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هزینه گارانتی برای محصول باز تولید شده

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس بادر نظر گرفتن
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زنجیره ،امری اجتنابناپذیر است .از این رو پرداختن به امر لجستیک معکوس ،ضروری است .با توجه به بررسیها یکی از
مواردی که تأثیر بسیاری در طراحی و مدلسازی شبکه های لجستیک معکوس دارد ،توجه به عدم قطعیت در شبکه میباشد.
در سالهای اخیر با توجه به نگرانیهای زیست محیطی ،تولیدکنندگان مجبور به عرضه محصوالت سازگار با محیط زیست و
همچنین تولیدکنندگان و مشتریان تشویق به احیا و بازیافت محصوالت خراب و فرسوده شدهاند .مدل ارائه شده در این تحقیق
یک مدل چند محصولی و هشت سصحی است که قابلیت حمایت از انواع صنایعی را دارد که در آنها احیا و بازیافت و انهدام
محصوالتی که در پایان عمر خود قرار دارند انجام میشود .در این تحقیق به کمینه کردن کل هزینههای شبکه (هزینههای
حمل و نقل ،هزینههای احداث تسهیالت ،هزینه عملیات در تسهیالت و هزینه گارانتی) پرداختهایم .در این تحقیق یک مدل
برنامهریزی خطی عدد صحیح مخلوط برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه شده است .از این رو بعد از طرح مدل ،با نرم
افزار  GAMSنسبت به حل آن اقدام شد.

واژههای کلیدی :لجستیک مستقیم و معکوس ،طراحی شبکه ،هزینه گارانتی ،برنامهریزی عدد صحیح مخلوط.

مقدمه
در جهان امروز تغییرات در عرصه اقتصاد و صنعت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال وقوع است .کشورها به دلیل
روند جهانی شدن ،کوچک شدن جهان و افزایش رقابت را بیشتر احساس میکنند .مشتریان به دنبال کاالها و خدماتی که
پاسخگوی نیازهای آنها باشد هستند و از سوی دیگر شرکتها به دنبال حفظ سود و خلق مزیتهای رقابتی با هدف دوام
بیشتر در بازار میباشد .همه عوامل فوق به توجه بیشتر به زنجیره تأمین و لجستیک یکپارچه منجر شده است .یکی از مزیت-
های رقابتی پایدار برای کشورها و شرکتها کارآتر و اثربخشتر کردن فعالیتهای زنجیره تأمین است .یکی از بخشهای
عمده این فعالیتها که میتواند موجب صرفهجویی بسیار در هزینهها شود ،فعالیتهای لجستیکی میباشد .مدیریت کارای
فعالیتهای لجستیکی عالوه بر اینکه یک منبع مهم برای خلق مزیتهای رقابتی است ،میتواند موجبات رضایت مشتریان و
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پاسخگویی به نیازهای خاص آنان را فراهم آورد .در همین راستا ،رویکرد و نگرش جدیدی پیرامون موضوع لجستیک تحت
عنوان لجستیک معکوس به وجود آمده است.
لجستیک ،بخش فیزیکی زنجیره تأمین را در بر میگیرد و عمدتاً شامل کلیه فعالیتهای مربوط به جریان مواد و کاالها از
مرحله تهیه مواد خام تا تولید محصول نهایی از جمله حملونقل ،انبارداری و غیره است .یکی از گرایشهای جدید در مدیریت
لجستیک ،بازیافت ،9چرخه مجدد 6و یا استفاده مجدد از محصوالت است .در این روش ،محصوالتی که به پایان عمر مفیدشان
میرسند ،مجدداً از مصرفکننده نهایی خریداری میشوند و پس از دمونتاژ ،قسمتهایی از محصول که قابلیت استفاده مجدد
را دارند ،دوباره در قالب محصوالت اسقاطی به چرخه حیات بر میگردند.
مدلهای لجستیک معکوس ارائه شده ،از سه منظر زیر قابل بررسی هستند:
 مدلسازی برای استفاده مجدد
 مدلسازی برای بازیافت
 مدلسازی برای تولید مجدد
3
مدلسازی برای استفاده مجدد :کرون و همکارش  9991یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای
محصوالت قابل استفاده مجدد ارائه کردند .مدل ارائه شده یک مدل جایابی بدون محدودیت ظرفیت کالسیک میباشد که
برای مطالعه موردی جعبههای حمل و نقل قابل استفاده مجدد طراحی شده است.
مدلسازی برای بازیافت :باروس و همکاران )9998( 4یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مخلوط را برای طراحی
شبکه لجستیک معکوس برای یک زنجیره دو ردهای با محدودیت ظرفیت برای بازیافت سنگ ارائه کردند .مدل ارائه شده با
استفاده از یک رویکرد ابتکاری ،تعداد و همچنین ظرفیت بهینه انبارها را مشخص میکند.
مدلسازی برای تولید مجدد :جایارامن و همکاران )9999( 1یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مخلوط را برای
طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه کردند که هدف از آن در این تحقیق ،حداقلسازی هزینه میباشد .در این مقاله ،تنها به
فعالیتهای مربوط به احیای محصوالت برگشتی پرداخته شده است که هدف از آن ،طراحی یک سیستم کششی بر اساس
تقاضای مشتریان است.
پیشینه تحقیق
جایارامن و همکاران ( )6003یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه
دادند .مدل ارائه شده که در سطوح استرتژیک پایهگذاری شده است ،مشخص میکند کدام یک از مراکز بازتولید با توجه به
محصوالت برگشتی ،احداث شوند.
2
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کریکه و همکاران )9999( 7یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مخلوط را برای یک شبکه لجستیک معکوس دو ردهای برای
یک تولیدکننده دستگاههای کپی ارائه کردند .در این مدل ،هزینههای پردازش محصوالت برگشتی و موجودی در تابع هدف
مورد توجه قرار گرفته است.
مین و همکاران )6001( 8یک مدل شبکه لجستیک چندکاالیی ،چند ردهای ارائه کردند که در آن از رویکرد «الگرانژین
ریلکسیشن» 9استفاده شده است.
مین و همکاران ( )6002یک مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مخلوط را با هدف حداقلسازی هزینهها ارائه کردند.
برای حل مدل ارائه شده ،از یک رویکرد باینری در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
کیم و همکاران )6002( 90یک چارچوب کلی را برای تولید مجدد ارائه کردند ،به صورتی که مدل ریاضی ارائه شده ،با هدف
حداکثر سازی سود حاصل از صرفهجویی منابع ،بتواند به تصمیمگیری در اینباره بپردازد که چه تعداد قطعه از تأمینکننده
خریداری شود و چه تعداد قطعه از محصوالت استفاده شده در هر مرکز تولید استفاده شود .یکی از عوامل مهم در طراحی
شبکه لجستیک عدم قطعیت در تقاضا و همچنین نوع و کیفیت محصوالت برگشتی است.
لیستز و دکر )6001( 99با در نظر گرفتن این موضوع در یک شبکه تولید سنگ به ارائه یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح
آمیخته تصادفی با هدف حداکثر سازی سود پرداختهاند و این مدل را برای چند حالت و با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف
توسعه دادهاند.
آراس و همکاران )6007( 96به ارائه یک مدل غیرخطی برای تعیین محل مرکز جمعآوری محصوالت مصرف شده در یک
شبکه ساده لجستیک معکوس پرداختهاند .نکته قابل توجه در این مقاله توانایی مدل برای تعیین قیمت خرید محصوالت
مصرف شده از دارندگان آن با هدف ماکزیمم کردن سود حاصله است .آن ها برای حل مدل از یک روش ابتکاری بر مبنای
روش جستجوی ممنوع استفاده کردهاند.
اوستر و همکاران )6007( 93یک شبکه نیمه یکپارچه که در آن شبکه لجستیک مستقیم موجود فرض شده و تنها مراکز جمع
آوری و احیا در لجستیک مکانیابی میشوند را طراحی کرده است ،اما جریان مستقیم و معکوس به طور همزمان بهینه می-
گردد .نکته برجسته این تحقیق ارائه یک روش حل دقیق بر مبنای روش تجزیه برای مدل طراحی شده است.
فروتانتو و همکاران )6008( 94چارچوبی را برای طراحی و ارزیابی شبکههای پایدار لجستیک معکوس بر اساس تحلیل پوششی
دادهها و برنامهریزی چند هدفه ارائه کردند .آنها در انتها به منظور اعتبارسنجی مدل ارائه شده ،این مدل را در صنعت کاغذ و
خمیر اروپا پیاده نمودند .در مدل دوهدفه ارائه شده در این مقاله ،کمینهسازی هزینهها و اثرات زیست محیطی ،به عنوان دو
هدف ،در طراحی شبکه لجستیک در نظر گرفته شده است.
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پاتی و همکاران )6008( 91مدلی را بر اساس برنامهریزی عدد صحیح آمیخته آرمانی برای حل مسأله و بررسی روابط اهداف در
یک شبکه توزیع بازیافت کاغذ ارائه کردند .یکی از اهداف این مدل ،کاهش هزینههای لجستیک معکوس میباشد (مدلسازی
برای بازیافت).
همانطور که بررسیها نشان میدهند ،اکثر تحقیقات گذشته ،تنها به یکی از فرایندها و عملیات اصلی لجستیک معکوس
پرداختهاند .لذا از آنجا که در تمامیمدلهای لجستیک معکوس ،فعالیتهای تولید مجدد و استفاده مجدد ،مرمت و تعمیر و نیز
بازیافت از فعالیتهای عمده به شمار میروند ،به نظر میرسد ارائه مدلی که شامل بازیافت برای استفاده از مواد و محصوالت
بازیافتی و تولید مجدد برای بهکارگیری مجدد قطعات در امر تولید باشد ،مفید است .بنابراین:
لی و همکاران )6009( 92یک شبکه لجستیک معکوس سه ردهای را با استفاده از یک مدل برنامهریزی عدد صحیح ارائه کردند
که هدف از آن ،کمینهسازی هزینههای لجستیک معکوس است.
اما پرداختن به طراحی لجستیک و معکوس به طور جدا و غیر همزمان میتواند موجبات زیر بهینگی را فراهم آورد .طراحی
یکپارچه شبکه لجستیک میتواند موجبات زیر بهینگی را فراهم آورد .طراحی یکپارچه شبکه لجستیک میتواند در جهت نیل
به یکپارچگی مورد توجه قرار گیرد .فلیشمن و همکاران )6009( 97نشان دادند که طراحی شبکه لجستیک به طور یکپارچه و
همزمان در مقایسه با رویکرد سنتی میتواند موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینهها گردد .مطلب دیگری که در یکپارچه
سازی لجستیک مستقیم و معکوس مورد توجه قرار گرفته است ،استفاده از تسهیالت ترکیبی انبار/جمع آوری با انبار/تعمیر
است .این تسهیالت ترکیبی در جریان مستقیم ،نقش مراکز توزیع (انبار) و در جریان معکوس نقش مراکز جمع آوری ،بازرسی
و مرتبسازی و یا مراکز احیا را ایفا میکنند .در نظر گرفتن این نوع تسهیالت عالوه بر اینکه موجب کاهش پیچیدگی میشود
از نظر اقتصادی نیز به دلیل ادغام جریان مستقیم و معکوس و استفاده مشترک از تسهیالت و زیر ساختها موجب صرفه
جویی میگردد .لی و همکاران )6008( 98و کو و همکاران  )6007( 99یک مدل خطی عدد صحیح ترکیبی برای طراحی و
برنامهریزی یک سیستم تولید -توزیع ارائه کرده است .در این مسئله سعی شده تا به تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی چون
بازکردن و بستن و توسعه تسهیالت ،انتخاب تأمین کنندگان و جریان مواد در طول زنجیره تأمین ،به طور همزمان پرداخته
شود.
لی 60و همکاران ( )6092یک مدل  MIPبرای ضایعات شهری در هنگکنگ ارائه دادند و سپس مدل را با سناریوهای مختلف
حل کردند .مدل آنها تعداد نقاط بهینه تسهیالت و ظرفیت کورههای انهدام را مشخص میکند.
سان 69و همکاران ( )6092مدلی رابرای مراکز جمع آوری ضایعات جامد شهری ارائه دادند که مسیر بین ایستگاه های انتقال و
سایتها را بهینه سازی میکرد .تابع هدف در جهت حداکثر سازی مقدار جمع آوری ضایعات بود .در این مدل مسیریابی وسایل
نقلیه غیرهمجنس و ایستگاه های انت قال چندگانه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کاربرد این مدل برای شهر داننگ ویتنام
بررسی شد.
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داس 66و همکاران ( )6091یک مدل برای مدیریت ضایعات ارائه دادند که مراکز جمع آوری و حمل و نقل را بهینه سازی می-
کند .تابع هدف کمینه کردن هزینههای جمع آوری و حمل و نقل سیستم ضایعات است.
کانانان 63و همکاران ( )6090مدل حلقه بسته چند محصولی و چند دوره ای را برای صنعت بازیافت باتری خودرو پیشنهاد
دادند که درآن هزینههای لجستیکی مدل شامل هزینههای جمعآوری ،انهدام ،دمونتاژ و پردازش محصوالت بود .برای حل
مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط ( )MILPدر مقیاس کوچک از نرم افزار  GAMSاستفاده شد و حاصل با جواب-
هایی که از الگوریتم ژنتیک بدست آمده بود مقایسه شد.
کنترل موجودی در لجستیک معکوس
این مجموعه تشریح مینماید که چگونه میتوان در یک شبکه لجستیک که در آن عدم قطعیت در کیفیت محصوالت
برگشتی از واحد احیا و تعمیر وجود دارد ،شبکه را طوری طراحی کرد که بتوان علی رغم فازی بودن کیفیت و قطعی نبودن
قیمت محصوالت برگشتی هزینههای شبکه مینیمم گردد.
شبکه مورد نظر هشتسطحی میباشد و تسهیالت شبکه شامل مراکز جمعآوری ،کنترل و بازرسی ،جداسازی ،احیاء ،قطعه
ساز ،تولید کننده ،مشتری و انهدام است .در مدل طراحی شده محصوالت برگشتی بعد از جمعآوری ،بازرسی وکنترل میشوند
و به دو گروه قابل جداسازی و غیر قابل جداسازی تفکیک میشوند .محصوالتی که قابل تفکیک به قطعات هستند ،به مراکز
جداسازی فرستاده میشوند و در آنجا به قطعات تبدیل میگردند .قطعات به دو دسته قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم میشوند.
قطعات غیر قابل احیا به صورت ایمن دفع و قطعات قابل احیا به مراکز تولید کننده جهت ساخت مجدد فرستاده میشوند .و
محصوالت ساخته شده از تولید کننده به واحد مشتری ارسال میشود.
مفروضات مسئله شامل موارد زیر است:
 .9هشت سطحی است.
 .6مدل چند محصولی وچند دورهایی است.
 .3تسهیالت شامل مرکز (تامین کننده ،تولید مجدد ،جمع آوری ،بازرسی ،دمونتاژ ،توزیع کننده ،مشتری و انهدام ایمن) می
باشد.
 .4هزینههای شبکه شامل (هزینه احداث تسهیالت ،هزینه حمل و نقل بین تسهیالت ،هزینه عملیات در هر تسهیالت ،هزینه
خرید قطعه و محصول بازگشتی و هزینه گارانتی) میباشد.
 .1ظرفیت مشتری نامحدود فرض شده است.
 .2موقعیت مراکز تولید مجدد ،بازرسی ،دمونتاژ و انهدام مشخص است.
 .7کمبود مجاز نیست.
 .8هزینه گارانتی محصوالت ثابت میباشد.
این مدل در پی حداقل کردن هزینههای طراحی شبکه در شرایط عدم اطمینان از قیمت محصوالت برگشتی از واحد احیا و
تعمیر میباشد .بدست آوردن مقدار بهینه ارسال و دریافت از هر یک از تسهیالت از اهداف فرعی این تحقیق است .به طور کل
اهداف زیر بعد از حل مدل بدست میآیند:
Das et al
Kananan et al
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 .9مکان بهینه تسهیالت
 .6میزان ارسال و دریافت تسهیالت
 .3بهینهسازی هزینههای زنجیره و...
تعریف مسأله و مدل ریاضی
شبکه مورد بررسی در این تحقیق ،یک شبکه لجستیک مستقیم و معکوس است که قابلیت حمایت از انواع صنایعی را دارد که
در آنها احیا و بازیافت محصوالتی که در پایان عمر قرار دارند انجام میگیرد.
در این تحقیق ،مدل شبکه لجستیک مستقیم از تولید تا رسیدن به مشتری و شبکه لجستیک معکوس برای محصوالت
برگشتی از واحد احیاء و تعمیر با هدف حداقلسازی هزینههای احداث مراکز و هزینههای عملیات و حمل ونقل در نظر گرفته
شده است .مدل مورد نظر مشخص میکند کدامیک از مراکز بازرسی و کنترل ،احیاء و تعمیر ،جداسازی و دمونتاژ ،قطعه ساز،
تولیدکننده و انهدام ایمن باز شوند .همچنین بهترین استراتژی برای حمل ونقل محصوالت و قطعات مورد نیاز تسهیالت تا
کمترین هزینه حمل و نقل را داشته باشیم.

مدلسازی ریاضی:
مجموعه ها:
 : Jمجموعه نقاط مراکز تامین کننده J ϵ j
 : Lمجموعه نقاط مراکزتوزیع l ϵ L
 : Rمجموعه نقاط مراکزجمع آوری r ϵ R
 : Yمجموعه نقاط مراکز مشتری y ϵ Y
 : Kمجموعه تمام محصوالت تولید شده ،جمع آوری شده (بازگشتی) k ϵ K
 : Tدوره های زمانی t ϵ T
 : Uمجموعه تمام قطعات (خریداری شده از تامین کننده  Jو دمونتاژ شده در مرکز دمونتاژ) u ϵ U
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اندیسها:
 : Jاندیس مرکز تامین کننده j ϵ J
 : lاندیس مرکز توزیع l ϵ L
 : rاندیس مرکز جمعآوری r ϵ R
 : kاندیس محصوالت تولید شده ،جمع آوری شده (بازگشتی) k ϵ K
 : tاندیس دورهای زمانی t ϵ T
 : uاندیس قطعات u ϵ U
 : Yاندیس مرکز مشتری y ϵ Y
 : sاندیس مرکز بازرسی
 : wاندیس مرکز دمونتاژ
 : pاندیس مرکز انهدام
 : cاندیس مرکز تولید مجدد
پارامتر ها:
 : TCOهزینه کل خرید از تامین کنندگان
 : OCهزینه کل احداث مراکز تامین کننده
 : UCهزینه کل خرید قطعه
هزینه ثابت احداث مرکز تامین کننده j
قیمت یک واحد قطعه  uخریداری شده از تامین کننده  jدر دوره t
کل هزینه عملیات بر روی یک واحد قطعه  uدر دوره  tدر مرکز تولید
 : TCPهزینه کل تولید
 : TCDهزینه کل توزیع
 : TCMهزینه کل جمع آوری
 : TCYهزینه کل ارسال از مرکز توزیع به مشتری
 : ODCهزینه کل احداث مراکز توزیع
 : UDCهزینه کل عملیات در مرکز توزیع
هزینه ثابت احداث مرکز توزیع l
هزینه کل عملیات بر روی یک واحد محصول نهایی  kدر مرکز توزیع  lدر دوره t
هزینه حمل ونقل یک واحد محصول نهایی  kاز مرکز توزیع  lبه مرکز مشتری  yدر دوره t
هزینه کل عملیات برروی یک واحد محصول برگشتی  kدرمرکز بازرسی دردوره t
 : TCIهزینه کل بازرسی
 : TCAهزینه کل دمونتاژ
28
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 : TCEهزینه کل انهدام
هزینه کل عملیات بر روی یک واحد محصول برگشتی  kدرمرکز دمونتاژ دوره t
هزینه کل عملیات بر یک واحد محصول برگشتی  kدرمرکز انهدام دوره t
هزینه کل عملیات برروی یک واحد قطعه دمونتاژ شده  uدرمرکز انهدام دوره t
ضریب (مقدار) استفاده از قطعه  uدر محصول ( kتولید شده ،بازگشتی)
حداکثر ظرفیت تولید تامین کننده  jدر دوره t
حداکثر ظرفیت مرکز تولید کننده در دوره t
حداکثر ظرفیت مرکز توزیع  lدر دوره t
حداکثر ظرفیت مرکز بازرسی در دوره t
حداکثر ظرفیت دمونتاژ در دوره t
حداکثر ظرفیت مرکز انهدام ایمن در دوره t
 : OMCهزینه کل احداث مراکز جمعآوری
 : UMCهزینه کل خرید محصوالت بازگشتی
هزینه ثابت احداث مرکز جمع آوری
قیمت یک واحد محصول بازگشتی  kخریداری شده از مشتری  yدر دوره t
حداکثر ظرفیت مرکز جمع آوری  rدر دوره t
مقدار تقاضای مشتری  yاز محصول تولید شده  kدر دوره t
درصدی از محصوالت بازگشتی  kکه قطعات ان قابل استفاده می باشد.
درصدی از محصوالت بازگشتی که قطعات آن قابل استفاده نمی باشد.
=1درصدی از قطعه  uدر مرکز دمونتاژ که قابل استفاده میباشد.
درصدی از قطعه  uدر مرکز دمونتاژ که قابل استفاده نمیباشد.
= 1 :هزینه کل گارانتی محصول k
 :تعداد محصول گارانتی شده
 :هزینه گارانتی هر محصول
متغیرها:
 1اگر مرکز تامین کننده در نقطه  jاحداث شود
 0در غیر این صورت
 9اگرمرکز جمع آوری در نقطه  rاحداث شود
 0در غیر این صورت
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 9اگرمرکز توزیع در نقطه  lاحداث شود
 0در غیر این صورت
مقدار قطعه  uخریداری شده از تامین کننده  jدر دوره t
مقدار قطعه  uاز مرکز دمونتاژ به مرکز تولید در دوره t
مقدار محصول نهایی  kاز مرکز تولید به مرکز توزیع  lدر دوره t
مقدار محصول نهایی  kاز مرکز توزیع  lبه مرکز مشتری  yدر دوره t
مقدار محصول بازگشتی (جمع آوری شده)  kاز مرکز جمع اوری  rبه مرکز بازرسی در دوره t
مقدار محصول بازگشتی  kازمرکز مشتری  yبه مرکز جمع اوری rدر دوره t
مقدار محصول بازگشتی  kاز مرکز بازرسی به مرکز دمونتاژ در دوره t
مقدار محصول بازگشتی  kاز مرکز بازرسی به مرکز انهدام در دوره t
مقدار قطعه  uاز مرکز دمونتاژ به مرکز انهدام در دوره t
تابع هدف
با توجه به کمینهسازی هزینهها مدلی باید ارائه شود که همزمان هزینه های زیر را حداقل نماید:
 .9هزینه احداث تسهیالت
 .6هزینه های حمل ونقل قطعات و محصوالت بین تسهیالت
 .3هزینه عملیات در هر یک از تسهیالت
که به صورت زیر مشخص می شود.
Objective:cost minimization
MIN W= TCO + TCP + TCD + TCM + TCI + TCA + TCE +TCY+ guk
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
∑
∑ = MIN W
∑
∑

∑

∑ ∑
∑ ∑

∑

∑
∑

∑

∑
∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

هزینه کل خرید:
TCO = OC +UC

هزینه کل احداث مراکز تامین کننده:
∑

هزینه کل خرید قطعه:
∑ ∑∑
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هزینه کل تولید مجدد محصول نهایی:
∑

∑

∑

∑

∑ = TCP

هزینه کل مرکز توزیع:
TCD = ODC + UDC

هزینه کل احداث مراکز توزیع:

∑ = ODC

هزینه کل عملیات در مرکز توزیع:

∑

∑ = UDC

∑

هزینه کل جمع آوری:
TCM = OMC + UMC

هزینه کل احداث مراکز جمع آوری:
∑

هزینه کل خرید محصوالت بازگشتی:
∑ ∑∑∑

هزینه کل بازرسی:

∑

)

هزینه کل دمونتاژ:

∑

∑

هزینه کل انهدام:

∑

هزینه کل ارسال از مرکز توزیع به مشتری:

∑

∑+

∑

∑

∑

∑

∑= TCA

∑= TCE

∑ = TCY

هزینه کل گارانتی محصول:
guk = wk×cguk
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 محدودیت ها: -9محدودیت های ظرفیت:
 -9-9محدودیت ظرفیت تامین کننده :این محدودیت بیان میکند که مقدار قطعه  uخریداری شده از تامین کننده  jدر
دوره  tباید کوچکتر یا مساوی ظرفیت تولید تامین کننده  jدر هر دوره باشد.
∑
≤
 -6-9محدودیت ظرفیت تولید مجدد  :این محدودیت بیان می کند که مقدارقطعه  uکه از مرکزدمونتاژبه تولید می رودو
مقدار قطعه  uکه از تامین کننده به مرکز تولید می رود باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت تولید کننده در هر دوره باشد.
∑
∑ ∑+
≤
 -3-9محدودیت ظرفیت مرکز توزیع  :این محدودیت بیان می کند که مقدار محصول نهایی تولید شده  kکه به مرکز
توزیع  lحمل می شوند باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت مرکز توزیع  lدر دوره  tباشد.
∑
≤
×
 -4-9محدودیت ظرفیت مرکزجمع آوری :این محدودیت بیان می کند که مقدار محصوالت بازگشتی (جمع اوری شده) k
که از مشتری  yبه مرکز جمع اوری  rدر دوره  tباید کوچکتر یا مساوی ظرفیت مرکز جمع آوری  rدر دوره  tباشد.
∑ ∑
≤
 -1-9محدودیت ظرفیت مرکزبازرسی :این محدودیت بیان می کند که مقدار محصوالت بازگشتی  kاز مرکز جمع آوری r
به مرکز بازرسی باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت مرکز بازرسی در دوره  tباشد.
∑ ∑
≤
 -2-9محدودیت ظرفیت مرکزدمونتاژ :این محدودیت بیان می کند که مقدار محصوالت بازگشتی  kاز مرکزبازرسی به
مرکز دمونتاژ می رود باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت مرکز دمونتاژ در دوره  tباشد.
∑
≤
 -7-9محدودیت ظرفیت مرکزانهدام  :این محدودیت بیان می کند که مقدارقطعه  uارسالی از مرکز دمونتاژ به مرکز انهدام
و مقدار محصول بازگشتی  kاز مرکز بازرسی به مرکز انهدام باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت مرکز انهدام ایمن در
دوره  tباشد.
∑
∑
∑
≤
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 -6محدودیت های توازن ورودی و خروجی به هر مرکز:
-9-6
-6-6
-3-6

-4-6

محدودیت توزان مرکز توزیع:
,k,l
محدودیت توازن مرکز جمع آوری:
,k,r
محدودیت توزان مرکز بازرسی:
,k
,k
محدودیت توازن مرکز دمونتاژ:

∑
∑
∑

=

∑

=

=

,u

∑

×

,u

=

 -1-6محدودیت توزان مرکز مشتری:
,k,y
,k,y

)

∑

×

∑
∑

≤
∑

 -2-6محدودیت توزان مرکز تولید کننده:
∑

,u
 -3محدودیت های نامنفی:
0

,

∑≤

,

∑+

,

,y
∑
∑
∑

≤9
≤9
≤9
 -4محدودیت های صفر و یک:

= 0,1
= 0,1
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= 0,1
ارائه مثال:
در این پژوهش به ارائه مثالی عددی جهت بررسی صحت مدل و حل آن می پردازیم .مدل را با ارائه دو محصول و سه قطعه
حل می نماییم.
تحلیل نتایج
جواب بهینه شبکه :بعد از حل مثال عددی توسط نرم افزار  GAMSنتایج زیر حاصل شد که به اختصار و برای نمونه جداولی
آورده شده است.
جدول ( :)8مرکز تامین کننده

مرکز تامین کننده
مرکز تامین کننده 9
مرکز تامین کننده 6

=0
=1

جدول ( :)2مقدار محصول بازگشتی
مقدار محصول بازگشتی  Kاز مرکز
دوره
بازرسی به مرکز دمونتاژ
مقدار محصول بازگشتی  9از مرکز
بازرسی به مرکز دمونتاژ
مقدار محصول بازگشتی  6از مرکز
بازرسی به مرکز دمونتاژ

دوره

=14

=13

=11

=7
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جدول ( :)9مقادیر بدست آمده تابع هدف و هزینه ها
مقدار تابع هدف

W= 730.709.676

هزینه کل خرید از تامین کننده

TCO =971.916.706

هزینه کل احداث مراکز تامین کننده

OC=940.000.000

هزینه کل خرید قطعه

UC=34.916.706

هزینه کل تولید

TCP=993.940.000

هزینه کل توزیع
هزینه کل احداث مراکز توزیع

TCD=928.671.000
ODC=960.000.000

هزینه کل عملیات در مراکز توزیع

UDC=48.671.000

هزینه کل جمع آوری

TCM=641.880.000

هزینه کل احداث مراکز جمع آوری

OMC= 690.000.000

هزینه کل خرید محصوالت بازگشتی

UMC=31.880.000

هزینه کل بازرسی

TCI=9.300.000

هزینه کل دمونتاژ

TCA=2.307.610

هزینه کل انهدام

TCE=3.301.360

هزینه کل حمل ونقل از توزیع به مشتری

TCY=90.079.000

نتیجه گیری
در این تحقیق ،یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مخلوط برای شبکه لجستیک معکوس برای محصوالت برگشتی ارائه
شده است که هدف از آن ،کمینهسازی هزینههای استقرار و احداث تسهیالت و همچنین کمینهسازی هزینههای حمل و نقل و
جریان مواد بین تسهیالت با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و همچنین در حالت چند محصولی است .مدل ارائه شده
مشخص میکند کدام یک از مراکز جمع آوری ،بازرسی و کنترل ،احیا و تعمیر ،جداسازی و دمونتاژ ،قطعه ساز ،تولیدکننده،
مشتری و انهدام ایمن ،باز شوند و همچنین بهترین استراتژی حملونقل محصوالت و قطعاً بین تسهیالت برای حداقل سازی
هزینه چقدر است .این مدل یک مدل کاربردی است و قابلیت حمایت از صنایعی را دارد که محصوالت آن در پایان عمر خود
قرار دارند .ازمزایای این روش این است که سازمانهای تولیدی میتوانند با برقراری لجستیک معکوس در سازمان خود و
طراحی شبکهای مانند تحقیق هزینههای خود را به صورت چشمگیری کاهش دهند .ضمناً با کمک نرم افزار ذکر شده می-
توانند همهی تغییرات را بعد از مدل کردن به صورت عددی در دست داشته باشند.
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پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
 .9تغییر در فرضیات مدل:
 میتوان مدل مذکور را در شرایط عدم قطعیت تقاضای مشتریان ،میزان و کیفیت برگشتیها و هزینههای حمل و نقل
بررسی کرد.
 میتوان به مدل مذکور انبار اضافه کرد و مدل را در شرایطی که کمبود مجاز میباشد بررسی نمود.
 .6تغییر در ساختار مدل:
 در سالهای اخیر توجه ویژهای به اهدافی مانند میزان پاسخگویی و پایداری شبکه شده است .در نظر گرفتن آنها در
مدلهای طراحی شبکه می تواند بسیار جذاب باشد.
 میتوان تغییر در طراحی شبکه ایجاد کرد.
 .3تغییر در روش حل:
 میتوان مدل مذکور را با الگوریتم های فراابتکاری حل نمود.
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