پژوهشهای نوین در تصمیمگیری
دوره  ،2شماره  ،4زمستان 331

طراحی مدل آماد معکوس چند دورهای با مسیرهای متفاوت
بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت
ناصر تارین  ،عادل آذر ،*2سید عباس ابراهیمی
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 -1كارشناسي ارشد مديريت صنعتي ،موسسه آموزش عالي راهبرد شمال ،رشت ،ايران
 -2استاد گروه مديريت صنعتي ،دانشكده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
 -3استاديار ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
دريافت1331/7/4 :

پذيرش1331/11/1 :

چکیده
آماد معكوس از عمده ترين فعاليت های مديريت زنجيره تأمين است كه تمام فعاليتت هتای
فيزيكي مرتبط با محصوالت بازگشتي مانند ( جمع آوری ،احيا ،بازيافت و انهدام) را در بر
مي گيرد .يک موضوع ضروری برای مدلسازی سيستم های آماد معكوس ،در نظر گترفتن
تعداد ب يشتری از گزينه های بازيابي و توجه به كيفيت بازگشتي ها و همچنين وجود عتدم
قطعيت ،هم در مقدار و هم در كيفيت محصوالت بازگشتي است .در ا ين تحقيق ،يتک متدل
برنامه ريزی عدد صحيح مختل ط فازی دو مرحله ای جهت طراحي يک شبكه آماد معكتوس
يكپارچه چند دوره ای و چند محصولي تحت شرايط عدم قطعيت ارائه شتده استت .هتد
نهايي ،كمينه سازی هزينه كل شبكه است .مدل مورد بحث از نوع مستائل  NP-Hardاستت
كه در آن ،زمان حل مسأله به صورت نمايي افزايش مي يابتد .بنتابراين در ايتن تحقيتق ،از
الگوريتم فراابتكاری ژنتيک برای حل مدل استفاده شده است.
کلمات کلیدی :آماد معكوس ،كيفيت محصوالت بازگشتي ،عدم قطعيت ،مدل برنامهريزی عتدد
صحيح مختلط ،الگوريتم ژنتيک
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 مقدمهدر دهههتای ایيتر توجته بته مستائل زيستت محيطتي ،الزامتات قتانوني و نيتز منتافع
اقتصادی ناشي از فعاليتهای احيا 1و توليد مجتدد( 2بازتوليتد) محصتول ستب شتده
است كه بسياری از شركتهای مهم ،بر اجرای فعاليتتهتايي چتون جمتعآوری ،احيتا،
توليد مجدد و يا بازيافت 3محصوالتي كه در انتهای زنجيره تتأمين ستنتي و در پايتان
عمر مفيد یود قرار دارند ،تمركز نمايند و در ايتن زمينته موفقيتتهتای قابتل تتوجهي
بدست آورند [ ،1صتص ،2 ،337-033صتص .]04-16انجمتن اجرايتي آمتاد معكتوس
آمريكا ،4آماد معكوس را به صورت زير تعريف كرده است" :آماد معكوس عبارتستت
از فرايند مؤثر برنامهريزی ،اجرا و كنترل جريان متواد یتام ،موجتودی نيمتهستایته،
محصوالت نهايي و اطالعات مربوط به آنها ،به صورت مؤثر از لحاظ هزينه ،از نقطته
مصر

به نقطه مبدا ،با هد

یلق مجدد ارزش يا دفع مناس " [ ،3صص.]323-233

يكي از مهمترين ويژگيهای جريان معكوس ،وجود عدم قطعيت ،هم در مقدار و هم
در كيفيت محصوالت بازگشتي است ،كته بايتد هنگتام ارائته متدل هتای كمتي جريتان
معكوس مد نظر قترار گيترد [ ،1صتص .]336-310همچنتين در بستياری از مطالعتات
گذشته ،طراحي شبكههای آماد مستقيم و معكوس بته صتورت مجتزا صتورت گرفتته
است ،كه ممكن است منجر به زيربهينگي 1طراحي شود .اما با توجه به اين حقيقتت كته
پيكرهبندی شبكه آماد معكوس ،اثر زيتادی بتر شتبكه آمتاد مستتقيم دارد و بترعك ؛
بنابراين طراحي شبكههای آماد مستقيم و معكوس بايد به صتورت يكپارچته صتورت
گيرد [ ،6صص.]474-411
اين مقاله به مدلستازی يتک شتبكه آمتاد معكتوس چنتد دورهای و چنتد محصتولي
پردایته است كه شامل سه یط احيا شامل تعميتر ،6نوستازی 7و توليتد مجتدد استت.
یطوط احيا با يک یط توليد رو به جلوی سنتي و يتک یتط دفتع ضتايعات ،يكپارچته
شدهاند .محصوالت بازگشتي جهت تعيين كيفيتشان مورد بررسي قرار ميگيرند .ايتن

1. Recovery
2. Remanufacturing
3. Recycling
4. American Reverse Logistics Executive Council
5. Sub-optimality
6. Repair
7. Refurbishing
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معکوسچنددورهایبامسیرهای...

طراحیمدلآماد

محصوالت بنا به آستانههای كيفيت 1تعمير ،نوسازی و توليد مجدد ،جهتت هتدايت بته
یطهای تعمير ،نوسازی ،توليد مجدد و دفع جداسازی ميشوند .همچنين در اين مقاله
از اعداد فتازی ذوزنقته ای 2جهتت توصتيف عتدم قطعيتت در ميتزان تقاضتا و مقتدار
محصوالت بازگشتي مربوط به يک سطح كيفي یتا

استتفاده شتده استت .تتأثيرات

آستانههای مختلف تعمير ،نوسازی و توليد مجدد بتر عملكترد شتبكه آمتاد معكتوس،
مورد بررسي قرار گرفت.

 -2مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
اگرچه محصوالت از زمان روزهتای آغتازين تجتارت بازگردانتده شتدهانتد ،امتا آمتاد
معكوس توجه علمي را از اوايل دهه  1333به یود جل كرده استت .در ايتن زمينته در
دهه گذشته ،مدل های گوناگوني گسترش يافته است [ ،7صص.]163-141
اكثر تحقيقات پيشين در ارتباط با آماد معكوس عمدتاً بتر روی يكتي از گزينتههتای
اشاره شده درگير در شبكه ،متمركز شدهاند .اين گزينه در بسياری از تحقيقتات توليتد
مجدد است [ ،0صص .]70-71بسته بته كيفيتت هتر محصتول برگشتتي ،ممكتن استت
فعاليتهای احيای مختلفي روی آن اجرا شود .بنابراين ،محصوالت برگشتي با كيفيتت
یيلي پايين ميبايست احيا يا دفع شوند؛ در حالي كته گتاهي متيتتوان يتک محصتول
برگشتي بسيار باكيفيت را حتي به طور مستقيم مورد استتفاده مجتدد 3قترار داد .ايتن
وضعيت ايجاب ميكند كه مسيرهای احيای جايگزيني وجود داشتته باشتد و كاالهتای
برگشتي ،برحس كيفيتي كه دارند؛ مسيرهای احيای متفتاوتي را در پتيش بگيرنتد .بتا
اين حال ،به ندرت تحقيقي در زمينه رابطه بين كيفيت محصتوالت برگشتتي و بهتترين
مسير احيا برای هر يک از آنها انجام شده است [.]3
روشها و رويكردهای بسياری جهت بررسي كيفيت محصتوالت بازگشتتي و عتدم
قطعيت ذاتي ،پيشنهاد شدهاند .يكي از روشهای رايج ،مدلسازی كيفيت بتا استتفاده از
نرخ بازده احتمالي 4است كه احتمال احيای كامل و موفق يک محصول تک را مشخص
ميكند .در اين روش تنها دو پيامد مدنظر قرار ميگيترد :يتا محصتول بازگشتتي احيتا
1. Quality thersholds
2. Trapezoidal fuzzy numbers
3. Reuse
4. Probabilistic yield rate
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ميشود يا یير .روش ديگری كه برای بررسي كيفيت محصتوالت بازگشتتي پيشتنهاد
شد ،مجموعهای از سطوح كيفتي از پتيش تعيتين شتده بتود كته هزينتههتای دريافتت،
هزينههای بازتوليد و زمانهای انتظار مختلف داشتند .بتر استاس ايتن مولفتههتا ،يتک
سطح كيفي یا

به عنوان سطح كيفي مطلوب برای فعاليتهتای احيتا مشتخص شتد

[ ،13صص .]114-143در تحقيق پيشرو ،متدل ارائته شتده توستط [ ،13صتص-143
 ]114مورد توجه قترار گرفتته استت .جهتت توستعه متدل متذكور يتک مستير احيتای
نوسازی به مسيرهای احيای موجود اضافه شتد .همچنتين از ستطوح كيفتي بيشتتری
جهت تفكيک محصوالت بازگشتي به مسيرهای احيای مختلف استتفاده شتد .همچنتين
مدل توسعه يافته جديد در حالت چند محصولي ارائه گرديد.
جدول

مرور ادبیات طراحی شبکه آماد معکوس با در نظر گرفتن کیفیت بازگشت

معکوس

یکپارچه
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*

*
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*

*
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1

*

*

1

*

*

1

*
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*
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*
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)(Das & Dutta, 2013
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*

*

*

)(Niknejad & Petrovic, 2014

[]13

*

*

تحقيق حاضر

-

*

2
1

*

*

*

1
*

*

*

سطوح کیفی

مقاله

مرجع

تعداد مسیر احیا

نوع شبکه

محصول

دوره

عدم
قطعیت

کیفیت

1

*

*

*

2

*

*

*

3

 -3تعریف مسأله و مدلسازی ریاضی
يک شبكه آماد معكوس كه سه یط بازيابي شامل تعمير ،نوسازی و توليد مجدد ،يک یتط
دفع و همچنين يک یط اصلي آماد توليد /پيشرو دارد ،متورد بررستي قترار گرفتته استت.
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مدل ارائه شده در اين تحقيق به صورت چند دورهای ،چند محصتولي و تتکهدفته استت و
دارای زمانهای انتظار مختلف در شبكه آماد معكوس متيباشتد .بترای نشتان دادن عتدم
قطعيت در مقدار تقاضا ،مقتدار بازگشتت و همچنتين در كيفيتت محصتوالت بازگشتتي ،از
اعداد فازی ذوزنقهای استفاده شده است .آستانههای كيفي كه یطتوط احيتای محصتوالت
بازگشتي را مشخص ميكنند ،در اين مدل به كار گرفته شده است .همچنتين يتک الگتوريتم
بهينهسازی عدد صحيح مختلط دو مرحلته ای جهتت ارائته راه حلتي بترای مستنله كنتترل
موجودی و برنامهريزی محصول شكل داده شتده استت .يتک افتق زمتاني ،متشتكل از 0
دوره توليدی برای شبكه آمتاد متذكور در نظتر گرفتته شتده استت .شتبكه آمتاد معكتوس
توسعهيافته در اين تحقيق در شكل  1نشان داده شده است .در متدل متذكور ،شتبكه آمتاد
معكوس به دو زيرشبكه تقسيم گرديد كه در دو مرحله مورد توجه قرار گرفته است.
موجودی
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شبکه آماد معکوس یکپارچه  -توسعه یافته مدل [ ، 1صص] 54- 43
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مرحله اول ،امر بازرسي و دفع را در نظر ميگيرد ،در حتالي كته مرحلته دوم ،بتاقي
شبكه ،يعني موجودی تعمير و دمونتاژ و فعاليتهای مربوط بته آنهتا را متدنظر دارد.
همچنين مسير رو به جلو شامل تهيه ،موجودی قطعات ،توليد و موجودی محصتوالت
نهايي ميشود .مفروضات زير در اين باره شكل گرفته اند:
 شبكه پوياست؛ فعاليتهای توليد و احيا ،زمان های انتظار مختلفي دارند. هر محصول فقط مي تواند وارد يک یط احيا شود. هر محصول دارای يک قطعه قابل احيای تک است. محصوالت احيا شده به یوبي اجناس نو و جديد در نظر گرفته شده است. محصوالت بازگشتي به ترتي ورودشان بازرسي مي شوند. - -3مرحله اول
جهت تعيين یط مناس احيا يا دفع ،مرحله اول ،از آستانههای كيفي بترای جداستازی
محصوالت بازگشتي بته محصتوالت قابتل دفتع ،قابتل بازتوليتد ،قابتل تعميتر و قابتل
نوسازی استفاده ميكند .سطوح كيفي تعيين شده برای محصوالت بازگشتتي ،پت

از

بازرسي ،گسسته و دارای ارزش قطعي از  1تا  Qهستند .به طوری كته  1پتايين تترين
سطح كيفي و  Qباالترين سطح كيفي را نشان ميدهد .سه آستانه شتامل آستتانههتای
توليد مجدد ،نوسازی و تعمير ،طيف كيفيت را به چهار گتروه كيفتي تقستيم متيكننتد:
محصوالتي با قابليت تعمير ،نوسازی ،توليد مجدد و دفع.
تعمير
Q

نوسازی
آستانه تعمير

توليد مجدد

آستانه نوسازی

دفع

آستانه توليد مجدد

1

شکل  2آستانههای کیفی

همانطور كه در شكل  2نشان داده شده است ،فرض بر اين است كته آستتانههتا از
پيش تعيين شدهاند .نمادهای زير جهت انجام محاسبات در مرحله اول در جتدولهتای
 3 ،2و  4ارائه گرديده است.
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ناصرتارینوهمکاران
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طراحیمدلآماد

جدول  2مجموعهها و شاخصها
T

تعداد دورههای زمانی

Q

تعداد سطوح کیفی

J

نوع محصول
شاخص دوره زمانی
شاخص سطح کیفی
شاخص نوع محصول

جدول  3مولفههای مرحله اول مدل
مقدار فازی محصوالت بازگشتی نوع  jدر دوره  tدر سطح کیفی  ،qمشخص شده به عنوان
تابع عضویت ذوزنقهای
هزینه واحد تعمیر محصوالت نوع  ،jدارای سطح کیفی q

هزینه واحد نوسازی محصوالت نوع  ، jدارای سطح کیفی

q

هزینه واحد دمونتاژ محصوالت نوع  ، jدارای سطح کیفی q
هزینه واحد دفع محصوالت نوع  ،jدارای سطح کیفی q

آستانه کیفیت برای محصوالت بازگشتی قابل قبول برای تعمیر
آستانه کیفیت برای محصوالت بازگشتی قابل قبول برای نوسازی
آستانه کیفیت برای محصوالت بازگشتی قابل قبول برای تولید مجدد

جدول  4متغیرهای مرحله اول مدل
تعداد فازی محصوالت بررسی شده نوع  jدر سطح کیفی  ،qجهت ارسال به خط تعمیر در
دوره  ،tمشخص شده به عنوان تابع عضویت ذوزنقهای
تعداد فازی محصوالت بررسی شده نوع  jدر سطح کیفی  ،qجهت ارسال به خط نوسازی در
دوره  ،tمشخص شده به عنوان تابع عضویت ذوزنقهای
تعداد فازی محصوالت بررسی شده نوع  jدر سطح کیفی  ،qجهت ارسال به خط دمونتاژ در
دوره  ،tمشخص شده به عنوان تابع عضویت ذوزنقهای
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تعداد فازی کل محصوالت بررسی شده نوع  ، jجهت ارسال به خط تعمیر در دوره  ،tمشخص
شده به عنوان تابع عضویت ذوزنقهای
تعداد فازی کل محصوالت بررسی شده نوع  ،jجهت ارسال به خط نوسازی در دوره  ،tمشخص
شده به عنوان تابع عضویت ذوزنقهای
تعداد فازی کل محصوالت بررسی شده نوع  ،jجهت ارسال به خط بازتولید در دوره  ،tمشخص
شده به عنوان تابع عضویت ذوزنقهای
تعداد فازی محصوالت بررسی شده نوع  ،jجهت ارسال به خط دفع در دوره  ،tمشخص شده به
عنوان تابع عضویت ذوزنقهای
میانگین هزینه تعمیر هر محصول نوع  ،jبا توجه به کیفیتهای مختلف محصوالت بازگشتی
میانگین هزینه نوسازی هر محصول نوع  ،jبا توجه به کیفیتهای مختلف محصوالت بازگشتی
میانگین هزینه دمونتاژ هر محصول نوع  ،jبا توجه به کیفیتهای مختلف محصوالت بازگشتی

فرمولهای زير برای تعيين مقادير فازی در مرحله اول مورد استتفاده قترار گرفتته
است.
اگر
درغيراين صورت
اگر
درغيراين صورت
اگر
درغيراين صورت

مقادير فازی محصوالت بازگشتي مورد نظر بترای فعاليتتهتای تعميتر ،نوستازی،
توليد مجدد ،هزينههای زير را دربر دارد:
36
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معکوسچنددورهایبامسیرهای...

طراحیمدلآماد

 -2-3مرحله دوم
مقادير بازگشت فازی كيفيتهای مختلف ،ورودیهای مرحله دوم هستتند كته مقتادير
فازی محصوالت را برای ارسال بته تعميتر ،نوستازی ،توليتد مجتدد و دفتع محاستبه
ميكنند .مدل بهينهسازی مرحله دوم با استفاده از مقادير محاسبه شده در مرحله اول
و مقدار تقاضای فازی ،مقادير مورد نياز برای تعمير ،دمونتاژ ،تهيته قطعتات جديتد و
محصوالت نهايي را در هر دوره زماني در دایل افق زماني تعيين ميكند .مجموعههتا
و شایصهای مورد استفاده در مرحله دوم مدل ،همان مجموعتههتا و شتایصهتای
مورد استفاده در مرحله اول هستند .در زير مولفهها و متغيرهتای متورد استتفاده در
مرحله دوم مدل در جدولهای  1و  6تعريف شدهاند.
جدول  5مولفههای مرحله دوم مدل
تعداد فازی تقاضای محصول نوع  jدر دوره  tبا تابع عضويت ذوزنقه ای
زمان انتظار تهيه محصول

j

زمان انتظار توليد محصول

j

زمان انتظار تعمير محصول

j

زمان انتظار نوسازی محصول

j

زمان انتظار دمونتاژ محصول

j

تعداد فازی كل محصوالت بررسي شده نوع  ، jجهت ارسال به یط تعمير در دوره ( tمحاسبه شده
در مرحله اول)
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تعداد فازی كل محصوالت بررسي شده نوع  ،jجهت ارسال به یط نوسازی در دوره ( tمحاسبه
شده در مرحله اول)
تعداد فازی كل محصوالت بررسي شده نوع  ،jجهت ارسال به یط بازتوليد در دوره ( tمحاسبه
شده در مرحله اول)
تعداد فازی محصوالت بررسي شده نوع  ،jجهت ارسال به یط دفع در دوره ( tمحاسبه شده در
مرحله اول)
ميانگين هزينه تعمير محصول  ،jبا توجه به كيفيتهای مختلف محصوالت بازگشتي (محاسبه شده
در مرحله اول)
ميانگين هزينه نوسازی محصول  ،jبا توجه به كيفيتهای مختلف محصوالت بازگشتي (محاسبه
شده در مرحله اول)
ميانگين هزينه دمونتاژ محصول  ،jبا توجه به كيفيتهای مختلف محصوالت بازگشتي (محاسبه
شده در مرحله اول)
هزينههای واحد نگهداری محصوالت نهايي نوع  jدر ازای هر دوره زماني
هزينههای واحد نگهداری قطعات محصول نوع  jدر ازای هر دوره زماني
هزينههای واحد نگهداری تعمير محصول نوع  jدر ازای هر دوره زماني
هزينههای واحد نگهداری نوسازی محصول نوع  jدر ازای هر دوره زماني
هزينههای واحد نگهداری دمونتاژ محصول نوع  jدر ازای هر دوره زماني
هزينه واحد تهيه محصول

j

هزينه واحد توليد محصول

j

هزينه فروش از دست رفته محصول

j

هزينه راه اندازی تهيه برای محصول نوع ( jهزينه سفارش)
هزينه راهاندازی توليد برای محصول نوع

j

هزينه راهاندازی تعمير برای محصول نوع )j
هزينه راهاندازی نوسازی برای محصول نوع

j

هزينه راهاندازی دمونتاژ برای محصول نوع

j

سطح موجودی قطعات در دوره  tبرای محصول نوع

j

سطح موجودی توليدات نهايي در دوره  tبرای محصول نوع
سطح موجودی تعمير در دوره  tبرای محصول نوع

j

j

سطح موجودی نوسازی در دوره  tبرای محصول نوع

j

سطح موجودی دمونتاژ در دوره  tبرای محصول نوع

j

تعداد مقدار محصوالت نهايي ،جهت ارسال به بازار در دوره  tبرای محصول نوع
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معکوسچنددورهایبامسیرهای...

طراحیمدلآماد

جدول  1متغیرهای تصمیم مرحله دوم مدل
تعداد قطعات مورد نیاز در دوره

 tبرای محصول j

تعداد فطعات مورد استفاده در تولید در دوره  tبرای محصول

j

تعداد محصوالت حاصل از لیست تعمیر ،جهت استفاده در امر تعمیر در دوره  tبرای محصول

j

تعداد محصوالت حاصل از لیست نوسازی ،جهت استفاده در امر نوسازی در دوره  tبرای
محصول j

تعداد محصوالت حاصل از لیست دمونتاژ ،جهت استفاده در امر دمونتاژ در دوره  tبرای
محصول j
متغیر صفر-یك جهت تعیین امکان تولید در دوره  tبرای محصول j

متغیر صفر-یك جهت تعیین امکان تامین(تهیه) در دوره  tبرای محصول
متغیر صفر-یك جهت تعیین امکان تعمیر در دوره  tبرای محصول
متغیر صفر-یك جهت تعیین امکان

j

j

نوسازی در دوره  tبرای محصول j

متغیر صفر-یك جهت تعیین امکان دمونتاژ در دوره  tبرای محصول j

 - -2-4صورت کلی مدل فازی شبکه آماد معکوس
يک مدل برنامهريزی عدد صحيح مختلط فازی كته باعتث ايجتاد عتدم قطعيتت هتم در
مقدار تقاضا و هم در مقدار محصوالت برگشتي ،جهتت ارستال بترای یطتوط تعميتر،
نوسازی و توليد مجدد و دفع مي گردد ،شكل داده شده است.
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Subject to:

و
تابع هد

ورودیهای اين مدل هستند.

مدل ،شامل  1بخش است )1( :هزينههای نگهداری بترای چهتار فهرستت

موجودی در شبكه آماد معكوس ،شامل موجودی تعمير ،نوسازی ،دمونتاژ ،محصتول
نهايي و موجودی قطعات ( )2هزينههای تهيه قطعات ،توليد ،تعمير ،نوسازی و دمونتاژ
( )3هزينههای راهاندازی برای فعاليتهای مربوطه ( )4هزينههای فروش از دسترفتته
و ( )1هزينه دفع.
محدوديت ( )1برای ايجتاد تعتادل موجتودی تعميتر در هتر دوره بتا دوره قبلتي متورد
استفاده قرار ميگيرد .سطح موجودی تعمير در دوره  tبا در نظر گترفتن ستطح موجتودی
تعميتتر در دوره

 ،تعتتداد محصتتوالت متتورد نيتتاز بتترای تعميتتر در دوره  tو تعتتداد
43
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__________________________

معکوسچنددورهایبامسیرهای...

طراحیمدلآماد

محصتتوالت بازرستتي شتتده در دوره  tجهتتت ارستتال بتترای تعميتتر محاستتبه متتيشتتود.
محدوديتهای ( )2و ( )3شتبيه بته محتدوديت ( )1هستتند ،بتا ايتن تفتاوت كته مربتوط بته
موجودی نوسازی ،دمونتاژ ،قطعات و محصول نهايي ميباشند .محدوديت ( )4برای ايجاد
تعادل موجودی قطعات است .برای ايجاد تعادل ،مقتدار موجتودی قطعتات دوره  tبايتد بتا
مجموع مقدار موجودی قطعات در دوره

 ،تعداد قطعات متورد نيتاز در دوره  ،tتعتداد

قطعات حاصل از دمونتاژ محصوالت در دوره  tو كستر مقتدار قطعتات متورد نيتاز بترای
توليد در دوره  tبرابر باشد .همچنين الزم است كه زمانهای انتظار برای فعاليتهتای تهيته
قطعات و دمونتاژ محصوالت ،مورد توجه قرار گيرد .محدوديت ( )1هم شبيه به محتدوديت
( )4است با اين تفاوت كه برای ايجاد تعادل موجودی محصوالت نهتايي استت .محتدوديت
( )6مقدار محصوالت ارسالي به بازار را محدود ميكند ،تا با تقاضای فازی برابر بتوده يتا
از آن كمتر باشد .عالوه بر اين ،محدوديتهای ( )7تا ( )11به كار ميروند ،تتا ايتن اطمينتان
حاصل شود كه متغيرهای تصميم گيری صفر و يک ،به ترتي در هتر دوره زمتاني ،بترای
محصولي كه تهيه ،توليد ،نوسازی ،تعمير و يا دمونتاژ شتده استت ،روی عتدد يتک تنظتيم
شتتود .همچنتتين عتتدد بتتزر  Yبتته كتتار رفتتته استتت ،تتتا در صتتورت وجتتود تعتتداد زيتتاد
محصوالت ،محدوديتهای متورد نظتر بترآورده شتوند .عتالوه بتر ايتن ،محتدوديت ()12
متغيرهای تصميمگيری را به صفر يا يتک محتدود متيكنتد ،در حتالي كته محتدوديت ()13
نشان ميدهد كه متغيرهای ديگتر منفتي نيستتند .در نهايتت ،محتدوديت ( )14مقتدار تهيته،
توليد ،نوسازی ،تعمير و دمونتاژ را در زمان صفر يا قبل صفر نشان ميدهد.
 -2-2-4قطعی سازی مدل برنامه ریزی فازی
مدل برنامهريزی عدد صحيح مختلط فازی ،بايد بته متدل برنامته ريتزی عتدد صتحيح
قطعي 1تغيير يابد ،تا با استتفاده از راهحتلهتای موجتود حتل شتود .موانتع  1،2،3و 6
طر های راست فازی دارند .بخش چهارم و پنجم تابع هد
فازی است ،از اين رو تابع هد

نيتز شتامل يتک عبتارت

نيز فازی است.

رويكردی اصالحشده توسط [ ،13صص ]373-323بر اساس مفهوم برنامه ريتزی
یطي متقارن 2فازی پيشنهاد شده است .دليل اصلي انتخاب اين رويكرد ،امكتان نشتان

1. Crisp integer programming
2. Symmetric
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دادن عدم قطعيت به صورت اعداد فتازی ذوزنقتهای ،هنگتام مدلستازی تتابع هتد

و

محدوديتها در مدلهای برنامهريزی عدد صحيح مختلط یطي 1است كه نرمافزارهای
موجود ،به یوبي قادر به حل آنها هستند و تفسير نتايج آنها آسان است.

Subject to:

)1. Mixed integer linear programming (MILP

42

ناصرتارینوهمکاران
__________________________

معکوسچنددورهایبامسیرهای...

طراحیمدلآماد

در اينجا

به ترتي بهترين و بدترين تقري های هزينه كتل هستتند كته

و

سطحي آرماني از تابع هد

را ارائه ميدهند .برای تعيين

 ،مقدار آن برابر صتفر

در نظر گرفته شد ،كه نشان دهنده بهترين مقدار هزينه استت .بترای تعيتين

 ،يتک

مقدار بسيار بد كه نشان دهنده بيشترين هزينه كل بترای شتبكه استت ،بتا توجته بته
ماهيت مسنله در نظر گرفته شد .ايتن مقتدار برابتر  1311متي باشتد .همچنتين
و

،

و

،

به ترتي یطاهای مجاز بترای مقتادير
43
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و

هستند كته  33درصتد ميتانگين مقتدار محصتوالت بازگشتتي را در

یطوط مربوط تشكيل ميدهند .از فرمول های زير جهت محاسبه مقادير فوق استفاده
شده است .همچنين  PDیطای مجاز برای  Dاست كه به اندازه  4درصد مقدار تقاضتا
در هر دوره ،در نظر گرفته شد.

 -5روش پژوهش
از آنجا كه مدل شبكه آماد معكوس يكپارچه تشريح شده در اين تحقيتق ،از نتوع مستائلNP-

 Hardاست ،در ابعاد بزر يعني در حالتي كه تعداد تسهيالت موجود در هتر ستطح از شتبكه
افزايش مييابد ،دچار مشكالتي از قبيل وقتگير بودن ،افتادن در نقتاط بهينته محلتي 1و عتدم
توانايي یروج از آن مي شود ] ،6صص .[474-411لذا برای حل آن نمي توان از روشهتای
دقيق استفاده كرد .محققان برای حل اين گونه مسائل ،از روشهای ابتكاری و فراابتكاری 2كته
بر پايه بهينهسازی مسائل تركيبي استوارند ،استفاده مي كنند .در ايتن تحقيتق نيتز بترای حتل
مسأله مورد نظر از الگوريتم ژنتيک 3استفاده شده است كه در بخش بعد بته تبيتين مفهتوم و
سایتار كلي آن پردایته شده است.

 -1الگوریتم ژنتیك
الگتتوريتم ژنتيتتک نتتوعي الگتتوريتم فراابتكتتاری استتت كتته از آن بتترای يتتافتن جتتواب مستتائل
بهينهسازی استفاده ميشود .بریال ديگر روشهای بهينتهستازی ،روشهتای فراابتكتاری
مانند الگوريتم ژنتيک نميتوانند دستيابي به جواب بهينه يا حتي نزديتک بته بهينته را تضتمين
1. Local optima
2. Meta-heuristic
3. Genetic algorithm
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معکوسچنددورهایبامسیرهای...

طراحیمدلآماد

كنند ،اما انعطا پذيری اين روشها در زمينته نتوع مستائلي كته امكتان حتل آنهتا بتا چنتين
روشهايي وجود دارد ،بيشتر بوده ،معموالً سريعتر از روشهای بهينتهستازی ستنتي اجترا
ميشوند ،و اغل اوقات جواب قابل قبولي به دست ميدهند[.]3
به طور یالصه ،الگوريتم ژنتيک از شتش مرحلته تشتكيل شتده استت :مقتداردهي اوليته،
مقداريابي ،گزينش ،عملگرهای ژنتيكي شامل تقاطع و جهش ،جتايگزيني و یاتمته .در مرحلته
مقداردهي اوليه ،چند جواب تصادفي برای ايجاد يک جمعيت اوليه توليد ميشوند .در هتر بتار
تكرار به منظور محاسبه مقدار تابع برازش به ازای هر جواب ،مقتداريابي صتورت متيگيترد.
اين مقدار در مرحله گزينش و برای مشخص كردن اثرگتذاری يتا عتدم اثرگتذاری جتواب در
نسل بعدی و دفعات استفاده از آن به كار مي رود .در مرحله بعد ،عملگرهای ژنتيكي مختلتف
روی جوابهای برگزيده اعمال ميشوند تا فرزندها سایته شوند ،ستپ مرحلته مقتداريابي
برای جوابهای جديد تكرار ميشود .در مرحله جايگزيني ،بر اساس مقادير تتابع بترازش بته
ازای جوابهای فرزنتد جديتد ،بریتي از جتوابهتا در جمعيتت فعلتي بتا فرزنتدان جتايگزين
ميشوند .اين الگوريتم يا با رسيدن به تعداد معيني تكرار یاتمه مييابد و يا از تغييرات انتد
در مقادير تابع برازش به ازای بهترين كرومتوزوم هتا طتي چنتدين نستل متتوالي ،بته عنتوان
معياری برای یاتمه دادن به آن استفاده ميشود [.]3

 -7یافتههای تحقیق
يک آزمايش عددی جهت كس بينش نسبت به رفتار شبكه آماد معكوس مورد نظر صتورت
گرفت .عملكرد شبكه آماد معكوس با آستانه های تعمير ،نوسازی و توليد مجدد بررسي شتد.
رويههای احيا ،از طريق آستانههای كيفي مختلتف تعريتف شتدند .عملكترد هتر كتدام از ايتن
رويههای احيا ،با تعيين یروجيهتای مرحلته اول و وارد كتردن آنهتا در مرحلته دوم ( متدل
بهينهسازی فازی) ،محاسبه شد .جزئيات مربوط به مقادير مولفههای مورد استتفاده در متدل
آماد معكوس يكپارچه مورد نظر ،بر مبنای دادههای استتخراج شتده از يكتي از شتركتهتای
لوازم یانگي است و برای دو محصول اين شركت تهيه شده استت .الزم بته ذكتر استت كته
هزينههای بازرسي ناچيز در نظر گرفته شده است ،به طتوری كته متي تتوان آن را فراينتدی
فرعي و جزئي در نظر گرفت .هزينههای راه اندازی فعاليتها مربوط به يک دوره توليد هستند.
يک افق زماني متشكل از هشت دوره توليدی را در نظر گرفتيم .اين نكته قابل ذكر است كه
تقاضای كل و مقدار كل محصوالت بازگشتي در افق زماني ،با عدد فتازی ذوزنقته ای نشتان
داده شده است .مقدار اين عدد برای محصول اول برابر بتا ()14413، 14021، 11171، 11113
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و برای محصول دوم برابر بتا ( )1773، 1333 ،6373 ،6233متي باشتد .همچنتين مقتدار كتل
محصوالت بازگشتي برای محصول اول برابر بتا ( )730 ، 730 ،032 ،032و بترای محصتول
دوم برابر با ( )313 ، 333 ،431 ،413است .مقادير قطعي تقاضای كل بترای محصتول اول و
دوم به ترتي برابر با  11333و  6333و مقادير قطعي مجصوالت بازگشتي بترای محصتول
اول و دوم به ترتي برابر با  033و  433است .بعالوه ،برای دو دوره اول ،مقدار تقاضا صفر
است تا به شبكه آماد معكوس اين امكان را بدهد كه به تقاضاها پاسخ دهد.
 - -7تحلیل نتایج مرحله اول
در آزمايش ،تعداد  206سياست 1احيای مختلف

 ،از جمله تمامي تركيبتات

ممكن آستانههای كيفي تعمير ،نوسازی و توليتد مجتدد ،متورد استتفاده قترار گرفتت .مقتدار
بازگشتي فازی محصوالت بترای هتر دوره و بترای هتر دو محصتول ،تحتت ستطوح كيفتي
مختلف در نظر گرفته شده است .نكته قابل توجه در مورد نحوه برآورد هزينته هتای یطتوط
احياست كه شامل تعمير ،نوسازی و توليد مجتدد متيشتود .از آنجتا كته محصتوالت تحتت
كيفيت های مختلف ،با عدد  1برای پايين ترين سطح كيفي و 13بترای بتاالترين ستطح كيفتي،
برميگردند ،لذا هزينه های مختلفي را برای یطوط احيای مختلتف بته یتود ایتصتا متي
دهند .آستانه كيفي تعمير هميشه از آستانه كيفتي نوستازی بزرگتتر بتوده و يتا بتا آن برابتر
است .در صورتي كه برابر باشد ،محصتوالت بازگشتتي در آن كيفيتت يتا بتا كيفيتت بتاالتر،
تعمير ميشوند و یط نوسازی به كار نميآيد .در حالي كه باقي محصتوالت ،توليتد مجتدد و
يا دفع ميشوند .همين طتور آستتانه كيفتي نوستازی هميشته از آستتانه كيفتي توليتد مجتدد
بزرگتر بوده و يتا بتا آن برابتر استت .عتالوه بتر ايتن ،در صتورتي كته كيفيتت محصتوالت
بازگشتي پايين تر از سطوح كيفي تعيين شده باشد ،هيچ يک از یطهای تعميتر ،نوستازی يتا
توليد مجدد استفاده نميشوند و تمامي محصوالت بازگشتي دفتع متيشتوند .تعتداد فتازی و
قطعي كل محصوالت احيا شده برای  13سياست برتر و برای هتر دو محصتول اول و دوم
در جدول های  7و  0نشان داده شده است.

1. Policy
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جدول  7مقدار کل بازگشتی محصول اول تحت سیاستهای احیای مختلف
تعداد فازی

شماره

سیاست

133

)p(13،0،6

][73،73،73،00

تعمیر

تعداد
قطعی

تعداد فازی
نوسازی

تعمیر
73

][137،111،111،163

تعداد
قطعی
نوسازی

تعداد

تعداد فازی
بازتولید

113

][146،162،162،170

قطعی
بازتولید
162

103

)p(13،1،1

][73،73،73،00

73

][311،333،337،431

331

][3،3،3،3

3

146

)p(3،7،1

][131،140،140،161

140

][137،113،117،173

111

][113،171،171،103

171

30

)p(0،1،4

][237،233،234،217

232

][210،242،242،266

242

][63،70،70،07

70

33

)p(0،4،3

][237،233،234،217

232

][207،323،323،313

323

][60،02،02،36

02

4

)p(2،2،2

][637،717،721،031

713

][3،3،3،3

3

][3،3،3،3

3

213

)p(11،3،3

][3،3،3،3

3

][131،140،140،161

140

][427،404،404،141

404

121

)p(3،3،2

][131،140،140،161

140

][427،404،400،414

406

][71،01،01،31

01

137

)p(0،7،2

][237،233،234،217

232

][61،71،71،77

71

][361،416،416،467

416

103

)p(13،6،3

][73،73،73،00

73

][311،333،337،431

331

][233،243،243،271

243

جدول  8مقدار کل بازگشتی محصول دوم تحت سیاستهای احیای مختلف
شماره

سیاست

تعداد فازی
تعمیر

تعداد

تعداد فازی

قطعی

نوسازی

تعمیر

تعداد
قطعی
نوسازی

تعداد فازی
بازتولید

تعداد
قطعی
بازتولید

133

)p(13،0،6

][34،41،41،40

41

][71،01،03،33

02

][73،73،73،00

73

103

)p(13،1،1

][34،41،41،40

41

][173،231،233،221

232

][3،3،3،3

3

146

)p(3،7،1

][63،01،01،33

01

][67،76،76،01

76

][77،01،01،33

01

30

)p(0،1،4

][141،131،122،124

123

][130،123،123،132

123

][33،36،36،33

36

33

)p(0،4،3

][131،122،124،141

123

][141،116،116،171

116

][31،41،41،47

41

4

)p(2،2،2

][317،313،313،431

313

][3،3،3،3

3

][3،3،3،3

3

213

)p(11،3،3

][3،3،3،3

3

][63،01،01،33

01

][212،230،243،266

233

121

)p(3،3،2

][63،01،01،33

01

][212،230،243،266

233

][36،43،43،44

43

137

)p(0،7،2

][131،122،124،141

123

][31،31،31،33

31

][101،232،232،223

232

103

)p(13،6،3

][34،41،41،40

41

][173،231،233،221

232

][136،110،110،133

110

همچنين مقدار هزينه ميانگين و هزينه كل فعاليتهای احيا ،برای  13سياست برتر و
برای هر دو محصول اول و دوم در جدول های  3و  13نشان داده شده است.
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جدول  3هزینهی میانگین و هزینه کل فعالیتهای احیا برای محصول اول
تعداد
شماره

سیاست

قطعی
تعمیر

هزینه میانگین
تعمیر

تعداد
قطعی

هزینه میانگین
نوسازی

نوسازی

تعداد
قطعی
بازتولید

هزینه میانگین
دمونتاژ

هزینه کل
فعالیتهای
احیا

133

)p(13،0،6

73

13333

113

33100/2312

162

41234/1673

13126333/33

103

)p(13،1،1

73

13333

331

61313/6323

3

3

26401333

146

)p(3،7،1

140

21611/4314

111

13314/0307

171

13316/7211

21212333/33

30

)p(0،1،4

232

31130/7331

242

01140/7633

70

33333

34332333/33

33

)p(0،4،3

232

31130/7331

323

31037/1

02

113333

46613333

4

)p(2،2،2

713

133324/3611

3

3

3

3

74203333/33

213

)p(11،3،3

3

3

140

26363/0130

404

63416/7331

34173306/41

121

)p(3،2،3

140

21611/4314

406

31324/6313

01

133333

10432333/37

137

)p(0،7،2

232

31130/7331

71

10333

416

03113/2337

43632333/37

103

)p(13،6،3

73

13333

331

11412/6304

243

33166/6666

44310311/01

جدول  1هزینهی میانگین و هزینه کل فعالیتهای احیا برای محصول دوم
تعداد
شماره

سیاست

قطعی
تعمیر

هزینه میانگین
تعمیر

تعداد
قطعی

هزینه میانگین
نوسازی

نوسازی

تعداد
قطعی
بازتولید

هزینه میانگین
دمونتاژ

هزینه کل
فعالیتهای
احیا

133

)p(13،0،6

41

11333

02

43602/3260

73

44433/6730

7461333/331

103

)p(13،1،1

41

11333

232

63413/4313

3

3

14643333/33

146

)p(3،7،1

01

27341/6733

76

13414/1414

01

63647/3100

12137141/41

30

)p(0،1،4

123

41313/1631

123

03130/3333

36

133333

13440333

33

)p(0،4،3

123

41313/1631

116

33630/7173

41

123333

21627333/33

4

)p(2،2،2

313

133306/1111

3

3

3

3

33401313/00

213

)p(11،3،3

3

3

01

26413/7133

233

60472/0333

10134333/30

121

)p(3،3،2

01

27341/6733

233

30304/3372

43

143333

31320333/33

137

)p(0،7،2

123

41313/1631

31

63333

232

33237/3237

27234333/30

103

)p(13،6،3

41

11333

232

10363/2404

110

133333

24233773/10

عملكرد یطوط احيا شامل تعمير ،نوسازی و توليتد مجتدد تحتت تتاثير  13آستتانه
كيفي مورد بررسي قرار گرفت .هر كدام از تركيبات آستانههای كيفتي بته عنتوان يتک
سياست ،نحوه هدايت محصوالت بازگشتي را به مسيرهای احيتای مختلتف مشتخص
كردند .به عنوان مثال ،سياست شماره  ،133محصوالت بازگشتي دارای سطح كيفي 6
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و باالتر از آن را كه شامل سطح كيفي  7ميشود به یط بازتوليد هدايت كترد .آستتانه
كيفي نوسازی ،محصوالت بازگشتتي دارای ستطح كيفتي  0و  3را بته یتط نوستازی
فرستاد .در آیر آستانه كيفتي تعميتر كته برابتر بتا  13متي باشتد ،تمتام محصتوالت
بازگشتي تحت سطح كيفي مربوط را به یط احيای تعمير هدايت كرد .در نظتر گترفتن
آستانه كيفي  11برای تعمير در سياستت شتماره  ،213بيتانگر عتدم استتفاده از یتط
مربوط است.
 -2-7تحلیل نتایج مرحله دوم
عملكرد شبكه آماد معكوس تحت سياستهای احيای مختلف ،شامل ( αدرجه رضايت
به دست آمده در بهينهسازی فازی) ،هزينه كل (هزينههای نگهداری موجتودی ،هزينته
فعاليتهای توليد و احيا ،هزينه راهاندازی فعاليتتهتا ،هزينته فتروش از دستترفتته و
هزينه دفع) برای هر دو محصول اول و دوم ،به ترتي در جدولهتای  11و  12آورده
شده است.
جدول

مقدار هزینه کل و میانگین ،تحت سیاستهای مختلف برای محصول اول
هزینه کل

شماره

سیاست

α

نگهداری
موجودی

فعالیتهای
تولید و احیا

راه اندازی

فروش
از دست رفته

دفع

هزینه میانگین

133

)43774133 3/712 p(13،0،6

133306433/4 321333333 41133333 2/30)13(11

13331134/37

103

)112614113/4 313233333 23333333 2/23 )13(11 17624333 3/731 p(13،1،1

11333631/3

146

)112707336/1 14633333 14333333 1/30 )13(11 1433003033 3/741 p(3،7،1

13132111/01

11

30

)213117433 3/713 p(0،1،4

(01733120/14 317133333 41333333 2/13 )13

16333021/06

33

)16371661/44 317133333 40333333 2/41 )13(11 63311333 3/714 p(0،4،3

16337413/0

4

)27730144/66 311333333 14333333 2/36 )13(11 04743433 3/724 p(2،2،2

11773436/13

213

)16372113/63 313233333 44333333 1/67 )13(11 60743133 3/743 p(11،3،3

11112134/37

121

)27071160/30 311333333 12333333 2/33 )13(11 221376033 3/747 p(3،3،2

11170723/2

13

137

)61702133 3/713 p(0،7،2

(27701313/72 313233333 42333333 2/00 )13

1343613/363

103

)16710417/67 317133333 40333333 2/04 )13(11 63737733 3/733 p(13،6،3

10361443/74
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جدول  2مقدار هزینه کل و میانگین ،تحت سیاستهای مختلف برای محصول دوم
هزینه کل
شماره

سیاست

α

نگهداری
موجودی

فعالیتهای

راه اندازی

تولید و احیا

فروش
از دست رفته

دفع

هزینه میانگین

133

)433733233 3/712 p(13،0،6

4444722/414 67021201/3 173033333 124333333 2/13)13(13

103

)2304111633 3/731 p(13،1،1

13

(11026066/00 14303663/2 133633333 136333333 6/77)13

146

)p(3،7،1

3/741

33611233

21331733/70 14111463/1 160333333 131333333 1/20)13(11

44706333

7/31)13(13

30

)p(0،1،4

3/713

33333333

13312117/71 41323264/1 160333333

33

)p(0،4،3

143333333 1/30)13(11 1733637633 3/714

10301362/21 27671313/0

)p(2،2،2

11

4

116113233 3/724

(1/23)13

73333333

42333333

23337110/61 14130401/3 162433333

213

)737143033 3/743 p(11،3،3

32120713/33 27771162/1 160333333 123333333 1/34)13(11

121

)p(3،3،2

204013433 3/747

21466626/62 14243310/3 161233333 121133333 1/20)13(11

137

)p(0،7،2

3/713

31331233

16211636/34 14106061/1 160333333 126333333 3/37)13(11

103

)3/733 p(13،6،3

11313433

3/32)13(13

36133333

27617623/7 160333333

11103410

هزينه ميانگين واحد محصول ،به عنوان ميانگين هزينه هر سياست احيتا بترای
هر يک از دو محصول ،به طور مجزا در دو جتدول  6و  7نشتان داده شتد .هزينته
مذكور از طريق تقسيم هزينه كل بر ميزان كل تقاضای موجود در افق زماني برای
هر يک از دو محصول اول و دوم محاسبه شده است .كمترين و بيشتترين هزينته
ميتتانگين بتترای محصتتول اول ،بتته ترتي ت بتته سياستتت هتتای شتتماره ی  133و 4
ایتص ا

يافت .همچني ن برای محصتول دوم نيتز همتين سياستت هتا بته ترتيت ،

كمترين وبيشترين مقدار هزينه را به یود ایتصا

دادند .در جتدول  ،13ترتيت

سياست ها از نظر كمترين هزينه كل برای شبكه آماد معكتوس متورد نظتر ،نشتان
داده شده است.
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ناصرتارینوهمکاران
__________________________

معکوسچنددورهایبامسیرهای...

طراحیمدلآماد

جدول  3مقدار هزینه کل شبکه آماد معکوس
رتبه

شماره

سياست

هزينه كل

1

133

)p(13،0،6

231104031474/73

2

103

)p(13،1،1

333473673773/63

3

146

)p(3،7،1

332233333063/33

4

30

)p(0،1،4

333003334132/24

1

33

)p(0،4،3

311772103471/24

6

4

)p(2،2،2

316644213621/36

7

213

)p(11،3،3

362461231176/13

0

121

)p(3،3،2

362403637607/20

3

137

)p(0،7،2

366714342116/22

13

103

)p(13،6،3

377322164147/37

شكل  ،3عملكرد شبكه آماد معكوس مورد نظر را تحت تمامي  206سياست احيتای
ممكن نشان ميدهد 13 .سياست برتر از نظر هزينه كل نيتز از ميتان  206سياستت بتا
عالمت قرمز مشخص شده اند.
هزينه

سياست

شکل  3عملکرد شبکه آماد معکوس تحت  281سیاست احیای ممکن
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 -8نتیجه گیری
یالصه نتايج آزمايشات عددی انجام شده نشان داد كه انتخاب یطهای احيای متورد
استتتفاده در شتتبكه ،تتتأثير زيتتادی بتتر عملكتترد شتتبكه آمتتاد معكتتوس دارد .همچنتتين
مولفههتای شتبكه آمتاد معكتوس شتامل مقتدار بازگشتت ،هزينتههتای واحتد تعميتر،
هزينههای واحد نوسازی ،هزينههای واحد توليد ،هزينههتای راهانتدازی و هزينتههتای
دفع ،تأثير زيادی بر انتخاب سناريوهای احيای بهينه دارنتد .در متوارد بستيار شتديد،
مقدار كمي از بازگشت محصوالت ،مي تواند مسنله احيا را بته امتری پرهزينته تبتديل
نمايد ،چرا كه تهيه محصوالت از طريق یط رو بته جلتو ،كته شتامل تتأمين قطعتات و
توليد متيشتود ،الزم و ضتروری بته نظتر متيرستد .همچنتين مقتدار زيتاد بازگشتت
محصول ميتواند ضرورت استفاده از یط رو به جلتو را بته طتور قابتل مالحظته ای
كاهش دهد .هزينه توليد زماني اعمال ميشود كه محصول نهايي ،از قطعات جديتد ،يتا
از قطعات دمونتاژ شده در يكي از یطوط احيا حاصتل شتود .بنتابراين ،هزينته واحتد
توليد ،هم بر هزينه یط احيا و هم یط رو بته جلتو يتا مستتقيم ،تتأثيرگتذار استت .در
صورت وجود هزينههای باالی راهاندازی ،برآوردن تمامي نيازها و تقاضتاها مقترون
به صرفه نيست .از اين رو هزينههای فروش از دسترفته افزايش مييابد .هزينه واحد
دفع ،تأثير چشمگيری بر شبكه آماد معكوس دارد .هزينه باالی واحد دفع ميتواند امتر
احيای محصوالت بازگشتي را پر اهميت كند .از سوی ديگر ،هزينتههتای پتايين واحتد
دفع ،از مطلوبيت امر احيا ميكاهد.
هزينههای یطوط احيا بر تصميمات شتبكه آمتاد معكتوس ،جهتت انتختاب یطتوط
مورد نياز برای تهيه محصوالت تأثيرگذار است .بته عنتوان مثتال هرگونته تغييتر در
هزينههای واحد تعمير ،ميتواند انتخاب گزينته ديگتری (نوستازی يتا توليتد مجتدد) را
برای احيای محصوالت يک سطح كيفي یا

 ،پر اهميتتر و يا كتم اهميتتتتر ستازد.

همچنين اين تغيير ميتواند روی انتخاب یط توليد رو به جلو جهتت تهيته محصتوالت
تأثيرگذار باشد .در مورد ساير هزينههای مرتبط با گزينههای نوسازی و توليد مجتدد
نيز همينطور است.
در پايان قابل ذكر است در ادامه اين پتژوهش و بته منظتور توستعه و ارتقتام متدل
حاضر ،به ساير محققين پيشنهاد ميشود تا روی ارائه مدلي برای تعيين آستتانههتای
كيفي یطهای تعمير ،نوسازی و توليد مجدد در مرحل اول كار كنند .همچنين ارائه يک
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 بلكته،مدل بهينهسازی چندهدفه كه نه تنها فقط كاهش هزينتههتا را در نظتر متيگيترد
محيطي را نيز مورد توجه قرار دهد پيشنهاد ديگری است كه متيتوانتد متدنظر

اهدا
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