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 چکیده

ها استت   دهی به مشتریان، دو چالش اصلی برای شرکتها و توسعه خدمتدر محیط رقابتی امروز، کاهش هزینه

جلتو و معکتو    بههای رومحیطی، الزم است تا جریان های زیستکمیابی منابع و نگرانیدلیل از سویی دیگر، به

تولید و بازیافتت محوتوال ، متا را بته طراحتی      مواد، در زنجیره تأمین هماهنگ شود  همچنین، رشد نیاز به باز

 کند زنجیره تأمین حلقه بسته هدایت می

موجودی در زنجیره تأمین حلقه بسته با  -گذاریقیمت -یابیدر این تحقیق، یک مدل ریاضی برای مسئله مکان

هدف حداکثر کردن سود کلی شرکت، توستعه داده شتده استت  در ایتن شتبکه چنتد محوتولی، تقاضتا بترای          

اند  بته منظتور   نظر گرفته شدهقطعی درهای غیرمحووال  جدید و مقدار محووال  بازگشتی، به صور  پارامتر

ه متدل ارائته   جا کاز آنهای فازی استفاده شده است  ت موجود در مدل، از تئوری مجموعهبرخورد با عدم قطعی

، بته منظتور نشتان    های مرسوم خطی کرده و سپسبا استفاده از روشخطی است، ابتدا آن راشده، یک مدل غیر

ستپس تحلیتل   و افتزار گمتز کتد   شتده در نترم   پیشنهادی، ابتدا مدل قطعی دادن کارایی و عملکرد مدل ریاضی 
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Abstract 

In today's competitive business environment, cost reduction and customer service 

improvement are the two major challenges for each company. Due to the resource scarcity 

and environmental concerns, the forward and reverse material flows need to coordinate in 

supply chain. The growing need for remanufacturing and recycling leads to the design of 

closed loop supply chain. 

In this study, I present a mathematical model for location- pricing- inventory problem in 

closed loop supply chain to maximizing the company profit. In this multi-product network, 

demand for new product and the amount of return product are uncertainty parameters. In 

order to deal with the uncertainty existing in the model, the theory of fuzzy sets is used. 

Since the proposed model is a nonlinear model, first it is linearized with conventional 

methods and then in order to demonstrate the efficiency and performance of the proposed 

model, the crisp model was coded in GAMS software and then the sensitive analysis was 

performed.  
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