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Abstract
Closed loop supply chain network design has attracted the attentions
of many researchers due to the social and environmental requirements
as well as the economic benefits. Most of the researchers have studied
the design problem separated from the supplier assessment. Some
other criteria except for price, regarding supplier features, the supplied
part and the production process can have considerable effects on
supply chain performance. In this paper, a closed loop supply chain
network including production centres, disassembly, refurbishing, and
disposal sites is considered. An integrated three-phase model is given
so that in the first phase, integrated SWARA-WASPAS method is
employed for suppliers’ evaluation; in the second phase, a new
method is proposed in order to determine environmental-social scores
of remanufacturing sites and in the third phase, a three-objective
mixed integer linear programming model is developed. Determination
of the eligible suppliers and sustainability of the supply chain
considering economic, social and environmental objectives, are of
most outputs of this model. Unsatisfied demand of customers are
assumed to be lost. The numerical results show the validity of the
model and the role of stockout option in reaching better solutions
considering the sustainability metrics.
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چکیده
با توجه به الزامات زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته
پژوهشگران زیادی را به خود جذب کرده است .این مسئله بیشتر بهصورت مجزا از ارزیابی تأمینکنندگان
موردمطالعه قرار گرفته است .عوامل مختلفی بهجز قیمت مانند ویژگیهای تأمینکننده و قطعه میتواند
تأثیر زیادی بر عملکرد زنجیره داشته باشد .در این پژوهش یک شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته شامل
سایتهای تولید ،جداسازی ،بازسازی و دفع در نظر گرفته و مدلی تلفیقی در سه مرحله ارائه شده است.
در مرحله نخست از روش ترکیبی «سوارا ـ واسپاس» در حالت سلسلهمراتبی برای امتیازدهی به
تأمینکنندگان استفاده شده ،در مرحله دوم امتیازات زیستمحیطی ـ اجتماعی مکانهای نوسازی با توجه
به جمعیت مناطق مسکونی و نرخ بیکاری محاسبه و در مرحله سوم یک مدل برنامهریزی خطی عدد
صحیح ترکیبی سه هدفه پیشنهاد شده است .نتیجه ،انتخاب تأمینکننده مناسب و مکان سایتهای
نوسازی و همچنین جریانهای بین اعضای مختلف زنجیره است .در این مدل عالوه بر هدف
حداکثرسازی تأمین از تأمینکنندگان شایسته ،پایداری زنجیره نیز در قالب اهداف اقتصادی و
زیستمحیطی ـ اجتماعی مدنظر قرار گرفته است .نتایج عددی مربوطه نشاندهنده اعتبار مدل و نقش
گزینه کمبود در رسیدن به جوابهای بهتر همراه با توجه کافی به شاخصههای پایداری است.
کلیدواژهها :زنجیره تأمین حلقهبسته؛ ارزيابي تأمینکنندگان؛ پايداری؛ کمبود؛ سوارا -
واسپاس.
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 .1مقدمه

بهطورکلی مدیریت برگشت کاالهای مصرفشده از سمت مشتری یا کاالهایی که به هر دلیل در
قفسههای خردهفروشی ،به فروش نرفتهاند ،بهدالیل زیستمحیطی و اجتماعی عالوه بر دالیل
اقتصادی ،موردتوجه ویژه پژوهشگران قرار گرفته است .واژه لجستیک معکوس فرآیند
برنامهریزی  ،اجرا و کنترل جریان اقالم برگشتی در زنجیره تأمین است .برای مثال ،روغنهای
نفتی ،لوازم منزل و بسیاری از محصوالت ریزودرشت صنعتی قابلنوسازی یا بازیافت هستند و
جزو محدوده لجستیک معکوس قرار میگیرند و زمانی که این برگشتیها به زنجیره اصلی خود
بازگشت داده میشوند ،دراصطالح زنجیره تأمین حلقهبسته را تشکیل میدهند .طراحی زنجیره
تأمین حلقهبسته از اولویتهای اصلی بسیاری از سازمانها است .برای مثال در فرآیند بازیافت،
ال مورداستفاده قرار گرفتهاند ،در سایتهای جداسازی جدا شده و سپس به دو
محصوالتی که قب ا
گروه قطعات قابلاستفاده و یا ضایعات قابلدفع تقسیم میشوند .قطعات قابلاستفاده در
سایتهای نوسازی برای استفاده مجدد آماده و به موجودی قطعات نو اضافه میشوند؛ سپس
محصوالت جدید از قطعات نو و قدیمی نوسازیشده تولید میشوند .لوازمخانگی نمونههایی از
این محصوالت هستند .هرچند کیفیت قطعات با فرآیند نوسازی بهبود مییابد ،ولی ممکن است
متوسط عمر خدمت این قطعات کمتر از متوسط عمر نمونههای نوی آنها باشد.
عموماا هزینههای خرید قطعات معموالا نسبت به هزینههای صرفشده برای نوسازی آنها
بهخصوص اگر در حجم باال نوسازی شوند ،بیشتر است .درضمن نوسازی قطعات از نظر
زیستمحیطی (با جلوگیری از تولید زباله) و حتی بعضاا اجتماعی (با ایجاد اشتغال بیشتر) مطلوب
است؛ همچنین ممکن است خرید قطعات نو از تأمینکنندگان خارجی عالوه بر هزینه خرید ،با
عوامل دیگری نظیر زمان تحویل طوالنی ،اختالالت تأمینکنندگان و ریسکهای تأمین همراه
باشد و بهطورکلی هزینه تمامشده تأمین را به میزان زیادی افزایش دهد .از همین رو در
تصمیمات مرتبط با مدیریت تأمین باید تأمینکنندگان بهصورت دورهای بر اساس معیارهای
مختلفی موردارزیابی قرار گرفته و امتیازات دادهشده به آنها در تصمیمگیریهای مرتبط با تأمین
مدنظر باشد .ارزیابی تأمینکنندگان یک مسئله تصمیمگیری چندمعیاره است که ممکن است
شامل معیارهای کیفی و کمّی باشد .پژوهشهای مختلفی در خصوص ارزیابی تأمینکنندگان در
زنجیره تأمین صورت گرفته است؛ بنابراین تعداد پژوهشهایی که مسئله ارزیابی تأمینکننده را با
مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته بهصورت تلفیقی موردمطالعه قرار دادهاند ،بسیار
محدود است .در طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته مقدار محصوالت برگشتی باید در نظر
گرفته شود تا تولیدکننده بتواند مقدار قطعات جدیدی را که الزم است از تأمینکنندگان خارجی
تهیه کند ،تنظیم نماید [ .]8پژوهشهای متنوعی در حوزههای مختلف زنجیره تأمین حلقهبسته
صورت گرفته است .برای نمونه ،تقیزاده یزدی و همکاران ( ،)2020مدل ریاضی چندهدفهای
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ارائه کردند که مجموع هزینه های عملیاتی زنجیره و میزان مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی
زیانآور را به حداقل میرساند .متغیرهای تصمیم مسئله مرتبط با برنامهریزی تولید و کنترل
موجودی هستند [ .]27صادقی مقدم و همکاران ( ،)2021از مفاهیم ناب ،چابک ،تابآوری و سبز
بهره گرفتند و راهکارهای اجرای لجستیک معکوس در زنجیره تأمین سبز را شناسایی و
اولویتبندی کردند .در این پژوهش از رویکرد خبرهمحور فازی شهودی با مقادیر بازهای که از
جدیدترین رویکردها در حوزه روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است ،استفاده شد؛ همچنین از
مجموعههای فازی شهودی بازهای برای وزندهی و از روش واسپاس فازی شهودی بازهای برای
اولویتبندی راهکارها استفاده شد [ .]24فیض الهی و همکاران ( ،)2019یک مدل چندهدفه،
چندسطحی ،چنددورهای و تکمحصولی در شرایط عدمقطعیت در زنجیره تأمین حلقهبسته با
کاربرد در مسائل پزشکی و درمانی ارائه کردند .توابع هدف مدل بهصورت افزایش سود حاصل از
محصول بازیافتی همزمان با حداقلکردن هزینههای عملیاتی ،کاهش اثرات منفی زیستمحیطی
ناشی از تولید ،حمل و بازیافت محصول بود [.]10
1
در پژوهش حاضر ،هدف طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته ( )CLSCشامل
تولیدکننده ،مشتریان ،سایت جداسازی ،سایتهای نوسازی و دفع است .همانطور که اشاره شد،
بخشی از نیاز تولیدکننده به قطعات موردنیاز ،از طریق نوسازی قطعات قبلی موجود در محصوالت
برگشتی تأمین و مابقی از تأمینکنندگان خارجی تهیه میشود .مسئله اصلی این پژوهش دارای
دو فاز اصلی است :در فاز نخست با استفاده از رویکرد ترکیبی سوارا ـ واسپاس 2روشی برای
ارزیابی و تخصیص وزن به تأمینکنندگان مرتبط با هر قطعه از محصول پیشنهاد میشود که بر
اساس طبقهبندی معیارهای مرتبط با تأمینکنندگان ،قطعات و فرآیندها است .در فاز دوم نیز یک
زنجیره تأمین حلقه بسته طراحی و مدل ریاضی آن در قالب یک مدل برنامهریزی خطی صفر و
یک چندهدفه 3ارائه میشود .تابع هدف اول به شکل حداکثرسازی سود (بهدلیل امکان مواجهه با
کمبود بر اساس منافع اقتصادی تأمینکننده) ،تابع هدف دوم بهصورت حداکثرسازی امتیازات
زیستمحیطی ـ اجتماعی مکانهای نوسازی منتخب و تابع هدف سوم بهصورت حداکثرسازی
امتیاز تأمینکنندگان است که متضمن انتخاب تأمینکنندگان شایسته خواهد بود .با توجه به این
توضیحات ضرورت اصلی پژوهش را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
 .1توجه به مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی بر اساس جمعیت مناطق مسکونی و نرخ بیکاری
مناطق بهعنوان دو محور پایداری زنجیره تأمین عالوه بر مالحظات اقتصادی؛

1. Closed loop supply chain
2. SWARA-WASPAS
)3. Multi-objective mixed binary linear programming(MBLP
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 .2دخیلکردن امتیازات ارزیابی دورهای تأمینکنندگان در مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین
حلقهبسته؛
 .3بهکارگیری روش ترکیبی سوارا ـ واسپاس در حالت سلسلهمراتبی.
در مورد بند اول ،مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی بر اساس جمعیت مناطق مسکونی و نرخ
بیکاری مناطق ارائه شده است که در هیچ پژوهش مشابه دیگری چنین رویکردی مشاهده نشده
است .در مورد مالحظات زیستمحیطی ،با توجه به آالیندهبودن تسهیالت نوسازی ،هر چه
تسهیالت از مناطق مسکونی و جمعیتی دورتر باشند ،قاعدتاا از نظر زیستمحیطی مطلوبتر
هستند .اصوالا یکی از ایدهای ایجاد شهرکهای صنعتی و تجمیع صنایع به دور از مناطق
مسکونی و جمعیتی با همین مالحظه بوده است؛ همچنین از منظر اجتماعی ،ایجاد صنایع
نوسازی و بازیافت در مناطق با نرخ بیکاری باالتر مطلوبتر از مناطقی است که بهطور نسبی
موقعیت اشتغال در آنها بیشتر است .در خصوص مورد سوم ،تکنیک ترکیبی سوارا ـ واسپاس در
حالت سلسلهمراتبی ،رویکرد جدید است که میتواند در پژوهشهای آتی نیز مورد بهرهبرداری
قرار گیرد.
سؤالهای مهم پژوهش حاضر این است که  .1میزان تولید بهینه محصوالت توسط
تولیدکننده چقدر باشد و چه درصدی از تقاضای مشتریان برآورده شود؟  .2جریانهای برگشتی از
مشتریان تا سایت جمعآوری و نوسازی و دفع و درنهایت جریان محصوالت برگشتی به
تولیدکننده به چه میزان خواهد بود تا باقیمانده آن از تأمینکنندگان خارجی تأمین شود؟
 .3سایتهای نوسازی قطعات مختلف در کدام مکانهای کاندید احداث خواهد شد؟  .4چه میزان
قطعه موردنیاز از کدام تأمینکنندگان دریافت خواهد شد؟ در پاسخ به این سؤالها مدل ریاضی
سههدفهای ارائه خواهد شد که ضمن تأمین منافع اقتصادی ،دو بُعد دیگر پایداری ،یعنی اهداف
زیستمحیطی و اجتماعی و همچنین همکاری با تأمینکنندگان شایسته مدنظر قرار گیرد.
در این پژوهش در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش مرور میشود .در بخش سوم
روششناسی پژوهش ارائه خواهد شد .در بخش چهارم تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش و در
بخش پنجم نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه میشود.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش ،مبانی نظری مطرح در این حوزه به دو بخش پژوهشهای مرتبط با
طراحی شبکههای  CLSCبهطور خاص و همچنین پژوهشهای مرتبط با تلفیق طراحی
شبکههای  CLSCبا مسئله ارزیابی تأمینکنندگان تقسیم میشود.
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تحقیقات مرتبط با طراحي شبکههای  .CLSCبیشتر پژوهشهای موجود در مبانی نظری
موضوع به بررسی لجستیک معکوس و پیکربندی زنجیره تأمین بسته پرداختهاند .فلیشمن 1و
همکاران ( ،)1997مسئله لجستیک معکوس را از منظر مدلسازی ریاضی مطالعه و پژوهشهای
مرتبط را به سه گروه اصلی شامل برنامهریزی توزیع ،موجودی و تولید تقسیم کردند [ .]9گاید و
وان واسنهوف ،)2009( 2مسائل  CLSCرا به پنج دوره شامل عصر طالیی بازیافت (تولید مجدد)،
لجستیک معکوس ،هماهنگی زنجیره تأمین معکوس ،بسته شدن حلقه و قیمت و بازار تقسیم
کردند [ .]15ملو 3و همکاران ( ،)2009مبانی نظری لجستیک معکوس را به دو بخش «حلقه
بسته» و «شبکههای بازیابی» تقسیم کردند [ .]21پوخارل و موتا )2009(4بر دیدگاههای مختلف
لجستیک معکوس مانند تجزیهوتحلیل شبکه و موجودی ،جمعآوری محصوالت استفادهشده،
تعیین قیمت ،استفاده مجدد ،فروش مجدد و تولید مجدد تکیه کردند [.]22
بشیری و همکاران ( ،)2013یک مدل طراحی دوهدفه شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته با درنظر -
گرفتن معیارهای وابسته به هم در شرایط عدمقطعیت فازی ارائه کردند؛ همچنین با استفاده از
روش تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی ،معیاری به نام «امتیاز مؤلفه اصلی» ارائه کردند؛
بهنحویکه همه معیارهای موردنظر برای انتخاب اجزای زنجیره تأمین بهصورت همزمان در نظر
گرفته شدند .مزیت این روش عالوه بر ادغام معیارهای موردنظر و کاهش ابعاد ،ازبینبردن
وابستگی بین آنها برای تصمیمگیری است؛ همچنین در این پژوهش بهمنظور واقعیترشدن
شرایط ،مسئلهای دوهدفه در یک محیط فازی مدلسازی شد [ .]6بشیری و شیری ( ،)2015یک
مدل طراحی شبکه  CLSCرا با درنظرگرفتن مراکز جمعآوری چندبخشی در شرایط عدمقطعیت
ارائه و مسئله را با الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری حل کردند [ .]7رجب زاده گتاری و
همکاران ( ،)2016یک مدل ریاضی یکپارچه را برای مسئله  CLSCارائه کردند؛ بهنحویکه در
آن روش یکپارچهای برای طراحی زنجیره تأمین شامل دو مرحله ارائه شد .در مرحله نخست،
چارچوبی برای معیارهای انتخاب تأمین کننده و پیمانکار در زنجیرههای معکوس پیشنهاد شده و
در مرحله دوم یک مدل برنامهریزی خطی چندهدفه عدد صحیح مختلط چنددورهای ارائه شد
[ .]23کمالی و همکاران ( ،)2016یک مدل برنامهریزی  CLSCبا تقاضای قطعی پویا و قیمت
نزولی پیوسته ارائه کردند که در آن با لحاظ انواع هزینهها و نیز محدودیتهای ظرفیت و زمان،
برای محصولهای فناورانه که دارای هزینه تولید و قیمت فروش نزولی هستند ،مقدار و زمان
سفارشدهی ،تولید و تحویل برنامهریزی میشود [.]17

1. Fleischmann
2. Guide & Van Wassenhove
3. Melo
4. Pokharel & Mutha
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سلیمانی و همکاران ( ،)2017این مسئله را با اهداف حداکثرسازی سود ،درنظرگرفتن
مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی و همچنین حداکثرسازی سطح پاسخگویی به مشتری
مدلسازی کردند [ .]26حداد سیسخت و ریان ،)2018( 1این مسئله را با فرض عدمقطعیت تقاضا،
میزان برگشت محصول و همچنین تعرفه انتشار کربن موردبررسی قرار دادند [ .]16قهرمانی نهر
و همکاران ( ،)2019یک مدل مکانیابی تسهیالت ـ تخصیص برای مسئله چنددورهای و چند-
محصولی طراحی  CLSCبا درنظرگرفتن کمبود ،عدم قطعیت و تخفیف در قیمت مواد ارائه
کردند .در این پژوهش از الگوریتم بهینهسازی نهنگ برای حل مسئله استفاده شد [ .]11لیو 2و
همکاران ( ،)2021روشی جدید برای مدیریت ریسک و عدمقطعیت موجود در مسئله را مبتنی بر
روشهای استوار و فازی پیشنهاد دادند؛ بهنحویکه بدترین حالت عملکرد زنجیره یادشده را
بهبود بخشند [.]19
تحقیقات مرتبط با تلفیق طراحي شبکههای  CLSCو ارزيابي تأمینکنندگان .سابقه
تلفیق مسئله ارزیابی تأمینکنندگان با مسائل دیگر در مبانی نظری پژوهشهای زنجیره تأمین
مسبوق به سابقه است [ .]4برای مثال ،علیاکبری و سیف برقی ( ،)2011مسئله ارزیابی و انتخاب
تأمینکنندگان را با درنظرگرفتن عامل مسئولیت اجتماعی در یک زنجیره تأمین موردبررسی قرار
دادند و نشان دادند که افزایش مسئولیت اجتماعی در سطح زنجیره حتی میتواند به افزایش سود
کلی زنجیره منجر شود.
غایبلو و همکاران ( ،)2015یک مدل دوهدفه برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای
طراحی یک  CLSCشامل تأمینکنندگان ،مراکز مونتاژ و مشتریان در زنجیره رفت و مراکز
دمونتاژ و بازیافت در زنجیره برگشت توسعه دادند و جوابهای پارتو مناسبی را با توجه به تعادل
بین اهداف سود و سبزبودن تأمینکنندگان منتخب بهدست آوردند [ .]12این پژوهش در کنار
پژوهش امین و ژانگ ( )2012جزو نخستین پژوهشهایی است که بهنوعی قصد دارد مسئله
ارزیابی تأمینکننده را با طراحی  CLSCیکپارچه کند [.]5
شکورلو و همکاران ( ،)2016یک شبکه  CLSCشامل تولیدکننده ،بازتولیدکننده و شرکت
شخص ثالث یا همان پیمانکار را در نظر گرفتند و مدلی را در دو مرحله توسعه دادند [ .]25در
مرحله نخست ،هدف ارزیابی و تخصیص پیمانکار مناسب برای جمع آوری محصوالت برگشتی و
در مرحله دوم بر اساس یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح چندهدفه ،هدف تعیین تعداد
محصوالت و ترکیب قطعات و مجموعههای برگشتی در این زنجیره است .گویندان 3و همکاران
1. Haddad-Sisakht & Ryan
2. Liu
3. Govindan
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( ،)2017یک مدل چندهدفه چنددورهای بهمنظور طراحی یک  CLSCبرای کارتریج پرینتر با
اهداف فازی توسعه دادند .در این پژوهش ضمن کمّینهسازی هزینههای عملیاتی سیستم
لجستیکی به معیارهای زیستمحیطی در انتخاب تأمینکنندگان و موضوع تولید کربن در
سیستمهای حملونقل مربوطه نیز توجه شده است [ .]13احمدی و امین ( ،)2019این مسئله را
در حالت چنددورهای چندمحصولی برای گوشی تلفن همراه در کشور کانادا با انواع حالتهای
برگشتی (محصوالت در خاتمه عمر ،محصوالت در خاتمه استفاده و محصوالت تجاری) بررسی
کردند .از ویژگیهای مهم این پژوهش عدمقطعیت در تقاضا و نرخ بازگشت محصوالت و در -
نظرگرفتن دو هدف حداکثرسازی سود و امتیازات تأمینکنندگان منتخب است [ .]1گویندان و
همکاران ( ،)2020یک مدل گردشی انتخاب تأمینکننده و طراحی  CLSCرا با استفاده از
تکنیکهای فرایند سلسلهمراتب ی تحلیلی فازی و دیمتل فازی در کنار مدل چندهدفه ریاضی با
درنظر گرفتن مسئله موجودی ـ مکانیابی ـ مسیریابی برای صنعت خودرو توسعه دادند [.]14
با توجه بهمرور مبانی نظری ،پژوهشی در حوزه طراحی  CLSCبهطور همزمان اهداف سود،
انتخاب تأمینکنندگان با امتیازات باالی ارزیابی (شایسته) و همچنین پایداری زنجیره تأمین را در
نظرگرفته باشد ،مشاهده نشد .از طرفی دیگر امکان وجود کمبود و برآوردهنشدن تقاضا نیز یکی از
گزینههایی است که بهعنوان نوآوری این پژوهش در نظر گرفته شده است؛ همچنین از روش
ترکیبی جدیدی با عنوان «سوارا ـ واسپاس» که بهندرت در پژوهشهای دیگر استفاده شده است
برای ارزیابی تأمینکنندگان مورداستفاده قرار میگیرد .ضمن اینکه روش سوارا بهصورت
سلسلهمراتبی از معیارها بهکار گرفته میشود.
 .3روششناسي پژوهش

بیان مسئله و مدل پیشنهادی .در این بخش ابتدا به بیان مسئله پژوهش و سپس به جزئیات
مدل سهمرحلهای شامل ارزیابی تأمینکنندگان ،محاسبه امتیازات زیستمحیطی ـ اجتماعی آنها
و طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته اشاره خواهد شد .در مدل سههدفه مورداشاره عالوه بر
هدف حداکثرسازی سود ،اهداف زیستمحیطی ـ اجتماعی زنجیره و تأمین قطعات از
تأمینکنندگان شایسته نیز مدنظر است.
بیان مسئله و مدل کلي .در این پژوهش یک شبکه زنجیره تأمین حلقهبسته شامل تولیدکننده،
مشتریان ،سایت جداسازی ،سایتهای نوسازی 1و دفع و تأمینکنندگان خارجی در نظر گرفته
شده است که مجموعه آن توسط تولیدکننده مدیریت میشود .تولیدکننده چندین محصول با
1. Remanufacturing
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تقاضای مشخص را تولید میکند؛ هرچند امکان عدمبرآوردهسازی بخشی از تقاضا را بر اساس
منافع خود خواهد داشت .بعد از استفاده محصوالت توسط مشتریان درصدی از آنها به زنجیره
اصلی برگشت مییابد  .محصوالت برگشتی به سایت جداکننده منتقل و قطعات موردنظر از
محصوالت جداسازی میشوند و به قطعات قابلاستفاده مجدد (از طریق نوسازی) و یا ضایعات
تقسیم میشوند .ضایعات به سایت دفع انتقال دادهشده و قطعات قابلاستفاده مجدد به سایتهای
نوسازی فرستاده میشوند .این قطعات به موجودی قطعات اصلی در تولیدکننده و بهعنوان قطعات
جدید اضافه میشوند؛ بهنحویکه فرض میشود تفاوتی بین آنها از نظر عملکرد با قطعاتی که از
تأمینکنندگان دریافت میشود ،وجود نخواهد داشت .یادآوری این نکته الزم است که ظرفیت
سایتهای جداسازی و نوسازی محدود فرض شدهاند .با توجه به توضیحات ،تولیدکننده بر اساس
مقدار تقاضای قابلبرآورد هر دوره و قطعات نوسازیشده طی همان دوره ،کمبود خود را از
تأمینکنندگان خارجی برآورده میکند .از فرضیههای مهم این مدل ،این است که مجموع
هزینههای نوسازی و جداسازی کمتر از هزینه خرید قطعات نو است؛ زیرا در غیر این صورت
اصوالا تشکیل زنجیره تأمین حلقهبسته و جمعآوری و نوسازی این قطعات نمیتوانست دارای
توجیه اقتصادی باشد .بر اساس توافق صورتگرفته با تأمینکنندگان و درنظرگرفتن
محدودیتهای توجیه اقتصادی آنها در تأمین اقالم ،مقادیر حداقل و حداکثری برای تأمین
مجموع قطعات از نظر تعداد در هر دوره برای هر تأمینکننده در نظر گرفته میشود؛ همچنین در
انتخاب سایتهای نوسازی برای هر قطعه در هر دوره زمانی ،امتیازی برای آن سایت از منظر
پایداری و بر اساس دو معیار زیستمحیطی و اجتماعی تعریف میشود.
عالوه بر این ،فرض میشود که تأمینکنندگان بر اساس یک ارزیابی دورهای در خصوص
تأمین هر قطعه ارزیابی میشوند و امتیازات حاصل از این ارزیابی نیز در قالب هدف سوم مدل در
نظر گرفته خواهد شد .در این خصوص از روش ترکیبی سوارا ـ واسپاس با درنظرگرفتن
سلسلهمراتب معیارها استفاده میشود.
مدل کلی پژوهش مطابق شکل  ،1ترسیم شده است:
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بهدستآوردن اوزان شاخصهای ارزیابی بر اساس مدل سوارا

ارزیابی تأمینکنندگان بر اساس مدل واسپاس و تعیین امتیازات

بهدستآوردن امتیازات زیستمحیطی  -اجتماعی مکانهای کاندید نوسازی

طراحی مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح سههدفه تلفیقی

شکل  .1مدل کلی پژوهش

ارزيابي تأمینکنندگان .در این پژوهش فرض میشود که مدل ارائه شده بهصورت عمومی
برای سازمانهای تأمینکننده قطعات ارائه شده است و سازمان خاصی در صنعت خاصی مدنظر
نبوده است .گروه ارزیابی میتوانند شامل مدیران و کارشناسان خبره واحد بازرگانی سازمان و
مدیران ارشد و اعضای هیئتمدیره باشند که بهطور پیوسته با تأمینکنندگان در ارتباط نزدیک
بودهاند .درضمن در بیشتر شرکتها معموالا یک ارزیابی اولیه از تأمینکنندگان بر اساس خود
اظهاری آنها انجام میشود و سپس ممیزی توسط سازمان خریدار اتفاق میافتد .درصورتیکه
تأمینکننده بتواند از شاخصهای ممیزی عبور کند ،میتواند جزو فهرست تأمینکنندگان یا
فروشندگان سازمان قرار گیرد .پس از اینکه شرکت تأمینکننده جزو فهرست یادشده قرار گرفت،
مشمول ارزیابی دورهای میشود .در این پژوهش نیز فرض شده است که امتیازات ارزیابی صورت
گرفته مربوط به ارزیابی دورهای است .در این قسمت از تلفیق روش سوارا برای تعیین وزن
شاخصهای ارزیابی و روش واسپاس برای رتبهبندی و تخصیص امتیاز به تأمینکنندگان هر
قطعه استفاده میشود .هرچند روشهای جدید دیگری نیز در ادبیات تحقیقات مربوطه مانند []8
ارائه شده است .با توجه به اینکه معیارهای ارزیابی بهصورت سلسلهمراتبی در قالب معیارهای
اصلی مرتبط با تأمینکننده ،قطعه و فرایند و زیرمعیارهای آن در نظر گرفته شدهاند؛ یکی از نکات
مهم ،اجرای روش سوارا در حالت سلسلهمراتبی است.
با فرض اینکه  (m=1,2,3,…,M) Mمعیار تصمیمگیری و (k = 1,2,3,…,K) K
تأمینکننده واجد شرایطی (بهعنوان گزینههای تصمیم) که  ( i=1,2,3,…,I) Iنوع قطعه را
تأمین میکنند باشد ،مراحل اجرای روش سوارا به شرح زیر خواهد بود [:]18
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 .1مرتبکردن شاخصهای تصمیمگیری بهترتیب اهمیت آنها بهصورت نزولی و نوشتن آنها
در یک ستون از باال به پایین؛
 .2پس از مرتبکردن  Mشاخص تصمیمگیری ،میزان اهمیت نسبی هر شاخص باالیی نسبت به
پایینی که با نماد 𝑚𝑠 نشان داده میشود ،سنجیده میشود .باید توجه شود که این مقدار برای
شاخص اول همواره  1در نظر گرفته میشود .برای مثال ،اگر اهمیت شاخص اول نسبت به دوم
 30درصد بیشتر باشد ،مقدار  𝑠2معادل 0/3خواهد شد.
 .3ضرایب 𝑚𝑘 از رابطه  ،1محاسبه و در ستون سوم جدول قرار میگیرد؛
( )1

𝑚=1
}
𝑚>1

1
{ = 𝑚𝑘
𝑠𝑚 + 1

 .4مقادیر وزنی 𝑚𝑞 را از رابطه  ،2بهدست آورده میشود و در ستون چهارم جدول قرار میگیرد؛
( )2

𝑚=1
}𝑚 > 1

1
𝑞𝑚 = {𝑞𝑚−1
𝑚𝑘

 .5مقادیر ضرایب وزنی نرمالشده از رابطه  ،3محاسبه و در ستون پنجم جدول قرار میگیرد.
𝑚𝑞
𝑀
𝑚𝑞 ∑𝑚=1

( )3

= 𝑚𝑤

در ادامه بهمنظور تعیین امتیاز هر تأمینکننده در خصوص یک قطعه خاص ،گامهای  5به بعد
باید بر اساس روش واسپاس که ترکیبی از دو مدل مجموع وزین و حاصلضرب وزین است،
پیموده شود [:]3
 .6با فرض ارائه امتیازات الزم به هر یک از گزینهها (در اینجا تأمینکنندگان مختلف هر یک از
قطعات) و تشکیل ماتریس 𝑀  𝑋 = [𝑟𝑘𝑚 ] 𝑘 = 1, … , 𝐾 𝑚 = 1, … ,که در آن 𝑘 معرف
گزینهها و 𝑚 معرف شاخصها است ،بیمقیاسسازی ماتریس تصمیم مطابق با روابط  4و ،5به
ترتیب برای شاخصهای مثبت (هر چه بیشتر ،بهتر) و منفی (هر چه کمتر ،بهتر) انجام میشود:
( )4

𝑀 𝑘 = 1, … , 𝐾 𝑚 = 1, … ,

𝑚𝑘𝑟
} 𝑚𝑘𝑟{ 𝑘𝑥𝑎𝑚

= ∗ 𝑚𝑘𝑟
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} 𝑚𝑘𝑟{ 𝑘𝑛𝑖𝑚
𝑚𝑘𝑟

𝑀 𝑘 = 1, … , 𝐾 𝑚 = 1, … ,

= ∗ 𝑚𝑘𝑟

 .7با فرض اینکه مجموع وزنهای شاخصها معادل  1است ( ،)∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 = 1در این گام برای
هر گزینه اهمیت نسبی جمعی و اهمیت نسبی ضربی با استفاده از روابط  6و  ،7محاسبه میشود.
( )6

𝐾 𝑟𝑘𝑚 ∗ . 𝑤𝑚 𝑘 = 1, … ,

𝑀

𝑚=1

∑ = 𝑄𝑘1
𝑀

( )7

𝐾 𝑘 = 1, … ,

𝑚𝑤) ∗ 𝑚𝑘𝑟(∏ = 𝑄𝑘2
𝑚=1

 .8تعیین معیار مشترک :این معیار که با نماد 𝑘𝑄 برای هر گزینه نمایش داده میشود ،ترکیبی از
دو معیار میزان اهمیت نسبی ضربی و جمعی مطابق رابطه  ،8است.
( )8

]𝑘 = 1, … , 𝐾, 𝜆 ∈ [0,1

𝑄𝑘 = 𝜆 𝑄𝑘1 + (1 − 𝜆)𝑄𝑘2

امتیاز زيستمحیطي ـ اجتماعي سايتهای نوسازی .بهمنظور تعیین امتیاز زیستمحیطی
هر یک از سایتهای نوسازی ) ،(l=1,2,…,Lعامل تعداد جمعیت ساکن در شعاع  50کیلومتری
که با 𝑙𝑝𝑜𝑝 نشان داده میشود ،در نظر گرفته میشود .با توجه به تأثیرات زیستمحیطی
فرایندهای نوسازی ،قاعدتاا به هر میزان این عدد کمتر باشد ،امتیاز زیستمحیطی آن مکان بیشتر
خواهد بود.؛ همچنین نرخ بیکاری منطقه که با 𝑙𝑟𝑒𝑢 نشان داده میشود ،بهعنوان شاخص
اجتماعی در نظر گرفته میشود .بدیهی است هر چه این مقدار بیشتر باشد ،مطلوبیت آن مکان
نیز بیشتر خواهد بود .شاخص ترکیبی امتیاز هر مکان از منظر زیستمحیطی ـ اجتماعی با
نرمالسازی مقادیر مطابق رابطه  ،9خواهد بود .در این رابطه 𝜌 نشاندهنده وزن اهمیت شاخص
زیستمحیطی است.
( )9

𝑙𝑟𝑒𝑢
𝐿
𝑙𝑟𝑒𝑢 ∑𝑙=1

1

)𝜌 + (1 −

𝑙𝑝𝑜𝑝
1
𝑙𝑝𝑜𝑝

∑𝐿𝑙=1

𝜌 = 𝑙𝑠𝑠𝑒

مدل پیشنهادی برای زنجیره تأمین حلقهبسته .در این قسمت اندیسها ،متغیرهای تصمیم
و پارامترهای مدل بهصورت زیر ارائه میشوند؛ اندیسها عبارتاند از:
 :iاندیس قطعات )(i=1,2,…,I
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 :jاندیس محصوالت )(j=1,2,…,J
 :kاندیس تأمینکنندگان )(k=1,2,…,K
 :lاندیس سایتهای نوسازی )(l=1,2,…,L

 : tاندیس دورههای زمانی ()t=1,2,…,T
متغیرهای تصمیم به شرح زیر است:
𝑡𝑗𝑃 :تعداد محصول  jکه در دوره  tتوسط تولیدکننده تولید میشود.
𝑡𝑗𝐻𝑆 :مقدار کمبود یا تقاضای برآوردهنشده محصول  jدر دوره t
𝑡𝑗𝑅 :تعداد محصول برگشتی  jکه در دوره  tجداسازی میشود.
𝑡𝑘𝑖𝑄 :تعداد قطعه  iخریداریشده از تأمینکننده  kدر دوره t
𝑡𝑖𝑍 :تعداد قطعه  iبهدستآمده از سایت جداسازی در دوره t
𝑡𝑙𝑖𝑋 :تعداد قطعه  iنوسازیشده در سایت  lدر دوره t
𝑡𝑖𝑉 :تعداد قطعه  iدفعشده در دوره t
𝑡𝑙𝑖𝑈 :درصورتیکه سایت  lدر دوره  tبرای نوسازی قطعه  iانتخاب شود1 ،؛ در غیر اینصورت
صفر.
𝑡𝑗𝐹 :درصورتیکه سایت جداسازی برای محصول  jدر دوره  tراهاندازی شود1 ،؛ در غیر این-
صورت صفر.
𝑡𝑘𝑈𝑆 :درصورتیکه تأمینکننده  kدر دوره  tانتخاب شود1 ،؛ در غیر اینصورت صفر.
پارامترهای مدل نیز بهصورت زیر تعریف میشوند:
𝑗𝑎𝑎 :مقدار منبع موردنیاز برای تولید یک واحد محصول j
𝑗𝑐𝑚 :هزینه تولید یک واحد محصول j
𝑗𝑖𝑝𝑝𝑟 :تعداد قطعه  iموردنیاز برای تولید یک واحد محصول j
𝑡𝑃𝐴 :حداکثر ظرفیت تولید محصوالت در دوره t
𝑡𝑗𝑆 :قیمت فروش یک واحد محصول  jدر دوره t
𝑡𝑗𝜋 :هزینه کمبود یک واحد محصول  jدر دوره t
𝑡𝑗𝐷 :تقاضای محصول  jدر دوره t
𝑡𝑗𝐻 :درصد برگشتی محصول  jدر دوره t
𝑡𝑗𝑐𝑟 :هزینه جمعآوری و خرید هر واحد محصول  jبرگشتی در دوره t
𝑗𝑐𝑑 :هزینه ثابت راه اندازی سایت جداسازی برای محصول j
𝑖𝐸 :حداکثر ظرفیت سایت جداسازی برای قطعه i
𝑖𝑑𝑐 :هزینه جداسازی هر واحد قطعه i
𝑖𝑑𝑟 :منبع موردنیاز برای جداسازی هر واحد قطعه i
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𝑡𝑖𝑟𝑚 :میانگین درصد قابلنوسازی قطعه  iجداشده در دوره t
𝑖𝑐𝑝 :هزینه دفع هر واحد قطعه i
𝑙𝑖𝑜 :هزینه نوسازی هر واحد قطعه  iدر سایت l
𝑡𝑙𝑖𝑟𝑐𝑠 :هزینه راهاندازی سایت  lبرای نوسازی قطعه  iدر دوره t
𝑙𝑖𝑝𝑟𝑟 :منبع موردنیاز برای نوسازی هر واحد قطعه  iدر سایت l
𝑙𝑖𝐺 :حداکثر ظرفیت سایت  lبرای نوسازی قطعه i
𝑡𝑘𝑖𝑠𝑐𝑝 :هزینه تامین هر واحد قطعه  tدر دوره kاز تأمینکننده i
𝑡𝑘𝐴 :حداقل مقدار خرید از تأمینکننده  kدر دوره t
𝑡𝑘𝐵 :حداکثر مقدار خرید از تأمینکننده  kدر دوره t
𝑙𝑠𝑠𝑒 :امتیاز زیستمحیطی ـ اجتماعی سایت نوسازی l

𝑘𝑖𝑠𝑤 :امتیاز ارزیابی تأمینکننده  kدر خصوص تأمین قطعه ( iمحاسبهشده از مرحله اول)
 :Mیک عدد مثبت خیلی بزرگ
با توجه به نمادهای تعریفشده ،مدل ریاضی این پژوهش مطابق با روابط  10تا  ،26است.
=Max 𝑍1

()10

𝑇
𝐾∑ ∑𝐽𝑗=1 ∑𝑇𝑡=1( 𝑆𝑗𝑡 − 𝑚𝑐𝑗 )𝑃𝑗𝑡 − ∑𝐼𝑖=1
𝑘=1 ∑𝑡=1 𝑝𝑐𝑠𝑖𝑘𝑡 𝑄𝑖𝑘𝑡 −
∑𝐽𝑗=1 ∑𝑇𝑡=1 𝜋𝑗𝑡 𝑆𝐻𝑗𝑡 − ∑𝐽𝑗=1 ∑𝑇𝑡=1 𝑟𝑐𝑗𝑡 𝑅𝑗𝑡 − ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑇𝑡=1 𝑐𝑑𝑖 𝑍𝑖𝑡 −
∑𝐼𝑖=1 ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑇𝑡=1 𝑜𝑖𝑙 𝑋𝑖𝑙𝑡 − ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑇𝑡=1 𝑝𝑐𝑖 𝑉𝑖𝑡 −
𝑡𝑗𝐹 𝑗𝑐𝑑 ∑𝐼𝑖=1 ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑇𝑡=1 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑙𝑡 𝑈𝑖𝑙𝑡 − ∑𝐽𝑗=1 ∑𝑇𝑡=1

𝑡𝑙𝑖𝑋 𝑙𝑠𝑠𝑒 Max 𝑍2= ∑𝐼𝑖=1 ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑇𝑡=1

()11

𝑡𝑘𝑖𝑄

()12

𝑇
𝐾∑ ∑𝐼𝑖=1
𝑘𝑖𝑠𝑤 𝑘=1 ∑𝑡=1

= Max 𝑍3
Subject to :

()13

𝑡 ∀𝑖,

𝐾∑ ∑𝐽𝑗=1 𝑟𝑝𝑝𝑖𝑗 𝑃𝑗𝑡 = ∑𝐿𝑙=1 𝑋𝑖𝑙𝑡 +
𝑡𝑘𝑖𝑄 𝑘=1

()14

𝑡 ∀𝑗,

𝑡𝑗𝑃 𝑡𝑗𝐻 = 𝑡𝑗𝑅

()15

𝑡 ∀𝑗,

𝑡𝑗𝐷 = 𝑡𝑗𝐻𝑆 𝑃𝑗𝑡 +

()16

𝑡 ∀𝑖,

()17

𝑡 ∀𝑖,

𝑡𝑙𝑖𝑋 𝑚𝑟𝑖𝑡 𝑍𝑖𝑡 = ∑𝐿𝑙=1

()18
()19

𝑡 ∀𝑖,

𝑡𝑖𝑉 = 𝑡𝑖𝑍) 𝑡𝑖𝑟𝑚 (1 −

𝑡∀

𝑡𝑗𝑃 𝑗𝑎𝑎 ∑𝐽𝑗=1

𝑡𝑗𝑅

𝑗𝑖𝑝𝑝𝑟 ∑𝐽𝑗=1

𝑡𝑃𝐴 ≤

= 𝑡𝑖𝑍
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()20

𝑡 ∀𝑖,

𝑖𝐸 ≤ 𝑡𝑗𝑍 𝑖𝑑𝑟

()21
()22

𝑡 ∀𝑖, 𝑙,

𝑡𝑙𝑖𝑈 𝑙𝑖𝐺 ≤ 𝑡𝑙𝑖𝑋 𝑙𝑖𝑝𝑟𝑟

𝑡 ∀𝑘,

𝑡𝑘𝑈𝑆 𝑡𝑘𝐴 ≥

𝑡𝑘𝑖𝑄 ∑𝐼𝑖=1

()23

𝑡 ∀𝑘,

𝑡𝑘𝑈𝑆 𝑡𝑘𝐵 ≤ 𝑡𝑘𝑖𝑄 ∑𝐼𝑖=1

()24

𝑡 ∀𝑗,

𝑡𝑗𝐹𝑀 ≤ 𝑡𝑗𝑅

()25

𝑘 ∀𝑖, 𝑗,

}𝑈𝑖𝑙𝑡 , 𝐹𝑗𝑡 , 𝑆𝑈𝑘𝑡 𝜖{0,1

()26

𝑙 ∀𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑡,

𝑃𝑗𝑡 , 𝑆𝐻𝑗𝑡 , 𝑅𝑗𝑡 , 𝑄𝑖𝑘𝑡 , 𝑍𝑖𝑡 , 𝑋𝑖𝑙𝑡 , 𝑉𝑖𝑡 ≥ 0

تابع هدف نخست در رابطه  ،10حداکثرسازی سود است .بخش نخست آن سود حاصل از فروش
قطعات ،بخش دوم هزینههای تأمین قطعات نو از تأمینکنندگان خارجی ،بخش سوم آن
هزینههای مواجهه به کمبود محصوالت ،بخش چهارم آن معرف هزینههای جمعآوری و خرید
محصوالت برگشتی ،بخش پنجم آن هزینههای جداسازی قطعات از محصوالت ،بخش ششم
هزینههای نوسازی ،بخش هفتم هزینههای دفع و بخشهای هشتم و نهم هزینههای راهاندازی
سایتهای نوسازی و جداسازی را ارائه میدهد .تابع هدف دوم در رابطه  ،11امتیاز شاخصهای
زیستمحیطی ـ اجتماعی مکانهای نوسازی منتخب را بر اساس مقادیر خریداریشده از آنها
حداکثر میکند و تابع هدف سوم در رابطه  ،12مجموع امتیازات ارزیابی تأمینکنندگان را متناسب
با مقادیر خریداریشده از آنها حداکثر میکند .محدودیت  ،13برابری تعداد قطعات موردنیاز
تولیدشده را با تعداد قطعات نو خریداریشده و نوسازیشده تضمین میکند .محدودیت ،14نیز
معادله تعداد قطعات برگشتی را بر اساس نرخ برگشت و تقاضای مشتریان نشان میدهد.
محدودیت  ،15معادله برابری تقاضای م شتریان را با مجموع مقادیر تولید و کمبود ارائه میکند.
محدودیت  ،16تعداد قطعات جداسازی شده را در سایت جداسازی بر اساس ضریب مصرف
قطعات در محصوالت ارائه میکند .محدودیتهای  18 ،17و  ،19تعداد قطعات قابلدفع و
قطعات نوسازیشده را بر اساس جریان ورودی هر یک یعنی ضریبی از قطعات جداسازیشده
نشان میدهند .محدودیتهای  20و  ،21مرتبط با رعایت ظرفیت جداسازی و نوسازی قطعات در
سایتهای مربوطه است .محدودیتهای  22و  23نشاندهنده حداقل و حداکثر میزان قابلتأمین
قطعات از تأمینکنندگان بر اساس توافقات قبلی با آنها هستند .محدودیت  ،24تضمین میکند
که در صورت وجود برگشتی در سایت جداسازی ،راهاندازی سایت مربوطه برای هر محصول
ضروری خواهد بود و درنتیجه هزینههای مرتبط با آن باید در مدل در نظر گرفته شود.
محدودیتهای  25و  ،26نشاندهنده وضعیت متغیرهای تصمیم هستند.
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راهحل پیشنهادی .برای حل مسئله چندهدفه ارائهشده از روش اپسیلون محدودیت تقویتشده
( 1)AECاستفاده میشود که در آن یک هدف بهعنوان هدف اصلی و برای سایر اهداف جرائمی
با توجه به تخطی از مقدار موردنظر آن اهداف ،به تابع هدف افزوده میشود [ .]20با توجه به
اینکه کلیه توابع هدف این پژوهش از نوع حداکثرسازی است ،درصورتیکه 𝑃 تابع هدف از نوع
حداکثرسازی باشد ،بهنحویکه 𝑃  𝑓𝑝 (𝑋) 𝑝 = 1, … ,ضابطه هر یک از این توابع را نشان
ال  𝑝′بهعنوان تابع هدف اصلی انتخاب و مدل ریاضی
دهد ،در این صورت یکی از این توابع مث ا
زیر بهازای 𝑝𝜖های مختلف جوابهای پارتوی مربوط به این مدل چندهدفه را تولید خواهد کرد؛
البته بهتر است بهمنظور همسانسازی اهداف ،عبارت نخست تابع هدف با تقسیم بر دامنه
تغییرات خود نرمال شود.
𝑃
𝑝𝑠
()27
∑(𝛿 𝑀𝑎𝑥 𝑓 ′ (𝑋) +
)
𝑝

𝑝𝑟 𝑝=1

()28
()29

𝑝 ≠ 𝑝′

𝑝 = 1, … , 𝑃,

𝑝𝜖 = 𝑝𝑠 𝑆. 𝑡: 𝑓𝑝 (𝑋 ) −

′

𝐹 ∈ 𝑋 & 𝑝 ≠ 𝑝 𝑠𝑝 ≥ 0 𝑝 = 1, … , 𝑃,

در مدل باال 𝐹 مجموعه محدودیتهای اصلی خود مدل 𝑠𝑝 ،متغیر مازاد هدف 𝑝 و 𝑝𝑟 دامنه
تغییرات این هدف است که از طریق جدول عایدات و بر اساس رابطه  𝑟𝑝 = 𝑓𝑝∗ − 𝑓𝑝−محاسبه
میشود .در این رابطه ∗𝑝𝑓 حداکثر مقدار ممکن این تابع و  𝑓𝑝−حداقل مقدار ممکن آن است؛
همچنین 𝛿 ضریب اهمیت مجموعه نرمالشده متغیرهای مازاد اهداف مختلف است .برای
محاسبه 𝑝𝜖 میتوان از رابطه  ،30استفاده کرد که در آن 𝜌𝑝 ،ضریبی بین صفر و یک است.
()30

𝑝 = 1, … , 𝑃, 𝑝 ≠ 𝑝 ′

𝑝𝑟 𝑝𝜌 𝜖𝑝 = 𝑓𝑝− +

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

نتايج عددی .در این بخش یک مثال عددی برای درک بهتر و ارزیابی مدل ارائه شده است.
فرض کنید یک تولیدکننده لوازمخانگی  5نوع محصول تقریباا مشابه را مونتاژ کرده و میفروشد و
هر محصول از پنج نوع قطعه مشترک با سایرین تشکیل شده است .معیارهای ارزیابی شامل سه
معیار اصلی مرتبط با تأمینکننده (زیرمعیارهای هزینه ،زمان تحویل و تجربه تأمینکننده) ،قطعه
(زیرمعیارهای کیفیت ،ایمنی ،سبکی و قابلیت بازیافت) و فرایند (زیرمعیارهای قابلیت فرایند،
انعطافپذیری فرایند ،کاهش ضایعات و استفاده از فناوری سبز) در نظر گرفته میشوند .در مرحله
1. Augmented Epsilon-Constraint
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نخست ،ابتدا وزن معیارهای ارزیابی از طریق روش سوارا بهدست آمده و در ادامه امتیاز هر
تأمینکننده در خصوص هر قطعه مطابق با روش واسپاس محاسبه میشود .در مرحله دوم،
امتیازات زیستمحیطی ـ اجتماعی سایتهای نوسازی مطابق با روش پیشنهادی محاسبه
میشوند .در مرحله سوم مدل ریاضی چندهدفه مربوطه بر اساس امتیازات بهدستآمده از مرحله
اول و دوم تشکیل و با استفاده از مدلسازی در نرمافزار  GAMSمطابق روش اپسیلون
محدودیت تقویتشده حل میشود.
گامهای  1تا  5روش سوارا برای معیارهای اصلی شامل تأمینکننده ،قطعه و فرایند در جدول
 ،1نشان داده شده است.
جدول .1گامهای  1تا  5روش سوارا در خصوص معیارهای اصلی
معیارهای اصلي
تأمینکننده
قطعه
فرایند

𝒎𝒔
1
0/1
0/3

𝒎𝒌
1
1/1
1/3

𝒎𝒒
1
0/9091
0/6993

𝒎𝒘
0/3834
0/3485
0/2681

در خصوص سایر معیارها بهدلیل مشابهبودن فرایند ،از بیان جزئیات نتایج پرهیز و صرفاا نتایج
مربوط به وزن معیارهای ارزیابی تأمینکنندگان ارائه میشود .در خصوص هزینه ،زمان تحویل و
تجربه بهترتیب مقادیر وزنها  0/1315 ،0/1579و  0/0940بهدست آمد .در خصوص کیفیت،
ایمنی و سبکی بهترتیب مقادیر وزنها  0/0949 ،0/1138و  0/060بهدست آمد .در خصوص
قابلیت بازیافت ،قابلیت فرایند ،انعطافپذیری  ،کاهش ضایعات و استفاده از فنّاوری سبز نیز مقادیر
وزنها بهترتیب  0/0589 ،0/0707 ،0/0849 ،0/0790و  0/0536بهدست آمد.
بهمنظور اجرای روش واسپاس و اجرای گامهای ششم تا هشتم ،امتیازات هر تأمینکننده در
خصوص هر معیار بر اساس نظرات خبرگی یا مقادیر کمّی موجود صرفاا برای قطعه  1در جدول
 ،2ارائه شده است .در این جداول عالمت " "+برای معیارهای مثبت و " "-برای معیارهای
منفی است؛ همچنین بیمقیاسسازی مقادیر جدول  ،2مطابق با گام ششم صورت گرفته (در
اینجا نشان داده نشده) و سپس محاسبه اهمیت نسبی جمعی و ضربی و امتیاز هر تأمینکننده (در
رابطه مربوطه 𝜆 معادل  0/5در نظر گرفته میشود) مطابق گامهای هفتم و هشتم انجام شد و
درنهایت امتیازات نرمالشده هر تأمینکننده بهدست آمد.

ارائه مدل چندهدفه زنجیره تأمین حلقهبسته ( ...سیف برقي)
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جدول  .2امتیازات تأمینکنندگان از معیارها برای قطعه 1
هزينه -

زمان تحويل-

تجربه کاری+

کیفیت+

ايمني قطعه+

سبکي-

قابلیت بازيافت+

فرايند+

5

7

18

8

0/6

3

4

4

4

4

4

4

کننده

انعطافپذيری

2
3
4

9
10
9

15
14
14

3
18
5

0/8
0/8
0/7

4
4
4

4
4
5

4
5
4

4
5
4

5
4
4

5
4
4

5
5
5

تأمین

سبز+

قابلیت فرآيند+

کاهش ضايعات+

استفاده از فنّاوری

1

8

18

2

0/7

3

4

4

4

5

5

4

معیارها

ارزیابی برای تأمینکنندگان در خصوص قطعه  1و البته قطعات  4 ،3 ،2و  5نیز انجام شد و
درنهایت نتایج مطابق جدول  ،3بهدست آمد.
جدول .3وزن تأمینکنندگان برای کلیه قطعات
قطعات
1
2
3
4
5

𝑘𝑖𝑠𝑤

وزن تأمینکنندگان
1
0/1830
0/1740
0/1929
0/1865
0/1869

2
0/2002
0/2100
0/2124
0/2050
0/2121

3
0/2259
0/2154
0/2259
0/2301
0/2362

4
0/1977
0/1877
0/1877
0/1945
0/1888

5
0/1932
0/2129
0/1815
0/1839
0/1760

طبق توضیحات ارائه شده ،تعداد  5تأمینکننده خارجی ،تأمین  5نوع قطعه را برای 5
محصول تولیدی بر عهده خواهند داشت .تعداد سایتهای جداسازی نیز معادل  5در نظر گرفته
شده و فرض میشود بهینهسازی برای دو دوره صورت گیرد.
در ادامه نتایج محاسبات امتیازات زیستمحیطی ـ اجتماعی بر اساس رابطه  ،9برای
سایتهای نوسازی مطابق جدول  ،4خواهد بود .در رابطه یادشده 𝜌 معادل  0/5در نظر گرفته
میشود که به مفهوم وزن مساوی عوامل زیستمحیطی و اجتماعی است.
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جدول .4امتیاز زیستمحیطی ـ اجتماعی سایتهای نوسازی
شماره سايت

امتیاز زيستمحیطي-

نوسازی

اجتماعي

1
2
3
4
5

0/5551
0/2863
0/3081
0/3945
0/4560

𝑙𝑠𝑠𝑒

نرخ
بیکاری

تعداد جمعیت
ساکن در شعاع

منطقه

 50کیلومتری

0/15
0/10
0/10
0/12
0/13

51000
130000
110000
80000
65000

در ادامه مقادیر در نظرگرفته شده برای سایر پارامترهای مدل ارائه میشود.
مقادیر پارامترهای مرتبط با محصوالت در دورههای مختلف شامل 𝑡𝑗𝑆  𝐻𝑗𝑡 ،𝜋𝑗𝑡 ،𝐷𝑗𝑡 ،و
بهترتیب از باال به پایین در هر خانه جدول  ،5نشان داده شده است.
جدول  .5مقادیر پارامترهای 𝑡𝑗𝑆  𝐻𝑗𝑡 ،𝜋𝑗𝑡 ،𝐷𝑗𝑡 ،و

𝑡𝑗𝑐𝑟

𝑡𝑗𝑐𝑟

محصول 1

محصول 2

محصول 3

محصول 4

محصول 5

300
1300
20
0/7
45
310
1500
20
0/6
45

400
1400
25
0/7
80
410
1600
25
0/6
85

440
1500
25
0/7
60
450
1500
25
0/6
60

460
1450
30
0/7
90
465
1450
30
0/6
95

500
1600
35
0/7
80
505
1700
35
0/6
70

دوره
اول

دوره
دوم

در جدول  ،6مقادیر پارامترهای مرتبط با قطعات شامل  𝑝𝑐𝑖 ،𝑐𝑑𝑖 ،𝐸iو 𝑖𝑑𝑟 ارائه شده است.
جدول  .6مقادیر پارامترهای
𝐸i
𝑖𝑑𝑐
𝑖𝑐𝑝
𝑖𝑑𝑟

𝑖𝐸𝑟𝑑𝑖 ،𝑝𝑐𝑖 ،𝑐𝑑𝑖 ،

قطعه 1

قطعه2

قطعه 3

قطعه 4

قطعه 5

10000
5
5
1

8000
6
6
1

9500
3
7
1

9000
4
5
1

9500
5
4
1

ارائه مدل چندهدفه زنجیره تأمین حلقهبسته ( ...سیف برقي)
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مقادیر پارامترهای مرتبط با قطعات در سایتهای مختلف شامل 𝑙𝑖𝑜  𝑟𝑟𝑝𝑖𝑙 ،و 𝑙𝑖𝐺 بهترتیب از
باال به پایین در هر خانه جدول  ،7نشان داده شده است.
جدول  .7مقادیر پارامترهای

قطعه 1

قطعه 2

قطعه 3

قطعه 4

قطعه 5

𝑙𝑖𝑜  𝑟𝑟𝑝𝑖𝑙 ،و 𝑙𝑖𝐺

سايت 1

سايت 2

سايت 3

سايت 4

سايت 5

2
1/2
9000
3
1
10000
5
2
9000
6
1/5
8500
5
1
9000

2
1/2
10000
2
1
9000
3
2
10000
4
1/5
9000
5
1
9500

3
1/2
8500
5
1
8500
5
2
8000
5
1/5
10000
4
1
10000

2
1/2
10000
3
1
10000
4
2
9500
3
1/5
9500
4
1
9000

4
1/2
9500
6
1
9500
5
2
10000
3
1/5
8500
3
1
8500

مقادیر پارامترهای مرتبط با محصوالت شامل 𝑗𝑎𝑎 𝑚𝑐𝑗 ،و 𝑗𝑐𝑑 در جدول  ،8ارائه شده است.
جدول  .8مقادیر پارامترهای 𝑗𝑎𝑎 𝑚𝑐𝑗 ،و
𝑗𝑎𝑎
𝑗𝑐𝑚
𝑗𝑐𝑑

𝑗𝑐𝑑

محصول 1

محصول 2

محصول 3

محصول 4

محصول 5

1.5
45
10

3
50
5

2
60
10

2.5
50
5

3
45
5

مقادیر پارامتر مربوط به ضریب مصرف قطعات در محصوالت
داده شده است.

𝑗𝑖𝑝𝑝𝑟

در جدول  ،9نشان
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جدول  .9مقادیر پارامتر

𝑗𝑖𝑝𝑝𝑟

محصول 1

محصول 2

محصول3

محصول 4

محصول5

2
3
2
2
1

2
3
2
3
3

2
2
1
2
2

1
2
1
3
2

1
2
1
3
1

قطعه 1
قطعه 2
قطعه 3
قطعه 4
قطعه 5

مقادیر پارامترهای مرتبط با حداقل و حداکثر توان تأمینکنندگان در تأمین مجموع قطعات
موردنیاز 𝑡𝑘𝐴 و 𝑡𝑘𝐵 در جدول  ،10ارائه شده است.
جدول  .10مقادیر پارامترهای

𝑡𝑘𝐴 و 𝑡𝑘𝐵

تأمینکننده 1

تأمینکننده 2

تأمینکننده 3

تأمینکننده 4

تأمینکننده 5

دوره 1

1000-5000

1500-5000

2500-7000

1000-5000

2000-6000

دوره 2

1000-5000

1500-5000

2500-7000

1000-5000

2000-6000

مقادیر پارامتر مربوط به هزینه راهاندازی هر سایت نوسازی برای تولید قطعات در دورههای
مختلف 𝑡𝑙𝑖𝑟𝑐𝑠 در جدول  ،11ارائه شده است.
جدول  .11مقادیر پارامتر
قطعه 1
قطعه 2
قطعه 3
قطعه 4
قطعه 5

𝑡𝑙𝑖𝑟𝑐𝑠

سايت 1

سايت 2

سايت 3

سايت 4

سايت 5

5
5
8
3
5

3
5
10
5
5

4
6
8
5
7

2
6
10
6
7

4
5
8
6
9

فرض میشود مقادیر متناظر برای هر دو دوره یکسان است.

مقادیر پارامتر مربوط به هزینه تأمین قطعات از تأمینکنندگان در دورههای مختلف 𝑡𝑘𝑖𝑠𝑐𝑝

در جدول  ،12ارائه شده است.
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جدول  .12مقادیر پارامتر

𝑡𝑘𝑖𝑠𝑐𝑝

دوره دوم

دوره اول

تأمینکننده1

تأمینکننده 2

تأمینکننده 3

تأمینکننده 4

تأمینکننده 5

تأمینکننده 1

تأمینکننده 2

تأمینکننده 3

تأمینکننده 4

تأمینکننده 5

15
20
17
26
22

17
24
25
28
25

20
18
24
32
26

24
20
18
30
30

16
18
18
25
26

15
20
17
26
22

17
24
25
28
25

20
18
24
32
26

24
20
18
30
30

16
18
18
25
26

قطعه 1
قطعه 2
قطعه 3
قطعه 4
قطعه 5

مقادیر پارامترهای میانگین درصد قابلنوسازی قطعات جداشده در سایت جداسازی در هر
دوره 𝑡𝑖𝑟𝑚 برای کلیه قطعات معادل  80درصد و حداکثر ظرفیت تولید محصوالت در هر دوره
𝑡𝑃𝐴 معادل  16000واحد برای هر دوره در نظر گرفته شده است.
بهمنظور حل مسئله با استفاده از روش  AECابتدا جدول عایدات را برای توابع مختلف هدف
تشکیل میشود که کلیه توابع هدف توابع هدف از نوع ماکسیممسازی است .جدول  ،13مقادیر
توابع مختلف هدف را نشان میدهد.
جدول  .13جدول عایدات برای مدل سههدفه (هر سه هدف حداکثرسازی)
نوع تابع هدف

مقادير اهداف با فرض
بهینهسازی 𝟏𝒁

مقادير اهداف با فرض
بهینهسازی 𝟐𝒁

مقادير اهداف با فرض
بهینهسازی 𝟑𝒁

Max 𝑍1

2148912

1290535

1180706

Max 𝑍2

16876

29563

18344

Max 𝑍3

8521

9965

10598

مطابق نتایج جدول  ،13سه جواب نامغلوب ارائه شده است .در زمانی که تابع هدف اول
(سود) بهینه میشود  ،مقادیر تابع هدف دوم (امتیازات زیستمحیطی -اجتماعی) و تابع هدف سوم
(امتیازات تأمینکنندگان) بهترتیب معادل  16876و  8521است .در حالتی که تابع هدف دوم
بهینه میشود ،امتیازات زیستمحیطی ـ اجتماعی به حداکثر مقدار خود ،یعنی  29563میرسد .در
این حالت مقدار تابع هدف سود کاهش زیادی مییابد و به مقدار  1290535میرسد؛ هرچند
امتیاز تأمینکنندگان نیز رشد نسبی دارد و به مقدار  9965میرسد .در حالت سوم نیز امتیازات
تأمینکنندگان حداکثر میشود و به عدد  10598میرسد؛ اما سود به عدد  1180706میرسد که
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مجدداا کاهش زیادی نسبت به قبل نشان میدهد و امتیازات زیستمحیطی ـ اجتماعی نیز به
 18344میرسد.
مقادیر توابع هدف سهگانه به همراه مقدار تابع هدف روش  AECو همچنین مقدار
متغیرهای مازاد توابع هدف دوم و سوم ( 𝑠1و  )𝑠2با تغییر مقدار 𝛿 در جدول  ،14ارائه شده
است .یادآوری این نکته الزم است که مقادیر  𝜖1و  𝜖2برای توابع هدف دوم و سوم بهترتیب
معادل  25000و ( 9500بر اساس دامنه تغییرات تابع از جدول عایدات) در نظر گرفته شده است.
جدول  .14مقادیر توابع هدف و متغیرهای مازاد با فرض  𝜖1و  𝜖2معادل  25000و 9500
مقدار تابع هدف
روش AEC
𝑍1
𝑍2
𝑍3
𝑠1
𝑠2

معادل 𝜹10

معادل 𝜹25

معادل 𝜹50

معادل 𝜹100

10.494

23.609

45.611

90.019

1698759
29436
10589
4436
1089

1687180
29436
10591
4436
1091

1176225
29562
10597
4562
1097

1164937
29563
10598
4563
1098

با توجه به جدول  ،14با افزایش مقدار 𝛿 از  25به  50مقدار تابع هدف اول ،یعنی سود ،به
مقدار زیادی کاهش یافته است؛ درحالیکه مقادیر توابع هدف دوم و سوم ،یعنی امتیازات زیست
محیطی ـ اجتماعی و امتیازات ارزیابی تأمینکنندگان ،افزایش ناچیزی داشته است.
نمودار پارتو مربوط به این جوابها نیز در شکل  ،2مشاهده میشود .همانطور که از نمودار
مشخص است مقادیر تابع هدف اول بین  1164937تا  1698759نوسان داشته است؛ درحالیکه
تابع هدف دوم بین  29436تا  29563نوسان میکند .نوسان تابع هدف سوم بسیار محدود است
و بین  1089تا  1098قرار دارد.

شکل  .2نمودار پارتو مرتبط با جوابهای تولیدشده
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در این پژوهش یک مدل ریاضی یکپارچه سهمرحلهای برای ارزیابی تأمینکنندگان قطعات
مختلف یک محصول ،ارزیابی امتیازات زیستمحیطی ـ اجتماعی سایتهای نوسازی و طراحی
شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته شامل تولیدکننده ،مشتریان ،سایت جداسازی قطعات ،سایتهای
نوسازی ،دفع و تأمینکنندگان خارجی ارائه شد .در مرحله نخست با استفاده از روش سوارا ـ
واسپاس امتیازات ارزیابی تأمینکنندگان در رابطه با هر قطعه بهدست آمد و سپس امتیازات
زیستمحیطی ـ اجتماعی سایتهای نوسازی محاسبه شد؛ درنهایت با استفاده از این امتیازات
مدلی سههدفه شامل اهداف حداکثرسازی سود زنجیره و تأمین قطعات از تأمینکنندگان شایسته
با امتیازات ارزیابی باال و همچنین حداکثرسازی امتیازات زیستمحیطی ـ اجتماعی در سایتهای
نوسازی ارائه شد .این مدل در قالب یک برنامهریزی خطی عدد صحیح (صفر و یک) مختلط چند
دورهای ارائه و عملکرد آن با طراحی یک مثال عددی نشان داده شد .بر اساس نتایج حل ،با
افزایش مقدار 𝛿 از  25به  50مقدار تابع هدف نخست ،یعنی سود ،به مقدار زیادی کاهش مییابد؛
درحالیکه مقادیر توابع هدف دوم و سوم ،یعنی امتیازات زیست محیطی ـ اجتماعی و امتیازات
ارزیابی تأمینکنندگان افزایش ناچیزی یافته است.
نتایج پژوهش حاضر برای مدیران صنعت و کاربردهای عملی منافع چندی را در پی خواهد
داشت که عبارتاند از:
ـ آگاهییافتن نسبت به اهمیت ارزیابی و رتبهبندی تأمینکنندگان ،بهخصوص در زمان
یکپارچهسازی آن با مسائل دیگر نظیر طراحی شبکههای تأمین؛
ـ آگاهییافتن نسبت به منافع زیستمحیطی و اجتماعی ناشی از انتخاب سایتهای نوسازی
سازمان و امکان مانور شرکت بر تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی؛
ـ کمک به برنامه ریزان تولید در سازمانهای تولیدکننده بهمنظور اجتناب از تأمین صرف قطعات
از تأمینکنندگان و امکان بهرهگیری از قطعات نوسازیشده؛
ـ آگاهیدادن به برنامه ریزان تولید نسبت به اعتقاد بیشتر به مبانی تولید ناب و دوری از اتالف
تولید مازاد و توجه به منافع اقتصادی کل زنجیره (با توجه به توصیه به مواجهه با کمبود در برخی
از دورهها در حالت بهینه)؛
ـ دادن امکان الزم به مدیران برای پیشبینی نیاز به تأمین قطعات در سالهای آینده و یافتن
تأمینکنندگان مناسب برای آنها با توجه به حجم قطعات نوسازیشده.
بهمنظور توسعه این پژوهش میتوان از روشهای دیگر ارزیابی و رتبهبندی تأمینکنندگان
قطعات مانند «روش کوپراس »1در حالت معمول ،فازی و یا خاکستری استفاده کرد؛ همچنین
1. COPRAS
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میتوان از سایر روشهای حل مسائل چندهدفه نیز برای تولید جوابهای پارتو بهره گرفت .مدل
ریاضی مسئله نیز قابلتوسعه بوده و میتوان برخی پارامترها نظیر تقاضا و یا پارامترهای هزینهای
را توأم با عدمقطعیت در نظر گرفت و از روشهای برنامهریزی احتمالی ،سناریویی ،استوار و
استوار فازی بر حسب شرایط مسئله استفاده کرد.
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