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همیت امروزه با توجه به افزایش آلودگی هوا در اکثر کالن شهرها به دلیل تعداد باالي خودروها، تولید بنزین پاك از ا چکیده:
هستیم. در این مقاله به  مناسبزنجیره تأمین شبکه . براي داشتن توزیع مناسب بنزین پاك نیازمند یک زیادي برخوردار است

ها و مخازن استخراج، پاالیشگاههاي استهالك بنزین با در نظر گرفتن هزینه تأمین شبکه زنجیرهمدل جهت طراحی ارائه یک 
تولید بنزین مد کیفیت حداکثر کردن و  شبکه زینهحداقل کردن کل هدو هدف مدل پیشنهادي ایم. در پرداختهمراکز توزیع 

انجام شده است. نتایج با ارائه یک مثال عددي و حل آن با نرم افزار گمس  مدل پیشنهادي اعتبار سنجی. نظر قرار گرفته است
گرفتن زنجیره تأمین بنزین پاك با در نظر مسأله چند هدفه طراحی شبکه که  دهدتحلیل حساسیت نشان میبررسی و 
  .دارد استهالكدر نظر گرفتن بدون هاي کالسیک نسبت به مدل برتري کارایی ،استهالك

تولید بنزین کیفیت، کز توزیعاو مر هامخازن و پاالیشگاه استهالكزنجیره تأمین،  شبکه، بنزین پاك کلمات کلیدي:

                                                           
 *ارائھ دھنده

   مقدمه  .1
زه در اکثر کالن شهرهاي یکی از مشکالت اساسی که امرو

که نقش منفی بر سالمت  استآلودگی هوا  ،کشور وجود دارد
انسان دارد. با توجه به تعداد باالي خودروها و استفاده زیاد از 
بنزین در کالن شهرها به خصوص شهر تهران، تولید بنزین پاك 

تواند نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد. با می
و استاندارد  کیفیت که تولید بنزین پاك باید دارايتوجه به این

زنجیره  خاصی باشد، زنجیره تامین آن بسیار قابل اهمیت است.
که بطور  شودگفته میها و کسب و کارهایی تمام واحدبه مین أت

مستقیم یا غیر مستقیم موجب برطرف کردن نیازهاي نهایی 
  د.گردمیمصرف کننده 

ب پیشینه، تعریف مسأله و نتایج یهاي بعدي به ترتدر بخش 
  آورده شده است.

  پیشینه. 2
طی چند دهه گذشته، تحقیقات بسیاري در حوزه طراحی 

 رلی براي اولین باو  مین انجام گرفته است. لیوأره تشبکه زنجی
 له پرداختندبه مدلسازي این مسأ 2003در سال  وانگ [1].

دو مین تک محصولی أجینمی و همکارانش یک زنجیره ت
 السا .[2]سطحی شامل انبارها و مشتریان را بررسی کردند

چهار  مینأتشبکه زنجیره  همکارانش به بررسی یکشانکار و 
که مبناي مطالعه حاضر  [3]سطحی و دو هدفه پرداختند اند

به وزه نفت و گاز، وینستون و نرت همچنین در ح .نیز می باشد
در صنایع  مینأتیره ارائه یک مقاله در مورد برنامه ریزي زنج

. ماتوس و هال به ارائه یک مقاله [4]شیمیایی و نفتی پرداختند
پرداختند که مطالعه  مینأتجهت یک توسعه پایدار در زنجیره 

گاز و بیوتکنولوژي ارزیابی طول عمر نفت، موردي آنها بر روي 
البابیدي و همکارانش به ارائه یک مدل  .[5]کشاورزي بود

اي کارخانه هاي پتروشیمی تحت شرایط بر مینأتزنجیره 
  .[6]اقتصادي و عملیاتی غیرقطعی پرداختند

چهار سطحی  مینأتهدف این مقاله ارائه یک شبکه زنجیره 
  .باشدمیبا در نظر گرفتن دو هدف براي تولید بنزین پاك 

   لهتعریف مسأ. 3
شامل چهار سطح می باشد. در سطح اول پیشنهادي مدل 

دارند که نفت پس از استخراج از مخازن به مخازن نفتی وجود 
د. سپس نفت یابانتقال می ،باشندمیها االیشگاهسطح دوم که پ

و به  شودمیبه بنزین تبدیل طی فرایندي در پاالیشگاه ها 
یابد. در نهایت ند انتقال میهستمراکز توزیع سطح سوم که 

 بنزین از مراکز توزیع که همان سازمان پخش فرآورده هاي
ایستگاه هاي پمپ  یعنیبه مراکز مشتریان  باشد،مینفتی 
   شود.منتقل میطق مختلف در منابنزین 
السا شانکار و هاي اضافه شده به مدل مقاله بخش

  در زیر آورده شده است: [3]همکارانش
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i=1,..,n N هاتعداد پاالیشگاه:     ، h=1,..,L تعداد مخازن :L 
 ،T  مراکز مشتریان عداد ت :e=1,..,t ،Mتعداد مراکز توزیع :

: ifام،  jتقاضاي مرکز مشتري : j=1,..,m  ،jD) (پمپ بنزین
هزینه ثابت باز شدن  :efام، iهزینه ثابت باز شدن پاالیشگاه 

ام  hهزینه استخراج و ارسال از مخزن : hiC ام، e  مرکزتوزیع
هزینه پاالیش و ارسال هر بشکه از : ieC، ام iبه پاالیشگاه 

هزینه ارسال هر بشکه : ejCام،  eام به مرکز توزیع  iشگاه پاالی
 P1ام،  jام به مرکز مشتري e بنزین از مرکز توزیع  تعداد :

 P2، هایی که بایستی باز شوندپاالیشگاه عی تعداد مراکز توزی:
 hCکه بایستی باز شوند،  هزینه استهالك هر بشکه نفت :

هزینه استهالك  :iCام،  hارسالی بیش از حدنصاب از مخزن 
 i هر بشکه بنزین پاك ارسالی بیش از حد نصاب در پاالیشگاه

 eCام،  هزینه استهالك هر بشکه بنزین پاك ارسالی بیش از :
نمره کیفیت تولید بنزین در : iqام،  eحد نصاب از مرکز توزیع 

 Lqام،  iپاالیشگاه  حداقل نمره کیفیت مورد نظر براي تولید :
 hUبنزین پاك،  از هاي نفت استخراج شده د نصاب بشکهح:

 iUام قبل از مستهلک شدن مخزن،  h مخزن حد نصاب :
ام قبل از مستهلک  iشده در پاالیشگاه  ي بنزین تولیدهابشکه

 eUشدن پاالیشگاه،  هاي بنزین موجود در حد نصاب بشکه:
  .ام قبل از مستهلک شدن مرکز توزیع e مرکز توزیع

hix :مخزن  فتی ارسال شده ازهاي نتعداد بشکهh  ام به
 i پاالیشگاه ارسالی از بنزینهاي تعداد بشکه: iexام،  iپاالیشگاه 

 هاي بنزین ارسالی ازتعداد بشکه: ejxام،  eمرکز توزیعام به 
در صورتی که : iyام،  jمشتري  ام به مرکز eمرکز توزیع 

رابر صفر یک و در غیر این صورت بمقدار  ام باز باشد iپاالیشگاه 
یک و  مقدار ام باز باشد eدر صورتی که مرکز توزیع : eyاست. 

  در غیر این صورت برابر صفر است.
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) به ترتیب اهداف مربوط به هزینه هاي کل 3) و (2رابطه (
ت مطلوب بنزین تولیدي هستند. شبکه و میزان انحراف از کیفی

 به تعادل هاي مربوطمحدودیت )6) و (5) و (4هاي (محدودیت
) نیز میزان استهالك 16) تا (7هاي (شبکه هستند. محدودیت

  کنند.ها و مراکز توزیع را محاسبه میمخازن، پاالیشگاه
   . نتـایج 4

اعتبارسنجی روش ارائه شده با استفاده از یک مثال عددي 
اگر براي . شدمحاسبه  سگمجیده و نتایج از طریق نرم افزار سن

استهالك در نظر بگیریم، شبکه استهالك مدل کالسیک 
و امکان خرابی هاي آن بیشتر خواهد  دشومی بیشتري متحمل

طراحی که نتایج بدست آمده حاکی از آن است بنابراین . بود
منظر از و کیفیت بهتري کارایی از مدل پیشنهاديشبکه با 

 .داردحاصل از مدل کالسیک نسبت به شبکه استهالك و هزینه 
ضمن آنکه شبکه پیشنهادي از کیفیت باالتري در تولید بنزین 

بررسی میزان استهالك آینده  تمطالعادر پاك برخوردار است. 
بصورت احتمالی در شبکه تولید و توزیع بنزین پاك قابل انجام 

 می باشد.
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