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Abstract:  
    One of the problems that defense logistics oriented organizations had always faced is
 the cost for transportation sector of logistics systems. Among the concerns of a 
logistics  organization  is  that  the  all  required  parameters  of  problem for 
decision making is not known and it has caused that Supply chain network 
design  under  uncertainty  be  one  of  the  issues  that  attracts  a  lot  of 
attentions.  In this paper a closed-loop supply chain network is designed 
and demand and average disposal fraction parameters are under uncertainty.
The  research  was  carried  out  at  the  Abuzar  branch  of  the  Ghadir 
self-sufficiency organization, which works in the field of machinery maintenance. 
In  the  mentioned  supply  chain  network,  customer  demand  for  machinery 
maintenance and average disposal fraction are not always known in advance. 
In the following  it is used from robust optimization approach to cope with 
parameters uncertainty in this network. The mathematical model of this paper 
is  mixed  integer  linear  programming.  The  objective  function  of  this 
model minimizes total logistics costs in the defense organization. After solving the 
model, numerical results presented to senior managers of the defense organization. 
Numerical results represent the performance of the proposed model.
Keywords:  Mathematics  Modelling  ,Uncertainty  ,Mixed  Integer 
Linear Programming ,Robust Optimizatio

 Robust Modelling of Multi Product Supply Chain Network of  
Maintenance Under Uncertainty (Case: a Defense Organization)
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چکیده: 

یکی از مشکالتی که سازمان های دفاعی همواره با آن روبرو بوده اند هزینه های موجود در بخش نگهداری 
و تعمیرات آنها بوده است. از جمله دغدغه های سازمان ها این است که تمامی پارامترهای الزم مسئله جهت 
تصمیم گیری در آن مشخص نیست و این باعث شده است طراحی شبکه زنجیره تامین تحت شرایط عدم 
تامین حلقه بسته طراحی  این مقاله یک شبکه زنجیره  به خود معطوف کند. در  را  قطعیت توجهات زیادی 
شده است که در آن پارامترهای تقاضا و میانگین کسر انهدام غیرقطعی هستند. این پژوهش در شعبه ابوذر 
سازمان جهاد خودکفایی غدیر که در زمینه نگهداری و تعمیرات ماشین آالت مهندسی فعالیت دارد به اتجام 
رسیده است. در شبکه زنجیره تامین این سازمان همواره تقاضای مشتریان برای نگهداری و تعمیرات ماشین 
آالت و درصد تجهیزاتی که قابل بازسازی نیستند از قبل مشخص نیست. در ادامه از رویکرد بهینه سازی استوار 
برای مواجهه با عدم قطعیت پارامترهای موجود در این شبکه استفاده شده است. مدل ریاضی این مقاله از نوع 
برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط و از نوع خطی است. هدف مدل کمینه سازی هزینه های نگهداری و 
تعمیرات و حمل و نقل در شبکه زنجیره تامین است. نتایج عددی این مدل پس از حل به مدیران این سازمان 

دفاعی ارائه شد. نتایج عددی بیانگر کارایی مدل پیشنهادی می باشد.

واژه های کلیدی: مدل سازی ریاضی، عدم قطعیت، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، بهینه سازی 
استوار
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1- مقدمه

یک زنجیره تامین شامل همه مراحلی است که چه مستقیم و چه غیر مستقیم در برآورده سازی درخواست یک مشتری 
از تامین کنندگان به کارخانه ها ارسال می شوند، سپس محصوالت  نقش دارند. در یک زنجیره تامین معمولی، مواد خام 
تولید شده در کارخانه ها به انبارهای میانی و انبارهای توزیع کنندگان ارسال می شوند و از آنجا نیز به سمت خرده فروش ها 
و در نهایت به دست مشتری نهایی یا همان مصرف کننده می رسند. اعضای یک زنجیره تامین معمولی عبارتند از: تامین 

کنندگان1، انبارها2، مراکز تولید3، توزیع کنندگان4، خرده فروشان5 و مشتری6 .]7[

در حوزه لجستیک مستقیم مقاالت متعددی تا کنون نوشته شده است و این مبحث را ازدیدگاه های مختلفی مورد بررسی 
قرار داده اند. توجه به لجستیک معکوس در چند دهه اخیر را می توان به الزامات قانونی، حساسیت های زیست محیطی و 
سودآوری اقتصادی مرتبط دانست. طی دهه های اخیر لجستیک معکوس تاثیر اقتصادی قابل توجهی روی صنعت و جامعه 

داشته است. این امر به علت اهمیت استفاده از کاالهای مستعمل در دنیای منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد.]8[

با توجه به اینکه طراحی جداگانه شبکه مستقیم و معکوس باعث زیربهینگی7 می شود ]9[ و باتوجه به افزایش روزافزون نیاز 
نیروهای مسلح به تامین به موقع، این صنایع باید بتوانند همگام با پیشرفت ها، تغییر کنند. آنها برای انجام ماموریت خویش 
در حوزه فعالیت خود، نه تنها باید سریع و چابک باشند، بلکه باید تامین کنندگان آنها و نیز شبکه توزیع محصوالتشان، 
دارای هماهنگی باال و انعطاف مناسب باشد. ]1[ لذا به دلیل جلوگیری از زیربهینگی طراحی جداگانه شبکه زنجیره تامین 
دفاعی، انجام تحقیقی در راستای طراحی یک شبکه زنجیره تامین مستقیم و معکوس یکپارچه آن هم در صنعت نت دفاعی 

می تواند در این زمینه موثر واقع شود.

در حوزه زنجیره تامین دفاعی محققان به ارائه مقاالتی پرداخته اند. در تحقیقی میخائیل شر و همکاران ]10[ به ارائه یک 
الگوی هماهنگی مکانیسم در زنجیره تامین دفاعی پرداخته اند. در این پژوهش یک سری سیاست ها برای تامین کنندگان و 
خریداران که قبال در زمینه های کاری خود در زنجیره با شکست روبرو شده اند پیشنهاد می گردد. چابکی یکی از مولفه های 
بسیار مهم برای زنجیره تامین صنایع دفاعی میباشد. ]1[ در همین راستا مقاالت متعددی به ارائه و طبقه بندی زنجیره های 
تامین چابک، ناب و یا ترکیبی از این دو حالت برای نگهداری و تعمیرات دفاعی در زمینه محصوالت خود )به عنوان مثال 

شناورهای تندرو( پرداخته اند.

2-پیشینه تحقیق

در این بخش به مرور ادبیات شبکه زنجیره تامین در سه بخش شبکه های زنجیره تامین در شرایط قطعیت، عدم قطعیت 
و بکارگیری رویکرد بهینه سازی استوار در شبکه های زنجیره تامین غیر قطعی پرداخته می شود.

2-1طراحی شبکه های زنجیره تامین

درحوزه شبکه های زنجیره تامین مستقیم در سال 2006 آلتیپارماک8 و همکاران ]11[ یک شبکه زنجیره تامین مستقیم 
طراحی کردند. آنها برای شبکه مستقیم طراحی شده از یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط استفاده کردند. مدل آنها 

1 Supplier
2 Warehouse
3 Manufacturing center
4 Distributor
5 Retailer
6 Customer
7 Sub-optimally
8 Altiparmak
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تک دوره ای، تک محصولی و چند هدفه بود. برای این مدل نیز از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک استفاده کردند.

در زمینه طراحی شبکه های زنجیره تامین معکوس در سال 2003 جایارمان1 و همکاران ]12[ مدلی برای یک شبکه 
مساله  حل  برای  آنها  داده اند.  گسترش  سمی  مواد  تولید  به  مربوط  دو سطحی،  و  محصولی  تک  معکوس  تامین  زنجیره 
پیشنهادی خود در ابعاد بزرگ، از یک روش ابتکاری استفاده نمود ه اند. پیشوایی و همکاران ]13[ یک مدل برنامه ریزی خطی 
عدد صحیح مختلط برای به حداقل رساندن هزینه های حمل و نقل و هزینه های ثابت احداث در شبکه لجستیک معکوس 

چند مرحله ای با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید ارایه نموده اند.

فلیشمن2 و همکاران در سال 1997 ]14[ یک بررسی جامع در استفاده از مدل سازی ریاضی برای مدیریت لجستیک 
معکوس ارایه نموده اند. جایارمان و همکاران در سال 1999 ]15[ یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط در مساله 
طراحی شبکه لجستیک معکوس، تحت یک سیستم سفارش کششی، بر اساس تقاضای مشتریان برای محصوالت بازیابی 
شده ارایه نموده اند. هدف از مدل ارایه شده، به حداقل رساندن هزینه کل است. در این مدل فرآیند تولید مجدد محصوالت 

مرجوعی مورد بررسی قرار گرفته است.

در حوزه طراحی شبکه های زنجیره تامین حلقه بسته در سال 2016 یی3 و همکاران ]16[ یک شبکه زنجیره تامین حلقه 
بسته مبتنی بر خرده فروش برای بازسازی تجهیزات ساخت و ساز طراحی کردند و با استفاده از روش برنامه ریزی عدد صحیح 
مختلط و الگوریتم ژنتیک آنرا حل کردند. رضا پور و همکاران ]17[ یک مدل دو سطحی ارائه کردند که در سطح باالی آن، 
طراحی شبکه معکوس استراتژیک و در سطح پایین آن برنامه ریزی عملیاتی زنجیره تأمین حلقه بسته تک محصولی در یک 
محیط رقابتی با تقاضای وابسته به قیمت انجام می شود. در تحقیقی مشابه نیز طراحی جداگانه دو شبکه زنجیره تامین غیر 
قطعی مورد بررسی قرار گرفت که در آن تقاضای مشتریان وابسته به قیمت نهایی محصول در شبکه زنجیره تامین بود. ]2[

در همان سال کایا4 و یورک5 ]18[ مدلی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین ارائه نمودند که کار یکپارچه سازی جمع 
آوری کاالی استفاده شده و توزیع کاالی نو بصورت همزمان انجام می شود. آنها یک مدل برنامه ریزی غیر خطی مکان یابی 
تسهیالت موجودی قیمت گذاری ارائه کردند که با تصمیم گیری برای مکان بهینه تسهیالت، مقدار بهینه موجودی و قیمت 

بهینه کاالهای نو و ارزشهای انگیزشی برای جمع آوری کاالهای کارکرده باعث بیشینه سازی سود زنجیره می شود.

در سال 2015 ماگدالینی6 و همکاران ]19[ یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین چند کاالیی، 
چند سطحی، چند دوره ای ارائه کردند که با استفاده از روش شاخه و کران، جواب بهینه سراسری را بدست می آورد و برای 
تست کارایی مدل، آن را روی یک مطالعه واقعی در ابعاد کوچک اجرا نمودند. در سال 2007 اوستر7 و همکاران ]20[ یک 
شبکه حلقه بسته را طراحی کردند که در آن، فقط مراکز برگشت و احیا در لجستیک معکوس مکان یابی می شوند، اما جریان 
مستقیم و معکوس همزمان بهینه می گردند. در این مقاله یک روش حل دقیق بر مبنای روش تجزیه بندرز8 ارایه شده است.

در مدل سازی های غیرخطی در سال 2011 وانگ9 و همکاران ]21[ یک مدل غیرخطی برای مساله طراحی شبکه زنجیره 
تامین حلقه بسته ارایه نموده اند. در این مدل از رویکرد درخت فراگیر جهت مدل سازی مساله استفاده شده است. در این 

1 Jayarman
2 Fleischmann
3 Yi
4 Kaya
5 Urek
6 Magdalini
7 Uster
8 Benders Decomposition
9 Wang
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مدل مکان های بالقوه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مراکز دفع با توجه به حداقل کردن تابع هدف هزینه مشخص گردیده 
است. پیشوایی و همکاران ]22[ یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته طراحی کردند که تک دوره ای، تک محصولی، تک 
هدفه و مدل از نوع برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط بود. آنها از الگوریتم ممتیک1 برای این شبکه استفاده کردند. 
همچنین سلیمانی و همکاران ]23[ نیز مدلی به صورت برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارائه کردند که چند محصولی و چند 

دوره ای و چند هدفه بود و از رویکرد الگوریتم فراابتکاری ژنتیک در آن بهره بردند.

2-2 طراحی شبکه های زنجیره تامین تحت شرایط عدم قطعیت

اینکه شبکه های زنجیره تامینی طراحی شوند که در آن تمامی پارامترهای شبکه کامال قطعی و معلوم باشد با واقعیت 
تفاوت زیادی دارد. بنابراین زنجیره تامین هایی طراحی شد که در آن پارامترهای شبکه غیرقطعی هستند که به واقعیت 
نیز نزدیک تر است. در شبکه های زنجیره تامین، پارامترهایی مثل ظرفیت مراکز، تقاضا، هزینه، میزان بازگشتی ها و ... بهتر 
است غیر قطعی در نظر گرفته شود. بنابراین، طراحی زنجیره تامینی که در برابر عدم قطعیت داده ها مقاوم باشد اهمیت 

بسزایی دارد.

در بسیاری از مطالعات انجام شده به منظور برخورد با عدم قطعیت پارامترهای مساله، از رویکرد برنامه ریزی احتمالی 
برنامه ریزی شبکه  برای طراحی و  استفاده شده است. در سال 2012باپتیستا2 و همکاران ]24[ یک مدل دو مرحله ای 
لجستیک حلقه بسته ارائه دادند که در مدل آنها پارامترهای تقاضای مشتری و بازگشت کاالها بصورت غیرقطعی و تصادفی 
در نظر گرفته شده است. در مرحله اول حل مدل، تصمیم های مربوط به مکان تسهیالت و در مرحله دوم تصمیم های مربوط 
به برنامه ریزی تولید گرفته می شود. ژاله چیان  ]25[ و همکاران  با توجه به مفاهیم زنجیره تأمین پایدار و اثرات اقتصادی 
و اجتماعی آن، یک زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار به منظور مسیریابی موجودی تحت عدم قطعیت ارائه نمودند .برای 
مواجهه با عدم قطعیت ذاتی مساله، از رویکرد برنامه ریزی تصادفی احتمالی استفاده شده و برای ارزیابی کارایی مدل ارائه 
شده، مسأله با استفاده از داده های یک نمونه واقعی حل شده است. در سال 2010 الساید3 ]26[ در پژوهشی که مدل آن 
چند دوره ای بود از رویکرد برنامه ریزی احتمالی سناریو محور استفاده کرده و مزیت استفاده از این رویکرد را نشان داد. 
در تحقیقی دیگر پیشوایی و همکارانش ]9[ با استفاده از برنامه ریزی تصادفی شبکه زنجیره تامینی طراحی کردند که تک 
دوره ای، تک محصولی و تک هدفه بود. آنها در مدل خود پارامترهای تقاضا و هزینه های حمل و نقل و کیفیت محصوالت 

بازگشتی را غیر قطعی در نظر گرفتند.

بشیری و همکارانش ]27[ در تحقیقی جامع مدلی را برای شبکه زنجیره تامین طراحی کردند که هدف و محصول آن 
چندگانه بوده و پارامترهایی از قبیل تقاضا، محصوالت بازگشتی، عملیات تولید، جمع آوری، انهدام، هزینه ها و قیمت فروش 

محصوالت غیر قطعی در نظر گرفته شده بود. رویکرد مورد استفاده آنان نیز برنامه ریزی تصادفی بود.

بسیاری از محققان رویکردهای عدم قطعیت را در صنایع گوناگون پیاده سازی کره اند. فضلی خلف و همکاران ]3[ با توجه 
به مسئله پایایی و اختالالت در زنجیره تامین اقدام به پیاده سازی یک مدل بهینه در صنعت باتری های اسیدی با توجه به 

عدم قطعیت نمودند. 

اخیرا در تحقیقی لیو4 و همکاران ]28[ شبکه حلقه بسته ای طراحی کرده و ابتدا با استفاده از روش بهینه پارتو مجموعه 
جواب های بهینه را بدست آوردند و سپس با استفاده ار الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک به تجزیه و تحلیل پرداختند. در تحقیقی 

1 Memetic Algorithm
2 Baptista
3 El-Sayed
4 Liu
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نیز سالما ]29[ و همکاران  شبکه زنجیره تامین معکوسی را طراحی کردند که در آن پارامترهای تقاضا و مقدار محصوالت 
بازگشتی از مشتریان غیر قطعی بودند. این مدل تک دوره ای و تک هدفه بوده و محصوالت مورد نظر در شبکه چندگانه در 

نظر گرفته شده بود.

پیشوایی و همکاران ]30[ یک رویکرد بهینه سازی فازی جهت برخورد با عدم قطعیت داده های ورودی در مساله طراحی 
شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پیشنهاد دادند. در این روش یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط ارایه شده است.

2-3 رویکرد بهینه سازی استوار برای مدل سازی عدم قطعیت

از  استفاده  باشد،  پارامترها وجود داشته  احتمال  توزیع  تابع  برای تخمین  اندازه کافی  به  تاریخی  هنگامی که داده های 
تابع  بهینه سازی تصادفی پیشنهاد می شود. مدل های برنامه ریزی تصادفی عموما بر روی مقدار متوسط هزینه یا سود در 
هدف تمرکز دارند. در بسیاری از مسائل واقعی به دالیل مختلف نمی توان اطالعات و داده های الزم برای تخمین تابع توزیع 
احتمال پارامترها را بدست آورد. در این شرایط استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار که نیازی به اطالعات آماری پارامترها، 

مانند تابع توزیع احتمالشان ندارد، پیشنهاد می گردد.

مفاهیم و بروز رویکرد بهینه سازی استوار1 برای اولین بار در سال 1973 میالدی توسط سویستر2 ]31[ بیان شد. سویستر 
بدون اینکه رویکرد ابداعی خود را استوار نام گذاری کند، برای کنترل عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله، با فرض 
اقدام به جایگذاری حدود بدبینانه  باال و یک حد پایین در حال تغییر هستند،  اینکه پارامترهای غیرقطعی بین یک حد 
پارامترهای غیرقطعی مسئله نمود. وی با این کار، از پراکندگی جواب های بدست آمده ناشی از ورود پارامترهای غیر قطعی 

مدل جلوگیری و جواب مسئله را کنترل نمود.

با توجه به اینکه این رویکرد بسیار محافظه کارانه عمل می کرد، بسیار ریسک گریز نیز بود اما دارای عملکرد مناسبی هم 
بود. بعد از گذشت زمان نه چندان طوالنی، محققینی که اقدام به توسعه رویکرد ارائه شده توسط سویستر پرداختند، از 
عنوان بهینه سازی استوار استفاده کردند. آنها حدود باال و پایین یادشده برای پارامترهای دارای عدم قطعیت را فضای عدم 

قطعیت3 نامیدند.

بن تال و نمیروفسکی4 ]32[  بعدها با در نظر گرفتن فضای عدم قطعیت به صورت بیضوی5، تا حدودی از محافظه کاری 
مدل سویستر کاستند اما در عوض به پیچیدگی مدل های خود افزودند. مدل بدست آمده آنها غیرخطی بود و همین باعث 

پیچیده شدن روابط ریاضی آنها شده بود.

برتسیماس و سیم6 ]33[ در تحقیقات خود توانستند مدلی ارائه کنند که محافظه کاری آن توسط تصمیم گیرنده قابل 
تنظیم باشد و همچنین به صورت خطی باشد. اما با این حال باعث افزایش پیچیدگی های ریاضی در مدل آنها شده بود. پس 
از تحقیق برتسیماس و سیم، بن تال و نمیرفسکی شروع به توسعه تحقیقات خود کردند و اینطور بیان داشتند که مدل ارائه 

شده توسط برتسیماس و سیم حالت خاصی از مدل ارائه شده آنهاست.

در سال 2011 پیشوایی و همکاران ]34[  به طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا، 
هزینه حمل و نقل و نرخ بازگشتی ها پرداخته اند. آنها روی پارامتر نرخ بازگشتی ها یک تحلیل حساسیت انجام دادند و بدین 

1 Robust Optimization
2 Soyster
3 Uncertainty set
4 Ben-tal & Nemirovski
5 Ellipsoidal
6 Bertsimas & Sim
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طریق مزیت استفاده از بهینه سازی استوار را در برابر مدل معادل قطعی مسئله نشان دادند. پیشوایی همچنان در تحقیقی 
مشابه از رویکرد استوار امکانی1 ]35[ در جهت مقابله با عدم قطعیت پارامترها در شبکه زنجیره تامین مورد نظر استفاده 

کرد و کارایی رویکرد مورد نظر را به اثبات رساند.

حسنی و همکاران ]36[ به طراحی شبکه زنجیره تامین کاالهای فاسد شدنی پرداختند و در آن تقاضا و هزینه خرید را 
غیر قطعی در نظر گرفتند و از رویکرد بهینه سازی استوار بهره جستند. آنها با استفاده از مثال های عددی ضرورت استفاده 
از این رویکرد را تبیین کردند. همچنین صفاری و همکاران ]4[  در صنعت فوالد از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده 
کردند و قسمت هایی از مطالعه موردی که به صورت غیر قطعی و ذاتی در این صنعت وجود داشت را توسط این رویکرد وارد 

مدل سازی کردند. 

یکپارچه طراحی کردند و  برای شبکه لجستیک  برنامه ریزی صحیح غیرخطی  و یوسف آبادی ]5[ یک مدل  شیشه بری 
از روش بهینه سازی استوار تحت سناریو برای قطعی سازی پارامترها استفاده کردند که هدف آنها یافتن جوابی استوار و 

کمینه سازی هزینه ها بود.

اخیرا هاتفی]37[ در پژوهشی  شبکه زنجیره تامینی طراحی کرد و در آن تسهیالت توزیع و تجمیع را به صورت ادغام 
شده )Hybrid( در نظر گرفت. این کار تا حدود زیادی باعث کاهش هزینه های موجود در شبکه زنجیره تامین شد. وی در 
پژوهش خود از رویکرد بهینه سازی استوار برای تقابل با عدم قطعیت پارامترهای شبکه استفاده کرد. بابازاده ]38[ و همکاران  
در تحقیقی شبکه لجستیکی را طراحی کردند و یکی از اهداف این شبکه لجستیک را مسئولیت پذیری این شبکه در نظر 
گرفتند و در آن پارامترهای هزینه و تقاضا را غیر قطعی در نظر گرفتند و با رویکرد بهینه سازی استوار به حل پرداختند. در 
حوزه دارو  نوری و قهرمانی نهر  به استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار امکانی با توجه به ارائه تخفیف در خرید مواد اولیه 
پرداختند. با توجه به  مقاالت و پژوهش های ارائه شده این مقاله نیز سعی در بکارگیری از این رویکرد در جهت مواجهه با 

عدم قطعیت و پیاده سازی در سیستم نگهداری و تعمیرات یک سازمان دفاعی دارد.

2-4 تعریف مسئله

مسئله اصلی در این سازمان نبودن یک سیستم دقیق شناسایی و کنترل هزینه های موجود در شبکه زنجیره تامین سازمان 
مورد نظر است. هزینه هایی از قبیل ساخت و تولید، گارانتی تجهیزات، نگهداری و تعمیرات، حمل و نقل و غیره همگی 
در شبکه دخیل هستند. تمرکز ما در این مقاله طراحی یک شبکه زنجیره تامین مستقیم/معکوس یکپارچه ماشین آالت 
مهندسی برای شعبه ابوذر به منظور کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات شبکه زنجیره تامین است. ماشین آالتی نظیر 
لودر، بولدوزر، غلطک و ... همواره جهت انجام فرایندهای نگهداری و تعمیرات و بازسازی به این سازمان فرستاده می شوند و 
این سازمان پس از بررسی های الزم، ماشین آالت را یا تعمیر کرده و دوباره مانند یک محصول نو وارد زنجیره کرده و یا اینکه 
آن را از رده خارج می کند. با توجه به اینکه تقاضای مشتریان راجع به تعمیرات قطعی نمی باشد و اینکه داده های دقیقی 
از اطالعات مربوط به تقاضای مشتریان وجود ندارد تا بتوان از توزیع های احتمالی استفاده کرد، لذا از رویکرد بهینه سازی 
استوار که رویکردی مناسب در جهت مقابله با چنین شرایطی است استفاده می شود. تصمیمات مهمی که باید برای این 
شبکه زنجیره تامین گرفته شود این است که چه تعداد از تجهیزات دریافتی از مشتریان باید پذیرفته شود و چه تعداد از آنها 
بازسازی شود و چه تعداد بازسازی نشود، تصمیم مهمی است که مدل ریاضی که در این تحقیق نوشته می شود، قابلیت این 

را دارد تا این متغیرها را مشخص کند.

1 Robust Possibilistic
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3- مدل سازی ریاضی

3-1- مفروضات

مدل از نوع تک هدفه و چند محصولی و برای یک دوره یک ساله می باشد که مراکز توزیع در جریان مستقیم و مراکز 
جمع آوری و مراکز بازرسی و مراکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی و مراکز انهدام در جریان معکوس در نظر گرفته شده اند. 
برای صرفه جویی بیشتر اقتصادی مراکز جمع آوری و توزیع به صورت ترکیبی در نظر گرفته شده است. مکان مشتریان و 
مراکز انهدام از پیش تعیین شده می باشد. مدل ریاضی ارائه شده در این تحقیق از نوع برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی 
و تک هدفه می باشد. تابع هدف این مدل ریاضی از نوع کمینه سازی هزینه های احداث مراکز نگهداری و تعمیرات و هزینه 

حمل و نقل تجهیزات بین مراکز می باشد.

به مراکز جمع آوری و سپس مراکز  تقاضای مشتریان شروع می شود و سپس  از  بازسازی ماشین آالت مهندسی  فرایند 
بازسازی  باید  از جمع آوری تجهیزاتی که  ادامه می یابد. پس  انهدام در جریان معکوس  بازسازی و  نگهداری و تعمیرات و 
شوند، این تجهیزات به مراکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی فرستاده می شوند و در این مراکز فرایند بازرسی روی آنها 
انجام می شود. پس از بازرسی تجهیزات قابل بازسازی برای ادامه فرایند در همانجا می مانند و باقی تجهیزات به مراکز انهدام 

فرستاده می شوند. 

برای تجزیه و تحلیل اولیه، مدل مد نظر را با استفاده از نرم افزار GAMS1 حل شده و نتایج مدل تحت تجزیه و تحلیل 
قرار گرفته است. در شکل زیر ساختار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات ماشین آالت مهندسی این سازمان نشان داده 

شده است.

شکل 1. ساختار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات سازمان دفاعی

3-2-اندیس ها

I اندیس مکان بالقوه مراکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی

j اندیس مکان بالقوه مراکز جمع آوری و توزیع ترکیبی )هایبرید(

k اندیس مکان ثابت مراکز انهدام

n اندیس مکان ثابت مشتریان

p اندیس تجهیزات

1  General Algebraic Modeling System
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3-3-پارامترها

p ام برای تجهیز  n تقاضای مشتری : D np

S : میانگین کسر انهدام

p ام برای تجهیز i ظرفیت نگهداری و تعمیرات و بازسازی مرکز : Cr ip

p برای تجهیز j ظرفیت جمع آوری مرکز :Cc jp

p ام برای تجهیز j ظرفیت توزیع مرکز : Cd jp

3-2-هزینه ها

i  هزینه ثابت احداث مرکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی جدید :F i

j هزینه ثابت احداث مرکز تجمیع و توزیع ترکیبی )هایبرید( جدید :G j

j ام به مرکز جمع آوری و توزیع n از مشتری p هزینه حمل و نقل هر واحد تجهیز :C njp

i به مرکز بازسازی j از مرکز جمع آوری و توزیع p هزینه حمل و نقل هر واحد تجهیز :A jip

B ijp: هزینه حمل و نقل هر واحد تجهیز بازسازی شده p از مرکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی i به مرکز جمع آوری 

j و توزیع

n به مشتری j از مرکز جمع آوری و توزیع p هزینه حمل و نقل هر واحد تجهیز بازسازی شده :E jnp

k به مرکز بازیافت i از مرکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی p هزینه حمل و نقل هر واحد تجهیز غیر قابل بازسازی :V ikp

φ np : جریمه عدم ارضای تقاضای هر واحد از تجهیز p برای مشتری n ام

3-3-متغیرها

j ام به مرکز جمع آوری و توزیع n از مشتری p مقدار تجهیز انتقال یافته :X njp

i به مرکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی j از مرکز جمع آوری و توزیع p مقدار تجهیز انتقال یافته :U jip

j به مرکز جمع آوری و توزیع i از مرکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی p مقدار تجهیز بازسازی شده انتقال یافته :P ijp

n به مشتری j از مرکز جمع آوری و توزیع p مقدار تجهیز باز سازی شده انتقال یافته :Q jnp

k به مرکز بازیافت i از مرکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی p مقدار تجهیز غیر قابل بازسازی انتقال یافته :T ikp

p ام از تجهیز n مقدار تقاضای برآورد نشده مشتری :SS np

3-4-متغیرهای صفر یا یک

اگر مرکز نگهداری و تعمیرات و بازسازی جدید احداث شود y i برابر یک و در غیر اینصورت صفر است.



30

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
ستان 1399

ش شمارۀ 3 ، بهار و تاب
 پی

 

 

 برابر یک و در غیر اینصورت صفر است. 𝑧𝑧𝑗𝑗 اگر مرکز جمع آوری و توزیع ترکیبی جدید احداث شود
سازی می باشد. تابع هدف ز جنس هزینه است پس از نوع کمینهتابع هدف از نوع خطی است. با توجه به اینکه تابع هدف ا

های ج دسته جمله است که نشانگر هزینهکند. این تابع هدف شامل پنیکساله کمینه میه را در یک دوره هزینه کل شبک
نه عدم ارضای تقاضا هستند. های حمل و نقل بین عناصر و هزیجدید، هزینه نگهداری و تعمیرات احداث مرکز بالقوه

 شوند.ت در نظر گرفته میهستند همگی مثبات جابه جا شده بین عناصر های تصمیم که بیانگر تعداد تجهیزمتغیر
 

min
 

𝑍𝑍 = ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑖𝑖 + ∑ 𝐺𝐺𝑗𝑗
𝑗𝑗

𝑧𝑧𝑗𝑗 + ∑ ∑ ∑ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑗𝑗𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑗𝑗𝑛𝑛

+ ∑ ∑ ∑ 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑖𝑖

𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑛𝑛

+ ∑ ∑ ∑ 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛

+ ∑ ∑ ∑ 𝐸𝐸𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛

+ ∑ ∑ ∑ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

+ ∑ ∑ 𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

                                             (1) 

∑ 𝑄𝑄𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛 +
𝑗𝑗

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ≥ 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 , 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃  (2) 

∑ 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗

= 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛    ∀𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁, 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃               (3) 

∑ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖

= ∑ 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑛𝑛

  ∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃               (4) 

∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗

≥ (1 − 𝑠𝑠) ∑ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑗𝑗

   ∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼 , 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃(5) 

∑ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖

≥ (𝑠𝑠) ∑ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑗𝑗

   ∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼 , 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃       (6) 

∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖

= ∑ 𝑄𝑄𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛

        ∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 , 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃        (7) 

∑ ∑ 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

≤ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗𝑛𝑛𝑧𝑧𝑗𝑗
𝑛𝑛

  ∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽                (8) 

∑ ∑ 𝑄𝑄𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

≤ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗𝑛𝑛𝑧𝑧𝑗𝑗
𝑛𝑛

    ∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽             (9) 

∑ ∑ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑛𝑛

≤ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑛𝑛

   ∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼                (10) 

𝑋𝑋𝑛𝑛𝑗𝑗𝑛𝑛 ≤ 𝑄𝑄𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛      ∀𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 , 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 , 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃     (11) 
𝑦𝑦𝑖𝑖, 𝑧𝑧𝑗𝑗 ∈ {0,1}, ∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼 , 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽                         (12) 

𝑋𝑋𝑛𝑛𝑗𝑗𝑛𝑛, 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛, 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛, 𝑄𝑄𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 ≥ 0 , ∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 , 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 , 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃 , 𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾       (13) 
 

های حمل و نقل آوری، مراکز توزیع بالقوه، هزینهز جمعهای احداث مراکز بازسازی، مراک( مقدار هزینه1تابع هدف شماره )
ر ارضای ( بیانگ2کند. محدودیت شماره )رضای تقاضای مشتریان را کمینه میات بین عناصر شبکه و جریمه عدم اتجهیز

دارد که تمامی ( بیان می3باشد. محدودیت شماره )که قابل پاسخگویی به مشتریان می اتی استتقاضای آن مقدار از تجهیز
آوری و توزیع فرستاده می شود، توسط مراکز جمع بازسازینگهداری و تعمیرات و ای اتی که از طرف مشتریان برتجهیز

نگهداری و تعمیرات و برای تجهیز ( بیانگر این است که هر مقدار 4ترکیبی )هایبرید( جمع خواهد شد. محدودیت شماره )
بیانگر ( 5شود. محدودیت شماره )ارسال می، از آنجا به سمت مراکز رودکیبی میبازسازی به مراکز جمع آوری و توزیع تر

1)بازسازی فرستاده شده است، مقدار نگهداری و تعمیرات و اتی که به مرکز این است که از تمامی تجهیز − 𝑆𝑆)  درصد از
ترکیبی )هایبرید( تحویل  آوری و توزیعای ارسال به مشتریان به مرکز جمعو بر گیردمورد نگهداری و تعمیرات قرار میآن 
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مدل سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت/بهزاد مرادی  

 

بازسازی به  نگهداری و تعمیرات و اتی که برایاز تجهیزدرصد   𝑆𝑆( بیان می دارد که 6شود. محدودیت شماره )داده می
شوند. محدودیت ز آنجا به مرکز بازیافت ارسال میو ا صرفه اقتصادی برای این کار ندارندمرکز بازسازی فرستاده شده بودند 

بازسازی به مراکز  نگهداری و تعمیرات و اتی که از مراکزبازگشت هر چقدر از تجهیزدر جریان دارد که ( بیان می7اره )شم
( 10و )( 9( و )8شود. محدودیت های شماره )، همگی به مشتریان تحویل داده میاستشده آوری و توزیع تحویل دادهجمع

بازسازی هستند. محدودیت  تعمیرات ونگهداری و  آوری و توزیع ترکیبی)هایبرید( و مراکزمربوط به ظرفیت مراکز جمع
شوند نباید کمتر از مقداری فرستاده می اتی که پس از بازسازی به مشتریان نهایی( بیانگر این است که تجهیز11اره )شم

ای باینری ( نشانگر متغیره13( و )12اند. محدودیت های شماره )آوری شدهبازسازی از مشتریان جمعباشند که به منظور 
 های تصمیم مربوطه هستند. منفی بودن متغیرو غیر 
 سازی استواررویکرد بهینه.4

د شد. در ادامه برای استوار کردن مدل استفاده خواه  [33] سازی استوار برتسیماس و سیمدر این بخش از رویکرد بهینه
 .شودشریح رویکرد مورد نظر پرداخته میتبه 
 1عدم قطعیت مقادیر سمت چپ-1-4

𝑚𝑚یک ماتریس  𝐴𝐴تایی،  𝑛𝑛یک بردار  ´𝑐𝑐گیریم که در آن ریزی خطی زیر را در نظر میبرنامهمدل  × 𝑛𝑛  ،𝑏𝑏  یک بردار𝑚𝑚 
 یک چند وجهی باشد. 𝑋𝑋تایی و 

min𝑐𝑐׳𝑥𝑥                              (14) 
S.t. 

𝐴𝐴𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 
 

هر پارامتر دهیم که نشان می�̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 دارای عدم قطعیت باشد، هر کدام از عناصر را با  Aحال اگر فرض کنیم عناصر ماتریس 
�̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖]شود که مقداری در بازه متقارن و مستقل در نظر گرفته می دار،دارای عدم قطعیت کران − �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖, �̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖]  اختیار

دهند. اکنون اگر فرض انحراف از مقدار اسمی را نشان میبه ترتیب برابر با مقدار اسمی و مقدار �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 و �̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 کند. عبارات می
( به صورت زیر 14مسئله )ام باشند، آنگاه   iبرابر با تعداد پارامترهای دارای عدم قطعیت در محدودیت  𝐽𝐽𝑖𝑖کنیم مجموعه 

 شود.نوشته می
 

min 𝑐𝑐׳𝑥𝑥                             (15) 
S.t. 

∑ �̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 ≤ 𝑏𝑏𝑖𝑖  ∀𝑖𝑖, �̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝐽𝐽𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

 

𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 
 توان نوشت:( را به صورت زیر نیز می15سئله )م
 

min 𝑐𝑐׳𝑥𝑥                                   (16) 
S.t. 

max
�̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖∈∈𝐽𝐽𝑖𝑖

(∑ �̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ≤ 𝑏𝑏𝑖𝑖    ∀𝑖𝑖 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 
                                                 

1Left Hand Side (L.H.S)  



32

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
ستان 1399

ش شمارۀ 3 ، بهار و تاب
 پی

 

 

 
 آوریم:بدست مییز با توجه به رابطه زیر را ن �̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 1مقدار انحراف مقیاس بندی شده

 

𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 =
�̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

�̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
                                                   (17) 

 
باشند . بیشترین انحراف از مقدار اسمی میداده های غیر قطعی، مقادیر اسمی و  �̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 و �̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 و �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖در این رابطه به ترتیب 

, 1−]یک متغیر تصادفی است که مقادیری بین  𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖عبارت   کند.اختیار می [1
ند که بودجه ام تعریف کرد iبرای محدودیت  𝛤𝛤𝑖𝑖سازی استوار برتسیماس و سیم یک پارامتر جدید به نام در رویکرد بهینه

,0]تواند مقادیری بین می 𝛤𝛤𝑖𝑖شود. پارامتر عدم قطعیت نامیده می |𝐽𝐽𝑖𝑖|]  اختیار کند که در آن|𝐽𝐽𝑖𝑖|  تعداد اعضای مجموعه
𝐽𝐽𝑖𝑖 کاری حل تنظیم کند. انحراف مقیاس استواری روش را در مقابل محافظه دهد. وظیفه این پارامتر این است کهرا نشان می

,|𝐽𝐽𝑖𝑖−|]ام هم مقادیری بین  iبندی شده محدودیت  |𝐽𝐽𝑖𝑖|] کند و باید در محدودیت زیر صدق کند:اختیار می 
 

∑ 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝛤𝛤𝑖𝑖 ,    ∀𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
                                       (18) 

 شود:به صورت زیر تعریف می 𝐽𝐽𝑖𝑖بر اساس همین محدودیت مجموعه 
 

𝐽𝐽𝑖𝑖 = {�̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖|�̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = �̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 , ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗, 𝜂𝜂 ∈ 𝑍𝑍} (19) 
 

 شود:به صورت زیر تعریف می Zکه در آن مجموعه 
 

𝑍𝑍 = {𝜂𝜂||𝜂𝜂| ≤ 1 , ∑ 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
≤ 𝛤𝛤𝑖𝑖 , ∀𝑖𝑖}           (20) 

 توانیم بنویسیم:با این توضیحات می
 

∑ �̃�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑖𝑖

= ∑(�̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑖𝑖

= ∑ �̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑖𝑖

+ ∑ �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑖𝑖

  ,

∀𝑖𝑖                                            (21) 
 شود:( به صورت زیر بازنویسی می16له )بنابراین مسئ

 

∑ �̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑖𝑖

+ max
𝜂𝜂𝑖𝑖∈𝑍𝑍𝑖𝑖

(∑ �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑖𝑖

) ≤ 𝑏𝑏𝑖𝑖 , ∀𝑖𝑖                                      (22) 

                                                 
1Scaled Deviation  
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مدل سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت/بهزاد مرادی

 

 

 
 شود:اینگونه نوشته می ∗𝑋𝑋ام برای جواب بهینه  i( تابع حفاظت محدودیت 22با توجه به مسئله )

 
max
𝜂𝜂𝑖𝑖∈𝑧𝑧𝑖𝑖

�̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑥𝑥𝑖𝑖
∗| 

S.t. 

∑ 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
≤ 𝛤𝛤𝑖𝑖 , ∀𝑖𝑖                     (23) 

0 ≤ 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 1 , ∀𝐽𝐽𝑖𝑖 
 

 نویسیم:ریف کرده و مسئله دوگان آن را میرا تع 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖و  𝑍𝑍𝑖𝑖( متغیرهای دوگان 23اکنون برای مسئله )
 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 𝛤𝛤𝑖𝑖 𝑧𝑧𝑖𝑖 + ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖∈𝐽𝐽𝑖𝑖

 

S.t. 
𝑧𝑧𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑥𝑥𝑖𝑖

∗| , ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽𝑖𝑖                      (24) 
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0 , 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽𝑖𝑖 
𝑧𝑧𝑖𝑖 ≥ 0 , ∀𝑖𝑖 

 
 ( افزوده می شود22مسئله ) ( به24در انتها مسئله )

 
. min 𝑐𝑐׳𝑥𝑥 

S.t. 
∑ �̅�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑖𝑖
+ 𝑧𝑧𝑖𝑖𝛤𝛤𝑖𝑖 + ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖∈𝐽𝐽𝑖𝑖

≤ 𝑏𝑏𝑖𝑖 , ∀𝑖𝑖                          (25) 

𝑧𝑧𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ �̂�𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 ,    ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽𝑖𝑖 
−𝑦𝑦𝑖𝑖 ≤ 𝑥𝑥𝑖𝑖 ≤ 𝑦𝑦𝑖𝑖 , ∀𝑗𝑗 
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0 , ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽𝑖𝑖 

𝑧𝑧𝑖𝑖 ≥ 0 , ∀𝑖𝑖 
𝑦𝑦𝑖𝑖 ≥ 0 , ∀𝑗𝑗 

𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 
 

 شود:ان ابداع شده است، چنین تفسیر میکه توسط نویسندگ 𝛤𝛤𝑖𝑖در این مدل وجود پارامتر 
  اگر𝛤𝛤𝑖𝑖 = مانند شود. یا به عبارت دیگر محدودیت به در برابر عدم قطعیت پشتیبانی نمیام  i، آنگاه محدودیت  0

 شود.حالت قطعی در نظر گرفته می

  اگر𝛤𝛤𝑖𝑖 = |𝐽𝐽𝑖𝑖|  آنگاه محدودیت ،i شود و یا به عبارت دیگر مل در برابر عدم قطعیت محافظت میام به طور کا
 محدودیت دارای بیشترین سطح حفاظت است.

  اگر𝛤𝛤𝑖𝑖 ∈ (0, |𝐽𝐽𝑖𝑖|) ای بین سطح حفاظت از محدودیت گیرنده می تواند موازنه، آنگاه تصمیمi  ام و درجه
 کاری جواب بدست آورد.محافظه
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 عدم قطعیت مقادیر سمت راست-4-2
 �̃�𝑏𝑖𝑖کنیم عدم قطعیت داده فقط منحصر به مقادیر سمت راست باشد. بنابراین پارامتر مورد نظر به صورت اکنون فرض می
,�̂�𝑏𝑖𝑖شود و به ترتیب نمایش داده می �̅�𝑏𝑖𝑖  مقادیر اسمی و بیشترین مقدار انحراف از مقدار اسمی خواهند بود. پارامتر مورد

�̃�𝑏𝑖𝑖نظر در بازه ∈ [�̅�𝑏𝑖𝑖 − �̂�𝑏𝑖𝑖, �̅�𝑏𝑖𝑖 + �̂�𝑏𝑖𝑖]  کند.مقدار اختیار می 
 در این حالت مسئله اصلی به شکل زیر خواهد بود:

 
min 𝑐𝑐׳𝑥𝑥                              (26) 

S.t. 

𝐴𝐴𝑥𝑥 ≤ �̅�𝑏𝑖𝑖 + min
𝜂𝜂´𝑖𝑖∈𝑧𝑧׳𝑖𝑖

(∑ �̂�𝑏𝑖𝑖𝜂𝜂׳𝑖𝑖
𝑗𝑗

) , ∀𝑖𝑖 

𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 
 

 دهد و داریم:نحراف مقیاس بندی شده را نشان میمقدار ا 𝑖𝑖׳𝜂𝜂در این مسئله 
 

𝑧𝑧׳𝑖𝑖 = {𝜂𝜂׳𝑖𝑖 ||𝜂𝜂׳𝑖𝑖| ≤ 1, 𝜂𝜂׳𝑖𝑖 ≤ 𝛤𝛤׳𝑖𝑖}                   (27) 
( جایگذاری شود، مدل معادل استوار برای حالتی که مقادیر 39به طور مشابه اگر مسئله دوگان تابع حفاظت، در مسئله )

 آید که عبارت است از:سمت راست غیر قطعی هستند بدست می
 

min 𝑐𝑐׳𝑥𝑥                        (28) 
S.t. 

𝐴𝐴𝑥𝑥 ≤ �̅�𝑏𝑖𝑖 − 𝛤𝛤׳𝑖𝑖�̂�𝑏𝑖𝑖 , ∀𝑖𝑖  
𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 

 
کند. برای اختیار می [0,1]دهد و مقداری در بازه ام را نشان می iبودجه عدم قطعیت سمت راست محدودیت  𝑖𝑖׳𝛤𝛤پارامتر 

 داریم: 𝑖𝑖׳𝛤𝛤تفسیر مقادیر پارامتر
  اگر𝛤𝛤׳𝑖𝑖 = شود و همچون مدل قطعی مترهای سمت راست مسئله حفاظت نمی، مدل در برابر عدم قطعیت پارا 0

 شود.محسوب می

  اگر𝛤𝛤׳𝑖𝑖 =  شود.قطعیت مقادیر سمت راست محافظت می، مدل به طور کامل در برابر عدم  1

  اگر𝛤𝛤׳𝑖𝑖 ∈ کاری ام و درجه محافظه iای بین میزان حفاظت از محدودیت تواند موازنه، تصمیم گیرنده می (0,1)
 جواب بدست آورد.

 مدل همزاد استوار پیشنهادی-4-3
( غیر 𝑆𝑆ات بازگشتی )درصد تجهیز ( و𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛های تقاضای مشتریان )ه زنجیره تامین یکپارچه، پارامترشبکدر مدل ریاضی 

ات و درصد تجهیز �̃�𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛به صورت  قطعی، تقاضای مشتریانررهای غیاند. برای نمایش پارامتقطعی در نظر گرفته شده
 .شودداده می نمایش �̃�𝑆به صورت  زگشتیبا



35

Jo
ur

na
ls

.ih
uo

.a
c.

ir
 

مدل سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت/بهزاد مرادی  

 

�̅�𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛]با توجه به عدم قطعیت تقاضای مربوط به مشتریان، پارامتر مذکور مقادیری در بازه  − �̂�𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛, �̅�𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 + �̂�𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛]  اختیار
ن به ترتیب مقدار اسمی و بیشترین انحراف از مقدار اسمی برای پارامتر تقاضای مشتریا �̂�𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛و  �̅�𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛کند. مقادیر می

به ترتیب برابر با مقدار اسمی و بیشترین انحراف از مقدار  �̂�𝑆و  𝑆𝑆̅زگشتی نیز، مقادیر ات باهستند. برای پارامتر درصد تجهیز
𝑆𝑆̅]اسمی هستند و مقداری در بین بازه  − �̂�𝑆, 𝑆𝑆̅ + �̂�𝑆] کند.اختیار می 

 شود:( به صورت زیر نوشته می2با توجه به توضیحات باال، ابتدا محدودیت )
 

∑ 𝑄𝑄𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛 +
𝑗𝑗

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ≥ �̃�𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛 ∀𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 , 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃  ) (29 

 
باشد، لذا با استفاده از تعریف یک بودجه عدم محدودیت باال دارای پارامتر غیرقطعی می با توجه به اینکه سمت راست

 شود.ر همتای آن به صورت زیر نوشته میدیت استواقطعیت، محدو
 

∑ 𝑄𝑄𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛 +
𝑗𝑗

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ≥ �̅�𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛤𝛤𝑛𝑛𝑛𝑛�̂�𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛     ∀𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 , 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃                                                         (30) 

اختیار  [0,1]رساند که مقداری بین را می 𝑝𝑝تجهیز ام از  𝑛𝑛بودجه عدم قطعیت تقاضای مشتری  𝛤𝛤𝑛𝑛𝑛𝑛در این محدودیت 
. شوداستفاده می  [34]تال  و پیشواییتوسط بن( از رویکرد استفاده شده 3کند. برای نوشتن همتای استوار محدودیت )می

قطعی وجود دارد به یک محدودیت ساوی را که در آن یک پارامتر غیرآنها با استفاده از این رویکرد در ابتدا محدودیت م
 نامساوی تبدیل کردند و سپس همتای استوار محدودیت مورد نظر را بدست آوردند.

بدست  برای آننامساوی نوشته و همزاد استوار ( را از حالت مساوی به حالت 3محدودیت )با استفاده از این رویکرد، ابتدا 
 .آیدمی
 

�̅�𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝛤𝛤׳𝑛𝑛𝑛𝑛�̂�𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛 ≤ ∑ 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗

≤ �̅�𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛤𝛤׳𝑛𝑛𝑛𝑛�̂�𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛   ∀𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 , 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃                            (31) 

 
 کند.اختیار می [0,1]( است و مقداری بین 31بودجه عدم قطعیت مربوط به محدودیت ) 𝑛𝑛𝑛𝑛׳𝛤𝛤پارامتر 

باشد، مقادیری بین بازه غیر قطعی می �̃�𝑆(، با توجه به اینکه پارامتر 5برای توسعه همتای استوار محدودیت )
[𝑆𝑆̅ − �̂�𝑆, 𝑆𝑆̅ + �̂�𝑆] های سازی و اضافه کردن متغیراز سادهکند. همچنین پس اختیار می𝑍𝑍𝑖𝑖𝑛𝑛, 𝑃𝑃𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛, 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛  محدودیت ،

 متناظر استوار آن برابر است با:
 

∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗

+ 𝑆𝑆̅ ∑ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑗𝑗

− 𝛤𝛤𝑖𝑖𝑛𝑛𝑍𝑍𝑖𝑖𝑛𝑛 − ∑ 𝑃𝑃𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑗𝑗

≥ ∑ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑗𝑗

   ∀ 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼, 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃                                 (32) 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑛𝑛 + 𝑃𝑃𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛 ≥ �̂�𝑆𝑦𝑦𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛    ∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼, 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃  (33) 
−𝑦𝑦𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛 ≤ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛 ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑖𝑖𝑛𝑛 ∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼, 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃  (34) 
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یت کند. همتای استوار محدوداختیار می [0,1]( است و مقداری در بازه 32بودجه عدم قطعیت محدودیت ) 𝛤𝛤𝑖𝑖𝑖𝑖پارامتر 
 شود:( نیز به صورت زیر نوشته می6)
 

∑ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖

≥ 𝑆𝑆̅ ∑ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗

+ 𝑍𝑍׳𝑖𝑖𝑖𝑖𝛤𝛤׳𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑ 𝑃𝑃׳𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗

     ∀ 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼, 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃                               (35) 

𝑍𝑍׳𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑃𝑃׳𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ �̂�𝑆𝑦𝑦׳𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖    ∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼, 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃(36) 
−𝑦𝑦׳𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑦𝑦׳𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 ∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼, 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃 (37) 

 
 کند.اختیار می [0,1]( است و مقداری در بازه 35بودجه عدم قطعیت محدودیت ) 𝑖𝑖𝑖𝑖׳𝛤𝛤پارامتر 

 
 عملکرد مدل استوار پیشنهادی.5

برای بررسی عملکرد مدل استوار پیشنهادی و بررسی رفتارهای پارامترهای غیر قطعی و تجزیه تحلیل شبکه زنجیره تامین 
مسئله شماره یک همان شبکه زنجیره  .شودگرفته می در نظر واقعی سازمان دفاعی و ابعاد باالتر در ابعاد ، مدلیکپارچه

 نشان داده شده است. 1اطالعات بیشتر در جدول  تامین مطالعه موردی این پژوهش است.
 
 

 ابعاد مختلف مسئله. 1جدول 

 تعداد مراکز اتتعداد تجهیز
 مشتریان ثابت

 تعداد مراکز
 انهدام ثابت

تعداد مراکز 
بالقوه جمع 
 آوری و توزیع

تعداد مراکز 
بالقوه تعمیر و 

 بازسازی

 شماره مسئله

)مطالعه 1 1 1 1 5 5
 موردی(

10 10 1 5 5 2 
15 10 3 7 8 3 

 
 

 هاتعداد متغیرها و محدودیت. 2 جدول

 ابعاد مسئله
|𝑵𝑵||𝑱𝑱||𝑰𝑰||𝑲𝑲||𝑷𝑷| 

بودجه عدم 
 قطعیت

 تعداد متغیرها تعداد محدودیت ها

 استوار قطعی استوار قطعی
5*1*1*1*5 0.5 95 154 93 123 
10*1*5*5*10 0.5 871 2516 1661 2764 
15*3*8*7*10 0.5 1725 7013 4306 7906 
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آمده است  3های تصادفی از تابع توزیع احتمال یکنواخت که در جدول امترهای قطعی مسئله به صورت دادهمقدار پار

�̃�𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛ات بازگشتی به ترتیب در بازه تجهیزهای تقاضا و کیفیت کنند. پارامترپیروی می ∈ �̃�𝑆و  [5,15] ∈ [. 1, و با  [3.
 متغیر هستند. 0.2و  10مرکزیت 

 
 

 تابع توزیع پارامترها. 3جدول 

پارامتره تابع توزیع پارامترها تابع توزیع
 ا

~𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼(𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑) 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ~𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(100000000,200000000) 𝐹𝐹𝑖𝑖 
~𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼(𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑) 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 ~𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(100000000,200000000) 𝐺𝐺𝑛𝑛 
~𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼(𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑) 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 ~𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(200,400) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 
~𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼(𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑) 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ~𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(200,400) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 
~𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼(𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑) 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 ~𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(200,400) 𝐶𝐶𝑈𝑈𝑖𝑖𝑛𝑛 

  ~𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(10000000,15000000) 𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛 

 
 تاثیر عدم قطعیت پارامترها-5-1

گیرد. دار تابع هدف مورد بررسی قرار میتاثیر عدم قطعیت پارامترها ابتدا با تغییر در مقدار بودجه عدم قطعیت در مق
,𝛤𝛤𝑛𝑛𝑛𝑛پارامترهای  𝛤𝛤´𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝛤𝛤𝑖𝑖𝑛𝑛, 𝛤𝛤´𝑖𝑖𝑛𝑛  کنند.اختیار می [0,1]همگی مقادیری در بازه 

یت و ابعاد مسئله، نتایج نشان بهینه تابع هدف و با توجه به سطوح مختلف عدم قطعبرای مشاهده نتایج دقیق تر مقدار 
یابد و با افزایش ابعاد مسئله مقدار تابع هدف افزایش قطعیت مقدار تابع هدف افزایش می دهد که با افزایش بودجه عدممی

 1،580،000،000 ( در حالت قطعیت1) چشمگیری خواهد داشت. به عنوان مثال مقدار بهینه تابع هدف در مسئله شماره
 باشد.میتومان  1،710،000،000 ، مقدار تابع هدف آن0.2باشد و در حالت استواری با مقادیر بودجه عدم قطعیت میتومان 
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 های مختلفهدف برای مسائل با اندازهر تابع مقادی .2شکل 

 
ی تولید شده برای های تصادفهای قطعی و استوار تحت دادهانجام شده برای مدل سازی واقع نماییجرا و پیادهاتوجه به  با

 دهد.عملکرد بهتری را نشان می ر،هزینه کمت میانگین، مدل استوار پیشنهادی با توجه به قطعی مسئلهپارامترهای غیر
ینه متغیرهای بدست آمده برای این کار ابتدا مدل قطعی و استوار را به صورت جداگانه با نرم افزار حل کرده و مقادیر به

 گردد. ذخیره می
ار اسمی( انحراف از مقدسپس با تغییر مقدار پارامترهای غیر قطعی که به صورت تصادفی در بین حدود باال و پایین خود )

یک پارامتر ، محدودیت وجود دارندهایی که پارامترهای غیر قطعی در آن میزان نقض محدودیت محاسبهاند و تولید شده
ها مقدار جریمه نقض ،سپس با ضرب کردن میزان نقض آن محدودیت در پارامتر جریمه نقض د.گردجریمه نقض تعریف می

جریمه مقدار  لحاظ کردن و با متغیرهای بدست آمده از قبل تابع هدف مدلهای هزینه کردن پس از جمع آید.بدست می
ر سه مسئله از مدل قطعی شود که نتایج مدل استوار به ازای همشاهده می نمایی،تحت واقع های مدلنقض محدودیت

𝛤𝛤𝑛𝑛𝑛𝑛برای مقادیر  3در شکل  های انجام شده کمتر خواهد بود.نماییتحت واقع = 𝛤𝛤´𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛤𝛤𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝛤𝛤´𝑖𝑖𝑛𝑛 = مقدار بهینه تابع  6.
 هدف قطعی و استوار نشان داده شده است.

 
 

 
 قطعیقایسه مقدار تابع هدف قطعی و غیرم. 3شکل 
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5-2-تحلیل حساسیت پارامترها

از مواردی که می توان تحت عنوان تحلیل حساسیت روی مدل انجام داد، تحلیل حساسیت روی بازه پارامترهای دارای 
عدم قطعیت می باشد. با توجه به اینکه در این مدل دو پارامتر تقاضای مشتریان و میانگین کسر انهدام دارای عدم قطعیت 
هستند، لذا انجام یک تحلیل حساسیت روی بازه عدم قطعیت آنها و مشاهده مقدار تابع هدف می تواند در انجام تصمیم گیری 
ها و راهبردهای شبکه زنجیره تامین کمک شایانی کند. با توجه به توضیحات داده شده در ابتدا برای انجام تحلیل حساسیت 
روی بازه پارامتر تقاضای مشتریان، ابتدا بازه را تنها با مقدار انحراف از مقدار اسمی یک واحد در نظر می گیریم و در در انتها 
این مقدار انحراف را تا ده واحد از مقدار اسمی در نظر می گیریم. الزم به ذکر است که مقادیر بودجه عدم قطعیت در تمامی 
حالت ها 0.1 در نظر گرفته شده است. همینطور برای پارامتر میانگین کسر انهدام انحراف از مقدار اسمی را از مقدار 0.05 

تا 0.2 ادامه می دهیم. نتایج دقیق تر در شکل زیر آمده است.

 

شکل 4. نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای غیر قطعی شبکه زنجیره تامین سازمان دفاعی

6- نتیجه گیری

در این پژوهش یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برای شعبه ابوذر سازمان جهاد خودکفایی غدیر طراحی شد. شبکه 
زنجیره تامین شامل سه سطح تولیدکننده و تعمیرکننده، توزیع و تجمیع کننده و مشتری است. شبکه این زنجیره از نوع 
چند محصولی و تک دوره ای )یکساله( و مدل ریاضی این پژوهش از نوع برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح بوده و برای 
حل مدل از نرم افزار گمز استفاده شد. برای هرچه بیشتر نزدیک شدن مدل ریاضی طراحی شده با واقعیت های موجود در 
این صنعت، پارامترهای تقاضای مشتریان و درصد تجهیزات بازگشتی غیرقطعی در نظر گرفته شد. سپس برای مواجهه با 
عدم قطعیت پارامترها از رویکرد بهینه سازی استوار برتسیماس و سیم استفاده شد. برای بررسی عملکرد مدل ریاضی، شبکه 
زنجیره تامین پژوهش، مسئله در سه ابعاد مختلف واقعی شعبه ابوذر و دو حالت بزرگ تر از آن حل شد و نتایج مدل قطعی 
و استوار با یکدیگر مقایسه شد. با توجه به واقع نمایی انجام شده بین مدل قطعی و استوار، مشاهده شد که هزینه هایی که 
برای یک دوره یکساله شبکه زنجیره تامین شعبه ابوذر وجود داردبسیار بیشتر از زمانی است که تصمیم گیری های مدیران 
نتایج مدل ریاضی این پژوهش باشد. در صورت بکارگیری مدل استوار در شبکه زنجیره تامین  با درنظر گرفتن  سازمان 
شعبه ابوذر، میزان هزینه های حمل و نقل یکساله به دلیل انتخاب صحیح ماشین آالت مورد بازسازی و عدم انتخاب برخی 
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دیگر  به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و اینکه اگر آنها  وارد شبکه شوند باعث افزایش هزینه در بخش حمل و نقل و  اتالف 
زمان و توان سازمان در بخش غیر ضروری می شوند، کاهش چشم گیری خواهد یافت. نتایج و تحلیل حاصله به مدیران 

و کارشناسان این سازمان ارائه گردید و بیانگر کارایی مدل پیشنهادی در پیاده سازی این مدل در  این سازمان می باشد.
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