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چکیده
یکی از تصمیمات مهم در طراحی شبکة زنجیرة تأمین ،انتخاب مکان بهینه برای تسهیالت است .تسهیالت زنجیرة تأمین اعـم از تولیدکننـده و
توزیعکننده بسته به موقعیت مکان کارایی های متفاوتی دارد .در این پژوهش ،موضوع کارایی تسهیالت از طریق مدل تحلیش پوششی دادهها به
طراحی شبکة زنجیرة تأمین اضافه میشود و یک مدل چندهدفه برای طراحی یک شبکة زنجیره تأمین کارا ارائـه مـیشـود .مـدل پیشـنهادی
مناسبترین مکان را برای کارخانجات و توزیعکنندگان انتخاب میکند و از این طریق همزمان هزینة کش زنجیرة تأمین را کـاهش و کـارایی را
افزایش میدهد .زنجیرة تأمین مورد مطالعه شـامش چنـدین محصـول و چنـدین مـادة اولیـه بـا چهـار ایـة تـأمینکننـدگان ،تولیدکننـدگان،
توزیعکنندگان و مشتریان میشود .مدل پیشنهادی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان را مکانیابی میکند و میزان خریـد از هـر تـأمینکننـده را
برنامهریزی میکند .بررسی نتایج حش مثال عددی نشان میدهد اضافهکردن کارایی موجب ارتلای مدل زنجیره میشـود .بـه عبـارت دیگـر بـا
درنظرگرفتن تبادل بین توابع هزینه و کارایی ،طراحی شبکة زنجیرة تأمین با تسهیالت کارا بهتر از حالتی است که کارایی هیچ اهمیتی نداشته
باشد و شبکه فل بر مبنای کاهش هزینهها طراحی شود.

واژههایکلیدی :برنامهریزی چندهدفه ،تحلیش پوششی دادهها ،طراحی شبکة زنجیرة تأمین ،کارایی


مقدمه
زنجیرة تأمین مجموعهای از تمام نهادهای کسبوکار اسـت
که با هم کار میکنند تـا اطمینـان حاصـش شـود مشـتری
محصول یا خدمت را در زمان مناسب ،با کیفیت مطلـوب و
با هزینة کم دریافت میکند .مدیریت زنجیـرة تـأمین ،ایـن
نهادها را با یکدیگر هماهنگ میکند .شبکة زنجیـرة تـأمین
نهادهای کسب وکار را به صورت مناسب انتخاب میکند کـه
موجب افزایش عملکرد کلی زنجیرة تأمین میشود .]1
زمینههای کاربردی زنجیرة تأمین در هفت دسـته قـرار
دارند که عبارت انـد از  .1 :]2طراحـی شـبکه .2 ،فنـاوری
اطالعــات .3 ،حمــشونلــش .4 ،توزیــع و ذخیــرهســازی.5 ،
انبــارداری .6 ،جابــهجــایی مــواد ،بــارگیری و تخلیــه.7 ،
بستهبندی و دوباره بستهبندی.
یک زنجیرة تأمین ممکن است شامش ایههای متفـاوتی
همچون مشتری ،خردهفروش ،توزیعکننده (عمـدهفـروش)،
تولیدکننده و تأمینکنندة مواد اولیـه باشـد  .]3مشـتریان
* نویسندة مسئول :تلفن 04433728180 :نمابرE04431980251 :

ایة ثابت هر زنجیرة تـأمین هسـتند و بـه همـین علـت در
بعضی از تحلیلات در شمارش تعداد ایـههـای زنجیـرة بـه
حساب نیامدهانـد؛ بـرای مثـال ،ملـو و داگامـا  ]4زنجیـرة
تأمین چنددوره ای چندمحصوله طراحی کرده اند که در آن
تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مکـانیـابی
مـیشــوند .همچنـین ملــو و همکـاران  ]5زنجیــرة تــأمین
چندایه چنددورهای طراحی نموده انـد .کوریـا و همکـاران
 ]6نیز زنجیرة تأمین چنددورهای را با سه ایه تولیدکننده
سطح  1و  2و مشتری طراحی کرده انـد کـه مکـان بهینـة
تولیدکنندگان سطح  1و  2را پیدا میکند .همچنین ،مـدل
ارائه شده در هر سـطح تولیدکننـده ،یـک توزیـع کننـده در
مکان  iبرای هر خانوادة محصول درنظر گرفتـه اسـت .ایـن
مدل شامش چندین خانواده محصول و چندین زیر محصـول
برای هر خانواده محصول است.
در سالهای اخیر ،محللان و پژوهشـگران بـه مـدیریت
mail: h.omrani@uut.ac.ir
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زنجیرة تأمین توجه بسیاری داشتهاند؛ برای مثال ،سولو ]7
یک مدل یکسارچهسازی مدیریت زنجیره تأمین ارائـه کـرده
است .کاستیلو ویالر و همکاران  ]1مسئلة طراحـی شـبکة
زنجیــرة تــأمین چندمرحلــهای را بــا درنظرگ ـرفتن هزین ـة
کیفیت توسعه داده اند .همچنین پن و نلی  ]8یـک مـدل
شبکة زنجیرة تأمین بـرای سیسـتم تولیـد چابـک طراحـی
نمـوده انـد .ملــو و همکـاران  ]5پـژوهشهــای مـرتب بــا
مکانیابی در زنجیرة تأمین را بهطور کامش مرور کـرده انـد.
همچنین ،سورینگ  ]9چکیدهای از روشهای مـدلسـازی
مدیریت زنجیرة تأمین پایدار گـردآوری کـرده و مـدلهـای
کمی برای زنجیرة تأمین رو به جلـو بررسـی نمـوده اسـت.
تانــگ و نورمایــا موســی  ]10تحلیلــات صــورتگرفتــه در
راســتای مــدیریت ریســک زنجیــرة تــأمین را جمــعآوری
کرده اند .مینر  ]11مدلهای موجودی با گزینههای متعدد
تأمینکننده و نلـش تـأمینکننـدگان در مـدیریت زنجیـرة
تأمین مرور نموده است .عالوه بر این ،وی مسائش مربوط بـه
موجودی در زمینه های لجستیک معکـوس و سیسـتمهـای
چندای ـه را ارائــه داده اســت .ســارکی و همکــاران ]12
ادبیــات مــدیریت زنجیــرة تــأمین ســبز را بررســی کــرده و
تحلیلات صورتگرفته در این زمینه را به نه دسـته تلسـیم
کرده اند .در تحلیق دیگـری ،مـدلهـای تصـمیمگیـری در
طراحی زنجیرة تأمین بررسی شده و تناسب بین تحلیلـات
صورتگرفته و مسائش عملی جهانی در ایـن زمینـه بررسـی
شده است .]13
محللــان بــرای حــش مــدلهــای زنجیــرة تــأمین از
رویکردهای مختلفی بهره جستهاند .گـان و همکـاران ]14
یک شبکة زنجیرة تـأمین دو ایـه ارائـه نمـوده انـد کـه بـا
آزادسازی هزینههای ثابت و اضافهکردن چنـد گـره و چنـد
بردار مجازی مکانیزمی برای حش طراحی شـده اسـت .ایـن
مکانیزم مدل را از حالت  NP-Hardبه حالت قابـش حـش بـا
استفاده از مسئلة جریـان شـبکه تبـدیش مـی سـازد .خـو و
نوزیک  ]15یک مدل تصادفی دو مرحلهای برای ملابله بـا
یکی از شایع ترین اختالات در زنجیرة تأمین یعنی کمبـود
هرفیت تولید تأمین کنندگان طراحی کرده انـد .ایـن مـدل
رواب کمی تأثیرگذار بین هزینههـا و اخـتالات را بررسـی
می کند .سـیام و کوتـه  ]16مـدلی را بـرای مکـانیـابی و
تخصیص خـدمات بهداشـتی غیرانتفـاعی تخصصـی ماننـد
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درمان ضربة مغزی توسعه داده و بـه همـین منظـور ،مـدل
عدد صحیح مختل چندهدفه پیشنهاد کرده اند کـه محـش
بهینة تجهیزات را براساس کمینهکردن هزینههای مراقبت و
سطح و میزان مراقبت معین میکنـد .مـدل پیشـنهادی بـا
استفاده از شبیهسازی آنیش حش شده است.
آلتیسارما و همکاران  ]17یک مدل برنامهریزی عدد
صحیح غیرخطی برای طراحی زنجیرة تأمین (تک محصول،
تک مادة اولیه ،تک دورهای) بـا چهـار ایـة تـأمینکننـده،
تولیدکننده ،توزیع کننده و مشتری معرفی کرده اند .در این
مدل ،با درنظرگرفتن فرض رضایت مشـتری ،تولیدکننـده و
توزیع کننده مکانیابی شده است .در ایـن مـدل ،سـه تـابع
هــدک کمینــهســازی کــش هزین ـة شــبکة زنجیــرة تــأمین،
بیشــینهســازی خــدمات بــه مشــتریان و تعــادل هرفیــت
بهرهبرداری مطرح شده و مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
حش شده است .در تحلیلی دیگـر ،آلتیسارمـا و همکـاران
 ]18برنامهریزی میزان خرید از هر تأمینکننده را نیـز بـه
مدل پیشنهادی آلتیسارما و همکاران  ]17اضـافه کـرده
اند .صحرائیان و همکاران  ]19بـا فـرض چنـد محصـول و
چند مادة اولیه ،زنجیرة تأمین ارائهشده از سوی آلتیسارما
و همکاران  ]17را ارتلا داده اند .بشیری و همکـاران ]20
نیز با استفاده از مدل های یادشده مـدلی جـامع از زنجیـرة
تأمین طراحی کرده اند .در این پژوهش از مدل پیشـنهادی
بشیری و همکاران  ]20به عنوان مدل اولیه اسـتفاده شـده
است.
تحلیلات بسیاری برای توسعة زنجیرة تأمین در شـرای
عدم قطعیت صورت گرفته است؛ برای نمونه ،جوجیادی و
همکاران  ]21یک مدل برنامهریـزی خطـی بـرای مسـئلة
طراحی شبکة زنجیرة تأمین معرفی نموده اند .ایـن زنجیـره
شامش چهار ایه است که در چنـد دورة زمـانی بـا تلاضـای
غیرقطعــی طــرح شــده اســت .همچنــین ،محللــان بــرای
پیـادهســازی شـرای عــدم قطعیـت از روشهــای مختلفــی
استفاده کرده انـد؛ بـرای مثـال ،بلالیـان و همکـاران ،]22
میرزایی و همکـاران  ]23و پیشـوایی و همکـاران  ]24از
روش بهینــهســازی اســتوار و پیشــوایی و ترابــی  ]25و
پیشوایی و همکاران  ]26از رویکرد فازی استفاده نمودهاند.
بیشتر مطالعات صـورتگرفتـه درمـورد کـاربرد تحلیـش
پوششی دادهها ( )DEAدر زمینة زنجیرة تأمین ،بر ارزیـابی
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شبکة زنجیرة تأمین متمرکز بوده است؛ برای نمونه ،توانـا و
همکاران  ،]27پارمیگیـانی و همکـاران  ]28و شـفیعی و
همکاران  ]29عملکرد شبکة زنجیرة تـأمین را بـر مبنـای
مدل  DEAارزیابی نموده اند و تأثیر کارایی تسهیالت را در
فاز طراحی شبکه بررسـی نکـرده انـد .درحلیلـت ،تـاکنون
تحلیق ویژه ای در زمینة طراحی زنجیـرة تـأمین بـا فـرض
درنظرگرفتن کارایی برای تولیدکنندگان و توزیـع کننـدگان
صورت نگرفته است و این خأل در گسترة علم زنجیرة تأمین
و لجستیک وجود دارد.
کارایی تسهیالت زنجیرة تـأمین براسـاس مکـان آنهـا
متفاوت است .هر تسهیش در یک منطله با شرای اجتماعی،
جغرافیایی و دولتی متفاوتی مواجه است که بـر کـارایی آن
تسهیش تـأثیر مـی گـذارد .کـارایی تسـهیالت بـا توجـه بـه
متغیرهای ورودی و خروجی محاسبه میشود کـه لزومـاً بـا
یکدیگر هم واحد نیستند؛ برای مثال ،می توان ملررات ویـژة
دولتی (حداکثر میزان اسـتفاده از منـابع و حـداکثر میـزان
قابش قبول رهاسازی آاینده ها) ،شرای آبوهوایی (بـرودت
یا گرمای شدید) ،میزان جمعیت منطله و سطح تحصـیالت
آنها از تولیدکننده یـا توزیـعکننـده را پارامترهـای ورودی
برای محاسبة کارایی منطلـة بـاللوه بـرای تأسـی درنظـر
گرفت .همچنین ،میتوان میـزان حمایـت و مصـرکگرایـی
مردم منطله ،حمایت دولت (کمک های دولت برای منـاطق
محروم) و دستیابی به متخصصان مجرب برای تولید کـاای
باکیفیت را خروجی آن منطله فرض کرد .البته متناسب بـا
محصول زنجیرة تـأمین و نـوع تسـهیش ،ورودی و خروجـی
متفاوتی برای تسهیالت تعریف میشود.
از زمــان انتشــار تحلیــق چــارنز و همکــاران ،]30
تحلیلات نظری و عملی بسیاری در زمینههـای مختلـف بـا
اســتفاده از  DEAارائــه شــده اســت DEA .در بســیاری از
زمینــههــا از جملــه خــدمات درمــانی ،عملیــات نظــامی،
دادگــاههــای جنــایی ،بخــشهــای دانشــگاهی ،بانــکهــا،
شرکت های برق و عملیات معدن کاری ،بهرهوری سـاخت و
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ارزیابی راهآهن بهکار رفته است  .]31تحلیلات بسیاری نیز
مانند کلیمبرگ و رتیک  ]31و محب علیـزاده و همکـاران
 ]32در راستای مکانیابی تسهیالت با فرض بیشینهسـازی
کارایی آنها صورت گرفته است و این نشاندهندة ضـرورت
درنظرگرفتن کارایی تسهیالت و میزان تأثیر آن است.
در این تحلیق ،مدل طراحـی شـبکة زنجیـرة تـأمین و
مدل  DEAبا یکدیگر تلفیق می شوند تا یک زنجیرة تـأمین
کارا طراحی شود .در این زنجیرة تأمین مناسبترین مکـان
بـرای کارخانـههــا و توزیـعکننــدگان انتخـاب مــیشـود تــا
بهاینترتیب همزمان هزینـة کـش زنجیـرة تـأمین کـاهش و
کارایی افزایش یابد.
در بخــش روش تحلیــق ،مــدل اولیـة طراحــی زنجیــرة
تأمین و مفاهیم و نحوة مدلکردن کارایی و همچنین مـدل
پیشنهادی مطرح می شود .در بخش نتایج محاسـباتی یـک
مثال عددی حـش و تحلیـش مـیشـود .در بخـش آخـر نیـز
نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی مطرح میشوند.

روش تحقیق
تصمیمات مدیریت زنجیرة تأمین شامش سه سطح راهبردی
(تصـــمیمات بلندمـــدت) ،ســـطح تـــاکتیکی (تصـــمیمات
میانمدت) و سطح عملیاتی (تصـمیمات روزانـه) مـی شـود
 .]33یکــی از مهــمتــرین تصــمیمات راهبــردی در همــان
مراحش اولیة شکشگیـری زنجیـره ،طراحـی شـبکة زنجیـرة
تأمین است که مشخص می کند چگونه سازمان ها در قالـب
شبکه ای با یکدیگر یکسارچه شوند .طراحی زنجیـرة تـأمین،
ساختار شبکة زنجیره را تعیین میکند که این ساختار تأثیر
مهمــی بــر کــارایی ،انعطــاکپــذیری ،هزینــههــا و قابلیــت
رقابتپذیری شرکت دارد  .]34یک طراحـی خـوب شـبکة
زنجیرة تأمین برای افزایش کارایی شرکتهـا الزامـی اسـت
 .]4پارامترها و متغیرهای اسـتفاده شـده در ایـن پـژوهش
عبارتاند از:

پارامترها :
مجمویه مشتریان

I

مجمویة مراکز توزیع (انبار)

J

مجمویة کارخانهها

K
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مجمویة محصوال

L

مجمویة مواد اولیه

R

مجمویة تأمینکنندگان

V

مجمویة شاخصهای خروجی

N

مجمویة شاخصهای ورودی

H

هزینة ثاب ساالنه برای تأسیس توزیعکننده j
هزینة ثاب ساالنه برای تأسیس کارخانة k
هزینة نگهداری واحد محصول  lدر توزیعکنندة  jام

c 'j

هزینة واحد تولید محصول  lدر کارخانه k

"c k

هزینة واحد حمل و خرید مادة اولیة  rاز تأمینکنندة  vبه کارخانة k
هزینة واحد حمل محصول  lاز کارخانة  kبه توزیعکنندة  jو از توزیعکنندة  jبه مشتری i

v 'jl
v lk
tvkr

میزان تقاضای مشتری  iبرای محصول l
توان یملیاتی توزیعکننده (انبار) ( jبرای مثال فضای انبارش و)...
ظرفی تولید کارخانة ( kبرای مثال میزان بودجه ،تجهیزا  ،نیروی انسانی و)...

'
t ijkl

ail

ظرفی تأمینکنندة  vبرای تأمین مادة اولیة r
میزان استفادة مادة اولیه  rدر واحد محصول l
میزان استفادة واحد محصول  lاز ظرفی تولیدی کارخانه
میزان استفادة واحد محصول  lاز توان یملیاتی توزیعکننده

j

w

D
S vrk

حداکثر تعداد توزیعکنندگان مجاز برای تأسیس

'u rl
P
ul

مقدار  nامین خروجی توزیعکنندة j

"u l

حداکثر تعداد کارخانههای مجاز برای تأسیس

W

مقدار  hامین ورودی توزیعکنندة j
مقدار  nامین خروجی کارخانة k
مقدار  hامین ورودی کارخانة k
متغیرهای تصمیم:
' z jO

اگر در مکان  jتوزیعکننده تأسیس شود مقدار  1و در غیر اینصور  0خواهد بود.

kn

اگر در مکان  kکارخانه تأسیس شود مقدار  1و در غیر اینصور  0خواهد بود.

'
p k I kh

اگر توزیعکنندة  jتقاضای مشتری  iرا پاسخ دهد مقدار  1و در غیر اینصور  0خواهد بود.

y ij
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مقدار مادة اولیه  rکه از تأمینکنندة  vبه کارخانة  kفرستاده میشود.

qvkr

مقدار محصول  lکه از کارخانه  kاز سوی توزیعکنندة  jبه مشتری  iفرستاده میشود.

'
q ijkl

معادل صور کسر کارایی اس ؛ بهیبار دیگر ،مجموع موزون خروجی کارخانة k

'1  d k

ضریب وزنی ورودی  hبرای کارخانة k

'f kh

ضریب وزنی خروجی  nبرای کارخانة k

'
g kn

معادل صور کسر کارایی اس ؛ بهیبار دیگر ،مجموع موزون خروجی توزیعکنندة j

1d j
f

ضریب وزنی ورودی  hبرای توزیعکنندة j

jh

ضریب وزنی خروجی  nبرای توزیعکنندة j

g jn

طراحی زنجیرة تأمین
در این پژوهش از مدل پیشنهادی بشیری و همکاران ]20
بهعنوان مدل اولیة طراحی استفاده شده است .در این مدل
فرض شده است زنجیرة تأمین شرای و خصوصـیات زیـر را
دارد .این فرضیات بهمنظور پیادهسازی یک مثال از زنجیـرة
تــأمین اســت و شــرایطی ماننــد پارامترهــای قطعــی و
تکدورهایبودن ،بهمنظور سهولت حش و بررسی نتایج است.
 .1زنجیرة تأمین مفروض شامش چهار ایة تـأمینکننـده،
تولیدکننده ،انبـار (توزیـعکننـده یـا عمـده فـروش) و
مشتری است.
 .2مــدل پیشــنهادی ،مکــان بهینــة تولیدکننــدگان و
توزیع کنندگان را پیدا می کند و همچنین میزان خرید
از هر تأمینکننده را نیز مشخص میکند.

 .3این زنجیرة تأمین تکدورهای است و بـه برنامـهریـزی
تولید و چرخة فروش چند محصول میپردازد کـه هـر
محصول برای تولید به چند مادة اولیه نیاز دارد.
 .4زنجیره رو به جلو است و امکان بازگشت ،بازسـازی یـا
دورریز محصول وجود ندارد.
 .5پارامترهای مسئله موجود است و مـدل بـرای شـرای
قطعیت و اطمینان کامش طراحی شده است.
 .6هرفیت تسهیالت محدود است و حداکثر میزان معـین
دارند.
 .7هریک از تسهیالت هزینة ثابت ساانه و هزینـة متغیـر
نسبت به واحد محصول دارند.
مدل زنجیره تأمین مـورد اسـتفاده در ایـن تحلیـق بـه
صورت زیر است:
min z   c 'j z j   ck" pk   v 'jl ail yij
l

  tvkr qvkr

()1

r

k

k

i

j

j

'
vlk qijkl

 
k

v

l

j

i

'
'
  tijkl
qijkl
j

()2

i

()3

j

1

 y ij
j

j

w j z

u l"ail y ij
l

i

 z j W

()4
()5

k

l

i

j

v , r

 qvkr  Svr
k
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()6

k , r

()7

k

()8

i , j , l

'
  qvkr
u rl' q ijkl
l

v

 Dk pk

'
u rl" q ijkl
l

j

i

'
 q ijkl

 ail y ij

k

P

()9

j

i

 pk
k

()10

j

z j  0,1

()11

k

p k  0,1

()12

i , j

y ij  0,1

()13

v , k , r

qvkr  0

()14

i , j , k , l

'
q ijkl
0

رابطة  1بیانگر تابع هدک کمینه سازی هزینه هـای کـش
زنجیرة تأمین است .رابطة  2بیانگر محدودیت تخصیص یک
توزیعکننده به یک مشتری است .رابطـة  3نیـز محـدودیت
هرفیت توزیع کننده را بیان میکند .رابطـة  4نیـز حـداکثر
تعداد توزیعکنندگان قابش تأسی را محدود میکند .رابطـة
 5محدودیت هرفیت تولید تأمینکنندة مواد خـام را نشـان
میدهد .رابطة  6بیان میکند ملدار مواد خام فرستادهشـده
از تأمینکننده به هر کارخانه باید بیشتر از نیاز تولیدکننـده
باشد و نیاز تولیدکننـده بـه هـر مـادة خـام معـادل ملـدار
محصول تولیدشده در آن کارخانه ضرب در میزان اسـتفاده
از مادة خام برای هر محصول اسـت .رابطـة  7هرفیـت هـر
تولیدکننده را بیان میکند .رابطة  8نشان میدهد ملدار هر
محصول که از تمام کارخانهها به توزیعکننـده و از آنجـا بـه
مشتری فرستاده میشود باید متناسب با تلاضـای مشـتری
باشد که نیازش از سوی همان توزیعکننده برطرک میشود.
رابطة  9محدودیت حـداکثر تعـداد تولیدکننـدههـای قابـش
تأسی را نشان میدهد .رواب  11 ،10و  12نشانگر صـفر
و یــک بــودن متغیرهــای تصــمیمگیــری  p k , z j , y ijو
همچنین رواب  13و  14نشانگر نـامنفیبـودن متغیرهـای
'
 qvkr , q ijklاست.
تصمیمگیری

کارایی
کارایی بیـانگر چگـونگی اسـتفادة یـک سـازمان از بهتـرین
عملکــرد خــود در ملطعــی از زمــان اســت  .]35تحلیــش
پوششی داده ها یک رویکرد ناپـارامتری بـرای انـدازهگیـری

کارایی نسبی است که یک معیار کلـی از کـارایی نسـبی در
بین واحدهای قابش ملایسه فراهم می کند .این معیار تـابعی
از ورودی و خروجیهای واحدهای تصمیمگیری است .یکـی
از مزیتهای  DEAایـن اسـت کـه موجـب مـیشـود ایـن
ورودی ها و خروجی ها در واحدهای فیزیکـی طبیعـی خـود
باقی بمانند و نیاز به کاهش آنهـا یـا تغییـر ملیـاس آنهـا
نیســت  .]31چــارنز و همکــاران  ]30نخســتین مــدل
پیشنهادی برای  DEAبا نام مدل  CCRمعرفی کـرده انـد.
در این مدل ،میـزان کـارایی هـر واحـد از تلسـیم مجمـوع
موزون خروجیهای آن واحد بر مجموع موزون ورودیهـای
همان واحد معرفی شده است کـه ایـن میـزان بـرای تمـام
واحدها باید کوچکتر از یک باشد .برای خطـیسـازی ایـن
مدل ،مدل ضربی  CCRرودی محور معرفی شده است کـه
در آن فرض میشود میزان مجموع موزون ورودیها ثابت و
برابر یـک اسـت و کـارایی معـادل میـزان مجمـوع مـوزون
خروجیهاسـت .کلیمبـرگ و رتیـک  ]31از مـدل ضـربی
 CCRورودی محور چارنز و همکاران  ]30استفاده نموده و
دو مــدل  MDEAو  SDEAرا معرفــی کــرده انــد .مــدل
 MDEAمدل  DEAاصالح شده است و مدل  SDEAمـدل
تجمیع همزمان  DEAاست .کلیمبرگ و رتیـک  ]31ایـن
مدلها را با مدل مسئلة مکانیابی -تخصـیص ادغـام کـرده
اند .در این تحلیق ،برای محاسـبة کـارایی از مـدل SDEA
استفاده میشود .مدل  SDEAعبارت است از:
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) max z   (1  d r

()15

r

1

I

v ri I ir

()16

r

()17

r

()18

r : k  r

()19

i , j , r

u rj ,v ri  

()20

r

dr  0

پارامترها و متغیرهای مدل  SDEAبه قرار زیر است:
ملدار  jامین خروجی واحد r

O jr

ملدار  iامین ورودی واحد r

I ir

ضریب وزنی ورودی  iام برای واحد r

v ri

ضریب وزنی خروجی  jام برای واحد r

u rj

رابطة  15بیانگر میزان مجموع کارایی واحدهاسـت کـه
بیشینهسازی آن مـد نظـر محللـان اسـت .رابطـة  16ایـن
محدودیت را بیان میکند که مجموع موزون ورودیهای هر

واحد برابر یک است .رابطة  17نشان می دهد  1  d rهمان
مجموع موزون خروجیهای هر واحد است .رابطـة  18و 20
بیانگر این محدودیت است که میزان کارایی هر واحـد بایـد
کوچکتر از یک باشد .رابطة  19بیان میکند هر واحد بایـد
حداقش کمتـرین ملـدار از هـر ورودی و خروجـی را داشـته
باشد؛ یعنی مطابق با تحلیق پورمبسـکی و همکـاران ،]36
واحدها باید کـامالً همگـن باشـند و درواقـع واحـدها بایـد
معیارهای ورودیهـا و خروجـیهـای کـامالً مشـابه داشـته
باشند.

طراحی زنجیرة تأمین با درنظرگرفتن کرارایی
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان
بین دو مدل طراحی زنجیرة تـأمین و مـدل تجمیـع DEA

باید روابـ و وابسـتگیهـایی بـهوجـود آیـد ،بـهنحـویکـه
متغیرهای مدل تجمیع  DEAبا متغیر تأسی تولیدکننـده
و توزیعکننده به هم وابسته باشند .براساس ایـن وابسـتگی،
یک تسهیش درصـورتی کـارایی دارد کـه ورودی و خروجـی
داشته باشد و شاخصهای ورودی و خروجـی یـک تسـهیش

i 1

1

J

u rj O jr  d r
j 1

0

I

J

i 1

j 1

u rj O jk  v ri I ik

زمانی ملدار میگیـرد کـه آن تسـهیش فعـال باشـد؛ یعنـی
تأسی شده باشد.
رواب  22 ،21و  23توابع هدک را بیان میکنند .رواب
توابع هدک اول و دوم نشانگر جمع صورت کسر کارایی تمام
واحدها یعنی مجموع موزون خروجـی هاسـت و ازآنجـا کـه
مجموع موزون ورودی ها در محدودیت ها معادل یک اسـت،
صورت کسر کارایی همان میزان کارایی را نشان مـیدهـد و
با بیشینه سازی این ملدار کـارایی بیشـینه مـیشـود .تـابع
هدک اول بهدنبال بیشینه سازی کـارایی توزیـع کننـدگان و
تابع هدک دوم نشانگر بیشینهسازی کـارایی تولیدکننـدگان
است .برای محاسبة کـارایی کـش زنجیـرة تـأمین مـیتـوان
بهجای دو تابع هدک اول از مجموع مـوزون آنهـا اسـتفاده
کرد .تابع هدک سوم بهدنبال حـداقشسـازی مجموعـة کـش
هزینههاست.
) max z1   (1  d j

()21

j

) 'max z 2   (1  d k

()22

k

min z3   c 'j z j   ck" pk   v 'jl ail yij
l

()23

j

i

  tvkr qvkr
r

k

v

k
'
vlk qijkl

j

 
k

l

j

i

'
'
  tijkl
qijkl
j

k

l

i

در این مدل ،متغیرهای ' f khو ' g knنشان میدهنـد از
هر ورودی و خروجـی هـر تولیدکننـده چـه ملـدار در ایـن
برنامهریزی استفاده میشـود .همچنـین ،متغیرهـای  f jhو
 g jnنشان میدهند از هر ورودی و خروجی هر توزیعکننده
چــه ملــدار در ایــن برنامــهریــزی اســتفاده مــیشــود.
محدودیتهای مدل نیز عبارتاند از:
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 pk

' f kh' I kh

()24

k

()25

k

()26

k : t  k

()27

j
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رواب  2تا  14نیز در این مدل تکرار میشوند.
رابطــة  24بیــان مــیکنــد درصــورت تأســی یــک
تولیدکننـــده ،ملـــدار مجمـــوع مـــوزون ورودیهـــای آن
تولیدکننده برابر یک است و در غیر اینصورت معادل صـفر
است .رابطة  25بیان میکند درصورت تأسی تولیدکننـده

یک باشد .رواب  30و  31نشان میدهنـد هـر تولیدکننـده
درصورت تأسی  ،حداقش به میزان اندکی خروجی و ورودی
دارد .البته با توجه بـه ایـن روابـ و همچنـین رابطـة ،11
نیازی به دو محدودیت  34و  35نیست و میتـوان آنهـا را
از مــدل حــذک کــرد .همچنــین ،روابــ  32و  33نشــان
میدهند هر توزیعکننده درصورت تأسی حداقش به میزان
اندکی خروجی و ورودی دارد .البته با توجه به این روابـ و
همچنین رابطة  ،10نیازی به دو محدودیت  36و  37نیست
و میتوان آنها را از مدل حذک کرد.

 kام 1 d k' ،معادل مجموع موزون خروجی تولیدکنندة  kام
است .به همین ترتیب ،رابطة  27بیـان مـیکنـد درصـورت
تأسی یک توزیعکننده ،ملدار مجموع موزون ورودیهـای
آن توزیع کننده برابر یک است و در غیر اینصـورت معـادل
صـفر اســت .رابطـة  28بیــان مـیکنــد درصــورت تأســی
توزیعکننده  jام 1 d j ،معـادل مجمـوع مـوزون خروجـی
توزیعکننده  jام است .رواب  38 ،29 ،26و  39بیانگر ایـن
محدودیت است که میزان کارایی هر واحد باید کـوچکتر از

h
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نتایج محاسباتی
ملادیر پارامترهای مدل زنجیرة تأمین عبارتاند از:
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پارامترهای یادشده برای سهولت تولید با نرمافزار متلب
فرض شدهاند که توزیع یکنواخت دارند .با اینکه در مراجعی
مانند  ]37نیز از توزیع یکنواخت بـرای ایجـاد پارامترهـای
مثال عددی استفاده شده است ،ضـرورتی بـه داشـتن ایـن
فرض نیست .مکان باللوة هریک از تسـهیالت نیـز بـهطـور
تصادفی و با تابع توزیع یکنواخت بـین  ]0 ،1000انتخـاب
شده است.

حل مدل طراحی زنجیرة تأمین کارا
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تأمین به عنوان تابع هدک دوم فـرض شـده اسـت .در روش
وزندهــی از توابــع هــدک ب ـیملیــاس اســتفاده مــیشــود.
روشهـــای مختلفـــی ماننـــد روابـــ  40و  41بـــرای
بی ملیاس سازی مطـرح شـده انـد .در روابـ یادشـده،
ملدار ایدهآل تابع هدک  jام و


j

f

*
j

f

بدترین ملدار تابع هـدک

 jام است .در این تحلیق از رابطة  41برای بیملیاسسـازی
استفاده شده است.
()40

) ( f j*  f j ) / ( f j*  f j
*
j

fj / f

این مدل بـا اسـتفاده از دو روش وزندهـی توابـع هـدک و
محدودیت اپسیلون حش شده اسـت .درادامـه ،روش حـش و
نتــایج در هــر بخــش آمــده اســت .در انتهــای ایــن بخــش
جوابهای مسل و نامسل مشخص شده است.

()41
جدول 1بیانگر سه جهش در میزان تابع هدک هزینههـا در
طول تغییرات ضرایب تـابع هـدک کـارایی اسـت .بـا اینکـه
میزان تابع هدک هزینه بین ضریب تابع هدک کارایی  0/1تا
 0/675ثابت اسـت ،تمـام متغیرهـای مسـئله در ایـن بـازه
یکسان نیستند؛ بهعبـارت دیگـر ،در ایـن بـازه متغیـر 
q ijkl

وزندهی توابع هدف

 x lk  i  j q ijklثابت
به نحوی تغییر می کند که میزان 

در روش وزن دهی توابع هدک ،بـرای سـهولت فـرض شـده

بماند .همچنین ،این تغییرات در بازههای دیگـر کـه میـزان
توابع هدک یکسانی دارنـد تکـرار شـده اسـت .جـوابهـای
حاصش از دو ضریب  0و  1جوابهای پارتویی نیستند ،زیـرا
جوابهای دیگر بر آنها مسل هستند.

حل مدل طراحی زنجیرة تأمین کرارا بره روش

است که توابع هدک کارایی تولیدکنندگان و توزیعکننده به
یک میزان اهمیت دارند و میزان کارایی کش زنجیرة تـأمین
به عنوان یک تابع هدک و میـزان هزینـههـای کـش زنجیـرة

270

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،50شماره  ،2پاییز و زمستان 1395

جدول  .1نتایج حل مدل زنجیرة تأمین با درنظرگرفتن کارایی تولیدکنندگان با روش وزندهی توابع هدف

بیملیاسسازی با رابطه ()40

ضریب تابع هدک هزینهها

ضریب تابع هدک کارایی
0

تابع هدک هزینهها

کارایی تولیدکننده

2721617

6/083

1

2721617

9/725

0/9

0/1

2721617

9/725

0/8

0/2

2721617

9/725

0/7

0/3

2721617

9/725

0/ 6

0/4

2721617

9/725

0/5

0/5

2721617

9/725

0/4

0/ 6

2721617

9/725

0/3

0/7

3159592

9/936

0/2

0/8

3159592

9/936

0/1

0/9

3569178

10

0 /01

0 /99

10756839

10

0

1

در این مثال عددی با واردکردن کارایی تولیدکننـدگان
با ضریب تابع هدک کارایی کمتر ،هـیچ تغییـری در ملـدار
هزینة کش حاصش نمیشود .با درنظرگرفتن ضـریب  1بـرای
تابع هدک هزینه ها ،مدل فل به حش مدل زنجیرة تأمین با
کمینهکردن هزینهها میپردازد؛ بنابراین ،میـزان کـارایی در
این حالت کاهش یافته است .با واردکردن تابع هدک کارایی
با کمترین ضریب ممکن ،ملدار کـارایی افـزایش مـی یابـد،
درحالیکه ملدار تابع هدک هزینهها بدتر نمیشـود و ثابـت
باقی میماند .همچنین ،در آخرین مراحـش افـزایش ضـریب
تابع هدک کـارایی (از  0/9بـه  ،)1ملـدار کـارایی تغییـری
نمیکند ،ولی میزان هزینهها افزایش مـییابـد .نتـایج حـش
مدل زنجیرة تأمین کارا (کارایی تولیدکننده و توزیع کننده)
در جدول  2مشاهده میشود.
جدول  2بیان میکند با واردکـردن ضـریب کـوچکی از

کارایی تولیدکننده و توزیع کننده ،هـیچ تغییـری در ملـدار
هزینه حاصش نمی شود و با ضـریب یـک بـرای تـابع هـدک
هزینه ها ،مدل فل به کمینهکـردن هزینـههـا مـیپـردازد؛
بنابراین ،میزان کارایی در این حالت کاهش یافته است ،امـا
با واردکردن تابع هدک کارایی با کمترین ضریب تابع هدک،
ملدار کارایی افزایش می یابد ،درحالیکه ملدار تـابع هـدک
هزینه ها بدتر نمی شود و ثابت باقی می مانـد .همچنـین ،در
آخرین مراحش افزایش ضریب تـابع هـدک کـارایی ،کـارایی
حداکثر ملدار ممکن را به خود میگیرد و با تغییـر ضـریب
تــابع هــدک کــارایی از  0/9بــه  ،1ملــدار کــارایی تغییــری
نمی کند و فل میزان هزینهها افزایش مییابـد .از ملایسـة
جدولهای  1و  2مشـخص مـیشـود ملـادیر توابـع هـدک
کارایی تولیدکننده در این جدولهـا یکسـان اسـت و فلـ
ملادیر تابع هدک هزینهها متفاوت است.
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جدول  .2نتایج حل مدل زنجیرة تأمین کارا با وزندهی توابع هدف

تابع هدک
هزینهها

تابع هدک کارایی
تولیدکننده

تابع هدک کارایی
توزیعکننده

ضریب تابع هدک
هزینهها

ضریب تابع هدک
کارایی

2721617
2721617
2721617
2742525
2742525
2829757
2829757
3399235
3399235
3783199
9975606

6/083
9/725
9/725

7/625

1

0

9/56
9/741

0/9
0/8

0/1
0/2

9/725
9/725
9/725

9/741
9/741
9/841

0/7
0/6
0/5

0/3
0/4

9/725
9/936

9/841
9/955
9/955

0/4
0/3
0/2

9/955
9/955

0/1
0

9/936
10
10

نمودارهـــای  1و  2تغییـــرات تـــابع هـــدک کـــارایی
توزیعکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به ضریب تابع هـدک
کارایی را نشان میدهند که خ چین نشاندهنـدة کـارایی
توزیعکنندگان و خ نشـاندهنـدة کـارایی تولیدکننـدگان
است .نمودار  3تغییرات تابع هدک هزینهها نسبت به ضریب
تابع هدک کارایی را نشان میدهد.

0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
1

شکل  .3تغییرات تابع هدف هزینههای کل نسبت به تغییرات
ضریب تابع هدف کارایی

یکی از مشکالت روش وزندهـی توابـع هـدک انتخـاب
ضرایب است .کوسـکی و سـیلونوینن  ]38روش وزندهـی
جزئــی ارائــه کــرده انــد کــه در آن توابــع هــدک اصــلی در
شکل  .1تغییرات تابع هدف کارایی توزیعکنندگان و
تولیدکنندگان نسبت به تغییرات ضریب تابع هدف کارایی

مجموعه هایی با مشخصات مشتر

گروهبندی میشوند .هر

مجموعه برای شـکشدادن بـه یـک تـابع وزنـی مسـتلش بـا
مجموعة منحصربهفرد وزنها بهکار میرود و به این طریـق،
تعداد توابع هدک اصلی کاهش مییابد .تفسیر اشتباه معنای
نظری و عملی وزنها ممکن است فرایند انتخـاب وزنهـای
غیراختیاری را بـیتـأثیر کنـد .بـا روش رتبـهبنـدی یـون و
هوانگ  ،]39توابع هدک مختلف را براساس اهمیت مرتـب
کرده و به اهدافی که کمترین اهمیـت را دارنـد وزن  1داده
اند .بسیاری از محللان در استفاده از روش وزندهـی توابـع

شکل  .2تابع هدف کارایی توزیعکنندگان و تولیدکنندگان نسبت
به تغییرات ضریب تابع هدف کارایی با حذف مبدأ

هدک با مشکش مواجه شدهاند  .]44 -40برخالک بسـیاری
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از روشهای موجود برای تعیین وزنها ،انتخـاب مناسـب از

حل مدل طراحی زنجیرة تأمین کرارا بره روش

وزنها موجب تضمین این مسئله نمیشود که جواب نهـایی

محدودیت اپسیلون

قابش قبول است و میتوان با وزنهای جدید جـواب بهتـری

در روش محدودیت اپسـیلون تمـام توابـع بـهجـز یکـی بـه
محدودیتها منتلش میشود .گامهای آن عبارت است از:
 .1یکی از توابع ،تابع اصلی درنظر گرفته میشود.
 .2ملادیر بهینه تکتک توابع هدک بهدست میآید.
 .3بازه بین دو ملدار ایدهآل و ضـد ایـدهآل توابـع هـدک
فرعی به تعداد معینی تلسیمبندی میشود.
 .4هر بار مدل با تابع هدک اصلی و محدودیتهای توابـع
هدک  1 ,  2 ,...,  Nفرعی حش میشود.
در این تحلیق ،ابتدا تابع هـدک هزینـههـا سـس تـابع
هدک کارایی تولیدکنندگان و درنهایت تـابع هـدک کـارایی
توزیع کنندگان ،تابع هدک اصلی درنظر گرفته شـدهانـد .در
هــر مرحلــه ،همــة توابــع بــهجــز تــابع هــدک اصــلی در
محدودیتها قرار میگیرند .نتایج بهترتیب در جدولهای ،3
 4و  5نشان داده میشود.

تولید کرد .درواقع ،وزن ها باید توابع اهداک اصلی باشند نـه
ثابتها تا مجموع وزنی دقیلی از تابع مطلوبیت تولید کننـد
 .]41مشکش دوم روش وزندهی توابع هدک این است کـه
نمــیتــوان نلــاط را روی بخــشهــای غیرمحــدب مجموعــة
مطلوب پارتو در فضای جواب بهدست آورد  .]42مسـا

و

همکاران  ]43دایش نظری این مشکش را ارائه نمـوده انـد.
مشکش آخر روش یادشده این است که تغییر وزن بهصـورت
مستمر و پیوسته همیشه به توزیع یکنواخت نلـاط مطلـوب
پارتو و نمایش دقیق و کامش مجموعة مطلـوب پـارتو منجـر
نمیشود  .]44داس و دنی

 ]44درمـورد ایـن نلـص بـا

جزئیات بحث می کند و شرای ازم برای تکرارهای مجموع
وزنی را نشان میدهد.

جدول  .3نتایج حل مدل زنجیرة تأمین کارا با محدودیت اپسیلون با تابع اصلی هزینهها

کارایی
تولیدکننده

کارایی
توزیعکننده

محدودیت کارایی
تولیدکننده

9/93

9/95

9/93

9/95

9/91
10
9/95

9/95
9/955
9/955

9/91
9/99
9/95

9/95
9/9
9/9

9/93

9/955

9/93

9/9

9/92
9/9
9/9
9/8

9/955
9/955
9/8
9/841

9/92
9/9
9/9
9/8

9/9
9/9
9/8
9/8

9/9
9/9

9/7
9/3

9/9
9/9

9/7
9/3

9/8

9

9/8

9

ن

هزینههای کش

محدودیت کارایی
توزیعکننده

3399235
3399235
3783199
3783199
3399235
3399235
3399235
3220348
3220348
3195213
3164865
3159592
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جدول  .4نتایج حل مدل زنجیرة تأمین کارا با محدودیت اپسیلون با تابع اصلی کارایی تولیدکنندگان

هزینههای کش
3800000
3700000
3700000
3500000
3200000
3000000
2800000

کارایی
تولیدکننده

کارایی
توزیعکننده

10

9/955

9/936

9/939

9/936

9/955

9/936

9/955

9/725

9/9

9/725

8/857

9/725

8

محدودیت کارایی
توزیعکننده

محدودیت هزینههای
کش
3800000
3700000
3700000
3500000
3200000
3000000
2800000

9/9
9/9
9/95
9/9
9/9
8
8

جدول  .5نتایج حل مدل زنجیرة تأمین کارا با محدودیت اپسیلون با تابع اصلی کارایی توزیعکنندگان

مح

نده

هزینههای کش

کارایی تولیدکننده

کارایی
توزیعکننده

محدودیت هزینههای کش

محدودیت کارایی
تولیدکننده

3700000
3700000
3000000
2800000
2750000
2730000

9/7

9/955

3700000

9/7

9/95

9/894

3700000

9/95

9/7

9/894

3000000

9/7

9/7

9/794

2800000

9/7

9/7

9/741

2750000

9/7

9/7

9/56

2730000

9/7

اگر برای روش محدودیت اپسیلون جوابی وجود داشـته
باشد ،جواب حاصش ،یک جواب پارتویی ضعیف اسـت ]45
و هر نلطة مطلوب و ضـعیف پـارتو را درصـورتی مـیتـوان
بهدست آورد که منطلة امکـانپـذیر محـدب باشـد و تمـام
توابــع هــدک بــهصــورت صــریح شــبهمحــدب باشــد .]46
همچنین ،اگر جواب حاصش منحصربهفرد باشد ،جواب بهینه
پارتو است  .]44اگر فضای جواب مسـئله محـدب باشـد و
تابع هدک نیز کامالً محدب باشد ،جواب منحصربه فرد است
 .]47در روش محدودیت اپسیلون جواب های با محدودیت
فعال مطلوب پارتو هستند  .]48مشـکش روش محـدودیت
اپسیلون ،پیچیدگی محاسباتی آن نسبت بـه تعـداد اهـداک
است .]49

تعیین جوابهای مسلط و نامسلط
جواب «الف» زمانی بر جواب «ب» مسـل اسـت کـه همـة
توابع هدک جواب «الف» بهتر یا مساوی توابع هدک جـواب
«ب» باشد و حداقش ملدار یکی از توابع هدک «الف» بهتر و
نه مساوی ملدار تابع هدک جواب «ب» باشد.
این بخش تعیین نمیکند جوابهای حاصش جوابهـای
پارتویی یا مسل برای تمام جوابهای ممکن است یا خیر و
فل جوابهای بهدستآمده با هم ملایسـه مـی شـود و آن
دسته از جواب های تحت تسـل سـایر جـوابهـای حاضـر
حذک میشود .جوابهای جدولهای  2تا  5با هم ملایسـه
شدهانـد .جـدول  6بیـانگر جـوابهـایی اسـت کـه از بـین
جوابهای مذکور ،بر سایر جوابها مسـل شـده و در بـین
جوابهای حاضر جوابی بر آنها مسل نشده است.
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جدول  .6جوابهای مسلط مدل زنجیرة تأمین کارا

تابع هدک هزینهها تابع هدک کارایی تولیدکنندگان تابع هدک کارایی توزیعکنندگان شمارة جواب
2721617
2800000
2829757
3000000
3159592
3164865
3195213
3200000
3220348
3220348
3399235
3700000
3783199

9/725
9/7

9/741
9/794

9/725
9/7

9/841
9/894

9/8

9

9/9
9/9
9/725
9/9

9/3
9/7
9/9
9/8

9/8
9/936

9/841
9/955

9/95
10

9/894
9/955

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

شکشهای  4تا  7موقعیت تسهیالت در زنجیـرة مربـوط
به جوابهای  5تا  8را نشان میدهد .با توجه بـه شـکشهـا
مشخص است زنجیره با کمتـرین میـزان تغییـر در ملـادیر
توابع هـدک ممکـن اسـت تغییـرات اساسـی در موقعیـت و
برنامهریزی تسهیالت داشته باشد؛ بنـابراین ،بـرای طراحـی
زنجیرة تأمین باید از معیارهای مناسبی استفاده شود.
شکل  .6موقعیت جغرافیایی زنجیره در جواب 7

شکل  .4موقعیت جغرافیایی زنجیره در جواب 5

شکل  .7موقعیت جغرافیایی زنجیره در جواب 8

نتیجهگیری
شکل  .5موقعیت جغرافیایی زنجیره در جواب 6

فعالیت در قالب یک زنجیره مزایـای رقـابتی سـازمانهـا را
بهبود داده است تا آن ها شان بیشتری برای بلا و موفلیت
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 پیشنهاد می شود.جوابهای پارتویی افزایش داده است
در پــژوهشهــای آینــده از الگــوریتم فــوق و دیگــر
روش های نوین ارائه شده برای مسائش چند تـابع هدفـه
.برای حش مسئله استفاده شود
 بــرای گنجانــدن کــاراییDEA از ســایر مــدلهــای
تسهیالت در طراحـی شـبکة زنجیـرة تـأمین اسـتفاده
.شود
.مدل زنجیرة تأمین کارای چند دورهای طراحی شود
تصمیمات عملیاتی در زنجیرة تأمین کارا اضافه شـود؛
.مانند کنترل موجودی و کنترل تولید
فرض وابستگی شاخص های کارایی به ملصد محصـول
.اضافه شود
زنجیرة تأمین کارای چندین ایه طراحی شود و میزان
.تأثیر کارایی در مدل و نتایج آن بررسی شود








 درنظرگـرفتن تـابع هـدک افـزایش.در بازارها داشته باشند
کارایی موجب میشود زنجیره پاسخ مناسبتـری بـه تعـدد
 مـدلی بـرای، در ایـن پـژوهش.انتخاب های ممکـن بدهـد
طراحی زنجیرة تأمین چندمحصوله با چند مادة اولیـه ارائـه
، تولیدکننـده، این زنجیره شامش چهار ایة تأمینکننده.شد
، افزایش کـارایی توزیـعکننـده.توزیعکننده و مشتری است
افزایش کارایی تولیدکننده و کاهش هزینههـای کـش توابـع
 هـدک مـدل معرفـیشـده.هدک این زنجیره تعریف شـدند
مکان یابی تولیدکننده و انبار و همچنین برنامهریزی میـزان
 مثـال عـددی، در این پژوهش.خرید از هر تأمینکننده بود
طراحی و حش شد که نتایج آن نشان داد اضافهکردن کارایی
.به مدل زنجیرة تأمین موجب ارتلای مدل میشود
:در پژوهشهای آتی میتوان موارد زیر را درنظر گرفت
] الگوریتمی ارائه کـرده انـد کـه50  بروبه و همکاران
ســرعت روش محــدودیت اپســیلون را در یــافتن تمــام
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