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چکیده :یکی از مهمترین مباحث در بخش حملونقل مصرف سوخت است .با توجه به یارانهای بودن سوخت در کشور ،هم به صرف دولـت
و هم به صرف بخش خصوصی است که مصرف سوخت در حملونقل کاهش یابد .یکی از مهمترین حـوزههـایی کـه بحـث سـوخت در آن
اهمیت دارد ،حوزۀ صنعت است؛ کاهش مصرف سوخت در این حوزه ،عالوه بر مزایای دیگر موجب کاهش هزینه تمامشدۀ محصوالت نهـایی
و درنتیجه ،رقابتی شدن آنها میشود .از سوی دیگر ،تمرکز بر روی کاهش مصرف سوخت ممکن است منجر به اختالل در زمانبندی تولیـد و
حملونقل شود .مقالۀ حاضر با مطرح کردن مدلی برای کاهش مصرف سوخت در تولید محصوالت نهایی ،همزمان بحث زمـانبنـدی تولیـد و
حملونقل را موردنظر قرار میدهد .مدل پیشنهادی مؤلفههایی چون تمرکز در تصمیمگیری جامع در امر تولید توسط تأمینکنندگان ،حملونقـل
اشتراکی و یکپارچگی زمانبندی تولید و حملونقل را موردنظر قرار میدهد .بهمنظور بررسی کارایی مدل پیشنهادی ،این مدل با دو مدل رایـ
در بخش تولید مقایسه شده است .بهمنظور جامع بودن نتیجۀ حاصل از این تحقیق ،مقایسهها روی تعداد زیاد و طیف متنوعی از مسائل صورت
پذیرفته است .نتای حاصل نشان از برتری مدل پیشنهادی نسبتبه مدلهای رای در بخش تولید و حملونقل است.

واژههای

کلیدی :مصرف سوخت ،هزینۀ تمامشده ،برنامهریزی حملونقل ،زمانبندی ،زنجیرۀ تأمین.
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م شود .در ادامه ،هریک از مؤلفههای اسدتفادهشد ه در مد ل پیشدنهادی

 .1مقدمه
مصرف حاملهای انرژی در کشور بسیار زیاد و با رشد غیرمتعدارف در
حال افزایش است .با توجه به یارانهای بودن سوخت در کشور ،متأسفانه
افزایش مصرف غیرمتعارف و اتالف انرژی در کشور ،عالوه بدر تمییدل
هزینه به دولت ،باعث افزایش آسیبهای زیستممیطد بده کشدور نیدز
ش ه است .یک از مهمترین حوزههای که بمث سوخت در آن اهییدت
دارد ،حوزۀ صنعت است؛ کاهش مصرف سوخت در این حدوزه ،عدالوه
بر مزایای دیگر ،موجب کاهش هزیند تیدا شد ۀ ممصدوت

نهدای و

درنتیجه ،رقابت ش ن آنها م شود .ازاینرو هم بخش خصوص و هدم
بخش دولت نیاز به برنامهریزی دقیق برای کاهش مصرف سوخت دارن
که تأثیر بسزای در اقتصاد خرد و هیچنین اقتصاد کالن کشور م گذارد.

بهاختصار توضیح داده م شون :
براسددام مطالعددا

 .1ناوگااا حماا ونقاا مراا

میدد ان

صور پذیرفته در بسیاری از صنایع ،متأسفانه تأمینکنن گان ،بسدیاری از
قطعا

تولی ی خود را بهطور مستقل تا شرکت سازن ه حیل مد کنند ؛

این امر موجب افزایش هزینههای حیلونقل ش ه و تدأمینکنند گان نیدز
برای جبران این هزینه ،بهای تیدا شد ۀ قطعدا
درصورت که تأمینکنن گان بهصور

را افدزایش مد دهند .

مشدترک از وسدایل نقلیده اسدتفاده

کنن  ،این امر موجدب کداهش چشدیگیر مصدرف سدوخت و درنتیجده،
حیلونقل مشترک و

هزینههای حیلونقل م شود .در شکل ( 1تفاو
مستقل نشان داده ش ه است.

از سوی دیگر ،تیرکز بر روی کاهش مصرف سوخت میکن اسدت
به اختالل در زمانمن ی تولی و حیلونقل منجر شود .مقالد حاضدر بدا
مطرح کردن م ل برای کاهش مصرف سدوخت در تولید ممصدوت
نهای  ،هیزمان بمث زمانبن ی تولید و حیدلونقدل را مدوردنرر قدرار
م ده  .م ل پیشنهادی مؤلفههدای چدون تیرکدز در تصدییمگیدری در
زنجیرۀ تأمین در امر تولی  ،حیلونقل اشتراک و یکپارچگ زمدانبند ی
تولی و حیلونقل را موردنرر قرار م ده .

شک ( )1تفاوت حم ونق مر

م یریت زنجیرۀ تأمین دربرگیرن ۀ تیام جابهجای ها و ذخیرۀ مدواد
اولیه ،موجودی در حین کار و ممصول تیا ش ه از نقط شروع اولیه تدا
نقط پایان مصرف است .امدروزه مد یریت زنجیدرۀ تدأمین را مد تدوان
بهصور

وظیف یکپارچهسازی واحد های سدازمان در طدول زنجیدرۀ

تأمین و هیاهنگسازی جریدانهدای مدواد ،کداهش مصدرف سدوخت،
اطالعا

و بخش مال بهمنرور برآوردن تقاضای مشدتری (نهدای

و بدا

ه ف بهبود رقابتپذیری یک زنجیرۀ تأمین تعریف کرد .با ظهور پ ی ۀ
جهان سازی ،رقابت بین شرکتهای سازن ه ،بیشتر از گذشته ش ه است
و سازمانها رمز بقا را در ارضای نیازهای مشتری از قبیل کاهش قییدت،
تمویل بیوقع و کیفیت مناسب م دانن و برای رسی ن به ایدن نیازهدا از
ابزار م یریت زنجیرۀ تأمین استفاده م کنن  .در این تمقیدق سدع شد ه
است عالوه بر درنررگرفتن تمویل بیوقع در زنجیرۀ تدأمین ،بده کداهش
قییت تیا ش ه بهوسیل اصالح برنامهریزی حیلونقل و کاهش مصدرف
سوخت پرداخته شود.
هیچنین بهمنردور دسدتیاب هیزمدان بده کداهش هیزمدان مصدرف
سوخت و تمویل بیوقع در صنعت ،م ل برای م یریت زنجیدرۀ تدأمین
با تأکی بر سه مؤلف مد یریت جدامع تولید در تدأمینکنند گان ،ناوگدان
حیلونقل مشترک برای انتقال قطعا

و مس ق

 .2مدی یت جامع تولید در تأمینکنندگا در مد ل پیشدنهادی مدا
مم ودیتهای تولی تأمینکنن گان در نرر گرفته م شود و این شدرکت
سازن ه است که زمانبن ی تولی در تأمینکنن گان را با رویکردی جدامع
انجا م ده  .بنابراین نیازی به انباشت قطعا

در تأمینکنن گان نیسدت

و این امر هزینههای زنجیرۀ تأمین را کاهش م ده .
 .3یکپاااری ت تیاامیمات تولیااد و حماا ونقاا
غیریکپارچه تصیییا

در رویکددرد

مربوط به تولی و حیلونقل ،بهصور ج اگانده

و سلسلهمراتب گرفته م شدون ؛ حدالآنکده در رویکدرد یکپارچده ،ایدن
تصیییا

بهصور

هیزمدان گرفتده مد شدود .درنررگدرفتن ج اگاند

برنامهریزی تولی در تأمینکنن گان و حیلونقدل میکدن اسدت مدا را از
رسی ن به نقط بهینه عیوم  1بازدارد .این امر را م تدوان بدا یدک مثدال
ع دی نشان داد .فرض کنی که در زنجیرۀ تأمین ،یک تأمینکنن ه و یدک
وسیل نقلیه و هیچنین چهدار سدفار
تأمینکنن ه موردپرداز

وجدود دارند کده باید توسد

قرارگرفته و توس وسیل نقلیه بهسیت شرکت

سازن ه حیل شون  .وزن سفار های  3 ،2 ،1و  4بهترتیب برابدر ،1 ،1
 2و  2واح و ظرفیت وسیل نقلیه برابر  3واح اسدت .زمدان پدرداز

تولی شد ه در تدأمینکنند گان بده

شددرکت سددازن ه و یکپددارچگ تصددیییا در ایددن دو حددوزه پیشددنهاد

1. Global Optimum
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سفار های  3 ،2 ،1و  4بهترتیب برابر  5واحد  5 ،واحد  11 ،واحد و

یک شرکت سازن ه و تأمینکنن گانش با تأکی بر زمانبن ی تولی جدامع

 15واح است .تابع ه ف مسئله کیینه نیودن هیزمان مجیوع زمانهای

در تأمینکنن گان و استفاده از ناوگان حیلونقل مشترک م پردازد .ه ف

تمویل سفار ها و مصرف سدوخت اسدت .هیچندین وزنهدای توابدع

تعیین نموۀ تخصیص سفار ها به تأمینکنن گان ،تعیین توال تولید در

ه ف مجیوع زمانهای تمویل سفار ها و مصرف سوخت بدهترتیدب

آنها ،تخصیص سفار ها به وسایل نقلیه و تعیدین تدوال حیدل آنهدا

1/7و  1/3فرض م شود .این وسیل نقلیده فاصدل بدین تدأمینکنند ه تدا

بهمنرور کیینه کردن هیزمان مجیوع سدوخت مصدرفشد ه و مجیدوع

شرکت سازن ه را در  15واح زمان ط م کن  .هیچنین برای راحتد

زمانهای تمویل سفار ها به شرکت سازن ه است .بهمنردور حدل ایدن

کار فرض م شود مصرف سوخت وسیل نقلیه بهازای هر واحد زمدان

مسئله ،یک الگوریتم ژنتیک با ساختار کروموزو های متغیر پیشنهاد شد ه

برابر  1لیتر است.

است .نوآوریهای این تمقیق عبار ان از:

در رویکرد غیریکپارچه مطابق شکل (-2الف با توجه بده اینکده در



بررس یک مسئل ج ی در زمین زمانبن ی در زنجیدرۀ تدأمین بدا

مرحل زمانبن ی تولی از مم ودیتهای ناوگان حیلونقل اطالعات در

تیرکدز هیزمددان روی کدداهش مصدرف سددوخت و زمددان تمویددل

دسترم نیست ،تصییمگیرن ه اولویت تولی را با توجه بده کوتداه بدودن

سفار ها؛

زمان پرداز

سفار ها (که مجیوع زمدان تکییدل کیتدری را موجدب

م شود تعیین م کن  .بنابراین اولویت پرداز

سفار ها بهترتیدب بدا

سفار های  3 ،2 ،1و  4خواه بود .سپس در مرحل برنامهریزی حیل
و با توجه به مم ودیت ظرفیدتهدای وسدایل نقلیده ،ایدن وسدیله ابتد ا
سفار




ارائد یددک مد ل ج ید در مد یریت زنجیددرۀ تددأمین بددا رویکددرد
یکپارچگ زمانبن ی تولی و حیلونقل؛
ارائ یک الگوریتم ژنتیک با ساختار کرومدوزو هدای متغیدر بدرای
مسئل مذکور.

1و 2را بهسیت شرکت سازن ه حیل کدرده و سدپس بدهسدیت

در ادامه ،مرور ادبیا در زنجیرۀ تأمین ارائه م شدود .در بخدش  3بده

 3را بده شدرکت سدازن ه و درنهایدت

تشریح مسئله پرداخته م شود .بخدش  4بده ارائد یدک الگدوریتم ژنتیدک

 4را بهسدیت شدرکت سدازن ه

دارد .در

تأمینکنند ه بازگشدته و سدفار

بهسیت تأمینکنن ه برگردان ه و سفار

بهمنرور بهیندهسدازی تصدیییا در مد ل پیشدنهادی اختصدا

منتقل م کن  .در این حالت ،مجیوع زمان تمویل سفار ها برابدر 211

بخش پنجم ،عیلکرد م ل پیشنهادی بدا رویکدرد تملیدل سدناریو بررسد

زمدان کده وسدیل نقلیده در

م شود .بخش آخر نیز به بیان نتیجدهگیدری و زمیندههدای تمقیقدا آتد

و میزان مصرف سوخت با توجه بده مد
حرکت بوده ،برابر  01واح است.

اما اگر رواب متقابل بین زمانبن ی تولی و حیلونقل در نرر گرفته
شود ،م توان یک زمانبن ی مطابق شکل (-2ب ارائه داد کده براسدام

م پردازد.

 .2م ور ادبیات

آن ،مجیوع زمان تمویل سفار ها برابر  181و میزان مصرف سدوخت

تاکنون تمقیقا

برابر  01واح است .این مثال نشان م دهد کده رویکدرد غیریکپارچده

هیچنین کاهش مصرف سوخت صور پذیرفته است .در این بخدش از

رسی ن به جواب بهین عیوم را تضیین نی کن .

مختلف روی مبمدث زمدانبند ی در زنجیدرۀ تدأمین و

تمقیق ،ابت ا به بررس ادبیا

موضوع در رابطده بدا مصدرف سدوخت و

سپس به مبمث زمانبن ی در زنجیرۀ تأمین پرداخته ش ه است .درنهایت
فضای خال تمقیق معین و بررس م شود.
تاکنون تمقیقا

فراوان در رابطه با کاهش مصرف سوخت صور

گرفته است .وانگ و فنگ [ ]1به بررسد یدک مطالعد مدوردی دربدارۀ
مصرف انرژی با درنررگرفتن نسبت استفاده از انرژی و آلودگ ناش از
مصرف انرژی پرداختهان  .حوری جعفری و برات مالیری [ ]2به بررس
بمران مصرف بنزین در بخدش حیدلونقدل ایدران پرداختدهاند ؛ نتدای
تمقیقشان نشان م ده که نهتنها قییت پایین بنزین موتدور بلکده تولید
انبوه وسایل نقلیه با تکنولوژی ق یی بدر تقاضدای بندزین موتدور تدأثیر
شک ( )2توالت پ دازش سفارشها در تأمینکنندگا و وسیلۀ حم ونق

این مقاله به بررس یکپارچگ زمانبن ی تولی و حیدلونقدل بدین

م گذارد .آپرجیس و پاین [ ]3به بررس مصرف اندرژی و رشد آن بدا
استفاده از یک م ل تصمیح خطا پانل پرداختهان ؛ این مد ل بدر مصدرف
انرژی بر رش اقتصادی و درنتیجه ،فرضی رش مؤثر است.
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چئون و هیکاران [ ]4به تجزیده وتملیدل قییدت جهدان بندزین در

سددوخت در بخددش صددنعت را بددا توجدده بدده رویکددرد اسددتفاده از ناوگددان

سالهای  2112تا  2110و یارانهای کردن قییت بنزین پرداختن  .باگرو و

حیلونقل مشترک بین تأمینکنن گان در یک زنجیرۀ تأمین ،بررس کرده و

هیکاران [ ]5به بررس تجرب اثر مصرف سوخت و هیچندین عیلکدرد

اثرا توأ آن با زمانبن ی تولی و حیلونقل را در نرر بگیرد .در رابطه بدا

موتور و اگزوز قبل از احتراق موتور در ممفر بنزین پرداختند  .هدائو و

مبمث زمانبن ی در زنجیرۀ تأمین نیز تاکنون تمقیقدا مختلفد صدور

هیکاران [ ]0به تجزیهوتملیل سناریوی انتشار گازهای گلخانهای حاصل

پذیرفته است .تسچویت و تیجسن [ ]13به بررس تصیییا برنامهریدزی

از مصرف انرژی خودروهای سواری در چدین پرداختند  .نتدای تمقیدق

و زمانبن ی در زنجیرهباف صنعت نفت و صنایع شیییای پرداختهاند  .لد

سبب کاهش  15درص ی تولی گازهای گلخانهای و بهینهسازی مصدرف

و هیکاران [ ]14به بررس مسدئل زمدانبند ی در زنجیدرۀ تدأمین صدنایع

سوخت ش ه است .ژانگ و یدااو [ ]7تمقیقد دربدارۀ بدرآورد مصدرف

الکترونیک با درنررگرفتن حیل هوای پرداختهان .

انرژی خودروهای الکتریک ارائه کردهاند ؛ نتدای تمقیقشدان بیدانگر آن

آمارو و باربوساپووا [ ]15به بررس برنامدهریدزی و زمدانبند ی در

است که م ل استفادهش ه نسبتبه م لهای پیشین دارای افدزایش دقدت

زنجیرۀ تدأمین صدنایع داروید بدا درنررگدرفتن جریدانهدای معکدوم

 25درص ی در کاهش مصرف سوخت است .احسان و هیکاران []8

پرداختهان  .ل و مر [ ]10به بررس مسئل ترکیببن ی زنجیرۀ تأمین بدا

به مد لسدازی مصدرف سدوخت خدودرو و انتشدار دیاکسدی کربن در

درنررگرفتن مم ودیت منابع پرداختهاند  .مداراولیس و سدانگ [ ]17بده

حیلونقل جادهای پرداختن  .ایدن یافتدههدا نشدان مد دهد کده انتشدار

بررس رو های مختلف یکپارچگ برنامهریدزی تولید و زمدانبند ی

دیاکسددی کربن و میددزان مصددرف سددوخت در سیسددتم جریددان آزاد و

پرداختهان  .زن یه و مالعلیدزاده زواردهد [ ]18بده بررسد یکپدارچگ

عوارض الکترونیک باعث کاهش ح اقل  51درص ی نسبتبده سیسدتم

مسئل زمانبن ی تولی و حیلونقل هوای پرداختهان .

عوارض سنت م شود .منگ و پدن [ ]0یدک الگدوریتم بدا عندوان

وانگ و چن [ ]10به بررس زمانبند ی لجسدتیک در یدک زنجیدرۀ

تکامل پادشاه مییون 1را بررس کردن که یک الگوریتم تکامل میتیدک

تأمین متشکل از یک تأمینکنن ه ،یک تولی کنن ه و یک مشتری با هد ف

ج ی است و کاربرد آن در بهینده سدازی مصدرف سدوخت در خدودرو

کیینه کردن مجیوع هزینههای موجودی و حیلونقل پرداختهان  .واندگ

است .مایکل و هیکاران [ ]11به تمقیق دربارۀ م ل بهینهسازی مصدرف

و چنگ [ ]21به بررس مسئل زمانبن ی عرضه و تمویل سفار هدا بدا

سوخت و کاهش آتین گ گازهای گلخانهای بنزین با مب ل کاتدالیزوری

هد ف کیینددهسددازی بددازه سدداخت پرداختددهاند  .یددائو و لیددو [ ]21بدده

پرداخته ان ؛ این م ل سبب کاهش تولی گازهای گلخانهای شد ه اسدت.

تجزیهوتملیل زمانبن ی در زنجیرۀ تأمین در حالت تولی انبوه سفارشد

آچور و بلوم [ ]11به بررس رابط بین زیرساخت حیلونقل ،مصدرف

پرداخته و یک م ل برنامهریزی چن ه فه برای حل مسئله ارائه کردهان .

اندرژی و رشد اقتصدادی پاید ار در تدونس پرداختدهاند  .ایدن تمقیدق

ذگدردی و بهشدت نیدا [ ]22یکپدارچگ حیدلونقدل در زنجیدرۀ تدأمین

زیرساخت حیل ونقل را بهعنوان بُع ج ی ی در اهییت سرمایهگدذاری

دومرحلددهای تددککارخانددهای را بددا درنررگددرفتن تخصددیص کارهددا بدده

بهمنرور رسی ن به رش اقتصادی باتتر م نرر قدرار دادهاند  .دی میدو و

تأمینکنن گان با درنررگرفتن نواح جغرافیای بررس کردهان  .ذگدردی

هیکاران [ ]12به بررس م ل مصرف انرژی ناش از انتقدال شدبکهای و

و هیکاران [ ]23الگوریتم ژنتیک ج ی ی را بدرای یدک زنجیدرۀ تدأمین

ماشین 2مجازی پرداختدهاند  .ایدن مقالده نشدانگر افدزایش 24

دومرحلهای تککارخاندهای ارائده دادهاند  .آنهدا از تدأمینکنند گان بدا

مهاجر

درص ی دقت مصرف سوخت و آتین گ آن در این م ل م شود.

سرعتهای متفاو

و با ناوگان حیدلونقدل بدا ظرفیدتهدای متفداو

نگاه به تمقیقات که در این بخدش صدور پذیرفتده اسدت ،نشدان

استفاده کردهان  .آورباخ [ ]24به بررس زمانبند ی بدر خد در زنجیدرۀ

م ده که تمقیقا مختلف از دی گاههای مختلف به بمث کاهش صرف

تأمین متشکل از یک کارخانه و چند مشدتری بدا هد ف کییندهسدازی

سوخت پرداختهان  .برخ از تمقیقا از منرر مکانیک خودروها به بمدث

مجیوع وزن جریان کاری سفار ها پرداخته اسدت .رسدتییان دتور و

کاهش مصرف سوخت پرداختهان  .برخد دیگدر اثدرا زیرسداختهدای

هیکاران [ ]25یک الگوریتم ژنتیک را بهمنرور یکپدارچگ زمدانبند ی

حیلونقل نریر جادههدا در کداهش مصدرف سدوخت را تجزیدهوتملیدل

تولی و حیلونقل هدوای ارائده کدردهاند  .مهدرآوران و لجند ران []62

کردهان  .برخ دیگر اثدرا اقتصداد کدالن نریدر یارانده و ...را در کداهش

زمانبن ی در ممی جریان کاری با زمانهای آمادهسازی وابسته بهتدوال
3

مصرف سوخت موردبررس قرار دادهان  .این تمقیق ،قصد دارد مصدرف

با دو تابع ه ف کیینه کردن سفار های نییهسداخته و بیشدینه کدردن

1. Monkey King
2. VM Migration

3. Work in Process

 04نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
سطح سرویس را بررسد کدردهاند  .سداویک [ ]27بده بررسد ارتبداط
زمانبن ی با انتخاب تأمینکنن گان در حالت وجود ریسدکهدای قطدع

1

گا  .7مقایسه و تملیل نتای بهدستآم ه در هدر مد ل (سدناریو و
تعیین بهترین م ل.

پرداخته و یک م ل برنامهریزی ع د صدمیح مخدتل و احتیدال بدرای

بر مبنای گا های تمقیق بهمنرور انجا این تمقیق ،هیانگونده کده

مسئله ارائه کرده است .هدان و هیکداران [ ]28بده بررسد بده حد اقل

ذکر ش  ،ابت ا زنجیرۀ تأمین موردبررس شناسدای شد  .زنجیدرۀ تدأمین

رسان ن زمان تکییل کار نهدای و هزینده تمویدل بدر روی ماشدینهدای

موردبررس شامل یدک شدرکت سدازن ۀ ممصدوت نهدای اسدت کده

موازی و تکماشین هیراه با یک مشتری پرداختهاند  .گدوو و هیکداران

داده و

[ ]20به بررس دو رو

بهینهسدازی تکدامل بدرای تولید یکپارچده و

برنامهریزی حیلونقدل پرداختدهاند  .لد و هیکداران [ ]31رو هدای

سددفار هددای خددود را بدده تعدد ادی تددأمینکنندد ه اختصددا

تأمینکنن گان نیز با تولی این سفار ها آنها را توس تعد ادی وسدایل
نقلیه به شرکت سازن ه تمویل م دهن .

فراابتکاری برای زمانبن ی کارها را با توجه به زمدان انتردار و هیچندین
زمان تأخیر کارها را بررس کردهان .
مرور ادبیا

در این بخش ،م ل پیشنهادی برای م یریت تولی و حیدلونقدل در
زنجیرۀ تأمین موردبررس ارائه م شود که شامل سه مؤلفد زمدانبند ی

موضوع نشان م ده کده تمقیقدا

متعد دی در زمیند

تولی جامع در تأمینکنن گان ،استفاده از ناوگدان حیدلونقدل مشدترک و

کاهش مصرف سوخت صور پذیرفته است .این امر دربارۀ زمانبن ی در

یکپارچگ تصدیییا

زنجیرۀ تأمین نیز مشاه ه م شود .اما تمقیق کده هیزمدان هدر دوی ایدن

عبار ان از:

ویژگ ها را در یک مسئله بررس م کن  ،تاکنون در ادبیا موضوع مطرح



نش ه است .هیانگونه که اشاره ش  ،تیرکز روی کاهش مصرف سدوخت

تولید و حیدلونقدل اسدت .مفروضدا

 Jتأمینکنن ه وجود دارن که سفار های موردنیداز بدرای شدرکت
سازن ه را تولی م کنن  .تأمینکنن گان بهعلت دارا بودن تجهیزا

در حوزۀ حیلونقل صنعت  ،موجب اختالل در زمانبن ی و طوتن شد ن

و ماشینآت

مختلف دارای توانای تولی متفداوت هسدتن  .زمدان

تمویل سفار ها در یک زنجیرۀ تأمین م شود .مقال حاضر با ارائ مد ل

پرداز

ج ی در زمین م یریت تولی و حیدلونقدل در زنجیدرۀ تدأمین ،سدع در

بودن سرعت تأمینکنن گان م توان متفاو

کاهش هیزمان مصرف سوخت و زمان تمویل سفار ها دارد.



 .3تع یف مسئله



بهمنرور انجا هر تمقیق ،مراحل بای صور
تمقیق بهصور

مسدئله

هر سفار

توس تأمینکنن گان مختلف بهعلت متفداو

 Iسفار

وجود دارد که باید بدرای پدرداز

اختصا

داده شون .

باش .
بده تدأمین کنند گان

بهمنرور واقع ش ن مسئله ،هر تأمینکنن های قادر به پرداز

تنهدا

برخ از سفار هاست .بهمنردور نشدان دادن ایدن ممد ودیت ،از

پذیرد .گا های انجا این

ماتریس  ALLOWبا درایههای صفر و یک و با ابعاد  J×Iاسدتفاده

زیر است:

گا  .1درنررگرفتن اجزای زنجیرۀ تأمین موردبررس ؛

ش ه است .اگر تأمینکنن ۀ  sقادر به پدرداز

گا  .2ارائ م ل پیشنهادی برای مد یریت تولید و حیدلونقدل در

مق ار درایه ) (s,iدر ماتریس مذکور برابر  1و در غیر این صدور

سدفار

 iا باشد ،

برابر صفر است .هیچنین اگر تیا درایههدای مداتریس ALLOW

زنجیرۀ تأمین مذکور؛

برابر  1باشن  ،ب ین معن است که هر تأمینکنن ه قادر به پدرداز

گا  .3تعیین پارامتر های ورودی ،متغیرهدای خروجد (متغیدرهدای
تصییمگیری و تابع ه ف مسئله؛
گا  .4ارائ یک الگوریتم ژنتیک برای بهینهسدازی تصدییم در مد ل



هر سفار

است.

تع اد  kوسیل نقلیه وجدود دارد کده سدفار هدای پدرداز شد ه
توس تأمینکنن گان را به شرکت سازن ه ارسال م کنن .

پیشنهادی و ک نویس آنها در نر افزار متلب؛
گا  .5تعیین م لهای رای در زمین م یریت تولی و حیلونقل در



هیچنین زمان حیل یک مسیر توس هر وسیل نقلیه بهعلت متفاو

زنجیددرۀ تددأمین مددذکور و ارائ د الگددوریتمهددای ژنتی دک مشددابه بددرای
بهینهسازی تصییم در م لهای مذکور؛
گا  .0ایجاد تعد اد زیدادی از شدرای مختلدف (مسدائل تصدادف
مختلف و حل آنها توس هریک از م لها (سناریوها ؛
1. Disruption Risk

وسایل نقلیده دارای ظرفیدت متفداو بدرای حیدل کاتهدا هسدتن .
بودن سرعت وسایل نقلیه ،میکن است متفاو باش .



مصرف سوخت هر وسیل نقلیه در یدک مسدیر از رابطد ( 1تعیدین
م شود:
(1

Energy Consumption=a×dis+b×weight

که  aمیزان مصدرف بدهازای واحد مسدافت dis ،مسدافت مسدیر

تحلیل سه سناریوی مختلف در بهینهسازی مصرف انرژی و زمانبندی در زنجیرۀ تأمین



04

مددوردنرر b ،میددزان مصددرف بددهازای هددر واح د وزن ممیولدده و

در زمان معقدول امکدانپدذیر نیسدت و باید از رو هدای ابتکداری یدا

 weightوزن ممیولددهای اسددت.که توسد وسددیل مددذکور حیددل

فراابتکاری برای حل مسئله استفاده کرد .در بخدش بعد  ،یدک الگدوریتم

م شود.

ژنتیک بهمنرور بهینهسازی تصدیییا

هر وسیل نقلیه پس از حیل کات از شدرکتهدای تدأمینکنند ه بده

م ل پیشنهادی ارائه م شود.

در مسدئل موردبررسد و تمدت

شرکتهای سازن ه از مسئله حذف نی شود ،بلکه م توان دوبداره
مورداستفاده قرار بگیرد .ایدن حالدت وسدیل نقلیده باید بده ناحید

 .4ال وری م ژن یك پویا

جغرافیای که تأمینکنند گان در آن قدرار دارند بدازگردد و سدپس

هیانگونه که ذکر شد  ،بدهعلدت  NP-hard1بدودن مسدئله ،اسدتفاده از

مورداستفاده قرار گیرد؛ درنتیجده ،بده زمدان برگشدت نیدز باید در
زمانبن ی توجه شود.

رو های دقیق برای حل مسئله در زمان معقول میکن نیست و باید از
رو های ابتکاری یا فراابتکاری برای حل مسئله استفاده کدرد .بدهعلدت



سفار ها وزنهای متفاوت دارن .



زمان بارگیری در این مسئله صفر در نرر گرفته ش ه است.

نسبتبه سایر رو های فراابتکاری برخدوردار بدوده اسدت ،بدرای حدل

وسایل نقلیه در ابت ای زمانبن ی در یک پایانه قرار دارند  .فاصدل

مسئله سع ش از الگوریتم ژنتیک استفاده شود.



این پایانه از شرکت سازن ه و هریدک از تدأمینکنند گان مشدخص


است.
هر وسیل نقلیه مد تواند چند ین بدار مورداسدتفاده قدرار بگیدرد.

متغیر دارد  .ساختار کروموزو در الگوریتم ژنتیک ارائه شد ه دوبعد ی

دیگر میکن است چند ین ممیولده را از تدأمینکنند گان

مختلف به شرکت سازن ه حیل کن  .مجیوع وزن سفار های که
به یک ممیوله از وسیل نقلیه اختصدا

مد یابد  ،باید کیتدر از

ظرفیت وسیل نقلیه باش .
هر وسیله م توان قطعا
سفار

است .بع عیودی نشاندهن ۀ تأمینکنن گان و وسایل نقلیه و بع افق
نشاندهن ۀ سفار های تخصیصیافته و ترتیدب آن هدا بده هریدک از
تأمینکنن گان و وسایل نقلیه است .بدرای هریدک از تدأمینکنند گان و
وسایل نقلیه یکرشته آرایه وجود دارد که طدول و ترتیدب عناصدر آن

یا مواد موردنیداز بدر ای تمویدل چند

نشدداندهن د ۀ تع د اد و ترتی دب سددفار هددای تخص دیصیافتدده بدده آن

را در یک ممیوله به شرکت سدازن ه حیدل کند  .میدزان

تأمینکنن ه یا وسیل نقلیه است .اگر تع اد سفار های تخصیصیافتده

ظرفیت اشغالش ه توس هر کات متفاو فرض م شدود؛ در ایدن

به تأمینکنن گان یا وسیل نقلیه ،کم یا زیاد شود ،طول رشته متناظر نیدز

مقاله ظرفیت براسام وزن تعیین م شود.


در این قسیت بهمنرور حل مسئله ،یک الگدوریتم ژنتیدک بده ندا
الگوریتم ژنتیک پویا ارائه ش ه است که کرومدوزو هدای بدا سداختار

بهعبار



اینکه در ادبیا  ،موضوع استفاده از الگدوریتم ژنتیدک از اقبدال بیشدتری

زمان تکییل هر سفار

برابر زمان است که سفار

کم یا زیاد خواه ش  .وجده تیدایز الگدوریتم ژنتیدک پویدا نسدبتبده
بده شدرکت

الگوریتمهای ژنتیک کالسیک به این صور

است که در الگوریتمهای

سازن ه تمویل داده م شود.

ژنتیک کالسیک طدول کرومدوزو هدا ثابدت اسدت ،درصدورت کده در

ه ف تعیین نموۀ تخصیص سفار ها بده تدأمینکنند گان ،تعیدین

الگوریتم ژنتیک ارائهش ه ،کرومزو از چن رشته تشکیل ش ه که طول

توال تولی در آنها ،تخصیص سفار ها به وسایل نقلیه و تعیین تدوال
حیل آنها بهمنرور کیینه کردن هیزمان مجیوع سوخت مصرفشد ه
و زمان تمویل سفار ها به شرکت سازن ه است.
حالت خاص از مسئله که تنها یک تأمینکنن ه و یدک وسدیل نقلیده

آنها متغیر است.
بهمنرور توضیح بیشتر ،فرض کنید  7سدفار  4 ،تدأمینکنند ه و 2
وسیل نقلیه داریم .وزن هی سفار ها  1واح و ظرفیت وسدایل نقلید
اول و دو بهترتیب  3و  4واح است .فرض کنی تخصیص سفار هدا

وجود داشته باش  ،سرعت تیا تأمینکنن گان وسایل نقلیه برابر  1باشد

به تأمینکنن گان و وسایل نقلیده و هیچندین اولویدت پدرداز

و تنها تابع ه ف زمانبن ی در نرر گرفته شدود ،تبد یل بده یدک مسدئل

آنها بهصور شکل ( 3باش  .آنگاه ساختار کروموزوم که بیدانکنند ۀ

سادهتر م شود که توس چانگ و ل [ ]31مطرح ش ه است .آنها نشان
دادن که مسئل موردبررس توس

آنهدا دارای پیچید گ از ندوع NP-

 hardاسددت .بنددابراین ،پیچیدد گ مسددئل مددا کدده تعیددیم مسددئل

تخصیص شکل ( 3باش  ،بهصور

و حیدل

نشاندادهش ه در شکل ( 4خواهد

بود .در ادامه ،سایر پارامترها و عیلگرهای ایدن الگدوریتم ژنتیدک شدرح
داده م شون .

درنررگرفتهش ه توس آنهاست نیز حد اقل از ندوع  NP-hardخواهد
بود .درنتیجه ،بهدستآوردن جواب بهینه برای مسائل متوس یدا بدزر

1. Non Polynomial-Hard
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7→5→2

تأمینکنن ۀ 1

1

تأمینکنن ۀ 2

0→4

تأمینکنن ۀ 3

3

تأمینکنن ۀ 4

7→3→1→4

وسیل نقلی 1

0→5→2

وسیل نقلی 2

گا  .2سفار ها را به ممیولههای مختلف وسایل نقلیه بهصدور
زیر اختصا

گا  .1-2اولویت سفار های اختصا

2

گددا  .2-2سددفار
اختصا

7

تأمینکنن ۀ 1

1

تأمینکنن ۀ 2

0

تأمینکنن ۀ 3

3

تأمینکنن ۀ 4

1

3

7

وسیل نقلی 1

2

5

0

وسیل نقلی 2

4
4

دادهشد ه بده وسدیل نقلید

موردنرر را براسام ساختار کروموزو در نرر بگیری .

شک ( )3سفارشهای تخییصیاف ه و ت تیب آ ها
5

دهی :

شک ( )4ساخ ار ک وموزوم در ال وری م ژن یك پویا

بددا اولوی دت اول را بدده اول دین ممیولدده )(B1

دهی .

گا  .3-2به هیین ترتیب ،سفارش را که باتترین اولویت حیدل را
داشته و هنوز به ممیولهها تخصیص نیافته است ،در نرر بگیری و آن را
به دست دارای کوچکترین ان یس اختصا

دهی  ،بهطوریکه مجیدوع

ظرفیت اشغال سفار های تخصیصدادهش ه به هدر دسدته از ظرفیدت
وسیل نقلیه بیشتر نشود .درصورت کده اند ازۀ سدفار هدای تخصدیص
دادهش ه به هر دسته از ظرفیت ماشین بیشتر مد شدود ،دسدت جداری را
بسته و یک دست دیگر با ان یس ج ی ایجاد کنی .

ان ازۀ جیعیت اولیده توسد پدارامتری بده ندا  popsizeمشدخص
م شود و هر کروموزو بهصور

زیر تولی م شود:

گا  .3پدس از اتیدا دسدتهبند ی سدفار هدا بدا توجده بده اینکده
ممیولهبن ی سدفار هدا و درنتیجده مسدیر حرکدت هدر وسدیل نقلیده

گا  .1-1یک جایگشت تصادف از سفار ها ایجاد کنی .

مشخصش ه است ،میزان مصرف سوخت ماشدینهدا را مماسدبه کنید .

گا  .2-1سفار ها را بهترتیب جایگشت کده در گدا  1بدهدسدت

هیچنددین بددا توجدده بدده مددواردی چددون اولویددت حیددل ،مسددیرهای

تصدادف بده یکد از

مشخصش های که هر وسیل نقلیده باید طد کند  ،زمدان تکییدل هدر

آم ه است ،با توجه به ماتریس  ،Allowبهصور
دهی .

تأمینکنن گان مجاز اختصا

سفار

گا  .3-1سفار ها را بهترتیب جایگشت کده در گدا  1بدهدسدت
آم ه است ،بهصور

تصادف به یک از وسایل نقلیه اختصا

دهی .

تابع شایستگ برای تبد یل مقدادیر تدابع هد ف بده مقیاسد بدرای
شایستگ نسب کروموزو ها بهکار م رود .با توجده بده اینکده دو تدابع

در مرحل تولی و سرعت وسیل نقلیده مربوطده ،زمدان تمویدل

سفار ها را مماسبه کنی .
در عیلگر تلفیق گا های زیر بده تعد اد [ ]popsiz×cross-rateبدار
تکرار م شود که  cross-rateنشاندهن ۀ نرخ عیلگر تلفیق است:
گا  .1دو کروموزو بهصور

تصادف انتخاب کنید  .کرومدوزوم

ه ف درنررگرفتهش ه در این مسئله ،از ندوع کیینده کدردن مد باشد و

را که تابع شایستگ بهتری دارد P1 ،و کروموزوم را که تابع شایسدتگ

کروموزوم شایستهتر است که مق ار توابع ه ف آن کیتدر باشد  ،بدین

ب تری دارد P2 ،بنامی .

توابع هد ف و تدابع شایسدتگ هدر کرومدوزو  ،یدک رابطد معکدوم

گا  .2سپس یک آرای دوتای از اعد اد حقیقد بدین صدفر و یدک

تعریف ش ه اسدت کده  Cبرابدر بدا مجیدوع

ایجاد کنی  .اگر مقد ار عنصدر اول کیتدر از عد د ( rکده از پارامترهدای

زمانهای تمویل سفار ها Max C ،بیانگر حد اکثر مقد ار  Cدر بدین

الگوریتم است و مق اری بین صفر و یک دارد باش  ،آنگاه تخصدیص و

بهصور

کروموزو های جیعیت فعلد  F ،میدزان کدل مصدرف سدوخت بدهازای
جواب متناظر با کرومدوزو  Max F ،بیدانگر حد اکثر مقد ار  Fدر بدین
کروموزو های جیعیت فعل و  W1و  W2بهترتیب وزنهای توابع ه ف
مجیوع زمانهای تمویل سفار ها و میزان کل مصرف سوخت است.
نموۀ مماسب تابع ه ف هر کروموزو نیز بهصور

زیر است:

گا  .1زمانبن ی سفار ها در مرحلد تدأمینکنند گان را براسدام
تخصیص و اولویت پرداز

مشخصش ه در کروموزو مربوطه ،زمدان

آمادگ هر تأمین کنند ه ،زمدان پدرداز
تأمینکنن ۀ مرتب انجا دهی .

هدر سدفار

و سدرعت تولید

توال سفار ها به تأمینکنن گان در کروموزو حاصل از عیدل تلفیدق،
مشابه تخصیص و توال سفار ها به تأمینکنن گان در کرومدوزو  P1و
در غی در ای دن صددور  ،براسددام تخص دیص و تددوال سددفار هددا بدده
تأمینکنن گان در کروموزو  P2بهدست م آی  .بده هیدین ترتیدب ،اگدر
مق ار عنصدر دو کیتدر از عد د  rباشد  ،تخصدیص و اولویدت حیدل
سفار ها به وسایل نقلیه در کروموزو حاصدل از عیدل تلفیدق ،مشدابه
تخصیص و اولویت حیل سفار ها به وسایل نقلیه در کروموزو  P1و
در غیر این صور  ،براسام تخصیص و اولویت حیدل سدفار هدا در
کروموزو  P2بهدست م آی .

تحلیل سه سناریوی مختلف در بهینهسازی مصرف انرژی و زمانبندی در زنجیرۀ تأمین
در عیلگر جهش گا های زیر بده تعد اد [ ]popsiz× mut-rateبدار
تکرار م شود که  mut-rateنشاندهن ۀ نرخ عیلگر تلفیق است:
گا  .1ابت ا یک کروموزو بهصور تصادف انتخاب کنی .
گا  .2در فاز اول ،رشت مربوط به یک از تأمینکنن گان یدا وسدایل
نقلیه را انتخاب کرده و دو ژن از ژنهدای تخصدیصدادهشد ه بده رشدت
انتخاب را بهصور

تصادف انتخاب کنی  .سپس توال ژنها بین دو ژن

انتخاب (روی رشته انتخاب

را معکوم کنی ..

گا  .3در فاز دو  ،دو ژن را بهصور تصادف انتخاب و جای ایدن
دو ژن را در هر دو قسیت تأمینکنند گان و وسدایل نقلیده بدا یکد یگر
تعویض کنی .
تع اد کروموزو های موجود پدس از اعیدال تلفیدق و جهدش برابدر
) popsize×(1+ cross-rate + mute-rateاست .برای انتخاب جیعیت
بع ی ابت ا این کروموزو ها براسام تابع شایستگ شان بهترتیب نزولد
مرتب م شون  .پس از آن تع اد  best×popsizeکروموزو کده  bestاز
پارامترهای این الگوریتم است ،از کروموزو های که دارای بهترین مق ار
تابع شایستگ هستن  ،برای نسل بع انتخاب م شون  .سایر (popsize-

) best×popsizeکروموزو باقییان ه نیز با اسدتفاده از عیلگدر انتخداب
چرخ گردان 1انتخاب م شون .
معیار توقف برای الگوریتم ب ینصور

است که اگر بهترین مقد ار

تابع شایستگ کروموزو ها در چن نسل متوال بهبودی نیاب  ،الگدوریتم
به پایان م رس  .تع اد این تکرارهای متدوال توسد پدارامتری بده ندا
 terminationمشخص م شود.
پس از ک نویس الگوریتم ژنتیک مذکور در نر افزار متلب و پدس از
اجراهای مختلف روی مسائل متع د بهصور

تجرب مشخص شد کده

مق ار  111برای پارامتر  ،popsizeمق ار  35برای پارامتر ،termination
مق ار  1/5برای پارامتر  ،cross-rateمق ار  1/1برای پارامتر ،mut- rate
مق ار  1/5برای پارامتر  rو مق ار  1/5برای پارامتر  bestبه نتدای نسدبتا
خوب در زمان حل معقول منجر م شون .
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 .1 .5سای مدلهای رایج
براسام مطالعا

می ان و کتابخانهای ،دو م ل رای در صنعت که برای

زمانبند ی تولید و حیدلونقدل در زنجیدرۀ تدأمین مورداسدتفاده قدرار
م گیرن  ،بهصور

زیرن :

مدل اول برخ از شرکتهدا برتدر بدهمنردور کداهش هزیندههدای
حیلونقل و درنتیجه ،کاهش قییت تیا ش ۀ ممصوت

خدود ،از یدک

ناوگان حیلونقل مشترک استفاده م کنن  .اما تاکنون در هدی مد ل در
ادبیا  ،موضوع این ناوگان حیلونقل مشترک بهصور
که در آن یکپارچگ بین تصیییا

تولی و حیدلونقدل وجدود داشدته

باش  ،ادغا نش ه است .در مد ل اول ،تصدیییا
بهصور

تولید و حیدلونقدل

سلسلهمراتب اتخاذ م شون و ابت ا تصیییا

گرفته ش ه و پس از آن ،تصیییا

عیل با حالت

مربوط به تولی

حیلونقل اتخاذ م شون  .بهعبدار

دیگر ،وقت در حال تصییمگیری در حالت حیدلونقدل هسدتن  ،اجدازۀ
تج ی نرر در تصیییات را که در بخش تولی گرفته ش ه است ،ن ارن .
مدل دوم م ل که در آن بین زمانبن ی تولی و حیلونقل بین یک
شرکت سازن ه و تأمینکنند گانش یکپدارچگ وجدود دارد .امدا بدا ایدن
که در این م ل ،امکان اسدتفاده از ناوگدان حیدلونقدل مشدترک

تفاو

وجود ن ارد و هر تأمینکنن ه سفار های تکییلشد ه خدود را بدهطدور
مستقل به شرکت سازن ه منتقل م کنن  .این م ل نیز با توجه به ماهیدت
حقوق مستقل تأمینکنن گان ،مد ل راید در مد یریت حیدلونقدل در
زنجیرۀ تأمین است.
در ادامه ،بهمنرور مقایس عیلکرد هر سده مد ل موردبررسد  ،ابتد ا
بهمنرور بهینهسازی تصیییا

در م لهای اول و دو  ،بدرای هریدک از

آنها یک الگدوریتم ژنتیدک بدا سداختاری مشدابه بده الگدوریتم ژنتیدک
مورداستفاده در م ل پیشنهادی ارائه و در نر افزار متلب 2ک نویس ش .
سپس تع اد متنوع و زیادی از شرای (مسائل تصدادف مختلدف ایجداد
ش که هریک از آنها توس هر سه الگوریتم حدل شد ن و درنهایدت،
نتای بهدستآم ه با یک یگر مقایسه ش ن .

 .5ن ایج محاسباتت

 .2.5تولید ش ایط تیادفت ب ای مسئله

در این بخش ،عیلکرد م ل پیشنهادی با دو م ل رای در صنعت مقایسه

اعتبار نتای درصورت که طیف متنوع از مسائل مورداسدتفاده قدرار گیدرد،

م شود .به این منرور ،ابت ا دو م ل رای دیگر تشریح م شون و سپس

بیشتر خواه ش ؛ برای مثال ،میکن است یک حالت در مسدائل بدا تعد اد

با تولی تع اد متنوع و زیادی از شرای (مسائل تصادف مختلف و حدل

سفار

کم نتای خوب نسبتبه حالت دیگر ب ه  ،حالآنکه در مسائل بدا

آنها توس هر سده مد ل ،بده تملیدل نتدای و مقایسده عیلکدرد آنهدا

تع اد سفار

پرداخته م شود.

مختلف دارد .برای بررس بهتر عیلکرد حات بهتر است مسدائل متندوع

1. Roulette Wheels

زیاد نتای بد تری ب هد  .مسدئل موردبررسد پارامترهدای

2. MATLAB
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با ایجاد مقادیر مختلف برای پارامترهای آن ایجاد شدود .بده هیدین منردور

نتای نشاندهن ه در ج اول ( 1تا ( 0بهتر بودن جدوابهدای

سطوح مانن بات ،پایین و متوس برای مسدئله و بدهصدور تصدادف در

م ل پیشنهادی را در حات

نرر گرفته ش ه است .پارامترهای مسئله به پن دسته تقسیم ش هاند  .ایدن

م کن  .در م ل دو با توجه بده سیسدتم حیدلونقدل مسدتقل آن،

پن دسته عبار اند از .1 :تعد اد سدفار هدا؛  .2تعد اد تدأمینکنند گان؛
 .3وسایل نقلیه؛  .4زمان پرداز

سفار ها؛  .5زمان حیل.

برای پارامتر تعد اد سدفار هدا سده مقد ار  11و  51و  111در نردر

مختلف نسبتبه دو م ل دیگر تأیید

نتای حاک از آن است که مق ار مصرف سوخت و هیچنین زمان
تمویل کارها در این م ل نسبتبه دو م ل دیگر بیشتر است.

گرفته ش ه است .برای تع اد تأمینکنن گان سه حالت در نرر گرفتده شد ه

جدول ( )1مقایسۀ ن ایج ه سه سناریو (اف از روی تعداد سفارشها)

اسدت :در حالدت اول ،تعد اد تددأمینکنند گان از توزیدع یکنواخددت ][1,5

تع اد سفار ها

11

51

111

انتخاب م شود .در حالت دو  ،تع اد تأمینکنند گان از توزیدع یکنواخدت

میانگین نتای

مجیوع زمانهای تمویل

110

552

1111

] [5,10و در حالت سو از توزیع یکنواخدت ] [10,15تعیدین مد شدون .

م ل پیشنهادی

مصرف سوخت

85

411

815

هیین سه حالت برای پارامتر تع اد وسایل نقلیه در نردر گرفتده مد شدود.

میانگین نتای

مجیوع زمانهای تمویل

151

721

1410

م ل اول

مصرف سوخت

08

421

850

میانگین نتای

مجیوع زمانهای تمویل سفار ها

180

814

1724

م ل دو

مصرف سوخت

132

505

1250

برای پارامتر زمان پرداز
در حالت اول ،زمان پرداز

سفار ها دو حالت در نرر گرفته شد ه اسدت.
سفار هدا از توزیدع ] U[1,20و در حالدت

دو  ،از توزیع ] U[20,30تبعیت م کن  .برای پارامتر زمان حیل نیز هیین
دو حالت در نردر گرفتده شد ه اسدت .ظرفیدت وسدایل نقلیده از توزیدع

جدول ( )2مقایسۀ ن ایج ه سه سناریو (اف از روی تعداد تأمینکنندگا )

یکنواخددت ] ،U[5,10حجددم سددفار هددا از توزیددع یکنواخددت ]U[1,5

حالت 1

حالت 2

حالت 3

تع اد تأمینکنن گان

811

455

510

417

448

435

میانگین نتای

مجیوع زمانهای تمویل

004

042

083

 aو مق ار  1/17برای پارامتر  bدر نرر گرفته ش ه است .بهعبدار دیگدر،

م ل اول

مصرف سوخت

431

481

405

میانگین نتای

مجیوع زمانهای تمویل

1183

702

870

مصرف سوخت در یک مسیر از رابط ( 2بهدست م آی :

م ل دو

مصرف سوخت

557

723

710

استفاده ش ه است .هیچنین با توجه به مطالعا می ان و نردر کارشناسد

میانگین نتای

برای تابع مصرف سوخت بهصور تجرب و با نرر خبرگان شامل  8نفدر

م ل پیشنهادی مصرف سوخت

از اساتی دانشگاه و کارشناسان حیل و نقل [ ،]32مق ار  1/3بدرای پدارامتر

Energy-Path = 0.3×dis+0.07×weight

(2

جدول ( )3مقایسه ن ایج ه سه سناریو (اف از روی وسای نقلیه)

از ترکیب سطوح مختلف برای پارامترهدای مسدئل  118ندوع مسدئله
بهوجود مد آید ( . 3×3×3×2×2ایدن  118مسدئله در هریدک مد لهدای

مجیوع زمانهای تمویل

وسایل نقلیه

حالت 1

حالت 2

حالت 3

میانگین نتای م ل مجیوع زمانهای تمویل

800

511

380

382

440

402

1171

711

518

421

475

482

1208

801

500

502

071

724

ذکرش ه ،با استفاده از الگوریتم ژنتیدک حدل شد هاند  .هید برنامدههدای

پیشنهادی

کامپیوتری این تمقیق بهوسیل زبان برنامهنویس متلب نوشته و توس یک

میانگین نتای م ل مجیوع زمانهای تمویل

رایانه با 10 ،RAMگیگابایت و هیچنین  8 ،CPUهستهای اجرا ش هان .

مصرف سوخت
مصرف سوخت

اول

میانگین نتای م ل مجیوع زمانهای تمویل
دو

 .3 .5ارزیابت مدل پیرنهادی

مصرف سوخت

نتای بهدستآم ه از هر سه مد ل در جد اول ( 2تدا ( 7بدهازای

جدول ( )4مقایسۀ ن ایج ه سه سناریو (اف از روی زما پ دازش)

وزن یکسان  1/5برای هر دو تابع ه ف اول و دو نشان داده ش ه

حالت 1

حالت 2

511

088

424

430

031

800

451

408

781

1135

053

071

است .البته با توجه به اهییت هریک از توابع ه ف م توان مقادیر
دیگری برای وزن هر تابع ه ف اختصا

داد .در ج اول ( 2تدا

( 7میانگین جوابهای بهدستآم ه از هدر مد ل ،میدانگین توابدع
ه ف مصرف سوخت و مجیوع زمدانهدای تمویدل سدفار هدا
بهازای افراز  118مسئله روی حات
ش ه است.

مختلف پارامترهدا نشدان داده

زمان پرداز
میانگین نتای م ل
پیشنهادی
میانگین نتای م ل
اول

مجیوع زمانهای تمویل
مصرف سوخت
مجیوع زمانهای تمویل
مصرف سوخت

میانگین نتای م ل

مجیوع زمانهای مجیوع

دو

زمانهای تمویل

تحلیل سه سناریوی مختلف در بهینهسازی مصرف انرژی و زمانبندی در زنجیرۀ تأمین
جدول ( )5مقایسۀ ن ایج ه سه سناریو (اف از روی زما حم )
حالت اول

حالت دو

زمان حیل
میانگین نتای م ل

مجیوع زمانهای تمویل

415

783

04

بیشتر م شود.

 .۶خالصه و ن یجهگی ی و زمینههای تحقیقات آتت
با توجه به بات بودن مصرف سدوخت در کشدور و هیچندین یاراندهای

پیشنهادی

مصرف سوخت

201

011

میانگین نتای م ل

مجیوع زمانهای تمویل

535

001

بددودن آن ،کدداهش مصددرف سددوخت اهییددت فراواند دارد .یکد از

اول

مصرف سوخت

288

031

مصارف عی ۀ سوخت در بخش حیلونقل صنعت است که کاهش آن

میانگین نتای م ل

مجیوع زمانهای تمویل

504

1222

باعث مزایای زیادی به در بخش اقتصاد خرد و چه در بخدش اقتصداد

دو

مصرف سوخت

415

010

کالن م شود .تیرکز روی کاهش مصرف سوخت در بخش حیلونقل

جدول ( )۶مقایسه ن ایج ه سه سناریو بهازای همه مسائ
کل

نتای مربوط بهکل مسائل تصادف

صنعت معیوت باعث اختالل در زمانبن ی تولید و طدوتن تدر شد ن
تمویل سفار ها م شود .در این مقاله ،م ل برای مد یریت تولید و

میانگین نتای م ل

مجیوع زمانهای تمویل

504

ناوگان حیلونقل در یک زنجیرۀ تأمین با تأکی بر سه مؤلفه مد یریت

پیشنهادی

مصرف سوخت

431

جامع تولی در تأمینکنن گان ،استفاده از ناوگدان حیدلونقدل مشدترک

مجیوع زمانهای تمویل

703

برای انتقال قطعا

تولی ش ه در تأمین کنن گان بده شدرکت سدازن ه و

مصرف سوخت

450

یکپارچگ تصیییا

مجیوع زمانهای تمویل

018

مصرف سوخت

002

کاهش مصرف سوخت و زمان تمویل سفار ها ارائه ش  .سپس یک

میانگین نتای م ل اول
میانگین نتای م ل دو

از طرف با مقایس م ل پیشنهادی با مد ل اول کده در هدر دو مد ل از
سیستم حیلونقدل اشدتراک اسدتفاده شد ه اسدت ولد تفداو آنهدا در
یکپارچگ در بخش تولی و بخش حیلونقل است ،مشاه ه م شدود کده
جوابهای م ل پیشنهادی در تیام حات بهتر از م ل اول است .نتیجد
این تملیل نشان م ده که سازمانهدا بدا بهدرهگیدری از مد ل پیشدنهادی
م توانن بهطور چشیگیری در مصرف سدوخت صدرفهجدوی کدرده و از
سوی دیگر تمویلهای سریعتری در زنجیرۀ تأمین داشته باشن .
از طرف مقایس م ل اول و دو نشان م ده که تأثیر درنررگدرفتن
م ل حیلونقل مشدترک در کداهش مقدادیر مصدرف سدوخت و زمدان
تمویل سفار ها بیشتر از درنررگرفتن یکپارچگ زمدانبند ی تولید و
حیلونقل است.
هیچنین با بررس نتای بهدستآم ه ،مشاه ه م شود کده بدا افدزایش
تع اد سفار ها ،میانگین مصرف سوخت و زمانهای تمویل افزایش پی ا
م کن  .هیچنین نتای نشان م ده بین تع اد تأمینکنن گان و هر دو تدابع
ه ف موردبررس  ،یک رابطد خطد وجدود ند ارد .بدا زیادشد ن تعد اد
وسایل نقلیه میانگین مصرف سوخت افزایش اما زمان تمویدل سدفار هدا
کم م شون  .هیچنین هنگام کده زمدان پدرداز

سدفار هدا در مرحلد

تأمینکنن گان زیاد باش  ،میانگین زمانهای تمویدل نیدز افدزایش مد یابد .
هیچنین با افزایش زمان حیل مصرف سوخت و زمدانهدای تمویدل نیدز

در این دو حوزه بهمنرور دسدتیاب هیزمدان بده

الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی تصیییا

در این مد ل توسدعه داده

ش  .بهمنرور ارزیاب مد ل پیشدنهادی نتدای آن بدا دو مد ل راید در
صنعت مقایسه ش  .نتای نشان از برتری م ل پیشنهادی در مقایسه بدا
م لهای رای در صنعت دارد.
با توجه به اینکده کداهش مصدرف سدوخت باعدث کداهش قییدت
تیا ش ۀ ممصوت

نهای ش ه و درنتیجه ،رقابتپذیری آنهدا را بدازار

افزایش م ده  ،استفاده از م ل پیشنهادی برای بخش صنعت مد تواند
بسیار مفی واقع شود .زیرا عالوه بر ع

اختالل در زمدانبند ی تمویدل

سفار ها م توان قییت تیا ش ۀ ممصوت

نهای را کاهش دهد  .از

سوی دیگر با توجده بده یاراندهای بدودن سدوخت در ایدران ،ایدن مد ل
مزیتهای را برای دولت نیز خواه داشت .بهعالوه این م ل با کداهش
مصرف سوخت م توان باعث کاهش آلودگ های زیسدتممیطد نیدز
گردد.
بررس م ل پیشنهادی در زنجیره با اضدافه کدردن بدر خرید های
زیستممیط م توان زمینهای برای تمقیقدا

آتد باشد  .ارائد مد ل

مذکور در زنجیرههای تأمین مختلف که ساختار متفاوت دارن  ،م تواند
زمینهای دیگر برای تمقیقا

آت باشد  .تملیدل اقتصدادی روی کداهش

هزینههای مصرف سوخت و میزان صدرفهجدوی حاصدل از اسدتفاده از
م ل پیشنهادی ،چه برای بخش صنعت و چده بدرای دولدت ،مد تواند
بهعنوان زمینهای دیگر برای تمقیقا

آت در نرر گرفته شود.

 نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی04
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