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چكیده:

سوخت زیستی بهعنوان جایگزینی مناسب برای سوختهای فسیلی در دهۀ اخیر موردتوجه زیادی قرار گرفته اسـت طراحـی بهینـۀ

زنجیرۀ تأمین ،یک نیاز ضروری برای تجاریسازی تولید سوخت زیستی است در این مقاله ،یک مدل برنامهریزی خطی عـدد صـحیم ملـتل
برای طراحی زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی ارائه شده است که تقاضای آن از مدلهای سری زمانی خودرگرسیون برداری میانگین متحرک پیروی
میکند همچنین مطالعه میشود که چگونه ساختار سریهای زمانی خودرگرسیون برداری میانگین متحـرک بـرای تقاضـای سـوخت زیسـتی،
طراحی زنجیرۀ تأمین را تحت تأثیر قرار میدهد یک مثال عددی برای طراحی زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی ارائه شده تا کاربرد مدل را نشـان
دهد و یک زنجیرۀ تأمین بهینه را طراحی کند سپس برای یک دورۀ زمانی هشتساله پیشبینی صورت گرفته تا بینشـی وسـی تـر بـرای یـک
مدیریت کارآمد فراهم کرده و هزینههای کلی زنجیره را حداقل کند

واژههای

کلیدی :خودرگرسیون برداری میانگین متحرک ،زیستتوده ،زنجیرۀ تأمین ،سوخت زیستی ،مدلسازی ریاضی

* نویسنده مسئول

مدل بهینهسازی طراحی زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی تحت تقاضای خود رگرسیون...

 .1مقدمه

مرکز

مصرف انرژی در جهان و بهطور خاص در کشورهای صنعتی ،بههسهب

تقاضا

تغییر در سبک زندگی و رشد جمعیت افزایش یافته است .عالوهبراینکهه
مصههرف سههوختهههای فلههیای بهها مشههکالا ممتاههو اجتمههاعی و
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شکل ( :)1ساختار زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی

تعدادی از گزینههای تصمیمگیری و فعادیتهای پهیدرپهی از ببیه

نگرانی ههای مربهوب بهه مصهرف انهرژی را افهزایش داده اسهت [ .]1در

انتماب زمی  ،کاشت و برداشت ،حم ونقه  ،تودیهد و توزیه سهوخت

سالههای اخیهر ،تودیهد سهوختههای زیلهتی بهه عنهوان یهک راهحه

زیلتی در ای زنجیره وجهود دارد و ایه تصهمیماا از طریهق زنجیهرۀ

امیدوارکننده برای ای مشک مطرح شده و توجه بلیاری از محققهان را

تأمی مطرح و بررسی میشوند .برای فرایند تصمیمگیری بهینه و بررسی

کهرده اسهت.

تودید سوخت زیلتی ،نیاز است تا مدلهای بهینهسازی یها سیلهتمههای

بهمنظور توسعۀ زنجیرۀ تأمی ای سوختها به خود جا

زیلتتوده 1بههعنهوان یهک مهادۀ اودیهه شهام پلهماندهای کشهاورزی
(متشک از مواد گیهاهی و حیهوانی  ،محصهوجا جنگاهی و زبادههههای

پشتیبان تصمیمگیری فشرده توسعه یابند.
3

برنامهریزی خطی عدد صحیح ممتاط یکهی از شهناختهشهدهتهری

شهری و صنعتی برای تودید سوختهای زیلتی و تودید حرارا و بهر

رویکردهههای مههدلسههازی در ملههار طراحههی شههبکۀ زنجیههرۀ تههأمی

در زنجیرۀ تأمی انرژی زیلتی استفاده میشود [.]2

زیلتتوده اسهت کهه در آن برخهی از متغیرهها عهدد صهحیح و برخهی

انواع زیلتتوده و سوختهای زیلتی به سه نل تقلیم میشوند:

پیوستهاند .مکانیابی تلهیالا یکی از اهداف مهم برای استفاده کردن از

اودی نل سوختهای زیلتی از شکر و روغ ههای گیهاهی بههدسهت

مدلهای برنامهریزی خطی عهدد صهحیح ممهتاط محلهوب مهیشهود.

میآیند که از طریق تکنودوژیهای متهداول بهه سهوخت زیلهتی تبهدی

متغیرهای تصمیم مکانیهابی تلههیالا مهیتواننهد بهه ههر دو صهورا

شدهاند .بلیاری از مواد اودیه نل اول را میتوان بهعنهوان غهرا اسهتفاده

تکنودوژی و ظرفیت استفادهشده در یک تلهی  ،بهشک باینری در نظهر

کرد و استفاده از آنها برای تبدی به سوختهای زیلتی میتواند امنیت

گرفته شوند .بددی آنکهه طراحهی شهبکۀ زنجیهرۀ تهأمی زیلهت تهوده،

تأمی مواد غرایی انلانها را به خطر بینهدازد .بنهابرای اسهتفاده از مهواد

دجلتیک زیلتتوده را تحت تأثیر برار میدهد؛ تصهمیمگیهران زنجیهره،

اودیه غیر خوراکی برای تودید سوختهای زیلتی افزایش یافته است .بها

طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمی زیلتتوده و جریان مواد بهی تلههیالا را

ای وجود ،استفاده از مواد اودیه غیر خهوراکی بها لهادشههای بلهیاری

بهطور همزمان بهینه میکنند [ .]5درای باره ،آنها مدل برنامهریزی عهدد

روبرو است [.]3

صحیح ممتاط را توسعه داده و بهطور همزمهان طراحهی شهبکۀ زنجیهرۀ

مواد اودیه زیلتتوده برای تودیهد نله دوس سهوختههای زیلهتی
شام زیلت تودۀ دیگنوساودوزیک ،2پلماندهای کشاورزی و زبادههها و
محصوجا لوبی میشود .اخیراً جابهکهها مهواد اودیهه غیرخهوراکیای

تأمی زیلتتوده را بهینه کرده و جریان مواد بهینه بی تلهیالا را پیهدا
کردهاند [ 6و .]7
برای اودی بار مول و همکاران [ ،]8یهک مهدل برنامههریهزی عهدد

هلتند که بهعنوان نل سوس زیلتتوده بهرای تودیهد سهوخت زیلهتی

صحیح ممتاط توسعه دادهانهد کهه در آن ،مکهان سهایتههای پهرداز

معرفی شدهاند .امروزه ،تصمیمگیری برای استفاده زمی بهمنظهور کشهت

بوسیاۀ حداب کردن هزینههای دجلتیک زیلتتوده شهام هزینههههای

مواد غرایی یا نل اول مواد اودیه مورد بحث است .بنابرای محققهان در

تأسیس پاجیشگاه ،تودید اتانول ،تأمی مواد اودیه ،حمه ونقه و ،...بهینهه

حال مطادعه بر روی مواد اودیه زیلتتودۀ دیگنوسهاودوزیک بهرای حه

شده است .برنامهریزی استراتژیک زنجیرۀ تأمی زیلتتوده و تمصیص

ای مشکالا هلتند [.]4

بهینۀ زیلتتوده تحت تصمیماا مکانیابی غیربطعهی [ ]9و طراحهی و

در ای زنجیرۀ تأمی  ،زیلتتوده از سایتهای برداشهت بهه مراکهز

تودید بهینۀ زنجیرۀ تأمی اتانول زیلتی همهراه بها تعیهی برداشهت [،]11

تقاضای سوخت زیلتی جریان مییابد .در طول ای ملیر ،زیلهتتهوده

لند نمونه از مدلهای برنامهریزی خطی عدد صحیح ممتاط در طراحی

از برخی تلهیالا مانند سایتهای برداشهت ،سهایتههای جمه آوری،

شبکۀ زنجیرۀ تأمی زیلتتوده هلتند.

پاجیشگاهها و مراکز توزی عبور میکند .شک ( 1فراینهدهای اصهای را

مان اصای برای تجاریسازی سهوخت زیلهتی ،فراینهدهای تودیهد
پیچیدۀ آن است .ای پیچیدگی بههددیه اشهکال ممتافهی از پارامترههای

در زنجیرۀ تأمی سوخت زیلتی نشان میدهد.

متنوع ساخته شده است .عدس بطعیت یکی از شک ههای رایهت تنهوع در
1. Biomass
2. Lignocellulosic

3. Mixed-Integer Linear Programming
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پارامترهای زنجیرۀ تأمی سوختهای زیلهتی اسهت .تهأمی مهادۀ اودیهه
زیلههتتههوده ،تودیههد سههوخت زیلههتی و تقاضهها ،بیمههت و دجلههتیک،
پارامترهای متداودی هلتند که همراه با عدس بطعیت هلتند [.]11

شده است.
سیلههتمهههای پههیشبینههی دبیههق در ی هک زنجیههره ،از ارز

بههاجیی

برخوردارند .جهانیشدن منجر به پیچیدگی و اختالل در زنجیهرۀ تهأمی

با بررسی مدلهای برنامهریزی خطی عدد صحیح ممتاط ،مهیتهوان

خواهد شد .لان و همکاران [ ]17تأثیر سیلتمهای پیشبینی سریههای

مطادعاا بلیاری را مشاهده کرد که مهرتبط بها مهدلههای بهینههسهازی

زمانی فازی را در یک زنجیرۀ تأمی با اختالل ،بررسهی کهردهانهد .آنهها

طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمی زیلتتوده تحت عدس بطعیت هلتند .بهرای

همچنی نشان دادهاند کهه یهک راه مناسه

بهرای تطبیهق بها مهدلههای

مثال ،دالمس و همکاران [ ]12یک مدل برنامهریزی خطی عدد صهحیح

خودرگرسیون برداری میانگی متحرک ،استفاده از سریهای زمانی فازی

ممتاط تصادفی پویا برای طراحی یک زنجیهرۀ تهأمی سهوخت زیلهتی

با مرات

باجتر است .مرور مقاجا موجود در ادبیاا با محوریت زنجیرۀ

تحت شرایط عدس بطعیت بازار طراحی کردهاند .گیاروج و همکهاران []13

تأمی نشان میدهد که کاربرد مدلهای سری زمهانی در طراحهی شهبکۀ

یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح ممتاط لنددورهای ه لندسهطحی

زنجیرۀ تأمی تاکنون مورداستفاده برار نگرفتهه اسهت .در زنجیهرۀ تهأمی

بههرای بهینهههسههازی طراحههی شههبکۀ زنجیههرۀ تههأمی اتههانول زیلههتی بهها

سوخت زیلتی ،تقاضای سوخت زیلتی یک پارامتر کایدی است که بهر

درنظرگرفت عدس بطعیتهای بازار زیلتتوده و کرب پیشهنهاد دادهانهد.

طراحی بهینۀ زنجیرۀ تأمی اثرگرار است.

مرور مطادعاا انجاسشده نشان میدهد کهه رویکردههای ممتافهی بهرای

تغییرپریری تقاضای سوخت زیلتی در طول زمان ،باعث پیچیهدگی

درنظرگرفت عدس بطعیت در مدل ههای طراحهی شهبکۀ زنجیهرۀ تهأمی

تصمیمگیری درخصوص طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمی میشهود .بنهابرای

سوخت زیلتی بهکار گرفته شده است .باوجودای  ،هیچ از مطادعهاا بهه

در ای مقاده ،یک مدل طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمی سوخت زیلتی ارارهه

مدلهای سری زمانی بهعنوان نوع دیگری از تغییرپریری در پارامترههای

شده است که در آن ،برای مدلسازی تغییراا تقاضا سوخت زیلهتی در

زنجیرۀ تأمی نپرداخته اند .نیاز به اسهتفاده از دادهههای سهری زمهانی در

طول زمانی از مدلهای سهری زمهانی خودرگرسهیون بهرداری میهانگی

طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمی سوخت زیلتی ،زمانی اهمیت پیدا مهیکنهد

متحرک استفاده شهده اسهت .نتهایت مهدلههای خودرگرسهیون بهرداری

که بهمنظور طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمی نیازمنهد مقهادیر پهیشبینهیشهدۀ

میانگی متحرک با عنوان مقادیر پیشبینیشدۀ تقاضای سهوخت زیلهتی

پارامترهای کایدی هلتند.

در مدل طراحی شهبکۀ زنجیهرۀ تهأمی سهوخت زیلهتی بههکهار گرفتهه

دادههای سری زمانی ،فرس دیگری از متغیرهای تعریوشده بهشهک
دنبادهای از دادههای عددی در سفار های مکرر هلتند کهه معمهوجً در
فواص یکنواخت رخ میدهند [ .]14مدلههای خودرگرسهیون میهانگی

میشوند و بدی ترتی

طراحی بهینۀ زنجیرۀ تأمی موردمطادعه براسهاس

مقادیر آینده یا پیشبینیشدۀ تقاضا تعیی میشود.
ادامۀ مقاده بدی شرح است :در بمش بعدی تعریو ملئاه بیان شده

متحرک( 1 ARMAبهعنوان یکی از مدلهای سری زمهانی ،بیهنشههای

است .در بمش مدلسازی ریاضهی ،مهدلسهازی رویکهرد پیشنهادشهده

مدیریتی را درخصوص پویایی زنجیرۀ تأمی فراهم کردهاند [ .]15گیابرا

بهصورا گاسبهگهاس بیهان شهده و سهپس مهدل خودرگرسهیون بهرداری

[ ]15یک مدل زنجیرۀ تأمی لندسطحی بر پایۀ مدلههای سهری زمهانی

میانگی متحرک توصیو شده است .در بمش بعدی ،مهدل پیشنهادشهده

خودرگرسیون برداری میانگی متحرک تجمعی( 2 ARIMAپیشنهاد داده

روی یک مثال عددی اجرا شده است .سپس اعتبارسنجی صورا گرفتهه

است .او ابتدا از کالس عمومی مدلههای سهری زمهانی خودرگرسهیون

و نتیجۀ تحقیق بیان شده است .در انتها و در بمهش عالرهم ،فهرسهتی از

برداری میانگی متحرک تجمعی برای مهدلسهازی تقاضهای مشهتری در

شاخصها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم آورده شده است.

زنجیرۀ تأمی استفاده کرده و سهپس مهدلههای خودرگرسهیون بهرداری
میانگی متحرک تجمعی را برای سریهای زمانی سفارشاا و موجودی
پیشنهاد داده است .باتوجهبه اینکهه تغییهراا کولهک در سفارشهاا در
سطوح پایی باعث ایجاد تغییراا بزرگ در سطوح باج شده و نوسهاناا
بزرگی در مجموعۀ زنجیرۀ تأمی موسوس به اثر شهالبی ایجهاد مهیکنهد،
بهوسیاۀ ای مدل ،پدیدۀ اثر شالبی نیز مورد بحث برار گرفته است .اثهر
شالبی در زنجیرۀ تأمی همچنی بهوسیاۀ دی و همکهاران [ ]16بررسهی
1. Autoregressive Moving Average
2. Autoregressive Integrated Moving Average

 .2تعریف مسئله
ملئاۀ اصای در ای تحقیق ،طراحی شبکۀ زنجیرۀ تهأمی سهوخت زیلهتی
است .ای تحقیق ،زنجیرۀ تأمی سوخت زیلتی را در لههار سهطح مراکهز
کشت ،مراکز جم آوری ،پاجیشگاهها ،مراکز توزی و مراکز تقاضها در نظهر
گرفته است .ای ملئاه یک ملئاۀ تکهدفه و لنهددوره اسهت کهه در آن
انتقال مواد و محصهوجا بها اسهتفاده از رو ههای حمه ونقه ممتاهو
امکانپریر است .همچنی در ای مدل ،ظرفیت تلهیالا بهصورا پیوسته
تعیی میشوند و در طول زمان باتوجهبه میزان تقاضا توسعه مییایند.

مدل بهینهسازی طراحی زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی تحت تقاضای خود رگرسیون...
در زنجیرۀ تأمی موردمطادعه تنها مکان مراکز کشت و مراکهز تقاضها
از پیش تعیی شده و مشمص اسهت و مکهانههای سهایر تلههیالا در

میشود تا هزینههای کای زنجیرۀ تأمی سوخت زیلتی را بهوسیاۀ تعیی
سطوح بهینه متغیرهای تصمیم حداب کند.

جیههای دیگر زنجیرۀ تأمی بایلتی از بهی مکهانههای کاندیهد انتمهاب
شوند.
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تاب هدف مدل ،حداب سازی هزینههههای که بهوده و هزینههههای
طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمی موردبررسی شام هزینههای ثابهت و متغیهر

همانطور که در شک ( 1نشان داده شهده اسهت ،زیلهتتهوده در

راهاندازی مراکز کشت و تلههیالا جمه آوری ،پاجیشهگاههها و مراکهز

مراکز کشت ،کاشت و برداشت میشود .زیلتتودۀ تودیدشده در مراکهز

توزی  ،هزینههای تودید ،هزینهههای نگههداری موجهودی و هزینههههای

کشت با رو های ممتاهو حمه ونقه بهه مراکهز جمه آوری منتقه

حم ونق بی تلهیالا را حداب میکند .عبارا ( 1تاب هدف ملئاه

میشوند .سپس مقادیر ممتاو زیلتتوده برای تودید سوخت زیلتی به

را نمایش میدهد.

پاجیشگاهها منتق میشوند .پس از تودید سوخت زیلتی در پاجیشگاهها،

(1

ای سوخت با رو های ممتاو بهه مراکهز توزیه منتقه مهیگهردد و

k 1

j 1

i 1

T

L

J

 cfd lv l   cvcol j capcol tj 

درنهایت برای عرضه به مصرف کنندهههایی از مراکهز توزیه بهه مراکهز

j 1 t 1

T

l 1

L

capb kt   cvd l capd lt 

تقاضا ارسال میشود.

l 1 t 1

تصمیماا اصای در مدل توسعه دادهشده شام تعیی مکان ،ظرفیت

T

T

j

k 1 t 1

I

i 1 t 1

T

J

t
t
k pfuel k    chbio j invbio j 

بهصورا پیوسته در نظر گرفته میشود ،بنهابرای مقهادیر دبیهق ظرفیهت

j 1 t 1

T

L

invfuel kt   chfuel l invfuel lt 

تلهیالا بهوسیاۀ مدل تعیی میگردد .ای نوع تعیی ظرفیت ،نلبتبهه

l 1 t 1

مدلهایی که ظرفیت تلهیالا را بهصورا گللته تعیهی مهیکننهد ،از

t
tbio ijn
d ijn 

نظر محاسباتی برتر است [ .]18تصمیماا تاکتیکی در ایه مهدل شهام

tbio d jkn 
t
jkn

تعیی مقدار تودید ،سطوح موجودی ،جریان مواد بی تلههیالا و رو
برای حم ونق در دورههای ممتاو است.

t
tfuel kln
d kln 

 .1.2فرضیات مسئله

t
tfuel lmn
d lmn

K

 chfuel
k 1 t 1
J

N

I

 ctbio
i 1 j 1 n 1 t 1
K

N

J

 ctbio
j 1 k 1 n 1 t 1
L

N

K

 ctfuel
k 1 l 1 n 1 t 1
T

lmn

K

k 1 t 1

T

kln

i 1

 cfuel

T

jkn

i

T

T

ijn

I

 cc

T

k

K

 cvb

ac i   chr ahrit 

هریک از مراکز کشت و تلهیالا زنجیرۀ تأمی است .ظرفیت تلهیالا

مناس

K

J

I

Min Z 1   cfc i ac i   cfcol j y j   cfb k u k 

M

N

L

 ctfuel
l 1 m 1 n 1 t 1

فرضیاا مدل ارارهشده بهصورا زیرند:


برداشت زیلتتوده بهصورا عهدلههای مربعهی بهزرگ در

رابطۀ ارضای تقاضا
رابطۀ ( 2برآورده شدن تقاضای سوخت زیلتی هر مرکز تقاضا در

وزن  397کیاوگرس که حم ونق و ذخیرهسازی آسان دارنهد،


فرض شده است [ 4و .]19
مطادعاا نشان میدهد که برداشتهای متعدد در طهول یهک
سال بهددی تضعیو ریشه ،مقدار ک زیلتتوده تودیدشده را
کاهش مهیدههد .بنهابرای یهک برداشهت (دورهههای زمهانی
یکساده  ،بالفاصاه پس از اودی فصه سهرما در ایه مهدل
استفاده شده کهه در تحقیقهاا بههعنهوان سهازگارتری رو
برداشت بها محهیط زیلهت و مقهرونبههصهرفهتهری رو ،
شناخته شده است [.]21



فرض بر ای است که تقاضای سرانۀ سوخت زیلهتی در ههر
منطقۀ تقاضا ،معاوس و بطعی است.

 .3مدلسازی ریاضی
در ای بمش ،یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح ممهتاط ،پیشهنهاد

هر دورۀ زمانی را تضمی میکند.
(2

m, t

 dmmt

N

L

 tfuel

t
lmn

l 1 n 1

روابط جریان
رابطۀ ( 3تضمی میکند تمامی زیلتتهودۀ برداشهتشهده در ههر
دوره بهطور کام به مراکز جم آوری ارسال میشود.
i, t

(3

N

J

ri ahri   tbio

t
ijn

t

t

j 1 n 1

رابطۀ ( 4تضمی میکند که مجموع مقدار زیلتتودۀ ارسالشده از
مرکز جم آوری  jبه پاجیشگاههها در ههر دوره از مقهدار زیلهتتهودۀ
موجود در آن مرکز که در طول نگهداری با نرخ  lwtدلار کاهش وزن
میشود ،بیشتر نباشد.
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j, t

(4

)  invbiotj (1  lwt

N

t
jkn

K

 tbio
k 1 n 1

ارسالشده به مراکز تقاضا در دورۀ فعای است.
(11

N

N

M

K

t
t
invfuellt  invfuellt 1   tfuelkln
  tfuellmn
m 1 n 1

رابطۀ ( 5تضهمی مهیکنهد کهه مجمهوع مقهدار سهوخت زیلهتی

k 1 n 1

 l, t

ارسالشده از پاجیشگاه  kبه مراکز توزی در هر دوره از مقهدار سهوخت
زیلتی تودیدشده در آن پاجیشگاه در آن دوره بیشتر نمواهد بود.
k , t

(5

 pfuelkt

روابط ظرفیت
L

N

 tfuel

t
kln

l 1 n 1

رابطۀ ( 6تضهمی مهیکنهد کهه مجمهوع مقهدار سهوخت زیلهتی
ارسالشده از مرکز توزی  lبه مراکز تقاضا در هر دوره از مقدار سهوخت
زیلتی موجود در آن مرکز توزی در آن دوره بیشتر نمواهد بود.
N

M

t
invfuellt   tfuellmn
l , t

(6

رابطۀ ( 11تضمی میکند که در هر مرکز کشت ،مقدار زمی ههایی
که برای کشت زیلتتوده تمصیص داده میشود ،از مقهدار زمهی ههای
موجود بیشتر نمواهد بود .همچنی ای مقدار از حداب نهرخ اسهتفاده از
زمی موجود کمتر نمواهد بود.
i xi uai  aci  xi uai i

(11

رابطۀ ( 12تضمی میکند که میزان ملاحت زمی برداشتشهده از

m 1 n 1

میزان زمی کشتشده بیشتر نمواهد بود.
رابطۀ تودید

i, t

(12

رابطۀ ( 7تضمی میکند که مقدار تودیهد سهوخت زیلهتی در ههر
پاجیشگاه در هر دوره برابر با حاصاضرب مجموع زیلتتوده دریافتی از
مراکز جم آوری در آن دوره و نرخ تودیهد سهوخت در پاجیشهگاه

k

است.
 k, t

(7

N

J

pfuelkt   k  tbiotjkn
j 1 n 1

ahrit  aci

رابطۀ ( 13تضمی میکند که موجودی زیلهتتهوده در ههر مرکهز
جم آوری در هر دوره بی حد باج و پایی اسهتفاده از ظرفیهت آن بهرار
خواهد داشت.
(13

 j, t

 j capcol tj y j  invbiotj  capcol tj y j

رابطهۀ ( 14تضههمی مهیکنههد کهه تودیههد سهوخت زیلههتی در هههر
پاجیشگاه در هر دورۀ زمانی بی حد باج و پایی ظرفیت آن برار خواهد

روابط موجودی

گرفت.

رابطۀ ( 8تضمی میکند که مقدار زیلتتودۀ موجود در هر مرکهز
جمه آوری برابههر مجمهوع موجههودی دورۀ ببه و مقههدار زیلهتتههودۀ
جمهه آوریشههده در دورۀ فعاههی منهههای مقههدار ارسههالشههده بههه
پاجیشگاههاست.
(8

رابطۀ ( 15تضمی میکند که میزان نگههداری سهوخت زیلهتی در
مرکز توزی در هر دورۀ زمانی بی حهد بهاج و پهایی ظرفیهت آن بهرار
خواهد گرفت.

N

N

K

I

t
invbiotj  invbiotj1   tbioijn
  tbiotjkn
i 1 n 1

k 1 n 1

 j, t

رابطۀ ( 9تضمی میکند که مقدار موجودی سوخت زیلتی در ههر
پاجیشگاه در هر دوره برابر مجموع موجودی دورۀ بب و مقدار تودید در
دورۀ فعای منهای مقدار ارسالشده به مراکز توزی در دورۀ فعای است.
N

(9

(14

k capbkt uk  pfuelkt  capbkt uk  k , t

L

t
invfuelkt  invfuelkt 1  pfuelkt   tfuelkln
 k, t
l 1 n 1

رابطۀ ( 11تضمی میکند که مقدار موجودی سهوخت زیلهتی در
هر مرکز توزی برابرمجموع موجودی دورۀ بب و مقدار سوخت زیلتی
دریافتی از پاجیشگاههها در دورۀ فعاهی منههای مقهدار سهوخت زیلهتی

(15

l capdlt vl  invfuellt  capdlt vl l , t

رابطۀ ( 16تضمی میکند که مجموع مقدار زیلتتودۀ ارسادی بهه
هر مرکز جم آوری در هر دوره از ظرفیت آن مرکز بیشتر نمواهد بود.
(16

 j, t

 capcol tj

N

I

 tbio

t
ijn

i 1 n 1

رابطۀ ( 17تضمی میکند که مجموع مقدار زیلتتودۀ ارسادی بهه
هر پاجیشهگاه در ههر دوره از ظرفیهت آن پاجیشهگاه در آن دوره بیشهتر
نمواهد بود.
(17

 t, k

N

J

 k  tbiotjkn  capbkt
j 1 n 1

مدل بهینهسازی طراحی زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی تحت تقاضای خود رگرسیون...
رابطۀ ( 18تضمی میکند که مقدار سوخت زیلتی ارسادی بهه ههر
مرکز توزی در هر دوره از ظرفیت آن در آن دوره بیشتر نمواهد بود.
 capdlt  l,t

(18

N

K

 tfuel

t
kln

مرکهز جمه آوری در هههر دوره از ظرفیهت آن مرکهز در آن دوره بیشههتر
نمواهد بود.
(19

(25

uk lcapbkt  capbkt  uk ucapbkt

(26

capdlt  capdlt 1  ecapdlt

(27

vl lcapdlt  capdlt  vl ucapdlt

k 1 n 1

رابطۀ ( 19تضمی میکند که مقدار موجودی زیلهتتهوده در ههر

 j, t

invbiotj  capcol tj

روابط ضروری و منطقی
روابط ( 28و ( 29نشهاندهنهدۀ روابهط ضهروری و منطقهی روی
متغیرهای پیوسته و گللتۀ ملئاهاند.
(28

هر پاجیشهگاه در ههر دوره از ظرفیهت آن پاجیشهگاه در آن دوره بیشهتر
نمواهد بود.
invfuelkt  capbkt  k , t

ac i , ahriht , pdsg tj , pethkt , invsg iht , invdsg tj ,
t
t
invethkt , invethlt , tlcsg ijn
, tbl ikhn
, tdsg tjkn ,

i , j , k , l , m, h , n , t

رابطۀ ( 21تضمی میکند که مقدار موجودی سهوخت زیلهتی در

(21
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(29

t
t
tethkln
, tethlmn
0

xi , y jq , ukp , vlr {0,1} i, j, k , l , m, q, p, r,h, n, t

 .1.3مدل خودرگرسیون برداری میانگین متحرک
مدل خودرگرسیون میانگی متحرک مددی است که غادبهاً بهرای سهنجش

رابطۀ ( 21تضمی میکند که در هر دورۀ زمانی ،مجمهوع ظرفیهت

دادههای سری زمانی مورداستفاده برار میگیرد و میتوان برای پیشبینهی

تودید همۀ پاجیشگاهها بزرگتر ملاوی مجموع تقاضای سوخت زیلهتی

مقادیر آتی ای سریها ،از آن استفاده کرد .ایه مهدل شهام دو بمهش

در مراکز تقاضاست.

خودرگرسیون ( 1ARو میانگی متحرک ( 2MAاسهت کهه بههترتیه
t

(21

K

M

k 1

m 1

 dmmt   capbkt

گفتنی است با درنظرگرفت ای فرض که برداشت زیلتتهوده تنهها
بعد از دو سال از زمان کاشت آن امکانپریر است و همچنی بهددی نیاز
به برداشت بدون وبفۀ زیلتتوده ،در ای مطادعه فرض شده اسهت کهه

بهشک درجاا  pو  qدر مدل نشان داده میشوند .معاددۀ ( 31فرس کای
مدل ) ARMA(p,qرا نشان میدهد.
(31

p
q
Z t  c   t    i Z t  i    i t  i
i 1
i 1

در معاددۀ ( iφ ، 31و  ϴiپارامترهای مدل c،عدد ثابهت و  tεخطهای

ملاحت نواحی کشت ملتق از زمهان اسهت .از طهرف دیگهر بههددیه

مدل در دورۀ  tاست .درصورتیکه دادهههای سهری زمهانی پایها نباشهند،

افزایش تقاضای سوخت زیلتی در بعضی از دورههای زمانی و نیهاز بهه

بهجای مدل ( ARMA(p,qاز مدل ( ARIMA(p,d,qاستفاده مهیشهود

توسعۀ ظرفیت تلههیالا تودیهدی ،در ایه مطادعهه ظرفیهت تلههیالا

که در آن  dتعداد مرات

وابلته به دورههای زمانی در نظر گرفته شهده اسهت .همچنهی بههددیه

است که اگر  dبرابر صفر باشد ،مهدل خودرگرسهیون بهرداری میهانگی

مالحظاا ابتصاد به مقیاس ،حهد پهایی ظرفیهت و بههددیه مالحظهاا

متحرک تجمعی به خودرگرسیون برداری میانگی متحرک تبدی خواهد

زیلتمحیطی ،حد باجی ظرفیت در نظر گرفته شده است .بدی منظهور

شد .معموجً برای تممی مدل خودرگرسیون بهرداری میهانگی متحهرک

توسعۀ ظرفیهت و همچنهی حهدود بهاج و

باکسه جنکینز

روابط ( 22و ( 23بهترتی

پایی ظرفیت مراکز جم آوری را نشان میدهند .همهانطهور کهه رابطهۀ
( 22نشان میدهد ،ظرفیت در هر دوره برابر ظرفیت دورۀ بب بهعهالوۀ

تفاض گیری برای پایا شدن دادههاست .واضهح

تجمعی و خودرگرسیون برداری میانگی متحرک از رو
استفاده میشود که دارای مراح زیر است:

شناسههایی :در ایهه مرحاههه ،لنههدی مههدل از گههروه مههدلهههای

میزان توسعۀ ظرفیت در دورۀ فعای است .از رابطۀ ( 23نیز درمهییابیهد

خودرگرسیون برداری میانگی متحرک تجمعی انتمهاب مهیشهود .ایه

که ای ظرفیت در هر دوره بی حدود باج و پایی از پهیش تعیهی شهده

بدان معنی است که با درنظرگرفت تواب خودهمبلتگی و خودهمبلتگی

است .روابط ( 24تا ( 27بهترتی

بیانگر توسعۀ ظرفیهت و حهد بهاج و

پایی ظرفیت در پاجیشگاهها و مراکز توزی هلتند.
(22

capcol tj  capcol tj 1  ecapcol tj

(23

y j lcapcol tj  capcol tj  y j ucapcol tj

(24

capbkt  capbkt 1  ecapbkt

جزری ،مقادیر نمونه برای  pو  qتعیی میشود.
برآورد :در ای گاس ،مدل (یا مدلهایی که برای اودهی بهار انتمهاب
شدهانهد ،روی دادههها پهرداز

شهده و پارامترههای آنهها تممهی زده

میشود.
1. Autoregressive
2. Moving Average
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ارزیابی :در آخری مرحاه ،میهزان مطاوبیهت مهددی کهه در دور اول

.3

برای تماس دورهها هیچ اثر فصای فرض نشده است.

انتماب و در دور دوس برآورد شده است ،ارزیابی میشهود .ایه ارزیهابی

.4

فرض شده که نلبت جمعیت در سالهای ممتاو در طهول

براساس معیارهایی که برای ههدف مشهابه در نظهر گرفتهه شهده ،انجهاس

افق زمانی ثابت است و تقاضای هر منطقه ،به نلبت جمعیت

میگیرد [.]21

آن ناحیه است.
.5

باتوجهبه اینکه اضافه شدن وبفهه بهه مهدل باعهث افهزایش ضهری
تعیی ( R2شده و عماکرد مدل را بهبود میبمشد و از سوی دیگر وبفۀ

است.

بههیش از انههدازه درجههۀ آزادی را کههاهش داده و تممههی را غیههرممک
میسازد ،جزس است بی ای دو تعاددی بربرار شهود .دهرا بهرای انتمهاب
وبفۀ بهینه ،معیارهایی توسط محققان ارارهه شهده کهه در ایه تحقیهق از
معیار شوارتز -بیزی  1استفاده و مددی انتماب شده کهه معیهار شهوارتز-
بیزی آن حداب بوده است .همچنی فرض شده کهه تقاضهای سهوخت
زیلتی از ادگوی ( ARMA(p,qپیروی میکند .بنابرای با بهرهگیهری از
مدل خودرگرسیون برداری میانگی متحرک ،رابطۀ تقاضا برآورد شهده و
میزان تقاضا برای دورههای بعد ،مورد پیشبینی برار گرفته است .سهپس
براساس دادههای پیشبینیشهده و بها اسهتفاده از مهدل ارارههشهده بهرای
زنجیرۀ تأمی سوخت زیلتی ،ملهاحت ناحیهۀ حاشهیهای مورداسهتفاده،
مکان و حجم تودید بهینۀ پاجیشگاهها و جریهان بهینهه در زنجیهره بهرای
دورههای بعد ،تعیی شده است.

تمامی هزینهها در طول افق زمانی ،ثابت در نظر گرفتهه شهده

بهددی تعداد زیاد پارامترهای ورودی مدل و محدودیت فضا از ارارۀ
مقادیر پارامترهای ورودی در مقاده صرف نظر شده است.

 .2.4نتایج
ابتدا مدل خطی عدد صحیح ممتاط پیشنهادشده با نهرسافهزار  GAMSو
براساس دادههای مثال عددی ،اجرا شده است تا امکهان پیهادهسهازی آن،
برای نمونههای وابعی نمایان شود .خروجی نرسافزار بهرای ایه دادههها،
بهشک زیر است:
هزینۀ ک زنجیرۀ تأمی برابر  52378/9میایون دجر است .از میهان
 11مکان بادقوه برای ایجاد مراکز کشت و احداث هریک از تلهیالا،
 3مکان بادقوه برای کشت زیلتتوده 3 ،مکهان بهادقوه بهرای احهداث
مراکز جم آوری 4 ،مکان بادقوه برای احداث پاجیشگاه 5 ،مکان بادقوه
برای احداث مراکز توزی انتماب میشود .نتایت بهدسهتآمهده نشهان

 .4مثال عددی

میدهد که در دوره های  25و  27ظرفیت تمهامی تلههیالا زنجیهرۀ

در ای بمش ،یک مثال عهددی بهرای تجزیههوتحایه مهدل ارارههشهده

تأمی توسعه مییابد .ای افهزایش ظرفیهت بههددیه افهزایش ناگههانی

براساس تقاضای خودرگرسیون بهرداری میهانگی متحهرک ،آورده شهده

تقاضای سوخت زیلتی در مراکز تقاضا در دورههای مرکور است.

است .ده منطقۀ عرضه برای کشت زیلتتوده در نظر گرفتهه شهده و در

افق مدلسازی در ایه ملهئاه  32سهال فهرض شهده و دادهههای

هر منطقه یک مرکز جمه آوری زیلهتتهودۀ برداشهتشهده بهرار دارد.

تقاضا طی  32سال ،یک سری زمانی را تشکی میدهند کهه مهیتهوان

همچنی هر منطقه ،یک نقطۀ بادقوه برای تأسیس پاجیشگاه است و مکان

مقادیر آنها را برای سالهای بعد ،از طریق مدلسازی خودرگرسهیون

بهینۀ پاجیشگاهها توسط مدل تعیی میشود .فرض شده که پاجیشگاههها

برداری میانگی متحرک پیشبینی کرد .بنابرای بهرای تقاضها از طریهق

باید تقاضای سوخت زیلتی را واب در ای ده ناحیه تأمی کنند.

نرسافزار  ،Eviews8مدلسازی خودرگرسیون برداری میانگی متحرک
انجاس شده است .نتایت نشان میدهند که دادههای در نظهر گرفتههشهده

 .1.4پارامترهای ورودی
برای ای مثال عددی ،فرضیاا زیر در نظر گرفته شدهاند:
.1

افق مدلسازی  32ساده بوده و هر سال بههعنهوان یهک دورۀ
زمانی فرض شده است (. t=1،...،32

.2

ده بمش بهعنوان مکانهای بادقوه برای کشهت زیلهتتهوده
( ، i=1،...،11مراکز جم آوری ( ، j=1،...،11نقاب بادقوه برای

برای تقاضا ،از فرایند ( ARMA 2،1پیروی میکنند و براساس معیهار
شوارتز -بیزی دو وبفه بهعنوان وبفۀ بهینه برای ای مدل انتماب شهد
(معاددۀ . 31
Z t  c   t  1Z t  1   2Z t  2   1 t  1

(31

روابههط ( 32تهها ( ، 41معههادجا خودرگرسههیون بههرداری میههانگی

ساخت پاجیشگاه ( ، k=1،...،11مکانهای بادقوه برای ساخت

متحرک بهترتی

مراکز توزی ( l=1،...،11و مکان تقاضهای سهوخت زیلهتی

است.

( m=1،...،11در نظر گرفته شدهاند.
1. Schwarz Bayesian Criterion

برای بمهشههای  i  1تها  i  10در مثهال عهددی

مدل بهینهسازی طراحی زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی تحت تقاضای خود رگرسیون...

35

جدول ( :)1نتایج دادههای واقعی با دادههای پیشبینیشده (برحسب لیتر)
دوره

تقاضای وابعی

تقاضای پیشبینیشده

1

3182889

*

2

4182419

*

3

4156413

*

4

5182413

9519444

5

41729651

21392551

6

51824129

27773192

7

51824129

36226414

8

41459313

47749296

9

41459313

43891224

11

31194477

41747128

11

41459313

41621517

12

51824129

44213115

13

51824129

47827626

14

62188954

52362351

15

62188954

53481222

16

41459313

57119181

17

41459313

52161651

18

41459313

45816218

ممتاط ارارهشده ،مجدد برای ایه دادههها اجهرا شهده اسهت .خروجهی

19

41459313

51139865

21

51824129

53598588

نرسافزار نشاندهندۀ نتهایت پهیشبینهیشهدۀ مکهان بهینهۀ منهاطق کشهت

21

62188954

67341972

زیلتتوده ،مراکز جم آوری زیلتتوده ،پاجیشگاهها و مراکز توزیه و

22

82918616

81469921

همچنی مقادیر تودید بهینه در هریک از مراکز و جریان بهینه بی سطوح

23

93283432

111631144

24

82918616

118116619

25

186566863

145112166

26

186566863

215347539

هزینۀ بهینۀ پیشبینیشده برای زنجیرۀ تأمی برابر  13195/7میایهون

27

228126166

224789159

دجر بوده و از میان  11مکان بادقوه برای ایجاد مراکهز کشهت و احهداث

28

269485469

251584737

29

291215121

275762897

بادقوه برای احهداث مراکهز جمه آوری 6 ،مکهان بهادقوه بهرای احهداث

31

311579947

313169871

31

311944772

315168632

پاجیشگاه 5 ،مکان بادقوه برای احداث مراکز توزی انتماب میشود.

32

321319598

326113694

(32

Z t  105000000  2.08Z t  1  1.09Z t  2 t  1.55 t  1

(33

Z t  83793584  2.08Z t 1  1.09Z t 2 t  1.55 t 1

(34

Z t  123000000  2.08Z t 1  1.09Z t 2 t  1.55 t 1

(35

Z t  504000000  2.08Z t 1  1.09Z t 2 t  1.55 t 1

(36

Z t  67538276  2.08Z t 1  1.09Z t 2 t  1.55 t 1

(37

Z t  30091535  2.08Z t 1  1.09Z t 2 t  1.55 t 1

(38

Z t  159000000  2.08Z t 1  1.09Z t 2 t  1.55 t 1

(39

Z t  86295559  2.08Z t 1  1.09Z t 2 t  1.55 t 1

(41

Z t  16926017  2.08Z t 1  1.09Z t 2 t  1.55 t 1

(41

Z t  48449406  2.08Z t 1  1.09Z t 2 t  1.55 t 1

از طریق فرایند خودرگرسیون برداری میانگی متحرک ،مقادیر تقاضا
برای  8دوره بعد از افق زمانی ،پیشبینی شده و مدل خطی عدد صهحیح

ممتاو زنجیره در  8دورۀ بعد خواهد بود .خروجی بهدستآمده از مدل
از طریق نرسافزار  GAMSبهصورا زیر است:

هریک از تلهیالا 4 ،مکان بادقوه بهرای کشهت زیلهتتهوده 4 ،مکهان

 .5اعتبارسنجی

مقایلۀ نتایت دادههای وابعی با دادههای پیشبینیشده از طریق مهدل

مدل ارارهشده در ای مقاده در زنجیرۀ تأمی سوخت زیلهتی بهرای یهک

خودرگرسیون برداری میانگی متحرک پیشهنهادی در شهک ( ، 2اعتبهار

مثال عددی بهکار گرفته شده و سپس با استفاده از تلت باز تودید رفتهار

مدل را بهطور کمّی نشان میدهد .همانطور که در بمش بب ذکهر شهد،

[ ]22اعتبارسنجی در دو مرحاه صورا گرفته است .در ابتدا پارامترههای

دادههههای در نظههر گرفتهههشههده بههرای تقاضهها در ای ه مقادههه ،از فراینههد

موجود در مدل خودرگرسیون بهرداری میهانگی متحهرک بها اسهتفاده از

( ARMA 2،1پیروی میکنند .از طرفی بهددی وجود ( AR 2دو وبفهه

دادهای تماس دورهها برآورد شده است .در مرحاۀ دوس روند تغییر مقهدار

در مدل ایجاد میشود و بهازای ههر وبفهه در مهدل ،یهک درجهه آزادی

تقاضای بمش اول از دورۀ زمانی  t=4تها  t=32در دو مقهدار وابعهی و

کاسته میشود .بنابرای با از دست دادن دو درجه آزادی ،برای پیشبینهی

پههیشبینههیشههده بهها فراینههد خودرگرسههیون بههرداری میههانگی متحههرک

مقادیر تقاضای هر دوره نیازمند دادههای دو دورۀ بب از آن خواهیم بود.

موردمقایله برار گرفتهاند (جدول . 1

از طرفی باتوجهبه ( MA 1برای پیشبینهی دینامیهک ههر دوره ،نیازمنهد

56

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

مقدار شوک مقدار پیشبینیشده دورۀ ببه هلهتیم .باتوجههبهه مطاده

پیشبینی مقادیر تقاضای دورههای  4بهبعد خواهیم بود و مقایلاا بهی

ذکرشده ،بهددی عدس امکان پیشبینهی مقهادیر تقاضهای دورهههای اول و

مقادیر وابعی و پیشبینی تنها برای دورههای  4بهبعد انجاس میشود.

دوس و درنتیجه عدس امکان پیشبینی مقدار شوک دورۀ دوس ،تنها بهادر بهه

شکل ( :)2روند تغییرات تقاضا در دو حالت واقعی و پیشبینیشده

زنجیرۀ تأمی و حداب کردن هزینهۀ کاهی آن بههدسهت دههد .بهرای

 .6نتیجهگیری
برای تجاریسازی تودید سوخت زیلتی ،نیاز به طراحهی یهک شهبکۀ
زنجیرۀ تأمی کارآمد است .پیچیدگیههای فهراوان در زنجیهرۀ تهأمی
سوخت زیلتی و وجود متغیرهای غیر بطعی در آن ،منجر شده است

تحقیقاا بعدی ،میتهوان مالحظهاا زیلهتمحیطهی را در طراحهی
زنجیههرۀ تههأمی سههوخت زیلههتی در نظههر گرفتههه و براسههاس مههدل
خودرگرسیون برداری میانگی متحرک ،یک شبکۀ بهینه طراحی کرد.

تها نیهاز بهه پهیشبینهی در نحهوۀ عماکهرد زنجیهره در آینهده و ارارهۀ
سیاستهای مناس

بهمنظور افهزایش سههم بهازار سهوخت زیلهتی،

اهمیت ویژهای پیدا کند.
ای مقاده یک مدل برنامهریزی عدد صحیح ممتاط برای طراحهی
شبکۀ زنجیرۀ تأمی سوخت زیلتی اراره کرده تا هزینۀ کاهی زنجیهرۀ
تأمی را در طول افق زمانی در نظر گرفتهشده ،به حهداب برسهاند .در
ای زنجیره ،تقاضای سوخت بهشک سهری زمهانی بهوده و از فراینهد
خودرگرسیون برداری میانگی متحرک پیروی میکنهد .در ایه مقادهه
برای اودی بار ،تأثیر ساختار سریهای زمانی خودرگرسهیون بهرداری
میانگی متحرک برای تقاضای سهوخت زیلهتی بهر طراحهی زنجیهرۀ

فهرست عالئم
اندیسها
i

اندیس مکانهای نامزد برای مراکز کشت
زیلتتوده ) i  (1, 2,..., I

j

اندیس مکانهای نامزد برای مراکز جم آوری

k

اندیس مکانهای نامزد برای پاجیشگاهها

) j  (1, 2,..., J

) k  (1, 2,..., K

m

تأمی بررسی شده است .در ای راستا از یک مثال عددی استفاده شده

اندیس

مراکز

تقاضای

) m  (1, 2,..., M

تا یک شبکۀ زنجیرۀ تأمی بهینه را طراحی کنهد .همچنهی بههوسهیاۀ

n

مدلهای پیشبینهی خودرگرسهیون بهرداری میهانگی متحهرک بهرای

اندیش شیوه حم ونق

t

اندیس دورۀ زمانی

تقاضای سوخت زیلتی ،یک طراحی بهینه زنجیرۀ تأمی برای هشهت
دورۀ زمانی آینده فراهم شده تا بینشی وسی تر بهرای طراحهی مهؤثرتر

سوخت

زیلتی

مدل بهینهسازی طراحی زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی تحت تقاضای خود رگرسیون...
پاجیشگاه در مکان k

پارامترهای فنی
uai

حداکثر زمی موجود در مکان i

i

حداب نرخ بهکارگیری مرکز کشت i

rit

نرخ برداشت زیلتتوده از زمی های واب در مکان

cfdl

هزینۀ ثابت راهاندازی مرکز توزی l

cvdl

هزینۀ متغیر راه اندازی هریک واحد ظرفیت مرکز
توزی

 iدر دورۀ زمانی t
lwt

نرخ تجمعی کاهش وزن زیلتتودۀ برداشتشده
ذخیرهشده در انبار مراکز جم آوری در طول دورۀ

j
lcapprjt

زمانی t
حداب نرخ بهکارگیری ظرفیت مرکز جم آوری j

حد پایی ظرفیت مرکز جم آوری  jدر دورۀ زمانی
t

ucapprjt

k
lcapbkt

cci

هزینۀ واحد کشت زیلتتوده در مکان i

chr

هزینۀ واحد برداشت زیلتتوده

ccol j

cfuelk

chcol j

ucapbkt

ctbioijn

k

ctbio jkn

lcapdlt
ucapdlt

حد باجی ظرفیت مرکز توزی  lدر دورۀ زمانی t

dmmt

میزان تقاضای مرکز تقاضای  mبرای سوخت
زیلتی در دورۀ زمانی t

d ij

فاصاۀ بی مرکز کشت  iو مراکز جم آوری j

d jk

فاصاۀ بی مرکز جم آوری  jو پاجیشگاه k

d kl

فاصاۀ بی پاجیشگاه  kو مرکز توزی l

dlm

فاصاۀ بی مرکز توزی  lو مرکز تقاضای m

ctfuelkln

ctfuellmn

cfcol j

هزینۀ ثابت راهاندازی مرکز جم آوری در مکان j

cvcol j

هزینۀ متغیر راهاندازی هریک واحد ظرفیت مرکز
جم آوری در مکان j

cfbk

هزینۀ ثابت راهاندازی پاجیشگاه در مکان k

cvbk

هزینۀ متغیر راهاندازی هریک واحد ظرفیت

حم ونق n

هزینۀ حم ونق سوخت زیلتی از مرکز توزی  lبه
مرکز تقاضای  mبا رو

حم ونق n

متغیرهای تصمیم صفر و یک
xi

 ،1اگر مکان  iبرای کشت زیلتتوده انتماب شود،
در غیر ای صورا 1

yj

 ،1اگر مکان  jبرای راهاندازی مرکز جم آوری
زیلتتوده انتماب شود ،در غیر ای صورا 1

uk

 ،1اگر مکان  kبرای راهاندازی پاجیشگاه انتماب
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