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ABSTRACT
Due to diverse ecosystems in Iran, the country has been one of important centers of supplying
herbal plants. Hence, the context of herbal plants can act as a valuable resource for increasing nonoil revenue. Current research has investigated how to design a herbal plant’s supply chain network
in view points of business and customers. Therefore supply chain of herbal plants of India, Africa,
United States, and Iran has been studied. Iran’s Foeniculum vulare Mill herbal plant has a
remarkable share in trade market. Razan city in Hamadan province is one of the major planting
centers of it. In this article, modeling of supply chain network considers 4 levels which are
purchasing material, processing, distribution and customer. Modeling is done by bi- objective
MILP to increase two objectives of profit and quality. Research method is quantitative. Outputs of
network design are location of processing and distribution centers, also assignment of distribution
centers to customers, determining delivering quantities and different transportion modes selection
between all active nodes of a network in different levels of the supply chain. Main innovation of
the research is application of quality featurs of herbal plants as quality degredation rate. Validation
of the model is assessed by real data in the case study. Sensitivity analysis on the results shows that
the modeling has the validity and reliability. Effective solutions of the model are shown in a Pareto
boundery. The results in one selected point are described. Results of the research can be used for
agricultural products with limited shelf life and constant degredation rate and also for herbal plants
in priority in national document of herbal plants programming. In order to develope the research,
uncertainty of supply and demand parameters can be considered, also multi products supply chain
and network of exporting herbal plants can be considered in future studies.
Keywords: network design of supply chain, quality, Foeniculum vulare Mill herbal plant
Expanded abstract
Recently, medicinal plants are demanded and accepted for public people increasingly. Due to
the applications of herbal plants in pharmacology, nutrition, cosmetics and aromatics industry,
herbal plants’ supply chain has been one of objectives of scientific branch of supply chain studies.
Due to diverse ecosystems for planting herbal plants in Iran, the context of herbal plants can act as
a valuable resource for increasing GDP and non-oil revenue of the country. Moreover, it is a
profitable field for investment and to make currency. Network of herbal plants’ supply chain has
been designed in this research study. It is considered four levels of the supply chain that are
providing materials, processing, storage and customer levels. First level is purchasing raw material
by beforehand contracts with local farmers in special area. At second level material transported to
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processing centers to be separated, sorted and packaged. At third level sorted products are kept in
cooling storage centers to be maintained until being distributed. At fourth level there are customers
in trade center of each province in the country. Transportation is done between different levels by
one of two modes of cooling container truck and pickup truck. The first three levels were to be
settled in the province and customer levels were settled in provinces all over the country. Two
objectives are followed in this supply chain design process, which are benefit and quality criteria in
the products of the supply chain that both are to be maximized. Benefit depends on cost of
purchasing plants in guaranteed contracts with farmers, cost of installation and operational costs in
processing centers and also cost of storaging in storage centers, and cost of transportation between
different levels of the supply chain. It is extremely dependent on the initial quality of the products
and the time that products were transported between different levels of the chain till it is received
by the customers. Research is done of view point of trade management of herbal plants in
agriculture ministry of the country. In perspective of research approach, this research is quantative,
and modeling is done by linear programming. It is also an applicable research. It is concentrating
on integrated supply chain design of providing materials, processing, storage and also customer
levels herbal plants supply chain by considering quality feature of the products, moreover the
benefit of the chain. The research approach of problem solving is multi-objective decision-making
in a MILP model by ϵ- constraint method, as a bi- objective MODM. Validation of the model is
assessed by real data in the case study of Foeniculum vulgare Miller products. Outputs of network
design’s modelling of Foeniculum vulgare Miller products responds to questions of, where to settle
integration centers among limited potential centers determined before, where to settle the
distribution centers among limited potential centers determined before, Assignment of producers to
each processing center to send product, Assignment of processing centers to each storage center to
send product, Assignment of storage centers to each customer to send product and selection of
transportation mode between different levels of supply chain to meet customers’ need in order to
optimize both objectives of benefit and quality to meet customer demands. On the basis of studies
done, there has not design of any supply chain of herbal plants as a perishable product that used
both objectives of benefit and herbal plants’ quality simultaneously. It is the main innovation of the
research that it is considered two dimentions of the benefit and quality simultainously in a supply
chain study of herbal plants as a perishable product. Moreover, as an innovation, the nessesity and
importance of application of the result of the research in a reality is inevitable, because no supply
chain of herbal plants has been worked officially in the country on the basis of the benefit of the
more important actors of the supply chain which are customers. In result, two mentioned benefit
and quality objectives act in contract in the Pareto boundry. Designed model can be adapted to
other products in different produce centers to be delivered to national and international users. In
future studies, also uncertainty of supply and demand parameters can be considered in supply chain
planning. This research study can also support policymakers in this context and agri-food industry.
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طراحي شبکه زنجيره تامين محصول رازيانه در استان همدان
با تاکيد بر تابع کيفيت و سودآوري
4

ساره خزائلي ،1هادي صاحبي ،*2رمضان کلوندي 3و محمد سعيد جبل عاملي
 ،1دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 ،2استادیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 ،3استادیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مرکز تحقیقات
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ،همدان ،ایران
 ،4استاد دانشکده مهندسی صنایع -دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -98/9/3 :تاریخ تصویب)99/4/29 :

چکيده
با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ،صنعت گیاهان دارویی میتواند در مسیر گسترش
درآمدهای غیرنفتی کشور مورد توجه قرار گیرد .با مطالعه ادبیات موضوع در کشورهای هند،
آفریقا ،آمریکا و ایران و بررسی میدانی زنجیره تامین گیاهان دارویی در اولویت برنامهریزی در
اسناد باالدستی ،فعالیت رسمی در شبکه تامین گیاهان دارویی در کشور دیده نشده است .گیاه
دارویی رازیانه تولیدی ایران ،رتبه و سهم باالیی در جهان دارد و یکی از خاستگاههای آن در
کشور ،استان همدان ،شهرستان رزن است .در این مقاله ،به برنامهریزی شبکه زنجیره تامین
گیاهان دارویی با دو نوع محصول تازه و خشک شده در چهار سطح تامین ،فرآوری ،توزیع و
مشتری برای محصول رازیانه استان همدان از دو بعد سود و کیفیت محصول پرداختهشده
است .مدلسازی ،از نوع برنامهریزی ریاضی دوهدفه  MILPاست که در آن تصمیمات
مکانیابی مراکز فرآوری و مراکز توزیع ،تخصیص مراکز توزیع به مشتریان و تعیین میزان
کاالی حمل شده بین مراکز در سطوح مختلف و تخصیص روش حمل مناسب بین مراکز در
سطوح شبکه زنجیره تامین محقق میشود .روش تحقیق کمی و از نوع مطالعه موردی است.

نوآوری اصلی تحقیق بهکارگیری ویژگی کیفی محصول و نرخ واکنش شیمیایی آن در برنامه-
ریزی زنجیره تامین است .همچنین ،تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است .اعتبارسنجی مدل
براساس دادههای واقعی در سال  1397برای محصول رازیانه انجام شده است .تحلیل
حساسیت بر روی نتایج ،نشان داد مدل از صحت و اعتبار برخوردار است .نقاط موثر در
برنامهریزی تعیین شد و پاسخ مساله در یک نقطه موثر نشان داده شده است .نتایج تحقیق تنها
برای محصوالت میوه و سبزیجات با عمر محدود و نرخ زوال ثابت در طول زمان قابل استفاده
است .همچنین ،این تحقیق میتواند برای گیاهان دارویی در اولویت برنامه ریزی سند ملی
گیاهان دارویی استفاده شود .در راستای گسترش تحقیق ،در تحقیقات آتی میتوان پارامترهای
غیرقطعی مانند میزان عرضه ،تقاضا و همچنین ،برنامهریزی چند محصولی و شبکه صادرات
محصول را نیز مورد بررسی قرارداد.
واژههاي کليدي :طراحی شبکه زنجیره تامین ،کیفیت ،گیاه دارویی رازیانه
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مقدمه
حوزه گياهان دارويی يکی از زيرمجموعههای بخش
کشاورزی و منابعطبيعی کشور است .ايران با توجه به
تنوع در اقليم و آبو هوا دارای بيش از  2400گونه گياه
دارويی و معطر است که  1728گونه از اين گياهان،
منحصراً گياهان بومی ايران هستند .اين حوزه يک
ظرفيت انحصاری ( ،)Nassabian Shahriar, 2012برای
راهاندازی کسبو کارهای کوچک ،بهخصوص در صنايع-
تبديلی ( )Movahedi Reza, 2013و همچنين ،برای
خوداشتغالی ( )Savari Moslem, 2013محسوب می-
شود .طبق آمار سازمان خواروبار جهانی ،(FAO) 1طی
سالهای  2007تا  ،2012رتبه ايران در صادرات گياهان
دارويی دنيا بهترتيب برابر با  11 ،6 ،3 ،17 ،4 ،6بوده
است .ايجاد زنجيره تامين مناسب برای صادرات و تعيين
کشورهای در اولويت صادرات يکی از گامهای موثر در
صادرات محصوالت کشاورزی از جمله گياهان دارويی
است ( .)Mojaverian S. M., 2016آماری از ميزان
صادرات موادغذايی و درصد توليد ناخالص ملی در حوزه
کشاورزی ،در دو دهه گذشته تا سال  2014توسط
سازمان خوارو بار جهانی منتشر شده که در شکل  1و
 2نشان داده شده است ( & Gennari, Heyman,
 .)Kainu, 2015بر اين اساس در سالهای  1990تا
 ،2014ميزان واردات و همچنين ،صادرات موادغذايی
افزايشی بوده ،اما ارزش افزوده محصوالت کشاورزی
کاهش يافته است (.)Gennari, et al., 2015

1. Food agriculture organization
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حجم تجارت جهانی گياهان دارويی جهان در سال
 60 ،1996ميليارد دالر بوده و در سال  2010به 100
ميليارد دالر رسيده که و طبق پيشبينی بانک جهانی
سهم تجارتجهانی در اين بخش تا سال  2050به رقم 5
تريليون دالر خواهد رسيد .ايران با وجود دارا بودن تنوع
اقليمی ( 11اقليم از  13اقليم شناخته شده جهان) و
تنوع گياهی (بيش از  75000گونه) ،در ميان کشورهای
آسيايی پس از چين ،اندونزی ،هند ،برمه ،تايلند ،مالزی،
هفتمين کشوری است که بيشترين گياه دارويی را با
بيش از  130نوع داروی گياهی داراست .همچنين ،ايران
با ميزان  60تا  90ميليون دالر از تجارت جهانی در سال
 ،2013تنها کمتر از  0,05از سهم صادرات جهانی را به
خود اختصاص داده است ( .)Delfan E., 2020اين آمار
نشاندهنده اين است که با وجود اين ظرفيت بالقوه و
ارزشمند ،از آن به حدکافی بهره برداری نشده است .گياه
رازيانه  Foeniculum vulgare millيکی از مهمترين
گياهان معطر و دارويی کشور است که يکی از گياهان در
اولويت برنامه توسعه گياهان دارويی کشور می-
باشد( .)commision, 2015قسمت تجاری گياه رازيانه
دانه آن است که اغلب جهت استخراج اسانس مورد
استفاده قرار میگيرد و مهمترين ترکيب آن آنتول (50
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تا  70درصد) است .ميزان توليد ساالنه جهانی
رازيانه 830،هزار تن است و ايران با توليد  5درصد آن،
چهارمين توليدکننده بزرگ رازيانه است .در سال ،1395
رزن با توليد  16700تن ،بيش از  90درصد رازيانه
کشت شده در کشور را توليد کرده است .در سال
 ،2019پاکستان با واردات حدود  70درصد و امارات
متحده عربی با واردات  30درصد ،دو کشور عمده وارد
کننده رازيانه ايران بودهاند .با توجه به اهميت کيفيت و
سالمت در طراحی زنجيره تامين محصوالت گياهان
دارويی که يک محصول فسادپذير است ،معيار کيفيت و
حفظ آن در طول زنجيره می تواند به عنوان يک تابع
هدف در مديريت و برنامهريزی تامين و عرضه آن مورد
توجه قرار گيرد .زنجيره عمومی تامين محصوالت
فسادپذير کشاورزی -غذايی در شکل  3نشان داده شده
است .زنجيره موردنظر در اين تحقيق با توجه به شکل 3
دارای  4سطح است .سطح اول ،شامل تامين است که با
حمايت دولت از کشاورزان و از طريق قرارداد تضمينی
خريد از مزرعهداران و کشتکاران توسط مرکز بازرگانی و
کشاورزی استان انجام میشود .سطح دوم زنجيره شامل
مراکز مشخص فرآوری است که به امر تجميع ،خشک
کردن بخشی از محصوالت و بستهبندی محصوالت خام
و خشک می پردازد .در سطح سوم مراکز توزيع هستند
که فعاليت انتقال و انبارش با امکانات سردخانه ای را
انجام میدهد .در سطح آخر مشتريان هستند که در
کميته گياهان دارويی در مراکز اتاق بازرگانی ،صنايع،
معادن و کشاورزی مستقر در مراکز استانها می1باشند.
همچنين ،بين مراحل 4گانه ذکر شده ،عمليات حمل
سرد در طول زنجيره در طراحی شبکه زنجيره تامين
درنظر گرفته شده است.

1. Chamber of commerce industries mines and
agriculture

بازرگانان و عمده فروشان

مراکز انبارسردخانه ای و توزيع
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مراکز تجميع و فرآوری

خريد از مزرعه داران

شکل  :3زنجيره تامين سرد محصوالت کشاورزی -غذايی

در زنجيره تامين گياهان دارويی در کشورهای هند،
آفريقای جنوبی ( & Mander, Ntuli, Diederichs,
 ،)Mavundla, 2007آفريقای شرقی ( van Andel,
 ،)Myren, & van Onselen, 2012اياالت متحده آمريکا
( )Vaughan, Munsell, & Chamberlain, 2013و
کشور کمتر توسعه يافته بوليوی ( & Hishe, Asfaw,
 )Giday, 2016بهطورکلی 7 ،سطح ديده میشود.
مجموعهای از اين سطوح و ترتيب عمومی آنها در شکل
 4نشان داده شده است .در سطح اول زنجيره ،محصوالت
هم در عرصه (طبيعت) که بهصورت خودرو میرويند و
هم بهصورت زراعی وجود دارند .سطح دوم ،سطح
برداشت و بهربرداری است که توسط کشتکاران و هم
برداشتکنندگان محلی انجام میشود .سطح سوم ،انبار
است که گياهان پس از برداشت در محلی با شرايط
مناسب انبار میشود و بخشی مستقيماً بدون انبار شدن
بهصورت عمده به سطح چهارم ارسال میشود .سطح
چهارم ،تاجران محلی و دالالن هستند که گياهان را
خريداری و تجميع میکنند.
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شکل  :4زنجيره تامين گياهان دارويی

در سطح پنجم ،بخشی از محصوالت فرآوری می-
شود .فرآوری شامل توليد ترکيبات توسط طبيبان
سنتی ،توليد محصوالت نيمه فرآوری شده ،بهصورت
خشک و آسياب شده و توليد داروی گياهی توسط
داروسازان است .در سطح ششم ،خردهفروشان در بخش-
های فروش اينترنتی و يا فروشندگان سنتی مواد نيمه
فرآوری شده و يا داروسازان هستند که با توجه به نوع
محصول فرآوری شده محصوالت را خريداری میکنند.
در هفتمين سطح زنجيره ،مصرفکنندگان گياهان
دارويی وجود دارند که افراد ،رستورانها ،فروشگاههای
خرد و يا بيماران تحت درمان گياهان دارويی میباشند.
به دليل اهميت برنامهريزی و کاهش هزينهها و
جلوگيری از افت کيفيت در طول عمر مفيد گياهان
دارويی و همچنين ،صادرات فرآوردههای آن و امکان
ارزآوری برای کشور ،در اين مقاله به طراحی شبکه
زنجيره تامين گياه دارويی در مورد مطالعه محصول
رازيانه در سطح کشور پرداخته شده است.
يکی از مراکز اصلی توليد گياه رازيانه در کشور،
استان همدان و شهرستان رزن است ( Khalaj, Labbafi,
 .)Hasan Abadi, Shaghaghi, & Hajiaghaee, 2019در
کشورهای آفريقای جنوبی و غربی ،زنجيره تامين گياهان
دارويی به صورت مدون و دارای سطوح مشخص وجود
دارد( .)Mander, et al., 2007همچنين ،در هند در

راستای بررسی امکان تغيير توالیها و کوتاه کردن کانال
عرضه و حذف دالالن در راستای کاهش هزينه نهايی
محصول تحقيقات ( )Madhavan, 2008انجام شده است.
در کشورهای درحال توسعه مانند بوليوی به بررسی
تغيير توالی جريان فرايندها در راستای افزايش کارايی
پرداخته شده است ( )Hishe, et al., 2016و مطالعات
پيشبينی آينده و سرمايهگذاری و اصالح روشهای
کشت و فرآوری و انبارش در زنجيره تامين گياهان
دارويی در کشورهايی مانند هند شرقی()Singh, 2009
و آفريقای جنوبی ( )Quiroz et al., 2014انجام شده
است .پس از بررسی ادبيات زنجيره تامين محصوالت
سبزيجات و گياهان دارويی کشور ،زنجيره مدونی که به-
طور رسمی در اين بخش فعاليت کند ،ديده نشده و در
اين زمينه ،شکاف تحقيقاتی مشهود است .همچنين،
پس از بررسی تحقيقات و بررسی ميدانی در زمينه
تامين گياه رازيانه و بررسی چگونگی تامين آن در سطح
ملی و مقايسه با زنجيرههای تامين مطالعه شده ،کانال
عرضهای برای گياهان دارويی که بهطور رسمی در کشور
فعاليت کند يافت نشد و فعاليتهای زنجيره تامين آن
به صورت گسسته و بهطور غيررسمی و از طريق تجار
شناخته شده در بازار گياهان دارويی انجام می شود.
همچنين ،بهدليل وجود دالالن دست دوم و سوم و
بيشتر ،هزينه تامين محصوالت اين گياهان بسيار باالتر
از هزينه تمام شده واقعی آن است ( ;Delfan E., 2020
.)Khalaj, et al., 2019
هدف اصلی اين تحقيق طراحی شبکه زنجيره تامين
گياهان دارويی با در نظر گرفتن زنجيره عمومی عرضه
در شکل  1است .در راستای حداکثرسازی حفظ کيفيت
محصول و همچنين ،حداکثرسازی سود زنجيره است .با
تدوين زنجيره به اين ترتيب ،با حذف دالالن و کوتاه
کردن زنجيره تا حد ممکن ،هزينههای اضافه ناشی از
سود دالالن ( )Madhavan, 2008به زنجيره تحميل
نمیشود .اين شبکه برای تامين دو نوع محصول رازيانه
خام و خشک بررسی شده است .تصميمگيری در سطح
استراتژيک شامل مکانيابی مراکز فرآوری و همچنين،
1
است .تصميم
مکانيابی قطب های انتقال درون استان
1. hub
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گيری در سطح تاکتيکال شامل برنامه ريزی تعيين نحوه
تخصيص مراکز به مراکز سطح بعد و همچنين ،نحوه
تخصيص محصوالت به مشتريان است .در سطح عملياتی
حاالت مناسب حمل برای انتقال محصوالت از مراکز
تامين تا خريداران عمده مستقر در مراکز استانهای
کشور تعيين میشود.
اين مقاله در  4بخش تنظيم شده است .در بخش
اول ،مروری بر ادبيات زنجيره تامين محصوالت
کشاورزی -غذايی و کيفيت آن با تمرکز بر گياهان
دارويی انجام شده است .در بخش دوم ،روش تحقيق
شامل مدلسازی شبکه زنجيره تامين ارايه می شود .در
بخش سوم ،نتايج مدلسازی و صحتسنجی و اعتبار-
سنجی مدل با استفاده از دادههای واقعی مربوط به
محصول رازيانه ،انجام شده است .در بخش چهارم،
نتيجهگيری تحقيق ،محدوديتها و پيشنهادهای آتی
مطرح شده است.
مرور ادبيات

در تحقيق حاضر ،چهار سطح خريد از کشتکاران،
تجميع ،توزيع و مشتری به همراه حمل بين بخشها
مورد نظر است .در سطح اول زنجيره ،تامين با حمايت-
های دولتی از طريق خريد تضمينی طی قراردادهايی از
مزرعهداران انجام میشود .در سطح دوم ،محصوالت به
مراکز فرآوری منتقل میشوند .اين مراکز جهت کاهش
هزينه کل فرآوری بهصورت متمرکز در مراکز تعيين
شده در طراحی شبکه مستقر میشوند ( Madhavan,
 .)2008در اين سطح ،بخشی از محصول جهت کاهش
افت کيفيت محصول در طول زمان ،خشک میشود.
محصوالت در اندازههای مختلف بستهبندی میشوند .در
سطح سوم ،مراکز توزيع قرار دارند که با توجه به وجود
انواع محصوالت بهصورت انبار سرد احداث شده و به
تکنولوژی سردسازی مناسب تجهيز میشوند (Soto-
Silva, González-Araya, Oliva-Fernández, & Plà .)Aragonés, 2017عموم ًا گياهان دارويی و سبزيجات

تازه در دمای سردسازی يخچالی ،تا 24ساعت و گياه
خشک شده از نه ماه تا يک سال قابل نگهداری است
( .)Arabhosseini, 2005aدر سطح آخر زنجيره تامين،
مشتريان قرار دارند .مشتريان در اين تحقيق ،کميتههای
تخصصی گياهان دارويی در اتاق بازرگانی ،صنايع معادن
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کشاورزی در مراکز استانها هستند که نمايندگی تامين
محصوالت گياهان دارويی هر استان را برعهده دارد.
طبق سفارشات قطعی ثبتشده از استانها ،محصوالت از
مراکز انتقال طبق برنامهريزی شبکه توسط حاالت حمل
و نقل به مراکز استانها ارسال میشود .همچنين ،ناوگان
حمل و نقل بين بخشها مجهز به امکانات حمل سرد
يخچالی میباشد که از ابتدای زنجيره تا آخرين سطح،
ميزان کاال و حالت حمل مورد نياز برنامهريزی میشود.
با توجه به اينکه در طراحی شبکه زنجيره تامين کسبو-
کارهای محصوالت فسادپذير موضوعات لجستيکی مهم
است ،به انواع معيارهای تصميمگيری و همچنين،
سطوح مختلف تصميمگيری شامل تامين -فرآوری-
توزيع -مشتری پرداخته شده است.
معيارهاي تصميمگيري

محصوالت تازه مانند گياهان دارويی ،بعد از برداشت
بهدليل بسته بندی ضعيف و شرايط حمل نامناسب
( )Shukla & Jharkharia, 2013در طول زمان در انبار و
حمل ونقل شروع به زوال میکند .مشتريان امروز به
کيفيت و ايمنی محصوالت غذايی و همچنين ،اثرات
محيطزيستی توجه نشان میدهند ( & Trienekens
 .)Zuurbier, 2008بنابراين ،اغلب مدلهای طراحی
زنجيره تامين ،مدلهای با اهداف چندگانه هستند.
معيارهای اصلی در زنجيره تامين محصوالت کشاورزی
هزينه ،سود ،کيفيت ،عملکرد و پاسخگويی و عوامل
Mohebalizadehgashti,
(
محيطی
زيست
 )Zolfagharinia, & Amin, 2020است .اين درحالی-
است که نحوه تغيير کيفيت در محصوالت گياهی در
طی زمان ،بهصورت خطی متناسب با نرخ واکنش )(k
است که در رابطه ( )1ديده میشود .يکی از ويژگیهای
کيفی محصوالت تازه سبزيجات و گياهان دارويی سبز،
ميزان سبز بودن (L) 2است( & Tijskens
.)Polderdijk, 1996
Q(t )  Q0  k.t
رابطه (:)1
)  : Q(tکيفيت پس از گذر زمان

t

 : Q0کيفيت اوليه محصول فسادپذير
1. Quality reaction rate
2. Lightness
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 :kنرخ تنزل کيفيت
 :tطول مدت زمان
نرخ افت کيفيت طبق رابطه آرنيوس به دمای انبار و
ثابتهای مختلف محصول شامل انرژی فعال سازی و
ثابت گاز بستگی دارد که در رابطه ( )22ديده میشود
(.)Labuza, 1982
رابطه (:)2
 :k0عدد ثابت
 :Eaانرژی فعالسازی محصول
 :Rثابت گاز برابر ( 1,989کلوين/مول /کالری)
 :Tدمای مطلق
هدف در اکثر مطالعات زنجيره تامين ،تعيين
پيکربندی شبکه با حداقل هزينه کل است و غالباً بين
معيارهای اصلی در زنجيرههای محصوالت فسادپذير که
دو معيار هزينه و کيفيت نهايی محصول است؛ تعارض
وجود دارد .بهطورکلی ،زنجيرههای تامين غذايی بايستی
بين دو موضوع کاهش قيمت و بهبود خدمات مشتری
يک تعادل منطقی ايجاد کنند (Soysal, Bloemhof-
.)Ruwaard, Meuwissen, & van der Vorst, 2012
بنابراين ،میتوان به سطحی از مجموعه معيارها در
تصميمگيریهای مختلف دست يافت .در اين بخش،
انواع تصميمات در شبکه تامين محصوالت کشاورزی به-
ويژه در زنجيره تامين گياهان دارويی بررسی شده است.
سلسله مراتب تصميمگيري

برنامهريزی زنجيره تامين شامل سه دسته تصميمات
استراتژيک ،تاکتيکی و عملياتی است (.)Rantala, 2004
تصميمات استراتريک بلندمدت است و اغلب مترادف با
طراحی شبکه زنجيره تامين است ( & Melo, Nickel,
 .)Saldanha-Da-Gama, 2009مکانيابی تسهيالت
تامين ،فرآوری ،انبار در شبکه زنجيره تامين با اهداف
اقتصادی ،زيستمحيطی و استفاده بهينه از ظرفيت
امکانات موجود انجام میشود ( Mohebalizadehgashti,
 .)et al., 2020تصميمات استراتژيک با تاثيرات بلندمدت
در زنجيره تامين محصوالت با عمر محدود ،مانند گل با
درنظر گرفتن عمر محصوالت مهم است ( de Keizer et
1. Activation energy
2. Gas constant

 .)al., 2017مکانيابی مراکز مختلف در شبکه زنجيره
تامين چند سطحی برای موادغذايی مانند حبوبات با
توجه به تقاضای عمده آن در افق برنامهريزی استراتژيک
1
 .)Apaiah & Hendrix, 2005مدلهای
مهم است (
تاکتيکال با عمومیترين کاربردها شامل مدلهای برنامه-
ريزی محصول ،برنامهريزی برداشت ،انتخاب محصول و
ظرفيت نيروی کار است اين مدلها معموال بهصورت
مدلهای استراتژيک -تاکتيکی وجود دارند و در زنجيره
محصوالتی مانند گندم ،جهت توزيع و حمل آن ارايه
شده است ( .)Bilgen & Ozkarahan, 2007در برنامه-
ريزی عملياتی اغلب درباره مسايل استراتژيک و تاکتيکی
از قبل تصميمگيری شده است ( & Ahumada
 )Villalobos, 2011و يکی از مهمترين تصميمات
عملياتی برای محصوالت فسادپذير ،تنظيم دما پس از
برداشت گياه در حين نگهداری و حمل و نقل است.
گياهان دارويی تازه بهدليل فساد پذيری اغلب بايستی
قبل از يخچالی شدن در حمل و نقل ،پيش سردسازی
شوند ( .)Shukla & Jharkharia, 2013در برنامهريزی
عملياتی تامين گياه فلفل تازه ،مناسب است مراحل
توليد ،حمل و توزيع و همچنين ،حفظ کيفيت ماده
يکپارچه شده و دما در سطح عملياتی در مراکز توزيع و
در حين حملونقل برای ارسال کاال به خردهفروشان
مختلف با سطح انتظار کيفيت مورد تقاضای مشتريان
تعيين شود (.)Rong, Akkerman, & Grunow, 2011
بهطورکلی ،انواع مدلها و تصميمات زنجيره در سطوح
چهارگانه تامين ،فرآوری ،توزيع و مشتری در ادامه آمده
است.
مدلها در  4سطح خريد -فرآوري -توزيع -مشتري

در راستای حداکثرسازی تقاضا و درآمد میتوان
مدلهای يکپارچهای از توليد ،برداشت و انبار اقالم
فسادپذير بههمراه توابع رشد و زيان در ارتباط با کيفيت
محصوالت کشاورزی پس از برداشت توسعه داد
( .)Ahumada & Villalobos, 2009در يک سيستم
يکپارچه توليد -توزيع  PDSDPمیتوان توسعه يا
محدود کردن تسهيالت را از ديدگاه استراتژيک ارزيابی
کرد( .)Rantala, 2004يکی از راهکارها در راستای کم
3. Production- distribution system design problem
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کردن نرخ افت کيفيت گياهان دارويی ،فرآوری مانند
خشک کردن است .دمای خشک کن  ℃ 45و رطوبت
نسبی  %50در محصول برگی می تواند بهترين شرايط
برای خشک کردن گياه دارويی و حداکثر حفظ کيفيت
(سبزی) گياه مانند برگ گشنيز باشد( Arabhosseini,
 . )2005bدر امر نگهداری محصوالت بهدليل وجود
توليدکننده های مختلف و همچنين ،محصوالت فرآوری
شده مختلف ،انتخاب سردخانه و انتخاب مرکز مناسب تا
زمان انجام عمليات بعدی از تصميمات مهم هستند
( .)Soto-Silva, et al., 2017همچنين ،تعيين شرايط
انبارش و دمای سردسازی مناسب براساس رابطه (،)2
به کمتر کردن نرخ تنزل کيفيت کمک میکند .دمای
مناسب سرد سازی برای محصوالت سبزيجات تازه بين
 4تا  ℃8و برای محصوالت خشک  20تا  ℃ 25است
و همچنين ،اساساً دمای سردسازی بسيار به اصل
جغرافيايی محصول بستگی دارد و مثال برای محصوالت
استوايی بيشتر و برای محصوالت مناطق سردسير کمتر
است ( .)Aung & Chang, 2014يکی ديگر از اهداف در
برنامهريزی زنجيره تامين ،يکپارچه کردن انبار و حملو
نقل است که تاثيراتی عمده بر هزينه کل ،رضايت
مشتری و سطح موجودی در انبار دارد ( Mason,
 .)Ribera, Farris, & Kirk, 2003مجموعهای از مقاالت
با مدلسازی کمی در زمينه محصوالت مرتبط با گياهان
دارويی با درنظر داشتن نوع تصميمگيری و سطح
تصميمات در زنجيره و معيارهای تصميمگيری بهصورت
خالصه در جدول  1آمده است.
با توجه به جدول  1در طی دو دهه اخير بيشتر
تصميمات زنجيره تامين از نوع تاکتيکی و عملياتی ،با
پيشفرض تصميمات استراتژيک هستند .در غالب مدل-
ها ،معيار اقتصادی زنجيره در نظر گرفته شده و
معيارهای کيفيت و محيطزيست نيز در کنار معيار
اقتصادی درنظر گرفته شده است .در چهار مورد اخير از
مقاالت ،هدف حفظ کيفيت محصوالت فسادپذير لحاظ
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شده است .بيشتر مدلهای طراحی زنجيره تامين
کشاورزی -غذايی دارای  4 ،3يا  5سطح هستند که
اغلب شامل بخشهای تامين مواد اوليه ،فرآوری ،انبار-
توزيع و مشتری است و در اغلب برنامهريزیها حمل و
نقل بين بخشها نيز در سطح عملياتی انجام شده است.
در مقاله حاضر زنجيره گياه دارويی رازيانه بهصورت
برنامهريزی دوهدفه ،رو به جلو  ،با پارامترهای قطعی ،با
برنامهريزی خطی و مختلط عدد صحيح و با در نظر
داشتن چهار سطح خريداری گياه ،فرآوری ،توزيع و
مشتری بههمراه حمل و نقل مورد مطالعه قرار گرفته
شده است .نوآوریهای تحقيق شامل در نظر گرفتن
معيار کيفيت از نظر مشتری در کنار سود زنجيره در يک
زنجيره تامين محصول فسادپذير و همچنين ،بهکارگيری
نتايج تحقيق در کشور به صورت شبکه زنجيره تامين
گياه دارويی است .روش تحقيق کمی و از نوع مطالعه
موردی است.
روش تحقيق
در اين مقاله شبکه زنجيره تامين شامل  4سطح از
تامين تا مشتری نهايی است .روش تحقيق کمی و به-
صورت مطالعه موردی است .در سطح اول ،محصوالت
بهصورت تضمينی طی قراردادهايی با توليدکنندگان
خريداری میشوند .در سطح دوم ،زنجيره مراکز تجميع
هستند که بهدليل حجيم بودن دستگاههای فرآوری و
پايين آوردن هزينه کل فرآوری ،دستگاهها بهصورت
متمرکز در مراکز مکانيابی شده مستقر میشوند .دو نوع
محصول در زنجيره مورد نظر است .محصول نوع اول،
محصول تازه و محصول دوم محصول خشک شده است
که هر دو بستهبندی میشوند .در سطح سوم ،مراکز
انتقال قرار دارند که محصوالت به اين مراکز انتقال می-
يابند و تا زمان بارگيری و حمل به مراکز مشتريان ،در
اين مراکز در شرايط دمای مناسب سردسازی برای
محصوالت نگهداری میشوند .سطح چهارم زنجيره نيز
مشتريان هستند.

1. forward
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جدول  - 1خالصه مرور ادبيات مدلهای کمی زنجيره تامين محصوالت فسادپذير دارای مورد مطالعه

تحقيق حاضر

√

√

خطی

غيرخطی

) (MILP

)(MINLP

استاتيک

فازی

احتمالی

استوار

شامل مکانيابی

بدون مکانيابی

عملياتی

تاکتيکی
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√
√

مسايل طراحی شبکه در سطح استراتژيک شامل
مکانيابی مراکز فرآوری و توزيع و در سطح تکنيکال
شامل تخصيص مراکز توزيع به مراکز مشتريان است .در
اين شبکه ،تصميمات عملياتی شامل تعيين مقادير و
حالتهای حمل تريلی يا وانت بين بخشهای مختلف
زنجيره برای تامين تقاضای مشتريان عمده نيز مورد
توجه است .نمايشی از زنجيره در شکل  5ديده میشود.

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

√

تک محصول

√

√

√

√

برداشت

پويا

√

√

√

√

√

√

√

√

√

l

√
√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

K

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

حمل و نقل

رو به جلو
√

√

√

√

انبار

رو به عقب

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

فرآوری

قطعی

√

√

√

√

√
√

√

√

√

توزيع

استراتژيک

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

چند محصول

√

√
√

√

√

تامين مواد اوليه

√

√

√

√
√

مشتری

Sotosilva,
2017
De keizer
et. al,
2017
Banasik et
al, 2017
Kalantari
et. al,
2016
Ghezavati
, et al,
2015
Ahumada
et al, 2012
Rong et
al., 2011
Ahumada
et al.,
2011
Ferrer J.
C. et. al,
2008
Bilgen et
al, 2007
Levis et
al, 2004
Apaiah et
al, 2004
Rantala,
2004
Miller et
al., 1997

√

√

√

√

√

محصوالت غذايی -دامی -کشاورزی

Mohebaliz
ade, 2020

جريان

اجزاء شبکه

گل ،و گياه دارويی

نويسنده و
سال انتشار

نوع مدل

پويايی

نحوه مواجهه
با
عدم قطعيت-

سطح
تصميمات

حوزه مطالعه

داروی گياهی و داروسازی

نوع مساله

تعداد
محصول
در
زنجيره

√

√

J

√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

i

شکل  :5نمودار جريان زنجيره گياهان دارويی

√

√

خزائلی و همکاران :طراحی شبکه زنجيره تامين محصول رازيانه...

پس از مطالعه ادبيات موضوع و با در نظر گرفتن
مفروضاتی برای شبکه زنجيره تامين گياهان دارويی،
مدلسازی رياضی به روش  MILPبا دو هدف سود
زنجيره و کيفيت نهايی محصول انجام شده است .ويژگی
کيفی رنگ سبز بصری گياه در بررسی کيفيت گياه مورد
نظر تحقيق است ( .)Arabhosseini, 2005aکيفيت
نهايی بهصورت تفاضل کيفيت ماده اوليه و کيفيت از
بين رفته (بهصورت تابعی از متغير زمان) طبق رابطه ()1
در نظر گرفته شده است .مدل توسط دادههای واقعی در
مورد مطالعه گياه رازيانه مورد بررسی و صحت سنجی
قرار گرفته است.
تحقيق حاضر در دسته تحقيقات کاربردی قرار دارد
و به هدف طراحی يکپارچه مراحل چندگانه تامين
(خريد) مواد اوليه ،تجميع و بستهبندی ،توزيع و مشتری
در زنجيره تامين محصول گياه دارويی با درنظر گرفتن
ويژگی کيفی محصول و همچنين سود محصوالت انجام
شده است .موضوع از ديد نهاد متولی گياهان دارويی در
اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی استان همدان
و به دنبال افزايش درآمد از طريق ارايه محصول با
کيفيت و جلب رضايت بازار عمدهفروشان کل کشور
انجام شده است .مدل برنامه ريزی رياضی در نرمافزار
 GAMSنسخه  ،24.1.2برنامه نويسی و به روش دقيق
توسط برنامه  Cplexدر رايانه با پردازنده Intel 2.13-
 GHz processorحل شده است .با بررسی پاسخها در
حاالت مختلف ،مدل صحت سنجی و اعتبار سنجی شده
است.

تعدادی مراکز بالقوه برای تجميع محصوالت ،با
ظرفيت مشخص در سطح استان از قبل در نظر گرفته -
1
شده است.
تعدادی مراکز انبار بالقوه با ظرفيت مشخص در
سطح استان از قبل در نظر گرفتهشده است.
محصوالت رازيانه شامل دو نوع گياه خام و بذر
خشک شده است.
تقاضا برای محصول گياه دارويی مورد نظر بهصورت
کلی در مراکز استانهای مختلف کشور مشخص است و
متولی زنجيره مجاز است به هر ترکيب از محصوالت
فرآوری شده ،تقاضای مشتريان را تامين کند.
سبزی گياه دارويی بهعنوان شاخص کيفيت اين
محصول مورد نظر است و ميزان سبزی گياه در دمای
ثابت بهصورت خطی با شيب ثابت منفی معادل ) (-kدر
طول زمان طبق رابطه ( )1کاهش میيابد ( Labuza,
.)1982
سرعت حمل در فاصله بين مراکز بهصورت يکنواخت
فرض شده است و زمان سفر ( ،)tطبق رابطه ( )3با
مسافت ( )dو سرعت ( )vمرتبط است.
رابطه ()3
t d /v
2
شامل هزينه ثابت احداث برای هريک
هزينه زنجيره
از مکانهای فرآوری و مراکز انبار و هزينه متغير شامل
تامين مواد اوليه و هزينه حمل و نقل سرد و هزينههای
عملياتی شامل تخليه و بارگيری و فرآوری خشک کردن
و همچنين ،هزينه نگهداری (موقت) در مراکز توزيع
است (.)Nakandala, Lau, & Zhang, 2016

مدل رياضي

در اين بخش ،تشريح کامل شبکه زنجيره تامين به
صورت مدل رياضی ،شامل مفروضات ،نشانهها ،پارامترها
و متغيرهای تصميم ارايه شده است.

عاليم به کار رفته در مدل

عاليم بهکار رفته در مدل شامل مجموعهها و
انديسهای مرتبط با آنها ،پارامترها و متغيرهای تصميم
بهشرح زير است:

مفروضات مدل

قرارداد تامين محصول با مراکز تامين کننده (مزارع)
در سطح استان از قبل انجام شده و تامينکنندگان
مشخص است.

مجموعهها و انديسها
i∈I
j∈ J
k∈ K
l∈L

1. Mixed integer linear programming
2 .exact

689

m∈M

شاخص مراکزتوليد و زراعت محصول
شاخص مرکز فرآوری محصول
شاخص مراکز انتقال
شاخص مشتريان
نوع روش حمل و نقل ( m= 1حمل با تريلی،
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 m= 2حمل با وانت بار)
نوع محصول (گياه خام، p=1بذر خشک
شده)p=2

p∈P

پارامترها

 Pdiميزان توليد محصول مرکز توليد ( iتن)
Pri
قيمت خريد واحد محصول از مزرعه دار i
(تومان)106
Sa p
قيمت فروش واحد محصول نوع p
(تن/تومان)106
 Cap jpظرفيت مرکز فرآوری jام در محصول نوع (pتن)
Capkp

ظرفيت مرکز توزيع kام در محصول نوع ( pتن)

 Capmpظرفيت مد حمل ونقل mبرای محصول نوع
(تن)
dij
مسافت بين مرکز توليد  iو مرکز فرآوری j
()Km
 d jkمسافت بين مرکز فرآوری  jو مرکز توزيع k
()Km
vi  j
سرعت حمل و نقل بين مرکز توليد  iو مرکز
فرآوری  jبا حالت حمل )Km/h( m
v j  k
سرعت حمل و نقل بين مرکز فرآوری  jام و مرکز
توزيع  kبا حالت حمل )Km/h( m
vk l
سرعت حمل و نقل بين مرکز توزيع  kام و مشتری
 lبا حالت حمل )Km/h( m
Capt cos t jp
هزينه سرمايه گذاری برای ايجاد مرکز فرآوری برای
هر واحد محصول نوع p
Trans cos tmp
هزينه حمل هر واحد (تن) محصول نوع  pبا حالت
حمل m
rp
نرخ تنزل کيفيت محصول خام و فراوری شده p
کيفيت اوليه (رنگ سبز) محصول در مرکز i
Qi
m

m

m

درصد افت کلی کيفيت اوليه در محصول نوع  pام
ميزان تقاضای مشتری مرکز l

dl

متغيرهاي تصميم
Xj

اگر مرکز فرآوری  jاحداث شود  ،1در غير اينصورت
0
اگر محل انبار  kاحداث شود  ،1در غير اينصورت 0

X jp

اگر فرآوری نوع  pام محصول در مرکز فرآوری j
انجام شود  ،1در غير اينصورت 0

Xk

qij

q jp
q jp
m
k

qkp
qkp
m
l

qlp

N

m
j  k

m
k  l

ميزان محصول نوع  pام ارسالی از مرکز فراوری  jام
به مرکز توزيع  kبا وسيله نقليه m
ميزان محصول نوع  pارسالی از مرکز توزيع k
ميزان محصول نوع فرآوری  pام ارسالی از مرکز
توزيع  kام به مشتری  lاز طريق روش حمل m
ميزان محصول ارسالی نوع  pام به مشتری l

N

m
i  j

p

)∝(p

X kp

اگر مرکز توزيع  kام مجهز به سطح دمای سردسازی
برای محصول نوع  pام باشد  ،1در غير اينصورت 0
ميزان محصول ارسالی از مرکز توليد  iام به مرکز
فرآوری j
ميزان محصول فرآوری شده نوع  pام در مرکز j

N

تعداد وسيله موردنياز از مد حمل و نقل نوع m
ارسالی از مرکز  iام به مرکز فرآوری j
تعداد وسيله موردنياز از مد حمل و نقل نوع m
ارسالی از مرکز فرآوری  jام به مرکز توزيع k
تعداد وسيله موردنياز از مد حمل و نقل نوع m
ارسالی از مرکز توزيع  kام به مشتری l

تابع هدف و محدوديت ها

مدل طراحی شده دارای دو تابع هدف از نوع
بيشينهسازی است .محدوديتها ،شامل محدويتهای
تعادل بين ورودیها و خروجیها و محدوديتهای
ظرفيت و محدوديت برآورده کردن تقاضاها است .در
ادامه ،به جزييات مدل پرداخته شده است.
توابع هدف

Obj 1: Max Rev   Sa .q –  Pri .qi  j
p
l

p

l, p

i, j

) ( Capt cos t jp .x jp   Capt cos tkp .xkp
j, p

'k, p

) ( Oper cos t .q   Invest cos tkp .qkp
p
j

k, p

Trans cos t pm .q j 
) .d jk
m
k



p
j

j, p

( Trans cos t1m .qi 
.d 
m
 j ij
i, j

j , k ,p, m

.qk 
) .d
m
 l kl

k ,l,p, m

رابطه ()4

).qij
) ).q kp m l

m
p

 Trans cos t

(

Obj 2 : Maxfinalquality 
m
i  j

m
k  l



 ( p)*(Q(i).pd i r ( p).(dij / v

i , j , m ,l,k, p

).q jmkp  r ( p).(d kl / v

m
j  k

r ( p).(d jk / v

رابطه ()5

محدوديتهاي تعادل جريان
رابطه ()6

j , p

p
j 
k

q
k



p
j

q
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رابطه ()7

k , p

رابطه ()8

l , p

رابطه ()9

k , p

رابطه ()10

l

qkp   q jp k
j

qlp   qkp
m
l
k ,m

qkp   qkp
m
l
l ,m

ql   qlp
p

محدوديتهاي ظرفيت
رابطه ()11

i

رابطه ()12

j , p

رابطه ()13

k , p

qkp  Capkp .xkp

رابطه ()14

i, j,m

qij  Capm .Ni 
m
j

رابطه ()15

j, k ,m, p

q jp
 Capmp .N jp
m
m
k
k

رابطه ()16

k ,l,m, p

qkp
 Capmp .N kp
m
m
l
l

رابطه ()17

l

رابطه ()18

i, j, m



Ni 
  qij / capm   1
m
j



رابطه ()19

j,k, m, p



N j 
   N jp
/ cap mp   1
m
m
k
k
 p


رابطه ()20

k ,m, l

 Pd i

q

ij

j

q jp  Cap jp .x jp

ql  dl



N k 
   N kp
1
m
m
l
l 
 p


نوع متغيرها
X j , X k , X jp , X kp  0,1 ,
qi  j , q pj , q jp
, q kp , qkp
, q lp , q l  0
m
m
k
l

N j 
, N k 
m
m
k
l
رابطه ()21

i, j, k , m, l , p

برنامهريزی بهصورت يک مدل دوهدفه است .رابطه
( )4تابع هدف حداکثرسازی سود است که معادل با
تفريق درآمد حاصل از فروش و هزينههاست .هزينهها
بهترتيب در اين رابطه شامل هزينه خريد محصوالت از
مزرعهداران ،هزينه ثابت احداث مراکز فرآوری و مراکز
توزيع ،هزينه عملياتی مراکز فرآوری و هزينه نگهداری
موقت محصوالت در مراکز توزيع و همچنين ،هزينه
حمل در طول فواصل بين بخشها با استفاده از عامل
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هزينه تن -کيلومتر در حاالت مختلف حمل است .رابطه
( )5تابع هدف حداکثرسازی کيفيت محصول در دست
مشتری است .اين تابع بهصورت خطی است .کيفيت
نهايی بهصورت تفريق کيفيت اوليه با در نظر گرفتن افت
کيفيت در فرآوری و افت کيفيت در طول حمل
محصوالت با استفاده از نرخ تنزل کيفيت )  r ( pدر
طول زمان ،بين مراکز مختلف از خريد محصوالت تا
مراکز فرآوری ،از مراکز فرآوری تا مراکز توزيع و از مراکز
توزيع تا مشتريان عمده فروش است .زمان حمل در اين
رابطه با فرض سرعت يکنواخت وسايط حمل و نقل،
طبق رابطه ( )3درنظر گرفته شده است .که در نتيجه،
ميزان افت کيفيت در هر مرحله حمل بين بخشها
معادل ) r ( p ).(d / vلحاظ شده است.
مدل با هدف حداکثرسازی همزمان کيفيت و سود
به انتخاب مراکز فرآوری و توزيع میپردازد ،بهگونهای که
کوتاهترين فواصل بين بخشها انتخاب شود و همچنين،
نوع حالت حمل بين بخشها بهگونهای انتخاب میشود
که هم هزينههای حمل حداقل شود و همچنين ،حالت
حمل با سرعت بيشتر انتخاب گردد تا زمان حمل
محصوالت کمتر گردد و به اين ترتيب ،کيفيت محصول
به صورت کمينه افت میکند .رابطه ( )6معادله تعادل در
هر گره مربوط به مراکز فرآوری در انواع محصوالت است.
رابطه ( )7و ( )9معادله تعادل هر يک از انواع محصوالت
فرآوری شده در مراکز توزيع است .رابطه ( )8و ()10
معادله تعادل ميزان محصوالت در دست مشتريان در
مراکز استانها است .رابطه ( )11نامعادله محدوديت
ظرفيت توليد مزارع )12( ،نامعادله محدوديت ظرفيت
مراکز فرآوری و ( )13نامعادله محدوديت ظرفيت مراکز
توزيع است .رابطه ( )14و ( )15و ( ،)16بهترتيب
نامعادله محدوديت ظرفيت حاالت حمل بين مراکز
خريد مواد اوليه تا مراکز فرآوری ،نامعادله محدوديت
ظرفيت حاالت حمل مراکز فرآوری تا مراکز توزيع و
نامعادله محدوديت ظرفيت حاالت حمل مراکز توزيع تا
مشتريان است .رابطه ( )17نامعادله تامين تقاضا است.
رابطه ( )18و ( )19و ( )20بهترتيب معادله محاسبه
تعداد وسايط نقليه نوع  mبين مراکز در زنجيره است.
رابطه ( )21نشانگر نوع متغيرهای تصميم است.
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نتايج و بحث
مدل رياضی ارايه شده با استفاده از دادههای قطعی
در زنجيره تامين مورد مطالعه گياه دارويی رازيانه کشت
شده در استان همدان مورد بررسی قرار گرفته شده
است .دادهها شامل هزينههای خريد واحد محصول از
مزارع مختلف با کيفيت های اوليه مختلف ،درصد افت
اوليه کيفيت دو نوع محصول خام و خشک شده )،∝(p
هزينههای ثابت احداث و هزينههای عملياتی بخشهای
مختلف زنجيره ،هزينههای تن -کيلومتر حاالت حمل،
قيمت فروش واحد محصول در سال  1397و و نرخ زوال
هر نوع محصول فرآوری شده  rpاست .داده های
مربوط به پارامترهای مساله در مورد مطالعه از طريق
مصاحبه با خبرگان در شرکت رازيان و همچنين،
کارشناسان اتاق بازرگانی ،صنايع و معادن و کشاورزی
استان استخراج شده است .برای 2حل مدل نياز به
استفاده از روشهای فرا ابتکاری نيست و مدل بهروش
دقيق در زير برنامه  Cplexحل شده است .پاسخهای
ايدهآل (*) و ضد ايدهآل ( )nadirبهترتيب برای تابع
هدف اول (سود) و تابع هدف دوم (کيفيت نهايی) به اين
صورت است:
Utility*= +91470,
(106تومان)Utilitynadir= -86370
Quality*=+5875 ,
Quality nadir= -22854

کيفيت اوليه و نهايی بهصورت سبزی گياه به صورت
نسبتی از  100درصد رنگ سبز گياه در نظر گرفته شده
است .بنابراين ،واحد شمارش کيفيت ،مجموع کيفيت-
های کل محصوالت با در نظر گرفتن نسبتی از حداکثر
کيفيت  100درصد برای هر واحد (تن) محصول است.
سود بهينه بدون در نظر گرفتن کيفيت محصوالت
به ميزان  106( 91470تومان) است .در اين حالت
کيفيت نهايی برای مجموع کل محصوالت به ميزان
مقدار ( -22854واحد) است.

کيفيت بهينه به ميزان ( 5875واحد) برای کل واحد
محصوالت است .در اين حالت ،سود به ميزان – 86370
( 106تومان) و به معنی ضرر است.
تعيين مرز پاسخهاي موثر

با توجه به اينکه اهداف در اين مساله دارای تعارض
هستند ،حل موثر مساله دوهدفه برنامه ريزی فوق به-
روش محدوديت اپسيلن3در شکل  ،6در بخشهای ()2
و ( )4نمودار نشان داده شده است .همچنين ،دو حالت
بهينه تک هدف سود و کيفيت بهترتيب در دو نقطه Cو
 Bديده میشود.
نقطه A

نقطه B

10000
5000

1

0
-5000
-10000
-15000
نقطه C

-20000
-25000

شکل  :6نمودار تغييرات تابع کيفيت بر حسب تابع سود

تابع نرمال شده به صورت مجموع موزون توابع هدف
به صورت رابطه ( )22تعريف شده است.
رابطه()22

1

) z0  w1 *(z1 / z1 )  w2 *(z2 / z2


و 2

z
 zپاسخهای ايدهآل توابع هدف هستند.
پاسخهای مدل در در نقطه  ،Aنقطه برابری اهميت دو
تابع سود و کيفيت از نظر تصميم گيرنده
( ،)w1=w2=0,5ارايه شده و برای تحليل حساسيت مدل
مورد استفاده قرار گرفته است .در اين نقطه سود به
ميزان  106( 39350تومان) و کيفيت به ميزان 5875
واحد برای کل محصوالت است.
تحليل حساسيت

در اين بخش ،سنجش صحت مدل به کمک بررسی
رفتار مدل نسبت به تغييرات برخی پارامترهای مهم
1. www.razian.co
2. www.hccim.com

3. Epsilon- constraint

خزائلی و همکاران :طراحی شبکه زنجيره تامين محصول رازيانه...

انجام شده است .پارامترهای تحليل شده شامل  -1وزن
توابع هدف  -2سرعت حاالت حمل است .نتايج بررسی
بهصورت زير است :همانطور که در شکل  7ديده میشود
با افزايش اهميت تابع سود ،تابع نرمال شده افزايش می-
يابد و تابع موزون در حالت حداکثر وزن تابع سود به
بيشترين مقدار رسيده است.
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تغيير سرعت دو وسيله نقليه نوع تخصيصهای بين انواع
مراکز ،ثابت میماند.
2500
2000
1500
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 رفتار تابع نرمال شده اهداف نسبت به تغييرات وزن تابع سود

500

15000

0

10000
5000
0
-5000
-10000

شکل :7نمودار تغييرات تابع نرمال توابع هدف بر حسب وزن
تابع سود

بنابراين ،با توجه به شکل  5می توان نتيجه گرفت
که تابع نرمال شده اهداف ،حساسيت بيشتری نسبت به
تابع سود دارد تا به تابع کيفيت.
يکی از تصميماتی که بر هر دو تابع سود و کيفيت
تاثير میگذارد ،انتخاب حالت حملونقل است .باتوجه به
رابطه ( ،)1تابع هزينه شامل هزينه حمل نيز است و
هزينه حمل شامل هزينه تن -کيلومتر برای هر نوع
ناوگان حمل و نقل است .در بعد کيفيت ،با توجه به
رابطه ( )2تابع کيفيت نهايی درک شده با سرعت حمل-
ونقل رابطه مستقيم دارد .از طرفی ،تامين ناوگان حمل
با سرعت باال ،دارای هزينه تن -کيلومتر بيشتر است .به-
عبارتی ،کيفيت باال باعث میشود هزينه بيشتر و سود
کل کم شود .در راستای تحليل رفتار مدل نسبت به
سرعت حاالت حمل و نقل ،تغييرات مقادير حمل بين
مراکز مختلف نسبت به تغييرات سرعت حمل با تريلی و
وانت و همچنين تغييرات سود و کيفيت با توجه به
تغييرات سرعت ناوگان حمل و نقل بررسی شده است.
انتخاب حاالت و مقاديرحملشده در سرعت مختلف
حاالت حمل

در اين قسمت ،پاسخ مساله در  3حالت سرعت
حمل و نقل ناوگان در شکل  8خالصه شده است .با

شکل  :8نمودار تغييرات مقادير جابجا شده توسط حاالت
حمل نسبت به سرعتهای حمل و نقل

با توجه به سمت چپ نمودار ،در همه سه حالت
سرعت حمل ،محصوالت مزرعه  1به مرکز فرآوری  1و
محصوالت مزرعه  2به مرکز فرآوری  2منتقل می شوند.
همانطور که در سمت راست نمودار ديده میشود،
تخصيص مراکز فراوری به مراکز توزيع در هر سه حالت
تغييرات سرعت حمل ،مشابه و انتخاب نوع حمل هم
مشابه انتخاب شده است .بنابراين ،نوع تخصيصها به
سرعتهای حمل حساسيت نشان نمیدهد .اما با توجه
به تغيير ارتفاع ميلهها در نمودار فوق ،میتوان نتيجه
گرفت ميزان کاالی حمل شده و تعداد ناوگان حملونقل
موردنياز به تغييرات سرعت حمل و نقل ،واکنش نشان
میدهد .همچنين ،مقادير حمل به تغيير سرعت تريلی
حساسيت بيشتری نشان میدهد تا به سرعت حمل و
نقل وانت .به اين ترتيب ،با تغييرات سرعت حمل ناوگان
در هر حالت از سمت چپ به راست (يعنی رنگ آبی به
سمت رنگ قرمز) که سرعت کل هر دو ناوگان بيشتر
میشود مقادير تخصيص هم بيشتر میگردد .اين امر
نشان دهنده اين است که ميزان حملونقل کاالها تمايل
به اين دارد حملونقل کاالها را به ناوگان با سرعت
بيشتر تخصيص دهد .حاالت فوق به اين دليل است که
با صرف هزينه نسبتا بيشتر برای انجام حمل با سرعت
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بيشتر ،افت کيفيت بسيار کمتر و محصوالت با کيفيت
نهايی بيشتری در انتهای زنجيره حاصل شود.
رفتار توابع هدف نسبت به سرعت هاي مختلف حاالت
حمل

همانطور که انتظار میرود تابع سود و کيفيت هر دو
نسبت به تغييرات سرعت حمل واکنش نشان میدهند.
نتيجه تغييرات توابع مختلف نسبت به تغييرات سرعت
حمل ناوگان بهطور خالصه در شکل  9ديده میشود.
10000
8000
6000
4000
2000
0

شکل  :9نمودار تغييرات مقادير توابع هدف نسبت به تغييرات
سرعت ناوگان حمل و نقل

با توجه به نمودار فوق ،با افزايش سرعت ناوگان (از
ميله آبی به سمت ميله سبز) ،تابع در آمد ،هزينه کل،
تابع سود و همچنين ،تابع موزون افزايش میيابد .با
وجود اينکه با افزايش سرعت ناوگان ،هزينه حمل و
هزينه کل افزايش میيابد بهدليل تغييرات مقادير
تخصيص يافته به ناوگان با سرعت باال بر اساس تحليل
انجام شده در شکل  ،6محصول با کيفيت باال و با قيمت
باال ،به مشتريان تحويل داده می شود که اين باعث
افزايش درآمد و سود بيشتر نيز می شود .همچنين ،به-
دليل حساسيت بيشتر تابع موزون به تابع سود بر اساس
تحليل در شکل  ،5جهت افزايش تابع موزون بايد از
ناوگان حمل با سرعت بيشتر استفاده کرد .بررسیهای
فوق نشان میدهد مدل به تغييرات پارامترها پاسخهای
صحيح و منطقی نشان داده است و مدل از صحت
برخوردار است .همچنين ،با مقايسه پاسخها با شرايط
واقعی زنجيره تامين محصول ،اين نتيجه حاصل شده
است که مدل معتبر است.

نتيجهگيري
تا کنون در تحقيقات معدودی کيفيت محصول
فسادپذير گياهان دارويی در طول زنجيره تامين در نظر
گرفته شده است .در تحقيقات عامل دمای حمل در
کيفيت محصول و در طراحی بخشهای زنجيره درنظر
گرفته شده است ( ،)Rong, et al., 2011همچنين دمای
خشک کردن و انبارش سرد در سبزيجات و گياه دارويی
( )Arabhosseini, 2005aبررسی شده است .تاکنون
بررسی کيفيت محصوالت گياهان دارويی در قالب يک
زنجيره تامين چند سطحی با اجزای مختلف بهصورت
يکپارچه ارايه نشده است .تحقيق حاضر با درنظر گرفتن
دو جنبه سود و کيفيت بهطور همزمان در يک شبکه
زنجيره تامين محصول فسادپذير ،در چهار سطح اصلی
زنجيره ،به تصميمات در سطوح مختلف استراتژيک،
تاکتيکی و عملياتی پرداخته است .تحقيق حاضر با
کمينه کردن افت ويژگی کيفی در طول زنجيره با
استفاده از انتخاب مناسب حاالت حملونقل بخشهای
مختلف را يکپارچه کرده است.
در اين مقاله ،مساله طراحی شبکه زنجيره تامين
محصول گياهان دارويی با تاکيد بر فسادپذيری آن به-
صورت يک مساله برنامهريزی رياضی دو هدفه بيان و
مدلسازی شده و در مورد مطالعه تامين گياه دارويی
رازيانه استان همدان و عرضه آن به تمام کشور ،انجام
شده است .برنامهريزی عالوه بر اهميت سودآوری
محصول ،بهدليل اهميت کيفيت و سالمت ماده گياه
دارويی و فرآوردههای آن برای مصرف کننده ،مبتنی بر
حداقل سازی افت کيفيت محصول در طی زمان و
بنابراين ،حداکثرسازی کيفيت نهايی محصول نيز است.
در اين شبکه ،مکانيابی مراکز مختلف فرآوری و
همچنين ،مراکز توزيع در سطح استراتژيک انجام شد.
همچنين ،نحوه تخصيص کاالها از انواع مختلف برای
پاسخ به نياز مشتريان و کانال عرضه محصول از توليد-
کننده تا مراکز فرآوری و سپس ،تا مراکز توزيع و سپس
به مشتری تعيين شد .همچنين ،در سطوح عملياتی
ميزان کاالی ارسالی از دو نوع محصول رازيانه تازه و
خشک شده و نحوه حملونقل آن در بين بخشها تعيين
شد .دو عامل نرخ نزول کيفيت محصول فسادپذير و
همچنين ،طول زمان حمل ،عوامل اصلی افت کيفيت
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هستند .روش حمل و نقل با درنظرگرفتن هزينهها حمل
مربوطه بر هزينه زنجيره تاثير مستقيم دارد و بنابراين ،با
توجه به تاثير سرعت حمل بر زمان حمل ،بر کيفيت
بهطور غيرمستقيم تاثيرگذار است.
نتايج مدل حاضر بر اساس پاسخ در نقطه  Aکه
نقطه برابری اهميت دو معيار سود و کيفيت است در
تصميمگيریهای شبکه ،بهصورت زير است:
برای احداث مراکز فرآوری و مراکز توزيع از ميان 5
مرکز کانديدا ،نزديکترين مراکز به مراکز توليد در سطح
استان توسط مدل انتخاب شد .بهطوریکه  2مرکز
فرآوری و توزيع منطبق با  2مرکز توليد تعيين شد و
مراکز فرآوری و توزيع بهعنوان قطب فرآوری -انتقال
درنظر گرفته شده است .اين امر بهدليل کمينه کردن
هزينه حمل و همچنين ،کمينه کردن افت کيفيت در
طول زمان در فواصل بين بخشها رخ داده است.
ميزان کاالهای ارسالی و نوع کاالها از ميان انواع
محصوالت بهگونهای انتخاب شد که تقاضاها با حداکثر
کيفيت نهايی بهدست مشتری برسد.
مدل با درنظر گرفتن هزينه انواع حاالت حمل و
سرعت آنها و اثر سرعت بر زمان حمل و ميزان افت
کيفيت ،به انتخاب حالت حملونقل در بين مراکز
پارداختهاست .همچنين ،تعداد ناوگان مورد نياز از هر
نوع بين بخشهای مختلف تعيين شده است .شمايی از
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شبکه زنجيره تامين بههمراه پاسخها در نقطه موثر
انتخابی  Aبه صورت شکل  10است.

همدان -تقاضا  100تن

 550تن محصول تازه-
حمل با  28سفر تريلی
کرمانشاه -تقاضا  50تن

هاب انتقال
در رزن

 1000تن محصول
خشک شده بوسيله
 50سفرتريلی
و  1000تن محصول
تازه حمل بوسيله 677
سفر وانت

انتقال  2000تن
محصول خام
خريد
محصول در
رزن

خشک کن
در رزن

 50تن محصول خشک
با  3سفر تريلی

تهران -تقاضا  100تن

.
.
.

 100تن محصول خشک
با  40سفر پيکا باری

زاهدان -تقاضا  100تن

هاب انتقال در
کبودرآهنگ

 1000تن محصول
خشک شده با 20
سفر تريلی

خشک کن در
کبودرآهنگ

انتقال 1000
تن محصول
خام
خريد محصول
از
کبودرآهنگ

 100تن محصول خشک
با  5سفر تريلی

شکل  :10شبکه زنجيره تامين گياهان دارويی رازيانه

به اين ترتيب ،برای ايجاد شبکه زنجيره تامين گياه
دارويی خاص رازيانه و جهت پاسخگويی به تقاضای
مفروض مراکز استانها ،بايستی دو تسهيل شامل دو
قطب فرآوري -انتقال در دو شهرستان رزن و
کبودراهنگ ،احداث شود .تعداد سفر ناوگان بين بخشها
در جدول  2آمده است.
جهت جابهجايی محصوالت از مراکز فرآوری به
مراکز توزيع ،با توجه به ظرفيت هر يک از ناوگان حملو
نقل ،به تعداد ناوگان  2438بار حمل با وانت با ظرفيت
 2,5تن و  158بار حمل با کاميون با ظرفيت  20تن
نياز است.

جدول  :2تعداد سفر بين بخشهای زنجيره
مرکز فرآوری
رزن

مرکز
توليد
مرکز
فرآوری
مرکز
توزيع

مرکز توزيع

کبودرآهنگ

وانت

تريلی

وانت

تريلی

1

800

-

-

-

2

-

-

400

-

رزن
وانت

تريلی

1

667

50

2

-

-

مراکز استانها
کبودرآهنگ

وانت

-

تريلی

وانت

تريلی

20

1

321

67

2

240

21
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در اين حالت ،سود به ميزان  106( 39350تومان) و
کيفيت به ميزان  5875واحد است .در اين حالت فروش
کل  106( 120000تومان) و هزينه کل 106( 80650
تومان) است.
در شکل  ،11نحوه تخصيص مراکز توزيع گياه
دارويی رازيانه در همدان به مراکز تمام استانها ،با
درنظر گرفتن دو حالت حملو نقلی وانت و تريلی نشان
داده شده است.
پاسخ مساله بهگونهای است که مراکز فرآوری و
توزيع بهصورت قطب مشترک فرآوری -انتقال بر تعدادی
از مراکز تامي ن گياه منطبق شده است و اين امر هزينه
حمل و افت کيفيت در مسير بين بخشهای تامين تا
توزيع را کمينه و معادل مقدار صفر میکند.

نمودار  :11تخصيص قطبها به مراکز استانها
قطب در سمت راست شکل :مرکز رزن،
قطب در سمت چپ شکل :مرکز کبودرآهنگ

نوع حالت حمل با سرعت بيشتر جهت کاهش افت
کيفيت در فواصل مراکز توزيع و مراکز مشتريان انتخاب
شده است.

محدوديتها و تحقيقات آتي

بر اساس مطالعات انجام شده رويه مديريت
محصوالت گياهان دارويی به صورت يک زنجيره از
تامين تا مشتريان داخلی در کشور ديده نشده است و
مراحل خريد ،انتقال و توزيع از مراکز تامين تا مشتريان
به صورت گسسته و بهصورت غيررسمی و توسط تجار
شناخته شده ،مبتنی بر قدمت و تجربه ايشان ،انجام
میشود .مراحل مطالعاتی انجام شده در اين تحقيق
طراحی شبکه میتواند برای انواع سبزيجات و ميوهجاتی
که نرخ تنزل کيفيت آنها ثابت و مشخص است و دارای
عمر مفيد محدود هستند استفاده شود و دراينصورت،
بايستی با تغييرات جزيی در دماهای سردسازی متناسب
با اصل جغرافيايی محصول ،در مدل تغييراتی ايجاد شود.
پيادهسازی طراحی شبکه موجود میتواند برای انواع
محصوالت توليدی برجسته در هر استان ،با در نظر
گرفتن شرايط مختلف زنجيره انجام شود.
پارامترهای ميزان عرضه و تقاضا در اين تحقيق به-
صورت قطعی در نظر گرفته شده است که عموماً ميزان
عرضه بهدليل شرايط تغيير پذير آب و هوا و همچنين
ميزان مصرف مشتريان غيرقطعی است .در تحقيقات آتی
میتوان شرايط عدمقطعيت در پارامترهای عرضه و
همچنين ،تقاضا و قيمت محصوالت را نيز در مدل
لحاظ کرد .گسترش زنجيره برای انواع محصوالت در
اولويت برنامهريزی مانند زعفران ،گشنيز ،زيره،
بادرنجبويه و گل گاو زبان بهصورت تک محصول يا چند
محصولی در استانهای توليد کننده آنها پيشنهاد میشود.
سپاسگزاري

الزم میدانم از جناب آقای مهندس ذهبی دبير
کميته گياهان دارويی در اتاق بازرگانی استان همدان
بابت راهنمايیها و تاکيد بر اهميت انجام تحقيق حاضر
و کاربرد آن در سطح کشور قدردانی نمايم.
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