
 
 

 

 

طراحی یک مدل تاب آور زنجیره تامین خون تحت ریسک هاي عملیاتی و 
 اختاللی

 

 
 مانا رحمانی هریس

 

 نژاد ینیجواد حس دیس دکتر:راهنما استاد

 

 رحمانی دنیا دکتر :مشاور استاد
 

 ارشد یمدرك کارشناس افتیدر يبرا نامه انیپا

 یو اجتماع ياقتصاد يها ستمیس شیگرا عیصنا یمهندس رشته

 

 1398 وریشهر



 چکیده
 
ریسک هاي اختاللی با در نظر گرفتن  خون عیتوز زنجیره تامین تاب آور شبکه کیطراحی  نامه انیپا نیدر ا

انجام  مثل از بین رفتن تسهیالت، از بین رفتن بخشی از موجودي ، عدم قطعیت و... در مقدار تقاضا و عملیاتی

موجود در شبکه چون هزینه تاسیس  يها نهیدنبال کاهش هز است. مدل دو هدفه ارائه شده ابتدا به رفتهیپذ

تقاضاي برآورده شده  يساز نهیشیب يبرا سپس در تالش، هزینه جابه جایی ، هزینه نگهداري موجودي و ... و 

در راستاي طراحی شبکه به صورت تاب آور باشد. به نقاط تقاضا می  تخصیص داده شدهمتناسب با امتیاز 

ارائه شده  و... تامین کننده پشتیبان چون تقویت سازي تسهیالت ، انتقال موجودي سالم و  استراتژي هایی

بزرگ  زیکوچک و متوسط و ن يها در اندازه مسئله هاییدر ادامه . متناسب با اهداف زنجیره می باشنداست که 

آزادسازي  يشنهادیپ تمیالگور نیو همچن گمزافزار  نرم به کمک اپسیلون محدودیتروش  که با شده است ارائه

ارائه شده است که نمونه هاي موجود با  آنتروپی متقاطع در ادامه الگوریتم فراابتکاري .حل شده است الگرانژ

نتایج بدست آمده نشان  مقایسه شده است. قبلیو نتایج آن با نتایج روش هاي  اندحل شده  نیز این الگوریتم

 سهیمقا. داد بزرگ در زمان معقول نمی باشدمی دهد که روش اپسیلون محدودیت قادر به حل مسئله در ابع

در اندازه هایی از مسئله که نرم  آزاد سازي الگرانژ و آنتروپی متقاطع هايالگوریتم  دهد که روش نشان می سه

نشان  کهست جوابی در زمان مناسب پیدا کند، افزار قادر به یافتن جواب نبوده است بهتر عمل کرده و توانسته ا

در مقدار تقاضا از مدل سازي با توجه به عدم قطعیت موجود  .دارد يشنهادیپ هاي تمیاز قابل اعتماد بودن الگور

قابلیت هاي مدل را  استوار، روي مدل انجام شده اعتبار سنجی شد همچنیناستوار با رویکرد مولوي استفاده 

  نشان می دهد. 
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Abstract  
In this thesis, we design and implement a resilient blood supply chain network under operational 

risks and disruption such as facilities distruption, inventory loss, uncertainty, etc. We present a 

multi-objective model that seeks to reduce costs in the network such as location cost, 

transportation cost, inventory cost, etc., and maximize the fulfilled demands proportional to the 

scores assigned to demand points. We develop strategies such as the fortification of facilities, 

transfer the healthy inventories, backup suppliers, etc. that are in line with network design 

resiliency and tailored to the goals of the chain. We then solve several small, medium and large-

size problems with ε-constraint method using GAMS as well as the Lagrangian relaxation 

algorithm. Next, we present a meta-heuristic algorithm, named Cross Entropy. We define and 

solve different size problems using this algorithm and compare the results. The results show that 

the ε-constraint method is not capable of solving large-scale problems in a reasonable time. 

Comparison of the three methods shows that the Lagrangian relaxation algorithm and Cross 

Entropy algorithm performs better for the big size problems, which the software was unable to 

find the solution. Furthermore, the Lagrangian relaxation algorithm and Cross Entropy 

algorithm are able to find the answer in a reasonable time (find the answer efficiently), indicating 

the reliability of the proposed algorithms. 
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