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 چکیده
ای گندم و آرد که کشاورزان )مزارع تولید در این پژوهش یک زنجیره تامین پایدارکشاورزی چند محصولی و چند دوره

شود. هدف اقتصادی این پژوهش حداکثر فروشان و مشتری ها را شامل میهای آرد، خردهگندم(، سیلوها، کارخانه

محیطی و اجتماعی فروش است. در طراحی این شبکه  هدف زیستکل زنجیره تامین و قیمت بهینه خردهرساندن سود 

ابع به ترتیب حداقل رساندن آب مصرفی و به حداکثر رساندن فرصت های شغلی در نظر گرفته شده است. در این مدل ت

فروش وابسته است. مدل برنامه ت عمدهفروش و تبلیغافروشی، تبلیغات محلی خردهتقاضای مشتریان به قیمت خرده

( پیشنهادی شامل سه بعد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  MINLPریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط) 

به طور همزمان است. در این مدل تقاضا وابسته به قیمت فروش و تبلیغات است. مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح 

 یه بازی ها بررسی و حل شده است.مختلط با استفاده از نظر
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  مقدمه -1
کند و تامین آن  یک چالش مهم در جهان است. افزایش جمعیت در جهان، دسترسی به غذا و منابع غذایی را محدود می

رود، بنابراین طراحی یک زنجیره تامین کارا نقش پررنگی میت ترین غالت در سبد غذایی خانوار به شمار میگندم یکی از پر اه

گذاری یکی از مسائل بسیار مهم یاست های قیمت.  قیمت گذاری محصوالت کشاورزی و تصمیم در مورد س[1] کندایفا می

رود زیرا در افزایش یا کاهش عرضه و تولید محصوالت کشاورزی اثرگذار است. شبکه زنجیره تامین برای کشور به حساب می

شتری طراحی شده باید به سمت مدیریت کارآمد و موثر حرکت کند تا سود کارامد، اثرات پایدار بر محیط زیست و نیاز های م

ترین تولیدات گندم است. همچنین، گندم ماده اولیه بسیاری از غذاها از جمله نان و را برآورده کند. آرد گندم یکی از اساسی

شود. با توجه به شرایط آب و در مزارع کشاورزی گندم به دو صورت آبی و دیمی کشت می. [2]برخی محصوالت آرد گندم است

های کشت متفاوت است. پس از برداشت گندم از مزارع، آن را هوایی هر منطقه، زمان کشت و برداشت گندم و همچنین دوره

لوها گذراند برای تبدیل شدن به آرد به ی مناسب خواب خود را در سیدهند و زمانی که گندم دورهبه سیلوها انتقال می

های وارداتی از طریق شود و این گندمشوند. قسمتی از نیاز گندم در کشور از طریق واردات تامین میهای آرد ارسال میکارخانه

های آرد شود و پس از نگهداری به کارخانهکشتی حمل شده و پس از ورود به کشود به مناطق مختلف برای نگهداری ارسال می

. پس از تولید و فرآوری، آرد [2]شودشوند.  سپس در کارخانه های آرد، آرد گندم با درصد تفکیک مشخص تهیه میارسال می

شود. در خرده فروشی با توجه به نیاز و تقاضای هر محصول و با توجه به قیمت تعیین ه سوی خرده فروش ها حمل میگندم ب

شود. بیشترین میزان مصرف آب در جهان در بخش کشاورزی است، بنابراین مدیریت مصرف آن شده، آرد گندم فروخته می

دارد. افزایش میزان آبیاری در کشت گندم باعث باال رفتن کیفیت برای نگهداری از منابع آبی کشور اهمیت بسیار باالیی 

شود. پس مدیریت و کنترل میزان آبیاری باعث کیفیت بهتر محصوالت و محصول شده از طرفی باعث فرسایش خاک نیز می

. تولیدکنندگان [2]کندشود و از همه مهمتر از هدر رفتن منابع آبی با ارزش کشور جلوگیری میجلوگیری از فرسایش خاک می

کنند. تبلیغات تولیدکننده تاثیر فروشان برای متقاعد کردن مشتریان خود از تبلیغات برای فروش محصوالت استفاده میو خرده

. در [3]رساندفروش، مشتریان بالقوه را به نقطه تمایل و اقدام میزیادی بر مشتریان بالقوه دارد، درحالی که تبلیغات خرده

گذاری و تبلیغات است. شود، قیمتمدیریت زنجیره تامین، دو رکنی که منجر به افزایش تقاضای مشتری و سود بیشتر اعضا می

 .[4]توان تاثیرات قیمت و تبلیغات را بر زنجیره تامین بررسی کرددر نتیجه می

 

 ادبیات موضوع -2
شود. یکی از موضوعات اصلی در این قسمت پیشینه و پژوهش های مرتبط با موضوع مورد بررسی در این تحقیق بیان می

و محصوالت کشاورزی، زنجیره تامین محصوالت کشاورزی است که به تازگی توجه بسیاری از و اساسی برای تولید مواد غذایی 

حلقه بسته مرکبات  ینتام یرهزنج سازیینهبه خود بهمقاله  پور دراست. روغنیان و چراغعلیمحققان را به خود جلب کرده

را به  هاینهتا کل هز کندیاست که تالش مشده یبندچند منظوره فرمول یاضیمدل ر یکمنظور،  ینا یبرا .اندکردهتمرکز 

  .[5]به حداقل برساند محیطییستکربن را به عنوان خسارات ز اکسیدیو انتشار د تقاضا را به حداکثر ییحداقل، پاسخگو

ها در تحقیق خود به بررسی یک مدل دوسطحی برای به تامین برنج پرداختند. آنچراغعلیپور و همکاران به مطالعه زنجیره

اند. برای حل مدل از دو الگوریتم فراابتکاری معروف های کل با توجه به نظرات دو تصمیم گیرنده پرداختهحداقل رساندن هزینه

در تحقیق خود به یک  1. موگل و همکاران[6]اند( استفاده کرده PSOنه ازدحام ذرات )( و بهیGAشامل الگوریتم ژنتیک )

ها شامل کشاورزان، مراکز تدارکات، سیلوهای پایه اند که زنجیره مورد بررسی آندر هند پرداختهتامین پایدار برای غالت زنجیره
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های های مواد غذایی، نگهداری موجودی و هزینههای حمل و نقل دانهها هزینهاست. تابع هدف مدل آنو سیلوهای مزرعه بوده

( استفاده HR-CROیبرید )ه یمیاییواکنش ش سازیینهبهریتم از الگو MINLPعملیاتی را به حداقل رسانده و برای حل مدل 

غالت  یسازرهیذخ ساتیتأس یهاشبکه نهیبه یطراح یرا برا گیریمیتصم بانیپشت ستمیس کی 1. اسن و همکاران[7]اندکرده

و  یمحصوالت کشاورز نیتام یهارهیزنج یداریپابه تازگی  .[8]اندتوسعه دادهمربوطه،  نفعانیحمل و نقل ذ نهیهز کاهش یبرا

 نابودیهمچنان رو به  ستیز طیمح رایده است زش لیتبد هاشرکت و کنندگانمصرف شتریتوجه ب مورد به موضوعیی مواد غذا

عالوی و  شبکه آن است. یطراح ،یمحصوالت کشاورز نیتام رهیزنج یداریعوامل موثر بر پا نیاز مهم تر یکی است.

 شنهادیپ داریپا ییغذا-یکشاورز نیتام رهیشبکه زنج یطراح یرا برا کپارچهی یادو مرحله یبیترک کردیرو کی2همکاران

مدل خود مورد مطالعه قرار  یبنددر فرمول داریپا یهارا به عنوان جنبه یو اجتماع یطیمح ،یاقتصاد یهاها جنبهآن .اندهکرد

 .[9]دادند

 یانسان در سراسر جهان به شمار م یبرا ییمنبع غالت غذا نیآن به عنوان مهمتر یجانب یورده هاامروزه گندم و فرآ

اند که این شبکه شامل یک مدل چندهدفه برای شبکه زنجیره تامین گندم را توسعه داده مطلق و همکاران ینیحس روند.

 یمدل براها یک آن های آرد و مناطق تقاضا است.نههای نامزد برای ایجاد سیلو، کارخاکننده، سیلوها، مکانچندین تامین

گندم از  نیتام رهیزنج کپارچهی یبررس  .[10]انددادهمساله چند هدفه توسعه  کیدر  نهیو هز یگندم با در نظر گرفتن تاب آور

به مطالعه در پژوهش دیگر خود  حسینی مطلق و همکاران برخوردار است. کیاستراتژ یهایریگمیدر تصم ییباال تیاهم

ا هاند. آنتامین را کمینه کردهمدل ریاضی، هزینه کل زنجیره یپرداخته و با ارائه رانیگندم در ا نیتام رهیزنج یواقع یمورد

عدد ریزی نادری و همکاران یک مدل برنامه  .[11]اندسازی استوار استفاده کردهبرای مقابله با عدم قطعیت گندم از بهینه

تامین گندم در ایران توسعه داده و با استفاده از یک ها برای زنجیرهصحیح مختلط را به منظور به حداقل رساندن هزینه

. نوربخش و همکاران با هدف به حداقل رساندن کل هزینه ها در سیستم در [12]اندالگوریتم تجزیه بندرز به حل آن پرداخته

 .[13]اندها معرفی کردهای برای لجستیک دانهای و تک محصولی، شبکهیک مساله تک دوره

گذاری محصوالت کشاورزی نقش اساسی را در کشاورزی و اقتصاد ایفا توسعه، سیاست قیمت در اغلب کشورهای در حال

ها و آثار آن ها مورد ها تاثیر مستقیمی بر تقاضا و تولیدات کشاورزی دارد، در نتیجه سیاست قیمتکند. بنابراین تغییر قیمتمی

فروش ای را برای به حداکثر رساندن سود خردهازی دو مرحلهسگیرد. آزادی و همکاران یک مدل بهینهتجزیه و تحلیل قرار می

کند. مدل با استفاده از الگوریتم اند که رابطه بین قیمت و تقاضای تصادفی را از طریق یک تابع خطی دریافت میپیشنهاد کرده

گذاری و بازپرسازی مجدد کاالها اثرگذار هستند. های قیمتهای تبلیغاتی بر سیاست. فعالیت[14]استتجزیه بندرز حل شده

گذاری و قیمت مهامی و کریمی مدلی برای به حداکثر رساندن سود کل و مقدار بهینه سفارش، مدلی به منظور تعیین سیاست

ها تقاضا اند. در مدل آنهای تبلیغاتی پیشنهاد دادهاز فعالیتپذیر آنی نیستند با استفاده بازپرسازی مجدد برای اقالمی که زوال

زنجیره تامین سبز را با رویکرد نظریه بازی یک   3. هوانگ و همکاران[15]است احتمالی و وابسته به قیمت در نظر گرفته شده

کننده و چند ده و طراحی خط محصول با یک تامینکننگذاری بر سود، انتخاب تامینقیمتبرای بررسی تاثیرات استراتژی 

با استفاده از یک تابع تقاضای مصرف کننده به تجزیه و تحلیل هماهنگی  4. چائب و راستی[16]اندفروش پیشنهاد دادهخرده

گذاری تبلیغات و قیمت . کاظمی و سعید محمدی مدلی را برای[17]اندگذاری پرداختهزنجیره تامین از طریق تبلیغات و قیمت
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در پژوهش خود تصمیمات بهینه در مورد  1. دان و همکاران[18]ها ارائه دادندتامین با استفاده از نظریه بازیدر زنجیره

 فروشی و میزانره تامین دو کاناله متمرکز و غیرمتمرکز بررسی کرده و اثرات خردهفروشی و قیمت را در یک زنجیخرده

رزیابی سازی دو مرحله ای و بازی استکلبرگ افروشی با استفاده از تکنیک بهینهوفاداری مشتری را به کانال خرده

ها . کیانفر به بررسی یک زنجیره تامین سه سطحی با هدف به حداکثر رساندن سود پرداخته است. در مدل آن[19]کنندمی

تبلیغاتی بستگی دارد و زنجیره تامین شامل تولیدکنندگان، مراکز توزیع و مشتری های تقاضای یک محصول به قیمت و هزینه

. [20]اندجوی هارمونی و یک الگوریتم ترکیبی جدید استفاده کردهوشود. برای حل مدل از یک روش جسترا شامل می

های ای گندم و آرد که شامل مزارع، واردات، سیلوها، کارخانهتامین پایدار چند محصولی و چند دورهپژوهش حاضر یک زنجیره

آوردن قیمت نهایی محصوالت، به حداکثر دهد. هدف در این مقاله عالوه بر بدست آرد، خرده فروش و مشتری است را ارائه می

های شغلی است. بنابراین مدل پیشنهادی مقاله رساندن فرصت رساندن سود کل زنجیره، کمینه کردن مصرف آب و به حداکثر

گیرد. در این مدل تابع تقاضای مشتریان به قیمت شامل سه بعد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را دربرمی

اری بطور کامل فروش و تبلیغات تولیدکننده وابسته است. در بیشتر پژوهش ها ابعاد پایدفروشی، تبلیغات محلی خردهخرده

گذاری و تبلیغات ها تنها به طراحی زنجیره تامین کشاورزی اهمیت داده و قیمتاست. از طرفی اکثر پژوهشدرنظر گرفته نشده

 اند.شود را در نظر نگرفتهرا که دو رکن اساسی که منجر به افزایش تقاضای مشتری و سود بیشتر اعضا می

تامین پایدار کشاورزی برای گندم و ت موضوع، در نظر گرفتن یک زنجیرهات در ادبیاوجه تمایز این پژوهش با سایر مطالع

های شغلی و کمینه کردن مصرف آب در کنار رسیدن به قیمت بهینه محصوالت، که آرد با رویکرد افزایش سود زنجیره و فرصت

کننده بستگی دارد. در نهایت با استفاده از فروش و تولیدفروشی، تبلیغات خردهه قیمت خردهدر این مدل تقاضای محصوالت ب

به تعریف پارامترها، متغیرهای  4به بیان مسئله و در بخش  3پردازیم. در بخش بازی همکارانه به بررسی نتایج می استراتژی

 آورده شده است. 5شود. استراتژی حل مسئله در قسمت تصمیم و مدلسازی پرداخته می

 
 (:  مرور ادبیات1جدول) 

م نویسندگاننا  

گذاریقیمت تعداد دوره پایداری در زنجیره تامین  

ت
 تبلیغا

 سطوح زنجیزه تامین

ی
 اجتماع

ی
ت محیط

 زیس

ی
صاد

 اقت

ی
ک دوره ا

 ت

ی
چند دوره ا

 

 غالت برنج آرد

ت دیگر
 محوال

 - - - - - * - * * * متولی طاهر و همکاران
مزارع، نقات واردات، سیلو، کارخانه، 

 مشتری، بازار

ید اصفهانی و همکارانس فروشیک تولید کننده و یک خرده * * - - - - - - - -   

اسماعیلی و راستی 

 برزوکی
- - - - - - - - * * 

ده و کننده، یک تولیدکننیک تامین

فروشیک خرده  

پورروغنیان  چراغعلی  - * * - * - - - - - 
، تولیدکننده، مرکز توزیع، مشتری

کمپوستکننده، بازار بازیافت  

پورچراغعلی  - - - - * - - - - - 
 تولیدکنندگان)کشاوران(، مرتکز

 توزیع، کارخانه برنج، مشتری

 - - - - - * - * - - موگل و همگاران
 کشاورزان، مراکز تدارکات، سیلوهای

 پایه و سیلوهای مزرعه

                                                           
1 Dan et al 
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 مزرعه، صادرات، بازار - - - - - - * - - - اسن و همکاران

انعالوی و همکار فروشکننده، خردهمزرعه، توزیع - - - - - * - * * *   

 - - - - - * - * - * حسینی مطلق و همکاران
د، کنندگان، سیلو، کارخانه آرتامین

 نقاط تقاضا

ارتامین کننده، سیلو، کارخانه، باز - - - - - * - * - - حسینی مطلق و همکاران  

عه، سیلو، کارخانهمزر - - - - - - * * - - نادری و همکاران  

 مزرعه و بندرگاه - - - - - - * * - - نوربخش و همکاران

کننده، تقاضا)بازار(تامین - - - - - * - - - - آزادی و همکاران  

فروش، بازارکننده، خردهتامین - - - - - - * - - - مهامی و کریمی  

یرتولیدکننده، مراکز توزیع، مشت * * - - - - * * - - کیانفر  

ژوهش فعلیپ  * * * - * * - - - * 
مزارع، نقاط واردات، سیلوها، کارخانه 

 آرد، خرده فروش، مشتری

 

 

 بیان مسئله -3
های آرد، در پژوهش حاضر، یک شبکه زنجیره تامین پایدار کشاورزی گندم و آرد که شامل مزارع، سیلوها، کارخانه

شوند و دوره است. گندم پس از برداشت به سیلوها منتقل میشدهفروشان و چندین مشتری است، در نظر گرفته خرده

است که پس از تامین به استراحت خود را میگذراند. از طرفی، گندم وارداتی نیز برای جلوگیری از کمبود در نظر گرفته شده

در نهایت آرد جدا شده از گندم شوند. سپس گندم به کارخانه های آرد فرستاده شده تا آرد از آن جدا شود. سیلوها فرستاده می

کنند. در فروشان نیز آرد را به قیمت خرده فروشی براساس تقاضای مشتریان  ارسال می شود. خردهفروشان ارسال میبه خرده

اند که ها هستند و خرده فروشان برای فروش خود از تبلیغات نیز استفاده کردهاین میان عمده فروشان که همان کارخانه

 اند بر تقاضا و قیمت محصوالت اثرگذار باشد.تومی
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 ( : شماتیک شبکه زنجیره تامین پژوهش1شکل )

 

دوره برداشت ای هستند. های زمانی دو هفتهشود. دورهدر شبکه مورد نظر ما دو نوع کشت آبی و دیمی در نظر گرفته می

برخی سیلوها بالقوه هستند  .ود ظرفیت های متفاوتی دارندسیلوهای موج است. 4 زین لوهایو دوره خواب گندم در س ماه( 2) 4

شود. همچنین سه و در صورت لزوم باز و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. آرد گندم نسبت به جداسازی در سه نوع تولید می

های زیر ده و آبشود که شامل آب باران، آب تصفیه شمحدوده مصرف آب و سه منبع آبی در هر حالت کشت در نظر گرفته می

 سطحی است.

 

 مدلسازی -4
ها یک مدل ریاضی توسعه داده شده ها، پارامترها و متغیرهای تصمیم معرفی شده و براساس آندر این بخش ابتدا اندیس

 است.
 هامجموعه

f شمارنده مزارع 

c شمارنده نوع کشت 

i شمارنده نقاط واردات 

s شمارنده سیلوها 
n شمارنده نوع سیلو 
m شمارنده کارخانه های آرد 
r هاشمارنده خرده فروش 
p )شمارنده نوع محصوالت ) انواع آرد 
w شمارنده نوع مصرف آب در هکتار 
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a شمارنده نوع منبع آبی 
t شمارنده تعدا دوره های زمانی 
z مشتری 

 
 پارامترها 

 
 ام wو نوع آب ام  cام تحت کشت  fضریب برداشت گندم در هر هکتار در مزرعه 

 
 0و در غیر این صورت  1ام قابل برداشت باشد  tام در دوره  cام تحت کشت  fاگر مزرعه  

 
 ام  pمیزان گندم مورد نیاز برای تولید هر تن محصول 

 
 ام   tام در دوره  zام مشتری  pی محصول پایه تقاضای

 
 ام  sموجودی اولیه گندم در سیلوی 

 
 ام  mام در کارخانه  pمحصول  موجودی اولیه

 
 ام  cام تحت کشت  fسطح زیر کشت گندم در مزرعه 

 
 ام  mظرفیت پردازش گندم در کارخانه 

 
 ام  tام در دوره  iحداکثر گندم قابل انتقال در نقطه ورودی 

 
 ام nام با ظرفیت  sحداکثر ظرفیت نگهداری گندم در سیلوی 

 
 ام mکارخانه ظرفیت نگهداری آرد در 

 
 ام sام به سیلوی  fهزینه حمل و نقل گندم از مزرعه 

 
 ام mام به کارخانه  sهزینه حمل و نقل گندم از سیلوی 

 
 ام  rام به خرده فروش  mهزینه حمل و نقل آرد از کارخانه 

 
 ام  sام به سیلو  iهزینه حمل و نقل گندم از نقطه ورودی 

 
 ام  sدر سیلوی هزینه نگهداری گندم 

 
 ام  mهزینه نگهداری موجودی آرد در کارخانه 

 
 ام  cام تحت کشت  fهزینه تولید گندم در هر هکتار مزرعه 

 
 ام  nام نوع  sهزینه تاسیس سیلوی 

 
 ام  tام در دوره  mهزینه تولید و پردازش آرد در کارخانه 

 
 ام tدر دوره  ام iهزینه خرید گندم وارداتی از نقطه ورودی 

 
 ام t ام در دوره  pهزینه کمبود محصول 

ss  میزان ذخیره احتیاطی گندم 

 
 ام  cام تحت کشت  wمقدار مصرف آب در نوع 

 
 ام  aاولویت مصرف آب منبع آبی 

 
 ام f ام در مزرعه aمیزان در دسترس منبع آبی 

  a   از منابع آب یآب مصرف نهیهز 

 cحاصل از کشت در مزرعه با حالت کشت  یشغل یفرصت ها 

 nبا نوع  s لویبه دست آمده در س یشغل یفرصت ها 

 
 دوره استراحت گندم 
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 ضریب حداقل میزان تولید گندم 

 
 یک عدد مثبت بزرگ 

 pحساسیت قیمت خرده فروش برای محصول  

 tش در دوره ی تبلیغات محلی خودنسبت به هزینه rکشش تقاضای خرده فروش  

 tدر دوره  mی تبلیغات تولید کننده نسبت به هزینه rکشش تقاضای خرده فروش  

 tدر دوره  pبرای محصول   rهزینه تبلیغات محلی خرده فروش  

 tدر دوره  pبرای محصول   mهزینه تبلیغات محلی تولید کننده  

 tدوره زمانی  در  zبه مشتری  rاز خرده فروش  pهزینه ارسال محصول  

 
 متغیر های تصمیم 

 
 ام tام در دوره  cام تحت کشت  fمیزان برداشت گندم در مزرعه 

 
 ام  tام در دوره  mام در کارخانه  pمیزان تولید محصول 

 
 ام  tام در دوره  sام به سیلو  iمیزان واردات از نقطه ورودی 

 
 ام  tام در دوره  sوی ام به سیل fمقدار گندم منتقل شده از مزرعه 

 
 ام tام در دوره  mام به کارخانه  sمقدار گندم منتقل شده از سیلوی 

 
 ام tام در دوره  rام به خرده فروش  mام منتقل شده ازکارخانه  pمقدار محصول 

 
 ام  tام در انتهای دوره  sموجودی گندم سیلوی 

 
 ام tای دوره ام در انته mام در کارخانه  pموجودی محصول 

 
 ام  tام در دوره  zام برای مشتری  pمیزان کمبود آرد نوع 

 
 ام  cام تحت کشت  fام در مزرعه  aمیزان آب استفاده شده از منبع آبی 

 
 0در غیراینصورت  1ام آب مصرف کند  wام به میزان  cام تحت کشت  fاگر در مزرعه 

 
 0در غیراینصورت  1شود ام تاسیس  nام با ظرفیت  sاگر سیلوی 

 tدر دوره  rارائه شده توسط خرده فروش  pنهایی محصول  قیمت 

 tدر دوره  pبرای محصول  rاز خرده فروش  zتقاضای مشتری  

 tدر دوره  pبرای محصول   mتولید کننده  تبلیغات هزینه 

 tدر دوره  pبرای محصول   r هزینه تبلیغات محلی خرده فروش 

 شودارسال می tدر دوره  zبه مشتری  rکه از خرده فروش  p  والتمحص 

 

 مدلسازی مسئله -1-4

 شود.ی تعریف شده، مدل برنامه ریزی ریاضی توسعه داده میبا توجه به نمادها
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 تیبا توجه به اولوهد. مید نشان تأمین زنجیره کل سود کردن ماکزیمم صورت به را پیشنهادی مدل هدف تابع( 1رابطه )

به حد باالیی آن در  میو د یتوسط منبع آب، مصرف آب هر مزرعه را در هر حالت کشت آب یاستفاده از آب و مقدار آب مصرف

 را به حداکثر دیجد یلوهایس جادیگندم و ا دیآمده از تولدستبه یشغل یهاتعداد فرصت( 3. رابطه )کنیم( محدود می2رابطه )

 .گیردر نظر مید مورد نظر

 

 

 تابع تقاضا

 فروش خرده آن محلی تبلیغات میزان،   فروشی خرده قیمت به فروش خرده هر از مشتریان تقاضای تابع

و سید اصفهانی و  [21]1ژی هایپژوهش به توجه با که باشدمی وابسته  تولیدکننده تبلیغات میزان و  

 باشد.( در زیر می4به صورت معادله ) [3]همکاران

 

                                                           
1 Xie 
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 شود:و در نهایت بصورت زیر بازنویسی می

 

 
  

 هامحدودیت
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( بیانگر محدودیت 7رابطه ). ردیگیبرداشت صورت م یهاکه برداشت گندم از مزارع در دوره کندیم نیتضم (6رابطه )

دهد. ( محدودیت تعادل گندم براشتی و منتقل شده را نشان می8باشد. رابطه )ظرفیت برداشت گندم از زمین کشاورزی می

با در نظر گرفتن دوره خواب  لوهایس یعادل موجودت (11و ) (10باشد. رابطه )ت سیلوها میبیانگر محدودیت ظرفی (9رابطه )

، (13. محدودیت )است یدیآرد و مقدار آرد تول یهاشده به کارخانهگندم حمل نیتعادل ب (12. محدودیت )گندم است

تعادل موجودی آرد کارخانه ها  (15و ) (14محدودیت های ). باشدمحدودیت ظرفیت تولید آرد برای کارخانه های آرد می

است. محدودیت  تعادل جریان از تولیدکننده به خرده فروش نیز محدودیت پاسخ به تقاضای آرد (17و)(16باشد. معادله )می

، محدودیت ظرفیت واردات (21باشد. محدودیت )مربوط به تصمیمات تاسیس سیلوی جدید می (20و ) (19، )(18های )

آرد را  ینگهدار تیظرف (23محدودیت های ) کند. یم نیباز را تضم یلوهایدر س یموجود ینگهدار (22ودیت )باشد. محدمی

کند که  یرا مشخص م لوهایس تیظرف (25محدودیت ) کند. یم نیگندم را تضم یمنیا رهیذخ (24. محدودیت )دهد ینشان م

 کند. یم نییدر هر مزرعه را با روش کشت تع یع آب مصرفنو (26محدودیت ) داشته باشد. تینوع ظرف کیفقط  دیبا لویهر س

مقدار آب مصرف شده از  (28محدودیت ) از آب قابل دسترس نباشد. شتریب یکند که آب مصرف یم نیتضم (27محدودیت )

و  (30محدودیت ) کند. یگندم را مشخص م دیتول زانیحداقل م (29محدودیت ) کند. یهمه منابع در هر مزرعه را محاسبه م

 .دکنمی فیرا تعر میتصم یرهایانواع متغ (31)

 

 استراتژی حل مسئله -5
کنیم. برای ها استفاده میهمکارانه نظریه بازی در این بخش ما به منظور حل زنجیره تامین چهار سطحی خود از رویکرد

های بهینه استفاده دن به جوابحل از بازی همکارانه با در نظر گرفتن شرایط برابر برای به حداکثر رساندن سود و رسی

 کنیم.می
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 بازی همکارانه -1-5

رسند که باهم همکاری و به گیریم که در آن اعضای زنجیره با یکدیگر به توافق میابتدا بازی همکارانه را در نظر می

که عالوه بر حداکثر سازی ( 36-6تصمیم گیری بپردازند. بنابراین ما با حل مدل بهینه سازی نوشته شده با تمام محدودیت ها )

 پردازیم.دهد، میهای بهینه را برای ما نمایش میسود جواب
                                                                                                                                                                                                                                                 

 مثال عددی و نتایج -6
در این مثال ما با استفاده از بازی همکارانه یک مدل یک زنجیره تامین گندم و آرد را که شامل سه مزرعه با دو نوع 

یلو که یک مدل ظرفیت دارد، یک کارخانه آرد با کشت، سه نوع مصرف آب، سه نوع منبع آبی، یک نطقه واردات گندم، دو س

ایم تا اعتبار مدل بررسی شود. برای حل سه محصول، دو خرده فروش و پنج مشتری در دو دوره زمانی مورد ارزیابی قرار داده

-Intel Core i7تاپی با پردازنده استفاده شده است. مسئله با استفاده از لپ BONMINکننده و حل  GAMSمساله از نرم افزار 

6700HQ2.6GHz  16و حافظه داخلیGB اند. حل شده 

نشان دهنده تابع توزیع یکنواخت  Uافزار در جدول آورده شده است. در جدول زیر نماد نحوه تولید پارامترها در نرم

 پیوسته است.

 
 ( : دیتاهای مورد نیاز برای حل مسئله2جدول)

 

 

مدل ظرفیت در نظر گرفته شده است. نتایج به  دوهمانطور که در باال ذکر شد، در مثال مورد نظر سه مزرعه و دو سیلو با 

افزار نشان داده شد که در دوره مورد بررسی نیازی به واردات گندم به کشور وجود ندارد. مقدار دست آمده در حل توسط نرم

تن به دست آمده است که با میزان گندم منتقل شده  579/9275عه ها تحت کشت های مورد نظر ده از مزرگندم برداشت ش

تن به دست آمده  3200ز سیلوها به کارخانه مورد نظر از مزارع به سیلوها برابر شده است. همچنین مقدار گندم منتقل شده ا

تن آرد تولید شده از  213/1619شود. میزان ذکر شده تبدیل میاست. گندم منتقل شده در کارخانه مورد نظر به انواع آرد 

فروشان که به تقاضای آرد مشتری ها از خرده شود. با توجههای مورد نظر منتقل میفروش ها در دورهکارخانه به سمت خرده

 ن برای فروش فرستاده شدهفروشاشود که تمام تولیدات آرد کارخانه به خردهاست نتیجه میتن به دست آمده 213/1619مقدار
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فروشان و تولیدکننده، هچنین قیمت رسد. هزینه تبلیغات خردهفروشان به دست مشتری میاست و تمام این مقدار توسط خرده

 نهایی محصول )آرد( ارائه شده توسط خرده فروش در جدول زیر نشان داده شده است. 

 
 های مورد نظر)واحد تومان(ن برای محصوالت در دوره(: متغیر تصمیم هزینه تبلیغات خرده فروشا3جدول )

  (T1دوره اول ) (T2دوره دوم)

 1برای محصول  1هزینه تبلیغات خرده فروش  102/290 694/1139

 2برای محصول  1هزینه تبلیغات خرده فروش  063/5 519/145

 3برای محصول  1هزینه تبلیغات خرده فروش  889/1312 767/86

 1برای محصول  2هزینه تبلیغات خرده فروش  946/315 421/1238

 2برای محصول  2هزینه تبلیغات خرده فروش  043/5 452/156

 3برای محصول  2هزینه تبلیغات خرده فروش  187/1443 083/82

 

 های مورد نظر)واحد تومان((:  متغیر تصمیم هزینه تبلیغات تولیدکننده برای محصوالت در دوره4جدول)

  (T1دوره اول ) (T2وم)دوره د

 1هزینه تبلیغات تولیدکننده  برای محصول  635/1173 117/4606

 2هزینه تبلیغات تولیدکننده  برای محصول  697/19 361/585

 3هزینه تبلیغات تولیدکننده برای محصول  365/5333 181/330

 

 ن((: قیمت نهایی محصوالت ارائه شده توسط خرده فروش)واحد توما5جدول)

  (T1دوره اول ) (T2دوره دوم)

  1توسط خرده فروش1قیمت نهایی محصول  509/47 506/47

 2توسط خرده فروش1قیمت نهایی محصول  718/47 506/47

 1توسط خرده فروش2قیمت نهایی محصول  575/32 376/44

 2توسط خرده فروش2قیمت نهایی محصول  575/32 376/44

 1توسط خرده فروش3حصول قیمت نهایی م 671/56 176/31

 2توسط خرده فروش3قیمت نهایی محصول  880/56 176/31

 

 تومان،  8/24757شغلی ایجاد شده به ترتیب در این بازی ماکزیمم سود و حداقل میزان مصرف آب و حداکثر فرصت 

 نتیجه شده است. 624/112مترمکعب، 7140566
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 گیرینتیجه -7
موادغذایی و همچنین موقعیت استراتژیک گندم و آرد در مصرف روزانه مردم، مطالعه  توجه به اهمیت زنجیره تامین با

بر آن، در تواند بر اقتصاد جامعه اثرگذار باشد. عالوهزنجیره تامین آن و در نظرگرفتن قیمت محصوالت آن از عواملی است که می

 کند.و به آن کمک می تامین شدهنظر گرفتن ابعاد پایداری نیز باعث بهبود عملکرد زنجیره

گذاری در زنجیره تامین پایدار گندم و آرد مورد مطالعه قرار گرفته است. این مدل چند محصولی و در این پژوهش، قیمت

ای است که با هدف به حداکثر رساندن سود در زنجیره برای رسیدن به قیمت نهایی خرده فروش در کنار اهداف چند دوره

های شغلی، توسعه پیدا کرده است. مدل ارائه شده توسط ردن میزان مصرف آب و حداکثر کردن فرصتپایداری برای کمینه ک

 بازی همکارانه حل و نتایج ارائه شده است.
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