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چکیده:
نگرانیهای محیطی موجب توجه محققان به مطالعه در حوزه رنجیره تأمین سبز شتده استت .امتروزه ستازمانهتا
دولتی و غیردولتی دریافتهاند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیتادی را در
بردارد .از این رو سعی دارند عالوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به عوامتل بیرونتی ماننتد
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پژوهش ،یک مدل عتدد صتحیح مختتلط دو هدفته بترای شناستایی مکتان بهینته احتداث کارخانتههتا و مراکتز
جداسازی در یک زنجیره تأمین سبز توسعه داده شده و نقش کتارکرد و خرابتی تستهیالت و وستایل نقلیته در
برقراری ارتباط مؤثر بین سطوح مختلف زنجیتره تتأمین متورد بررستی قترار گرفتته استت . .توابتع هتدف متدل
پیشنهادی شامل کمینه سازی هزینههای کتل و کمینته ستازی تصتاعد گتاز دیاکستید کتربن استت .بته منظتور
درنظرگیری عدم قطعیت ذاتی پارامترها روش برنامه ریزی احتمالی (ستناریو) بته کتار گرفتته شتده و پتس از
خطیسازی قسمتهای غیرخطی ،از روش چندهدفه معیار جتامع بترای حتل متدل ریاضتی دو هدفته پیشتنهادی
استفاده شده است .کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از دادههای یک مثال واقعی نشان داده شده است.
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مقدمه
یک زنجیره تأمین سازمان یافته بر اساس نیازها و الزامات واقعی ،سازمانهتا و شترکتهتا را از
مزیت رقابتی در بتازار و کستب ستهم بیشتتر برختوردار متیستازد .نگرانتی از اثترات محیطتی
فعالیتهای تجاری موجب وضع قوانین محیطی از سوی دولتها و افزایش مراقبتهای محتیط
دوستانه از سوی مصرف کنندگان شده استت بته گونته ای کته دولتتهتا و مصترفکننتدگان
خواستار کاهش اثرات محیطی محصوالت و فرآیندهای سازمانها هستند.
تضاد بین رشد اقتصادی وحفاظتهای محیطتی ستبب معطتوف شتدن نظتر محققتان و متدیران
زنجیره تأمین شده استت(آالهرجا و هلتو .)7252،متدیریت خالقانته زنجیتره تتأمین در مفهتوم
توسعه پایدار با هدف کاهش اثرات محیطی که تتأمین کننتدگان بتر مصترف کننتدگان نهتایی
دارند تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین ستبز( )GSCMشتناخته متیشتود و موضتوع بحتث

بسیاری از محققان قرار گرفته است (رستمزاده و همکاران )7251،در مقایسه بتا زنجیتره تتأمین
کالسیک ،زنجیره تأمین سبز متمرکز بر اجترای استتراتژیهتای توستعه ستبز استت در حالیکته
فشارهای محیطی و فرآیندهای داخلی را مدیریت میکند .در واقع زنجیره تأمین ستبز بته دنبتال
توسعه ای است که نه تنها منجر به سود اقتصاد ی شتود بلکته بته دنیتال ایجتاد منتافع محیطتی و
ایجاد شرایط برد-برد است(گستچل و همکاران.)7252،
این پژوهش قصد دارد به ارائه مدلی همه جانبه و منطبق با شرایط واقعتی بترای زنجیتره تتأمین
سبز بپردازد .نوآوریهای این پژوهش به شرح ذیل است:
 .5در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و سبز به طور هم زمان در مدل ریاضی پیشنهادی
 .7انتخاب نوع و تعداد وسایل نقلیه مناسب برای حمل جریان مواد بین تسهیالت
 .3در نظر گرفتن احتمال خرابی اعم از خرابی تسهیالت و وسایل نقلیه و نقش آنان
در تولید گاز دیاکسیدکربن
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 .2مکانیابی کارخانهها و مراکز جداسازی برای انجام کارا و مؤثر عملیات تولیتد و
بازتولید از نظر اقتصادی و محیطی ( کاهش فاصله پیمتوده شتده توستط وستایل
نقلیه و تولید گازکربن تولید شده توسط آنان).
 .1در نظرگیری عدم قطعیت در مدل بصورت سناریوهای گسسته
پژوهش حاضر ابتدا یک مدل ریاضی غیرخطی چندهدفه را با توجه به موارد ذکر شده بترای
زنجیره تأمین سبز ارائه کرده است و پس از خطیسازی مدل با استفاده از روش معیار جامع ،به
حل مدل چندهدفه پیشنهادی به عنوان مدلی تک هدفه پرداخته است.
ادامه این پژوهش به شرح ذیل است :مرور ادبیات در بخش دوم ارائه شده است ،بخش ستوم
به تعریف مسئله و ارائه متدل ریاضتی اختصتاص یافتته ،روش حتل ،تجزیته و تحلیتل نتتایج و
نتیجهگیری به ترتیب در بخشهای چهارم ،پنجم و ششم آورده شده اند.

مرور ادبیات
پژوهشهای انجام شده در حوزه زنجیره تأمین سبز را در یک تقسیم بندی میتتوان بتر استاس
رویکردهای مورد استفاده توسط آنان دسته بندی نمود .رویکردهایی مختلف کته در موضتوع
زنجیره تأمین سبز مورد استفاده قرار گرفته اند شامل رویکترد متدلهتای مفهتومی ،روشهتای
تصمیم گیری چندگانه و روش برنامه ریزی ریاضی و بهینه سازی است .در این راستا مروتی
شریف آبادی ( )5377با استفاده از یک مدل مفهمومی تأثیر نوآوری سبز بر عملکترد ستازمان
را مورد سنجش قرار دادنتد .انصتاری و صتادقی مقتدم ( )5373بتا ارائته یتک متدل مفهتومی
ومعادالت ساختاری به دنبال تعیین وشناسایی محرکهتا اجترای متدیریت زنجیتره تتأمین ستبز
بودند.گروه دیگری از پژوهشها از رویکردهای تصمیمگیری چندگانه در برخورد با زنجیتره
تأمین سبز استفاده کردند .کیوسی سارپونگ و همکاران ( )7251با شناسایی و تعریف معیارهتا
و زیرمعیارها در صنعت معدنکاری با استفاده از روشهای فازی دیمنتتال 5و ای ان پتی فتازی
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به بررسی اثرات محیطی ،اقتصادی و اجتماعی صنعت معدنکاری پرداختند .و یویگان و دیده
( )7251با این استداالل که رویکردهای چند بعدی برای مدیریت زنجیره تأمین سبز مورد نیتاز
است از روشهای تصمیم گیری چندگانه بهره گرفتند ،آنان روابط علت و معلول را در مدیریت
زنجیره تأمین سبز با روش دیمنتال فازی 5نمایش دادند و برای تعیین وزن معیارها از روش ای
ان پتتی فتتازی 7و در نهایتتت از روش تاپستتیس فتتازی 5بتترای ارزیتتابی و رتبتتهبنتتدی روشهتتای
مدیریت زنجیره تأمین سبز استفاده کردند.
تمرکز این پژوهش بر مدلسازی ریاضی است ،بهینه ستازی زنجیتره تتأمین بتا در نظتر گیتری
اثرات محیطی ،از سال  5772مورد توجه قرار گرفته است و شامل بکارگیری متواردی از قبیتل
بهبودسرمایه گذاری محیط زیست ،طراحی مجدد زنجیره تامین ،همکاری مبتنتی بتر معیارهتای
سبز بین سازمانهای باالدستی و پایین دستی وفعالیتتهتای ستبز استت(کوئینگ هتوآ،)7229،
(سارکیس و همکاران )7255،و (میترا و پریا داتا )7253،در ادامه پژوهشهتای انجتام شتده در
این زمینه مختصراً مرور شدهاند:
کیومر پاتی و همکاران ( )7228سعی کردهاند با استفاده از فرمولبندی عدد صحیح مختتلط بتر
نامه ریتزی آرمتانی بته بهبتود متدیریت سیستتم لجستتیکی بازیتابی کاغتذ کمتک کننتد .متدل
پیشنهادی آنها روابط داخلی بین اهداف مختلتف اعتم از کتاهش هزینتههتا ،افتزایش کیفیتت
محصول و افزایش منابع محیطی از طریق بازیابی کاغذها را مورد مطالعه قرار میداد و مکانیتابی
تسهیالت و جریان و مسیر مواد بازیابی را تعیین میکرد .دریمل و کوگسن ( )7228یک متدل
برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط برای سیستمهای بازسازی که هم شامل جریانهتای رو
به جلو و هم جریانهای رو به عقب بود را ارائه کردند ،کته نتتایج حاصتل از آن مقتادیر بهینته
تولید ،مقدار حمل و نقل مواد تولیدی و مواد یازتولیدی و مکانیابی مراکز جداسازی قطعات و
مراکز توزیع را به دست میداد .ونگ و همکاران ( )7255یک مدل عدد صتحیح مختتلط چنتد
هدفه را برای بهینه سازی سرمایه گذاری محیط زیست ارائه کردند به گونته ای کته در صتدد
کمینه سازی هزینههای اقتصادی و تصاعد گتاز کترین بتود و از ایتن طریتق بهتترین روشتهای
1- Fuzzy TOPSIS

مدلی دو هدفه جهت مکانیابی تسهیالت در زنجیره تأمین سبز

139

حفاظت محتیط زیستت را الویتت بنتدی کردنتد .هیوگتو و پیستتیکوپوس ( )7221یتک متدل
ریاضی دو هدفه را برای یک شبکه زنجیره تأمین مواد شیمیایی با درنظرگیری الزامتات محتیط
دوستانه به کار گرفتند .مدل پیشنهادی با استفاده از روش ارزیابی چرخته عمتر حتل شتد و در
پی کمینه سازی اثرات محیطی و بیشتینه ستازی منتافع تجتاری بتود .کیوریگوستی فروتتا نتتو و
همکاران ( )7228یک مدل برنامهریزی خطی دو هدفته را بترای طراحتی یتک شتبکه زنجیتره
تأ مین رو به جلو صنعت کاغذ و خمیر کاغذ ارائه کردند کته مقتدار جریتان بتین تستهیالت را
بهینه میساخت .فهیمنیا و همکاران ( )7251یک متدل عتدد صتحیح مختتلط غیرخطتی را بته
منظور بررسی مبادالت بین هزینه و مالحظات محیطی از قبیل تصاعد کربن ،مصترف انترژی و
تولید ضایعات پیشنهاد کردند .آن ها مالحظات دیگری را به منظور نزدیک شدن مدل به دنیای
واقعی نظیر اندازههای مختلف حمل و نقل و ظرفیت نگهداری انعطتافپتذیر انبارهتا در متدل
پیشنهادی خود گنجاندند .وو و برنس ( )7251از ترکیب روشهای فرآینتد تحلیتل شتبکهای و
برنامتتهریتتزی چندهدفتته بتترای انتختتاب شتتربک ستتبز در زنجیتتره تتتأمین استتتفاده کردنتتد ،متتدل
پیشنهادی آن ها در عین کاهش اثرات محیطی ،منافع تجاری را افزایش میتداد و کتارایی آن از
طربق مطالعه صنعت تجهیزات و وسایل الکترونیکی در کشور چین ستنجیده شتد .ورائیکتت و

همکاران( (7251مفهوم زنجیتره تتأمین ستبز را در صتنعت دارو بته کتار گرفتنتد .از آنجتا کته
زنجیره تأمین شامل بیش از یک شرکت است ،مذاکرات بین شرکتها به منظور همکاری بین
آن ها به منظور حذف تجمع داروهای ناخواسته در مناطق مشتریها را مبنای ارائه مدل ریاضتی
خود قرار دادند و از روش آزادسازی الگرانژ برای حل آن بهره گرفتند.
پژوهشهایی نیز از روشهای فراابتکاری و ابتکاری برای حل مدلهای قطعی پیشتنهادی ختود
به کار بردهاند ،در این راستا دو و ایونس ( )7228ابتدا یک مدل برنامهریزی ریاضی دو هدفه،
که توابع هدف آن هزینه کل و تأخیر کل چرخه زمانی را کمینه میساختند ،را بترای لجستتیک
معکوس ارائه کردند .که مسئله پیشنهادی آنها در پی یافتن مکانهای بهینه برای تستهیالت بته
گونه ای که جریان حمل شده بین مشتریان و تسهیالت نیز بهینته شتود ،بتود و بترای حتل آن از
ترکیب سه روش جستجوی پراکنده ،سیمپلکس دوگان و روش محدودیت استفاده کردند .لی
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و همکاران ( )7227سیستم بازسازی را بصورت یک مدل برنامهریتزی ریاضتی سته مرحلته ای
فرمولبندی کردند که به کمینهسازی هزینههای کل لجستیک معکوس اعم از هزینههای انتقتال
و هزینه راهاندازی مراکز جداسازی و پردازش متیپرداختت در حالیکته مستئله بصتورت چنتد
محصولی و چند مرحلهای در نظر گرفته شده بود و برای حل آن از الگتوریتم ژنتیتک استتفاده
کردند ..چیبلس مارتین و همکاران ( )7251یک مدل برنامهریزی چندهدفه خطی عدد صحیح
مختلط را برای تعیین مکان و ظرفیت کارخانهها ،انبارها و مراکز توزیع در زتجیتره تتأمین ستبز
ارائه کردند و برای حل آن از الگوریتم آنلینگ شبیهسازی شده بهره جستند .
عدم قطعیت عامل دیگری بوده است که در مدلهای ارائه شده توسط برخی پژوهشهتا وارد
شده است .رویکردهای استفاده شده توسط این پژوهشها برای برختود بتا عتدم قطعیتت قابتل
تقسیم به سه دسته برنامهریزی فازی ،برنامهریزی احتمالی و استوار است:
پیشوایی و رزمی ( )7257یک مدل برنامه ریزی ریاضی قازی چندهدفه را برای زنجیتره تتأمین
با مالحظات محیطی تحت عدم قطعیت پارامترهای ورودی رائه کردند .مدل ارائه شتده توستط
آنها ،اثرات چندگانه محیطی و هزینههای متداول را کمینه میساخت و برای حل یک مطالعته
صنعتی واقعی به کار برده شد .سویسل و همکاران ( )7251مسئله مستیریابی موجتودی را بتا در
نظر گرفتن اثرات محیطی برای زنجیره تأمین مواد غذایی مورد مطالعه قرار دادند .آنهتا متدلی
چند دوره ای را پیشنهاد کردند و هدف آنها ارتقا مدلهای قبلی با درنظرگیری عواملی از قبیل
تصاعد گاز دیاکسیدکربن و مصرف سوخت در مسیریابی بود .و زنجیره تأمین گوجه فرنگی
تازه برای یک سوپرمارکت را به عنوان مطالعه موردی برای نشان دادن کارایی مدل پیشتنهادی
خود بکاربردند .نتایج مطالعات آنها عالوه بر کاهش هزینهها حتاکی از ستطح ختدمات دهتی
بهتری بود.
پیشوایی و همکاران ( )7227یک مدل برنامهریزی احتمالی را برای طراحی یک شبکه زنجیتره
تأمین با جریان های رو به جلو و معکتوس تحتت شترایط عتدم قطعیتت را پیشتنهاد کردنتد و از
رویکرد مبتنی بر ستناریو بترای حتل آن استتفاده کردنتد .کتارایی روش پیشتنهادی متذکور بتا
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استفاده از مثالهای عددی ارائه شده ثابت شد .میرزاپور و همکاران ( )7253یتک متدل برنامته
ریزی احتمالی را برای حل مسئله برنامهریزی تولید تحت مالحظاتی از قبیتل روابتط بتین زمتان
تحویل و هزینه حمل و نقل و شاخصهای زتجیتره تتأمین ستبز بته کتار بردنتد و بتا یتک مثتال
عددی کارایی مدل پیشنهادی خود را به اثبات رساندند  .ال سید و همکاران ( )7252یک مدل
ریاضی برنامهریزی احتمالی عدد صحیح مختاط چند دورهای  ،چند مرحلهای را تحت شرایط
ریسک برای زنجیره تأمین محیط دوست پیشنهاد کردند که هدف آن بیشبنهسازی ستود متورد
انتظار کل بود .کنکیکاو فونستا وگارسیا سانچز ( )7252یک متدل برنامتهریتزی ریاضتی عتدد
صحیح مختلط دو هدفه دو مرحلهای را برای لجستیک معکتوس بتا در نظتر گیتری بستیاری از
فاکتورهای دنیای واقعی نظیر چند رده تسهیالت ،محصوالت چندگانته ،انتختاب تکنولتوژی و
عدم قطعیت مریوط به هزینه هتای حمتل و نقتل و تولیتد ضتایعات پیشتنهاد کردنتد .کته در آن
تصتتمیمات استتتراتژیک در مرحلتته اول و تصتتمیمات عملیتتاتی در مرحلتته دوم اتختتاذ متتیشتتد.
کاسکان و همکاران ( )7251از یک مدل برنامه ریزی آرمانی بترای در نظتر گترفتن انتظتارات
سبز مشتریان در زنجیره تأمین بهره بردند و از تعدادی سناریو برای نشان دادن تأثیر مشتتری بتر
زنجیره تأمین سبز استفاده کردند.
پیشوایی و همکاران ( )7255ابتدا یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط قطعتی را بترای طراحتی
زنجیره تأمین حلقه بسته توسعه دادند و سپس مدل استتوارمعادل برنامتهریتزی عتدد صتحیح مختتلط
پیشنهادی را اعمال کردند و تحت حالتهای مختلف با مدل قطعی مورد مقایسه قرار دادند.
همتتانطور کتته از بررستتی پتتژوهشهتتای انجتتام شتتده مشتتخص استتت اکثتتر پتتژوهشهتتا رعایتتت
فاکتورهای محیط زیستت دوستتانه و محتدود کتردن تولیتدگتاز دیاکستیدکربن را تنهتا از طریتق
تسهیالت موجود در سطوح مختلف زنجیره تأمین مد نظر قرا دادهاند و به وستایل نقلیته ،کته ارتبتاط
این سطوح را برقرار میسازند ،بی توجه بودهاند ،از طرف دیگر اختتالل و خرابتی ایتن تستهیالت و
وسایل نقلیه و سهم آنها در تولید گاز دیاکسیدکربن نیز مورد غفلتت واقتع شتده استت ،لتذا ایتن
پژوهش سعی دارد به ارائه مدلی همه جانبه که مفاهیم سبز را در مورد تستهیالت و وستایل نقلیته در
شرایطی که اختالل و خرابی آنها را نیز مد نظر قرار گرفته  ،پرداخته است.
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بیان مسئله و مدل ریاضی
افزایش نگرانیها درباره اثرات محیطی فعالیتهای اقتصادی موجب افزایش تالش محققتان در
طراحی زنجیره تأمین به گونه ای که منجر به کاهش این اثرات شود ،شده است .به این منظتور
در این پژوهش شرایطی مد نظر قرار گرفته است کته درآن پتس از تولیتد محصتوالت توستط
کارخانهها و توزیع در بازارهای تقاضا ،محصتوالت در مراکتزی بتا نتام مراکتز جداستازی از
مشتریان دریافت میشود .در این مراکز جداسازی قطعات قابتل بازیافتت از محصتوالت انجتام
شده ،و برای انجام عملیات بازتولید به کارخانههای تولیدی فرستاده میشتوند و ستایر قطعتات
جهت انهدام به مرکز دفع فرستاده میشوند .به منظتور انجتام متؤثر و اقتصتادی فرآینتد تولیتد و
بازتولید مکانیابی کارخانههای تولیدی و مراکتز جداستازی ،انتختاب وستایل نقلیته مناستب و
احتمال خرابی این وسایل و هریتک از تستهیالت در نظتر قترار گرفتته شتده استت .شتکل ()5
شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی را نمایش داده است.

شکل  .1شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی
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مفروضات:
 .5مکان تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان و مراکز دفع از ابتدا مشخص استت ولتی مکتان
کارخانهها و مراکز جداسازی از ابتدا مشخص نیست.
 .7ظرفیت هر یک از تسهیالت از ابتدا مشخص است.
 .3زنجیره تأمین پیشنهادی بصورت چند محصولی و چند دورهای است.
 .2تفاوتی بین عملیات تولید و بازتولید وجود ندارد.
 .1قطعات و محصوالت از نظر کیفیت با یکدیگر متفاوت هستند.
 .1عدم قطعیت در مدل بصورت سناریوهای گسسته وارد شده است.

مجموعهها:
:i

مجموعه تأمین کنندگان

: j

مجموعه مکانهای بالقوه برای احداث کارخانجات

:d

مجموعه مراکز توزیع

: k

مجموعه مکانهای یالقوه برای مراکز جداسازی

:q

مرکز دفع ضایعات

:m

مجموعه بازارهای تقاضا

:c

مجموعه محصوالت نهایی

:n
:t
: v

مجموعه قطعات محصوالت
مجموعه زمانهای برنامهریزی
مجموعه وسایل نقلیه
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پارامترها:
: hnc

تعداد مورد نیاز از قطعات  nبرای تولید محصول c

: vc

ظرفیت وسیله نقلیه نوع  vبه ازای محصول نوع c

: D mcts

تقاضای بازار تقاضای  mاز محصول  cدر دوره  tتحت سناریوی s

: crint s

هزینه خرید موادخام  nاز تأمین کننده  iدر دوره  tتحت سناریوی s

: cv vts

هزینه استفاده از وستیله نقلیته  vبته ازای هتر کیلتو متتر در دوره  tتحتت

: cp j

هزینه ثابت احداث کارخانه j

: cp k

هزینه ثابت احداث مرکز جداسازی k

: cg fts

هزینه تحمیلی به سیستم در صورت اختالل عملکرد تسهیل  fبه ازای هر

: cbnt s

هزینه استخراج و تأمین هر واحد قطعه  nدر دوره  tتحت سناریوی s

ch jnts

هزینه تولید یا بازتولید به ازی هر واحد  nتوستط کارخانته  tدر دوره t

: sc nts

هزینه صرفهجویی شده از بازیابی قطعات  nدر دوره  tتحت سناریو s

: ck knts

هزینه جداسازی هر واحد قسمت  nتوسط مرکز جداستازی  kدر دوره

: cd nts

هزینه دفع هر واحد قسمت  nدر دوره  tتحت سناریوی s

: e fts

تصتتاعد گتتاز دی اکستتید کتتربن ناشتتی از عملکتترد تستتهیل  fدر دوره t

سناریوی s

ساعت در دوره  tتحت سناریوی s

تحت سناریوی s

 tتحت سناریوی s

تحت سناریوی s
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: evts

تصاعد گاز دی اکسید کتربن وستیله تقلیته  vدر حمتل متواد بته ازای هتر

: cf vts

هزینه ناشی از خرابی وسیله نقلیه  vدر دوره  tبه ازای هر ساعت تحتت

کیلومتر در دوره  tتحت سناریوی s
سناریوی s
: z fts

تصاعد گاز دیاکستیدکربن ناشتی از خرابتی تستهیل  fدر دوره  tبته

: z vts

تصاعد گاز دیاکسیدکربن ناشی از خرابی وستیله نقلیته  vدر دوره  tبته

' : cap fc

ظرفیت تسهیل  fبه ازای ' C

ازای هر ساعت تحت سناریوی s

ازای هر ساعت تحت سناریوی s

 c ' c , n و

f i , j , d , m , k , q 

: d fts

مدت زمان خرابی تسهیل  fدر دوره  tبر حسب ساعت تحت ستناریوی

: d vts

متتدت زمتتان خرابتتی وستتیله نقلیتته  vدر دوره  tبتتر حستتب دقیقتته تحتتت

f i , j , d , m , k , q  s

سناریوی s
' : l ff

فاصله بین تسهیل  fتا '  fبر حسب کیلومتر
 f i , j , d , m , k , q و f '  j ,d, m, k,q

: pvts

احتمال خرابی وسیله نقلیه  vدر دوره  tتحت سناریوی s

: p fts

احتمال خرابی تسهیل  fدر دوره  tتحت سناریوی s

: ps

احتمال سناریوی s

: j

نرخ تولید کارخانه j
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: k

نرخ بازیابی مرکز جداسازی k

متغیرها:
:xi

اگر تامین کننده  iکار کند یک درغیر اینصورت صفر.

:xd

اگر توزیع کننده  dکار کند یک درغیر اینصورت صفر.

:xq

اگر مرکز دفع  qکار کند یک درغیر اینصورت صفر.

: loc j

اگر کارخانه در مکان بالقوه j

: loc k

اگر مرکز جداسازی در محل بالقوه  kتأسیس شود یک در غیر اینصتورت

تأسیس شود یک در غیر اینصورت صفر.

صفر.
yv

اگر وسیله نقلیه نوع  vانتخاب شود یک ،در غیراینصورت صفر.

: vts

تعداد مورد نیاز از وسیله نقلیه نوع  vدر دوره  tتحت سناریوی s

: x ijnts

میزان جریتان قطعتات  nبتین تتأمین کننتده  iو کارخانته  jدر دوره t

: x jdcts

میزان جریان محصوالت  cبین کارخانته  jو مرکتز توزیتع  dدر دوره

: x dmcts

میزان جریتان محصتوالت  cبتین مرکتز توزیتع  dو بتازار  mدر دوره t

: x mkcts

میزان جریان محصوالت  cبین بازار تقاضای  mو مرکز جداستازی  kدر

: x kj nts

میزان جریان قطعات  nبین مرکز جداسازی  kو کارخانته  jدر دوره t

تحت سناریو s

 tتحت سناریو s

تحت سناریو s

دوره  tتحت سناریو s
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s تحت سناریو
t  در دورهq  و مرکز دفعk  بین مرکز جداسازیn میزان جریان قطعات

: x kqnts

s تحت سناریو

Minf 1  FC ps (MC s  TCs  ECs )

)5(

FC  cp j loc j  cp k loc k
j

)7(

k

MC s   (cb nts  crint s )x ijnts 
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n

s
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m

k

c

n

s

j

d
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s

t

t

 ch
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n

s

t
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)3(

t

knts

hnc x mkcts 

x jdcts  sc nts x kjnts 
k

j

n

s

t

x kqnts

TC s   y v vts cvts ( l ijs   l jds   l dms
v

 l
m

k

s

mks

t

i

j

j

d

d

m

)2(

  l kjs   l kqs )   y v pvts d vts cf vts
k

j

k

v

s

t

)1(
EC s   p its cg its d its x i 
i

 p
j

t

s

t

jts

s

cg jts d jts loc j   pdts cg dts d dts x d
d

t

s

  p kts cg kts d kts loc k   pqts cg qts d qts x q
k

t

s

M inf 2  ps (EM fs  EM ts )

t

s

)1(
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loc k   x kjnts   x kqnts
j

n


i

j

c

t , s , k

)51(

k

n

x ijnts
hnc

 y v vts  vc

)59(

v , t , s

c

 x
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 y v vts vc

v , t , s

)58(

 x
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)72(

j

d

d

m

m

k

c

c

c


k

j

c

k

c

hnc


i

k

c

hnc

x kqnts

n

c

x kjnts

n



c

 y v vts  vc

)75(

v , t , s

c

 y v vts  vc

)77(

v , t , s

c

j

(

x ijnts  x kjnts
h nc

)   x jdcts

)73(

c

n

 x

jdcts

  x dmcts

 x

dmcts

  D mcts t , s , m

)71(

 x

mkcts

  x dmcts t , s ,c

)71(

j

c

d

c

k

m

 h
m

c

n

 x
n

j

x
n

c

d , t,s

c

c

m

d

)72(

x mkcts   x kjnts   x kqnts t , s , k

)79(

  k  x mkcts hnc t , s , k

)78(

nc

kjnts

kqnts

m

d

j , t , s

j

m

c

n

n

n

 (1   k ) x mkcts hnc t , s , k
m

c

n

x i , xd , xq , loc j , loc k 0,1

)77(
)32(

712

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

x ijnt , x jdct , x dmct , x mkct , x kjnt , x kqnt  0

تابع هدف اول به کمینهسازی هزینههای اقتصادی میپردازد به اینصورت که رابطه ( )7مربتوط
به هزینههای تأسیس کارخانههتا و مراکتز بازستازی ،رابطته ( )3هزینتههتای مربتوط بته متواد و
محصوالت که شامل هزینههای استخراج و خرید قطعات خام ،هزینتههتای جداستازی قطعتات
در جریان بازگشتی ،هزینههای تولید و بازتولید و صرفه جویی ناشتی از بازتولیتد و هزینتههتای
دفع است ،رابطه ( )2هزینههای استفاده و خرابی وسایل نقلیته را نمتایش متیدهتد و رابطته ()1
نمایشگر هزینههای ناشی از خرابی تسهیالت است .تابع هدف دوم میزان انتشار گتازدیاکستید
کربن را کمینه میسازد بصورتی که رابطه ( )9میتزان انتشتار گتاز دیاکستیدکربن عملکترد و
خرابی تسهیالت و رابطه ( )8میران انتشار گاز دیاکسیدکربن استفاده از وسایل نقلیه و خرابتی
آنها را کمینه میسازد.
محدودیت ( )7بیان کننده ظرفیتت تتأمین کننتده استت .محتدودیت( )52ظرفیتت کارخانته را
نمایش متیدهتد و محتدودیت ( )55ظرفیتت توزیتع کننتده و محتدودیت( )57ظرفیتت مرکتز
جداسازی ،محدودیتهای ( )53تا ( )51بیان میکنند چنانچه هتر یتک از تستهیالت کتار کننتد
حتماً جریان محصوالت و قطعات به تسهیل بعدی جاری است .محدودیت ( )59تا ( )77تعیتین
میکنند که جریان بین تسهیالت از ظرفیت وسایل نقلیه در حمل و تقل بین آنهتا بیشتتر نخواهتد
بود ،محدودیت ( ) 73نشان دهنده رابطه جریان فرستاده شتده بته مراکتز توزیتع و ورودیهتای
کارخانه است .محدودیت ( )72بیان میکند کلیه محصوالت فرستاده شده بته مراکتز توریتع در
بازارهای تقاضا توزیع میشوند .محدودیت ( )71بیان میکند کتل محصتوالت ارستالی بته هتر
بازار بزرگتر مساوی تقاضای بازار است .محدودیت ( )71تأکید میکند که جریان رو بته جلتو
بزرگتر از جریان برگشتی است .محدودیت ( )79ارتباط بین جریان محصول برگشتی به مرکتز
جمع آوری و قطعاتی قابل بازیابی و یا دفع را بیان میکنتد محتدودیتهتای ( )78و ( )77تعتداد
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قطعات قابل بازیابی و قابل دفتع بدستت آمتده از محصتوالت برگشتتی را محتدود متیکننتد و
محدودیت ( )32بیانکننده نوع متغیرهای مدل است.

روش حل:
خطیسازی .عبارت  vts y vدر قسمتهای( )2و ( )7توابع هدف و محدودیتهای ( )59تا
( )77به وضوح غیرخطی میباشند برای خطی سازی عبتارت  vts y vرا بتا  Rvtsجتایگزین و
محدودیتهای زیر به مدل افزوده میشوند(بانجری و روی:)7225،
v , t , s

()35

v , t , s

()37
()33

v , t , s

()32

Rvts  vts
Rvts  My V

Rvts  M (yv  1)  vts

Rvts  0

روش حل چند هدفه .مدل چندهدفه پیشنهادی با استفاده از روش معیار جامع قابتل تبتدیل
به یک مدل تک هدفه است .روش معیار جامع با توجه به ماهیتت مستئله انتختاب شتده استت.
ایده اصلی این روش بر مبنای کاهش اختالف بین جواب ایدهآل و جواب مورد انتظتار استت،
به این منظور ابتتدا بهتترین و بتدترین جتواب ممکتن بترای هتر یتک از توابتع هتدف محاستبه
میشوند(رائو و رائو )7227،بهترین جواب از بهینهسازی هر یک از توابتع هتدف بتدون لحتاظ
کردن سایر توابع هدف بدست میآید و بدترین جواب از بهینهسازی هر یتک از توابتع هتدف
در جهت مخالف بر روی مسئله قابل محاسبه است .عبارت زیتر چگتونگی محاستبات را نشتان
میدهد.اگر عبارت ( )31یک معادله خطی با چند تابع هدف باشد:
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Min  Z 1 ,..., Z 3 

()31

gi ( x )  0

آنگاه با استفاده از روش معیار جامع خواهیم داشت:
()31

1
r

 Zi Z  

 
Z

Z
 m
 
r

*
i
*
i


Min Z    i
 i
gi ( x ) 0
*
T

مطالعه موردی
در این بخش دادههای یک مثال واقعی متناسب با مدل پیشنهادی ارائه شده استت تتا درستتی و
صحت مدل بررسی گردد ،گروه صنعتی ایرانخودرو بزرگترین شرکت خودروسازی ایتران
و خاورمیانه است که انواع خودروهای سبک و سنگین را به همکاری شترکای ختارجی یتا بته
تنهایی مونتاژ میکند .ایران خودرو با تولید ساالنه حدود  112هزار دستگاه ختودرو ،بته طتور
متوسط  12تا  11درصد تولید خودرو ایران را به خود اختصاص داده است .این کارخانه تولیتد
اتومبیل برای تولید محصوالت خود قطعات مختلف را خریداری ،مونتاژ و تولید متیکنتد .در
جدول ( )5تعداد و انواع بخشتی از قطعتات متورد استتفاده بترای تولیتد محصتوالت در ایتن
کارخانه را در  1ماهه نخست سال  71را نمایش داده است.
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جدول  . 1تعداد قطعات پلیمری مورد استفاده برای تولید محصوالت مختلف در ابران خودرو در  6ماهه اول
سال 1395
تعداد
ردیف

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

پوشش فوقانی قاب جعبه فیوز داخل

شهریور

مشخصات قطعه

2

5912

3577

5222

3178

5298

2

3312

3722

3722

5228

7722

5312

3722

7997

7822

7718

5112

5175

2
1712

5

موتورEBB

7

قاب فوقانی HSG 405

5222

3

قاب تحتانی HSG 405

5292

2

2

7722

5182

1298

5782

9922

2

2

2

2

7922

5571

3791

1821
7722

پوشش تحتانی قاب جعبه فیوز داخل

2

موتورEBB

1

body IP Main

2

1

Lower HSG IP

2

2

9

قاب فوقانی CEC

7712

2

1122

8

قاب تحتانی CEC

5371

5372

3221

7371

7

قاب باالیی سیرن

2

2

3757

1973

2

52

قاب پایینی سیرن

2

2

3753

1973

2

7722

55

تشدید کننده صدای سیرن SK03

2

3312

72282

2

2

2

57

قاب باالیی RKEساپکو

2

73222

32112

71772

39222

73222

53

قاب تحتانی RKEساپکو

2

73222

32112

71772

39222

73222

52

قاب باالیی RKE

75322

51122

7331

2

2

2

51

قاب تحتانی RKE

2

2

7322

2

2122

7222

51

cover 405 Back

2

2

2

52792

7282

9777

59

قاب ACU4

2

2

2112

5318

2

7712

58

کانکتور هماهنگ کننده CRD

33222

2

51222

39122

2

2

2

7152

2

2

2

8222

2

1122

75222

2

2

2

57
72

جعبه هماهنگ کننده CRD2 RX

PANA
کانکتور شیشه باالبر PWC
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75

قاب فوقانی PWC

7122

1222

52522

2

51383

2

77

قاب تحتانی PWC

2

52972

53122

2

2

2

73

کیس  RLTمشکی

2

2

72131

2

2

1272

72

کیس  MLCخاکستری

2

322

2

2

2

981

71

قاب فوقانی  BCMخودرو 721

7172

2

1572

2

5712

7171

71

قاب تحتانی BCM

7172

2

1572

2

5712

7171

79

براکت BCM

5327

3115

2

3312

5872

5278

78

قاب فوقانی EBCM

7172

2

5227

3222

7172

771

77

قاب تحتانی EBCM

7172

2

5277

3222

7172

771

32

جعبه فیوز P6L

5512

5719

3772

2

5182

7112

35

قاب جعبه فیوز P6L

3222

7222

5912

2

2

3282

2

929

2

2

2

579

972

2

2

2

2

2

731

2

572

2

7895

1532

2

2

225

2

2

2

2

2

2

1297

255

2

2

2

8879

7722

752

2

331

2
2

37
33
32

بزل کلید شیشه باالبر جلو چپ سورن
دیزل
بزل کلید شیشه باالبر عقب چپ
سورن دیزل
مجموعه پوشش اصلی و جعبه
چراغهای جلو آمپر تیبا

31

طلق جلو آمپر تیبا

31

جعبه چراغهای جلو آمپر تیبا

837

39

پوشش پشتی جلو آمپر تیبا

2

2

38

براکت  EBBبسته بندی شده

2

7722

7172

37

براکت  FNبسته بندی شده

2

5228

5182

5228

22

براکت  ECUبسته بندی شده

2

3777

5872

7578

2

25

پوشش پشتی صندلی شرکت رضکو

881

712

287

2

2

2

27

پوشش کفی صندلی شرکت رضکو

5722

2

5219

2

2

2

2

2

722

2

2

2

282

577

282

2

2

577

272

272

2

2

922

782

23
22
21

پایه نگهدارنده صفحه نمایش
داشبورد رانا
مجموعه قاب فرمان
قاب نگهدارنده سوئیچ تنظیم ارتفاع
چراغجلو داشبورد رانا بسته بندی شده
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21
29
28
27
12
15

درجعبه فیوزها زیرجلوآمپر داشبورد
رانا
قاب بغل جلوداشبورد راست داشبورد
رانا
قاب بغل جلوداشبورد چپ داشبورد
رانا
نگهدارنده کانکتورها داشبورد رانا
راهنمای سوکتهای دسته سیم
داشبورد رانا
قطعه تزئینی جلو آمپر داشبورد رانا
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2

2

2

577

282

788

5312

2

182

2

182

182

182

2

182

2

182

182

122

2

122

2

122

122

7112

5782

1572

2

2

7112

312

312

272

572

282

282

سایر پارامترها به صورت تصادفی در نرمافزار اکسل تولید شده اند ،همچنین تعداد سه ستناریو
به ترتیب به عنوان سیاستهای استفاده کم از مواد و قطعات بازیافتپذیر ،استتفاده متوستط از
موادو قطعات بازیافتپذیر و استفاده زیاد از مواد و قطعات بازیافتپذیر با احتمتالهتای ،2/3

 2/2و  2/3تعریف شدهاند.

تجزیه و تحلیل نتایج
مسئله در نرم افزار گمس در کامپیوتری بتا مشخصتات کتامپیوتری بتا حافظته داخلتی  8گیگتا
بایت تحت ویندوز  52اجرا شده است .ابتدا مدل پیشنهادی حل و سپس با مفروض قترار دادن
متغیرهای  x kqnts , x kjnts , x mkcts ,lock , x qکه به ترتیب نمایش دهنده تأسیس مراکتز انهتدام
و جداسازی ،جریانهای محصول یا قطعات بین بازارهتای تقاضتا و مرکتز جداستازی و مرکتز
جداسازی و کارخانه و مرکز دفع هستند ،برابر بتا صتفر و بته تبتع آن صتفر شتدن پارامترهتای
فاصله بین این تسهیالت که با  l mks , l kjs ,lkqsنمایش داده شدهاند ،ستعی در مقایسته وضتعیت
موجود و وضعیت مدنظر مدل پیشنهادی شده است .در واقتع بتا حتذف جریتانهتای معکتوس
زنجیره تأمین بصورت مستقیم یا رو به جلو در نظرگرفته شده و نتایج مورد مقایسه قترار گرفتته
است.
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۱۸۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
وضعیت موجود
پیشن هادی
مدل

۸۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۰

تشارگاز تابع هزینه ها
تابع هدفکل تابع ان
کسیدکربن
دی ا

شکل .2مقایسه وضعیت موجود و پیشنهادی

همانطور که ازمشاهده شکل ( )7مشخص است ،هزینهها بترای وضتعیت پیشتنهادی کتاهش
یافته اند که این به دلیل سود ناشی از بازیتابی محصتوالت استت .از طترف دیگتر در وضتعیت
موجود میزان انتشار گاز دیاکسید کربن کمتر است که به دلیل عدم حمل ونقل وستایل نقلیته
در مسیر برگشتی و عدم عملکرد مراکز جداستازی و انهتدام و حتذف انتشتار گتاز دیاکستید
کربن توسط آنها است.
از عدد  523291/5کته هزینته کتل متدل پیشتنهادی را تشتکیل میدهتد  35درصتد مربتوط بته
هزینههای تأسیس 21 ،درصد مربوط به هزینههای خرید قطعات و تولید محصتوالت و بازیتابی
آنها 58 ،درصد مربوط به خرابی تسهیالت و  1درصد مریوط به خرابتی وستایل نقلیته میشتود
است .شکل ( )3افزایش هزینه کل را به ازای افزایش مقادیر مختلف هزینهها نمایش میدهد.
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۹۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
۷۰۰۰۰
افزایش ۱۰٪
افزایش ۲۰٪
افزایش ۵۰٪

۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰

۰
ECs

TCs

MCs

FC

شكل .3بررسی تأثیرات هزینههای مختلف بر هزینه کل

همانطور که از مشاهده شکل ( )3استنباط میشود هزینه  MC Sکه در واقع هزینههای خرید و
بازیابی قطعات و محصوالت است بیشترین تأثیر را در مقدار هزینه کل دارد.
شکل( )2تغییرات هزینه را در برابر تغییرات تقاضاهای بازار تقاضتا نمتایش میدهتد .بتا افتزایش
تقاضا به دلیل افزایش هزینههای خرید فطعات بترای تولیتد و هزینتههتای توزیتع و جابجتایی و
بازیابی محصوالت هزینه کل نیز افزایش مییابد.
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۲۵۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰

هزینه کل

۱۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۰
۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۸۰۰

۱۶۰۰

۲۰۰۰

۲۲۰۰

۲۴۰۰

تقاضا
شکل  .4تغییرات هزینه كل در برابر تقاضا

شکل( )1مقدار تابع هدف کل و هریک از توابع هدف را به ازای سناریوهای مختلف نمتایش
داده است .همانطور کته مشتاهده متی شتود در ستناریوی استتفاده زیتاد از متواد بازیافتت پتذیر
هزینهها کمترین مقدار خود را دارد که به دلیل سود ناشی از بازیابی محصوالت است و انتشتار
گاز دیاکسیدکربن کمترین مقدار خود را دارد که به دلیل کاهش نیاز به انهدام کاالهاو اقتالم
است.
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۱۸۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰

استفادهکم از مواد قابل
سناریو
افت
بازی

۱۰۰۰۰۰

استفاده متوسط از مواد
سناریوی
افت
قابلبازی

۸۰۰۰۰
۶۰۰۰۰

استفاده زیاد از مواد
سناریوی
افت
قابلبازی

۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۰

تابع هدفکل

تشارگازدی
هزینه ها ان
کسیدکربن
ا

شکل .5مقایسه سناریوهای مختلف

شکل( )1نمودار پارتو روش معیار جامع است که نمایش دهنده رابطه معکوس تابع هزینه و
انتشار گاز دی اکسید کربن است.
۸۰۰۰۰

تابع انتشار گاز دی اکسید کربن

۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰

۰

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

تابع هزینه
شکل .6نمودار پارتو روش معیار جامع

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر یک مدل دو هدفه برنامه ریزی ریاضتی عتدد صتحیح مختتلط بترای مستئله
مکانیابی کارخانه ها و مراکز جداسازی در زنجیره تأمین سبز ارائه شتد .انگیتزه اصتلی نگتارش
این پژوهش ارائه مدلی همه جانبه برای زنجیره تأمین سبز بتوده استت ،بته ایتن منظتور وستایل
نقلیه به عنوان ادوات برقراری ارتباط بین ستطوح مختلتف زنجیتره تتأمین و احتمتال اختتالل و
خرابی آنها و تسهیالت که امری قابل توجه در بهبتود کتاهش تولیتد گتاز دی اکستید کتربن
است ،مورد توجه قرار گرفت و مکانیابی کارخانهها و مراکز جداسازی نیز بتا هتدف انجتام بته
صرفه عملیات تولید و بارتولید از نظر اقتصادی و عوامل محیطی انجام شتد .متدل پیشتنهادی از
طریق کاهش هزینههتای اقتصتادی و تصتاعد گتاز دیاکستید کتربن بته دنبتال کتاهش اثترات
محیطی زنجیره تأمین در عین حفتظ صترفههتای اقتصتادی بتود .بترای حتل متدل پیشتنهادی از
رویکرد برنامهریزی احتمالی و روش حل چندهدفه معیار جامع استفاده شد.
با تحلیل نتایج مشخص شد که مدل پیشنهادی نسبت به وضعیت موجود صترفه اقتصتادی دارد،
هزینههای خرید مواد و تولید و بازیابی است تعیین کننتده هزینتههتا استت و بتا افتزایش تقاضتا
میزان هزینهها نیز افزایش مییابد ،از طرف دیگر نتتایج بترای هتر یتک از ستناریوهای تعریتف
شده مورد مقایسه قرار گرفت که مشخص شد برای سناریو با استفاده زیاد از مواد قابل بازیافت
هزینه کمتر و انتشار گاز دیاکستید کتربن کمتتری ختواهیم داشتت از اینترو استتفاده از متدل
پیشنهادی (جریان معکوس) و استتفاده حتداکثری از موادقابتل بازیافتت در تولیتد محصتوالت
توصیه میشود.
به منظور پیشنهاد برای تحقیقات آتی استتفاده از انبارهتای موجتودی بترای نگهتداری اقتالم و
بکارگیری مباحث موجودی را در زنجیره تأمین برای عدم مواجهته بتا حالتتهتای فتروش از
دست رفته و سفارش پس افت توصیه میگردد ،عالوه بر این در نظرگیتری واحتدهای کنتترل
کیفیت در کارخانه تولیدی به منظور کاهش جریان برگشتی نیز دیگر مسئله قابل بررسی است.
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ارائۀ مدل ریاضی دو هدفه مبتنی بر رویكرد برنامهریزی استوار
برای مسألۀ مكانیابی – موجودی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان
پاسخگویی تقاضا و تخفیفات چند سطحی
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چکیده
در این پژوهش مدلی ریاضی دو هدفه جهت بهینهسازی شبکه توزیع کاال در زنجیره تأمین سه سطحی
مبتنی بر مدلهای مکانیابی -موجودی با هدف مکانیابی مراکز توزیع توسعه داده میشود که در آن
تخصیص مناسب مشتریان بهمنظور حداکثرسازی پوشش تقاضا ،افزایش میزان فروش از طریق اعمال
سیاستهای تخفیف و در نهایت بهبود سامانه حملونقل کاال از طریق ارائه فروش بستهای در مقایسه با
فروش تکی انجام میگیرد .ازطرفی سیاست فروش بستهای از طریق ایجاد سطح قیمتی مناسب جهت ارائه به
مشتری ،باعث افزایش میزان فروش و در نهایت افزایش حاشیه سود بنگاهها میشود .در این تحقیق برای باال
بردن سطح اطمینان مشتری نسبت به تقاضا سعی کرده ایم در این مدل حداقل 82درصد تقاضای مشتری
پاسخ داده شود .که مدل حاضر سعی در بیشینهسازی آن دارد .جهت نزدیک تر شدن به مسائل دنیای واقعی
نیز برخی پارامترها تحت شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شدهاند و از تکنیک برنامهریزی استوار برای
حل آن استفاده شده است .در پایان جهت اعتبار سنجی مدل ارائه شده ،مثالی مطابق با مسائل دنیای واقعی
طراحی و توسط نرمافزار گمز حل و نتایج آن ارائه شده است.

واژگان كلیدی :مکانیابی موجودی ،برنامهریزی چندسطحی ،سیاستهای تخفیف ،برنامهریزی استوار.

* کارشناس ارشد،گروه مهندسی صنایع ،واحد رباط کریم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رباط کریم ،ایران

** استادیار ،گروه مهندسی صنایع  ،واحد رباط کریم  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،رباط کریم  ،ایران ( نویسنده مسئول)
mkhalaj@rkiau.ac.ir
*** استادیار گروه مهندسی صنایع واحد رباط کریم ،دانشگاه آزاد اسالمی رباط کریم ،ایران

711

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

مقدمه
در شرایط کنونی جوامتع تجتاری امتروز ،رقتابتی بتودن بازارهتا ،وجتود محصتوالت متنتوع و
همچنتین قیمتتت مناستتب محصتتوالت در عتین داشتتتن کیفیتت مطلتتوب ،ایجتتاب متیکنتتد کتته
محصوالت در مقدار ،زمان و قیمت مناسب جهت تأمین نیازهای مشتریان عرضه شوند ،که این
خود ضرورت ایجاد هماهنگی میتان تتأمینکننتدگان ،تولیدکننتدگان و توزیتعکننتدگان را در
قالب زنجیره توزیع کاال نشان میدهد .از طرفی نیز جذب مشتریان جهت افزایش میزان فتروش
به منظور بیشینهسازی حاشیه سود بنگاههای ارائه دهنده ختدمات ،باعتث شتده نیتاز بته طراحتی
مدلهای بهینهسازی با هتدف رفتع مشتکالت زنجیترههتای تجتاری دو چنتدان شتود .در یتک
تعریف جامع زنجیره تأمین شامل همه بخشهایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستتقیم در
برآورده ساختن تقاضای مشتریان دخالت دارند( چوپرا و میندل  ..)7229،بنابراین ایتن زنجیتره
تنها شامل تأمینکنندگان و تولیدکنندگان نیست بلکه انبارها ،خردهفروشان ،سیستم حملونقتل
و حتی خود مشتریان را نیز در بر میگیرد .هدف زنجیره تتأمین ،افتزایش ستودآوری از طریتق
کاهش هزینهها و افزایش سطح خدمتدهی میباشد( چوپرا و میندل  .)7229،در یک زنجیتر
تأمین عملیات توزیع کاال عبارت از تمامی گامهای مورد نیاز بهمنظتور جابجتایی ،نگهتداری و
حمل محصول از تأمینکننده تا مشتری نهایی است .شبکة توزیع بهعنوان یکی از عوامل اصتلی
ایجاد هزینه ،عملکرد زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین متیتتوان گفتت کته طراحتی
شبکهی توزیع مناسب و یکپارچه میتوانتد دستتیابی بته اهتداف متعتالی زنجیترههتای تتأمین را

تسهیل نماید .بهطورکلی طراحی شبکه توزیع از سه مسأله مکتانیتابی– تخصتیص ،مستیر یتابی
وسیله نقلیه و کنترل موجودی تشکیل شده است که بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی اجتمتاع

دو حوزه از این سه حوزه تمرکز کردهانتد و بیشتتر از ستایر بختشهتا بته مستائل مکتانیتابی–

مس تیریابی ،5موجتتودی – مستتیریابی 7و مکتتانی تابی – موجتتودی 3توجتته شتتده استتت (شتتن و
همکاران .)7221،مستأله مکتانیتابی تستهیالت از دستته پرکتاربردترین حتوزههتای تحقیتق در

1. Location– Routing problem
2. Inventory- Routing problem
3. Location-Inventory problem
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عملیات به شمار میرود که با طراحی مدلهای ریاضی در پی یافتن راهحتل بهینته بترای تعیتین
مکان استقرار تسهیل یا تسهیالت است بهگونهای که هزینههای سیستم کمینته گتردد .از طرفتی
هدف از شکلگیری مسأله کنترل موجودی ،دستیابی به سطوح مناسبی از سفارش محصتوالت
یا موادی است که یک تجارت بته آنهتا نیتاز دارد .یکتی از مهتمتترین موضتوعاتی کته علتم
مدیریت و کنترل موجودی به دنبال یافتن پاسخ آن است ،میزان سفارش اقتصادی محصتوالت
است بتهطتوریکته انحتراف از آن ،باعتث افتزایش هزینتههتای ستازمان متیشتود .تصتمیمات
مکانیابی تسهیالت و مدیریت موجودی به یکدیگر وابسته هستند بهگونهای که تغییر در مکان
یا تعداد انبارها میتواند بر زمان تدارک و هزینههای وابستته بته موجتودی تاثیرگتذار باشتد .از
طرف دیگر تغییر در سیاستهای موجودی میتواند هزینههای وابستته بته مکتانیتابی را تحتت
تاثیر قرار دهد .بنابراین اتخاذ تصمیمات مرتبط با مکانیابی تسهیالت و متدیریت موجتودی بته
صورت همزمان میتواند راهکاری مناسب جهت کاهش هزینتههتای سیستتم باشتد .در مستائل
مکانیابی -موجودی ،تعداد و مکان مراکز توزیع فعال ،نحو تخصیص مشتریان به مراکز و در
نهایت میزان سفارشات با هدف حداقل نمودن هزینههتای سیستتم تعیتین متیشتود .بترای مثتال
بسیاری از کارخانجات با مسأله تعیین تعتداد مراکتز توزیتعکننتده محصتوالت ،محتل احتداث
آنها و تخصیص مشتریان مواجه هستند .این تصمیمات جهت رسیدن بته ستطح قابتل قبتولی از
خدمتدهی اخذ میشود بهنحویکته اهتدافی نظیتر کمینته نمتودن هزینتههتای مراکتز توزیتع،
هزینههای نگهداری موجودی در مراکز  ،هزینههای حملونقل بین کارخانهها و مراکتز توزیتع

و هزینههای حملو نقل بین مراکز توزیع و مشتریان را محقق کند .در اکثر مسائل مکان یابی –

موجودی ،حداکثرسازی سود حاصتل از فتروش محصتوالت تنهتا از طریتق کتاهش هزینتههتا
صورت گرفته است و تحقیقات اندکی بتر روی اعمتال تخفیفتات جهتت افتزایش ستودآوری
متمرکز شدهاند .به عنتوان مثتال(شتن و همکتاران )7221،و (شتوتل و همکتاران )7257،مستأله
مکانیابی -موجودی و حداکثرکردن سود را با انعطافپذیر کتردن تقاضتای مشتتریان در نظتر
گرفتتتهانتتد .در ایتن پتتژوهش متتدل مکتتانیتابی -موجتتودی بتتا اعمتتال سیاستتت تفکیتککتتردن
محصوالت به دو صورت فروش تکی و بستهای و اعمال نرخهای متفاوت تحت عنوان ستطوح
تخفیف مورد توجه قرار گرفتهاست .به منظور نزدیکتتر شتدن مستاله بته مستائل دنیتای واقعتی،
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برخی از پارامترهای مساله تحت شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شده است که به منظور حل
آن از تکنیک برنامهریزی استوار استفاده میگردد.

مرور ادبیات
یکی از مفاهیم مهم چند دهه اخیر ،فلسفه مدیریت زنجیره تأمین است .مهمترین علت توجه به
این موضوع افزایش روزافزون رقابت پذیری و تالش برای بقاء در سازمانهاست .این موضوع
در دههها ی اخیر سبب شده تا با مدیریت فرآیندهای تأمین ،تولید ،و توزیع به سوی هدف

رقابتی سازمان گام برداشته شود(.عادل آذر و همکاران.)5371،زنجیرههای تامین کنونی در
محیطی فعالیت میکنند که همواره به دنبال بهبود و کاهش هزینهها و استفاده از راهکارها و

راهبردهایی در این جهت هستند) .آقایی و همکاران  .)5373از آنجائیکه اعضای زنجیره تامین
اغلب سازمانهای مجزا و بنگاههای اقتصادی مستقل هستند ،با وجود منافع موجود در تصمیم
گیری یکپارچه در عمل تمایلی به پیروی از تصمیمات اتخاذ شده برای کل اعضا را نداشته و
تالش می کنند اهداف خود را به جای هدف کل سیستم بهینه نمایند(طاهری و همکاران ،
 .)5371تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه برنامهریزی ،زمانبندی تولید و یا طراحی شبکه

زنجیره تأمین ارائه شده است .به همین منظور برخی از جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در
سالهای اخیر گزارش شده است.
گنونی و همکاران 5به بررسی برنامهریزی تولید در سیستمهای تولید چند مکانی
پرداختند(گنونی و همکاران .)7223،در تحقیق آنها فرض میشود که برای برخی از قطعات
نیمه ساخته تقاضای خارجی وجود داشته باشد که تقاضای آنها نیز به صورت احتمالی است.
این اقالم نیمه ساخته میتوانند در کارخانههای مختلفی در زنجیره تأمین تکمیل شوند.
همچنین برای تولید محصوالت اصلی و اقالم نیمه ساخته ممکن است مقداری مواد اولیه و
نیمه ساخته نیز از بیرون زنجیره تأمین مورد بررسی خریداری شوند .آنها برای حل مساله از
ترکیب مدلهای برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط و شبیهسازی استفاده کردند .در
1 Gnoni et al.

ارائة مدل ریاضی دو هدفه مبتنی بر رویکرد برنامهریزی استوار برای مسألة مکانیابی – موجودی ...

119

نهایت آنها سعی نمودند از مزایای هر دوی این مدلها در برخورد با این مساله استفاده کنند.
ریو و دوا و پیسترکوپولوس 5به بررسی برنامهریزی زنجیره تأمین با استفاده از برنامهریزی
دومرحلهای پرداختند(ریو و دوا و پیسترکوپولوس .)7222، 7در مساله آنها فرض شده است
که زنجیره تأمین شامل دو مرحله تولید و توزیع میشود .فرض میشود کارخانهها ممکن است
دارای منابع مشترکی باشند .در مرحله توزیع نیز هر یک از توزیعکنندگان دارای ظرفیت
مربوط به خود در نگهداری موجودی است .هدف تعیین سطح تولید در کارخانهها و سطح
موجودی در توزیعکنندگان است ،به طوری که هزینههای تولید ،حمل به توزیعکنندگان برای
شرکتهای سازنده و هزینههای انبارداری و حمل به بازار برای توزیعکنندگان کمینه گردد.
آنها برای حل این مساله از برنامهریزی دوسطحی استفاده کردند.
بردستوم و همکاران 3به بررسی زمانبندی تولید و توزیع در زنجیره تأمین مربوط به
کارخانههای تولید خمیرکاغذ در کشور سوئد پرداختند (بردستوم و همکاران .)7222،آنها
برای حل مساله دو مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط ارائه دادند که یکی از آنها از
تکنیک تولید ستون از الگوریتم حل مساله کوتاهترین مسیر برای حل مساله استفاده میکند.
در این تحقیق به برنامهریزی تولید پرداختهشده است و به زمانبندی روی ماشینآالت توجهی
نشده است.مدلهای مربوط به برنامهریزی عملیاتی در زنجیره تأمین با ظرفیت محدودیت با
تمرکز روی محیطهای تولیدی توسعه یافته اند (اسپیتر و همکاران . )7221، 2هدف هماهنگی
بین منابع و مواد در زنجیره تأمین به منظور ارضا نیازهای مشتریان با کمترین هزینهی ممکن
است .در مساله مورد بررسی توسط آنها تقاضاهای محصوالت نهایی قطعی فرض شده است.
به منظور حل مساله از مدلهای برنامهریزی خطی با استفاده از زمانهای تدارک و فرض
تخصیص اقالم به چند منبع استفادهشده است .استفاده از زمانهای تدارک قابلیت اطمینان
ارتباط بین برنامهریزی و زمانبندی را با توجه به موجه بودن برنامهریزی افزایش میدهد .آنها
1. Ryu, J.-H., V. Dua, and E.N. Pistikopoulos
2. Ryu, J.-H., V. Dua, and E.N. Pistikopoulos
3. Bredström et al.
4. Spitter et al.
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دو روش برنامهریزی خطی برای حل مساله باهدف کمینهسازی مجموع هزینههای موجودی و
هزینههای مرتبط با سفارشهای معوقه ارائه نمودند.
شن 5مساله طراحی زنجیره تأمین چند کاالیی با هدف تعیین مکان تسهیالت و چگونگی
تخصیص مشتریان به تسهیالت به طوری که کل هزینهها کمینه شود را مورد مالحظه قرار داد
(شن  ..)7221،او در این پژوهش نشان داد که این مساله میتواند به صورت یک مساله عدد

صحیح غیرخطی فرمولبندی شود .عالوه بر این نیز یک الگوریتم راهحل آزادسازی

الگرانژی برای حل مساله معرفی نمود.
سلوارجا و استیز7به بررسی زمانبندی دستهای در زنجیره تأمین از دیدگاه تأمینکنندگان
پرداختند(سلوارجا و استیز  .)7221،در این مساله تأمینکننده باید چند محصول را با حجم
زیادی تولید کند و آنها را به صورت دستههایی به مشتریان تحویل بدهد .به ازای هر تحویل
یک هزینهی تحویل وجود دارد .تابع هدف کمینه کردن جمع هزینههای نگهداری موجودی
و تحویل کاال است .اگر تولید از یک محصول به محصول دیگر تغییر پیدا کند ،یک
آمادهسازی نیاز است .فرض بر این است که سفارش مشتریان مختلف در دستههای مختلفی به
آنها تحویل داده میشود .هدف تعیین اندازه دستههای محصوالت برای مشتریان و زمان
تکمیل هر دسته از محصوالت برای مشتری مورد نظر است ،به طوریکه مجموع هزینههای
نگهداری و تحویل دادن سفارشهای کمینه گردد .آنها برای حالتی که تنها یک تأمینکننده
و چند مشتری وجود دارد ،یک الگوریتم با پیچیدگی چندجملهای که جواب بهینه را میدهد،
ارائه دادند .در این تحقیق به تأمینکنندگان داخل زنجیره توجهی نشده است و تنها به رابطه
بین شرکت سازنده و مشتریان پرداخته شده است.
لجیون به بررسی برنامهریزی تولید و توزیع در زنجیره تأمین پرداخته است .در تحقیق وی
فرض شده است که یک زنجیره تأمین با سه مرحله وجود دارد (لجیون  .)7221،مرحله اول
شامل تأمینکننده میشود .مرحله دوم شامل شرکتهای سازنده و مرحله سوم شامل
توزیعکنندگان میباشد .هدف بهینه کردن سطح موجودی ،سطح تولید و سطح توزیع در
1. Shen
2. Selvarajah & Steiner
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بازههای زمانی مختلف است .حملکنندههایی که دارای سرعت ،ظرفیت و زمان در دسترسی
متفاوتی هستند وجود دارند .هدف ارائه یک برنامه کنترل موجودی ،تولید و توزیع به منظور
کمینه کردن هزینههای زنجیره و ارضا تقاضای مشتریان است .آنها پس از مدلسازی مساله
به صورت برنامهریزی عدد صحیح مختلط یک الگوریتم بر مبنای جستجوی همسایگی که به
صورت جستجوی مرحلهای عمل میکند ارائه دادند .تحقیق آنها به صورت کالن به
برنامهریزی تولید میپردازد و به زمانبندی ماشینآالت توجهی ندارد.
آرکا و پرادو 5به بررسی برنامهریزی تولید و توزیع با وسایل نقلیه همگن و عدم مجاز بودن
وقفه در تحویل به مشتریان به منظور بیشینهسازی سود پرداختند و پس از ارائه مدل برنامهریزی
عدد صحیح مختلط برای مساله حالتی از مساله را که در آن ظرفیت تولید بینهایت است را
مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن الگوریتم ابتکاری را برای حالت کلی ارائه نمودند
(آرکا و پرادو.)7228 7
اسچووتز و همکاران 3به معرفی مساله طراحی زنجیره تأمین مدل شده به صورت توالی از
فرآیندهای ترکیبی و جدا شده پرداختند(اسچووتز و توماسگارد و احمد ،همکاران.)7227 2
آنها مساله را به صورت یک مساله دو مرحلهایی تصادفی فرمولبندی کردند .در مرحله اول
تصمیمات استراتژیک مکانیابی اتخاذ میگردد ،در حالی که مرحله دوم شامل تصمیمات
عملیاتی است .هدف کمینهسازی مجموع هزینههای سرمایهگذاری و هزینههای عملیاتی مورد
انتظار زنجیره تأمین است .به طور ویژه مدل بر اهمیت انعطافپذیری عملیات در هنگام اتخاذ
تصمیمات استراتژیک تاکید دارد ،به همین منظور عدمقطعیت در کوتاه مدت به صورت بلند
مدت در نظر گرفته شده است.
بشیری و بدری 1به ارائه یک مدل برنامهریزی مختلط عدد صحیح خطی پویا برای طراحی و
برنامهریزی زنجیره تأمین چند سطحی و چند محصولی پرداختند .هدف از پژوهش آنها
1. Arca & Prado

2. Arca & Prado
3. Schütz, P., A. Tomasgard, and S. Ahmed
4. Schütz, P., A. Tomasgard, and S. Ahmed
5. Bashiri & Badri
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گسترش زنجیره تأمین از منظر استراتژیک بوده است(بشیری و بدری.)7252، 5آنها تعدادی
نقاط بالقوه برای ایجاد واحدهای تولیدی و انبارها (خصوصی و عمومی) در طول افق
برنامه ریزی در نظر گرفتند .توسعه زنجیره تأمین طراحی شده با توجه به درآمد خالص تجمعی
از دوره اول برنامهریزی شده است .هدف از این مدل انتخاب تأمینکننده ،تعیین مقدار هر
یک از مواد خام اولیه توسط تأمین کننده ،مقدار هر محصول که در هر واحد تولیدی ساخته
میشود ،مقدار هر محصول که به هر انبار فرستاده میگردد ،مقدار هر محصول که به هر بازار
ارسال می شود و سایر تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی به منظور بیشینهسازی سود خالص
زنجیره تأمین است.
پیشوایی وهمکاران به ارائه یک مدل بهینهسازی استتوار بترای بررستی عتدمقطعیتت ذاتتی در
دادههتتای ورودی مستتاله طراحتتی زنجیتتره تتتأمین حلقتته بستتته پرداختند(پیشتتوایی و ربتتانی و
ترابی .)7255،7در ابتدا آنها یک مدل قطعی برنامتهریتزی مختتلط عتدد صتحیح خطتی بترای
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته را توسعه دادند .سپس همتتای استتوار متدل از طریتق بته
کارگیری تئوری بهینهسازی استوار ارائه شده و در نهایت استواری راهحتلهتای نتیجته شتده از
مدل بهینهسازی استوار و راهحلهای مدل قطعی برنامتهریتزی مختتلط عتدد صتحیح خطتی در
مسائل مختلف مورد مقایسه قرار میگیرند.
سجادی و داوودپور 3به بررسی مساله طراحی زنجیره تأمین دو سطحی در شرایط قطعی ،تتک
دورهای ،و چند کاالیی پرداختند(سجادی و داوودپور .)7257، 2این مساله شامل هتر دو ستطح
استراتژیک و تاکتیکی برنامهریزی زنجیره تأمین از جمله مکانییابی و سایزبندی کارخانههتای
تولیدی و انبارهای توزیع ،اختصاص خردهفروشان به انبارها ،انبارها بته کارخانتههتا و همچنتین
انتخاب مدهای حملونقل میباشد .در نهایت آنها مساله را به صورت یک مدل برنامتهریتزی
مختلط عدد صحیح فرمول بندی کرده به طوری که هدف کمینهسازی هزینههای کل شتبکه از
1. Bashiri & Badri
2. Pishvaee, M.S., M. Rabbani, and S.A. Torabi
3. Sadjady & Davoudpour
4. Sadjady & Davoudpour
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قبیل حملونقل ،زمان تدارک ،هزینههای نگهداری موجودی ،و همچنین هزینههای راهانتدازی
و عملیاتی تسهیالت میباشد.
شانکار و همکاران به ارائه یک مساله بهینهسازی چندهدفه برای زنجیره تأمین تک کاالیی
چهار سطحی متشکل از تأمینکنندگان ،کارخانههای تولید ،مراکز توزیع و مناطق مشتری
پرداختند(شانکار و همکاران  .)7253،از جمله تصمیمگیریهای کلیدی در نظر گرفته شده در
این پژوهش شامل :تعداد و مکان کارخانهها در سیستم ،جریان مواد خام از تأمینکنندگان به
کارخانهها ،مقدار محصوالت فرستاده شده از کارخانهها به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به
مناطق مشتری میباشد .به طوری که هدف کمینهسازی هزینههای حمل و مکانیابی تسهیالت
و برآورده شدن حداکثر تقاضای مشتریان است .در نهایت نیز آنها از الگوریتم چندهدفه
ترکیبی بهینهسازی ازدحام ذرات برای حل مساله استفاده نمودند.
وو و ژانگ 5به مطالعه مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین متشکل از یک منبع خارجی،
مجموعه مراکز توزیع بالقوه ،و مجموعه خردهفروشیها تحت شرایط عدمقطعیت در تقاضا
برای محصوالت چندگانه پرداختند(وو و ژانگ .)7252، 7آنها فرض کردند تقاضای هر
خردهفروش برای همه کاالها توسط یک مرکز توزیع برآورده میگردد .هدف کمینهسازی
هزینههای سیستم از قبیل مکانیابی ،حملونقل و موجودی است .آنها یک مدل برنامهریزی
عدد صحیح غیرخطی برای مساله ارائه نمودند .عالوه بر این نیز یک رویکرد برش صفحه
مبتنی بر نابرابری ریاضی استفاده کردند .در نهایت نتایج محاسباتی نشان میدهد که الگوریتم
ارائه شده قابل حل برای سایز متوسطی از مساله میباشد.
فتاحی و همکاران 3به بررسی یک مساله جدید در طراحی و برنامهریزی شبکه زنجیره تأمین
چند سطحی و چند کاالیی در یک افق چند دورهایی پرداختند به طوری که مناطق مشتری
دارای تقاضاهای وابسته به قیمت هستند(فتاحی و همکاران.)7251، 2در این پژوهش براساس
روابط تقاضا-قیمت ،یک رویکرد کلی به منظور دستیابی به سطوح قیمت کاال ارائه شده و
1. Wu & Zhang
2. Wu & Zhang
3. Fattahi at el
4. Fattahi at el
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سپس یک مدل برنامهریزی مختلط عدد صحیح خطی توسعه یافته است .در نهایت نیز با توجه
به مساله یک الگوریتم شبیهسازی تبرید با به کارگیری روشهای توسعه یافته ابتکاری مبتنی
بر آزادسازی برای برنامهریزی ظرفیت و قیمتگذاری ارائه شده است.
از جمله پژوهشهای مهم فارسی مورد بررسی قرار گرفته در حوزه زنجیره تأمین میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
صادقی و همکاران در تحقیق خود پس از بررسی مدلهای گوناگون ارائه شده در خصوص
جریان مواد در زنجیره تأمین ،با رویکردی یکپارچه به مدلسازی جریان مواد در طول زنجیره
تأمین در بخشهای تأمین ،تولید توزیع در کارخانه کاچیران پرداختند(صادقی و همکاران
 .)5388،در این تحقیق پس از حل مدل با الگوریتم ژنتیک بهترین جواب رضایتبخش که
کمترین میزان هزینه را دارا میباشد انتخاب کردند .سپس جهت اعتبارسنجی ،مدل ارائه شده
با میزان واقعی متغیرها در بازه زمانی مورد مطالعه مقایسه گردیده که نتایج حاکی از کاهش

هزینه در مدل ارائه شده میباشد.

خدابنده و همکاران یک مساله یکپارچهسازی تولید و توزیع با هدف کمینهسازی مجموع
وزنی تعداد کارهای تأخیری و هزینههای حملونقل با در نظر گرفتن مسیریابی در زنجیره
تأمین ،مورد بررسی قرار دادند (خدابنده و همکاران  .)5377،در این مساله تعدادی مشتری و
یک تسهیل تولیدی وجود دارد که در آن کارها پس از پردازش در سیستم تولیدی ،به
صورت مسیریابی و در قالب دستههایی برای مشتریان ارسال میشود .ارسال دستهای معموالً
منجر به کاهش هزینههای ارسال میگردد ،اما ممکن است تعداد کارهای تأخیری را افزایش
دهد .در این پژوهش یک مدل برنامهریزی مختلط و یک الگوریتم ژنتیک با عملگر تقاطع
ابتکاری برای حل مساله مذکور ارائه شد .در پایان نتیجه آزمایشهای محاسباتی با طرح کامل
با استفاده از تکنیک تحلیل واریانس ارائه شد .نتایج آزمایشهای محاسباتی کارایی الگوریتم
فراابتکاری را نشان داد.در ادبیات تحقیق توجه به موضوع زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع
در یک زنجیره تأمین مورد مطالعه قرار گرفته است(جمیلی و رنجبر  .)5373،در این مساله
تولیدکنندهای با محیط تک ماشینی در نظر گرفته شده که سفارشهای چندین مشتری را
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تولید مینمایند .سفارشهای آماده شده جهت ارسال به مشتری دستهبندی شده و محتویات هر
بسته ،برای تعیین ترتیب تحویل به مشتریان مسیریابی میگردد .هدف از این مساله بیشنهسازی
سطح خدمتدهی به مشتریان و کاهش هزینههای حملونقل شرکت ،ضمن لحاظ تأمینکننده
بوده و مدل خطی آن به همراه روشهای حل ابتکاری ارائه شده است.

ذگردی و مرندی در پژوهش خود به بررسی زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره
تأمین سه مرحلهای شامل تولیدکننده ،ناوگان حملونقل کاالها و مشتریان پرداختند ذگردی و
مرندی ،)5371،رویکرد آنها به شرح زیر بود:
« یک تولیدکننده مسئولیت تولید بر اساس تقاضای مشتریان را بر عهده دارد و وسیله نقلیه
محصوالت تولیدی مشتریان را بر اساس تقاضای آنها با در نظر گرفتن مسیریابی وسیله نقلیه
تحویل می دهد .وسایل نقلیه بعد از اتمام تولید محصوالت مورد تقاضای مشتریان ،مجاز به
بارگیری و شروع توزیع هستند و با توجه به محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه ،محدودیت فرجه
زمانی و عدم تخطی از آن سرویسدهی به مشتریان انجام میشود .مدل به صورت برنامهریزی
غیرخطی عدد صحیح آمیخته با هدف کمینهسازی هزینههای تأخیر تولید و هزینههای مسافت

فرموله شده است .با توجه به  NP-Hardبودن مساله از الگوریتم بهبود یافته بهینهسازی

ازدحام ذرات 5استفاده شده است .در این الگوریتم از اپراتورهای بهبود برای جستجوی
گسترده فضای جواب و جلوگیری از همگرا شدن سریع به جواب بهینه محلی بهره گرفته شده
است .به منظور اعتبارسنجی روش حل پیشنهادی ،الگوریتم ارائه شده در ابعاد کوچک و
بزرگ نمونه مسالههای ایجاد شده با جواب دقیق مقایسه شد که نتایج حاکی از برتری
الگوریتم پیشنهادی و کارایی آن داشت .در پایان به بررسی مطالعه موردی با دادههای واقعی
پرداخته شد که نتایج مقا یسه با شرایط واقعی حاکی از عملکرد بهتر سیستم پیشنهادی نسبت به
سیستم تولید و توزیع مطالعه موردی است که موجب بهبود و کاهش هزینهها میشود.

در تحقیق دیگری زمانبندی مجدد جزئی از فرآیندهای تصمیمگیری در زنجیره تأمین که
نقش مهمی در برآوردهسازی نیازهای مشتریان ایفا مینماید مورد بررسی قرار گرفته است
1. Particle Swarm Optimization
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(بهشتینیا و اکبری  .)5372،این پژوهش به بررسی مساله زمانبندی مجدد در یک زنجیره
تأمین سه مرحلهای ،با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن میپردازد .مرحله اول شامل
تأمینکنندگان ،مرحله دوم شامل ناوگان حملونقل کاالها و مرحله سوم شامل یک شرکت
سازنده محصوالت نهایی است .به این منظور ابتدا مدل عدد صحیح مختلط برای مساله مذکور
با هدف کمینهسازی مجموع زمان تأخیر تکمیل کلیه سفارشهای توسعه داده شده است.
همچنین در حالت کلی یک الگوریتم ژنتیک که دارای کروموزومهایی با ساختار متغیر است،
به منظور حل مساله ارائه شده است .مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم جستجوی تصادفی
روی طیف متنوعی از مسائل تصادفی و همچنین جواب بهینه روی مسائل تصادفی با ابعاد
کوچک نشان از عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی دارد .همچنین با سادهسازی فرضیات
مساله ،الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم ابتکاری موجود در ادبیات موضوع مقایسه شده
است که نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد.

بحث استواری عمدتاً در مقابل واژههایی چون عدم قطعیت یا عدم اطمینان ،عدم دقت،
تغییرپذیری مستمر قرار میگیرد و به عبارتی ،استواری و مدلهای مربوطه به منظور مقابله با
عدم اطمینان و واژههای مشابه مورداستفاده قرار میگیرند .اگر چه روشهای دیگری چون
برنامه ریزی احتمالی و تحلیل حساسیت در مقابله با عدم اطمینان وجود دارد.
به لحاظ تاریخی ،بهینه سازی در شرایط غیرقطعی در اواخر دهه  5712شروع شد و هم در
زمینه تئوری و هم در زمینه الگوریتم به سرعت پیشرفت کرد .رویکردهای زیادی برای بهینه
سازی در شرایط غیرقطعی 5مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله ،کمینه کردن امید
ریاضی ،کمینه کردن انحراف از آرمانها ،کمینه کردن بیشترین هزینهها را میتوان نام برد .در
این میان میتوان سه رویکرد اصلی را متمایز کرد :برنامهریزی احتمالی 7و برنامهریزی فازی 3و
برنامهریزی پویای احتمالی.2
1.Uncertainity
2.Probabilistic programming
3. Fuzzy Programming
4. Probabilistic Dynamic Programming
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در اواسط دهه  5712دانتزیگ برنامه ریزی احتمالی را به عنوان یک رویکرد برای مدل کردن
عدم قطعیت دادهها معرفی کرد .سه مشکل اصلی برای این رویکرد وجود دارد:
الف) شناخت توزیع دقیق دادهها و در نتیجه عددی کردن سناریوهایی که از این توزیعها عدد
میگیرند ،در عمل دشوار است.
ب) محدودیتهای شانس ،ویژگی محدب بودن مساله اصلی را از بین میبرد و بر پیچیدگی
آن به مقدار زیادی میافزاید.
ج) ابعاد مدل بهینه سازی بدست آمده به صورت نجومی با زیاد شدن تعداد سناریوها افزایش
مییابد ،که چالشهای محاسباتی عمدهای را موجب میگردد.
مالوی و همکاران بر این اعتقاد هستند که دانشمندان علم مدیریت به منظور سازش و انطباق
بین دادههای دنیای واقعی و قلمرو برنامهریزی ریاضی از تکنیک تحلیل حساسیت استفاده
نمودهاند(مالوی و همکاران ..)5771،هدف از این نوع بررسیهای پس از حل 5پی بردن و
کشف اثر نگرانی در قبال خروجیهای مدل میباشد .چنین بررسیهای پس از حلی از نوع
واکنشی 7هستند یا اصطالحاً خاصیت واکنش پذیری دارند .این نوع بررسی و مطالعه تنها اثر
عدم اطمینانهای دادهها را روی خروجیهای پیشنهادی مدل مورد بررسی قرار میدهند ،آنها
معتقدند که روش پیشگیرانه 3مورد نیاز میباشد .بنابراین باید مدلهایی طراحی و مدل سازی
شوند که در مقایسه با مدلهای برنامهریزی ریاضی کالسیک نسبت به دادههای مدل کمتر
حساس باشند .یکی از این مدلها ،برنامهریزی خطی احتمالی 2است .اما به طور کلی مواجهه
با این نوع دادهها از طریق تحلیل حساسیت یا فرمولبندی برنامهریزی احتمالی 1با مشکالتی
مواجه میباشد.

1. Post-optimality studies
2. Reactive
3. proactive
4. probabilistic linear programming
5. probabilistic programming
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رویکرد دیگری که در سالهای اخیر برای مقابله عدم قطعیت دادهها بسط داده شده است،
بهینه سازی استوار میباشد که درآن به بهینهسازی در هنگام رخ دادن بدترین موارد پرداخته
میشود که ممکن است منجر به یک تابع هدف کمینه کردن بیشینهها 5شود .در این رویکرد
به دنبال جوابهای نزدیک به بهینهای هستیم که با احتمال باالیی موجه باشند .به عبارت دیگر
با کمی صرف نظر کردن از) بهینگی ) تابع هدف ،موجه بودن جواب بدست آمده را تضمین
میکنیم .البته در مورد عدم قطعیت در ضرایب تابع هدف ،با کمی صرف نظر کردن از مقدار
تابع هدف بهینه ،به دنبال جوابی هستیم که با احتمال باالیی جوابهای واقعی بهتر از آن
جواب باشند(.دب و همکاران)7227،
به طور کلی در برنامهریزی ریاضی قطعی ،فرض میشود دادههای ورودی بطور مشخص و
معادل با مقادیر اسمی است .این نگرش تأثیر عدم اطمینان را روی کیفیت و موجهبودن مدل
مدنظر قرار نمیدهد .در حقیقت دادههایی که مقادیر متفاوتی را از مقادیر اسمیشان اختیار
میکنند ،ممکن است منجر به این مسأله شوند که تعدادی از محدودیتها نقض گردند و
جواب بهینه ممکن است مدت طوالنی بهینه نمانده یا حتی موجهبودن آن از بین برود .این
بحث خواستهای طبیعی را به ذهن متبادر میسازد که روشهای حلی طراحی و ارائه شوند که
در مقابل عدم اطمینان دادهها ایمنی ایجاد کنند ،این روشها "حل استوار" نامیده میشوند(.

برتسیمس و سیم)7222،
اولین گام و تحقیق در این راستا از سویستر ارائه گردید که یک مدل برنامهریزی خطی را
برای تولید جوابی که برای همه دادههای متعلق به یک مجموعه محدب موجه است ،ارائه
کرد .مدل مذکور جوابهایی ارائه میکند که در قبال بهینگی مسأله اسمی به منظور اطمینان
از استواری ،به شدت محافظه کارانه عمل میکند .بدین معنی که در این رویکرد برای اطمینان
از استوار بودن جواب ،به مقدار زیادی از بهینگی مساله اسمی دور میشود .در این مدل ،هر

1. min-max
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داده ورودی میتواند هر مقداری از یک بازه 5را بگیرد (بن تال و نمیروفسکی  )7222،و
(برتسیمس و سیم)7222،
در ادامه این تحقیقات برتسیمس و سیم رویکرد متفاوتی را برای کنترل سطح محافظهکاری
معرفی کردهاند(برتسیمس و سیم .)7222،این رویکرد از این مزیت برخوردار است که منجر
به یک مدل بهینهسازی خطی میشود و قابل کاربرد بر روی مدلهای بهینهسازی گسسته نیز
میباشد و سطح محافظه کاری آن قابل تنظیم است.
عالوه بر تحقیقات مذکور که مبتنی بر نوسان پارامترها در یک بازه است ،تحقیقات دیگری
نیز در حوزه مدل سازی ریاضی انجام شده است .از جمله این تحقیقات میتوان به تحقیق (مالوی
و همکاران  )5771،که مبتنی بر مفهوم سناریواست ،اشاره کرد که در زیر بطور کامل توضیح داده
شده است  .از تحقیقات دیگر در حوزه استواری به برنامه ریزی استوار فازی میتوان اشاره کرد که
در آن فرض میشود که همه یا برخی از محدودیتهایا دادههای ورودی اعداد فازی هستند.
مسعود ربانی و همکاران یک مسئله زنجیره تامین با برنامهریزی فازی مدلسازی کردند که
هدف آن بیشینه سازی خالص فعلی درآمد و کمینه سازی تاخیر در دریافت محصول توسط
مشتری و بیشینه سازی قابلیت اطمینان با در نظرگرفتن ریسک تقاضا بود .آنها از شاخص
استواری مبتنی بر سناریوها برای شرایط اختالل استفاده کردند ( .مسعود ربانی،ندا معنوی زاده،

گرانمایه.)7251،

عباس شول و همکاران یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند دوره ای و چند محصولی
را با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه و تحلیل پوششی دادهها ارایه
دادند که هدف آن حداقل کردن هزینه تولید و کاهش زمان ارسال محصوالت و افزایش
قابلیت اطمینان زنجیره تامین بود  .منظور از قابلیت اطمینان زنجیره تامین در مقاله نامبردگان
عبارت از قابلیت اطمینان تامین کنندگان و تولید کنندگان و مراکز و خرده فروشان است که
به عوامل مختلفی همچون انعطاف پذیری در سیستمهای حمل و نقل وابستگی دارد  ( .عباس
شول و همکاران )5373،
1. Interval
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مساله تحقیق
مدل حاضر به طراحی مسأله مکانیابی -موجودی با در نظر گرفتن سیاستهای تخفیف و
بهبود سامانه حمل ونقل کاال از طریق اعمال سیاست فروش تککاالیی و بستهای میپردازد.
شبکة توزیع مورد بررسی ،شبکهای سه سطحی شامل تأمینکننده اصلی ،مراکز توزیع بالقوه و
مشتریان است .با توجه به میزان و نوع تقاضا ،تعیین فاصله مکانی بین مشتریان و مراکز توزیع،
تأمینکننده و توزیعکننده ،توزیع کاالها به صورتی انجام میگیرد که حاشیه سود کل سیستم
توزیع بیشینه گردد .بهعبارت دیگر تنها مشتریانی تحت پوشش قرار داده خواهند شد که باعث
افزایش سود بنگاههای توزیع گردند .این افزایش سود معموالً از دو طریق کاهش هزینهها و
افزایش میزان فروش محصوالت انجام میگیرد .یکی از اصلیترین هزینههای هر سیستم
توزیع ،هزینههای مربوط به بخش حملونقل است .در مدلهای مکانیابی -موجودی معموالً
ابتدا تقاضا از تأمینکننده به مراکز توزیع ارسال شده و پس از پردازش و تقسیمبندی مجدداً
برای مشتریان نهایی ارسال میگردد .انجام پردازش و تقسیمبندی بین مشتریان خود نیز دارای
هزینه عملیاتی باالیی بوده و در تحقیقات کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .در این پژوهش
جهت بهبود نحوه ارسال و کاهش هزینههای عملیاتی مرتبط با پردازش و تقسیم بندی کاالها،
از سیاست ارائه امکان خرید بستهای کاالها استفاده شده است .برای مثال در سیستم توزیع
برنج در استان خراسان جنوبی که توسط مرکز بستهبندی و پخش بازرگانی «محمد» انجام
میپذیرد مورد بررسی قرار گرفته شده است .این شرکت ابتدا محصوالت خود را از کشور
پاکستان و هندوستان از طریق مرزهای تجاری استان «سیستان و بلوچستان» وارد و به مرکز
توزیع واقع در شهرستان «بیرجند» منتقل میکند .پس از انجام تقسیمبندی و تخصیص
سفارشات ،کاالها را به شهرهای مختلف از جمله «نهبندان» و «سربیشه» انتقال میدهد .این در
حالی است که شهرستانهای سربیشه و نهبندان در مسیر مبادالتی زاهدان -بیرجند و یا زابل-
بیرجند قرار دارند و امکان برآورده کردن نیاز آنها در حین انتقال محصول به مرکز توزیع
(شهرستان بیرجند) است .در واقع شرکت مذکور به دلیل عدم برنامهریزی صحیح ،متحمل
هزینههای حمل و نقل زیادی میشود .البته گاها این جابجایی و انتقال مجدد نیاز است ،زیرا
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سطح تقاضای محصوالت مشتریان موجود در مسیرهای مبادالتی جهت انجام بارانداز مناسب
نیست .جهت حل این مشکل و رساندن میزان تقاضاهای مشتریان مورد نظر به حد مجاز
بارانداز ،از سیاست فروش بستهای استفاده شده است که عالوه بر کاهش هزینههای حمل و
نقل باعث افزایش میزان فروش نیز میگردد .قطعی بودن تقاضای مشتریان و توجه به این نکته
که میزان کاالی مورد نیاز (میزان سفارش از تأمینکننده) هر یک از مراکز توزیع فعال ،تابعی
از تقاضای مشتریان تخصیص یافته است ،میزان سفارش هر یک از مراکز توزیع فعال نیز
مشخص میگردد .پس از تعیین میزان سفارش مراکز توزیع فعال ،محصول از تأمینکننده
اصلی به مراکز توزیع فعال انتقال مییابد .برای یافتن میزان سفارش ،از سیستم مقدار سفارش
اقتصادی 5استفاده شده است .سؤال اساسی که در مدل (سفارش اقتصادی ) باید پاسخ داده
شود این است که مقدار سفارش به چه اندازهای باشد تا مجموع هزینههای موجودی شامل
هزینههای خرید ،نگهداری و ثابت سفارشدهی به حداقل برسد.
با توجه به مطالب ارئه شده ،در یک نگاه کلی نکات قابل توجه در این تحقیق را میتوان
شامل موارد زیر در نظر گرفت )5 :سفارشات کاال به صورت تکی و بستهای  )7تخفیفات چند
سطحی .هر توزیعکننده با توجه به میزان و نوع سفارشات (تک کاالیی و بستهای) در مورد
نحوه ارسال تقاضای مشتریان تصمیمگیری مینماید .بدین معنی که اگر تقاضای مشتری به
شکل بستهای باشد ،نیاز به بستهبندی مجدد 7و ارسال دوباره کاال در مرکز توزیع نیست و
میتوان آن را مستقیماً ارسال نمود که مشخصاً باعث کاهش میزان هزینههای سیستم مانند
هزینه حمل و نقل میشود .با افزایش میزان سفارش مشتریان به توزیعکننده فعال و سفارش
کاالها ،هزینه خرید در یک بازه تخفیف بزرگتری قرار گرفته و باعث میشود به مرور زمان
توزیعکننده فعال ،مشتریان ثابتی را پیدا کند .در واقع سیاست هر توزیع کننده بدین صورت
است که به نسبت افزایش میزان انحراف مشتریان از میزان سفارش اقتصادی مد نظر آنها ،
قیمت فروش به آنها در بازه تخفیف بزرگتری قرار خواهد گرفت و همزمان با افزایش
1. Economic Order Quantity
2. Repack
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میزان سود مرکز ،مشتری نیز از میزان سفارش باالتر با قیمت مناسب و راضی کنندهای
برخوردار شده که مسلماً نه تنها باعث ایجاد خسارت نخواهد شد بلکه با انجام برنامهریزی
مناسب ،میتواند باعث سودآوری گردد .از آنجا که برآورده سازی تقاضای مشتریان از
اهمیت باالیی برخوردار است در این تحقیق قابلیت اطمینان پاسخگوئی تقاضا به صورت یک
محدودیت در برنامه ریزی مدل ریاضی نشان داده خواهد شد و با فرض 82درصد پاسخگوئی
نسبت به تقاضای مشتریان مساله طراحی و حل میشود .که تابع هدف دوم مسئله سعی در
حداکثرکردن آن دارد.

مفروضات مساله
• مراکز توزیع جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان از مجموعه مکانهای بالقوه جهت
راهاندازی انتخاب میشوند؛ هزینه ثابت برای راهاندازی مراکز توزیع مشخص میباشند.
• سیاست سفارشدهی از پیش تعیین شده است.

• هزینه حملونقل کاالهای تکی و بستهای بین مراکز توزیع و مشتری مشخص میباشد.
• هزینه ثابت سفارش کاال و حملونقل مشخص است.
• سیستم توزیع چند محصولی در نظر گرفته میشود.
• مقدار تقاضا در ابتدا معین است.

• برای مشتریان دو انتخاب جهت سفارش دهی وجود دارد :سفارش تکی و بستهای.

اندیسهای مساله
S

سناریو مورد نظر

C

بازه تخفیف

J

مشتریان

K

نوع کاال

I

مراکز توزیع
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پارامترهای مساله
جدول  -1پارامترهای مساله

هزینهی ثابت فعال سازی مرکز توزیع i

هزینهی ثابت سفارش کاالی  kبه مرکز

هزینهی حملونقل کاالی  kبه صورت

هزینهی حملونقل کاال  kبه صورت

تحت ساریو s

تحت ساریو s

توزیع  iتحت ساریو s

تحت سناریو s

بسته ای بین مرکز توزیع  iو مشتری j

تکی بین مرکز توزیع  iو مشتری j

هزینهی ثابت حمل و نقل کاالی  kاز

هزینهی حملونقل بین تأمینکننده کاالی

هزینهی نگهداری هر واحد کاال  kدر

هزینهی خرید هر واحد کاالی  kاز

مرکز توزیع  iتحت ساریو s

hiks

 kو مرکز توزیع  iتحت ساریو s

تأمینکننده در مرکز توزیع  iتحت

مرکز توزیع  iتحت ساریو s

ساریو s

قیمت فروش تک کاالیی برای هر واحد

قیمت فروش بستهی برای هر بسته

توزیع  iتحت ساریوs

توزیع  iتحت ساریوs

کاالی  kبا سطح تخفیف  cدر مرکز

کاالی  kبا سطح تخفیف  cدر مرکز

تقاضای مشتری  jبرای کاالی  kبه

تقاضای مشتری  jبرای کاالی kبه

صورت تک کاالیی با سطح تخفیف  cاز
مرکز توزیع  iتحت ساریو s

قابلیت اطمینان مرکز  iتحت سناریو s

صورت بستهای با سطح تخفیف  cاز
M

مرکز توزیع  iتحت ساریو s

عدد به اندازه کافی بزرگ مثبت

تعداد کاالی  kموجود در هر بسته
سفارشی از مرکز توزیع i

همانطور که مشاهده میشود ،پارامترهای مساله تحت سناریوهای مختلف ارائه شده است.
هدف از تعریف این سناریوها استفاده از نظرات مختلف کارشناسان و خبرگان در تعیین مقدار
پارامترها است .بدین منظور ،هر کارشناس نظر خاص خود در مورد مقدار هر پارامتر را بیان
کرده و سپس از بین نظرات مختلف ،محتملترینها انتخاب میشود .سپس مقدار هر پارامتر
طبق احتمال وقوع هر نظر درنظر گرفته میشود .برای مثال برای هزینه احداث از نظر  72خبره
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استفاده شده است .از بین این نظرات 1 ،نظر که با تصمیم مدیران دارای کیفیت باالتری است
انتخاب شده و سپس مقدار هر هزینه با احتمال وقوع خاص خود به عنوان مقدار هزینه احداث
به عنوان یک سناریو در نظر گرفته میشود .برای سایر پارامترها نیز به همین گونه عمل

میشود.

متغیرهای مساله
جدول  -2متغیرهای مساله

اگر مرکز توزیع  iتحت ساریو s

اگر مشتری  jبه مرکز توزیع i

فعال شود مقدار یک میگیرد و

برای کاالی  kبا سطح تخفیف c

در غیر این صورت صفر

تحت سناریو  sاختصاص یابد
مقدار یک میگیرد و در غیر این
صورت صفر

اگرمرکز توزیع  iکاالی  kرا با

میزان سفارش کاالی  kدر مرکز

سطح تخفیف  cتحت ساریو s

توزیع  iبرای مشتری  jبا سطح

ارائه کند مقدار یک میگیرد و

تخفیف  cتحت ساریوs

در غیر این صورت صفر
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مدل ریاضی مساله
I

J

K

C

Max obj1   ( DSijkcs Pikcs ) yijkcs
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1

I

J

K

C

s

 ) yijkcs
  ( DM ijkcs Pikcs
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1
I

s

_  fis xis
i 1 s 1
I

J

K

C

s

 Ciks ( DSijkcs  DM ijkcs nik ) yijkcs
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1
I

J

K

C

s

_   tijks DSijkcs yijkcs
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1
I

J

K

C

s

)a(

 DM ijkcs yijkcs
_  tijks
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1

I

J

K

( DSijcks  DM ijkcs nik ) yijkcs hiks Qijkcs


oiks

C
Q
2
ijkcs



( DSijkcs  DM ijkcs nik ) yijkcs
c 1
 (heiks  haiks Qijkcs )

Qijkcs


s

_  
i 1 j 1 k 1 s 1

I

S

i

s

Max obj 2   xis Re is
I

C

 y
i
C

c

G
c 1

ikcs

ijkcs

1

yijkcs  Gikcs
Gikcs  xis

1








(b)

( j, k , s)

(c)

( j, k , s)

(d)

( j, k , s)
( j, k , s)

(e)
(f)
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C

)(g

K

J

I

 y

ijkcs

 0.8
ijkcs

i 1 j 1 k 1 c 1 s 1
I
J
K C

 DM
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1

مدل ارائه شده به بیشینه کردن سود حاصل از فروش کاالها از طریق سیاستهای بیتان شتده از
طریق تابع هدف اول میپردازد .در تابع هدف دوم نیز ستعی متیکنتد قابلیتت اطمینتان مراکتز
انتخابی را حداکثر نمایند .تابع هتدف اول شتامل  9جملته استت کته در ادامته بته تشتریح آنهتا
پرداخته می شود .جمله اول سود حاصل از فروش کاالها بته شتکل تتک کتاالیی و جملته دوم
سود حاصل از فروش کاالهای بستهای با توجه به تخفیفات ذکر شده را محاسبه میکند .جملته
سوم هزینه راهاندازی مراکز توزیع را بیتان متیکنتد .در جملته چهتارم هزینته خریتد کاالهتا از
تأمینکننده بیان میگردد .از آنجا که تمامی کاالها از تتأمین کننتده بته صتورت تتک کتاالیی
خریداری شده و در مرکز توزیع با توجه به نیاز بته شتکل تتک کتاالیی و بستتهای دستتهبنتدی
میشود ،هزینته خریتد نیتز بته شتکل تتک کتاالیی لحتاظ متیگتردد .جمتالت پتنجم و ششتم
هزینههای انتقال کاالها را بین مراکز توزیع و مشتریان محاسبه میکند .این هزینه ممکتن استت
برای ارسال تک کاالیی و بستهای به صورت متفاوت محاسبه گردد .جمله هفتم نیز به محاستبه
هزینههای سیستم موجودی که شامل هزینه سفارشدهی کاالها ،هزینه نگهتداری و هزینتههتای
خریتد متیشتتود ،متیپتتردازد .در ادامتته محتتدودیتهتتای ارائتته شتتده در متتدل بیتان متیشتتود.

محدودیت( )dتضمین میکند که هر مشتری برای خرید هر کاال حداکثر به یک مرکز توزیتع

تخصیص یابد .محدودیت( )eبیان میکند که هر مرکز ،تنها یک نوع کتاال را تتأمین متیکنتد.
کاالی خاص فقط از یک مرکز توزیع تأمین میشود .این امر با سیاستهای تخفیف بیان شتده
همسو و هم جهت است .محدودیتهای ( )fتضمینی برای بیتان تخصتیص مشتتریان بته مراکتز

توزیع است یعنی زمانی میتوان یک مشتری را بته مرکتز توزیتع تخصتیص داد کته آن مرکتز
راهاندازی شده باشد و کاالی مذکور را داشته باشد .بحث قابلیت اطمینا ن نیز با در نظرگترفتن
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سطح پاسخگویی به تقاضا تعیین میشود محدودیت ( )gتضمین متیکنتد حتداقل  82درضتد
تقاضای مشتری برآورده شود.

متدولوژی تحقیق
بهینهسازی استوار مجموعهای از پاسخهایی بدستت متیآورد کته در برابتر نوستانات پارامترهتا
(دادههای ورودی) در آینده استوار هستند .رویکرد بهینهسازی استتوار توستط (متالوی)5771،
ارائه شده است ،که قادر است تصمیمگیرنده ریسک ناسازگاری یا تتابع ستطح ختدمات را بته
عهده بگیترد و یتک مجموعتهای از پاستخهتایی کته حساستیت کمتتری بته تحقتق دادههتا در
مجموعه سناریوها را دارد ارائه کنتد .در ایتن رویکترد دو نتوع پایتداری معرفتی شتده استت :
پایداری پاسخ (پاسخ نزدیک به بهینه در همته ستناریوها) و پایتداری متدل (پاستخ نزدیتک بته
موجه بودن در همه سناریوها) .پاسخ بهینه بدست آمده توسط مدل بهینهستازی استتوار ،استتوار
نامیده میشود .اگر دادههای ورودی تغییتر کنتد آنگتاه نزدیتک بته بهینته بتاقی بمانتد ،بته آن
پایداری پاسخ میگویند .یک پاسخ پایتدار نامیتده متیشتود اگتر بترای تعییترات کوچتک در
دادههای ورودی تقریبا موجه (شدنی) باشد .به این پایداری مدل میگویند .بهینهسازی استوار شتامل
دو محتتدودیت مشتتخص م تیباشتتد )5 :محتتدودیت ستتاختاری  )7محتتدودیت کنتتترل .محتتدودیت
ساختاری بصورت مفهومی از برنامهریزی خطی و دادههتای ورودی بصتورت قطعتی و ثابتت و دور
از هر اختاللی هستند در حالیکه محدودیتهای کنترل بصورت محدودیتهای کمکتی کته توستط
دادههای غیر قطعی تحت تاثیر قرار گرفتهاند فرمولبندی میشتود .در زیتر چهتارچوب بهینتهستازی
استوار بطور مختصر توضیح داده میشود .ابتدا

بردار متغیرهای طراحی و

بتردار

متغیرهای کنترل هستند .فرم مدل بهینهسازی استوار بصورت زیر است:
)(1

Min c T x  d T y

()2

Ax  b
Bx  C y  e

()4

x, y  0

()3
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محدودیت ( )7یتک محتدودیت ستاختاری استت و ضترایب آنهتا ثابتت و قطعتی هستتند.
محدودیت ( )3محدودیت کنترل است که ضرایب آنها تحت تاثیر سناریو و غیر قطعی هستند.
محدودیت ( )2هم که غیر منفی بودن متغیرها را تضمین میکند .فرمولبندی مساله بهینتهستازی
استتوار شتتامل مجموعتتهای از ستناریوهای }   {1,2,3,........sمتیباشتتد .تحتت هتتر ستتناریو
 ،τ ϵضرایب مربوط به محدودیتهای کنترل با احتمال ثابتت
میشود ،که

برابتر } {d s , Bs , C s , es

احتمال اینکه هر سناریو رخ دهد را نشتان متیدهتد و

∑ متیباشتد.

پاسخ بهینه این مدل پایدار است ،اگر باقی بماند نزدیک به بهینگی بترای هتر ستناریو مشتخص
 . ϵبه این پایداری مدل میگویند .شرایطی وجود دارد کته ممکتن استت پاستخهتایی کته
برای مدل باال بدست میآوریم هم موجه و هم بهینه بترای همته ستناریوهای  ϵنباشتد .در
اینجا رابطه بین پایداری پاسخ و پایداری مدل با استفاده از مفتاهیم تصتمیمگیتری چنتد معیتاره
تعیین میشود .مدل بهینهسازی استوار برای اندازهگیری این رابطه فرمولبندی شتده استت .اول
از همه متغیر کنترل

برای هر سناریو  ϵو بردار خطا

که غیتر موجته بتودن مجتاز در

محدودیتهای کنترل تحت سناریو  sرا اندازهگیری میکند ،معرفی شدهانتد .بته دلیتل وجتود

پارامترهای غیر قطعی مدل ممکن است برای بعضی از سناریوها غیتر موجته باشتد .بنتابراین

غیر موجه بودن مدل تحت سناریو  sرا نشان میدهد .اگر متدل موجته باشتد
خواهد شد .در غیر اینصورت

مستاوی صتفر

مقدار مثبت بر طبق محدودیت ( )9خواهد گرفتت .در واقتع

پایداری مدل تقاضای برآورد نشده برای تولید قطعه را اندازهگیری میکند .متدل بهینتهستازی
استوار بر مبنای مساله برنامهریزی ریاضی ( )5تا ( )2بصورت زیر فرمولبندی شده است:
()5

) Min  ( x, y1 ,...... y s )   (1 ,  2 ,...... S

()6

Ax  b

()7

Bx  Cs y s   S  eS

()8

x, y  0
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باید توجه کنیم که چون مدل بهینهستازی استتوار ستناریوهای چنتدگانته را در نظتر متیگیترد،
عبتتارت اول از تتتابع هتتدف انتختتاب واحتتدی بتترای اهتتداف در تتتابع هتتدف قبلتتی (،)5
و بتا احتمتال

متغیر تصادفی با مقدار تصادفی

تحت سناریو  ϵمیشود .در فرمولبندی برنامهریتزی خطتی تصتادفی مقتدار میتانگین
∑

) ( بکاربرده شده است و در واقع عبارت اول پایداری پاسخ را نشان متی

دهد .عبارت دوم در تابع هتدف )  ،  (1 ,  2 ,...... Sتتابع جریمته موجته استت ،کته تخطتی
محدودیتهای کنترل تحت بعضی از ستناریوها را جریمته متیکنتد .تخطتی محتدودیتهتای
کنترل یعنی اینکه پاسخ غیر موجه تحت بعضی از سناریوها مساله بدست میآورد .با استقاده از
وزن 𝜔 رابطه بین پایداری پاسخ که از عبارت اولی ) ( انتدازهگیتری متیشتود و پایتداری
مدل که از تابع جریمه ) ( اندازهگیری میشود میتوان تحتت تصتمیمگیتری چنتد معیتاره

مدلسازی شود .برای نمونه اگر ) (𝜔 هدف کمینهکردن عبارت ) (

و پاسخ ممکن غیتر

موجه باشد .در حالیکه اگر 𝜔 به قدر کافی بزرگ شود ،عبارت ) ( تسلط یافته و منجتر بته

هزینه بیشتر میشود .بررسی در مورد انتخاب شتکل مناستب ) (

و ) ( را متیتتوان در

مطالعات بسیاری مشاهده کرد .عبارت توستط متالوی )   ( x, y1 ,...... ysبصتورت زیتر ارائته
شده است:
()9

)

∑

(

∑

∑

) (σ

برای نشان دادن استواری پاسخ ،واریتانس معادلته ( )1نشتان دهنتده آن استت کته تصتمیم
دارای ریسک باالیی است .به عبارت دیگتر یتک متغیتر کوچتک در پارامترهتای دارای عتدم

قطعیت میتواند سبب تغییرات بزرگ در ارزش تابع اندازهگیری شود λ .وزن اختصتاص یافتته
برای واریانس پاسخ است .همانطور که دیتده متیشتود یتک عبتارت درجته دو در معادلته ()7
وجود دارد .برای کاهش عملیات کامپیوتری از یک عبارت قتدر مطلتق بجتای عبتارت درجته
دوم استفاده کردهاند که به شرح زیر نشان داده شده است:
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()7.

|

∑

∑

|

) (σ

∑

در این تحقیق برخی هزینههای بصورت غیتر قطعتی و تحتت ستناریو در نظتر گرفتته شتده
است .مانند بهینهسازی استوار توضیح داده شده در باال برای ایتن مستاله بته صتورت زیتر ارائته
میگردد:
با توجه به مدل ریاضی حاال ما باید مدل ریاضی مساله را در قالب مدل ریاضی (مالوی)5771،
ارائه دهیم .که تابع هدف مالوی به صورت زبر خواهد بود:
∑

()11
∑

|
(

)

|

∑ λ

∑∑∑
∑

()12
∑

|
)

(

|

∑ λ

∑∑∑

اما تابع هد ف فوق بعلت دارا بودن قدر مطلق غیر خطی است و مستاله بتا معرفتی دو متغیتر
جدیتتتد

()13
()14

،

∑

بصتتتورت زیتتتر بتتته برنامتتتهریتتتزی خطتتتی تبتتتدیل متتتیشتتتود .محتتتدودیت
به مدل اصلی اضافه میگردد.
∑∑∑

∑∑∑

)

)

(

(

∑

∑

∑

∑
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محدودیتهای مساله اصلی
()15

∑

()16

∑

مدل پایدار ارائه شده در بخش قبلی یک مساله برنامته ریتزی چنتد هدفته استت .در ابتتدا بایتد
مساله را به یک مساله ی معادل با یک تابع هدف تبدیل نماییم  . .در اینجا بتا استتفاده از روش
برنامه ریزی خطی پارامتری یک رویکرد معمول برای حل مدلهای چند هدفه میتوانیم مستاله
را با یک تابع هدف جایگزین نماییم  .بدلیل اینکه دو تابع هدف هم مقیاس نیستند ابتتدا آنهتا
مقدار بهینه برای هر تابع هدف استت .بترای

را با استفاده از رابطه زیر نرمالیزه مینماییم که

مدل بهینه ارائه شده دو تابع هدف با معادله زیر جایگزین شده و منجر به یک هدفه شدن مساله
میشود .در این تحقیق ما فرض کردیم که دو تابع هدف به صورت
است .برمبنای روش

،

نام گذاری شتده

مدل بهینه سازی پایدار مساله تشکیل سلولی پویا بترای

هر یک از این دو تابع هدف بطور جداگانه حل میشود  .مدل

تتابع هتدف

به صورت زیر فرمول بندی میشود :
()17

که

)𝜶

(

]

𝜶[

است  .ضرایب وزن برای عناصر تتابع هتدف داده شتده در معادلته بتاال

میباشد .با استفاده از معادله باال ،مساله را یک هدفه مینماییم که بهراحتی قابل حل میباشد.
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تجزیه و تحلیل نتایج
در این قسمت جهت بررسی کارایی و صحت مدل بته حتل مثتالی عتددی متناستب بتا شترایط
مسائل دنیای واقعی پرداخته شده است .مثال ارائه شتده توستط ستالور  Cplexدر سیستتمی بتا

مشخصات  CUP = Core i5 2Ramحل شده است .این مثال شامل  2مرکز توزیع بالقوه و
 9مشتری مطابق جدول است که تقاضاهای مشتریان را با توجه بته بیشتینه کتردن ستود حاصتله
برآورده مینمایند .اطالعات تکمیلی در جدول  3ذکر شده است:
جدول -3مقدار پارامترهای مثال ارائه شده

پارامتر

مقدار

مقدار

پارامتر

I

4

)

و

(

J

7

)

و

(

K

3

)

و

(

C

1

S

3

)

)

و
)

)

و

(

)

و

(

)

و

(
و

(

و

(

10
)
)
(

hiks

و

(

و
)

(

و (

)u (0,1

پس از حل مدل با ابعاد ذکر شده در جدول فوق ،نتتایج حاصتله در جتدول ،2ارائته شتده
است .سود حاصل که در واقع برابر با میزان درآمد پس از کسر هزینههای سیستم است ،برابر با
 58377223واحد پولی میباشد .جدول زیر درآمد و هزینههای سیستم را بیان میکند.
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جدول  -4درآمد و هزینههای سیستم

درآمد فروش تک کاالیی

42585611

درآمد فروش بستهای

35855611

هزینه تاسیس مرکز توزیع

341111

هزینه خرید محصوالت

12323841

هزینه حمل و نقل تک کاالیی

2848861

هزینه حمل و نقل کاال به شکل بستهای

545211

هزینههای موجودی سیستم

27547

مجموع سود حاصله

58355413

زیرا ما باید معیار مبادله یا تعادل را بین توابع هدف مسئله به دست آوریم به همین منظور مستئله
را در  9بار اجرا یا  9سناریو مورد حل قرار گرفت که جوابهای زیر به دست آمده است.
جدول  -5سطح تقاضای برآورده شده

تقاضای واقعی

سطح تقاضای ارضا شده

هزینه ثابت

سناریو

40

40

17917

1

40

39

17150

1

40

37

19750

3

40

37

13110

1

40

37

11130

5

40

36

10900

1

40

36

12151

7

تحلیل حساسیت مساله
در این بخش به منظور آگاهی از چگونگی رفتار مدل در مقابل تغییترات پارامترهتا ،مثتال بیتان
شده د ر قسمت قبل را مورد تحلیل قرار داده و حساستیت متدل نستبت بته تتابع هتدف و نحتوه
تخصیصات بررسی خواهد شد .بدین منظتور حتاالت مختلفتی از مستاله عنتوان کترده و نتتایج
مقایسه میگردد .انجام تحلیل بر روی رفتار مدل باعث متیشتود تصتمیمات متدیران مراکتز از
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استواری بیشتری برخوردار باشد و برای تغییرات احتمالی برنامهریزیهای الزم را انجتام دهنتد.
پس از حل مساله ،تحلیلهای ارائه شده به شکل زیر خواهد بود:
جدول  -6محاسبه مقادیر تابع هدف در تحلیل حساسیت با حذف امکان ارسال مستقیم

درآمد فروش تک کاالیی

42585611

42585611

-

درآمد فروش بستهای

35855611

35855611

-

هزینه تاسیس مرکز توزیع

341111

341111

-

هزینه خرید محصوالت

12323841

12323841

-

هزینه حمل و نقل تک کاالیی

2848861

2848861

-

هزینه حمل و نقل کاال به شکل بستهای

545211

313561

هزینههای موجودی سیستم

27547

27547

مجموع سود حاصله

58355413

58587443

قابلیت اطمینان سیستم

1885

1885

-

 حذف هزینههای کاهش یافته در ارسال مستقیم کاالهای بستهای:
در واقع با حذف این عامل ،از ارسال مستقیم کتاال بته مشتتریان جلتوگیری شتده و بایتد حتمتا
هزینههای عملیاتی مربوط به پردازش کاالها در مرکز توزیتع اعمتال شتود .هزینتههتای سیستتم
مطابق جدول  1است .مشاهده میشود که با حذف امکتان ارستال مستتقیم کتاال ،کته از طریتق
کاهش هزینه ارسال در مدل بیان شده بود ،حاشیه سود کاهش مییابد .قابلیت اطمینتان سیستتم
دچار تغییر نمیشود.

 حذف سطوح تخفیف در سفارشات بههمراه حذف امکان ارسال مستقیم کاال با
کاهش هزینههای ارسال بستهای:

با حدف سطوح تخفیف ،تنها نیازهای مشتریان با توجه به میزان سفارش ستطح اول تخفیتف در نظتر
گرفته میشود .حذف این عامل تاثیر بسیاری بر هزینهها و نیز نحوه تخصیص مشتریان دارد.
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جدول  .-7مقایسه مقادیر توابع هدف در تحلیل حساسیت با حذف سطوح تخفیف

39367480

درآمد فروش تک کاالیی

42585611

درآمد فروش بستهای

35855611

هزینه تاسیس مرکز توزیع

341111

هزینه خرید محصوالت

12323841

هزینه حمل و نقل تک کاالیی

2848861

هزینه حمل و نقل کاال به شکل بستهای

545211

هزینههای موجودی سیستم

27547

مجموع سود حاصله

58355413

15656514

قابلیت اطمینان سیستم

1885

1885

28904442
340000

-

49445469
2530528
275267
24144

-

مشاهده می شود که بتا حتذف ستطوح تخفیتف و همچنتین حتذف امکتان ارستال مستتقیم
سفارشات بستهای از طریق کاهش هزینه حملونقل ،کلیه هزینتههتا تحتت تتاثیر قترار گرفتته و
سود نهایی سیستم کاهش مییابد .قابلیت اطمینان سیستم دچار تغییر نمیشود.

نتیجهگیری
در این پژوهش مدلی ریاضی جهت بهینهسازی سیستم توزیع کاال مبتنی بر مدلهای مکانیتابی
– موجودی با هدف بیشینهسازی حاشیه سود بنگاههای توزیع کاال بتا در نظتر گترفتن سیاستت
فروش محصوالت بته صتورت تتککتاالیی و بستتهای و همچنتین استتفاده از تخفیفتات چنتد
سطحی ارائه شده است .در واقع میزان فروش محصتوالت در مراکتز توزیتع فعتال شتده تحتت
تاثیر سیاستهای فروش به صورت تک کاالیی و بستهبندی میباشد ،زیرا که ایتن سیاستتهتا
باعث افزایش سطح فروش و نیز از طرفی باعث کاهش هزینههای حمل ونقتل از طریتق ایجتاد
هماهنگی با سطح مجاز بارانداز در نقاط تقاضا میگردد .در این مساله مرکز توزیع فعتال شتده
بازههای مختلفی را برای قیمت فروش محصوالت ختود بته مشتتریان ارائته متینمایتد کته ایتن
تخفیفات از یک طرف با افزایش میزان فروش باعث سودآوری بیشتر مراکتز شتده و از طترف
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دیگر با تغییر اندک در قیمت متناسب با حجم سفارش کتاال ،باعتث ایجتاد انگیتزه در مشتتری
میگردد که با انجام برنامهریزی مناستب باعتث افتزایش ستود مشتتری متیشتود .البتته اعمتال
تخفیف باعث از دست رفتن بخشی از درآمد مراکز میشود اما تفکر مراکز توزیع برای جبران
این میزان سود از دست رفته بدین صورت است که ایتن امتر باعتث تثبیتت مشتتریان بترای هتر
مرکز توزیع میشود ،بطوریکه این مشتریان در بلند متدت همچنتان سفارشتات ختود را از ایتن
مرکز توزیع دریافت نموده و به «مشتریان وفادار» تبدیل میگردند .با این کار مراکز توزیتع در
بلند به سطح ثابتی از رونتد افتزایش تقاضتا دستت خواهنتد یافتت کته باعتث متیشتود بتواننتد
برنامهریزیهای متمرکزی جهت رشد و گسترش دامنه فعالیت ختود انجتام دهنتد .همچنتین بته
منظور نزدیک شدن مساله به مسائل دنیای واقعی برخی پارامترهای مستاله تحتت شترایط عتدم
قطعیت در نظر گرفته شدهاند که به منظور حل مستاله در ایتن شترایط از رویکترد برنامتهریتزی
استوار استفاده شده است .پس از حل مدل توسط نرم افزار ،مکان و تعداد مراکتز توزیتع فعتال
شده ،نحوه تخصیص مشتریان به ایتن مراکتز و در نهایتت میتزان ستفارش اقتصتادی هتر مرکتز
مشخص شده است.
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مدلی پویا برای تدوین استراتژی افقی
*

سید محمد زرگر

تاریخ دریافت -59/8/01:تاریخ پذیرش56/01/6:

چکیده
این مقاله به موضوع تدوین استراتژی افقی میپردازد که یکی از بخشهای ضروری استراتژی سطح
بنگاه میباشد و مبنای آن اشتراک منابع میان کسبوکارها است؛ از اینرو در این تحقیق به منظور
تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سطح بنگاه ،مدلی برای ارزیابی فرصتهای اشتراک منابع
میان کسبوکارها طراحی شد .در راستای هدف مذکور برای طراحی یک مدل جامع ،مرور ادبیات
تقریبا جامعی صورت گرفت که متغیرهای استخراج شده از مرور ادبیات و استفاده از تجربه خبرگان
صنعت برای تعیین رابطه میان آنها در قالب رویکرد پویاییشناسی سیستم منجر به ایجاد یک مدل پویا
برای ارزیابی اشتراک منابع شد .این مدل شامل عوامل تأثیرگذار بر فرایند اشتراک منابع و تعامالت
میان آنها است که پویاییهای میان این عوامل را در طول زمان نشان میدهد .اعتبار مدل با انجام
آزمونهای اعتبارسنجی در رویکرد پویاییشناسی سیستم و با استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری،
مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده اعتبار مدل برای استفاده در
تصمیمگیریهای مرتبط با اشتراک منابع در شرکتهای چند کسبوکاره تأیید شد.
واژگان کلیدی :استراتژی سطح بنگاه ،استراتژی افقی ،اشتراک منابع ،شرکتهای چندکسب
وکاره ،پویاییشناسی سیستم

*استادیار گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
E- mail: m.zargar@semnaniau.ac.ir
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مقدمه
امروزه شاهد رشد روزافزون شرکتهای چندکسبوکاره که با نامهایی مانند بنگاه ،سازمان
مادر ،شرکت متنوعسازی شده و هلدینگ مورد خطاب قرار میگیرند ،هستیم؛ بیشتر مدیران
عامل این نوع سازمانها هنگام تدوین استراتژی از پاسخ به این سؤال که چه فرایندهای
مدیریتی بهترین عملکرد را در کسبوکارهای بنگاه ایجاد میکند سرباز میزنند ،زیرا آنها
ابزارها و فرایندهای الزم برای پاسخگویی به این سؤال را ندارند .بیشتر فرایندهای برنامهریزی
برای استراتژیهای سطح کسبوکار مناسب هستند و چارچوبهایی که استراتژیستها برای
تدوین استراتژی سطح بنگاه بکار میبرند نامناسب یا غیرعملی از آب درآمدهاند (کمپبل و
همکاران5771 ،؛ خلیلی و زرگر .)5387 ،اکثر ابزارها و مدلهایی که در شرکتهای
چندکسب و کاره برای تدوین استراتژی مورد استفاده قرار میگیرد ،واحدهای کسبوکار را
مستقل فرض میکنند .از طرف دیگر تدوین استراتژی مناسب برای حداکثر نمودن منافع بنگاه
از طریق اشتراک منابع از عهده خود کسبوکارها خارج است؛ زیرا کسبوکارها ارزشهای
متفاوتی را برای اشتراک منابع قائل هستند و حاضر نیستند برای افزایش منافع کل بنگاه ذرهای
از منافع خود چشمپوشی کنند .واحدهای کسبوکاری که بطور مستقل عمل مینمایند غالباً
قادر نیستند منافع حاصل از پروژههای برقراری روابط متقابل میان کسبوکارهای داخل بنگاه
را در مقایسه با تشکیل ائتالف با شرکتهای بیرون از بنگاه بطور کامل درک نمایند و اغلب

ترجیح میدهند با شرکت های مستقلی سروکار داشته باشند که بتوانند کنترل کاملی بر رابطه-
شان داشته باشند و از توجه به این نکته غافل میمانند که در اشتراک منابع میان کسب
وکارهای داخل بنگاه تمامی منافع به بنگاه تعلق میگیرد ،اما در دستیابی به روابط متقابل از
طریق ائتالف با شرکتهای بیرونی برخی از منافع میبایست با شرکای ائتالف تقسیم گردد.
اشتراک منابع میان کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره میتواند موجب ایجاد
مزیتهای رقابتی چشمگیری برای کسبوکارهای آن گردد و سودآوری بنگاه را افزایش
دهد؛ اما شرط الزم برای تحقق این امر وجود مدلی برای ارزیابی منافع و هزینههای حاصل از
اشتراک منابع می باشد .آنچه از جستجو در ادبیات مربوط به موضوع تدوین استراتژی در
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سطح بنگاه برمی آید این است که ابزار و مدل مناسبی برای ارزیابی اشتراک منابع میان
کسبوکارها و تدوین استراتژی افقی 5در بنگاهها وجود ندارد؛ و با توجه به گفته پورتر

( )5781که «بدون استراتژی افقی هیچ منطق قانعکنندهای برای وجود یک شرکت متنوع-
سازی شده وجود ندارد» ،اهمیت این موضوع از اینجا ناشی میشود که کسبوکارهای یک
بنگاه باید قادر باشند تا با شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهایی که عضوی از کسبوکارهای
یک بنگاه بودن برای آنها ایجاد میکند ،ارزشی بیشتر از حالتی که میتوانستند به طور مستقل
فعالیت کنند ،خلق نمایند.
با جمعبندی مطالب فوق میتوان چنین نتیجهگیری کرد که بررسی تأثیر اشتراک منابع میان
کسبوکارها باید یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری در سطح بنگاه باشد و در اختیار داشتن
مدلی که قادر باشد با انجام یک بررسی همه جانبه امکان بهرهبرداری از اشتراک منابع میان
کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره را فراهم سازد ،ضروری به نظر میرسد .لذا در
مقاله حاضر قرار است مدلی طراحی شود که بتواند پویاییهای موجود در روابط متقابل میان
کسبوکارهای یک شرکت چندکسبوکاره را نشان دهد و به مدیران آنها در تدوین
استراتژی افقی کمک نماید.

پیشینه نظری
تعریف استراتژی افقی
«استراتژی افقی مجموعهای از اهداف مرتبط ،بلندمدت و برنامههای اجرایی است که هدف
غایی آن شناسایی و بهرهبرداری از روابط متقابل میان رشتههای کاری مجزا و در عین حال به
هم مرتبط میباشد» (هکس و مجلوف .)337 :5771،هدف از تدوین استراتژی افقی توسعه
روابط متقابلی است که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای کسبوکارهای یک بنگاه میشود
(پورتر357 :5781 ،؛ انساین .)7222 ،5778 ،2در این مقاله استراتژی افقی به عنوان مجموعة
تصمیمات و اقداماتی تعریف میشود که هدف غایی آن بهرهبرداری و ایجاد مزیت رقابتی از
Horizontal strategy
Ensign

1
2
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طریق اشتراک منابع محسوس و نامحسوس میان کسبوکارهای یک بنگاه چند کسبوکاره
میباشد.

سطوح اشتراک منابع
براساس تقسیم بندی منابع سازمان به منابع محسوس و نامحسوس ،اشتراک منابع میان
کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره را میتوان در دو سطح اشتراک منابع محسوس
و نامحسوس مورد بررسی قرار داد .هر دو سطح اشتراک منابع به عنوان بخشی از جریان
عملیات سازمان به وقوع میپیوندد اما منابع و الزامات متفاوتی را دربرمیگیرند .هنگامی که
دو واحد کسبوکار وظیفه یا فرایندی را بطور مشترک انجام میدهند ،معموالً بخشی از منابع
محسوس خود را به اشتراک میگذارند و هنگامی که دانش فنی یا اطالعات خود را به
اشتراک میگذارند ،اشتراک منابع نامحسوس انجام گرفته است (انساین.)7222 ،

مزیت رقابتی از دیدگاه مبتنی بر منابع
دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت را متشکل از مجموعهای از داراییهای محسوس و نامحسوس
قلمداد میکند که این داراییها در صورت وجود قابلیتهای مناسب برای استفاده از آنها،
شایستگیهای بارز شرکت را به وجود میآورند ،و این شایستگیها با شکلدهی

استراتژی های سازمان موجبات دستیابی به مزیت رقابتی و در نتیجه سودآوری را فراهم می-
سازند (هیل و جونز.)7222 ،
دیدگاه مبتنی بر منابع پیشنهاد میکند که منابع داخلی شرکت در درجه اول به سمت ایجاد
مزیت رقابتی پایدار رانده شوند .استدالل این دیدگاه بر دو فرض کلیدی متکی است :اول
اینکه شرکتهای یک صنعت با توجه به منابعی که در دسترس دارند ،ناهمگن هستند ،این
یعنی هر شرکت دارای مجموعه منحصر به فردی از منابع است و فرض دوم اینکه منابع ناقص

جابجا میشوند (کول و همکاران.)7251 ،
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دیدگاه مبتنی بر منابع بیان میکند که مزیت رقابتی پایدار شرکتها ناشی از منابعشان است که
این منابع باید کمیاب و باارزش بوده و تقلید و کپی کردن از آن سخت یا غیرممکن باشد و
جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد (برومیلی و راوو.)7251 ،
همانطوری که در شکل  5نشان داده شده است روابط متقابل میان کسبوکارهای یک
شرکت چند کسبوکاره میتواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای کسبوکارها از طریق
تأثیر بر هزینه ،کیفیت ،نوآوری و انعطافپذیری آنها گردد؛ این روابط متقابل که میتواند در
قالب روابط متقابل محسوس یعنی انجام مشترک فعالیتها و یا روابط متقابل نامحسوس یعنی
به اشتراک گذاشتن مهارتها یا دانش فنی میان کسبوکارها باشد با تأثیرگذاری بر ابعاد
مزیت رقابتی میتواند منجر به افزایش تمایز یا پایین آوردن هزینه کسبوکارها و در نتیجه آن
ایجاد ارزش و افزایش سودآوری کسبوکارهای مربوطه گردد.

تمایز

برتری در :

اشتراک فعالیتها

هزینه
سودآوری

ایجاد ارزش

اشتراک منابع

کیفیت
نوآوری
هزینه پایین

انعطافپذیری
اشتراک مهارتها یا
دانش فنی

شکل  :5ایجاد ارزش از طریق روابط متقابل میان کسبوکارها (منبع :نویسنده)

روابط متقابل و مزیت رقابتی پایدار از دیدگاه مبتنی بر منابع
در مقابل دیدگاه موضعیابی پورتر که بر نقش محیط و صنعت برای کسب موضع رقابتی
تأکید میکرد ،دیدگاه مبتنی بر منابع مطرح گردید که منابع داخلی سازمان را عامل اصلی
کسب مزیت رقابتی قلمداد میکرد .بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی برای کشف
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فرصتها و تهدیدها به تنهایی نمیتواند موجب برتری رقابتی شرکتها گردد .مدیرانی که
برنامهریزی استراتژیک انجام میدهند باید به داخل خود شرکت نیز توجه کنند تا بتوانند
عوامل استراتژیک داخلی یا همان نقاط قوت و ضعفی که احتماالً تعیین میکنند آیا شرکت
قادر خواهد بود از فرصتها بهره گیرد و به طور همزمان از تهدیدها دوری گزیند را شناسایی
کنند (ویلن وهانگر .)538 :7257 ،اگرچه منابع غالباً به صورت داخلی توسعه مییابند اما از
طریق به اشتراک گذاشته شدن آنها میان کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره نیز
میتوان به مزیت رقابتی دست یافت .بر همین اساس میتوان هدف استراتژی افقی را خلق
ارزش از طریق اشتراک منابع میان کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره دانست .از
آنجاییکه شرکتهای چند کسبوکاره با کسبوکارهای مختلف در بازارها و نقاط
جغرافیایی متفاوتی به فعالیت میپردازند این امکان را دارند تا با اشتراک منابع میان
کسبوکارهایش در هزینههای آنها صرفهجویی نمانید و یا موجبات تمایز آنها از رقبایشان را
فراهم سازند.
کوین )5781( 5بیان می کند برای داشتن مزیت رقابتی پایدار مشتریان باید تفاوتهایی را میان
محصول شرکت موردنظر و رقبایش تشخیص دهند که این تفاوتها به دلیل منابعی که
شرکت دارد ولی رقبایش ندارد ایجاد شده باشد.

بارنی و هسترلی ( )7252نیز ،چارچوب  7VRIOرا به منظور بررسی اینکه آیا یک منبع یا
قابلیت در سازمان منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار میشود یا خیر ارائه کرد .در چارچوب

 VRIOبرای تعیین توان بالقوه رقابتی یک منبع یا قابلیت چهار سؤال میبایست پرسیده شود:

 -5سؤال مربوط به ارزش :آیا این منبع سازمان را قادر میسازد تا از یک فرصت محیطی
بهرهبرداری نماید و یا یک تهدید محیطی را خنثی نماید؟
 -7سؤال مربوط به کمیابی :آیا این منبع در اختیار تعداد اندکی از شرکتهای رقیب میباشد؟

1 Coyne
2 Valuable, Rare, Imitate, Organized
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 -3سؤال مربوط به تقلیدپذیری :آیا شرکتهای فاقد این منبع در دستیابی به آن با عدم مزیت
هزینهای مواجه هستند؟

 -2سؤال مربوط به سازماندهی :آیا سایر سیاستها و رویههای شرکت در جهت حمایتِ بهره-
برداری از باارزش بودن ،کمیاب بودن و هزینهبر بودن تقلید این منبع ،سازماندهی شده است؟
(بارنی و هسترلی.)85 :7252 ،
در اینجا نیز قرار است نقش روابط متقابل میان کسب و کارها در ایجاد مزیت رقابتی پایدار

بررسی شود؛ لذا برای بررسی پایدار بودن مزیت رقابتی حاصل از روابط متقابل میان کسب-

وکارها ،توان رقبا در خنثی سازی مزیت رقابتی ایجاد شده با توجه به کمیابی منابع به اشتراک
گذاشته شده و دشواری تقلید این روابط متقابل ،بررسی میشود.

هزینههای برقراری روابط متقابل
«روابط متقابل همیشه مستلزم هزینه است ،زیرا واحدهای کسبوکار را ملزم میکند که
رفتارشان را به شیوههای مختلفی تعدیل کند» (پورتر .)335 :5781 ،هزینههای تحقق همافزایی
حاصل از برقراری روابط متقابل شامل هزینههای مستقیم :هزینههای هماهنگی و کنترل و
هزینههای غیرمستقیم :هزینههای سازش و عدمانعطافپذیری است (کمپبل و گولد:5778 ،
.)11
هزینههای هماهنگی :5واحدهای کسبوکار برای برقراری اشتراک منابع باید در زمینههایی
مثل زمانبندی ،تعیین اولویتها و حلوفصل مسأله هماهنگ شوند (پورتر .)335 :5781
هزینهها میتواند در قالب زمان اختصاص یافته مدیران و پیادهسازی و نگهداری از سیستمهای
فناوری اطالعات باشد .زمان مورد نیاز برای هماهنگی ممکن است چشمگیر باشد
هزینههای کنترل :7ایجاد روابط متقابل میان کسبوکارها منجر به ایجاد وابستگیهای متقابل

این کسبوکارها به یکدیگر میشود (پورتر .)335 :5781 ،این وابستگی ابهاماتی در ارزیابی-
های مدیران بنگاه از عملکرد هر یک از کسبوکارها به وجود میآورد .لذا مسئولین کنترل
1 Coordination costs
2 Controlling costs

328

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

عملکرد کسبوکارها در سطح بنگاه باید زمان بیشتری به ارزیابی عملکرد کسبوکارها
اختصاص دهند .این امر به نوبهی خود هزینههای کنترل را افزایش میدهد.
هزینه سازش :5تحقق روابط متقابل ممکن است مستلزم آن باشد که انجام فعالیتهایی را به
شیوه ای که برای هیچکدام از دو واحد کسب و کار مربوطه بهینه نباشد ،ضروری کند (پورتر،
 .)337 :5781برای مثال ،مشارکت در ساخت قطعهای ممکن است مستلزم آن باشد که طراحی
قطعه مورد نظر دقیقاً مطابق با نیازهای یک واحد کسب و کار از آب درنیاید زیرا باید نیازهای
واحد کسب و کار دیگر را نیز برآورده نماید .پورتر تفاوت میان استراتژیهای کسب و کارها

را مهمترین عامل ایجاد هزینههای سازش معرفی میکند (پورتر" .)337 :5781 ،به نظر گولد و

کمپبل میزان هزینههای سازش با افزایش تفاوتها در عوامل کلیدی موفقیت ،فعالیتهای
اصلی و ترجیحات مشتری ،افزایش مییابد" (کانل.)59 :7228 ،

هزینههای عدم انعطافپذیری :7وابستگیهای متقابل میان کسبوکار که از روابط متقابل میان
آنها ناشی میشود ممکن است انعطافپذیری کسبوکارها و بنگاه را کاهش دهد (پورتر،
 .)332 : 5781عدم انعطاف پذیری دو شکل دارد -5 :مشکالت بالقوه کسب و کار در
پاسخگویی به حرکتهای رقابتی و تغییرات محیطی -7 ،موانع خروج از یک کسب و کار
که برای بنگاه در نتیجه روابط متقابل میان کسب و کارها ایجاد میشود .روابط متقابل میان
کسبوکارها در یک بنگاه در صورتی منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار میشود که مزیت
حاصل از برقراری این رابطه متقابل بیشتر از هزینه آن باشد و تقلید کردن آن توسط رقبا نیز
دشوار باشد (پورتر.)332 :5781 ،

پیشینه تجربی
ویالسالرو در سال  7251در پژوهشی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع به شناخت دانش
مرتبط در شرکتهای متنوعسازی شده پرداخت .او بیان کرد که رقابتپذیری شرکتهای
متنوعسازی شده به توانایی آنها در بهرهبرداری از دانش مرتبط با استفاده از فرایندهای انتقال
1 Cost of compromise
2 Costs of inflexibility
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دانش در داخل شبکه سازمانی وابسته است .همچنین بیان کرد که بیشتر مطالعات موجود به
جای تمرکز بر جریان دانش میان بخشهای کسبوکار ،بر دانش بالقوه در سطح شرکت
متمرکز شده اند .در نتیجه مدیریت جریان دانش در میان شبکه دانش شرکت ،در شرکتهای
متنوعسازی شده ،بسیار کم است .در این تحقیق تالش شده است تا این شکاف تحقیقاتی با
مشخص و جدا کردن چهار نقش دانش در شرکتهای مرتبط به هم و تجزیهوتحلیل نتایج
نسبی عملکرد آنها از بین برود .بر اساس یک نمونه از  551تقسیمبندی محصول در شرکت
متنوعسازی شده ،بخشهایی که نقش ارائه دهند دانش را داشتند از بخشهای دیگر بهتر

بودند و بخش هایی که نقش دریافت دانش را داشتند از تخصیص منابع داخلی سودی نمی-

بردند.
فولت و همکاران در سال  7251در پژوهشی میزان استقرار منابع و استراتژی شرکتی را که به
بررسی یک توجیه نسبتا جدید برای چگونگی ایجاد ارزش در شرکتهای چند کسبوکاره
و داشتن انعطافپذیری در تخصیص منابع غیرمالی در میان کسبوکارها میپردازد را معرفی
میکند .در این مقاله مشخص میشود که نظریههای انعطافپذیری در تخصیص منابع با
تئوریهای ایجاد ارزش در شرکتهای چندکسبوکاره متفاوت است .در این مقاله ابتدا به
بررسی مقاالت دیگر در این زمینه پرداخته شده است و سپس نظرات نویسنده در این
خصوص بیان شده است.
فیورنتینو و گرازال در سال  7252در مقالهای به بررسی استفاده و اثربخشی مدلهای ارزیابی
همافزایی در ادغام پرداختند .این مقاله به بررسی بحثهای جاری در مورد هم افزایی و
مدلهای ارزشگذاری در مطالعات حسابداری و مالی میپردازد.
آنها بیان می کنند که یک توافق قوی در مورد استفاده همزمان از چند مدل به عنوان مدلهای
کنترل وجود دارد و اثربخشی همافزایی بیشتر بستگی به مسیر ارزیابی و فرایند ارزیابی نسبت
به مدلهای استفاده شده دارد .یافتههای این تحقیق نشان داد که باید به شرکتها در خصوص
خطرات بالقوه تخمینهای نادرست همافزایی هشدار داد و در عین حال پیشنهاد میشود برای
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موفقیت در ادغامها از مدلهای ارزیابی اثربخش همافزایی استفاده گردد .این مقاله اولین
بررسی جامع مدلهای ارزیابی همافزایی در ادغامهاست.
ویس در سال  7251ارتباط میان متنوعسازی کردن شرکت و عملکرد را بررسی کرد و بیان
کرد این ارتباط دانشمندان را برای دهههای آینده دچار تردید کرده است .مطالعات تجربی
بسیار زیاد و تحلیلهای مختلف نتایج متفاوتی را بیان میکند اما یک درک کلی و مشترک
وجود دارد که متنوعسازی کردن مرتبط ،منجر به بهبود عملکرد میشود .منطق اصلی این یافته
این است که وابستگی سبد کسبوکارهای شرکت به شرکت این اجازه را میدهد تا با به
اشتراکگذاری منابع به همافزایی برسد.
هیروآکی تاکااکا در سال  7255با بررسی نظریات مربوط به همافزایی و استراتژی افقی یک
فرایند هفت مرحلهای برای ایجاد و بکارگیری استراتژی افقی در شرکتهای چند
کسبوکاره ارائه کردهاند .این مراحل عبارتند از -5 :آگاهی از واقعیت موجود که با بررسی
همکاریهای افقی میان کسبوکارها حاصل میشود -7 .تشخیص روابط متقابل بالقوه که با
بررسی همپوشانی زنجیرههای ارزش کسب و کارها مشخص میشود -3 .اولویتبندی روابط
شناسایی شده -2 ،تعیین رسالت -1 ،تعیین اهداف و شاخصها -1 ،سازمان دهی -9 ،نظارت
کردن و تنظیم دقیق روابط متقابل.
سباستین کانل در سال  7228در پژوهش خود بیان کرده است که چه نوع همافزاییهایی میان
کسبوکارهای بنگاهها امکانپذیر است و چگونگی رسیدن به رشد سودآور بنگاه از طریق
همکاری میان کسبوکارها در شرکتهای چند کسبوکاره را تشریح کرده است.
گرهارد بنکه در سال  7221طی پژوهشی به این سوال پاسخ داده است که چه نوع تئوری
فرایند محور کلنگر و عملی تضمین خواهد کرد که یک شرکت متنوع سازی شده جهانی،
هم افزایی بهینهای را میان کسبوکارش مستقر کند.
پرسکات انساین در سال  7222در مقالهای ،درک صحیح از منابع سازمان را محور اصلی
تشخیص چگونگی بدست آوردن ارزش از طریق اشتراک فعالیتها ،مهارتها ،دانش فنی میان
واحدهای سازمانی معرفی میکند و برای درک بهتر از اشتراک منابع و روابط متقابل میان

مدلی پویا برای تدوین استراتژی افقی

311

کسبوکارهای بنگاه سه تفسیر از منابع و اشتراک منابع ارائه میدهد .وی تاکید میکند که
استراتژیهای افقی باید به عنوان شیوهای برای ترکیب منابع تکنولوژیکی و انسانی به منظور
منتفع ساختن کل شرکت نگریسته شود.

روش پژوهش
رویکرد مورد استفاده در این پژوهش ،پویاییشناسی سیستم است که روشی برای توصیف

کیفی ،اکتشاف و تجزیه و تحلیل سیستمهای پیچیده است .اهمیت بکارگیری رویکرد پویایی-
شناسی سیستم در آن است که در دنیای واقعی رفتار پدیدهها در اثرتعامل میان مجموعهای از
عناصر شکل میگیرد (ارگان و همکاران . )7225 ،تفکر و شیوهی پویاییشناسی سیستم نوعی
روششناسی و شبیهسازی و مدلسازی رایانهای برای تعیین چارچوب ،فهم ،درک و بحث
درباره بعضی موضوعات و مسائل پیچیده مدیریتی ،صنعتی ،اجتماعی و حتی پزشکی است.
سیستمهای پویا یک جنبه از نظریه سیستمها است و به عنوان روشی برای فهم رفتار پویا و
مستمر در سیستمهای پیچیده به کار میرود (محقر و همکاران.)5377 ،
برای بررسی یک موضوع پیچیده و پویا مراحل زیر در نظر گرفته میشود )5 :بیان مسئله)7 ،

تدوین فرضیههای پویای مدل )3 ،تدوین مدل شبیهسازی  )2 ،تست مدل )1 ،طراحی گزینه-
های بهبود سیستم و ارزیابی آن (استرمن.)81 :7222 ،
پس از مرور مبانی نظری متغیرهای تأثیرگذار در تدوین استراتژی افقی ،استخراج شد و به
تأیید خبرگان رسید .در این مقاله خبرگان تحقیق ،شامل  52نفر از مدیران و کارشناسان
برنامهریزی استراتژیک در شرکتهای چندکسبوکاره با تحصیالت حداقل فوق لیسانس و
حداقل  51سال سابقه کار در شرکتهای چندکسبوکاره بودند .پس از طراحی مدل ،با
استفاده از نظرات خبرگان روابط بین متغیرها تعیین و مدل کمیسازی شد.
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یافتههای پژوهش
مدل پیشنهادی برای تدوین استراتژی افقی
سودآوری کل بنگاه تابعی از مجموع سود کسبوکارهای آن میباشد ،همانطوری که در
شکل  7قسمتی از مدل ارائه شده نشان داده شده است با فرض اینکه بنگاه مذکور دارای دو
واحد کسب الف و ب است .سطح سودآوری بنگاه تابعی از میزان سودآوری کسبوکار
الف و ب میباشد ،الزم به ذکر است که اشتراک منابع میان کسبوکارها ممکن است منجر
به کاهش سودآوری در یکی از کسبوکارها و افزایش سودآوری در دیگری گردد؛ بنابراین
مبنای تدوین استراتژی افقی و تصمیمگیری در خصوص اشتراک منابع برآیند سود یا زیان
حاصل از اشتراک منابع برای کسبوکارها میباشد.

شکل  : 2تأثیر سودآوری كسبوكارها بر سودآوری بنگاه

همانطوری که قبالً توضیح داده شد در رویکرد مبتنی بر منابع ،میتوان اشتراک منابع میان
کسبوکارها را در قالب اشتراک منابع محسوس و اشتراک منابع نامحسوس مورد بررسی
قرار داد که اشتراک منابع محسوس به اشتراک فعالیتها یا منابع میان کسبوکارهای یک
شرکت چند کسبوکاره اطالق میشود و منظور از اشتراک منابع نامحسوس انتقال دانش فنی
و مهارتها میان کسبوکارها میباشد .همانطوری که در شکل  3مشاهده میشود اشتراک
منابع محسوس و نامحسوس با تأثیر بر قابلیتهای کسبوکارها که در مدل پیشنهادی هزینه،
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کیفیت ،نوآوری و انعطاف پذیری درنظر گرفته شده است ،منجر به ایجاد مزیت رقابتی می-
گردد .اما با دستیابی یک کسبوکار به مزیت رقابتی ،رقبای آن بیکار نمینشینند و سریعاً
درصدد خنثی نمودن مزیت رقابتی حاصل برمیآیند که براساس دیدگاه مبتنی بر منابع در
صورت دشواری تقلید و کمیاب بودن شرایط به وجودآورند آن ،در این امر ناکام میمانند و
مزیت رقابتی حاصل مزیت رقابتی پایدار محسوب میشود که میتواند منجر به افزایش
سودآوری کسبوکار مربوطه گردد (بارنی و هسترلی.)7252 ،

شکل  : 3تأثیر اشتراک منابع بر سودآوری كسبوكارها

برقراری هرگونه اشتراک منابع ممکن است منجر به ایجاد سطحی از سازش در کسبوکارها
گردد؛ یعنی فعالیتهای به اشتراک گذاشته شده بگونهای انجام شوند که برای هیچکدام از
واحدهای کسبوکار بهینه نباشد که این امر بر قابلیتهای کسبوکارها تأثیر منفی دارد اما
این سطح سازش با تغییر در استراتژیها و رویههای کسبوکارها که میتواند در نتیجه
افزایش انگیزه برای ادامه اشتراک منابع کاهش یابد .افزایش یا کاهش سودآوری
کسبوکارها و حمایتهای سازمانی از اشتراک منابع میتواند منجر به تغییر در انگیزه برای
ادامه اشتراک منابع گردد؛ همچنین انگیزه برای ادامه اشتراک منابع منجر به افزایش سرعت
هماهنگ شدن کسبوکارها در اشتراک منابع و در نتیجه کاهش هزینههای هماهنگی میان
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کسبوکارهای درگیر در اشتراک منابع میگردد .تأثیر این عوامل بر روی هم در شکل 2
نشان داده شده است.

شکل  :4چگونگی تأثیر اشتراک منابع بر سودآوری بنگاه

حلقههای مدل
حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با سطح سازش
همان طوری که در شکل  1نشان داده شده ،متغیرهای تشکیلدهنده این دو حلقه با هم ارتباط
مستقیم دارند .برای مثال افزایش سودآوری بنگاه منجر به حمایت بیشتر مدیران ارشد بنگاه از
اشتراک منابع میشود؛ این حمایت که در قالب ارائه مشوقهایی به کسبوکارها برای ادامه
اشتراک منابع است ،انگیزه کسبوکارها را برای ادامه اشتراک منابع افزایش میدهد و منجر
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به انجام سازماندهی مجدد و همسوسازی استراتژیهای کسبوکارها برای بهرهبرداری
حداکثری از اشتراک منابع میشود؛ این همسوسازی استراتژیها باعث کاهش تعارضها و
سطح سازش در کسبوکارهای درگیر در اشتراک منابع میشود که حاصل آن افزایش
قابلیتهای رقابتی آنها است؛ در نتیجه مزیت رقابتی پایدار و در نهایت سودآوری

کسبوکارها افزایش مییابد.
مزیت رقابتیپایدار
الف

سودآوری ب +

+سودآوری الف

مزیت رقابتیپایدار ب
+

+
+

+
سودآوریبنگاه

قابلیت هایکسب و
کار الف
+

قابلیت هایکسب و
کار ب
R2

R1

+

+
حمایتسازمانی از
اشتراک منابع

سطحسازش الف
+

+
همسوسازی
استراتژی الف +

انگیزه الفبرای
اشتراک منابع

سطحسازش ب
+

+
انگیزه ببرای
اشتراک منابع

همسوسازی
 +استراتژی ب

شکل  :5حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با سطح سازش

حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با هزینههای هماهنگی
همان طور که در شکل شماره  1مشاهده میشود افزایش سودآوری بنگاه منجر به حمایت
بیشتر مدیران ارشد بنگاه از اشتراک منابع میشود؛ این حمایت که در قالب ارائه مشوقهایی
به کسبوکارها برای ادامه اشتراک منابع است ،باعث افزایش انگیزه کسبوکارها برای ادامه
اشتراک منابع و یادگیری چگونگی انجام هماهنگ آن میشود که منجر به افزایش هماهنگی
میگردد ،افزایش هماهنگی ،سطح همکاری میان کسبوکارها را افزایش خواهد داد که
حاصل آن کاهش فاصله سطح همکاری با همکاری مورد انتظار است؛ هر چقدر فاصله سطح
همکاری فعلی با سطح مورد انتظار همکاری کمتر شود به تالش کمتری برای ایجاد هماهنگی
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نیاز است و در نتیجه هزینه هماهنگی کاهش مییابد و کاهش هزینههای هماهنگی منجر به
افزایش سودآوری بنگاه میگردد.
هزینه هما هنگی

+
تالشبرایایجاد
هما هنگی

سودآوریبنگاه

+

+
حمایتسازمانی از
اشتراک منابع

R3

فاصله همکاری
+
-

+
انگیزه الفبرای
اشتراک منابع
+

R4

همکاری هدف
+
+

انگیزه ببرای
اشتراک منابع

 +همکاری
هما هنگی

شکل  :6حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با هزینههای هماهنگی

حلقه ایجاد هماهنگی
همان طوری که در شکل  9نشان داده شدهاست ،افزایش فرهنگ مشترک ،استانداردهای
مشترک و اشتراک اطالعات باعث افزایش سطح هماهنگی در اشتراک منابع میان
کسبوکارهای یک بنگاه میشود ،با افزایش هماهنگی میان کسبوکارها سطح همکاری
میان کسبوکارها افزایش مییابد و در نتیجه فاصله بین سطح همکاری فعلی میان
کسبوکارها و سطح همکاری مورد انتظار کمتر میشود ،با کاهش فاصله سطح فعلی
همکاری و سطح مورد انتظار به تالش کمتری برای ایجاد هماهنگی نیاز است؛ این حلقه
نشاندهنده چگونگی دستیابی به تعادل میان سطح هماهنگی و همکاری مورد انتظار است.
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هزینه هما هنگی
هما هنگی +
+
++

اشتراک اطالعات

فر هن گ مشترک

تالشبرایایجاد
هما هنگی
+

استاندارد مشترک

+
همکاری

B1
فاصله همکاری
-

همکاری هدف

شکل  :7حلقه ایجاد هماهنگی

حلقه ایجاد مزیت رقابتی پایدار
با دستیابی واحدهای کسبوکار به مزیت رقابتی از طریق اشتراک منابع رقبایشان نیز بیکار
نمی مانند و درصدد خنثی کردن مزیت رقابتی حاصل شده بر میآیند؛ همان طوری که در
شکل  8نشان داده شده است هرچقدر مزیت رقابتی ایجاد شده در کسبوکارها افزایش یابد،
تالش رقبایشان برای خنثی کردن آن بیشتر میشود؛ براساس دیدگاه مبتنی بر منابع در صورت
دشواری تقلید و کمیاب بودن شرایط بوجود آورنده آن ،در این امر ناکام میمانند و مزیت
رقابتی حاصل مزیت رقابتی پایدار محسوب میشود و میتواند منجر به افزایش سودآوری
کسب و کارهای مربوطه گردد.
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+
تالش رقبای الفبرای خنثی
سازی مزیت رقابتی
+

کمیابی منابع رقبای
الف

مزیت رقابتیپایدار
الف
-

B2

+
تالش رقبای ببرای خنثی
سازی مزیت رقابتی
+

خنثیسازی مزیت
رقابتی الف
دشواریتقلید رقبای
الف

کمیابی منابع رقبای ب

مزیت رقابتیپایدار ب
B3

-

خنثیسازی مزیت
رقابتی ب

دشواریتقلید رقبای ب

شکل  :8حلقه ایجاد مزیت رقابتی پایدار

اعتبارسنجی مدل
هدف نهایی فرآیند اعتبارسنجی در پویاییشناسی سیستمها ،اطمینان از صحت رفتار

ساختاری مدل در عین توجه به فرآیند مدلسازی است .این موضوع کلیدی و مهم است؛

چرا که هدف نهایی مدلهای پویایی سیستم ،ارزیابی ساختارهای مختلف (استراتژیهای
مختلف) مؤثر بر رفتار سیستم است .با توجه به این که مدلهای پویایی سیستمها ،قصد

دارند تا در مورد پیامدهای درازمدت هر سیاست ،تحلیلی ارائه نمایند ،لذا در اعتبارسنجی،
تمرکز باید بر میزان تولید رفتار ساختاری سیستم باشد تا پیشبینی نقطه به نقطه مقداری
متغیرها .مرحله اعتبارسنجی مدل بیشتر به دنبال بررسی سودمند بودن مدل براساس صورت
مسئله و اهداف تعریف شده است( .استرمن .)89 :7222 ،برای دستیابی به این اطمینان میتوان
از آزمون های رفتار خالف قاعده ،شرایط حدی ،تحلیل حساسیت ،ارزیابی ساختار ،کفایت
مرز بهره گرفته شود که نتایج آزمونهای ارزیابی ساختار ،رفتار خالف قاعده به شرح زیر
است:
آزمون رفتار خالف قاعده :آزمون رفتار خالف قاعده به این سؤال پاسخ میدهد که تغییر یا
حذف مفروضات مدل منتج به رفتارهای خالف قاعده میشود یا خیر؟ برای انجام این آزمون
برخی از مفروضات مدل تغییر داده شد.
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مدل طراحی شده بر این فرض استوار است که حمایت سازمانی از اشتراک منابع تابعی از
سودآوری بنگاه است ،حال اگر فرض شود حمایت سازمانی از اشتراک منابع ،یک متغیر
تصادفی است که ارتباطی با سودآوری بنگاه ندارد همانطوریکه در شکل  7مشاهده میشود
باعث ایجاد رفتار خالف قاعده در سودآوری بنگاه میگردد.

شکل :9رفتار خالف قاعده سودآوری با فرض تصادفی بودن حمایت سازمانی

آزمون ارزیابی ساختار
هدف از آزمون ارزیابی ساختار تعیین تطابق ساختار مدل با دانش توصیفی مرتبط با سیستم و
بررسی منطقی بودن قواعد تصمیم در شکلدهیِ رفتار متغییرهای و صحیح بودن ساختار
معادالت مدل است .به همین منظور بخشهای مختلف مدل برای تعیین تطابق ساختار مدل با
دانش توصیفی موجود مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج آن به شرح زیر است.
همان طوری که در شکل  52مشاهده میشود با افزایش سودآوری کسبوکارها ،سودآوری
بنگاه افزایش مییابد و بالعکس .تطابق ساختار مدل با دانش توصیفی موجود در خصوص
تمامی متغیرهای مدل تأیید شد.
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شکل  :11ارزیابی ساختار سودآوری بنگاه

پیادهسازی سناریوهای مختلف
در این قسمت بعد از تایید اعتبار مدل طراحی شده دو سناریوی اشتراک منابع نامحسوس و
اشتراک منابع محسوس در حالتهای مختلف پیادهسازی میشود .متغیر اهرمی که موجب
شکلگیری این دو سناریو شده است نوع اشتراک منابعی است که میتواند اشتراک منابع

محسوس یا نامحسوس باشد .دلیل انتخاب این متغیر اهرمی رفتار متفاوتی است که انتظار می-

رود در مکانیزمهای ایجادکننده سودآوری بنگاه در حالت اشتراک منابع محسوس و
نامحسوس مشاهده شود ،که در مبانی نظری نیز به آن اشاره شده است.

مدلی پویا برای تدوین استراتژی افقی
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سناریوی اشتراک منابع نامحسوس
از آنجاییکه در مبانی نظری ،میزان مرتبط بودن استراتژی کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک
منابع میکنند به عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد هزینههای اشتراک منابع اشاره شده بود و این

متغیر تابع تصمیمات استراتژیک در کسبوکارها است لذا میزان مرتبط بودن استراتژی کسب-
وکارها به عنوان یک متغیر اهرمی در نظر گرفته شد که در سناریو حاضر چهار حالت برای آن

لحاظ شده است .در حالت اول که در خروجی مدل سناریو  5-5نامگذاری شده است ،مرتبط
بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نمودهاند در سطح بسیار
کم ( )2/5در نظر گرفته شده است و در حالت دوم که در خروجی مدل سناریو  7-5نامگذاری
شده است ،مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نمودهاند در
سطح بسیار زیاد ( )2/7در نظر گرفته شده است الزم به ذکر است که مابقی ورودیهای مدل در
هر دو حالت یکسان در نظر گرفته شده است .همانطوریکه شکل  55نشان میدهد در اشتراک
منابع نامحسوس ،هنگامی که مرتبط بودن استراتژیها درسطح باالیی قرار دارد در مقایسه با
هنگامیکه مرتبط بودن استراتژیهای در سطح پایینی قرار دارد تفاوتی در سودآوری بنگاه

مشاهده نمیشود.
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شکل  :11رفتار سودآوری بنگاه در اشتراک منابع نامحسوس با سطوح مختلف مرتبط بودن استراتژیها

در حالت سوم که در خروجی مدل سناریو  3-5نامگذاری شده است متغیرهای اهرمی سناریو،
سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان
کسبوکارها کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نمودهاند ،در نظر گرفته
شده است .سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای
هماهنگی میان کسبوکارها در سطح بسیار کم ( )2/5در نظر گرفته شده است؛ و در حالت
چهارم که در خروجی مدل سناریو  2-5نامگذاری شده سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای
مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان کسبوکارها در سطح بسیار زیاد ()2/7
در نظر گرفته شده است .همانطوریکه در شکل  57نشان داده شده است در اشتراک منابع
نامحسوس ،فرهنگ و استاندارد مشترک و انتقال اطالعات میان کسبوکارهایی که اقدام به
اشتراک منابع نمودهاند تاثیر چشمگیری بر رفتار سودآوری بنگاه دارد.
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سناریوی اشتراک منابع محسوس
در این سناریو ،اشتراک منابع صورت گرفته از نوع اشتراک منابع محسوس است .متغیر اهرمی
این سناریو مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع محسوس
نمودهاند است .در این سناریو چهار حالت برای اشتراک منابع محسوس در نظر گرفته شده
است .در حالت اول که در خروجی مدل سناریو  5-7نامگذاری شده است ،مرتبط بودن
استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نمودهاند در سطح بسیار
کم ( ) 2/5در نظر گرفته شده است و در حالت دوم که در خروجی مدل سناریو 7-7
نامگذاری شده است ،مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع
نمودهاند در سطح بسیار زیاد ( )2/7در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است که مابقی
ورودیهای مدل در هر دو حالت یکسان در نظر گرفته شده است .همانطوریکه شکل 53
نشان میدهد در اشتراک منابع محسوس ،مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام

به اشتراک منابع نمودهاند تاثیر زیادی بر سودآوری بنگاه دارد.
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در حالت سوم که در خروجی مدل سناریو  3-5نامگذاری شده است ،متغیرهای اهرمی
سناریو ،سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی
میان کسبوکارها کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نمودهاند ،است.
سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان
کسبوکارها در سطح بسیار کم ( )2/5در نظر گرفته شده است؛ و درحالت چهارم که در
خروجی مدل سناریو  2-5نامگذاری شده سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و
انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان کسبوکارها در سطح بسیار زیاد ( )2/7در نظر

گرفته شده است.
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همانطوریکه در شکل  52نشان داده شده است در اشتراک منابع محسوس ،فرهنگ و
استاندارد مشترک و انتقال اطالعات میان کسبوکارهای که اقدام به اشتراک منابع نمودهاند
تاثیر چشمگیری بر رفتار سودآوری بنگاه دارد.
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نتیجهگیری
یکی از فرصتهای موجود برای کسبوکارهای شرکتهای چند کسبوکاره ،ایجاد مزیت
رقابتی از طریق اشتراک منابع با سایر کسبوکارهای بنگاه میباشد و هدف از تدوین
استراتژی افقی توسعة روابط متقابلی است که میتوانند باعث ایجاد مزیت رقابتی برای
کسبوکارها و افزایش سودآوری بنگاه گردند .استراتژی افقی به تصمیمگیری در خصوص
اشتراک منابع میان کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره مربوط میشود ،از مرور
ادبیات پژوهش میتوان نتیجه گرفت که اشتراک منابع میان کسبوکارها در صورتی مفید
فایده است که باعث افزایش سودآوری کل بنگاه گردد؛ در این مقاله طبق دیدگاه مبتنی بر
منابع اشتراک منابع میان کسب وکارها در دو سطح اشتراک منابع محسوس و اشتراک منابع
نامحسوس مورد بررسی قرار گرفت که انساین در سال  7222نیز برای درک بهتر از اشتراک
منابع ،اشتراک منابع را در دو سطح منابع محسوس و غیرمحسوس بررسی کرده است .نتیجه
سناریوهای شبیهسازیشده نشان داد مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارها برای اشتراک
منابع محسوس از اهمیت باالیی برخوردار است و در خصوص اشتراک منابع نامحسوس تأثیر
چندانی بر سودآوری بنگاه ندارد .بر اساس نتایج حاصل از مرور ادبیات در این مقاله میزان
کمک اشتراک منابع میان کسبوکارها به ایجاد مزیت رقابتی مبنای تعیین ارزشمندی
اشتراک منابع قرار گرفت .اشتراک منابع از طریق تأثیرگذاری بر کارایی ،کیفیت ،نوآوری و
انعطافپذیری سازمان قادر به ایجاد مزیت رقابتی است .اما در صورت ایجاد مزیت رقابتی،
رقبای سازمان فوراً درصدد خنثی نمودن مزیت رقابتی ایجاد شده بر میآیند .که درجة
دشواری تقلید آنها از روشی که باعث ایجاد مزیت رقابتی شده است و میزان کمیابی منابع
مورد نیاز برای ایجاد آن مزیت رقابتی نقش چشمگیری در عدم موفقیت آنها میشود،
مجموعة موارد مذکور بعالو حمایت سایر بخشهای سازمان بخصوص مدیریت عالی
سازمان ،تعیین کننده میزان پایدار بودن مزیت رقابتی ایجاد شده است .مزیت رقابتی پایدار
منجر به افزایش سودآوری در کسبوکارها میشود .الزم به ذکر است که اشتراک منابع
هزینههایی را نیز در پی دارد که اهم آنها هزینه سازش و هزینه ایجاد هماهنگی میباشد؛
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ممکن است اشتراک منابع مستلزم انجام فعالیتها به شیوهای باشد که برای هیچکدام از دو
واحد کسبوکار مربوطه بهینه نباشد؛ این سطح از سازش با گذشت زمان و تغییر و سازگاری
بیشتر استراتژیهای کسبوکارها با یکدیگر کاهش مییابد .هزینه هماهنگی نیز که در قالب
زمان اختصاص یافته مدیران و پیادهسازی و نگهداری و استمرار اشتراک منابع متجلی میشود
از طریق یادگیری با گذشت زمان ،افزایش حمایتهای مدیران ارشد و افزایش تمایل به ادامة
اشتراک منابع کاهش مییابد.
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Abstract
This paper addresses the issue of horizontal strategy formulation, an
essential part of corporate-level strategy, based on sharing resources
among businesses. Therefore, in this study, a model was developed to
evaluate the opportunities for sharing resources among businesses in
order to facilitate strategic decision-making at the corporate-level. In
line with the mentioned goal for designing a comprehensive model,
literature was reviewed extensively and variables extracted from
literature review and experience of industry experts were used to
determine relationship between them in the form of dynamic approach
leading to the creation of a dynamic model to evaluate sharing
resources. This model includes affective factors on the process of
sharing resources and their interaction that shows the dynamics of
these factors over time. Model validity was done in the system
dynamic approach via validation tests and computer simulations.
Based on the obtained results, the validity of the model was confirmed
firms. for making decisions on resource sharing in multi-business
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Abstract
In this study, a multi-objective mathematical model is developed to
optimize the distribution network in a three level supply chain based
on the inventory location- models with the aim of locating distribution
centers. also, appropriate allocation of customers in order to maximize
coverage of the demand, increasing sales through discount policies
and ultimately improving the transportation system by selling the
package of products agaainst individual sales is considered. On the
other hand, the policy of selling pakages, Increases the total sales and
their profit margin by creating appropriate price for the customrers.
Due to the circumstances, each distribution center has specific
reliability level which the proposed model tries to maximize it. In
order to make the model more realistic, some parameters have been
considered under conditions of uncertainty and robust planning
techniques have been used to solve it, finally, to validate the presented
model, and instance according to real-world problems were solved by
GAMS software. The Results are presented in details
Keywords: Inventory Location, Multi-Level Planning, Discount Policy,
Robust Programming.
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A bi-objective facility location model in a green supply
chain network

Hadis Derikvand, * Seyed Mohammad Hajimolana **
Received:7/10/2016-Accepted:27/5/2018
Abstract

Environmental concerns have spurred an interest in studying green
supply chain. Nowadays, governmental and non-governmental
organizations consider environmental management as a strategic
requirement having numerous benefits. Therefore, they effort to
increase customers' satisfaction and market share considering external
factors like environmental consequences in addition to internal
factors. In this paper, a bi-objective mixed integer programming
model is developed to identify the optimal location for manufacturers
and disassembly sites in a green supply chain network designed to
address the role of the reliability (failures and operating) of facilities
and vehicles to ensure effective stream among supply chain network,
the objective functions are defined as total cost minimization, and
total co2 emissions minimization. Besides, uncertainties on the
network design are investigated through two-stage stochastic
programming, with respect to the fact that the model is non-linear and
bi-objective, at first, an approach is presented to linearize it and then
the proposed bi-objective mathematical model is solved as a singleobjective one by compromise programming method. The effectiveness
of the proposed model is demonstrated by using of a numerical
example derived from a real case.
Keywords: Green supply chain, Stochastic programming, Compromise
optimization method, Location.
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The Impact of Strategic Cost Management on Financial
Performance with Emphasis on Environmental Costs
Mohammad Nazaripour*, Fahimeh Mirzaee**
Received:27/10/2016- Accepted:26/7/2017

Abstract:
The purpose of this study is to investigate the impact of two important
component of strategic cost management (SCM) (executional cost
management and structural cost management) on financial performance. For
this purpose, one specific context is investigated, namely environmental
costs. The environmental costs reflect an ‘executional’ aspect aimed at
managing, controlling and optimizing costs for a given environmental
strategy, but also a ‘structural’ aspect based on their influence on the firm's
cost structure notably in terms of product design, raw materials used and
operational process design. Survey data have been collected on a sample of
126 Esfahan’s manufacturing firms. In order to analyze the research
hypotheses Pearson correlation matrix and the structural equation model
were used. According to the research findings, tracking of environmental
costs and implementation of environmental initiatives have significant
effects on financial performance. Executional cost management (the tracking
of environmental costs) and structural cost management (the implementation
of environmental initiatives) are related to each other and they act together to
contribute to financial performance. Finally, through improving the current
cost structure and providing new initiatives regarding cost structure, the
tracking of environmental costs has influence on financial performance.
Keywords: Strategic Cost Management, Tracking of Environmental Costs,
Implementation of Environmental Initiatives and Financial Performance
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Performance Evaluation of Regional Electricity
Companies in Iran using Data Envelopment Analysis
and Neural Network
Mohsen Shafiei Nikabadi*, Kambiz Shahroodi**, Akram Oveysi
Omran***, Mohammad Reza Khosravi****
Received:22/10/2016- Accepted:27/2/2018

Abstract:
Input and output selection in Data Envelopment Analysis (DEA) has many
important. In this research, inputs and outputs of reginal power companies are
selected with artifitial neural network. The application of neural network in the
selection of inputs and outputs of reginal power companies is not a precedent in
the literature and it is considered the main advantage of the proposed method. In
order to train two layers MLP neural network, after presenting of error
resilience, learning method was used. After neural network training, neural
network performance is examined by using the test set. RMSE value for 15 test
set equals 0/0269 which reflects the high accuracy of training network. The
Sensitivity Analysis of the studied parameters which are the same inputs and
outputs of Data Envelopment Analysis, with ten percent increase of parameter,
compared to the prior one was carried out and output relative error average for
neural network parameters was calculated. Based on the output relative error
average, inputs and outputs were determined. By comparing the efficiency
scores of regional electricity companies before and after reducing the number of
variables, it is noticed that the number of efficient companies during the above
four periods decreased from 50 percent to 11 percent. Finally, the neural
network application in inputs and outputs selection of the regional electricity
companies was unprecedented in the literature and this is the main advantage of
this method.
Keywords: Input and Output Selection, Data Envelopment Analysis,
Performance Evaluation, Neural Network, Window Analysis, Regional
Electricity Companies.
*

Assistant of prof. in Industrial Management at Factually of Economics and
management of Semnan University )Corresponding Authors(
**
Associate Professor in Business Administration at Factually of management and
accounting of Islamic Azad University of Rasht
***
Ph.D. Student In Industrial Management at Factually of Economics and
Management of Semnan University
****
PhD Student in Business Administration at Business Administration at Factually
of Management and Accounting of Islamic Azad University of Rasht

Abstracts

5

Using a Combined Approach of Qualitative &
Multi-Criteria Decision Making (Mcdm) Approach iIn
Order to Presentation of Sustainable Supply Chains
Model in Petrochemical Industry
Saeed rayat pisha*, Reza ahmadi cohanali**, Maisam Abbasi***
Receive:1/11/2016 - Accepted:7/4/2017

Abstract
Purpose of this research is to study criteria of sustainable supply
chains in petrochemical industry. The research approach was both
explorative and explanatory by using mixed methodologies for
collection and analysis of data. It started with qualitative metasynthesis of criteria of sustainable supply chains in former
publications by using MAXQDA software. Afterwards, the identified
criteria were quantitatively analyzed based on Delphi-fuzzy,
DEMATEL and analytic network process (ANP) methodologies.
Therefore, in this step the questionnaires was completed by 23 experts
of Petrochemical industry, who were selected by purposive sampling.
In total, fifteen criteria of sustainable supply chains were identified
and classified. In the quantitative analysis, the three criteria of
"organization & corporate-centric", "environmental management" and
"environmental pressures" were rated as the most critical criteria. This
study highlights the importance of criteria as well as the strength of
interrelationships among criteria of sustainable supply chains in
petrochemical industry. The research results can be beneficial for
decision makers to prioritize their resources, actions, and strategies in
steering supply chains sustainable development.
Keywords: Sustainable Supply Chain, Mix Approach, Meta-Synthesis,
Analytic Network Process (ANP), DEMATEL
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Presenting a Multi-objective Mathematical Model for
Location, Allocation and Distribution of Relief
Commodities under Uncertainty
Peiman Ghasemi, *Kaveh Khalili-Damghani, **Ashkan Hafezalkotob***
Sadigh Raissi****
Received:16/7/2017- Accepted:17/2/2018

Abstract
In this paper, decisions about different phases of crisis management cycle
are modeled in the form of an integrated mathematical programming model
based on the assumption of the real situation of the crisis. Goals are
minimizing the number of injured people who are not serviced and
minimizing the cost of relief supplies in affected areas. Simultaneous
optimization of locating problems of relief bases, allocation of resources,
distribution and delivery of relief supplies and evacuation of injured (pre and
post-crisis situations) are among the innovations of this research. Therefore,
scenarios based on existing faults (four faults) in region one of city of
Tehran are considered. In this study, first, we present a binary integer
programming model. To validate the model, the Epsilon Constraint method
in software environment of GAMS with the Cplex solver has been used to
solve the problem in small scale. To solve the problem in large scale, we
have investigated a case study using the data of relief bases in region one of
Tehran city. The case study was also investigated using non-dominant
sorting Genetic approach. The results of the research show that the nondominant sorting Genetic approach can solve the model with the least error
than the exact solution and in less time.
Keywords: Disaster Management, Distribution and Allocation, locating
Ffacilities, Transfer Points
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Resilient Supply Chain Model in Iran Pharmaceutical
Industries
Abdolreza sedighpour,* Mostafa Zndieh,** Akbar AlamTabriz, ***
Behrooz Nokoorani Dori****
Received:1/1/2018-Accepted:12/5/2018

Abstract
Within two recent decades, the complexity of business environment,
dynamics, uncertainty and higher environmental fluctuations, concepts such
as globalization and increasing competition made many changes in the
equations ruling on the industries supply chain. In such conditions, the
businesses must make themselves ready for encountering the continuous flow
of challenges such as economic crises, sanctions, exchange rate and prices
fluctuations, limitations of manufacturing system or natural disasters.
“Resiliency” is one of strategies for dealing with such challenges. The present
study aims to review the studies based on the strategic position of
pharmaceutical industry as a part of society’s health system and present here
the resilient supply chain model. For this purpose, in addition to
contemplating in the literature review, interview to the experts and using
Delphi method, the resilient elements and indices of supply chain were
identified and extracted, and a questionnaire was designed and provided to the
population of pharmaceutical industry. The results were analyzed using
structural Equations modeling technique and Lisrel software, and the
proposed model of research was accepted upon explaining the associations
between factors. This model studied the relationship between elements such
as drivers, vulnerabilities, capabilities and empowerments of supply chain and
their effect on each other. Summary of study indicates that the managers of
pharmaceutical industries through making or using the capabilities and
strengthening the empowerments can reduce the factors that make the
companies susceptible for the disruption, and achieve the required resiliency
to deal with them.
Keywords: Supply Chain Resiliency, Disruption, Vulnerability, Capability,
Empowerment
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Maskan Bank Branches Efficiency Assessment of Fars
Province Using a Combination of Balanced Scorecard
Approach and Fuzzy Cognitive Map
Morteza Shafiee*, Fereshteh Motovaseli**
Received:5/11/2016-Accepted:11/1/2017

Abstract
In today's competitive and global economy, the life and activity of the
organization is determined by the ability to compete and adopt the most
appropriate policy against environmental changes. In this regard, the
knowledge about the performance of all aspects of the organization is
vital for management decisions. Although extensive studies has been
carried out in evaluating the performance of organizations through the
balanced scorecard (BSC), but there are defects such as focusing on a
one-way causality, ignoring the replacement between indexes and
between the four-way, and equality between weighted value of indexes.
In the present study, focusing on the casual relationships between
factors and also between the direction and strength of these
relationships, we tried to improve the balanced scorecard method. To
do this, first all the relationships between the four dimensions of BSC
were determined using fuzzy cognitive map, and it was then used to
obtain a network structure, which was used later to create a network
data envelopment analysis (NDEA) model. Finally, this model was
used to evaluate the performance in Maskan Bank of Fars province.
The results show that between 82 branches investigated, 15 branches
were efficient and the others inefficient.
Keywords: Performance Assessment, Balanced Scorecard, Fuzzy
Cognitive Map, Data Envelopment Analysis (DEA), Network Data
Envelopment Analysis (NDEA).
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Modeling and Solving of A Multiproduct Vendor
Managed Inventory System with Stochastic Warehouse
Capacity and Budget Constraints
Zahra Bahrami, * Seyed Hamid Reza Pasandideh, ** Mohammad
Mohammadi***
Received:9/5/2016-Accepted:20/8/2018

Abstract
Supply chain collaboration has been recognized as a potential business
differentiator and a source of creating competitive advantage. One of
the most common collaborations in the supply chain is vendor managed
inventory. In this paper, a two echelon supply chain with one vendor,
multi retailers and multi products under VMI contract is investigated.
After producing, the products are sent to retailers cyclically (i.e.,
retailer1-retailer2-retailer1 for a two retailer system) and there are n
deliveries to each retailer in a single production setup. Due to
uncertainty of the warehouse capacity for both echelons of the chain,
and also the changing market conditions, stochastic constraints of
warehouse capacity and budget are considered for both echelons. The
principle aim of the paper is to minimize the total cost of the supply
chain by optimizing the order quantity of each product for each retailer.
At the end a numerical example of the model is solved by GAMS24.1.2
software. The sensitive analysis on the partnerؘ
s parameters cleared that
the parameters of the vendor is more effective to mitigate the total cost
of the supply chain.
Keywords: |Vendor Managed Inventory; Cyclical Replenishment;
Stochastic Warehouse Capacity and Budget of The Supplier and
Retailers
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