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چکیده 
زنجیره تأمین ساختوساز با چالشهای بسیاری مواجه است که از مهمترین آنها میتوان به اتـف
بیشازحد منابع در سایت پروژه و همچنین میزان باالی انتشار آالیندهها در این نوع از زنجیرههای تأمین
اشاره کرد؛ از سوی دیگر ،اغلب مدیران این نوع از زنجیرهها ملزم به یکپارچه در نظرگرفتن زنجیره تأمین
از قبیل ویژگیهای زمانی و منابع پروژه ،تعیین سطح تولید و موجودی و تعیین تعداد و نوع وسایل نقلیـه
در آن هستند تا هزینههای آن بهصورت بهینه تعیین شود؛ به همین منظور ،در این مقاله مـدلی یکپارچـه
ارائه شده که هد نخست بیشینهسازی سود و هد دوم کمینهسازی میزان انتشار گاز کربن دیاکسـید
است؛ بهطوریکه راهکاری نیز برای جلوگیری از اتف منابع در سایت پروژه ارائه شده است .بـا فـر
مشخصبودن شبکه پروژه و همچنین مدتزمان و تقاضای روزانـه هـر یـز از فعالیـتهـا ،ایـن مـد ،
برنامهریزی زنجیره را در دورههای زمانی مختلف انجام میدهد .با توجه به دوهدفه و غیرخطیبودن ایـن
مد  ،ابتدا مد  ،خطی و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیلون و کدنویسی در نـرمافـزار GAMS
حل شد و درنهایت نتایج آن با استفاده از دو مثا عددی موردتحلیل قرار گرفت.
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.1مقدمه 

امروزه بیشتر سازمانهای پروژهمحور بـه ایـن نتیجـه رسـیدهانـد کـه تمـامی فعالیـتهـای
ساختوساز را نمیتوانند در سایت پروژه انجام دهند؛ ازاینرو نیاز به طراحی زنجیرههـای تـأمینی
به وجود آمد که تأمینکنندگان بخشی از فعالیتهای ساختوساز را به عهده میگیرنـد و پـس از
تولید محصو نهایی و ارسا آن به سایت پروژه ،پیمانکار فعـا در پـروژه تنهـا وهیفـه مونتـاژ
محصوالت تولیدشده توسط تأمینکنندگان را بر عهده خواهد داشت .از امتیازاتی که ایـن نـوع از
زنجیرههای تأمین برای پروژه دارد ،میتوان به تسریع در امور اجرایی پروژه ،کاهش ریسز ناشی
از اجرای نامناسب برخی از عملیاتهای ساختوساز در سایت پـروژه کـه مـیتـوان آنهـا را بـه
تأمینکنندگان برونسپاری نمود و غیره اشاره کرد .زنجیـره تـأمین سـاختوسـاز شـامل تمـامی
فرآیندهای تجاری پروژههای ساختوساز همچون تقاضـای مشـتری ،تقاضـای طـراق ،تقاضـای
سایت پروژه ،نگهداری و تعمیرات و جایگزینی است که تمامی مـوارد ذکرشـده در پـروژه درگیـر
هستند [ .]28 ، 16نمایی شماتیز از زنجیره تأمین ساختوساز را میتوان در شـکل  ،1مشـاهده
کرد.

شکل  .1زنجیره تأمین ساختوساز []28

مدیریت زنجیره تأمین ساختوساز 1شامل تجمیع فرآیندهای کلیـدی پـروژههـای سـاخت از
قبیل تقاضای مشتریان ،طراحی و ساخت و همچنین تجمیع اعضای کلیدی پـروژه ماننـد مالـز
پروژه ،طراق ،پیمانکار ،پیمانکار فرعی و تأمینکننده است.
درنظرگرفتن مسائل زیستمحیطی در مدیریت زنجیره تأمین ساختوسـاز شـامل طراحـی و
برنامهریزی ،انتخاب و منبع یابی مواد ،فرآیند اجرای پروژه ،تحویل پروژه به مشـتری و همچنـین
1. Construction Supply Chain Management
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طیشدن عمر مفید آن است .با توجه به اینکه در اغلب پروژههای ساختوساز منابع قابلتـوجهی
اتف میشود و زنجیره تأمین آنها نیز آالیندگی زیستمحیطی بسیاری دارند؛ بنـابراین اعمـا
رویکرد مدیریت سبز زنجیره تأمین امری الزم و ضروری به نظر میرسد [.]24
در اغلب مقالههای ارائهشده در حوزه زنجیره تأمین ساختوساز ،مد هایی که برای مـدیریت
این نوع از زنجیرههای تأمین ارائه شدهاند از رویکرد سنتی مدیریتی برای مدیریت زنجیره تـأمین
بهره میبرند؛ یعنی در رویکرد سنتی اغلب توجه به حداکثرشدن سـود بخشـی از زنجیـره تـأمین
بهصورت محلی است که در این حالت ممکن است به یز جواب بهینه محلی اکتفا شـود و کـل
زنجیره تأمین به صورت بهینه رفتار نکند .به همین دلیل ارائه رویکرد جدیـدتری بـرای مـدیریت
زنجیره تأمین ساخت ،ضروری است تا کل سود زنجیره تأمین بهصورت تجمیـعشـده مـدیریت و
بهینه شود؛ از طر دیگر اغلب مد های موجود در این حوزه به زنجیره تأمین ساخت بهصـورت
یز زنجیره تأمین عادی تولید مینگرند؛ حا آنکه ویژگیهای زنجیره تأمین ساختوساز منطبق
بر زنجیره تأمین پروژه است که نباید در آن پروژه بهعنوان یز مشـتری عـادی در نظـر گرفتـه
شود؛ بلکه باید زمانبندی پروژه در برنامهریزی کل زنجیره تأمین تأثیر داشته باشد تا مقدار تولید،
موجودی و حملونقل با توجه به نیاز پروژه تعیین شود .عفوه بر مباحث مرتبط با زنجیره تأمین و
پروژه ،در زمینه مسائل زیستمحیطی اغلب مقالههای ارائهشده تنها با درنظرگرفتن عوامل ثابـت
مرتبط با مباحث زیستمحیطی سعی دارند تا بهگونـهای الزامـات مـدیریت سـبز زنجیـره تـأمین
ساختوساز را در مد های خود بیاورند؛ حا آنکه بیشتر رویکردهای ارائهشده با واقعیـت فاصـله
دارند و نیاز است که با رویکردی واقعگرایانه ،عفوه بر درنظرگرفتن میزان انتشار گازهای آالینده،
نوع و تعداد خودروهایی که آالیندگی کمتری دارند در زنجیره تأمین مشـخص شـود و همچنـین
کارخانه هایی که آالیندگی کمتری دارند مقدار بیشتری نسبت بـه کارخانـههـایی کـه آالینـدگی
بیشتری دارند ،تولید کنند .با توجه به این توضیحات الزم اسـت تـا بـا مبـانی نظـری و پیشـینه
پژوهش در این زمینه به شناسایی شکا های تحقیقاتی پرداخته شود.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

مبانی نظر موجود در زمینه مدیریت زنجیره تأمین ساختوسـاز نشـان مـیدهـد کـه بیشـتر
پژوهشگران در این زمینه به رویکردهای کیفی و مـدیریتی در پـژوهشهـای خـود پرداختـهانـد.
خفصهای از پژوهشهای کیفی در ادامه ارائه میشود .وریجهو و همکاران ( ،)2000اواخر دهه
 1990میفدی را زمان ورود مبحث زنجیره تأمین در زمینه پروژههای ساختوسـاز مـیداننـد .دو
دلیل عدمتوسعه بهرهوری و افزایش اهمیت زنجیره تأمین سبب ورود این مبحث بـه پـروژههـای
ساختوساز است [ .]27اُبرین ( ،)1999ابتداییترین پژوهش را در زمینه مـدیریت زنجیـره تـأمین
ساختوساز ارائه کرده است .او در پژوهش خود به هماهنگی زنجیره تأمین و پروژه ،هزینهیابی و
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کنتر در پروژههای ساخت پرداخت [ .]19گرین و همکاران ( ،)2005به چگـونگی بـهکـارگیری
تکنیزهای مختلف زنجیره تأمین در پروژههای مختلف و بهطور همزمان ،پرداختند [ .]8یکـی از
دالیل اصلی برای تطبیق زنجیره تأمین و پروژههای ساختوساز نیاز به یکپارچگی 1در این نوع از
پروژهها است .خلفان و مزدرموت ( ،)2006دربـارهی اقـدامات مختلـف ،ازجملـه یکپـارچگی در
صنعت ساختوساز بحث کرده و سـعی کردنـد تـا بـا ارائـه راهکارهـایی بـه سـطح بهینـهای از
یکپارچگی در زنجیره تأمین ساختوساز دست یابند [ .]4ژیائوالنـ و همکـاران ( ،)2007مـدلی
کیفی ارائه کردند که در آن مدیریت زنجیره تأمین ،پـروژههـای سـاخت را بـهعنـوان همـاهنگی
درونسازمانی در زنجیره تأمین ساختوساز در نظر میگیرد؛ همچنین آنها فرآیند یکپارچهسـازی
را در زنجیره تأمین از فرآیندهای کلیدی کسبوکار و سازمان مـیداننـد [ .]28مـدیریت زنجیـره
تأمین سبز راهی مؤثر برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ،ذخیره انرژی و کاهش اتـف در
منابع است که میتواند باعث افزایش رقابتپذیری در صنعت ساختوسـاز و پـروژههـای سـاخت
شود و اهمیت بسزایی در توسعه پایدار دارد .در همین راستا بر اساس پژوهش فرانچسکو و فـابیو
( ،)2010اثر اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز در پروژههای ساختوساز بررسی شده اسـت .ایـن
پژوهش در  7کشور مختلف و در پروژههای ساخت با شرایط مختلف زیستمحیطی انجام شد .بر
اساس نتایج این پژوهش بهکارگیری مفحظات سبز در پروژههای ساختوساز ارتقای چشمگیری
در عملکرد زیستمحیطی زنجیره تأمین دارد؛ از طرفی با بهبود شرایط زیستمحیطی هزینههـای
کلی زنجیره تأمین کاهش مییابد [ .]4در پژوهشـی دیگـر ژیـآنهـای ( ،)2010پـس از بررسـی
مشکفت زیستمحیطی مشترک بین اغلب پروژههای ساختوساز ،چـارچوبی مـدیریتی را بـرای
ارزیابی عملکرد زیستمحیطی پروژههای ساختوساز ارائه کرد [ .]15مارتـا و همکـاران (،)2009
رویکردی سیستماتیز ارائه کردند که بر اساس این رویکرد پروژههـای سـاختوسـاز در مرحلـه
پیشساختمان 2باید اثرات بالقوه نامطلوب خود بر محیطزیست را شناسایی کنند و با رویکردی که
در این پژوهش ارائه شده است و معیارهای موجود در آن ،اثرات مخرب احتمالی بر محیطزیسـت
را کاهش دهند [.]7
در ادامه پژوهشهایی که بهصورت کمی ارائه شدهاند ،بررسی میشود.
مدیریت ریسز جزئی ضروری در هر پروژه ساختوساز است .کومـار و ویسـواناتان (،)2007
مد و چارچوبی کمی طراحی کردند که بهوسیله آن می توان سیستمی برای پشتیبانی تصمیم در
بحث مدیریت ریسز زنجیره تأمین ساختوساز ایجاد کرد که این سیستم میتواند مـدیران را در
اتخاذ تصمیمهای پیشگیرانه و همچنین مدیریت پیشگیرانه ریسز در زنجیره تأمین ساختوسـاز
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2. Pre-Construction
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یاری کند [ .]12من و همکاران ( ،)2010به توسعه مد بلوغ 1بهمنظـور انـدازهگیـری و بهبـود
روابط میان اعضای کلیدی زنجیره تأمین پروژه ساخت پرداختند .بر این اساس مـد ارائـهشـده،
اصل قابلیت بلوغ زنجیره تأمین ساختوساز را دنبا کرده و  4سطح بلوغ را برای زنجیره تـأمین
ساخت تعریف میکند .قالب کلی مد ارائهشده بهصورت یز ماتریس است کـه شـرق جزئیـات
برای معیارهای ارزیابی بلوغ در  8گروه و هر گـروه در  4سـطح تعریـف شـده اسـت [ .]15یـان
( ،)2012مدلی کمی ارائه کرد که به بحث مدیریت ناب 2در زنجیـره تـأمین پـروژههـای سـاخت
میپردازد .هد این مد بهکارگیری تفکر ناب در زنجیره تأمین ساختوساز است و عفوه بر آن
کارکرد و بازدهی زنجیره تأمین ساختوساز را به میزان زیادی بهبـود مـیبخشـد [ .]1سـرن و
همکاران ( ،)2006مدلی با هد بهینهکردن موجودی تجمیعشـده 3در زنجیـره تـأمین از طریـق
کاهش موجودی مواد در سایت پروژه ارائه کردند  .مفهـوم اصـلی ایـن مـد بـر اسـاس هزینـه
موجودی تجمیعشده و همچنین سیاست موجودی تحتمدیریت فروشنده 4است [.]26
جاسکوفسکی و همکاران ( )2014با ارائه مدلی ریاضی که در آن هد کـاهش هزینـههـای
تحویل از تأمینکننده به انبار و حمل از انبار به سایت پروژه است به دنبا تعیین میزان منبعی که
از یز تأمینکننده به مکانهای تعبیهشده بـرای نگهـداری منـابع هسـتند [ .]13ژو و همکـاران
( ،)2013مدلی ریاضی ارائه کردند که هد اصلی این مد بهینهکردن کل هزینـههـای زنجیـره
تأمین است؛ از طرفی با اعما یز ثابت زیستمحیطی ،عملکـرد زیسـتمحیطـی پـروژه را نیـز
بهعنوان یز هزینه وارد تابع هد کردند که همزمان با حداقلشدن هزینـههـای کلـی زنجیـره
تأمین ،هزینههای زیستمحیطی نیز بهتبع آن کاهش مییابد .در ایـن مـد زمـانبنـدی پـروژه
اعما نشده است [ .]29الهدلی و مریز ( ،)2012مدلی ریاضی برای شبکه زنجیره تأمین طراحی
کردند که اثرات انتشار گاز  CO2توسط وسایل نقلیـه را در نظـر مـیگیـرد و هـد ایـن مسـئله
حداقلکردن میزان انتشار گاز  CO2توسط وسایل نقلیه فعا در زنجیره تأمین است .در این مد
محدودیتهای زمانی پروژه لحاظ نشده است [ .]5آرتیگس و همکاران ( )2011به دنبا بررسـی
تعدادی از مد ها ارائهشده در زمینه زمـانبنـدی پـروژه بـا محـدودیت منـابع 5بودنـد .آنهـا بـا
بهکارگیری معیارهای ارزیابی ارائهشده ،به بررسی چهار مد پرداختند [ .]10در دنیـای واقعـی در
بیشتر مواقع منابع مورداستفاده فعالیت ثابت نیستند؛ ولی میتوان از دورهای به دوره دیگر منتقـل
شوند .نیبر و کولیش ( ،)2014پژوهشی در ارتبـا بـا ارائـه مـدلی بـرای زمـانبنـدی پـروژه بـا
محـدودیت منــابع انعطــا پـذیر 6انجــام دادنــد .ایـن مــد بــا هـد کــاهش  Make Spanو
1. Maturity
2. Lean Management
3. Integrated Inventory
)4. Vendor Managed Inventory (VMI
5. Resource-Constrained Project Scheduling Problem
6. Flexible Resource-Constrained Project Scheduling Problem
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محدودیتهای پیشنیازی و محدودیتها دسترسی به منابع به دنبا تعیین زمـان شـروع ،زمـان
پایان ،مدتزمان فعالیت و نحوه استفاده منابع توسط فعالیت است [.]18
با توجه به پژوهشهایی که در این زمینه بهصورت کمی ارائه شدهاند ،میتـوان دریافـت کـه
هیچ یز از مد های ارائهشده مباحث زنجیره تأمین ،زمانبندی پروژه و مسائل زیستمحیطی را
بهصورت همزمان در نظر نمی گیرند .در این مقاله مدلی یکپارچه و دو هدفه ارائـه مـیشـود کـه
عفوه بر حداکثرسازی سود ،همزمان میزان انتشار گاز کربن دیاکسید را نیز حداقل میکنیـد .در
این مد محدودیتهای زمانی پروژه لحاظ شـده اسـت و بـا توجـه بـه میـزان تقاضـای روزانـه
فعالیتهای پروژه ،زمانبندی پروژه و همچنین برنامهریزی زنجیره تـأمین پشـتیبان پـروژه نیـزه
انجام میشود .از دیگر ویژگیهای این مد تعیین میزان تولید ،سطح موجودی و همچنین مقدار
حملونقل است؛ از طرفی تعداد وسایل نقلیه با توجه به میـزان هزینـه حمـل و همچنـین مقـدار
آالیندگی آنها تعیین مـیشـود .ایـن مـد رویکـرد جدیـدی را در زمینـه زنجیـره تـأمین سـبز
ساختوساز ارائه میکند که بر اساس آن ،پارامترهای زیستمحیطی برخف مـد هـای موجـود
ثابت نیست و به نوع وسایل نقلیه و همچنین میزان تولید کارخانهها وابسته اسـت .در ایـن مـد
تقاضای روزانه فعالیتها مشخص است و زنجیره تأمین توانایی تأمین چنـد نـوع منبـع موردنیـاز
پروژه را دارد .مد ارائهشده غیرخطی است و با استفاده از روشهای خطیسازی بـه یـز مـد
کامفً خطی تبدیل شده است .این مد با بهرهگیری از روش محدودیت اپسیلون و کدنویسـی در
نرمافزار گمس حل شده و با ارائه دو مثا عددی مرتبط نتایج آن تحلیل و بررسی شده است.
در جدو  1به تقسیمبندی مهمترین پژوهشهای انجامشده و تفاوت آنها با این پژوهش
پرداخته شده است.
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جدو  .1مرور مبانی نظری این حوزه
زنجیرهتأمینسبز 

گردشکاال 

کسبوکار


الکترونیک 

موجودی 

انبارش 

حملونقل 


کاهشوکنترل 

ارزيابيعملکرد 

تجمیعويکپارچگي 

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

هماهنگي 

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

ريسک 

✓

کیفي 

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

کمي 

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

مرورمبانينظری 

جريانموادواطالعات 

✓

مدلهایتجمیعوتصمیم 


نوعمسئله 

[]24
[]8
[]25
[]7
[]12
[]15
[]29
[]10
پژوهش حاضر

با توجه به درنظرگرفتن مفاهیم لجستیز سبز نیاز است تا به مـرور مبـانی نظـری در حـوزه
برنامهریزی زنجیره تأمین با اهدا زیستمحیطی پرداخته شود.
در دهه  ،1990هیئت مدیریت لجستیز سه مطالعه مرتبط با لجیستیز سبز را منتشـر کـرد.
مطالعه نخست ،بهصورت واقعی یکی از نخستین مطالعههایی است که لجستیز سبز را بهصورت
کامل آزمون کرده و موضوعی را از جنبه کاهش ضایعات معرفی کرد [ .]21بر مبنای مصاحبههـا
با صنعت امریکا و سازمانهای دولتی ،پژوهشگر نتیجهگیری کرده است که لجسـتیز معکـوس
هنوز در مرحله بسیار ابتدایی قرار دارد؛ بنابراین شرکتها بـه نسـبت در ارتبـا بـا ایـن موضـوع
واکنش نشان دادند .پس از زمان کوتاهی از این پژوهش ،هیئت مدیریت لجستیز پـژوهش دوم
را با تأکید بر استفاده مجدد و بازیافت در لجستیز سبز منتشر کرد .پژوهشـگران نتیجـه گرفتنـد
که لجستیز سبز بسیار سریع همراه با شرکتهای زیادی که دارای برنامههای پیشگام در رابطـه
با کاهش ضایعات هستند ،پدید میآمد .بعد از معرفی رشته و نشاندادن فرصتها ،هیئت مدیریت
لجستیز ،مطالعه سومی را پیشنهاد داد که به اجرا و توسعه لجستیز سبز اختصاص یافـت [.]11
این مطالعه موجب شکلگیری موضوعهای مرتبط از قبیل مدیریت و کنتـر  ،سـنجش و مالیـه،
بهمنظور برنامههای لجستیز سبز شد .
در ادامه به مد های ارائهشده در طراحی شبکهی لجستیز سبز پرداخته شده است.
جایارامان و همکاران ( ،)2000یز مد برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته برای طراحی
شبکهی لجستیز سبز با هد حداقلسـازی هزینـه ارائـه کردنـد .در پـژوهش آنهـا تنهـا بـه
فعالیتهای احیای محصوالت برگشتی پرداخته شده است .این مطالعه جزو معدود پژوهشهـایی
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است که به طراحی یز سیستم کششی 1در لجستیز سبز مبتنـی بـر تقاضـای مشـتریان بـرای
احیای محصوالت احیاشده می پردازد [ .]6کریکه و همکاران( ،)2001یز شبکه لجسـتیز سـبز
دوردهای برای یز تولیدکننده دستگاههای کپی با استفاده از یز مد برنامهریـزی خطـی عـدد
صحیح آمیخته طراحی کردند .در این مد هزینههای پردازش محصوالت برگشـتی و موجـودی
نیز در تابع هد موردتوجه قرار گرفته است [ .]3آراس و همکاران( ،)2008بـه ارائـه یـز مـد
غیرخطی برای تعیین محل مراکـز جمـعآوری محصـوالت مصـر شـده در یـز شـبکه سـاده
لجستیز معکوس پرداختند .نکته قابلتوجه در پژوهش آنها ،توانایی مد بـرای تعیـین قیمـت
خرید محصوالت مصر شده از دارندگان آن با هد حداکثرکردن سود حاصله است .آنها بـرای
حل مد از یز روش ابتکاری بر مبنای جستوجوی ممنوع 2استفاده کردند [.]22
دکر و همکاران( )2013در مطالعهای که در مورد لجستیز معکوس انجام دادند ،مـد هـای
کمی استفادهشده در زمینه لجستیز معکوس را ارائه کردند [.]2
در ادامه مقاله ،در بخش  ،3به روششناسی پژوهش پرداخته میشود؛ سپس در بخش 4
تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش آورده شده است .در بخش  5به نتیچهگیری و ارائه
پیشنهادهای آتی پرداخته شده است.
روششناسيپژوهش

.3

این پژوهش از نظر موضوع جزو پژوهشهای لجستیز تجاری با تمرکز بر موضوع سود و
زیستمحیطی محسوب میشود .ابزار گردآوری دادهها ،مطالعات کتابخانهای است .با مطالعه
پژوهشهای مختلف که بهتفصیل در بخش مرور مبانی نظری به آنها اشاره شد ،شکا
پژوهش شناسایی شد که بر این اساس در پژوهش حاضر یز مد ریاضی چندهدفه پیشنهاد
شده است که تفش میکند سود تجاری و محیطزیست را در نظر بگیرد؛ به این صورت که تابع
هد او مربو به بیشینهسازی سود کل زنجیره تأمین است که خود به دو بخش تقسیم
میشود .بخش نخست ،درآمدهای زنجیره تأمین که شامل درآمد حاصل از فروش و همچنین
یارانه دریافتی از دولت است .بخش دوم هزینههای مختلف زنجیره تأمین را دربرمیگیرد که
شامل هزینههای تولید ،موجودی ،حملونقل وبازیافت است .تابع هد دوم حداقلسازی میزان
انتشار گاز کربندیاکسید است که شامل دو قسمت است ،قسمت نخست آن میزان انتشار گاز
کربندیاکسید توسط وسایل نقلیه است که وابسته به وزن وسیله و محموله بارگذاریشده در آن
است؛ قسمت دوم تابع هد میزان انتشار کربندیاکسید توسط کارخانههای تولیدی است که
وابسته به میزان تولید است؛ بنابراین مد پیشنهادی با درنظرگرفتن همزمان ویژگیهای تقاضا،
1. Pull
2. Tabu search.
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زمان ،هزینه و فعالیتهای زیستمحیطی گامی در جهت بهبود شرایط ساختوساز برمیدارد .به
دلیل غیرخطیبودن ،مد پیشنهادی با روشهای ابتکاری خطیسازی شده و برای حل چندهدفه
مد از روش محدودیت اپسیلون استفاده شده است؛ سپس برای نمایش کارایی مد  ،دو مثا
عددی ارائه شده است و درنهایت مد در نرمافزار گمس حل و به تحلیل حساسیت پرداخته شده
است.
بیان مسئله .زنجیره تأمین موردبحث در این پژوهش زنجیره تأمینی سهسطحی است که در
سطح نخست مواد اولیه موردنیاز منابع مصرفی پروژه و در سطح دوم منابع مصرفی پروژه تولید
میشود .در سطح سوم نیز پروژه قرار دارد که بهعنوان مشتری و یا مصر کننده زنجیره تأمین
در نظر گرفته میشود .در ادامه عضو دیگری نیز در زنجیره تأمین وجود دارد که وهیفه بازیافت
منابع اتف شده در سایت پروژه را بر عهده دارد؛ به این صورت که در سایت پروژه با توجه به
ماهیت منابع مصرفی ممکن است بخشی از این منابع اتف شود .مرکز بازیافت مقادیر
اتف شده را دریافت میکند و پس از انجام عملیات بازیافت بخشی از مقادیر اتف شده را که
قابلیت بازیافت دارند ،بهصورت مواد اولیه فرآوری کرده و به سطح دوم ارسا میکند و قسمتی
که دیگر قابلیت بازیافت ندارد را به مرکز دیگری برای دفع ارسا میکند .در این مسئله دو نوع
جریان لجستیز روبهجلو و معکوس وجود دارد .نمایی از زنجیره تأمین مسئله در شکل  ،2ارائه
شده است .جریان لجستیز روبهجلو با پیکانهای سیاه و جریان لجستیز معکوس با پیکانهای
خطچین نشان داده شده است.

شکل  .2زنجیره تأمین سبز ساختوساز موردبررسی در این پژوهش

از مشکفت اغلب پروژهها می توان به کمبود منابع و یا مازاد آن در سایت پروژه اشـاره کـرد.
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این معضل بهدلیل نبود هماهنگی بین پروژه و زنجیره تأمین پشتیبان پروژه است .برای رفع ایـن
مشکل الزم است که زمانبندی پروژه بهنحوی صورت گیرد که منابع موردنیاز پروژه در هر دوره
زمانی با توجه به زمانبندی و میزان تقاضای پروژه تعیین گردد تا به زنجیره تأمین سفارش صادر
شود.
در حوزه مسائل زیستمحیطی نیز اغلب پروژههـا دارای اتـف منـابع و آالینـدگی بسـیاری
هستند که این مشکل را میتوان با درنظرگرفتن یز مرکز بازیافت بـرای منـابع اتـف شـده در
سایت پروژه مرتفع کرد .وجود این مرکز بهصورت غیرمستقیم باعث کاهش هزینـههـای تولیـد و
موجودی در زنجیره تأمین و درنهایت کاهش هزینههای پروژه میشود؛ از طرفی میتوان الزامات
زیستمحیطی را برای تولیدکنندگان در سطوق مختلف زنجیره تأمین با توجه به شرایط آالیندگی
کارخانه و سطح تولید آن در نظر گرفت .در زمینه حملونقـل مـد سـعی دارد وسـیلهای را کـه
هزینه آالیندگی و حملونقل کمتری دارد ،انتخاب کند تا درنهایت هزینههـای موجـود در زمینـه
حملونقل نیز حداقل شود .نکته دیگری که در زمینه مسائل زیستمحیطی اهمیت بسـزایی دارد،
مبحث انتشار گازهای گلخانهای است .در این مسئله سعی شده است که میزان انتشار گـاز CO2
با توجه به مقدار تولید هر یز از کارخانه های تولیدی و همچنین مقدار وزن وسـیله نقلیـه و بـار
حملشده توسط آن ،حداقل شود.
با توجه به نکات ذکرشده میتوان مدلی ریاضی را با ویژگیهای زیر برای این مسئله تعریـف
کرد:
ـ زمانبندی پروژه برای تعیین سطح سفارش پروژه در هر دوره زمانی با توجه به تقاضای روزانـه
پروژه؛
ـ تعیین سطح بهینه موجودی در نزد اعضای زنجیره تأمین با توجـه بـه نیـاز پـروژه در هـر دوره
زمانی؛
ـ تعیین سطح بهینه تولید در نزد اعضای زنجیره تأمین با توجه به نیاز پروژه در هر دوره زمانی؛
ـ تعیین نوع و تعداد بهینهی وسایل حملونقـل بـین اعضـای زنجیـره تـأمین بـا درنظـرگـرفتن
هزینههای زیستمحیطی و حمل هر وسیله؛
ـ کاهش میزان انتشار گاز  CO2توسط وسایل نقلیه و کارخانههای تولیدکننده منابع؛
ـ تعیین مقدار بهینه بار حملشده توسط هر وسیله نقلیه در یز مسیر مشخص؛
ـ کاهش اتف منابع در سایت پروژه؛
ـ کاهش هزینههای زیستمحیطی هر یز از تولیدکنندگان زنجیره تأمین.
مفروضات.برای مد سازی و حل مسئله همواره نمیتوان تمامی موارد موردنیاز و قابلبحث را
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در کنار هم قرار داد .این امر به علت پیچیدهشدن مد و کاربردینبودن آن یا ناتوانی در حل
مد با امکانات موجود است؛ ازاینرو برخی مسائل بهصورت پیشفر در نظر گرفته میشود تا
بتوان در عین جامعبودن مد از کاربردیبودن آن نیز اطمینان حاصل کرد .مفروضات
درنظرگرفتهشده در این مقاله شامل موارد زیر است:
 .1شبکه پروژه و زمان فعالیتها مشخص است؛
 .2زمان آغاز هر فعالیت در محدوده شناوری کل آن فعالیت قرار دارد؛
 .3روابط پیشنیازی از نوع  1FSاست؛
 .4دریافت منابع بدون هیچ تأخیر و یا تعجیلی صورت میگیرد؛
 .5دریافت سفارش در ابتدای هر دوره صورت میگیرد؛
 .6در هر دوره به اندازه تقاضای فعالیتهـای در حـا اجـرای همـان دوره بـرای سـایت پـروژه
سفارش صادر میشود؛ بنابراین در سایت پروژه نگهداری موجودی در نظر گرفته نمی شود؛
 .7تقاضای روزانه فعالیتها مشخص و معلوم است؛
 .8نرخ اتف منابع مصرفی در سایت پروژه مشخص و معلوم است؛
 .9هرفیت نگهداری موجودی هر یز از تسهیفت مشخص و معلوم است؛
 .10زمان تدارک هر یز از اعضای زنجیره تأمین مشخص و ثابت است؛
 .11وسایل نقلیه موجود در هر مسیر تنها مختص به همان مسیر است و در مسیر دیگری از آنها
استفاده نمیشود؛
 .12فعالیتهای پروژه بدون انقطاع انجام میشود؛
 .13زنجیره تأمین موجود توانایی تولید چند نوع منبع مصرفی موردنیاز پروژه را دارد.
مدلسازی مسئله.در این قسمت ابتدا اندیسها و پارامترها تعریف میشوند؛ سپس متغیرهای

تصمیم مشخص میشود .در انتها مد با تابع هد و محدودیتها ارائه میگردد.
انديسها 

 tو  :lروز اجرای پروژه
 :Tدورههای زمانی
2
 :ceسایت پروژه
3
 :Repمرکز بازیافت مواد اتف شده
1. Finish to Start
1. Construction Enterprise
2. Reprocess Center
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1

مجموعهها 


 :PAمجموعهی فعالیتهای پروژه
 :Hjمجموعه فعالیتهای پیشنیازی فعالیت j
2
 :Eتأمینکننده مواد اولیه
3
 :Fتأمینکننده منابع مصرفی پروژه
 :Rمجموعه منابع مصرفی موردنیاز پروژه
 :Kمجموعه وسایل نقلیه
پارامترها 

 : Re ,f ,rدرآمد تأمینکننده از تأمین مواد اولیه موردنیاز منبع نوع  rاز تأمینکننده مواد اولیه بـه
تأمینکننده منابع مصرفی (تن/دالر).
 : R fce, rدرآمد تأمینکننده از تأمین منبع نوع  ،rاز تأمینکننده منابع مصرفی بـه سـایت پـروژه
(تن/دالر).
 : R frep, rدرآمد حاصل از فروش واحد منبع بازیافتشده نوع  rبه تأمینکننده منـابع مصـرفی در
مرکز بازیافت (تن/دالر).
 : S rrepمقدار یارانه پرداخت شده توسط سازمان حفاهت محیط زیست به مرکز بازیافت برای هر
واحد بازیافت مقادیر اتففی منبع نوع ( rتن/دالر).
raw

 : he , rهزینه نگهداری موجودی مواد اولیه منبع نوع  rدر نزد تأمینکننده مواد اولیه (تن/دالر).

 : hfrawهزینه نگهداری مواد اولیه منبع نوع  rدر نزد تأمینکننده منابع مصرفی (تن/دالر).
,r
 : hf , rهزینه نگهداری منبع نوع  rدر نزد تأمینکننده منابع مصرفی (تن/دالر).
 : hrunrepهزینه نگهداری مقادیر اتف شده از منبع نوع  rدر نزد مرکز بازیافت (تن/دالر).
 : hrrep ,eهزینه نگهداری مقادیر بازیافتشده از منبع نوع  rدر مرکز بازیافت که آماده ارسـا بـه
تأمینکننده منابع مصرفی است (تن/دالر).
 : hrrep ,finهزینه نگهداری مقادیر بازیافتشده از منبع نوع  rدر مرکز بازیافت که آماده ارسا به
مرکز دفع نهایی است (تن/دالر).
3. Final Disposal
4. Supplier of Construction Raw Material
5. Supplier of Construction Material
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 : C epr,f , rهزینه تدارکات مقـادیر جریـان فیزیکـی منبـع نـوع  rاز تـأمین کننـده مـواد اولیـه بـه
تأمینکننده منابع مصرفی (تن/دالر).
 : C fpr, r,ceهزینه تدارکات مقادیر جریان فیزیکی منبع نوع  rاز تأمینکننده منابع مصرفی به سایت
پروژه (تن/دالر).
 : C fpr, r, repهزینه تدارکات مقادیر جریان فیزیکی بازیافتشده منبـع نـوع  rو آمـاده ارسـا بـه
تأمینکننده منابع مصرفی (تن/دالر).
 : C fproهزینه تولید منبع نوع  rبرای تأمینکننده منابع مصرفی (تن/دالر).
,r
pro
 : C e , rهزینه تولید مواد اولیه موردنیاز منبع نوع  rبرای تأمینکننده مواد اولیه (تن/دالر).
 : C rrepهزینه بازیافت مقادیر اتف شده از منبع نوع  rدر مرکز بازیافت (تن/دالر).
 : C rfinهزینه دفع نهایی مقادیر اتف شده از منبع نوع  rدر مرکز دفع نهایی (تن/دالر).
 : C etra,f , kهزینه واحد حملونقل از تأمینکننده مواد اولیه به تأمینکننده منـابع مصـرفی توسـط
وسیله نقلیه نوع kام (تن/دالر).
 : C ftra,k,ceهزینه واحد حملونقل از تأمینکننده منابع مصرفی به سایت پروژه توسط وسـیله نقلیـه
kام (تن/دالر).
tra , rep

 : C f , kهزینه واحد حملونقل از مرکز بازیافت به تأمینکننده منابع مصرفی توسط وسیلهی
نقلیه kام (تن/دالر).
tra ,ce , rep

 : C kهزینهی واحد حمل ونقل از سایت پروژه به مرکز بازیافت توسـط وسـیله نقلیـهی
kام (تن/دالر).
 : C ktra ,rep ,finهزینهی واحد حملونقل از مرکز بازیافت به محل دفع نهایی توسط وسیله نقلیـهی
نوع kام (تن/دالر).
 : C kعوار دریافتی توسط دولت برای میزان آالیندگی وسیله نقلیه نوع kام (دالر).
 : C e, rعوار دریافتی توسط دولت برای میزان آالیندگی کارخانه تولیدکننده مواد اولیـه بـه
ازای نرخ تولید مواد اولیه موردنیاز منبع  rو با توجه به شرایط آالیندگی کارخانه (تن/دالر).
 : C f , rعوار دریافتی توسط دولت برای میزان آالیندگی کارخانه تولیدکننده منـابع مصـرفی
به ازای نرخ تولید منبع  rو با توجه به شرایط آالیندگی کارخانه (تن/دالر).
 : g kمقدار گاز CO2منتشرشده توسط وسیله نقلیه kام با توجه به مقدار بار حمـلشـده و وزن
وسیله نقلیه (تن/میلیگرم).
 : g rمقــدار گــاز  CO2منتشرشــده در حــین تولیــد منبــع نــوع  rتوســط کارخانــه تولیــدی
(تن/میلیگرم).
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 : u rهرفیت نگهداری موجودی از نوع منبع  rبرای هر تسهیل (تن).
 :V kهرفیت حملونقل با وسیله نقلیه نوع kام در یز مسیر مشخص (تن).
 : w kوزن وسیله نقلیه نوع kام بدون بار (تن).
 : f kحداکثر تعداد وسیله نقلیه نوع kام.
 : rrنرخ اتف منبع نوع  rدر سایت پروژه.
 :  reنرخ تبدیل مقادیر اتف شده از منبع نوع  rبه مواد اولیه موردنیاز تولید منبع نوع  rدر مرکز
بازیافت.
 :  rfinنرخ تبدیل مقادیر اتف شده از منبع نوع  rبه ماده دورریختنی در مرکز بازیافت.
 :  fr /,rmنسبت تبدیل مقدار مواد اولیه به هر واحد منبع نوع  rدر هر کارخانه تأمینکننده منابع
مصرفی.
 : ES i , LS iزودترین و دیرترین زمان شروع فعالیت .i
 : D i , rتقاضای روزانه فعالیت  iبرای منبع .r
 : Piمدتزمان اجرای فعالیت  iدر پروژه.
متغیرهایتصمیم 
 : OT ,e ,f , rمیزان سفارش مواد اولیه موردنیاز تولید منبـع  rاز تـأمینکننـده منـابع مصـرفی بـه

تأمینکننده مواد اولیه در دوره ( Tتن).
 : OTce,f , rمیزان سفارش منبع نوع  rاز سایت پروژه به تأمینکننده منابع مصرفی در دوره ( Tتن).
 : M T ,e , rمقدار تولید مواد اولیه موردنیاز منبع نوع  rدر نزد تأمینکننـده مـواد اولیـه در دوره T
(تن).
 : M T ,f , rمقدار تولید منبع نوع  rدر نزد تأمینکننده منابع مصرفی در دوره ( Tتن).
 : BT , r , kمقدار حملشده از منبع نوع  rدر یز مسیر مشخص توسط هر وسیله نقلیه نوع kام در
دوره ( Tتن).
raw
 : I T ,e , rسطح موجودی مواد اولیه موردنیاز تولید منبع  rدر نزد تأمینکننده مواد اولیه در دوره T
(تن).
 : I Trawسطح موجودی مواد اولیه موردنیاز تولید منبع  rدر نزد تأمینکننده منابع مصرفی پروژه
,f , r
در دوره ( Tتن).
 : I T ,f , rسطح موجودی منبع نوع  rدر نزد تأمینکننده منابع مصرفی پروژه (تن).
 : I Tunrepسطح موجودی مقادیر اتف شده از منبع نوع  rدر نزد مرکز بازیافت که تحـت عملیـات
,r
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بازیافت قرار نگرفتهاند در دوره ( Tتن).
rep
 : I T , f , rسطح موجودی مقادیر بازیافتشده از منبع نوع .r
 : QTrep, r ,finمقادیر اتف شده از منبع  rکه در دوره  Tپس از بازیافت در مرکز بازیافت بـه محـل
دفع نهایی منتقل میشود (تن).
 : QTce, r, repمقادیر اتف شده از منبع نوع  rدر سایت پروژه در دوره  Tکه برای بازیافت به مرکز
بازیافت منتقل میشود (تن).
 : N kتعداد وسایل نقلیه از نوع kام در هر مسیر.
 : S iزمان شروع فعالیت iام.
 :Y i ,tبرابر  1است اگر فعالیت  iدر روز  tاجرا شود؛ در غیر این صورت برابر است با صفر.
 : X i ,tبرابر  1است اگر فعالیت  iدر روز  tشروع شود؛ در غیر این صورت برابر است با صفر.
تابعهدف.تابع هد ( )1بیشینهسازی سود کل زنجیره تأمین است که خود به دو بخش تقسیم
میشود .بخش نخست ،درآمدهای زنجیره تأمین که شامل درآمد حاصل از فروش و همچنین
یارانه دریافتی از دولت است .بخش دوم هزینههای مختلف زنجیره تأمین را دربرمیگیرد که
شامل هزینههای تولید ،موجودی ،حملونقل و بازیافت است.
Z1 = ∑ ∑ ∑ ∑ R e,f,r OT,e,f,r
r
ce,rep

Q T,r

e

f

Max

T

rep

ce
+ ∑ ∑ ∑ Rce
f,r OT,f,r + ∑ ∑ Sr
r

r

T
rep

f

T

rep

+ ∑ ∑ ∑ R f,r Q T,f,r
r

f

T

pr

− ∑ ∑ ∑ ∑ Ce,f,r OT,e,f,r

()1

r

Qce
T,f,r

rep

pr,ce

Q T,f,r − ∑ ∑ ∑ Cf,r
r
pro

f

f

e

T

pr,rep

− ∑ ∑ ∑ Cf,r
r

T

f

T

pro

− ∑ ∑ ∑ Ce,r MT,e,r − ∑ ∑ ∑ Cf,r MT,f,r
r

e

T

T
f
r
tra
− ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ce,f,k BT,e,f,r,k Ne,f,k
T
e
f
r
k
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tra ce
ce
− ∑ ∑ ∑ ∑ Cf,k
BT,f,r,k Nf,k
T

f

r

k

raw raw
raw
− ∑ ∑ ∑ hraw
e,r IT,e,r − ∑ ∑ ∑ hf,r IT,f,r
T

e

r

T

f

r
rep

− ∑ ∑ ∑ hf,r IT,f,r − ∑ ∑ Cr
T

f

r

T
rep

rep

Q T,r

r
rep

tra
− ∑ ∑ ∑ ∑ Cf,k
BT,f,r,k Nf,k
T

f

r

k
tra,ce,rep

BT,r,k Nk

tra,rep,fin

BT,r,k Nk

− ∑ ∑ ∑ Ck
T

r

r

rep,fin

rep,fin

k
rep,fin

− ∑ ∑ Crfin Q T,r
T

ce,rep

k

− ∑ ∑ ∑ Ck
T

ce,rep

unrep unrep
IT,r )

− ∑ ∑{(hr

r

T

rep,e rep,e
IT,r )

+(hr

r

rep,fin rep,fin
IT,r )}

+ (hr

′
′
− ∑ ∑ ∑ Ce,r
MT,e,r − ∑ ∑ ∑ Cf,r
MT,f,r
T

e

r

T

f

r

ce
− ∑ ∑ ∑ Ck′ Ne,f,k − ∑ ∑ Ck′ Nf,k
e

f

k
ce,rep

− ∑ Ck′ Nk

f

k
rep

rep,fin

− ∑ ∑ Ck′ Nf,k − ∑ Ck′ Nk

k

f

k

k

.) حداقلسازی میزان انتشار گاز کربندیاکسید است که شامل دو قسمت است2( تابع هد
قسمت نخست آن میزان انتشار گاز کربندیاکسید توسط وسایل نقلیه است که وابسـته بـه وزن
 قسمت دوم تابع هد میزان انتشار کـربندیاکسـید.وسیله و محموله بارگذاریشده در آن است
.توسط کارخانههای تولیدی است که به میزان تولید وابسته است
Min

Z2 = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ g k Ne,f,k (BT,e,f,r,k + wk )
T

e

f

r

k

)2(
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ce
ce
+ ∑ ∑ ∑ ∑ g k Nf,k
(BT,f,r,k
) + wk
k
rep

r

T

f

rep

) + ∑ ∑ ∑ ∑ g k Nf,k (BT,f,r,k + wk
k
ce,rep

) (BT,r,k + wk

r

f

ce,rep

k

) + wk

rep,fin

(BT,r,k

T

+ ∑ ∑ ∑ g k Nk
T

r

rep,fin

+ ∑ ∑ ∑ g k Nk
k

T

r

+ ∑ ∑ ∑ g ′e,r MT,e,r + ∑ ∑ ∑ g ′f,r MT,f,r
r

f

r

T

T

e



محدوديتها.محدودیت  ،3نشاندهنده هرفیت موجودی مواد اولیه در تأمینکننده مواد اولیه و

محدودیت  ،4نشاندهنده هرفیت موجودی مواد اولیه در تأمینکننده منابع مصرفی است.
محدودیت  ،5هرفیت موجودی هر منبع در نزد تأمینکننده منابع مصرفی پروژه را نشان میدهد.
محدودیت  ،6نشاندهنده هرفیت موجودی مقادیر اتف شده از منبـع نـوع  rدر نـزد مرکـز
بازیافت است که تحت عملیات بازیافت قرار نگرفتهاند.
محدودیت  ،7هرفیت موجودی مقادیر بازیافتشده از منبع نوع  rدر تسهیل را نشان میدهد.
()3

∀T, e, r

()4

∀T, f, r

()5

∀T, f, r

()6

∀T, r

()7

∀T, r

raw
raw
IT,e,r
= IT−1,e,r
+ MT,e,r − ∑ OT,e,f,r ≤ ue,r
f
rep

r/m

raw
raw
IT,f,r
= IT−1,f,r
+ Q T,f,r + ∑ OT,e,f,r − τf,r MT,f,r ≤ uf,r
e

IT,f,r = IT−1.f.r + MT,f,r − Oce
T,f,r ≤ uf,r
rep

− Q T,r

rep,fin

≤ ur

rep,fin

rep

ce,rep

unrep

= IT−1,r + Q T,r
rep,fin

= IT−1,r + τfin
r Q T,r − Q T,r

unrep

IT,r

rep,fin

IT,r

محدودیت  ،8نمایانگر روابط پیشنیازی فعالیتهای پروژه است.
()8

∀i, j ∈ PA , i ∈ Hj

Sj ≥ Si + Pi
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محدودیت  ،9نشان میدهد که زمان شروع هر فعالیت باید در فاصله شناوری کل خود باشد.
LSi

()9

∀i ∈ PA

Si = ∑ tXi,t
t=ESi

محدودیت  ،10نشان میدهد که هر فعالیت میتواند یزبار آن هم در فاصله شـناوری خـود
شروع شود و نباید منقطع شود.
LSi

()10

∀i ∈ PA

∑ Xi,t = 1
t=ESi

محدودیتهای 11تا  13نشان میدهند که در صورت شروع فعالیت  iدر روز  ،lفعالیت بـرای
مدت  Piروز اجرا میشود و درصورتیکه در روز  lشروع نشود در این روز هم اجـرا نخواهـد شـد؛
ولی ممکن است در روزهای بعدی اجرا شود.
t+pi −1

()11

∀i ∈ PA , t

()12

∀i ∈ PA , t

()13

∀i ∈ PA

∑ Yi,l ≥ Pi Xi,t
l=t
t

Yi,t ≤ ∑ Xi,l
l=0
Lsi +Pi −1

∑

Yi,t ≤ Pi

t=ESi

محدودیت  ،14مقدار سفارش صادرشده از پروژه به زنجیره تأمین را نشان میدهد که بـر اسـاس
میزان تقاضای روزانه فعالیتهای پروژه صورت میگیرد.
nT

()14

∀T, f, r, i ∈ PA

Di,r Yi,t

∑

≥

Qce
T,f,r

t=n(T−1)+1

محدودیت  ،15مقدار منابع اتف شده در سایت پروژه را که به مرکز بازیافت منتقل میشـود،
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نشان میدهد.
()15

= rr ∑ Oce
T,f,r

∀T , r

ce,rep

Q T,r

f

محدودیت  ،16نشاندهنده حداکثر هرفیت حملونقل در مسیر بین تأمینکننده مواد اولیـه و
تأمینکننده منابع مصرفی است.
محدودیت  ،17حداکثر هرفیت حملونقل در مسیر بین تأمینکننده منـابع مصـرفی و سـایت
پروژه را نشان میدهد.
محدودیت  ،18نمایانگر حداکثر هرفیت حملونقل در مسیر بین سایت پروژه و مرکز بازیافت
است.
محدودیت  ،19حداکثر هرفیت حملونقل در مسیر بین مرکز بازیافت و تـأمینکننـده منـابع
مصرفی را نشان میدهد.
محدودیت  ،20نشاندهنده حداکثر هرفیت حملونقل در مسیر بین مرکز بازیافـت و مرکـز دفـن
نهایی است.
()16

∀T, e, f

()17

∀T, f

()18

∀T

()19

∀T, f

()20

∀T

∑ OT,e,f,r ≤ ∑ Ne,f,k Vk
r

k

ce
∑ Oce
T,f,r ≤ ∑ Nf,k Vk
k

Vk

ce,rep

≤ ∑ Nk

r
ce,rep

∑ OT,r
r

k
rep

rep

∑ OT,f,r ≤ ∑ Nf,k Vk
k

Vk

rep,fin

≤ ∑ Nk
k

r
rep,fin

∑ OT,r
r

محدودیت  ،21محدودیت تعادلی جریان بین تأمینکننـده مـواد اولیـه و تـأمینکننـده منـابع
مصرفی است؛ همچنین محدودیت  ،22محدودیت تعادلی جریان بین تأمینکننده منابع مصرفی و
سایت پروژه را نشان میدهد.
محدودیت  ،23نشاندهنده محدودیت تعادلی جریان بین سایت پروژه و مرکز بازیافت است.
محدودیت  ،24محدودیت تعادلی جریان بین مرکز بازیافت و تأمینکننـده منـابع مصـرفی را
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نشان میدهد.
محدودیت  ،20نمایانگر محدودیت تعادلی جریان بین مرکز بازیافت و مرکز دفن نهایی است.
()21

∀T, e, f

()22

∀T, f

()23

∀T

()24

∀T, f

()25

∀T

∑ ∑ Ne,f,k BT,e,f,r,k ≥ ∑ OT,,e,f,r
k

r

r

ce ce
∑ ∑ Nf,k
BT,f,r,k ≥ ∑ Oce
T,f,r
r
ce,rep

k

≥ ∑ Q T,r

r

ce,rep ce,rep
BT,r,k

∑ ∑ Nk
k

r
rep

r

rep rep

∑ ∑ Nf,k BT,f,r,k ≥ ∑ Q T,f,r
r
rep,fin

≥ ∑ Q T,r

k

r

rep,fin rep,fin
BT,r,k

∑ ∑ Nk
k

r

r


هاويافتههایپژوهش 


.تحلیلداده
4
1

روش حل .مد ذکرشده در قسمت قبل به کمز نرمافزار  GAMSحل شد .برای حل در
نرمافزار  GAMSاز روش برنامهنویسی عدد صحیح مختلط ( 2)MIPاستفاده شد .در انتخاب
روش حل مد نیز به علت اینکه متغیرهای تصمیم باینری (صفر و یز) هستند و حل مدلی با
متغیرهای صفر و یز در نرمافزار  GAMSبا برنامهنویسی عدد صحیح مختلط امکانپذیر است
از این روش برنامهنویسی استفاده شد.
خطيسازی تابع هدف دوم ومحدوديتها .مد ارائهشده غیرخطی است و به دلیل آنکه
مد های غیرخطی دشوارتر از مد های خطی حل میشوند ،در این قسمت تفش شده است تا با
خطیسازی عبارتهای غیرخطی موجود در مد  ،مد ارائهشده خطی شود .بهطورکلی در این
مسئله یز نوع عبارت غیرخطی وجود دارد که در آن یز متغیر گسسته در یز متغیر پیوسته
ضرب میشود (تابع هد  2و محدودیتهای  21تا  25شامل این عبارات غیرخطی هستند)
رابطه غیرخطی موجود در روابط ذکرشده مربو به مقدار کل حملشده توسط وسیله نقلیه نوع
kام است.
برای خطیسازی عبارات غیرخطی موجود در مد :
1. General Algebraic Modeling System
2. Mix Integer Programming
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شود  w = x × yحاصلضرب دو متغیر گسسته و پیوسته باشد؛ بهطوریکه:

فر

x ∈ R + , y ∈ Z+ , w = x × y

()26

x ≤ a ,y ≤ b ,w ≥ 0

با توجه به کـرانداربـودن دو متغیـر  xو  yمـیتـوان از سـه قیـد زیـر بـرای خطـیسـازی
حاصلضرب این دو متغیر بهره برد [:]20
()27

w ≤ ay

()28

w ≤ bx

()29

w ≥ bx + ay − ab

با تعریف متغیر جدید  Aبهجای حاصلضرب  Nو  Bدر تـابع هـد دوم و محـدودیتهـا و
همچنین با توجه به مطالب ارائهشده در مورد خطیسازی ،تابع هـد دوم پـس از جـایگـذاری
متغیر جدید بهصورت رابطه  ،30تغییر پیدا میکند و کامفً خطی میشود:
) Z2 = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ g k (AT,e,f,r,k + Ne,f,k wk
k

f

r

e

Min

T

ce
+ ∑ ∑ ∑ ∑ g k (Ace
) T,f,r,k + Nf,k wk
k
rep

r

f

T

rep

) + ∑ ∑ ∑ ∑ g k (AT,f,r,k + Nf,k wk

()30

k
ce,rep
Nk
) wk

) wk

rep,fin

+

r

f

T

ce,rep
+ ∑ ∑ ∑ g k (AT,r,k
T
r
k
rep,fin

+ ∑ ∑ ∑ g k (AT,r,k + Nk
k

r

T

+ ∑ ∑ ∑ g ′e,r MT,e,r + ∑ ∑ ∑ g ′f,r MT,f,r
r

f

T

r

محدودیتهای  21تا  25پس از اعما خطیسازی به روابط  31تا  35تبدیل میشوند:

e

T
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()31

∀T, e, f

()32

∀T, f

()33

∀T

()34

∀T, f

()35

∀T

∑ ∑ AT,e,f,r,k ≥ ∑ OT,e,f,r
k

r

r

ce
∑ ∑ Ace
T,f,r,k ≥ ∑ OT,f,r
r
ce,rep

k

r

ce,rep

∑ ∑ AT,r,k ≥ ∑ Q T,r
r

rep

k

r

rep

∑ ∑ AT,f,r,k ≥ ∑ Q T,f,r
r
rep,fin

k

r

rep,fin

∑ ∑ AT,r,k ≥ ∑ Q T,r
r

k

r

با توجه به تعدد روابط افزودهشده به مد پس از خطیسازی ،بهعنوان نمونه تنها برای یکـی
از متغیر های غیرخطی موجود در مد  ،روابط خطیسازی در زیر آورده میشود و سایر متغیرهـای
غیرخطی موجود نیز به طریق مشابه با روابط  36تا  ،41جایگزین میشود:
AT,e,f,r,k = BT,e,f,r,k Ne,f,k

()36

AT,e,f,r,k ≥ 0

()37

∀T, e, f, r, k

BT,e,f,r,k ≤ Vk

()38

∀T, e, f, r, k

Ne,f,k ≤ fk

()39

∀T, e, f, r, k

AT,e,f,r,k ≤ Vk Ne,f,k

()40

∀T, e, f, r, k

AT,e,f,r,k ≤ fk BT,e,f,r,k

()41

∀T, e, f, r, k

AT,e,f,r,k ≥ Vk Ne,f,k + fk BT,e,f,r,k − ab



حل مدل با دو تابع هدف .یکی از روشهای حل مد با دو تابع هد  ،استفاده از روش
اپسیلون است .به این صورت که اگر مد دو هدفه بهصورت رابطه  ،42فر شود ،حل این
مد با مشکل روبهرو خواهد شد .برای این کار از روش محدودیت اپسیلون استفاده میشود
[.]23
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)max f1 (x

()42

)min f2 (x
St:
x ∈S

اگر  xمتغیر تصمیم و ) fi (xتابع هد باشند .در روش اپسیلون ،یز تابع هد با استفاده از
تابع هد دیگر بهصورت محدودیت ،بهینه میشود .مد بهصورت رابطه  ،43بازنویسی میگردد:
)max f1 (x

()43

f2 (x) ≤ ε
x ∈ S, ε ≥ 0

St:

برای حل مسئله با دو تابع هد از روش اپسیلون استفاده شده است؛ بهگونهای که مد ابتدا
تنها با تابع هد بیشینهسازی (رابطه  )1حل شد؛ سپس جواب بهینـه بـهدسـتآمـده بـرای z2
بهعنوان حد باالی تابع هد کمینهسازی در نظر گرفته شد .پس از آن بار دیگـر مـد تنهـا بـا
درنظرگرفتن تابع هد دوم و افزودن قید * Z1= Z1بهمنظور حفظشدنیبودن مسئله ،حل شـده
و مقدار بهدستآمده بهعنوان حد پایین تابع هد ( )2در نظر گرفتـه شـد .پـس از افـزودن تـابع
هد  2بهعنوان محدودیت کوچزتر مساوی ،به ازای مقادیر مختلف  εمـد بـاال حـل شـد و
مجموعه جوابهای پارتویی را ارائه کرد .تصمیمگیری برای زنجیره تأمین به خبرگـان و مـدیران
ارشد واگذار شد [.]14
علت انتخاب روش اپسیلون ،رسیدن به جواب منطقیتر و بهتر در عین سادگی روش است [.]17
نتايجعددی.برای نشاندادن بهتر موضوع و آنچه در قسمتهای قبل شرق داده شد ،چند مثا
ارائه و حل میشود .این دو مثا  ،مد را در دو حالت بررسی میکنند .مثا نخست ،مسئله
کوچکی با تعداد فعالیتهای کم برای پروژه و همچنین زنجیره تأمین محدود است؛ اما در مثا
دوم ،تعداد فعالیتها  5برابر و اندازه زنجیره تأمین نیز  2برابر شده است تا بتوان توانایی مد را
در دو حالت متفاوت تحلیل و بررسی کرد.
مثالنخست.پروژهای شامل  10فعالیت را در نظر بگیرد .مدتزمان اجرای هر فعالیت و روابط
پیشنیازی آنها مشخص است .طو دوره پروژه  150روز و هر دوره برنامهریزی شامل  30روز
کاری است .تعداد دورههای برنامهریزی برای این پروژه و بهتبع آن برای زنجیره تأمین  6دوره در
نظر گرفته شده است .در این پروژه  5نوع منبع متفاوت مصرفی موردنیاز است که این پنج نوع
منبع توسط زنجیره تأمینی که دارای دو سطح تولیدی است ،آماده و به سایت پروژه ارسا
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میشود .در هر سطح  5کارخانه تولیدی وجود دارد که هر یز از این کارخانهها توانایی تولید
تعداد مشخصی از این منابع را دارند .جریان لجستیز در این زنجیره تأمین توسط  5نوع وسیله
نقلیه با هرفیتها و آالیندگیهای متفاوت صورت میگیرد؛ همچنین در این زنجیره تأمین یز
مرکز بازیافت و یز مرکز دفع نهایی وجود دارد .مقادیر پارامتر درآمد حاصل از فروش مواد
بازیافتشده به تأمینکننده منابع در جدو  1و روابط پیشنیازی فعالیتهای پروژه در جدو ،2
مشاهده میشود.
جدو  .1درآمد حاصل از فروش مواد بازیافتشده به تأمینکننده منابع

R rep
f ,r
r

5

4

3

2

1

85

60

45

0

50

f
1

85

60

45

95

50

2

85

0

45

95

0

3

0

0

0

95

50

4

0

60

45

0

50

5

r

جدو  .2روابط پیشنیازی فعالیتهای پروژه (عدد  1نشاندهنده رابطه پیشنیازی و عدد صفر نبود رابطه را نشان میدهد)
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

i
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

پس از حل مثا با نرمافزار گمز و با استفاده از روش محـدودیت اپسـیلون مـیتـوان جـدو
بازده 1را که شامل مجموعه جوابهای پارتویی است ،همانند جدو  ،3ارائـه کـرد .بـا توجـه بـه
1. Payoff Table
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جدو  ،3میتوان نتیجه گرفت که با افزایش مقدار اپسیلون (میزان انتشار گاز کـربندیاکسـید)،
مقدار سود (تابع هد او ) نیز روند افزایشـی دارد .حـا بـرای تصـمیم گیـری در مـورد سـطح
موردنظر سود و همچنین میزان انتشار گاز کربندیاکسید باید نتایج مد به خبرگان و همچنـین
مدیران ارشد زنجیره تأمین ارائه شود تـا آنهـا بتواننـد در مـورد سـطح تعـادلی سـود و عوامـل
زیستمحیطی تصمیمگیری کنند .با توجه به جدو  3با افزایش مقدار اپسیلون میزان انتشار گـاز
کربندیاکسید نیز افزایش مییابد .انتشار گاز کربندیاکسید در ایـن مسـئله وابسـته بـه تعـداد
وسایل نقلیه بهکارگرفتهشده در مسیرهای مختلف زنجیره تأمین است .با توجه به نمودار شکل ،3
میتوان نتیجه گرفت که بهطورکلی افزایش میزان انتشار گاز کربندیاکسید تقریبـاً در هـر سـه
مسیر درنظرگرفتهشده بهصورت تقریباً مستقیم به تعداد وسایل نقلیه بـهکـار گرفتـهشـده وابسـته
است؛ البته میزان شدت این تأثیرگذاری در مسیرهای مختلـف متفـاوت اسـت .شـکل  ،4مقـادیر
تولید را در دو سطح او زنجیره تأمین برحسب مقادیر مختلف اپسیلون نشان میدهـد .در شـکل
 ،4نیز مشاهده میشود که افـزایش مقـادیر اپسـیلون و بـهتبـع آن افـزایش میـزان انتشـار گـاز
کربندیاکسید موجب افزایش تولید در دو سطح او زنجیره تأمین میشود .با توجه به شـیب دو
نمودار و بهویژه نمودار مقادیر تولید در نزد تأمینکنندگان منابع مصرفی و مقایسـه آن بـا نمـودار
مقادیر تابع هد  ،میتوان نتیجه گرفت که افزایش سود در زنجیره تأمین ،وابستگی نسبتاً خطـی
به مقادیر تولید در سطوق مختلف زنجیره تأمین دارد.
جدو  .3مجموعه جوابهای پارتویی حاصل از روش محدودیت اپسیلون
28786867

26645862

24449727

22101763

19734334

17370302

14994975

12498650

9825655

6820071

2544543

مقدار تابع
هد او

1429785

1313007

1196230

1079453

962675

845898

829121

729122

495566

378789

262012

مقدار تابع
هد دوم
بهصورت
محدودیت
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شکل  .4نمودار تعداد کل وسایل نقلیه در سه مسیر متفاوت به ازای مقادیر مختلف اپسیلون

شکل  .5نمودار مقادیر تولید به ازای مقادیر مختلف اپسیلون

مثالدوم.مثا دیگری نیز در ابعاد بزرگتر انجام شد .در این مثا پروژه ساختوسازی را در
نظر بگیرید که دارای  50فعالیت است .مدتزمان اجرای پروژه  108روز و شامل  5دوره
برنامهریزی زمانی است .هر دوره متشکل از  30روز کاری است .نیازهای این پروژه به منابع
مصرفی را زنجیره تأمینی با دو سطح از تولیدکنندگان تأمین میکند .در سطح نخست که مواد
خام موردنیاز منابع مصرفی پروژه تولید میشود 10 ،کارخانه فعالیت میکنند و در سطح بعدی نیز

ارائه مد ریاضی زنجیره تأمین سبز پروژههای ساخت ...

149

که منابع مصرفی تولید میشود 10 ،کارخانه در حا تولید  8نوع منبع موردنیاز پروژه هستند.
حملونقل در این زنجیره تأمین توسط  10نوع وسیله نقلیه مختلف صورت میگیرد .از آوردن
دادهها به علت حجم بسیار باالی آنها خودداری شده است .پس از حل مثا توسط نرمافزار
گمس نتایج آن در جدو  ،4ارائه شده است .با توجه به جدو  4و شکل  ،5میتوان نتیجه
گرفت که مقدار تابع هد او (سود) به ازای مقادیر بزرگتر از   4غیرحساس است و با
افزایش میزان آالیندگی و انتشار گاز کربندیاکسید ،برخف مثا قبل ،میزان سود افزایش
زیادی ندارد و در بازه  8000000تا  8500000در نوسان است .این رفتار تابع هد او را
میتوان اینگونه تفسیر کرد که با افزایش میزان انتشار گاز کربندیاکسید و بهتبع آن افزایش
میزان تولید و همچنین افزایش میزان حملونقل در زنجیره تأمین که در مثا نخست موجب
افزایش سود میشد در اینجا موجب افزایش هزینههای زیستمحیطی شده و باعث میشود که
مقدار تابع هد او نسبت به تغییرات انتشار گاز کربندیاکسید بیتفاوت باشد .حا با توجه به
اینکه میزان سود زنجیره تأمین با افزایش انتشار کربندیاکسید تغییر محسوسی نمیکند ،بهتر
است که مدیران زنجیره تأمین با سطح پایینتری از مقدار تولید و همچنین مقدار انتشار گاز
دیاکسید کربن به حاشیه سود موردنظر خود دست یابند؛ همچنین با توجه به شکل  ،6میتوان
دریافت که تعداد وسایل نقلیه فعا در زنجیره تأمین به ازای مقادیر بزرگتر از   6افزایش
چندانی ندارند که این رفتار مشابه رفتار تابع هد او (سود) نسبت به افزایش مقادیر انتشار گاز
کربندیاکسید است .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که با افزایش مقدار آالیندگی مد نسبت
به افزایش مقدار سود و سایر متغیرها از خود مقاومت نشان میدهد و این بدان معنا است که
میتوان در سطح پایینتری از آالیندگی به مقدار سود موردنظر دست یافت .در شکل  ،7نیز
مشاهده میشود که افزایش مقادیر اپسیلون و بهتبع آن افزایش میزان انتشار گاز کربندیاکسید،
موجب افزایش تولید در دو سطح او زنجیره تأمین میشود .با توجه به شیب دو نمودار میتوان
به این نکته دست یافت که به ازای مقادیر بیشتر از   6نمودار مقدار تولید در دو سطح او و
دوم زنجیره تأمین رفتاری مشابه نمودار سود دارد ،به این مفهوم که با افزایش مقدار انتشار گاز
کربندیاکسید مقدار تولید نیز افزایش نسبی پیدا میکند؛ ولی این افزایش در سطح تولید لزوماً
به افزایش مقدار سود در تابع هد منجر نمیشود؛ بلکه با افزایش مقدار هزینههای
زیستمحیطی پرداختی به دولت ،اثر افزایش درآمد در تابع هد تقریباً خنثیشده و مقدار سود به
ازای مقادیر بیشتر از   6تقریباً ثابت میماند .همچنین روند تغییرات مقدار تولید به ازای مقادیر
مختلف اپسیلون در شکل  8و روند تغییرات انتشار گاز دیاکسید کربن به ازای وزن وسیله نقلیه
در سرعتهای مختلف در شکل  9قابل مشاهده می باشد.
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جدو  .4مجموعه جوابهای پارتویی حاصل از روش محدودیت اپسیلون
8242192

8242192

8242192

8242182

8242226

8233846

8205053

8154217

7558003

5193045

4744957

4294982

385910.

3408754

2958760

2510762

2063715

1169623

722576

1616669

5561393

4244414

مقدار تابع هد
او
مقدار تابع هد
دوم بهصورت
محدودیت

شکل  .6نمودار مقادیر سود به ازای مقادیر مختلف اپسیلون

شکل  .7نمودار تعداد وسایل نقلیه به ازای مقادیر مختلف اپسیلون
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تحلیلنتايج.بهطورکلی میتوان نتایج را به چند بخش زیر تقسیم کرد:
 .1در قسمت تابع هد در هر دو مثا مد ارائهشده نسبت به مد پایـه بهبـود یافتـه اسـت و
مقدار تابع هد بهتر از مقدار تابع هد مد پایه است؛
 .2مقدار خروجی دو متغیر تأثیرگذار در مقدار سود ( Nو  )Mمتناسب با رفتار نمـودار تـابع هـد
او (سود) است؛
 .3با توجه به مجموعه جوابهای پارتویی ارائهشده برای هر مثا  ،بهمنظور تصمیمگیـری بـرای
زنجیره تأمین و پروژه باید با مشورت خبرگان ،سیاستی اتخاذ شود کـه عـفوه بـر حـداقلکـردن
انتشار گازهای آالینده ،حداکثرشدن سود کلی زنجیره تأمین و بهتبع آن سـود تـزتـز اعضـای
زنجیره مدنظر قرار گیرد؛
 .4با توجه به نتایج مثا او مشاهده میشود که با افزایش سطح آالیندگی ،میزان سود زنجیـره
تأمین نیز افزایش پیدا میکند؛ اما در مثا دوم از مقدار  ε6به باال مقدار سود افـزایش نمـییابـد؛
بلکه مقدار آالیندگی زیاد میشود و بهتبع آن هزینههای زیستمحیطی تحمیلشـده بـه زنجیـره
تأمین نیز افزایش قابلمفحظهای مییابد که افزایش درآمد ناشی از افزایش مقدار تولید را خنثـی
میکند و سطح سود را تقریباً در سطح ثابتی نگه میدارد؛
 .5در هر دو مثا ارائهشده ،سرعت بهصورت ثابت و متوسـط سـرعت حرکـت وسـایل نقلیـه در
مسیرهای متفاوت برابر با  60کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شده است؛ اما برای نزدیـزشـدن
مد به دنیای واقعی ،پارامتر سرعت نیز بهصـورت ضـریبی در تـابع هـد دوم در مـد درنظـر
گرفته شد .شکل  ،7مقدار انتشار گاز کربن دیاکسید در هـر کیلـومتری را بـه ازای وزن وسـیله
نقلیه نشان میدهد .با توجـه بـه شـکل  ، 7کـاهش سـرعت باعـث افـزایش میـزان انتشـار گـاز
کربندیاکسید می شود و این مطلب به آن دلیل است که با کاهش سرعت ،وسیله نقلیه بایـد بـا
دندههای سنگینتر و درنتیجه دور موتور باالتر حرکت کند کـه در ایـن صـورت باعـث افـزایش
انتشار گازهای آالینده ،مصر سوخت و همچنین کاهش مسافت طیشده میشود؛
 .6توابع هد  1و  2با توجه به جدو های  3و  ،4تضاد دارند؛ به این صورت که بـرای افـزایش
سود بیشتر مد به سمت تولید بیشتر حرکت میکند؛ اما از طرفی تولیـد بیشـتر بـه انتشـار گـاز
گلخانهای بیشتر منجر میشود؛ بنابراین با افزایش تابع هد  ،1تابع هد  ،2نیز افزایش مییابد
که با توجه به اینکه حداقلسازی هست؛ بنابراین این دو تابع هد دارای تضاد هستند؛
 .7با افزایش ابعاد مسئله ،زمان حل مد نیز بهصورتی تصاعدی افزایش مییابد .در این مقاله دو
مثا با ابعاد کوچز و بزرگ در نظر گرفته شد .حا اگـر اجـرای ایـن مـد در مسـائل واقعـی
همچون پروژههای سنگین نفتی و پتروشیمی و غیره مدنظر قرار گیرد ،باید از روشهای ابتکاری
و فراابتکاری برای حل مسئله استفاده شود .واضح است که در مسائل واقعی استفاده از روشهای
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حل مبتنی بر روشهای دقیق به لحاظ زمان حل بهصرفه نیست و حتی ممکن است جـوابی کـه
دریافت میشود با جواب بهینه کلی فاصله بسیار زیادی داشته باشد.

شکل  .8نمودار مقادیر تولید به ازای مقادیر مختلف اپسیلون

شکل  .9نمودار میزان انتشار گاز دیاکسید کربن به ازای وزن وسیله نقلیه در سرعتهای مختلف
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نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

زنجیره تأمین سبز ساختوساز از مباحثی است که بهتازگی در مبانی نظری زنجیـره تـأمین و
بهخصوص زنجیره تأمین ساخت به آن پرداخته شده است .پژوهشگران بهصورت نسبتاً جـدی در
بحث زنجیره تأمین ساخت از سا  1990تاکنون به ارائه پژوهشها و مقاله پرداختـهانـد و اغلـب
پژوهشهای ارائهشده در این زمینه حاوی مد های مدیریتی و کیفی اسـت و خـ جـدی بـرای
مد های ریاضی کارا احساس میشود  .بـا توجـه بـه اینکـه مبحـث مـدیریت زنجیـره تـأمین و
بهخصوص زنجیره تأمین ساختوساز ،حوزهای مدیریتی است؛ بنابراین برای تصمیمگیری مـؤثر و
مفیدتر در این بخش نیاز مبرم به وجود مد های ریاضی کارا و توانمند احساس مـیشـود .مـدلی
که در این مقاله ارائه شده است از بسیاری جهات نوآوری دارد .با توجه به مرور مقالههای موجـود
در این حوزه و مطالعه مد هایی که در زمینه زنجیره تأمین سبز ساختوساز ارائه شده است ،ایـن
مد ها بدون درنظرگرفتن اثر واقعی زیست محیطی وسایل نقلیه و همچنین کارخانههای تولیدی،
تنها به درنظرگرفتن عوامل ثابتی به عنوان عوامل زیستمحیطی بسنده کردهاند؛ همچنین اغلـب
مد های موجود در زنجیره تأمین ساخت از حالت سنتی مـدیریت زنجیـره تـأمین کـه فقـط بـه
بهینهکردن سود تزتز اعضا توجه میکند ،تبعیت مـیکننـد؛ امـا در ایـن پـژوهش از رویکـرد
جدیدتری استفاده شد تا زنجیره تأمین بهصورت یکپارچه بررسی شود؛ از طرفی محـدودیتهـای
زمانی پروژه نیز در این مد ها منظور نشده است .در مد ایـن مقالـه عـفوه بـر درنظـرگـرفتن
هزینههای زیستمحیطی تولید و وسایل نقلیه به کاهش میزان انتشار گاز کربندیاکسـید توجـه
شده است؛ همچنین محدودیتهای زمانی پروژه در نظر گرفته شـد تـا میـزان تولیـد ،موجـودی،
حملونقل و غیره بر اساس مقدار تقاضای پروژه در هر دوره تعیین شود.
با توجه به ویژگیهای مد ارائهشده میتوان پیشنهادهای زیر را برای توسعه این مد ارائـه
کرد:
1
 .1افزودن تابع هد سوم بهمنظور کاهش زمان اجرای پروژه ؛
 .2درنظرگرفتن حالت غیرقطعی مانند احتمالی یا فازی برای میزان تقاضای فعالیتهای پروژه؛
 .3درنظرگرفتن حالت غیرقطعی برای مدتزمان اجرای هر فعالیت؛
 .4درنظرگرفتن موجودی در سایت پروژه؛
 .5استفاده از روشهای تسطیح و تخصیص منابع بهمنظور جبران کمبود منابع با فـر محـدود
بودن منابع پروژه؛
 .6استفاده مشترک از وسایل نقلیه در مسیرهای مختلف و تعیین مسیر بهینـه بـرای هـر یـز از
وسایل نقلیه؛
1. Makespan
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 .7استفاده از روشهای زمانبندی غیرقطعی هماننـد شـبکه پـرت و شـبکه گـرت بـا توجـه بـه
غیرقطعی درنظرگرفتن زمان اجرای فعالیتها؛
 .8در موضوع زیستمحیطی می توان چند نوع گاز آالینده و میـزان انتشـار آنهـا را بـه عوامـل
مختلفی چون بُعد مسافت ،دور موتور خودروها ،شیب جادهها ،روش تولید منابع و غیره وابسـته در
نظر گرفت.
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