در سیستـمهـای تولیــد

ه ـدسـ ص ــــا

IERPS

نشـریه پـژوهـشهای مهنـدسـی صنــایع

ن ــ ه ـ وهــ ها

ر س ستـمهـا ت ــد

سال نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان  ،1400صفحـــه 211-197
www.ier.basu.ac.ir

ISSN: 2345-2269

DOI: 10.22084/IER.2021.25118.2055

ارائه مدل چندهدفه فازی طراحي زنجيرهتأمين سبز دوکاناله
با درنظر گرفتن قيمتگذاری تحت شرایط عدم قطعيت
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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

بهدنبال روند جهانی اخیر در بهکارگیری استراتژیهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ( )GHGو
باتوجه به تکامل مدلهای تجاری از سنتی به چندکاناله ،و نیز روندهای فزاینده جهانی بهسمت
سیستمهای فروش آنالین ،در این پژوهش به بررسی یک زنجیرهتأمین سبز دوکاناله پرداختهایم .در این
شبکه تولیدکننده محصول خود را از طریق یک کانال مستقیم (آنالین) و یک کانال خردهفروشی
(سنتی) که تقاضای آنها غیرقطعی است ،توزیع میکند .قیمتها در کانالهای توزیع میتواند بر
تقاضای مشتریان تأثیر بگذارد .مدلسازی این زنجیره با محاسبه قیمت بهینه کانالهای توزیع،
بهینهسازی سود کل و کاهش هزینههای حملونقل ،انتشار گاز کربن دیاکسید را به حداقل میرساند.
انتشار گاز  CO2وابسته به وجه حملونقل درنظر گرفته شده است .مدل پیشنهادی ابتدا بهصورت یک
مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی توسعه یافته است ،سپس از یک تکنیک نظری برای
خطیسازی مدل استفاده شده است .بهمنظور حل مدل چندهدفه ارائه شده ،از روش  Jimenezو TH
استفاده شده است .اعتبارسنجی مدل با آزمایش عددی انجام شده و سپس چندین تحلیل حساسیت
بر روی پارامترها انجام گرفته است .نتایج محاسباتی و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مسأله
کارآمدی مدل را در برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و زیستمحیطی نشان داد بهطوریکه در
صورت برابر بودن هزینههای حملونقل برای ارسال کاال به هر دو بازار ،جهت برقراری تعادل بین اهداف،
از وسایلی که آالیندگی زیستمحیطی کمتری دارند ،بیشتر استفاده میشود .عالوهبر این روش حل
پیشنهادی تصمیمگیر را قادر میسازد میزان اهمیت هر یک ازتوابع هدف را مشخص کند .همچنین
تصمیمگیر می تواند با تغییر ضرایب موجود در رابطه قیمت تقاضا ،بر روی قیمت بهینه کانالهای توزیع
تأثیرگذار باشد و با تعیین قیمت بهینه سود کل زنجیرهتأمین را افزایش دهد.

دریافت 1400/2/5
پذیرش 1400/4/26
(مقاله پژوهشي)
کلمات کليدی:
زنجيرهتأمين سبز
قيمتگذاری زنجيرهتأمين
دوکاناله
برنامهریزی امکاني
بهينهسازی چندهدفه فازی
تعاملي
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مقدمه1

در تحقیق حاضر ،یک شبکه زنجیرهتأمین سبز دوکاناله در عدم قطعیت
برخی پارامترهای مسأله طراحی میگردد که حوزه جدیدی را از طریق
ترکیب مفاهیم زنجیرهتأمین سبز و شبکههای دوکاناله ،در طراحی
* نویسنده مسئول :حسین عموزادخلیلی
تلفن 021-64545350 :پست الکترونیکیAmoozad92@yahoo.com :

شبکه زنجیرهتأمین توسعه داده است .شبکه زنجیرهتأمین ،سبز،
تکمحصولی و دوسطحی شامل کارخانجات و مراکز توزیع درنظر گرفته
شده است .در این پژوهش مفهوم زنجیرهتأمین سبز از طریق انتخاب
حالت حملونقل بین تسهیالت در هر کانال که ارتباط مستقیم با میزان

رضاخانلو و همکاران :ارائه دل چ دهدفه فاز ط اح زنج هتأ ن سبز وکانا ه با رنظ گ فتن ...
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گازهای گلخانهای انتشار یافته دارد ،ارائه شده است .این درحالی است
که هر حالت دارای مشخصات متفاوتی در هزینه ،زمان و تأثیرات
زیستمحیطی میباشد .عالوهبر آن در این تحقیق دیگر جنبههای
طراحی شبکه زنجیرهتأمین از قبیل تولید ،قیمتگذاری ،فروش
ازدسترفته و هزینههای مرتبط با آن ،محدودیتهای ظرفیت و زمان
تحویل مورد توجه قرار گرفتهاند .ویژگی مهم این زنجیرهتأمین درنظر
گرفتن دو کانال فروش برای توزیع محصول میباشد .در کانال اول
محصول بهصورت مستقیم از تولیدکننده بهدست مصرفکننده میرسد
و کانال دوم محصول را با عبور از یک واسطه بهدست مشتری نهایی
میرساند .در شبکههای توزیع دوکاناله ،قیمت کانالهای توزیع روی
تقاضای مشتریان اثر میگذارد .تفاوت بین قیمتها در دو کانال
میتواند موجب جابهجایی تقاضای مشتریان بین دو کانال توزیع گردد.
بنابراین تقاضا برای هر کانال یک متغیر وابسته به قیمت هر دو کانال
است .همچنین وسایل حملونقل مختلفی برای ارسال محصول به هر
بازار درنظر گرفته شده اند که هر یک دارای مشخصات متفاوتی در
هزینه حملونقل ،زمان تحویل و میزان انتشار گاز کربن دیاکسید
( )CO2میباشد .از سوی دیگر متفاوت بودن هزینههای ثابت و متغیر
حملونقل در هریک از وسایل استفاده شده بر هزینه کل حمل
محصوالت به هر بازار تأثیرگذار است.
درنهایت مدل بهدست آمده یک برنامهریزی عدد صحیح مختلط با
دو تابع هدف است که هدف اول مدل بیشینهسازی سود کل
زنجیرهتأمین طراحی شده و هدف دوم آن کمینهسازی انتشار گاز
گلخانهای میباشد .باتوجه به  NP-hardبودن مدل ریاضی برای حل
آن از یک رویکرد دومرحلهای استفاده شده است .در مرحله اول مدل
اصلی به یک مدل قطعی کمکی معادل تبدیل شده است و سپس در
مرحله دوم از یک رویکرد برنامهریزی چندهدفه فازی تعاملی جهت
تکهدفه ساختن مدل و بهدست آوردن مجموعه جواب بهینه پارتو
استفاده شده است .بااستفاده از این رویکرد ،یک مدل تکهدفه قطعی
معادل بهدست آمده و بطور دقیق با نرمافزار IBM ILOG CPLEX
حل شده است .باتوجه به چالشهای ذکر شده ،ضرورت وارد شدن
مسائل طراحی شبکه زنجیرهتأمین سبز به ساختار بازارهای امروزی و
بررسی مالحظات زیستمحیطی و اقتصادی در آن ،انگیزه انجام این
تحقیق را ایجاد کرده است .این پژوهش سعی دارد با ارائه یک مدل
چندهدفه که در آن عالوهبر حداکثرسازی سود ،شرایط سبز همانند
میزان انتشار گازهای گلخانهای نیز بهعنوان توابع هدف درنظر گرفته
میشود ،به ایجاد تعادل بین مسائل محیط زیستی و اقتصادی بپردازد.

آبوهوایی و مقررات دولتی ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای بهویژه
گاز کربن دیاکسید ( ،)CO2بهعنوان بیشترین گاز گلخانهای ناشی از
فعالیتهای انسانی ،بسیار جدی تلقی میگردد .منابع اولیه انتشار
گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای انسانی در بخشهای مختلف
اقتصادی مانند برق ،حملونقل ،صنعت ،تجاری و مسکونی و کشاورزی
است .براساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده
( 1)EPAدر سال  ،2021انتشار گازهای گلخانهای ناشی از حملونقل
جادهای و غیرجادهای 2حدود  29درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای
ایاالت متحده را تشکیل میدهد ،که میزان رشد آن در سالهای
 1990-2019بیش از سایر بخشهاست ] .[1انتشارات ناشی از
حملونقل عمدتاً از سوختن سوختهای فسیلی برای ماشینها،
کامیونها ،کشتیها ،قطارها و هواپیماها ایجاد میگردد .بسیاری از
کشورها قوانین و محدودیتهایی نظیر طرح مالیات بر کربن برای
کاهش انتشارات کربن از تولید تا حملونقل اعمال کردهاند .بنابراین
کاهش انتشار کربن در فعالیتهای لجستیکی و افزایش بهرهوری در
مصرف انرژی امری ضروری است ].[2
از سوی دیگر با پیشرفت سریع فناوری اطالعات رفتار خرید
مصرفکنندگان نیز به خرید مستقیم محصوالت از کارخانه در کنار
خرید غیرمستقیم از مراکز توزیع تغییر پیدا کرده است ] .[3متقابالً
توجه تولیدکنندگان نیز به کانالهای توزیع مستقیم بیشتر شده است
بهطوریکه  6۸درصد تولیدکنندگان کاالهای مصرفی کانال فروش
آنالین نیز ایجاد کردهاند ] .[4بنابراین نیاز به بازطراحی ساختارهای
توزیع زنجیرهتأمین بهوضوح دیده میشود .میتوان گفت یکی از مهم-
ترین مسائل در طراحی شبکههای زنجیرهتأمین دوکاناله تعیین قیمت
رقابتی بین دو کانال توزیع است ] .[5بنابراین رقابت برای جذب
مصرفکنندگان با تعیین یک قیمت بهینه و تحویل سریع کاال و
خدمات و ارتباط مستقیم با آنها قابل توجه است .پیشوائی و رزمی
] [6یک مدل برنامهریزی ریاضی چندهدفه فازی برای طراحی
زنجیرهتأمین زیستمحیطی در شرایط عدم قطعیت ارائه کرده است.
مدل پیشنهادی به حداقلسازی تأثیرات زیستمحیطی در کنار هزینه-
های معمول تولید و با درنظر گرفتن محدودیتهای ظرفیت میپردازد.
دراین مدل از روشی برمبنای ارزیابی چرخه عمر محصول ،برای
تشخیص و تعیین تأثیرات زیستمحیطی استفاده میشود .در مقاله
رمضانی و همکاران ] [7یک مدل چندهدفه تصادفی ،چند-سطحی و
چند-دورهای برای شبکه لجستیک یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت
محیطی با اهداف حداکثرسازی سود ،حداقلسازی زمان پاسخگویی به
مشتری و حداکثرسازی کیفیت ارائه میگردد .در مدل ارائه شده ،هزینه
جمعآوری ،بازیافت ،قیمت محصوالت ،نرخ تقاضا و نرخ بازگشت
بهصورت غیرقطعی فرض شده است .بشیری و شرافتی ] [۸با طراحی
یک مدل چندمحصولی به طراحی یک زنجیرهتأمین حلقه بسته
میپردازد که مسأله طراحی شبکه و انتخاب بهترین تأمینکننده را

1 Environmental Protection Agency

2. road and non-road transportation

 .2پيشينهی تحقيق
در سالهای اخیر ،رشد سریع اقتصاد و فعالیتهای انسانی منجربه
افزایش غلظت گازهای گلخانهای ( )GHGدر جو زمین و گرم شدن
آن شده است .باتوجه به افزایش آگاهی از اثرات زیانبار تغییرات
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توامان درنظر میگیرد .مدل ارائه شده به صورت دوهدفه و در محیط
فازی طراحی شده است .در مطالعه دیگری که توسط قهرمانی نهر و
همکاران ] [9انجام شده ،یک شبکه زنجیرهتأمین حلقه بسته،
چنددورهای ،چندمحصولی با اهداف زیستمحیطی و اقتصادی و با
درنظر گرفتن عدم قطعینت پارامترها طراحی شده است .همچنین،
مفاهیم کمبود قابل جبران و تخفیف در طراحی مدل درنظر گرفته
شده است .میرزاپور آل هاشم و همکاران ] [10یک مدل برنامهریزی
عدد صحیح مختلط غیرخطی برای حل مسأله برنامهریزی تولید
تجمیعی چندمحصولی و چنددورهای در زنجیرهتأمین سبز و با فرض
تقاضای غیر قطعی ارائه داده است .در مدل پیشنهادی که به حداقل-
سازی هزینه کل میپردازد به ارتباط بین زمان تحویل و هزینه
حملونقل و همچنین سطح انتشار گازهای گلخانهای توجه شده است.
سازور و همکاران ] [11یک مدل ریاضی تصادفی و یک سیاست
بازپرسازی در زنجیرهتأمین دوسطحی متمرکز برای محصوالت
فسادپذیر ارائه دادهاند .در مدل پیشنهادی به هزینههای مربوط به
چندین حالت حملونقل ،موجودی و همچنین تأثیرات زیستمحیطی
و تقاضای غیرقطعی توجه شده است .تسائو و همکاران ] [12یک مسأله
طراحی شبکه زنجیرهتأمین سبز با درنظر گرفتن برنامه تجارت کربن
برای عرضه کنندهها ارائه کرده است .هدف مسأله حداکثر کردن سود
کل زنجیرهتأمین در بازار فیریکی و بازار کربن است .مدل طراحی شده،
لوکیشن و ظرفیت تسهیالت ،جریان بهینه محصوالت بین تسهیالت و
قیمت بهینه فروش کاال را تعیین میکند .ونگ و وان ] [13یک مدل
ریاضی عدد صحیح مختلط چندهدفه با اهداف حداکثرسازی سود و
حداقلسازی انتشار کربن بهصورت همزمان ارائه کردهاند .در مدل
پیشنهادی ایشان تقاضای مشتریان متأثر از قیمت و سطح سبز بودن
کاالست و همچنین عدم قطعیت در فرایند تولید درنظر گرفته شده
است .روی و همکاران ] [14یک مدل ریاضی برای زنجیرهتأمین
دوکاناله و دوسطحی شامل یک تولیدکننده و یک توزیعکننده فرمول-
بندی کرده است که در آن تولیدکننده از یک کانال آنالین مستقیم و
یک کانال خردهفروشی سنتی برای فروش تولیدات خود استفاده می-
کند .از تحلیل بازی استکلبرگ برای سطح بهینه موجودی ،قیمت
فروش و سطح خدمات برای هر دو کانال فروش استفاده شده است .ژو
و همکاران ] [15مدلی را بهمنظور ارزیابی اثر قیمت و زمان تحویل بر
ساختار و موقعیت کانالها ارائه داده است .آنها با تحلیل تئوری بازیها
نشان دادهاند که انتخاب ساختار کانالها به پذیرش مشتریان کانال
آنالین و پارامتر قیمت بستگی دارد .همچنین تصمیمات زمان تحویل
کاال در ساختارهای مختلف کانالها بررسی شده است .دینگ و
همکاران ] [16یک سیستم قیمتگذاری سلسلهمراتبی را در یک کانال
توزیع دوگانه تحت بازی استکلبرگ مطالعه میکند و قیمت بهینه برای
عمدهفروش ،خردهفروش و قیمت فروش کانال مستقیم را پیدا میکند.
گان و همکاران ] [17یک مدل ریاضی برای تعیین فاکتورهای
قیمتگذاری در یک سیستم دوکاناله برای محصوالت با چرخه عمر
کوتاه ارائه کرده است .آنها یک زنجیرهتأمین حلقه بسته را درنظر
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گرفته اند که محصول از طریق کانال سنتی توزیع و کاالی بازتولید شده
از طریق کانال آنالین فروخته میشود .تأثیر دو فاکتور عالقه مشتری
برای خرید کاالی بازتولید شده و ترجیح مشتری برای خرید از طریق
فروش مستقیم ارزیابی شده است .جمالی و راستی برزکی ] [1۸یک
رویکرد تئوری بازی برای قیمتگذاری تولیدات سبز و غیرسبز در یک
زنجیرهتأمین رقابتی پایدار و دوکاناله ارائه کردهاند .این مقاله بر قیمت-
گذاری دو کاالی جانشین تولیدشده توسط دو تولیدکننده مختلف در
یک زنجیرهتأمین دوکاناله و تعیین درجه سبز بودن محصول در رقابت
با تولیدات غیرسبز میپردازد .مداک و کل ] [19مسأله قیمتگذاری
را در یک زنجیرهتأمین دوکاناله بررسی کرده است .در این مطالعه،
تقاضای احتمالی وابسته به قیمتهای فروش (آنالین و خردهفروشی)
و زمان تحویل آنالین است .ژانگ و همکاران ] [20یک مدل چندهدفه
برای برقراری تعادل بین هرینه کل و عملکرد زیستمحیطی در یک
زنجیرهتأمین سبز دوکاناله ارائه کرده است .همچنین حالت حملونقل
را بهعنوان متغیر تصمیم درنظر گرفته و نشان داده است که درصورت
امکان انتخاب حالت حملونقل ،تعادل بهتری بین اهداف حاصل
میشود .وفایی و همکاران ] [21یک مدل برنامهریزی خطی عدد
صحیح مختلط برای یک شبکه توزیع پایدار چندکاناله ،چندمحصولی
و چندسطحی توسعه داده است ،که حالت های چندگانه حملونقل را
درنظر گرفته است .توابع هدف مدل پیشنهادی ،هزینه حملونقل و
انتشار کربن حاصل از حملونقل را حداقل و فرصتهای شغلی را
حداکثر میکنند .در مقاله برزین پور و تاکی ] [4که بهعنوان مقاله پایه
این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،یک مدل ریاضی تکهدفه
با درنظر گرفتن قیمتگذاری و حالتهای مختلف حملونقل در
طراحی شبکه زنجیرهتأمین سبز دوکاناله توسعه دادهاند .در
زنجیرهتأمین مفروض انتخاب حالت حملونقل بهعنوان تصمیمی که
بر هزینه حملونقل و میزان انتشار گازهای گلخانهای اثر دارد ،درنظر
گرفته شده است .همچنین تابع هدف مسأله سود کل زنجیرهتأمین را
حداکثر میکند.
در پژوهش حاضر ،مدل ارائه شده توسط برزین پور و تاکی ][4
بهصورت یک مدل چندهدفه با حداکثرسازی سود و حداقلسازی
انتشار گازهای گلخانهای توسعه داده شده است .همچنین ،طراحی
مسأله با درنظر گرفتن عدم قطعیت فازی برای برخی پارامترهای مسأله
انجام شده است.
 .1-2شکاف تحقيقاتي
باتوجه به مرور ادبیات انجام شده ،مالحظه میشود که تعداد محدودی
از مقاالت طراحی زنجیرهتأمین مسائل زیستمحیطی ،دو کانال فروش
آنالین و سنتی ،و تصمیمات قیمتگذاری را بهصورت همزمان در
مدلسازی خود درنظر گرفتهاند .بهگونهایکه هر کدام از این مقاالت با
درنظر گرفتن برخی فرضیات محدودکننده به طراحی یک مدل
زنجیرهتأمین پرداختهاند .بنابراین ،نوآوریهای تحقیق حاضر نسبت به
پژوهشهای انجام شده بهصورت زیر خالصه میشود:
 -توسعه ساختار چندهدفه برای درنظرگرفتن ابعاد اقتصادی و
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-

-

زیستمحیطی
توسعه یک مدل بهینهسازی چندهدفه فازی برای طراحی یک
زنجیرهتأمین سبز دوکاناله در عدم قطعیت پارامترها
تبدیل مدل غیرخطی به خطی معادل بااستفاده از تکنیکهای
دقیق
درنظر گرفتن محدودیت ظرفیت ارسال باتوجه به تعداد وسایل
حملونقل در دسترس و همچنین بهدست آوردن تعداد مناسب
وسایل حملونقل در هر مسیر
استفاده از یک رویکرد دو مرحلهای برای حل مدل چندهدفه
فازی ارائه شده

 .3مدل ریاضي و روش حل
این مقاله به ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیرهتأمین
دوکاناله با درنظر گرفتن اثرات زیستمحیطی و در شرایط عدم قطعیت
پارامترها میپردازد .مدل ارائه شده یک برنامهریزی عدد صحیح مختلط
با دو تابع هدف برای بیشینهسازی سود و کمینهسازی انتشار گاز
گلخانهای میباشد .زنجیرهتأمین طراحی شده شامل چند کارخانه
تولیدکننده ،چند توزیعکننده ،کانال مستقیم (مشتریان منطقه  )1و
کانال غیرمستقیم (مشتریان منطقه  )2است .ساختار زنجیرهتأمین
مورد نظر مطابق با شکل ( )1میباشد.

شکل ( :)1نمای کلي زنجيرهتأمين طراحي شده

مشتریان منطقه  1از طریق کانال مستقیم (اینترنتی) به کارخانهها
سفارش میدهند .ارسال کاال فقط از طریق یک نوع وسیله حمل ،در
مدت زمان کمتر ،با آالیندگی بیشتر و با هزینه بیشتر نسبت به کانال
غیرمستقیم انجام میشود .درصورتیکه زنجیرهتأمین چنددورهای
باشد ،موجودیها نزد عرضهکننده اصلی متمرکز است .مشتریان منطقه
 2از طریق کانال سنتی و واسطه خردهفروش سفارش خود را به
زنجیرهتأمین میدهند .ارسال کاال در این کانال فروش از طریق چند
نوع وسیله حملونقل صورت میگیرد که میزان انتشار گاز کزبن
دیاکسید و هزینههای ثابت و متغیر برای حمل محصول در آنها
متفاوت است .مدل  MINLPحاصل شده بهصورت تکدورهای،
تکمحصولی و چندسطحی است .باتوجه به تکدورهای بودن
زنجیرهتأمین مورد نظر از موجودی کاال و هزینههای مربوط به نگهداری
آن در مراکز تولید و توزیع چشمپوشی شده است .همچنین تمامی
هزینههای ثابت برای طول یک دوره محاسبه شده است .در این مدل
تقاضای مشتریان اولیه ،زمان تحویل کاال به مشتری نهایی و مقدار
انتشار گاز کربن دیاکسید حاصل از تولید و حملونقل محصوالت متأثر
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از محیط غیرقطعی میباشد.
 .1-3فرضيات مدل
برخی فرضیات مدل به شرح زیر است:
 مکانهای مشتریان اولیه ،کارخانه ها و مراکز توزیع معلوم و ثابتهستند.
 فرض شده است که هر تولیدکننده میتواند کالی تولیدی خودرا به هر دو مشتری مستقیم و غیرمستقیم ارسال کند.
 محدودیت زمان تحویل برای ارسال کاالها به بازارها برای هر دوکانال وجود دارد.
 کارخانهها و مراکز توزیع دارای محدودیت ظرفیت برای ارسالکاال میباشند.
 کمبود مجاز بوده و بهصورت سفارش ازدسترفته است. فرض میشود که کل محصول تولیدی در طول دوره توسطکارخانه به بازار مستقیم و مراکز توزیع ارسال میشود.
 تکنولوژی تولید متفاوت منجربه تفاوت هزینه تولید و مقدار گازگلخانهای منتشر شده در کارخانهها میشود.
 هر وسیله حمل دارای یک هزینه ثابت برای ارسال و هزینه متغیربهازای هر واحد کاالی ارسالی میباشد.
 .2-3نمادگذاری
شاخصها:
i

شاخص مکانهای کاندید برای کارخانهها i =1,...,L

j

شاخص مکانهای کاندید برای توزیعکنندگان j=1,...,J

k1

شاخص مکانهای مشخص برای مشتریان آنالین k1=1,...,K1

k2

شاخص مکانهای مشخص برای مشتریان سنتی k2=1,...,K2

l

شاخص نوع وسیله حملونقل l= 1,...,L

پارامترها:

̃1
𝑆𝐷
̃2
𝑆𝐷

اندازه غیرقطعی تقاضای پایه محصول در بازار k2

𝑖𝑃𝐹

هزینه ثابت احداث و راهاندازی کارخانه i

𝑗𝐷𝐹

هزینه ثابت احداث و راهاندازی مرکز توزیع j

𝑙𝐹𝑇

هزینه ثابت ارسال کاال توسط وسیله حملونقل l

𝑙𝑉𝑇
𝑙𝐿𝑉
𝑖𝐶𝑃
𝑖𝑃𝑃𝐶
𝑗𝐷𝑃𝐶
PIk1
PDk2
̃
𝑇𝐿
𝑙 𝑗𝑘2

اندازه غیرقطعی تقاضای پایه محصول در بازار k1

هزینه متغیر ارسال کاال توسط وسیله حملونقل l

بهازای واحد مسافت
ظرفیت حمل محصول برای یک وسیله حملونقل l
هزینه ساخت واحد کاال در کارخانه i
بیشینه ظرفیت کارخانه i
بیشینه ظرفیت توزیعکننده j
هزینه جریمه برای هر واحد فروش ازدسترفته در
کانال آنالین
هزینه جریمه برای هر واحد فروش ازدسترفته در
کانال سنتی
زمان تحویل غیرقطعی از توزیعکننده  jبه بازار
غیرمستقیم  k2از طریق وسیله حملونقل l
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𝑇𝐿
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زمان تحویل غیرقطعی از کارخانه  iبه بازار مستقیم k1
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وسیله حملونقل l

ازطریق وسیله حملونقل l

ʹPr

قیمت فروش بهازای هر واحد محصول در بازار k1

𝑇𝑍𝑘2

بیشینه زمان تحویل امکانپذیر برای بازار k2

Pr

قیمت فروش بهازای هر واحد محصول در بازار k2

𝑇𝑋𝑘1

بیشینه زمان تحویل امکانپذیر برای بازار k1

𝑙𝑗𝑖𝑌𝑁

تعداد وسیله حملونقل  lاز کارخانه  iبه توزیعکننده j

𝑥𝑎𝑚
𝑘𝑖𝑋𝑁
𝑙1

𝑥𝑎𝑚
𝑙𝑗𝑖𝑌𝑁

𝑥𝑎𝑚
𝑘𝑗𝑍𝑁
𝑙2

𝑖̃
𝑃𝐻𝐺
̃
𝑙𝐺𝐻𝐺
𝑙𝑗𝑖𝑌𝐷
𝑙 𝐷𝑍𝑗𝑘2
𝑙 𝐷𝑋𝑖𝑘1
s

β
M
متغيرها:
𝑖𝑉

𝑗𝑊

𝑙𝑋𝑖𝑘1

𝑙𝑗𝑖𝑌

𝑙 𝑍𝐽𝑘2

حداکثر تعداد موجود از وسیله حملونقل  lاز
کارخانه  iبه بازار k
حداکثر تعداد موجود از وسیله حملونقل  lاز
کارخانه  iبه مرکز توزیع j
حداکثر تعداد موجود از وسیله حملونقل  lاز
توزیعکننده  jبه بازار k2
مقدار غیرقطعی انتشار گاز کربن دیاکسید برای تولید
هر واحد محصول در کارخانه i
میزان غیرقطعی انتشار گاز کربن دیاکسید برای
وسیله حملونقل  lبهازای واحد مسافت
فاصله بین کارخانه  iو مرکز توزیع j
فاصله بین مرکز توزیع  jو بازار k2
فاصله بین کارخانه  iو بازار k1
حساسیت قیمتی تقاضا
درجه جانشینی بین دو کانال توزیع )(0 ≤ 𝛽 ≤ 1
یک عدد با مقدار بزرگ

𝑙𝑁𝑋𝑖𝑘1

تعداد وسیله حملونقل  lاز کارخانه  iبه بازار k1

𝑙 𝑁𝑍𝑗𝑘2

تعداد وسیله حملونقل  lاز توزیعکننده  jبه بازارk2

 .3-3توابع هدف
در این بخش مدل برنامهریزی ریاضی دو هدفه پیشنهادی ارائه میشود
که دارای دو تابع هدف اقتصادی و زیستمحیطی است .تابع هدف اول
بهمنظور بیشینهسازی سود کل طراحی زنجیرهتأمین است که شامل
اجزای زیر است:
درآمد حاصل از فروش محصوالت:
∑ Prʹ .QXik1 l + ∑ Pr. QZjk2 l

()1

i,k1 ,l

j,k2 ,l

هزینه ثابت احداث کارخانه و مراکز توزیع:
∑ FPi .Vi + ∑ FDj . Wj

()2

j

i

هزینه تولید:
) ∑(PCi .QYijl )+ ∑ (PCi .QXik1l

()3

i,k1,l

i,j,l

هزینه ثابت حملونقل:
متغیر باینری برابر با یک درصورتیکه یک کارخانه باز
در مکان کاندید  iقرار بگیرد و در غیر این صورت صفر
است.
متغیر باینری برابر با یک درصورتیکه یک مرکز توزیع
باز در مکان کاندید  jقرار بگیرد و در غیر این صورت
صفر است.
متغیر باینری برابر با یک درصورتیکه از کارخانه  iبه
بازار  k1ارسال انجام گیرد و در غیر این صورت صفر
است.
متغیر باینری برابر با یک درصورتیکه از کارخانه  iبه
توزیعکننده  jارسال انجام گیرد و در غیر این صورت صفر
است.
متغیر باینری برابر با یک درصورتیکه از توزیعکننده j
به بازار  k2ارسال انجام گیرد و در غیر این صورت صفر

()4

𝐷 𝑘2
𝐷ʹ𝑘1

مقدار تقاضای مشتری  k1در کانال مستقیم (مدرن)

میزان کاالی ارسالی از کارخانه  iبه توزیعکننده  jاز
𝑙𝑗𝑖𝑌𝑄
طریق وسیله حملونقل l
کاالی ارسالی از توزیعکننده  jبه بازار غیرمستقیم  k2از
𝑙𝑄𝑍𝑗𝑘2
طریق وسیله حملونقل l
𝑙 𝑄𝑋𝑖𝑘1میزان کاالی ارسالی از کارخانه  iبه بازار  k1از طریق

i,k1 .l

j,k2, l

i,j,l

هزینه متغیر حملونقل:
) ∑ (NYijl .DYijl .TVl ) + ∑(NXik1 l .DX ik1 .TVl
ik1 l

()5

i,j,l

) + ∑(NZjk2l .DZjk2 .TVl
jk2 l

هزینه کمبود (فروش ازدسترفته):
() 6

) ∑ PIk1 (Dʹk1 - ∑ QXik1 l ) + ∑ PDk2 (Dk2 - ∑ QZjk2 l
j,l

i,l

k2

k1

تابع هدف اول مسأله ،سود کل که از تفاضل عبارات ( )2تا ( )6از
عبارت ( )1بهدست میآید را حداکثر میکند.
= Min (Z2
()7

است.
مقدار تقاضای مشتری  k2در کانال غیرمستقیم (سنتی)

) ∑ ( NYijl .TFl )+ ∑(NXik1l .TFl )+ ∑(NZjk2 l .TFl

̃i (QXik l +QYijl )+ ∑ GHG
̃l .DX ik l .NX ik l +
∑ GHP
1
1
1
i,j,k1 ,l

i,k1 ,l

̃l .DYijl .NYijl + ∑ GHG
) ̃l .DZjk l .NZjk l
∑ GHG
2
2
j,k2 ,l

i,j,l

عبارت ( )7تابع هدف دوم مدل با هدف حداقل کردن مقادیر انتشار
گاز کربن دیاکسید در فعالیتهای تولید و حملونقل بین تسهیالت
زنجیرهتأمین میباشد.
 .4-3محدودیتها
()۸

∀𝑘1

∑ QX ik1 l ≤ Dʹk1
i,l
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()9

∀𝑘2

()10

𝑗∀

∑ QZjk2 l ≤ Dk2
j,l

∑ QZjk2 l ≤ ∑ QYijl
i,l

()11

k2 ,l

∑ QX ik1 l + ∑ QYijl ≤CPPi .Vi

𝑖∀

j,l

()12

k1 ,l

∑ QYijl ≤ CPDj .Wj

𝑗∀

i,l

()13

𝑗∀

∑ QYijl ≤M.Wj
i,l

()14

∀i,k 1 ,l

̃ik l ≤TX k
Xik1 l .LT
1
1

()15

∀j,k 2, l

̃jk l ≤ TZk
Zjk2 l . LT
2
2

()16

∀i,k 1 ,l

()17

∀i,j,l
∀j,k 2, l

()1۸
()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25

()2۸

NYijl ≤Yijl . NYijlmax
NZjk2 l ≤Zjk2 l . NZjkmax
2l

Xik1 l
max
∀i,k 1 ,l
max ≤NXik1 l ≤Xik1 l .NX ik1 l
NX ik
1l
Yijl
≤NYijl ≤Yijl .NYijlmax
∀i,j,l
NYijlmax
Zjk2 l
≤NZjk2 l ≤Zjk2 l .NZjkmax
∀j,k 2, l
2l
NZjkmax
2l
1 QXik1 l
∀i,k 1 ,l
≤ NX ik1 l -1+
≤NXik1 l
M
VLl
1 QYijl
∀i,j,l
≤ NYijl -1+
≤NYijl
M VLl
1 QZjk2l
∀j,k 2, l
≤ NZjk2l -1+
≤NZjk2l
M
VLl
̃
Dʹk1 =DS
∀k 1 ,k 2
1 -s1 Prʹ+β1 Pr

()26
()27

max
NX ik1 l ≤Xik1 l . NXik
1l

∀k 1 ,k 2
∀ i,j,l,k 1 ,k 2
∀ i,j,l,k 1 ,k 2

̃
Dk2 =DS
ʹ2 -s2 Pr+β2 Pr

QYijl , QZjk2 l , QXik1 l , Pr, Prʹ ≥ 0
}Yijl , Xik1 l , Zjk2 l ,Vi ,Wj ∈{0,1

محدودیت ( )۸و ( )9مرتبط با برآورده کردن تقاضای مشتریان در
کانال مستقیم و غیرمستقیم میباشد ،درحالیکه فروش ازدسترفته
در هر دو کانال فروش امکانپذیر میباشد .محدودیت ( )10تضمین
میکند که مقدار جریان خروجی از توزیعکنندگان به بازار دوم کمتر
از جریان ورودی به آن باشد .محدودیت ( )11بیان میکند که مجموع
جریان خروجی از کارخانهها از مقدار ظرفیت تولید کارخانه تجاوز نکند،
و زمانی اتفاق بیفتد که کارخانه باز باشد .محدودیت ( )12تضمین
میکند که مجموع جریان ورودی به توزیعکنندگان از ظرفیت آنها
تجاوز نکند و درصورتی انجام شود که تسهیل توزیعکننده باز باشد.
محدودیت ( )13تضمین میکند که ارسال محصول از کارخانه به
توزیعکننده درصورتی انجام شود که مرکز توزیع باز باشد.
محدودیتهای ( )14و ( )15مرتبط با محدودیت زمان تحویل محصول
1. Price elasticity of demand
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به بازارها میباشند .محدودیتهای ( )21(-)16بیانگر محدودیت تعداد
وسایل حملونقل موجود بین دو تسهیل و استفاده آنها درصورت
ارسال میباشد .محدودیتهای ( )24(-)22بیانکننده ارتباط بین
تعداد وسایل حملونقل استفاده شده و ظرفیت حمل وسایل حملونقل
است و تضمین میکند که تعداد وسایلی که برای ارسال کاال از آنها
استفاده میشود باتوجه به مقدار کاالی ارسالی بین تسهیالت قابل
قبول باشد .محدودیت ( )25تابع تقاضای مشتریان در کانال مستقیم
است و محدودیت ( )26تابع تقاضای مشتریان کانال غیرمستقیم را
نشان میدهد .در شبکههای توزیع دوکاناله ،تقاضا برای هر کانال یک
متغیر وابسته به قیمت هر دو کانال است .پارامترهای  s1و  s2بهترتیب
نشاندهنده کشش (حساسیت) قیمتی تقاضا 1در کانال مستقیم و
کانال غیرمستقیم هستند و فرض میشود که  . s1 > s2پارامترهای
 β1و  β2نیز بیانکننده حساسیت قیمتی هر کانال توزیع به قیمت
محصول در کانال دیگر میباشد و بیانگر میزانی از تقاضای جابهجا
شده از کانال مستقیم به غیرمستقیم یا بلعکس است .فرض  s>βنشان
میدهد که هنگام افزایش قیمت واحد کاال ،تعداد مشتریانی که در یک
کانال توزیع از خرید منصرف میشوند بیشتر از مشتریانی است که از
کانال توزیع مقابل بهدلیل افزایش قیمت به این کانال میپیوندند .این
فرضیات در ادبیات مشابه نیز درنظر گرفته شدهاند (]،[23]،[22
] .)[24پارامتر غیرقطعی  DSاندازه بازار برای محصوالت را در بازار
مستقیم و غیرمستقیم نشان میدهد .محدودیتهای ( )27و ( )2۸بازه
متغیرهای تصمیم را نشان میدهد.
 .5-3خطيسازی
عبارت ( )1بهصورت حاصلضرب یک متغیر عدد صحیح در یک متغیر
پیوسته میباشد که منجربه غیرخطی شدن مدل میشود .برای خطی
کردن مدل ،متغیرهای 𝑙  𝑄𝑋𝑖𝑘1و 𝑙  𝑄𝑍𝑗𝑘2باکمک روابط ( )29تا
( )31بهصورت مجموعهای از متغیرهای صفر و یک نوشته میشوند.
n-1

()29

QXik1 l = ∑ 2r yr +(UB-2n +1)yn
r=0

()30
()31

Q< UB
n+1

n

2 <UB <2

که ( yrik1 lبرای  )r=0,…,n-1و 𝑛𝑦 (برای  )r=nمتغیرهای صفر و
یک ،و 𝐵𝑈 حد باالی مقدار کاالی ارسالی به هر بازار است که در مسأله
موردنظر ما برابر با مقدار تقاضای هر کدام از بازارهای مستقیم و
غیرمستقیم میباشد .با اعمال تغییرات فوق ،جمله اول عبارت غیرخطی
( )1بهصورت رابطه ( )32بازنویسی میشود.
n-1

()32

∑ 2r . Prʹ .yrik1 l +(UB-2n +1).Prʹ.yn
r=0

رابطه ( )32شامل حاصلضرب متغیر باینری در یک متغیر پیوسته و
همچنان غیرخطی است .بنابراین فرض میکنیم:
UPrik1 l =Prʹ. yrik1 l
()33
و درنهایت ،با اعمال تغییرات فوق ،عبارت ( )1در تابع هدف 𝑓1بهصورت

ن
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1
1
]) = [ (c p +c m ), (c m +c o
2
2
𝑜 𝑐 𝐸1𝑐 + 𝐸2𝑐 𝑐 𝑝 + 2𝑐 𝑚 +
= ) ̃𝑐(𝑉𝐸
=
2
2

زیر بازنویسی میشود:
n-1

∑ ∑ 2r .UPrik1 l + ∑(UB-2n +1)UPnik1 l
i,k1 ,l

()34

r i,k1 ,l
n-1

+ ∑ ∑ 2r .UPrjk2 l + ∑(UB-2n +1)UPnjk2 l
j,k2 ,l

n-1

QXik1 l = ∑ 2r yrik1 l +(UBK1 -2n +1)ynik1 l ∀i,k 1 ,l
r=0

(∀r,i,k 1, l )36

ʹPrʹ- [(1-yrik1 l ) M] ≤ UPrik1 l ≤Pr

(∀r,i,k 1, l )37

UPrik1 l ≤yrik1 l .M
n-1

()3۸

∀j,k 2 ,l

()39

∀r,j,k 2, l

()40

∀r,j,k 2, l

برای هر دو عدد فازی ̃𝑎 و ̃𝑏 درجه عضویت بزرگتر بودن̃𝑎 از ̃𝑏 به
شکل زیر تعریف میشود:

r j,k2 ,l

و درادامه قیود زیر نیز به محدودیتهای مدل اضافه میگردد:
()35

()43

QZjk2 l = ∑ 2r yrjk2 l +(UBK2 -2n +1)ynjk2 l
r=0

Pr-[(1-yrjk2 l ) M] ≤ UPrjk2 l ≤Pr
UPrjk2 l ≤yrjk2 l .M

 .6-3روش حل
بهمنظور حل مدل چندهدفه فازی پیشنهادی که شامل ضرایب
غیردقیق هم در تابع هدف و هم در محدودیتها است از یک رویکرد
حل دومرحلهای استفاده شده است .در مرحله اول بااستفاده از روش
امکانی استفاده شده در پژوهش پیشوایی و ترابی ] [25که ترکیبی
است از روشهای استفاده شده توسط جیمنز و همکاران ] [26و پارا و
همکاران ] [27مدل اصلی به یک مدل قطعی کمکی معادل تبدیل
شده است .رویکرد مذکور برمبنای مفاهیم ریاضیاتی قوی از جمله «بازه
انتظاری» و «ارزش انتظاری» میباشد و از لحاظ محاسباتی بسیار
کارآمد است ،زیرا خاصیت خطی بودن را حفظ میکند و همچنین
تعداد توابع هدف و محدودیتهای نامساوی را افزایش نمیدهد .در
مرحله دوم از رویکرد برنامهریزی چندهدفه فازی تعاملی پیشنهاد شده
توسط ترابی و هسینی ] [2۸تحت عنوان روش  THجهت تکهدفه
ساختن مدل و بهدست آوردن مجموعه جواب بهینه پارتو استفاده شده
است.

if E2a -E1b <0

if E1a -E2b >۰

{

1

()42

0

0

{

برای هر جفت از اعداد فازی ̃𝑎 و ̃𝑏 گفته میشود که ̃𝑎 با ̃𝑏 بهاحتمال
𝛼 مساوی است اگر روابط زیر همزمان برقرار باشد:
و ̃ã ≥α b
̃ã ≤α b
()45
2

رابطه ( )45معادل رابطه ( )46است.

α

()46

2

≤μM (ã,b̃)≤1-

α

2
2
بااستفاده از تعاریف  EIو  EVعدد فاز ،مدل قطعی کمکی معادل
مدل طراحی شبکه زنجیرهتأمین سبز دوکاناله پیشنهادی بهصورت زیر
فرموله میشود:
min (𝑍2
𝑝

𝑜𝑖𝑃𝐻𝐺 𝐺𝐻𝑃𝑖 + 2𝐺𝐻𝑃𝑖𝑚 +
( ∑ =
) 𝑙𝑗𝑖𝑌𝑄 ) (𝑄𝑋𝑖𝑘1𝑙 +
4
𝑖,j,k 1 ,l

𝑝

()47

𝑜𝑙𝐺𝐻𝐺 𝐺𝐻𝐺𝑙 + 2𝐺𝐻𝐺𝑙𝑚 +
(∑+
𝑙) 𝐷𝑋𝑖𝑘1𝑙 . 𝑁𝑋𝑖𝑘1
4
𝑙𝑗𝑖𝑌𝑁 ) 𝐷𝑌𝑖𝑗𝑙 .

𝑜𝑙𝐺𝐻𝐺

+

𝑚𝑙𝐺𝐻𝐺+ 2

𝑝
𝑙𝐺𝐻𝐺

i,k1 ,l

(∑ +

4

𝑖,j,l
𝑝

𝑜𝑙𝐺𝐻𝐺 𝐺𝐻𝐺𝑙 + 2𝐺𝐻𝐺𝑙𝑚 +
(∑+
) 𝑙) 𝐷𝑍𝑗𝑘2𝑙 . 𝑁𝑍𝑗𝑘2
4
𝑗,k 2 ,l

()4۸

s.t.
α DS1o +DS1m
α DSp +DS1m
) ([
+(1- ) 1
]2
2
2
2
S1 Prʹ+β1 Pr≤DʹK1

∀k 1 ,k 2

α DS1o +DS1m α DS1p +DS1m
) [(1-
) (+
]2
2
2
2
S1 Prʹ+β1 Pr≥DʹK1

∀k 1 ,k 2

α DS2o +DS2m
α DSp +DS2m
+(1- ) 2
]2
2
2
2
S2 Pr+β2 Prʹ≤DK2

∀k 1 ,k 2

α DS2o +DS2m α DS2p +DS2m
) [(1-
) (+
]2
2
2
2
S2 Pr+β2 Prʹ≥DK2

()49

) ([

LTjkp 2 l +LTjkm2 l
LTjkm2 l +LTjko 2 l
)+(1-α
(] Zjk2l ≤ TZk2 ∀j,k 2 ,l )50
2
2

1

]EI(c̃)=[E1c ,E2c ]= [∫ fc-1 (x)dx, ∫ g -c1 (x)dx,

۱

=) ̃μM (ã ,b

هنگامیکه  μM (ã,b̃)≥αباشد ،گفته میشود ̃𝑎 حداقل با درجه
 αبزرگتر یا مساوی ̃𝑏 است و بهصورت̃𝑏 𝛼≥ ̃𝑎 نمایش داده میشود.

 .1-6-3مدل قطعي معادل

مطابق با جیمنز و همکاران ] [26بازه مورد انتظار ) (EIو مقدار مورد
انتظار ) (EVیک عدد فازی بهصورت زیرتعریف میشود:

E2a -E1b
) E2a -E1b -(E1a -E2b

(if ۰∋[E1a -E2b ,E2a -E1b ] )44

∀k 1 ,k 2

روش جیمنز و همکاران ] [26براساس تعریف «بازه مورد انتظار» و
«مقدار مورد انتظار» یک عدد فازی شکل گرفته است .معادله ()41
بهمنزله تابع عضویت عدد فازی مثلثی ̃𝐶 تعریف میشود:
x-c p
fc (x)= m p
if c p ≤x≤c m
c -c
1
if x=c m
()41
c o -x
= )μc̃(x
g c (x)= o m
if c m ≤x≤c o
c -c
۰
if x≤c p or x≥c o

0

p

(] Xik1 l ≤TXk1 ∀i,k 1 ,l )51

LTik1 l +LTikm1 l
2

)+(1-α

LTikm1 l +LTiko 1 l
2

[α
[α

رضاخانلو و همکاران :ارائه دل چ دهدفه فاز ط اح زنج هتأ ن سبز وکانا ه با رنظ گ فتن ...

معادالت نوشته شده بهترتیب معادل تابع هدف فازی ( )7و
محدودیتهای فازی ( )25( ،)15( ،)14و ( )26میباشند.
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شود توقف حل و در غیر این صورت رفتن به گام  3و بهدست آوردن
جوابی جدید.

 .2-6-3رویکرد حل فازی
در روش حل پیشنهادی برای حل مدل ریاضی غیرقطعی و چندهدفه،
از یک رویکرد حل دومرحلهای که ترکیبی از برنامهریزی امکانی ارائه
شده در بخش قبل و روش  THمیباشد استفاده شده است .مزیت
اصلی این روش انعطافپذیری باال و توانایی اندازهگیری و تغییر درجه
ارضای اهداف براساس اولویت تصمیمگیر است .در بخش قبل به مدل
کمکی قطعی معادل رسیدیم .در این مرحله مدل قطعی معادل
چندهدفه به یک مدل تکهدفه براساس اولویتهای تصمیمگیر تبدیل
میشود .گامهای این روش بهصورت زیر است:
گام :1تعیین توزیعهای امکانی مثلثی برای پارامترهای مبهم مسأله و
فرمولبندی مدل برنامهریزی خطی عددصحیح مختلط چندهدفه
امکانی.

 .4نتایج حل مدل
در این بخش بهمنظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و روش حل ،اعتبار
مدل با یک آزمایش عددی و بااستفاده از نرمافزار IBM ILOG
 CPLEXارزیابی میشود .برای تولید اعداد فازی مثلثی ،ابتدا
محتملترین مقدار هر پارامتر ( 𝑚 𝑐) بهصورت تصادفی بااستفاده از
جدول ( )1تولید میشود .سپس بااستفاده از توزیع یکنواخت دو عدد
تصادفی ( )r1, r2بین  0/2و  0/۸تولید میشود و مقادیر بدبینانه ( 𝑝 𝑐)
و خوشبینانه ( 𝑜 𝑐) از عدد فازی با روابط زیر محاسبه میشود
(].)[29]،[25
o
m
()56
c =(1+r1 )c
p
m
()57
c =(1-r2 )c

گام  :2تبدیل توابع هدف مبهم به توابع هدف قطعی بااستفاده از مقدار
مورد انتظار مطابق با پارامترهای غیردقیق.

جدول ( :)1منبع توليد تصادفي مجموعه دادهها

گام  :3تعیین مقدار  αو غیرفازی کردن محدودیتها و فرموله کردن
مدل قطعی کمکی معادل.
گام  :4تعیین جواب ایدهآل -αمثبت ) (α-PISو جواب ایدهآل -α
1

منفی (α-NIS) 2برای هر تابع هدف و سطح -αشدنی.
گام  :5تعیین تابع عضویت خطی برای هر تابع هدف ،که برای توابع
هدف بهصورت روابط ( )52است.
z1 <z1α-PIS

if

1

z1α-NIS -z1
z1α-NIS -z1α-PIS

if z1α-PIS ≤z1 ≤z1α-NIS

()52

z1 >z1α-NIS
z2 >z2α-PIS

if

{0

if
α-NIS

if z2α-NIS ≤z2 ≤z2α-PIS
z2 >z2α-NIS

=)μ1 (x

z2 -z2

1
=)μ2 (x

z2α-PIS -z2α-NIS

if

{0

گام :6تبدیل مدل خطی عدد صحیح مختلط قطعی چندهدفه به یک
مدل تک هدفه ،بااستفاده از تابع تجمعی ترابی و هسینی ].[2۸
()53

)max λ(x)=γλ0 +(1-γ) ∑ θh μh (x
h

s.t.

()54
()55
x∈F(x) ,
]λ0 and λ∈[0,1
بهطوریکه )𝑥(𝐹 ناحیه شدنی شامل متغیرهای مدل قطعی معادل،
و )𝑥(  𝜇ℎدرجه ارضای تابع هدف hام را نشان میدهد θh .و γ
بهترتیب اهمیت تابع هدف  hام و ضریب جبران را مشخص میکند.
h=1.2

λ0 <μh (x) ,

گام :۷تعیین مقادیر  γو  𝜃ℎو حل کردن مدل برنامهریزی خطی عدد
صحیح مختلط تکهدفه مربوطه .اگر تصمیمگیر با جواب فعلی قانع
1. α-Positive Ideal Solution

توریع تصادفی دادهها
)U (24,35
)U (36,48
)U (30,33
)U (40,45
)U (4.5 ,5
)U (0.6,2.3
)U (30,50
)U (5,8
)U (5,8
)U (5,8

پارامتر
𝑙 𝐿𝑇𝑖𝑘1
𝑙 𝐿𝑇𝑗𝑘2
𝑇𝑋𝐾1
𝑇𝑍𝐾2
𝑖𝑃𝐻𝐺
𝑙𝐺𝐻𝐺
𝑙𝐿𝑉
𝑥𝑎𝑚
𝑘𝑖𝑋𝑁
𝑙1
𝑥𝑎𝑚
𝑙𝑗𝑖𝑌𝑁
𝑥𝑎𝑚
𝑘𝑗𝑍𝑁
𝑙2

توزیع تصادفی دادهها

پارامتر

𝐷𝑆1
)U (360,400
𝐷𝑆2
)U (360,400
)𝐹𝑃𝑖 U (80000,90000
)𝐹𝐷𝑗 U (60000,70000
𝑖𝐶𝑃
)U (200,205
𝑙𝐹𝑇
)U (70,90
𝑙𝑉𝑇
)U (0.02,0.05
𝑖𝑃𝑃𝐶
)U (200,250
𝑗𝐷𝑃𝐶
)U (100,110
𝑃𝐼𝑘1
)U (50,90
𝑃𝐷𝑘2
)U (50,75

𝑃𝐻𝐺 و 𝑙̃
برای تخمین اندازه پارامترهای 𝑖̃
𝐺𝐻𝐺 از اطالعات جدول
( )2استفاده شده است که سطح انتشار گازهای گلخانهای برای انواع
مختلف وسایل حملونقل را در حالت حملونقل جادهای با درنظر
گرفتن ظرفیت حمل آنها و برحسب واحد مسافت ارائه میدهد.
بافرض درنظر گرفتن اهمیت نسبی باالتر تابع هدف اول ،برای حل
مسأله نمونه مقادیر (  )𝜃1 ، 𝜃2را برابر با ( )0/7 ،0/3قرار دادهایم .باتوجه
به اینکه برای تصمیمگیری در مسأله حاضر رسیدن به جوابهای
غیرمتعادل با درجه باالتری از ارضای تابع هدف اول موردنظر است
مقدار پارامتر  γرا  0/4تنظیم کردهایم .مقدار اجزای توابع هدف و درجه
ارضای آنها در روش  THپس از حل مسأله نمونه با پارامترهای جدول
( )1در جدول ( )3گزارش شده است.
متغیرهای تصمیم مسأله شامل تقاضای مربوط به بازارهای
مستقیم و غیرمستقیم ،قیمت محصول در هر بازار ،متغیر جریان کاال
بین تسهیالت زنجیرهتأمین و تعداد و نوع وسایل حملونقل استفاده
شده برای حمل کاال در شکل ( )2نشان داده شده است.
2. α-Negative Ideal Solution
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جدول ( :)2سطح انتشار گازهای گلخانهای برای وسایل مختلف حملونقل ][10
]CO2 [kg

]Transport work [tkm

]Distance [km

]Shipment weight [ton

Vehicle type

19/320
621/00
151/20
106/20
74/40
73/۸0
44/40
37/۸0
34/۸0

600/00
600/00
600/00
600/00
600/00
600/00
600/00
600/00
600/00

120/00
120/00
120/00
120/00
120/00
120/00
120/00
120/00
120/00

5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0

Van petrol
Van diesel
Small truck
Medium truck
Heavy truck
Tractor + city trailer
Truck + trailer
Tractor + semitrailer
Tractor + megatrailer

1
2
3
4
5
6
7
۸
9

شکل ( :)2شبکه زنجيره تامين خروجي مدل برای مسأله نمونه
جدول ( :)3مقادیر توابع هدف مسأله نمونه
𝟗 (𝛉1 ، 𝛉2 ) = (𝟎. 𝟕, 𝟎. 𝟑) − 𝛄 = 𝟎. 𝟒 − 𝛂 = 𝟎.

توابع هدف
)𝒙( 𝒉𝝁

درجه رضایتمندی

مقادیر تابع هدف

هدف

مقادیر اجزای توابع

اجزای توابع هدف

0/529

۸073/9

307720

هزینه ثابت احداث
تسهیالت

49400

هزینه تولید

1290

هزینه ثابت حمل-
ونقل

59/46

هزینه متغیر حمل-
ونقل

0

هزینه کمبود

۸073/9

مقادیر انتشار 𝑐𝑜2

توابع هدف

0/۸72

50717

409190

درآمد حاصل از
فروش

𝑓1

𝑓2

بهمنظور قیمتگذاری کانالهای توزیع ،مقدار حساسیت قیمتی
تقاضا برای مشتریان ( )sو همچنین درجه جانشینی کانالهای توزیع
( )βبرای کانال توزیع مستقیم بزرگتر درنظر گرفته شده است ،یعنی
( ( β1 ,β2 )= )0/3 ،0/2و( .)s1 ,s2(= )0/5 ،0/4مشخص است که مقدار
تقاضا و کاالی ارسالی در کانال توزیع مستقیم کمتر از کانال سنتی
است .همچنین در مسأله نمونه حل شده میزان آالیندگی و انتشار
 CO2در وسایل حملونقل بازار مستقیم بهدلیل نوع وسیله انتخاب
شده باالتر درنظر گرفته شده است .بههمین دلیل مدل تمایل به ارسال
کاالی کمتر به بازار اول را نشان میدهد که باتوجه به آن قیمتهای
بهینه در کانالها نیز تعیین شده است .ازآنجاکه تقاضا برای هر کانال
یک متغیر وابسته به قیمت هر دو کانال است ،تفاوت بین قیمتها در
دو کانال نیز میتواند موجب جابهجایی تقاضای مشتریان بین دو کانال
توزیع گردد .باالتر بودن حساسیت تقاضا نسبت به قیمت در کانال
مستقیم موجب تأثیرپذیری بیشتر تقاضای مشتریان آنالین به قیمتها
میگردد.
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جدول ( :)4مقادیر متغير تعداد و نوع وسيله حملونقل در خروجي مدل

1
2
1
2
3

تولیدکننده
مراکز توزیع

1
0
0
0
0
0

مراکز توزیع
2
0
1-3
0
0
0

3
3-2
0
0
0
0

تعداد و نوع وسایل حملونقل استفاده شده در جدول ( )4گزارش
شده است ،بهصورتیکه عدد اول در هر سلول جدول تعداد وسیله
حملونقل و عدد دوم نوع آن را نشان میدهد .برای مثال عدد  2-3به
این معناست که انتقال محصول از تولیدکننده  1به مرکز توزیع  3با 3
عدد وسیله حملونقل نوع  2انجام گرفته شده است.
در مسأله آزمایشی موردنظر انتخاب وسایل حملونقل به شکلی
صورت گرفته است که برای ارسال کاال به بازار مستقیم از وسایلی با
ظرفیت کمتر و هزینه حمل کمتر استفاده شده است .بااحتساب هزینه-
های ثابت و متغیر حملونقل و تعداد کاالی ارسالی به هر کدام از
بازارها ،هزینه حمل بهازای هر واحد کاالی ارسالی به بازار مستقیم برابر
با  4/12و بازار غیرمستقیم  6/5واحد میباشد .از سوی دیگر مقدار
 CO2تولیدی توسط وسایل حملونقل استفاده شده در کانال توزیع
مستقیم بیشتر از کانال سنتی است .باوجود شرایط فوق مقدار کاالی
ارسال شده در خروجی مسأله نمونه به بازار فروش غیرمستقیم بیشتر
از بازار آنالین میباشد .برای مشخص شدن میزان تأثیر هریک از عوامل
هزینه و میزان آالیندگی وسایل حملونقل در تقاضای ایجاد شده
هریک از بازارها ،مسأله نمونه دیگری با فرض برابر بودن هزینههای
حملونقل ارسال کاال در هر دو بازار حل شده است که نتایج آن در
جدول ( )5گزارش شده است.

مشتریان کانال مستقیم )(k1
3
2
1
2-1
0
0
0
2-1
2-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

مشتریان کانال غیرمستقیم )(k2
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-3
0
0
0
2-2
2-2

که درصورت برابر بودن هزینههای حملونقل برای ارسال کاال به هردو
بازار ،از وسایل حملونقلی که مقدار انتشار گاز کربن دیاکسید در
آنها کمتر است ،استفاده بیشتری شده و بنابراین به بازار اول نسبت
به مسأله اول محصول کمتری ارسال شده است .با باالتر رفتن اختالف
تقاضای دو کانال ،اختالف بیشتر قیمتهای بهینه نیز مشهود میباشد.

 .5تحليل حساسيت
در این بخش حساسیت مقادیر توابع هدف نسبت به ضرایب موجود در
رابطه قیمت-تقاضا و تابع تجمعی  THسنجیده خواهد شد و نتایج
حاصل شامل مقادیر مربوط به توابع هدف و درجه ارضای آنها و
متغیرهای قیمت و تقاضا گزارش میشود.
 .1-5تحليل حساسيت مدل براساس پارامترهای رابطه قيمت-
تقاضا
براساس ابعاد و پارامترهای ذکر شده در بخش قبل ،تحلیل حساسیت
برروی پارامترهای  sو  βانجام شده است .درابتدا برای مقادیر مختلف
پارامتر  βمقادیر بهینه 𝑟𝑃 ،𝐷𝑘2 ،𝐷ʹ𝑘1 ،𝑃𝑟 ʹ ،توابع هدف و درجه
رضایتمندی اهداف در جدول ( )6گزارش شده است .برای انجام این
آزمایش عددی حساسیت قیمتی تقاضا برای بازار اول و دوم برابر با
 0/4فرض شده است.

جدول ( :)5خروجي مدل مسأله آزمایشي  2در حالت برابر بودن

53-55-53
1642

تقاضا
قیمت

کانال توزیع غیرمستقیم

50742
۸0۸۸/5

𝑓1
𝑓2

مقادیر توابع هدف

0/919
0/140

𝜇1
𝜇2

درجه رضایتمندی توابع هدف

300
250
200

K1

150

K2

تقاضا

هزینههای حملونقل
𝟗 (𝛉1 ، 𝛉2 ) = (𝟎. 𝟕, 𝟎. 𝟑) − 𝛄 = 𝟎. 𝟒 − 𝛂 = 𝟎.
تقاضا
29-30-29
کانال توزیع مستقیم
قیمت
1653

350

100
50
0
0.3

0.25

0.2

ضریب جانشینی تقاضا

همانطور که نتایج جدول ( )5نشان میدهد با افزایش هزینههای
حملونقل در کانال توزیع مستقیم ،مقدار تقاضای این کانال نسبت به
مسأله آزمایشی اول کاهش پیدا کرده است و اختالف ناشی از تقاضا
در بازار اول و دوم فقط بهدلیل باالتر بودن میزان آالیندگی وسایل
حملونقل در کانال توزیع مستقیم میباشد .این مسأله نشان میدهد

شکل ( :)3اثر ضریب جانشيني تقاضا ( )βبر تقاضای کانالها

نتایج جدول ( )6نشان میدهد که در صورت برابر بودن ضریب
جانشینی در هر دو کانال توزیع و متقارن بودن مقدار تقاضای جابهجا
شده بین دو بازار آنالین و سنتی ،در صورت افزایش این ضریب ،مقدار
تقاضا در هر دو کانال توزیع افزایش پیدا کرده است (شکل ( ))3و
برهمین اساس مقدار قیمت بهینه تعیین شده نیز متناسب با افزایش
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8600
8400
8200
8000
7800
7600
7400
7200
7000
600000

حساسيت پارامتر β

𝜇2

𝑓2

𝜇1

𝑟𝑃

𝑓1

𝑟𝑃 β 𝐷𝑘1 𝐷𝑘2

۸0۸4/1 0/99۸ 0/534

72656

0/21 10۸ 139 1749 1712

۸149/1 0/706 0/532

73۸43

0/22 134 206 1۸01 1742

۸166/6

0/23 135 212 1901 1۸07 120۸۸0

0/۸1۸ 0/530

۸167/3 0/۸31 0/530

0/24 135 212 2012 1921 160140

۸16۸/9 0/۸52 0/537

0/25 136 212 2147 2056 207050

۸16۸/9 0/۸۸0 0/536

0/26 136 212 2297 2207 259370

۸214/1 0/۸17 0/533

0/27 143 259 23۸6 2217 31۸190

۸296/3 0/715 0/652

0/2۸ 144 264 2635 2451 334970

۸359/1 0/705 0/670

0/29 146 29۸ 2۸75 2691 417150

جدول ( :)۷مقادیر بهينه متغيرهای تصميم و توابع هدف برای تحليل
حساسيت پارامتر s
2379 2224 320۸00 ۸217/9 0/۸33 0/534

274

170

0/41

2214 2063 24۸250 ۸215/6 0/۸23 0/524

272

134

0/42

2140 2061 199170 ۸1۸7/7 0/۸22 0/535

251

96

0/43

2013 1940 150110 ۸170/2 0/77۸ 0/531

249

96

0/44

1۸93 1۸16 122730 ۸145/0 0/۸31 0/531

24۸

92

0/45

17۸9 174۸ ۸7304 ۸114/4 0/796 0/531

246

92

0/46

1750 1713 69223 ۸09۸/5 0/946 0/137

160

۸7

0/47

1656 1652 49140 ۸0۸4/0 0/۸97 0/140

160

۸7

0/4۸

1650 1626 47044 ۸075/1 0/554 0/140

156

۸7

0/49

𝜇2

𝑓2

𝜇1

𝑓1

𝑟𝑃

درادامه برای مقادیر مختلف پارامتر  sمقادیر بهینه 𝑟𝑃،𝑃𝑟 ʹ ،
 ،𝐷𝑘2 ،𝐷ʹ𝑘1توابع هدف و درجه رضایتمندی اهداف تعیین شده
است .برای انجام این آزمایش عددی پارامتر  βبرای کانال توزیع
مستقیم و غیرمستقیم برابر با  0.3فرض شده است.
همانطور که در جدول ( )7مشخص است با افزایش ضریب s
مقدار تقاضای بازار مستقیم و غیرمستقیم نیز کاهش مییابد .روند
کاهش تقاضا و قیمت در اثر افزایش ضریب حساسیت قیمت-تقاضا
نشان میدهد که با کمتر شدن اختالف قیمتی بین دو کانال ،اختالف
تقاضا نیز کمتر شده است (شکل ( )6و ( .))7بنابراین در حالت کلی
میتوان انتظار داشت که به شرط برابر بودن همه شرایط در هر دو کانال
توزیع ،درصورت برابر بودن قیمت هر دو کانال ،اندازه تقاضای مستقیم
و غیرمستقیم تفاوتی نخواهد داشت .بهدنبال کاهش یافتن تقاضا و
قیمت ،مقادیر بهینه تابع هدف اول و دوم نیز کاهش مییابد .شکل ()۸
نشان میدهد که حساسیت تابع هدف اول نسبت به تغییرات ضریب
حساسیت قیمتی تقاضا نیز بسیار بیشتر از تابع هدف دوم است.
k2

k1

300
250
200
150
100
50
0
0.5

0.45

تقاضا

ʹ 𝑟𝑃

𝐷𝑘2

𝐷𝑘1

S

0

شکل( :)5مرز پارتوی مساله در تحليل حساسيت ()β

جدول ( :)6مقادیر بهينه متغيرهای تصميم و توابع هدف برای تحليل
ʹ

200000
400000
OFV 1

OFV 2

تقاضا باالتر میرود (شکل ( .))4همانطور که مشخص است با افزایش
اختالف بین قیمتهای بهینه در دو کانال توزیع ،اختالف بین تقاضا در
بازارهای مستقیم و غیرمستقیم نیز بیشتر میشود .با افزایش تقاضا و
قیمت مقدار توابع هدف اول و دوم نیز افزایش مییابد ،بنابراین مقادیر
بهتری برای تابع هدف اول و مقادیر بدتری برای تابع هدف دوم بهدست
میآید .همانطور که در شکل ( )5نیز نشان داده شده است ،حساسیت
تابع هدف اول نسبت به تغییرات ضریب جانشینی تقاضا و بهدنبال آن
تغییرات قیمت و تقاضا بسیار بیشتر از تابع هدف دوم است.
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0.4

حساسیت قیمتی تقاضا

3000

شکل ( :)6اثر حساسيت قيمتي تقاضا ( )sبر تقاضای کانالهای توزیع
2500

قیمت

Pr

2000

ʹPr

1500
0.3

0.25

0.2

ضریب جانشینی تقاضا
شکل ( :)4اثر ضریب جانشيني تقاضا ( )βبر قيمت کانالهای توزیع

 .2-5تحليل حساسيت مدل براساس پارامترهای تابع هدف تجمعي
TH

در این بخش خالصهای از نتایج آزمایش عددی براساس مقادیر مختلف
پارامترهای  θhو  γدر تابع هدف تجمعی روش  THکه بهترتیب
بیانکننده درجه اهمیت توابع هدف و کنترل حداقل درجه
رضایتمندی توابع هدف میباشند در جدول ( )۸گزارش شده است.
باتوجه به اطالعات جدول ( )۸مشاهده میشود که با تغییر اندازه
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 θبرای هر تابع هدف ،درجه رضایتمندی تابع هدف مربوطه نیز تغییر
میکند .از سوی دیگر مقدار باالتر برای پارامتر  γبهمعنای توجه بیشتر
به حداقل درجه ارضای اهداف ( )𝜆0و کسب یک حد پایین بهتر برای
ارضای اهداف است که جوابهای قابل قبول متعادلتر ایجاد میکند.
بنابراین ،با کاهش مقدار پارامتر  γاز  0/۸به  0/3جوابهای بهینه
بهدست آمده برای توابع هدف نامتعادلتر شدهاند .بنابراین میتوان
گفت که با کاهش  γبهکسب یک حد پایین بهتر برای ارضای اهداف
توجه کمتری شده است .مرز پارتوی مسأله آزمایشی باتوجه به تغییر
ضرایب تابع  THدر شکل ( )9نشان داده شده است .اعداد نشان داده
شده روی نقاط مختلف نمودار بهترتیب نشاندهنده درجه اهمیت توابع
هدف اول و دوم (  )θ1 ، θ2هستند .همانطور که مشخص است با تغییر
ضرایب تابع تجمعی  THمیتوان جوابها و مقادیر مختلفی را برای
اهداف بهدست آورد که باتوجه به ارجحیت تصمیمگیر میتوان حالت
بهینه پارتو را برای مسأله مشخص کرد.

208

OFV 1
شکل ( :)9مرز پارتوی مساله در تحليل ضرایب تابع تجمعي TH

 .6نتيجهگيری
مدل پیشنهادی در دو حالت هزینههای برابر برای حمل محصول به
هردو بازار ،و کمتر بودن هزینههای حملونقل بازار اول نسبت به بازار
دوم حل شد .نتایج بهدست آمده نشان داد که درصورتیکه هزینههای
حملونقل هر دو کانال توزیع برابر باشد ،حملونقل در مسیرهایی که
در آنها از وسایلی با آالیندگی زیستمحیطی کمتر استفاده میشود
بیشتر است .بنابراین کارآمدی مدل در برقراری تعادل بین اهداف اول
و دوم مسأله که بهترتیب بیانکننده اهداف اقتصادی و زیستمحیطی

هستند ،اثبات میگردد .با تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای رابطه
قیمت و تقاضا نشان دادیم که تصمیمگیرنده قادر است با تغییر ضرایب
حساسیت قیمت-تقاضا و درجه جانشینی تقاضا برای هریک از بازارهای
آنالین و سنتی ،برروی قیمت بهینه کانالهای توزیع تأثیرگذار باشد.
ازآنجاییکه در شبکههای توزیع دوکاناله ،قیمت کانالهای توزیع روی
تقاضای مشتریان اثر میگذارد ،با تعیین قیمت بهینه میتوان سود کل
زنجیرهتأمین را افزایش داد.
همچنین نشان داده شد که با تغییر پارامترهای  θhو  γارزش توابع

1400  بهار و تابستان/ شماره هجدهم/ سال نهم/ر س ستمها ت د

صا

ه دس

[12] Y. C. Tsao, E. Nugraha Ridhwan Amir, V. Van Thanh, and
M. Dachyar, “Designing an eco-efficient supply chain
network considering carbon trade and trade-credit: A
robust fuzzy optimization approach,” Comput. Ind. Eng.,
vol. 160, p. 107595, Oct. 2021.
[13] J. Wang and Q. Wan, “A multi-period multi-product green
supply network design problem with price and greenness
dependent demands under uncertainty,” Appl. Soft
Comput., vol. 114, p. 108078, Jan. 2022.
[14] A. Roy, S. S. Sana, and K. Chaudhuri, “Joint decision on
EOQ and pricing strategy of a dual channel of mixed retail
and e-tail comprising of single manufacturer and retailer
under stochastic demand,” Comput. Ind. Eng., vol. 102,
pp. 423–434, Dec. 2016.
[15] H. Xu, Z. Z. Liu, and S. H. Zhang, “A strategic analysis of
dual-channel supply chain design with price and delivery
lead time considerations,” Int. J. Prod. Econ., vol. 139, no.
2, pp. 654–663, Oct. 2012.
[16] Q. Ding, C. Dong, and Z. Pan, “A hierarchical pricing
decision process on a dual-channel problem with one
manufacturer and one retailer,” Int. J. Prod. Econ., vol.
175, pp. 197–212, May 2016.
[17] S. S. Gan, I. N. Pujawan, Suparno, and B. Widodo,
“Pricing decision for new and remanufactured product in
a closed-loop supply chain with separate sales-channel,”
Int. J. Prod. Econ., vol. 190, pp. 120–132, Aug. 2017.
[18] M. B. Jamali and M. Rasti-Barzoki, “A game theoretic
approach for green and non-green product pricing in
chain-to-chain competitive sustainable and regular dualchannel supply chains,” J. Clean. Prod., vol. 170, pp.
1029–1043, Jan. 2018.
[19] N. M. Modak and P. Kelle, “Managing a dual-channel
supply chain under price and delivery-time dependent
stochastic demand,” Eur. J. Oper. Res., vol. 272, no. 1, pp.
147–161, Jan. 2019.
[20] H. Zhang and K. Yang, “Multi-Objective Optimization for
Green Dual-Channel Supply Chain Network Design
Considering Transportation Mode Selection,” Supply
Chain Logist. Manag., pp. 382–404, Oct. 2019.
[21] A. Vafaei, S. Yaghoubi, J. Tajik, and F. Barzinpour,
“Designing a sustainable multi-channel supply chain
distribution network: A case study,” J. Clean. Prod., vol.
251, p. 119628, Apr. 2020.
[22] Q. Lu and N. Liu, “Pricing games of mixed conventional
and e-commerce distribution channels,” Comput. Ind.
Eng., vol. 64, no. 1, pp. 122–132, Jan. 2013.
[23] B. Liu, R. Zhang, and M. Xiao, “Joint decision on
production and pricing for online dual channel supply
chain system,” Appl. Math. Model., vol. 34, no. 12, pp.
4208–4218, Dec. 2010.
[24] B. Dan, G. Xu, and C. Liu,”Pricing policies in a dualchannel supply chain with retail services”, International
Journal of Production Economics, 139(1),pp. 312–320.
doi: 10.1016/J.IJPE.2012.05.014. 2012.
[25] M. S. Pishvaee and S. A. Torabi, “A possibilistic
programming approach for closed-loop supply chain
network design under uncertainty,” Fuzzy Sets Syst., vol.
161, no. 20, pp. 2668–2683, Oct. 2010.
[26] M. Jiménez, M. Arenas, A. Bilbao, and M. V. Rodríguez,
“Linear programming with fuzzy parameters: An
interactive method resolution,” Eur. J. Oper. Res., vol.
177, no. 3, pp. 1599–1609, Mar. 2007.
[27] M. A. Parra, A. B. Terol, B. P. Gladish, and M. V. R. Uría,
“Solving a multiobjective possibilistic problem through
compromise programming,” Eur. J. Oper. Res., vol. 164,
no. 3, pp. 748–759, Aug. 2005.
[28] S. A. Torabi and E. Hassini, “An interactive possibilistic
programming approach for multiple objective supply
chain master planning,” Fuzzy Sets Syst., vol. 159, no. 2,

ه وه ها

ن

209

 بنابراین.هدف و درجه رضایتمندی هریک از اهداف تغییر میکند
 اولویت توابع هدف راθ تصمیمگیرنده قادر است با تغییر اندازه پارامتر
 یک جوابγ  از سوی دیگر میتوان با تنظیم پارامتر.مشخص کند
قابلقبول متعادل یا غیرمتعادل برای یک مسأله براساس ترجیحات
.تصمیمگیر بهدست آورد
در راستای بهبود مدل طی تحقیقات آتی میتوان اننتخاب انواع
Omni- دیگری از رویکردهای چندکاناله برای فروش از جمله
 درنظر. را در طراحی زنجیرهتأمین سبز مورد بررسی قرار دادChannel
گرفتن کمبود مجاز در حالت پسافت نیز بهعنوان یک رویکرد برای
 همچنین پیشنهاد میشود از روشهای.تحقیقات آتی مطرح میشود
.ابتکاری و فراابتکاری برای حل مدل در ابعاد بزرگ استفاده شود
مراجع
[1] EPA, “Fast facts: U.S. transportation sector GHG
emissions 1990-2019,” 2021.
[2] N. Group, “Who’s buying direct and why: consumers tell
all,” 2004.
[3] F. Xiao, Z. H. Hu, K. X. Wang, and P. H. Fu, “Spatial
distribution of energy consumption and carbon emission
of regional logistics,” Sustain., vol. 7, no. 7, pp. 9140–
9159, 2015.
[4] F. Barzinpour and P. Taki, “A dual-channel network
design model in a green supply chain considering pricing
and transportation mode choice,” J. Intell. Manuf., vol. 29,
no. 7, pp. 1465–1483, Oct. 2018.
[5] T. Xiao, T. M. Choi, and T. C. E. Cheng, “Product variety
and channel structure strategy for a retailer-Stackelberg
supply chain,” Eur. J. Oper. Res., vol. 233, no. 1, pp. 114–
124, Feb. 2014.
[6] M. S. Pishvaee and J. Razmi, “Environmental supply chain
network design using multi-objective fuzzy mathematical
programming,” Appl. Math. Model., vol. 36, no. 8, pp.
3433–3446, Aug. 2012.
[7] M. Ramezani, M. Bashiri, and R. Tavakkoli-Moghaddam,
“A new multi-objective stochastic model for a
forward/reverse
logistic
network
design
with
responsiveness and quality level,” Appl. Math. Model.,
vol. 37, no. 1–2, pp. 328–344, Jan. 2013.

 "طراحی دوهدفه شبکه زنجیرهتأمین، مهتاب، مهدی و شرافتی،] بشیری۸[
" نشریه.حلقه بسته با درنظر گرفتن معیارهای همبسته در محیط فازی
،پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
.1392 ،36-25 : شماره اول،سال اول
، توکلی مقدم، حمیدرضا، ایزدبخش، علی، قدرتنما، جاوید،] قهرمانینهر9[
 " طراحی یک شبکه زنجیرهتأمین سبز چندهدفه چند محصولی و،رضا
" نشریه.چند دورهای با درنظر گرفتن تخفیف در شرایط عدم قطعیت
 شماره، سال ششم،پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
.1397 ،137-119 :سیزدهم
[10] S. M. J. Mirzapour Al-E-Hashem, A. Baboli, and Z.
Sazvar, “A stochastic aggregate production planning
model in a green supply chain: Considering flexible lead
times, nonlinear purchase and shortage cost functions,”
Eur. J. Oper. Res., vol. 230, no. 1, pp. 26–41, Oct. 2013.
[11] Z. Sazvar, S. M. J. Mirzapour Al-E-Hashem, A. Baboli,
and M. R. Akbari Jokar, “A bi-objective stochastic
programming model for a centralized green supply chain
with deteriorating products,” Int. J. Prod. Econ., vol. 150,
pp. 140–154, Apr. 2014.

210

...  ارائه دل چ دهدفه فاز ط اح زنج هتأ ن سبز وکانا ه با رنظ گ فتن:رضاخانلو و همکاران

closed-loop
supply
chain
network
under
uncertainty,”http://dx.doi.org/10.1080/00207721.2012.72
0296, vol. 45, no. 3, pp. 283–299, Mar. 2013.

pp. 193–214, Jan. 2008.
[29] A. lireza Fallah-Tafti, R. Sahraeian, R. TavakkoliMoghaddam, and M. Moeinipour, “An interactive
possibilistic programming approach for a multi-objective

IERPS

Journal of Industrial Engineering
Research in Production Systems

Journal of Industrial
Engineering Research
in Production Systems

ISSN: 2345-2269

Spring and Summer 2020, Volume 9., No. 18., pp. 197-211

www.ier.basu.ac.ir

DOI: 10.22084/IER.2021.25118.2055

A Fuzzy Multi-Objective Model for Designing a Dual-Channel Green Supply
Chain Considering Pricing Under Uncertainty
M. Rezakhanlou1, H. Amoozad Khalili 2*, S. M. J. Mirzapour Al-e-Hashem 3
1. Master of Science, Department of Industrial Engineering and Management Systems,
Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Iran
2. Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University,
Nowshahr, Iran
3. Assistant Professor, Department of Industrial Engineering and Management Systems,
Amirkabir University of Technology, (Tehran Polytechnic), Iran

ARTICLE

INFO

Article history:
Received 25 April 2021
Accepted 25 June 2021
Keywords:
Green supply chain
Dual-channel supply chain pricing
Possibilistic programing
Fuzzy multi-objective optimization

*

ABSTRACT
Incentive by the recent global trend in greenhouse gases (GHG) emission
reduction strategies and considering the evolution of business models from
traditional to multi-channel, in this research, we analyze a dual-channel green
supply chain in which a manufacturer delivers a product through one direct
channel and one retail channel whose demand are uncertain and prices in
channels can effect on customer demand. Modeling this chain is carried out
by accounting for the optimal price of distribution channels, total profit
optimization, and reduction of transportation cost, we well as minimizing
CO2 emission that the CO2 emission is investigated through transportation
mode choice. The proposed model has developed first a mixed-integer
nonlinear programming and a theoretical technique is applied to linearizing
the problem. To solve the proposed multi-objective Possibilistic
programming model, the Jimenez and TH approach has been used. The model
is verified by numerical experiments and then several sensitivity analyses
have performed. Computational results proved the efficiency of the model in
finding a trade-off between economic and environmental objectives so that if
transportation costs are equal to both markets, in order to balance the goals,
the model uses vehicles that have a less environmental impact. In addition,
the proposed solution method enables the decision maker to determine the
importance of each objective function. The decision-maker is also able to
influence the optimal price of distribution channels by changing the
parameters in the demand-price equation and maximize the total profit of the
supply chain.
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