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چکیده 
انبارهای چندگانه در مکان های مختلف بررسي شده است .در این مساله انبارهای پختش بتا تقاضتای تصتاد ي دارو توست
خرد ه روش مواجهاند و موجودی داروی خود را توس یک یا چند تأمينكننده برآورده متينماینتد كته در یتک مجموعته
كاندیدای مشخص با قيمت ،ظر يت ،كيفيت و خصوصيات اختالل متفاوت قرار دارند .بهعالوه انبارها ممکن است به جهت
اهميت موجودی دارو ،در صورت مواجهه با كمبود ،موجودیشان را از سایر انبارهای همکار تأمين نمایند .با این توصتيف
مساله این پژوهش یک مساله یکپارچه انتخاب تأمينكننده چندمنبعي و تعيين اندازه سفارش با لحتا نمتودن انتقتال جتانبي
بين انبارهاست .به عالوه ،مزایای تأمين چندمنبعي و انتقال جانبي بين انبارها در كاهش ریسک مواجهته بتا كمبتود بته علتت
تقاضای احتمالي و اختالل تأمينكننده تاكنون با نگاه كمي در بحث دارو مورد بررسي قرار نگر تته استت .بته جهتت NP-
 hardبودن مدل طراحيشده و پيچيدگي سيستم مساله ،یک الگوریتم بهينه سازی شتبيه ستازی چندهد ته Sim-NSGA-II

برای حل مدل ارایه شده است و با حل مدل ،اثر اختالالت مختلف ،انتقال جانبي و چندمنبعي بودن بر سيستم مورد بررستي
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در این پژوهش یک مساله یکپارچه انتخاب تأمينكننده و سياستت موجتودی بترای یتک شتركت توزیتع دارو در ایتران بتا

قرار گر ته است.




*عهدهدار مکاتبات
آدرس الکترونيکي m_zandieh@sbu.ac.ir :
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رهتأمين دارو.
کلماتکلیدی :بهينهسازی شبيهسازی چندهد ه ،تأمين چندمنبعي ،انتقال جانبي ،زنجي 

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

1مقدمه 
مدیریت موجودی و زنجيرهتأمين دارو یکي از عاليتهای چالشبرانگيز و مهم حوزه سالمت است ].[1

زنجيرهتأمين دارو به معنای مسيری است كه از طریق آن محصوالت دارویي با كيفيت مناسب در مکان و زمان
مناسب در بين مصرفكنندگان نهایي توزیع ميشوند ] .[2در طي قرن گذشته ا زایش قابلتوجهي در بحث كمبود
دارو توس اداره آمار مركزی آمریکا گزارش شده است و علت آن را اختالالت تأمين اعالم نمودهاند .هزینههای
تأمين دارو در آمریکا حدود  10درصد هزینههای سالمت ساليانه برآورد شده و در كل جهان این هزینه 600
ميليارد دالر در سال  2018تخمين زده شده است ] .[3در ایران نيز با اینکه آمار دقيقي از كمبود دارو اعالم
نميشود ،اما بنا به اذعان شركتهای توزیع و خرده روشان دارو ،این كمبود معنادار است .به گفته دبير كل
جمعيت هاللاحمر در  30بهمن  98به دليل تحریمها و نقلوانتقالهای مالي دشوار ،شركتهای اروپایي عالقهای
برای همکاری مستقيم با شركتهای ایراني ندارند و در حدود  400قلم دارو با مشکل كمبود مواجه هستند .طبق
نظر متخصصين این حوزه مشکالت سيستم تأمين در كنار اختالالتي چون تحریم از علل این كمبود است.
مدیریت موجودی بخش سالمت مستلزم شناخت عمليات و ویژگيهای خاص آن جهت كاهش هزینه در كنار
ا زایش سطح سرویس است [4] .در ایران شركتهای توزیع دارو در شرای

تحریم و مخصوصاً پس از

جهت نقش حياتي آن جایز نبوده و اتخاذ سياست موجودی مناسب در این راستا ضروری مينماید و از نيازهای
روز حوزه پخش داروست .از دیگر سو ،نگهداری مقادیر زیاد دارو به علت سرمایه باال و همچنين ماهيت
سادپذیری دارو طي زمان در كنار تجهيزات و سيستمهای گرانقيمت نگهداری دارو ،بهصر ه نيست .آنچه از
تحقيقات پيشين مسلم است ضعف یک مدل جامع چندهد ه انتخاب تأمينكننده و منبعیابي چندگانه دارو در
شرای احتمالي است .تاكنون تحقيقات كمي قابلتوجهي برای یکپارچهسازی منبعیابي و سياست موجودی در
صنعت توزیع دارو با توجه به شرای خاص این كاال و در شرای احتمالي انجام نشده است .این پژوهش در پي
ر ع این شکاف و ایجاد الگویي برای بهينهسازی سيستم توزیع داروست.
مساله این پژوهش در خصوص یک شركت توزیع داروست كه تعدادی تأمينكننده كاندیدا و تعدادی انبار
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بحرانها یي چون بيماری كرونا با این مشکل كه از چه كسي و چه ميزان دارو بخرند مواجهاند .كمبود دارو به

پخش دارد .در این زنجيره تأمين دوسطحي برای برآوردن تقاضای هر انبار پخش ،یک مجموعه از تأمينكنندگان
بالقوه با مشخصات از پيش تعيينشده انتخاب ميشوند .سپس همزمان با انتخاب تأمينكنندگان ،سياست بهينه
زمانبندیها ،تأخيرها و ا زایش هزینهها ميشود ] .[5برای نزدیکتر نمودن مساله با دنيای واقعي دو نوع اختالل
كوتاهمدت و بلندمدت بررسي خواهند شد كه در حالت اختالل بلندمدت ،اصله زماني بين دو اختالل طوالني
است و معموالً ناشي از عواملي چون تحریم ،بالیای طبيعي و مسایل حاد مالي است .در نقطه مقابل یا همان اختالل
كوتاهمدت ،مواردی چون خرابي موقت خ توليد و كمبود مواد اوليه تأمينكننده منشأ اختالل است.
در این پژوهش برای نخستين بار با توجه به شرای كشور و صنعت توزیع دارو یک مدل بهينهسازی همزمان
منبعیابي و سياست موجودی طراحي شده و دو حالت تأمين تکمنبعي و چندمنبعي مورد قياس قرار گر تهاند .هر
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موجودی ( )R,Qتعيين خواهد شد .در نظر نگر تن ریسکهای زنجيرهتأمين ،منجر به پيامدهای منفي چون تطویل
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كدام از این دو حالت مزایا و معایبي به دنبال دارد .از طر ي در مسایل دنيای واقعي انتقال جانبي بهعنوان راهکاری
رایج جهت مقابله با كمبود استفاده ميشود كه تاكنون در پژوهشهای این صنعت و حتي سایر صنایع در ایران
توجهي به آن نشده است .از سوی دیگر ،تاكنون پژوهشي كه اختالالت تأمين را در دو دسته كوتاه پرتکرار چون
خرابي موقت سيستم تأمينكننده و نادر طوالني مدت چون تحریم در مدل لحا كند ،انجام نشده است .همچنين
در این پژوهش برای نخستين بار از روش چندهد ه بهينهسازی شبيهسازی برای مساله منبعیابي و موجودی دارو
استفاده شده است .در این پژوهش نخست به بررسي ادبيات موضوع پرداخته خواهد شد و سپس مدل ریاضي
مساله ارایه خواهد شد .در ادامه با استفاده از روش بهينهسازی شبيهسازی به حل مدل پرداخته خواهد شد و نتایج
حاصل مورد تحليل و بررسي قرار خواهند گر ت.
2پیشینهتحقیق 
با انتشار مقاالت مروری آیسوئي و همکاران ] ،[6تاجبخش و همکاران ] ،[7تنگ و موسي ] ،[8مدلهای كمَي
تركيبي برای انتخاب تأمين كننده و مدیریت موجودی توجه بيشتری را به خود جلب كردهاند .معمولترین
روشهای حل برای این مسایل شامل برنامهریزی خطي ،برنامهریزی آرماني ،برنامهریزی عدد صحيح مختل و
تأمينكننده و چند انبار توس كِسکين و همکارانش ] [10بررسي شده است .پژوهش آنها بدون در نظر گر تن
حالت چند -منبعي و حملونقل جانبي صورت پذیر ته است .كسکين و همکارانش ] [10تنها موازنه بين انتخاب
تأمين كننده و تصميمات موجودی در یک محي قطعي را در نظر گر تند و رموالسيون را با استفاده از یک
الگوریتم كارا و تعميمیا ته تجزیه بندرز حل نمودند .كسکين و همکارانش در مقاله دیگری ] [11با بس این مدل
قطعي برای نمایان كردن تقاضای تصاد ي و انتخاب تأمينكننده تحت اختالالت ،یک رویکرد حل بر اساس
بهينهسازی -شبيهسازی را توسعه دادند .تحليل آنها نشان داد كه هزینههای واحد و دستمزد مدیریت ،انتخاب
تأمينكننده را تحت تأثير قرار ميدهند .در برخي از حاالت ،اختالالت تصميمات مربوط به انتخاب تأمينكننده را
تحت تأثير قرار نميدهند ولي قطعاً بر تصميمات موجودی اثر ميگذارند .عالوه بر این ،به علت رض تکمنبعي
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برنامهریزی تصاد ي ،شبيهسازی و برنامهریزی استوار هستند ] .[4یک مساله با خصوصيات مشابه به همراه چند

بودن تأمين ،كسکين و همکارانش ] [11یک تحليل موجودی سادهتر را در نظر گر تند كه نياز به بخشبخش
كردن نداشته باشد .ونچورا و همکارانش ] [12یک زنجيرهتأمين سری چندمرحلهای و چند دورهای را در نظر
شانکار ] [13مساله مشترک مقدار توليد ،انتخاب تأمينكننده و حامل با امکان تخفيف در خرید عمده را بررسي
كردند .تمام این مقاالت ،یکپارچگي سيستم كمي موجودی -انتخاب تأمينكننده ،جنبههای چند -منبعي و
حملونقل جانبي را نادیده گر تند.
در حالت تکمنبعي قرارداد بلندمدت موجب تعميق پيوند با تأمينكننده و كاهش هزینه برنامهریزی و
مزایای اقتصاد مقياس مي شود اما تأمين چندمنبعي ریسک مواجهه با كمبود را تقليل ميدهد .اگرچه تأمين
تکمنبعي مي تواند همکاری و شراكت را تقویت كند ،اما با وجود انبارهای ذخيرهسازی ،موارد مربوط به كيفيت
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گر تند كه دارای ساختار تقاضای قطعي در مرحله آخر و تمام تأمينكنندگان در مرحله اول هستند .چودهاری و

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

و اختالل ،اعتماد به تنها یک تأمينكننده ميتواند موجب تضعيف قدرت زنجيرهتأمين شود و تأثير مخربي بر
عملکرد هزینه زنجيرهتأمين داشته باشد؛ بنابراین در پژوهش حاضر ،تأمين تکمنبعي با چندمنبعي مقایسهشده
است .برخي محققان سياستهای بخش بخش كردن ( )Q, Rرا برای حالت چند -منبعي بدون اختالل اجرا
كردهاند .برای مثال ميتوان به پژوهشهای مندوزا و ونچورا] [14؛ مندوزا و ونچورا ][15؛ و پاژاني و همکارانش
] [16اشاره كرد .در حقيقت ،مندوزا و ونچورا ] [15و پاژاني و همکارانش ]  ، [16شركت دادن خطرپذیری زنجيره
تأمين به شکل اختالالت را در مسایل انتخاب تأمينكننده ،توصيه ميكنند .تعداد محدودی از مقاالت در زمينه
انتخاب تأمينكننده از جمله بورک و همکاران ] ، [17برگر و ژنگ] ، [18بورک و همکاران] ،[19یو و همکاران
] ،[20ژانگ و ژنگ ] [21بر روی حالت تأمين چند منبعي تمركز كردهاند .برگر و ژنگ ] [18اولين تحليل در
رابطه با مقایسه حالت تکمنبعي با چند منبعي را ارایه كردند .در پژوهش آنها رابطه بين سطوح خطرپذیری و
موازنه مربوط به آن توس

یک مدل درخت تصميم استخراج شد و در بسياری از موقعيتها ،حالت تأمين

تکمنبعي بهعنوان یک رویکرد مؤثر اثبات نشد .بورک و همکارانش] ،[17با توجه به تقاضای غيرمطمئن كاال،
اعتمادپذیری تأمينكننده ،ظر يتهای تأمينكننده ،هزینههای موجودی توليدكننده و مزایای تنوع توليدكننده در
اخذ تصميمات تركيبي انتخاب تأمينكننده و انتصاب موجودی را بهصورت همزمان در نظر گر تند .حتي با وجود
تأمينكنندگان ظر يت باالیي داشته باشند .آنها این پژوهش را توسعه دادند تا بتوانند عدم قطعيتهای باالدست
جریان (تأمينكننده) و پایيندست جریان (تقاضا) موجود در مقاله بورک و همکارانش ] [19را بررسي كنند.
برخالف نتایج این پژوهش ،بورک و همکارانش ] [19دریا تند كه هزینه واحد پيشنهاد شده از طرف تأمينكننده
(و نه اعتمادپذیری تأمينكننده) معيار كليدی انتخاب تأمينكننده است .در مقاله آنها ،بورک و همکارانش ][19

بيشينهسازی سود را بهعنوان هدف در نظر گر تند و هزینه ثابت انتخاب تأمينكننده را به همراه اثر كيفيت بر روی
هزینههای كل نادیده گر تند .مشابه بورک و همکاران]  17و  ،[19ژانگ و ژنگ ] [21نيز مساله تركيبي انتخاب
تأمينكننده-موجودی را تحت تقاضای تصاد ي با بيشينهسازی سود بررسي نمودند .در مدل آنها ،مساله
موجودی مشاهدهشده توس خریدار ،مشابه مساله روزنامه روش است .آنها رموالسيون برنامهریزی مختل عدد
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آزمایشات محدود ،آنها اعالم كردند كه حالت تأمين تکمنبعي تنها در صورتي گزینه بهتری است كه

صحيح را بر اساس رویکرد حل شاخه و حد ،حل كردند .در مقاله دیگری ،یوو همکارانش ] [20یک زنجيرهتأمين
دومرحلهای كه در آن شركت خریدار با تقاضای غيرثابت و حساس به قيمت برای تجهيزات حساس و در دسترس
اختالل ،تک یا دو منبعي بودن تأمين مي تواند مؤثر باشد .تمامي این مقاالت اثر مربوط به تحویل مرتب با زمان
انجام كار ،كيفيتهای متغير در محل تأمينكننده و هزینههای حملونقل را حذف كردند .پژوهش حاضر یک
تحليل منحصربه رد برای تخمين مزایای چند منبعي و حملونقل جانبي در زماني كه تأمينكنندگان با اختالل
روبهرو هستند را ارایه ميدهد .تعدادی از مقاالت به مسایل موجودی با در نظر گر تن چند تأمينكننده اشاره
كردهاند ،از جمله اكيسي ] ،[22درگران و یانگ ] ،[23حجي و همکاران ] ،[24رامسش و همکاران ] ،[25روئيز و
همکاران ] ،[26ساویک ] .[27راماسش و همکارانش ] [25نشان ميدهند كه چند منبعي بودن اطمينان بيشتری را در
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بودن دو تأمينكننده (اوليه و ثانویه) مواجه است مطالعه نمودند .آنها دریا تند كه با توجه به مقدار احتمال
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رابطه با تحویل بهموقع و انعطافپذیری بيشتری در حجم كاالهای باالدستي را بهواسطه تنوع نيازهای شركت
راهم ميآورد .پارالر و پری ] [28مزایای حالت چند منبعي را در صورت عدم قطعيت تأمين مورد بحث قرار
دادند .درگران و یانگ] [23این كار را تعميم دادند تا مجموعه بهينه این تأمينكنندگان ،سفارش تجمعي و
انتصاب آن به تأمينكنندگان منتخب درصورتيكه تأمينكنندگان با اختالل و مشکالت كيفيت روبهرو باشند را
تعيين كنند .حجي و همکارانش] [24مساله مشابهي را با تمركز بر سياستهای كنترل به اشتراکگذاری اطالعات
مورد مطالعه قرار دادند .آنها یک رموالسيون برنامهریزی دیناميکي تصاد ي را توسعه دادند كه ساختار بهينه
سياست كنترل را نشان ميدهد .بااینحال ،آنها در دسترس بودن ،ظر يت و عملکرد تحویل تأمينكنندگان را در
نظر نگر تند .مندوزا و ونچورا ] [15مدلهایي را برای انتخاب تركيبي تأمينكننده و انتصاب مقدار سفارش با در
نظر گر تن عوامل كيفيت و ظر يت برای تأمين كنندگان را توسعه دادند اما رض كردند كه تأمينكنندگان هميشه
در دسترس هستند .پاژاني و همکارانش ] [16یک نظام موجودی سری كه مدیریت موجودی را با تصميم انتخاب
تأمينكننده و هزینههای حملونقل تركيب ميكند را بررسي كردند .در تحليل آنها ،مزایای تركيب از طریق
مقایسه نظام خودشان با یک نظام سلسله مراتبي مورد بحث قرار گر ته است .اكيسي ] [22یک بهينهسازی را بر پایه
تأمينكنندگان ظر يت دار و سياست سفارش چرخشي پيشنهاد داد كه به یک الگوریتم آسانتر منتهي شد و كار
شبکه زنجيره تأمين با قابليت مدیریت منبع چند -تأمينكننده و اختالل تأمينكننده را مورد مطالعه قرار دادند.
آنها برای هر تأمينكننده یک خاصيت انعطافپذیری در نظر گر تند كه حملونقل احتمالي در صورت وجود
اختالل در تأمينكنندگان دیگر را ممکن ميسازد .ساویک ] [29همان رضيات روئيز -تورز و همکارانش ][26

بهجز خاصيت احتمالي را در نظر گر تند و با سناریوهای سراسری و محلي محدود اختالل ،حلهای بهينه
ریسکگریزی را برای تابع هدفهای هزینه و سطح خدمات مشتری ارایه نمودند .برای بحث جزیيتر بر روی
مدلهای موجودی چند -تأمينكننده ،خواننده به مقاالت مروری منتشرشده توس

تاجبخش و همکارانش ][7

ارجاع داده ميشود .تفاوت اصلي بين مقاالت قبلي انتخاب تأمينكننده مرتب با مدیریت موجودی و مقاله حاضر
این است كه این مقاله صراحتاً تصميمات انتخاب تأمينكننده را به همراه هزینههای ثابت متحملشده برای هر
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آنها را برای در نظر گر تن ظر يت ساالنه دقيق تأمينكنندگان گسترش داد .روئيز -تورزو همکارانش ] [26یک

تأمينكننده منتخب در نظر ميگيرد .همچنين این پژوهش احتمال حملونقل جانبي بين انبارها را نيز در نظر
ميگيرد كه همانطور كه پترسون و همکارانش ] [30عنوان ميكنند ،توجه كمي در آثار گذشته به آن شده است.
خود ميگيرد .تنها كاری كه در حال حاضر ارزش حملونقل درون مجموعه تأمينكننده را به یک روش ضمني
مطالعه ميكند ،آكساتر و همکارانش ] [31است .شبکه آنها كه شامل  Nخرده روش است از یک انبار مركزی
تأمين ميشود .بهطوریكه یک انبار حامي /احتمالي ،خرده روشها را در مواقعي كه آنها متوجه كمبود در انبار
مركزی شوند ،تأمين ميكند .در مقاله حاضر ،مفهوم وسيعتری از حملونقل جانبي در نظر گر ته ميشود ،نهتنها
بهعنوان حملونقل احتمالي بلکه بهعنوان منبع جایگزین .بيشتر آثار در حوزه حملونقل جانبي ،حملونقل انفعالي
را در نظر ميگيرند .در رضيات انفعالي ،مشابه آنچه در آكساتر و همکارانش ] [31در نظر گر ته شد ،یک
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در توزیع دارو به جهت اینکه بيش از ضای رقابت جان انسانها اهميت دارد این انتقال جانبي نقش پررنگي به

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

حملونقل بعد از دریا ت تقاضای تصاد ي و بهطور بالقوه ،در مواقع كمبود موجودی اتفاق ميا تد .بااینحال،
جریان دیگری از تحقيقات از جمله آگراوال و همکاران ] ،[32بانرجي و همکاران ] ،[33بارتون و بانرجي ] [34بر
روی حملونقل جانبي عاالنه تمركز ميكند .عالوه بر این ،همانطور كه توس پترسون و همکارانش ] [31عنوان
شد ،تجدید توازن منظم موجودی از طریق حملونقل جانبي عاالنه ،مزایایي برای نظام موجودی دارد ،اگرچه
كارهای كمي در رابطه با حمل ونقل جانبي عاالنه در بازبيني پيوسته انجام شده است .پژوهش حاضر نيز در پي پر
كردن شکاف موجود در آثار گذشته سهيم است .چن و وهاب ] [35یک مساله بازپرسازی را با محدودیتهای
بودجه و ظر يت حمل ارایه نمودند .آنها كاميونهای چندگان ه با هزینه ثابت حمل را در نظر گر تند و كاالهایي
را لحا نمودند كه امکان حمل آن با سایر كاالها در یک كاميون مقدور نيست .هدف آنها كمينه نمودن هزینه
بود و مساله را با روش ژنتيک حل كردند .جوئم و همکاران ] [36بيان كردند كه شركتها به دليل نوسانات تقاضا
به دالیل مختلف از جمله آبوهوا ممکن است در برخي مراكز روش با كمبود كاال و در برخي مراكز با ازدیاد
كاال مواجه شوند .به همين دليل از انتقال جانبي بهره ميجویند .آنها مدلي را ارایه نمودند كه موجودی در چند
مکان را تحت سياست مرور دورهای كنترل ميكرد و دنبال سياست بهينهای بود كه منابع انتقال جانبي و تعداد
كاالی انتقالیا ته را به نحوی تعيين كند تا سود شبکه بيشينه گردد .آنها از برنامهریزی پویا برای حل مساله خود
نمودن انتقال جانبي ميپردازد .آنها با خطي سازی مدل خود ،آن را با استفاده از روشهای دقيق حل نمودند.
خسروجردی و همکاران ] [38یک مدل عدد صحيح مختل برای مساله اندازه سفارش اقتصادی چند دورهای با
چند تأمينكننده ارایه نمودند كه طي آن درصد اقالم معيوب و قابل بازساخت را لحا كردند كه عالوه بر خرید
محصوالت ،وسایل حمل نيز بر اساس تعداد وسيله نقليه ارسالي مشمول تخفيف ميشوند .تسای و چن ] [39یک
مدل چندهد ه برای كمينهسازی هزینه موجودی ،سطح موجودی و راواني كمبود ارایه نمودند و آن را با كمک
روش رتبهبندی و انتخاب بر پایه شبيهسازی حل نمودند .بهعالوه آنها روش دیگری را ارایه نمودند كه
جوابهای جبهه پارتو با روش  AHPبه یک مطلوبيت واحد تبدیل شود .مساله آنها مواردی چون انتخاب
همزمان تأمينكننده و حملونقل و انتقاالت جانبي را لحا

نکرده است .پرایان و تایاكومار ] [1یک مدل
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بهره جستند .یعقوبي و كامور ] [37مدلي را ارایه نمودند كه به توزیع راوردههای خوني بين نقاط تقاضا با لحا

موجودی ازی را برای شرای احتمالي در یک شركت دارویي ارائه نمودند و از روش ضرایب الگرانژ برای حل
آن استفاده نمودند .زندیه و عادلي ] [39یک مدل یکپارچه منبعیابي و سياست موجودی ارایه نمودند .گرچه آنها
چندگانه لحا نشد و با توجه به یک سيستم كاالیي عمومي توسعهیا ته بود .یاكيده و همکاران ] [40یک مدل
تلفيقي انتخاب تأمينكننده و تخصيص سفارش چندهد ه ارایه نمودند و مدل خود را با روش تاپسيس تعدیلشده
حل نمودند .الزم به ذكر است مدل آن بسياری از جوانب چون انتقال جانبي ،اختالالت و سادپذیری كاال را در
نظر ميگيرد.
آنچه از تحقيقات پيشين مسلم است ضعف یک مدل جامع كه هم چندهد ه باشد و انتخاب تأمينكننده و
تعيين سياست بهينه موجودی دارو را بهصورت توام آن هم با شرای احتمالي است .با توجه به پيشينه تحقيق
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مدل خود را به روش بهينهسازی شبيهسازی حل نمودند ،اما در مدل آنها اختالالت ،انتقال جانبي و منبعیابي
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بيانشده در باال هيچكدام از تحقيقات پيشين مدلي به این ميزان نزدیک به دنيای واقعي طراحي ننموده و از تلفيق
بهينهسازی را ابتکاری چندهد ه با شبيهسازی برای حل این مساله استفاده نکرده است .با توجه به شرای

و

حساسيت صنعت دارو در مدل طراحيشده برای این صنعت باید به مسایلي چون انتقال جانبي بين انبارهای توزیع
و قرارداد با تأمينكنندگان مختلف جهت كاهش ریسک زنجيره تأمين نيز توجه شود .همچنين به جهت اهميت
كمبود دارو ،باید تمركز بيشتری روی كمبود آن صورت گيرد و بهعنوان هدف مجزا لحا گردد كه برای
نخستين بار در این تحقيق انجام ميشود  .با توسعه این مدلي با شرای

وق توسعه یک روش حل جدید ضروری

مينماید .این تحقيق در پي مرتفع نمودن شکاف پژوهشي یاد شده است.
مدلسازی
3بیانمسالهو 
این پژوهش از نوع توسعهای و كاربردی است .بخش عمدهای از مطالب مربوط به این مقاله از منابع كتابخانهای
شامل كتب ،پایاننامهها و مقاالت جمعآوری شده است .بهمنظور آزمودن الگوریتمهای ارایهشده از دادههای
آزمایشي موجود در تحقيقات پيشين مخصوصاً مقاله بركو و همکاران ] [9و عادلي و زندیه ] [39استفاده شده
است.
این زنجيرهتأمين دوسطحي برای ارضای تقاضا در هر انبار پخش ،یک مجموعه از تأمينكنندگان بالقوه كه
معيارهای مورد انتظار مالي ،كيفي و تحویل دارو را برای شركت برآورده ميسازند ،انتخاب ميشوند .این مساله
در دو حالت تأمين تکمنبعي و چند منبعي بررسي شده است .هر تأمينكننده كاندیدا در صورت انتخاب شدن ،به
ميزان  f jهزینه انعقاد قرارداد همکاری را به دنبال دارد و قيمت هر واحد داروی آن  c jواحد پولي ميباشد.
ظر يت عرضه ساالنه هر تأمينكننده  jدر سال  W jواحد دارو و كيفيت داروی تحویلي آن  0 q j  1است .این
كيفيت با توجه به عواملي چون اثربخشي و عوارض دارو ،توس متخصصين مربوط تعيين شده است .امروزه
اختالل سيستم زنجيرهتأمين دارو یکي از چالشبرانگيزترین معضالت این حوزه است .برای نزدیکتر نمودن
مساله با دنيای واقعي این اختالالت در این پژوهش مورد تأكيد قرار گر ته است .تأمينكننده  jدر طي زمان دچار
اختالالتي با راواني   jو مدتزمان خرابي   jميگردد .این اختالل دو نوع كوتاهمدت و بلندمدت دارد كه

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2023-01-10

مساله این پژوهش یک شركت توزیع داروست كه  M  2تأمينكننده كاندیدا و  N  2انبار پخش دارد .در

در حالت اختالل بلندمدت ،اصله زماني بين دو اختالل طوالني است و معموالً ناشي از عواملي چون تحریم،
خ توليد و كمبود مواد اوليه تأمينكننده منشأ اختالل است .الزم به ذكر است كه ميزان تأمين  W jبدون در نظر
گر تن این اختالل اعالم مي شود .از سوی دیگر ،هر انبار توزیع ،تقاضایي با توزیع احتمال پوآسون و ميانگين i

دارد و برای تأمين تقاضای انبارها ،متغير تصميم صفر و یک  X jبيانگر انتخاب و یا عدم انتخاب تأمينكننده  jاز
ميان تأمينكنندگان كاندیداست .تخصيص تأمين كنندگان به انبارها توس متغير تصميم صفر و یک  Aijصورت
ميگيرد و  Yijميزان داروی تأمينشده توس

تأمينكننده  jبرای انبار  iرا بهدست ميدهد .قبل از اینكه به

مدلسازی ریاضي سيستم پرداخته شود ،نمادهای استفادهشده به شرح زیر معر ي ميشوند.
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بالیای طبيعي و مسایل حاد مالي است .در نقطه مقابل یا همان اختالل كوتاهمدت ،مواردی چون خرابي موقت

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

پارامترهایمدل 

 : Iمجموعه انبارها I  1,, i,, N 

 : Jمجموعه تأمينكنندگان كاندیدا J  1,, j,, M 

 : c jهزینه تأمين هر واحد دارو از تأمينكننده j  J ،j
 : f jهزینه ثابت قرارداد با تأمينكننده i  I ، i

 : pijهزینه ثابت حمل سفارش به انبار  iاز تأمينكننده  jتوس هر كاميون j  J ،و i  I

 : rijهزینه متغير حمل موجودی به انبار  iاز تأمينكننده  jتوس

هر كاميون (بر اساس مسا ت)  j  Jو

i  I
 : d ijاصله بين انبار  iو تأمينكننده  j  J jو i  I

 : LTijمدتزمان تحویل سفارش تأمينكننده  iبه انبار  j  J jو i  I
 : Diتقاضای ساالنه انبار i  I i
 : s iهزینه كمبود هر واحد سفارش معوّق در انبار i  I i
 : K iهزینه ثبت هر سفارش انبار i  I i
 : Qminحداقل مقدار قابل سفارش از تأمينكننده j
j

 : q iminحداقل سطح كيفيت قابلپذیرش برای انبار i  I i
 : Wjظر يت خروجي ساالنه تأمينكننده j

 : q jدرصد محصوالت با كيفيت قابلقبول توس

تأمينكننده j

 :TrSizeظر يت كاميونها
 :PrTزمان اسدشدن (انقضا) از لحظه ارسال
متغیرهایتصمیم 
 : X jاگر تأمينكننده  jانتخاب شود برابر  1و در غير این صورت برابر صفر است.
 : Yijمقدار تقاضای ساليانه انبار  iكه توس تأمينكننده  jارضا ميگردد.
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 : h iهزینه نگهداری هر واحد موجودی در انبار i  I i

 Aij    Yij اگر انبار  iتوس تأمينكننده  jارضا شود برابر  1و در غير این صورت صفر است.
 nijمقدار عدد صحيح مربوط به  Qijبرای انبار  iاز تأمينكننده j
 : R ijنقطه سفارش مجدد انبار  iاز تأمينكننده j
 : QijLمقدار هر بار سفارش انبار  iاز انبار k

 : YijLمدار تقاضای ساليانه انبار  iكه توس انبار  kارضا ميگردد.
 : RijLنقطه سفارش مجدد انبار  iاز انبار k

 AikLاگر انبار  iتوس انبار  kارضا شود برابر  1و در غيراین صورت صفر است.
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 : Qijمقدار هر بار سفارش انبار  iاز تأمينكننده j
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 nikLمقدار عدد صحيح مربوط به  QijLبرای انبار  iاز انبار k

تعدادی از پارامترها و متغيرهای این پژوهش مربوط به تعامل انبارها با سایر انبارها و یا همان انتقال جانبي است كه
با اندیس باالنویس  Lمشخص شدهاند .بهعنوانمثال  AikLبيانگر این است كه آیا انتقال جانبي دارو از انبار  iبه انبار
 kصورت ميگيرد یا خير.
مدلسازیریاضی 

با توجه به تعریف مساله و نمادهای معر يشده ،نمای كلي مساله مطابق شکل  1ميباشد.
نرخ خرابی

ظرفیت
تولید

𝑛𝜃 𝑓𝑛 , 𝑐𝑛 , 𝑞𝑛 , 𝑊𝑛 ,

𝑗𝜃 𝑓𝑗 , 𝑐𝑗 , 𝑞𝑗 , 𝑊𝑗 ,
……

قیمت

کیفیت

𝑓1, 𝑐1, 𝑞1, 𝑊1 , 𝜃1

قرارداد

مجموعه
تأمین کنندگان

……

𝑋𝑖𝑗 =1

هزینه

J

 pij + rijdijهزینه حمل و نقل
هزینه سفارش

𝒋𝒊𝒀
𝒋𝒊𝑸
𝒋𝒊𝑹

𝑖𝐾
𝑖ℎ
𝑖𝑠

𝒋𝒊𝑨

هزینه کمبود
Dn

𝐾1
ℎ1
𝑠1

….

I

𝐿
𝐿
𝑗𝑖𝑄
𝑗𝑖𝑅
𝐿𝑗𝑖𝑌 𝑗𝑖𝐿𝐴

) Di = poisson(λi

D1

شکل .1نمای كلي مساله منبعیابي و سياست موجودی با انتقال جانبي

مطابق شکل  1هر انبار توزیع دارو از یک سياست موجودی مرور مستمر ( )nQ,Rپيروی ميكند .بر اساس
سياست ) (nQ,Rسطح موجودی انبار بهطور مستمر بررسي ميشود و هر زمان كه سطح موجودی دارو كمتر از
ميزان  Rواحد شد ،به ميزان  nQسفارش داده ميشود .پس از طي زمان تحویل  LTijسفارش ارسالي از طرف
تأمينكننده  jبه انبار  iميرسد .سفارش توس كاميونهایي با ظر يت  TrSizeبه انبار حمل ميشوند .ازآنجاكه
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𝑚𝐾
𝑚ℎ
𝑚𝑠

هزینه نگهداری
….

….

مجموعه
انبارهای پخش

كيفيت موجودی ارسالي تأمينكننده  jبرابر  q jاست ،لذا سطح موجودی انبار  iبه ميزان  Qi  q jواحد دارو
ا زایش ميیابد .در ادامه با توجه به توضيحات بيانشده به مدلسازی ریاضي مساله پرداخته خواهد شد.
()6كمينهسازی هزینه است .این هزینه شامل هزینه راهاندازی و قرارداد با تأمينكننده منتخب طبق رابطه ( ،)1هزینه
خرید دارو یا تداركات طبق رابطه ( ،)2هزینه سفارشدهي طبق رابطه ( ،)3هزینه نگهداری در انبار و اجاره ضای
اضا ي طبق رابطه ( ،)4هزینه قابلمحاسبه كمبود دارو طبق رابطه ( )5و هزینه حملونقل دارو مطابق رابطه ()12

ميباشد .بر اساس رابطه ( )12هزینه حملونقل از تأمينكننده  jبه انبار  iشامل دو بخش است .بخش نخست هزینه
ثابت حمل توس كاميون كه )  ( pijبه اصله بين انبار و تأمينكننده وابسته نيست و بخش دیگر هزینه متغير حمل
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در این پژوهش دو هدف برای مدل مساله در نظر گر ته شده است .هدف نخست مطابق رواب

( )1تا

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

توس كاميون )  ( rijاست كه به ازای هر واحد مسا ت بين انبار  iو تأمينكننده  jميباشد .الزم به ذكر است كه
به دليل شرای خاص نگهداری دارو از نظر دما و رطوبت ،حمل آن با خودروهای مخصوصي صورت ميگيرد.
بنابراین هزینه حمل آن نسبت به سایر كاالها به ميزان بيشتری قابل توجه است .برای محاسبه هزینه جابجایي متغير
بين انبار  iو تأمينكننده  jاز رابطه  rij  dijاستفاده ميشود d ij .اصله (اقليدسي) بين انبار  iو تأمينكننده j

است .این قاعده در مورد حملونقل از انبار  iبه انبار جانبي  kنيز به طور مشابه برقرار است .برای كاهش هزینه در
ا ق برنامهریزی باید یک بده بستان بين انتخاب تأمينكننده و سياست كنترل موجودی هر انبار صورت گيرد.
Z1   f j X j

()1

min

c jYij

()2

iI jJ





()3


Ki
KiLYikL
  
 
L L
iI 
 jJ ,Qij 0 nij Qij kI ,QikL 0 nik Qik
+

()4










pikL  rikL dikL YikT 
pij  rij dij   Yij



 
 
L L
L
n
Q
n
Q


iI
kI ,Qik 0
ij ij
ik ik
 jJ ,Qij

()6

بدیهي است محاسبه مقدار دقيق هزینه كمبود دارو ،امری دشوار و شاید نشدني باشد ،زیرا بخشي از هزینه
كمبود شامل هزینهها ی معنوی ،خسارات جاني ،خسارات اجتماعي ،كسر اعتبار شركت و سایر عواقب ناشي از
كمبود دارو ،بهصورت كمّي قابلمحاسبه نيستند؛ بنابراین تعداد كمبود ،مطابق رابطه ( )7بهعنوان هد ي مجزا در
این پژوهش لحا گردید.
()7


Yij
YL 
min Z2       LTDij , Rij 
   LTDik , RikL L ik L 
nij Qij kI ,QikL 0
nik Qik 
iI 
 jJ ,Qij 0





در ادامه به بررسي محدودیتهای مدل پرداخته خواهد شد.

 E  Di  , i  I

()8

L
li

lI ,l i

L
ik

kI ,k i

Y

ij

j J

Yij  E  Di  X j , i  I j  J
 W j X j , j  J

()10

Y

ij

iI

Aij  X j , i  I j  J

()11

Yij  E  Di  Aij , i  I j  J

()12

YikL  E  Di  AikL , i, k  I i  k

()13
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()9

Y



Y
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()5

L L


 nij Qij

L  nik Qik
L


h
A

R

E
LTD

A

R

E
LTD








i   ij 
ij
ij
ik
ik
ik


iI
 kI ,k i  2

 jJ  2

Yij
YikL 
L
si     LTDij , Rij 
   LTDik , Rik L L 
nij Qij kI ,QikL 0
nik Qik 
iI
 jJ ,Qij 0
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nij Qij nikL QikL
, L  PrT , i, k  I i  k j  J
Yij
Yik

()14

مطابق رابطه ( )8تقاضا در هر انبار ق

ميتواند توس تأمينكنندگان منتخب و همچنين سایر انبارهای

منتخب برآورده شود .همچنين طبق رابطه ( )9انبارها ق ميتوانند توس تأمينكنندگاني بازپرسازی شوند كه از
قبل انتخاب شدهاند .طبق رابطه ( )10هر تأمينكننده ق به ميزان ظر يت خروجي خود ميتواند دارو تأمين نماید
و مطابق رابطه ( )11یک تأمينكننده تنها در صورت انتخاب شدن ميتواند به انبارها تخصيص یابد .بنا بر رابطه
( )12در طي یک انتقال جانبي ،ق از انبارهایي ميتوان دارو گر ت كه انتقال جانبي مذكور برای آنها تعریف
و برقرار شده باشد .طبق رابطه ( )14زمان تحویل دارو باید كمتر از زمان ساد دارو باشد.
4حلمدلوتحلیلدادهها
مدل ارایهشده در این پژوهش یک مدل تركيبي عدد صحيح غيرخطي است كه  NP-hardبودن مساله آن در رم
مسایل سادهتر در مقاالت پيشين بيان شده است و با ا زایش تعداد متغيرها و ابعاد ،به یک مساله بسيار پيچيده مبدل
ميگردد كه حل آن با روشهای مرسوم ممکن نيست ،لذا برای حل آن از یک تکنيک بهينهسازی شبيهسازی
روشهای رایج نيست و باید برای محاسبه آن از شبيهسازی گسسته پيشامد استفاده شود .مطابق شکل  2بخش
شبيهسازی یک سناریو احتمالي پيچيده را به تصویر ميكشد و مقدار توابع هدف را محاسبه ميكند .برای ائق
آمدن بر پيچيدگي حل مساله نيز از روشهای بهينهسازی راابتکاری استفاده گردید .نمای كلي روش بهينهسازی
استفادهشده در این پژوهش مطابق شکل  2است.
NSGA-II
مساله فرعی حملو نقل
𝐿𝐴 𝑌, 𝐴, 𝑌 𝐿 ,

سیاست موجودی
𝐿 𝑅 𝑛, 𝑄, 𝑅, 𝑛𝐿 , 𝑄𝐿 ,
)𝑍( 𝐹1 (𝑍), 𝐹2

𝑍

مدل شبیهسازی

انتخاب
تامینکنندگان 𝑋

اختالالت
سیستم
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دومرحلهای استفاده شد .تابع هدف این مساله به جهت شرای

احتمالي و پيچيدگي كه دارد ،قابل محاسبه با

تقاضای
احتمالی

مطابق شکل  2روش حل ارایه شده شامل دو گام است كه با تکرار حلقه آن جواب بهينه به دست ميآید.
گاماول :در این گام بهينهسازی شامل انتخاب تأمينكنندگان ( )Xو محاسبه متغيرهای تصميم مساله موجودی
شامل  Q, R, nL , QL , R L n, Q, R, nL , Q L , R Lبا كمک الگوریتم بهينهسازی  NSGA-IIانجام ميشود.
گامدوم :در این گام با كمک شبيهسازی گسسته پيشامد مقادیر تابع هدف محاسبه ميشوند و جهت
ارزیابي مجدد به الگوریتم  NSGA-IIارسال ميگردند.
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شکل .2نمای كلي روش بهينهسازی شبيهسازی پيشنهادی

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

در روش ارایهشده برای حل مساله ،در گام نخست یک مجموعه جواب برای  X jتوليد شده و سپس با
حل مساله حملونقل زیر  Yijو  AijLمحاسبه ميگردند .برای حل مساله حملونقل وق نياز به داشتن مقادیر QijL

و  Qijميباشد كه برای محاسبه مقادیر وق از رمول مقدار سفارش اقتصادی  EOQبه شرح رواب

( )15و ()16

برای به دست آوردن تخميني از این دو استفاده ميشود.
2KiL E  Di 
hi

()15

N 1

2Ki E  Di 
hi

()16

QikL 

M

Qij 

با جایگذاری مقادیر بهدستآمده در رواب ( )17و ( )18مقادیر دقيقتر  Qijو  QijLبه دست مي آیند.
()17

 , i  I j  J

()18

 , i  I k  i



2Yij Ki   pij  rij dij 
hi

Qij 



2Yik L KiL   pikL  rikL dikL 
hi

Q 
L
ik

كمک رواب ( )19تا ( )22ميتوان نقطه سفارش مجدد را برای هر كدام از تأمينكنندگان و انبارهای جانبي
مشخص نمود.
Yij

()19

, j  J ,Yij  0

()20

YikL
, k  I ,YikL  0
L
 jJYij   kIYik

 jJYij   kIYikL

Ψij 
Ψ L ij 

()21

Rij  Ψij Ri  i Lij

()22

RijL  Ψ Lij Ri  i LLik

در ادامه شمای الگوریتم NSGA-IIدر شکل  3آمده است .الزم به ذكر است در الگوریتم شکل  3برای

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2023-01-10

سپس با كمک رابطه  Ri  F 1  مقدار سفارش مجدد برای سطح سرویس  به دست ميآید .حال با

مکانيزم انتخاب روش تورنمنت و برای عملگر تقاطع از تلفيق دو رویکرد تقاطع تک نقطهای و دونقطهای استفاده
گسسته پيشامد استفاده گردید.
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شد .برای جهش نيز از رویکرد جهش تصاد ي استفاده گردید و برای محاسبه مقادیر تابع هدف از شبيهسازی
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شروع

تولید جمعیت اولیه N=1
کدگشایی کروموزومها

محاسبه مقدار توابع هدف هر کروموزوم با شبیهسازی
تعیین جبهههای جواب و مرتب کردن آنها
تشکیل مجموعه بهینه پارتو
تشکیل حوضچه جفتگیری

عملیات تقاطع

تعیین جبهههای جواب در جمعیت و مرتب کردن آنها
N
کدگشایی کروموزوم ها
محاسبه توابع هدف هر کروموزوم در نسل جدید با شبیهسازی
بهروزرسانی مجموعه بهینه پارتو مساله
( N=N+1شماره نسل)
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عملیات جهش

?N=Iter

 

پایان

شکل .3لوچارت الگوریتم  NSGA-IIپيشنهادی
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Y

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

برای نمایش جوابها در الگوریتم  NSGA-IIتلفيقشده با شبيهسازی از روش ماتریسهای تودرتو به
شرح شکل  4استفاده شد.

شکل.4نحوه نمایش جوابها در الگوریتم NSGA-II

برای آزمون روش پيشنهادی نخست از دادههای مقاله زندیه و عادلي ] [39بدون لحا نمودن كاالی دارویي
استفاده شد و پس از تایيد عملکرد الگوریتم از دادههای ارایهشده توس

یک شركت پخش دارو در ایران

(داروپخش) استفاده شد .پارامترهای مساله به شرح
جدول  1ایجاد شدهاند .الگوریتم مطرحشده به همراه شبيهسازی توس نرما زار  MATLAB 2016پيادهسازی و
در رایانهای با پردازنده  Core i3و حا ظه  4GBو سيستمعامل ویندوز  10اجرا شدند.
جدول.1دادههای مساله (پارامترهای مدل)
ردیف

پارامترها

عالمت

مقادیر

واحد

1

موقعيت

) pi  ( xi , yi

)(250وU)0/1و (250و(U)0/1

-

2

ميانگين زمان بين تقاضاها

 i  , i

0/7( = U expoو)0/1

ساعت
واحد پولي

5

هزینه كمبود

si

(3/5وU)1/5

6

مکان يزیکي

) pi  ( xi , yi

)(250وU)0/1و (250و(U)0/1

-

7

هزینه قرارداد

fj

(31000وU)12000

واحد پولي

انبار

4

هزینه نگهداری

hi

(2/8وU)0/45

سفارش
واحد پولي
سال × واحد
واحد پولي
سال × واحد

تأمينكننده
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3

هزینه سفارش دهي

Ki

(10000وU)5000
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دادهها
نتایجمحاسباتیوتحلیل 
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عمومي

8

هزینه واحد دارو

cj

(1/8وU)0/6

9

ظر يت توليد

PC j

(2800وU)2400

10

كيفيت

qj

(0/85وU)0/6

-

11

هزینه ثابت هر كاميون

pij

(275وU)250

واحد پولي

12

زمان تأخير

LTij

3(*Uوd(i,j) )1/25

ساعت

rij

(3وU)0/75

14

ظر يت كاميون

TrSize

500

تعداد

15

عمر دارو

PrT

 300

روز

هزینه حمل برای هر

13

كيلومتر

واحد پولي
كاال
روز

واحد پولي
كيلومتر

دو نوع اختالل نيز به شرح جدول  2برای تأمينكننده در ماژول شبيهسازی تعبيه شدند .همانگونه كه قبالً
بيان شد اختالل بلندمدت شامل مواردی چون تحریم و بالیای طبيعي است و اختالل كوتاهمدت شامل مواردی

جدول.2اختالالت تأمينكننده
نوع اختالل

راواني اختالل

زمان اختالل

مکرر اما كوتاهمدت

)Expo(6

)Expo(1

نادر اما طوالنيمدت

)Expo(100

)Expo(5

در ادامه شش اندازه مساله در اندازههای متفاوت از كوچک به بزرگ به شرح جدول  3و با توجه به
پارامترهای جدول  1تعریف شدند.
جدول .3مسایل توليد شده
شماره مساله

1

2

3

4

5

6

تعداد انبار

15

15

15

30

30

30

تعداد تأمينكننده

10

20

40

10

20

40

مقادیر توابع هدف برای جوابهای مساله است.
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با هر بار اجرای الگوریتم یک جبهه پارتو برای مساله با اندازه  15*40مطابق شکل  5بهدست ميآید كه بيانگر
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چون توقفهای كوتاهمدت تأمينكننده است.

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

شکل .5جبهه پارتو بهدستآمده از حل مدل برای مساله با اندازه 15*40

همانگونه كه از شکل  5پيداست هيچكدام از جوابهای جبهه پارتو یکدیگر را مغلوب نميكنند و با كاهش
تعداد كمبود در جوابها ،هزینه كل سيستم ا زایش ميیابد.
تنظیم پارامترهای الگوریتم پیشنهادی با طراحی آزمایش تاگوچی 

در این پژوهش ازآنجاكه درصدد كمينه كردن هزینههای زنجيرهتأمين هستيم ،از معيار «هرچه كوچکتر بهتر»
جهت بررسي كيفيت جواب استفاده ميشود .با توجه به اینكه الگوریتم چندهد ه است برای تنظيم پارامتر از
ميانگين وزني سه شاخص تعداد جواب پارتو ،(NOS)1معيار اصله از جواب ایدهآل ،(MID)2زمان اجرای
الگوریتم (T)3استفاده شد .شاخص  MIDبا كمک رابطه ( )23به دست ميآید .در این رابطه NOSتعداد
جوابها g ،شماره اهداف و  solشماره جوابها هستند.
()23

2
sol g 

2

f
g 1

1 n

NOS sol1

MID 

سپس با كمک رواب ( )24تا ( )26شاخص بيمقياس  RPDبرای آزمایشهای مختلف  iمشخص ميشود.
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روش تاگوچي انحرافهای ممکن از مقدار هدف را همراه با تابع زیان مدلبندی ميكند .در مدل مورد بررسي

 wوزن هر كدام از شاخصهای وق ميباشد و  ValueSoliارزش آزمایش  iرا نشان ميدهد.

()25

BestSol  min ValueSoli  , i

Number Of Solutions
Mean Ideal Distance
3
Time
1
2
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()24

1
 MIDi .wMID  Ti .wT  NOSi .wNOS 
3

ValueSoli 
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ValueSoli  BestSol
100
BestSol

()26

RPDi 

اكتورها و سطوح تعریفشده برای الگوریتم در جدول  4آمده است .در الگوریتم  NSGA-IIسه اكتور
سه سطحي در نظر گر ته شده است.
جدول .4سطوح اكتورها در تنظيم پارامتر الگوریتم
سطح 1

سطح 2

سطح 3

نرخ تقاطع

0 /5

0 /7

0 /9

نرخ جهش

0 /1

0 /3

0 /5

جمعيت

50

100

150

جهت انتخاب بهترین پارامتر از دو معيار درصد انحراف نسبي و نرخ سيگنال به اغتشاش استفاده گردید كه با
استفاده از نرما زار  Minitab 16مقادیر ميانگين  RPDو نرخ S/Nبرای پارامترهای مختلف الگوریتم مطابق شکل
 6به دست آمد.
Main Effects Plot for Means
Data Means

B

70
60
50

30
3

2

1

3

2

1

C

70
60

Mean of Means

40

50
40
30
3

2

1

Main Effects Plot for SN ratios
Data Means

A

B

-33
-34

-36
3

2

1

3

2
C

1

3

2

1

-33

Mean of SN ratios

-35
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A

-34
-35
-36

شکل .6خروجي نرما زاری تنظيم پارامتر الگوریتم

با توجه به نتایج نرما زاری شکل وق مشخص است كه سطح  2ميزان  RPDكمتر و  S/Nبيشتر دارد و مقادیر آن
بهتر از سایر سطوح هستند .بنابراین تنظيم پارامتر الگوریتم بهصورت جدول  5انجام شد.
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Signal-to-noise: Smaller is better

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

جدول.5مقدار پارامترهای تنظيمشده الگوریتم

نرخ تقاطع

نرخ جهش

جمعيت

تعداد تکرار

0/7

0/3

150

100

در ادامه با حل مساله شماره  6جدول  3در حالت تکمنبعي و بدون انتقال جانبي سهم هزینهها به شرح شکل  6به
دست آمد .در ادامه به بررسي آثار چندمنبعي ،انتقال جانبي و انواع اختالل در سيستم پرداخته خواهد شد.

سفارش
%20

کمبود
%1

نگهداری
%14

حمل و نقل
%9

قرارداد
%10

حمل و نقل

سفارش

کمبود

نگهداری

شکل .7سهم هزینهها در سيستم پخش داروی مساله

همانگونه كه از شکل  7مشخص است در این مساله هزینه خرید (تداركات) ،سفارشدهي و نگهداری بيشترین
سهم از هزینه كل را دارند.
بررسیآثارتعددمنابعتأمینوانتقالجانبی 
برای مقایسه اثر تعدد منابع تأمين بر اهداف مدل در شرای بدون انتقال جانبي برای  10مساله بزرگ اجرا گردید و
سپس با كمک آزمون ناپارامتریک من -ویتني رض رابطه ( )27با كمک نرما زار  SPSS 22صورت گر ت.

()27
H0  μSS  shortage   μ MS  shortage 



H1  μSS  shortage   μ MS  shortage 
مطابق نتایج آزمون وق رض صفر با  sig  0/ 00رد شد و این بدان معناست كه ميزان كمبود در حالت
آن وجود ندارد انعقاد قرارداد با چند تأمين كننده از ریسک سيستم موجودی خواهد كاست .در ادامه هزینههای
سيستم در دو حالت تکمنبعي و چندمنبعي طبق رابطه ( )28مقایسه شدند .نکته جالب اینجاست كه در مورد
هزینه ها رض صفر تأیيد شده و این دو حالت تفاوت معناداری در هزینه سيستم ندارند؛ بنابراین برای داروی
غيرضروری مثل مکملها شاید بستن قرارداد با یک تأمينكننده مخصوصاً در شرایطي كه هزینه قرارداد باالست
كا ي باشد.
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چندمنبعي كمتر از حالت تکمنبعي است؛ بنابراین در مواردی كه داروی ما حياتي است و جایگزین مناسبي برای
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خرید

قرارداد

خرید
%46
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H0  μSS  cost   μ MS  cost 



H1  μSS  cost   μ MS  cost 

()28

مقایسه اهداف در دو حالت انتقال جانبي و بدون انتقال جانبي در شرای تکمنبعي نيز صورت گر ت.
برای مقایسه اثر انتقال جانبي بين انبارها ،الگوریتم برای  10مساله بزرگ در هر كدام از دو حالت با انتقال جانبي و
بدون انتقال جانبي با كمک آزمونهای رض ( )29و ( )30اجرا شد.
()29
()30


H0  μ NLT  cost   μ LT  cost 


H1  μ NLT  cost   μ LT  cost 
H0  μ NLT  shortage   μ LT  shortage 



H1  μ NLT  shortage   μ LT  shortage 

با رد رض صفر برای این حالت نيز ميتوان گفت انتقال جانبي موجب ميشود كمتر با ریسک كمبود مواجه
شویم .در این مورد نيز كمبود در شرای انتقال جانبي بهطور معناداری كمتر از حالت بدون انتقال جانبي است اما
در مورد هزینه تفاوتي ایجاد نشد؛ بنابراین هنگاميكه هزینه قرارداد با سایر همکاران همسطح زنجيره پایين بوده و
یا عدم مواجهه با كمبود دارو اهميت باالیي داشته باشد ،انتقال جانبي در بهبود سيستم تأمين دارو اثر
بررسیآثاراختالالت 
در انتها با اعمال دو نوع اختالل قيدشده در جدول  2و همچنين آزمون رض رابطه ( )31مشخص گردید كه
اختالل نادر اما طوالنيمدت ،اثر مخربتری بر وضعيت موجودی و كمبود دارو ميگذارد و این كمبود را %21/3
ا زایش ميدهد.
()31


H0  μ disrupt1  shortage   μ disrupt 2  shortage 


H1  μ disrupt1  shortage   μ disrupt 2  shortage 

بنابراین در مواقعي كه اختالالت طوالنيمدت از جمله تحریم در تأمينكنندگان تشدید ميشود اهميت منبعیابي
چندگانه و انتقال جانبي بيشازپيش ميشود .لذا انتخاب تأمينكنندهای كه با اختالالتي چون تعميرات و نگهداری
و توقف كوتاه خدمترساني مواجه است بر تأمينكنندگاني با احتمال اختالل بلندمدت چون تحریم و بالیای
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قابلمالحظهای خواهد داشت.

طبيعي ارجحيت دارد.

با وجود اهميت زنجيرهتأمين دارو ،تاكنون مدل كمي جامعي كه برخي شرای خاص این زنجيره از جمله تقاضای
احتمالي ،اختالالت تأمين از قبيل تحریم ،حوادث طبيعي و كمبود مواد اوليه ،انتقال جانبي بين انبارهای توزیع
دارو ،منبعیابي چندگانه و اهداف چندگانه را بهطور همزمان و در یک مدل دیده باشد ،توس پژوهشگران انجام
نشده است .در تحقيقات پيشين مطابق آنچه در بخش پيشينه تحقيق مطرح شد این مسایل بهصورت جزیرهای و
جدای از همدیگر بررسي شده است و نتایج آن بهينگي حالت یکپارچه را ندارد .از طر ي تاكنون مدل منبعیابي و
59
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جهگیریوپیشنهادهایآتی 
5نتی 

عادلي و همکاران ،منبعیابي و تعيين اندازه سفارش یکپارچه چندهد ه دارو با در نظر گر تن منابع چندگانه...

تخصيص سفارش برای سيستم توزیع دارو با توجه به شرای خاص این كاال از جمله سادپذیری و هزینه باالی
كمبود مدنظر قرار نگر ته است .همچنين اختالالت با اهميتي چون تحریم در مدلهای تحقيقات پيشين لحا
نشدهاند و عمده تحقيقات را مدلهای ساده قطعي با روشهای حل كالسيک تشکيل ميدهند .درحاليكه مساله
این تحقيق بسياری جوانب مذكور را در نظر گر ته و این سبب غيرخطي شدن مدل و پيچيدگي سيستم شده است
و محققين پژوهش را بر آن داشته تا برای اولين بار از ابزار بهينهسازی شبيهسازی چندهد ه در این حوزه موضوعي
بهره جویند .این پژوهش به جهت اهميت حياتي بحث كمبود موجودی در حوزه دارو ،آن را بهعنوان هد ي مجزا
لحا نمود .با در نظر گر تن اختالالت و شرای احتمالي بخشهای مختلف سيستم ،امکان به دست آوردن پاسخ
با روشهای رایج بهينهسازی مقدور نيست ،لذا در این پژوهش یک روش حل تركيبي بهينهسازی شبيهسازی برای
مساله معر ي گردید .با مدل ارایه شده در این پژوهش بهراحتي ميتوان تأمينكنندگان بهينه را شناسایي نموده و
زمان و مقدار سفارش بهينه سفارش از هر كدام را به دست آورد .نتایج اجرای الگوریتمها عالوه بر اثبات كارایي
مدل و روش حل پيشنهادی ،نشان دادند كه منبعیابي چندگانه و انتقال جانبي بين انبارهای توزیع موجب كاهش
كمبود دارو در سيستم ميگردند .طبق نتایج تحقيق و انجام آزمونهای رض آماری ،چندمنبعي بودن و انتقال
جانبي بين انبارها تأثير قابلمالحظهای در هزینه سيستم ندارند اما موجب كاهش تعداد كمبود ميشوند .انتقال
هزینه كمبود را پوشش ميدهد؛ بنابراین این دو رویکرد به جهت اهميت كمبود در بحث دارو ،نتایج ارزشمندی
در این حوزه خواهند داشت ،اما در سایر صنایع كه تمركز روی هزینه بيشتر از سایر اهداف است ،كاربرد این دو
رویکرد معنادار نخواهد بود .توصيه ميشود مدیران صنعت توزیع دارو ،برنامهریزی خود را با رض قطعيت
عوامل زنجيره تأمين انجام ندهند و با استفاده از این مدل و مدلهای مشابه هزینه و ميزان كمبود را در سيستم
توزیع داروی خود كمينه سازند و بهينهترین تركيب تأمينكننده و سياست موجودی را به دست آورند .بهعالوه در
شرای بحراني چون تحریم ،صر اً در پي تحکيم قرارداد با یک تأمينكننده برای بلندمدت نباشند و برای كاستن
از ریسک خود با بيش از یک تأمينكننده قرارداد منعقد و زمينه همکاری ایجاد كنند .همچنين پيوند خود را با
سایر توزیعكنندههای همسطح و همکار در زنجيرهتأمين داخلي جهت اجرای انتقال جانبي تعميق بخشند .در این
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جانبي و منابع چندگانه هزینه برنامهریزی و قرارداد با انبار جانبي را ا زایش ميدهند كه این ا زایش ،كاهش در

پژوهش ،حالت چندكاالیي با شرایطي چون وابستگي داروها باألخص مکمل بودن و عدم امکان حمل همزمان به
جهت شرای دمایي متفاوت بررسي نشد كه زمينه مناسبي برای كارهای آتي است .همچنين در نظر گر تن اهداف
نيز سایر الگوریتمها و تکنيکهای بهينهسازی احتمالي همچون برنامهریزی شانسي چندهد ه ،تجزیه بندرز
چندهد ه و انواع الگوریتمهای راابتکاری چندهد ه كه در این پژوهش مورد بررسي قرار نگر تند ،ميتوانند در
كنار مواردی چون توسعه مدل برنامهریزی دوسطحي در تحقيقات آتي مورد بررسي قرار گيرند .از جمله
محدودیتهای این تحقيق ميتوان دشواری محاسبه و تخمين توابع احتمالي بخشهای احتمالي سيستم چون
تقاضا و اختالالت ،دسترسي دشوار به دادههای مالي و خریدو روش شركتهای دارویي به جهت محرمانگي و
شرای ناشي از تحریم را نام برد.
60
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زیستمحيطي و اجتماعي ميتواند از زمينههای جذاب توسعه این پژوهش در آینده باشد .در باب ابزار حل مدل
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