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  تولید و توزیع در یک زنجیره تامینتامین، بندی یکپارچه زمان

 negin.jamili@stu.um.ac.ir ،مشهد یدانشگاه فردوس ع،یصنا یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو ،* نگین جمیلی

 m_ranjbar@um.ac.ir، مشهد یدانشگاه فردوس ،یدانشکده مهندس یعلم أتیعضو ه ،محمد رنجبر

-بهینه سیستم، در این مقاله زمان توجه به اهمیت روز افزون مدیریت زنجیره تامین در راستای دستیابی به عملکردبا  چکیده:

 ای با محیط تکدر این مساله تولیدکننده تولید و توزیع در یک زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفته است.بندی یکپارچه 

جهت ارسال به مشتری سفارشات آماده شده  نماید.چندین مشتری را تولید می هایدر نظر گرفته شده که سفارش ماشینی

هدف از این مساله . گرددمسیریابی مییان تحویل به مشترتعیین ترتیب  برای ،محتویات هر بستهبندی شده و دسته

دل م بوده وکننده تامین، ضمن لحاظ های حمل و نقل شرکتدهی به مشتریان و کاهش هزینهحداکثرسازی سطح خدمت

  ارایه شده است. ابتکاریهای حل روش آن به همراهخطی 

 .مسیریابی، بندی یکپارچهزمان، مدیریت زنجیره تامین کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

بندی تولید، بدون در بندی سنتی به تعیین زمانهای زمانمدل

پرداختنید. در ایین   نظر گرفتن سایر مراحل از جمله توزیع میی 

ها این فرض درنظر گرفته شده که وسایل نقلیه کافی قبیل مدل

و نقل محصوالت به مشیتریان موجیود بیوده و لی ا      جهت حمل

سفارشات بدون تاخیر به دست مشتری خواهد رسید. حال آنکه 

تعیداد وسیایل محیدود بیوده و ییا       ستدر دنیای واقعی ممکن ا

وری هیر وسییله بیه بییش از ییک مشیتری       جهت افزایش بهیره 

ید و توزیع با فرضییات و تیابع   بندی تولزمان رسانی کند.خدمت

آورده شده  ]1[های مختلف، در مقاالت متعددی از جمله هدف

در تعیداد   ،است، در حالی که مسیریابی برای ارسیال سفارشیات  

حاظ شده است. مطالعیات  ل ]3[و  ]2[محدودی از آنها همچون 

نجام شیده،  بندی در زنجیره تامین ازمان یکه در زمینه دیگری

ی مطیر   امرحلیه  کننده، مسیاله را  سیه  با در نظر گرفتن تامین

لیه تیامین میواد را نییز     اند و عالوه بر تولید و توزییع، مرح نموده

مسیاله   ]4[ در Chengو  Wangاند. بیرای مثیال   لحاظ نموده

هیا را  بندی دریافت مواد خام، نحیوه پیردازش و ارسیال آن   زمان

 برای مشتریان ارائه دادند. 

-و محدودیت کنندهودن تاثیر تامیندر این مقاله برای لحاظ نم

های ناشی از آن، برای هر سفارش زمان در دسیتر  بیودن در   

 کرت دیگر، مواد الزم برای تولید ینظر گرفته شده است. به عبا

کننده قیادر بیه ارسیال آن   هایی که تامینمحصول تنها در زمان

هر سفارش تنها در زمانی پس از  رسد، ل امیست ما هاست به د

 بل پردازش بر روی ماشین است.زمان در دستر  بودن آن قا

 سازیتعریف مساله و مدل .2

در این بخش جزئیات تعریف مساله و مدل ارائه شده بیرای آن،  

سیازی  آمیاده پیس از   در این مساله تولیدکننده بیان شده است.

-سیته درا هیا  آنماشیینی   محیط تک در های مشتریانسفارش

خیدمت بیه   جهت لحاظ نمیودن سیطح   کند. و ارسال می بندی

هیای تحوییل   تابعی از زمان تحویل کاال )میانگین زمان ،مشتری

ها به مشتریان( در نظر گرفته شده و هزینه توزییع  کلیه سفارش

و همچنین هزینیه  هر بسته ارسال  برای در بردارنده هزینه ثابت

بیه  باشید.  وابسته به مسافت طی شده توسط وسایل حمیل میی  

کاالهیا   پردازشبهینه برای توالی  ریزییافتن برنامهعبارت دیگر 

و تعداد نهایی محصوالت های بسته، زمان ارسال بر روی ماشین

هیر سیفر،    و همچنین مسییریابی مشیتریان در   هاآنموجود در 

مدنظر مشتریان  بهزمان تحویل و ها جهت حداقل نمودن هزینه

 باشد.می

 :باشدمی زیر شر  به مدل در رفته کار به پارامترهای

}n, …, j2, j1={jJ  :هاکلیه سفارش یمجموعه 

K={1,2, …, k}  :های بالقوه برای ارسالبسته یمجموعه 

jp  : زمان پردازش سفارشj  

jr  : زمان در دستر  بودن سفارشj 

ijτ از  سفر: زمانi  بهj ijc  : از  سفرهزینهi  بهj 

w  ارسالی: ظرفیت هر بسته f هزینه ثابت ارسال : 

α  : بیرای دو   گیرنیده جهت لحاظ نظر تصمیمضریب تابع هدف

 هامیانگین زمان تحویل سفارشتابع هزینه و 

 :باشدمی ذیل شر  به مدل در رفته کار به متغیرهای
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jc  :مان اتمام تولید سفارش زj  jd  : زمان تحویل سفارشj 
 

kt  : زمان اعزام بستهk  ijku  : ح ف زیرتورمتغیر کمکی برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیا و حمیل و نقیل    ( مجموع هزینیه ارسیال بسیته   1تابع هدف )

سفارشات و همچنیین مییانگین زمیان تحوییل کلییه کاالهیا را       

( برای اختصاص هر کیار تنهیا بیه    2کند. محدودیت )کمینه می

 جهیت ارتبیاد دو متغییر   ( 4( و )3یک بسته بوده و محدودیت )

jkx  وkB مربیود بیه ظرفییت     (5)محیدودیت   .است آورده شده

تنها  kکند که بسته بیان می (6)محدودیت  و وسایل نقلیه بوده

)دارای سیفارش( محسیوگ گیردد کیه     تواند فعال در صورتی می

زمیان تحوییل هیر سیفارش در      بسته ماقبل آن نیز فعال باشید. 

 (11و ) (9دودیت )محی ( لحاظ شده اسیت،  8( و )7دودیت )مح

دودیت محی و است  آورده شده ijkzو  jkx جهت ارتباد دو متغیر

از کارگیاه   که هر بسته غیرتهی تنها یک بیار  ارددمی الزام (11)

( زمان تکمیل هر سفارش 13( و )12در محدودیت ) خارج شود.

بر روی ماشین حداقل برابر زمان تکمیل کار ماقبل آن به عالوه 

 در دستر  بیودن زمان  .زمان پردازش در نظر گرفته شده است

در محیدودیت   ( اعمیال شیده اسیت.   14هر کار در محیدودیت ) 

زرگتر مساوی زمان تکمیل زمان ارسال یک بسته همواره ب (15)

( و 16دو محیدودیت )  باشید. کلیه سفارشات موجود در آن میی 

 (18) هیای محدودیت .است( نیز برای تعیین توالی فعالیت 17)

-در جواگ به دست آمده می زیرتورمانع به وجود آمدن ( 21تا )

 .نمایدرا مشخص میها نوع متغیرها و سایر محدودیت گردد

 روش حل ابتکاری .3

بیرای  و  CPLEXافزار کوچک از نرم اندازهبرای حل مسایلی با 

و نتایج آنها با یکیدیگر  ارایه  چندین روش ابتکاریبزرگ  مسایل

 . شده استمقایسه 
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