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 چکیده
، از بین هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تحقق درخواست مشتری درگیر هستندزنجیره تامین شامل کلیه طرف  

بنابراین در این دارد. رو پیش هایاختالالت و چالشپذیری را نسبت به  های سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین بیشترین آسیبهمه فعالیت

تحت تأثیر عوامل مختلف بعنوان اختالل در زنجیره شود مشخص میتوسط تأمین کنندگان اصلی که  "ارسال کاال مدت زمان"مطالعه 

و  شده حاضر شناختهآوری در مسئله  مهم تاب ارکانعنوان ه ب "استفاده از تأمین کنندگان پشتیبان"شده است. تأمین در نظر گرفته 

جهت تخصیص بهینه سفارش در یک شبکه  مختلط حیعدد صحریزی برنامهای تخصیص را پوشش داده است. در این تحقیق روش کمبوده

باشد. و اثرات زیست محیطی می خرید های کلی. اهدف روش پیشنهادی به حداقل رساندن هزینهشده است پیشنهادزنجیره تأمین تاب آور 

های سبز شده است. به عالوه سیستم تخفیف جهت ای به جنبهدگی زیست محیطی نگاه ویژهحاضر جهت کمک به کاهش آلو تحقیقدر 

تنبیه به لحاظ جریمه به عنوان اهرم سیستم کنندگان اصلی و  به خرید کاالهای با کیفیت و ارزان قیمت از تأمین و تشویق مشتریانترغیب 

شود هدفه ارائه می جهت بهینه سازی مدل چند محدودیت اپسیلوندامه روش در ا اعمال شده است. عدم استفاده از تأمین کنندگان اصلی

 .گیردقرار می مورد بررسیهای قطعی یک مثال با داده با ارائه مدل سنجی اعتباردر نهایت و 
 

 (MIP) ریزی عدد صحیح مختلط برنامهمدل  آوری،تخصیص سفارش، تاب زنجیره تأمین،   کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 
Supply chain includes all parties that are directly or indirectly involved in the fulfillment of 

customer requests. Among all organizational activities, supply chain management is the most 

vulnerable to disruptions and challenges. Therefore, in this study, the "delivery time" determined by the 

main suppliers under the influence of various factors is regarded as a disruption in the supply chain. 

The use of backup suppliers is recognized as an essential pillar of resilience in the present issue and has 

covered the lack of customer allocation. In this research, the mixed – integer programming method MIP 

is proposed for optimal order allocation in a resilient supply chain network. The proposed method aims 

at minimizing the total costs of purchase and environmental impacts. In the present study, in order to 

help to reduce environmental pollution, special attention has been paid to green aspects. In addition, the 

discount system has been applied to customer motivation to buy quality and goods from the main 

suppliers, and the penalty system has been involved as a punishment lever for not using the main 

suppliers. Finally, the ɛ-constraint method is proposed for o multi-objective model and then validation 

of the model is investigated by providing an example with definitive data. 
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 مقدمه -1

طور قابل  توانند بهیهستند و اختالالت م ثباتی. بازارها بشودیم های اساسی روبروو چالشبا تالطم  یجهان اقتصاد ،مدامامروزه  

 االتیا یبنادر شمال شرق یکه ابرطوفان شن یرخ داد، زمان 2۰1۳نمونه بارز در سال  کیبگذارند.  ریها تاثبر ارزش سهام شرکت یتوجه

به  یها خدمات برق و آب را از دست دادند و خسارات اقتصادهفته  یوجرسیو ن ورکیویسواحل ن شتریب جهیدر نت د،یکوب متحده را درهم

 لیاست که قطعات موبا کسونیو ار ایکه اغلب به آن استناد شده است مربوط به شرکت نوک یگری. مثال د[1]دیدالر رس اردیلیم ۷۰حدود 

در اثر برخورد ساعقه دچار آتش   کویومکزی، کارخانه در ن2۰۰۰در مارس  کردند،یم هیته پسیلیبه شرکت ف قمتعل یاکارخانه کیخود را از 

منابع  افتنی یآنها توانستند فوراً برا ا،یبحران توسط شرکت نوک نیزود هنگام ا صیرا متوقف کرد، با تشخ دیشد و خط تول یکوچک یسوز

به  کسونیار جهیمتوجه مشکل شد و نتوانست زود اقدام کند. در نت یبه کند کسونیشرکت ار گریاقدام کنند، از طرف د نیتأم نیگزیجا

همراه را  یهاتلفن یداخل دیگرفت تول میقطعات درآمد قابل توجه فروش خود را از دست داد و پس از آن تصم نیدر تأم ییعدم توانا لیدل

های سنتی مدیریت های اخیر زنجیره تأمین گرفتار آن شده است استراتژیدههجدی که در های و چاشبا توجه به مشکالت  .[2]متوقف کند

، انعطاف پذیریباشد، لذا دستیابی به آن مستلزم ها نمیسازمانهای تجاری و یا زنجیره تأمین قادر به تشخیص این اختالالت در شرکت

های جدید و حل مشکالت نظری و عملی مسائل هت ارائه راه حلجاز اینرو باشد. آینده نگری و مدیریت علمی در شبکه زنجیره تأمین می

  است. ن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهادبیات پیشی

و انتخاب  یبندرتبه یبرارا  )MOLP( 1هدفهچند یخط یزیرو برنامه یفاز AHP روش از کپارچهی روش ک، ی[۳]کنان و همکاران

داده آنها ارائه  نیسفارش در ب نهیبه ریمقاد صیو سپس تخص یطیمح ستیو ز یاقتصاد یارهایعکنندگان سبز با توجه به منیمأت نیبهتر

 نیادر . اندداده شنهادیپ ریپذانعطاف کنندهتأمین انتخاب برای یامرحلهدو یتصادف یزیربرنامه هدفهمدل دو کی، [4]ترابی و همکاراناست. 

 نیتام تیوکار، تقو تداوم کسب یهامانند برنامه رانهیشگیراهبرد پ نیو چند شده است دهاستفا یبحران یهاداده تیقطع مدل از عدم

یک ، [5]جاخار  .کندیرا اعمال م یانتخاب نیتام گاهیپا یریپذسطح انعطاف شیافزا یبرا بانیکنندگان پشتنیقرارداد با تام کنندگان و عقد

برای تخمین وزن معیارهای را  2معادالت ساختاریروش  ابتدا است. پیشنهاد داده برای توسعه پایدار صنعت پوشاک هندروش یکپارچه 

است.  نمودهفازی استفاده  AHPهای مختلف از روش سپس در محاسبه عملکرد نسبی گزینه ارائه داده استعملکرد زنجیره تأمین پایدار 

رساندن هزینه کلی رساندن ارزش کلی زنجیره تأمین پایدار و به حداقل  را با هدف حداکثر ۳فازی هدفهچند  خطیریزی برنامه و در نهایت

اند که نخست معیارهای یک محصول خاص روغن موتور را نظیر کیفیت، ای  ارائه داده، یک مدل دو مرحله[6]چیتو و خان  توسعه داده است.

اند بندی قرار دادهمورد ارزیابی و رتبه  AHPننده از طریق کپذیری تأمین قیمت، رضایت مشتری نهایی، مشخصات فنی محصول و انعطاف 

شامل که  تیتابع مطلوب هداف به حداکثر رساندن با MILPی شامل ادو مرحله یساز نهیمدل به کیدر و سپس نتایج به دست آمده را 

 دانقرار دادهاستفاده  کل مورد نهیتابع هز رساندناست و حداقلکنندگان  نیمآت یوزن نسب

برای وزندهی  )AHP(  یسلسله مراتبتحلیلی  ندیفرآمدت در بخش انرژی ایران از یک روش ، جهت توسعه بلند[۷]اتابکی و آریانپور

توسعه داده است، که شامل سه تابع هدف: به هدفه برای تولید انرژی در یک محیط پایدار ریزی چندپارامترها و سپس یک مدل برنامه

 ایدو مرحله روشیک ، [8]پارک و همکاران. باشدمیاشتغال  رساندن ، و حداکثرکربنها، به حداقل رساندن انتشار نهیحداقل رساندن هز

شده شناسایی 4شاخصه چند مطلوبیتکننده پایدار از طریق تئوری مناطق تأمین ، نخستانددادهرا پیشنهاد برای زنجیره تأمین جهانی پایدار 

با محصول چندین طرح تأمین منابع متعدد و  برای )MOILP( 5هدفه ریزی خطی عدد صحیح چند رنامهب روش ازدر مرحله دوم و  است

-نیمتأانتخاب  یبرا ایمرحلهروش دو  ک، ی[9]برا و همکاران ارائه شده است.اقتصادی و زیست محیطی  هایهدف حداقل رساندن هزینه

 MULTIMOORAاز روش  گانکنند نیمأت یبند رتبهارزیابی و مرحله اول  در .اندداده شنهادیپ بهینه سفارشات صیکنندگان و تخص

کنندگان  نیسفارشات به تام صیتخص یبرا فازی هدفه چند یخط ریزی شود. سپس روش برنامهیمهم انجام م یارهایبا توجه به مع یفاز

انتخاب بندی و  رتبهبرای  6یزبانی روش وزن آنتروپ ی شاملیک مدل ترکیب، [1۰]گونگ و فنگ .اندنموده شنهادیدر مرحله دوم پ برتر

                                                 
1 Multi-objective linear programming (MOLP) 
2 Structural Equation Modeling (SEM) 
3 fuzzy multi-objective linear programming (FMOL) 
4 multi-attribute utility theory (MAUT) 
5 multi-objective integer linear programming (MOILP) 
6 linguistic entropy weight method (LEWM) 



 

  

حداقل رساندن هزینه منظور ای به تخصیص سفارش در یک اقتصاد دایره برایبرای  را 1چند هدفه ریزی برنامه و مدلکنندگان سبز تامین

  .شده استاستفاده  2کثر و حداقل وزنی اپراتوربرای حل مدل از روش حدا .اندداده انتشار کربن و به حداکثر رساندن ارزش خرید ارائه و کل

باشد که با میبکارگیری همزمان جنبه تاب آوری مدل با نگاه زیست محیطی به مسئله  ادبیات پیشینمزیت اصلی پژوهش نسبت به        

حاضر در نظر گرفتن تخفیف، مزایای دیگر پژوهش بسیار حائز اهمیت است و ها توجه به شرایط امروزی جهان در زنجیره تأمین شرکت

مزیت  کند.های زیست محیطی محدود میاست که مسئله را در جهت آلودگی به جنبه سبز و اثرات زیست محیطی جریمه و اهمیت دادن

 روشدر مطالعه حاضر از باشد. های مسئله مورد نظر میدیگر تحقیق استفاده از منطق فازی در بدست آوردن پارامترهای کلیدی محدودیت

شود. تقسیم می قسمتتحقیق به سه  روند مراحلآور ارائه شده است و ط جهت حل مسئله زنجیره تأمین تابصحیح مختل ریزی عددبرنامه

نخست جهت بدست آوردن پارامتر مدت زمان ارسال کاال روش میانگین تقریبی فازی ارائه شده است، سپس جهت تخصیص سفارش از 

جهت بهینه سازی مسئله معرفی  ۳محدودیت اپسیلونراه حل روش استفاده شده و در مرحله سوم  MIPختلط صحیح م برنامه ریزی عدد

 سنجی مدل پیشنهادی یک مثال عددی پیشنهاد شده است. شود و درنهایت برای اعتبارمی
 

 مفاهیم پایه و مدل پیشنهادی -2

 پایه مفاهیم .1-2

ل قبل از اختال بر آن است کهفرض شود و میدر نظر گرفته ر زنجیره تأمین دبعنوان اختالل ارسال کاال  زماندر این پژوهش مدت 

 4کنندگان اصلی شوند گروه اول )تأمینقادر به تأمین همه نوع کاال هستند، تأمین کنندگان به دو گروه تقسیم می )s(کنندگان همه تأمین
(I) ) و گروه دوم ) تأمین کنندگان  اختالل را ندارند ی تداوم و بازیابی پس ازعملکرد قابل قبولی دارند اما برنامه و ساختار روشنی برا که

کنندگان گروه اول دارند در اشند، اما فرق اساسی که با تأمینب( هستند که در شرایط بعد از اختالل قادر به تأمین کاال می  (B) 5پشتیبان

 شوند.های باالتری میار در صورت تأمین کاال از این گروه متحمل هزینههای خریدباشد که شرکتمیو عدم کیفیت مطلوب کاال معیار هزینه 

مدت زمان استاندارد دریافت کاال در نظر گرفته شده است و از  ،های مصرف کننده جهت دریافت کاالبرای کلیه شرکتکه بدین صورت 

کوچکتر یا برابر زمان استاندارد شود أثیرگذار تعیین میکه تحت عوامل تکننده های تأمیناینرو اگر زمان تعیین شده توسط خبرگان شرکت

های ند بود درخواستهباشد شرایط خرید مطلوب و پایدار است که در این صورت تأمین کنندگان گروه اول در دسترس قرار گرفته و قادر خوا

که زمان تعیین شده توسط خبرگان باالتر های خوبی در نظر بگیرند ولی در صورتی مشتری را برآورده کنند و جهت جذب مشتری تخفیف

کنندگان گروه دوم قادر خواهند بود باشند، در این صورت تأمین کنندگان اصلی قادر به تأمین کاال نمی از زمان استاندارد تعیین شود تأمین

کنندگان گروه دوم جریمه الهای تأمین کا باالی قیمتجهت بایست میکننده به ناچار آورده کنند و مصرف های مشتری را برکلیه درخواست

شوند ولی ظرفیت کافی برای میو انتخاب  دارندکنندگان اصلی شرایط ارائه کاال را کلیه تأمین اینکهفرض  باپرداخت نماید. در مواردی دیگر 

را  ه کاالی تأمین کنندگان اصلیتأمین کنندگان پشتیبان قادر خواهند بود مقدار کمبود عرضدر چنین شرایطی  ندارندتقاضای مشتری را 

 آوری مدل شناخته شده است. بعنوان ارکان تاب "استفاده از تأمین کنندگان پشتیبان"جبران کنند. در این مطالعه 

 روش میانگین تقریبی فازی .2-2
  

D̃𝑖𝑗 = [

𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

] (1)  

�̃�𝑖𝑗ای پس از اخذ نظرات خبرگان بر اساس طیف اعداد فازی ذوزنقه اول؛  مرحله =

(𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗 , 𝑑𝑖𝑗) گیری تشکیل بر اساس تناسب مسئله بکار ماتریس تصمیم

 شود.گرفته می

                                                 
1 Multi-objective programming (MOP) 
2 Maximum and minimum operator method 
3 Epsilon constraint method 
4 Main Suppliers 
5 Backup Suppliers 
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 (2)  

طر سای به صورت سطر به محاسبه میانگین هندسی اعداد فازی ذوزنقه مرحله دوم؛

 شود.می برای هر یک از معیارها محاسبه و اعداد فازی معیارها در یک ماتریس ادغام
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 شود.مده از مرحله دوم نرمال سازی میمرحله سوم؛ ماتریس بدست آ
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 درحالیکه 

 

�̃�0(�̃�) =
1

3
[𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 −

𝑎4𝑎3 − 𝑎1𝑎2

(𝑎4 + 𝑎3) − (𝑎1 + 𝑎2)
]   (4)  

مرحله چهارم؛ اعداد نرمال شده با استفاده 

 شود.زدایی میاز روش مرکز ثقل فازی

 

شود، بنابراین وزن نهایی مرحله پنجم؛ با توجه به اینکه پارامتر زمان ارسال کاال بصورت اعداد صحیح مثبت در مسئله مورد نظر بکار برده می

 شود.ضرب و در پارامتر مورد نظر اعمال می 1۰۰باشد در عدد هر گزینه که بصورت اعشاری می

𝐿𝑇𝑖
∗ = 𝑊𝑖 ∗ 100   (5)   

 مفروضات مدل .3-2

  پذیر است،کنندگان اصلی و پشتیبان با توجه به متفاوت بودن محصوالت امکاناستفاده همزمان از تأمین 

 باشند.ا ظرفیت نامحدود عرضه میای از تأمین کنندگان بهای پشتیبان تنها شامل یک تأمین کننده و یا مجموعهمجموعه 

 در نظر گرفته شده است کسانی کنندهمصرف یکاال توسط شرکتها افتیدر پژوهش حاضر زمان استاندارد در. 

 MIPمختلط  حیعدد صح یزیمدل برنامه ر .4-2
 

 مجموعه ها:

: S = I ⋃ B ی تأمین کنندگانمجموعه 

:P ی محصوالتمجموعه 

:J هکنند مصرف هایی شرکتمجموعه 

:V ی وسائل نقلیهمجموعه 

: 𝑖 ∈ 𝐼 اصلی کنندگانتأمین مجموعه نماد  

: 𝑏 ∈ 𝐵 پشتیبان کنندگانتأمین مجموعه نماد 

: 𝑝 ∈ 𝑃 مجموعه محصوالت نماد 

: 𝑗 ∈ 𝐽 های مصرف کنندهمجموعه شرکت نماد 

 پارامترها:

: 𝐷𝑝𝑗 مشتری تقاضای مقدارj محصول برای امp ام 

: 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑝 کننده ظرفیت تأمینi در تأمین کاالهای نوعام P 

: 𝐶𝑎𝑝𝑏𝑝 کننده ظرفیت تأمینbدر تأمین کاالهای نوع ام P 

: 𝐶𝑖𝑝 محصول هر واحد  دیخر نهیهزp کننده سفارش شده از تأمینامiام 

: 𝐹𝑠𝑝 محصول هر واحد  دیخر نهیهزpکننده سفارش شده از تأمین امbام 



 

  

: 𝑇𝐶𝑠𝑗  امjمشتری کنندگان به هزینه واحد حمل و نقل در هر کیلومتر از تأمین 

: 𝐿𝑇𝑖𝑝
∗  امiکننده توسط خبرگان تأمین امpمدت زمان ارسال کاالی نوع  

: 𝐿𝑇𝐴𝑝𝑗 نوع  کاال دریافت استاندارد زمان مدتpمشتری سطتو ام jام 

: 𝑒𝑚𝑉  هر سفر توسط خودروی نوع  یبرا ومترکیلدر هر میزان انتشار کربن گرمv 

: 𝑐𝑙𝑣  ظرفیت خودروهای نوعv 

: 𝑑𝑠𝑠𝑗 کنندگان از مشتری فاصله تأمینjام 

: 𝑎𝑖𝑝  درصد نرخ تخفیف جهت خرید کاالی نوعpاز تأمین کننده  امiام 

: 𝑟𝑏𝑝  درصد نرخ جریمه جهت خرید کاالی نوعpاز تأمین کننده  امiام 

M دبزرگترین عد 

G کربن در طی یک سال مقدار سهمیه مجاز استاندارد انتشار  

: 𝑍𝑖𝑝𝑗 = {
1, LT𝑖𝑝

∗ ≤ LTA𝑝𝑗

0, LT𝑖𝑝
∗ > LTA𝑝𝑗

 

کوچکتر یا برابر  امiکننده تأمیناگر مدت زمان لحاظ شده جهت ارسال کاال توسط  

است در غیر این صورت  1برابر با  باشدام jمشتری زمان استاندارد دریافت کاال توسط 

 .است ۰برابر با 

 متغییرهای تصمیم:

: 𝑋𝑠𝑝𝑗 مقدار کاالی نوع P که توسط مشتری jشودخریداری می کنندگانتأمینمجموع از  ما 

: C∗
 𝑠𝑝 کنندگان محصول از تأمینهر واحد  دیخرخالص  نهیهزsام بعد از اعمال تخفیف و جریمه 

: 𝑦𝑖𝑝 کننده اگر تأمین -ر باینریمتغیiم برای کاالی نوع اp است ۰است در غیر اینصورت 1شود برابر  انتخاب 

: 𝑦𝑏𝑝 کنندهاگر تأمین -یر باینریمتغ p برای کاالی نوعام p است ۰ است در غیر اینصورت 1 شود برابر انتخاب 

 :توابع هدف
 

(6) 𝑀𝑖𝑛 𝑍1 = ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑠𝑝𝑗

𝑗

∗ 𝐶∗
 𝑠𝑝 +

𝑝𝑠

∑ ∑ 𝑦𝑠𝑝

𝑝

∗ 𝐹𝑠𝑝

𝑠

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑇𝐶𝑠𝑗 ∗ (
𝑥𝑠𝑝𝑗

𝑐𝑙𝑣
) ∗  𝑑𝑠𝑠𝑗

𝑣𝑗𝑝𝑠

 

(7) 𝑀𝑖𝑛 𝑍2 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑒𝑚𝑣 

𝑣𝑗𝑝𝑠

∗ (
𝑥𝑠𝑝𝑗

𝑐𝑙𝑣
) ∗ 𝑑𝑠𝑠𝑗 

 ها:محدودیت

(8) ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑗 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑝 ∗ 𝑦𝑖𝑝    ∀ 𝑝,   𝑖 ∈  𝐼 

𝑗

 

(9) ∑ 𝑥𝑏𝑝𝑗 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑏𝑝 ∗ 𝑦𝑏𝑝  ∀ 𝑝,   𝑏 ∈ 𝑆 

𝑗

 

(10) ∑ 𝑥𝑠𝑝𝑗

𝒔∈𝑆

= 𝐷𝑝𝑗       ∀ 𝑝, 𝑗 

(11) 𝑦𝑖𝑝 ≤ ∑ 𝑧𝑖𝑝𝑗

𝑗

                      ∀ 𝑝,   𝑖 ∈  𝐼 

(12) 𝑥𝑖𝑝𝑗 ≤ 𝑀𝑧𝑖𝑝𝑗                      ∀ 𝑝, 𝑗,   𝑖 ∈  𝐼     

(13) ∑ 𝑥𝑏𝑝𝑗 ≤ ∑ 𝑑𝑝𝑗 − 𝐶𝑎𝑝𝑖 𝑝 ∗ 𝑦𝑖𝑝

𝑖∈ 𝐼𝑏∈𝐵

           ∀ 𝑝, 𝑗 



 

  

(14) ∑ 𝐶𝑠𝑝
∗

𝑆

= ∑ ∑ (𝐶𝑖𝑝 − (𝑎𝑖𝑝 ∗ 𝐶𝑖𝑝)) ∗ 𝑦𝑖𝑝 + (𝐶𝑏𝑝 + (𝑏𝑏𝑝 ∗ 𝐶𝑏𝑝)) ∗ 𝑦𝑏𝑝

𝑏∈ 𝐵𝑖∈𝐼

                ∀ p 

(15) ∑ ∑ ∑ 𝑒𝑚𝑣

𝑣𝑗𝑝

∗ (
𝑥𝑠𝑝𝑗

𝑐𝑙𝑣
) ∗ 𝑑𝑠𝑠𝑗 ≤ 𝐺   ∀ 𝑠 

(16) 𝑥𝑠𝑝𝑗  ≥ 0                  ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝐽 

(17) 𝑦𝑖𝑝 ∈ {0,1}            ∀ 𝑝 ∈ 𝑃 ,         𝑖 ∈  𝐼 ⊆ 𝑆 

(18) 𝑦𝑏𝑝 ∈ {0,1}           ∀ 𝑝 ∈ 𝑃 , 𝑏 ∈ 𝐵 ⊆ 𝑆 

 

های ثابت خرید و هزینه حمل کاال از های خریدکاال، هزینههای زنجیره تأمین بترتیب شامل هزینه( تابع هدف اول کل هزینه6معادله )

رساند. ات زیست محیطی را به حدقل می( تابع هدف دوم اثر۷رساند. معادله )های مصرف کننده را به حداقل میتأمین کنندگان به شرکت

دهد مقدار سفارش خرید از ( نشان می8کنندگان اصلی باشد. معادله )مقدار سفارش خرید از تأمین کنندگان اصلی باید برابر ظرفیت تأمین

نندگان پشتیبان همیشه دهد ظرفیت تأمین ک( نشان می9کنندگان اصلی باشد. معادله )تأمین کنندگان اصلی باید برابر ظرفیت تأمین

های مصرف کننده دهد تقاضای شرکت( نشان می1۰باشد. معادالت )های مصرف کننده میبزرگتر از مقدار سفارش خرید توسط شرکت

 برای هر کاال توسط کل تأمین کنندگان اصلی و پشتیبان برآورده خواهد شد و تقاضای کل برابر با خرید کاال از کل تأمین کنندگان است.

 آن تامین حداقل برای یکی از مشتریانشود که زمان ارسال کاال کننده اصلی انتخاب میصورتی تأمیندهد که در( نشان می11معادله )

در کند شاره می( ا1۳) معادلهاشاره دارد.  اصلی کنندهدر صورت انتخاب تامینبه امکان ارسال کاال  (12معادله ) کوچکتر یا برابر زمان باشد.

( 14)کننده پشتیبان استفاده کرد. معادله توان از تأمین نباشد می  jبرای شرکت  pکنندگان اصلی قادر به تأمین کاالی  تأمین ی کهصورت

دهد که مقدار انتشار کربن ( نشان می15) شود. معادلهدهد که پس از اعمال تخفیف و جریمه محاسبه میهزینه خالص خرید را نشان می

شود نباید بیشتر از میزان سهمیه انتشار کربن کنندگان استفاده مینقلیه جهت حمل محصوالت خریداری شده از تأمین که توسط وسایل

 .دهدمتغییرهای پیوسته و متغییرهای باینری مسئله را نشان می (18( و )1۷(، )16)در طی یک سال باشد. معادله 

 روش حل محدودیت اپسیلون .5-2

پردازد و در این روش مجموع گیری چند هدفه میهای تصمیم گیری چند معیاره است که به حل مدلی تصمیمهااین روش از روش        

هدفه تبدیل به یک مدل  دوکنیم و در این مطالعه با استفاده از این روش مدل آنها حداقل می توان انحرافات نسبی اهداف را از مقدار بهینه

 ε1( حدود مجاز برای تغییرات 2۰رابطه ) .[11شود]( محاسبه می42-۳دفه با استفاده از رابطه )تک ه مفهومی  مدلشود. تک هدفه می

 دهد.را نشان می (19در معادله )

Min Z = Min Z1 (19)  

Subject to:  

Z2 ≤ ε1 (2۰)  

[Z2]min ≤ ε1 ≤ [Z2]max (21)  

and Eqs.(8) – (18) (22)  

 پژوهش یها افتهی -3

 یفاز یبیتقر نیانگمی روش از استفاده با مسئله حل – یمثال عدد  -3-1

کننده دهی پارامتر مدت زمان ارسال کاال استفاده شده است. چهار تأمین میانگین تقریبی فازی جهت وزن در این تحقیق از روش 

S𝑖)اصلی  = S1, S2, . . , S𝑛)  جهت عرضه دو نوع کاال(P𝑖 = p1, p2) ( از 1با چهار معیار مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. طبق شکل )

معیارها به ترتیب عدم  کنندگان نظرخواهی شده است،دهی پارامتر مدت زمان ارسال کاال توسط تأمینیک کارشناس در خصوص وزن

 ( است.C4(، تولید چابک )C3دسترسی )(، C2(، موجودی مواد اولیه )C1توقفات )
 



 

  

 اریوزن هر مع تیاهم یبرا یزبان یرهایمتغ. 1جدول

ایاعداد فازی ذوزنقه یزبان یرهاییمتغ   

(۰.۰1,۰.۰2,۰.۰۳, ۰.۰4) Very appropriate (VA) 

(۰.۰2,۰.۰۳,۰.۰4, ۰.۰5) appropriate (A) 

(۰.۰4, ۰.۰5, ۰.۰6, ۰.۰۷) Less appropriate (LA) 

(۰.۰6, ۰.۰۷, ۰.۰8, ۰.۰9) Medium (M) 

(۰.۰9, ۰.1۰, ۰.11, ۰.12) Less inappropriate (LI) 

(۰.1۳, ۰.14, ۰.15, ۰.16) inappropriate (I) 

(۰.1۷, ۰.18, ۰.19, ۰.2۰) Very inappropriate 
(VI) 

 

 

                
   

                  
                     

    2     1     2     2     2    1    1     1

           4            3            2            1
 

 یبیوزن تقر نیانگینمودار ساختار روش م. 1شکل 

   

 توسط خبره / خبرگان ارهایمع یوزن ده. 2جدول 

تأمین  نوع کاال

 کنندگان
 معیارها

P2 P1 

I A S1 

C1 
A M S2 

LI LA S3 

VI A S4 

M A S1 

C2 
LA A S2 

A M S3 

VI M S4 

LA LA S1 

C3 
M VA S2 

VA LA S3 

LI M S4 

LI M S1 

C4 
LA LA S2 

A VA S3 

VI A S4  

 پارامتر مدت زمان ارسال کاال ییوزن نها. 3جدول  

LT𝑖𝑝
∗  w̃ P S 

9 0.09 P1 
S1 

17 0.17 P2 

8 0.08 P1 
S2 

10 0.10 P2 

10 0.10 P1 
S3 

8 0.08 P2 

7 0.07 P1 
S4 

31 0.31 P2 
 

 

 

 مطابق سپس است و شده استفاده معیارها به دهیامتیاز جهت ایذوزنقه فازی اعداد از تاییهفت طیف یک از استفاده با (1جدول) طبق

 است. آمده بدست زمان پارامتر وزن (۳طبق جدول) در پایان به معیارها انجام شده است. دهیوزن( 2) جدول

 

 MIPمختلط  یحعدد صح یزیرمدل برنامهحل مسئله با استفاده از  –مثال عددی  -3-2

با استفاده از  یمثال عدد کیبا ارائه   MIPمرحله از پژوهش با توجه به مسئله مورد نظر با استفاده از مدل چند هدفه  نیدر ا           

مورد و ظرفیت تأمین کنندگان جهت خدمات دهی به مشتری از نظر تأثیر مدت زمان ارسال کاال مدل  تیقابل لونیاپس تیروش محدود

 شده است. ائه( ار4در جدول ) یشنهادیمربوط به حل روش پ هایدادهبه عنوان مثال . شودیقرار گرفته م لیو تحل یبررس



 

  

 شنهادیمربوط به مسئله پیداده های  4جدول 

 پارامتر مقدار پارامتر مقدار پارامتر مقدار پارامتر مقدار

1000 M 100 - 10  Cap𝑖𝑝 100 - 100  D𝑝𝑗 4 i ∈ I ∪ B 

40.000 G 000،1 – 000،1  Cap𝑏𝑝 100 - 100  C𝑠𝑝 1 b  

25 - 15  em𝑣 80 - 50  CL𝑣 000،5 – 000،1  F𝑠𝑝 4 J 
10 - 10   LTA𝑝𝑗 0.5-0.1  𝑎𝑖𝑝 18 - 8  TC𝑠𝑗 2 P 

LT𝑖𝑝 0.7-0.3 (3طبق جدول )  𝑟𝑏𝑝 370 - 10  ds𝑠𝑗 2 V 

 

کل هدف هزینه به عنوان مثال وقتی مقدار تابع شود. توابع هدف محاسبه میر بهینه مقادی محدودیت اپسیلون روشاز استفاده  با ابتدا  در

محاسبات نتایج باشد. می 45،41۷.488مقدار تابع هدف زیست محیطی )تابع هدف دوم(  باشدمی 132،398.98 برابر با (هدف اول)تابع 

شود با توجه به تخفیفات نقدی خرید کمتر میهر چقدر مشتریان از تأمین کنندگان اصلی خرید کنند مقدار تابع هدف اول  دهدنشان می

شود و های کلی خرید بیشتر میهزینه آنهاشود با توجه به قیمت باالی کاالهای میو برعکس هرچقدر از تأمین کنندگان پشتیبان خرید 

مورد استفاده دارد که بدین معنی که هرچقدر از خودروهای بستگی به انواع خودروهای  (میزان انتشار کربن)هدف دوم مقدار تابع  رابطه بادر 

تخصیص رابطه با در ( 6مشاهده نتایج جدول) در ادامه با شود. محیطی استفاده شود میزان انتشار کربن کمتر میبا استانداردهای زیست 

ریان اند کاال به مشتنتوانستهآنها زمان ارسال کاال و ظرفیت تأمین شرایط  با توجه بهکه کنندگان اصلی تأمینمشتریان، به بهینه سفارش 

 پوشش داده شده است.  (S5)گان پشتیبان کنندتوسط تأمین اندشدهکمبود دچار دهند یا ارائه 

 
 یکنندگان اصل نیعرضه تأم تیارسال کاال و ظرف با در نظر گرفتن زمان انیکاال به مشتر صیتخص 5جدول 

 تأمین کننده نوع کاال 1مشتری 2مشتری ۳مشتری 4مشتری

39 1 - - P1 
S1 

- - - - P2 

39 - - - P1 
S2 

83 14 - - P2 

- 99 - - P1 
S3 

- 43 - - P2 

- - - 44 P1 
S4 

- - - - P2 

22 - 100 56 P1 
S4 

17 43 100 100 P2 
 

 ه و جمع بندینتیج -4

قبل از کنندگان اصلی  تأمینهمه شود در این پژوهش مدت زمان ارسال کاال بعنوان اختالل در زنجیره تأمین در نظر گرفته می  

 یظرفیت عرضه کاال با توجه بهما پس از اختالل اهای مشتری را برآورده کنند قادر خواهند بود درخواست دارند ومطلوبی عملکرد  اختالل

تأمین  صورتدر این نیستند و  کاال قادر به تأمین تعیین شده است  انتوسط مشتریکه استاندارد دریافت کاال زمان با توجه به شرایط ا و آنه

، اما فرق اساسی اصلی را جبران کنندخواهند بود به تقاضای مشتری پاسخگو باشند و کمبود عرضه تأمین کنندگان ان قادر کنندگان پشتیب

 "استفاده از تأمین کنندگان پشتیبان"در این مطالعه باشد. دارند در معیار هزینه و عدم کیفیت مطلوب کاال می اصلیکنندگان ینکه با تأم

های زنجیره تأمین و در مرحله بعد کاهش اثرات کاهش هزینهآوری مدل شناخته شده است و اهداف مسئله به ترتیب بعنوان ارکان تاب

مزیت اصلی باشد. استاندارهای زیست محیطی مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران میزیست محیطی با رعایت 



 

  

ق که تحقی مزیت دیگری. استها بکارگیری همزمان جنبه تاب آوری مدل با نگاه زیست محیطی به مسئله پژوهش نسبت به سایر پژوهش

ترین پارامتر محدودیت مسئله است که انگین تقریبی فازی در بدست آوردن کلیدیروش میاز حاضر نسبت به ادبیات پیشین دارد استفاده 

روشی که در این تحقیق جهت دهی به مسئله آسان کرده است. ابهامات پیچیده و زبان کیفی و غیرکمی تصمیم گیرندگان را در وزن

ریزی عدد صحیح مختلط ین اولویت دارد روش برنامههای محققان پیشتخصیص بهینه سفارش توسعه داده شده است و نسبت به سایر روش

MIP های دیگر دارد، با توجه به اینکه مسئله مورد نظر از است که در حل مسائل پیچیده و بزرگ کارایی نسبتاً خوبی نسبت به سایر روش

مقادیر بدست آمده تابع هدف اول و سازی مسئله استفاده شده است کند از روش محدودیت اپسیلون جهت بهینهدو تابع هدف تبعیت می

رید و شامل تخفیف نقدی خکه مشتریان هرچقدر موفق بشوند در تهیه کاال از تأمین کنندگان اصلی استفاده کنند دهد نشان میو دوم 

کنندگان د عرضه تأمینهای خرید استفاده کنند و دچار کمبوبه موقع نتوانند از فرصتآنها یابد و اگر های کلی زنجیره تأمین کاهش میهزینه

به بستگی های زیست محیطی در این مطالعه هزینهیابد. های کلی خرید افزایش میهزینه بالعکسو شوند میمتحمل جریمه بشوند اصلی 

و  ت داردبا توجه به استاندارهای محیط زیسحمل بار خودروهای انواع به شرایط استفاده از و  ، تعداد بار کامیونظرفیت وسائل حمل و نقل

در پایان با های زیست محیطی را کاهش داد. توان هزینهبا لحاظ کردن محدودیت انتشار کربن با رعایت استانداردهای محیط زیست می

مانند بزرگ  ایعدر صنایع مختلف از جمله صنتواند ارائه مثال عددی اعتبار سنجی مدل انجام و کارایی مدل مثبت ارزیابی شده است و می

های تولیدی و در بعد وسیعتر اکثر صنایع موجود در کشور ایران حائز اهمیت خودروسازی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و شرکت، فوالد

  .های اکسل محاسبه شده استو دادهمسئله حاضر با استفاده از نرم افزار گمز باشد. 

استفاده  وکنندگان بندی تأمینرزیابی و رتبهفازی جهت ا PROMETHEEنظیر  MCDMدر توسعه آتی مدل استفاده از روشهای 

استفاده از روش حل آرمانی و  همچنین شود ویشنهاد میبدست آوردن پارامتر زمان استاندارد دریافت کاال  برایفازی  AHPاز روشهای 

 تواند کارآمد باشد.می وگراف برای مسئله مورد نظریلکس
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