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Abstract
Considering the cognitive, random, uncertain, and flexible constraints, a
robust, stochastic, possibilistic, and flexible chance-constrained model was
developed based on credibility measurement. The ultimate aim was closedloop supply chain network design. Different attitudes of decision-makers
were answered by more flexible measurements of optimistic and
pessimistic parameters in the form of credibility measurement. The model
has been able to reduce the possible deviation, stochastic deviations, nonfulfillment of demand and capacity constraints, and violation of flexible
constraints, which simultaneously include cognitive and random
uncertainties and flexibility of constraints in the model. To apply the
model, a case study was conducted to design the closed-loop supply chain
network of multi-product and multi-period stone paper. The results of
implementing the model showed that in different situations and according
to the importance of decision makers' opinions, using the range of
optimism and pessimism, the number, location of facilities, optimal flow
of products and materials between centers in the stone paper supply chain
network can be determined. The proposed model was evaluated using
robustness and sensitivity analysis, and its performance was evaluated
using nominal data in the realization model, which results showed the
appropriate performance of the model.
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چکیده
بهدلیل عدمقطعیتهای شناختی ،تصادفی و محدودیتهای انعطافپذیر ،در این پژوهش مدل جدیدی از برنامهریزی
محدودیت شانس انعطافپذیر ،امکانی ،تصادفی استوار مختلط بر مبنای نظریه اعتبار برای طراحی شبکه زنجیره
تأمین حلقهبسته توسعه داده شده است .نگرشهای متفاوت تصمیمگیرندگان با اندازهگیری انعطافپذیرتر پارامترهای
خوشبینانه و بدبینانه در قالب معیار اعتبار پاسخ داده شد .مدل قادر به کاهش انحرافات امکانی ،انحرافات تصادفی،
عدمتحقق محدودیتهای مربوط به تقاضا و ظرفیت و نقض محدودیتهای انعطافپذیر بوده که بهطور همزمان
عدمقطعیتهای شناختی و تصادفی و انعطافپذیری محدودیتها در مدل لحاظ شده است .برای کاربرد مدل ،
مطالعهای موردی بهمنظور طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته کاغذسنگی چندمحصولی و چنددورهای صورت
گرفت .نتایج اجرای مدل در مورد مطالعاتی نشان داد که در شرایط مختلف و با توجه به اهمیت نظرهای
تصمیمگیرندگان ،با استفاده از محدوده خوشبینانه و بدبینانه میتوان تعداد ،محل تسهیالت ،جریان بهینه محصوالت
و مواد را بین مراکز در شبکه زنجیره تأمین کاغذ سنگی تعیین کرد .مدل پیشنهادی با استفاده از تحلیل استواری و
تحلیل حساسیت بررسی شد و عملکرد آن با استفاده از دادههای اسمی در مدل پژوهش ارزیابی شد که نتایج
بررسیها ،کارایی مناسب مدل را نشان میدهد.
کلیدواژهها :طراحي شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته؛ برنامهريزی تصادفي؛ برنامهريزی امکاني؛
برنامهريزی انعطافپذير؛ بهینهسازی استوار.
تاریخ دریافت مقاله ،1400/05/22 :تاریخ پذیرش مقاله.1400/09/04 :
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زنجیره تأمین ،عامل مهمی در کسب مزیت رقابتی در بازار پرتالطم امروزی است [ .]21در ابتدا
توجه به مسائل اقتصادی و کاهش هزینه در زنجیره تأمین موردتأکید واقع میشد [ .]16اخیرا
اهمیت رقابتپذیری اقتصادی و نگرانیهای زیستمحیطی پیرامون محصوالت فرسوده ،باعث
توجه به لجستیک معکوس و زنجیره تأمین حلقهبسته شده است [ .]42 ،1آگاهی از مسائل
زیستمحیطی ،شرکتها را به سمت لجستیک معکوس و طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته
هدایت کرده است [ .]41طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته میتواند به میزان زیادی تأثیرات
زیستمحیطی و هزینه را بهبود بخشد []12؛ ازاینرو طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته،
موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و تصمیمی استراتژیک با آثار بلندمدت است [.]46
ریسک تصمیمات استراتژیک و بلندمدت ،بهدلیل آثار طوالنیمدت آن ،نسبت به تصمیمات عملیاتی
باالتر است [ .]17امروزه بهدلیل ماهیت پیچیده ،زنجیرههای تأمین با انواع مختلفی از عدمقطعیت
مواجه هستند که این امر موجب افزایش ریسک زنجیره تأمین شده است [ .]22عدمقطعیت تقاضا
و همچنین عدمقطعیت در ظرفیت ،نوع و کمّیت محصوالت برگشتی ،عوامل مهمی هستند که باید
در طراحی شبکههای زنجیره تأمین معکوس و حلقهبسته موردتوجه قرار گیرند [ .]34عدمقطعیت
در تأمین  ،فرآیندهای توزیع و تولید ،برآورد تقاضا و مقدار محصوالت برگشتی تنها بخشی از مسائل
موجود در طراحی زنجیره تأمین حلقهبسته هستند [ .]10انواع مختلف عدمقطعیت شامل عدمقطعیت
تصادفی و شناختی توسط پژوهشگران بررسی شده است [ .]36 ،33 ،30 ،3با توجه به مطالعات
انجامشده ،از روش برنامهریزی تصادفی برای مقابله با عدمقطعیت تصادفی و از روش برنامهریزی
امکانی برای مقابله با عدم قطعیت شناختی استفاده شده است [ .]32 ،26 ،8در برنامهریزی امکانی،
انحرافات تابع هدف در شرایط فازی نادیده گرفته شده و همه تصمیمات در شرایط متوسط
پارامترهای مبهم گرفته میشود []48؛ ازاینرو برای رفع ضعف مربوط به برنامهریزی امکانی،
برنامهریزی استوار توسعه داده شد [ .]29هدف رویکرد بهینهسازی استوار ،بهدستآوردن راهحل
غیرحساس نسبت به پارامترهای غیرقطعی است []35؛ بنابراین استفاده از رویکرد بهینهسازی استوار
برای مقابله با عدمقطعیت ضروری است .از طرفی ،در زمینه برنامهریزی فازی ،مسئله انعطافپذیری
یا ابهام در محدودیتها در مطالعات مختلفی بررسی شده است [ .]32 ،8برخی از محدودیتهای
تحقق تقاضا و ظرفیت از لحاظ زبانی بهعنوان محدودیتهای انعطافپذیر در نظر گرفته میشوند
[]4؛ بنابراین استفاده از رویکرد برنامهریزی انعطافپذیر با محدودیتهای نرم برای مسئله طراحی
شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته تحت عدمقطعیت حیاتی است [.]31
در پژوهشهای انجامشده در حوزه برنامهریزی امکانی ،بهدلیل درنظرگرفتن متوسط مقادیر
پارامترهای غیرقطعی ،مدل ارائهشده دارای استواری الزم برای کنترل انحراف تابع هدف نبود؛
همچنین در مدلهای برنامهریزی انعطافپذیر تنها به انعطافپذیری محدودیتها توجه شده و
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تعیین سطح رضایت محدودیتها از طریق بررسیهای تکراری ذهنی توسط تصمیمگیرندگان
انجامشده است و در این مدلها مقدار سطح رضایت محدودیتها بهصورت بهینه تعیین نمیشود.
در مدلهای تصادفی ،بهدلیل درنظرگرفتن سناریوهای مجزا و عدمکنترل انحرافات تصادفی تابع
هدف دارای ضعف است .از طرفی در بسیاری از مدلهای بهینهسازی استوار تنها به حالت بدبینانه
در قالب «نظریه الزام» یا حالت خوشبینانه در قالب «نظریه امکان» توجه شده است که مدلسازی
دوقطبی میشود و قادر به ارائه طیفی از پارامترهای بدبینانه و خوشبینانه نیست .در مدل پایه
برنامهریزی امکانی برای کنترل انحراف امکانی تنها از مقادیر حداکثر و حداقل تابع هدف برای
کنترل انحراف امکانی استفاده شده و این در حالی است که اندازهگیری انحراف مطلق امکانی تابع
هدف به کنترل دقیقتر انحرافات تابع هدف منجر میشود .تعداد پژوهشهای انجامشده در حوزه
مدلهای برنامهریزی استوار با عدمقطعیت ترکیبی و محدودیتهای انعطافپذیر محدود بوده و در
مبانی نظری پژوهش بهطور همزمان این مسائل درنظر گرفته نشده است؛ بنابراین در راستای رفع
کمبودهای موجود ،در این پژوهش ،مدل جدیدی از برنامهریزی محدودیت شانس انعطافپذیر،
امکانی ،تصادفی استوار مختلط بر مبنای نظریه اعتبار برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته
ارائه میشود .مدل ارائهشده قادر به کاهش انحرافات امکانی و تصادفی ،عدمتحقق تقاضا و ظرفیت
و نقض محدودیتهای انعطافپذیر است و بهطور همزمان استواری و عدمقطعیتهای شناختی و
تصادفی و انعطافپذیری محدودیتها در مدل لحاظ میشود؛ همچنین مطالعه ای موردی بهمنظور
طراحی شبکه زنجیره تأمین کاغذسنگی صورت میگیرد که از نظر مورد مطالعاتی نیز پژوهش
حاضر دارای نوآوری است.
ادامه ساختار پژوهش بدین شکل سازماندهی شده است که در بخش دوم ،پیشینه پژوهش در
زمینه زنجیره تأمین حلقهبسته میشود .در بخش سوم مدل چنددورهای و چندمحصولی بهمنظور
طراحی شبکه زنجیره تأمین کاغذسنگی ارائه خواهد شد؛ همچنین در این بخش مدل جدید
برنامهریزی محدودیت شانس انعطافپذیر ،امکانی ،تصادفی استوار ارائه میشود .بخش چهارم به
تحلیل نتایج و ارزیابی مدل پیشنهادی اختصاص دارد .در بخش پنجم نتیجهگیری ،کاربردهای
مدیریتی و پیشنهادهای علمی و اجرایی ارائه میشود.
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 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

زنجیره تأمین حلقهبسته بهمنظور حداقلسازی کل هزینهها و حداکثرسازی سود در طول چرخه
عمر محصول ایجاد شده است [ .]13 ،6عدمقطعیت ویژگی ذاتی و اجتنابناپذیر زنجیره تأمین
حلقهبسته است که این عوامل باعث افزایش پیچیدگی مدیریت زنجیره تأمین حلقهبسته میشوند
[ .]23در مبانی نظری در حوزه طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته ،درنظرگرفتن عوامل
عدمقطعیت ،موردتأکید قرار گرفته است [.]8
پیشوایی و همکاران ( ،)2010یک مدل چنددورهای دوهدفه فازی برای مسئله طراحی زنجیره
تأمین حلقهبسته طراحی کردند که در آن تقاضا ،نرخ برگشت محصول فرسوده ،هزینههای عملیاتی،
هزینههای حملونقل و زمان تحویل غیرقطعی بود [ .]33پیشوایی و همکاران ( ،)2011یک مدل
بهینهسازی استوار تحت عدمقطعیت در زنجیره تأمین حلقهبسته را پیشنهاد کردند و در این مطالعه
مدل تحت نظریه بهینهسازی استوار ارائه شد [ .]34پیشوایی و همکاران ( ،)2012به طراحی شبکه
زنجیره تأمین مسئولیت اجتماعی تحت عدمقطعیت پرداختند .در این پژوهش برای مواجه با
پارامترهای غیرقطعی ،رویکرد جدید برنامهریزی امکانی استوار توسعه داده شد و یک مطالعه موردی
صنعتی واقعی برای نشاندادن عملکرد و کاربرد مدلهای پیشنهادی صورت گرفت [ .]35هاتفی و
جوالی ( ،)2014یک مدل استوار برای طراحی زنجیره تأمین یکپارچه مستقیم و معکوس
یکسطحی و تکمحصولی ارائه دادند [ .]15طالیی و همکاران ( ،)2016از روش برنامهریزی
امکانی استوار بر مبنای معیار الزام برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته استفاده کردند.
هدف این پژوهش حداقلسازی هزینه کل و میزان انتشار کربن بود [ .]37ترابی و همکاران (،)2016
یک رویکرد برنامهریزی امکانی  1استوار برای مقابله با عدمقطعیت پیشنهاد کردند .در این پژوهش
از برنامهریزی محدودیت اعتبار  2برای مقابله با عدمقطعیتهای موجود در پارامترهای مدل استفاده
شد [ .]38پیشوایی و خلف ( ،)2016رویکرد جدیدی شامل برنامهریزی انعطافپذیر استوار جدید با
عنوان «مدل برنامهریزی امکانی ـ انعطافپذیر استوار» با هدف حداقل سازی هزینه کل ارائه کردند
[ .]31جبارزاده و همکاران ( ،)2018یک مدل بهینهسازی استوار تصادفی برای طراحی شبکه زنجیره
تأمین حلقهبسته تابآور ارائه دادند .هدف این پژوهش ،مکانیابی تسهیالت و میزان حملونقل
جانبی با هدف حداقلسازی هزینه کل زنجیره تأمین در سناریوهای مختلف اختالل بود [ .]20فرخ
و همکاران ( ،)2018مسئله طراحی زنجیره تأمین حلقهبسته تحت عدمقطعیت ترکیبی را در نظر
گرفتند .آنها از نظریه اعتبار بهعنوان راهحل در این مسئله استفاده کردند و یک رویکرد جدید
برنامهریزی تصادفی فازی استوار ارائه دادند [ .]8دهقان و همکاران ( ،)2018یک مدل چندمحصولی
و چنددورهای در زنجیره تأمین روغن خوراکی را توسعه دادند .در این پژوهش ،رویکرد برنامهریزی
1. Possibilistic
2. Credibility
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امکانی تصادفی استوار جدیدی برای مقابله با پارامترهای غیرقطعی بر مبنای اندازهگیری Me

پیشنهاد شد [ .]7فاضلی خلف و همکاران ( ،)2019یک مدل جدید ریاضی سههدفه برای طراحی
شبکه زنجیره تأمین خون در شرایط اضطراری ارائه دادند .در این پژوهش از مدلهای برنامهریزی
محدودیت شانس انعطافپذیر امکانی استوار  1و مدل محدودیت شانس انعطافپذیر امکانی استفاده
شد [ .]9قهرمانی نهر و همکاران ( ،)2019یک مدل مکانیابی و تخصیص تسهیالت برای طراحی
شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته ،چنددورهای ،چندمحصولی و چندسطحی ارائه دادند .مدل با استفاده
از برنامهریزی فازی استوار با استفاده از «نظریه الزام» برای بررسی اثرات پارامترهای غیرقطعی
ارائه شد [ .]10حسینی مطلق و همکاران ( ،)2020به طراحی شبکه زنجیره تأمین خون پرداختند.
آنها برای مقابله با عدمقطعیت ترکیبی ،رویکرد جدیدی از برنامهریزی استوار انعطافپذیر امکانی
ـ تصادفی استوار معرفی کردند [ .]18اتابکی و همکاران ( ،)2020در مطالعهای به طراحی مجدد
شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته محصوالت بادوام پرداختند .در این پژوهش ،مدل جدید بهینهسازی
2
استوار با روشهای برنامهریزی امکانی و برنامهریزی تصادفی مبتنی بر سناریو ارائه شد [ .]2برنوس
و همکاران ( ،)2020یک مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط چندهدفه جدید بهمنظور
طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز حلقهبسته توسعه دادند .در این بررسی یک رویکرد برنامهریزی
انعطافپذیر ـ امکانی استوار بر مبنای «نظریه الزام» ارائه شد [ .]4لیو 3و همکاران ( ،)2021یک
مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته فازی استوار بهمنظور بهینهسازی بدترین عملکرد شبکه
با درنظرگرفتن بدهبستان بین ریسک و هزینه مورد انتظار توسعه دادند .آنها از نظریه اعتبار برای
مقابله با عدمقطعیتهای مدل استفاده کردند [ .]25گیالنی و صاحبی ( ،)2021به طراحی زنجیره
تأمین مغز پسته و محصوالت جانبی آن در ایران پرداختند .در این پژوهش ،یک مدل برنامهریزی
امکانی استوار بر مبنای «نظریه الزام» برای مواجهه با عدمقطعیتهای موجود ارائه شد [.]11
مطالعات انجامشده در حوزه طراحی شبکه زنجیره تأمین تحت عدمقطعیت در جدول  ،1با هم
مقایسه شده است.

1. Robust possibilistic flexible chance constraint programming
2. Boronoos
3 . Liu
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جدول  .1مقایسه مطالعات انجامشده در حوزه طراحی شبکه زنجیره تأمین تحت عدمقطعیت
رويکرد مدلسازی

برنامهريزی انعطافپذير

برنامهريزی تصادفي

برنامهريزی امکاني

بهینهسازی استوار





برنامهريزی فازی



تقاضا






محصوالت بازگشتي














ظرفیت





















هزينه /قیمت
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اعتبار
-











Me
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در پژوهش حاضر مدل جدیدی از برنامهریزی محدودیت شانس انعطافپذیر ،امکانی و تصادفی
استوار بر مبنای «نظریه اعتبار» برای درنظرگرفتن عدمقطعیت ارائه میشود .با توجه به جدول ،1
تاکنون معیار اعتبار در برنامهریزی انعطافپذیر امکانی تصادفی استوار توسعه داده نشده که از نظر
توسعه مدل برنامهریزی تحت عدمقطعیت دارای نوآوری است؛ همچنین مطالعه ای موردی بهمنظور
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته کاغذسنگی در کشور ایران انجام میشود که تاکنون
پژوهشی در این زمینه در زنجیره تأمین کاغذسنگی صورت نگرفته و از این جنبه نیز مطالعه حاضر
دارای نوآوری است.
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 .3روش شناسي پژوهش

بیان مسئله و مدلسازی .در این بخش مدلی جدید و یکپارچه چندمحصولی و چنددورهای تحت
شرایط عدمقطعیت برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته کاغذسنگی ارائه میشود .این مدل
چندسطحی بوده و شامل زنجیرههای تأمین مستقیم و معکوس است .زنجیره تأمین مستقیم شامل
تولید محصوالت کاغذسنگی از مراکز تولید و انتقال به مراکز توزیع و محل مشتریان نهایی است.
زنجیره تأمین معکوس شامل جریان محصوالت از مراکز مشتری به مراکز جمعآوری ،مراکز بازیابی
و مراکز بازیافت است .در این مرحله ،محصوالت از مراکز مشتریان به مراکز جمعآوری ارسال
میشود .در مراکز جمعآوری محصوالت بررسی شده و به مراکز بازیابی و بازیافت ارسال میشوند.
در مراکز بازیابی ،محصوالت بازیابیشده برای استفاده مجدد به مراکز توزیع ارسال میشود.
محصوالتی که امکان بازیابی برای آنها وجود ندارد ،به مراکز بازیافت منتقل میشوند و پس از
بازیافت این محصوالت به محل مشتریان مواد ارسال میشود .مفروضات اصلی مدل پیشنهادی
عبارتاند از:
ـ مراکز مشتریان ثابت فرض میشود و تقاضای مراکز مشتریان باید برآورده شود؛
ـ ظرفیت تسهیالت مختلف محدود است؛
ـ درصد مشخصی از محصوالت بازگشتی ،امکان بازیابی دارند؛
ـ محصوالت بازیابیشده برای استفاده مجدد در زنجیره تأمین به مراکز توزیع ارسال میشوند؛
ـ محصوالت بازیافت شده در مراکز بازیافت به محل مشتریان مواد ارسال میشود؛
ـ محل مشتریان مواد ثابت فرض شده است؛
با توجه به مدل پیشنهادی و مفروضات بیانشده ،شاخصها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم
مسئله برای مدلسازی شبکه زنجیره تأمین سته کاغذسنگی بهصورت زیر است:
شاخصها
 :iشاخص مرتبط با مراکز تولید در نظرگرفتهشده i=1,2, …I
 :jشاخص مرتبط با مراکز توزیع درنظرگرفتهشده j= 1, 2, …., J
 :kشاخص مرتبط با مراکز مشتریان محصوالت k= 1, 2, …., K
 :lشاخص مرتبط با مراکز جمعآوری درنظرگرفتهشده l= 1, 2, …., L
 :mشاخص مرتبط با مراکز بازیابی درنظرگرفتهشده m= 1, 2, …., M
 :nشاخص مرتبط با مراکز بازیافت در نظر گرفته شده n= 1, 2, …., N
 :pشاخص مرتبط با نوع محصول p=1, 2, …, P
 :eشاخص مرتبط با محل مشتریان مواد بازیافتی e= 1, 2, …., E
 :rشاخص مرتبط با مواد بازیافت شدهr=1, 2, …, R
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 :tشاخص مرتبط با دورههای زمانی در نظر گرفته شده t=1,2, …, T
 :sشاخص مرتبط با سناریوهای تصادفی s=1,2, …, S

پارامترها
𝑠𝑡𝑘𝑝̃𝑑 :تقاضای محصول pام توسط مشتریان مرکز kام در دوره  tو سناریوی s

𝑤 :درصد محصول برگشتی نوع  pتوسط مشتریان مرکز kام
𝑘𝑝̃
𝑠𝑡𝑘𝑝̃𝑟 :میزان محصول برگشتی نوع  pتوسط مشتریان مرکز kام در دوره  tو سناریوی s
𝑠𝑡𝑒𝑟̃𝑑 :تقاضای مواد بازیافتی  rتوسط مشتری مواد مرکز eام در دوره  tو سناریوی s
𝜔 :میانگین خرابی محصول نوع  pدر دوره tام
𝑡𝑝̃
𝑚 :هزینه ثابت بهرهبرداری مرکز تولید iام
𝑖̃
𝑗̃𝑓 :هزینه ثابت بهرهبرداری مرکز توزیع jام
𝑙̃𝑔 :هزینه ثابت بهرهبرداری مرکز جمعآوری lام
𝑚̃𝑏 :هزینه ثابت بهرهبرداری مرکز بازیابی mام
𝑛̃𝑎 :هزینه ثابت بهرهبرداری مرکز بازیافت nام
𝑜𝑐 :هزینه حمل هر واحد محصول نوع  pاز مرکز تولید iام به مرکز توزیع jام در دوره  tو
𝑠𝑡𝑗𝑖𝑝̃
سناریوی s
𝑢𝑐 :هزینه حمل هر واحد محصول نوع  pاز مرکز توزیع jام به مرکز مشتری kام در دوره t
𝑠𝑡𝑘𝑗𝑝 ̃
و سناریوی s
𝑞𝑐 :هزینه حمل هر واحد محصول نوع  pاز مرکز مشتری kام به مرکز جمعآوری lام در
𝑠𝑡𝑙𝑘𝑝̃
دوره  tو سناریوی s
𝑝𝑐 :هزینه حمل هر واحد محصول نوع  pاز مرکز جمعآوری lام به مرکز بازیابی mام در
𝑠𝑡𝑚𝑙𝑝̃
دوره  tو سناریوی s
𝑠𝑐 :هزینه حمل هر واحد محصول نوع  pاز مرکز جمعآوری lام به مرکز بازیافت nام در
𝑠𝑡𝑛𝑙𝑝 ̃
دوره  tو سناریوی s
𝑠𝑡𝑗𝑚𝑝 ̃
 :𝑐ℎهزینه حمل هر واحد محصول نوع  pاز مرکز بازیابی mام به مرکز توزیع jام در دوره t
و سناریوی s
𝑣𝑐 :هزینه حمل هر واحد مواد بازیافتی  rاز مرکز بازیافت nام به مرکز مشتری مواد eام در
𝑠𝑡𝑒𝑛𝑟̃
دوره  tو سناریوی s
𝑠𝑡𝑖𝑝̃𝜌 :هزینه تولید هر واحد محصول نوع  pدر مرکز تولید iام در دوره  tو سناریوی s
𝑠𝑡𝑗𝑝̃𝜋 :هزینه پردازش هر واحد محصول نوع  pدر مرکز توزیع jام در دوره  tو سناریوی s
𝑠𝑡𝑙𝑝̃𝜕 :هزینه پردازش هر واحد محصول نوع  pدر مرکز جمعآوری lام در دوره  tو سناریوی s
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𝑠𝑡𝑚𝑝 ̃𝜏 :هزینه بازیابی هر واحد محصول نوع  pدر مرکز بازیابی mام در دوره  tو سناریوی s
𝑠𝑡𝑛𝑟̃𝜃 :هزینه بازیافت هر واحد مواد بازیافتی  rدر مرکز بازیافت nام در دوره  tو سناریوی s

𝑝𝑝 :ظرفیت حداکثر مرکز تولید iام در هر دوره
𝑖̃
𝑥𝑝 :ظرفیت حداکثر مرکز توزیع jام در هر دوره
𝑗̃
𝑦𝑝 :ظرفیت حداکثر مرکز جمعآوری lام در هر دوره
𝑙̃
𝑧𝑝 :ظرفیت حداکثر مرکز بازیابی mام در هر دوره
𝑚̃
𝑤𝑝 :ظرفیت حداکثر مرکز بازیافت nام در هر دوره
𝑛̃
𝑠𝑃 :وقوع احتمالی سناریوی s
متغیرها

𝑠𝑡𝑗𝑖𝑝𝑜 :مقدار محصول نوع  pمنتقلشده از مرکز تولید iام به مرکز توزیع jام در دوره  tو سناریوی
s

𝑠𝑡𝑘𝑗𝑝𝑢 :مقدار محصول نوع  pمنتقلشده از مرکز توزیع jام به مرکز مشتری kام در دوره  tو
سناریوی s
𝑠𝑡𝑙𝑘𝑝𝑞 :مقدار محصول نوع  pمنتقلشده از مرکز مشتری kام به مرکز جمعآوری lام در دوره  tو
سناریوی s
𝑠𝑡𝑚𝑙𝑝𝑝 :مقدار محصول نوع  pمنتقلشده از مرکز جمعآوری lام به مرکز بازیابی mام در دوره  tو
سناریوی s
𝑠𝑡𝑛𝑙𝑝𝑠 :مقدار محصول نوع  pمنتقلشده از مرکز جمعآوری lام به مرکز بازیافت nام در دوره  tو
سناریوی s
𝑠𝑡𝑗𝑚𝑝 :ℎمقدار محصول نوع  pمنتقلشده از مرکز بازیابی mام به مرکز توزیع jام در دوره  tو
سناریوی s
𝑠𝑡𝑒𝑛𝑟𝑣 :مقدار مواد بازیافتی  rمنتقلشده از مرکز بازیافت nام به مرکز مشتری مواد eام در دوره
 tو سناریوی s
𝑖𝑐𝑚 :در شرایطی که مرکز تولید iام مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،یک؛ در غیر این صورت صفر
𝑗𝑥 :در شرایطی که مرکز توزیع jام مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،یک؛ در غیر این صورت صفر
𝑙𝑦 :در شرایطی که مرکز جمعآوری lام مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،یک؛ در غیر این صورت صفر
𝑚𝑧 :در شرایطی که مرکز بازیابی mام مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،یک؛ در غیر این صورت صفر
𝑛𝑤 :در شرایطی که مرکز بازیافت nام مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،یک؛ در غیر این صورت صفر
با توجه به فرضیههای ارائهشده ،مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته کاغذسنگی
بهصورت زیر فرموله میشود:
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𝑚 ∑ = 𝑍 Min
𝑚𝑧 ̃ 𝑖 . 𝑚𝑐𝑖 + ∑ 𝑓̃𝑗 . 𝑥𝑗 + ∑ 𝑔̃𝑙 . 𝑦𝑙 + ∑ 𝑏̃𝑚 .
𝑙

𝑚

𝑖

𝑗

𝑛𝑤 + ∑ 𝑎̃𝑛 .
𝑛

𝑜𝑐(∑ ∑ ∑ ∑[ 𝑠𝑃 ∑ +
𝑠𝑡𝑗𝑖𝑝𝑜 ̃𝑝𝑖𝑗𝑡𝑠 + 𝜌̃𝑝𝑖𝑡𝑠 ).
𝑡

𝑖

𝑗

𝑠

𝑝

𝑢𝑐(∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑠𝑡𝑘𝑗𝑝𝑢 ̃ 𝑝𝑗𝑘𝑡𝑠 + 𝜋̃𝑝𝑗𝑡𝑠 ).
𝑘

𝑡

𝑝

𝑗

𝑞𝑐 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑠𝑡𝑙𝑘𝑝𝑞 ̃𝑝𝑘𝑙𝑡𝑠 .

( )1

𝑙

𝑡

𝑘

𝑝

𝑝𝑐(∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑠𝑡𝑚𝑙𝑝𝑝 ̃𝑝𝑙𝑚𝑡𝑠 + 𝜕̃𝑝𝑙𝑡𝑠 ).
𝑚

𝑡

𝑙

𝑝

𝑠𝑡𝑛𝑙𝑝𝑠 ̃ 𝑝𝑙𝑛𝑡𝑠 + 𝜕̃𝑝𝑙𝑡𝑠 ).
𝑠𝑐(∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑛

𝑡

𝑙

𝑝

𝑠𝑡𝑗𝑚𝑝̃ 𝑝𝑚𝑗𝑡𝑠 + 𝜏̃𝑝𝑚𝑡𝑠 ). ℎ
+ ∑ ∑ ∑ ∑(𝑐ℎ
𝑗

𝑡

𝑚

𝑝

𝑣𝑐(∑ ∑ ∑ ∑ +
] 𝑠𝑡𝑒𝑛𝑟𝑣 ̃ 𝑟𝑛𝑒𝑡𝑠 + 𝜃̃𝑟𝑛𝑡𝑠 ).
𝑡

( )2

𝑠 ∀ 𝑝, 𝑘, 𝑡,

𝑠𝑡𝑘𝑝̃𝑑 ⩾ 𝑠𝑡𝑘𝑗𝑝𝑢 ∑
𝑗

( )3

𝑠 ∀ 𝑟, 𝑒, 𝑡,

( )4

𝑠 ∀ 𝑝, 𝑘, 𝑡,

( )5

𝑠 ∀ 𝑝, 𝑘, 𝑡,

( )6

𝑠 ∀ 𝑝, 𝑗, 𝑡,

( )7

𝑠 ∀ 𝑝, 𝑙, 𝑡,

( )8

𝑠 ∀ 𝑝, 𝑙, 𝑡,

( )9

𝑠 ∀ 𝑝, 𝑚, 𝑡,

()10

𝑒

𝑛

𝑟

𝑠𝑡𝑒𝑟̃𝑑 ⩾ 𝑠𝑡𝑒𝑛𝑟𝑣 ∑
𝑛

𝑠𝑡𝑘𝑝̃𝑟 ⩾ 𝑠𝑡𝑙𝑘𝑝𝑞 ∑
𝑙

𝑤 = 𝑠𝑡𝑘𝑝̃𝑟
𝑠𝑡𝑘𝑝̃𝑑 ̃𝑝𝑘 .
𝑠𝑡𝑘𝑗𝑝𝑢 ∑ ⩾ 𝑠𝑡𝑗𝑚𝑝∑ 𝑜𝑝𝑖𝑗𝑡𝑠 + ∑ ℎ
𝑘

𝑖

𝑚

𝜔
𝑠𝑡𝑛𝑙𝑝𝑠 ∑ = 𝑠𝑡𝑙𝑘𝑝𝑞 ∑ ̃𝑝𝑡 .
𝑘

𝑛

𝜔 (1 −
𝑠𝑡𝑚𝑙𝑝𝑝 ∑ = 𝑠𝑡𝑙𝑘𝑝𝑞 ∑ ̃𝑝𝑡 ).
𝑘

𝑚

𝑠𝑡𝑚𝑙𝑝𝑝 ∑ = 𝑠𝑡𝑗𝑚𝑝∑ ℎ
𝑙

𝑠 ∀ 𝑛, 𝑡,

𝑗

𝑠𝑡𝑛𝑙𝑝𝑠 ∑ ∑ ⩽ 𝑠𝑡𝑒𝑛𝑟𝑣 ∑ ∑
𝑙

𝑝

𝑒

𝑟
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()11

𝑠 ∀ 𝑖, 𝑡,

()12

𝑠 ∀ 𝑗, 𝑡,

()13

𝑠 ∀ 𝑙, 𝑡,

()14

𝑠 ∀ 𝑚, 𝑡,

()15

𝑠 ∀ 𝑛, 𝑡,

()16

𝑛 ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑙, 𝑚,
∀ 𝑝, 𝑖, 𝑗, 𝑙, 𝑚, 𝑛,
e, t, s

()17
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𝑝𝑝 ∑ ∑ 𝑜𝑝𝑖𝑗𝑡𝑠 ⩽ 𝑚𝑐𝑖 .
𝑖̃
𝑗

𝑝

̃∑ ∑ 𝑢𝑝𝑗𝑘𝑡𝑠 ⩽ 𝑥𝑗 .
𝑗𝑥𝑝
𝑘

𝑝

𝑦𝑝 ∑ ∑ 𝑞𝑝𝑘𝑙𝑡𝑠 ⩽ 𝑦𝑙 .
𝑙̃
𝑘

𝑝

𝑧𝑝 ∑ ∑ 𝑝𝑝𝑙𝑚𝑡𝑠 ⩽ 𝑧𝑚 .
𝑚̃
𝑙

𝑝

𝑤𝑝 ∑ ∑ 𝑠𝑝𝑙𝑛𝑡𝑠 ⩽ 𝑤𝑛 .
𝑛̃
𝑙

𝑝

}𝑚𝑐𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑦𝑙 , 𝑧𝑚 , 𝑤𝑛 ∈ {0,1
𝑠𝑡𝑒𝑛𝑟𝑣 𝑜𝑝𝑖𝑗𝑡𝑠 , 𝑢𝑝𝑗𝑘𝑡𝑠 , 𝑞𝑝𝑘𝑙𝑡𝑠 , 𝑝𝑝𝑙𝑚𝑡𝑠 , 𝑠𝑝𝑙𝑛𝑡𝑠 , ℎ𝑝𝑚𝑗𝑡𝑠 ,
⩾0

تابع هدف به حداقلسازی کل هزینههای زنجیره تأمین شامل هزینههای ثابت بهرهبرداری
تسهیالت ،هزینههای متغیر پردازش و هزینههای حملونقل بین تسهیالت زنجیره تأمین میپردازد
و در رابطه  ،1ارائه شده است .برآورده شدن تقاضای مراکز مشتری و مشتریان مواد بهترتیب در
محدودیتهای  2و  ،3آمده است .محدودیت  ،4نشان میدهد که همه محصوالت برگشتی از
مراکز مشتری باید جمعآوری شود .محدودیت  ،5میزان محصوالت برگشتی از مراکز مشتری را
نشان میدهد .محدودیت  ، 6به جریان محصوالت از مراکز تولید و مراکز بازیابی به مراکز توزیع
اشاره دارد .محدودیت تعادلی  ،7جریان محصوالت از مراکز جمعآوری به مراکز بازیافت را نشان
میدهد .محدودیت تعادلی  ،8به جریان محصوالت از مراکز جمعآوری به مراکز بازیابی اشاره دارد.
محدودیت تعادلی  ،9تعادل میزان محصوالت ورودی از مراکز جمعآوری به مراکز بازیابی با میزان
محصوالت منتقلشده از مراکز بازیابی به مراکز توزیع را نشان میدهد .محدودیت  ،10رابطه بین
محصوالت ارسالشده از مراکز جمعآوری به بازیافت و مواد بازیافتشده ارسالی از مراکز بازیافت
به مشتریان مواد را نشان میدهد .محدودیت  ،11تضمین میکند که حداکثر میزان محصوالت
ارسالی از هر م رکز تولید به مراکز توزیع از حداکثر ظرفیت مرکز تولید تجاوز نکند .محدودیت ،12
نشان میدهد که حداکثر میزان محصوالت ارسالی از هر مرکز توزیع از ظرفیت آن تجاوز نکند.
محدودیت  ،13تضمین میکند که حداکثر میزان محصوالت ارسالی از مراکز مشتری به هر مرکز
جمعآوری از ظرفیت مرکز جمعآوری تجاوز نکند .محدودیت  ،14نشان میدهد که حداکثر میزان
محصوالت ارسالی از مراکز جمعآوری به هر مرکز بازیابی از ظرفیت مرکز بازیابی تجاوز نکند.
محدودیت  ،15تضمین میکند که حداکثر میزان محصوالت ارسالی از مراکز جمعآوری به هر مرکز
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بازیافت از ظرفیت مرکز بازیافت تجاوز نکند .محدودیت  ،16متغیرهای صفر و یک مدل را نشان
میدهد .محدودیت  ،17به متغیرهای غیرمنفی تعریفشده در مدل اشاره دارد.
روش حل مدل پیشنهادی .در این بخش ،ابتدا مدلهای برنامهریزی انعطافپذیر ،امکانی و
تصادفی با رویکرد بهینهسازی استوار تشریح میشود و مدل جدیدی از برنامهریزی محدودیت
شانس انعطافپذیر امکانی و تصادفی استوار بر مبنای «نظریه اعتبار» توسعه داده میشود.
مدل پايه برنامهريزی انعطافپذی .1در مدل پایه برنامهریزی انعطافپذیر فرض میشود که
محدودیتهای اول و سوم انعطافپذیر هستند .بردارهای  fو  cبهترتیب مربوط به هزینههای ثابت
بهرهبرداری تسهیالت و هزینههای متغیر هستند .ماتریسهای  T ،S ،B ،Aو  Nضرایب
محدودیتها را نشان میدهند که  Nنشانگر ظرفیت تسهیالت است .بردار  dنمایانگر تقاضای
⩾و ̃
مشتری است .بردار  xو  yبهترتیب متغیرهای پیوسته و باینری هستند .نمادهای ̃
⩽ بهترتیب
بهعنوان نسخه فازی ⩾ و ⩽ در نظر گرفته میشود .مدل پایه برنامهریزی انعطافپذیر به شرح زیر
فرموله میشود [.]31 ،18 ،9

()18

Min 𝐸 = 𝑐𝑥 + 𝑓𝑦,
s.t.
̃ 𝑑,
⩾ 𝑥𝐴
𝐵𝑥 = 0 ,
̃ 𝑁𝑦 ,
⩽ 𝑥𝑆
𝑇𝑦 ⩽ 1 ,
𝑦 ∈ 0,1, 𝑥 ⩾ 0

برای نشاندادن انحراف محدودیتهای نرم از دو عدد فازی ̃𝑡 و ̃𝑟 استفاده میشود .بر این
اساس مدل  18را میتوان به شرح زیر بازنویسی کرد [.]31 ،28 ،18

()19

Min 𝐸 = 𝑐𝑥 + 𝑓𝑦,
s.t.
𝐴𝑥 ⩾ 𝑑 − 𝑡̃ (1 − 𝛼 ′ ),
𝐵𝑥 = 0 ,
𝑆𝑥 ⩽ 𝑁𝑦 + [𝑟̃ (1 − 𝛽′ )]𝑦,
𝑇𝑦 ⩽ 1 ,
𝑦 ∈ {0,1} , 𝑥 ⩾ 0

پارامترهای  𝛼 ′و  𝛽′شاخص حداقل سطح رضایت محدودیتهای انعطافپذیر هستند .حال
چنانچه ̃𝑡 و ̃𝑟 اعداد فازی ذوزنقهای همانند )  𝑡̃ = (𝑡1 , 𝑡2 , 𝑡3 , 𝑡4و)  𝑟̃ = (𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4باشند.

1. Basic flexible programming (BFP) model
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بر اساس روش رتبهبندی فازی پ یشنهادشده توسط یاگر  ،)1981( 1میتوان آنها را بهصورت زیر
تعریف کرد [:]31 ،28 ،18
()20
()21

𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4
4
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
= ̃𝑟
4
= ̃𝑡

با توجه به روابط  20و  ،21مدل  ،18بر اساس اعداد فازی ذوزنقهای بهصورت زیر است:

()22

Min 𝐸 = 𝑐𝑥 + 𝑓𝑦,
𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4
( 𝑠. 𝑡. 𝐴𝑥 ⩾ 𝑑 −
)(1 − 𝛼 ′ ) ,
4
𝐵𝑥 = 0,
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
([ 𝑆𝑥 ⩽ 𝑁𝑦 +
) (1 − 𝛽′ )]𝑦,
4
𝑇𝑦 ⩽ 1,
𝑦 ∈ {0,1} , 𝑥 ⩾ 0

بهینهبودن مقدار نهایی سطح رضایت محدودیتها در این روش اطمینان ندارد و بهطور ذهنی
توسط تصمیمگیرنده تعیین میشود .افزایش محدودیتهای انعطافپذیر به افزایش تکرارهای الزم
برای یافتن مقدار مناسب برای سطح رضایت محدودیتها منجر میشود؛ بنابراین برای رفع این
کاستیها ،مدل برنامهریزی انعطافپذیر استوار توسعه یافته است.
مدل برنامهريزی انعطافپذير استوار .بر اساس مدل پایه برنامهریزی انعطافپذیر میتوان مدل
برنامهریزی انعطافپذیر استوار را بهصورت زیر فرموله کرد [:]31

()23

𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4
([𝜑 𝑀𝑖𝑛 𝐸 = 𝑐𝑥 + 𝑓𝑦 +
]) )(1 − 𝛼 ′
4
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
([ ∆ +
) (1 − 𝛽′ )]𝑦 ,
4
𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4
( 𝑠. 𝑡. 𝐴𝑥 ⩾ 𝑑 −
)(1 − 𝛼 ′ ) ,
4
𝐵𝑥 = 0,
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
([ 𝑆𝑥 ⩽ 𝑁𝑦 +
) (1 − 𝛽′ )]𝑦,
4
𝑇𝑦 ⩽ 1,
𝑦 ∈ {0,1} ,
𝑥 ⩾ 0,
0 ⩽ 𝛼 ′ , 𝛽′ ⩽ 1,

دو عبارت اول در تابع هدف مربوط به هزینه ثابت کل بهرهبرداری تسهیالت و هزینههای
متغیر پردازش است و عبارت سوم و چهارم جریمه انحراف محدودیتهای نرم را محاسبه میکنند
1. Yager
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[]31 ،28 ،18؛ همچنین جریمه برای هر واحد انحراف محدودیتهای نرم از طریق پارامترهای 𝜑

و ∆ توسط تصمیمگیرندگان در مدل در نظر گرفته شده است [ .]31ضرب متغیرها در عبارت چهارم
تابع هدف و محدودیت سوم به غیرخطیبودن مدل پیشنهادی منجر میشود .مدل برنامهریزی
غیرخطی عدد صحیح مختلط را میتوان با تعریف متغیر غیرمنفی 𝑦  ɛ′ = 𝛽′و با اضافهکردن
محدودیتهای زیر به مدل برنامهریزی خطی معادل تبدیل کرد [:]31 ،18
()24

𝑦𝑀 ⩽
⩾ 𝑀(𝑦 − 1) + 𝛽′
⩽ 𝛽′
⩾0

ɛ′
ɛ′
ɛ′
ɛ′

محدودیتهای اول و چهارم اضافهشده نشان میدهند که متغیر کمکی  ،ɛ′اگر  𝑦 = 0باشد،
برابر صفر میشود؛ همچنین محدودیتهای دوم و سوم اضافهشده تضمین میکنند که متغیر کمکی
 ،ɛ′اگر  𝑦 = 1باشد ،برابر  𝛽′میشود؛ همچنین  Mیک عدد بزرگ در نظر گرفته میشود؛ بنابراین
مدل برنامهریزی انعطافپذیر استوار را میتوان بهصورت زیر به مدل خطی تبدیل کرد [،31 ،28
.]45 ،39
𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4
([𝜑 Min 𝐸 = 𝑐𝑥 + 𝑓𝑦 +
]) )(1 − 𝛼 ′
4
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
([ ∆ +
) (𝑦 − ɛ′ )] ,
4

s.t.

()25

𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4
( 𝐴𝑥 ⩾ 𝑑 −
)(1 − 𝛼 ′ ) ,
4
𝐵𝑥 = 0,
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
([ 𝑆𝑥 ⩽ 𝑁𝑦 +
) (𝑦 − ɛ′ )],
4
ɛ′ ⩽ 𝑀𝑦,
ɛ′ ⩾ 𝑀(𝑦 − 1) + 𝛽′ ,
ɛ′ ⩽ 𝛽 ′ ,
ɛ′ ⩾ 0,
𝑇𝑦 ⩽ 1,
𝑦 ∈ {0,1} ,
𝑥, ɛ′ ⩾ 0 ,
0 ⩽ 𝛼 ′ , 𝛽′ ⩽ 1,

در رابطه  ،25مقادیر 𝜑 و ∆ که ضرایب انحراف محدودیتهای انعطافپذیر هستند ،بر اساس
نظرات تصمیمگیرندگان تعیین میشود .حداقل سطح رضایت محدودیتهای انعطافپذیر از طریق
حل مدل بهینه میشود که نیاز به بررسیهای تکراری و زمانبر را از بین میبرد .یکی دیگر از
مزایای این مدل در مقایسه با مدل پایه برنامهریزی انعطافپذیر ،توانایی آن در کنترل استواری
شدنی در تابع هدف است که نتایج مدل را قابلاعتمادتر و استوار میکند [.]45 ،28
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برنامهريزی امکاني .یکی از مهمترین روشهای برنامهریزی امکانی «برنامهریزی محدودیت
شانس امکانی»  1است که دارای دو نوع استاندارد امکانی  2و استاندارد الزام  3است [« .]35نظریه
امکان» به حالت خوشبینانه و «نظریه الزام» به حالت بدبینانه در رخداد پارامترهای غیرقطعی
اشاره دارد [ .]28 ،27 ،19با فرض اینکه عدد فازی ذوزنقهای به شکل < 𝜉̃ = (𝜉1 , 𝜉2 , 𝜉3 , 𝜉4 ) , 𝜉1
 ،𝜉2 < 𝜉3 < 𝜉4تعریف شود ،تابع عضویت مطابق با رابطه  26است .بر اساس مبانی نظری این
حوزه ،در سطح  ،𝛼 > 0.5مدل قطعی امکان و الزام بهصورت روابط  27تا  ،30تعریف میشود [،7
.]40 ،28
𝑥 ⩽ 𝜉1 or 𝑥 ⩾ 𝜉4
𝜉1 ⩽ 𝑥 ⩽ 𝜉2

()26

𝜉2 ⩽ 𝑥 ⩽ 𝜉3
𝜉3 ⩽ 𝑥 ⩽ 𝜉4

()27
()28
()29
()30

0
𝑥 − 𝜉1
𝜉 − 𝜉1
𝜇𝜉̃ (𝑥) = 2
1
𝑥 𝜉4 −
{𝜉4 − 𝜉3

𝑥 − 𝜉1
⩾ 𝛼 ⇔ 𝑥 ⩾ (1 − 𝛼)𝜉1 + 𝛼 ⋅ 𝜉2
𝜉2 − 𝜉1
𝑥 𝜉4 −
⇔ 𝛼 ⩾ }𝑥 ⩾ ̃𝜉{ 𝑠𝑜𝑃
⩾ 𝛼 ⇔ 𝑥 ⩽ (1 − 𝛼)𝜉4 + 𝛼 ⋅ 𝜉3
𝜉4 − 𝜉3
𝑥 − 𝜉3
⇔ 𝛼 ⩾ }𝑥 ⩽ ̃𝜉{ 𝑐𝑒𝑁
⩾ 𝛼 ⇔ 𝑥 ⩾ (1 − 𝛼)𝜉3 + 𝛼 ⋅ 𝜉4
𝜉4 − 𝜉3
𝑥 𝜉2 −
⇔ 𝛼 ⩾ }𝑥 ⩾ ̃𝜉{ 𝑐𝑒𝑁
⩾ 𝛼 ⇔ 𝑥 ⩽ (1 − 𝛼)𝜉2 + 𝛼 ⋅ 𝜉1
𝜉2 − 𝜉1
⇔ 𝛼 ⩾ }𝑥 ⩽ ̃𝜉{𝑠𝑜𝑃

مطابق با مبانی نظری حوزه برنامهریزی امکانی ،معیار اعتبار  4برای رفع نقایض نظریه امکان
و الزام توسط لیو و لیو  ،)2002( 5ارائه شد [ .]24معیار اعتبار میانگین معیار امکان و الزام است .بر
اساس نظر تصمیمگیرندگان برای  𝛼 > 0.5خواهیم داشت [:]8 ،7
()31
()32
()33

1
)}𝐴{ 𝑐𝑒𝑁 𝐶𝑟 {𝐴} = (𝑃𝑜𝑠 {𝐴} +
2
𝑥 − 2𝜉3 + 𝜉4
⩾ 𝛼 ⇔ 𝑥 ⩾ (2 − 2𝛼)𝜉3 + (2𝛼 − 1)𝜉4
) 2(𝜉4 − 𝜉3
𝑥 2𝜉2 − 𝜉1 −
⇔ 𝛼 ⩾ }𝑥 ⩾ ̃𝜉{𝑟𝐶
⩾ 𝛼 ⇔ 𝑥 ⩽ (2𝛼 − 1)𝜉1 + (2 − 2𝛼)𝜉2
) 2(𝜉2 − 𝜉1
⇔ 𝛼 ⩾ }𝑥 ⩽ ̃𝜉{𝑟𝐶

1. Possibilistic Chance-Constrained Programming
)2. Possibility (Pos
)3. Necessity (Nec
4. Credibility
5. Liu and Liu
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مجموعه سطح  αاز عدد فازی ذوزنقهای ̃𝜉 ،با درنظرگرفتن  Rبهعنوان مجموعه جهانی،
بهصورت زیر تعریف میشود:
()34

]∀𝛼 ∈ [0,1

}𝛼 ≥ )𝑥( ̃𝜉𝜇 ∣ 𝜉̃ 𝛼 = {𝑥 ∈ ℝ

باید توجه داشت که تابع ̃𝜉𝜇 پیوسته بوده ،سطح  αبسته و محدود است؛ بنابراین 𝛼]̃𝜉[ را
میتوان بهصورت زیر نشان داد [:]5،14،47
()35

]) 𝜉̃ 𝛼 = [𝑓𝜉−1 (𝛼), 𝑔𝜉−1 (𝛼)] = [𝜉1 + 𝛼(𝜉2 − 𝜉1 ), 𝜉4 + 𝛼(𝜉3 − 𝜉4

بهمنظور مدلسازی پارامترهای فازی در تابع هدف از میانگین امکانی قطعی و انحراف مطلق
امکانی تابع هدف استفاده میشود 𝐸(𝜉̃ ) .میانگین امکانی قطعی عدد فازی ̃𝜉 و ) ̃𝜉( ∗𝐸 و ) ̃𝜉( ∗ 𝐸
به ترتیب حد پایین و حد باالی مقدار میانگین امکانی است 𝐸∗ (𝜉̃) ،𝐸(𝜉̃) .و )̃𝜉( ∗ 𝐸 به شرح زیر
محاسبه میشود [:]47 ،14 ،8 ،5

()36

1
1
2
1
𝐸∗ (𝜉̃ ) = 2 ∫ 𝛼(𝑖𝑛𝑓 𝜉̃𝛼 )𝑑𝛼 = 2 ∫ 𝛼𝑓𝜉−1 (𝛼)𝑑𝛼 = 𝜉2 + 𝜉1
3
3
0
0
1
1
2
1
𝐸 ∗ (𝜉̃ ) = 2 ∫ 𝛼(𝑠𝑢𝑝 𝜉̃𝛼 )𝑑𝛼 = 2 ∫ 𝛼𝑔𝜉−1 (𝛼)𝑑𝛼 = 𝜉3 + 𝜉4
3
3
0
0
∗
𝐸∗ (𝜉̃ ) + 𝐸 (𝜉̃ ) 𝜉1 + 2𝜉2 + 2𝜉3 + 𝜉4
= ) ̃𝜉(𝐸
=
2
6

برای هر عدد فازی ذوزنقهای ̃𝜉  ،انحراف مطلق امکانی به شرح زیر محاسبه میشود [:]47 ،14
()37

2
1
) 𝜎(𝜉̃ ) = (𝜉3 − 𝜉2 ) + (𝜉4 − 𝜉1
3
3

برنامهريزی محدوديت شانس انعطافپذير -امکاني و تصادفي استوار مختلط جديد .در
این بخش برنامهریزی جدیدی با عنوان «مدل برنامهریزی محدودیت شانس انعطافپذیر ،امکانی
و تصادفی استوار مختلط» ) (MRSPFPارائه میشود .فرم کلی مدل برنامهریزی محدودیت شانس
انعطافپذیر ،امکانی و تصادفی بر مبنای معیار اعتبار بهصورت زیر است:
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𝑠𝑥] 𝑠̃𝑐[𝐸 Min 𝐸[𝑧] = 𝐸[𝑓̃]𝑦 +
𝑠. 𝑡.
̃ 𝑑̃𝑠 } ⩾ 𝛼𝑠 ,
⩾ 𝑠𝑥𝐴{𝑟 𝐶
𝐵𝑥 = 0,

()38

̃𝑦} ⩾ 𝛽𝑠 ,
𝑁̃
⩽ 𝑠𝑥𝑆{𝑟 𝐶
𝑇𝑦 ⩽ 1,
0.5 < 𝛼𝑠 , 𝛽𝑠 ⩽ 1
𝑦 ∈ {0,1}, 𝑥 ⩾ 0.

عبارت اول میانگین تابع هدف برای پارامترهای فازی است و از عملگر امید ریاضی برای تبدیل
به حالت قطعی استفاده میشود؛ اما عبارت دوم از جنس تصادفی است و باید امکان رخداد پارامتر
تصادفی در مدل اعمال شود که مدل  ،38بهصورت زیر تبدیل میشود:
𝑠𝑥] 𝑠̃𝑐[ 𝑠𝑃 ∑ Mi n 𝐸 [𝑧] = 𝐸[𝑓̃]𝑦 +
𝑠

𝑠. 𝑡.
𝑠𝛼 ⩾ } 𝑠̃𝑑 ̃
⩾ 𝑠𝑥𝐴{𝑟 𝐶

()39

𝐵𝑥 = 0,
̃𝑦} ⩾ 𝛽𝑠 ,
𝑁̃
⩽ 𝑠𝑥𝑆{𝑟 𝐶
𝑇𝑦 ⩽ 1,
0.5 < 𝛼𝑠 , 𝛽𝑠 ⩽ 1,
𝑦 ∈ {0,1}, 𝑥 ⩾ 0.

حال مدل فازی برنامهریزی محدودیت شانس انعطافپذیر امکانی ـ تصادفی ارائهشده به مدل
قطعی تبدیل میشود:
𝑓1 + 2𝑓2 + 2𝑓3 + 𝑓4
𝑠𝑃 ∑ ) 𝑦 +
6
𝑠
𝑠𝑐1𝑠 + 2𝑐2𝑠 + 2𝑐3𝑠 + 𝑐4
(⋅
𝑠𝑥)
6

()40

( = ]𝑧[𝐸 Min

s.t.
̃ (2 − 2𝛼𝑠 )𝑑3s + (2𝛼𝑠 − 1)𝑑4s ,
⩾ 𝑠𝑥𝐴
𝐵𝑥 = 0,
̃ [(2𝛽𝑠 − 1)𝑁1 + (2 − 2𝛽𝑠 )𝑁2 ] 𝑦 ,
⩽ 𝑠𝑥𝑆
𝑇𝑦 ⩽ 1,

62

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار 1401

0.5 < 𝛼𝑠 , 𝛽𝑠 ⩽ 1,
𝑦 ∈ {0,1}, 𝑥 ⩾ 0 .

در این مدل برای درنظرگرفتن انحراف تابع هدف از میانگین آن از انحراف مطلق امکانی
استفاده میشود .با فرض اینکه تابع هدف  zعدد فازی بهصورت = 𝑧1 < 𝑧2 < 𝑧3 < 𝑧4
 𝑧̃ (𝑧1 , 𝑧2 , 𝑧3 , 𝑧4 ) ,باشد ،مقدار ̃𝑧𝜎 طبق رابطه  ،41محاسبه میشود [:]47 ،14 ،8
()41

2
1
) 𝜎𝑧̃ = (𝑧3 − 𝑧2 ) + (𝑧4 − 𝑧1
3
3

برای درنظرگرفتن انحراف مقدار تابع هدف اصلی از مقدار تابع هدف تحت هر سناریو از رابطه
|) 𝑠𝑧(𝐸  ∑𝑠 𝑃𝑠 |𝐸(𝑧) −استفاده میشود که 𝑠𝑧 ،تابع هدف مربوط به سناریوی sام است []8 ،7؛
بنابراین با توجه به روابط ارائهشده مدل برنامهریزی استوار با پارامترهای تصادفی و امکانی جدید
بهصورت زیر است:
Mi n 𝐸 [𝑧] + 𝛾𝜎𝑧̃ + 𝛷 ∑ 𝑃𝑠 |𝐸(𝑧) − 𝐸(𝑧𝑠 )| +
𝑠

] 𝛿1 ∑ 𝑃𝑠 [𝑑4s − (2 − 2𝛼𝑠 )𝑑3𝑠 − (2𝛼𝑠 − 1)𝑑4s
𝑠

𝑦] +𝛿2 ∑ 𝑃𝑆 [(2𝛽𝑠 − 1)𝑁1 + (2 − 2𝛽𝑠 )𝑁2 − 𝑁1
𝑆

()42

s.t.
̃ (2 − 2𝛼𝑠 )𝑑3𝑠 + (2𝛼𝑠 − 1)𝑑4𝑠 ,
⩾ 𝑠𝑥𝐴
𝐵𝑥 = 0 ,
̃ [(2𝛽𝑠 − 1)𝑁1 + (2 − 2𝛽𝑠 )𝑁2 ] 𝑦 ,
⩽ 𝑠𝑥𝑆
𝑇𝑦 ⩽ 1,
0.5 < 𝛼𝑠 , 𝛽𝑠 ⩽ 1,
𝑦 ∈ {0,1}, 𝑥 ⩾ 0,

ازآنجاکه مدل  ،42غیرخطی است میتوان با تعریف متغیر کمکی غیرمنفی 𝑦 𝑠𝛽 = 𝜀 و با
اضافهکردن محدودیتهای زیر ،مدل را به برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط معادل تبدیل
کرد.
()43

𝑦𝑀 ⩽
𝑠𝛽 ⩾ 𝑀(𝑦 − 1) +
𝑠𝛽 ⩽
⩾0

𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
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همچنین قدر مطلق عبارت سوم در تابع هدف در رابطه  ،42با توجه به رویکرد ارائهشده توسط
یو و لی  ،)2000( 1به مدل خطی تبدیل میشود [ Y]44 ،2 7،4بنابراین مدل خطی برنامهریزی
محدودیت شانس انعطافپذیر Jام کانی و تصادفی استوار مختلط جدید بهصورت زیر توسعه داده
میشود:
) 𝑠𝜃Min 𝐸[𝑧] + 𝛾. 𝜎𝑧̃1 + 𝛷. ∑ 𝑃𝑠 . ((𝐸(𝑧) − 𝐸(𝑧𝑠 )) + 2
𝑠

] 𝑠+ 𝛿1 ∑ 𝑃𝑠 [𝑑4𝑠 − (2 − 2𝛼𝑠 )𝑑3𝑠 − (2𝛼𝑠 − 1)𝑑4
𝑠

]𝑦 + 𝛿2 ∑ 𝑃𝑆 [(2𝜀 − 𝑦)𝑁1 + (2𝑦 − 2𝜀)𝑁2 − 𝑁1 .
𝑆

𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4
([𝜑 +
]) )(1 − 𝛼 ′
4
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
([ ∆ +
]) ) (𝑦 − ɛ′
4
s.t.

()44

𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4
)(1 − 𝛼 ′ ) ,
4

𝑠∀ 𝐸(𝑧) − 𝐸(𝑧𝑠 ) + 𝜃𝑠 ⩾ 0,
( 𝐴𝑥𝑠 ⩾ (2 − 2𝛼𝑠 )𝑑3𝑠 + (2𝛼𝑠 − 1)𝑑4𝑠 −
𝐵𝑥 = 0 ,

𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
([ 𝑆𝑥𝑠 ⩽ (2𝜀 − 𝑦)𝑁1 + (2𝑦 − 2𝜀)𝑁2 +
) (𝑦 − ɛ′ )],
4
𝜀 ⩽ 𝑀𝑦,
𝜀 ⩾ 𝑀(𝑦 − 1) + 𝛽𝑠 ,
𝜀 ⩽ 𝛽𝑠 ,
𝜀 ⩾ 0,
ɛ′ ⩽ 𝑀𝑦,
ɛ′ ⩾ 𝑀(𝑦 − 1) + 𝛽′ ,
ɛ′ ⩽ 𝛽 ′ ,
ɛ′ ⩾ 0,
𝑇𝑦 ⩽ 1,
0 ⩽ 𝛼 ′ , 𝛽′ ⩽ 1,
0.5 < 𝛼𝑠 , 𝛽𝑠 ⩽ 1,
𝑦 ∈ {0,1}, 𝑥, 𝜀, ɛ′ ⩾ 0, 𝜃𝑠 ⩾ 0

در مدل  MRSPFPارائهشده ،در تابع هدف عبارت اول مقدار میانگین تابع هدف و عبارت دوم
انحراف مطلق امکانی تابع هدف را حداقل میکند .عبارت سوم انحراف سناریویی را حداقل میکند.
عبارت چهارم و پنجم تحقق استواری شدنی را تضمین میکنند.

1. Yu and Li
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 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

کاربرد و ارزيابي مدل پیشنهادی .برای بررسی کاربرد مدل ارائهشده ،مطالعهای موردی بهمنظور
طراحی شبکه زنجیره تأمین تولید کاغذسنگی انجام میگیرد .مراکز تولیدی در شهرهای یزد و
کرمان واقع شدهاند و سه نوع محصول کاغذسنگی شامل بستهبندیهای مواد غذایی ،کاغذ مناسب
برای چاپ و مقوا تولید میکنند .محصوالت تول یدشده به مراکز توزیع ارسال میشود .مراکز توزیع
شامل  8مرکز است و در شهرهای کاشان ،یاسوج ،بوشهر ،بیرجند ،اردبیل ،سمنان ،اراک و ارومیه
برای پوششدادن مراکز مشتری واقع شدهاند .مراکز مشتریان نهایی در  11شهر ایران شامل
شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،تبریز ،رشت ،اهواز ،ساری ،قم ،کرمانشاه و بندرعباس قرار
دارند که محصوالت بهصورت عمده و هم برای مشتریان نهایی بهصورت جزئی عرضه میشود.
محصوالت برگشتی از مراکز مشتریان به مراکز جمعآوری ارسال میشوند .مراکز جمعآوری
محصوالت در  5مرکز در شهرهای کاشان ،یاسوج ،بوشهر ،بیرجند و اردبیل برای جمعآوری و
تفکیک محصوالت قابل بازیابی و بازیافت قرار دارند .محصوالتی که قابلبازیابی باشند از مراکز
جمعآوری به مراکز بازیابی ارسال میشوند .مراکز بازیابی شامل  2مرکز در شهرهای یزد و کرمان
هستند .محصوالت بازیابیشده به مراکز توزیع ارسال میشوند تا مجدد به مراکز مشتری فرستاده
شوند .محصوالتی که امکان بازیابی برای آنها میسر نباشد ،به مراکز بازیافت که شامل دو مرکز
در شهرهای یزد و کرمان است ،فرستاده میشود .مراکز مشتریان مواد در  2شهر شهرکرد و ایالم
قرار دارند و مواد بازیافتی را خریداری میکنند .با توجه به افق برنامهریزی زنجیره تأمین و تغییرات
تقاضا در ایام مختلف ،دو دوره ششماهه برای ارزیابی در نظر گرفته میشود؛ بنابراین مدل
چندمحصولی و چنددورهای در زنجیره تأمین حلقهبسته توسعه ارائه میشود .از طرفی برای
درنظرگرفتن عدمقطعیت تصادفی و برنامهریزی مبتنی بر سناریوی فازی در این پژوهش چهار
سناریوی مختلف بد ،نرمال ،خوب و عالی با توزیع احتمال 0/25 ،0/25 ،0/2و  0/3در نظر گرفته
میشود .برای هر پارامتر غیرقطعی از نوع تصادفی ،اعداد فازی ذوزنقهای برای هر سناریو تعریف
میشود که دارای توزیع یکنواخت هستند .مقادیر دادههای سناریوی فازی برای پارامترهای مسئله
پژوهش در جدول  ،2ارائه شده است.

جدول  .2مقادیر دادههای سناریوی فازی برای پارامترهای مسئله پژوهش با توزیع یکنواخت
سناريو فازی
پارامتر

واحد

𝑑̃𝑝𝑘𝑡𝑠 𝑃 = 1

تن
تن

𝑑̃𝑝𝑘𝑡𝑠 𝑃 = 2

عالي

خوب

نرمال

بد

0/3

0/25

0/25

0/2

()240-340
()320-470

()210-310
()280-430

()180-280
()240-390

()150-250
()200-350
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سناريو فازی
پارامتر

واحد

𝑑̃𝑝𝑘𝑡𝑠 𝑃 = 3

تن
 1000ریال×
 1000ریال×
 1000ریال×
 1000ریال×
 1000ریال×
 1000ریال×
 1000ریال×
 1000ریال×
 1000ریال×
 1000ریال×
 1000ریال×

𝑠𝑡𝑛𝑟̃𝜃

 1000ریال×

𝑠𝑡𝑗𝑖𝑝̃
𝑜𝑐
𝑢𝑐
𝑠𝑡𝑘𝑗𝑝 ̃
𝑠𝑡𝑙𝑘𝑝 ̃
𝑞𝑐
𝑝𝑐
𝑠𝑡𝑚𝑙𝑝̃
𝑠𝑐
𝑠𝑡𝑛𝑙𝑝 ̃
̃
𝑠𝑡𝑗𝑚𝑝𝑐ℎ
𝑣𝑐
𝑠𝑡𝑒𝑛𝑟 ̃
𝑠𝑡𝑖𝑝̃𝜌
𝑠𝑡𝑗𝑝̃𝜋
𝑠𝑡𝑙𝑝̃𝜕
𝑠𝑡𝑚𝑝̃𝜏

عالي

خوب

بد

نرمال

0/3

0/25

0/25

0/2

()340-490
()1331-7321
()1597-9583
()1597-9583
()1331-7321
()1331-7321
()1331-7321
()1331-7986
()2662-7986
()2100-3100
()2100-3100
()3200-5200
()3200-5200

()310-460
()1210-6655
()1452-8712
()1452-8712
()1210-6655
()1210-6655
()1210-6655
()1210-7260
()2420-7260
()1900-2900
()1900-2900
()2800-4800
()2800-4800

()280-430
()1100-6050
()1320-7920
()1320-7920
()1100-6050
()1100-6050
()1100-6050
()1100-6600
()2200-6600
()1700-2700
()1700-2700
()2400-4400
()2400-4400

()250-400
()1000-5500
()1200-7200
()1200-7200
()1000-5500
()1000-5500
()1000-5500
()1000-6000
()2000-6000
()1500-2500
()1500-2500
()2000-4000
()2000-4000

مقادیر دادههای فازی پارامترهای مسئله تحقیق در جدول  ،3ارائه شده است که دارای توزیع
یکنواخت هستند.
جدول  .3مقادیر دادههای فازی برای پارامترهای مسئله پژوهش با توزیع یکنواخت
محدوده توزيع يکنواخت

پارامتر

واحد

𝑠𝑡𝑒𝑟̃𝑑

تن
× 1000ریال

𝑙̃𝑔
𝑚̃𝑏

× 1000ریال
× 1000ریال
× 1000ریال
× 1000ریال

()100-200
()180000000-240000000
()90000000-120000000
()80000000-110000000
()100000000-140000000
()110000000-170000000

𝑤
𝑘𝑝 ̃

درصد

()25-35

𝑚
𝑖̃
𝑗̃𝑓

𝑛̃𝑎

پارامترها

پارامتر

واحد

𝑝𝑝
𝑖̃

تن
تن
تن
تن
تن
درصد

𝑥𝑝
𝑗̃
𝑦𝑝
𝑙̃
𝑧𝑝
𝑚̃
𝑤𝑝
𝑛̃
𝜔
𝑡𝑝 ̃

محدوده توزيع يکنواخت
پارامترها
()18000-26000
()12000-18000
()11000-17000
()12000-18000
()10000-18000
()15-25

مدل پیشنهادی با استفاده از نرمافزار  GAMS 24.8با حلکننده  CPLEXحل شد .در ادامه
تحلیل استواری ،تحلیل حساسیت و شبیهسازی و ارزیابی نتایج مدل پیشنهادی بررسی میشود.
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تحلیل استواری .در این بخش به تحلیل استواری ضرایب انحرافات امکانی ،سناریویی ،عدمتحقق
تقاضا و ظرفیت و انحراف محدودیتهای نرم با تغییر در متغیرهای 𝛾 𝜑 ،𝛿2 ،𝛿1 ،𝛷 ،و ∆ پرداخته
میشود.
تحلیل استواری انحراف امکاني .بهمنظور ارزیابی تحلیل استواری مدل پیشنهادی در این بخش
تحلیل استواری بر روی ضریب انحراف امکانی انجام شد .نتایج عددی تحلیل استواری انحراف
امکانی در جدول  ،4ارائه شده است.
جدول  .4نتایج عددی تحلیل استواری انحراف امکانی
انحراف مطلق امکاني

میانگین تابع هدف

ضريب انحراف امکاني

778749000
775188300
773531900
772962400
769467000

3265568000
3343967000
3456586000
3561447000
3666746000

0
0/25
0/5
0/75
1

اثر تغییر ضریب انحراف امکانی بر میانگین توابع هدف و میزان انحراف مطلق امکانی نیز در
شکل  ،1ارائه شده است.
با توجه به تحلیل استواری انجام شده ،بیشترین انحراف مطلق امکانی مربوط به حالتی است
که ضریب امکان انحرافی صفر باشد و در این حالت میانگین تابع هدف دارای کمترین مقدار است؛
بنابراین با افزایش ضریب 𝛾  ،میزان انحراف مطلق امکانی کاهش و میانگین تابع هدف بهدلیل
استواری بهینگی افزایش مییابد.
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3700000000
3600000000
3500000000
3400000000
3300000000
3200000000

میانگین هزینه

انحراف مطلق امکانی

780000000
778000000
776000000
774000000
772000000
770000000
768000000
766000000
764000000

3100000000
3000000000
1

0.75

0.5

0

0.25

ضریب انحراف امکانی (𝛾)
انحراف مطلق امکانی

میانگین تابع هدف

شکل  .1تحلیل استواری بر روی ضرایب انحراف امکانی و تأثیر آن بر میانگین تابع هدف و انحراف مطلق امکانی

تحلیل استواری انحراف سناريويي .در این بخش به تحلیل اثرات تغییر در ضریب انحراف
سناریویی در میانگین تابع هدف پرداخته میشود .نتایج عددی تحلیل استواری انحراف سناریویی
در جدول  ،5ارائه شده است.
جدول  .5نتایج عددی تحلیل استواری انحراف سناریویی
انحراف سناريويي

میانگین تابع هدف

ضريب انحراف سناريويي

1245813000
1221486000
1211386000
1197741000
1196974000

2150365000
2492389000
2942961000
3307354000
3708792000

0
0/25
0/5
0/75
1

اثر تغییر ضریب انحراف سناریویی بر میانگین توابع هدف و میزان انحراف سناریویی در شکل
 ،2نشان داده شده است.
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انحراف سناریویی

1240000000

3500000000

1230000000

3000000000

1220000000

2500000000

1210000000

2000000000

1200000000

1500000000

1190000000

1000000000

1180000000

500000000

1170000000

0
1

0.75

0.5

0.25

میانگین هزینه

1250000000

4000000000

0

ضریب انحراف سناریویی (𝛷)

انحراف سناریویی

میانگین تابع هدف

شکل  .2تحلیل استواری بر روی ضریب اهمیت انحراف سناریویی و تأثیر آن بر میانگین تابع هدف و انحراف سناریویی

بیشترین انحراف سناریویی مربوط به حالتی است که ضریب انحراف سناریویی صفر باشد که
در این حالت میانگین تابع هدف دارای کمترین مقدار است .با افزایش ضریب انحراف سناریویی،
میزان انحراف سناریویی کاهش و میانگین تابع هدف ،بهدلیل استواری بهینگی ،افزایش مییابد.
تحلیل استواری عدمتحقق تقاضا و ظرفیت .در این قسمت اثرات تغییر در ضرایب  𝛿1و 𝛿2
در میانگین تابع هدف تحلیل میشود که نتایج عددی این تحلیل در جدول ،6ارائه شده است.
جدول  .6نتایج عددی تحلیل استواری عدمتحقق تقاضا و ظرفیت
عدمتحقق تقاضا

میانگین تابع هدف

ضريب عدمتحقق تقاضا

82951
62217
41483
20749
11154

3666759049
3666779784
3666800518
3666821252
3666841986

0
0/25
0/5
0/75
1

عدمتحقق ظرفیت

میانگین تابع هدف

ضريب عدمتحقق ظرفیت

63046
47418
31789
16161
7563

2421266134
2421281762
2421297391
2421313019
2421328648

0
0/25
0/5
0/75
1
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نتایج تحلیل استواری عدمتحقق تقاضا و ظرفیت در شکلهای  3و  ،4ارائه شده است.

80000

3666840000

70000

3666820000

60000

3666800000

50000

3666780000

40000

3666760000

30000
20000

3666740000

10000

3666720000

0

میانگین هزینه

عدم تحقق تقاضا

90000

3666860000

3666700000
1

0.25
0.5
0.75
ضریب عدم تحقق تقاضا ()𝛿1

عدم تحقق تقاضا

0

میانگین تابع هدف

شکل  .3تحلیل استواری بر روی ضریب عدمتحقق تقاضا و تأثیر آن بر میانگین تابع هدف و میزان عدمتحقق تقاضا

70000
60000

عدم تحقق ظرفیت

50000
40000
30000
20000
10000
0
1

0.75

0.5

0.25

میانگین هزینه

2421340000
2421330000
2421320000
2421310000
2421300000
2421290000
2421280000
2421270000
2421260000
2421250000
2421240000
2421230000
0

ضریب عدم تحقق ظرفیت ()𝛿2

عدم تحقق ظرفیت

میانگین تابع هدف

شکل  .4تحلیل استواری بر روی ضریب عدمتحقق ظرفیت و تأثیر آن بر میانگین تابع هدف و میزان عدمتحقق ظرفیت
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در حالتی که ضرایب جریمه  𝛿1و  𝛿2برابر با صفر است ،ریسک تصمیمگیری در باالترین حد
قرار دارد و عدمتحقق تقاضا و ظرفیت در باالترین مقدار است .با تغییر ضریب جریمه عدمتحقق
تقاضا و ظرفیت میتوان با توجه به ریسک تصمیمگیرندگان ،توازنی بین استواری شدنی و میانگین
هزینه ایجاد کرد.
تحلیل استواری محدوديتهای انعطافپذير .در این بخش به تحلیل استواری ضرایب انحراف
محدودیتهای انعطافپذیر با تغییر در پارامترهای 𝜑 و ∆ پرداخته میشود که نتایج عددی تحلیل
استواری محدودیتهای انعطافپذیر در جدول  ،7ارائه شده است.
جدول  .7نتایج عددی تحلیل استواری محدودیتهای انعطافپذیر
انحراف محدوديتهای انعطافپذير

میانگین تابع هدف

ضريب محدوديتهای انعطافپذير (𝝋)

16660
16642
16624
16606
16587

2421328633
2421328661
2421328670
2421328688
2421328706

0
0/25
0/5
0/75
1

انحراف محدوديتهای انعطافپذير

میانگین تابع هدف

ضريب محدوديتهای انعطافپذير (∆)

15163
14498
13833
13035
12503

2421278105
2421278637
2421279435
2421280100
2421280765

0
0/25
0/5
0/75
1

تأثیر تغییرات اعمالشده در ضرایب 𝜑 و ∆ در میانگین تابع هدف و میزان انحراف امکانی
محدودیتهای انعطافپذیر بهترتیب در شکلهای  5و  ،6ارائه شده است.
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انحراف محدودیت های نرم

16660

2421328700

16640

2421328680

16620

2421328660

16600

2421328640

16580

2421328620

16560

2421328600

16540

میانگین هزینه

16680

2421328720

2421328580
1

0.5

0.75

0

0.25

ضریب محدودیت های انعطاف پذیر )𝜑(

میانگین تابع هدف

انحراف محدودیت های انعطاف پذیر

شکل  .5تحلیل استواری بر روی ضریب 𝜑 و تأثیر آن بر میانگین تابع هدف و میزان انحراف امکانی محدودیتهای نرم

انحراف محدودیت های نرم

14000

2421280500
2421280000
2421279500

12000
10000

2421279000

8000

2421278500
2421278000
2421277500

6000
4000
2000

میانگین هزینه

16000

2421281000

2421277000
2421276500

0
1

0.75

0.5

0.25

0

ضریب محدودیت های انعطاف پذیر )∆(

انحراف محدودیت های انعطاف پذیر

میانگین تابع هدف

شکل  .6تحلیل استواری بر روی ضریب ∆ و تأثیر آن بر میانگین تابع هدف و میزان انحراف امکانی محدودیتهای نرم
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با افزایش ضرایب 𝜑 و ∆ ،استواری شدنی مدل افزایش و میزان انحراف محدودیتهای نرم
کاهش مییابد؛ بنابراین با تغییر ضریب جریمه انحراف محدودیتهای انعطافپذیر میتوان با توجه
به ریسک تصمیمگیرندگان ،توازنی بین استواری شدنی و میانگین هزینه ایجاد کرد.
تحلیل حساسیت .در این بخش به تحلیل حساسیت تقاضای محصوالت ،هزینه ثابت بهرهبرداری
تسهیالت پرداخته میشود و اثر تغییر پارامترها در نتایج مدل تحلیل میشود.
تحلیل حساسیت تقاضای محصوالت .بدیهی است که برای سطوح پایین تقاضا ،تسهیالت
کمتری در مدل فعال شده و زمانی که تقاضا افزایش مییابد نیاز به گشایش مراکز بیشتری است.
افزایش تقاضا به بهرهبرداری تسهیالت بیشتر و درنتیجه باعث افزایش هزینه ثابت و هزینههای
پردازش منجر میشود .نتایج تحلیل حساسیت تقاضا در شکل  ،7آمده است.

3500000000
3000000000
2500000000
1500000000

تابع هدف

2000000000

1000000000
500000000
0

 20درصد
افزایش

 10درصد
افزایش

ثابت

 10درصد
کاهش

 20درصد
کاهش

تقاضا

شکل  .7تحلیل حساسیت تقاضای محصوالت بر مقادیر تابع هدف

تحلیل حساسیت هزينههای بهرهبرداری تسهیالت .افزایش یا کاهش هزینههای بهرهبرداری
تسهیالت در زنجیره تأمین بر تعداد تسهیالت مورداستفاده و درنتیجه هزینههای زنجیره تأمین
تأثیر میگذارد .در این قسمت هزینههای بهرهبرداری تسهیالت در محدوده  20درصد کاهش تا
 20درصد افزایش بررسی میشود و تأثیر آن بر تابع هدف ،مورد تحلیل قرار میگیرد .این تحلیل
برای مدل توسعهیافته در شکل  ،8ارائه شده است.
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2700000000
2600000000
2500000000

2300000000

تابع هدف

2400000000

2200000000
2100000000
2000000000
1900000000

 20درصد
افزایش

 10درصد
افزایش

ثابت

 10درصد
کاهش

 20درصد
کاهش

هزینه ثابت بهره برداری تسهیالت

شکل  .8تحلیل حساسیت هزینه بهرهبرداری تسهیالت بر مقادیر تابع هدف

هزینه بهرهبرداری تسهیالت ارتباط مستقیمی با مقدار تابع هدف دارد؛ بهطوریکه با افزایش
هزینه بهرهبرداری تسهیالت ،مقدار تابع هدف افزایش مییابد.
شبیهسازی نتايج و ارزيابي عملکرد مدل پیشنهادی .در این بخش عملکرد مدل توسعهیافته
پیشنهادشده ( )MRSPFPبا مدل برنامهریزی امکانی استوار پیشوایی و همکاران (( ،)2012مدل
 )RPP-Iمقایسه میشود [ .]35این مدل بر اساس «نظریه الزام» به مدلسازی تحت عدمقطعیت
شناختی میپردازد و از برنامهریزی امکانی استوار برای مدلسازی استفاده شده است .مدلRPP-
 Iدر رابطه  ،45ارائه شده است:

()45

] Min E[𝑧] + 𝛾(𝑧𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑚𝑖𝑛 ) + 𝛿[𝑑4 − (1 − 𝛼)𝑑3 − 𝛼𝑑4
]𝑦 + 𝜋[𝜀𝑁1 + (𝑦 − 𝜀)𝑁2 − 𝑁1
s.t
𝐴𝑥 ⩾ (1 − 𝛼)𝑑3 + 𝛼𝑑4
𝐵𝑥 = 0
𝑆𝑥 ⩽ 𝜀𝑁1 + (𝑦 − 𝜀)𝑁2
𝑦𝑀 ⩽ 𝜀
𝛽 𝜀 ⩾ 𝑀(𝑦 − 1) +
𝛽⩽𝜀
𝑇𝑥 ⩽ 1
𝑦 ∈ {0,1}, 𝑥, 𝜀 ⩾ 0,
0.5 < 𝛼, 𝛽 ⩽ 1
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در مدل  ،RPP-Iعبارت اول مقدار میانگین تابع هدف و عبارت دوم اختالف میان حد باال و
پایین تابع هدف را حداقل میکند .عبارت سوم و چهارم نیز استواری شدنی مسئله را محقق میکنند.
ضرایب 𝛿 و𝜋 بهترتیب جریمههای تخطی از مقادیر سمت راست محدودیتهای شانس مسئله را
نشان میدهند .برای مقایسه و ارزیابی مدلها ،به شبیهسازی نتایج از طریق تولید دادههای اسمی
پرداخته میشود .بهاینترتیب دادههای تصادفی با توزیع احتمال یکنواخت و به ازای هر پارامتر
غیرقطعی در مدل تولید میشود .با فرض اینکه عدد فازی ذوزنقهای بهصورت = ̃
𝐷
)  ،(𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷3 , 𝐷4یک پارامتر غیرقطعی باشد ،بهازای هر مرتبه اجرای مدل ،یک عدد بهصورت
تصادفی در بازه )  (𝐷1 , 𝐷4تولید میشود .در این مرحله ،جوابهای بهدستآمده از مدل
 MRSPFPو مدل  RPP-Iتحت دادههای اسمی ) ∗ 𝑦  (𝑥 ∗ ,در مدل تحقق  1جایگزین میشود
که فرم فشرده آن به شرح زیر است:
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𝑚𝑖𝑛𝑍 = 𝑓 real ⋅ 𝑌 ∗ + 𝑐𝑠real ⋅ 𝑥𝑠∗ + 𝛹1 𝑆1 + 𝜓1 𝑆2
s. 𝑡.
𝑆 ⋅ 𝑋𝑠∗ ⩽ 𝑁 real ⋅ 𝑌 ∗ + 𝑆1
𝐴 ⋅ 𝑋𝑠∗ + 𝑆2 ⩾ 𝑑real
𝐵 ⋅ 𝑋𝑠∗ = 0
𝑆1 , 𝑆2 ⩾ 0

دو متغیر  𝑆1و  ،𝑆2میزان تخطی از محدودیتهای شانس تقاضای مشتریان و محدودیت
شانس ظرفیت را نشان میدهند .ضرایب  𝛹1و  𝜓1جریمه نقض محدودیتهای شانس  2مدل تحقق
است  .میانگین و انحراف معیار تابع هدف مدل تحقق برای مدل  MRSPFPو مدل ،RPP-I
محاسبه و با دادههای اسمی و سطوح مختلف جریمه با یکدیگر مقایسه میشوند که نتایج در جدول
 ،8ارائه شده است.

1. Realization model
2. The penalty costs of chance constraint violations
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میانگی
ن
انحراف
معیار

نتایج شبیهسازی نشان داد که مدل  MRSPFPدر مقایسه با مدل  RPP-Iدارای میانگین و
انحراف معیار کمتری در سطوح مختلف ضرایب  𝛹1و  𝜓1در  10مرتبه تولید تصادفی دادهها بود.
بحث .در مدل  RPP-Iاز «نظریه الزام» برای مدلسازی عدمقطعیت استفاده شده است؛ درحالیکه
در مدل  MRSPFPاز «نظریه اعتبار» برای رفع کمبودهای «نظریه الزام» که تنها حالت بدبینانه
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را در نظر میگرفت ،استفاده شده است .در مدل برنامهریزی  RPP-Iبرای اندازهگیری انحراف
امکانی ،اختالف حداکثر و حداقل مقدار تابع هدف را کنترل میکند؛ اما در مدل  MRSPFPاز
انحراف مطلق امکانی برای کنترل انحراف امکانی استفاده میشود .اندازهگیری انحراف مطلق
امکانی تابع هدف به کنترل بیشتر انحرافات تابع هدف و استواری بهینگی منجر میشود [ .]14در
مدل برنامهریزی  ،RPP-Iعدمقطعیت شناختی بررسی شده است؛ این در حالی است که در بسیاری
از مسائل دنیای واقعی عدمقطعیت ترکیبی شامل عدمقطعیت شناختی و تصادفی باید در مدلسازی
اعمال شود .در مدل  MRSPFPاز برنامهریزی انعطافپذیر امکانی تصادفی استوار استفاده میشود
که بهطور همزمان عدمقطعیتهای شناختی و تصادفی و انعطافپذیری محدودیتها و بهینهسازی
استوار در مدلسازی لحاظ شده است و انحراف امکانی تابع هدف (از طریق اندازهگیری انحراف
مطلق امکانی) ،انحراف تصادفی تابع هدف ،عدم تحقق تقاضا و ظرفیت و انحراف محدودیتهای
نرم بهعنوان پارامترهای استواری در مدل کنترل میشود که نتایج از استواری باالتری نسبت به
در مدل  RPP-Iبرخوردار است؛ همچنین نتایج تحلیل استواری نشان داد در حالتی که ضریب
انحراف استواری صفر باشد ،میانگین تابع هدف دارای کمترین مقدار بوده و ریسک تصمیمگیری
در باالترین مقدار است و با افزایش ضریب انحراف استواری ،مقدار انحراف کاهش یافته و میانگین
تابع هدف افزایش مییابد؛ همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که افزایش تقاضا و هزینههای
بهرهبرداری تسهیالت به افزایش هزینه کل تابع هدف منجر میشود .با توجه به نتایج شبیهسازی،
مدل  MRSPFPدر مقایسه با مدل  RPP-Iدارای میانگین و انحراف معیار کمتری بود.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش مدل جدیدی از برنامهریزی محدودیت شانس انعطافپذیر ،امکانی و تصادفی استوار
مختلط بر مبنای نظریه اعتبار برای درنظرگرفتن عدمقطعیت ارائه شد .حداقل سطح رضایت
محدودیتهای انعطافپذیر با حل مدل بهینه شد و به بررسیهای تکراری برای یافتن مقدار مناسب
سطح رضایت محدودیتها توسط تصمیمگیرندگان نیاز نیست .یکی دیگر از مزایای مدل پیشنهادی
در مقایسه با مدلهای پیشین ،توانایی آن در کنترل انحرافات امکانی ،انحرافات تصادفی ،عدمتحقق
تقاضا و ظرفیت و نقض محدودیتهای نرم در مدل است که نتایج مدل را قابلاعتمادتر و استوار
میکند؛ همچنین تاکنون معیار اعتبار در برنامهریزی انعطافپذیر امکانی استوار توسعه داده نشده
است که این مورد از دیگر نوآوریهای مدل پیشنهادی است .در پژوهش حاضر به حداقلسازی
هزینه در طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته کاغذسنگی پرداخته شد که تاکنون پژوهشی با
هدف طراحی شبکه زنجیره تأمین کاغذسنگی انجام نشده است.
با استفاده از مدل پیشنهادی نهتنها میتوان با عدمقطعیت ترکیبی پارامترها (پارامترهای مبتنی
بر سناریو و فازی) مواجه شد ،بلکه به خاصیت خود دوگانگی نظریه ام کان و الزام ،در قالب «نظریه
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اعتبار» نیز توجه شده و مدلسازی مسئله از انعطاف باالیی برخوردار است .این مدل میتواند
راهحلهای انعطافپذیرتری را بر اساس شرایط مختلف و مطابق با ترجیحات تصمیمگیرندگان ارائه
دهد .در تصمیمگیریهای بلندمدت بهمنظور طراحی شبکه زنجیره تأمین کاغذسنگی که به
هزینههای سرمایهگذاری باالیی نیاز است ،استفاده از راهحلهای با واریانس کم ،به استواری بیشتر
نتایج منجر میشود و در مدل پیشنهادی از انحراف مطلق امکانی برای کنترل انحراف تابع هدف
استفاده شده است؛ همچنین با توجه به نتایج تحلیل استواری میتوان با تغییر ضرایب استواری در
تابع هدف بر اساس نظرهای تصمیمگیرندگان ،بین ریسک تصمیمگیری و میزان هزینه در شبکه
زنجیره تأمین ،توازن و بدهبستان ایجاد کرد  .طراحی و توسعه زنجیره تأمین کاغذسنگی برای کشور
ایران که دارای ذخایر مناسب سنگآهک است و در تولید آن به مصرف آب و قطع درختان نیازی
ندارد ،ضروری است؛ چراکه ضمن توسعه صنعتی ،اشتغال و رفع نیازهای داخل کشور ،به افزایش
صادرات و رشد اقتصادی کشور منجر میشود.
در پژوهش حاضر ،رویکردی واقعبینانه برای حل مسائل خطی مدلسازی شبکه زنجیره تأمین
ارائه شده است؛ اما در برخی از مسائل امکان خطیسازی مدل فراهم نیست؛ ازاینرو نیاز است تا
در پژوهشهای آینده به این مسئله توجه شود و راهحلهای فراابتکاری بهمنظور حل مدلهای
غیرخطی در ابعاد بزرگ ارائه شود .در این پژوهش تنها بُعد اقتصادی برای طراحی شبکه زنجیره
تأمین درنظر گرفته شده است که میتوان سایر ابعاد پایداری همچون جنبههای اجتماعی و
زیستمحیطی را در مدلسازی پژوهشهای آتی لحاظ کرد؛ همچنین در پژوهشهای آینده میتوان
سیاستهای مالیات بر میزان کربن انتشاریافته و میزان اشتغال در اثر بهرهبرداری تسهیالت در هر
منطقه را در مدلسازی لحاظ کرد.
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