
تحقیقات نوین مدرییت خاتم 
دانشگاه خاتم

دورۀ 1، شمارۀ 1

Journal of Khatam Novel Management Studies  Journal of Khatam Novel Management Studies   ����قات �و�� د���� خا�م

  خاتمدانشگاه 
  1 ة، شمار1 ةدور
  1 -17 .ص
 

  ارائه يك الگوريتم حل فراابتكاري براي مساله
 طراحي شبكه زنجيره تامين سبز 

  1نادر غفاري نسب

  (نويسنده مسئول) استاديار گروه مهندسي صنايع، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران 1
E-mail: ngnasab@tabrizu.ac.ir  

ستراتژيك در مديريت زنجيره          چكيده: سائل ا شبكه زنجيره تامين يكي از م ساله طراحي  م
ــد كه اثرات قابل توجهي در كارايي زنجيره تامين در بلند مدت دارد. با توجه به             با ميتامين   شـ
ــجهاني  ــت        روزافزون افزايشازي و سـ زنجيره ها تامين جهاني، درنظر گيري مالحظات زيسـ

صطالحا ب   فتزنجيره تامين اهميتي بيش از پيش يا مديريتمحيطي در  ست كه ا   ديريتم انهه ا
سبز گفته   سبز     ود.ش ميزنجيره تامين  سائل در حوزه مديريت زنجيره تامين  يكي از مهمترين م

ه طراحي شــبكمطالعه مســاله اين مقاله به در  شــد.بامي نيز طراحي شــبكه زنجيره تامين ســبز
سازي    سبز با هدف حداقل  شار  تانهو همچنين هزين نقلوحملاي عملياتي ههزينهزنجيره تامين 

سيد ديگاز  ست.     پرداخته) 2COكربن ( اك ستا، يك مدل  شده ا ضي    ريزيبرنامهدر اين را ريا
شده و     صحيح ارائه  ساختار غ غيرخطي از نوع عدد  سعه داده يرخطي مدل با توجه به  شده،    تو

ساس الگوريتم   ستجوي ممنوعه جهت حل آن يك روش حل فراابتكاري بر ا ) طراحي و  TS( ج
ست.    سازي پياده سعه    شده ا سباتي متعددي براي ارزيابي كارايي روش حل تو آزمايش هاي محا

سازي شده است. همچنين    هاي موجود در ادبيات موضوع پياده داده شده طراحي و بر مبناي داده 
اصل   حبر روي نتايج (مانند تعداد مراكز توزيع ايجاد شده)  تاثير مقادير پارامترهاي ورودي مساله  

ــت.   ــي قرار گرفته اسـ ــل از حل مدل با روش حل          از الگوريتم مورد بررسـ نتايج عددي حاصـ
  شد.باميكارايي باالي روش ارائه شده  دهندهنشانپيشنهادي 

ريتم رياضي، الگو ريزيبرنامهطراحي شبكه، مديريت زنجيره تامين سبز،  :هاي كليديواژه
  جستجوي ممنوعههاي فراابتكاري، 
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ــا ايهد گازهاي گلخان    ي ن منابع تول يكي از مهمتري ن  يامهاي ت  رهيشـــد كه در زنج با ميه ي ل نقلي وسـ
ــدن   يه بين نقاط توليتقال كاال و مواد اولانهامروزي ب ــرف مي پردازند. با جهاني ش د و انبارش و مص
صله بين  زنجيره صرف هاي تامين، فا شبكه زنج  نقاط توليد و م ش  ره به طور قابل توجهي افزاييدر 

سفرها باعث افزايش توليد گازهاي گلخانه اي       سافت  ست. افزايش م صوص گ يافته ا   ازو علي الخ
ه است. از اين رو، نياز مؤثر و كارامدي براي   شد  نقلوحملدر مسير هاي   )2CO( دي اكسيد كربن 

طراحي شبكه زنجيره تأمين سبز جهت سازگاري با محيط زيست براي بهبود شرايط زيست محيطي   
مواد   نه حمليرهاي بهين مســـيين تعيبارها و كارخانه ها و همچنانهنيوجود دارد كه با مكان يابي به

  .)2012(الهدلي و مريك،  رددگميسر يم در شبكه
ها و كاهش    در اين مقاله به مطالعه طراحي بهينه شـــبكه زنجيره تامين در راســـتاي كاهش هزينه           

شار گاز   سطح          2COميزان توليد و انت سه  شبكه زنجيره تامين مورد مطالعه از  ست.  شده ا پرداخته 
كارخانجات، مراكز توزيع و نقاط تقاضــا (مشــتريان) تشــكيل شــده اســت. كارخانجات مورد نظر در  

شخص و ثابتي قرار رفته و محدوديتي از نظر ظرفيت براي تامين محصوالت    محل ياز  ورد نمهاي م
توسط كارخانجات ابتدا به مراكز توزيع ارسال شده و از آنجا به      مشتريان ندارند. محصول توليد شده   

ــال   ــا ارس ــط مدل  گمينقاط تقاض ــميمات مورد اتخاذ توس ردند. محل احداث مراكز توزيع جزو تص
ــا بعنوان محل هاي كانديد براي احداث مراكز توزيع در نظر گرفته             با مي شـــد و تمامي نقاط تقاضـ

ستق انهشد  شتريان به مراكز       د. بعد از تعيين محل ا صيص م صميم در مورد تخ رار مراكز توزيع دو ت
تري  ود هر مش ش ميتوزيع و همچنين تخصيص مراكز توزيع به كارخانجات گرفته خواهد شد. فرض   

شكل     صيص مي يابد.  ساختار    1تنها به يك مركز توزيع و هر مركز توزيع تنها به يك كارخانه تخ
ــان مي دهد. نقاط دايرزنجيره تامين مورد مطاله در اين مق ــان ايهاله را نش ــا    دهندهنش نقاط تقاض

  د.  انهشند كه از بين آنها تعدادي بعنوان مركز توزيع انتخاب شده و با رنگ تيره نشان داده شدبامي

  
  . ساختار شبكه زنجيره تامين مورد مطالعه در اين مقاله1شكل 
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  مقدمه
سازي نياز   وردآيي است كه بطور مستقيم يا غير مستقيم در بر   هاشبخ يك زنجيره تامين شامل همه 

شامل توليدكنندگان و تامين كنندگان بوده،    باميمشتريان درگير   شند. بنابراين زنجيره تامين نه تنها 
ــركت هاي  ــايل و ش ــتريان  نقلوحملبلكه دربرگيرنده وس ــان و حتي خود مش ، انبارها، خرده فروش

سازي      شد. در داخل هر  بامي شامل تمامي عملكردها از دريافت تا برآورده  سازمان نيز زنجيره تامين 
 ).  2013شد (چوپرا و ميندل، باميتري سفارش مش

ــتاي   ايهوان بعنوان مجموعتميمديريت زنجيره تامين را  ك  ايجاد ياز فعاليتها دانســت كه در راس
از تامين   در بين اجزاي زنجيره تامين،  مواد، اطالعات و منابع مالي     جريان هماهنگ و پيوســـته از    

  يرد. تصميماتي كه در حوزه مديريت زنجيره تامينگميصورت  نهايي، تا مشتريان مواد خام كنندگان
وان به ســه دســته كلي عملياتي، تاكتيكي و اســتراتژيك تقســيم بندي نمود.  تمييرند را گميانجام 

صميماتي      شامل ت صميمات عملياتي  ي  زماني كوتاه مثال روزانه و يا هفتگ هايهردند كه در بازگميت
تعيين توالي تحويل كاال به مشتريان روزانه. در يك سطح    وند مانند تصميم در خصوص   ش ميانتخاذ 

يرند  گميزماني چندماه يكبار صــورت  هايهباالتر تصــميمات تاكتيكي قرار دارند كه معموال در باز
ستراتژيك داراي افق زماني           صميمات ا ست هاي موجودي. در مقابل، ت سيا صميم گيري در  مانند ت

ــال آثار آن تا طوالني تري بوده و معموال  ــميمات   باميپابرجا چندين س ــد. از جمله مهمترين تص ش
م گيري در خصــوص طراحي شــبكه زنجيره تامين و  ياســتراتژيك در مديريت زنجيره تامين، تصــم

    شد.باميمواد در بين آنها  نقلوحملتعيين مكان بهينه تسهيالت موجود در آن و طراحي مسيرهاي 
سع  سطح بين  هايهه زنجيريكي از عواملي كه موجب تو ست،    تامين در  شده ا ازي  س جهانيالمللي 

ستفاده از مزيت هاي بالقوه موجود در نقاط مختلف دنيا، اقدام       بامي شركت هاي بزرگ جهت ا شد. 
اين اقدام علي رغم اينكه  د. انهجاد اجزاي شــبكه زنجيره تامين خود در كشــورهاي مختلف نمودايهب

ــوالت توليدي و همچنيداراي مزيت هايي همچون اف ش  كاه نزايش كيفيت و رقابت پذيري محص
وان  تيمشد، متاسفانه داراي معايبي نيز بوده است كه از جمله مهمترين آنها باميها انهقيمت تمام شد

در ســطح جهان و بويژه كشــور هاي   ايهبه گرم تر شــدن كره زمين و افزايش توليد گازهاي گلخان
سعه يافته و در حال تو  شاره نمود.  تو شده و خطراتي كه محيط زيست و    با توجه به  سعه ا موارد ذكر 

ساير موجودات زنده روي كره زمين را تهديد مي نمايد،   سانها و  ساليان اخير جنب  حيات ان ي  هاشدر 
ــار گازهاي گلخان المللي زياديبين ــتاي كنترل گرمايش كره زمين و افزايش ميزان انتش   ايهدر راس

ست كه    سال   وان بهتميمهمترين آنها  از جمله صورت گرفته ا و يا توافقنامه   1997پيمان كيوتو در 
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ــا ايهد گازهاي گلخان    ي ن منابع تول يكي از مهمتري ن  يامهاي ت  رهيشـــد كه در زنج با ميه ي ل نقلي وسـ
ــدن   يه بين نقاط توليتقال كاال و مواد اولانهامروزي ب ــرف مي پردازند. با جهاني ش د و انبارش و مص
صله بين  زنجيره صرف هاي تامين، فا شبكه زنج  نقاط توليد و م ش  ره به طور قابل توجهي افزاييدر 

سفرها باعث افزايش توليد گازهاي گلخانه اي       سافت  ست. افزايش م صوص گ يافته ا   ازو علي الخ
ه است. از اين رو، نياز مؤثر و كارامدي براي   شد  نقلوحملدر مسير هاي   )2CO( دي اكسيد كربن 

طراحي شبكه زنجيره تأمين سبز جهت سازگاري با محيط زيست براي بهبود شرايط زيست محيطي   
مواد   نه حمليرهاي بهين مســـيين تعيبارها و كارخانه ها و همچنانهنيوجود دارد كه با مكان يابي به

  .)2012(الهدلي و مريك،  رددگميسر يم در شبكه
ها و كاهش    در اين مقاله به مطالعه طراحي بهينه شـــبكه زنجيره تامين در راســـتاي كاهش هزينه           

شار گاز   سطح          2COميزان توليد و انت سه  شبكه زنجيره تامين مورد مطالعه از  ست.  شده ا پرداخته 
كارخانجات، مراكز توزيع و نقاط تقاضــا (مشــتريان) تشــكيل شــده اســت. كارخانجات مورد نظر در  

شخص و ثابتي قرار رفته و محدوديتي از نظر ظرفيت براي تامين محصوالت    محل ياز  ورد نمهاي م
توسط كارخانجات ابتدا به مراكز توزيع ارسال شده و از آنجا به      مشتريان ندارند. محصول توليد شده   

ــال   ــا ارس ــط مدل  گمينقاط تقاض ــميمات مورد اتخاذ توس ردند. محل احداث مراكز توزيع جزو تص
ــا بعنوان محل هاي كانديد براي احداث مراكز توزيع در نظر گرفته             با مي شـــد و تمامي نقاط تقاضـ

ستق انهشد  شتريان به مراكز       د. بعد از تعيين محل ا صيص م صميم در مورد تخ رار مراكز توزيع دو ت
تري  ود هر مش ش ميتوزيع و همچنين تخصيص مراكز توزيع به كارخانجات گرفته خواهد شد. فرض   

شكل     صيص مي يابد.  ساختار    1تنها به يك مركز توزيع و هر مركز توزيع تنها به يك كارخانه تخ
ــان مي دهد. نقاط دايرزنجيره تامين مورد مطاله در اين مق ــان ايهاله را نش ــا    دهندهنش نقاط تقاض
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  مقدمه
سازي نياز   وردآيي است كه بطور مستقيم يا غير مستقيم در بر   هاشبخ يك زنجيره تامين شامل همه 

شامل توليدكنندگان و تامين كنندگان بوده،    باميمشتريان درگير   شند. بنابراين زنجيره تامين نه تنها 
ــركت هاي  ــايل و ش ــتريان  نقلوحملبلكه دربرگيرنده وس ــان و حتي خود مش ، انبارها، خرده فروش

سازي      شد. در داخل هر  بامي شامل تمامي عملكردها از دريافت تا برآورده  سازمان نيز زنجيره تامين 
 ).  2013شد (چوپرا و ميندل، باميتري سفارش مش

ــتاي   ايهوان بعنوان مجموعتميمديريت زنجيره تامين را  ك  ايجاد ياز فعاليتها دانســت كه در راس
از تامين   در بين اجزاي زنجيره تامين،  مواد، اطالعات و منابع مالي     جريان هماهنگ و پيوســـته از    

  يرد. تصميماتي كه در حوزه مديريت زنجيره تامينگميصورت  نهايي، تا مشتريان مواد خام كنندگان
وان به ســه دســته كلي عملياتي، تاكتيكي و اســتراتژيك تقســيم بندي نمود.  تمييرند را گميانجام 

صميماتي      شامل ت صميمات عملياتي  ي  زماني كوتاه مثال روزانه و يا هفتگ هايهردند كه در بازگميت
تعيين توالي تحويل كاال به مشتريان روزانه. در يك سطح    وند مانند تصميم در خصوص   ش ميانتخاذ 

يرند  گميزماني چندماه يكبار صــورت  هايهباالتر تصــميمات تاكتيكي قرار دارند كه معموال در باز
ستراتژيك داراي افق زماني           صميمات ا ست هاي موجودي. در مقابل، ت سيا صميم گيري در  مانند ت

ــال آثار آن تا طوالني تري بوده و معموال  ــميمات   باميپابرجا چندين س ــد. از جمله مهمترين تص ش
م گيري در خصــوص طراحي شــبكه زنجيره تامين و  ياســتراتژيك در مديريت زنجيره تامين، تصــم

    شد.باميمواد در بين آنها  نقلوحملتعيين مكان بهينه تسهيالت موجود در آن و طراحي مسيرهاي 
سع  سطح بين  هايهه زنجيريكي از عواملي كه موجب تو ست،    تامين در  شده ا ازي  س جهانيالمللي 

ستفاده از مزيت هاي بالقوه موجود در نقاط مختلف دنيا، اقدام       بامي شركت هاي بزرگ جهت ا شد. 
اين اقدام علي رغم اينكه  د. انهجاد اجزاي شــبكه زنجيره تامين خود در كشــورهاي مختلف نمودايهب

ــوالت توليدي و همچنيداراي مزيت هايي همچون اف ش  كاه نزايش كيفيت و رقابت پذيري محص
وان  تيمشد، متاسفانه داراي معايبي نيز بوده است كه از جمله مهمترين آنها باميها انهقيمت تمام شد

در ســطح جهان و بويژه كشــور هاي   ايهبه گرم تر شــدن كره زمين و افزايش توليد گازهاي گلخان
سعه يافته و در حال تو  شاره نمود.  تو شده و خطراتي كه محيط زيست و    با توجه به  سعه ا موارد ذكر 

ساير موجودات زنده روي كره زمين را تهديد مي نمايد،   سانها و  ساليان اخير جنب  حيات ان ي  هاشدر 
ــار گازهاي گلخان المللي زياديبين ــتاي كنترل گرمايش كره زمين و افزايش ميزان انتش   ايهدر راس

ست كه    سال   وان بهتميمهمترين آنها  از جمله صورت گرفته ا و يا توافقنامه   1997پيمان كيوتو در 
  اشاره كرد.    2015 پاريس در سال 
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ــورت يك مدل  ــازي نمود  ريزيبرنامهبص ــي مدلس ــاله از الگوريتم انهرياض د. آنها جهت حل مس
سا  سايل با اندازه تا    آزاد ستفاده نموده و م شتري را حل نمود  150زي الگرانژ ا در مدل ارائه د. انهم

سي           شتريان مورد برر سطح كارخانجات، مراكز توزيع و م سه  سط آنها، زنجيره تامين در  شده تو
سط بن جعف  ايهدر مطالعشند.  باميقرار گرفته و مراكز توزيع داراي ظرفيت محدود  ر ديگر كه تو

سكين،    و صورت گرفت (بن جعفر، لي و دا ساده و متداول،    )2013همكاران  ستفاده از مدلهاي  با ا
ــي چگونگي درنظر گرفتن مالحظات مربوط ب ــار گازهاي گلخانانهبه بررس ــمي ايهتش مات در تص

ست.    شده ا وه بر عال عملياتي زنجيره تامين مانند تداركات، توليد و مديريت موجودي ها پرداخته 
شار گازها      آن، ن سياست هاي مختلف كنترل انت سندگان به مطالعه نحوه تاثيرگذاري  ، كه 2COوي

 د.انهاي زنجيره تامين پرداختههزينهود، بر روي ميزان آاليندگي و شميتوسط قانون گذاران ابالغ 
 جادايههمچنين آثار همكاري و هماهنگي در زنجيره تامين بر كاهش هزينه و آاليندگي و نيز نحو

ست.      سي قرار گرفته ا شوق براي چنين همكاري هايي مورد برر محودي و همكاران (محمدي،  م
) مساله طراحي شبكه هاب را از ديدگاه توسعه پايدار مورد بررسي قرار  2014ترابي و توكلي مقدم، 

ــتا، عالوه بر انهداد ــبكه،  ههزينهد. در اين راس ــتيكي ش اي آلودگي هوا و آلودگي ههزينهاي لجس
ــد صــ ــايل نقليه در تابع هدف گنجانده ش ــاله را  هايهد. آنها برخي از دادانهوتي ناشــي از وس مس

ــتفاده از متغيرهاي امكاني  ــورت غيرقطعي فرض كرده و با اس ــازي آنها  -بص ــادفي به مدلس تص
و الگوريتم رقابت  4شــبيه ســازي تبريد  فراابتكاري د. جهت حل مســاله از دو الگوريتمانهپرداخت

  د.انهبهره برد 5استعماري
) به طراحي شبك زنجيره تامين سبز بر مبناي دسته بندي مشتريان     2016جوشكون و همكاران ( 

سيت آنها       شتريان با توجه به حسا در يك محيط كسب و كار رقابتي پرداخته اند. در اين تحقيق م
شده و با اس           سه دسته متمايز تقسيم  سبز به  فاده از تنسبت به محيط زيست و طراحي هاي هاي 

ست. در مقال       شده ا سعه داده  ساله تو كه اخيرا چاپ  ايهرويكرد برنامه ريزي آرماني مدلي براي م
) مســاله شــبكه زنجيره تامين ســبز را با در نظر گرفتن 2017شــده اســت، رضــايي و همكاران (

به  واقعيپارامترهاي تصادفي مورد مطالعه قرار داده و با پرداختن به يك مطالعه موردي در دنياي  
) به مطالعه طراحي 2017گل پيرا  همكاران (نتايج ارزشمند كاربردي در اين حوزه دست يافته اند. 

سك گريز و          شان ري سطحي با در نظر گرفتن خرده فرو سبز چندهدفه چند شبكه زنجيره تامين 
 تحت شـرايط عدم قطعيت پرداخته اند. نويسـندگان با اسـتفاده از روش محدوديت اپسـيلون مئل    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 Simulated Annealing 
5 Imperialis Competitive Algorithm 

 1 شمارة ،1 دورة ،د���� خا�م����قات �و�ن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    4

  ازيس مدلرياضي غيرخطي از نوع عدد صحيح    ريزيبرنامهمساله مورد نظر ابتدا بصورت يك مدل   
ــاختار غيرخطي مدل نامبرده، يك روش حل فراابتكاري  ــده و با توجه به س ــاس الگوريتم   1ش بر اس

ستجوي ممنوعه  صل از        سازي پياده) جهت حل آن طراحي و TS( 2ج ست. نتايج عددي حا شده ا
  شد.باميئه شده كارايي باالي روش ارا دهندهنشانحل مدل با روش حل پيشنهادي 

ضر را  ساختار م  صورت زير خالصه نمود. در بخش بعد، مرور مختصري بر مقاالت      تميقاله حا وان ب
ود. در  شــميپرداخته  3موجود و كارهاي صــورت گرفته در حوزه طراحي شــبكه زنجيره تامين ســبز

سي، يك مدل        ساله مورد برر ضمن تعريف دقيق م سوم مقاله،  ضي   ريزيبرنامهبخش  آن   برايريا
) در بخش چهار به  TSود. روش حل مبتني بر الگوريتم فراابتكاري جســتجوي ممنوعه (شــميارائه 

يه و  نمونه و تجز هايهود. نتايج عددي مربوط به حل مساله با استفاده از داد  ش ميتفصيل شرح داده   
شم به جمع بند        ش ست و در نهايت، بخش  شده ا اله و  ي مقتحليل نتايج در بخش پنج مقاله آورده 

  ارائه پيشنهاد جهت تحقيقات آتي مي پردازد.

  پيشينة پژوهش
سالهاي اخير مورد توجه        سبز در  شبكه زنجيره تامين  سبز و مساله طراحي  مديريت زنجيره تامين 

شده در اين حوزه در حال افزايش است.      ه عالق محققان زيادي قرار گرفته است و مقاالت منتشر 
صورت گرفته در اين حوزه       سبت به كارهاي  شتر ن  توانند به مقاالتميمندان جهت اطالعات بي

ستاوا   (مروري  ساركيس، ژو و الي،   )1390، (نيك نژاد، )2007، سريوا  مراجعه نمايند.) 2011و (
شبكه زنجيره تامين ب  2010رامودين و همكاران (رامودين، چابان و پاكت،  سي طراحي  ات ) به برر

شار گاز  ههزينهدر نظر گرفتن  ساله را  انهپرداخت 2COاي لجيتيكي و همچنين ميزان انت د. آنها م
ستفاده از       ريزيبرنامهدر قالب يك مدل  سپس با ا سازي نموده و  صحيح خطي دو هدفه مدل عدد 

در ســاخته آرماني آنها را قا ريزيبرنامهد. آســتفاده از انهآرماني آن را حل نمود ريزيبرنامهروش 
   است تا موازنه بين هزينه و ميزان انتشار را در مساله مورد مطالعه قرار دهند.

اين  درد. انه) به مطالعه طراحي شبكه زنجيره تامين سبز چندهدفه پرداخت2011وانگ و همكاران (
ــده در نمطالعه دو هدف كاهش هزينه و كاهش ميزان آلودگي بعنوان دو هدف مجزا  ظر گرفته ش

ستفاده از ابزارهاي مربوط به به و  سعي در بهبود همزمان در هر دو تابع    يبا ا سازي چندهدفه،  نه 
) به بررسي شبكه زنجيره تامين سبز پرداخته و مساله را     2012الهدلي و مريك (. هدف شده است  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Metaheuristic 
2 Tabu Search 
3 Green Supply Chain Network Design 



5  5   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...الگوريتم حل فراابتكاري الگوریتم حل فراابتکاری ...

ــورت يك مدل  ــازي نمود  ريزيبرنامهبص ــي مدلس ــاله از الگوريتم انهرياض د. آنها جهت حل مس
سا  سايل با اندازه تا    آزاد ستفاده نموده و م شتري را حل نمود  150زي الگرانژ ا در مدل ارائه د. انهم

سي           شتريان مورد برر سطح كارخانجات، مراكز توزيع و م سه  سط آنها، زنجيره تامين در  شده تو
سط بن جعف  ايهدر مطالعشند.  باميقرار گرفته و مراكز توزيع داراي ظرفيت محدود  ر ديگر كه تو

سكين،    و صورت گرفت (بن جعفر، لي و دا ساده و متداول،    )2013همكاران  ستفاده از مدلهاي  با ا
ــي چگونگي درنظر گرفتن مالحظات مربوط ب ــار گازهاي گلخانانهبه بررس ــمي ايهتش مات در تص

ست.    شده ا وه بر عال عملياتي زنجيره تامين مانند تداركات، توليد و مديريت موجودي ها پرداخته 
شار گازها      آن، ن سياست هاي مختلف كنترل انت سندگان به مطالعه نحوه تاثيرگذاري  ، كه 2COوي

 د.انهاي زنجيره تامين پرداختههزينهود، بر روي ميزان آاليندگي و شميتوسط قانون گذاران ابالغ 
 جادايههمچنين آثار همكاري و هماهنگي در زنجيره تامين بر كاهش هزينه و آاليندگي و نيز نحو

ست.      سي قرار گرفته ا شوق براي چنين همكاري هايي مورد برر محودي و همكاران (محمدي،  م
) مساله طراحي شبكه هاب را از ديدگاه توسعه پايدار مورد بررسي قرار  2014ترابي و توكلي مقدم، 

ــتا، عالوه بر انهداد ــبكه،  ههزينهد. در اين راس ــتيكي ش اي آلودگي هوا و آلودگي ههزينهاي لجس
ــد صــ ــايل نقليه در تابع هدف گنجانده ش ــاله را  هايهد. آنها برخي از دادانهوتي ناشــي از وس مس

ــتفاده از متغيرهاي امكاني  ــورت غيرقطعي فرض كرده و با اس ــازي آنها  -بص ــادفي به مدلس تص
و الگوريتم رقابت  4شــبيه ســازي تبريد  فراابتكاري د. جهت حل مســاله از دو الگوريتمانهپرداخت

  د.انهبهره برد 5استعماري
) به طراحي شبك زنجيره تامين سبز بر مبناي دسته بندي مشتريان     2016جوشكون و همكاران ( 

سيت آنها       شتريان با توجه به حسا در يك محيط كسب و كار رقابتي پرداخته اند. در اين تحقيق م
شده و با اس           سه دسته متمايز تقسيم  سبز به  فاده از تنسبت به محيط زيست و طراحي هاي هاي 

ست. در مقال       شده ا سعه داده  ساله تو كه اخيرا چاپ  ايهرويكرد برنامه ريزي آرماني مدلي براي م
) مســاله شــبكه زنجيره تامين ســبز را با در نظر گرفتن 2017شــده اســت، رضــايي و همكاران (

به  واقعيپارامترهاي تصادفي مورد مطالعه قرار داده و با پرداختن به يك مطالعه موردي در دنياي  
) به مطالعه طراحي 2017گل پيرا  همكاران (نتايج ارزشمند كاربردي در اين حوزه دست يافته اند. 

سك گريز و          شان ري سطحي با در نظر گرفتن خرده فرو سبز چندهدفه چند شبكه زنجيره تامين 
 تحت شـرايط عدم قطعيت پرداخته اند. نويسـندگان با اسـتفاده از روش محدوديت اپسـيلون مئل    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 Simulated Annealing 
5 Imperialis Competitive Algorithm 

 1 شمارة ،1 دورة ،د���� خا�م����قات �و�ن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    4

  ازيس مدلرياضي غيرخطي از نوع عدد صحيح    ريزيبرنامهمساله مورد نظر ابتدا بصورت يك مدل   
ــاختار غيرخطي مدل نامبرده، يك روش حل فراابتكاري  ــده و با توجه به س ــاس الگوريتم   1ش بر اس

ستجوي ممنوعه  صل از        سازي پياده) جهت حل آن طراحي و TS( 2ج ست. نتايج عددي حا شده ا
  شد.باميئه شده كارايي باالي روش ارا دهندهنشانحل مدل با روش حل پيشنهادي 

ضر را  ساختار م  صورت زير خالصه نمود. در بخش بعد، مرور مختصري بر مقاالت      تميقاله حا وان ب
ود. در  شــميپرداخته  3موجود و كارهاي صــورت گرفته در حوزه طراحي شــبكه زنجيره تامين ســبز

سي، يك مدل        ساله مورد برر ضمن تعريف دقيق م سوم مقاله،  ضي   ريزيبرنامهبخش  آن   برايريا
) در بخش چهار به  TSود. روش حل مبتني بر الگوريتم فراابتكاري جســتجوي ممنوعه (شــميارائه 

يه و  نمونه و تجز هايهود. نتايج عددي مربوط به حل مساله با استفاده از داد  ش ميتفصيل شرح داده   
شم به جمع بند        ش ست و در نهايت، بخش  شده ا اله و  ي مقتحليل نتايج در بخش پنج مقاله آورده 

  ارائه پيشنهاد جهت تحقيقات آتي مي پردازد.

  پيشينة پژوهش
سالهاي اخير مورد توجه        سبز در  شبكه زنجيره تامين  سبز و مساله طراحي  مديريت زنجيره تامين 

شده در اين حوزه در حال افزايش است.      ه عالق محققان زيادي قرار گرفته است و مقاالت منتشر 
صورت گرفته در اين حوزه       سبت به كارهاي  شتر ن  توانند به مقاالتميمندان جهت اطالعات بي

ستاوا   (مروري  ساركيس، ژو و الي،   )1390، (نيك نژاد، )2007، سريوا  مراجعه نمايند.) 2011و (
شبكه زنجيره تامين ب  2010رامودين و همكاران (رامودين، چابان و پاكت،  سي طراحي  ات ) به برر

شار گاز  ههزينهدر نظر گرفتن  ساله را  انهپرداخت 2COاي لجيتيكي و همچنين ميزان انت د. آنها م
ستفاده از       ريزيبرنامهدر قالب يك مدل  سپس با ا سازي نموده و  صحيح خطي دو هدفه مدل عدد 

در ســاخته آرماني آنها را قا ريزيبرنامهد. آســتفاده از انهآرماني آن را حل نمود ريزيبرنامهروش 
   است تا موازنه بين هزينه و ميزان انتشار را در مساله مورد مطالعه قرار دهند.

اين  درد. انه) به مطالعه طراحي شبكه زنجيره تامين سبز چندهدفه پرداخت2011وانگ و همكاران (
ــده در نمطالعه دو هدف كاهش هزينه و كاهش ميزان آلودگي بعنوان دو هدف مجزا  ظر گرفته ش

ستفاده از ابزارهاي مربوط به به و  سعي در بهبود همزمان در هر دو تابع    يبا ا سازي چندهدفه،  نه 
) به بررسي شبكه زنجيره تامين سبز پرداخته و مساله را     2012الهدلي و مريك (. هدف شده است  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Metaheuristic 
2 Tabu Search 
3 Green Supply Chain Network Design 
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اي مربوطه به  ههزينهبا  2COشــد. بنابراين الزم اســت رابطه صــحيح بين ميزان انتشــار گاز  بامي
موجود در خصوص ميزان انتشار گازهاي     هايهيكي از جامع ترين مجموعه داددرستي تبيين گردد.  

ست    ايهگلخان سط آژانس حفاظت از محيط زي سال   6تو ست كه در مقاالت      2006در  شده ا ارائه 
مجموعه   استناد شده است. در اين    انه) نيز ب2012(الهدلي و مريك،  مقاله موجود در ادبيات از جمله

ي ديزلي ارائه شده هانتوسط كاميو 2COز از داده ها، اطالعات جامعي در خصوص ميزان انتشار گا
  شد. بايماست كه بصورت تابعي از وزن وسيله نقليه (بهمراه وزن بار آن) و همچنين سرعت سير آن      

(برحسب گرم به ازاي هر كيلومتر طي شده توسط يك   2COمنحني توليد گاز  دهندهنشان 2شكل 
سرعت حركت آن (برحسب         وسيله نقليه) به ازاي مقادير مختلف وزن وسيله نقليه (برحسب پوند) و 

  شد كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.باميكيلومتر در ساعت) 

  
  )2012وسيله نقليه (الهدلي و مريك، به ازاي وزن و سرعت  CO2. منحني ميزان انتشار گاز 2شكل 

رياضــي ابتدا به معرفي نمادهاي مربوط به مجموعه ها، پارامترها و   ريزيبرنامهجهت ارائه مدل 
  متغيرهاي تصميم مورد استفاده در مدل مي پردازيم:

I موجود (با انديس  هايهمجموعه كارخانi(  
J   مجموعه نقاط تقاضا (مشتريان) و همچنين نقاط كانديد براي احداث مراكز توزيع (با

  )kو  jانديس 
jh   تقاضاي مربوط به مشتريj  

jkc   هزينه حمل هر واحد از محصول بين مشتريj   و مركز توزيعk 
kic   هزينه حمل هر واحد از محصول بين مركز توزيعk  كارخانه  وi    

g(.)  2تابع تبديل ميزان انتشار گازCO به هزينه  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــتفاده از يك نرم افزار بهينه  ــپس با اس چندهدفه خود را به يك مدل تك هدفه تبديل نموده و س
  سازي استاندارد به حل مدل پرداخته اند.

براي طراحي شـــبكه  ايهتصـــادفي دو مرحل ريزيبرنامه) يك مدل 1393رضـــايي و دهقانيان (
گي تحت عدم قطعيت داده ها و زنجيره تامين ســبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهاي نشــر آلود

ــر آلودگي يكي از م  ايهمحدوديت بودجه ارائه دادند. با توجه ب          انيزم هاي ذيل  ك نكه مجوزهاي نشـ
سندگان در اين م   باميپيمان كيوتو  شر الودگي را بعنوان    شد، نوي ضا و قيمت مجوزهاي ن قاله تقا

در ادامه، مساله مورد نظر در قالب  د.انهدوعوامل تصادفي مهم تاثيرگذار در طراحي شبكه لحاظ نم  
صادفي د  ريزيبرنامهيك مدل  ست و نتايج حل      ايهو مرحلت شده ا سازي و حل  شان مدل  دهندهن

شبكه       ساختار بهينه  شر آلودگي بر  يرا در يك مطالعه ديگر، اخشد.  باميتاثير قيمت مجوزهاي ن
حي زنجيره تامين حلقه بسته امساله طر) 1394صفار، شكوري گنجوي و رزمي، صفار و همكاران (

شرايط عدم قطعيت در نظر گرفت    ر مطالعه دد. انهسبز را با در نظر گرفتن ريسك هاي عملياتي در 
فوق، ريسـك هاي عملياتي بصـورت خرابي در قسـمت تامين كنندگان و كارخانه در يك شـبكه     

ه محصول در نظر گرفت  با امكان بازگشت  ايهو چند دور ايهزنجيره تامين چند محصولي، چندالي 
ساس معيارهايي چون قيمت           سب بر ا شده، تامين كنندگان منا ضي ارائه  ست. در مدل ريا شده ا

سط خرابي و   ساتفاده  گميانتخاب  نقلوحملاي ههزينهفروش، متو ردد و عدم قطعيت موجود با 
ــائل با اندازه بزرگ از ا          ــت. براي حل مسـ ــده اسـ لگوريتم از متغيرهاي فازي در نظر گرفته شـ

  استفاده شده است. NSGA-IIفراابتماري 
شبكه زنجيره تامين       صورت گرفته در زمينه طراحي  شينه تحقيقات  شان پي ست كه  اي دهندهن ن ا
ــترش بوده و در آينده نزديك نياز به  ــازيمدلاين حوزه تحقيقاتي در حال گس ــائل س  و حل مس

آن در عمل خواهيم بود. با توجه به اينكه مسائل طراحي شبكه  سازيپيادهبيشتري در اين حوزه و 
ســازي بوده و همچنين مســائلي كه در دنياي واقعي با آنها بطور كلي جزء مســائل ســخت بهينه

ــتند، الزم اســـت روش    ــتيم داراي ابعاد بزرگي هسـ ابتكاري و  دقيق، هاي كاراي حلموجه هسـ
شون     سعه داده  سائل تو ستيابي به جواب فراابتكاري براي اين م هاي با د تا در زمان كوتاه قادر به د

ضر     شند. مقاله حا ساله كيفيت باال با شبكه  با ارائه يك روش كاراي حل براي م نجيره ز طراحي 
  تامين سبز، در راستاي پوشش اين شكاف تحقيقاتي بر آمده است.

  شناسي پژوهشروش
ردد.  گيمه زنجيره تامين سبز ارائه رياضي براي طراحي شبك ريزيبرنامهدر اين بخش يك مدل 

ــازي مجموع ايههدف از ارائ ــار گاز ههزينهو  نقلوحملاي ههزينهن مدل كمينه س   2COاي انتش
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اي مربوطه به  ههزينهبا  2COشــد. بنابراين الزم اســت رابطه صــحيح بين ميزان انتشــار گاز  بامي
موجود در خصوص ميزان انتشار گازهاي     هايهيكي از جامع ترين مجموعه داددرستي تبيين گردد.  

ست    ايهگلخان سط آژانس حفاظت از محيط زي سال   6تو ست كه در مقاالت      2006در  شده ا ارائه 
مجموعه   استناد شده است. در اين    انه) نيز ب2012(الهدلي و مريك،  مقاله موجود در ادبيات از جمله

ي ديزلي ارائه شده هانتوسط كاميو 2COز از داده ها، اطالعات جامعي در خصوص ميزان انتشار گا
  شد. بايماست كه بصورت تابعي از وزن وسيله نقليه (بهمراه وزن بار آن) و همچنين سرعت سير آن      

(برحسب گرم به ازاي هر كيلومتر طي شده توسط يك   2COمنحني توليد گاز  دهندهنشان 2شكل 
سرعت حركت آن (برحسب         وسيله نقليه) به ازاي مقادير مختلف وزن وسيله نقليه (برحسب پوند) و 

  شد كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.باميكيلومتر در ساعت) 

  
  )2012وسيله نقليه (الهدلي و مريك، به ازاي وزن و سرعت  CO2. منحني ميزان انتشار گاز 2شكل 

رياضــي ابتدا به معرفي نمادهاي مربوط به مجموعه ها، پارامترها و   ريزيبرنامهجهت ارائه مدل 
  متغيرهاي تصميم مورد استفاده در مدل مي پردازيم:

I موجود (با انديس  هايهمجموعه كارخانi(  
J   مجموعه نقاط تقاضا (مشتريان) و همچنين نقاط كانديد براي احداث مراكز توزيع (با

  )kو  jانديس 
jh   تقاضاي مربوط به مشتريj  

jkc   هزينه حمل هر واحد از محصول بين مشتريj   و مركز توزيعk 
kic   هزينه حمل هر واحد از محصول بين مركز توزيعk  كارخانه  وi    

g(.)  2تابع تبديل ميزان انتشار گازCO به هزينه  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــتفاده از يك نرم افزار بهينه  ــپس با اس چندهدفه خود را به يك مدل تك هدفه تبديل نموده و س
  سازي استاندارد به حل مدل پرداخته اند.

براي طراحي شـــبكه  ايهتصـــادفي دو مرحل ريزيبرنامه) يك مدل 1393رضـــايي و دهقانيان (
گي تحت عدم قطعيت داده ها و زنجيره تامين ســبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهاي نشــر آلود

ــر آلودگي يكي از م  ايهمحدوديت بودجه ارائه دادند. با توجه ب          انيزم هاي ذيل  ك نكه مجوزهاي نشـ
سندگان در اين م   باميپيمان كيوتو  شر الودگي را بعنوان    شد، نوي ضا و قيمت مجوزهاي ن قاله تقا

در ادامه، مساله مورد نظر در قالب  د.انهدوعوامل تصادفي مهم تاثيرگذار در طراحي شبكه لحاظ نم  
صادفي د  ريزيبرنامهيك مدل  ست و نتايج حل      ايهو مرحلت شده ا سازي و حل  شان مدل  دهندهن

شبكه       ساختار بهينه  شر آلودگي بر  يرا در يك مطالعه ديگر، اخشد.  باميتاثير قيمت مجوزهاي ن
حي زنجيره تامين حلقه بسته امساله طر) 1394صفار، شكوري گنجوي و رزمي، صفار و همكاران (

شرايط عدم قطعيت در نظر گرفت    ر مطالعه دد. انهسبز را با در نظر گرفتن ريسك هاي عملياتي در 
فوق، ريسـك هاي عملياتي بصـورت خرابي در قسـمت تامين كنندگان و كارخانه در يك شـبكه     

ه محصول در نظر گرفت  با امكان بازگشت  ايهو چند دور ايهزنجيره تامين چند محصولي، چندالي 
ساس معيارهايي چون قيمت           سب بر ا شده، تامين كنندگان منا ضي ارائه  ست. در مدل ريا شده ا

سط خرابي و   ساتفاده  گميانتخاب  نقلوحملاي ههزينهفروش، متو ردد و عدم قطعيت موجود با 
ــائل با اندازه بزرگ از ا          ــت. براي حل مسـ ــده اسـ لگوريتم از متغيرهاي فازي در نظر گرفته شـ

  استفاده شده است. NSGA-IIفراابتماري 
شبكه زنجيره تامين       صورت گرفته در زمينه طراحي  شينه تحقيقات  شان پي ست كه  اي دهندهن ن ا
ــترش بوده و در آينده نزديك نياز به  ــازيمدلاين حوزه تحقيقاتي در حال گس ــائل س  و حل مس

آن در عمل خواهيم بود. با توجه به اينكه مسائل طراحي شبكه  سازيپيادهبيشتري در اين حوزه و 
ســازي بوده و همچنين مســائلي كه در دنياي واقعي با آنها بطور كلي جزء مســائل ســخت بهينه

ــتند، الزم اســـت روش    ــتيم داراي ابعاد بزرگي هسـ ابتكاري و  دقيق، هاي كاراي حلموجه هسـ
شون     سعه داده  سائل تو ستيابي به جواب فراابتكاري براي اين م هاي با د تا در زمان كوتاه قادر به د

ضر     شند. مقاله حا ساله كيفيت باال با شبكه  با ارائه يك روش كاراي حل براي م نجيره ز طراحي 
  تامين سبز، در راستاي پوشش اين شكاف تحقيقاتي بر آمده است.

  شناسي پژوهشروش
ردد.  گيمه زنجيره تامين سبز ارائه رياضي براي طراحي شبك ريزيبرنامهدر اين بخش يك مدل 

ــازي مجموع ايههدف از ارائ ــار گاز ههزينهو  نقلوحملاي ههزينهن مدل كمينه س   2COاي انتش
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) الزام مي كند كه هر مركز توزيع  5مركز توزيع احداث شــده باشــد. محدوديت شــماره ( كانديد يك
شود. محدوديت (    سط يك كارخانه تامين  ستفاده در     6تنها تو صميم مورد ا ) بيانگر نوع متغيرهاي ت

  شد.باميمدل 
صفرويك و غيرخطي     ريزيبرنامهنكه مدل فوق يك مل ايهبا توجه ب ضي  ل آن  شد، ح باميريا

وق،  شد. لذا جهت حل مدل ف باميوسط نرم افزارهاي استاندارد بهينه سازي به سادگي امكان پذير ن    ت
  ردد.گمييك الگوريتم فراابتكاري از نوع جستجوي ممنوع توسعه داده  ،بخشن ايهادامدر 

يكي از  توســط گلوور ارائه شــده اســت،  1989كه در ســال ) TSالگوريتم جســتجوي ممنوعه (
ــيله   باميالگوريتم هاي پر كاربرد فراابتكاري  ــتجوي محلي را با بوس ــهاي جس ــد كه كارايي روش ش

ستاي فرار از نقاط بهينه محلي    صورت گرفته از يك جواب به جواب ديگر در را هدايت حركت هاي 
ضاي جواب، افزايش مي دهد    ستجو در ف .  )1990) (گلوور، 1989(گلوور،  و همچنين افزايش تنوع ج

شخص تحت عنوان          ست م صورت گرفته در يك فهر سيله قرار دادن حركت هاي اخير  اين امر بو
ــورت  7ليســت ممنوعه ــخصــي از تكرارهاي  گميص يرد كه الگوريتم اين حركت ها را در تعداد مش

ــميطول ليســت ممنوعه گفته  انهمتوالي ممنوع مي نمايد كه در اصــطالح ب م تا  اين الگوريتود. ش
ستفاده         كنون بطور  سخت مورد ا سازي تركيباتي  سائل بهينه  سياري از م موفقيت آميزي براي حل ب

  قرار گرفته است.
ــروع از يك جواب اوليه در تكرارهاي متوالي    ــده در اين مقاله با ش ــتجوي ارائه ش الگوريتم جس

مختلف ايجاد كرده و در نهايت به يك جواب   8جوابهاي جديدي را با توجه ســاختارهاي همســايگي
ست.            شده ا شكيل  صيص ت سد. هر جواب در اين الگوريتم از دو بخش مكانيابي و تخ نهايي مي ر

ــانبخش مكانيابي    نقطه) اســـت كه به عنوان مراكز توزيع انتخاب       pنقاطي (به تعداد     دهنده نشـ
سمت اول تعيين كننده           د. انهشد  ست كه ق شده ا شكيل  سمت مجزا ت بخش تخصيص خود از دو ق

وزيع  نحوه تخصيص مراكز ت دهندهنشانان به مراكز توزيع بوده و قسمت دوم نحوه تخصيص مشتري
نقطه كه داراي بيشترين مقدار تقاضا هستند به      pدر جواب اوليه توليد شده،  شد.  باميبه كارخانجات 

صله به نزديكترين         انهعنوان مراكز توزيع اولي صيص ها با توجه به معيار فا سپس تخ شده و  تخاب 
صورت     سهيل  شده در اين       3شكل   يرد.گميت ستجوي ممنوعه ارائه  شبه كد مربوط به الگوريتم ج

  مقاله را نشان مي دهد.
شده است          ستفاده  ساختار همسايگي ا سه  شده از  ساختار همسايگ  اولي .در الگوريتم طراحي  ي  ن 

ChangeLoc ارتي  ود. بعبشــميمورد اســتفاده  براي تغيير مكان مراكز توزيعود كه شــمياميده ن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 Tabu List 
8 Neighborhood Structure 

 1 شمارة ،1 دورة ،د���� خا�م����قات �و�ن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    8

p  تعداد مراكز توزيع الزم جهت احداث 
kix   يرد اگر مركز توزيع گمي 1متغير تصميم از نوع صفر و يك كه مقدارk  از كارخانهi 

  يرد.گمي 0 مقدار در غير اينصورت تامين گردد و
jky   يرد اگر مشتري گمي 1متغير تصميم از نوع صفر و يك كه مقدارj  به مركز توزيعk 

  يرد.گمي 0مقدار  در غير اينصورت تخصيص يابد و
نكه در مساله مورد مطالعه نقاط كانديد براي احداث مراكز توزيع ايهالزم به ذكر است كه با توجه ب

) به خودش kشد، هنگامي كه يكي از نقاط تقاضا (مانند نقطه بامي) Jبرابر با مجموعه نقاط تقاضا (
ن معني است كه يك مركز توزيع در اين ايهباشد)، ب 1kk y =تخصيص يابد (به عبارتي ديگر، اگر 

  جاد شده است.ايهنقط
صـــفر و يك غيرخطي    ريزيبرنامه  وان مدل  تميفوق، حال  با توجه تعارف صـــورت گرفته در     

 نوشت:مساله طراحي شبكه زنجيره تامين سبز را بصورت زير 
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شامل      1تابع هدف ( ستم را  سي شار گاز   نقلوحملاي ههزينه) هزينه كل  را كمينه   2COو انت
ــماره ( مي نمايد. ــيص يابد.   1مطابق محدوديت ش ــا بايد به يك مركز توزيع تخص )، هر نقطه تقاض

شماره (  شماره (   3محدوديت  شده را تعيين مي نمايد. محدوديت  ) بيان  4) تعداد مراكز توزيع احداث 
طه  واند به يك نقطه كانديد تخصيص يابد كه در آن نقتمينست كه يك مشتري در صورتي    ايهكنند
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) الزام مي كند كه هر مركز توزيع  5مركز توزيع احداث شــده باشــد. محدوديت شــماره ( كانديد يك
شود. محدوديت (    سط يك كارخانه تامين  ستفاده در     6تنها تو صميم مورد ا ) بيانگر نوع متغيرهاي ت

  شد.باميمدل 
صفرويك و غيرخطي     ريزيبرنامهنكه مدل فوق يك مل ايهبا توجه ب ضي  ل آن  شد، ح باميريا

وق،  شد. لذا جهت حل مدل ف باميوسط نرم افزارهاي استاندارد بهينه سازي به سادگي امكان پذير ن    ت
  ردد.گمييك الگوريتم فراابتكاري از نوع جستجوي ممنوع توسعه داده  ،بخشن ايهادامدر 

يكي از  توســط گلوور ارائه شــده اســت،  1989كه در ســال ) TSالگوريتم جســتجوي ممنوعه (
ــيله   باميالگوريتم هاي پر كاربرد فراابتكاري  ــتجوي محلي را با بوس ــهاي جس ــد كه كارايي روش ش

ستاي فرار از نقاط بهينه محلي    صورت گرفته از يك جواب به جواب ديگر در را هدايت حركت هاي 
ضاي جواب، افزايش مي دهد    ستجو در ف .  )1990) (گلوور، 1989(گلوور،  و همچنين افزايش تنوع ج

شخص تحت عنوان          ست م صورت گرفته در يك فهر سيله قرار دادن حركت هاي اخير  اين امر بو
ــورت  7ليســت ممنوعه ــخصــي از تكرارهاي  گميص يرد كه الگوريتم اين حركت ها را در تعداد مش

ــميطول ليســت ممنوعه گفته  انهمتوالي ممنوع مي نمايد كه در اصــطالح ب م تا  اين الگوريتود. ش
ستفاده         كنون بطور  سخت مورد ا سازي تركيباتي  سائل بهينه  سياري از م موفقيت آميزي براي حل ب

  قرار گرفته است.
ــروع از يك جواب اوليه در تكرارهاي متوالي    ــده در اين مقاله با ش ــتجوي ارائه ش الگوريتم جس

مختلف ايجاد كرده و در نهايت به يك جواب   8جوابهاي جديدي را با توجه ســاختارهاي همســايگي
ست.            شده ا شكيل  صيص ت سد. هر جواب در اين الگوريتم از دو بخش مكانيابي و تخ نهايي مي ر

ــانبخش مكانيابي    نقطه) اســـت كه به عنوان مراكز توزيع انتخاب       pنقاطي (به تعداد     دهنده نشـ
سمت اول تعيين كننده           د. انهشد  ست كه ق شده ا شكيل  سمت مجزا ت بخش تخصيص خود از دو ق

وزيع  نحوه تخصيص مراكز ت دهندهنشانان به مراكز توزيع بوده و قسمت دوم نحوه تخصيص مشتري
نقطه كه داراي بيشترين مقدار تقاضا هستند به      pدر جواب اوليه توليد شده،  شد.  باميبه كارخانجات 

صله به نزديكترين         انهعنوان مراكز توزيع اولي صيص ها با توجه به معيار فا سپس تخ شده و  تخاب 
صورت     سهيل  شده در اين       3شكل   يرد.گميت ستجوي ممنوعه ارائه  شبه كد مربوط به الگوريتم ج

  مقاله را نشان مي دهد.
شده است          ستفاده  ساختار همسايگي ا سه  شده از  ساختار همسايگ  اولي .در الگوريتم طراحي  ي  ن 

ChangeLoc ارتي  ود. بعبشــميمورد اســتفاده  براي تغيير مكان مراكز توزيعود كه شــمياميده ن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 Tabu List 
8 Neighborhood Structure 

 1 شمارة ،1 دورة ،د���� خا�م����قات �و�ن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    8

p  تعداد مراكز توزيع الزم جهت احداث 
kix   يرد اگر مركز توزيع گمي 1متغير تصميم از نوع صفر و يك كه مقدارk  از كارخانهi 

  يرد.گمي 0 مقدار در غير اينصورت تامين گردد و
jky   يرد اگر مشتري گمي 1متغير تصميم از نوع صفر و يك كه مقدارj  به مركز توزيعk 

  يرد.گمي 0مقدار  در غير اينصورت تخصيص يابد و
نكه در مساله مورد مطالعه نقاط كانديد براي احداث مراكز توزيع ايهالزم به ذكر است كه با توجه ب

) به خودش kشد، هنگامي كه يكي از نقاط تقاضا (مانند نقطه بامي) Jبرابر با مجموعه نقاط تقاضا (
ن معني است كه يك مركز توزيع در اين ايهباشد)، ب 1kk y =تخصيص يابد (به عبارتي ديگر، اگر 

  جاد شده است.ايهنقط
صـــفر و يك غيرخطي    ريزيبرنامه  وان مدل  تميفوق، حال  با توجه تعارف صـــورت گرفته در     

 نوشت:مساله طراحي شبكه زنجيره تامين سبز را بصورت زير 
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شامل      1تابع هدف ( ستم را  سي شار گاز   نقلوحملاي ههزينه) هزينه كل  را كمينه   2COو انت
ــماره ( مي نمايد. ــيص يابد.   1مطابق محدوديت ش ــا بايد به يك مركز توزيع تخص )، هر نقطه تقاض

شماره (  شماره (   3محدوديت  شده را تعيين مي نمايد. محدوديت  ) بيان  4) تعداد مراكز توزيع احداث 
طه  واند به يك نقطه كانديد تخصيص يابد كه در آن نقتمينست كه يك مشتري در صورتي    ايهكنند
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3-3-
2  

براي تابع هدف بهبود يافته باشد، آن را بروز اگر بهترين مقدار موجود  
  رساني نماييد

3-3-
3  

 ليست ممنوعه را بروز رساني نماييد  

 در غير اينصورت:   3-4
3-4-
1  

اگر بهترين مقدار موجود براي تابع هدف بهبود يافته باشد، آن را بروز   
  رساني نماييد

3-5    iter = iter+1  
  و بهترين مقدار تابع هدف موجود را گزارش دهيد.پايان: بهترين جواب موجود  4

  . شبه كد الگوريتم جستجوي ممنوعه ارائه شده3شكل 

نوان              ع گي دوم و ســـوم بــا  ي ــا همســ ختــارهــاي  ــا و   ChangeAllocCustســ
ChangeAllocDC  شتريان به     ش ميناميده صيص م وند كه به ترتيب براي تغيير در نحوه تخ

يرند. همســايگي هاي مربوط به  گميمراكز توزيع و مراكز توزيع به كارخانجات مورد اســتفاده قرار 
يرند.  گيمتخصيص به بصورت تصادفي بلكه به شكل مشابه با جستجوي محلي مورد استفاده قرار         

(در صورتي كه مشتري نامبرده بعنوان مركز توزيع انتخاب     بدين صورت كه با شروع از مشتري اول   
ساير مراكز توزيع تغيير داده         شتري طي دفعات متعدد به  شد) تخصيص اين م شده با ود و در  ش مين

ردد و در صــورتي كه در اثر اين تغيير بهبودي در مقدار تابع هدف  گميهر حال تابع هدف محاســبه 
شد، آن تغيير مورد     سي      صورت گرفته با شتر برر سپس تغييرات بي ود. در  ش يمقبول قرار گرفته و 

شتري دوم رفته و            سراغ م شتري اول، به  صيص مختلف براي م سي حالتهاي تخ صورت اتمام برر
فرايند مذكور را براي اين مشـــتري نيز تكرار مي نماييم و بهمين ترتيب ادامه مي دهيم تا تمامي          

ص تخصيص مراكز توزيع به كارخانجات نيز دقيقا مشابه    مشتريان مورد بررسي قرار گيرند. در خصو   
  حالت قبل عمل مي نماييم.  

  هاي پژوهشيافته
ور،  بدين منظ ي محاسباتي مي پردازيم. هاشدر اين بخش به ارائه نتايج عددي حاصل از انجام آزماي 

جهت  د.ردنگميابتدا نحوه توليد مسائل نمونه شرح داده شده و در ادامه جداول مربوط به نتايج ارائه    
سبز، از داد     شبكه زنجيره تامين  ساله طراحي  شده به روشي كه در مقاله       هايهحل م صادفي توليد  ت

شتريان،         2012(الهدلي و مريك،  ست. بدين منظور موقعيت جغرافيايي م شده ا ستفاده  ست، ا ) آمده ا
افقي   هايهد. مولفانهمراكز توزيع و كارخانه ها بصورت تصادفي در يك ناحيه مربعي شكل توليد شد    
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ساختار همسايگي، يكي از مراكز توزيع باز بصورت تصادفي انتخاب و غيرفعال         ديگر، بر اساس اين 
ــته)  ــمي(بس ــورت   ش ــده بود بص ود و بجاي آن يكي از نقاط كانديد كه در آن مركز توزيع فعال نش

هر بار كه تغييري در مراكز توزيع بر اســـاس  ردد. گميو مركز توزيع در آن فعال  تصـــادفي انتخاب
ChangeLoc   صــورت گرفت، مركز توزيع بســته شــده در ليســت ممنوعه قرار گرفته و تا مدت

شدن  نخواهد بود     معيني (به تعداد تكرار برابر با طول ليست ممنوعه) مجاز به تبديل به مركز توزيع 
ت جواب بدســت آمده از اين تغيير بقدري باشــد كه بهترين جواب موجود تا كنون را  مگر اينكه كيفي

  واند بطور استثنا بعنوان غيرممنوع تلقي شود.  تميبهبود دهد. در اينصورت يك تغيير ممنوعه 
  

 )TS(جستجوي ممنوعهشبه كد الگوريتم
)، iterInحلقه دروني ()، تعداد تكرار iterMax( كل تكرار تعدادورودي هاي الگوريتم: 
  )nTabuطول ليست ممنوعه (

 شروع  0
 ايجاد جواب اوليه  1
 iter = 0مقدار دهي اوليه به شمارنده تكرارهاي الگوريتم:   2
  :) نرسيده، انجام دهيدiterMaxبه حداكثر تعداد تكرار ( iterمقدار تا زماني كه   3
  count = 0مقدار دهي اوليه به شمارنده تكرارهاي دروني الگوريتم:    3-1
) iterIn( حلقه دروني به حداكثر تعداد تكرار countتا زماني كه مقدار    3-2

  نرسيده، انجام دهيد:
3-2-
1  

  را اعمال نماييد ChangeLocساختار همسايگي   

3-2-
2  

  را اعمال نماييد ChangeAllocCustساختار همسايگي   

3-2-
3  

  را اعمال نماييد ChangeAllocDCساختار همسايگي   

3-2-
4  

  count = count+1

  :چنانچه تغيير صورت گرفته در ليست ممنوعه نباشد   3-3
3-3-
1  

  اگر مقدار تابع هدف فعلي بهبود يافته باشد، آن را بروزرساني نماييد  
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3-3-
2  

براي تابع هدف بهبود يافته باشد، آن را بروز اگر بهترين مقدار موجود  
  رساني نماييد

3-3-
3  

 ليست ممنوعه را بروز رساني نماييد  

 در غير اينصورت:   3-4
3-4-
1  

اگر بهترين مقدار موجود براي تابع هدف بهبود يافته باشد، آن را بروز   
  رساني نماييد

3-5    iter = iter+1  
  و بهترين مقدار تابع هدف موجود را گزارش دهيد.پايان: بهترين جواب موجود  4

  . شبه كد الگوريتم جستجوي ممنوعه ارائه شده3شكل 

نوان              ع گي دوم و ســـوم بــا  ي ــا همســ ختــارهــاي  ــا و   ChangeAllocCustســ
ChangeAllocDC  شتريان به     ش ميناميده صيص م وند كه به ترتيب براي تغيير در نحوه تخ

يرند. همســايگي هاي مربوط به  گميمراكز توزيع و مراكز توزيع به كارخانجات مورد اســتفاده قرار 
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شتري دوم رفته و            سراغ م شتري اول، به  صيص مختلف براي م سي حالتهاي تخ صورت اتمام برر
فرايند مذكور را براي اين مشـــتري نيز تكرار مي نماييم و بهمين ترتيب ادامه مي دهيم تا تمامي          

ص تخصيص مراكز توزيع به كارخانجات نيز دقيقا مشابه    مشتريان مورد بررسي قرار گيرند. در خصو   
  حالت قبل عمل مي نماييم.  

  هاي پژوهشيافته
ور،  بدين منظ ي محاسباتي مي پردازيم. هاشدر اين بخش به ارائه نتايج عددي حاصل از انجام آزماي 

جهت  د.ردنگميابتدا نحوه توليد مسائل نمونه شرح داده شده و در ادامه جداول مربوط به نتايج ارائه    
سبز، از داد     شبكه زنجيره تامين  ساله طراحي  شده به روشي كه در مقاله       هايهحل م صادفي توليد  ت

شتريان،         2012(الهدلي و مريك،  ست. بدين منظور موقعيت جغرافيايي م شده ا ستفاده  ست، ا ) آمده ا
افقي   هايهد. مولفانهمراكز توزيع و كارخانه ها بصورت تصادفي در يك ناحيه مربعي شكل توليد شد    

 1 شمارة ،1 دورة ،د���� خا�م����قات �و�ن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    10

ساختار همسايگي، يكي از مراكز توزيع باز بصورت تصادفي انتخاب و غيرفعال         ديگر، بر اساس اين 
ــته)  ــمي(بس ــورت   ش ــده بود بص ود و بجاي آن يكي از نقاط كانديد كه در آن مركز توزيع فعال نش

هر بار كه تغييري در مراكز توزيع بر اســـاس  ردد. گميو مركز توزيع در آن فعال  تصـــادفي انتخاب
ChangeLoc   صــورت گرفت، مركز توزيع بســته شــده در ليســت ممنوعه قرار گرفته و تا مدت

شدن  نخواهد بود     معيني (به تعداد تكرار برابر با طول ليست ممنوعه) مجاز به تبديل به مركز توزيع 
ت جواب بدســت آمده از اين تغيير بقدري باشــد كه بهترين جواب موجود تا كنون را  مگر اينكه كيفي

  واند بطور استثنا بعنوان غيرممنوع تلقي شود.  تميبهبود دهد. در اينصورت يك تغيير ممنوعه 
  

 )TS(جستجوي ممنوعهشبه كد الگوريتم
)، iterInحلقه دروني ()، تعداد تكرار iterMax( كل تكرار تعدادورودي هاي الگوريتم: 
  )nTabuطول ليست ممنوعه (

 شروع  0
 ايجاد جواب اوليه  1
 iter = 0مقدار دهي اوليه به شمارنده تكرارهاي الگوريتم:   2
  :) نرسيده، انجام دهيدiterMaxبه حداكثر تعداد تكرار ( iterمقدار تا زماني كه   3
  count = 0مقدار دهي اوليه به شمارنده تكرارهاي دروني الگوريتم:    3-1
) iterIn( حلقه دروني به حداكثر تعداد تكرار countتا زماني كه مقدار    3-2

  نرسيده، انجام دهيد:
3-2-
1  

  را اعمال نماييد ChangeLocساختار همسايگي   

3-2-
2  

  را اعمال نماييد ChangeAllocCustساختار همسايگي   

3-2-
3  

  را اعمال نماييد ChangeAllocDCساختار همسايگي   

3-2-
4  

  count = count+1

  :چنانچه تغيير صورت گرفته در ليست ممنوعه نباشد   3-3
3-3-
1  

  اگر مقدار تابع هدف فعلي بهبود يافته باشد، آن را بروزرساني نماييد  
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د. پارامترهاي الگوريتم انهانجام شد 8گيگابايت روي سيستم عامل ويندوز  8گيگاهرتز و حافظه رم  2,6
كه بهترين  دانهارائه شده با استفاده از تعداد دفعات زيادي از اجراهاي اوليه با مقادير مختلف تنظيم شد

) و طول ليست iterIn( حلقه دروني)، تعداد تكرارهاي iterMaxمقادير براي تعداد تكرارهاي كل (
نكه الگوريتم جستجوي ايهبا توجه ب د.انهانتخاب شد 15و  100، 500) به ترتيب برابر nTabuتابو (

الگوريتم لزوما يكسان ممنوعه ماهيت تصادفي دارد، جواب نهايي حاصل به ازاي اجراهاي مختلف 
به ازاي هر مساله نمونه، الگوريتم جستجوي ممنوعه به تعداد پنج بار اجرا شده شد. بدين علت بامين

  است و بهترين جواب از بين جوابهاي نهايي حاصل از اين پنج اجزا گزارش شده است.
ستون از  آمده است.  1نتايج حل براي مسائل با اندازه بزرگ در جدول   سمت چپ اين جدول    اولين 

نشان داده    |J|و  |I|شد كه به ترتيب با نمادهاي  باميتعداد كارخانه ها و تعداد مشتريان   دهندهنشان 
ستون سوم مقدار تابع     دهد. ) را نشان مي pد. ستون دوم تعداد مراكز توزيع مكان يابي شده (  انهشد 

شان مي دهد كه          سط الگوريتم حل را ن ست امده تو صل از بهترين جواب بد هدف (هزينه كل) حا
اي  ههزينهمربوط به ســهم شــد. بامي 2COاي انتشــار گاز ههزينهو  نقلوحملاي ههزينهشــامل 
شار   نقلوحمل ستو    و انت شد ي چهارم و پنجم گزارهاندر هزينه كل بصورت درصد در  .  دانهش داده 

در نهايت، ســتون آخر زمان الزم جهت دســتيابي به جواب نهايي توســط الگوريتم را برحســب ثانيه  
 نشان ميدهد.

  نتايج حل مسائل با اندازه كوچك و متوسط. 1جدول 
زمان حل
  (ثانيه)

درصد
تشار انههزين
2CO 

درصد هزينه
  نقلوحمل

   تابع هدف
  (هزينه كل)

p  |I|,|J|  

  5و  25  2  623876,17 76,65% 23,35% 4,90
6,63 23,58% 76,42% 556219,66  3  
8,56 22,14% 77,86% 499792,34  4  
10,42 21,24% 78,76% 474591,01  5  
  10و  50  2  1225944,74 75,47% 24,53% 15,73
22,70 21,62% 78,38% 967926,96  3  
29,73 21,18% 78,82% 904034,74  4  
37,13 19,58% 80,42% 859989,13  5  
  10و  75  2  1886381,94 74,75% 25,25% 30,48
46,31 23,74% 76,26% 1449329,22  3  
60,25 23,55% 76,45% 1334668,58  4  
74,66 20,94% 79,06% 1262364,28  5  
  ميانگين    1003759,90 77,44% 22,55% 28,95

 1 شمارة ،1 دورة ،د���� خا�م����قات �و�ن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    12

ــادفي در بازه (  ــورت تص ــد10و200و عمودي نقاط مذكور بص ــاي هر يك از  انه) انتخاب ش د. تقاض
صادفي در بازه (       شده است. وزن هر    10و200مشتريان نيز برحسب واحد محصول بصورت ت ) توليد 

پوند در نظر گرفته شده است. كل     75پوند و وزن هر واحد از محصول نيز   15000وسيله نقليه برابر  
ده است كه با در نظر گرفتن وزن خود وسيله    پوند فرض ش  45000ظرفيت هر وسيله نقليه نيز برابر  

پوند وزن خواهد داشـــت. هزينه   60000و حداكثر  15000نقليه، هر وســـيله بهمراه بار خود حداقل 
ــمينشــان داده  ijcكه با  jو  iحمل هر واحد محصــول بين دو نقطه  ــبه  ش ود بصــورت زير محاس

  ردد:گمي
10ij ijc d    

كه با در دست داشتن  شدبامي jو  iفاصله بين دو نقطه  ijdيك ضريب ثابت بوده و  βكه در آن 
و  jkyjh(g(همچنين، توابع  .رددگميمحاسبه  (مستقيم) مختصات نقاط بصورت فاصله اقليدسي

)kix)jkyjh jΣg(( 2تشار گاز انهكه در تابع هدف بعنوان هزينCO شند، بصورت زير تعريف بامي
  شده است:

   0.2j jjk jk jkg y e y dh h    
  

) )( 0.2 (
j J j J

j jjk ki jk ki kig y x e y x dh h
 

   
   

   
    

 2شد كه مطابق شكل بامي 2COتابع نرخ انتشار گاز  e(.)پارامتر مقياس بوده و   Ωكه در آن 
كيلومتر بر ساعت  100ود كه سرعت سير وسايل نقليه برابر شميهمچنين فرض  ردد.گميمحاسبه 

خط پر) منحني با ( لومتر بر ساعتيك 100سرعت  هب از منحني مربوط 2در شكل  . بنابراينشدبامي
در نظر گرفته  1برابر  βو  مقادير پارامترهاي  براي محاسبه تابع نرخ انتشار استفاده شده است.

  شده است.
زه امسائل نمونه توليد شده به روش فوق در دو دسته مسائل با اندازه كوچك و متوسط و مسائل با اند

) در درسته مربوط به مسائل با اندازه |J|و  |I|د. تعداد كارخانه ها و مشتريان (يعني انهبزرگ تقسيم شد
 10مشتري و يا  50كارخانه و  10مشتري،  25كارخانه و  5 :يكي از سه حالت بهكوچك و متوسط 

در طرف مقابل، تعداد كارخانه ها و مشتريان در مسائل با اندازه بزرگ  شند.باميمشتري  75 كارخانه و
 200كارخانه و  20مشتري و يا  150كارخانه و  20مشتري،  100كارخانه و  15به يكي از سه حالت: 

  شند.باميمشتري 
 2013aنسخه  MATLABارائه شده با استفاده از نرم افزار  الگوريتم جستجوي ممنوعه

 با استفاده از يك كامپيوتر شخصي با پردازنده مركزيي محاسباتي هاشآزمايكليه و  كدنويسي شده
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د. پارامترهاي الگوريتم انهانجام شد 8گيگابايت روي سيستم عامل ويندوز  8گيگاهرتز و حافظه رم  2,6
كه بهترين  دانهارائه شده با استفاده از تعداد دفعات زيادي از اجراهاي اوليه با مقادير مختلف تنظيم شد

) و طول ليست iterIn( حلقه دروني)، تعداد تكرارهاي iterMaxمقادير براي تعداد تكرارهاي كل (
نكه الگوريتم جستجوي ايهبا توجه ب د.انهانتخاب شد 15و  100، 500) به ترتيب برابر nTabuتابو (

الگوريتم لزوما يكسان ممنوعه ماهيت تصادفي دارد، جواب نهايي حاصل به ازاي اجراهاي مختلف 
به ازاي هر مساله نمونه، الگوريتم جستجوي ممنوعه به تعداد پنج بار اجرا شده شد. بدين علت بامين

  است و بهترين جواب از بين جوابهاي نهايي حاصل از اين پنج اجزا گزارش شده است.
ستون از  آمده است.  1نتايج حل براي مسائل با اندازه بزرگ در جدول   سمت چپ اين جدول    اولين 

نشان داده    |J|و  |I|شد كه به ترتيب با نمادهاي  باميتعداد كارخانه ها و تعداد مشتريان   دهندهنشان 
ستون سوم مقدار تابع     دهد. ) را نشان مي pد. ستون دوم تعداد مراكز توزيع مكان يابي شده (  انهشد 

شان مي دهد كه          سط الگوريتم حل را ن ست امده تو صل از بهترين جواب بد هدف (هزينه كل) حا
اي  ههزينهمربوط به ســهم شــد. بامي 2COاي انتشــار گاز ههزينهو  نقلوحملاي ههزينهشــامل 
شار   نقلوحمل ستو    و انت شد ي چهارم و پنجم گزارهاندر هزينه كل بصورت درصد در  .  دانهش داده 

در نهايت، ســتون آخر زمان الزم جهت دســتيابي به جواب نهايي توســط الگوريتم را برحســب ثانيه  
 نشان ميدهد.

  نتايج حل مسائل با اندازه كوچك و متوسط. 1جدول 
زمان حل
  (ثانيه)

درصد
تشار انههزين
2CO 

درصد هزينه
  نقلوحمل

   تابع هدف
  (هزينه كل)

p  |I|,|J|  

  5و  25  2  623876,17 76,65% 23,35% 4,90
6,63 23,58% 76,42% 556219,66  3  
8,56 22,14% 77,86% 499792,34  4  
10,42 21,24% 78,76% 474591,01  5  
  10و  50  2  1225944,74 75,47% 24,53% 15,73
22,70 21,62% 78,38% 967926,96  3  
29,73 21,18% 78,82% 904034,74  4  
37,13 19,58% 80,42% 859989,13  5  
  10و  75  2  1886381,94 74,75% 25,25% 30,48
46,31 23,74% 76,26% 1449329,22  3  
60,25 23,55% 76,45% 1334668,58  4  
74,66 20,94% 79,06% 1262364,28  5  
  ميانگين    1003759,90 77,44% 22,55% 28,95
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ــادفي در بازه (  ــورت تص ــد10و200و عمودي نقاط مذكور بص ــاي هر يك از  انه) انتخاب ش د. تقاض
صادفي در بازه (       شده است. وزن هر    10و200مشتريان نيز برحسب واحد محصول بصورت ت ) توليد 

پوند در نظر گرفته شده است. كل     75پوند و وزن هر واحد از محصول نيز   15000وسيله نقليه برابر  
ده است كه با در نظر گرفتن وزن خود وسيله    پوند فرض ش  45000ظرفيت هر وسيله نقليه نيز برابر  

پوند وزن خواهد داشـــت. هزينه   60000و حداكثر  15000نقليه، هر وســـيله بهمراه بار خود حداقل 
ــمينشــان داده  ijcكه با  jو  iحمل هر واحد محصــول بين دو نقطه  ــبه  ش ود بصــورت زير محاس

  ردد:گمي
10ij ijc d    

كه با در دست داشتن  شدبامي jو  iفاصله بين دو نقطه  ijdيك ضريب ثابت بوده و  βكه در آن 
و  jkyjh(g(همچنين، توابع  .رددگميمحاسبه  (مستقيم) مختصات نقاط بصورت فاصله اقليدسي

)kix)jkyjh jΣg(( 2تشار گاز انهكه در تابع هدف بعنوان هزينCO شند، بصورت زير تعريف بامي
  شده است:

   0.2j jjk jk jkg y e y dh h    
  

) )( 0.2 (
j J j J

j jjk ki jk ki kig y x e y x dh h
 

   
   

   
    

 2شد كه مطابق شكل بامي 2COتابع نرخ انتشار گاز  e(.)پارامتر مقياس بوده و   Ωكه در آن 
كيلومتر بر ساعت  100ود كه سرعت سير وسايل نقليه برابر شميهمچنين فرض  ردد.گميمحاسبه 

خط پر) منحني با ( لومتر بر ساعتيك 100سرعت  هب از منحني مربوط 2در شكل  . بنابراينشدبامي
در نظر گرفته  1برابر  βو  مقادير پارامترهاي  براي محاسبه تابع نرخ انتشار استفاده شده است.

  شده است.
زه امسائل نمونه توليد شده به روش فوق در دو دسته مسائل با اندازه كوچك و متوسط و مسائل با اند

) در درسته مربوط به مسائل با اندازه |J|و  |I|د. تعداد كارخانه ها و مشتريان (يعني انهبزرگ تقسيم شد
 10مشتري و يا  50كارخانه و  10مشتري،  25كارخانه و  5 :يكي از سه حالت بهكوچك و متوسط 

در طرف مقابل، تعداد كارخانه ها و مشتريان در مسائل با اندازه بزرگ  شند.باميمشتري  75 كارخانه و
 200كارخانه و  20مشتري و يا  150كارخانه و  20مشتري،  100كارخانه و  15به يكي از سه حالت: 

  شند.باميمشتري 
 2013aنسخه  MATLABارائه شده با استفاده از نرم افزار  الگوريتم جستجوي ممنوعه

 با استفاده از يك كامپيوتر شخصي با پردازنده مركزيي محاسباتي هاشآزمايكليه و  كدنويسي شده
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نشــان مي دهند كه با افزايش تعداد مراكز توزيع، هزينه كل شــبكه   1نتايج گزارش شــده در جدول 

ــهم زنجيره تامين كاهش مي يابد.  ــار گههزينههمچنين با افزايش تعداد مراكز توزيع، س از  اي انتش
2CO   ــار گاز  اي ه هزينه ردد كه  گميمالحظه  ا كاهش مي يابد.    ه هزينه از كل بطور   2COانتشـ

متوســـط حدود يك چهارم هزينه كل را به خود تخصـــيص ميدهد و لذا نقش موثري در ســـاختار  
ست كه   شايان ذكر فا مي نمايد. ايهشبك  شده در اين مقاله، تعداد مراكز توزيع ثابت    ا در مدل ارائه 
ن تعداد  يجهت تعيشد و لذا هزينه ثابت احداث آنها در تابع هدف محاسبه نشده است. بنابراين،      بامي

  بهينه مراكز توزيع بايد هزينه ثابت احداث هر مركز را نيز مد نظر قرار داد.
حل براي مسائل با    زمانمتوسط  ود، ش مياز نقطه نظر زمان حل، همانگونه كه در جدول فوق ديده 

ــط كمتر از  ــمار مي آيد و اين   باميثانيه  30اندازه كوچك و متوس ــيار كوتاهي بش ــد كه زمان بس ش
  شد.باميكارايي الگوريتم ارائه شده  دهندهنشان

ــائل با اندازه بزرگ در جدول  ــت. 2نتايج حل براي مس ــده  آمده اس در اين جدول مقادير انتخاب ش
شد ولي تعداد كل نقاط تقاضا و همچنين    باميبراي تعداد مراكز توزيع احداث شده مشابه حالت قبل   

  تعداد كارخانجات افزايش يافته است.

  نتايج حل مسائل با اندازه بزرگ. 2ول جد
زمان حل
  (ثانيه)

درصد
تشار انههزين
2CO

درصد هزينه
  نقلوحمل

  تابع هدف 
  (هزينه كل)

p  |I|,|J|  

  15و  100  2  2539302,93 76,73% 23,27% 53,58
81,33 22,23% 77,77% 1959047,11  3  
109,18 21,55% 78,45% 1725022,07  4  
135,85 20,88% 79,12% 1634183,53  5  
  20و  150  2  3517719,24 75,29% 24,71% 117,02
176,180 23,79% 76,21% 2894632,31  3  
236,47 22,20% 77,80% 2445972,53  4  
290,36 21,54% 78,46% 2288319,38  5  
  20و  200  2  4746536,34 75,77% 24,23% 199,19
298,58 22,50% 77,50% 3927666,53  3  
402,88 21,63% 78,37% 3320228,02  4  
510,17 22,49% 77,51% 2986791,94  5  
  ميانگين    2832118,49 77,41% 22,59% 217,56
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سط، در         سائل با اندازه كوچك و متو شان مي دهد همانند م شده در جدول فوق ن نتايج گزارش 
 2COاي انتشار گاز   ههزينها مر بوط به ههزينهدرصد از كل   %23مسائل با اندازه بزرگ نيز حدود  

سط بيش از     هانشد. از نقطه نظر زما بامي سائل با اندازه بزرگ بطور متو ي حل هرچند زمان حل م
سائل با اندازه كوچك و متو  ي حل قابل  هانشد، ولي همچنان زما بامي سط زمان الزم براي حل م

سيار باالي روش جستجوي      شد  باميدقيقه  4قبول بوده و ميانگين آن كمتر از  كه نشان از كارايي ب
  ممنوعه براي حل مسائل با ابعاد واقعي دارد.

  گيري و پيشنهادهانتيجه
در اين مقاله به مطالعه مســاله طراحي شــبكه زنجيره تامين ســبز با هدف حداقل ســازي    

شار گاز  انهو همچنين هزين نقلوحملاي عملياتي ههزينه سيد ديت شد.  ) پ2COكربن ( اك رداخته 
ستا، يك مدل   شده و با توجه به       ريزيبرنامهدر اين را صحيح ارائه  ضي غيرخطي از نوع عدد  ريا

ساس الگوريتم جستجوي   ، شده ساختار غيرخطي مدل توسعه داده    يك روش حل فراابتكاري بر ا
ــازيپياده طراحي و جهت حل آن   ) TSممنوعه (  . نتايج عددي حاصـــل از حل مدل با       گرديد  سـ

شنهادي   شان روش حل پي شار گاز   ن درصد قابل توجهي   2COدهنده اين است كه هزينه هاي انت
سازي را       ستفاده از ابزارهاي بهينه  صاص مي دهد كه لزوم ا شبكه را بخود اخت از هزينه هاي كل 

شان مي    ستاي كاهش اين هزينه ها ن ساس نتايج در را صل مي  دهد. همچنين بر ا توان نتيجه حا
ي هاگرفت كه با افزايش تعداد مراكز توزيع احداث شــده در شــبكه، عالوه بر كاهش كل هزينه 

ــد هزينه   ــار گاز   عملياتي، درصـ يابد. با بررســـي    ها نيز كاهش مي  از كل هزينه   2COهاي انتشـ
اده شده  د توان نتيجه گرفت كه الگوريتم توسعه هاي حل مساله توسط روش پيشنهادي، مي   زمان

توانايي حل مســائل با ابعاد بزرگ را در زمان  براي حل مســاله برخوردار بوده وي يايي باالكار از
  شد.باميكوتاهي دارا 

سعه داد  براي تحقيقات آتي وان از چند جهتتمياين مقاله را  ساله را    مي. تو ضيات م توان فر
سائل دنياي واقعي مورد بازبيني ق    شتر با م هاي ن دادهتوارار داد. بعنوان نمونه ميجهت انطباق بي

ستفاده از ابزارهاي بهين    شرايط ع   همساله را بصورت غيرقطعي در نظر گرفته و با ا دم سازي تحت 
ــاله پرداخت.    ،قطعيت  هاي تامين در دنياي واقعي     عالوه بر آن، برخي از زنجيره به بررســـي مسـ

شده براي اين مسائل   و روش هامشتمل بر بيش از سه اليه بوده و لذا توسعه مدل    هاي حل ارائه 
شد.  شده در اين مقاله مي    همچنين داراي اهميت مي با سعه داده   تغييراتاعمال تواند با روش تو

ستفاده قرار گيرد.       شبكه زنجيره تامين مورد ا الوه عكوچكي براي طيف وسيعي از مسائل طراحي 
ي ي معقولهانبتواند جواب بهينه مساله را در زما ي حل دقيق براي مساله كه  هاشرو ارائهبر آن، 
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نشــان مي دهند كه با افزايش تعداد مراكز توزيع، هزينه كل شــبكه   1نتايج گزارش شــده در جدول 

ــهم زنجيره تامين كاهش مي يابد.  ــار گههزينههمچنين با افزايش تعداد مراكز توزيع، س از  اي انتش
2CO   ــار گاز  اي ه هزينه ردد كه  گميمالحظه  ا كاهش مي يابد.    ه هزينه از كل بطور   2COانتشـ

متوســـط حدود يك چهارم هزينه كل را به خود تخصـــيص ميدهد و لذا نقش موثري در ســـاختار  
ست كه   شايان ذكر فا مي نمايد. ايهشبك  شده در اين مقاله، تعداد مراكز توزيع ثابت    ا در مدل ارائه 
ن تعداد  يجهت تعيشد و لذا هزينه ثابت احداث آنها در تابع هدف محاسبه نشده است. بنابراين،      بامي

  بهينه مراكز توزيع بايد هزينه ثابت احداث هر مركز را نيز مد نظر قرار داد.
حل براي مسائل با    زمانمتوسط  ود، ش مياز نقطه نظر زمان حل، همانگونه كه در جدول فوق ديده 

ــط كمتر از  ــمار مي آيد و اين   باميثانيه  30اندازه كوچك و متوس ــيار كوتاهي بش ــد كه زمان بس ش
  شد.باميكارايي الگوريتم ارائه شده  دهندهنشان

ــائل با اندازه بزرگ در جدول  ــت. 2نتايج حل براي مس ــده  آمده اس در اين جدول مقادير انتخاب ش
شد ولي تعداد كل نقاط تقاضا و همچنين    باميبراي تعداد مراكز توزيع احداث شده مشابه حالت قبل   

  تعداد كارخانجات افزايش يافته است.

  نتايج حل مسائل با اندازه بزرگ. 2ول جد
زمان حل
  (ثانيه)

درصد
تشار انههزين
2CO

درصد هزينه
  نقلوحمل

  تابع هدف 
  (هزينه كل)

p  |I|,|J|  

  15و  100  2  2539302,93 76,73% 23,27% 53,58
81,33 22,23% 77,77% 1959047,11  3  
109,18 21,55% 78,45% 1725022,07  4  
135,85 20,88% 79,12% 1634183,53  5  
  20و  150  2  3517719,24 75,29% 24,71% 117,02
176,180 23,79% 76,21% 2894632,31  3  
236,47 22,20% 77,80% 2445972,53  4  
290,36 21,54% 78,46% 2288319,38  5  
  20و  200  2  4746536,34 75,77% 24,23% 199,19
298,58 22,50% 77,50% 3927666,53  3  
402,88 21,63% 78,37% 3320228,02  4  
510,17 22,49% 77,51% 2986791,94  5  
  ميانگين    2832118,49 77,41% 22,59% 217,56
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سط، در         سائل با اندازه كوچك و متو شان مي دهد همانند م شده در جدول فوق ن نتايج گزارش 
 2COاي انتشار گاز   ههزينها مر بوط به ههزينهدرصد از كل   %23مسائل با اندازه بزرگ نيز حدود  

سط بيش از     هانشد. از نقطه نظر زما بامي سائل با اندازه بزرگ بطور متو ي حل هرچند زمان حل م
سائل با اندازه كوچك و متو  ي حل قابل  هانشد، ولي همچنان زما بامي سط زمان الزم براي حل م

سيار باالي روش جستجوي      شد  باميدقيقه  4قبول بوده و ميانگين آن كمتر از  كه نشان از كارايي ب
  ممنوعه براي حل مسائل با ابعاد واقعي دارد.

  گيري و پيشنهادهانتيجه
در اين مقاله به مطالعه مســاله طراحي شــبكه زنجيره تامين ســبز با هدف حداقل ســازي    

شار گاز  انهو همچنين هزين نقلوحملاي عملياتي ههزينه سيد ديت شد.  ) پ2COكربن ( اك رداخته 
ستا، يك مدل   شده و با توجه به       ريزيبرنامهدر اين را صحيح ارائه  ضي غيرخطي از نوع عدد  ريا

ساس الگوريتم جستجوي   ، شده ساختار غيرخطي مدل توسعه داده    يك روش حل فراابتكاري بر ا
ــازيپياده طراحي و جهت حل آن   ) TSممنوعه (  . نتايج عددي حاصـــل از حل مدل با       گرديد  سـ

شنهادي   شان روش حل پي شار گاز   ن درصد قابل توجهي   2COدهنده اين است كه هزينه هاي انت
سازي را       ستفاده از ابزارهاي بهينه  صاص مي دهد كه لزوم ا شبكه را بخود اخت از هزينه هاي كل 

شان مي    ستاي كاهش اين هزينه ها ن ساس نتايج در را صل مي  دهد. همچنين بر ا توان نتيجه حا
ي هاگرفت كه با افزايش تعداد مراكز توزيع احداث شــده در شــبكه، عالوه بر كاهش كل هزينه 

ــد هزينه   ــار گاز   عملياتي، درصـ يابد. با بررســـي    ها نيز كاهش مي  از كل هزينه   2COهاي انتشـ
اده شده  د توان نتيجه گرفت كه الگوريتم توسعه هاي حل مساله توسط روش پيشنهادي، مي   زمان

توانايي حل مســائل با ابعاد بزرگ را در زمان  براي حل مســاله برخوردار بوده وي يايي باالكار از
  شد.باميكوتاهي دارا 

سعه داد  براي تحقيقات آتي وان از چند جهتتمياين مقاله را  ساله را    مي. تو ضيات م توان فر
سائل دنياي واقعي مورد بازبيني ق    شتر با م هاي ن دادهتوارار داد. بعنوان نمونه ميجهت انطباق بي

ستفاده از ابزارهاي بهين    شرايط ع   همساله را بصورت غيرقطعي در نظر گرفته و با ا دم سازي تحت 
ــاله پرداخت.    ،قطعيت  هاي تامين در دنياي واقعي     عالوه بر آن، برخي از زنجيره به بررســـي مسـ
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