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 8تا  10اسدیثْطت  -1395داًطگاُ غٌؼتی ضیشاص

ارائٍ یک مدل ریاضی چىد معیارٌ بٍ مىظًر اوتخاب بُتریه شبکٍ تًلید-تًزیع
مبتىی بر بُیىٍ سازی َمسمان عًامل تًلید ي تًزیع
ب

ب

هحوَد اقتػادی فشد  1آ ،فشّاد اسفٌذیاسپَس
آ استاد یاس ،گشٍُ هٌْذسی غٌایغ،داًطگاُ غٌؼتی ضیشاص،ایشاى
داًطدَی کاسضٌاسی اسضذ هذیشیت غٌؼتی ،داًطکذُ اقتػاد ٍ هذیشیت،داًطگاُ آصاد اسالهی ضیشاص ،ایشاى

چکیذٌ:
دس ایي هقالِ یک هذل سیاضی دس ضثکِ تَصیغ صًدیشُ تاهیي اسائِ ضذُ است کِ دس آى تِ هٌظَس عشاحی خشیاى کاال اص کاسخاًِ تِ سوت
هطتشی ّا ،سِ سٌاسیَی اًتخاتی تشای هطتشیاى دس ًظش گشفتِ ضذُ است :تاهیي کاال تِ عَس هستقین اص کاسخاًِ ،تاهیي کاال اص عشیق
تَصیغ کٌٌذُّا تا ٍاسغِ هشاکض تَصیغ کاسخاًِ ٍ تاهیي کاال اص عشیق تَصیغ کٌٌذُّا تذٍى ٍاسغِ هشاکض تَصیغ کاسخاًِ .ایي سٌاسیَّا دس
قالة یک هذل سیاضی چٌذ ّذفِ فشهَلِ ضذُ ضذُ است ٍ تا استفادُ اص آى تْتشیي سٌاسیَ تشای هطتشی ٍ تَصیغ کٌٌذُ تش هثٌای
هؼیاس ّای سَد ،صهاى سفاسش گزاسی تا دسیافت کاال ٍ اػتثاس هطتشیاى اًتخاب هی گشدد  .تشای حل ایي هذل (تا تَخِ تِ چٌذ ّذفِ
تَدى آى) اص سٍش تشًاهِ سیضی آسهاًی استفادُ ضذُ است .هغالؼِ هَسدی هذل تا استفادُ اص دادُّای ٍاقؼی کاسخاًِ ضیش پگاُ کشهاى
اًدام ضذُ ٍ تا ًشم افضاس  GAMSحل ٍ اسصیاتی ضذُ است .کاسخاًِ اص یک هشکض تَص یغ هحلی استفادُ هی ًوایذ ،اها ًتایح حل هذل
ًطاى هی دّذ کِ استفادُ اص هشکض تَصیغ تْیٌِ ًویتاضذ .تٌاتشایي دس ضثکِ تَصیغ پیطٌْادی هشکض تَصیغ اص صًدیشُ حزف ض ذُ ٍ تَصیغ
کٌٌذُّا کاالی خَد سا هستقیوا اص کاسخاًِ دس یافت ًوایٌذ.
کلمات کلیذی :ضثکِ تَصیغ  ،صًدیشُ تاهیي ،تشًاهِ سیضی آسهاًی ،هذل چٌذ ّذفِ
.1

مقذمٍ

سشػت تحَیل کاال دس ضثکِّای تَصیغ اص اّویت تِ سضایی تشای کاسخاًِ ّا  -تَیژُ کاسخاًِ ّای تَلیذ کاالّای فساد پزیش
تشخَسداس هیتاضذ] .[2&3کاًال ّای تَصیغ ضاهل کلیِ افشاد ٍ ساصهاًْایی هی گشدد کِ تا ّوکاسی یکذیگش هحػَلی سا تَلیذ ٍ ػشضِ

هی ًوایٌذ کِ تِ آًْا "حلقِّای صًدیشُ ػشضِ " گفتِ هی ضَد .تشًاهِ سیضی ػشضِ ٍ تقاضا ،تْیِ هَاد اٍلیِ ،تشًاهِ سیضی تَلیذ ،کٌتشل

هَخَدیّا ،اًثاسداسی ،تَصیغ هحػَالت ٍ هذیشیت اعالػات اص خولِ فؼالیتّایی است کِ دس صًدیشُ ػشضِ اًدام هیگیشًذ] . [1دس
صًدیشُ ػشضِ هیتَاًذ یک یا چٌذ الیِ ػَاهل قشاس گیشد کِ ایداد یکپاسچگی تیي آًْا تاػث کاّص ّضیٌِ ٍ افضایص سَد کلیِ ػَاهل
صًدیشُ هی گشدد]ّ .[4&5ذف اص ایي تحقیق اًتخاب ضثکِ تَصیغ هثتٌی تش تْیٌِ ساصی ّوضهاى ػَاهل دس صًدیشُ ػشضِ هی تاضذ.
هغالؼِ هَسدی ایي تحقیق دس کاسخاًِ ضیش پگاُ کشهاى غَست گشفتِ است.
دس ایي هقالِ اتتذا دس تخص  2هشٍس ادتیات ًظشی تحقیق غَست گشفتِ ٍ دس تخص  3هسالِ هَسد تشسسی  ،تؼشیف ٍ سٌاسیَّای
هختلف تطشیح هی گشدد  .دس تخص  4هذلساصی هسالِ تا تؼشیف پاساهتشّا ٍ هتغیشّا ،اّذاف هذل ٍ هحذٍدیت ّای هذل اًدام هی گشدد
ٍ دس تخص ً 5حَُ حل هذل سیاضی تطشیح هی گشدد .دس تخص  6هغالؼِ هَسدی غَست گشفتِ ٍ هذل پیطٌْادی ٍ ًیض ًتایح حل هذل
ٍ آًالیض حساسیت ًتایح اسائِ هی ضَدًْ .ایتا دس تخص ً 7تیدِ گیشی هَضَع پژٍّص اسائِ هی گشدد.
 .2مرير ادبیات

تیطتش تحقیقات غَست گشفتِ دس عشاحی صًدیشُ ّای ػشضِ هؼغَف تِ تؼییي تؼذاد کاسخاًِ ّا ٍ تؼذاد اًثاسّای هَسد ًیاص ٍ هکاى
ّای استقشاس آًْا هی تاضٌذ .سیٌتشٍى ٍ ّوکاساى ] [6یک هسالِ تْیٌِ ساصی چٌذهٌظَسُ تَلیذ،تَصیغ ٍ تشًاهِ سیضی ظشفیت صًدیشُ
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نجم
نهم
تحق
ین کنفرا نس ا ن اریا نی یق رد عملیات
اسدیثْطت تا  1خشداد  ،1393داًطگاُ ضْیذ تْطتی
30
 8تا  10اردیبُشت  -1395داوشگاٌ صىعتی شیراز
تاهیي سا تشسسی ًوَدُ اًذ کِ ّذف آى پیذا کشدى تَلیذ ٍ تَصیغ تْیٌِ ٍ ّوچٌیي تشًاهِ سیضی ظشفیت صًدیشُ تاهیي تا دس ًظش گشفتي

ّضیٌِ پاسخگَیی ٍ سغح خذهت تِ هطتشی تغَس ّوضهاى هیتاضذ .سلین ٍ اٍصکاساّاى ] [7سٍی تحَیل هحػَالت تِ خشدُ فشٍضاى دس

ی ک ضثکِ تَصیغ تحقیق ًوَدُ اًذ ٍ تش تؼییي تؼذاد هکاى ّا ٍ سغَح ظشفیت هَسد ًیاص تشای کاسخاًدات ٍ اًثاسّا توشکض کشدُ اًذ.
ستاًی ٍ ّوکاساى ] [8عشاحی یک ضثکِ تَصیغ سا دس یک صًدیشُ تاهیي چٌذ هحػَلی تشسسی ًوَدُ اًذ ٍ تْتشیي استشاتژی تَصیغ اص

کاس خاًِ ّا تِ اًثاسّا ٍ اص اًثاسّا تِ هطتشیاى تؼییي کشدُ اًذ .لی ٍ ّوکاساى ] [9یک هذل تشًاهِ سیضی تَصیغ سا تشای تاهیي هحػَالت
هَسد ًیاص هطتشیاى اص عشیق ا ًثاسّا ٍ هشاکض تَصیغ تا ّذف کویٌِ کشدى ّضیٌِ ّای لدستیک تشسسی کشدُ اًذ .آهثشٍسیٌا ٍ ّوکاساى
] [10یک ضثکِ تَصیغ سا تشسسی کشدُ اًذ کِ دس آى کاسخاًِ داسای یک هشکض تَصیغ ٍ خَدسٍّای هطاتِ تشای تحَیل کاال هی تاضذ.
ّذف ایي هقالِ حذاقل کشدى ّضیٌِ تَصیغ اص عشیق قشاس دادى یک هشکض تَصیغ دس ّش ًاحیِ ٍ تخػیع تؼذادی اص خَدسٍّا تِ ّش ًاحیِ

ٍ تؼییي هسیشّای دستشسی هی تاضذ .سَسیشاخاى ٍ ّوکاساى ] [11سغَح سشٍیس ٍ هذت صهاى سفاسش تا تحَیل کاال سا تشای تؼییي
هکاى ّای هشاکض تَصیغ تا ّذف هیٌیون کشدى هدوَع ّضیٌِ ّای هَخَدی ٍ هکاًیاتی دس ًظش گشفتِ اًذ .تاًِ ٍ ّوکاساى ] [12یک
هسالِ تشًاهِ سیضی خغی ػذد غحیح هختلظ سا تشای عشاحی یک سیستن تَلیذ -تَصیغ تَسؼِ دادُ اًذ .ایي هذل تػویوات استشاتژیک
ٍ تاکتیکی دس صًدیشُ تاهیي سا اتخار هی ًوایذ .دیٌگ ٍ ّوکاساى ] [13یک ضثکِ تَلیذ -تَصیغ هتطکل اص تػویوات ػولیاتی ًظیش

تخػیع  ،حول ٍ ًقل ٍ کٌتشل هَخَدی سا تشسسی کشدُ اًذ .لی تالًس ] [14یک ضثکِ تَصیغ سا تشسسی کشدُ اًذ کِ دس آى خشدُ
فشٍش کاال سا هستقین اص کاسخاًِ خشیذاسی ًوَدُ ٍ دس خػَظ ّوِ ّضیٌِ ّا تؼذ اص خشٍج کاال اص کاسخاًِ هتؼْذ هی تاضذ.
 .3بیان مسالٍ

ػذم ٍخَد ضثکِ تَصیغ هٌاسة هٌدش تِ اص دست سفتي هطتشیاى ٍ کاّص سَد هی ضَد .ایي اهش تَیژُ دس صًدیشُ ػشضِ تسیاس حائض
اّویت هی تاضذ .صیشا ػذم تشًاهِ سیضی هٌاسة صًدیشُ تاهیي ٍ تَصیغ تاػث کوثَد اًثاس ٍ یا ایداد اًثاس اضافِ هی گشدد کِ دس حالت اٍل
تاػث ػذم پاسخگَیی تِ تقاضای هطتشیاى ٍ دس حالت دٍم تاػث افضایص هیضاى ضایؼات دس هحػَالت فساد پزیش هی ضَد.
دس ایي هقالِ ص ًدیشُ ػشضِ دس قالة سٌاسیَّای صیش هَسد تشسسی قشاس هی گیشد ٍ ّذف ایي تشسسی اًتخاب سٌاسیَیی هی تاضذ کِ
ضایؼات هَخَد دس کلیِ اًثاس ّا ٍ هشاکض تَصیغ دس صًدیشُ ٍ ًیض کوثَد یا اضافِ کاال سا دس سغح تْیٌِ حذاقل ًوایذ.
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ب -سٌاسیَی دٍم

ضکل  -1سٌاسیَّای هختلف هَسد تشسسی دس هذل صًدیشُ ػشضِ

 .4مذلسازی مسالٍ

دس ایي تحقیق یک صًدیشُ ػشضِ ضاهل سِ سٌاسیَ تشای تَصیغ کاال دس قالة یک هذل سیاضی چٌذ ّذفِ هذلساصی گشدیذُ است ٍ
دس ّش سٌاسیَ سِ ّذف سَد ،هذت سفاسش دّی  ٍ 2اػتثاس ػولکشد  3هطتشی هَسد تشسسی قشاس گشفتِ است.
 .1.4پارامترَا ي متغیر َای مذل

پاساهتشّا ٍ هتغیشّای تکاس سفتِ دس ایي هغالؼِ تِ ضشح خذٍل  1هی تاضذ.
 .2.4اَذف مذل

ایي هسالِ داسای سِ تاتغ ّذف هی تاضذ کِ تاتغ سَد ٍ اػتثاس هاکضیون ساصی ٍ تاتغ هذت سفاسش دّی ،هیٌیون ساصی هی تاضذ.
Lead Time
credit performance
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محمًداقتصادی فرد ،فرَاداسفىذیارپًر /ارائٍ یک مذل ریاضی چىذ معیارٌ بٍ مىظًر اوتخاب بُتریه شبکٍ تًلیذ-تًزیع مبتىی بر بُیىٍ سازی َمسمان عًامل

تًلیذ ي تًزیع

خذٍل  .1پاساهتشّای ٍ هتغیشّای هذل
پارامتر

توضیح

ًرخ اعتبار عولکردی هطتری کِ داهٌِ آى از  1تا  11هیباضد
آرهاى هَرد اًتظار سَد

Mp

آرهاى هَرد اًتظار lead time
آرهاى هَرد اًتظاراعتبار عولکردی
ّسیٌِ ًگْداری هاّیاًِ تقاضای تَزیع کٌٌدُ ٌّگام تاهیي هستقین از کارخاًِ
ظرفیت ٍسیلِ ًقلیِ

MLT
MCP

توضیح

پارامتر

هجوَعِ تَزیع کٌٌدُّای هستقل کِ تَاًایی عرضِ بِ هطتری  jرا دارًد
تعداد خیلی زیاد تقاضا

M

تقاضای هاّیاًِ هطتری  jاز کارخاًِ s
تقاضای (ظرفیت) هاّیاًِ تَزیع کٌٌدُ هستقل  iاز کارخاًِ s
حداقل تقاضای هاّاًِ بِ هٌظَر بارگیری هستقین از کارخاًِ s
ّسیٌِ حول در ّر سفر برای تحَیل از هرکس تَزیع بِ تَزیع کٌٌدُ i
ظرفیت ٍسیلِ ًقلیِ در ّر بارگیری از اًبارّای کارخاًِ

MD

Cc

ّسیٌِ هاّیاًِ حول برای تحَیل تقاضای هطتری  jهستقیواً از کارخاًِ s

متغیرها (سناریوها)

زهاًی کِ سفارش هطتری  jاز کارخاًِ  sتأهیي ضَد برابر یک ٍ در غیر ایٌصَرت صفر
هیباضد(.سٌاریَی اٍل)

ّ سیٌِ هاّیاًِ حول برای تحَیل تقاضای هطتری  iهستقیواً از کارخاًِ s

زهاًی کِ سفارش هطتری  jتَسط تَزیع کٌٌدُ  ٍiبا ٍاسطِ  DCاز کارخاًِ sتأهیي هیضَد برابر یک ٍ
در غیر ایٌصَرت صفر هیباضد(.سٌاریَی دٍم)

کاّص قیوت هطتری  jبرای تقاضا از کارخاًِ s

زهاًی کِ سفارش هطتری  jتَسط تَزیع کٌٌدُ  iاز کارخاًِ ،sبدٍى ٍاسطِ  DCتأهیي هیضَد برابر یک
در غیر ایٌصَرت صفر هیباضد( .سٌاریَی سَم)
گر تقاضای هطتری  jاز کارخاًِ تاهیي ضَد برابر یک ٍ اگر از تَزیع کٌٌدُ تأهیي ضَد برابر صفر
هیباضد.
اگر تَزیع کٌٌدُ هستقیواً از کارخاًِ  Sتقاضای خَد را تاهیي ًواید هقدار هتغیر برابریک هیباضدٍ اگر
تَزیع کٌٌدُ تقاضای خَد رااز هراکس تَزیع تأهیي ًواید هقدار آى برابر صفر هیباضد(.سٌاریَی دٍ ٍسِ)

کاّص قیوت تَزیع کٌٌدُ  iبرای تقاضا از کارخاًِ s

VCMsi

ّسیٌِ ّر بارگیری (ّسیٌِ اًبار تقسین بر ظرفیت ّر کاًتیٌر)

Cpp

زهاى اًتظار دریافت کاال از کارخاًِ  sبِ هطتری (بِ رٍز)
زهاى اًتظار دریافت کاال از تَزیع کٌٌدُ بِ هطتری ( بِ رٍز)

اگر تَزیع کٌٌدُ  iتقاضای هطتری را برآٍردُ کٌد یک ٍ در غیر ایي صَرت برابر صفر هیباضد.


سَد هذل اص تفاٍت تیي ّضیٌِّای تَصیغ ٍ هٌفؼت ّش سٌاسیَ تشای هطتشی ٍ تَصیغ کٌٌذُ تِ دست هی آیذ  .هٌفؼت هطتشیاى ٍ
تَصیغ کٌٌذُ ّا اص هیضاى تخفیفی کِ ّش سٌاسیَ (تستِ تِ هیضاى تقاضا) تِ آًْا هیذّذ ،حاغل هی گشدد .هیضاى تخفیف تشای ّش سٌاسیَ
حذاکثرکردن سًد

هطخع هیثاضذ ٍ ضاهل تخفیف کاسخاًِ تِ هطتشی ٍ تَصیغ کٌٌذُ ٍ ّوچٌیي هیضاى تخفیف تَصیغ کٌٌذُ تِ هطتشی هیثاضذ .تشاساس
ایي تؼشیف ،هٌفؼت ( ) TRاص حاغلضشب هیضاى تخفیف دس قیوت ًْایی ّش ٍاحذ هحػَل تذست هی آیذّ .وچٌیي ّضیٌِّا اص حاغل
خوغ ّضیٌِ ّای حول ٍ ًقل ٍ ًگْذاسی تِ دست هی آیذًْ .ایتاً دسآهذ اص تفشیق ّضیٌِّای کل ٍ دسآهذ کل حاغل هی ضَد.
TR= price * discount
TC=Transportation Cost +Holding Cost
VCM=TR-TC

()1

تاتغ سَد هذل ضاهل سَد کاسخاًِ ،هشاکض تَصیغ ،تَصیغ کٌٌذُ ّا ٍ هطتشیاى دس ّش سِ سٌاسیَ تػَست صیش هی تاضذ.
)

∑

)

∑ ∑
()2

)

∑

∑ ∑

∑

(

∑ ∑

)



(

∑ ∑
∑ ∑

∑) ∑

(

∑ ∑

)

∑ ∑

(

(∑ ∑

حداقل کردن فاصله زمانی از سفارش تا دریافت کاال

تاتغ فاغلِ صهاًی اص سفاسش تا دسیافت کاال ضاهل هدوَع تاخیش سٍصاًِ اص کاسخاًِ تِ هطتشی (ٌّگام تاهیي تذٍى ٍاسغِ اص
کاسخاًِ ) ٍ تاخیش سٍصاًِ اص تَصیغ کٌٌذُ تِ هطتشی (ٌّگام تاهیي تا ٍاسغِ ٍ تذٍى ٍاسغِ هشاکض تَصیغ) هی تاضذ.
()3


)

)

∑∑ ∑

∑ ∑ ∑(

حداکثر کردن اعتبار عملکرد مشتریان
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(

∑ ∑

نجم
نهم
تحق
ین کنفرا نس ا ن اریا نی یق رد عملیات
اسدیثْطت تا  1خشداد  ،1393داًطگاُ ضْیذ تْطتی
30
 8تا  10اردیبُشت  -1395داوشگاٌ صىعتی شیراز
دسغَستیکِ هطتشیاى داسای اػتثاس تاال اسصیاتی ضًَذ ،سفاسش گزاسی ٍ دسیافت کاال اص هٌاتغ تاهیي تشای آًْا سادُتش ٍ تا اعویٌاى
تیطتشی غَست هی گیشد .دس ایي تحقیق ،هیضاى تقاضا ،استوشاس سفاسش دّی ،هیضاى تؼاهل تا تَلیذ کٌٌذُ ،ضفافیت اهَس هالی ٍ
چگًَگی پشداخت ٍخَُ دس دٍسُ ّای گزضتِ تؼٌَاى فاکتَسّای اسصیاتی اػتثاس هطتشیاى تؼشیف گشدیذُ ٍ اص هذیشاى هشتثظ تا فشٍش
خَاستِ ضذ کِ تِ ّش یک اص هطتشیاى دس هؼیاسّای اضاسُ ضذُ اهتیاصی تیي 1تا  10تذٌّذ .سپس تا سٍش ٍصى دّی سادُ هیاًگیي
هؼیاسّا هحاسثِ ٍ تؼٌَاى ًشخ اػتثاس هطتشیاى دس ًظش گشفتِ ضذ کِ  1داسای کوتشیي اػتثاس ٍ  10داسای تیطتشیي اػتثاس هیتاضذ.
سؼی تش آى است کِ تقاضای هطتش یاى تا ًشخ اػتثاس تاال هستقیوا اص کاسخاًِ ٍ تقاضای هطتش یاى تا ًشخ اػتثاس پا ییي اص تَصیغ
کٌٌذُّا تاهیي گشدد .تشایي اساس تاتغ اػتثاس هطتشی ػثاست است اص هدوَع ًشخ ا ػت ثاس هطتشی ضشتذس هدوَع تقاضا (ٌّگام تاهیي
هستقین اص کاسخاًِ ) تؼالٍُ هیضاى فاغلِ اػتثاس هطتشی اص حذاکثش اػتثاس قاتل کسة یؼٌی )
( کِ دس هدوَع هیضاى تقاضا
(ٌّگام تاهیي تقاضای هطتشی تاٍاسغِ ٍ تذٍى ٍاسغِ هشاکض تَصیغ ) ضشب ضذُ است.
()4

∑

∑

∑

)
(

∑ ()

(
∑

∑(

)

∑

 .3.4محذيدیت َای مذل

دس ایي هقالِ هتٌاسة تا ضشایظ ػولیاتی کِ دس هغالؼِ هَسدی ٍخَد داسد ،هسالِ تا هحذٍدیت ّای هتؼذدی سٍتشٍ هی تاضذ .دس
ایي هذل هطتشی حق اًتخاب تٌْا یک سٌاسیَسا داسد دس ًتیدِ تا اًتخاب یک سٌاسیَ ،هقذاس دٍ سٌاسیَ دیگش غفش هی ضَد.
∑

()5

∑

هدوَػِ هحذٍدیت ّای صیش ًحَُ تاهیي کاال سا اص عشیق یکی اص سٌاسیَّای اضاسُ ضذُ هطخع هی کٌذ.
∑
)

(

∑ ∑
)

()6

∑ ∑
(

∑
∑

)

∑(

∑

هطتشی ًویتَاًذ ّوضهاى اص دٍ تَصیغ کٌٌذُ کاال دسیافت ًوایذ(هؼادلِ  .) 7تشای تاهیي هستقین تقاضای هطتشی اص کاسخاًِ تایذ
هقذاس تقاضای هاّاًِ اص حذاقل تقاضای هاّاًِ تشای دسیافت هستقین کاال اص کاسخاًِ تیطتش تاضذ(هؼادلِ  .) 8تشای تاهیي هستقین تقاضای
تَصیغ کٌٌذُ اص کاسخاًِ تایذ هقذاس تقاضای تَصیغ کٌٌذُ تِ اضافِ هدوَع تقاضای هطتشیاًی کِ اص آى تَصیغ کٌٌذُ تاهیي هیضًَذ؛ اص
حذاقل تقاضای هاّاًِ تشای دسیافت هستقین کاال اص کاسخاًِ تیطتش تاضذ (هؼادلِ .) 9

∑

()7
()8
∑

()9

 .5ريش حل

دس ایي تحقیق هذل هسالِ تا سٍش تشًاهِ سیضی آسهاًی ( ( GPحل هی گشدد .اتتذا تا دس ًظش گشفتي آسهاىّایی تشای تَاتغ هختلف،
4

هذل تا ّذف حذاقل کشدى اًحشاف اص هؼیاسّای هَسد ًظش تِ غَست کویٌِ فشهَلِ گشدیذُ ٍ تا استفادُ اص ًشم افضاس  GAMSحل هی
ضَد ٍ خَاب ّای تذست آهذُ اص خشٍخی ًشم افضاس دس هحاسثِ هقادیش تَاتغ ّذف ٍ تحلیل آًْا هَسد استفادُ قشاس هی گیشد .تشای تؼییي
آسهاىّای هَسد ًظش اص ًظشات تػوین گیشًذگاى دس هغالؼِ هَسدی  -تش اساس سَاتق دٍسُّای گزضتِ  -استفادُ ضذُ است .ضوٌا
اٍلَیت اّذاف ًیض تا استفادُ اص هقایسات صٍخی تا ًظش تػوین گیشًذگاى دس هغالؼِ هَسدی تؼییي گشدیذُ است.
Goal Programming
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محمًداقتصادی فرد ،فرَاداسفىذیارپًر /ارائٍ یک مذل ریاضی چىذ معیارٌ بٍ مىظًر اوتخاب بُتریه شبکٍ تًلیذ-تًزیع مبتىی بر بُیىٍ سازی َمسمان عًامل

تًلیذ ي تًزیع

 .6مطالعٍ مًردی

هغالؼِ هَسدی ایي تحقیق دس کاسخاًِ ضیش پگاُ کشهاى ٍ دس هَسد هحػَل ضیش پاکتی  200سی سی ٍ تشای پٌح هطتشی ػوذُ
کاسخاًِ غَست گشفتِ است :هس سشچطوِ ،صغالسٌگ ،تیواسستاى کاضاًی ،داًطگاُ ػلَم پضضکی .ایي کاسخاًِ تَلیذات خَد سا اص عشیق
یک هشکض تَصیغ ٍ سِ تَصیغ کٌٌذُ تِ هطتشیاى خَد ػشضِ هیکٌذ .تؼالٍُ هطتشیاى تا هیضاى تقاضای تاال هی تَاًٌذ هستقیواً اص کاسخاًِ
ًیض خشیذ ًوایٌذ .لزا چٌاًچِ تقاضای هطتشی اص هقذاس هَسد ًظش تیطتش تاضذ هی تَاًذ اص کاسخاًِ تقاضای خَد سا تاهیي ًوایذ .کاسخاًِ
ًیض تشای ًگْذاسی ایي هطتشیاى تشای ّش ٍاحذ خشیذ دسغذی تخفیف دس ًظش گشفتِ است .تشای هحاسثِ هیضاى تخفیف (هٌفؼت) دس ّش
سٌاسیَ اتتذا کل تقاضا تشای ّشیک اص هطتشیاى هزکَس تش حسة اسصش سیالی هحاسثِ گشدیذُ ٍ هغاتق تا سٌاسیَی هَسد ًظش هیضاى
هٌفؼت تش اساس دسغذّای هطخع ضذُ اص سَی کاسخاًِ هغاتق خذٍل  2هحاسثِ هی گشدد .تقاضای هطتشیاًی کِ تِ ػلت هقذاس
تقاضا تغَس هستقین اص کاسخاًِ تاهیي ًگشدیذُ است ،هی تَاًذ اص عشیق تَصیغ کٌٌذُ ّا تاهیي گشدد .تَصیغ کٌٌذُ ّا ًیض هتٌاسة تا
استشاتژی خَد هی تَاًٌذ دس دسیافت کاال هستقیوا اص کاسخاًِ ٍ یا اص عشیق هشکض تَصیغ اقذام ًوایٌذ .خذٍل  3دسغذ تخفیف سای تَصیغ
کٌٌذُ ّا دس سٌاسیَی دٍم ٍ سَم حسة تاهیي تقاضا تػَست هستقین اص کاسخاًِ ٍ یا اص عشیق هشکض تَصیغ سا ًطاى هی دّذ.
ًشخ اػتثاس هطتشیاى تشاساس سٍش تخص  2.4تَسظ هذیشیت فشٍش هحاسثِ ضذُ است کِ دس خذٍل ً 4طاى ضذُ استّ .ضیٌِ
حول تقاضای هطتشیاى اص کاسخاًِ ٍ تَصیغ کٌٌذُ ّا دس ّش سفش دس خذٍل ّ ٍ 5ضیٌِ حول ٍ ًقل تقاضای تَصیغ کٌٌذُّا اص کاسخاًِ ٍ
هشکض تَصیغ دس خذٍل ً 6طاى دادُ ضذُ است .صهاى سفاسش تا دسیافت کاال (ً ) Lead Timeیض دس خذٍل ً 7طاى دادُ ضذُ است.
پس اص فشهَلِ کشدى دادُ ّای هغالؼِ هَسدی دس قالة هذل اسائِ ضذُ ٍ حل هسالًِ ،تایح حاغلِ ًطاى هیدّذ کِ :
 هطتشی اٍل هستقیوا اص کاسخاًِ خشیذ هی ًوایذ ( .سٌاسیَی اٍل)
 هطتشی سَم ٍ چْاسم ٍ پٌدن اص تَصیغ کٌٌذُ  ٍ 2تذٍى دخالت هشکض تَصیغ خشیذ هیًوایٌذ ( .سٌاسیَی دٍم)
 هطتشی دٍم اص تَصیغ کٌٌذُ  ٍ 3ت ذٍى دخالت هشکض تَصیغ خشیذ هیًوایذ ( .سٌاسیَی دٍم)
ًتایح هذل ًطاى دٌّذُ ػذم استفادُ هطتشیاى اص سٌاسیَی سَم هی تاضذّ .وچٌیي یکی اص هطتشیاى اهکاى تاهیي هستقین تقاضا اص
کاسخاًِ سا داسد ٍ چْاس هطتشی اقذام تِ تْیِ کاال اص تَصیغ کٌٌذُّا ًوَدُاًذ .آًالیض حساسیت تشای اػتثاسسٌدی خَاب ّا ًیض غَست
گشفت کِ دس عی آى حساسیت پاساهتشّای هَثش کِ هٌغقِ خَاب سا تطکیل هیدٌّذ  -تا فشؼ ثاتت تَدى سایش پاساهتشّا  -هَسد
تشسسی قشاس گشفت .پاساهتشّای هشتَط تِ دسغذ تخفیف ٍ پاساهتشّای هشتَط تِ هذت صهاى سفاسش تا دسیافت کاال ( ) LTتحلیل
حساسیت گشدیذًذً .تایح آًالیض حساسیت ًطاى هی دّ ذ کِ چٌاًچِ دسغذ تخفیف ،افضایص یاتذ ٍ هیضاى هغلَتیت هَسد اًتظاس هطتشی
ٍ دس ًتیدِ صًدیشُ تغییش هی ًوایذ کِ تِ لحاػ ساختاسی ًیض سفتاسی هٌغقی است .اها چٌاًچِ دسغذ تخفیف کاّص یاتذ ،هطتشی
تشخیح هی دّذ تا حذ اهکاى اص هٌثغ دیگشی خشیذ ًوایذ .دس ًتیدِ هیضاى سَد هطتشی ٍ صًدیشُ کاّص هی یاتذ ٍلی تاتغ هذت صهاى
سفاسش تا دسیافت کاال ( ) LTافضایص هی یاتذ ٍ دس ًتیدِ سٌاسیَی اًتخاتی تَسظ هطتشی تغییش هی ًوایذّ .وچٌیي ًتایح هذل ًطاى
هی دّذ چٌاًچ ِ صهاى سفاسش تا دسیافت کاال ( ) LTافضایص یاتذ ،هطتشی تشخیح هیدّذ تا حذ اهکاى اص هٌثغ دیگشی خشیذ ًوایذ.
خذٍل  -3دسغذ کاّص قیوت تشای تَصیغ کٌٌذُ ّا

خذٍل  -2دسغذ کاّص قیوت تشای هطتشیاى ػوذُ دس سٌاسیَّای هختلف
دسغذ کاّص قیوت (تخفیف) تشای هطتشیاى ػوذُ دس سٌاسیَّای هختلف
سٌاسیَی سَم
سٌاسیَی دٍم
سٌاسیَی اٍل

;< تقاضا

ٍصى (تي)
تؼذاد

80

15.9

15.5

15.6

400000

ٍصى (تي)
تؼذاد
ٍصى (تي)

12

12.8

12.5

12.55

60000
3.780

15.7

15.5

15.4

تؼذاد
ٍصى (تي)

18900
2

14.2

14

13.9

تؼذاد
ٍصى (تي)

10800
1.728

12.8

12.6

12.5

تؼذاد

8640
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دس سٌاسیَّای هختلف
سٌاسیَی دٍم

سٌاسیَی سَم

تَصیغ کٌٌذُ 1
تَصیغ کٌٌذُ 2

15.9
12.8

15.6
12.55

تَصیغ کٌٌذُ 3

15.7

15.5

خذٍلّ -6ضیٌِ حول ًٍقل تَصیغ کٌٌذُّا
تَصیغ
کٌٌذُ
1

تَصیغ
کٌٌذُ
2

تَصیغ
کٌٌذُ
3

کاسخاًِ

700

550

600

DC

600

450

500

نجم
نهم
تحق
ین کنفرا نس ا ن اریا نی یق رد عملیات
اسدیثْطت تا  1خشداد  ،1393داًطگاُ ضْیذ تْطتی
30
 8تا  10اردیبُشت  -1395داوشگاٌ صىعتی شیراز
خذٍلً - 4شخ اػتثاس هطتشیاى
هطتشی

هس سشچطوِ

صغالسٌگ

تیواسستاى کاضاًی

سیواى هوتاصاى

داًطگاُ ػلَم پضضکی

اػتثاس

9

7

1

5

2

خذٍلّ - 5ضیٌِ حول ًٍقل هطتشیاى
هس سشچطوِ

صغالسٌگ

تیواسستاى کاضاًی

سیواى هوتاصاى

داًطگاُ ػلَم پضضکی

کاسخاًِ

400

500

500

350

400

تَصیغ کٌٌذُ 1

300

400

500

300

300

تَصیغ کٌٌذُ 2

300

410

200

200

300

تَصیغ کٌٌذُ 3

350

290

250

220

350

خذٍل - 7صهاى سفاسش تا دسیافت کاال
هس سشچطوِ

صغالسٌگ

تیواسستاى کاضاًی

سیواى هوتاصاى

داًطگاُ ػلَم پضضکی

کاسخاًِ
تَصیغ کٌٌذُ 1

1
1

1
2

0
0

1
1

0
0

تَصیغ کٌٌذُ 2
تَصیغ کٌٌذُ 3

3
2

1
1

0
0

1
0

0
1

 .7وتیجٍ گیری

دس ایي تحقیق تا استفادُ اص یک هذل سیاضی تْتشیي سٌاسیَ دس صًدیشُ ػشضِ تش هثٌای هؼیاسّای سَد ،صهاى سفاسش گزاسی تا
دسیافت کاال ٍ اػتثاس هطتشیاى اًتخاب گشد یذ  .هغالؼِ هَسدی ایي تحقیق دس کاسخاًِ ضیش پگاُ کشهاى اًدام ضذ .کاسخاًِ اص یک هشکض
تَصیغ هحلی استفادُ هی ًوایذ ،اها هذیشاى کاسخاًِ استفادُ اص هشکض تَصیغ سا تْیٌِ ًویداًٌ ذ .تٌاتشایي تا تشسسی سٌاسیَّای پیطٌْادی،
حالت تْیٌِ صًدیشُ ػشضِ تؼییي گشدیذ .تشای حل ایي هذل اص سٍش تشًاهِ سیضی آسهاًی استفادُ گشدیذ ٍ تا استفادُ اص ًشم افضاس
 GAMSحل ٍ اسصیاتی ضذ .دس هغالؼِ هَسدی ،کاسخاًِ ٍ تَصیغ کٌٌذُّا تؼٌَاى دٍ هٌثؼی اًتخاب ضذًذ کِ تقاضای هطتشی سا تاهیي
هیًوایٌذ ٍلی هشاکض تَصیغ دس خَاب تْیٌِ حضَس ًذاسد .تٌاتشایي دس هذل اسائِ ضذُ دٍ سٌاسیَ فؼال ٍخَد داسد .هذل اسائِ ضذُ دس ایي
تحقیق هی تَاًذ دس حالت ّای چٌذ هحػَلی ٍ چٌذ دٍسُ ای ٍ ًیض دس حالت ّای احتوالی ٍ ػذم قغؼیت ًیض تسظ ٍ تَسؼِ دادُ ضَد.
مراجع

] [1هتقی ّایذُ  ،هذیشیت تَلیذ ٍ ػولیات )1393(،اًتطاسات آٍای ضشٍیي.

] [2خَالی فشیثشص ،سصهی خؼفش ،اسذی پَسّادی ،اسائِ هذل دیٌاهیکی یک فشٍضٌذُ – چٌذ خشیذاس تشای هحػَالت فسادپزیش )1385( ،دٍهیي کٌفشاًس هلی
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