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چکیده
با توجه به افزایش رقابت بین واحد هاا توییاد و بوداوو داواو اوییاه باا قیوات و بی یات
دناسب ،انتخاب تادینبنندها به بتواند داوه اوییاه دناساب را باا قیوات و بی یات دناساب ور
اختیار واحد تویید قرار وهد ضرورت پیدا دیبند .ور این تحقیق از وو رویکارو فر یناد تحییا
سیسیه دراتدی و برنادهریز ردانی به دنظور انتخاب تادینبننده دناسب ور حوزه دورو دطایعاه
است اوه شد .هدف بیی از انجام این تحقیق طراحای ایگاو ریاضای و روهیای باهدنظاور ببداوو
برنادهریز خطوط تویید از طریق انتخاب تادینبننده دناسب با رویکرو  FAHP-GPاست .عاووه
بر این اهداف فرعی شاد  :ایف .تعیین دیزان اهویت دعیارهاا داو ر ور انتخااب تاادین بنناده
دناسب ب .شناسایی دعیارها دو ر ور انتخاب تادین بنناده دناساب  .حاداق سااز هزیناه
تادین دواو اوییه .و .حدابثرساز ادتیاز حاصا از خریاد داواو اوییاه از فروشانداان دختیاف ه.
اویویتبند تادین بننداان ورحوزه دورو دطایعه دیحوظ شده است .از نجابه ور صانعت باذا
ساز است اوه از فر یندها دکانیکی و شیویایی دتعدو ور فر یند تویید دوجب بااهش بی یات
دحصول و افزایش هزینهها دیشوو .بناابراین باا اسات اوه از رویکارو FAHP-GPتاادینبننادها
انتخاب خواهد شد به داوه اوییه دناسدی را با بی یات باا  ،قیوات پاایین و زداان تحویا وهای
بهدوقع ور اختیار واحد تویید قرار وهد تا از این طریق بتوان برنادهریاز خات توییاد را ببداوو
بخشید .با توجه به اینکه ور حوزه دورو دطایعه هیچ قاعده و قانونی بارا انتخااب تاادین بنناده
وجوو نداشت وبارخانه داوه اوییه خاوو را از تاادین بنناداان دختیاف بادون توجاه باه ساوابق،
تواناییها و دعیارها دوجوو تادین دیبرو ،بنابراین اسات اوه از ایان رویکارو باعا شاد باه.1 :
دعیارها دو ر برا انتخاب تادین بننده دناسب ور این بارخانه شناسایی شوو و بتوان نهاا را
 .1عضو هیات عیوی وانشکده ددیریت و حسابدار وانشگاه زاو اسودی واحد تبران جنوب.
 .2عضو هیات عیوی وانشکده ددیریت وانشگاه زاو اسودی واحد تبران دربز.
 .3وانش دوخته رشته ددیریت صنعتی ،وانشگاه زاو اسودی واحد تبران دربز.
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با توجه به نظرات ددیران دختیف ور تصویمایر یحاظ برو  .2 .با بدست ورون وزن هریا از
این دعیارها بتوان اهویت هر ی از نها را ور انتخااب تاادینبنناداان دشاخ نواوو .3 .باا
رتده بند ازینهها ،تادین بننده اصیی را ور بارخانه باذ ساز شناسایی برو .4 .باا اسات اوه از
ددل برنادهریز ردانی و وارو برون دحادوویتهاا سیساتوی و یحااظ ینادین هادف عاووه
برتادین داوه اوییه دورو نیاز بارخانه ،هزینه خرید را به حداق رساند و ادتیاز حاص ازخرید دواو
اوییه از تادین بننداان دختیف را حدابثر نووو.
واژگان کلیدی :زنجیره تادین ،برنادهریز
دراتدی فاز ( ،)FAHPبرنادهریز

خطوط تویید ،تادینبننده ،فر یند تحیی سیسیه

ردانی(.)GP
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مقدمه
افزایش دطایدات دشتریان ،پیشرفتها اخیر ور فناور ارتداطات و اطوعات ،رقابت
ور بازارها جبانی ،باهش دقررات وویتی و افزایش ااهی شربتها از بازارها جبانی
رقابت را بیشتر از ا شته سختتر بروه است؛ بنابراین طی سالها ا شته شربتها
تویید برا باهش این فشار توربز بیشتر بر رو زنجیره تادین واشتهاند
( .)kilincci,onal,2511،02زنجیره تادین بنا به تعریف عدارت از :تبیه دواو اوییه ،تددی
این دواو به دحصول نبایی و توزیع ن به دشتریان است .انتخاب تادین بننداان دواو
اوییه یکی از دسائ بیید ور ددیریت زنجیره تادین به ویی تا یرهزینهها دواو خام و
قطعات بررو دحصول نبایی است .از اینرو ،شربتها تویید ورصدو تبیه داوه اوییه
با بوترین هزینه و ببترین بی یت هستند؛ بنابراین خرید داوه اوییه دناسب دیتواند
نقش دبوی ور باهش هزینهها ،افزایش سوو ور و رقابتپ یر شربتها واشته
باشد(.)kilincci,onal,2511،02
انتخاب تادینبننده دناسب دساًیه یند دعیاره است به هم عواد بوی و هم عواد
بی ی را ور بر دیایرو ،بنابراین جبت انتخاب تادین بننده دناسب زم است هم عواد
دیووس و هم عواد نادیووس ور نظر ارفته شوند ) .(Ghodsypour,Obrien,1991اار
یه فر یند تحیی سیسیه دراتدی به طور استروها برا ح دسائ یند دعیاره
دورواست اوه قرار دیایرو؛ ادا این روش به تنبایی نویتواند ابزار دناسب برا انتخاب
تادین بننده باشد .از طرفی است اوه از دعیارها بی ی و نادیووس ،خار از توانایی
برنادهریز ردانی است؛ ی ا تی یق FAHP1با  GP2ی ابزار دکویی است به دیتواند
نقاط ضعف یکدیگر را پوشش واوه وددل بادیی را برا تصویمایر واحد تویید فراهم
سازو (قرااوزیو ،برزار.)1311،
این دقایه به دنعکسبننده ی تحقیق ور زدینه طراحی ددل ریاضی و روهیی به
دنظور انتخاب تادینبننده دناسب ور حوزه دورو دطایعه است ،دشتو بر بخشها
دختیف از جویه درور بر اوبیات تحقیق ،تشریح دسایه و اهداف ،سوا ت تحقیق ،فردویه
برون دسایه ،ح ددل و تجزیه و تحیی نتایج حاص از ن و نبایتا جوعبند و
نتیجهایر است.
)1. Fuzzy Analatical Hierarchy Process (FAHP
)2. Goal Programming(GP
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مروری بر ادبیات تحقیق :ونیا اطراف دا دویو از دسائ یند دعیاره است و انسانها
هویشه دجدور به تصویمایر ور این زدینهها هستند.
انتخاب تادینبننده ی دساًیه ینددعیاره و شاد دعیارها بی ی و بوی است؛ ی ا
به دنظور انتخاب ببترین تادین بننده ،زم است هم عواد دیووس و هم عواد
نادیووس ور نظر ارفته شوند .هنگادیبه دحدوویت نیز وجوو واشته باشد دشک
پیچیدهتر دیشوو .ور این شرایت ددیران باید ور دورو وو دشک تصویم بگیرند :ببترین
تادین بننده بدام است و یه دقدار از نها باید خریدار شوو .برخی از نویسنداان از
تربیب اعداو صحیح ،اهداف و برنادهریز یند هدفی برا ح این دشک است اوه
دیبنند (.)Ghodsypour,Obrien,1991
به هر حال سه اروه اصیی از روشها ور اوبیات ،ددلها برنادهریز ریاضی ،ددل
براساس هزینه و ددلها قطعی است  .از نجا به دشک انتخاب تادین بننده شاد
یندین هدف دانند حدبثرساز بی یت و سوو و حداق ساز هزینه است دشک را
دیتوان با برنادهریز ریاضی ردانی ح برو .بررسی دطایعات ا شته به وراین زدینه
صورت پ یرفته است به صورت جدول ( )1ارائه دیشوو:

طراحی الگوی بهبود برنامهریزی خطوط تولید با انتخاب تامینکننده مناسب و تلفیق رویکردهای موثر

09

جدول  :1بررسی ادبیات تحقیق
ردیف

سال

1

1993

2

1991

3

2552

4

2554

0

2554

ف.ت.س.یان

2

2559

وانگ و یانگ

2

1

2515

هوسان جانگ

1

2515

1

زمینه مطالعه

نام محققان

وبر وبارنت

1

قدسی پور و
2
ابراین
هندفییدوایتون

رویکرو یند هدفی برا انتخاب تادینبننده ور به حداق رساندن قیوت،
به حدابثر رساندن بی یت و تحوی به دوقع با است اوه از دحدوویت ها
سیستم و دحدوویتها خت دشی ور ددل عدو صحیح دختیت است اوه
بروند.
با هدف وخی برون عواد دیووس و نادیووس ور تصویم ایر از رویکرو
فر یند تحیی سیسیه دراتدی و برناده ریز ردانی برا انتخاب تادین
بننده است اوه بروند به ور ن ارزش ب خرید حدابثرشد .

وانگ و هوانگ

وینو و رادیا

3

4

0

1

از فر یند تحیی سیسیه دراتدی به عنوان ی ددل پشتیدانی تصویم برا
بو به ددیران به دنظور ورک تجارت بین ابعاو دحیطی است اوه بروند.
از فرایند تحیی سیسیه دراتدی و برنادهریز ردانی دوزون به عنوان روش
تصویم ایر توسعه یافته به دنظور ور نظر ارفتن عواد بوی و بی ی
است اوه بروند.
ددیی را برا انتخاب تادین بننده ایجاو و باربرو ن را ور صنایع پیشرفته
بررسی؛ بروند  .ن ها از فر یند تحیی سیسیه دراتدی و اصول سیستم
ددیریت بی یت ور ساختن ددل تادین بننده است اوه نوووند .
از برنادهریز خطی ،فر یند تحیی سیسیه دراتدی و با رویکرو فاز برا
انتخاب تادینبننده است اوه بروند .
از ی ددل تی یقی فرایند تحیی سیسیه دراتدی فاز و برنادهریز ردانی
فاز برا ح برنادهریز تویید است اوه بروه است .ور این ددل از فرایند
تحیی سیسیه دراتدی فاز برا تعیین وزن هر ی از تادینبننداان و از
برناده ریز ردانی فاز ور جبت حداق برون هزینه است اوه شده است.
از ددل تحیی شدکه فاز برا انتخاب تادینبننده دناسب است اوه
بروهاند.
1. Wber & Currnet
2. Ghodsypour & Obrine
3. Hand Field , Walton
4. Wang & H.K. Chan
0. F.T.S.Chan & H.K. Chan
2. Wang & Yang
1. Hosang Jung
1. Vinodh & Ramiya
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ردیف

سال

نام محققان

9

2511

دیبات و بویپان

15

1311

ذوم حسین
سییوانی

ی ددل تصویمایر یند دعیاره برا انتخاب ببترین تادینبننده با
است اوه از فر یند تحیی سیسیه دراتدی و برنادهریز ردانی برا صنایع
خووروساز ساپکو ارئه بروه است.

11

1311

فراهانی و فدایی

با است اوه از تکنی فرایند تحیی سیسیه دراتدی و برنادهریز خطی ی
روش تی یقی برا انتخاب تادینبننده دناسب باهدف حدابثرساز ادتیاز
حاص از تادینبننداان و باهش هزینه خرید ور صنعت تخته خروه یوب
ارائه بروهاند.

زمینه مطالعه

1

با ور نظر ارفتن دعیارها بوی و بی ی و با است اوه از فرایند تحیی
سیسیه دراتدی فاز و تکنی تاپسیس فاز تادینبننده دناسب برا
بارخانه دورو نظر دعرفی بروه اند.

به هر حال طی سالها اخیر ددیریت زنجیره تادین و فر یند انتخاب ببترین
تادینبننده دورو توجه واحدها تویید قرار ارفته است .ور این تحقیق توش خواهد
شد ی ایگو ریاضی و روهیی برا ببدوو برنادهریز خطوط تویید از طریق انتخاب
تادینبننده دناسب با رویکرو  FAHP-GPبرا حوزه دورو دطایعه طراحی شوو.
تشریح مساله و اهداف :باتوجه به یزوم است اوه از ی

ابزار دناسب جبت تصویمایر

ور دحیت پیچیده پیرادون دا ،این تحقیق انجام پ یرفت به هدف اصیی ن ارائه ی ددل
دناسب برا تصویمایر بوو و برا وستیابی به این دبم از وو روش فرایند تحیی
سیسیهدراتدی فاز ( )AHPFو برنادهریز ردانی( )GPاست اوه اروید .بهطور به با
است اوه از نقاط قوت و رفع باستیها هر وو ابزار ،ددیی با تی یق ن به وست خواهد دد
به قاورخواهدبوو عووه بر ورنظرارفتن اهداف بوی و بی ی ،دحدوویتها سیستوی را
نیز ور تصویمایر یحاظ بند .رویکرو فرایند تحیی سیسیهدراتدی ابزار بار دد و دو ر
جبت است اوه ور دحیتها و زدینهها اونااون نظیر صنایع ،دعدن ،عوران ،سازدانها و
 ...است .از طرفی ددل برنادهریز ردانی ابزار است به دیتوان دحدوویتها
سیستوی را ور تصویمایر وارو برو و یندین هدف را برا ن یحاظ نووو .با توجه به
اینکه وربارخانه باذ ساز هیچ وستورایعو و دقرراتی برا انتخاب تادینبننده وجوو
1. Mithat & Colpan
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نداشت وبارخانه داوه اوییه خوو را از تادین بننداان دختیف بدون توجه به سوابق،
تواناییها و دعیارها دوجوو تادین دیبرو؛ بنابراین است اوه از این رویکرو دوجب شد
به:
 .1دعیارها دو ر برا انتخاب تادینبننده دناسب ور این بارخانه شناسایی شوو و بتوان
نها را با توجه به نظرات ددیران دختیف ور تصویمایر یحاظ برو.
 . 2با بدست ورون وزن هری از این دعیارها توانستیم هر ی از نها ور انتخاب
تادینبننداان دشخ اروید.
 .3با رتدهبند ازینهها تادینبننده اصیی ور بارخانه باذ ساز شناسایی شد.
 .4با است اوه از ددل برنادهریز ردانی و وارو برون دحدوویتها سیستوی و یحاظ
برون یندین هدف عووه بر اینکه داوه اوییه دورو نیاز بارخانه را تادین اروید ،هزینه
خرید به حداق رسید و ادتیاز خرید از تادین بننداان دختیف حدابثر شد.
 .0روشی سیستواتی برا ارزیابی و انتخاب فروشنداان ور بارخانه باذ ساز برقرار
شد.
سواالت تحقیق :ور این تحقیق سوا ت اصیی عدارتند از
ایف .دعیارها دو ر ور انتخاب تادین بننده دناسب ور بارخانه دورو دطایعه بدادند؟
ب .اهویت هری از دعیارها با است اوه از تکنی  FAHPبه یه دیزان است؟
 .یا دیتوان ی ددل ریاضی و روهیی با تی یق فر یند تحیی سیسیهدراتدی فاز و
برنادهریز ردانی برا بارخانه دورو دطایعه طراحی برو؟
روش تحقیق :بهطور دعوول برا اخ هر نوع تصویوی با توجه به ابعاو و داهیت دساًیه
تصویمایرنداان روشها اونااونی را ور نظر دیایرند .تحقیق حاضر از یحاظ
جبتایر باربرو و از نظر هدف ،از نوع تحقیقات توصی ی و از نظر استراتژ پیوایشی
است.
ور این تحقیق واحد تجزیه و تحیی توادی بخشها دربوط به شربت باذ ساز و
جادعه دار ن را خدراان و دتخصصان شاد ددیران ارشد و دعاونان تشکی دیوهند.
ابزار اندازهایر پرسشناده بووه و از دصاحده و دشاهده نیز بو ارفته شده است.
واوهها تحقیق بطور دستقیم و ذیردستقیم براساس نظرات تیمها خدره صورت ارفته
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است .جوع ور اطوعات تحقیق با روشها دیدانی و بتابخانهیی انجام یافته است؛ زیرا
به نسدت نیاز از ن است اوه شده و ابزارها ن بان ها اطوعاتی ،دجوت ،بتب،
دستندات و ددارک شربت دورو دطایعه و شدکهها هوشوند اینترنت و  ...است.
فرموله کردن مساله :برا تدیین ددل از وو رویکرو فر یند تحیی سیسیهدراتدی فاز و
برنادهریز

ردانی است اوه شده است به هربدام به قرار زیر دورو بررسی قرارارفته است:

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی :پس از انجام دصاحده با ددیران بارخانه و بررسی
استانداروها دوجوو ،دعیارها دو ر ور بارخانه باذ ساز شناسایی و ورخت فر یند
تحیی سیسیهدراتدی بهصورت نگاره ( )1ترسیم اروید .دعیارها دو ر ور این بارخانه
جبت انتخاب تادینبننده دناسب بهصورت جدول ( )2شناسایی شده است.
جدول  :2شاخصها و زیر شاخصها شناسایی شده
شاخص
کیفیت

خدمات
زیر شاخ

زیر شاخ

زیر شاخ

زیر شاخ

زیر شاخ

ضایعات

بم بوون یسب

رطوبت

بارایت بوون داوه اوییه

بستهبند

ظرفیت

تحوی به دوقع

نا بافی ور تحوی

برش وار بوون

پرس وار بوون

ی
داهه

وو داهه

سه داهه

هزینه حو

هزینه بارایر و بازرسی

ترسیم دیشوو.

نحوه پرداخت

هزینه دواو اوییه

پس از تعریف دعیارها

راحتی

قیمت

اصیی و زیر دعیارها ورخت سیسیهدراتدی هوانند نگاره ()1

طراحی الگوی بهبود برنامهریزی خطوط تولید با انتخاب تامینکننده مناسب و تلفیق رویکردهای موثر
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نگاره  :1درخت تحلیل سلسله مراتبی

به ور ن:
 :Qبی یت است به زیر دعیارها ن به صورت زیر است :
 :q1ضایعات :q2 ،بم بوون یسب ور باذ باطیه :q3 ،رطوبت :q4 ،بستهبند :q0 ،
بارایت بوون دواو اوییه
 :Sخددات به زیر دعیارها ن به صورت زیر است:
 :S1دطایدات خریدار :S2 ،ریجکت :S3 ،ظرفیت :S3 ،تحوی به دوقع
 :Rراحتی به زیر دعیارها ن به صورت زیر است:
 :r1باتوار بوون داوه اوییه :r2 ،فشروه بوون داوه اوییه
 :Pنحوه پرواخت به ور ن:
 :p1ی داهه :p2 ،ووداهه و  :p3سه داهه است.
 :Cقیوت به زیر دعیارها ن:
 :C1هزینه حو  :C2 ،هزینه بارایر و بازرسی :C3 ،هزینه دواو اوییه
 :sup4 ،sup3 ،sup2 ،sup1به ترتیب تادینبننده  1،2،3،4هستند.
چارچوب ریاضی مدل :ور یاریوب ریاضی ددل هری
دتغیرها و عوئم بکاررفته ور توصیف ددل بیان دیاروو.

از اعضا ددل شاد  ،اندیسها،
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اندیسها :با توجه به تنوع عواد دو ر ور انتخاب تادینبننده  ،زم است به ور ابتدا با
اندیسها شنا شویم.
جدول  :3اندیسهای متغیرهای تصمیم مدل ریاضی
اندیس

شرح

دامنه

I

نوع داوه اوییه

I=1،2،3,…,m

J

فروشنده داوه اوییه

J=1،2،3,…,n

متغیرهای تصمیم :از نگاه سیستوی بخش اصیی خروجیها ددل ریاضی ،دتغیرها
تصویم ن است .ور این تحقیق نیز دتغیرها تصویم ددل ریاضی به قرار جدول زیر
است:
جدول  :4متغیرهای تصمیم مدل ریاضی
متغیر

شرح

Z1

تابع هدف اول (حداق ساز هزینه تادین دواو اوییه)

Z2

تابع هدف ووم (حدابثرساز ارزش ب خرید دواو اوییه از فروشنده انتخاب شده)
انحراف دثدت از ردان برا هدف Z1
انحراف دن ی از ردان برا هدف Z1
انحراف دثدت از ردان برا هدف Z2
انحراف دن ی از ردان برا هدف Z2

پارامترهای مدل ریاضی :هر ددل ریاضی نیاز به دقاویر دشخصی وارو به به عنوان
وروو به ددل ،تا یر دستقیوی بر نتایج نبایی ح ن وارند .ضرایب دن ی دحدوویتها،
دقاویر سوت راست ردانها و ضرایب دتغیرها بهبار رفته ور تابع هدف از اجزا
وروو به ددل ریاضی هستند .ور این تحقیق دقاویر ابتی به بیش از ح ددل باید از
اسناو و ددارک بهوست ید شاد دقاویر زیر است:
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03

جدول  :5پارامترهای مدل ریاضی
متغیرها

شرح

Xij

دقدار دورو نیاز داوه اوییه  iبرا خریدار از فروشنده  jام

Cij

هزینه تادین داوه اوییه  iاز فروشنده  jام

Vj

ظرفیت فروشنده  jام

Wj

وزن فر یند تحیی سیسیه دراتدی برا فروشنده  jام

D

ب دقدار تقاضا از فروشنداان

qi

ورصد بی یت تعریف شده برا داوه اوییه i

Q

دقدار ضایعات دوکن برا فروشنداان

N

تعداو داوه اوییه

M

تعداو فروشنداان

حل مدل و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن :پاس از شناساایی دعیارهاا داو ر ور
انتخاب تادین بننده دناسب ور بارخانه باذ سااز و دقایساه وو باه وو ایان دعیارهاا از
طریق توزیع پرسشناده وربین پنج ن ر از باربناان شاربت ،نتاایج وریاافتی باه صاورت
داتریس دقایسات زوجی بیان شد .اواده با است اوه روش فر یناد تحییا سیسایه دراتدای
فاااز وزن هریاا از دعیارهااا و نبایتااا وزن هریاا از تااادین بننااداان دحاسااده و
اویویتبند شدند .پس از اویویت بند تاادین بنناداان باا توجاه باه دحادوویتهاا
سیستوی از برنادهریز ردانی برا یافتن راه حا ببیناه اینکاه یاه تاادین بنناداانی
انتخاب شده و یه دقدار از داوه اوییه را تادین خواهند برو دورو است اوه قرار ارفت .زم
به ذبر است به برا ح ددل برنادهریز ردانی از نرمافزار  LINGO1.5.5تحت سیستم
عاد  Windowsاست اوه شده است.به ور نبایت نتایج حاص از این دادل داورو تجزیاه
وتحیی قرار دیایرو.
حل مدل :با توجه به حجم با دحاسدات فرایند  AHPفااز یا ا ور ایان بخاش تنباا
دحاسدات دربوط دعیارها اصیی ور جدول ( )2وروه شده و ور انتبا نتایج نبایی درباوط
به ادتیاز هر ی از دعیارها و هر ی از تادینبنناداان ور جادول ( )1نشاان واوه شاده
است.
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جدول  :6محاسبات مربوط به معیارهای اصلی

]-1 ،00.44،=(30.05

[

)13.31

5.521)،5.511،=(5.513
)S1 (14.1،23.21،31.13)*( 5.513،5.511،5.521)=(5.191،5.422،5.111
)S2 (1.13،12.9،10.29)*(5.513،5.511،5.521)=(5.113،5.232،5.439
)S3 (1.044،1.12،2.33)*(5.513،5.511،5.521)=(5.52،5.531،5.520
)S4 (4.13،1.11،9.39)*(5.513،5.511،5.521)=(5.521،5.121،5.222
)S0 (0.10،15،14.14)*(5.513،5.511،5.521)=(5.514،5.11،5.41

ورجه بزرای هر ی

از دقاویر  siنسدت به همویگر برا دعیارها به شک زیر خواهد بوو:
V(s1≥s2)=1 V(s1≥s3)=1
V(s1≥s4)=1 V(s1≥s0)=1
V(s2≥s1)=5.02 V(s2≥s3)=1 V(s2≥s4)=1
V(s2≥s0)=1
V(s3≥s1)=5
V(s3≥s2)=5 V(s3≥s4)=5.54 V(s3≥s0)=5
V(s4≥s1)=5.42 V(s4≥s2)=5.01
V(s4≥s3)=1
V(s4≥s0)=5.2
V(s0≥s1)=5.41
V(s0≥s2)=5 .10 V(s0≥s3)=1 V(s0≥s4)=1
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جدول  :7امتیاز نهایی هر یک از معیارها و تامینکنندگان
معیار

بی یت
()5.4511

خددات
()5.2210

راحتی ()5
نحوه
پرواخت
()5.1114

قیوت
()5.1911

تامینکننده

تامینکننده

تامینکننده

تامینکننده

زیرمعیارها

1

2

3

4

 .1ضایعات ()5.2151

5.2524

5

5

5.3910

.2بم بوون یسب
()5.1453

5.4905

5.1519

5

5.3925

 .3رطوبت()5.1453

5.2409

5.51151

5

5.3309

 .4بستهبند ()5

5.0291

5.59023

5

5.3102

.0باذ دقوا
()5.4310

5.0911

5.51292

5.1202

5.1202

.1ظرفیت ()5.2212

5.1192

5.3495

5

5.4112

.2تحوی به
دوقع()5.4200

5.4219

5.3333

5.2325

5.5122

 .3ریجکت ()5.3031

5.0000

5

5

5.4444

 .4دطایدات ()5

5.3291

5.549

5

5.2211

.1باتوار بوون ()5

5.3111

5.1111

5.1211

5.3300

 .2فشروه بوون ()1

5.3112

5.1125

5.1049

5.3021

5.3225

5

5.3110

5.3223

 .2ووداهه ()5.2901

5.3042

5.2234

5.1119

5.234

.3سه داهه ()5.1542

5.454

5.1121

5.1001

5.2212

.1هزینه بارایر ()5

5.3

5

5.3421

5.3011

 .2هزینه
حو ()5.2322

5.4219

5

5.3333

5.2441

 .3هزینه دواو
()5.1233

5.2495

5.3001

5.3902

5

4133.5

5.1022

5.1031

2510.5

 .1ی

جوع ادتیاز

داهه ()5

با توجه به ادتیازات به وست دده ،رتدهبند تادینبننداان به صورت زیر است و
تادینبننده ی بهعنوان تادینبننده اصیی انتخاب دیشوو .بااینحال تادینبننده
1وارا ظرفیت زم برا تادین داوه اوییه بارخانه نیست؛ بنابراین فر یند تصویمایر
به درحیه  GPبشانده دیشوو.
تادینبننده <3تادینبننده <2تادینبننده <4تادینبننده 1
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شربت باذ ساز دورو دطایعه یبار تادینبننده بزرگ وارو به برحسب نیاز داوه
اوییه خوو را از نها تادین دیبند .این یبار فروشنده ور این دسایه باید ارزیابی شوند
به اطوعات بوَی نها شاد قیوت ،بی یت ،ظرفیت و وزن تحیی سیسیهدراتدی به
صورت زیر است:
جدول  :8اطالعات کمی فروشندگان
ظرفیت(تن)

وزن
AHP

قیمت(تومان) کیلوگرم

کیفیت(درصدضایعات)

داوه1

داوه2

داوه3

داوه1

داوه2

داوه3

درسال

فروشنده1

105

-

-

%5.0

-

-

11555

5.4133

فروشنده2

105

-

-

%5.0

-

-

22555

5.1022

فروشنده3

105

155

125

%5.0

%5.0

%1

12555

5.1031

فروشنده4

-

-

125

-

-

%1

13555

5.2510

این بارخانه با ظرفیت تویید  31هزار تن باذ ها بستهبند ور سال ا شته40
هزار تن باذ باطیه دصرف بروه است .دار خرید و دصرف باذ باطیه و همینین تویید
این شربت ور طی سه سال ا شته دطابق جدول زیر است:
جدول  :9آمار خرید و فروش ماده اولیه در کارخانه کاغذسازی
1389

1388

1387

شرح
خرید باذ باطیه (تن)

40555

31555

41555

نرخ هربییو باذ باطیه (تودان)

125

135

105

دقدارتویید باذ بستهبند (تن)

31555

34555

31555

دقدار فروش (تن)

31555

45555

31555

بعد از تعین وزن نبایی هر فروشنده و دار اطوعات دوجوو باید ددل برنادهریز
ردانی تشکی شوو به تابع هدف و دحدوویتها ن به شرح زیر است:
تابع هدف :هواناونه به قدو بیان شد تابع هدف دسایه به صورت زیر است:
Minz1=105(X11+X12+X13)+155X23+125X33+125X34+n1-p1
Maxz2=5.4133X11+5.1022X12+5.1031(X13+X23+X33)+5.2510X34+n2-p2
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است دحدوویتها دسایه عدارتاند از:

ا دحدوویت تقاضا
ا دحدوویت بی یت
ا دحدوویت ظرفیت
دحدوویت تقاضا .باید دقدار خرید از فروشنداان تقاضا خریدار را تادین بند.
X11+X12+X13+X23+X33+X34=40555

محدودیت کیفیت :باید دجووع داوه اوییه دختیف خریدار

شده از تادینبننداان

بوتر از  %5.2ضایعات ور سال واشته باشد.
5.550X11+5.550X12+5.550(X13+X23)+5.51(X33+X34)≤95

دحدوویت ظرفیت از نجا به ظرفیت فروشنداان دحدوو است ،باید دقدار اختصاصی به
نها بوتر از ظرفیت تویید نها باشد پس خواهیم واشت:
X11 ≤11555
X12 ≤22555
X13+X23+X33 ≤12555
X34≤13555

ددل نبایی با توجه به دطایب فوق به صورت زیر خواهد بوو:
Minz1=105(X11+X12+X13)+155X23+125X33+125X34+n1-p1
Maxz2=5.4133X11+5.1022X12+5.1031(X13+X23+X33)+5.2510X34+n2-p2
X11+X12+X13+X23+X33+X34=40555
5.550(X11+X12+X13+X23)+5.51(X33+X34)≤95
X11 ≤11555
X12 ≤22555
X13+X23+X33 ≤12555
X34≤13555
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j=1،2,…,m

i=1،2,…,n

بعد از وارو برون ددل ور نرمافزار  LINGOو ح
X11

ن خروجی زیر بهوست دد:

Value Reduced Costs

11555.55
5.555555
X12
22555.55
5.555555
X13
5.555555
05.55555
X23
12555.55
5.555555
X33
5555
5.1925551E+5955
X34 .555555
5.1925555E+59
N1
5.555555
1.555555
P1
5.555555
-1.555555
N2
5.555555
5.555555
P2
15019.95
5.555555
Row Slack or Surplus Dual Price
1
2105555.
-1.555555
2
5.555555
5.555555
5.555555
-5.1925552E+59
4
-130.5555
.3145555E+11
0
2555.555
5.555555
2
5.555555
5.555555
1
5.555555
05.55555
1
13555.55
5.555555

با است اوه از نرمافزار  LINGOددل برنادهریز
فروشنده دشخ شده است به به ترتیب زیر است:
X34=5

X33=5,

Xij,Cij,Vj,qi,WJ≥5

X23=12555,

Variable

ردانی ح و جواب رضایتبخش هر

X13=5,

X12=22555,

X11=11555,
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تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از حل مدل :با توجه باه نتاایج حاصا از حا دادل ،از
دیان دعیارها اصیی ،دعیار بی یت بیشترین ادتیاز را وارو و این ادار دایتواناد باه ایان
ویی باشد به ور باذ ساز و دخصوصا بازیافت به فر یند پیوسته به این د بوم اسات،
از زدانی به داوه اوییه وارو خت تویید دیشوو تا زدانیبه به دحصول تددی شوو عوییات
دکانیکی و شیویایی دتعدو هوانند جوهرزوایی ،رنگ بر  ،پرس و شناورساز و ...رو
ن صورت دیایرو؛ بنابراین اییاف به شدت تحت تا یر این فرایند قرار دیایرند و از باین
دیروند؛ بنابراین هریه داوه اوییه طول اییاف بیندتر و دحکمتر واشاته باشاد ،دحصاول
تویید نیز با بی یت تر خواهد بوو .ازدیان زیردعیارها بی یت دعیار بارایت باذ دقاوا
بوون داوه اوییه وارا ادتیاز بیشتر است و این به این ویی اسات باه بارایات (باذا
دقوا) وارا طول اییاف بیند و دحکم است و به ویی است اوه از خویر برافت سوزنیبارگ
و خویر پبنبرگ س ید شیوایی ور تویید ن برا بازیافت دناسبتر است .عاووه بار ایان
ور دیان زیر دعیارها بی یت بعاد از بارایات ،ضاایعات وارا اویویات بیشاتر اسات.
ضایعات ور بستهها باذ باطیه به صورت ضایعات فیدر و ذیرفیدر تعریف دایشاوند.
ضایعات فیدر ضایعات باذ هستند به ذیرقاب بازیافات اسات و ضاایعات ذیرفیدار
شاد پوستی  ،سیم ،پاریه و ...به باید جداساز شوند؛ بنابراین وجوو ضایعات ور باذ
باطیه باع افزایش هزینه تادین دواو اوییه خواهد شد .ور دیان دعیارها اصیی ویگار باه
ترتیب دعیار خددات ،قیوت ،نحوه پرواخت ،وارا بیشترین اویویات اسات و از باین زیار
دعیارها خددات ،تحوی وهی بهدوقع بیشترین وزن را وارو و باه ایان د باوم اسات باه
تادین به دوقع و سریع داوه اوییه ازطرف تادینبننده باع پاسخ سریع بارخاناه باه نیااز
دشتریان شده و این ادر به نوبه خوو دوجب رضایت بیشتر نها خواهد شد .از دیاان زیار
دعیارها نحوه پرواخت قرارواو برا پرواخات ساهداهاه پاس از خریاد وارا بیشاترین
اویویت است ،به این د بوم به بارخانه نیاز به فرصت بیشتر برا پرواخت هزینه خریاد
وارو .با توجه به نوساانات زیااو قیوات ور باازار باذا باطیاه بارخاناه ساعی دایبناد از
فروشندها خرید بند به وارا قیوت پایینتر است .ور انتبا با توجاه باه دعیارهاا و زیار
دعیارها و دحاسده وزن هری از نها با اسات اوه از  AHPفااز و نبایتاا وزن هریا از
تادین بنناداان دحاساده و اویویاتبناد شادند باه تاادین بنناده اول یعنای صانایع
خووروساز به عنوان تادین بننده اصیی انتخاب شدند .براساس نتاایج حاصا از فرایناد
تحیی سیسیه دراتدی تاادین بنناده یا  ،باه عناوان تاادین بنناده اصایی ور بارخاناه
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باذ ساز انتخاب شد .ادا این تادین بننده تنبا تواناایی تاادین 11555تان دااوه اوییاه
ورسال برا بارخانه باذ ساز را وارو ،ورحایی به نیاز بارخانه  40555تن دااوه اوییاه
ورسال است .بنابراین با ور نظر ارفتن دحدوویتها سیستوی نظیر بی یات ،ظرفیات و
تقاضا و است اوه از برنادهریز ردانی دشخ شد به بدام داوه اوییاه باه یاه دقادار از
تادینبننداان خریدار شوو تا نیاز بارخانه تادین شوو و از طرفی هزیناه با خریاد را
حداق و ادتیاز ب خرید از تادینبننداان دختیف را حدابثر بنایم .پاس از وارو بارون
ددل برنادهریز ردانی ور نرم افزار  LINGOو خروجی حاص از ن باه ور بخاش قدا
دشاهده شد به شرح ن دیپروازیم .این خروجی وارا وو قسوت است به هر قسوت باه
سه ستون تقسیم شده است .ور قسوت اول سه ساتون Reduced costs،value،variable
دشاهده دی شوو .ستون  variableدربوط به دتغیرها تصویم و ستون  valueدربوط به
دقاویر نها است .نتایج ن برا ددل برنادهریز ردانی به صورت زیر است:
X12=22555, X13=5,
X23=12555, X33=5,
X34=5
p1=5
n2=5
p2=15019.95

X11=11555,
n1=5

این نتایج نشان دیوهد به برا فراهم ساختن داوه اوییه بارخانه ( 40555هازار تان
ور سال) ،باید داوه نوع ی از تاادینبنناده یا و وو باه ترتیاب باه دقادار  11555و
 22555تن تادین شوو .عووه براین داوه نوع وو نیز از تادین بننده سه به دقدار 12555
تن تادین دیشوو .داوه سه از هیچ تادین بننده ا خریادار نخواهاد شاد .ور واقعیات
داوه سه از یحاظ بی یت نسدت به وو داوه ویگر پایینتر بووه و دشکوت زیااو را بارا
تویید بننده ورطی فرایند تویید به وجوو دی ورو .یون داوه سه باذا باطیاه جواع ور
شده از اوارات ،دنازل و  ....است و وارا جاوهر و ضاایعات بسایار هوانناد یساب اسات.
جوهرزوایی فرایند است دشاک و نیااز باه اسات اوه از داواو شایویایی اوناااون وارو؛
بنابراین عدم است اوه از این داوه به د بوم عدم است اوه از دواو شیویایی بیشتر و بااهش
زدان تویید و از طرفی باهش یووای و باهش زدان تصا یه پسااک بارخاناه و بازاشات
سریع ب تص یه شده به سیک یرخه برا است اوه دجدو است .هوانطور به ور بخاش
قد توضیح واوه شد داوه ی وارا بی یت دناسب برا بازیافت ور بارخانه باذ سااز
باوه است و به دقدار  11555تن و 22555تن از تادین بننده ی و وو خریدار خواهاد
شد .ادا ورخصوص داوه وو به باذ روزناده باطیاه اسات ایان ناوع باذا ها وارا اییااف
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دکانیکی (تبیه شده توست فر یندها دکانیکی) است و به جا جوهرزوایی تربیدی تنبا
نیاز به ی درحیه جوهرزوایی وارو .باذ سااز باه دنظاور راهاناداز و اسات اوه از خویار
 ONP1به جا اییاف دکانیکی وستاول نیاز به تغییر فر یند وارو .وسعت ایان تغییار باه
دقدار زیاو به یگونگی شستشو ،ذربال و تویزساز دجادو بعاد از خویرسااز ووبااره
بستگی خواهد واشت .باذ سازها برا است اوه و فر ور خویر ONPانتخابهاا زیااو
دانند تیوار با پییورها باتیونی و نشاسته باتیونی باه دنظاور ببداوو دقاوداتهاا وارناد
(نظر  .)1311،ور تابع هدف ووم دقدار  P2=15012.95را نشان دیوهد به انحراف دثدت
از ردان است و ور صورت خرید دقاویر تعینشده از تادینبننداان ذبار شاده باه دقادار
 15012.95انحراف دثدت از ردان خواهیم واشت به نشانوهنده داازیومسااز ادتیااز
حاصاا از تااادین بننااداان دختیااف اساات .از طرفاای دقاادار نبااایی تااابع هاادف اول
 Z1=2105555است .به عدارت ویگر هزینه خرید داوه اوییه  2.10دیییارو تودان ورساال
خواهد شد .از طرفی هزینه خرید داوه اوییه  1.3120دیییارو توداان ور ساال بارا ایان
بارخانه هزینه وربرواشته به نتایج حاص از ح ددل باه انادازه 1.2320دیییاارو توداان
باهش هزینه را ورسال نشان دیوهد .قسوت (هزیناههاا بااهش یافتاه) 1ور خروجای
برناده اطوعاتی ور دورو دیزان تغییر ضرایب تابع هدف برا دتغیرها ذیر پایه دیوهاد.
به ازا هر دتغیر ذیر پایه این هزینه باهش یافته دقدار است به قد از پایاه شادن ن
دتغیر ور جواب ببینه ،ضریب تابع هدف باید به این اندازه ببدوو یابد .هزینههاا بااهش
یافته دتغیرها ذیرپایه  X13،X33،X34به ترتیب برابر است با .5.192،5.192 ،05این بادان
د بوم است به اار ضرایب دتغیرها فوق را ور تابع هدف تا بیش از دقاویر فاوق ببداوو
وهیم ،پایه ببینه عوض دیشوو .ی ا باید این اعداو و ارقام را به دعرف هزینه تاادین داواو
اوییه است به وقت دورو بررسی قرار وهیم زیارا تغییارات انادبی ور ن جاواب ببیناه را
عوض دیبند .بنابراین یکی از راهکارها ببدوو وضعیت دوجوو تاوش ور جبات بااهش
هزینهها تادین دواو اوییه ور طول سال اسات .ساتون  Dual Pricesنیاز بیاانگر قیوات
وواان (سایه) است .اعداو ص ر ور قیوتها ووااان بیاانگر عادم افازایش هزیناههاا ور
صورت افزایش ی واحد نیاز دتغیر دربوط ،اعداو دن ی بیانگر افزایش هزینهها ور صاورت
افزایش ی واحد نیاز دتغیر دربوط و به هوین ترتیب اعداو دثدت بیانگر باهش هزینههاا
ور صورت افزایش ی واحد نیاز دتغیر دربوط است .بدین طریق ددیی ریاضای روهیای باا
1. Reduced cost
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ور نظر ارفتن عواد بوی و بی ی و دحدوویت هاا سیساتوی ور بارخاناه باذ سااز
طراحی شد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری :ادروزه دواو سیویز ازقدی باذ و دقوا ورصد نسادتا زیااو از ضاایعات و
زبایهها شبر را تشکی دیوهد ،به طور دتوست  35ورصد زبایاههاا شابر شااد
دقوا ،باذ و پوستی است به به عنوان زبایه خش دطرح است12 .ورصد این دقدار باه
باذ اختصاص وارو؛ ی ا بازیافت باذ عووه بر ورصد قاب تاوجبی از داواو اوییاه از نظار
اقتصاو نیز به صرفه است .از نظر زیست دحیطی بازیافت باذ دوجب بااهش وابساتگی
و نیاز به باذ ها بکر و ورنبایت باهش قطع ورختان و با رفتن فرصت تجدیاد حیاات
عرصهها جنگیی عریان شده دیشوو .دصرف باذ از ویرباز یکای از دعیارهاا سانجش
توسعه یافتگی جوادع بووه است .نخستین است اوه از باذ به ور دصر باستان دات شاده
برا نوشتن بووه است ویی پس از ن دصارف ویگر برا باذ دطرح شد به دیزان نیاز
به این داوه را افزایش واو .یکی ار نتایج دصرف ووبااره باذا ها باطیاه باساتن از فشاار
واروه بر طدیعت است .برا تویید ی تن باذ بکر به  11اصیه ورخات قطاع شاده نیااز
است ،با است اوه از بازیافت باذ نیاز به قطع ورخات ورحادوو  4باه  1بااهش داییاباد.
عووه بر این ور فر یند تویید باذ از اییاف ایاهی ورختاان455هازار ییتار ب و  4هازار
بییو وات برق است اوه دیشوو .بنابراین توییاد یا تان باذا هزیناه زیساتدحیطای و
اقتصاو فراوانی وارو و دصرف ورست و ببینه ن ور اام نخست و اسات اوه دجادو از ن
ور اام بعد ضرورت تام دییابد .ینانچه دادت زداان زم بارا رشاد و تکادا دجادو
پوشش ها جنگیی است اوه شده برا تویید باذ را به هوراه فرساایش و دحادوو شادن
قدرت بارور خاک ،باهش تویید ابسیژن و وفع و ابسیدبربن و به عووه یندین پیادد
دن ی ویگر ور نظر بگیریم ،تویید ی تن باذ خطرات دتعادو را بارا دحایت زیسات
ایجاو دیبند ،ورحایی به ی تن باذ بازیافتی سدب  05ورصد صرفه جویی ور دصارف
ب  24ورصااد صاارفه جااویی ور دصاارف اناار و  14ورصااد باااهش یااووای هااوا
دیشوو(رفیقی  .)1 ،1311،ور این تحقیق ددیی طراحی ارویده است به ضاون ور نظار
ارفتن دحدوویتها سیستوی ،با هدف حداق ساز هزینهها تادین دواو اوییه (باذا
باطیه) ببترین تربیب دناسب را ارائه بناد .هامیناین باا توجاه باه اینکاه ایان داواو از
فروشنداان دختی ی خریدار دیاروو ضون توسعه ددل حدابثرساز ادتیااز حاصا از
فروشنداان هدف ویگر این ددل دد نظر قرار ارفت .پاس از توساعه دادل نتاایج عادو
حاص از ح ددل با شرایت عینی شربت دقایسه اروید به از یحاظ هزینه نشاانوهناده
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 1.2320دیییارو تودان صرفهجویی طی ی سال و برقارار روشای سیساتواتی بارا
ارزیابی و انتخاب فروشنداان دواو اوییه است .دوارو زیر بهعنوان تحقیقاات تای پیشانباو
دیاروو:
پیشنهادها :دوارو زیر برا انجام تحقیقات تی پیشنباو دیاروو:
 .1با توجه به اینکه هر ی از فروشنداان دنابعی با ظرفیتها دختیف و برناده
زداندند خاص خوو را واراند و با توجه به سیاستها جار شربت ددنی بر خرید اندوه
دواو اوییه برا جیوایر از نوسانات تویید و قیوت ،از سو ویگر ،پیشنباو دیشوو با
توجه به خروجی این ددل ،تحقیقی ور زدینه طراحی ی ددل دوجوو بارا برا تعیین
دقدار س ارش دواو اوییه با توجه به زداندند فروشنداان انجام ایرو.
 .2با توجه به اینکه ور عو  ،انتخاب فروشنداان دختیف توام با پ یرش ریس ها
دختی ی (دانند عدم ارائه دقدارداوه اوییه تعبد شده توست فروشنده) است؛ ی ا یکی ویگر
از زدینه ها تحقیقاتی پیشنباو تجزیه و تحیی ریس و نقش ن ور ارزیابی و انتخاب
فروشنداان است.
 .3روند و شتاب افزایشی بیشتر قیوت دواو اوییه از افزایش نرخ فروش دحصو ت نبایی و
وجوو تورم فزاینده ور بشور ،طراحی ددیی برا پیشبینی قیوت توامشده باذ ها
بستهبند را با توجه به پیشبینی روند قیوت دواو اوییه ،بشش تقاضا و قیوت فروش
ضرور دیسازو.
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