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مدلسازی شبکه زنجیرهتأمین معکوس چند ردهای و حل توسط الگوریتم ترکیبی
3

عرفان شفیعی رودباری ،1سید محمدتقی فاطمی قمی ،*2محسن شیخ سجادیه

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

با توجه به نگرانی جهانی در خصوص محیطزیست ،ایجاد زنجیره تامین معکوس بهعنوان یک
استراتژی مهم در راستای کاهش برداشت از منابع طبیعی شناخته میشود .در این تحقیق یک مدل
برنامهریزی عدد صحیح آمیخته خطی برای طراحی شبکه زنجیرهتأمین معکوس توسعه یافته است.
در این مدل الیههای زنجیره بهصورت چندگانه تعریف شده است .نیز هدف این مدل بیشینهسازی
درآمد ناشی از فروش محصوالت بازیابی شده از فرایندهای استفاده مجدد ،بازسازی ،بازتولید،
بازیافت و فروش قطعات یدکی است .همچنین در نظر گرفتن تنوع محصوالت و لیست قطعات هر
محصول ازجمله ویژگی های مدل توسعه داده شده است .برای حل این گونه مسائل نیز الگوریتم
ترکیبی بر پایه الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شاخه و کران توسعه یافته است .اعتبارسنجی این
الگوریتم با کمک دادههای تصادفی ایجاد شده در ابعاد مختلف ،بررسی شده است .همچنین در
انتها ،تحلیل حساسیت تابع هدف نسبت به تغییرات پارامترهای کلیدی ارزیابی شده است.

دریافت 1331/12/22
پذیرش 1333/22/11
(مقاله پژوهشی)
کلمات کلیدی:
طراحی شبکه زنجیره تامین
لجستیک معکوس
الگوریتم ترکیبی
بازتولید و استفاده مجدد
بازسازی و بازیافت
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مقدمهi

همواره برای پاسخگویی به تقاضا نیاز به منابع وجود داشته است .با
وجود محدودیت منابع در دسترس ،با گذر زمان برداشت بیشتر از این
منابع ضروری است؛ مگر در حالتی که کاالهای تولید شده در گذشته
مجددا به زنجیره تامین بازگردد .در صورت ایجاد این شبکه زنجیره
تامین ،نیاز به منابع اولیه قابل برداشت کاهش یافته و تأمین آن بر
دوش کاالهای مستهلک و بازگشتی به چرخه قرار میگیرد.
طراحی این شبکه از سالهای گذشته بهعنوان موضوع تحقیقات
مطرح شده است .در ادامه به مشخصات شبکه و جزئیات تحقیقات این
حوزه پرداخته شده است .نقطه ابتدایی در این شبکه همان نقطه پایانی
در زنجیرهتأمین مستقیم یعنی مشتری است .محصوالت از مشتریان
جمعآوری میشود و عملیات مختلفی روی آنها صورت میگیرد؛
* نویسنده مسئول :سید محمدتقی فاطمی قمی
تلفن121-15454341 :؛ پست الکترونیکیfatemi@aut.ac.ir :

ازجمله تعمیر ،دمونتاژ ،بازتولید ،بازیافت و دفع برخی ماژولها که در
راستای حفظ محیطزیست است [ .]1در نظر گرفتن حجم کاالهای
مرجوعی مشتریان تأثیر زیادی در طراحی شبکه و استراتژی جمعآوری
دارد [ .]2کیفیت کاالهای بازگشتی در بسیاری از مقاالت زنجیره تأمین
معکوس مالحظه میشود [ .]3تحقیقات در زمینه زنجیره تامین
معکوس شامل مقاالت مروری فراوانی است که ازجمله آنها میتوان
به تحقیق گُویندان و همکاران در سال  ]5[ 2114اشاره نمود .ایشان
تعداد  43مقاله را بهصورت دستهبندی شده مورد بررسی قرار دادند.
مطالعات آنها نشان میدهد که بیشتر مقاالت در حوزه تصمیمگیری و
مدیریتی به این موضوع پرداختهاند ( 11مقاله از  43مقاله) و تنها 2
مقاله از  43مقاله در زمینه مدلسازی ریاضی تحقیق کردهاند .نیز سوزا
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در سال  ]4[ 2113مقاالت با محور مشکالت در سطح تصمیمهای
استراتژی و تاکتیکی را بررسی کرده است .سریواستاوا [ ]1نیز یک مدل
زنجیرهتأمین معکوس قطعی با فرایند بازتولید را توسعه داده است.
فونسکا و همکاران [ ]7مدل زنجیرهتأمین معکوس با فرایند بازیافت را
در شرایط قطعی بررسی کردهاند .گومز و همکاران [ ]4نیز شبکه
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زنجیرهتأمین معکوس را با فرایند بازیافت و در شرایط قطعی بررسی
کردهاند و سپس توسط روشهای دقیق پاسخ یک مسئله واقعی را
محاسبه کردهاند .الشمسی و دیابات [ ]12با در نظر گرفتن فرایند
بازتولید و بازیافت در شبکه زنجیرهتأمین معکوس ،پاسخ یک مسئله
واقعی را توسط روشهای دقیق محاسبه کردهاند.

جدول ( :)1مقایسه تحقیقات طراحی شبکه زنجیرهتأمین طی  12سال گذشته ()2211-2223
قطعی

غیر قطعی

مستقیم

مجدد

معکوس

استفاده

بازیابی

بازتولید

بازیافت

تک

چند

لیائو []17

*

*

رحیمی و
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*

*

یو و سُلونگ
[]19

*

*
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*

*

*

*

*

*
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*
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سود

فتاحی و
گویندان []15

*

*

*

*
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*
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تصادفی

*

*

*

واقعی

هاتفی و
همکاران []14

*

*

*

*

*

*

نرم افزار

نویسنده

نوع شبکه

محصوالت

الگوریتم حل

نوع مدل

تنوع تسهیالت

تابع هدف

داده ارزیابی

دقیق

*

گمز

دقیق

*

سیپلکس

دقیق

*

لینگو

*

ترکیبی

*

C++

*

دقیق

*

گمز

*

*

*

*

دقیق

*

لینگو

*

*

*

*

ترکیبی

*

متلب

در ادامه به بررسی جزئیتر مقاالت  11سال اخیر پرداخته شده
است .آالمور و همکاران در سال  ]9[ 2112با ارائه یک مدل برنامه
ریزی خطی عدد صحیح آمیخته برای زنجیرهتأمین معکوس در شرایط
قطعی چند محصولی و در نظر گرفتن فرایند بازتولید و بازیافت اقدام
به حل دقیق مسئلهای کردهاند .فهیمنیا و همکاران در سال 2113
[ ]11یک مدل چند محصولی با جایگاه بازیافت و هدف کمینهسازی
هزینه را مورد بررسی قرار دادهاند .ایواز و بوالت در سال ]11[ 2115
دو مدل در شرایط قطعی و غیر قطعی را بررسی کردهاند و نتایج را با
روش دقیق گزارش دادهاند .یی و همکاران در سال  ]13[ 2114مدل
غیرقطعی را در یک زنجیرهتأمین بسته (رفت و برگشت) توسعه داده و
با در نظر گرفتن شرایط تکمحصولی ،مسئله را توسط الگوریتم
فراابتکاری حل کردهاند .لیائو سال  ]17[ 2114با در نظر گرفتن فرایند
بازتولید ،بازیافت و تعمیر در شرایط قطعی و چند محصولی ،یک مسئله
با اندازه کوچک را با الگوریتم ترکیبی حل کرده است .در نهایت برخی
از مقاالتی که طی پنج سال گذشته منتشر شدهاند مورد مقایسه قرار
گرفتهاند و نتایج بهصورت خالصه در جدول  1آورده شده است .از
جدول یک و سایر مقاالت بررسی شده میتوان نتیجه گرفت که تاکنون
تمامی تسهیالت ذکر شده در یک شبکه زنجیرهتأمین معکوس به
صورت همزمان مورد بررسی قرار نگرفته است .این خال در حالی وجود
داردکه امروزه بهدلیل سرعت باالی تغییرات تکنولوژی ،بسیاری از لوازم
و کاالهای استفاده شده در کشورهای پیشرفته برای استفاده مجدد و
بازسازی در کشورهای ضعیفتر بهکار گرفته میشود .از این رو این
تحقیق قصد دارد با بررسی همزمان تسهیالت استفاده مجدد ،بازسازی،
بازتولید و بازیافت ،مدل طراحی شبکه زنجیرهتأمین معکوس توسعه

دهد .همچنین بهدلیل پیچیدگی محاسبات این گونه مسائل در ابعاد
بزرگ ،الگوریتم ترکیبی توسعه یافته است تا زمان حل مسائل را کاهش
دهد.

 .2شرح مسئله
این مقاله به مدلسازی و طراحی شبکه لجستیک معکوس در شرایط
قطعی میپردازد و کاربرد آن در صنایعی است که محصوالت قابلیت
بازیابی ،بازتولید ،بازیافت و یا استفاده مجدد دارند؛ ازجمله این صنایع
میتوان به صنایع لوازم الکترونیکی مانند تلفن همراه ،رایانه و  ،....لوازم
خانه ،صنعت کانتینر و کانکسسازی ،پوشاک ،خودروسازی و بسیاری
از صنایع دیگر اشاره نمود .همچنین از ویژگیهای این مدل میتوان به
چند محصولی و چند ردهای بودن با در نظر گرفتن لیست اجزا و قطعات
اشاره کرد .شرح جریان شبکه مورد مطالعه در ادامه آورده شده است.
در گام اول مشتریان کاالی خود را به دالیل مختلف (تغییر
تکنولوژی ،استهالک و  )...به جایگاههای عمومی تحویل میدهند و به
ازای آن مبلغی تحت عنوان تشویق به مشتری پرداخت میگردد .سپس
کاالها با هزینه مشخصی به سمت مراکز جمعآوری فرستاده میشود و
کارشناس وضعیت کیفی کاال را در سه دسته زیر تقسیمبندی میکند:
 .1کاالی در دست با انجام فعالیتهایی تحت عنوان بازسازی (پرداخت
سطح و نظافت) قابلیت فروش خواهد داشت.
 .2کاال را میتوان تغییر کاربری داده و نسبت به فروش آن اقدام کرد.
 .3ممکن است کاال شامل قطعات یا ماژولهای قابل استفاده در فرایند
بازتولید و یا بازیافت باشد و به همین دلیل به مرکز بازرسی که شامل
باز نمودن کاال و جداسازی قطعات است ،انتقال یابد.
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شکل ( :)1مثالی از جریان شبکه در زنحیرهتأمین معکوس (تعریف اندیس و پارامترها در ادامه آورده شده است).

حال در صورتی که حالت شماره  3رخ دهد پس از بازرسی چهار
حالت ذیل احتمال وقوع دارند:
 .5-1بخشی از کاال سالم است و قابلیت بازتولید دارد و سپس قابل
فروش است.
 .5-2کاال قابلیت بازیافت دارد.
 .5-3کاال بایستی منهدم شود.
 .5-5ماژولهایی (قطعاتی) از کاالی دمونتاژ شده را میتوان در بازار
یدکی به فروش رساند.

 .1-2معرفی اجزا مدل
مفروضات زیر برای مدل سازی در نظر گرفته شده است:
 .1جایگاه عمومی برای جمع آوری ،تشویق مشتریان و ایجاد سهولت
دسترسی برای بازگرداندن کاال است.
 .2جایگاه متمرکز برای جمعآوری ،تجمیع کاالهای بازگشتی از چند
جایگاه عمومی و تعیین وضعیت کاال برای سه حالت مختلف استفاده
مجدد ،بازسازی و یا ارسال به مرکز فرایند است.
 .1مجموعه نقاط بالقوه تمامی مراکز ،مشخص است ،بهعبارتدیگر
مکانیابی بین این نقاط انجام میشود.
 .2فرایند استفاده مجدد برای تغییر کاربری محصول است .این کار
بهدلیل عدم توجیه اقتصادی فرایندهای بازتولید ،بازیافت و یا بازسازی
صورت میگیرد.
 .3ظرفیت تسهیالت و عرضه کاالها توسط مشتریان قطعی و مشخص
است.
 .5محصوالت خروجی از زنجیره معکوس ،بهصورت کامل فروخته
خواهد شد.
 .4حداقل یک مرکز جمعآوری محلی در حداکثر فاصله مجاز مشتری
تا مرکز قرار دارد.
اندیسها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم مدل مسئله در ادامه معرفی
شدهاند.

اندیسهای مدل:
i

اندیس مشتریان i=1,…,I

a

اندیس جایگاههای جمعآوری محلی
اندیس جایگاههای جمعآوری مرکزی j=1,…,J
k=1,…,K
اندیس مراکز فرایند
o=1,…,O
اندیس مراکز بازسازی
r=1,…,R
اندیس مراکز بازیافت
اندیس مراکز تولید مجدد f=1,…,F
اندیس مراکز استفاده مجدد u=1,…,U
اندیس مراکز دفن ماژولها l=1,…,L
m=1,…,M
اندیس بازارهای فروش ماژولهای یدکی
b=1,…,B
اندیس بازارهای فروش محصول بازسازی شده
اندیس بازارهای فروش محصول تولید مجدد شده w=1,…,W
اندیس بازارهای فروش محصول استفاده مجدد e=1,…,E
g=1,…,G
اندیس تأمینکنندگان
p=1,…,P
اندیس محصوالت
اندیس ماژولها (اجزای محصوالت) n=1,…,N

j
k
o
r
f
u
l
m
b
w
e
g
p
n

a=1,…,A

پارامترهای مدل:
𝑎𝐹
𝑗𝐹
𝑘𝐹
𝑜𝐹
𝑓𝐹
𝑢𝐹
𝑎𝑖𝑝𝑇

هزینه ثابت جایگاههای جمعآوری محلی
هزینه ثابت جایگاههای جمعآوری مرکزی
هزینه ثابت مراکز فرایند
هزینه ثابت مراکز بازسازی
هزینه ثابت مراکز تولید مجدد
هزینه ثابت مراکز استفاده مجدد
هزینه حمل محصول  pاز مشتری  iبه جایگاه جمعآوری

محلی a

هزینه حمل محصول  pاز جایگاه جمعآوری محلی  aبه
𝑗𝑎𝑝𝑇
جایگاه جمعآوری مرکزی j
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هزینه حمل محصول  pاز جایگاه جمعآوری مرکزی  jبه
𝑘𝑗𝑝𝑇
مرکز فرایند k
هزینه حمل محصول  pاز جایگاه جمعآوری مرکزی  jبه
𝑜𝑗𝑝𝑇
مرکز بازسازی o
هزینه حمل محصول  pاز جایگاه جمعآوری مرکزی  jبه
𝑢𝑗𝑝𝑇
مرکز استفاده مجدد u
هزینه حمل محصول  pاز مرکز بازسازی  oبه بازار فروش
𝑏𝑜𝑝𝑇
محصوالت بازسازی شده b
هزینه حمل محصول  pاز مرکز استفاده مجدد  uبه بازار
𝑒𝑢𝑝𝑇
فروش محصوالت استفاده مجدد e
𝑚𝑘𝑝𝑛𝑇 هزینه حمل ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه بازار
فروش ماژولهای یدکی m
𝑙𝑘𝑝𝑛𝑇 هزینه حمل ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه مرکز
دفن ماژولها l
𝑟𝑘𝑝𝑛𝑇 هزینه حمل ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه مرکز
بازیافت r
𝑓𝑘𝑝𝑛𝑇 هزینه حمل ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه مرکز
تولید مجدد f
𝑔
هزینه حمل ماژول  nمحصول  pاز تأمینکننده  gبه مرکز
𝑓𝑝𝑛𝑇
تولید مجدد f
𝑤𝑓𝑝𝑇 هزینه حمل محصول  pاز مرکز تولید  fبه بازار فروش
محصول تولید مجدد شده w
قیمت واحد محصول  pدر بازار فروش محصول بازسازی
𝑏𝑝𝑃
شده b
قیمت واحد محصول  pدر بازار فروش محصول استفاده
𝑒𝑝𝑃
مجدد e
𝑚𝑝𝑛𝑃 قیمت واحد ماژول  nمحصول  pدر بازار فروش ماژولهای
یدکی m
قیمت واحد ماژول  nمحصول  pدر مرکز بازیافت r
𝑟𝑝𝑛𝑃
قیمت واحد محصول  pدر بازار فروش محصول تولید مجدد
𝑤𝑝𝑃
شده w
هزینه خرید محصول  pاز مشتریان
𝑝𝐶𝑈
𝑗𝑝𝐶𝐻 هزینه رسیدگی به محصول  pدر جایگاه جمعآوری مرکزی
j
𝑘𝑝𝐶𝐻

هزینه رسیدگی به محصول  pدر مرکز فرایند k

𝑙𝑝𝑛𝐶𝐻

هزینه رسیدگی به ماژول  nمحصول  pدر مرکز دفن

ماژولها l
𝑜𝑝𝐶𝑀

هزینه بازسازی محصول  pدر مرکز بازسازی o

𝑢𝑝𝐶𝑀

هزینه استفاده مجدد محصول  pدر مرکز استفاده مجدد u

𝑓𝑝𝐶𝑀

هزینه ساخت مجدد محصول  pدر مرکز تولید مجدد f

𝑓𝑝𝑛𝐶𝐺

هزینه خرید واحد ماژول  nمحصول  pاز تأمینکننده g

𝑔

برای مرکز تولید مجدد f
𝑖𝑝𝑄

میزان محصول بازگشتی  pتوسط مشتری i

𝑎𝑖𝐷

فاصله مشتری  iاز جایگاه جمعآوری محلی a

𝑥𝑎𝑚𝐷
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عمومی
درصد جریان محصول  pاز جایگاه جمعآوری مرکزی به
𝑗𝑝𝛼
مراکز بازسازی
درصد جریان محصول  pاز جایگاه جمعآوری مرکزی به
𝑗𝑝𝛽
مراکز استفاده مجدد
درصد جریان ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه بازار
𝑘𝑝𝑛𝛾
ماژولهای یدکی
درصد جریان ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه مرکز
𝑘𝑝𝑛𝛿
تولید مجدد
درصد جریان ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه مرکز
𝑘𝑝𝑛𝜀
بازیافت
حجم واحد محصول p
𝑝𝑉
حجم واحد ماژول  nمحصول p
𝑝𝑛𝑉
عددی بزرگ
𝑀
تعداد ماژول  nمحصول p
𝑝𝑛𝑀
𝑥𝑆
𝑥𝑆

حداکثر ظرفیت تسهیالت )x=a,j,k,o,u,f( x
حداقل ظرفیت تسهیالت )x=a,j,k,o,u,f( x

متغیرهای تصمیم:
متغیر باینری؛ در صورت فعال بودن تسهیالت a, j, k, o,
𝑥𝑌
 f, uعدد  1و در غیر این صورت 1
متغیر باینری؛ در صورت فعال بودن ارتباط بین مشتری  iو
𝑎𝑖𝑌
جایگاه محلی  ،aعدد  1و در غیر این صورت 1
میزان جریان محصول  pاز مشتری  iبه جایگاه جمعآوری
𝑎𝑖𝑝𝑄
محلی a
میزان جریان محصول  pاز جایگاه جمعآوری محلی  aبه
𝑗𝑎𝑝𝑄
جایگاه جمعآوری مرکزی j
میزان جریان محصول  pاز جایگاه جمعآوری مرکزی  jبه
𝑜𝑗𝑝𝑄
مرکز بازسازی o
میزان جریان محصول  pاز جایگاه جمعآوری مرکزی  jبه
𝑘𝑗𝑝𝑄
مرکز فرایند k
میزان جریان محصول  pاز جایگاه جمعآوری مرکزی  jبه
𝑢𝑗𝑝𝑄
مرکز استفاده مجدد u
𝑏𝑜𝑝𝑄𝑅 میزان جریان محصول  pاز مرکز بازسازی  oبه بازار فروش
محصول بازسازی شده b
𝑒𝑢𝑝𝑄𝑅 میزان جریان محصول  pاز مرکز استفاده مجدد  uبه بازار
فروش محصول استفاده مجدد e
𝑘𝑗𝑝𝑛𝑄𝑁 میزان جریان ماژول  nمحصول  pاز جایگاه جمعآوری
مرکزی  jبه مرکز فرایند k
𝑚𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 میزان جریان ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه بازار
فروش ماژولهای یدکی m
𝑟𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 میزان جریان ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه مرکز
بازیافت r
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𝑓𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 میزان جریان ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه مرکز
تولید مجدد f
𝑙𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 میزان جریان ماژول  nمحصول  pاز مرکز فرایند  kبه مرکز
دفن ماژولها l
𝑓𝑝𝑄𝐹 تعداد محصول  pتولید مجدد شده در مرکز تولید مجدد f
𝑤𝑓𝑝𝑄𝑀 میزان جریان محصول  pاز مرکز تولید مجدد  fبه بازار
فروش محصول تولید مجدد شده w
𝑔
𝑓𝑝𝑛𝑄𝐺 میزان ماژول  nمحصول  pدریافت شده از تأمینکننده g
توسط تولید مجدد کننده f
متغیر صفر و یک کمکی خطی سازی محدودیت غیر خطی
𝑓𝑝𝑛𝑍
متغیر کمکی خطی سازی محدودیت غیر خطی
𝑓𝑝𝑈

 .2-2مدل طراحی شبکه
با توجه به اندیس ،پارامتر و متغیرهای تصمیم تعریف شده در بخش
قبل ،در ادامه حل برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته شبکه
زنجیرهتأمین معکوس آورده شده است .از ویژگیهای این مدل در نظر
گرفتن تسهیالت بازیابی ،استفاده مجدد ،بازیافت و بازتولید و پارامتر
کیفیت محصول بازگشتی به شبکه است .ضمناً هدف مدل
حداکثرسازی سود است.
"سود" ذکر شده در تابع هدف ،تفاضل درآمد (جریان مالی مثبت) و
هزینههای شبکه زنجیرهتأمین (جریان مالی منفی) است.
 جریانهای مالی مثبت :درآمد حاصل از فروش کاالهای بازیابی،
بازتولید ،استفاده مجدد ،بازیافت و بازار ماژولهای یدکی
 جریانهای مالی منفی :هزینه ثابت احداث مراکز ،هزینه حمل و
نقل بین مراکز ،هزینه خرید کاالی بازگشتی ،هزینه خرید
ماژولهای مورد نیاز برای بازتولید ،هزینه فرایند مراکز ،هزینه دفع
ماژولهای غیرقابلاستفاده نیز توضیح الزم برای هر کدام از
بخشهای تابع هدف و محدودیتها بعد از مدل آورده شده است.

()1
()2
()3
()5
()4
()1

𝑜𝑌 𝑜𝐹 ∑ 𝐹𝐶 = ∑ 𝐹𝑎 𝑌𝑎 + ∑ 𝐹𝑗 𝑌𝑗 +
𝑜

𝑗

𝑢𝑌 𝑢𝐹 ∑ +

()7

𝑢

𝑓𝑌 𝑓𝐹 ∑ + ∑ 𝐹𝑘 𝑌𝑘 +
𝑘

𝑓

𝑎𝑖𝑝𝑄 𝑝𝐶𝑈 ∑ ∑ ∑ = 𝐶𝐶

()4

𝑎

𝑏

𝑒𝑢𝑝𝑄𝑅 𝑒𝑝𝑃 ∑ ∑ ∑ = 𝑃𝑈𝑅
𝑢

𝑒

𝑎

𝑗

𝑚

𝑜

𝑟

𝑘

𝑝

𝑢

𝑤

𝑓

𝑗

𝑝

𝑘𝑗𝑝𝑄 𝑘𝑗𝑝𝑇 ∑ ∑ ∑ +
𝑘

𝑗

𝑝

𝑏𝑜𝑝𝑄𝑅 𝑏𝑜𝑝𝑇 ∑ ∑ ∑ +
𝑏

()9

𝑜

𝑝

𝑒𝑢𝑝𝑄𝑅 𝑒𝑢𝑝𝑇 ∑ ∑ ∑ +
𝑒

𝑢

𝑝

𝑙𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑙𝑘𝑝𝑛𝑇 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑙

𝑝

𝑘

𝑛

𝑚𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑚𝑘𝑝𝑛𝑇 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑚

𝑝

𝑘

𝑛

𝑓𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑓𝑘𝑝𝑛𝑇 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑓

𝑝

𝑘

𝑛

𝑟𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑟𝑘𝑝𝑛𝑇 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑟
𝑔

𝑝

𝑘

𝑛

𝑔

𝑓𝑝𝑛𝑄𝐺 𝑓𝑝𝑛𝑇 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑓

𝑝

𝑔

𝑛

𝑤𝑓𝑝𝑄𝑀 𝑤𝑓𝑝𝑇 ∑ ∑ ∑ +
𝑤

𝑓

𝑝

𝐶𝐻

𝑗𝑎𝑝𝑄 𝑗𝑝𝐶𝐻 ∑ ∑ ∑ =
𝑗

()11

𝑎

𝑝

𝑘𝑗𝑝𝑄 𝑘𝑝𝐶𝐻 ∑ ∑ ∑ +
𝑘

𝑗

𝑝

𝑙𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑙𝑝𝑛𝐶𝐻 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑙

()11

𝑘

𝑜

𝑝

𝑗

𝑢𝑗𝑝𝑄 𝑢𝑝𝐶𝑀 ∑ ∑ ∑ = 𝐶𝑈

()12

𝑢

𝑝

𝑝

𝑗

𝑓𝑝𝑄𝐹 𝑓𝑝𝐶𝑀 ∑ ∑ = 𝐶𝑀𝑅

()13
()15

𝑝

𝑛

𝑜𝑗𝑝𝑄 𝑜𝑝𝐶𝑀 ∑ ∑ ∑ = 𝐶𝑅

𝑛

𝑤𝑓𝑝𝑄𝑀 𝑤𝑝𝑃 ∑ ∑ ∑ = 𝑃𝑀𝑅

𝑗

𝑝

𝑢𝑗𝑝𝑄 𝑢𝑗𝑝𝑇 ∑ ∑ ∑ +

𝑛

𝑟𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑟𝑝𝑛𝑃 ∑ ∑ ∑ ∑ = 𝑃𝐶𝑅

𝑎

𝑝

𝑜𝑗𝑝𝑄 𝑜𝑗𝑝𝑇 ∑ ∑ ∑ +

𝑚𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑚𝑝𝑛𝑃 ∑ ∑ ∑ ∑ = 𝑃𝑀
𝑘

𝑖

𝑝

𝑗𝑎𝑝𝑄 𝑗𝑎𝑝𝑇 ∑ ∑ ∑ +

𝑝

𝑝

𝑖

𝑎𝑖𝑝𝑄 𝑎𝑖𝑝𝑇 ∑ ∑ ∑ =

𝑏𝑜𝑝𝑄𝑅 𝑏𝑝𝑃 ∑ ∑ ∑ = 𝑃𝐹𝑅
𝑜

𝑝

𝐶𝑅𝑇

𝑃𝐶𝑅 𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑃 = 𝑅𝐹𝑃 + 𝑅𝑈𝑃 + 𝑀𝑃 +
𝐶𝐶 + 𝑅𝑀𝑃 − (𝐹𝐶 +
𝐶𝑈 + 𝑇𝑅𝐶 + 𝐻𝐶 + 𝑅𝐶 +
)𝐶𝐺 + 𝑅𝑀𝐶 +
𝑝

𝑎

𝑓
𝑔

𝑝

𝑔

𝑓𝑝𝑛𝑄𝐺 𝑓𝑝𝑛𝐶𝐺 ∑ ∑ ∑ ∑ = 𝐶𝐺
𝑔

𝑓

𝑝

𝑛
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محدودیتهای مدل:
()14

𝑖∀

()11

𝑎∀

()17

𝑎 ∀ 𝑖,

()14

𝑝∀

()19

𝑎 ∀ 𝑝,

()21

𝑗 ∀ 𝑝,

()21

𝑝∀

()22

𝑗 ∀ 𝑝,

()23

𝑝∀

()25

𝑗 ∀ 𝑝,

()24

𝑘 ∀ 𝑛, 𝑝, 𝑗,

()21

𝑘 ∀ 𝑛, 𝑝,

()27

𝑘 ∀ 𝑛, 𝑝,

()24

𝑘 ∀ 𝑛, 𝑝,

()29

𝑘 ∀ 𝑛, 𝑝,

()31

𝑓 ∀ 𝑝,

()2-31

911

𝑓 ∀ 𝑛, 𝑝,

∑ 𝑌𝑖𝑎 = 1
𝑎

𝑎𝑌𝑀 ≤ 𝑎𝑖𝑌 ∑
𝑖

()3-31
()5-31

𝑓𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑘∑
𝑓𝑝𝑛𝑍 ∗ 𝑀 +
𝑝𝑛𝑀

≤ 𝑓𝑝𝑈

∑ 𝑍𝑛𝑝𝑓 ≤ 𝑁 − 1

𝑓 ∀ 𝑝,

𝑛

𝑓𝑝𝑈 = 𝑓𝑝𝑄𝐹

𝑓 ∀ 𝑝,

𝑔

𝑥𝑎𝑀𝐷 ≤ 𝑎𝑖𝑌 𝑎𝑖𝐷

𝑓𝑝𝑛𝑄𝐺 ∑
𝑔

𝑎𝑖𝑝𝑄 ∑ ∑ = 𝑎𝑖𝑌 𝑖𝑝𝑄 ∑ ∑
𝑎

𝑎

𝑖

𝑖

()31

𝑝𝑛𝑀 × 𝑓𝑝𝑄𝐹{ 𝑥𝑎𝑚 =

𝑓 ∀ 𝑛, 𝑝,

}− ∑ 𝑁𝑄𝑛𝑝𝑘𝑓 , 0

𝑗𝑎𝑝𝑄 ∑ = 𝑎𝑖𝑝𝑄 ∑
𝑗

𝑘

𝑖
𝑔

𝑗𝑎𝑝𝑄 ∑ 𝑗𝑝𝛼 = 𝑜𝑗𝑝𝑄 ∑
𝑜

𝑎

𝑝𝑛𝑀 × 𝑓𝑝𝑄𝐹 ≥ 𝑓𝑝𝑛𝑄𝐺 ∑
()1-31

𝑓 ∀ 𝑛, 𝑝,

𝑏

𝑜

𝑜

()32

𝑎

()33

𝑤

𝑎∀

𝑒

𝑢

𝑢

𝑗

𝑎𝑌 𝑎𝑆 ≤ 𝑝𝑉 𝑎𝑖𝑝𝑄 ∑ ∑ ≤ 𝑎𝑌 𝑎𝑆
𝑖

𝑒𝑢𝑝𝑄𝑅 ∑ ∑ = 𝑢𝑗𝑝𝑄 ∑ ∑
()35

𝑤𝑓𝑝𝑄𝑀 ∑ ≥ 𝑓𝑝𝑄𝐹

𝑓 ∀ 𝑝,

𝑗𝑎𝑝𝑄 ∑ 𝑗𝑝𝛽 = 𝑢𝑗𝑝𝑄 ∑
𝑢

𝑓𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑ −
𝑘

𝑏𝑜𝑝𝑄𝑅 ∑ ∑ = 𝑜𝑗𝑝𝑄 ∑ ∑
𝑗

𝑔

𝑗∀

𝑗𝑌 𝑗𝑆 ≤ 𝑝𝑉 𝑗𝑎𝑝𝑄 ∑ ∑ ≤ 𝑗𝑌 𝑗𝑆
𝑎

𝑘𝑗𝑝𝑄 ∑
𝑘

𝑗𝑎𝑝𝑄 ∑ ) 𝑗𝑝𝛽 = (1 − 𝛼𝑝𝑗 −

()34

𝑜∀

𝑝

𝑝

𝑜𝑌 𝑜𝑆 ≤ 𝑝𝑉 𝑜𝑗𝑝𝑄 ∑ ∑ ≤ 𝑜𝑌 𝑜𝑆
𝑗

𝑝

𝑎

𝑘𝑗𝑝𝑄 𝑝𝑛𝑀 = 𝑘𝑗𝑝𝑛𝑄𝑁

()31

𝑢∀

𝑘𝑗𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑ 𝑘𝑝𝑛𝛿 = 𝑓𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑

()37

𝑘∀

𝑗

𝑗

𝑗

𝑘

()34

𝑓∀

∀ 𝑎, 𝑗, 𝑜, 𝑢, 𝑘, 𝑓,)39
𝑝(𝑛,

𝑙

𝑘𝑝𝑛𝜀 = (1 − 𝛿𝑛𝑝𝑘 −
𝑘𝑗𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑ ) 𝑘𝑝𝑛𝛾 −
𝑗

()1-31

𝑓𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑘∑
}
𝑝𝑛𝑀

{ 𝐹𝑄𝑝𝑓 = max
𝑛

𝑓𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 𝑘∑
𝑝𝑛𝑀

≥ 𝑓𝑝𝑈

𝑝𝑉 𝑓𝑝𝑄𝐹 ∑ +
𝑓𝑌 𝑓𝑆 ≤

𝑚

𝑙𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑

𝑝

𝑛

𝑝

𝑘𝑗𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑ 𝑘𝑝𝑛𝛾 = 𝑚𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑
𝑗

𝑝

𝑝𝑛𝑉 𝑓𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑ ∑ ∑ ≤ 𝑓𝑌 𝑓𝑆

𝑘𝑗𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑ 𝑘𝑝𝑛𝜀 = 𝑟𝑘𝑝𝑛𝑄𝑁 ∑
𝑟

𝑝

𝑘𝑌 𝑘𝑆 ≤ 𝑝𝑉 𝑘𝑗𝑝𝑄 ∑ ∑ ≤ 𝑘𝑌 𝑘𝑆

𝑓

𝑗

𝑓 ∀ 𝑛, 𝑝,

𝑢𝑌 𝑢𝑆 ≤ 𝑝𝑉 𝑢𝑗𝑝𝑄 ∑ ∑ ≤ 𝑢𝑌 𝑢𝑆

∀ 𝑛, 𝑝, 𝑖, 𝑎, 𝑗, 𝑜,)𝑢,
51𝑘,
( 𝑓,
𝑔 𝑟, 𝑙, 𝑚, 𝑤, 𝑏, 𝑒,

𝑓𝑝𝑛𝑍 𝑌𝑎 , 𝑌𝑗 , 𝑌𝑜 , 𝑌𝑢 , 𝑌𝑘 , 𝑌𝑓 , 𝑌𝑖𝑎 ,
}∈ {0,1
𝑄𝑝𝑖𝑎 , 𝑄𝑝𝑎𝑗 , 𝑄𝑝𝑗𝑜 , 𝑄𝑝𝑗𝑘 , 𝑄𝑝𝑗𝑢 ,
𝑅𝑄𝑝𝑜𝑏 , 𝑅𝑄𝑝𝑢𝑒 , 𝑁𝑄𝑛𝑝𝑗𝑘 , 𝑁𝑄𝑛𝑝𝑘𝑚 ,
𝑁𝑄𝑛𝑝𝑘𝑟 , 𝑁𝑄𝑛𝑝𝑘𝑓 , 𝑁𝑄𝑛𝑝𝑘𝑙 ,
𝑔
𝑓𝑝𝑈 𝐹𝑄𝑝𝑓 , 𝑀𝑄𝑝𝑓𝑤 , 𝐼𝑄𝑛𝑝𝑓 , 𝐺𝑄𝑛𝑝𝑓 ,
≥0

شرح اجزای تابع هدف و محدودیتهای مدل:
تابع هدف مسئله؛ حداکثر سود (تفاضل درآمدها از هزینهها)
()1
درآمد ناشی از فروش محصول بازسازی شده
()2
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درآمد ناشی از فروش محصول استفاده مجدد
()3
درآمد ناشی از فروش ماژولها در بازار ماژولهای یدکی
()5
درآمد ناشی از فروش ماژولها در مرکز بازیافت
()4
درآمد ناشی از فروش محصول تولید مجدد شده
()1
هزینه ثابت مراکز احداث شده
()7
هزینه خرید محصوالت از مشتریان
()4
هزینه حملونقل محصوالت و ماژولها میان مراکز مختلف
()9
هزینه رسیدگی به محصوالت و ماژولها در جایگاههای
()11
جمعآوری مرکزی ،مراکز فرآیند و مراکز دفن ماژولها
هزینه بازسازی محصوالت در مراکز بازسازی
()11
هزینه استفاده مجدد از محصوالت در مراکز استفاده مجدد
()12
هزینه تولید مجدد محصوالت در مراکز تولید مجدد
()13
هزینه خرید ماژولهای مورد نیاز از تامین کنندگان
()15
هر مشتری اجازه ارتباط با تنها یک جایگاه جمعآوری
()14
عمومی دارد.
برقراری ارتباط میان مشتری و جایگاه جمعآوری عمومی
()11
به شرط احداث جایگاه جمعآوری عمومی است.
برقراری ارتباط میان مشتری و جایگاه جمعآوری عمومی
()17
به شرط رعایت حداکثر فاصله مجاز است.
برقراری معادله جریان میان مشتری و جایگاه جمعآوری
()14
عمومی
برقراری معادله جریان میان جایگاه جمعآوری عمومی و
()19
جایگاه جمعآوری مرکزی
برقراری معادله جریان میان جایگاه جمعآوری مرکزی و
()21
مرکز بازسازی
برقراری معادله جریان میان مرکز بازسازی و بازار فروش
()21
محصول بازسازی شده
نشاندهنده جریان از جایگاه جمعآوری مرکزی به مرکز
()22
استفاده مجدد است.
نشاندهنده جریان از مرکز استفاده مجدد به بازار فروش
()23
محصول استفاده مجدد است.
برقراری معادله جریان میان جایگاه جمعآوری مرکزی و
()25
مرکز فرایند
تعیین تعداد ماژولهای هر محصول دمونتاژ شده در مرکز
()24
فرایند
شرط معادله جریان میان مرکز فرایند و مرکز تولید مجدد
()21
شرط معادله جریان میان مرکز فرایند و مرکز بازیافت
()27
شرط معادله جریان میان مرکز فرایند و بازار فروش
()24
ماژولهای یدکی
شرط معادله جریان میان مرکز فرایند و مرکز دفن ماژولها
()29
بیشترین تعداد محصول قابل تولید مجدد که با توجه به
()31
ماژولهای سالم بازگشتی مراکز فرایند محاسبه میشود.
( )1-31خطیسازی محدودیت 31

( )2-31خطیسازی محدودیت 31
( )3-31خطیسازی محدودیت 31
( )5-31خطیسازی محدودیت 31
تعداد سفارش ماژول از تأمینکنندگان برابر کسری ماژول
()31
برای تولید مجدد است.
( )1-31خطیسازی محدودیت 31
محصوالت تولید مجدد ارسال شده به بازار فروش ،کوچکتر
()32
مساوی میزان محصوالت تولید مجدد شده است.
موجودی محصوالت در مرکز جمعآوری محلی بین حداقل
()33
و حداکثر ظرفیت آن باید باشد.
موجودی محصوالت در مرکز جمعآوری مرکزی بین حداقل
()35
و حداکثر ظرفیت آن باید باشد.
موجودی محصوالت در مرکز بازسازی بین حداقل و حداکثر
()34
ظرفیت آن باید باشد.
موجودی محصوالت در مرکز استفاده مجدد بین حداقل و
()31
حداکثر ظرفیت آن باید باشد.
موجودی محصوالت در مرکز فرایند بین حداقل و حداکثر
()37
ظرفیت آن باید باشد.
موجودی محصوالت در مرکز تولید مجدد بین حداقل و
()34
حداکثر ظرفیت آن باید باشد.
تعریف بازه متغیرهای تصمیم باینری
()39
تعریف بازه سایر متغیرهای تصمیم
()51

 .3حل مدل
حال پس از توسعه مدل برنامهریزی میبایست مدل توسط دادهها و
پارامترهای تصادفی ارزیابی شود .ابتدا مدل در نرمافزار سیپلکس نسخه
 1221کد شد تا پاسخ بهصورت دقیق ارزیابی شود .اما با توجه به
پیچیده بودن محاسبات در مقیاسهای بزرگ ،امکان بهدست آوردن
جواب بهینه در زمان کوتاه وجود ندارد .از این رو از الگوریتم ترکیبی
استفاده شده است که جواب مناسب ارائه میدهد .توضیحات تکمیلی
در بخش  3-3آورده شده است.

 .1-3مقداردهی پارامترها
حل مدل به روش دقیق و الگوریتم ترکیبی نیازمند ایجاد داده تصادفی
برای مسئله است .از این رو جدول  2بهعنوان مبنای ارزیابی ارائه شده
است .قابلذکر است اعداد تصادفی با استفاده از توزیع یکنواخت در بازه
مشخص شده ایجاد شده است .دادههای جدول یاد شده با توجه به
تعداد اندیسهای مشخص هر مسئله توسط نرمافزار اکسل تولید شده
و بهعنوان ورودی ابتدا در نرم افزار سیپلکس و سپس در نرمافزار متلب
استفاده شده است.
 .2-3حل دقیق
نرمافزارهای متنوعی به صورت تجاری برای حل مدلهای ریاضی
استفاده میشود .از میان این نرمافزارها ،برنامه سیپلکس نسخه 1221
به عنوان حل مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته انتخاب شده

شفیعی رودباری و همکاران :مدلسازی شبکه زنجیره تأمین معکوس چندردهای و حل توسط الگوریتم ترکیبی

است .نظر به اینکه این نرمافزار قادر به حل مدلهای غیرخطی نیست،
محدودیتهای غیرخطی شماره  31و  31مدل بخش  2-2با
محدودیتهای  3-31 ،2-31 ،1-31و  5-31و محدودیت 1-31
جابهجا شدهاند .در جدول  3نتایج روش حل دقیق مسئله در ابعاد
مختلف مشخص شده است .آشکار است که روش دقیق میتواند مسائل
اندازه کوچک را بهخوبی حل کند اما برای مسائل دنیای واقعی (مقیاس
بزرگ) توانایی خوبی ندارد .به همین دلیل از الگوریتم ترکیبی برای
کاهش زمان رسیدن به پاسخ استفاده شده است.

 .3-3الگوریتم ترکیبی
این مقاله از الگوریتم ترکیبی استفاده میکند تا مسائل در ابعاد مختلف
را حل کند .در این تحقیق با فراخوانی نرمافزار سیپلکس در نرمافزار
متلب شرایط پیادهسازی الگوریتم ژنتیک فراهم شده است .شکل 2
فرایند حل این الگوریتم را به صورت خالصه نشان میدهد .نکته قابل
توجه آن است که مطابق این شکل ،تعیین متغیرهای باینری مکانیابی
در الگوریتم ژنتیک انجام میشود و متغیرهای تخصیص و متغیرهای
پیوسته در نرم افزار سیپلکس محاسبه میشود.
نرم افزار متلب
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کاهش یافته است.

تغییر ماتریس
ضرایب متناسب
با نسل جدید

ارزیابی مدل
توسط نرم افزار
سیپلکس

اپراتور جهش در الگوریتم ژنتیک:
.1انتخاب تصادفی یک والد
 .2اعمال اپراتور جهش روی والد انتخاب شده

تغییر ماتریس
ضرایب متناسب
با نسل جدید

ارزیابی مدل
توسط نرم افزار
سیپلکس

کاهش جمعیت تا مقدار اولیه:
 .1تجمیع جمعیت اولیه با جمعیت حاصل از عملگر
تقاطع و جهش
 .2مرتب سازی جمعیت بر اساس مقدار ارزیابی
 .3قطع جمعیت تا مقدار اولیه
نمایش نتایج:
 .1نمایش بهترین پاسخ
 .2نمایش زمان حل
 .3رسم نمودار تکامل ارزیابی

بله

ایجاد ماتریس ضرایب:
 .1ماتریس ضرایب تابع هدف
 .2ماتریس ضرایب محدودیتهای تساوی
 .3ماتریس ضرایب محدودیتهای نامساوی
 .4ماتریس مقادیر سمت راست محدودیتها
 .5ماتریس حد باال و پایین متغیرها

آیا تکرار الگوریتم به
تعداد تعیین شده رسیده
است

شروع الگوریتم ترکیبی
 .1تعریف پارامترهای الگوریتم ژنتیک
 .2تولید اولین نسل از موقعیت تسهیالت
 .3ارزیابی اولین نسل تولید شده

ارزیابی مدل
توسط نرم افزار
سیپلکس

تغییر ماتریس
ضرایب متناسب
با نسل اول

اپراتور تقاطع در الگوریتم ژنتیک:
 .1محاسبه احتمال انتخاب هر والد
 .2استفاده از روش چرخ رولت در انتخاب والد
 .3اعمال اپراتور تقاطع روی والد انتخاب شده

خیر

تولید ماتریس
ضرایب مدل

تغییر ماتریس ضرایب

شکل ( :)3جزئیات الگوریتم ترکیبی

تولید نسل متغیرهای باینری

خروجی نرم افزار

 .5تحلیل حساسیت

بهترین پاسخ
یافت شده

الگوریتم ژنتیک

نرم افزار سیپلکس

نتایج ارزیابی مدل

شکل ( :)2فرایند حل مسئله با الگوریتم ترکیبی

الگوریتم ژنتیک استفاده شده نسل اولیه را توسط اعداد تصادفی
تولید کرده و سپس در تکرارهای مختلف عملگرهای جهش و تقاطع با
نرخهای مشخص عمل میکنند .قابلذکر است عملگر تقاطع با توزیع
یکنواخت بین تقاطع یک نقطهای ،دو نقطهای و چند نقطهای جابهجا
میشود .جزئیات گام های الگوریتم ترکیبی در شکل ( )3آورده شده
است.
 3-2نتایج ارزیابی
در این بخش مقایسه میان روش حل دقیق و الگوریتم ترکیبی انجام
میشود .قابل ذکر است که ابعاد مسئله و دادهها برای روش دقیق و
الگوریتم ترکیبی یکسان هستند( .جدول  3ردیفهای  4 ،5و  1را
مالحظه کنید ).نتایج در جدول  5آمده است .نیز این جدول درصد
خطای پاسخ دقیق نسبت به پاسخ ترکیبی را ارائه میدهد .در جدول،
زمان حل هر یک از روشها نیز گزارش شده است که نشان میدهد با
وجود خطای کم الگوریتم ترکیبی ،زمان حل به میزان قابلتوجهی

تحلیل حساسیت مدل با هدف تغییر یکی از پارامترهای ورودی و
بررسی تاثیر آن روی تابع هدف انجام میشود .همانگونه که در بخش
مقدمه ذکر شد ،میزان جریان ورودی شبکه و کیفیت کاالهای بازگشتی
تاثیر زیادی روی سود آوری زنجیرهتأمین معکوس دارد .شکلهای  5و
 4نتایج تحلیل حساسیت تابع هدف نسبت به تغییر پارامترهای میزان
جریان بازگشتی و نرخ بازتولید است .از شکل  4دریافت میشود که
تابع هدف نسبت به کیفیت کاالی بازگشتی حساسیت باالیی دارد.

 .1-5توصیههای مدیریتی
طراحی شبکه زنجیرهتأمین معکوس جزء تصمیمهای استراتژیک
مدیران است؛ از این رو توسعه مدل با در نظر گرفتن جزئیات مسائل
دنیای واقعی میتواند به دقیق بودن تصمیم نهایی کمک کند .به همین
دلیل سعی شده تا مدل پیشنهادی با پوشش طیف وسیعی از تسهیالت
و جزئیات در پارامترها بتواند موجب تصمیم گیری مؤثر شود .ضمن
اینکه توجه به کاهش زمان حل از دیگر نوآوریهای تحقیق بوده و
امکان بررسی سناریوهای مختلف در زمان قابلقبول وجود دارد .برای
مثال ،حل دقیق این مسائل برای سناریوهای مختلف با پارامترها متنوع
میتواند زمان بسیار زیادی را مشغول خود کند درحالیکه الگوریتم
ارائه شده قابلیت کاهش زمان تا  %11زمان مورد نیاز روش دقیق را
دارد.
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جدول ( :)2اعداد تصادفی مورد استفاده در حل مدل
𝑔
𝑓𝑝𝑛𝑇

بازه تغییرات

پارامتر

بازه تغییرات

پارامتر

پارامتر

بازه تغییرات

یکنواخت)2-1( :

𝑤𝑓𝑝𝑇

یکنواخت)2-1( :

𝑥𝑎𝑚𝐷
𝑗𝑝𝛼

عدد ثابت14 :

𝑎𝐹
𝑗𝐹

یکنواخت)711-111( :
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نتیجه و جمعبندی
زنجیرهتأمین معکوس از لحاظ عملیاتی در کشورهای توسعه یافته به
 این موضوع ممکن است چندین سال.عنوان امر مهمی تلقی میگردد
، اما از لحاظ تحقیقاتی.به طول انجامد تا در کشور ما عملیاتی شود
 در این مقاله سعی شد تا حد ممکن شرایط نزدیک.ادبیات غنی دارد
به واقعیت در مدل سازی گنجانده شود از میان این شرایط میتوان به
 ایستگاه جمعآوری،تسهیالت متنوع ازجمله ایستگاه جمعآوری محلی
 ایستگاه استفاده، ایستگاه بازسازی محصول، ایستگاه دمونتاژ،مرکزی
 از. ایستگاه تولید مجدد و ایستگاه بازیافت اشاره نمود،مجدد از کاال
 توجه به اجزای یک محصول است که از روی لیست،نوآوریهای مدل
قطعات قابل تعریف است و به همین دلیل امکان تعریف بازار فروش
 همچنین تحلیل حساسیت نشان.ماژولهای یدکی در مدل فراهم شد
داد پارامتر کیفیت محصوالت بازگشتی از مشتری به چه میزان میتواند
روی سودآوری شبکه مؤثر واقع شود؛ پس ضرورت تعریف آن در مدل
.قابل درک است
حل مدل با روش دقیق و الگوریتم ترکیبی توانست مزیت الگوریتم
ترکیبی برای حل مسائل مقیاس بزرگ را بهخوبی نشان دهد که از
.دیگر نوآوریهای این مقاله به شمار میرود
توسعه و حل مدل با در نظر گرفتن حالت چند دورهای برای کنترل
موجودی ماژولها و یا شرایط عدمقطعیت میتواند شرایط نزدیکتر به
.واقعیت را ایجاد کند و بهعنوان پژوهشهای آتی پیشنهاد میگردد
ضمن اینکه تحلیل مدلهای قیمتگذاری محصول در هر کدام از
بازارهای دست دوم ذکر شده در مدل میتواند از زمینههای تحقیق
.آتی باشد
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ABSTRACT
Due to environmental concerns along the world, reverse logistics now is
becoming an important strategy to decrease resource extraction. This
research develops a generic mixed integer linear programming model for
reverse logistics network design. This is a multi-echelon reverse logistics
model. It maximizes total profit by handling products returned for reuse,
refurbishing, remanufacturing, recycling and sale of spare parts. Also
considering product variety and bill of material are model features. A hybrid
algorithm constructed by genetic algorithm and branch and cut algorithm is
proposed to solve the constructed problems. The designed model is validated
and tested by using data generated in various size. Sensitivity analyses are
conducted on various parameters to illustrate the capabilities of the proposed
model.
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