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 -1دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی  ،دانشگاه شاهد،
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد  ،مهندسی صنایع ،دانشگاه شاهد.

چکیده:
امروزه انبارهای واحدهای تولیدی سهم قابل مالحظهای از هزینههای حمل و نقل کاالها در زنجیرره ترامیر را
برخوردار میباشند و عواملی چون عدم قطعیت در پارامترهای هزینهای ،ظرفیت تولیرد و مقردار تقا را بره علرت
تغییرات در محیط کسب و کار رورت اتخاذ تصمیمات صرحی و کرارا در قبرال مردیریت انبارهرا را دوچنردان
مینماید .در ایر مقاله ،عدم قطعیت پارامترها به صورت پارامترهای تصادفی گسسته تحرت سرناریوهرای مختلر
بررسی میشود .بنابرایر سعی شده است مردل ارامعترری از مسراله مکرانیرابی مجردد انبارهرا برا درنظرگررفتر
حداقل سازی حداکثر تابع هزینه سناریوها در یک شعاع پوششی معیر برای پشتیبانی مشتریان توسط انبارهرا اراهره
شود .رویکرد استوار  iبکار رفته در ایر مقاله ،در قالب یک مثال تشری شده است هزینههرای بره دسرت همرده برا
هزینه های مبتنی بر مدلسازی میانگیر مقدار انتظاری مقایسه شده است .نتایج ،کارایی رویکرد استوار را نسبت بره
رویکرد مدلسازی میانگیر انتظاری  i iنشان میدهند .همچنیر هزینهی مکانیابی مجدد نسربت بره هزینرهی ادامره
و عیت کنونی شبکه تامیر بررسی شده است و نتایج بهبود در هزینهها را نشان میدهد.
واژههای کلیدی :زنجیره تامیر ،مکانیابی مجدد انبارها ،عدم قطعیت ،رویکرد استوار.

* نویسنده مسؤول:

Bashiri@shahed.ac.ir
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 -1مقدمه
یک شبکه زنجیره تامیر شامل اازای گوناگونی،
همچون تامیر کننده ،تولیدکننده ،انبار و مراکز توزیع

لذا ایر مقاله از یک رویکرد بهینهسازی استوار در
مدلسازی و بهینهسازی مکانیابی مجدد انبارها در
شرایط عدم قطعیت گسسته استفاده مینماید.

و مشتریان است ایر شبکه تامیر کاال ،با استفاده از

در مساله مکانیابی مجدد انبارها ،عدم قطعیت در

مواد خام به تولید محصول می پردازد و در مرحله

پارامترهای مساله ،از قبیل هزینهها ،تقا ا و ظرفیت

بعد با انتقال هن به انبارها و مراکز توزیع و در نهایت،

تولید بسیار محتمل است .در ایر گونه مساهل ،عدم

برهورده نمودن درخواست تقا ا کنندگان کامل

قطعیت به صورت سناریوهای گسسته میتواند مطرح

میگردد (درنزر و هاماچر  .)1114 ،i i iهزینههای یک

گردد .سناریوهای مطرح شده ،حاالتی هستند که در

شبکه توزیع لجستیکی در پژوهشها ،به شیوههای

هینده احتمال رخ دادن هنها بیشتر است .در مساهل

بررسی شده است ،اما به طور کلی میتوان از

بهینهسازی احتمالی ،احتمال رخداد هر سناریو قابل

مختل

هزینههای احداث و نگهداری تسهیالت ،حمل کاال،

اندازهگیری است ،ولی در مساهل بهینهسازی استوار

نگهداری مواودی و هزینههای نیروی انسانی و

ایر احتمالها قابل محاسبه نیستند و از رویکردهای

انرژی به عنوان بخشی از هزینهها ،نام برد.

مانند حداقل حداکثر

iv

برای بهینه سازی استفاده

در بسیاری از مقاالت ،مکانیابی اازای یک شبکه

میشود .در رویکرد حداقل حداکثر ،هدف حداقل

لجستیک از امله انبارها بررسی شده است .مباحث

نمودن حداکثر هزینه تمام سناریوهاست و به عبارت

کاهش ریسک ،مکانیابی شبکه با تواه به تقا ای

دیگر ،به دنبال بهینهسازی بدتریر حالت هستیم.در

احتمالی تقا ا کنندگان و انتخاب تامیر کنندگان و

ادامه مقاله ،برخی پژوهشهای مواود در حوزه

مباحثی از ایر دست ،در پژوهشهای گذشته به چشم

مکانیابی ،مکانیابی مجدد و رویکرد بهینهسازی

میخورد ،اما در شرایطی که مدیریت زنجیره تامیر

استوار در مکانیابی بررسی میگردد .در ایر راستا،

مایل به بررسی مکانیابی مجدد ،میزان بهروری

هکینک و خوماال )1331 ( vبه مکانیابی انبار سادهای

سیستم توزیع خود و هزینههای انتقال هن باشند ،نیاز

که با مشتریان در ارتباط است ،پرداخته و هدف

به مدلهای اامعتر مکانیابی مجدد روری به نظر

کمینهسازی هزینهها را دنبال نمودهاند .همچنیر،
vi

میرسد .از هنجاکه یکی از چالشهای پیشرو برای

ناگی

تصمیمگیری در مساهل مکانیابی و مکانیابی مجدد

انبارها با مشتریان مدنظر قرارداده و با افزودن

عدم قطعیت در پارامترهاست ،بنابرایر عالوه بر اراهه

محدودیتهایی ،مانند ظرفیت انبار و تعداد انبارها،

یک مدل کارا در حوزه مکانیابی مجدد ،استفاده از

تابع هدفی با کمینهسازی هزینهها اراهه نموده است.

رویکردهای بهینهسازی در شرایط عدم قطعیت نیز

( )1114مدلی را در محدودسازی ارتباط

گئورایادیس و همکاران

vi i

( )1111مدلهای

حاهز اهمیت است .با تواه به بررسی انجام شده به

دورهای و احتمالی را با یکدیگر تلفیق نمودند و در

نظر میرسد روشهای بهینهسازی استوار در مساله

هر دوره ،سناریوهای متفاوت با احتمال وقوع

مکانیابی مجدد انبار کمتر مورد استفاده شده است.

مشخص را مورد بحث و بررسی قرار دادند .هنها
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مدلی اامع با در نظر گرفتر هزینههای تولید ،هزینه

به چشم نمیخورد (مالکرینودیس و میر ،xi i i

های انتقال بیر سطوح زنجیره تامیر و درون هر

.)1111

سط را درنظر گرفتند .ایر مدل هزینههای انبارداری

اما برخی از مقاالت به بررسی مکانیابی و طراحی

و بسیاری از هزینههای پرکاربرد و مواود در یک

زنجیره تامیر در شرایط عدم قطعیت و بر پایه

شبکه لجستیکی سه سطحی (تولید کننده ،انبار و

رویکرد استوار پرداختهاند .در ایر راستا ،پر و

توزیع کننده) را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
اما در حوزه مکانیابی مجدد ،ملو و همکاران

vi i i

( )1111مدل پویای مکانیابی مجدد در مساله
طراحی زنجیره تامیر را اراهه نمودهاند به گونهای که
بهینهسازی محدودیت سرمایهگذاری در ایر مقاله
تحت دورههای مختل

بررسی شده است .لو و

ناگی

xi v

( )1112برای تکمیل زنجیره تامیر خود در

شرایط عدم قطعیت تقا ا ،رویکرد بهینهسازی استوار
را در ساختار زنجیره تامیر به کار بستهاند .هنها
عواملی چون هزینه ،اریمه از دست دادن تقا اها و
قیمتهای وابسته به تقا ا را در تابع هدف خود
وارد نمودهاند .قوش و مک الفرتی

xv

( ،)1321از

بهینهسازی بر مبنای سناریوهای مختل

برای

همکاران )1111( i xدر پژوهش خود ،استراتژی های

تصمیمگیری در مورد انتخاب مکان خرده فروشان در

پیکرهبندی شبکه را در قالب یک برنامهریزی

شرایط عدم قطعیت استفاده نمودند .مساله برنامه

x

ریزی استوار به صورت کالسیک توسط بر تال و

مختل

چند معیاره بررسی کردهاند .کارلسون و رانویس

( )1112مساله مکانیابی مجدد انبار را در قالب
مطالعه

موردی

مالکرینودیس

xi

بررسی

کردهاند.

میر

و

( )1333مساله مکانیابی مجدد انبار

را با روش تحلیل سلسله مراتبی بررسی نمودهاند.
مالکرینودیس و میر

xi i

( )1111به اراهه یک مدل

مکانیابی مجدد پرداختهاند که بریافتر مکانی با
شرایط بهینه نسبت به شرایط کنونی شبکه متمرکز
شده است و در یک مدل دوره ای از هزینه و زمان
به عنوان اهداف مساله استفاده نمودهاند .همچنیر ،در
پژوهشی دیگر در همیر راستا ،ایر دو محقق به

نمیرووسکی

xvi

( ،)1333ال قویی و لبرت

( ،)1331ال قویی و همکاران

xvi i i

xvi i

( )1332مطرح

گردید.
کوولیس و یو

xi x

( ،)1331در مورد کاربردهای

رویکرد استواری برای تصمیم گیری در شرایط عدم
قطعیت بحث کردند .عامل مهمی که هنها در کتاب
خود برای در نظر گرفتر استواری مطرح کردهاند،
مساله مقدار تاس

بوده است که میزان فاصله تابع

هدف از مقدار بهینه تابع هدف هر سناریو است.
والرده و همکاران

xx

( ،)1114مو وع مساله تامیر

استوار با ظرفیت محدود منابع را مطرح کردند.

بررسی مکانیابی انبارها پرداخته و سیاستهای

هساواپکی و همکاران

مکانیابی مجدد را اصالح نمودهاند ،اما در مدل اراهه

مبنای مساله حداقل -حداکثر فاصله تاس

شده ،عواملی چون تنوع محصول ،تواه به ظرفیت

سناریوهای گسسته را برای مساله دو سطحی با

انبارهای ادید ،امکان تصمیم گیری برای میزان

فرموالسیون برنامهریزی خطی مختلط ،اراهه نمودند.

مواودی و بسیاری از محدودیتهای دیگر کاربردی

xxi

( ،)1112الگوریتم حلی بر
با
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.جدول  -1مروری بر ادبیات موضوع مسائل مکان یابی مجدد و مسائل غیر قطعی
نویسندگان
آکینگ و خوماال
()1991

نوع مساله مکان یابی
مکانیابی انبار

ناگی ()2002

مکانیابی انبار

ملو و همکاران

مکانیابی مجدد زنجیره

()2002

تامیر

گئورجیادیس و
همکاران ()2011
لو و همکاران
()2002
کارلسون و رانویس
()2002
مالکرینودیس و مین
()2000

نوع پارامترهای
مساله
قطعی

رویکرد حل
کمینه سازی هزینه

قطعی

کمینه سازی هزینه

مکانیابی زنجیره تامیر

عدم قطعیت

کمینه سازی هزینه

مکانیابی مجدد انبار

قطعی

برنامه ربزی چند معیاره

مکانیابی مجدد انبار

قطعی

تحلیل سلسله مراتبی

مکانیابی مجدد انبار

قطعی

کمینه سازی هزینه

قطعی

برنامه ریزی هرمانی

قطعی

کمینه سازی هزینه
بهینه سازی گسسته استوار

مین و مالکرینودیس

مکانیابی مجدد انبار چند

()1999

معیاره

مالکرینودیس و مین

مکانیابی مجدد انبار با در

()2001

نظر گرفتر تولید

پن و ناگی ()2002

زنجیره تامیر

عدم قطعیت گسسته

زنجیره تامیر

عدم قطعیت

بهینه سازی گسسته استوار

زنجیره تامیر

عدم قطعیت

بهینه سازی گسسته استوار

زنجیره تامیر

عدم قطعیت

مکان یابی

عدم قطعیت

قوش و مك الفرتی
()1922
والرده و همکاران
()2002
آساواپکی و همکاران
()2002
اسنایدر و دسکین
()2002
مقاله پیشنهادی

پوشش

موجودی

ظرفیت
















بهینه سازی گسسته استوار
با رویکرد حداقل-
حداکثر

مکانیابی مجدد انبار با در
نظر گرفتر تولید

بهینه سازی گسسته استوار
با رویکرد تاس
بهینه سازی گسسته استوار

عدم قطعیت

با رویکرد حداقل-
حداکثر
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اسنایدر و دسکیر

xxi i

( ،)1111معیار استواری

در ایر مساله تعدادی انبار فعال و تعدادی مکان

ادیدی به نام استواری  pرا برای حداقل کردن امید

کاندیدا برای احداث انبارهای ادید در نظر گرفته

ریا ی هزینه ها و همچنیر محدود کردن نسبت

شده است .مکان انبارها و میزان کاالهای ذخیره شده

برای هر سناریو مطرح کردند .در ایر راستا،

و انتقال یافته هنها با حل مدل مشخص خواهد شد.

ملو و همکاران  )1113( xxi i iدر مقاله مروری اذعان

در مورد مکانیابی مجدد انبارها میتوان چهار

دارند که رویکرد استوار در مقاالت مکانیابی مجدد

سیاست تصمیمگیری را اتخاذ نمود:

تاس

بررسی نشده است.



در ایر مقاله ،مدلی اامعتر از مدل مالکرینودیس

خود ادامه دهد.

و میر ( )1111با افزودن تصمیمگیری بر مبنای



رویکرد استوار در حالت سناریوهای گسسته ظرفیت



شده است .برای روشنتر شدن اایگاه ایر پژوهش،



اراهه میگردد.

رویکرد بهینهسازی استوار در بخش  ،9مدل ریا ی
پیشنهادی در بخش  4بررسی میگردد .در بخش 2
با اراهه یک مثال و تکرار  11مساله ،نتایج حاصل از
بررسی یک مسالهی مکانیابی مجدد انبارها با درنظر
گرفتر عدم قطعیت در پارامترهای مساله و رویکرد
هینهسازی استوار تشری و تحلیل میگردد .بخش 1
به بیان نتیجهگیری و پیشنهاد مطالعات هتی میپردازد.
 -2معرفی مساله
در ایر مقاله ،شبکه تامیر مساله شامل تولید
کنندهها ،انبارهای کاندیدا برای احداث و انبارهای
مواود است که با درنظرگرفتر تقا ا کنندگان،
ساختار شبکه تکمیل میگردد.

انبار مواود ،زاید تشخیص داده و

بسته شود (بدون ادغام با سایر انبارها).

در میان مقاالت چاپ شده در ایر حوزه ،ادول 1

هن تبییر خواهد شد و با اراهه مفهوم عدم قطعیت و

انبار مواود ،با یکی از انبارهای

دیگر ادغام گردد.

عر ه ،هزینه حمل و نقل و تقا ای مشتریان اراهه

در ادامه ایر مقاله ،در بخش  1مساله و فر یات

انبار مواود ،همچنان به فعالیت

انباری ادید در یکی از مکانهای

کاندیدا احداث گردد.
همچنیر ،و عیت مکان تقا اکنندگان ثابت
ومشخص است ،اما فرض شده است با تواه به
سابقه فعالیت واحد تولیدی مورد نظر ،تقا ای هر
محصول در هر دوره به صورت سناریوهای
گسسته قابل تعری

است .در ایر زنجیره تامیر ،به

علت حفظ مشتریان ،شعاع پوشش تقا ا کنندگان
نیز مطرح است .در بخش بعدی به معرفی شرایط
عدم قطعیت در مساله مورد بررسی و معرفی نحوه
ارتباط

اازای

مختل

زنجیره

تامیر

و

محدودیتهای حاکم بر هنها پرداخته می شود.
 -3رویکردهای استوار و مقدار انتظاری در
مدلسازی مساله مکانیابی مجدد انبار
در ایر بخش دو رویکرد از رویکردهای عدم
قطعیت را که برای حل مساله مکانیابی مجدد انبار
در حالت عدم قطعیت مطرح میشود ،بیان مینماییم.
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ایر دو رویکرد نمونههایی از دو رویکرد کلی
بهینهسازی استوار و احتمالی هستند .رویکرد اول
بهینهسازی استوار حداقل حداکثر و رویکرد دوم
بهینهسازی مقدار انتظاری نام دارند.
 1-3رویکرد استوار
عدم قطعیت در پارامترهای مساله مکانیابی مجدد
انبار ،از قبیل پارامترهای ظرفیت تولید ،هزینه انتقال و

-1-2مجموعهها
 :Nمجموعه نقراط کاندیردای بررای احرداث :E
مجموعه انبارهای مواود
انبارهای ادید
 :Gمجموعه کلیه انبارهای موارود و کاندیردای

احداث G  E  N 

تقا ا بسیار رایج است .در ایر مقاله عدم قطعیت به

 :Pمجموعه واحدهای تولیدی

ما اطالعی از احتمال وقوع هر یک از سناریوها

 :Kمجموعه مشتریان (نقاط تقا ا)

نداریم .برای مدل سازی مساله در شرایط عدم

 :Rمجموعه منابع مورد نیاز

مدلسازی استوار حداقل حداکثر استفاده می کنیم .در

 :Tدورههای زمانی

صورت سناریوهای گسسته مطرح می شود .همچنیر،

قطعیت از رویکرد مدلسازی سناریو محور و
رویکرد حداقل حداکثر هدف اصلی حداقل نمودن

 :Oمجموعه نوع محصوالت

حداکثر تابع هزینه هر یک از سناریوهاست
 2-3رویکرد مقدار انتظاری
برای مقایسه رویکرد استوار با رویکرد احتمالی،
رویکرد مقدار انتظاری مطرح میگردد که در هن
مقدار میانگیر هر یک از پارامترهای موثر در مدل

-2-2اندیسها
 :rمنررابع تولیرردی (شررامل مررواد خررام ،تجهیررزات
مصرفی ،انرژی و ) r  1,..., R ( )...
 :oنوع محصول تولیدی ( ) o  1,..., O

محاسبه و سپس مدل به صورت یک مدل قطعی حل

 :tدوره زمانی ( ) t  1,..., T

همده از ایر رویکرد ،به خصوص در حاالتی که

 :jشمارنده انبار مواود ( ) j  1,..., E

میشود ،اما در بسیاری از مقاالت ،نتایج به دست
پراکندگی سناریوها از میانگیر باال باشد ،از کیفیت
مناسبی برخوردار نیست (کیونگ و همکاران،xxi v
 1111و کنتراس و همکاران.)1111 ،xxv
در ادامه ،پارامترهای مدل به همراه مدلسازی
ریا ی اراهه گردیده است.
 -2مدلسازی مساله
در مساله از نمادها و متغیرهای زیر استفاده شده
است:

 :iشررمارنده کلیرره انبارهررای مواررود و ممکررر
( ) i  1,..., G
 :nمکان انبار ادید به نحرویکره ایرر انردیس در
مجموعرره  Gباشررد ،ولرری در مجموعرره  Eنباشررد.
( ) n  1,..., N
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-3-2پارامترهای مسئله
 : C itFOهزینه ثابت باز بودن انبار  i  Gدر دوره t
 : C nFNهزینه ثابت بازگشایی یرک انبرار ادیرد در
مکان کاندیدای n N

 : C Sjهزینرره صرررفه اررویی حاصررل از بسررتر
انبار j  E

 : C iFهزینه افزودن هرر واحرد ظرفیرت ادیرد از
سایر انبارها به انبار  iکه مازاد بر ظرفیت فعلی انبرار i
است.
PR
 : Copitaهزینه تولیرد و حمرل و نقرل کراالی  oاز

تولیدکننده  pبه انبار iدر دوره  tتحت سناریوی a
 : C RLهزینه ادغام انبار  jبا  iبا درنظر گرفتر سود
ji
حاصل از فروش و ادغام انبارj
 : C iCPهزینه ایجاد هر واحد ظرفیت در انبار i
TR
 : C oiktaهزینه حمل و نقل کاالی  oاز انبرار  iبره

تقا ا کننده  kدر دوره  tتحت سناریوی a
 : C oitIهزینررهی نگهررداری مواررودی از نرروع  oدر
انبار  iدر دورهی t
 : CPi RLحجم محصوالت قابل انتقال انبار موارود
به سایر انبارها (ایر مقدار برای انبارهای ادید صرفر
در نظر گرفته میشود)
 : CPi Maxحررداکثر ظرفیررت ممکررر برررای ایجرراد
ظرفیت در انبارها
 : Doktaمیزان تقا ای کاالی  oتوسط تقا راکننده
 kدر دوره  tتحت سناریوی a

Max
 : Poptaحداکثر توان تولیدی کاالی  oتوسط تولید

کننده  pدر دوره زمانی  tتحت سناریوی a
EPR
 : Coptهزینه افرزایش ظرفیرت تولیرد هرر واحرد

محصول  oدر تولیدکننده  pدر دورهی t
EXD
 : C oktاریمه کمبود در برهورده نکردن تقا ای

مشتری  kاز محصول  oدر دوره t
 : Re prtحداکثر منابع موارود از نروع  rدر واحرد
تولیدی  pدر دوره t
TR
 : Cp iktحداکثر مقدار ممکر حمل و نقل کاالهرا

برای انتقال از انبار  iبه مشتری  kدر دوره ( tظرفیرت
کمان)
 :  oprریب استفاده هر محصرول تولیردی  oدر
واحد تولیدی  pاز منبع r
 :  oمیزان استفاده محصول  oاز ظرفیت انبارها یا
کمانهای حمل و نقل (فضای مورد نیاز کاالی )o
 :bikماتریس پوششی تقا اکننده  kبه وسیله انبرار
 iبا تواه به شعاع پوشش معیر
 : NUتعررداد انبررار مررورد نیرراز در کررل دورههررای
برنامهریزی
-2-2متغیرهای تصمیم
 : X opitمیزان کاالی  oتولید و منتقل شده از تولید
کننده  pبه انبار iدر دوره زمانی t
 : Yoiktمیزان کاالی  oمنتقل شده از انبار iبره نقطره
تقا ا  kدر دوره زمانی t
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 : CPi Nمیزان ظرفیت الزم در انبار  iغیر از ظرفیت
سایر انبارهای ادغام شده با هن
 : PoptEXمیزان افزایش ظرفیت تولید مورد نیاز از
محصول  oدر تولید کننده  pدر دوره t

EX
 : Doktمقدار کمبود از تقا ای محصول  oبرای

مشتری  kدر دوره t
و  I oitنیز میزان مواودی کاالی  oدر انبار  iدر
انتهای دوره t

چنانچه انبار  )jϵE( jبه محل  )iϵG( iانتقال یابد(  ) i  jو یا انبار  )jϵE,i=j( jباز بماند

1

در غیر ایر صورت

1

چنانچه در مکان  ) nϵN( nانباری ادید احداث گردد

1

در غیر ایر صورت

1

=W ji

=W ji

-2-2معرفی تابع هدف
تابع هدف مدل پیشنهادی به شرح زیر معرفی
 Z aنمایانگر حل مساله بازای
میشود.
سناریوی  است.
()1

} Minimize Z = Max { Za
a  set of scenarios


PR
TR
EPR
EX
    C opita
X opit     C oikta
Yoikt    C opt
Popt
  C itFO Wii
 oO pP iG
oOiG kK
pP oO
iG

I oi t 1  I oit
EXD EX 
   C okt
Dokt    C nFN W nn   C iCP CPi N   C iF  CP jRLW ji
2
oOkK
iG
iG
j
 nN

()1

  C RL
ji W ji

jEiG


Za   
 tT
I
  C oit



oOiG




   C Sj 1   W ji   

 jE  iG

قسمت نخست تابع هدف که وابسته به دوره

ظرفیت به منظور دربرگیری ظرفیت انبارهای منتقل

زمانی است ،هزینههای تولید و توزیع محصول،

شده اراهه گردیده است .همچنیر ،دو عبارت پایانی به

نگهداری انبارها و مواودی را درنظر میگیرد .در

سود حاصل از بستر انبار(ها) و هزینه یکپارچگی

قسمت دوم  ،هزینههای بازگشایی انبار(های) ادید،

انبارها اشاره دارد

ایجاد ظرفیت در انبارها و همچنیر هزینه افزایش
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-2-2.محدودیتها
در ایر بخش به معرفی محدودیتهای مدل میپردازیم:
()9

o  O, p  P, t  T

()4

p  P, r  R, t T

()2
()1
()1

   opr X opit  Re prt ,

oOiG

kK

i  G

RL
N
Max
 CP j W ji  CPi  CPi Wii ,

jE

TR
  Cp ikt
, i  G, k  K , t  T

oO

EX
 Dokt
 Dokta , o  O, k  K , t  T

b Y

ik oikt

iG

()11

i  N

 E Wii ,

j  E

()11

ji

W
jE

 W ji  E Wii ,

jE

 W ji  1,

iG

 Wii  NU ,

()19

iG

EX
EX
X opit , Yoikt , CPi N , Popt
, I oit , Dokt
0

Wii  0,1,

()12

محصوالت ورودی به انبارها که توسط یک واحد

Y

oikt o

()11

محدودیت ( )9تضمیر میکند که میزان کلیه

pP



   X opit  o   CP jRL W ji  CPi N , i  G, t  T
jE
 oO pP


i  E

()14

iG

I oit   X opit   Yoikt  I oi (t 1) , o  O, i  G, t  T

()2
()3

Max
EX
 Popta
 Popt
,

opit

X

تعادل مواودی هر انبار برای هر دوره و هر محصول
است.

تولیدی خاص تولید شده است ،برابر میزان تولید هن

محدودیت ( )1تضمیر میکند که میزان

واحد تولیدی و افزایش ظرفیت هن (در صورت نیاز)

محصوالت منتقل شده به یک انبار حداکثر برابر با

خواهد بود .محدودیت ( )4تضمیر می کند که منابع

ظرفیت هن انبار است .همچنیر حداکثر ظرفیت هر

مورد نیاز برای هر محصول و در هر دوره کمتر از

انبار از مجموع ظرفیت بهینهی مساله و ظرفیت انتقال

مقدار در دسترس هن منبع باشد .محدودیت ()2

یافته حاصل از یکپارچه سازی انبارها محاسبه
میگردد.
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محدودیت ( )1تضمیر مینماید که ظرفیت بهینه
هر انبار از مقدار حداکثری خود تجاوز نکند.
محدودیت ( )2میزان حداکثری محصول قابل حمل
در هر دوره برنامهریزی را از انبار به یک مشتری
خاص مشخص می کند.

است .در نهایت ،مساله ال

با نرمافزار

GAMS

) (CPLEX Solverحل و بررسی شده است .شکل1
نمای کلی مساله ال

را نشان می دهد.

برای تحلیل نتایج ابتدا هزینههای شبکه تامیر در
دو حالت بررسی میگردد:

محدودیت ( )3تضمیر مینماید که میزان کاالی

 -1حالتیکه روند تولید و توزیع در دورههای هتی

مورد نیاز مشتریان از انبارهای پوشش دهنده هن

با چهار انبار مواود ادامه یابد (به طور اختصار

مشتری تامیر گردد .همچنیر ،محدودیت ( )11و

پیکرهبندی اولیه) -1.حالتیکه شبکه فعالیت خود را با

( )11به ایر مو وع اشاره دارند که انبارهای مواود

مکانیابی مجدد انبارها انجام دهد و در ادامه ،با

امکان ادغام با سایر انبارها را دارند ،به شرطی که انبار

همایش ادید ادامه فعالیت دهد (به طور اختصار

مقصد واود داشته باشد .محدودیت ( )11تضمیر

مکانیابی مجدد) .در حالت  ،1دو رویکرد محاسبه

مینماید که هر انبار تنها با یک انبار دیگر امکان

پیکرهبندی شبکه از امید ریا ی سناریوها و روش

یکپارچه شدن دارد و محدودیت ( )19تضمیر می

استوار حداقل حداکثر امکانپذیر است .در ایر بخش،

حداکثر به

ابتدا نشان میدهیم مکانیابی مجدد زنجیره تامیر (در

تعداد مشخص شده توسط سیاست گذار باشد .سایر

سط

انبارها) روی هزینهها اثربخش است و مدل

محدودیتها نوع متغیرهای تصمیم را مشخص

پیشنهادی کاراست .سپس نشان خواهیم داد که

میکنند.

رویکرد استوار در شرایط عدم قطعیت ،اوابهایی با

کند که تعداد انبارها در دورههای مختل

 -2مثال عددی
در ایر بخش ،یک مثال عددی (با عنوان مساله
ال ) متناسب با مدل پیشنهادی اراهه شده است:
ایر مساله شامل سه واحد تولیدی است که انبار
محصوالت از دو نوع انبارهای مواود و کاندیدای
احداث هستند ،که از هر کدام به ترتیب چهار انبار
مواود و چهار انبار کاندیدا مدنظر قرار دارد11 .
تقا ا کننده نیز با شرایط مکانهای قطعی ،اما
تقا اهای دورهای (دو دوره) درنظرگرفته شدهاند.
هدف از حل ایر مساله ،تصمیمگیری در باره میزان
تولید هر واحد تولیدی ،ارتباط هنها با انبارها ،انتخاب
یکی از سیاستهای چهارگانه در خصوص ارتباط
انبارها ،میزان مواودیها و نحوه ارتباط انبارها با
نقاط تقا است .همچنیر ،مساله در شرایط عدم
قطعیت در رخداد سناریوهای ظرفیت تولید ،هزینه
های حمل و نقل و تقا ای مشتریان بررسی شده

ریسک و

رر کمتری نسبت به رویکرد میانگیر

انتظاری اراهه مینماید .ادول  1اطالعات هزینهای
مربوط به مساله فوق الذکر را اراهه میکند .در ایر
ادول ،ابتدا هزینه بهینه وقوع هر سناریو در
شرایطیکه هر چهار انبار مواود به فعالیت خود ادامه
دهند محاسبه شده است و سپس اواب بهینه مدل
پیشنهادی مکانیابی مجدد به ازای هر سناریو اراهه
شده است.
همچنیر ،نتایج حاصل از رویکرد امید ریا ی و
استوار حداقل -حداکثر اراهه گردیده است .ادول 1
نشان میدهد هزینه مساله با استفاده از مدل پیشنهادی
به ازای رخداد تمامی سناریوها کمتر از پیکرهبندی
اولیه است .همچنیر ،با مدلسازی مساله مکانیابی
مجدد در شرایط عدم قطعیت و حل هن با رویکرد
استوار ،هزینه هر سناریو از مقدار بهینه هر سناریو
بیشتر خواهد بود که امری طبیعی است.
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ا

نقاط تقاضا

متغیر تصمیم

 -1مکانیابی مجدد

واحد تولیدی
متغیر تصمیم:
حجم تولید

-2نحوهی ارتباط

- 2

با نقاط تقاضا

 -2نحوه ارتباط با انبارها

-3حجم موجودی
-4ظرفیت

شکل -1شبکه زنجیره تامین مسئله الف
جدول  .2هزینه مساله مکانیابی مجدد در حالتهای قطعی و عدم قطعیت
هزینه

هزینه

هزینه

هزینه

هزینه

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 3

سناریوی 2

سناریوی 2

1

141122111

119131911

141142411

192113911

111291211

2

114141311

31119211

113314111

111921411

21243111

3

119112211

119112211

119191111

119112111

119111311

2

121319211

141112911

119114411

129149111

199142111

2

%11/12

%11/11

%14/91

%13/41

%1/43

 -1هزینه بهینه هر سناریو با پیکرهبندی اولی
 -2هزینه بهینه هر سناریو با مکانیابی مجدد
 -3هزینه رویکرد استوار حداقل حداکثر
 -2هزینه رویکرد مقدار میانگین انتظاری
 -2درصد بهبود رویکرد استوار نسبت به میانگین انتظاری

مساله در شرایط عدم قطعیت با رویکرد مقدار

هم مقایسه شده است .همان طور که در ادول 1

مقدار میانگیر انتظاری نیز حل شده است .هزینه هر

نشان داده شده است ،هزینه هر سناریو در حالت حل

سناربو در حالت استوار و مقدار میانگیر انتظاری با

استوار نسبت به رویکرد مقدار میانگیر انتظاری کمتر
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بوده است .درصد بهبود تابع هزینه در پنج سناریو

میان انبارها ،انبار  1مواود با انبار اندیس  2و از نوع

برای مثال اول در ادول  1بررسی شده است

ادید ادغام میگردد .همچنیر ،همان طور که در

در شکل  2 ،1انبار در سط میانی .در نظر گرفته

شکل مشهود است ،انبارهای ادید با اندیس  1 2و

شده است که چهار انبار باالیی به انبارهای مواود

 2از میان انبارهای کاندیدا بازگشایی شدهاند.

(انبار 1تا  )4و چهار انبار پایینی به انبارهای ادید (

همچنیر ،انبار با اندیس  1که از انبارهای

انبار  4تا  )2اشاره دارد .با تواه به شکل  ،1در مساله

کاندیداست ،توایهی برای بازگشایی نداشته است.

ال  ،هر سه تولیدکننده به کار گرفته شدهاند و از

شکل  .2مکانیابی مجدد انبارها و ارتباط با سایر سطوح در مساله الف

شکل  3کارایی مدل مکانیابی مجدد و رویکرد بهینهسازی استوار در مساله الف
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جدول .3میزان درصد بهبود در هزینه هر سناریو در  10مساله

بهبود

بهبود

بهبود

بهبود

بهبود

مساله سناریوی سناریوی سناریوی سناریوی سناریوی
1

2

3

2

2

1

11/12

11/11

14/91

13/41

1/43

2

11/31

11/21

11/24

11/24

2/11

3

19/3

11/32

14/3

11/11

9/42

2

9/2

11/39

11/41

12/32

11/13

2

11/19

11/12

11/1

14/11

4/11

2

12/19

19/94

19/21

12/11

2/11

1

12/13

19/19

11/13

12/19

1/21

2

11/91

3/11

1/32

13/21

11/14

9

11/21

11/1

11/12

11/91

9/11

10

11/19

1/1

13/99

11/32

1/94

برای اطمینان بیشتر از نتیجه تحقیق بهدست همده

 ،13/41 ،14/11و

 1/43با تواه به ادول 1

و بررسی تعمیم پذیری هن 11 ،مساله غیر قطعی با

مشخص گردد .در بقیه مساهل  1تا  11نیز روندی

رویکرد پیشنهادی نیز بررسی و تحلیل گردید .تعداد

مشابه برای محاسبه در نظر گرفته شده است.

انبارهای مواود ،کاندیدا ،تولیدکنندگان و به طور

ادول  9نشان میدهد که در هر  11مساله ،با

کلی ،پیکرهبندی زنجیره تامیر مشابه مساله (ال )

تصمیم گیری بر مبنای رویکرد استوار در شرایط عدم

است؛ با ایر تفاوت که برای تقا اهای هر سناریو و

قطعیت ،هزینه مساله نسبت به رویکرد امید ریا ی

میزان تولید از توزیع لگ نرمال و برای هزینههای

کاهش مییابد.

حمل و نقل از توزیع یکنواخت استفاده شده است.
نتایج حاصل از  11مساله با سناریوهای تصادفی و
میزان درصد بهبود توابع هدف هر سناریو با رویکرد
استوار نسیت به روش نسبت میانگیر انتظاری نیز در
ادول  9اراهه شده است .برای مثال ،مساله  1در
ادول  9همان مساله (ال ) انتخاب شده است تا
ازهیات محاسبه درصدهای بهبود،11/11 ،11/12 ،

-2نتیجهگیری
در ایر مقاله سعی شد با استفاده از مفاهیم
مکانیابی مجدد ،مدلی اامعتر برای مکانیابی مجدد
انبارها در ساختار یک شبکه زنجیره تامیر اراهه
گردد .ایر مدل میتواند به عنوان یک ابزار کارا برای
سنجش میزان بهروری و عیت کنونی سیستم تولید
و توزیع شبکههای لجستیکی و پیشنهادهای بهینه
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