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یک مدل برنامهریزی استوار امکاني برای برنامهریزی اصلي زنجیرهتأمین دارو
*،2

محدثه کالنتری ،1میرسامان پیشوایي

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
 .2استادیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.

اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

در فضای رقابتی امروز ،تدوین یک برنامهی تاکتيکی مؤثر که قادر به یکپارچهسازی برنامههای
تأمين و توزیع در یک چارچوب کارا شود ،امری مهم و ضروری به نظر میرسد .در این مقاله یک
مدل برنامهریزی اصلی برای زنجيره تأمين دارو شامل چند تأمينکننده ،یک توليدکننده و چند
مرکز توزیع پيشنهاد شده است .نخست یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحيح امکانی چندهدفه
بهمنظور کاهش هزینههای لجستيک و همچنين افزایش سطح رضایت از انتخاب تأمينکنندگان
ارائه شده است .سپس بهواسطهی طبيعت غيرقطعی پارامترهای ورودی چنين مسئلهای ،یک مدل
جدید برنامه ریزی امکانی استوار که قدرت تنظيم درجه استواری تصميمات خروجی در برابر عدم
قطعيت پارامترها را دارد ،توسعه داده شده است .در پایان از طریق نتایج محاسباتی کارایی مدل
پيشنهادی نمایش داده شده و کيفيت باالی عملکرد و کاربردی بودن مدل برنامهریزی امکانی استوار
پيشنهادی نمایش داده شده است.
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صنعت داروسازی بهعنوان یک سيستم متشکل از فرآیندها ،عمليات و
سازمان های درگير در کشف ،توسعه و توليد از مواد مخدر و داروها
تعریف شده است .زنجيرهتأمين دارو به معنای مسيری است که از
طریق آن محصوالت دارویی با کيفيت مناسب در مکان و زمان
مناسب در بين مصرفکنندگان نهایی توزیع میشوند [ .]1در گذشته
شرکتهای داروسازی مفهوم مدیریت زنجيرهتأمين دارو را نادیده
میگرفتند اما در حال حاضر عوامل متعددی شرکتهای داروسازی را
به تغيير روشهای مرسوم کسبوکار خود سوق میدهد که یکی از
این عوامل زنجيرهتأمين است که در حال تبدیل شدن به یک مزیت
رقابتی است .بيشتر تحقيقاتی که در زمينهی زنجيرهتأمين دارو
صورت گرفته است در حوزهی قوانين مربوط به ایمنی و اثربخشی
است .در مسائل زنجيرهتأمين دارو بهندرت به مسئلهی برنامهریزی
اصلی پرداخته شده است .وظيفهی اصلی "برنامهریزی اصلی" تعيين
* نویسنده مسئول :ميرسامان پيشوایی
تلفن12152227110 :؛ پست الکترونيکpishvaee@iust.ac.ir :

مقدار تأمين ،توليد و توزیع امکانات در ردههای مختلف زنجيرهتأمين
در یک دورهی ميانمدت میباشد [.]2
بهدليل فضای رقابتی زنجيرهتأمين برای تصميمگيری در بسیياری
از مسائل با مشکل کمبود اطالعیات و ییا غيردقيیق بیودن اطالعیات
موجود مواجه هستيم؛ بنابراین در مدلهایی که برای برنامهرییزی آن
ارائه می شود باید این مسئله را مدنظر داشته داشت .بیر ایین اسیا
برای واقعیتر شدن مدل میتوان فرض کرد برخیی پارامترهیا اماننید
تقاضییا و هزینییهر دارای عییدم قطعيییت از نییو فییازی اعییدم قطعيییت
شناختیر میباشند.
رویکردی که در سالهای اخير برای مقابله با عدم قطعيت اکه در
این مقاله عدم قطعيت شناختی مدنظر استر ارائه شده است،
بهينهسازی استوار میباشد که در آن به بهينهسازی به هنگام رخ
دادن بدترین میوارد پرداخته میشود .رویکیرد استوار برای حل
مسایل بهينهسازی با عدم قطعيت دادهها در اوایل دههی 1751
پيشنهاد شد و اخيراً بهطور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته و
و
توسعه یافته است .دو محقق به نامهای مدل داگال

یک مدل برنامهریزی استوار امکانی برای برنامهریزی اصلی زنجیره تأمین دارو

رینالدومورابيتو دو دليل را برای استفاده از بهينهسازی استوار ذکر
کردهاند:
 .1بهينهسازی استوار نسبت به رویکرد احتمالی از لحاظ حل
مدل دارای سهولت بيشتری است.
 .2دانش واضحی از توزیع احتمالی دادههای دارای عدم
قطعيت نياز نيست و میتیوان از دادههیای تاریخی و
تجربههای تصميمگيران در بعضی موارد برای استنتاج
بازهی دارای عدم قطعيت استفاده کرد [.]2
بر اسا پژوهشهای قبلی موجود در ادبيات عدم قطعيت در
دادهها به دو نو ذیل تقسيمبندی میشود [:]4
 عدم قطعيت تصادفی :ناشی از ماهيت تصادفی پارامترها
میباشد امثل نتيجه پرتاب یک تا ر .اگر دادههای مسئله 4
شرط زیر را داشته باشند عدم قطعيت دادهها از نو تصادفی
مدل میشوند .ا1ر دادهها موجود باشد ،ا2ر دادهها کافی باشد،
ا2ر دادهها قابلاعتماد باشد و ا4ر رفتارها دادهها در آینده از
رفتارشان در گذشته پيروی کند .تنها در این حالت است که
برای مدلسازی عدم قطعيت از برنامهریزی تصادفی استفاده
میشود.
 عدم قطعيت شناختی :ناشی از کمبود دانش ما راجع به مقادیر
پارامترها است که لزومیاً در ایین حالیت داده تیاریخی موجیود
نمی باشد .در ایین حالیت بیرای میدل سیازی عیدم قطعيیت از
برنامه ریزی امکانی استفاده می شود .در مسئله ی مورد بررسیی
در این پژوهش بیهدليیل کامیل نبیودن و در دسیتر نبیودن
اطالعات با عدم قطعيت در داده هیا کیه از نیو عیدم قطعيیت
شناختی می باشد مواجه هستيم لذا برای مدلسازی مسیئله از
برنامهریزی امکانی استفاده شده است.
رویکردی که در سالهای اخير برای مقابله با عدم قطعيت دادهها
بسط داده شده است ،بهينهسازی استوار میباشد که در آن به
بهينهسازی به هنگام رخ دادن بدترین موارد پرداخته میشود .رویکرد
استوار برای حل مسائل بهينهسازی با عدم قطعيت دادهها در اوایل
دههی  1751پيشنهاد شد و اخيراً بهطور گستردهای مورد مطالعه
قرار گرفته و توسعه یافته است .با توجه به اینکه مسئله مورد بررسی
در این پژوهش دارای عدم قطعيت در دادهها که از نو عدم قطعيت
شناختی ابهدليل عدم وجود دادههای تاریخی و واقعیر میباشد ،از
رویکرد بهينه سازی امکانی استوار برای برخورد با عدم قطعيت
استفاده شده است .برنامهریزی امکانی استوار به دالئل زیر از
برنامهریزی امکانی برتر میباشد .1 :در بهينهسازی استوار سطح
اطمينان ارضای محدودیتها توسط خود مدل تعيين میشود و مقدار
آن بهينه است .2 ،در بهينهسازی استوار جواب نهایی دارای استواری
بهينه بودن و استواری شدنی بودن است .2 ،توجه به انحرافات تابع
هدف بهواسطه عدم قطعيت پارامترها موجب جلوگيری از هزینههای
سنگين و جبرانناپذیری برای مدیران و سازمان میگردد .در
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صورتیکه در برنامهریزی امکانی به موارد مذکور توجه چندانی
نمیشود.
الزم به ذکر است که دالیل برتری مدل برنامهریزی امکانی استوار
نسبت به مدل برنامهریزی امکانی در بخش  7مقاله اروش برنامهریزی
امکانی استوارر بهطور کامل شرح داده شده است.
ادامهی تحقيق به این ترتيب سازمان یافته است .در بخش  2مقاله
مروری بر ادبيات موضو خواهد شد .بخش  2به تعریف مسئله و بيان
مفروضات خواهد پرداخت .در بخش  ،4یک مدل دو هدفه برای
مسئله مورد بررسی توسعه داده شده است .در بخش  ،7به توضيح
روش برنامهریزی امکانی استوار پرداخته و مدل برنامهریزی امکانی
استوار پيشنهادی ارائه خواهد شد .در بخش  ،0به بررسی و تحليل
نتایج مدل برنامهریزی امکانی استوار پيشنهادی پرداخته خواهد شد و
در نهایت بخش  ،5به نتيجهگيری اختصاص یافته است.

 -2مروری بر ادبیات موضوع
سوسا و همکاران [ ،]7به بررسی مسئلهی تخصيص /برنامهریزی برای
بهينهسازی برنامهریزی زنجيرهتأمين جهانی یک شرکت داروسازی در
سطح توليد در مراکز توليدی اوليه و ثانویه تا توزیع محصوالت به
بازارهای فروش میپردازند .مدل ارائه شده به بررسی و کاوش
هزینههای توليد و توزیع مختلف و همچنين نرخهای مالياتی در
مکانهای مختلف ،بهمنظور حداکثرسازی سود خالص شرکت
میپردازد .دو الگوریتم تجزیه برای حل مدل ارائه شده است .سوسارال
و همکاران [ ،]0یک مدل برنامهریزی عدد صحيح مختلط برای
برنامهریزی زنجيرهتأمين یکپارچهی صنایع داروسازی چندمليتی ارائه
کردهاند .این مدل سعی میکند برنامهی تدارک ،توليد و تأمين
یکپارچه را با در نظر گرفتن هزینهی نگهداری ،ماليات و ميزان عمر
مواد اوليه بهگونهای طراحی کند که سود کل زنجيرهتأمين بيشينه
گردد .مدلهای سنتی به تنهایی قادر به اعمال دقت و قطعيت منطق
4
ریاضی کالسيک نيستند .در واقع زمانیکه نادقيقی 2و عدم قطعيت
بهدليل ساختار مدل نادیده انگاشته میشود ،مدل واقعی نخواهد بود.
زمانی که شرایط تصميمگيری تحت ریسک باشد در این صورت
نمیتوان نسبت به کميت برخی از پارامترهای سيستم مانند تقاضا با
اطمينان صحبت نمود .این مقادیر بهصورت احتمالی مطرح میشوند.
مفاهيم احتمالی نمیتوانند برخی عدم قطعيتها را به خوبی بيان
کنند ،از اینرو نظریه مجموعههای فازی برای بيان این عدم
قطعيتها از سال  1791وارد عمل شد.
مفاهيم فازی توانایی تعریف پارامترهای مبهم ،نادقيق و ناخوش
تعریف که بر اسا باورهای شخصی تعریف میشوند را ایجاد میکند.
با ظهور مجموعههای فازی استفاده از این منطق برای دستيابی به
یک تصميم بهينه در مدیریت موجودی بيشتر احسا میشود.
گياننوکارو و همکاران [ ،]5برای تعيين سياست مدیریت موجودی در
زنجيره تأمين یک متدولوژی ارائه کردند که بر اسا

مفاهيم
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موجودی ردهها و نظریه فازی بنا شده است .بهطور خاص در این
مدل مفهوم موجودی ردهها بهمنظور مدیریت یکپارچه موجودی در
زنجيره و مفهوم نظریه مجموعههای فازی در جهت مدل کردن عدم
قطعيت در تقاضای بازار و هزینههای موجودی شامل هزینههای
نگهداری و پسافت ،استفاده شده است .استراتژی بازپرسازی در این
سيستم موجودی بهصورت مرور دورهای است که در هر دوره سطح
موجودی باید به یک مقدار از پيش تعيين شدهای برسد .یکی از
مزایای این مقاله نسبت به مقالههای هم دوره و ماقبل خود این است
که مسئله عدم قطعيت در زنجيره تأمين را از طریق نظریه مجموعه-
های فازی بيان کرده است .ليانگ [ ،]9یک مدل برنامهریزی خطی
چندهدفه تعاملی برای حل مسائل حملونقل چندهدفهی فازی با
تابع عضویت خطی ارائه کرده است .مدل ارائه شده دارای اهداف
حداقلسازی کل هزینههای توزیع و کل زمان تحویل میباشد .در این
مدل تقاضا و حداکثر ظرفيت نگهداری در مراکز توزیع دارای عدم
قطعيت میباشند .ليانگ [ ،]7یک مدل برنامهریزی خطی چند
هدفهی فازی برای حل یک مسئلهی برنامهریزی یکپارچهی
حملونقل و توليد در زنجيره تأمين ارائه کرده است .مدل ارائه شده
دارای اهداف حداقلسازی کل هزینههای توليد و توزیع ،حداقلسازی
تعداد اقالم معيوب و حداقلسازی کل زمان تحویل با در نظر گرفتن
محدودیت بودجه ،نيروی کار و ظرفيت میباشد .مایتی و همکاران
[ ،]11یک مدل موجودی چندهدفه تحت محدودیتهای فازی ارائه
کردند .قيمتها و مقدار موجودی وابسته به سطح تقاضا در یک
محيط فازی اهزینه خرید ،ميزان سرمایهگذاری و ظرفيت انبار مبهم
استر توسعه یافتهاند .سليم و اوزکاراهان [ ،]11یک مدل یکپارچهی
برنامهریزی فازی چندهدفه برای طراحی شبکهی توزیع زنجيرهتأمين
ارائه کردهاند .هندفيلد و همکاران [ ،]12یک مدل ا )Q,rتوسعه دادند
که در آن از مفاهيم فازی برای نشان دادن منابع عدم قطعيت در یک
زنجيره تأمين استفاده شده است .در دهههای اخير مدیران بهدنبال
شناخت راههای مدیریت ریسک هستند که نقش مهمی را در
مدیریت موفق موجودیها بازی میکند .منابع ریسک و عدم قطعيت
در این مدل شامل تقاضا ،زمان تحویل ،دسترسی به تأمينکننده و
هزینههایی که بابت جریمه پرداخت میشود ،میباشد .طبيعت ابهام
موجود در فاکتورهای ریسک در مدیریت موجودیها ایجاب میکند
که برای نشان دادن آنها از اعداد فازی امثلثیر استفاده شود .به-
عالوه از آنجایی که مجموعههای فازی براسا ایدههای ذهنی افراد
تعریف میشود ،ریسک ناشی از صحت این ایدهها نيز در این مقاله
مورد توجه واقع شده است .به این منظور سه حالت خوشبينانه،
متوسط و بدبينانه در نظر گرفته شده است .در نهایت هزینهی کل در
این سيستم موجودی با استفاده از روش مرکز ثقل فازیزدایی
میشود .تانتامی و همکاران [ ،]12یک سيستم کنترل موجودی فازیِ
تکمحصولی و مرور دائم ارائه کردند .مدل ارائه شده بر اسا
سيستم کنترل منطق فازی برای تقاضا و دستر پذیری به منابع به-

صورت غيرقطعی بنا شده است .در دههی اخير کارهای بسياری در
زمينهی رویکرد استوار انجام شده است .گوبترز و همکاران [ ،]14یک
مسئلهی طراحی زنجيره تأمين با رویکرد استوار در نظر گرفتند .آنها
بهدنبال مدل طراحی شبکهای بودند که به ازای سناریوهای مختلف
نزدیک به بهينه بماند .لئونگ و همکاران [ ،]17یک مدل بهينهسازی
استوار برای برنامهریزی توليد در چند سایت توليدی مختلف با عدم
قطعيت در دادهها توسعه دادند .فنگ پن و پاکش ناگی [ ،]10مدل
استوار خود را برای طراحی زنجيرهی تأمين تحت عدم قطعيت در
تقاضا و توليد ارائه کردند .در این پژوهش بهينهسازی یکپارچهای از
لجستيک و هزینههای توليد با توجه به اعضای زنجبرهتأمين ارائه
شده است .داگال

خوزه الم و رینالدومورابيتو [ ،]15چهار مدل ارایه

کردند  :مدل اول مدل تحت پيش فرض قطعيت ،مدل دوم دارای عدم
قطعيت در هزینه به همين ترتيب مدل سوم دارای عدم قطعيت در
تقاضا و مدل چهارم مدل ترکيبی عدم قطعيت در تقاضا و هزینهی
توليد است .الزم به ذکر است که در این مدلها از رویکرد بنتال و
نميروفسکی استفاده شده است .عادل آذر و همکاران [ ،]19مدل
چندهدفه استوار -فازی را برای انتخابکنندگان قطعات در شرکت
ایران خودرو بررسی کردند .آنها در تحقيق خود بيان کردند که
برخی از پارامترهای مدل به صورت متغير تصادفی است که در بازهی
متقارن نوسان میکند .پيشوایی و همکاران [ ،]17یک مدل
برنامهریزی امکانی استوار برای طراحی شبکهی زنجيره تأمين با در
نظر گرفتن مسئوليت اجتماعی ارائه کردند .آنها یک رویکرد جدید
برای برنامهریزی استوار پيشنهاد کردند و مدل خود را تحت
رویکردهای مختلف برنامهریزی امکانی استوار اجرا و عملکرد این
رویکردها را با یکدیگر مقایسه کردند .زهيری و همکاران [ ،]21یک
مدل جدید برنامهریزی امکانی استوار برای تخصيص و مکانیابی
مراکز پيوند اعضا تحت عدم قطعيت برخی از دادهها ارائه کردهاند.
آنها از حداقلسازی هزینههای کل جهت باال بردن تأثير طراحی
شبکهی مورد نظرشان استفاده کردهاند؛ و کارایی مدل خود را
براسا زنجيره تأمين پيوند اعضای ایران بررسی کردهاند.
بيشتر تحقيقات صورت گرفته در زمينه برنامهریزی زنجيره تأمين
دارو متمرکز بر هدف بيشينهسازی سود و یا کمينهسازی هزینهی کل
زنجيره بودهاند در حالیکه در صنعت داروسازی عالوه بر اهداف
مذکور هدف رضایت از انتخاب تأمينکنندگان نيز بسيار مهم میباشد
لذا در این مسئله ما یک مدل دو هدفه ارائه دادهایم که عالوه بر
حداقلسازی هزینهی کل زنجيرهتأمين ،حداکثرسازی رضایت از
انتخاب تأمينکنندگان ابا در نظر گرفتن معيارهای کمی و کيفیر را
نيز مد نظر دارد.
هيچیک از پژوهشهایی که در زمينهی برنامهریزی تاکتيکی
زنجيره تأمين در شرایط عدم قطعيت شناختی ادر مقابل عدمقطعيت
تصادفیر صورت گرفتهاند از رویکرد برنامهریزی استوار برای برخورد با
این موضو استفاده نکردهاند ،این در حالی است که استفاده از این

یک مدل برنامهریزی استوار امکانی برای برنامهریزی اصلی زنجیره تأمین دارو

رویکرد موجب میشود که پاسخهای مدل طوری تعيين شوند که
استوار شدنی بودن و استوار بهينگی نيز تضمين شوند و در نتيجه
هزینه اجرای تصميم در دنيای واقعی کاهش یابد.
تقریباً در هيچیک از پژوهشهایی که در زمينهی انتخاب
تأمينکننده در زنجيرهتأمين دارو صورت گرفتهاند ،معيارهای
اجتماعی مانند ميزان مواد مخدر استفاده شده در توليد مواد اوليه
دارو و ميزان استفاده از گياهان دارویی در توليد مواد اوليه را در نظر
نگرفته اند ،این در حالی است که استفاده بيش از حد از مواد مخدر
در توليد داروها موجب عوارض بسياری برای سالمتی بيماران میشود
و همچنين استفاده از گياهان دارویی در ساخت دارو موجب کاهش
چشمگير عوارض دارویی میگردد [ 21و  .]22لذا در نظر گرفتن این
معيارها در انتخاب تأمينکننده بسيار مهم میباشد.
هيچیک از پژوهشهای مورد مطالعه در این تحقيق ،به مسئلهی
برنامهریزی اصلی و انتخاب تأمينکنندهی سبز در یک زنجيرهی
تأمين چند سطحی یکپارچه نپرداختهاند .بهطور کلی ،در ادبيات
زنجيره تأمين ،اهميت و تأثير عدم اطمينان ،بهطور وسيعی مورد
بحث و بررسی قرار گرفته است [ .]22با توجه به این مهم ،منابع عدم
اطمينان در زنجيره تأمين باید بهگونهای اثربخش مدیریت شوند .لذا
برای مدیریت عدم اطمينان حاکم بر زنجيره تأمين و داشتن اعتماد
کافی به نتایج ،برنامهریزی قابلاتکا و استوار باید انجام شود تا مدیران
بتوانند به نتایج آن اطمينان داشته باشند و ریسک تصميمگيری آنها
کاهش یابد .یکی از رویکردهای جدید و قابلاتکا ،برنامهریزی استوار
میباشد .در این تحقيق ،برای کاهش ریسک در تصميمگيری ،از
برنامهریزی امکانی استوار استفاده میشود .استفاده از رویکرد
یکپارچه برای انتخاب تأمينکنندهی سبز و برنامهریزی اصلی در
زنجيرهتأمين موجب حداقل کردن هزینهی کل زنجيرهتأمين میشود
و همچنين استفاده از رویکرد برنامهریزی استوار موجب دستیابی به
جوابهای استوار شدنی و بهينه میشود؛ بنابراین در این پژوهش از
دو رویکرد ذکر شده جهت برنامهریزی یکپارچه زنجيرهتأمين دارو
استفاده میشود.

 -3تعریف مسئله
در این بخش نخست به معرفی زنجيرهتأمين دارو میپردازیم .ساختار
زنجيره تأمين مورد بررسی بر اسا شرکتهای دارویی توليدکننده
مواد اوليه دارو در نظر گرفته شدهاند .بهطور خاص در ایران
شرکت هایی مانند آترا از این زمره قرار دارند .در چنين مواردی
نخست ،مراک ز توليدی اوليه مواد خام را از تأمينکنندگان مختلف
دریافت میکنند و آنها را به عناصر دارویی فعال یا پودر سفيد تبدیل
میکنند .پودرهای سفيد عناصر اصلی در ساخت دارویی با
خاصيتهای شفابخش هستند و برای تشخيص ،درمان ،مراقبت و
پيشگيری از بيماریها مفيد میباشند .این پودرهای سفيد سپس
بهوسيلهی توليدکنندههای ثانویه مواد دارویی همراه با مواد
رقيق کننده داروها برای ساختاردهی داروها در یک شکل خاص از
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جمله قرص ،ژالتين و مواد نيروزا مورد استفاده قرار میگيرند.
رقيقکنندهها مواد ساکن دارویی هستند که بهعنوان حامل برای
پودرهای سفيد هستند .داروهای نهایی به مراکز توزیع در مقادیر
حجمی برای بستهبندی و برچسب زدن برحسب ناحيهی بازار
نهاییشان فرستاده میشوند .سرانجام ،داروهای بستهبندیشده به
مصرفکنندگانشان در بازارهای مختلف فرستاده میشوند.
زنجيره تأمين دارویی مورد بحث در این پژوهش شامل
کارخانههای اوليه ادر نقش تأمينکنندهر ،کارخانههای ثانویه ادر
نقش توليدکنندهر ،مراکز توزیع و مشتریان امراکز درمانی و
بيمارستانهار میباشد .داروسازی صنعتی است که بهطور مستقيم با
سالمت افراد ارتباط دارد و برای اطمينان از ایمنی و اثربخشی
توليداتش به شدت توسط نهادهای دولت تحت کنترل و نظارت قرار
دارد ،لذا دقت در انتخاب تأمينکننده مواد اوليه یک مسئله بسيار
مهم در زنجيره تأمين دارو میباشد .از این رو در این پژوهش مدلی
ارائه شده است که عالوه بر اتخاذ بهترین تصميمات برای برنامهریزی
تاکتيکی زنجيره تأمين دارو سعی در انتخاب بهترین تأمينکننده
مواد اوليه با توجه به معيارهای اقتصادی ،اجتماعی و محيط زیستی
متناسب با زنجيره تأمين دارو را دارد .مدل پيشنهادی در این پژوهش
قابلاستفاده برای توليدکنندههایی دارویی همچون شرکت توليد دارو،
شرکت داروسازی ابوریحان و ...که توليدکننده ثانویه دارو محسوب
میشوند ،میباشد .همچنين عالوه بر شرکتهای داروسازی این مدل
میتواند در سایر صنایع که دارای زنجيره تأمين مشابه این صنعت
هستند نيز استفاده گردد.
یک توليدکننده دارو ،داروهای مختلفی را با استفاده از مواد
اوليهی مختلف که بهوسيلهی مجموعهای از تأمينکنندگان فراهم
میشوند ،توليد میکند .محصوالت نهایی بر اسا ميزان تقاضای
پویای توزیعکنندگان مختلف ،به آنان تحویل داده میشوند .این
مسئله در واقع شامل سه زیر مسئله میباشد:
1ر انتخاب تأمينکننده با در نظر گرفتن معيارهای اقتصادی،
محيط زیستی ،سالمت اجتماعی و کيفيتی و تعيين
اندازهی سفارش در سطح اول
2ر برنامهریزی توليد در کارخانه در سطح دوم
2ر برنامهریزی توزیع در سطح آخر زنجيره تأمين
هدف این پژوهش ،تعيين بهترین برنامه ميانمدت چند دورهای ابا
در نظر گرفتن اهداف محيط زیستی و سالمت اجتماعیر به شيوهی
مشترک و یکپارچه برای مسائل زیر است:
 برنامهی تأمين :مقدار خرید هر مادهی اوليه از هر
تأمينکننده در هر دورهی برنامهریزی
 برنامه ی توليد :مقدار توليد هر داروی نهایی در هر دورهی
برنامهریزی

 برنامه ی توزیع :تعداد هر داروی نهایی که باید در هر مرکز
توزیع در هر دوره تحویل داده شود.
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دو تابع هدف در نظر گرفتهشده است ،حداقل سازی کل هزینهی
زنجيره تأمين و حداکثرسازی کل سطح رضایتمندی از انتخاب
تأمينکنندگان .در مسئلهی  SCMPمورد بررسی در این پژوهش از
جمله پارامترهایی که بهدليل کامل نبودن و یا در دستر نبودن
اطالعات در افق ميانمدت دارای ماهيت غيرقطعی هستند عبارتاند
از :پارامترهای ظرفيت توليد ،ظرفيت توليد رزرو شده تأمينکننده،
مقدار ذخيره اطمينان توليدکننده ،هزینههای حمل ،توليد و
نگهداری.



 محصوالت نهایی در هر مرکز توزیع در افق برنامهریزی
ابين  2تا  0ماهر دارای تقاضای پویای قطعی هستند.













زمان تدارک و توزیع ناچيز فرض شده است ادر مقابل
طول هر دورهی برنامهریزیر.

کاالی نهایی توليد شده در مرکز توليد دارای یک عمر
قفسهای مشخص است.



مدت انقضاء مضرب صحيحی از طول دورهها میباشد.



سيستم توليد در کارخانه و هر تأمينکننده بهصورت یک
سيستم توانمند تکمرحلهای است.

کمبود در هيچ سطحی مجاز نيست.

ماده اوليه خریداری شده از تأمينکننده دارای یک عمر
قفسهای مشخص است و عمر قفسهای آن از زمان رسيدن
به مرکز توليد محاسبه میشود.



مفروضات استفاده شده در مدلسازی مسئله بهصورت زیر میباشند:

ظرفيتهای توليد در توليدکننده و تأمينکنندهها با
استفاده از تخمين سخت پيشامدهای احتمالی مختلف
امانند زمان راهاندازی و خرابی ماشينر و امکان گسترش
ظرفيت ااضافهکاری و یا برونسپاریر ،تخمين زده شده
است.

عوامل زیستمحيطی که توليدکننده به آنها اهميت
میدهد مشخص هستند و ميزان اهميت هر تأمينکننده
به هر یک از عوامل زیستمحيطی از توزیع امکانی مثلثی
پيروی میکنند.



 1-3مفروضات مسئله



دهد و توليدکننده را مجبور کند که در هر دوره تعداد
تأمينکنندهی کمی را انتخاب کند.

برنامهریزی باید بهگونهای صورت بگيرد که از بين رفتن
کاال در سيستم وجود نداشته باشد.



زمان حملونقل بين توليدکننده و توزیعکننده ناچيز
میباشد.



زمان حملونقل بين توزیعکننده و مشتری ناچيز میباشد.

 سيستم ارسال کاال  FIFOمیباشد.
مدل کالمی مسئله بهصورت زیر میباشد:
تابع هدف ا1ر :حداقل سازی کل هزینه زنجيرهتامين
تابع هدف ا2ر :حداکثرسازی کل ارزش انتخاب تأمينکنندگان
بهطوری که:


با توجه به محيط رقابتی در مناقصه ،کمی انعطاف در طرح
بازپرسازی هر تأمينکننده وجود دارد .آنها زمان تحویل
را وابسته به رزرو ظرفيت و مقدار تخفيف در برنامهی
تخفيفشان با در نظر گرفتن امکان گسترش ظرفيت در
دورههای بعد پيشنهاد میکنند.

محدودیت توازن جریان و موجودی



محدودیت ظرفيت توليد



محدودیت ظرفيت فضای انبار



محدودیت منطقی

هزینهی نگهداری موجودی خطی و غيرکاهشی است.

 -1مدلسازی مسئله

با توجه به کامل نبودن و یا در دستر نبودن اطالعات
مورد نياز در افق برنامهریزی ميانمدت ،پارامترهای
بحرانی امانند تقاضای بازار و سطوح ظرفيتر فازی فرض
شده اند .پارامترهای فازی از توزیع امکانی مثلثی پيروی
میکنند.

در این مدل برخی از پارامترها در تابع هدف ،ضرایب فنی و مقادیر
سمت راست برخی از محدودیتها ،در واقعيت دارای ابهام میباشند.
مدل فازی ارائه شده در این بخش یک مدل برنامهریزی امکانی
میباشد .اندیسها ،پارامترها و متغيرهای استفاده شده در ساخت
مدل ریاضی مسئله در زیر توضيح داده شدهاند .از باالنویسهای 2 ،1
و  2برای نشان دادن سطوح مختلف زنجيرهتأمين استفاده شده است
که این اعداد بهترتيب نشاندهندهی سطح تأمينکنندگان،
توليدکنندگان و توزیعکنندگان میباشند.

هر تأمينکننده ممکن است یک حداقل ظرفيت
قابلاستفادهی قابل قبولی را در هر دوره بر اسا یک
حداقل نرخ استفادهی قابلقبول ظرفيت رزرو شدهاش
تعيين کند؛ یعنی هر تأمينکننده فقط سفارشهایی را
قبول میکند که ظرفيت استفاده شدهشان اظرفيت مورد
نياز آنهار بزرگتر یا مساوی مقدار اقتصادی تعریف شده
باشد .در نظر گرفتن محدودیت ظرفيت در مدل میتواند
استراتژی برد – برد را بين شرکای زنجيرهتأمين توسعه

اندیسها:
𝑖
𝑗
𝑘
𝑙
𝑡

𝐼 𝑖 = 1, … ,

اندیس مواد
اندیس تأمينکنندگان 𝐽 𝑗 = 1, … ,
اندیس محصوالت نهایی 𝐾 𝑘 = 1, … ,
اندیس مراکز توزیع 𝐿 𝑙 = 1, … ,
اندیس دورههای زمانی 𝑇 𝑡 = 1, … ,

یک مدل برنامهریزی استوار امکانی برای برنامهریزی اصلی زنجیره تأمین دارو

𝑟
𝑚

اندیس بازههای تخفيف اکه به تأمينکننده وابسته استر.
اندیس عوامل زیستمحيطی 𝑀 𝑚 = 1, … ,

پارامترها:
𝑡𝑙𝑘̃𝑑 تقاضای داروی نهایی
مجموعه تأمينکنندگان واجد شرایط پيشنهاددهندهی
𝑖𝑠
مادهی 𝑖 ا}𝐽 (𝑠 𝑖 ⊂ {1, … ,
مجموعه مواد پيشنهاد شده به وسيله تأمينکننده
𝑗𝑝
)}𝐼 (𝑃 𝑖 ⊂ {1, … ,
تعداد بازههای تخفيف پيشنهاد شده به وسيله تأمين-
𝑗𝐼𝐷
کننده (𝐷𝐼𝑗 ≤ 𝑇) j
𝑘 در مرکز توزیع 𝑙 در دوره t

} 𝑟𝑗𝑈 {𝐿𝑗𝑟 , … ،؛ زیربازههای دو به دو ناسازگار از
}𝑇  {1, … ,که نشاندهنده  rامين بازه تخفيف پيشنهادی
𝑟𝑗𝐷𝑆 به وسيله تأمينکننده  𝐿𝑗𝑟 . jو 𝑟𝑗𝑈 به ترتيب نشان-
دهنده کوتاه ترین و بلندترین دورهها در داخل این بازه
هستند.
حداقل نرخ استفاده ظرفيت قابل قبول برای تأمينکننده
̃ 𝑗 در هر دورهی rامين بازهی تخفيف
𝑟𝑗𝑟𝑢
cap
̃ 1 jr
𝑗𝑖 𝑎̃1
𝑗𝑚 ̃𝛼
𝑚𝛽
𝑗 ̃𝐸
𝑝𝑎𝑐
𝑡̃ 2
𝑘 𝑎̃2
𝑘𝑖𝑏
𝑖 𝑟𝑢
𝑤𝑟2
𝑘𝑓𝑢
𝑤𝑓2
𝑤𝑙3
̃
𝑂𝐶𝑇
̃
𝑃𝐶𝑇
̃
𝐷𝐶𝑇
̃
𝐶𝑇
̃
𝑙𝑠
𝑗̃
𝑐𝑙𝑠
̃
𝑐𝑙𝑜

) 𝑟𝑗̃
𝑟𝑢ر
𝑟𝑢 = 𝑟𝑗̃
𝐷𝑆 ∈ 𝑡∀ ̃𝑗𝑡 ،
ظرفيت توليد رزرو شده تأمينکننده 𝐽 در هر دوره از
rامين بازه تخفيف) 𝑟𝑗̃
𝑝𝑎𝑐(
𝑝𝑎𝑐 = 𝑟𝑗̃ 1
𝐷𝑆 ∈ 𝑡∀ ̃ 1𝑗𝑡 ،
تعداد ظرفيت مورد نياز تأمينکننده 𝑗 برای مادهی 𝑖
ميزان اهميت تأمينکننده 𝑗 به عامل زیستمحيطی 𝑚
درصد اهميت توليدکننده به عامل زیستمحيطی 𝑚
ميزان اهميت تأمينکننده به عوامل زیستمحيطی
ظرفيت توليد توليدکننده در دوره 𝑡
تعداد ظرفيت مورد نياز توليدکننده برای داروی نهایی 𝑘
مقدار مادهی iمورد نياز برای توليد هر واحد از داروی
نهایی 𝑘
مقدار حجم مورد نياز برای ذخيره مادهی 𝑖
ظرفيت ذخيرهسازی ابر حسب حجمر انبار دریافتی
توليدکننده
مقدار حجم مورد نياز برای ذخيره داروی نهایی 𝑘
ظرفيت ذخيرهسازی ابرحسب حجمر انبار کاالهای
ارسالی
ظرفيت ذخيرهسازی ابرحسب حجمر در مرکز توزیع
هزینه کل مالکيت ابهعنوان مثال کل هزینههای خریدر
کل هزینههای توليد
کل هزینههای توزیع
کل هزینههای سيستم لجستيک
کل هزینههای سطح تأمينکننده در طول افق برنامه-
ریزی
کل هزینههای مربوط به تأمينکننده𝑗 در افق برنامهریزی
کل هزینههای سطح سفارش در طول افق برنامهریزی
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کل هزینههای ایجادشده ناشی از دادن یک سفارش به
𝑡𝑗 ̃
𝑐𝑙𝑜 تأمينکننده 𝑗 در دوره 𝑡 امانند هزینههای دریافت،
حملونقل و سفارش دهی برای هر سفارشر
̃
𝑐𝑙𝑢 کل هزینههای سطح یک در طول افق برنامهریزی
قيمت واحد ماده  iهزینه شده توسط تأمينکننده𝑗
𝑟𝑗𝑖𝑐 در هر دوره از rامين بازه برنامه تخفيف تأمينکننده
𝑡𝑗𝑖̃
𝑐𝑙𝑢𝑎
𝑡𝑗𝑖 ̃
𝑐𝑙𝑢
𝑐𝑝
𝑡𝑘̃
̃
𝑡𝑙𝑘𝑐𝑡
𝑡𝑖 ̃ 2
𝑟ℎ
̃2
𝑓ℎ
𝑡𝑘
̃3
𝑓ℎ
𝑡𝑙𝑘
𝑠𝑠
𝑡𝑙𝑘 ̃
𝑗𝑖̃𝑞
𝑗̃
𝑙𝑠
𝑡𝑗𝑖𝑥𝑏𝑢
𝜆1
𝜆2
̃
𝑆𝑉𝑇
𝑖𝑥𝐸
𝑘𝑝𝐸
𝑘𝑢
𝜆3

ا بهعنوان مثال 𝑟𝑗̃𝐷𝑆 ∀ 𝑐𝑖𝑗𝑡 = 𝑐𝑖𝑗𝑟 ،ر
هزینههای اضافهشده به سطح اوليه قيمت ماده 𝑖
خریده شده از تأمينکننده 𝑗 در دوره 𝑡
کل هزینههای سطح یک ماده 𝑖 خریده شده از
تأمينکنندهی 𝑗 در دورهی 𝑡
هزینهی توليد متغير هر واحد از داروی نهایی 𝑘 در
دورهی 𝑡
هزینهی حمل هر واحد داروی نهایی 𝑘 به مرکز توزیع 𝑙
در دورهی 𝑡
هزینهی نگهداری ماده 𝑖 در دورهی 𝑡 ابر اسا قيمت
ميانگين در دورهی 𝑡ر
هزینهی نگهداری هر واحد از داروی نهایی 𝑘 در کارخانه
در دورهی 𝑡
هزینهی نگهداری هر واحد از داروی نهایی𝑘 در مرکز
توزیع 𝑙 در دورهی 𝑡
موجودی اطمينان داروی نهایی 𝑘در مرکز توزیع 𝑙در
دورهی 𝑡
ميانگين نرخ سالم بودن مادهی 𝑖 تأمينشده توسط
تأمينکنندهی 𝑗
ميانگين سطح خدمتدهی تأمينکنندهی 𝑗 ادرصد
تحویلهای بهموقعر
حد باالی مقدار 𝑡𝑗𝑖𝑥
وزن کل امتياز تحویل بهموقع در تابع هدف انتخاب
تأمينکننده
وزن کل امتياز عمل به دستورات محيط زیستی در تابع
هدف انتخاب تأمينکننده
کل ارزش انتخاب تأمينکنندگان سبز
دوره مصرف اعمر قفسهایر ماده اوليه 𝑖
دوره مصرف اعمر قفسهایر کاالی نهایی 𝑘
مقدار زمان باقیمانده تا انتهای دوره عمر کاالی 𝑘 که
باید کاال به مرکز توزیع منتقل شود
وزن مقدار کل مواد فاسد در تابع هدف انتخاب
تأمينکننده

متغيرهای تصميم
𝑡𝑗𝑖𝑥
𝑡𝑘𝑝

مقدار مادهی 𝑖 خریداریشده از تأمينکنندهی 𝑗 در
دورهی 𝑡
مقدار توليد داروی نهایی 𝑘 در دورهی 𝑡
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مقدار داروی نهایی𝑘 حمل شده به مرکز توزیع 𝑙 در
𝑡𝑙𝑘𝑠
دورهی 𝑡
 𝐼𝑟𝑖𝑡2سطح نهایی موجودی مادهی 𝑖 در کارخانه در دورهی 𝑡
سطح نهایی موجودی داروی نهایی 𝑘 در کارخانه در
2
𝑡𝑘𝑓𝐼
دورهی 𝑡
سطح نهایی موجودی داروی نهایی𝑘 در مرکز توزیع 𝑙در
3
𝑡𝑙𝑘𝑓𝐼
دورهی 𝑡
 ،1اگر به تأمينکنندهی 𝑗 در دورهی 𝑡سفارشی داده
𝑡𝑗𝑦
شود 0،در غير این صورت
 ،1اگر به تأمينکنندهی 𝑗 در طول افق برنامهریزی
𝑗𝑧
سفارشی داده شود ،0.در غير این
الزم به ذکر است که وابستگی زمان تحویل به مقدار ظرفيت رزرو
شده و مقدار تخفيف پيشنهاد شده به وسيلهی تأمينکننده نشان
دهندهی این است که:

𝐼

𝑡=1 𝑖=1

هزینهی کل توليد برابر مجمو هزینههای متغير توليد ابه جز
هزینههای موادر و هزینههای نگهداری موجودی داروهای نهایی در
کارخانه است:
𝐾

𝑡=1 𝑘=1

هزینهی کل توزیع برابر با مجمو هزینههای حملونقل و
هزینههای نگهداری موجودی داروهای نهایی در مراکز توزیع است:
𝐾

𝑐𝑙𝑜 ̃ +
𝑐𝑙𝑢 ̃ +
̃
𝑐𝑙𝑠 = ̃
𝑂𝐶𝑇

بهطوریکه:

𝑇

𝐿

3
𝑡𝑙𝑘𝑓𝐼 ̃ 3 .
𝑐𝑡(∑ ∑ ∑ = ̃
𝑓̃ 𝑘𝑙𝑡 . 𝑠𝑘𝑙𝑡 + ℎ
𝐷𝐶𝑇
).
𝑡𝑙𝑘
𝑡=1 𝑙= 𝑘=1

بنابراین تابع هدف کمينه کردن هزینهی کل لجستيک بهصورت
زیر بيان میشود:
J

ا1ر

J

T

̃ j . zj + ∑ ∑ olc
̃ jt . yjt
̃ = ∑ slc
Min TC
t=1 j=1

j=1

𝐽

𝑇

𝑡𝑗𝑖𝑥 ̃𝑖𝑗𝑡 ).
𝑐𝑙𝑢𝑎 + ∑ ∑ ∑(𝑐𝑖𝑗𝑡 +
𝐼

𝑇

𝑗𝑝∈𝑖 𝑡=1 𝑗=1

̃ 2 𝑖𝑡 . 𝐼𝑟𝑖𝑡2 .
𝑟+ ∑ ∑ ℎ
𝑡=1 𝑖=1

𝐾

𝑇

2
𝑡𝑘𝑓𝐼 ̃ 2 .
𝑐𝑝 (∑ ∑ +
𝑓̃𝑘𝑡 . 𝑝𝑘𝑡 + ℎ
)
𝑡𝑘
𝐾

هزینهی کل مالکيت ) (TCOاستفاده شده است ABC.یک وسيلهی

هزینههای کل سطح تأمينکننده ،هزینههای کل سطح سفارش و
هزینههای کل سطح اوليه است که میتوان آن را با استفاده از
رابطهی زیر تخمين زد.

𝑇

2
𝑡𝑘𝑓𝐼 ̃ 2 .
𝑐𝑝 (∑ ∑ = ̃
𝑃𝐶𝑇
𝑓̃𝑘𝑡 . 𝑝𝑘𝑡 + ℎ
).
𝑡𝑘

 -1-1-1هدف  :1کمینه کردن هزینهی کل لجستیک
هزینههای کل لجستيک شامل هزینههای کل خرید ،توليد و توزیع
است و از طریق فرمول زیر بهدست میآید:
̃.
𝑂𝐶𝑇 = ̃
̃̃+
𝐶𝑇 Min
𝐷𝐶𝑇 𝑇𝐶𝑃 +
در این پژوهش از مفاهيم هزینهیابی مبتنی بر فعاليت ) (ABCو

با استفاده از مفاهيم  ABCو  ،TCOهزینهی کل خرید شامل

𝑗𝑝∈𝑖 𝑡=1 𝑗=1

𝑐𝑙𝑢𝑎 ̃ 𝑖𝑗𝑡 = 𝑐𝑖𝑗𝑡 +
̃ 𝑖𝑗𝑡 .
𝑐𝑙𝑢

1
1
𝑝𝑎𝑐
𝑟̃ 𝑗،
𝑝𝑎𝑐 <
̃ 𝑗،𝑟+1

هزینهیابی مؤثر است ،که بهطور قابلتوجهی در صنایع مختلف
استفاده شده است [ ABC .]24به تحليلکنندهی هزینهها کمک
میکند تا همهی فعاليتها و هزینه های مربوط به یک فرایند خاص
را بر اسا ساختار سلسله مراتبيشان دستهبندی و تجزیهوتحليل
کند [.]27
از طرف دیگر  TCOبه شرکتها کمک میکند تا هزینههای
مستقيم و غيرمستقيم مربوط به خرید هرگونه سرمایه اشامل قيمت
خرید اوليه ،تعمير ،نگهداری و آموزش پرسنلر را بررسی کنند.

𝑇

فرض شده است که قيمتهای تعيينشده از سوی تأمينکنندگان
قطعی هستند ،بنابراین هزینههای کل سطح اوليهی مادهی  iخریده
شده از تأمينکنندهی  jدر دورهی  tاز رابطهی زیر به دست میآید:

𝑟𝑗𝑖𝑐 < 𝑐𝑖𝑗،𝑟+1

 -1-1توابع هدف
دو تابع هدف مهم برای مسئلهی  SCMPمورد نظر ،درنظرگرفته شده
است :هزینهی کل لجستيک ا ̃
𝐶𝑇ر و کل ارزش انتخاب تأمينکنندهی
سبز ا ̃
𝑆𝑉𝑇ر.

𝐽

𝑇

𝑐𝑙𝑢𝑎 ̃ = ∑ ∑ ∑(𝑐𝑖𝑗𝑡 +
𝑟̃𝑖𝑗𝑡 ). 𝑥𝑖𝑗𝑡 + ∑ ∑ ℎ
̃ 2 𝑖𝑡 . 𝐼𝑟𝑖𝑡2 .
𝑐𝑙𝑢

𝑡=1 𝑘=1
𝐿

𝑇

3
𝑡𝑙𝑘𝑓𝐼 ̃ 3 .
𝑓̃ 𝑘𝑙𝑡 . 𝑠𝑘𝑙𝑡 + ℎ
𝑐𝑡(∑ ∑ ∑ +
)
𝑡𝑙𝑘
𝑡=1 𝑙= 𝑘=1

-2-1-1تابع هدف  :2بیشینه کردن ارزش انتخاب
تأمینکنندگان
کل ارزش انتخاب تأمينکنندگان شامل تحویل بهموقع ،عمل به
قوانين محيطزیستی و سالم بودن مواد خریداریشده از
تأمينکنندگان است.
تحویل بهموقع ،از جمله شاخصهایی است که در ادبيات انتخاب
تأمينکننده و در نزد خبرگان صنعت مورد مطالعه بسيار مورد تأکيد
قرار گرفته است .مدلسازی تابع هدف این شاخص به این شکل انجام
میشود که به تأمينکنندهای که دارای ضریب باالتری در این
شاخص است تخصيص بيشتری صورت میگيرد و لذا داریم:
) 𝑡𝑗𝑖𝑥̃𝑗 .
𝑙𝑠 (∑𝐼𝑖=1 ∑𝐽 ∑𝑇𝑡=1
𝑗=1

ارزش عمل به قوانين محيط زیستی ،از جمله شاخصهای مهم در
𝐽

𝑇

𝐽

𝑐𝑙𝑠 ∑ = ̃
𝑐𝑙𝑜 ̃ 𝑗 . 𝑧𝑗 ،
𝑐𝑙𝑜 ∑ ∑ = ̃
̃ 𝑗𝑡 . 𝑦𝑗𝑡 ،
𝑐𝑙𝑠
𝑡=1 𝑗=1

𝑗=1

تخصيص سفارش می باشد .امروزه بهدليل اهميت بسيار زیادی
موضو آلودگی محيطزیست و خطری که سالمت تمام موجودات را
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یک مدل برنامهریزی استوار امکانی برای برنامهریزی اصلی زنجیره تأمین دارو

به خطر میاندازد این شاخص بيش از پيش از سوی مدیران و
تصميمگيران صنعت مورد مطالعه ،مورد توجه قرارگرفته است.
مدلسازی تابع این هدف به صورتی است که به تأمينکنندهی که
دارای ضریب باالتری در این شاخص است ،تخصيص بيشتری صورت
میگيرد و لذا داریم:
) 𝑡𝑗𝑖𝑥∑𝐼𝑖=1 ∑𝐽𝑗=1 ∑𝑇𝑡=1( 𝐸̃𝑗 .

به طوریکه:

𝑚𝛽 𝐸̃𝑗 = ∑ 𝛼̃𝑚𝑗 .
𝑚=1

از طرفی داریم:

𝑀∑
𝑚=1 𝛽𝑚 = 1

سالم بودن مواد اوليه ،از جمله شاخصهای مهم در ارزیابی و
تخصيص سفارش است .بهطور خالصه ،اهميت این شاخص تنها در
لحاظ کردن مقدار مواد سالم نيست بلکه نکته اصلی آن است که این
شاخص مقدار سالم بودن مواد را نسبت به حجم محموله ارسالی
توسط تأمينکننده محاسبه میکند .لذا تأمينکنندهای که درصد
مواد سالم بيشتری دارد ميزان بيشتری از خرید محصول را به خود
تخصيص میدهد .لذا مدلسازی این بحث عبارتست از:
کل مواد سالم خریداریشده از تأمينکنندگان از رابطهی زیر
بدست میآید:
𝑇

تضمين میکند که مواد اوليه دور ریز نداشته باشند .محدودیت ا7ر و
ا0ر فرمول موجودی داروهای نهایی و سطح موجودی اطمينان در
𝑠𝑠 ،که
مراکز توزیع را نشان میدهند .همچنين̃ 𝑘𝑙𝑡 = 𝜎𝑘 𝑑̃𝑘𝑙،𝑡+1 ،

𝑀

𝑗∀

در دوره  tرا تعيين میکند و سمت چپ محدودیت ا2ر مقدار کل
مادهی اوليه نو  iکه در دوره  tمصرف شده است را تعيين میکند.
این محدودیت تضمين میکند که کل مواد اوليه مورد نياز برای توليد
داروی نهایی در دستر باشد و با کمبود مواجه نشویم و همچنين

𝐽

𝐼

𝑡𝑗𝑖𝑥 ∑ ∑ ∑ 𝑞̃𝑖𝑗 .
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1

پس تابع هدف بيشينه کردن کل ارزش انتخاب تأمينکنندگان از
رابطهی زیر بهدست میآید:
𝐽
𝐼
𝑇
̃𝑗 .𝑥𝑖𝑗𝑡 )) +
𝑙𝑠 (̃ = 𝜆1 ( ∑𝑖=1 ∑ ∑𝑡=1
𝑆𝑉𝑇 Max
ا2ر
𝑗=1
𝐽
)) 𝑡𝑗𝑖𝑥𝜆2 ( ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1 ∑𝑇𝑡=1( 𝐸̃𝑗 .
𝐽

) 𝑡𝑗𝑖𝑥 +𝜆3 ( ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1 ∑𝑇𝑡=1 𝑞̃𝑖𝑗 .

𝑘𝜎 فاکتور موجودی رو به جلو برای داروی  kاست [ .]20الزم به ذکر
است که سطح موجودی اطمينان آخرین دورهی  Tبر اسا تقاضای
اولين دوره محاسبه میشود.
-2-2-1محدودیتهای فسادپذیری مواد
مواد اوليه خریداری شده از تأمينکنندگان باید در دوره عمر خود
تبدیل به کاالی نهایی شوند .در واقع سيستم باید بهگونهای
برنامهریزی کند که دورریز و از بين رفتن کاال وجود نداشته باشد.

)𝑇(𝑡+𝐸𝑥𝑖 ,
∑min
≥ 𝑡𝑗𝑖𝑥 𝑗∑ ∑𝑘 𝑏𝑖𝑘 . 𝑝𝑘𝑡 − ∑𝑡𝑡́=1
𝑡́ =1
ا5ر
0
𝑇 ≠ 𝑡 ∀𝑖,
کاالی نهایی توليد شده باید حداکثر تا 𝑘𝑢 دوره قبل از اتمام
دوره مصرف خود ،به مراکز توزیع منتقل شوند تا امکان انتقال آن در
زمان مناسب به مشتری وجود داشته باشد.

)𝑇min(𝑡+𝐸𝑝𝑘 −𝑢𝑘 ,

𝑡

ا9ر

∑ 𝑠𝑘𝑙𝑡 − ∑ 𝑝𝑘𝑡 ≥ 0 ∀𝑙, 𝑡 ≠ 𝑇, 𝑢𝑘 > 1
𝑡́=1

∑
𝑡́=1

𝑙

کاالی نهایی منتقل شده به مرکز توزیع باید تا حداکثر یک دوره
قبل از رسيدن به انتهای دوره عمر خود ،به دست مشتری برسد تا
امکان استفاده آن در زمان مناسب وجود داشته باشد.
)𝑇min(𝑡+𝐸𝑝𝑘 −1,

𝑡

ا7ر

𝑑̃𝑘𝑙𝑡 − ∑ 𝑠𝑘𝑙𝑡 ≥ 0

𝑇 ≠ 𝑡 ∀𝑘, 𝑙,

𝑡́=1

∑
𝑡́ =1

با گذاشتن محدودیتهای باال سيستم برنامهریزی را بهگونهای
انجام میدهد که مواد اوليه و محصول توليد شده از بين نروند.

 -2-1محدودیتهای مدل
 -1-2-1محدودیتهای سطح موجودی
همهی محدودیتهای تعدیل سطح موجودی در کارخانه و مراکز
توزیع بهصورت زیر خالصه شدهاند:
2
𝐼𝑟𝑖،𝑡−1
𝑡𝑘𝑝 + ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡 − 𝐼𝑟𝑖𝑡2 = ∑ 𝑏𝑖𝑘 .

ا2ر

𝑡∀ 𝑖،

ا4ر

𝑡∀ 𝑘،

ا7ر
ا0ر

𝑡∀ 𝑘،𝑙،

3
3
𝐼𝑓𝑘𝑙،𝑡−1
𝑡𝑙𝑘𝑓𝐼 + 𝑠𝑘𝑙𝑡 −
𝑡𝑙𝑘̃𝑑 =

𝑡∀ 𝑘،𝑙،

3
𝑡𝑙𝑘𝑓𝐼

𝑖 𝑠∈𝑗

𝑘

2
2
𝐼𝑓𝑘،𝑡−1
𝑡𝑘𝑓𝐼 + 𝑝𝑘𝑡 −
𝑡𝑙𝑘𝑠 ∑ =
𝑙

𝑠𝑠 ≥
𝑡𝑙𝑘 ̃

محدودیت ا2ر و ا4ر معادلهی تعدیل موجودی داروهای نهایی در
انبارهای توليدکننده هستند .محدودیت شماره ا2ر ترکيب مواد اوليه
سازنده هر یک از محصوالت را تعيين میکند 𝑏𝑖𝑘 .مقدار مواد اوليه
نو  iدر توليد هر کيلوگرم از محصول  𝑝𝑘𝑡 ، kمقدار داروی نهایی
نو  kتوليد شده در دوره  tمیباشد .سمت راست محدودیت ا2ر
مقدار کل مادهی اوليهی نو  iمورد نياز برای توليد داروهای نهایی

 -3-2-1محدودیتهای ظرفیت
محدودیتهای زیر نشاندهندهی سطوح ظرفيت توليد در کارخانه و

تأمينکنندگان هستند:
ا11ر
ا11ر
ا12ر

𝑡∀ 𝑗،

𝑝𝑎𝑐 ≤ 𝑡𝑗𝑖𝑥 ∑ 𝑎̃1 𝑖𝑗 .
𝑡𝑗̃ 1
𝑗𝑝∈𝑖

𝑟𝑢 ≥ 𝑡𝑗𝑖𝑥 ∑ 𝑎̃1 𝑖𝑗 .
𝑝𝑎𝑐 ̃𝑗𝑡 .
𝑡̃ 1𝑗𝑡 . 𝑦𝑗𝑡 ∀ 𝑗،
𝑗𝑝∈𝑖

𝑡∀

𝑡

𝑝𝑎𝑐
̃2

≤ 𝑡𝑘𝑝 .

𝑘

∑ 𝑎̃2
𝑘

محدودیتهای ا11ر و ا11ر بيشترین و کمترین سطح
ظرفيتهای استفاده شدهی تأمينکنندگان در هر دوره را نشان
میدهند .محدودیت ا11ر تضمين میکند که توليدکننده حداقل
ظرفيت قابل استفادهی مورد قبول تأمينکنندگان را در نظر میگيرد.
این محدودیت باید زمانی فعال شود که تأمينکنندهی  jدر دورهی t
انتخاب شده باشد .محدودیت ا12ر ظرفيت توليد توليدکننده در هر
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دوره را نشان میدهد .عالوه بر اینها محدودیت فضای انبار در
کارخانه و مراکز توزیع بهصورت زیر میباشد:
ا12ر
∑ 𝑣𝑟𝑖 . 𝐼𝑟𝑖𝑡2 ≤ 𝑤𝑟2
𝑡∀
𝑖

ا14ر

𝑡∀

ا17ر

𝑡 ∀ 𝑙،

2
𝑡𝑘𝑓𝐼 ∑ 𝑣𝑓𝑘 .
≤ 𝑤𝑓2
𝑘

3
𝑡𝑙𝑘𝑓𝐼 ∑ 𝑣𝑓𝑘 .
≤ 𝑤𝑙3
𝑘

محدودیتهای ا12ر و ا14ر محدودیت فضای انبارهای دریافت و
ارسال در کارخانه را نشان میدهند .محدودیت ا17ر ظرفيت انبارهای
مراکز توزیع را نشان میدهد.
 -1-2-1محدودیت متغیرها
ا10ر
𝑖 𝑠 ∈ 𝑗 ∀ 𝑖،
ا15ر
𝑡 ∀ 𝑘,

𝑡𝑘𝑝𝑏𝑢 ≤ 𝑡𝑘𝑝

𝑗∀

𝑡𝑗𝑦 ∑ ≤ 𝑗𝑧

ا19ر

𝑡𝑗𝑦 𝑥𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝑢𝑏𝑥𝑖𝑗𝑡 .

𝑡

𝑗𝑧 ≤ 𝑡𝑗𝑦

𝑡∀ 𝑗،

ا17ر
ا21ر
}𝑦𝑗𝑡 ، 𝑧𝑗 ∈ {0،1
𝑡∀ 𝑗،
2
3
2
𝑖
ا21ر
𝑘𝑥𝑖𝑗𝑡 ، 𝑝𝑘𝑡 ، 𝑠𝑘𝑙𝑡 ،𝐼𝑓𝑘𝑙𝑡 ، 𝐼𝑓𝑘𝑡 ، 𝐼𝑟𝑖𝑡 ≥ 0 ∀ 𝑖،𝑗 ∈ 𝑠 ،
محدودیت ا10ر تضمين میکند که اگر در دورهی 𝑡 به
تأمينکنندهی 𝑗 سفارشی داده شود ا یعنی 𝑦𝑗𝑡 = 1ر ،مقدار سفارش
هر مادهی 𝑖 ،ا 𝑡𝑗𝑖𝑥ر بهوسيلهی حد باالیش محدود خواهد شد که از
رابطهی زیر بهدست میآید:
ا22ر

𝐿

𝐾

𝑇

𝑢
. ∑ ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑘 𝑑𝑘𝑙ℎ
𝑗) ∀𝑖،
ℎ=𝑡 𝑘=1 𝑙=1
𝑠 𝑖 ،𝑡،

𝑢1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐
𝑙𝑚𝑖𝑛 ( 1
𝑗𝑖𝑎

1
𝑡𝑗𝑖𝑏𝑢
=

∈

محدودیت ا15ر مقدار توليد داروی نهایی 𝑘 در دورهی 𝑡 را به حد
باالیش که از رابطهی زیر بهدست میآید ،محدود میکند.
𝑙

ا22ر

𝑡 ∀ 𝑘,

𝑇

𝑢𝑐𝑎𝑝𝑡2
) , ∑ ∑ 𝑑𝑢𝑘𝑙ℎ
𝑙𝑎𝑘2

2
𝑡𝑘𝑏𝑢
( = min

ℎ=𝑡 𝑙=1

 -3-1تعیین امتیاز تأمینکنندگان در عمل به قوانین محیط
زیستي
عملکرد تأمينکنندگان با در نظر گرفتن معيارهای اقتصادی و
همچنين معيارهای اجتماعی و محيط زیستی مرتبط با صنعت
داروسازی ،مانند ميزان مواد مخدر و ميزان داروهای گياهی مورد
استفاده در توليد مواد اوليه دارویی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
برای تعيين امتياز تأمينکنندگان در عمل به قوانين محيط زیستی،
از تکنيک  AHPاستفاده میشود .بدین منظور ،به کمک پرسشنامه
 ،AHPاز مدیران و کارشناسان شرکت نظرخواهی میشود .سپس
دادههای مندرج در پرسشنامهها با استفاده از نرمافزارهای Excel

و  Expert Choiceتجزیهوتحليل میشوند که در نتيجه ،یک نرخ
ناسازگاری بهدست میآید .اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  1/1باشد،
اوزان بهدست آمده قابلاعتماد هستند [ ]25اپيوست را ببينيدر.

 -5روش برنامهریزی امکاني استوار
استواری مدل ،یکی از مباحث بسيار مهمی است که در اخالق،
مدلسازی و تحقيق در عمليات مطرح میباشد .در حقيقت ،اگر
مدلها استوار باشند ،خطر بهکارگيری اشتباه یا استفاده غلط از آنها
بسيار کمتر خواهد شد .استواری به این معنی است که خروجی مدل
نباید حساسيت باال به مقادیر دقيق پارامترها و ورودیهای مدل
داشته باشد] .[29بهينهسازی استوار به مدلسازی مسائل مربوط به
بهينهسازی در شرایطی اطالق میگردد که عدم اطمينان دادهها
مطرح باشد و به جوابی برسيم که در مورد همه یا اکثر پارامترهای
نامطمئن ،خوب باشد .بهينهسازی استوار میتواند بهعنوان یک گزینه
مکمل برای تحليل حساسيت و برنامهریزی احتمالی مطرح باشد.
روش مذکور در این بخش شرح داده میشود.
بهطور کلی عدم قطعيت به دو دسته قابل طبقهبندی میباشد.
اولين دسته مرتبط با تغييرپذیری و انعطاف موجود در مقدار تابع
هدف و محدودیتها میباشد .به عبارت دیگر ،حدود تابع هدف و
محدودیتها در این خالت غيرقطعی و مبهم میباشند .رویکرد
برنامهریزی ریاضی انعطافپذیر که از مجموعههای فازی مبتنی بر
ترجيح استفاده میکند ،برای مقابله با این نو از عدم قطعيت مورد
استفاده قرار میگيرد .نو دوم عدم قطعيت مرتبط با فقدان داده و یا
دانش در مورد مقدار دقيق پارامترهای ورودی مساله میباشد .از این
رو ،رویکردهای برنامهریزی امکانی استفاده گردیدهاند تا با این نو از
عدم قطعيت مواجهه گردند .الزم به ذکر است که پارامترهای
غيرقطعی توسط توابع امکانی مقتضی مانند تابع امکانی مثلثی و یا
ذوزنقهای ،بر اسا دادههای ناکافی موجود و یا دانش و تجربه
تصميمگيرندگان قابل مدلسازی میباشند .از آنجایی که مسالهی
برنامهریزی اصلی زنجيرهتأمين داروی یکپارچه پارامترها حالت مبهم
و غيرقطعی دارند ،مدل ارائه شده به دسته برنامهریزی امکانی تعلق
دارد .بهواسطهی طبيعت پویای چيره بر صنایع ،عدم ثبات روندها و
عدم وجود دادهی کافی در مورد پارامترهای مدل ،مشخص نمودن
مقدار دقيق پارامترها امری بسيار دشوار و در بعضی از موارد
غيرممکن میباشد .بر طبق این امر ،اهميت این موضو بسياری از
محققين را به تمرکز بر توسعهی رویکردهای برنامهریزی امکانی کارا
برای غلبه بر مشکل مطروحه سوق داده است .برنامهریزی امکانی و
بهينهسازی استوار دو رویکرد برخورد با عدم قطعيت میباشند و
برنامهریزی امکانی استوار یک رویکرد ترکيبی برخورد با عدم قطعيت
میباشد .دليل ترکيب رویکردهای برنامهریزی امکانی و بهينهسازی
استوار این میباشد که:
 .1در برنامهریزی امکانی سطح اطمينان ارضای محدودیتها بهصورت
یک پارامتر میباشد و توسط تصميمگير تعيين میشود و این موجب
میشود سطح اطمينان تعيينشده بهينه نباشد ،ولی در مدل استوار
بهدليل اینکه سطح اطمينان توسط خود مدل تعيين میشود ،مقدار
آن بهينه است.

یک مدل برنامهریزی استوار امکانی برای برنامهریزی اصلی زنجیره تأمین دارو

 .2در مدل برنامهریزی امکانی توجه چندانی به استواری شدنی بودن
و استواری بهينگی بودن نمیشود ولی در بهينهسازی استوار جواب
نهایی دارای استواری بهينه بودن و استواری شدنی بودن است.
 .2عدم توجه به انحرافات تابع هدف به واسطه عدم قطعيت پارامترها
میتواند سبب هزینههای سنگين و جبرانناپذیری برای مدیران و
سازمان گردد .در صورتی که در برنامهریزی امکانی به این امر توجه
چندانی نمیشود.
از اینرو از یک مدل برنامهریزی امکانی جدید استفاده شده است
که بهينگی سطوح اطمينان انتخاب شده برای پارامترها در شرایط
عدم قطعيت را تضمين نماید.
در این پژوهش نيز از روش برنامهریزی امکانی توسعه داده شده
توسط پيشوایی و ترابی[ ،]27در توسعهی برنامهریزی امکانی استوار
بهره گرفته شده است .قابل ذکر است که نتایج و تصميمات خروجی
روش برنامهریزی امکانی همواره قابل اطمينان نيستند[ .]17علت این
امر نيز این است که انحرافات محتمل از مقدار متوسط تابع هدف و
همچنين ،تجاوز از حدود محدودیتها و در نتيجه نشدنی شدن
محدودیتهایی که در برگيرنده پارامترهای غيرقطعی هستند،
میتواند منجر به ضررهای بزرگی برای سازمان گردد که عامل آن
تصميمات نامناسب اتخاذ شده میباشد .عالوه بر این با توجه به اینکه
سطح اطمينان محدودیتهای دربرگيرنده پارامترهای غيرقطعی،
توسط تصميمگيرندگان بهصورت فعل و انفعالی مشخص میگردد،
هيچگونه تضمينی وجود ندارد که مقدار سطح اطمينان بهينه توسط
تصميمگيرندگان انتخاب شده است .از سوی دیگر افزایش چنين
محدودیتهایی نيازمند اجرای تعداد زیادی آزمایش زمانبر بهصورت
فعل و انفعالی میباشد تا مقدار مناسب سطوح اطمينان مشخص
گردد .روش برنامهریزی امکانی استوار که به دنبال ایجاد روشهای
ریسکگریز برای مقابله با عدم قطعيتها در مسائل بهينهسازی
هستند ،میتوانند ایرادات موجود در روش برنامهریزی امکانی
مطروحه را رفع نمایند .حل این مشکل با استفاده از دو عامل
استواری شدنی بودن و استواری بهينگی امکانپذیر میگردد.
استواری شدنی بودن بدین معناست که جواب یک مساله بهينهسازی
باید برای اغلب تمامی مقادیر پارامترهای غيرقطعی شدنی باقی بماند.
استواری بهينگی نيز بدین معناست که مقدار تابع هدف برای جواب
باید اغلب برای تمامی پارامترهای غيرقطعی نزدیک به مقدار بهينهی
تابع هدف باقی بماند .با توجه به موارد ذکرشده در این پژوهش ،یک
مدل برنامهریزی امکانی استوار با بهکارگيری روش برنامهریزی امکانی
پيشوایی و همکاران[ ،]17و روش رتبهبندی اعداد فازی خيمنز و
همکاران[ ،]21توسعه داده شده است .الزم به ذکر است که مدل
استوار پيشنهادی در این پژوهش بر اسا یک رویکرد جدید از
مدلهای استوار ،تحت عنوان مدل برنامهریزی امکانی استوار میباشد
که در سال  2112توسط پيشوایی،رزمی و ترابی ارائه شده است .این
رویکرد متفاوت از روشهای بنتال ،سویستر و سایر رویکردهای
بهينهسازی استوار میباشد.
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همچنين الزم به ذکر میباشد که پيشوایی و همکاران [ ]17از
رویکرد برنامهریزی امکانی استوار برای طراحی شبکه زنجيرهتأمين با
در نظر گرفتن مسئوليت اجتماعی استفاده نمودهاند در حالی که مدل
پيشنهادی در این پژوهش یک مدل برنامهریزی امکانی استوار
میباشد که تصميمات تاکتيکی و انتخاب تأمينکننده را بهصورت
یکپارچه و هماهنگ در زنجيره تأمين دارو اتخاذ میکند .در واقع
نوآوری این تحقيق ارائه یک مدل برنامهریزی امکانی استوار دو هدفه
برای اتخاذ تصميمات برنامهریزی تاکتيکی و انتخاب تأمينکننده ابا
در نظر گرفتن معيارهای اقتصادی ،اجتماعی و محيط زیستیر در
زنجيره تأمين دارو میباشد.
 -1-5فرمولهسازی مدل برنامهریزی امکاني
بهمنظور سهولت در فرموله نمودن مدل برنامهریزی امکانی و
برنامهریزی امکانی استوار ،فرم فشرده شدهی مدل برنامهریزی اصلی
زنجيرهتأمين داروی یکپارچه به صورت زیر ارائه میگردد.
ا24ر
𝑦𝑓 𝑀𝑖𝑛 𝑧1 = 𝑐𝑥 +
𝑥𝑡 = 𝑀𝑎𝑥 𝑧2

در مدل فشرده

𝑠. 𝑏.
𝑝𝐵 = 𝐴𝑥 + 𝑅𝑖𝑟2
𝑈𝑥 ≤ 𝑐𝑎𝑝1
𝐸𝑝 ≤ 𝑐𝑎𝑝2
𝑝≤𝑥
𝑠≤𝑝
𝑑≤𝑠
𝑠 = 𝑝 − 𝑖𝑓2
𝑑 = 𝑠 − 𝑖𝑓3
𝑉1𝑖𝑟2 ≤ 𝑤1
𝑉2𝑖𝑓2 ≤ 𝑤2
𝑉2𝑖𝑓3 ≤ 𝑤3
𝑧≤𝑦
𝑦, 𝑧[∈ {0,1},𝑥, 𝑖𝑟2, 𝑖𝑓2, 𝑖𝑓3, 𝑠, 𝑝 ≥ 0
شده ،بردار 𝑓 مرتبط با هزینه ثابت سفارشدهی

میباشد .بردار 𝑐 مربوط به هزینهی متغير توليد ،هزینهی خرید مواد
اوليه ،هزینهی خرید داروی نهایی و هزینهی نگهداری در سطوح
مختلف زنجيره تأمين میباشد .بردارهای, 𝑐𝑎𝑝1، 𝑐𝑎𝑝2, 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3
𝑑 و 𝑝 به ترتيب نمایشدهندهی ظرفيت انبار مراکز توزیع ،ظرفيت
انبار داروهای نهایی توليدکننده ،ظرفيت انبار مواد اوليهی
توليدکننده ،ظرفيت توليد توليدکننده ،ظرفيت توليد تأمينکننده،
تقاضای مشتریان و مقدار توليد هر نو دارو در هر دوره میباشند.
 𝑅, 𝑈, 𝐸, 𝑉1, 𝑉2و𝐴 ماتریسهای ضرایب محدودیتها میباشند .در
انتها الزم به ذکر است که بردارهای 𝑧 و 𝑦 نمایشدهندهی متغيرهای

صفر و یک میباشند .بردارهای 𝑐 و

𝑓

پارامترهای غيرقطعی به کار

گرفته شده در تابع هدف میباشند .بردارهای  𝑐𝑎𝑝1, 𝑐𝑎𝑝2,و𝑑

𝑈  𝐴, 𝑅,پارامترهای غيرقطعی در محدودیتهای مدل فشرده هستند.
الزم به یادآوری است که بهمنظور مدل نمودن پارامترهای غيرقطعی
از تابع امکانی مثلثی بهره گرفته شده است اشکل 1را ببينيدر.
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𝑉2𝑖𝑓3 ≤ 𝑤3
𝑧≤𝑦
𝑦, 𝑧 ∈ {0,1},𝑥, 𝑖𝑟2, 𝑖𝑓2, 𝑖𝑓3, 𝑠, 𝑝 ≥ 0

𝑚𝑁

𝑢𝑁

𝑙𝑁

شکل ( :)1تابع امکاني مثلثي پارامتر غیرقطعي𝑵

شکل فشرده شدهی مدل برنامهریزی امکانی
بهصورت زیر قابل نمایش میباشد.

ا27ر

)(BPCCP

9

𝑦)̃𝑓(𝐸 𝑀𝑖𝑛 𝐸(𝑧1) = 𝐸( 𝑐̃ )𝑥 +
𝑥) ̃𝑡 (𝐸 = )𝑀𝑎𝑥𝐸( 𝑧2
𝑠. 𝑏.
𝑝𝐵 = 𝐴𝑥 + 𝑅𝑖𝑟2
𝑁𝑒𝑐{𝑈𝑥 ≤ 𝑐𝑎𝑝1} ≥ 𝛼1
𝑁𝑒𝑐{𝑈𝑥 ≥ 𝑐𝑎𝑝1. 𝑢𝑟. 𝑦} ≥ 𝛼2
𝑁𝑒𝑐{𝐸𝑝 ≤ 𝑐𝑎𝑝2 } ≥ 𝛼3

𝑠 = 𝑝 − 𝑖𝑓2
𝑁𝑒𝑐{𝑠 − 𝑖𝑓3 = 𝑑} ≥ 𝛼4
𝑁𝑒𝑐{𝑑 ≥ 𝑠} ≥ 𝛼5
𝑉1𝑖𝑟2 ≤ 𝑤1
𝑉2𝑖𝑓2 ≤ 𝑤2
𝑉2𝑖𝑓3 ≤ 𝑤3
𝑧≤𝑦
𝑦, 𝑧 ∈ {0,1},𝑥, 𝑖𝑟2, 𝑖𝑓2, 𝑖𝑓3, 𝑠, 𝑝 ≥ 0

با توجه به روش رتبهبندی اعداد فازی خيمنز و همکاران [،]21
اگر  gیک عدد حقيقی و )  𝑟̃ = (𝑟1 ,𝑟2 , 𝑟3یک عدد فازی مثلثی
باشد ،آنگاه خواهيم داشت:
ا20ر
𝑁𝑒𝑐{𝑟̃ ≥ 𝑔} ≥ 𝛼 ↔ 𝑔 ≤ 𝛼𝑟1 + (1 − 𝛼)𝑟2
ا25ر

سه ایراد اساسی در این رویکرد وجود دارد .اوالً افزایش تعداد
محدودیتهایی که در برگيرنده پارامترهای غيرقطعی هستند سبب
افزایش قابل توجه تعداد آزمایشهای مورد نياز برای دستيابی به
سطوح اطمينان مناسب توسط تصميمگيرندگان میگردد .از این رو،
این امر سبب افزایش زمان صرف شده برای یافتن مقدار مطلوب
سطوح اطمينان میگردد .همچنين بهعنوان دومين نقص نيز این
عامل مطرح است که هيچگونه تضمينی وجود ندارد که سطوح
اطمينان نهایی انتخاب شده بهينه باشند .نکته سوم نيز انحرافات
محتمل در محدودیتهایی که در برگيرنده پارامترهای غيرقطعی
هستند میباشد و نتيجه این عامل این است که میتواند سبب
نشدنی شدن محدودیتها گردد که یک مساله مهم میباشد و در این
روش در نظر گرفته نشده است که میتواند منجر به ضررهای بزرگی
برای سازمان در نتيجه تصميمات نادرست گردد .برای رفع ایرادات
مذکور ،در بخش بعد ،یک مدل برنامهریزی امکانی استوار توسعه داده
شده است.
 -2-5مدل برنامه ریزی امکاني استوار پیشنهادی
اگر یک مدل برنامهریزی امکانی بهصورت زیر داشته باشيم:

𝑁𝑒𝑐{𝑟̃ ≤ 𝑔} ≥ 𝛼 ↔ 𝑔 ≥ (1 − 𝛼)𝑟2 + 𝛼𝑟3

𝛼
𝛼
𝑟2 + (1 − ) 𝑟3
2
2
{ ↔ 𝛼 ≥ }𝑔 = ̃𝑟{𝑐𝑒𝑁
𝛼
𝛼
𝑔 ≥ 𝑟2 + (1 − ) 𝑟1
2
2

ا21ر

≤𝑔

ا29ر

با توجه به روابط ذکر شده در ا20ر ،ا25ر و ا29ر محدودیتهای
فازی مدل ا27ر به حالت قطعی تبدیل میشوند و مدل برنامهریزی
امکانی پيشنهادی به صورت زیر ارائه میگردد:
𝑓𝑓 +2𝑓 +

𝑢𝑐𝑐𝑙 +2𝑐𝑚 +

𝑦 )𝑢 𝑚 𝑙 ( ) 𝑥 +
ا27ر
4
𝑢𝑡 𝑡𝑙 + 2𝑡𝑚 +
( = )𝑀𝑎𝑥 𝐸(𝑧2
𝑥)
4
𝑠. 𝑡.
𝑝𝐵 = 𝐴𝑥 + 𝑅𝑖𝑟2
𝑚(𝛼1 . 𝑢𝑢 + (1 − 𝛼1 ). 𝑢𝑚 )𝑥 ≤ 𝛼1 . 𝑐𝑎𝑝1𝑙 + (1 − 𝛼1 ). 𝑐𝑎𝑝1
𝑥) 𝑚𝑢 (𝛼2 . 𝑢𝑢 + (1 − 𝛼2 ).
𝑦 ≥ (𝛼2 . 𝑐𝑎𝑝1𝑢 + (1 − 𝛼2 ). 𝑐𝑎𝑝1𝑚 ). 𝑢𝑟.
4

( = )𝑀𝑖𝑛 𝐸(𝑧1

𝑝) 𝑚𝐸 (𝛼3 . 𝐸𝑢 + (1 − 𝛼3 ).
𝑚≤ 𝛼3 . 𝑐𝑎𝑝2𝑙 + (1 − 𝛼3 ). 𝑐𝑎𝑝2

𝑚𝑑)𝛼 𝑠 ≤ 𝛼𝑑𝑙 + (1 −
𝑝≤𝑥
𝑠≤𝑝
𝑠 = 𝑝 − 𝑖𝑓2

𝛼4
𝛼4
𝑚𝑑 ) . 𝑑𝑢 + .
2
2
𝛼4
𝛼4
𝑚𝑑 𝑠 − 𝑖𝑓3 ≥ (1 − ) . 𝑑𝑙 + .
2
2
𝑚𝑠𝑠 𝑖𝑓3 ≥ (1 − 𝛼5 ). 𝑠𝑠𝑙 + 𝛼5 .
𝑉1𝑖𝑟2 ≤ 𝑤1
𝑉2𝑖𝑓2 ≤ 𝑤2
𝑠 − 𝑖𝑓3 ≤ (1 −

𝑓1 + 2𝑓2 + 𝑓3
( = ]𝑧[𝐸 min
𝑦)
4
𝑐1 + 2𝑐2 + 𝑐3
(+
𝑥)
4
s.t. 𝐴𝑥 ≥ (1 − 𝛼)𝑑3 + 𝛼𝑑4 ,
𝐵𝑥 = 0,
𝑆𝑥 ≤ [(1 − 𝛽)𝑁2 + 𝛽𝑁1 ]𝑦,
𝑇𝑥 ≤ 1,
𝑦 ∈ {0,1}, 𝑥 ≥ 0.

برای تبدیل این مدل به مدل برنامهریزی امکانی استوار خواهيم
داشت [:]17

)]𝑧[𝐸 min 𝐸[𝑧] + 𝛾(𝑧𝑚𝑎𝑥 −
] + 𝛿[𝑑4 − (1 − 𝛼)𝑑3 + 𝛼𝑑4
𝑦] +𝜋[𝛽𝑁1 + (1 − 𝛽)𝑁2 − 𝑁1
s.t. . 𝐴𝑥 ≥ (1 − 𝛼)𝑑3 + 𝛼𝑑4 ,
ا21ر
𝐵𝑥 = 0
𝑦] 𝑆𝑥 ≤ [(1 − 𝛽)𝑁2 + 𝛽𝑁1
𝑇𝑥 ≤ 1
𝑦 ∈ {0,1}, 𝑥 ≥ 0, 0.5 ≤ 𝛼, 𝛽 ≤ 1
𝑥𝑎𝑚𝑧 به صورت زیر محاسبه میشود:
𝑥 𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝑓4 𝑦 + 𝑐4

ا22ر
مدل ا21ر یک مدل غيرخطی میباشد .برای تبدیل این مدل به

مدل خطی متغير کمکی  vبه صورت زیر تعریف میشود:
𝑦 𝑣 = 𝛽.
ا 22ر
سپس مدل غيرخطی ارائه شده به صورت زیر به حالت خطی تبدیل
میشود [:]17
ا24ر

)]𝑧[𝐸 min 𝐸[𝑧] + 𝛾(𝑧𝑚𝑎𝑥 −
] + 𝛿[𝑑4 − (1 − 𝛼)𝑑3 + 𝛼𝑑4
]𝑦 +𝜋[𝑣𝑁1 + (𝑦 − 𝑣)𝑁2 − 𝑁1
s.t. . 𝐴𝑥 ≥ (1 − 𝛼)𝑑3 + 𝛼𝑑4
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𝐵𝑥 = 0
] 𝑆𝑥 ≤ [(𝑦 − 𝑣)𝑁2 + 𝑣𝑁1
𝑦𝑀 ≤ 𝑣
𝛽 𝑣 ≥ 𝑀(𝑦 − 1) +
𝛽≤𝑣
𝑇𝑥 ≤ 1
𝑦 ∈ {0,1}, 𝑥, 𝑣 ≥ 0, 0.5 ≤ 𝛼, 𝛽 ≤ 1

با توجه به توضيحات داده شده و با بهرهگيری از مدل ا24ر مدل
برنامهریزی امکانی استوار برنامهریزی اصلی زنجيرهتأمين دارو به
صورت زیر قابل ارائه میباشد.
min 𝐸[𝑧1] + 𝛾(𝑧1𝑚𝑎𝑥 − 𝐸[𝑧1]) +
𝑢 𝛼1
𝑚 𝛼1
𝑙
𝑡𝑙𝑘𝑑 ) 𝑑 +
𝑡𝑙𝑘𝑑 −
)] +
𝑡𝑙𝑘 2
2
𝑙 𝛼1
𝛼1
) 𝑑 − 𝑑 𝑚 )] +
𝑡𝑙𝑘 2 𝑘𝑙𝑡 2
𝑙 𝛼1
𝑚 𝛼1
𝑡𝑙𝑘𝑑 ) 𝑑𝑘𝑙𝑡 −
])
2
2

𝐿

𝑇

𝐼

ا29ر

𝑢1
𝑚∑ ((1 − 𝛼3 )𝑎1
𝑡𝑗𝑖𝑥 ) 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑗 + 𝛼3
𝑖=1
𝑚1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐) ≤ ((1 − 𝛼3
𝑙1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 + 𝛼3
)

𝑡 ∀ 𝑗,

𝐼

ا27ر

𝑙1
𝑚∑ ((1 − 𝛼4 )𝑎1
𝑡𝑗𝑖𝑥 ) 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑗 + 𝛼4
𝑖=1
𝑚1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐) ≥ ((1 − 𝛼4

𝑡 ∀ 𝑗,

𝑢1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 + 𝛼4
𝑡𝑗𝑦 𝑡𝑗𝑟𝑢 )
𝐾

ا41ر

𝑡𝑘𝑝 ) 𝑢∑ ((1 − 𝛼5 )𝑎𝑘2𝑚 + 𝛼5 𝑎𝑘2

𝐾

𝑘=1

𝑚≤ ((1 − 𝛼5 )𝑐𝑎𝑝𝑡2

𝛿1 [∑ ∑ ∑ ((1 −
𝑘=1 𝑙=1 𝑡=1
𝐾
𝑇 𝐿

𝑢
𝑡𝑙𝑘𝑑( ∑ ∑ ∑[ 𝛿1
− (1 −
𝑘=1 𝑙=1 𝑡=1
𝐾
𝑇 𝐿

𝑡∀

ا41ر
𝑇 ≠ 𝑡 ∀𝑘, 𝑙,

𝑘=1 𝑙=1 𝑡=1
𝐾
𝑇 𝐿

𝑘=1 𝑙=1 𝑡=1
𝐽
𝑇
𝑚1
𝑙1
𝑙1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐) +𝛿3 [∑ ∑ ((1 − 𝛼3
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 + 𝛼3
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 −
])
𝑗=1 𝑡=1
𝐽
𝐼
𝑇
𝑚1
𝑢1
𝑢+𝛿3 [∑ ∑ ∑(𝑎1
] 𝑡𝑗𝑖𝑥) 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑗 − (1 − 𝛼3 )𝑎𝑖𝑗 − 𝛼3

𝑚
𝑡𝑙𝑘𝑑)
)

𝐽

𝑇

𝑡

𝑙

ا27ر
𝑡 ∀ 𝑘, 𝑙,

ا20ر
𝑡 ∀ 𝑘, 𝑙,

ا25ر
𝑡 ∀ 𝑘, 𝑙,

𝑠. 𝑡.
3
3
𝑖𝑓𝑘𝑙,𝑡−1
𝑡𝑙𝑘𝑓𝑖 + 𝑠𝑘𝑙𝑡 −
𝑢 𝛼1
𝑡𝑙𝑘𝑑 ) ≤ (1 −
2
𝑚 𝛼1
+
𝑡𝑙𝑘𝑑
2
3
3
𝑖𝑓𝑘𝑙,𝑡−1
𝑡𝑙𝑘𝑓𝑖 + 𝑠𝑘𝑙𝑡 −
𝑙 𝛼1
𝑡𝑙𝑘𝑑 ) ≥ (1 −
2
𝑚 𝛼1
𝑡𝑙𝑘𝑑 +
2
3
𝑡𝑙𝑘𝑓𝑖
𝑚
𝑡𝑙𝑘𝑠𝑠) ≥ (1 − 𝛼2
𝑢
𝑡𝑙𝑘𝑠𝑠 + 𝛼2

𝑗=1
𝐼

𝐼

𝐽

𝑇

𝑢
𝑡𝑗𝑖𝑐𝑙𝑢𝑎 + ∑ ∑ ∑(𝑐𝑖𝑗𝑡 +
). 𝑥𝑖𝑗𝑡 + ∑ ∑ ℎ𝑟𝑖𝑡2𝑢 . 𝐼𝑟𝑖𝑡2

ا42ر

𝑖=1 𝑡=1

+
𝑙2
2
𝑡𝑘𝑓+ ℎ
𝑡𝑘𝑓𝐼 .
)

𝑢3
𝑡𝑙𝑘𝑓ℎ
)

] 𝑡𝑘𝑝 ) 𝑢+𝛿5 [∑ ∑(𝑎𝑘2𝑢 − (1 − 𝛼5 )𝑎𝑘2𝑚 − 𝛼5 𝑎𝑘2

𝑘

𝑇

𝑡=1 𝑗=1

𝑡=1
𝐽
𝑇

) 𝑛𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥𝐸[𝑧2] − 𝜑(𝐸[𝑧2] − 𝑧2

𝐽

𝑡𝑗𝑦 𝑧1𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑠𝑙𝑐𝑗𝑢 . 𝑧𝑗 + ∑ ∑ 𝑜𝑙𝑐𝑗𝑡𝑢 .

]) 𝑙+𝛿5 [∑ ((1 − 𝛼5 )𝑐𝑎𝑝𝑡2𝑚 + 𝛼5 𝑐𝑎𝑝𝑡2𝑙 − 𝑐𝑎𝑝𝑡2

𝑙
𝑙
𝑚
𝑡𝑙𝑘𝑑(∑ ∑ ∑[ +𝛿6
𝑡𝑙𝑘𝑑𝛼 −
𝑡𝑙𝑘𝑑)𝛼 − (1 −
])

𝑡𝑙𝑘𝑠 ∑ ≥

ا42ر
محدودیت ا2ر  ،ا4ر ،ا5ر ،ا9ر و محدودیتهای ا21ر  -ا12ر
مدل اوليهی برنامهریزی اصلی زنجيرهتأمين دارو بدون تغيير در مدل
برنامهریزی امکانی استوار این مسئله نيز تکرار میشوند.
𝑥𝑎𝑚 𝑧1از رابطهی زیر بهدست میآید.

𝑗=1 𝑡=1
𝐽
𝐼
𝑇

𝑗=1 𝑡=1
𝑇 𝐿 𝐾

𝑡́ =1

𝑡́=1

𝑢1
𝑚1
𝑢1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐(∑ ∑[ +𝛿4
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐) − (1 − 𝛼4
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 − 𝛼4
] 𝑡𝑗𝑦 𝑡𝑗𝑟𝑢 )

𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1
𝑇

∑

0.5 ≤ 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4 , 𝛼5 ≤ 1

𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1
𝐽
𝑇

𝑙1
𝑙1
𝑚+𝛿4 [∑ ∑ ∑ ((1 − 𝛼4 )𝑎1
] 𝑡𝑗𝑖𝑥 ) 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑗 + 𝛼4 𝑎𝑖𝑗 −

𝛼 − (1 −

𝛼(

𝑙
𝑡𝑙𝑘𝑑

𝑡

𝑢
𝑡𝑙𝑘𝑑( ∑ ∑ ∑[ 𝛿1
− (1 −

𝑢
𝑚
) 𝑢
𝑡𝑙𝑘𝑠𝑠(∑ ∑ ∑[ +𝛿2
𝑡𝑙𝑘𝑠𝑠) − (1 − 𝛼2
𝑡𝑙𝑘𝑠𝑠 − 𝛼2
]

) 𝑙+ 𝛼5 𝑐𝑎𝑝𝑡2
)𝑇min(𝑡+𝐸𝑝𝑘 −1,

+

𝑗𝑝∈𝑖 𝑡=1 𝑗=1
𝑇

𝐾

𝑙
𝑡𝑘𝑐𝑝(∑ ∑
𝑡𝑘𝑝 .
𝑡=1 𝑘=1
𝐾 𝐿 𝑇

𝑢
𝑡𝑙𝑘𝑐𝑡(∑ ∑ ∑ +
𝑡𝑙𝑘𝑠 .
𝑡=1 𝑙=1 𝑘=1

)(43

] 𝐸[𝑧1از رابطهی زیر بهدست میآید.

ا44ر

𝑢𝑗𝑐𝑙𝑠 + 2𝑠𝑙𝑐𝑗𝑚 +
𝑗𝑧 )
4

𝑙𝑗𝑐𝑙𝑠

𝐽

( ∑ = ]𝐸[𝑧1
𝑗=1

𝐽

𝑇

𝑢𝑡𝑗𝑐𝑙𝑜 𝑜𝑙𝑐𝑗𝑡𝑙 + 2𝑜𝑙𝑐𝑗𝑡𝑚 +
(∑∑+
) 𝑦𝑗𝑡 +
4
𝑡=1 𝑗=1
𝐽
𝐼
𝑇

𝑙
𝑚
𝑢
𝑡𝑗𝑖𝑐𝑙𝑢𝑎
𝑡𝑗𝑖𝑐𝑙𝑢𝑎+ 2
𝑡𝑗𝑖𝑐𝑙𝑢𝑎 +
( ∑ ∑ ∑ (𝑐𝑖𝑗𝑡 +
𝑡𝑗𝑖𝑥 ))
4
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1
𝑇
𝐼

𝑢ℎ𝑟𝑖𝑡2𝑙 + 2ℎ𝑟𝑖𝑡2𝑚 + ℎ𝑟𝑖𝑡2
2
(∑∑+
) 𝐼𝑟𝑖𝑡 +
4
𝑡=1 𝑖=1
𝐾

𝑇

𝑙
𝑚
𝑢
𝑡𝑘𝑐𝑝
𝑡𝑘𝑐𝑝+ 2
𝑡𝑘𝑐𝑝 +
(( ∑ ∑
𝑡𝑘𝑝 )
4
𝑡=1 𝑘=1

𝑙2
𝑚2
𝑢2
𝑡𝑘𝑓ℎ
𝑡𝑘𝑓+ 2ℎ
𝑡𝑘𝑓+ ℎ
2
(+
𝑡𝑘𝑓𝐼 )
)
4
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𝑡𝑙𝑘𝑠 )
) 𝑡𝑙𝑘) 𝐼𝑓3

𝑢
𝑚𝑐𝑡𝑡𝑐𝑙𝑘𝑙𝑡 + 2
𝑡𝑙𝑘𝑐𝑡 𝑘𝑙𝑡 +

4

𝑇

𝐾

𝐿

(( ∑ ∑ ∑ +
𝑘=1 𝑙=1 𝑡=1

𝑙ℎ𝑓3
𝑚+ 2ℎ𝑓3
𝑢+ ℎ𝑓3
𝑡𝑙𝑘
𝑡𝑙𝑘
𝑡𝑙𝑘
4

(+

] 𝐸[𝑧2از رابطهی زیر بهدست میآید.
𝑢𝑗𝑙𝑠 + 2𝑠𝑙𝑗𝑚 +
) 𝑡𝑗𝑖𝑥 )
4

𝐽

𝑇

𝑙𝑗𝑙𝑠

𝐼

( ∑ ∑ ∑( 𝐸[𝑧2] = 𝜆1
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1

𝑢𝑗𝐸 𝐸𝑗𝑙 + 2𝐸𝑗𝑚 +
) 𝑥𝑖𝑗𝑡 ) +
4

ا47ر

𝑇

( ∑ ∑ ∑( +𝜆2
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1

𝐽

𝑇

𝐽

𝐼

𝐼

𝑢𝑗𝑞 𝑞𝑗𝑙 + 2𝑞𝑗𝑚 +
( ∑ ∑ ∑( 𝜆3
) 𝑡𝑗𝑖𝑥 )
4
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1

𝑛𝑖𝑚 𝑧2از رابطهی زیر بدست میآید.
𝑇

𝐽

𝐼

𝐽

𝑇

𝐼

) 𝑡𝑗𝑖𝑥 ) 𝑙𝑗𝐸(∑ ∑ ∑( 𝑧2𝑚𝑖𝑛 = 𝜆1 (∑ ∑ ∑(𝑠𝑙𝑗𝑙 ) 𝑥𝑖𝑗𝑡 ) + 𝜆2
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1

𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1

𝑇

𝐽

𝐼

) 𝑡𝑗𝑖𝑥 ) 𝑙𝑗𝑞(∑ ∑ ∑( +𝜆3
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1

𝑇

𝐽

𝐼

) 𝑡𝑗𝑖𝑥 ) 𝑙𝑗𝑙𝑠(∑ ∑ ∑( 𝑧2𝑚𝑖𝑛 = 𝜆1
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1
𝑇

ا40ر

𝐽

𝐼

) 𝑡𝑗𝑖𝑥 ) 𝑙𝑗𝐸(∑ ∑ ∑( + 𝜆2
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1
𝑇

𝐽

𝐼

) 𝑡𝑗𝑖𝑥 ) 𝑙𝑗𝑞(∑ ∑ ∑( +𝜆3
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1

مشابه مدل برنامهریزی امکانی ،اولين عبارت تابع هدف متمرکز بر
کمينهسازی ميانگين کل هزینهی لجستيک میباشد .عبارت دوم
مرتبط با استواری بهينگی میباشد که فاصلهی بين حداکثر مقدار
ممکن  𝑧1اتابع هدف اولر و ميانگين آن را کمينه مینماید .به
عبارت دیگر ،عبارت دوم برکم کردن انحرافات باالی مقدار ميانگين
تابع هدف اول متمرکز است که چيرگی آن نسبت به سایر عبارات
تابع هدف توسط پارامتر 𝛾 که در مدل بهکار گرفته شده است،
مشخص میگردد .الزم به ذکر است که در مسئلهی مورد بحث
انحرافات پایين مقدار متوسط  𝑧1در نظر گرفته نشده است .علت این
امر این است که انحرافات زیر مقدار تابع هدف سبب کاهش هزینهها
میگردد و برای تصميمگيران مطلوب میباشد و نيازی به مطرح
نمودن آن در تابع هدف نمیباشد .سایر عبارات باقيمانده مرتبط با
استواری شدنی بودن میباشد .در عبارات باقيمانده ،با توجه به مقدار
محتمل تجاوز در محدودیتهایی که در برگيرندهی پارامترهای
غيرقطعی هستند ،مقدار جریمه مرتبط با آنها محاسبه شده است .این
عبارت به مدل کمک میکند تا مقدار سطح اطمينان محدودیتها
بهينه گردد و نياز به آزمایشهای متعدد و وقتگير برای تعيين
سطوح اطمينان که در مدلهای قدیمی برنامهریزی امکانی وجود
داشت ،از بين برود .همچنين در این روش با توجه به عبارات ذکر
شده ،بهينگی سطوح اطمينان تضمين میگردد.

 -3-5خطيسازی
عالوهبر تمامی موارد ذکر شده ،ذکر این نکته ضروری است که مدل
برنامهریزی امکانی استوار پيشنهادی غيرخطی میباشد .چرا که
ضریب متغيرها در محدودیتهای ا29ر ،ا27ر و ا41ر منجر به
غيرخطی شدن مدل گردیده است و البته پيچيدگی مدل را نيز
افزایش داده است .گرچه با استفاده از متغيرهای کمکی و با
بهکارگيری تعدادی محدودیت اضافی ،مدل مستخرج میتواند به مدل
خطی تبدیل گردد.
 -1-3-5ضرب یک متغیر صفر و یک در یک متغیر پیوسته
اگر یک متغير پيوستهی 𝑎 و یک متغير صفر و یکی 𝑦 داشته باشيم
برای خطی سازی حاصل ضرب این دو متغير یک متغير کمکی 𝑣
بهگونهای تعریف میکنيم که داشته باشيم:
𝑎 𝑣 = 𝑦.
ا45ر
برای خطیسازی مدل به ازای هر محدودیت غيرخطی سه
محدودیت بهصورت زیر به مدل اضافه میگردد [.]21
v ≤ My
ا49ر
v≤a
ا47ر
)𝑦 v ≥ a − M(1 −
ا71ر
سه محدودیت اضافهشده به مدل تضمين میکنند که اگر 𝑦 صفر
باشد ،متغير کمکی 𝑣 مساوی صفر خواهد بود .در غير این صورت،
اگر 𝑦 مساوی یک باشد ،متغير کمکی 𝑣 مساوی  aخواهد بود .قابل
ذکر است که پارامتر  Mیک عدد بزرگ مناسب میباشد.
 -2-3-5ضرب یک متغیر عدد صحیح در یک متغیر پیوسته
اگر یک متغير پيوستهی𝑥 )𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑜( و یک متغير عدد صحيح
𝑦 )𝑏 ≤ 𝑦 ≤  (0داشته باشيم برای خطی سازی حاصلضرب این دو
متغير یک متغير کمکی 𝑤 بهگونهای تعریف میکنيم که داشته
باشيم:
𝑦 𝑤 = 𝑥.
ا71ر
برای خطیسازی مدل به ازای هر محدودیت غيرخطی سه محدودیت
بهصورت زیر به مدل اضافه میگردد[.]21
𝑥𝑏 ≤ 𝑤
ا72ر
𝑦𝑎 ≤ 𝑤
ا72ر
𝑏𝑎 𝑤 ≥ 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 −
ا74ر
سه محدودیت اضافه شده به مدل تضمين میکند که اگر 𝑥 و 𝑦
دارای بيشترین مقدار خود باشند ،آنگاه 𝑤 مساوی 𝑏𝑎 خواهد بود.
اگر یکی از دو متغير 𝑥 یا 𝑦 دارای بيشترین مقدار خود باشد ،آنگاه
متغير کمکی 𝑤 برابر 𝑦𝑎 یا 𝑥𝑏 خواهد بود .در غير این صورت مقدار
متغير کمکی 𝑤 ،بين صفر و 𝑏𝑎 خواهد بود.
 -3-3-5مدل خطي برنامهریزی امکاني استوار پیشنهادی
با توجه به نکات ذکر شده ،طرف راست محدودیت ا27ر با استفاده
از روش پيشوایی و همکاران [ ،]17و سایر عبارات غيرخطی با
استفاده از روش گاپتی و همکاران [ ،]21خطیسازی شدهاند .از این
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یک مدل برنامهریزی استوار امکانی برای برنامهریزی اصلی زنجیره تأمین دارو
1
3
4
𝑡𝑗𝑖𝑤 بهصورت زیر تعریف
𝑡𝑗𝑖𝑤 , 𝑤𝑗𝑡2 ,
𝑡𝑘𝑤 ,
رو متغيرهای کمکی
شدهاند.
1
𝑡𝑗𝑖𝑥 𝑤𝑖𝑗𝑡 = 𝛼3
ا77ر
2
𝑡𝑗𝑦 𝑤𝑗𝑡 = 𝛼4
ا70ر
3
𝑡𝑗𝑖𝑥 𝑤𝑖𝑗𝑡 = 𝛼4
ا75ر
4
𝑡𝑘𝑝 𝑤𝑘𝑡 = 𝛼5
ا79ر
براسا موارد ذکر شده ،مدل خطی برنامهریزی امکانی استوار به
صورت زیر ارائه میگردد.

min 𝐸[𝑧1] + 𝛾(𝑧1𝑚𝑎𝑥 − 𝐸[𝑧1]) +

𝑢 𝛼1
𝑚 𝛼1
𝑙
𝑡𝑙𝑘𝑑 ) 𝑑𝑘𝑙𝑡 +
𝑡𝑙𝑘𝑑 −
])
2
2

𝑇

+
𝑙 𝛼1
𝛼1
]) 𝑚 𝑑 ) 𝑑 −
𝑡𝑙𝑘 2 𝑘𝑙𝑡 2
𝑙 𝛼1
𝛼1
]) 𝑚 𝑑 ) 𝑑 −
𝑡𝑙𝑘 2 𝑘𝑙𝑡 2

𝐾

𝐿

+𝛿1 [∑ ∑ ∑ ((1 −
𝑘=1 𝑙=1 𝑡=1
𝑇

𝐾

𝐿

𝑢
𝑡𝑙𝑘𝑑( ∑ ∑ ∑[ 𝛿1
− (1 −
𝑘=1 𝑙=1 𝑡=1
𝐾
𝑇 𝐿

𝑢
𝑡𝑙𝑘𝑑( ∑ ∑ ∑[ +𝛿1
− (1 −
𝑘=1 𝑙=1 𝑡=1
𝐾
𝑇 𝐿

𝑢
𝑚
) 𝑢
𝑡𝑙𝑘𝑠𝑠(∑ ∑ ∑[ +𝛿2
𝑡𝑙𝑘𝑠𝑠) − (1 − 𝛼2
𝑡𝑙𝑘𝑠𝑠 − 𝛼2
]
𝑘=1 𝑙=1 𝑡=1
𝐽
𝑇
𝑚1
𝑙1
𝑙1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐) +𝛿3 [∑ ∑ ((1 − 𝛼3
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 + 𝛼3
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 −
])
𝑗=1 𝑡=1
𝐾 𝐽
𝐼
𝑚1
𝑢+𝛿3 [∑ ∑ ∑ ((𝑎1
𝑡𝑗𝑖𝑥) 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑗 −
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1

ا77ر

𝐾

ا02ر

𝑢4 (𝑎 2
𝑚2
𝑡𝑘𝑤 ∑(𝑝𝑘𝑡 𝑎𝑘2𝑚 +
)) 𝑘𝑎 𝑘 −

𝑡∀

ا02ر

𝑚≤ (1 − 𝛼5 )𝑐𝑎𝑝𝑡2
𝑙+ 𝛼5 𝑐𝑎𝑝𝑡2
𝑡

𝑇 ≠ 𝑡 ∀𝑘, 𝑙,

𝑘=1

)𝑇min(𝑡+𝐸𝑝𝑘 −1,

𝑙
𝑚
𝑡𝑙𝑘𝑑𝛼(
𝑡𝑙𝑘𝑑)𝛼 − (1 −
𝑡𝑙𝑘𝑠 ∑ ≥ )

∑
𝑡́ =1

𝑡́ =1

𝑡𝑗𝑦𝑀 ≤ 𝑤𝑗𝑡2

𝑡 ∀ 𝑗,

ا04ر
) 𝑡𝑗𝑦 ≥ 𝛼4 − 𝑀(1 −
𝑡 ∀ 𝑗,
ا07ر
2
𝑤𝑗𝑡 ≤ 𝛼4
𝑡 ∀ 𝑗,
ا00ر
1
𝑡𝑗𝑖𝑤
𝑡𝑗𝑖𝑥 ≤
𝑡 ∀ 𝑖, 𝑗,
ا05ر
1
1
𝑡𝑗𝑖𝑤
𝑡𝑗𝑖𝑏𝑢 ≤
𝛼3
𝑡 ∀ 𝑖, 𝑗,
ا09ر
1
1
1
𝑡𝑗𝑖𝑤
𝑡𝑗𝑖𝑏𝑢 ≥ 𝑥𝑖𝑗𝑡 +
𝑡𝑗𝑖𝑏𝑢 𝛼3 −
𝑡 ∀ 𝑖, 𝑗,
ا07ر
4
𝑡𝑘𝑤
𝑡𝑘𝑝 ≤
𝑡 ∀ 𝑘,
ا51ر
4
2
𝑤𝑘𝑡 ≤ 𝑢𝑏𝑘𝑡 𝛼5
𝑡 ∀ 𝑘,
ا51ر
4
2
2
𝑡𝑘𝑏𝑢 𝑤𝑘𝑡 ≥ 𝑝𝑘𝑡 + 𝑢𝑏𝑘𝑡 𝛼5 −
𝑡 ∀ 𝑘,
ا52ر
3
𝑡𝑗𝑖𝑥 ≤ 𝑡𝑗𝑖𝑤
𝑡 ∀ 𝑖, 𝑗,
ا52ر
3
1
𝑤𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝑢𝑏𝑖𝑗𝑡 𝛼4
𝑡 ∀ 𝑖, 𝑗,
ا54ر
3
1
1
𝑡𝑗𝑖𝑏𝑢 𝑤𝑖𝑗𝑡 ≥ 𝑥𝑖𝑗𝑡 + 𝑢𝑏𝑖𝑗𝑡 𝛼4 −
𝑡 ∀ 𝑖, 𝑗,
ا57ر
1
2
3
4
𝑤𝑖𝑗𝑡 , 𝑤𝑗𝑡 , 𝑤𝑖𝑗𝑡 , 𝑤𝑘𝑡 ≥ 0
𝑡 ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘,
ا50ر
الزم به ذکر است که محدودیت ا77ر ،اجازه نمیدهد که تابع
هدف دوم از مقدار بهينهی خود کمتر شود .محدودیتهای ا42ر ،ا2ر
 ،ا4ر ،ا5ر ،ا9ر ،ا21ر  -ا12ر و ا25ر -ا27ر بدون تغيير در مدل باال
تکرار میشوند.
𝑤𝑗𝑡2

1
𝑢1
𝑡𝑗𝑖𝑤 +
𝑚(𝑎1
])) 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑗 −
𝑇

𝐽

𝑢1
𝑚1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐( 𝑡𝑗𝑦( ∑ ∑[ +𝛿4
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 −
)
𝑗=1 𝑡=1
𝑚1
𝑢1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐( + 𝑤𝑗𝑡2
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 −
] 𝑡𝑗𝑟𝑢 ))
𝐾

𝐽

𝐼

𝑙1
𝑚+𝛿4 [∑ ∑ ∑ ((𝑎1
𝑡𝑗𝑖𝑥) 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑗 −
𝑖=1 𝑗=1 𝑡=1
3
𝑚1
𝑡𝑗𝑖𝑤 +
𝑙(𝑎1
])) 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑗 −
𝑇

+𝛿5 [∑ ((1 − 𝛼5 )𝑐𝑎𝑝𝑡2𝑚 + 𝛼5 𝑐𝑎𝑝𝑡2𝑙 − 𝑐𝑎𝑝𝑡2𝑙 )] +
𝑡=1
𝐾 𝑇
4
𝑡𝑘𝑤 𝛿5 [∑ ∑ (𝑝𝑘𝑡 (𝑎𝑘2𝑢 − 𝑎𝑘2𝑚 ) +
])) 𝑢(𝑎𝑘2𝑚 − 𝑎𝑘2
𝑡=1 𝑘=1
𝐼

ا01ر

1
𝑚1
𝑡𝑗𝑖𝑤 ∑ (𝑥𝑖𝑗𝑡 +
𝑢(𝑎1
)) 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑗 −
1𝑚 (1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 ≤
) − 𝛼3
𝑙1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 + 𝛼3
𝑡 ∀ 𝑗,

ا01ر

𝐼

در این بخش بهمنظور بررسی کارایی مدل پيشنهادی یک مثال
عددی ارائه شده است و نتایج مدلهای برنامهریزی امکانی و
برنامهریزی امکانی استوار با هم مقایسه شدهاند .نخست مثال عددی
را با مدل برنامهریزی امکانی حل نمودهایم در این مثال یک
توليدکنندهی دارو یک نو دارو که از دو نو ماده تشکيل میشود را
توليد میکند .دو تأمينکنندهی بالقوه جهت تأمين مواد اوليهی
موردنظر در نظر گرفته شده است .دارو پس از ساخت به دو مرکز
توزیعکنندهی دارو ارسال میشود.
فرمولهسازی زنجيره تشریح شده تعداد زیادی پارامتر قطعی و
غيرقطعی را شامل میگردد .بنابراین نمایش تمامی پارامترها
بهواسطهی محدودیت فضا امکانپذیر نمیباشد .در نتيجه ،بعضی از
پارامترهای غيرقطعی مهم مانند تقاضای مشتریان ،ظرفيت مرکز
توليد و هزینهی ثابت باز کردن مراکز تأمين و ظرفيت هر یک از
مراکز تأمين بهترتيب در جداول ا1ر،ا2ر و ا2ر ارائه گردیده است.
جدول ( :)1تقاضای مشتریان مراکز توزیع

𝑙1
𝑚1
3
𝑚1
𝑗𝑖𝑎(( ∑
𝑗𝑖𝑎 −
𝑗𝑖𝑎 +
) 𝑡𝑗𝑖𝑥
𝑡𝑗𝑖𝑤)

تقاضا(دوره دوم)

تقاضا(دوره اول)

مرکز توزیع

𝑖=1

ا141،751،1911ر

ا71،777،1711ر

ا1ر

ا71،721،1571ر

ا41،747،1971ر

ا2ر

𝑚1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 𝑡𝑗𝑦( 𝑡𝑗𝑟𝑢 ≥

𝑡 ∀ 𝑗,

𝑖=1

 -6تحلیل نتایج مدل پیشنهادی

𝑢1
𝑚1
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐( + 𝑤𝑗𝑡2
𝑡𝑗𝑝𝑎𝑐 −
))

نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید /سال چهارم /شماره هفتم /بهار و تابستان 5931

79

جدول ( :)2ظرفیت مرکز تولید
ظرفیت(دوره دوم)

ظرفیت(دوره اول)

ا1111،1111،1211ر

ا1911،2911،2571ر

جدول ( :)3هزینهی ثابت و ظرفیت مراکز تأمین بالقوه
مراکز
تأمین

ظرفیت (دوره دوم)

ظرفیت(دوره اول)

هزینه ثابت

ا2591،2921،2791ر

ا2591،2921،2791ر

ا771،1111،1111ر

ا1ر

ا2579،2919،2979ر

ا2257،2427،2457ر

ا1171،1211،1211ر

ا2ر

بالقوه

در این بخش ،بهمنظور اثبات مناسب بودن مدل پيشنهادی مربوط
به برنامهریزی اصلی زنجيرهتأمين دارو و همچنين ،برای بررسی
عملکرد مدل برنامهریزی امکانی استوار پيشنهادی ،دو مدل در ابتدا
تحت دادههای اسمی حل شدهاند .الزم به ذکر است که برای حل
مدل دو هدفه برنامهریزی امکانی پيشنهادی نخست با استفاده از
روش لکزیکوگرافی مدل با در نظر گرفتن یکی از اهداف حل شده و
مقدار بهينه برای آن تابع هدف بهدست آمده سپس این تابع هدف را
در محدودیت قرار داده و مقدار بهينه بهدست آمده برای آن را
بهعنوان یک حد پایين برایش قرار دادیم اچون هدف ماکسيممسازی
این هدف بودر ،و مدل را با در نظر گرفتن تابع هدف دوم امينيمم
سازی هزینهی کل زنجيرهر حل نمودیم .مدل اوليهی برنامهریزی
امکانی با در نظر گرفتن مجموعهای از سطح اطمينان مختلف
بهينهسازی شده است ابهعبارتی  1.9 ،1.5و 1.7ر .مقدار تابع هدف
مدل برنامهریزی امکانی تحت سطوح مختلف اطمينان در شکل ا2ر
نمایش داده شده است .نتایج نشان میدهد که افزایش حداقل
درجهی شدنی بودن ،منجر به افزایش هزینهها بهواسطهی مصرف
مقدار بيشتری از منابع گردیده است.

شکل ( :)2نمایش گرافیکي مقدار تابع هدف مدل قطعي تحت سطوح

شکل ( :)3نمایش گرافیکي تابع هدف دو مدل
جدول ( :)1جریمههای مدل
0

7

4

2

2

1

جریمه

211

271

211

101

111

11

𝛿1

211

271

211

101

111

11

𝛿2

211

271

211

101

111

11

𝛿3

211

271

211

101

111

11

𝛿4

211

271

211

101

111

11

𝛿5

211

271

211

101

111

11

𝛿6

بهمنظور تحليل عملکرد مدل پيشنهادی برنامهریزی امکانی استوار
اتحت مجموعههای مختلف از جریمهها که در جدول ا4ر نمایش
داده شده استر ،در ابتدا هشت شبيهسازی اواقعگراییر بهصورت
تصادفی بر روی پارامترهای غيرقطعی انجام گرفته است .برای هر
شبيهسازی ،برای هر پارامتر غيرقطعی که دارای تابع امکانی مثلثی
میباشد ابرای مثال) 𝑢𝑛 𝑛̃ = (𝑛𝑙 , 𝑛𝑚 ,ر ،یک عدد تصادفی باید
به صورت یکنواخت بين نقاط ابتدایی و انتهایی تابع امکانی پارامتر
توليد گردد ابرای مثال] 𝑢𝑛 𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙 = [𝑛𝑙 ,ر .سپس به بررسی مطلوبيت
خروجیهای مدل برنامهریزی امکانی اتحت سطح اطمينان 1.5ر و
برنامهریزی امکانی استوار و مقایسهی نتایج آنها ،پارامترهای توليد
شده تحت هر شبيهسازی و مقدار بهينهی متغيرها که توسط
مدلهای برنامهریزی امکانی و برنامهریزی امکانی استوار تحت
دادههای اسمی مشخص گردیدهاند ،باید در مدل ا55ر قرار داده
شوند.
مدل برنامهریزی خطی ارائهشده شامل متغيرهای
𝑡𝑙𝑘 𝑒𝑟6𝑡 , 𝑒𝑟5𝑗𝑡 , 𝑒𝑟4𝑗𝑡 , 𝑒𝑟3𝑘𝑙𝑡 , 𝑒𝑟2𝑘𝑙𝑡 , 𝑒𝑟1میگردد که هر یک از
این متغيرها ،مقدار تجاوز محدودیت متناظرشان را تحت هر
شبيهسازی مشخص مینمایند.

اطمینان مختلف

تابع هدف دو مدل در شکل ا2ر نمایش داده شده است .همانگونه
که قابل مشاهده است .تابع هدف مدل برنامهریزی امکانی تحت سطح
اطمينان  1.7از مدل برنامهریزی امکانی استوار تحت جریمهی = 𝜹
𝟏 کمتر میباشد .یعنی مقدار تابع هدف مدل برنامهریزی امکانی
تحت بيشترین سطح اطمينان از مقدار تابع هدف مدل برنامهریزی
امکانی استوار تحت کمترین سطح جریمه ،کمتر میباشد.

ا55ر

𝑀𝑖𝑛 𝐸(𝑧1) = 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙 . 𝑥 ∗ + 𝑓𝑟𝑒𝑎𝑙 . 𝑦 ∗ + 𝛿1 . er1
+ 𝛿2 . er2
+𝛿4 . er4 + 𝛿5 . er5 + 𝛿6 . er6 + +𝛿3 . er3
𝑠. 𝑏.
∗ 𝑥 𝐸(𝑧2) ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 .
∗𝑝 𝐴. 𝑥 ∗ + 𝑅. 𝑖𝑟2∗ = 𝐵.
(𝑢𝑟𝑒𝑎𝑙 ). 𝑥 ∗ ≤ 𝑐𝑎𝑝1𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑒𝑟1
∗ 𝑦 (𝑢𝑟𝑒𝑎𝑙 ). 𝑥 ∗ + er2 ≥ (𝑐𝑎𝑝1𝑟𝑒𝑎𝑙 ). 𝑢𝑟.
(𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙 ). 𝑝∗ ≤ 𝑐𝑎𝑝2𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑒𝑟3
∗
∗ 𝑠 = 𝑝∗ − 𝑖𝑓2
∗
∗
𝑠 − 𝑖𝑓3 ≤ 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑒𝑟4
𝑙𝑎𝑒𝑟𝑑 ≥ 𝑠 ∗ − 𝑖𝑓3∗ + 𝑒𝑟5
𝑙𝑎𝑒𝑟𝑠𝑠 ≥ 𝑖𝑓3∗ + 𝑒𝑟6

یک مدل برنامهریزی استوار امکانی برای برنامهریزی اصلی زنجیره تأمین دارو
∗

𝑉1. 𝑖𝑟2 ≤ 𝑤1
∗
𝑉2. 𝑖𝑓2 ≤ 𝑤2
∗
𝑉2. 𝑖𝑓3 ≤ 𝑤3
∗ 𝑧 ≤ ∗𝑦
𝑒𝑟1, 𝑒𝑟2, 𝑒𝑟3, 𝑒𝑟4, 𝑒𝑟5, 𝑒𝑟6 ≥ 0

هر دو مدل دو هدفه خطی برنامهریزی امکانی و برنامهریزی
امکانی استوار با کد نویسی در نرمافزار  GAMSو با استفاده از
حلکننده  CPLEXحل شدهاند .زمان حل مدلهای
برنامهریزی امکانی و برنامهریزی امکانی استوار در شرایط 2
تأمينکننده1 ،توليدکننده 2،مرکز توزیع و دو دوره زمانی
بهترتيب برابر  1.215و  1.290ثانيه میباشد.الزم به ذکر است
که تمامی آزمایشات موردنياز بر روی یک کامپيوتر پنج
هستهای با  4گيگابایت رم اجرا گردیدهاند .در نهایت ،پس از
انجام قدمهای ذکر شده و دستيابی به مقدار بهينهی تابع هدف
مدل ا55ر تحت جریمههای مختلف اجدول ا4ر را ببينيدر،
ميانگين و انحراف استاندارد نتایج مدل برنامهریزی امکانی و
مدل برنامهریزی استوار تحت هشت شبيهسازی محاسبه
گردیدهاند و با یکدیگر مقایسه شدهاند .نتایج مربوطه در شکل
ا4ر و ا7ر نمایش داده شدهاند.

شکل ( :)1نمایش گرافیکي میانگین هزینههای مدلها تحت
شبیهسازی

شکل ( :)5نمایش گرافیکي انحراف استاندارد هزینههای مدلها
تحت شبیهسازی

نکته کامالً مشخصی که در شکل ا7ر نمایش داده شده است این
امر میباشد که انحراف استاندارد مدل برنامهریزی امکانی استوار
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همواره از مدل برنامهریزی امکانی بهتر میباشد .همچنين ،افزایش
جریمهها سبب افزایش انحراف استانداردها گردیده است اما چيرگی و
برتری مدل برنامهریزی امکانی استوار همواره حفظ گردیده است.
بنابراین در این شرایط عامل تعيينکنندهای که میتواند کارایی مدل
برنامهریزی امکانی استوار را تصدیق نماید ،ميانگين تابع هدف مدلها
میباشد .همانگونه که از شکل ا4ر قابل مشاهده است ،ميانگين
برنامهریزی امکانی استوار نسبت به مدل برنامهریزی امکانی عملکرد
بهتری را نشان میدهد .افزایش مقدار جریمهها ،استفاده از مدلهای
ریسکگریز مانند مدل برنامهریزی امکانی استوار پيشنهادی را
معقولتر مینماید .به واسطهی سطح ریسکگریزی ایجاد شده توسط
مدل برنامهریزی امکانی استوار ،خروجیهای این مدل با ریسک و
تجاوزات کمتری نسبت به مدلهای برنامهریزی امکانی تحت مقادیر
باالی جریمهها ،مواجه میگردد.

 -7نتیجهگیری
در فضای رقابتی امروز ،طراحی یک برنامهی توليد مؤثر که موجب
یکپارچهسازی برنامههای تأمين و توزیع در یک چارچوب متحد شود،
امری مهم و ضروری میباشد .در این مقاله یک مدل برنامهریزی
اصلی زنجيره تأمين دارو شامل چند تأمينکننده ،یک توليدکننده و
چند مرکز توزیع ارائه شده است .در طول دهههای اخير وقو
اختالالت ناگهانی و موضو مقابله با اثرات نامطلوب آنها به یک
چالش بزرگ برای مدیران سازمانها تبدیل شده است .بر این اسا
توجه به این امر در برنامهریزی اصلی زنجيرهتأمين میتواند به
واسطهی تصميمات اتخاذ شده ،منجر به اثرات مثبتی گردد .بهمنظور
مواجهه با مشکل فوقالذکر ،یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحيح
در این تحقيق بهمنظور کاهش هزینههای لجستيک و همچنين
افزایش سطح رضایت از انتخاب تأمينکنندگان ارائه گردیده است.
بهواسطهی طبيعت غيرقطعی پارامترهای ورودی چنين مسئلهای،
یک مدل جدید برنامهریزی امکانی استوار توسعه داده شده است تا با
عدم قطعيت پارامترها و کيفيت پایين تصميمات بهواسطهی این
عامل مقابله گردد .در ادامه یک مثال عددی ارائه شده است تا
کارایی مدل پيشنهادی نمایش داده شود و همچنين کيفيت باالی
عملکرد و کاربردی بودن مدل برنامهریزی امکانی استوار پيشنهاد
شده ،نمایش داده شود .نتایج نشان میدهد ميانگين عملکرد مدل
برنامهریزی امکانی استوار نسبت به مدل برنامهریزی امکانی در
نمونههای تست شده بهتر میباشد .افزایش مقدار جریمهها ،استفاده
از مدلهای ریسکگریز مانند مدل برنامهریزی امکانی استوار
پيشنهادی را معقولتر مینماید.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که با توجه به خروجیهای
مدل این امر کامالً واضح است که تعيين مقدار دقيق جریمهها در
مدل برنامهریزی امکانی امری بسيار مهم میباشد ،چرا که عامل
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اصلی در عملکرد مدل و تعيين سطوح اطمينان پارامترهای
. جریمهها میباشند،غيرقطعی
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 بهرهگيری از نظرات کارشناسان مختلف برای افزایش اعتبار
.توصيف پارامترهایی که حساسيت زیادی روی آنها داریم

 و نرخ بهره در، نرخ تورم، توجه به ارزش زمانی پول
محاسبات هزینهها
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بودن مواد اوليه و داروها و در نظر گرفتن عمر قفسهای آنها
 در نظر گرفتن بازخوانی داروها از بازار در مدلسازی زنجيره
تأمين دارو
 به کاربردن مدل ارائه شده برای مسائل بزرگ مقيا و
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اوليه

�خير

�بله

قوانين محيط زیستی

�خير
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لجستيک معکو

�خير

 اندازهگیری عملکرد تأمینکنندگان از نظر سازش با معیارهای.2پرسشنامه
محیط زیستي
عملکرد تأمينکنندگان
خيلی
ضعيف

ضعيف

متوسط

خوب

عالی

زیر معيار تأمينکنندگان
عملکرد تأمينکنندگان از نظر سازش
1با زیر معيار
عملکرد تأمينکنندگان از نظر سازش
2زیرمعيار
عملکرد تأمينکنندگان از نظر سازش
mبا زیر معيار
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ABSTRACT
The provision of an efficient master plan which is able to integrate the
procurement, production and distribution plans is a critical need in the way of
achieving the competitive advantage in today’s marketplace. In this paper, a
supply chain master planning problem of a drug supply chain is taken into
account. The considered drug supply chain includes multiple suppliers, one
manufacturer and multiple distribution centers.
In this paper, a multi-objective possibilistic mixed integer linear programming
model (MOPMILP) which minimizes the total logistics cost and maximizes
the total value of supplier selection aggregate function is developed. It should
be noted that both economic and environmental criteria are considered in the
supplier selection objective function to support the green and sustainable
purchasing approach. Then to cope with the input parameters tainted with
high degree of uncertainty, a new effectual robust possibilistic programming
(RPP) model is elaborated. The proposed robust possibilistic programming
model is able to appropriately adjust the degree of feasibility and optimality
robustness of output decisions against business-as-usual uncertainty. Also the
proposed robust optimization model can be appropriately applied in the cases
in which reliable and sufficient historical data is not available for imprecise
parameters (i.e., most of the real-life problems). To show the usefulness and
effectiveness of the proposed robust possibilistic programming model
numerical and comparative experiments are provided. The numerical results
endorse the validity and practicability of the rendered model as well as
presenting the efficiency and felicity of the developed approach.
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