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ABSTRACT 

 

Due to diverse ecosystems in Iran, the country has been one of important centers of supplying 

herbal plants. Hence, the context of herbal plants can act as a valuable resource for increasing non-

oil revenue. Current research has investigated how to design a herbal plant’s supply chain network 

in view points of business and customers. Therefore supply chain of herbal plants of India, Africa, 

United States, and Iran has been studied. Iran’s Foeniculum vulare Mill herbal plant has a 

remarkable share in trade market. Razan city in Hamadan province is one of the major planting 

centers of it. In this article, modeling of supply chain network considers 4 levels which are 

purchasing material, processing, distribution and customer. Modeling is done by bi- objective 

MILP to increase two objectives of profit and quality. Research method is quantitative. Outputs of 

network design are location of processing and distribution centers, also assignment of distribution 

centers to customers, determining delivering quantities and different transportion modes selection 

between all active nodes of a network in different levels of the supply chain. Main innovation of 

the research is application of quality featurs of herbal plants as quality degredation rate. Validation 

of the model is assessed by real data in the case study. Sensitivity analysis on the results shows that 

the modeling has the validity and reliability. Effective solutions of the model are shown in a Pareto 

boundery. The results in one selected point are described. Results of the research can be used for 

agricultural products with limited shelf life and constant degredation rate and also for herbal plants 

in priority in national document of herbal plants programming. In order to develope the research, 

uncertainty of supply and demand parameters can be considered, also multi products supply chain 

and network of exporting herbal plants can be considered in future studies. 
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Expanded abstract 

Recently, medicinal plants are demanded and accepted for public people increasingly. Due to 

the applications of herbal plants in pharmacology, nutrition, cosmetics and aromatics industry, 

herbal plants’ supply chain has been one of objectives of scientific branch of supply chain studies. 

Due to diverse ecosystems for planting herbal plants in Iran, the context of herbal plants can act as 

a valuable resource for increasing GDP and non-oil revenue of the country. Moreover, it is a 

profitable field for investment and to make currency. Network of herbal plants’ supply chain has 

been designed in this research study. It is considered four levels of the supply chain that are 

providing materials, processing, storage and customer levels. First level is purchasing raw material 

by beforehand contracts with local farmers in special area. At second level material transported to 
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processing centers to be separated, sorted and packaged. At third level sorted products are kept in 

cooling storage centers to be maintained until being distributed. At fourth level there are customers 

in trade center of each province in the country. Transportation is done between different levels by 

one of two modes of cooling container truck and pickup truck. The first three levels were to be 

settled in the province and customer levels were settled in provinces all over the country. Two 

objectives are followed in this supply chain design process, which are benefit and quality criteria in 

the products of the supply chain that both are to be maximized. Benefit depends on cost of 

purchasing plants in guaranteed contracts with farmers, cost of installation and operational costs in 

processing centers and also cost of storaging in storage centers, and cost of transportation between 

different levels of the supply chain. It is extremely dependent on the initial quality of the products 

and the time that products were transported between different levels of the chain till it is received 

by the customers. Research is done of view point of trade management of herbal plants in 

agriculture ministry of the country. In perspective of research approach, this research is quantative, 

and modeling is done by linear programming. It is also an applicable research. It is concentrating 

on integrated supply chain design of providing materials, processing, storage and also customer 

levels herbal plants supply chain by considering quality feature of the products, moreover the 

benefit of the chain. The research approach of problem solving is multi-objective decision-making 

in a MILP model by ϵ- constraint method, as a bi- objective MODM. Validation of the model is 

assessed by real data in the case study of Foeniculum vulgare Miller products. Outputs of network 

design’s modelling of Foeniculum vulgare Miller products responds to questions of, where to settle 

integration centers among limited potential centers determined before, where to settle the 

distribution centers among limited potential centers determined before, Assignment of producers to 

each processing center to send product, Assignment of processing centers to each storage center to 

send product, Assignment of storage centers to each customer to send product and selection of 

transportation mode between different levels of supply chain  to meet customers’ need in order to 

optimize both objectives of benefit and quality to meet customer demands. On the basis of studies 

done, there has not design of any supply chain of herbal plants as a perishable product that used 

both objectives of benefit and herbal plants’ quality simultaneously. It is the main innovation of the 

research that it is considered two dimentions of the benefit and quality simultainously in a supply 

chain study of herbal plants as a perishable product. Moreover, as an innovation, the nessesity and 

importance of application of the result of the research in a reality is inevitable, because no supply 

chain of herbal plants has been worked officially in the country on the basis of the benefit of the 

more important actors of the supply chain which are customers. In result, two mentioned benefit 

and quality objectives act in contract in the Pareto boundry. Designed model can be adapted to 

other products in different produce centers to be delivered to national and international users. In 

future studies, also uncertainty of supply and demand parameters can be considered in supply chain 

planning. This research study can also support policymakers in this context and agri-food industry. 
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 همدان استان در يانهراز محصول تامين زنجيره شبکه طراحي
  سودآوري و کيفيت تابع تاکيد بر با

 
 4محمد سعيد جبل عامليو  3رمضان کلوندي ، *2هادي صاحبي ،1خزائليساره 

 ایران ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع، 1
 ایران ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،استادیار دانشکده مهندسی صنایع، 2

  مرکز تحقیقات ،اورزیاستادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش، 3
 ایران ،همدانو آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، 

 ایران ،تهران ،انشگاه علم و صنعت ایراند -استاد دانشکده مهندسی صنایع، 4

 (29/4/99اریخ تصویب: ت -3/9/98)تاریخ دریافت:  
 

 دهيچک

 

 شگستر رمسی در تواندمی ییدارو یاهانگ صنعت کشور، جغرافیایی یطشرا به توجه با
 هند، کشورهایدر  موضوع ادبیات مطالعه با. یردقرار گ توجهمورد  کشور غیرنفتی درآمدهای

در  ریزیرنامهب اولویت در ییدارو گیاهان تامین زنجیره یدانیم بررسیو  ایران و کایآمر آفریقا،
 گیاه. تاس نشده دیدهکشور  دری یدارو اندر شبکه تامین گیاه رسمی فعالیت باالدستی، ناداس

در  آن یهاخاستگاه از یکیو  داردجهان  در ییباال سهم و رتبه یران،ا تولیدی یانهراز دارویی
تامین  شبکه زنجیره ریزیبرنامه به ،مقالهاین  در. استشهرستان رزن  ،استان همدان ،کشور

و  عیتوز ی،فرآور تامین،سطح  چهار دردو نوع محصول تازه و خشک شده  باگیاهان دارویی 
 شدهپرداخته محصول کیفیتسود و  بعد دو از همدان استان رازیانه محصول برای یمشتر
که در آن تصمیمات  است  MILPدوهدفه ریاضی ریزیبرنامه نوع از سازی،مدل. است

یزان به مشتریان و تعیین م توزیع مراکز یصمکانیابی مراکز فرآوری و مراکز توزیع، تخص
در  مراکز بینمناسب  حملدر سطوح مختلف و تخصیص روش کاالی حمل شده بین مراکز 

. تحقیق کمی و از نوع مطالعه موردی است روش. شودسطوح شبکه زنجیره تامین محقق می
-مهبرنا در آنشیمیایی  واکنش نرخ و محصول یکیف ویژگی یریکارگبه تحقیق اصلینوآوری 

 دلم اعتبارسنجیاست.  کاربردی تحقیق یک حاضر تحقیق ،نیهمچن. است تامین زنجیره یزیر
 تحلیلشده است.  انجام انهیراز محصول یبرا 1397سال  در واقعی هایداده براساس

 درموثر  نقاط. است برخوردارصحت و اعتبار  از مدلداد  نشان یج،نتا روی بر یتحساس
تنها  قیحقت جینتا. استه شد داده نشان موثر نقطه یکدر  مساله پاسخ و شد تعیین یزیربرنامه

 ستفادهزمان قابل ا طولبا عمر محدود و نرخ زوال ثابت در  جاتیو سبز وهیمحصوالت م یبرا
 یمل سند یزیبرنامه ر تیدر اولو ییدارو اهانیگ یتواند برایم قیتحق نیا ،نیهمچناست. 

 امترهایپار توانیم آتی تحقیقاتدر  ق،یتحق گسترش یراستا درشود.  استفاده ییدارو اهانیگ
ات صادر شبکه و محصولی چند یزیربرنامه ،ینهمچن وتقاضا  عرضه، یزانم مانند یرقطعیغ

 . قرارداد بررسی مورد زین رامحصول 
 

 ، گیاه دارویی رازیانه تیفیک ،تامین زنجیره شبکهطراحی  :کليدي هايواژه
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 مقدمه

 بخش هایزيرمجموعه از يکی دارويی گياهان حوزه

 به توجه با ايران. است کشور يعیطبمنابع و کشاورزی

 گياه گونه 2400 از بيش دارای هوا وآب و اقليم در تنوع

 گياهان، اين از گونه 1728 که است و معطر دارويی

 يک . اين حوزههستند ايران بومی گياهان منحصراً

 ، برای(Nassabian Shahriar, 2012) انحصاری ظرفيت

-عيصنا درخصوص ک، بهکوچ یکارها وکسب یاندازراه

و همچنين، برای  (Movahedi Reza, 2013)  یليتبد

-محسوب می (Savari Moslem, 2013)اشتغالی خود

 ی، ط)FAO( 1جهانی بارخوارو سازمان آمار طبق شود. 

 اهانيگ صادرات در رانيا تبه، ر2012 تا 2007 یهاسال

 بوده 11 ،6 ،3 ،17 ،4 ،6 با برابر بيترتبه ايدن يیدارو

ن ييصادرات و تع برای مناسب نيتام رهيزنج جاديا. است

ر در موث یهااز گام یکيت صادرات يدر اولو یکشورها

 يیاهان دارويگ کشاورزی از جمله صادرات محصوالت

ميزان  از یآمار. (Mojaverian S. M., 2016) است

حوزه در  ید ناخالص مليو درصد تول يیغذاصادرات مواد

 توسط 2014 سال تا گذشته دهه دودر  ،یکشاورز

و  1شکل شده که در  منتشر  جهانیخوارو بار  سازمان

 & ,Gennari, Heyman) است شده داده نشان 2

Kainu, 2015) .تا 1990 یهاسال بر اين اساس در 

 يیغذاصادرات مواد ،نينهمچ و زان وارداتي، م2014

 یارزش افزوده محصوالت کشاورز، اما بوده یشيافزا

 .(Gennari, et al., 2015) افته استيکاهش 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                  
1. Food agriculture organization 

 
 

 محصوالت  (GDP)درصد توليد ناخالص ملی -1شکل 

 

 

 2014تا  1990کشاورزی در 

 
 صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در روند -2شکل 

  2014تا  1990

 

حجم تجارت جهانی گياهان دارويی جهان در سال 

 100به  2010ميليارد دالر بوده و در سال  60، 1996

بينی بانک جهانی ميليارد دالر رسيده که و طبق پيش

 5به رقم  2050جهانی در اين بخش تا سال سهم تجارت

. ايران با وجود دارا بودن تنوع ديرس خواهدتريليون دالر 

اقليم شناخته شده جهان( و  13اقليم از  11اقليمی )

گونه(، در ميان کشورهای  75000تنوع گياهی )بيش از 

لند، مالزی، آسيايی پس از چين، اندونزی، هند، برمه، تاي

هفتمين کشوری است که بيشترين گياه دارويی را با 

ايران  ،نوع داروی گياهی داراست. همچنين 130بيش از 

ميليون دالر از تجارت جهانی در سال  90تا  60با ميزان 

از سهم صادرات جهانی  را به  0,05، تنها کمتر از 2013

اين آمار . (Delfan E., 2020) خود اختصاص داده است

دهنده اين است که با وجود اين ظرفيت بالقوه و نشان

 گياهارزشمند، از آن به حدکافی بهره برداری نشده است. 

  ينتراز مهم یکي mill Foeniculum vulgare رازيانه

کشور است که يکی از گياهان در  دارويی و معطر گياهان

-اولويت برنامه توسعه گياهان دارويی کشور می

 يانهراز هگيا ریتجا متقس. (commision, 2015)باشد

 ردمو سانسا اجستخرا که اغلب جهت ستآن ا نهدا

 50) آنتول  آن ترکيب ينترو مهم دمیگير ارقر دهستفاا
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 جهانی النهسا توليد ميزان. است( درصد 70 تا

 آن، درصد 5 توليدبا  انيرا و ستا تن ارهز 830،زيانهرا

، 1395در سال  است.رازيانه بزرگ  هتوليدکنند مينرچها

درصد رازيانه  90تن، بيش از  16700رزن با توليد 

 سال در کشت شده در کشور را توليد کرده است.

 راتماا و صددر 70 ودحد واردات با نپاکستا ،2019

 وارد هعمد رکشو دو ،صددر 30 واردات با عربی همتحد

جه به اهميت کيفيت و با تو .نداهدبو انيرا يانهراز هکنند

زنجيره تامين محصوالت گياهان در طراحی  سالمت

دارويی که يک محصول فسادپذير است، معيار کيفيت و 

حفظ آن در طول زنجيره می تواند به عنوان يک تابع 

ريزی تامين و عرضه آن مورد هدف در مديريت و برنامه

توجه قرار گيرد. زنجيره عمومی تامين محصوالت 

شده  نشان داده 3غذايی در شکل  -فسادپذير کشاورزی

 3نظر در اين تحقيق با توجه به شکل است. زنجيره مورد

سطح است. سطح اول، شامل تامين است که با  4دارای 

حمايت دولت از کشاورزان و از طريق قرارداد تضمينی 

داران و کشتکاران توسط مرکز بازرگانی و خريد از مزرعه

شود. سطح دوم زنجيره شامل کشاورزی استان انجام می

ز مشخص فرآوری است که به امر تجميع، خشک مراک

بندی محصوالت خام کردن بخشی از محصوالت و بسته

و خشک می پردازد. در سطح سوم مراکز توزيع هستند 

که فعاليت انتقال و انبارش با امکانات سردخانه ای را 

 دردهد. در سطح آخر  مشتريان هستند که انجام می

اتاق بازرگانی، صنايع، کميته گياهان دارويی در مراکز 

1معادن و کشاورزی باشند. ها میمستقر در مراکز استان 

گانه ذکر شده، عمليات حمل 4همچنين، بين مراحل 

سرد در طول زنجيره در طراحی شبکه زنجيره تامين 

 نظر گرفته شده است.در

                                                                                  
1. Chamber of commerce industries mines and 
agriculture 

مراکز انبارسردخانه ای و توزيع خريد از مزرعه دارانمراکز تجميع و فرآوریبازرگانان و عمده فروشان

                  

 

ند، در کشورهای ه دارويی گياهان ينتام زنجيرهدر 

 & ,Mander, Ntuli, Diederichs)آفريقای جنوبی 

Mavundla, 2007) آفريقای شرقی ،(van Andel, 

Myren, & van Onselen, 2012)، آمريکا متحده االتيا 

(Vaughan, Munsell, & Chamberlain, 2013)  و

 & ,Hishe, Asfaw) یويبول افتهيتوسعه  کمترکشور 

Giday, 2016) دوشسطح ديده می 7 کلی،طوربه .

 شکل ای از اين سطوح و ترتيب عمومی آنها درمجموعه

. در سطح اول زنجيره، محصوالت است شده داده نشان 4

رويند و صورت خودرو میکه به( طبيعت) عرصههم در 

زراعی وجود دارند. سطح دوم، سطح  صورتبههم 

کاران و هم برداری است که توسط کشتبرداشت و بهر

سطح سوم، انبار . شودانجام می  محلی کنندگانبرداشت

رداشت در محلی با شرايط است که گياهان پس از ب

شود و بخشی مستقيماً بدون انبار شدن مناسب انبار می

سطح  شود.صورت عمده به سطح چهارم ارسال میبه

چهارم، تاجران محلی و دالالن هستند که گياهان را 

 کنند.خريداری و تجميع می

 ذايیغ -کشاورزی محصوالتسرد  نيتام رهيزنج: 3شکل 
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 يیدارو اهانيگ نيتام رهيزنج :4 شکل
 

-آوری میدر سطح پنجم، بخشی از محصوالت فر

 طبيبان شود. فرآوری شامل توليد ترکيبات توسط

صورت به شده، فرآوری نيمه توليد محصوالت سنتی،

خشک و آسياب شده و توليد داروی گياهی توسط 

-فروشان در بخشاست. در سطح ششم، خرده اروسازاند

 های فروش اينترنتی و يا فروشندگان سنتی مواد نيمه

وع هستند که با توجه به ن فرآوری شده و يا داروسازان

کنند. محصول فرآوری شده محصوالت را خريداری می

 گياهان کنندگانمصرفسطح زنجيره،  هفتمين در

ای هها، فروشگاهوجود دارند که افراد، رستوران دارويی

د. باشنخرد و يا بيماران تحت درمان گياهان دارويی می

و  هاريزی و کاهش هزينهبه دليل اهميت برنامه

 گياهانجلوگيری از افت کيفيت در طول عمر مفيد 

 امکان و آن یهافرآورده صادرات ،نيهمچن ودارويی 

 شبکه طراحی در اين مقاله به کشور، یبرا ارزآوری

محصول  در مورد مطالعه دارويی گياه تامين زنجيره

  شده است. پرداختهرازيانه در سطح کشور 

 کشور، دريانه راز گياهتوليد  اصلیيکی از مراکز 

 ,Khalaj, Labbafi) است رزن شهرستان و همدان استان

Hasan Abadi, Shaghaghi, & Hajiaghaee, 2019). در 

 اهانيگ نيتام رهيزنج ،یغرب و یجنوب یقايآفر یکشورها

وجود  مشخص سطوح یداراصورت مدون و  به يیدارو

 در  هند در ،نيهمچن. (Mander, et al., 2007)دارد

و کوتاه کردن کانال  هایتوال رييتغامکان   یبررس یراستا

 يینها نهيهز کاهش یعرضه و حذف دالالن در راستا

. استشده  انجام (Madhavan, 2008) قاتيمحصول تحق

 یبه بررس یويبول مانند توسعه درحال یکشورها در

 يیکارا شيافزا یدر راستا ندهايفرا انيجر یتوال رييتغ

 مطالعاتو  (Hishe, et al., 2016) استشده  پرداخته

 یهااصالح روش و یگذارهيو سرما ندهيآ ینيبشيپ

 اهانيگ نيتام رهيو انبارش در زنج یکشت و فرآور

  (Singh, 2009)یهند شرق مانند يیکشورها در يیدارو

انجام شده  (Quiroz et al., 2014) یجنوب یقايآفرو 

 محصوالت نيتام رهيزنج اتيادب یاز بررس پس است.

-که به یمدون رهيزنج کشور، يیدارو اهانيگ و جاتيسبز

 درنشده و  دهيد ،کند تيفعالدر اين بخش  یطور رسم

 ،نيهمچن. استمشهود  یقاتيتحق شکاف ،نهيزم نيا

تحقيقات و بررسی ميدانی در زمينه  بررسی از پس

 سطح در انه و بررسی چگونگی تامين آنتامين گياه رازي

های تامين مطالعه شده، کانال و مقايسه با زنجيره ملی

 کشور دررسمی  طوربه کهگياهان دارويی ای برای عرضه

ی زنجيره تامين آن هاتيفعال و نشد  يافتکند  فعاليت

 تجار قيو از طر یرسمريغ طوربه به صورت گسسته و

 .شود یانجام م يیدارو هانايگ بازار در شده شناخته

 و سوم و دوم دست دالالن وجود ليدلبه ،همچنين

بسيار باالتر  اهانيگ نيا محصوالت نيتام نهيهز ،شتريب

 ;Delfan E., 2020) از هزينه تمام شده واقعی آن است

Khalaj, et al., 2019). 

ق طراحی شبکه زنجيره تامين هدف اصلی اين تحقي 

گياهان دارويی با در نظر گرفتن زنجيره عمومی عرضه 

کيفيت  حفظ یحداکثرساز ی. در راستااست 1در شکل 

 با. استسود زنجيره  یحداکثرساز ،نيهمچنمحصول و 

 کوتاهدالالن و  حذفبا  ب،يترت نيابه  زنجيره نيتدو

از  شینااضافه  هایهزينه ،تا حد ممکن زنجيره کردن

 تحميل زنجيره به (Madhavan, 2008)سود دالالن 

حصول رازيانه دو نوع م تامينشبکه برای  اين. شودینم

در سطح  گيریتصميم. است خام و خشک بررسی شده

مکانيابی مراکز فرآوری و همچنين،  شاملاستراتژيک 

های انتقال درون استان است. تصميم 1مکانيابی قطب

                                                                                  
1. hub 
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گيری در سطح تاکتيکال شامل برنامه ريزی تعيين نحوه 

مراکز به مراکز سطح بعد و همچنين، نحوه  تخصيص

تخصيص محصوالت به مشتريان است. در سطح عملياتی 

حاالت مناسب حمل برای انتقال محصوالت از مراکز 

 یهااستان مستقر در مراکز عمده دارانيخرتامين تا 

 شود. می تعيين کشور

 بخشبخش تنظيم شده است. در  4 در مقاله نيا

 محصوالتن يره تاميات زنجيادبمروری بر  ،اول

 اهانيگآن با تمرکز بر  تيفيکو  يیغذا -یکشاورز

دوم، روش تحقيق  بخشدر  است. شده  انجام يیدارو

ر ارايه می شود. د تامين زنجيرهشبکه  سازیشامل مدل

-و اعتبار سنجیصحتسازی و بخش سوم، نتايج مدل

مربوط به  واقعی هایداده از استفاده بامدل سنجی 

 چهارم،. در بخش استشده انجام  ،صول رازيانهمح

 آتی ادهایپيشنهها و تحقيق، محدوديت گيریيجهنت

 . شده استمطرح 

 ادبيات مرور

 ،کشتکاران از ديخرسطح  در تحقيق حاضر، چهار

ها بخش نيب حمل همراه به مشتری و توزيع ،تجميع

-با حمايتن يتام، زنجيرهسطح اول  درنظر است.  مورد

 از یيقراردادها طیی نيد تضميخر قيطر ازلتی های دو

 به محصوالت ،دوم سطح در. شودمی انجامداران مزرعه

جهت کاهش  مراکز اين .شوندمی منتقل فرآوری مراکز

 تعيين مراکز در متمرکز صورتبه فرآوری کل ينههز

 ,Madhavan)شوند یم مستقرشبکه  طراحی درشده 

از محصول جهت کاهش  بخشی ،سطح اين در. (2008

شود. یخشک م زمان، طول درمحصول  يفيتکافت 

د. در نشومی بندیبسته ختلفم یهااندازه در محصوالت

وجود با توجه به  که دارند قرار توزيعمراکز  ،سطح سوم

 بهو احداث شده  صورت انبار سردبه تمحصوال انواع

-Soto) شوندیم تجهيز مناسب یسردساز تکنولوژی

Silva, González-Araya, Oliva-Fernández, & Plà-

Aragonés, 2017) . ًجاتيو سبز يیدارو اهانيگ عموما 

 گياه وساعت 24 تا ،یخچالي یسردساز یتازه در دما

 است نگهداری قابل سال از نه ماه تا يکخشک شده 

(Arabhosseini, 2005a) .نزنجيره تامي آخر سطح در، 

 هایتهيکم ،در اين تحقيق انيمشتر. دارند قرار مشتريان

 معادن عيصنا بازرگانی، اتاقدر  يیدارو اهانيگ یتخصص

 ينتام يندگیکه نما هستند هااستان مراکز در یکشاورز

. دارد برعهدهرا  استان هر دارويی گياهان محصوالت

والت از ها، محصشده از استانثبت قطعی ارشاتسف طبق

حمل  حاالتشبکه توسط  يزیرمراکز انتقال طبق برنامه

 ناوگان ،همچنين شود.یها ارسال مو نقل به مراکز استان

ها مجهز به امکانات حمل سرد بخش بين  نقل و حمل

 سطح، نيآخر تا رهيزنج یباشد که از ابتدایم يخچالی

 شود.یم یزيربرنامه ازين مورد حمل تحال و کاال زانيم

-وکسبطراحی شبکه زنجيره تامين  با توجه به اينکه در

مهم  لجستيکی موضوعاتحصوالت فسادپذير مکارهای 

گيری و همچنين، است، به انواع معيارهای تصميم

 -فرآوری -گيری شامل تامينسطوح مختلف تصميم

 پرداخته شده است. مشتری -توزيع

  يريگميصمت يارهايمع

 برداشت از بعد دارويی، گياهان مانند تازه محصوالت

 شرايط حمل نامناسب و ضعيف بندی بستهدليل به

(Shukla & Jharkharia, 2013)  و  انبار دردر طول زمان

 به امروز مشتريان. کندمی زوال به شروع ونقل حمل

 همچنين، اثرات و غذايی محصوالت ايمنی و کيفيت

 & Trienekens) دهندمی نشان وجهت زيستیمحيط

Zuurbier, 2008) . ،ی طراحی هامدلاغلب بنابراين

 .هستند چندگانه اهداف با هایمدل ،زنجيره تامين

معيارهای اصلی در زنجيره تامين محصوالت کشاورزی 

هزينه، سود، کيفيت، عملکرد و پاسخگويی و عوامل 

 ,Mohebalizadehgashti)زيست محيطی 

Zolfagharinia, & Amin, 2020) است. اين درحالی-

نحوه تغيير کيفيت در محصوالت گياهی در است که 

1صورت خطی متناسب با نرخ واکنشطی زمان، به ) k( 

های يکی از ويژگی. شود( ديده می1رابطه ) است که در

 ،سبز سبزيجات و گياهان دارويی تازه محصوالت کيفی

 & Tijskens)است )L( 2ميزان سبز بودن

Polderdijk, 1996). 

)0  : (1) ابطهر ) .Q t Q k t 
 

( )Q t:  پس از گذر زمان  کيفيتt 

0Q : فسادپذير محصول اوليه کيفيت 

                                                                                  
1. Quality reaction rate 

2. Lightness  
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 kنرخ تنزل کيفيت : 

tطول مدت زمان :  

 و انبار دمای بهطبق رابطه آرنيوس  کيفيت نرخ افت

1سازی فعال انرژی شامل محصول مختلف هایثابت  و 

2گاز ثابت شود ( ديده می2بستگی دارد که در رابطه ) 

(Labuza, 1982).  

    :(2) ابطهر

0kعدد ثابت : 

:Ea سازی محصولانرژی فعال 

R کلوين/مول/ کالری( 1,989: ثابت گاز برابر( 

:T دمای مطلق 

 تعيين تامين، زنجيره مطالعات اکثردر  هدف  

و غالباً بين  است کل هزينه حداقل با شبکه پيکربندی

ر که های محصوالت فسادپذيمعيارهای اصلی در زنجيره

دو معيار هزينه و کيفيت نهايی محصول است؛ تعارض 

 بايستی غذايی تامين هایزنجيرهکلی، طوربه .وجود دارد

 مشتری خدمات بهبود و قيمت کاهش موضوع دو بين

-Soysal, Bloemhof) کنند ايجاد منطقی تعادل يک

Ruwaard, Meuwissen, & van der Vorst, 2012). 

توان به سطحی از مجموعه معيارها در بنابراين، می

های مختلف دست يافت. در اين بخش، گيریتصميم

-انواع تصميمات در شبکه تامين محصوالت کشاورزی به

 ويژه در زنجيره تامين گياهان دارويی بررسی شده است.

  گيريتصميم مراتب سلسله

 تتصميما دسته سهزنجيره تامين شامل  ريزیبرنامه

 .(Rantala, 2004)است  عملياتی و تاکتيکی استراتژيک،

 با مترادف اغلب وبلندمدت است  استراتريک تصميمات

 & ,Melo, Nickel) است تامين زنجيره شبکه طراحی

Saldanha-Da-Gama, 2009) .تسهيالت مکانيابی 

 اهداف با تامين زنجيره شبکه در انبار فرآوری، تامين،

 ظرفيت از ينهو استفاده به محيطیزيست اقتصادی،

 ,Mohebalizadehgashti) شودمیامکانات موجود انجام 

et al., 2020) .بلندمدت تاثيرات با استراتژيک تصميمات 

با  گل مانند، محصوالت با عمر محدود نيتام زنجيره در

 de Keizer et) است مهم محصوالتدرنظر گرفتن عمر 

                                                                                  
1. Activation energy 

2. Gas constant 

al., 2017). زنجيره شبکهمراکز مختلف در  مکانيابی 

با  حبوبات وادغذايی مانندم برای سطحی چند تامين

 استراتژيک ريزیبرنامه افق در توجه به تقاضای عمده آن

 هایمدل. (Apaiah & Hendrix, 2005) است مهم

-برنامه هایمدل شامل کاربردها ترينعمومیبا  تاکتيکال

 و محصول انتخاب برداشت، ريزیبرنامه محصول، ريزی

 صورتها معموال بهاين مدل است کار نيروی ظرفيت

وجود دارند و در زنجيره تاکتيکی  -استراتژيک هایمدل

ه يو حمل آن ارا توزيعجهت  ،گندم محصوالتی مانند

-برنامه در. (Bilgen & Ozkarahan, 2007) است شده

 تاکتيکی و استراتژيک مسايل درباره اغلب عملياتی ريزی

 & Ahumada) است شده گيریتصميماز قبل 

Villalobos, 2011) يماتتصم ترينمهماز  کیو ي 

دما پس از  تنظيم فسادپذير، محصوالت برای ياتیعمل

و حمل و نقل است.  نگهداری حين در ياهبرداشت گ

بايستی  اغلب پذيری فساد دليلبه تازهدارويی  گياهان

قبل از يخچالی شدن در حمل و نقل، پيش سردسازی 

 ريزیبرنامه در. (Shukla & Jharkharia, 2013) شوند

 مراحلمناسب است  تازه، فلفل گياه تامين عملياتی

 ماده کيفيت حفظ ،ينهمچن و توزيع و حمل توليد،

 و توزيع مراکزدر  یاتيدر سطح عمل دما و شده يکپارچه

 فروشانخرده به کاال ارسال برای ونقلحمل حين در

 مشتريان تقاضای مورد کيفيت انتظار سطح با مختلف

. (Rong, Akkerman, & Grunow, 2011) دوش نييتع

در سطوح  رهيزنج ماتيتصم وها کلی، انواع مدلطوربه

در ادامه آمده  یو مشتر عيتوز ،یفرآور ن،يتام گانهچهار

 .است

 مشتري -توزيع -فرآوري -سطح خريد 4در  هامدل

توان و درآمد می تقاضا یحداکثرساز یراستا در

 اقالم انبار و تبرداش د،يتول ای ازکپارچهي هایمدل

 تيفيک با ارتباطدر  انيز و رشد توابع همراهبه ريفسادپذ

داد  توسعه برداشت از پس حصوالت کشاورزیم

(Ahumada & Villalobos, 2009).  ستميسدر يک 

PDSDP3 عيتوز -ديتول کپارچهي  اي توسعهتوان می 

ارزيابی  کياستراتژ دگاهيد از را تسهيالت کردن محدود

در راستای کم از راهکارها  یکي .(Rantala, 2004)کرد

                                                                                  
3. Production- distribution system design problem 
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مانند  یفرآور ،يیدارو اهانيگ کردن نرخ افت کيفيت

و رطوبت  ℃ 45. دمای خشک کن استخشک کردن 

در محصول برگی می تواند بهترين شرايط  %50نسبی 

برای خشک کردن گياه دارويی و حداکثر حفظ کيفيت 

 ,Arabhosseini))سبزی( گياه مانند برگ گشنيز باشد

2005b)  . وجود ليدلبهدر امر نگهداری محصوالت 

 یفرآور محصوالت ،نيهمچن و مختلف یها دکنندهيتول

 تا مناسب مرکز انتخاب و سردخانه انتخاب ،مختلف شده

 هستند مهم ماتيتصم از انجام عمليات بعدی زمان

(Soto-Silva, et al., 2017) همچنين، تعيين شرايط .

(، 2رابطه ) براساسمناسب  سردسازی  دمای وانبارش 

 یکند. دمایکمک م تيفيکردن نرخ تنزل ک ترکم به

 نيبتازه  يجاتمحصوالت سبز برای یمناسب سرد ساز

 است ℃ 25تا  20محصوالت خشک  یو برا ℃8تا  4

 اصل به اريبس یسردساز یدما اساساً ،نيهمچن و

محصوالت  یدارد و مثال برا یبستگ صولمح يیايجغراف

کمتر  ريمحصوالت مناطق سردس یو برا شتريب يیاستوا

 در اهداف از ديگر يکی. (Aung & Chang, 2014) است

 وحمل و انبار کردن کپارچهي تامين، زنجيره ريزیبرنامه

 تيرضا کل، نهيهز بر عمده یراتيتاث که است نقل

 ,Mason) دارد انبار در یموجود سطح و یمشتر

Ribera, Farris, & Kirk, 2003) .مقاالت ای ازمجموعه 

در زمينه محصوالت مرتبط با گياهان  یکم یسازمدلبا 

گيری و سطح دارويی با درنظر داشتن نوع تصميم

 صورتبهگيری تصميمات در زنجيره و معيارهای تصميم

 .آمده است 1 جدول در خالصه

 بيشتر اخير دهه دو طی رد 1با توجه به جدول 

 اب عملياتی، و تاکتيکی از نوع تصميمات زنجيره تامين

-مدل غالب در. هستند استراتژيک صميماتت فرضپيش

 و شده گرفته نظر در زنجيره اقتصادی معيار ،ها

زيست نيز در کنار معيار معيارهای کيفيت و محيط

ز اخير ا مورد چهار دراقتصادی درنظر گرفته شده است. 

 لحاظ محصوالت فسادپذير تيفيک هدف حفظ ،مقاالت

 

 

 

 

 

های طراحی زنجيره تامين بيشتر مدل .است دهش

 که هستند سطح 5يا  4، 3 دارایغذايی  -کشاورزی

 -انبارفرآوری، تامين مواد اوليه،  هایبخشاغلب شامل 

حمل و ها ريزیدر اغلب برنامهو است توزيع و مشتری 

. عملياتی انجام شده است نيز در سطح هانقل بين بخش

صورت به ياه دارويی رازيانهگزنجيره حاضر در مقاله 

1رو به جلوريزی دوهدفه، برنامه با پارامترهای قطعی، با  ،

در نظر  ريزی خطی و مختلط عدد صحيح و بابرنامه

و  توزيع، فرآوری، خريداری گياه سطح چهار داشتن

مورد مطالعه قرار گرفته همراه حمل و نقل مشتری به

ر گرفتن در نظهای تحقيق شامل نوآوری است.شده 

 کي در زنجيرهدر کنار سود  از نظر مشتری معيار کيفيت

کارگيری و همچنين، به ريفسادپذ محصول نيتام رهيزنج

نتايج تحقيق در کشور به صورت شبکه زنجيره تامين 

 مطالعهکمی و از نوع  قيتحق روش گياه دارويی است.

 . است یمورد

 

 قيتحق روش

سطح از  4 ملشازنجيره تامين  شبکهمقاله  نيادر 

-و به یکم قي. روش تحقاست يینها یتا مشتر تامين

 محصوالت ،اول سطح. در است یمورد مطالعه صورت

 يدکنندگانبا تول يیقراردادها یط تضمينی صورتبه

 عيتجم مراکز زنجيره ،دوم سطح درشوند. یم خريداری

 و فرآوری هایدستگاهبودن  حجيم دليلهستند که به

صورت به هادستگاه ی،ورآفر کل نههزي آوردن پايين

وع ن دو شوند.می مستقرشده  مکانيابی مراکز درمتمرکز 

اول،  نوعمورد نظر است. محصول  رهيزنج درمحصول 

محصول تازه و محصول دوم محصول خشک شده است 

مراکز  ،سطح سوم در .شوندیمبندی و بستهدکه هر 

-می انتقال مراکز اين به محصوالتانتقال قرار دارند که 

ر د يان،و حمل به مراکز مشتر بارگيری زمان تا و يابند

 یبرا یمناسب سردساز دمای طيشرا در مراکز ينا

 نيز زنجيره چهارم سطحشوند. یم یمحصوالت نگهدار

 هستند. مشتريان
 

 

 

                                                                                  
1.  forward 
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 دارای مورد مطالعه فسادپذير محصوالت تامين زنجيره کمی مدلهای ادبيات مرور خالصه  -1 جدول

 
 
 

 حوزه مطالعه
 

 
 
 
شبکه اجزاء  
 
 
 

 
 تعداد
محصول 
در 
 زنجيره

 
 
 
 سطح
 تصميمات

 
 

 نحوه مواجهه
 با
-قطعيت عدم  

 
 
 

 جريان
 
 

 
 
 
 پويايی

 
 
 
 مدل نوع

 نوع مساله

 
 نويسنده و
 سال انتشار

دارو
 ی
يگ

اه
و ی

 
داروساز
ی

 

ل، 
گ

و گ
ياه
 

ی
داروي

 

ت 
صوال

مح
ی
غذاي

- 
ی
دام

- 
ی
کشاورز

 

ی
 مشتر

 توزيع

ی
 فرآور

ان
بار

ل 
حم

 و 
نقل

 

ت
ن برداش

تامي
 

مواد
 

اوليه
 

چند
 

صول
مح

 

ک
ت

 
صول

مح
 

ی
 عمليات

ی
 تاکتيک

ک
 استراتژي

 استوار

ی
 احتمال

ی
 فاز

ی
 رو قطع
به
 

ب
عق

 

 رو
به
 

جلو
 

 پويا

ک
 استاتي

ی
 غيرخط

ی
خط

 

 

  (M
IN

LP
) 

 (M
ILP

 )  

بدون
 

ی
مکانياب

 

ل
شام

 
ی
مکانياب

 

  √ √  √  √  √ √   √  √
√ 

√     √ √   √ Mohebaliz
ade, 2020 

 √ √ √ √
√ 

 √ √  √  √   √
√ 

    √  √  √ √  Soto- 
silva, 
2017 

 √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √
√ 

   √  √  √  √ De keizer 
et. al, 
2017 

   √  √    √  √  √ √
√ 

    √ √ √  √  √ Banasik et 
al, 2017 

√    √
√ 

√    √ √   √   √ √    √  √  √ Kalantari 
et. al, 
2016 

  √ √   √ √  √  √ √ √      √ √ √    √ Ghezavati
, et al, 
2015 

  √  √
√ 

√ √  √ √ √   √    √    √ √    Ahumada 
et al, 2012 

  √  √
√ 

 √ √    √ √       √  √ √   √ Rong et 
al., 2011 

  √  √
√ 

√ √  √ √ √  √       √  √ √   √ Ahumada 
et al., 
2011 

  √      √   √ √ √        √    √ Ferrer J. 
C. et. al, 
2008 

  √  √
√ 

    √ √   √ √
√ 

    √  √ √   √ Bilgen et 
al, 2007 

√    √
√ 

√    √ √  √  √
√ 

  √    √  √  √ Levis et 
al, 2004 

  √   √      √   √
√ 

      √  √  √ Apaiah et 
al, 2004 

√    √
√ 

 √  √  √    √
√ 

    √    √ √  Rantala, 
2004 

  √   √      √  √ √
√ 

   √    √   √ Miller et 
al., 1997 

√ √  √ √
√ 

 √ √ √   √ √ √  √
√ 

   تحقيق حاضر  √  √  √  √   

 

 

 شامل يکسطح استراتژ درشبکه  طراحی ليمسا

 ليکاتکن سطح در و يعو توز یمراکز فرآور مکانيابی

 در. است يانبه مراکز مشتر توزيعمراکز  تخصيصشامل 

و  مقادير يينشامل تع عملياتی يماتتصم ،شبکه ينا

مختلف  هایبخش بين وانت يا يلیحمل تر هایحالت

 مورد زين عمده مشتريان تقاضای ينتام برای يرهزنج

  .شودمی ديده 5شکل  در يرهاز زنج یشينما .است توجه

 

 

 

 

 

 

 يیدارو ياهانگ زنجيره جرياننمودار : 5شکل 

 

 

 i                 
       

 J             l               K            
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موضوع و با در نظر گرفتن  ياتادب مطالعه از پس

مفروضاتی برای شبکه زنجيره تامين گياهان دارويی، 

MILP 1مدلسازی رياضی به روش   سود با دو هدف 

 ويژگیانجام شده است. محصول  يینها تيفيک و رهيزنج

اه مورد در بررسی کيفيت گي رنگ سبز بصری گياه کيفی

 کيفيت. (Arabhosseini, 2005a)نظر تحقيق است 

 از کيفيتو  اوليه ماده کيفيت تفاضل صورتبه نهايی

( 1طبق رابطه ) (مانز يراز متغ تابعی صورتبه)رفته  بين

های واقعی در مدل توسط داده. در نظر گرفته شده است

مورد مطالعه گياه رازيانه مورد بررسی و صحت سنجی 

 قرار گرفته است. 

 ددار قرار یکاربرد قاتيتحق دسته در حاضر قيتحق

تامين  چندگانه مراحل يکپارچه طراحی هدف بهو 

 مشتری و توزيع ،بندیتجميع و بسته ،)خريد( مواد اوليه

 درنظر گرفتن بادارويی  گياه محصول تامين زنجيره در

 انجامو همچنين سود محصوالت  محصول کيفی ويژگی

در  يیدارو اهانيگ یمتول نهاد ديد از موضوع. استشده 

  نهمدا استان کشاورزیو  معادن صنايع، بازرگانی، اتاق

 با محصول هيارا طريق از درآمد افزايش دنبال به و

فروشان کل کشور بازار عمده رضايت جلب و کيفيت

 افزارنرم در یاضير یزيبرنامه ر مدل. است شده انجام

GAMS  2يقو به روش دق يسینوبرنامه  ،24.1.2نسخه  

-Intel 2.13در رايانه با پردازنده  Cplexتوسط برنامه 

GHz processor  ها در پاسخ با بررسی است. شدهحل

حت سنجی و اعتبار سنجی شده ص مدل ،حاالت مختلف

 . است

  ياضير مدل

شبکه زنجيره تامين به  کامل تشريح ،بخش اين در

 اپارامتره ها،نشانه ،مفروضات شامل رياضی، مدلصورت 

 ه شده است.يارا تصميمو متغيرهای 

 مدل مفروضات

ع( )مزار قرارداد تامين محصول با مراکز تامين کننده

کنندگان شده و تاميندر سطح استان از قبل انجام 

 .است مشخص

                                                                                  
1. Mixed integer linear programming 

2 .exact 

با  ،محصوالت يعتجم برایبالقوه  مراکز تعدادی

- نظر گرفتهدر  قبل از سطح استان در شخصم يتظرف

 .است شده

در  شخصم يتانبار بالقوه با ظرف اکزمر تعدادی

 .استشده از قبل در نظر گرفته سطح استان

بذر  گياه خام و  نوع دو شامل رازيانه محصوالت

 .است شده خشک

صورت بهمورد نظر  دارويی گياه محصول برای تقاضا

 و است مشخصمختلف کشور  یهادر مراکز استان یکل

از محصوالت  ترکيب هر به است مجاز زنجيره متولی

 .کند تامين راتقاضای مشتريان  ،وری شدهآفر

 نيا تيفيعنوان شاخص کبه دارويی گياه سبزی 

 دمای در اهيگ یسبز زانيمنظر است و  موردمحصول 

 در (k-)  معادل منفی ثابت شيب با خطی صورتبه ثابت

 ,Labuza) يابدمی کاهش( 1) رابطه طبق زمان طول

1982) . 

 يکنواخت صورتهب مراکز بين فاصله در حمل سرعت

( با 3(، طبق رابطه )t) و زمان سفر فرض شده است

 .( مرتبط استv( و سرعت )dمسافت )

t/  (      3) رابطه d v  
 

برای هريک  احداث ثابت نهيهز شامل زنجيره نهيهز

 املش متغير هزينه و انبارو مراکز  یفرآور یهامکاناز 

 هایهزينه و سرد نقل و حمل هزينه و اوليه مواد ينتام

 کردن خشک یو فرآور بارگيری و يهتخل شامل ياتیعمل

، هزينه نگهداری )موقت( در مراکز توزيع نيهمچنو 

 .(Nakandala, Lau, & Zhang, 2016) است

 مدلبه کار رفته در  ميعال

 و هامجموعه شامل مدل در رفته کاربه ميعال

 ميمتص متغيرهای و پارامترها آنها، با مرتبط هایانديس

 :است زير شرحبه

  هايسو اند هامجموعه
 

  i∈I محصول  زراعت و ديمراکزتولشاخص  

 j∈ J ی محصولفرآور مرکز شاخص 

 k∈ K انتقال مراکزاخص ش 

  l∈L انيمشتر شاخص 

، با تريلیحمل  =m 1روش حمل و نقل ) نوع  m∈M 
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2 m=  با وانت بارحمل) 
 خشکبذر ،=p 1خام اه)گي محصول نوع 

 (p=2شده

p∈P 

 پارامترها 

 )تن( i توليد محصول مرکز ديتول زانيم 
iPd 

 iمزرعه دار  قيمت خريد واحد محصول از 

 (610تومان)

Pri 

 pنوع قيمت فروش واحد محصول  

 (610تومان/)تن

pSa 

p )تن(pام در محصول نوع j فرآوریمرکز  تيظرف 

jCap

 

p )تن( pام در محصول نوع k عيمرکز توز تيظرف 

kCap

 

 pمحصول نوع  برایmمد حمل ونقل  تيظرف 

 )تن(

p

mCap

 

  jفرآوریو مرکز  i ليدمرکز تو نيمسافت ب 

(Km) 
ijd

 

 k عيو مرکز توز j یفرآورمرکز  نيمسافت ب 

(Km) 
jkd

 

مرکز و  i ديمرکز تول نيسرعت حمل و نقل ب

 m (Km/h)حمل با حالت  j فرآوری

m
i j

v
 

ام و مرکز  j فرآوریمرکز  نيسرعت حمل و نقل ب

 m (Km/h)حمل  حالت اب k عيتوز

m
j k

v
 

 یام و مشتر k عيمرکز توز نيسرعت حمل و نقل ب

l  حمل با حالتm (Km/h) 
m

k l
v

 

ای هزينه سرمايه گذاری برای ايجاد مرکز فرآوری بر

 pهر واحد محصول نوع 

cos p

jCapt t
 

با حالت  pهزينه حمل هر واحد )تن( محصول نوع 

 mحمل 

cos p

mTrans t 

 p prشده  یفراورخام و محصول  تيفينرخ تنزل ک
 iمحصول در مرکز گ سبز( اوليه )رن تيفيک

iQ
 

 (p)∝ ام pنوع  محصولدر اوليه  يفيتککلی درصد افت 

 lمرکز  یمشتر یتقاضا زانيم
ld

 

 متغيرهاي تصميم

jX  نصورتيا ريدر غ ،1احداث شود  j رکز فرآوریم اگر 

0              

kX      0 نصورتيا ريدر غ، 1احداث شود  kمحل انبار   اگر 
p

jX   jفرآوریام محصول در مرکز  pنوع  یگر فرآورا 

 0 نصورتيا ريدر غ ،1شود  نجاما

p

kX مجهز به سطح دمای سردسازی  ام k عياگر مرکز توز 

 0 نصورتيا ريدر غ، 1 باشدام  pنوع  برای محصول

ijq ام به مرکز  i دياز مرکز تول یمحصول ارسال زانيم 

   j فرآوری
p

jq  jام در مرکز  pشده نوع  یمحصول فرآور زانيم 

m
k

p

j
q



 

م ا j فراوریاز مرکز  یام ارسال pمحصول نوع  زانيم

 m هينقل لهيبا وس kمرکز توزيع به 
p

kq  k توزيعاز مرکز  یارسال pمحصول نوع  زانيم 

m

p

lk
q



 

از مرکز  یام ارسال p یمحصول نوع فرآور زانيم

 mروش حمل  قياز طر l یام به مشتر k عيتوز
p

lq  l یام به مشتر pنوع  یمحصول ارسال زانيم 

m
i j

N


 mاز مد حمل و نقل نوع  ازيموردن لهيتعداد وس 

 j فرآوریام به مرکز  iاز مرکز  یارسال

m
j k

N


 mاز مد حمل و نقل نوع  ازيموردن لهيتعداد وس 

 k عيز توزام به مرک j فرآوریاز مرکز  یارسال

m
k l

N


 mاز مد حمل و نقل نوع  ازيموردن لهيتعداد وس 

 l یام به مشتر k عياز مرکز توز یارسال

 ها محدوديت و هدف تابع

 نوع از هدف تابع دو دارای شده یحاطر مدل

 هایمحدويت شامل ،هاتمحدودي. است سازیبيشينه

 هایمحدوديت و هاخروجی و هاورودی بين تعادل

 در. است هابرآورده کردن تقاضا محدوديت و ظرفيت

 .است شده پرداخته مدل جزييات به ،ادامه

 هدف توابع

, ,

 1:  . P –  r .p p

l i i j
l p i j

Obj Max Sa q qRev


 

, , '

( cos . cos . )p p p p

j j k k

j p k p

Capt t x Capt t x  

, ,

( cos . cos . )p p p p

j j k k

j p k p

Oper t q Invest t q  

1

, , ,p,

( cos . . cos . . )m m

m m

ij p jki j j k
i j j k m

Trans t q d Trans t q d
 

  

,l,p,

( cos . . )m

m

p klk l
k m

Trans t q d


 
                           (          4) رابطه 

 

2 :Obj Maxfinalquality 

, , ,l,k,

( )*( ( ).pd ( ).( / ).

( ).( / ).q ( ).(d / v ).q )

m
i j

m
m m

j k k l

i ij ij

i j m p

p

jk jmkp kl k l

p Q i r p d v q

r p d v r p




 




 



  

 

 (5رابطه )

 محدوديتهاي تعادل جريان
j, (6) رابطه p

 

p p

j j k
k

q q
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k, (7) رابطه p

 

p p

k j k
j

q q


  

l, (8) رابطه p

 ,

m

p p

l k l
k m

q q


  

k, (9) رابطه p

 ,

m

p p

k k l
l m

q q


  

l (10) رابطه
 

p

l l

p

q q  

 محدوديتهاي ظرفيت
i (11) رابطه

 
ij i

j

q Pd
 

j, (12) رابطه p

 
.p p p

j j jq Cap x  

k, (13) رابطه p

 

.p p p

k k kq Cap x  

, (14رابطه ) ,mi j

 
. mij m i j

q Cap N


  

, (15رابطه ) , m,j k p

 
.m m

p p p

mj k j k
q Cap N

 
  

, (16) رابطه l, m,k p

 

.m m

p p p

mk l k l
q Cap N

 
  

l (17) رابطه

 
l lq d  

, (18) رابطه ,i j m

 
/ 1m ij mi j

N q cap


 
  
 


 

, (19رابطه ) k, ,j m p

 
/ cap 1m m

p p

mj k j k
p

N N
 

 
  
 


 

m,k, (20رابطه ) l

 
1m m

p

k l k l
p

N N
 

 
  
 


 

 هامتغير نوع

   , , , 0,1 ,

,q , ,q , ,q ,q 0m m

p p

j k j k

p p p p p

j k l li j j k k l

X X X X

q q q
  





,m m
j k k l

N N
 

 

,       (21) رابطه , , , ,i j k m l p 

 هرابطصورت يک مدل دوهدفه است. ريزی بهبرنامه

با  معادل که است سود حداکثرسازی هدف تابع( 4)

ها ست. هزينههاهزينهدرآمد حاصل از فروش و  فريقت

محصوالت از  خريد ترتيب در اين رابطه شامل هزينهبه

داران، هزينه ثابت احداث مراکز فرآوری و مراکز مزرعه

هزينه عملياتی مراکز فرآوری و هزينه نگهداری  ،توزيع

در مراکز توزيع و همچنين، هزينه  موقت محصوالت

استفاده از عامل  با هابخش بين فواصل طولدر  حمل

 رابطه .است حمل مختلف حاالتدر  کيلومتر -تن هزينه

 دست در محصول کيفيت حداکثرسازی هدف تابع( 5)

است. کيفيت  خطی صورتبه تابع اين. است مشتری

رفتن افت صورت تفريق کيفيت اوليه با در نظر گنهايی به

کيفيت در فرآوری و افت کيفيت در طول حمل 

)محصوالت با استفاده از نرخ تنزل کيفيت  )r p  در

طول زمان، بين مراکز مختلف از خريد محصوالت تا 

مراکز فرآوری، از مراکز فرآوری تا مراکز توزيع و از مراکز 

در اين  زيع تا مشتريان عمده فروش است. زمان حملوت

رابطه با فرض سرعت يکنواخت وسايط حمل و نقل، 

نظر گرفته شده است. که در نتيجه، ( در3طبق رابطه )

ها ميزان افت کيفيت در هر مرحله حمل بين بخش

)معادل  ).( / )r p d v  .لحاظ شده است 

مدل با هدف حداکثرسازی همزمان کيفيت و سود 

که  ایهگونپردازد، بهتوزيع می به انتخاب مراکز فرآوری و

 ،همچنينکوتاهترين فواصل بين بخشها انتخاب شود و 

 شودای انتخاب میگونهها بهبخش بين حملحالت  نوع

های حمل حداقل شود و همچنين، حالت که هم هزينه

حمل با سرعت بيشتر انتخاب گردد تا زمان حمل 

حصول محصوالت کمتر گردد و به اين ترتيب، کيفيت م

ل در معادله تعاد (6) رابطهکند. به صورت کمينه افت می

 ست.هر گره مربوط به مراکز فرآوری در انواع محصوالت ا

والت معادله تعادل هر يک از انواع محص (9)( و 7رابطه )

 (10و ) (8) ابطهفرآوری شده در مراکز توزيع است. ر

معادله تعادل ميزان محصوالت در دست مشتريان در 

 ( نامعادله محدوديت11رابطه ) .ها استکز استانمرا

( نامعادله محدوديت ظرفيت 12ظرفيت توليد مزارع، )

ز ( نامعادله محدوديت ظرفيت مراک13مراکز فرآوری و )

ترتيب (، به16( و )15( و )14توزيع است. رابطه )

نامعادله محدوديت ظرفيت حاالت حمل بين مراکز 

يت رآوری، نامعادله محدودخريد مواد اوليه تا مراکز ف

ظرفيت حاالت حمل مراکز فرآوری تا مراکز توزيع و 

 نامعادله محدوديت ظرفيت حاالت حمل مراکز توزيع تا

ت. تامين تقاضا اس ( نامعادله17مشتريان است. رابطه )

 ترتيب معادله محاسبه( به20( و )19و ) (18رابطه )

 است. رهيزنج دربين مراکز  mتعداد وسايط نقليه نوع 

 است. ميتصم یرهايمتغ نوع( نشانگر 21رابطه )
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 بحث و جينتا

 قطعی هایداده با استفاده از رياضی ارايه شده مدل

در زنجيره تامين مورد مطالعه گياه دارويی رازيانه کشت 

مورد بررسی قرار گرفته شده  شده در استان همدان

 از محصول واحد يدخر هایهزينه شامل ها. دادهاست

درصد افت  مختلف، يهاول های يفيتبا ک مختلف مزارع

، (p)∝اوليه کيفيت دو نوع محصول خام و خشک شده 

 یهابخش ياتیعمل هایينهثابت احداث و هز هایهزينه

 حمل، حاالت يلومترک -تن هایهزينه زنجيره،مختلف 

نرخ زوال و و  1397قيمت فروش واحد محصول در سال 

هشد یفرآور هر نوع محصول
pr.یها داده است 

از طريق  مطالعه مورد در مساله پارامترهایمربوط به 

1شرکت رازيان درمصاحبه با خبرگان  و همچنين،  

کارشناسان اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و کشاورزی 

2استان  به نيازحل مدل  برای استخراج شده است. 

روش مدل به و يستن یفرا ابتکار هایروش از استفاده

 یها. پاسخاست شده حل Cplex برنامه زير در يقدق

تابع  برای ترتيب( بهnadir) آليده)*( و ضد ا آليدها

اين  به( نهايی يفيتهدف اول )سود( و تابع هدف دوم )ک

 :است صورت

Utility*= +91470, 

Utilitynadir= -86370)106تومان(  

Quality*=+5875 ,   

Quality nadir= -22854   

 صورت به سبزی گياهصورت به نهايی و اوليه يفيتک

 در نظر گرفته شدهرنگ سبز گياه درصد  100از  ینسبت

-يفيتمجموع ک يفيت،واحد شمارش ک ،بنابرايناست. 

 حداکثر نسبتی از گرفتن ظرن در باکل محصوالت  های

 است.  محصولبرای هر واحد )تن(  درصد 100 کيفيت

محصوالت   کيفيت گرفتن نظر در بدون نهيبه سود

 حالت اين در. استتومان(  610) 91470 ميزان به

 ميزان بهمجموع کل محصوالت  برای نهايی کيفيت

 . ستا)واحد(  -22854 مقدار

                                                                                  
1. www.razian.co 

2. www.hccim.com 

کل واحد  برای)واحد(  5875 ميزان به بهينه کيفيت

 – 86370 ميزان به سود ،حالت اين در. استمحصوالت 

 ضرر است.  معنی به و( تومان 610)

 موثر يهاپاسخ مرز نييتع

تعارض  دارای مساله اين در اهداف اينکه به توجه با

-به فوق یزير برنامه دوهدفه مسالهموثر  حل ،هستند

( 2) یها، در بخش6 شکلدر  3اپسيلن محدوديت روش

 حالت دو ،نيهمچن. استنشان داده شده  نمودار( 4) و

 وC نقطه دودر  ترتيببه کيفيت و سودتک هدف  بهينه

B شودمی ديده . 
 

 سود تابعبر حسب  تيفيکتابع  راتييتغ نمودار: 6شکل  

 

 هدف توابع موزون مجموع صورت به شده نرمال تابع

 .است شده تعريف( 22) رابطه صورت به

0  (22)رابطه 1 1 1 2 2 2*(z / ) *(z / )z w z w z                  

1z  2وzآل توابع هدف هستند. های ايدهپاسخ

 نقطه برابری اهميت دو ،A نقطه درمدل در  یهاپاسخ

تابع سود و کيفيت از نظر تصميم گيرنده 

(0,5=2=w1w)، مدل حساسيت تحليل برای و شده هيارا 

 به سود. در اين نقطه است گرفته قرار استفاده مورد

 5875 ميزان به کيفيت و ومان(ت 610) 39350 ميزان

 . استکل محصوالت  برای واحد

 تيحساس ليتحل

به کمک بررسی مدل  صحت سنجش ،بخش اين در

مهم  یپارامترها یبرخ تغييرات به نسبت مدل رفتار

                                                                                  
3.  Epsilon- constraint 

 A 10000 نقطه
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 وزن -1شامل  شده يلتحل پارامترهای. است شده انجام

بررسی  نتايج. استحاالت حمل  سرعت -2توابع هدف 

 شودمی ديده 7شکل  در که همانطور است: زير صورتبه

-می افزايشنرمال شده  تابع ،با افزايش اهميت تابع سود

وزن تابع سود به  حداکثر حالت درموزون  تابعو  يابد

 بيشترين مقدار رسيده است.

 
 سود تابع وزن تغييرات به نسبت اهداف شده نرمال تابع رفتار  

 
 نوز حسب بر هدف توابع نرمال تابع تغييرات نمودار: 7شکل

 سود تابع

 

 می توان نتيجه گرفت 5بنابراين، با توجه به شکل 

 به نسبت بيشتری حساسيت اهداف، شده نرمال تابع که

 .کيفيت تابع به تا دارد سود تابع

سود و کيفيت  تابع ود هريکی از تصميماتی که بر 

 به هباتوجاست.  نقلوحمل حالتگذارد، انتخاب می تاثير

 و استنيز  حمل هزينه شامل هزينه تابع(، 1) بطهرا

هر نوع  یبرا يلومترک -تن ينههز شاملحمل  هزينه

با توجه به  ،کيفيت بعد درو نقل است.  حملناوگان 

-حمل سرعتبا درک شده  نهايی يفيت( تابع ک2رابطه )

مل حدارد. از طرفی، تامين ناوگان  مستقيم رابطه نقلو

-ست. بهکيلومتر بيشتر ا -زينه تنبا سرعت باال، دارای ه

د شود هزينه بيشتر و سوعبارتی، کيفيت باال باعث می

 به نسبت مدل رفتار يلتحل راستای در کل کم شود.

 بين حمل مقادير تغييرات ،نقل و حمل حاالت سرعت

 و تريلی با حمل سرعت تغييرات به نسبت مختلف مراکز

توجه به تغييرات سود و کيفيت با  و همچنين  وانت

 .شده استتغييرات سرعت ناوگان حمل و نقل بررسی 

مختلف  سرعت در شدهيرحملحاالت و مقادانتخاب 

 حمل حاالت

حالت سرعت  3 در مساله پاسخدر اين قسمت، 

شده است. با  خالصه 8شکل در  حمل و نقل ناوگان

 انواع نيب یهاصيتخص نوع نقليه وسيله دو سرعت تغيير

 .ندمایم ثابت مراکز،

 

 

 حاالت توسط شده جابجا مقادير مودار تغييراتن: 8شکل 

 نقل و حمل یسرعتها به نسبت حمل

 

در همه سه حالت  ودار،سمت چپ نم به توجه با

 و 1 فرآوری مرکز به 1 مزرعه محصوالت ،سرعت حمل

. شوند یم منتقل 2 فرآوری مرکز به 2 مزرعه محصوالت

 ،شودمی هديد نمودار راست سمت در که همانطور

 حالت سه هر درمراکز فراوری به مراکز توزيع  تخصيص

و انتخاب نوع حمل هم  مشابه حمل، سرعت تغييرات

 به هاصيتخص نوع ،نيبنابرامشابه انتخاب شده است. 

توجه  با اما. دهدینم نشان تيحساس حمل یهاسرعت

 جهيتوان نتیها در نمودار فوق، ملهيارتفاع م رييبه تغ

 نقلوحمل ناوگان تعداد و شده حمل کاالی زانميگرفت 

 نشان واکنش نقل، و حمل سرعت تغييرات به نيازمورد

مقادير حمل به تغيير سرعت تريلی  ،. همچنيندهدیم

به سرعت حمل و  تا دهدحساسيت بيشتری نشان می

 ناوگان حمل سرعت تغييرات بابه اين ترتيب، نقل وانت. 

)يعنی رنگ آبی به  راست به چپ سمت از حالت هر در

 بيشتر ناوگانکل هر دو  سرعت کهسمت رنگ قرمز( 

. اين امر گرددمی بيشتر هم تخصيص مقادير شودمی

نقل کاالها تمايل وحملنشان دهنده اين است که ميزان 

به ناوگان با سرعت کاالها را نقل وبه اين دارد حمل

که است  دليل اينفوق به  حاالت. تخصيص دهدبيشتر 

 سرعتبا صرف هزينه نسبتا بيشتر برای انجام حمل با 
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و محصوالت با کيفيت  کمتربسيار  کيفيت افت ،بيشتر

 . نهايی بيشتری در انتهای زنجيره حاصل شود

مختلف حاالت  هاي سرعت به نسبت رفتار توابع هدف

  حمل

 ود هر کيفيت و سود رود تابعهمانطور که انتظار می 

. دهندمی نشان واکنش حمل عتسر تغييرات به نسبت

مختلف نسبت به تغييرات سرعت  تغييرات توابع نتيجه

 . شودمی ديده 9شکل  در خالصه طوربه حمل ناوگان

 

 

رات به تغيي بتنستغييرات مقادير توابع هدف  نمودار: 9 شکل

 سرعت ناوگان حمل و نقل

 

از ) ناوگان سرعت شيافزا با با توجه به نمودار فوق،

 ،لک نهيهز ،آمد در تابعآبی به سمت ميله سبز(،  ميله

 با .ابديیم شيافزا موزون تابعو همچنين،  سود تابع

 و حمل هزينه ،ناوگان سرعت افزايش با اينکه وجود

تغييرات مقادير  دليلبه يابدمی افزايش کل هزينه

ل تخصيص يافته به ناوگان با سرعت باال بر اساس تحلي

مت ، محصول با کيفيت باال و با قي6انجام شده در شکل 

باال، به مشتريان تحويل داده می شود که اين باعث 

-به ،همچنين. بيشتر نيز می شود سودافزايش درآمد و 

 بر اساس سود تابع بهموزون  تابع بيشتر حساسيت دليل

 از بايد موزون تابع افزايش جهت ،5تحليل در شکل 

 هایبررسی. ردک استفاده بيشتر سرعت با حمل ناوگان

 یهاپاسخپارامترها  تغييرات به مدل دهدیفوق نشان م

داده است و مدل از صحت  نشان یمنطقصحيح و 

 ها با شرايطبرخوردار است. همچنين، با مقايسه پاسخ

واقعی زنجيره تامين محصول، اين نتيجه حاصل شده 

 .است معتبر است که مدل

  يريگجهينت

ی کيفيت محصول در تحقيقات معدودتا کنون 

فسادپذير گياهان دارويی در طول زنجيره تامين در نظر 

گرفته شده است. در تحقيقات عامل دمای حمل در 

نظر های زنجيره درکيفيت محصول و در طراحی بخش

، همچنين دمای (Rong, et al., 2011) گرفته شده است

 خشک کردن و انبارش سرد در سبزيجات و گياه دارويی

(Arabhosseini, 2005a)  بررسی شده است. تاکنون

بررسی کيفيت محصوالت گياهان دارويی در قالب يک 

صورت بهزنجيره تامين چند سطحی با اجزای مختلف 

 گرفتن درنظر با حاضر قيحقته نشده است. يکپارچه اراي

 شبکه کي در همزمان طوربه تيفيک و سود جنبه دو

 اصلی سطح چهار در ر،يفسادپذ محصول نيتام رهيزنج

 يک،در سطوح مختلف استراتژ ماتيبه  تصم يره،زنج

. تحقيق حاضر با است پرداخته ياتیو عمل تاکتيکی

کردن افت ويژگی کيفی در طول زنجيره با  نهيکم

 یهابخش نقلوحمل حاالتاستفاده از انتخاب مناسب 

  .است ردهک يکپارچهمختلف را 

 تامين يرهشبکه زنج طراحی مساله ،مقاله اين در

-به ی آنفسادپذيربا تاکيد بر  دارويی گياهان محصول

و  بيان هدفه دو رياضی ريزیبرنامهمساله  يک صورت

 دارويی ياهگ تامين مطالعه مورددر  وسازی شده مدل

، انجام به تمام کشورآن استان همدان و عرضه  يانهراز

 سودآوری اهميتعالوه بر  ريزیبرنامه. است هشد

 گياه ماده سالمت و کيفيت اهميت دليلبه محصول،

بر  مبتنی ،مصرف کننده برای آن هایفرآورده و دارويی

و  زمان طی در محصول کيفيت افتسازی حداقل 

 .است بنابراين، حداکثرسازی کيفيت نهايی محصول نيز

و  ریفرآو مختلف مراکز مکانيابی ،شبکه اين در

. شد انجام استراتژيک سطح در توزيع مراکز ،همچنين

 برای مختلف انواع از کاالها تخصيص نحوه ،همچنين

-توليد از محصول عرضه کانال و مشتريان نياز به پاسخ

و سپس  توزيع مراکز تا ،سپس و فرآوری مراکز تا کننده

عملياتی  سطوح در ،همچنين به مشتری تعيين شد.

تازه و  رازيانه دو نوع محصول از لیارسا کاالی ميزان

 تعيين هابخش بين در آن نقلوحمل نحوهخشک شده و 

 و فسادپذير محصول کيفيت نزول نرخ عاملدو . شد

 کيفيت افت اصلیعوامل  ،حمل زمان طولهمچنين، 
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حمل  هاهزينه درنظرگرفتن با نقل و حمل روشهستند. 

، با نيبنابرا و ددار ميمستق ريتاث رهيزنج نهيهز بر مربوطه

توجه به تاثير سرعت حمل بر  زمان حمل، بر کيفيت 

 . مستقيم تاثيرگذار استطور غيربه

که  Aنقطه  درنتايج مدل حاضر بر اساس پاسخ 

نقطه برابری اهميت دو معيار سود و کيفيت است در 

 :است زير صورتبه ،های شبکهگيریتصميم

 5زيع از ميان و مراکز تو فرآوریاحداث مراکز  برای

ح سط نزديکترين مراکز به مراکز توليد در ،مرکز کانديدا

مرکز  2که طوریبه. شد انتخاب مدل توسطاستان 

 مرکز توليد تعيين شد و 2فرآوری و توزيع منطبق با 

انتقال  -عنوان قطب فرآوریمراکز فرآوری و توزيع به

 دليل کمينه کردنبه امراين درنظر گرفته شده است. 

کمينه کردن افت کيفيت در  ،زينه حمل و همچنينه

 . رخ داده استها طول زمان در فواصل بين بخش

 عانوا ميان از کاالها نوع و ارسالی کاالهای ميزان

ر با حداکث تقاضاهاکه  شدانتخاب  ایگونهبه محصوالت

 . برسددست مشتری بهکيفيت نهايی 

 و حمل حاالت انواع هزينه گرفتن درنظر با مدل

 افت ميزان و حمل زمان بر سرعت اثر و آنها سرعت

 مراکز بين در ونقلحمل حالت انتخاب به کيفيت،

ناوگان مورد نياز از هر همچنين، تعداد . استرداختهپا

 از شمايینوع بين بخشهای مختلف تعيين شده است. 

ه موثر ها در نقطپاسخ همراهبه تامين زنجيره شبکه

  است. 10 لشکبه صورت  Aانتخابی 

 

تن محصول خشک  50
سفر تريلی 3 با

 -تن محصول تازه 550
سفر تريلی 28 حمل با

تن محصول خشک  100
سفر تريلی 5 با

خريد 
محصول در 
رزن

خريد محصول 
از 

کبودرآهنگ

خشک کن 
در رزن

خشک کن در 
کبودرآهنگ

هاب انتقال 
در رزن

هاب انتقال در 
کبودرآهنگ

تن  2000انتقال  
محصول خام

 1000انتقال  
تن محصول 
خام

تن محصول  1000
 خشک شده بوسيله

سفرتريلی 50
تن محصول  1000و 

 677 تازه حمل بوسيله
سفر وانت

تن محصول  1000
 20 خشک شده با
سفر تريلی

تن 100تقاضا  -همدان

تن 50تقاضا  -کرمانشاه

تن 100تقاضا  -تهران

تن 100تقاضا  -زاهدان

تن محصول خشک  100
سفر پيکا  باری 40 با

.

.

.

 رازيانه يیدارو ياهانگ ينزنجيره تام : شبکه10شکل 

 

 هياگ ينتام يرهشبکه زنج يجادا برای ،ترتيب اين به

 یبه تقاضا يیو جهت پاسخگو يانهخاص راز يیدارو

 شامل دو تسهيل بايستی دو ،هامفروض مراکز استان
 و رزن تانشهرس دو ردانتقال  -قطب فرآوري

 ها، احداث شود. تعداد سفر ناوگان بين بخشکبودراهنگ
  آمده است. 2در جدول 
به  یمحصوالت از مراکز فرآور جايیهجاب جهت

و توجه به ظرفيت هر يک از ناوگان حمل با ،يعمراکز توز

 يتبار حمل با وانت با ظرف 2438 ناوگانبه تعداد  ،نقل

 تن 20 يتبا ظرف يونبار حمل با کام 158و  تن  2,5

 نياز است.

 
 رهيزنج یبخشها نيسفر ب تعداد: 2 جدول

استانها مراکز عيتوز مرکز  یفرآور مرکز    

 رزن کبودرآهنگ رزن کبودرآهنگ

 یليتر

 

  وانت یليتر وانت یليتر وانت یليتر وانت یليتر وانت

 مرکز 1 800 - - -      

 2 - - 400 -       ديتول

 مرکز 1     667 50    

 2     - - - 20   یفرآور

 مرکز 1         321 67

 2         240 21 عيتوز
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 وتومان(  610) 03935 يزانبه م سود ،حالت اين در

 فروشحالت  ينا درواحد است.  5875کيفيت به ميزان 

 610) 08065کل  ينهتومان( و هز 610) 001200کل 

 .استتومان( 

 گياه يعمراکز توز تخصيص نحوه، 11کل ش در

 اب ،هاتمام استان مراکزبه  همدان در رازيانه دارويی

 نشان تريلی و وانت نقلی وحمل حالت دو گرفتن درنظر

  .شده است داده
ای است که مراکز فرآوری و گونهپاسخ مساله به

عدادی انتقال بر ت -صورت قطب مشترک فرآوریتوزيع به

نه ن گياه منطبق شده است و اين امر هزياز مراکز تامي

های تامين تا حمل و افت کيفيت در مسير بين بخش

 کند.توزيع را کمينه و معادل مقدار صفر می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع حالت حمل با سرعت بيشتر جهت کاهش افت 

کيفيت در فواصل مراکز توزيع و مراکز مشتريان انتخاب 

 شده است. 
 

 يآت قاتيتحق و هاتيمحدود

بر اساس مطالعات انجام شده رويه مديريت 

محصوالت گياهان دارويی به صورت يک زنجيره از 

تامين تا مشتريان داخلی در کشور ديده نشده است و 

ان تريمراحل خريد، انتقال و توزيع از مراکز تامين تا مش

رسمی و توسط تجار صورت غيربه صورت گسسته و به

انجام  ،قدمت و تجربه ايشانمبتنی بر  ،شناخته شده

شود. مراحل مطالعاتی انجام شده در اين تحقيق می

تی جاو ميوه جاتيسبزانواع  تواند برایطراحی شبکه می

 یدارا و است مشخصثابت و آنها  تيفيک تنزل نرخ که

 ،صورتاستفاده شود و دراين هستند محدود ديعمر مف

ی متناسب ی در دماهای سردسازبا تغييرات جزيبايستی 

 ود.با اصل جغرافيايی محصول، در مدل تغييراتی ايجاد ش

ع تواند برای انواسازی طراحی شبکه موجود میپياده

محصوالت توليدی برجسته در هر استان، با در نظر 

 گرفتن شرايط مختلف زنجيره انجام شود. 

-هپارامترهای ميزان عرضه  و تقاضا در اين تحقيق ب

ميزان  عموماً کهرفته شده است صورت قطعی در نظر گ

همچنين  و هوا و آب پذير تغيير شرايط دليلبهعرضه 

 آتی تحقيقات در .قطعی استغير مشتريان مصرف ميزان

 و عرضه پارامترهای در قطعيتعدم طيشرا توانیم

 مدل در زين رامحصوالت  يمتو ق تقاضا  ،همچنين

در  محصوالت انواع برای زنجيره گسترش .کرد لحاظ

 زيره، گشنيز،زعفران،  دمانن ريزیبرنامه يتاولو

 چند ياصورت تک محصول زبان به گاو گل و بادرنجبويه

 ود.شدر استانهای توليد کننده آنها پيشنهاد می محصولی

 يسپاسگزار

 ريدب یمهندس ذهب یآقا جناب ازدانم الزم می

استان همدان  یدر اتاق بازرگان يیدارو اهانيگ تهيکم

 حاضر قيتحق انجام تياهمتاکيد بر  وها يیراهنمابابت 

 .منماي یقدردانکاربرد آن در سطح کشور  و
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