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کننده و تخصیص سفارش با استفاده از ارایه مدلی تلفیقی براي انتخاب تامین

ریزي چندهدفه و تاپسیس تعدیل شده برنامه  
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 چکیده 

 خود محوري شایستگی از ییجز عنوان به را کنندگانتامین ناگزیرند رقابتی مزیت بهبود و پایدار توسعه هدف با هاشرکت
  هاشرکت نوع این استراتژیک تصمیمات از مهم بخش یک عنوان به کنندهتامین انتخاب لهمسا بنابراین ؛آورند حساب به

 وقتی .است شده بیان معیاره چند گیريتصمیم لهمسا یک صورت به اغلب کنندهتامین انتخاب .گیرد قرار مالحظه مورد باید
 هر براي سفارش مقدار تعیین معنی به که یابدمی ضرورت سفارش مقدار تخصیص لهمسا حل شدند، انتخاب کنندگانتامین
 یک قالب در سفارش مقدار تخصیص مساله و کنندهتامین انتخاب مساله حل اساس این بر. است کنندگان تامین از یک
 بیان پیشین تحقیقات تجربه اساس بر. است کرده جلب خود به را زیادي توجهات تحقیق، حوزه یک عنوان به جامع، مدل

 این .شودمی ممکن هدفه چند مختلط صحیح عدد برنامه  یک شکل به له،امس دو این حل براي جامع مدل یک ریاضی
 توزیع مفهوم هستند، کنندهرفتار واقعی تامین از اينمونه تحویل زمان مورد در دردسترس هايداده اینکه فرض با مقاله
 که متفاوت نسبتاً اما ؛ساده حل روش یک. گیردمی کاره ب لهمسا سازيمدل از عملی ايجنبه بهبود براي را گیرينمونه

 .است رفته کاره نیز ب کند،می تضمین را هدف یک حداقل در بهینگی

.ریزي چند هدفه ، تاپسیس تعدیل شدهکننده، تخصیص مقدار سفارش خرید ، برنامهتامینانتخاب  :کلمات کلیدي  

 
 مقدمه  1

هاي عملیاتی، افزایش سود و حفظ کاهش هزینه برايهاي زیادي ها با چالشدراقتصاد جهانی امروزه، شرکت
 فرآیندهاي کسب وکار و بهبود عملکردسازي بهینه برايلذا مجبورند از هرفرصتی  اند؛مزیت رقابتی مواجه شده

] و 1بر است [کننده بسیار هزینهها خرید مواد اولیه از تامینکل زنجیره تامین بهره ببرند. براي بسیاري از شرکت
 کننده دارند. کسب مزیت رقابتی، توجه زیادي به انتخاب تامین براي
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نوع اول، تامین کننده قادر است تمامی نیازهاي خریدار را  له انتخاب تامین کننده وجود دارد. دراساساً دو نوع مسا
برآورده کند، در این مواقع مدیریت تنها باید یک تصمیم بگیرد: که کدام تامین کننده بهترین گزینه است؟ در 

یطی باشد، در چنین شرااي به تنهایی قادر به برآورده کردن تمامی نیازهاي خریدار نمینوع دوم، هیچ تامین کننده
کنندگان دارد. در انتخاب بین تامین ات رقابتی تمایل به تقسیم سفارش هامدیریت به دالیلی همچون محیط با ثب

ریزي خطی عدد ریزي خطی، برنامهها، برنامهپوششی دادههاي متنوعی از جمله تحلیلکنندگان، روشتامین
اند گیري چند شاخصه مورد توجه قرار گرفتههاي تصمیمریزي غیرخطی عدد صحیح و انواع روشصحیح، برنامه

]، ، تالو و 2[ هاي اخیر صورت گرفته در این حوزه،   نظیر مطالعه  چن و چنتوان به برخی از پژوهشکه می
 کرد. ]، اشاره4[ ]، برانو3[ ناچیگر

که در تحقیق و عملیات بوده  مسایلله تخصیص مقدار سفارش خرید به طور سنتی از از سوي دیگر، مسا
] 6] و یو و تساي [5توان به تحقیقات کاوتاماچاي و هاپ [ شود. به عنوان نمونه مینقل مشاهده میوهاي حملمدل

کنندگان به تخصیص بهینه سازي و با تغییر درصد خرید از هر یک از تامیناشاره کرد، که در اولی از طریق شبیه
 براي تعیین مقدار خرید استفاده شده است. دست یافته شد و در دومی از یک برنامه عدد صحیح

کنندگان و تخصیص مقدار له انتخاب تامینوجود دارد، که مسا مسایلاین گونه رویکرد جدیدي نیز در حل 
کنندگان تري را به عنوان تامین کننده تعداد کمدهد تا از بین تعدادي تامینسفارش را با هم مورد بررسی قرار می

]، این 8] و صنایعی و همکاران [7ها تخصیص یابد. مطالعاتی نظیر مقاله لین [ قدار سفارش به آنبهتر برگزیده و  م
 اند. را با هم و البته در دوفاز جداگانه مورد توجه قرار داده مسالهدو 

له انتخاب تامینه که قادر باشد به طور همزمان مسادر این مقاله هم، استفاده از یک مدل ترکیبی چند هدف 
است. تعریف حدباالي متوسط زمان تحویل بر  ننده و تخصیص مقدار سفارش را حل کند، مورد توجه بودهک

مبناي مفاهیم احتماالت نمونه،که در یکی از توابع هدف نقش محوري دارد، از جمله ویژگی منحصر به فرد این 
 اوت استفاده شود.هاي متفر حوزههاي محققان د نوآوري مقاله است. تالش شده در حل مدل  از

 
 پیشینه تحقیق 2

ننده و تخصیص سفارش را در دو گروه اصلی و چهار کتوان مقاالت مرتبط با انتخاب تامیندر یک نگاه کلی می
 بندي کرد. این دو گروه اصلی عبارتند از : گروه فرعی طبقه

 اند.له را مورد توجه قرار دادههر دو مسا ) مقاالتی که2اند. له پرداختهقاالتی که صرفاً به یکی از دو مسام )1
 له پرداخته اند. مقاالتی که صرفا به یکی از دو مسا) 1

له تخصیص اند یا به مساکننده را محور بحث قرار دادهله انتخاب تامینکه مسااین گروه از مقاالت از حیث این
 سفارش پرداخته اند، قابل طبقه بندي در دو گروه هستند.

هاي نسبتاً متنوعی مورد توجه قرار گرفته است کننده روشدر انتخاب تامین کننده:ه انتخاب تامینلمساالف) 
ریزي ریزي خطی عدد صحیح، برنامهریزي خطی، برنامهها، برنامهپوششی دادهتوان به تحلیلکه از این میان می
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، فرآیند 1فرآیند تحلیل سلسله مراتبیگیري چند شاخصه مثل هاي تصمیمخطی عدد صحیح و انواع روشغیر
 اشاره کرد.  4آلو تکنیک ترجیحات بر مبناي مشابهت به راه حل ایده 3گرا، استدالل مورد2ايتحلیل شبکه

] و تالو و 12وو و همکاران [ ]،11]، سیدل [10]، راس و همکاران [9به عنوان نمونه تالوري و همکاران [
 اند.ها فرموله کردهکننده را در قالب مدل تحلیل  پوششی دادهله انتخاب تامینامس هاي مختلف] به شیوه3نالچیگر [

]، 13کنندگان پیشنهاد شده است. از جمله هو و سو [مراتبی به وفور براي انتخاب تامینفرآیند تحلیل سلسله
کننده براي انتخاب تامین فرآیند تحلیل سلسله مراتبی] از 4] و برانو و همکاران [2]، چن و چن [14اوردبادي [

که سارکیس و تالوري اند، حال آن]، از استدالل موردگرا استقبال کرده15استفاده کردند و چوي و همکاران [
 اند. را ترجیح داده ايفرآیند تحلیل شبکه ]،18]، جِنسر و گوربینار[17]، بایازیت[16[

کننده و تخصیص سفارش خرید را مورد بحث تامینله انتخاب دوم از مقاالتی که یکی از دو مسا ب) گروه
له تخصیص مقدار مسا اند.له تخصیص مقدار سفارش خرید پرداختهشود که به مسااند، شامل مقاالتی میقرار داده

شود و در اینجا نقل مشاهده میوهاي حملتحقیق و عملیات بوده که در مدل مسایلسفارش خرید به طور سنتی از 
-شود، که در اولی از طریق شبیهبسنده می ]6] و یو و تساي [5کاوتاماچاي و هاپ [دو نمونه نظیر به ذکر یکی 

کنندگان به تخصیص بهینه دست یافته شد و در دومی از یک سازي و با تغییر درصد خرید از هر یک از تامین
 برنامه عدد صحیح براي تعیین مقدار خرید استفاده شده است. 

کننده و تخصیص مقدار سفارش را توامان مورد له انتخاب تامینشود که مساشامل مقاالتی می) گروه دوم 2
 اند. این گروه از مقاالت را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد. بررسی قرار داده

 له تخصیص سفارش را به طور مستقل و در دو فاز فرمولهکننده و مساله انتخاب تامینالف) مقاالتی که مسا
 اند:  کرده

ریزي خطی را در دو فازي و برنامه ايفرآیند تحلیل شبکه]که ترکیبی از 7از این نمونه می توان به مقاله لین [
ریزي خطی ] را که ترکیبی از تئوري مطلوبیت و برنامه8گیرد اشاره کرد و یا صنایعی و همکاران [فاز به کار می

 اند، مثال زد. را در دو فاز به انجام رسانده کننده و تخصیص سفارشله انتخاب تامینمسا
تخصیص سفارش را در قالب یک مدل ترکیبی مورد  مسالهکننده و له انتخاب تامینب) گروهی از مقاالت، مسا

] که یک برنامه خطی مختلط را 19توان به مقاله هونگ و همکاران [اند، از میان این مقاالت میمالحظه قرار داده
کار گرفتند اشاره نمود. برخی از خطی مختلط را به] که یک برنامه غیر20د و قدسی پور و اوبرین [به کار گرفتن

تري دارند. به عنوان نمونه  اند که قابلیت کاربردي بیشهدفه فرموله شدهاین مقاالت در چارچوب یک مدل چند
تلف حل مدل چند هدفه را مورد مقایسه هاي مخیک مدل چند هدفه، روش ارایه]، پس از 21هاو و راویندران [واد

 قرار دادند.

1 AHP 
2 ANP 
3 CBR 
4 TOPSIS 
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توان به پژوهش باستانی و همکاران جمله میدر ایران نیز، مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته که از آن
] اشاره کرد که به ارایه یک مدل تلفیقی براي تخصیص محصوالت به توزیع کنندگان در زنجیره تامین با 22[

انتخاب  براينیز ] 23زاد و همکاران [پردازند. محمديریزي آرمانی میها و برنامهپوششی دادهاستفاده از تحلیل 
و فرآیند تحلیل سلسله  1گیري چند معیاره را بر پایه گسترش کارکرد کیفیتکنندگان یک مدل تصمیمتامین

 آمده است.  1اي از مقاالت مرور شده در تحقیق در جدول  اند. خالصهکار گرفتهریزي ریاضی بهمراتبی و برنامه
 
 خالصه اي از تحقیقات پیشین .1 جدول

 
 

مقاالتی که 
صرفاً به یکی از دو 

اندپرداخته مساله  

 
 

کنندهانتخاب تامین مساله  

 تکنیک مورد استفاده نویسندگان
Talluri et al (2006) ]9[ , Ross et al (2006) 

]10[ , Seydel et al (2006) ]11[ , Wu et al 

(2006) ]12[ , Saen (2008) ]24[ , Saen (2010) 

]25[ , Toloo et al (2011) ]3[  

هاتحلیل پوششی داده  

Talluri et al (2008) ]26[ ریزي خطیبرنامه   
Bayazit (2006) ]17[ , Hou et al (2007) 

]13[ , Ordoobadi (2010) ]14[ , Chan et al 

(2010) ]2[ , Bruno et al (2012) ]4[  

فرآیند تحلیل سلسله 
 مراتبی

Choy et al (2002) ]15[  استدالل مورد گرا 
Sarkis (2002) ]16[ , Bayazit (2006) ]17[ , 

Gencer et al (2007) ]18[  
ايفرآیند تحلیل شبکه  

تخصیص سفارش  مساله
 خرید

Kawtummachai et al (2005) ]5[ سازيشبیه   
Yu et al (2008) ]6[  برنامه عدد صحیح 

 
مقاالتی که هر 

له را مورد دو مسا
اندتوجه قرار داده  

 

مقاالتی که گروهی از 
کننده و انتخاب تامین مساله
تخصیص سفارش را به  مساله

طور مستقل و در دو فاز فرموله 
اندکرده  

 Lin (2009) ]7[  
فرآیند تحلیل شبکه اي 

 ریزي خطیفازي و برنامه

Sanayei et al (2008) ]8[  
تئوري مطلوبیت و 

ریزي خطیبرنامه  

گروهی از مقاالت که 
کننده و انتخاب تامین مساله
تخصیص سفارش را در  مساله

قالب یک مدل ترکیبی مورد 
اندمالحظه قرار داده  

Hong et al (2005) ]19[  برنامه خطی مختلط 

Ghodsypour et al (2001) ]20[  برنامه غیر خطی مختلط 

Wadhwa et al (2007) ]21[  مدل چند هدفه 

 

1 QFD 
                                                           



 109-123) 1397( 57،ي آنکاربردهادر عملیات  در تحقیق مجله

در این مقاله از مرور مقاالتی که از مفاهیم فازي استفاده کردند صرف نظر شده است. به هر حال روشن است که 
تخصیص مقدار  کننده وانتخاب تامین مسالهاستفاده از یک مدل ترکیبی چند هدفه که قادر باشد به طور همزمان 

  . سفارش را حل کند مورد توجه بوده است

ریـزي خطـی   هاي کالسیک مثل برنامـه اي استفاده از روشک چنین مدل چند هدفهیاما گرایش کلی به حل 
. در ه به کار گرفته شده اسـت هاي متنوعی براي فرموله کردن اهداف نسبتاً مشابآرمانی است. به عالوه اینکه روش

شود که از ویژگی تئوریک قابل اي به کار گرفته میها روش حل مبتکرانهن افزودن به تنوع این مدلاین مقاله ضم
اي از آن مشاهده نمـی شـود. سـابقه اسـتفاده از ایـن روش را       دفاعی برخوردار است و در ادبیات این موضوع سابقه

دیک به موضوع یعنی کنترل موجـودي فرمولـه   اما نز؛ اي متفاوت ] پیدا کرد که در زمینه27توان در مقاله تسو [می
 شده است.

 
 مدل ریاضی 3

له چند شاخصه است که در یک فضاي تصمیم گسسته کننده یک مساله انتخاب تامینطور که اشاره شد مسا همان
 گردند که در مجموعانتخاب میکننده کننده، یک یا چند تامینشود، به طوري که از میان چند تامینفرموله می

ر سفارش است که نیازمند تعیین مقدا ها از سوي دیگر مساله تخصیص سفارشهاي ارزیابی، بهتر باشند. شاخص
ریزي خطی فرموله شده است. با توجه به سوابق ذکر شده در قسمت ادبیات در این له برنامهاغلب به عنوان مسا

هاي پیشین از طریق تبدیل فضاي اربردي مدلگردد. در اینجا ضمن ارتقاي سطح کمی ارایهمقاله مدلی چند هدفه 
تیابی به جوابی را امکان شود که دسله استفاده میوش حل نسبتاً متفاوتی براي حل مسا]، از ر28گسسته به پیوسته [

 بهینه باشد.  که  حداقل  از حیث یکی از اهداف سازدپذیر می
له اعمـال کـرده، نهایتـاً    اترجیحات خود را در مسـ گیرنده که با تخصیص وزن به اهداف، به بیان دیگر تصمیم

جـا کـه از مفهـوم    پذیرد. در این مـدل از آن می ه ممکن است هدف ارجح خود نباشد ،کرابهینگی یکی از اهداف 
 شـود، ضـمن دسـتیابی بـه جـواب     آل منفی استفاده میآل مثبت و دورترین فاصله از ایدهترین فاصله به ایدهنزدیک

ترین فاصله را با بـدترین   ترین فاصله را به بهینگی اهداف دیگر و بیش له کمجواب  مسا  بهینه براساس یک هدف،
 نتایج، خواهد داشت. شکل عمومی این مدل به قرار زیر است.
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 تعریف اجزاي مدل •
 اهپارامتر •

Q  
گسترش کارکرد تواند براساس روش شناخته شده تقاضاي کاال در یک دوره که میمقدار کل 

 محاسبه گردد ( به واحد محصول) کیفیت

id کننده  ي تامینحد باالي متوسط زمان  تحویل کاالi   ( به واحد زمان)ام 

iq  وزن نسبی تامین کنندهi    به لحاظ کیفیت محصوالت (اسکالر)ام 

iD  هزینه حمل هر محموله از تامین کنندهi تا مقصد (به واحدریال) ام 

iC  قیمت خرید محصول از تامین کنندهi  (به واحد ریال)ام 

ik  ظرفیت تامین کنندهi (به واحد محصول) ام 

m کنندگان منتخب ( به واحد شرکت)تعداد تامین 
له مشخص بقیه پارامترها بر حسب شرایط مسا نیاز به محاسبه دارند،  iq و id دو پارامترها، از مجموعه پارامتر

 شود. ذیل در مورد نحوه محاسبه این دو پارامترها توضیح داده می شوند. در می
 
 )idمحاسبه حد باالي متوسط زمان تحویل کاال ( •

کنندگان از شاخصی با عنوان حدباالي متوسط زمان تحویل  تامینقیق به منظور مالحظه زمان تحویل در این تح
هاي با دادهاستفاده می شود که با استفاده از مفاهیم احتماالت نمونه  و با پذیرش این فرض اساسی ساخته شده که  

  توان به عنوان یک نمونه تصادفی رفتار کرد. کننده میموجود از سوابق تحویل تامین
ي  ها تري از زمان از مجموعه بزرگ n اي به حجم هاي تحویل مشاهده شده نمونه شود زمانفرض می

هدف این است حداکثر متوسط  .کننده هم عضو آن مجموعه استهاي تحویل آتی تامین است که زمانتحویل 
 itتحویل محتمل آتی محاسبه شود. اگر  میانگین زمان تحویل کاال در گذشته  را  با نماد  n زمان تحویل در هر
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گیري میانگین زمان                                         اي از توزیع نمونهدادهمیانگین یک نمونه تصادفی فرض شده، چون  itنشان دهیم آنگاه 
مورد سوابق براساس قضیه  30تر از  با فرض نرمال بودن توزیع احتمال زمان تحویل و یا وجود بیش .تحویل است

  محاسبه است.) قابل 2گیري میانگین نرمال و حد باالي آن از رابطه ( حد مرکزي توزیع نمونه
 

, t
iid t z

n
α

σ−

= +
2

  
 )2(  

 

2

zα )تـر از آن برابـر آلفـا     ) مقداري از توزیع نرمال است که سطح زیر منحنی در سـمت مقـادیر بـزرگ   2در رابطه

هـاي   زمان تحویل است که فـرض شـد زمـان   هاي مربوط به ار مجموعه داده، انحراف معیtσ و منظور از دوم باشد
 ts اي آن جاي آن باید از تخمـین نقطـه  ه آتی هم عضو آن است.  روشن است که این مقدار در دسترس نیست و ب

. در ایـن صـورت الزم اسـت توزیـع     اسـتفاده کـرد   nهاي تحویل در نمونه اي به حجم  یعنی انحراف معیار زمان؛ 
 استفاده کرد.)  3نرمال را با توزیع تی استیودنت جایگزین کرد و از رابطه (

 

)3( , , t
ii n

sd t t
n

α

−

−= +
2 1 

 
توسط زمان تحویل، مقداري است که همان حد باالي م یا id) منظور از3) و (2به هر حال در هر رو رابطه (

اما در صورت تر باشد ؛  یک آلفا دوم از آن کم ،زمان تحویل آتی با احتمال بسیار زیاد n رود میانگینانتظار می
روي  توان از نمیرا idهاي کافی و عدم شرایط پذیرش فرض نرمال براي زمان تحویل، مقدارعدم وجود داده

شف بر روي توزیع بیگیري قضیه چیکاره اسبه کرد. براي چنین شرایطی بنرمال یا تی اسیودنت  محتوزیع 
 استفاده شود. )4( گیري میانگین می تواند راهگشا باشد. به این منظور کافی است از رابطه نمونه

  

, t
i i

sd x
a n

−

= +
1

         )4(    

 
توان مقدار آلفا را  تا حد امکان کم در نظر گرفت.  تر می حصول  اطمینان بیش براي)  4) و (3) و(2در روابط (

  idزمان تحویل آتی از حد باالي  nتر بودن میانگین کمتر این است که به احتمال  منظور از حصول اطمینان بیش
 ] مراجعه کرد.29توان به  منابع آمار استنباطی  [ هاي فوق می افزایش یابد. براي مطالعه مبانی آماري استدالل

 
 )iqمحاسبه وزن کیفیت محصول ( •

توان از مقایسات کنندگان را مشخص کند به سادگی می ی که کیفیت محصول تامینیها تخصیص وزن براي
شود در مقیاس  کنندگان استفاده کرد.  مقایسات زوجی مطابق آنچه در تحلیل سلسله مراتبی انجام می زوجی تامین

گیرنده میانگین هندسی آن محاسبه شده در قالب  ساعتی انجام و در صورت مشارکت بیش از یک تصمیم 9تا  1
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اند   ه دو  مقایسه شدهکه دو برای یها ماتریس مربع اهمیت گزینهمی شود. بردار ویژه این  ارایهیک ماتریس مربع 
دهد. شرط اساسی این است که مقایسات زوجی انجام شده به اندازه کافی سازگار باشند. براي درك نشان می

 ] مراجعه کرد. 30[ توان به  منبع اسازگاري میات روش و نحوه محاسبه نرخ نجزیی
 متغیرها •

ix  ام با واحد قطعه. iکننده مقدار خرید تامین 

iy  ام). iکنندهمتغیر صفر و یک (انتخاب شدن و یا انتخاب نشدن تامین 
 
 توابع هدف •

 )z1( تابع هدف هزینه •
ند. کهزینه حمل و بهاي کاالي خریداري شده را حداقل می) باز نمایش داده شده است، 5ابطه (که در راین تابع 

بدیهی است که هزینه حمل به انجام و عدم انجام عملیات حمل بستگی دارد و متغیر صفر و یک این امکان را 
 م این هزینه محاسبه نشود. اiکند که در صورت عدم خرید از تامین کننده فراهم می

min
n

i i i i
i

z C x D y
=

= +∑1
1

        )5(  

 )z2( تابع هدف زمان تحویل •
کنندگان منتخب را ) باز نمایش داده شده است، هدف حداقل کردن زمان تحویل تامین6این تابع که در رابطه (

تر را  زمان تحویل کمکنندگان با گیرنده براي حداکثر میزان خرید از تامینبر عهده دارد و تالش طبیعی تصمیم
 مدل کرده است. 

min
n

i i
i

z d x
=

= ∑2
1

        )6(  

 )z3( تابع هدف کیفیت •
کنندگانی با وزن به تامین ixتر ) بازنمایش داده شده است، با تخصیص مقادیر بیش7این تابع که در رابطه (

در این مدل عدد صحیح ix. کندتر را مدل می کنندگان با وزن کیفی بیشتر، خرید از تامین بیش  iqترجیحی  
 ].32[ ] و31در نظر گرفته شده است [

max
n

i i
i

z q x
=

= ∑3
1

                            )7(  

 هامحدودیت •
 محدودیت مقدار تقاضا •

مورد نیاز را در مدل مشخص ) باز نمایش داده شده است مجموع کاالي 8این محدودیت که در رابطه (
 کند. می

ix Q=∑        )8(  

 
 محدودیت تعداد تامین کنندگان •
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کننـدگان  کنـد کـه مـدل از میـان تـامین     باز نمایش داده شده اسـت تضـمین مـی   ) 9این محدودیت که در رابطه(
m گزیند.ها  را بر می معرفی شده تعداد مشخصی از آن  کنندگان است.    تعداد مجاز تامین 

 

iy m=∑        )9(  
 
 

 

 کننده منتخب محدودیت ظرفیت تامین •
ام یا خرید iکند که از تامین کننده) باز نمایش داده شده است، تضمین می10( محدودیت که در رابطهاین 

این مدل  درix شود.کننده، سفارش داده میتر از حداکثر ظرفیت تامین کمixشود یا خریدي به مقدارانجام نمی
 گیري گسسته قابل کاربرد است.عدد صحیح در نظر گرفته شده و مدل براي خرید کاالهایی با واحد اندازه

≤ ≤ i i ix k y        )10(  

 کننده ودیت انتخاب یا عدم انتخاب تامینمحد •
یک بودن متغیر انتخاب  ) باز نمایش داده شده است، طبیعت صفر یا11ین محدودیت که در رابطه (ا

 .دهدکننده را نشان می تامین

iy or= 1        )11(  

 محدودیت واحد تقاضا •
کننده عدد از هر تامین کند مقدار خرید) نمایش داده شده است، تضمین می12این محدودیت که در رابطه (

 کنندگان  قطعه است.تقاضا از تامینصحیح باشد چون واحد 
intix eger        )12(  

 
 روش حل 4

ریزي خطی صفر و له به صورت یک مدل برنامهاهاي مسبا توجه به محدودیت z3و z2و z1هر یک از اهداف 
 قابلیت محاسباتی کافی برخوردار است.  از 1لیندویک عدد صحیح قابل حل است. براي حل این مدل نرم افزار 

شود. به بیان دیگر به تعداد کنندگان مشخص میبا حل هر یک از توابع هدف، مقدار خرید از  هر یک از تامین
کنندگان را مشخص بهینه مقادیر خرید از تعداد مجاز تامینتوابع هدف جواب بهینه وجود دارد و هر جواب 

منظور از   ،2خواهند بود. در جدول ارایهقابل  2کند، به این ترتیب پاسخ هاي مدل در جدولی به مشابه جدول  می
oz1   وoz2 وoz3 ،هاي بهینه بر اساس توابع هدفبه ترتیب جوابz1 وz2وz3 و مقادیر داخل جدول  هستند

به  z2مقدار تابع هدف z12دهد. به طور مثال  مینشان  واب بهینه متناظر با سطربه ازاي ج را مقدار هر تابع هدف
 .است oz1 بهینه ازاي جواب

 

1 Lindo 
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 فرم کلی جواب حاصل از تک تک مدل ها .2جدول

z3  z2  z1   

z13  z12  z11  oz1  

z23  z22  z21  oz2  

z33  z32  z31  oz3  

 
شود که حداقل یک تابع هدف انتخاب یک جواب بهینه از مفاهیم تاپسیس تعدیل شده استفاده میراي در اینجا ب

تکنیک ترجیحات بر مبناي تري داشته باشد، بر اساس روش  را بهینه کند و از بهینگی توابع هدف دیگر فاصله کم
 یابد.) به نرم اقلیدسی تبدیل می13بطه (استفاده ازرا ابتدا ماتریس تصمیم با آلمشابهت به راه حل ایده

ij
ij

ij

z
r

z
=
∑ 2

       )13(  

 شود.  ) اثر داده می14( ها مطابق رابطهدر مؤلفه شاخصپس از این مرحله وزن هر 
v w rij j ij=        )14(  

هاي برداري یک نقطه تلقی این بار مقادیر متناظر با هرگزینه، مؤلفه پس از موزون شدن ماتریس تصمیم،
آل مثبت و منفی به عنوان معیارهاي مشابهت در نظر گرفته گردند و فاصله برداري این نقطه از نقاط فرضی ایده می
 د.شو ) تعریف می16و( )15آل مثبت و منفی به ترتیب مطابق روابط ( هاي ایدهشوند. مجموعهمی
 

{ } ( ) ( ){ },..., max , minn ij ijv v v v j J v j J+ + += = ∈ ∈1        )15(  

{ } ( ) ( ){ },..., min , maxn ij ijv v v v j J v j J− − −= = ∈ ∈1        )16(  

 
هاي هزینه است. معیارهاي مشابهت به  ایده شاخص jهاي سود و منظور ازشاخص Jدر روابط فوق منظور از

 ) هستند.     18) و (17آل مثبت و منفی درشیوه حل معمول تاپسیس به ترتیب مطابق روابط (

( )i ij js v v+ += −∑
2

       )17(  

( )i ij js v v− −= −∑
2

       )18(  

 
]، برخالف شیوه حل معمول تاپسیس، کاربرد فاصله اقلیدسی موزون به جاي موزون 33اما دنگ و همکاران [

تکنیک ترجیحات بر مبناي مشابهت به راه کردند در ها استدالل میپیشنهاد کردند. آنکردن ماتریس تصمیم را 
لذا منطقی  ؛شوندمستقیماً با هم مقایسه نمیو  شوندآل مثبت و منفی مقایسه میها با ایدههمه گزینه آلحل ایده

کند که با ]، که از این روش استقبال کرده اشاره می34است که اوزان در اندازه فواصل جذب شوند. شایور [
استفاده از ماتریس تصمیم موزون به روش هوانگ و یون، اوزان که اعدادي بین صفر و یک هستند به توان دوم 

بنابراین  کنند؛تري پیدا می ولی در روش دنگ و همکاران اوزان اثر بیش خواهند داشت؛ رسند و اثر ناچیزيمی
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شود، مبنا قرار گیرد معیارهاي نام تاپسیس تعدیل شده شناخته می ]، که با33اگر شیوه حل دنگ و همکاران [
ا ه گیري درباره گزینه تصمیم)  و معیار اصلی 20) و (19مشابهت به  ایده آل مثبت و منفی به ترتیب مطابق روابط (

 شود.  ) محاسبه می21شود  مطابق رابطه (که شاخص نزدیکی نسبی نامیده می

( )i j ij js w r r+ += −∑
2

       )19(  

( )i j ij js w r r− −= −∑
2

       )20(  

i

i i

sCl
s s

−

+ −=
+

       )21(  

 
 مطالعه موردي 5

گیري فشار کننده و تخصیص مقدار سفارش یک قطعه الکترونیکی براي اندازهتامینریزي براي انتخاب نامهبر
. بر این اساس مدل زیر از مجموعه نظر بوده استدر این مقاله مد در فیلترهاي گاز خشک به عنوان مطالعه موردي 

 اطالعات الزم ساخته شده است.
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/ / / /

Min Z x x x x y y y y
Min Z x x x x
Max Z x x x x
x x x x
x y
x y
x y
x y
y y y y

= + + + + + + +

= + + +

= + + +

+ + + =

≤

≤
≤

≤

+ + + =

1 1 2 3 4 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3 4

1 2 3 4

1 1

2 2

3 3

4 4

1 2 3 4

18 178 179 18 5 63 6 57
13 6 13 65 13 95 12 95

132 2 8 528 132
12

35
45
55
4

3

00 0 0 00 0000 000 0000 000
0

0 0 0 0 0
00

0
0
0

00

i

i

y
x integer

= ∨ 1

  

     

)22(  

و ضرایب  امiقیمت (به ریال) خرید هر قطعه از تامین کننده  x4تاx1ب متغیرهايی، ضراz1در تابع هدف 

است. ضرایب در تابع هدف ام iکننده ، هزینه حمل (به ریال) هر بارحمل محموله از تامین y4  تا y1 متغیرهاي
z2 دلیل کم  هگیري بکننده، با توجه به رد فرض نرمال بودن توزیع نمونهاز طریق سوابق زمان تحویل چهار تامین

) که منطبق بر 3، با در نظر گرفتن آلفاي یک صدم  مطابق رابطه (ها و نرمال نبودن آن یر در دسترس بودن مقاد
از طریق مقایسه زوجی کیفیت محصوالت  z3ضرایب تابع هدف . شف است، به دست آمده است قاعده چی بی

گیرنده هاي تصمیمقضاوت . میانگین هندسیتی ساخته شده استساع 9تا  1کننده با استفاده از مقیاس  چهار تامین
CR/با نسبت سازگاري  =0  آمده است. 3هاي حاصل از آن در جدول  و برداروزن029
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 قضاوت زوجی در مورد کیفیت محصول تامین کنندگان و وزن هاي حاصل .3جدول
ها وزن 4 3 2 1   

1 1 167/0  111/0  1 132/0  

2 6 1 2/0  5/0  208/0  

3 9 5 1 25/0  528/0  

4 1 167/0  111/0  1 132/0  

 
-در محدودیت iyکند. ضرایبرا تضمین می 1200محدودیت اول در مدل، مجموع تقاضاي خرید برابر با مقدار 

بـر اسـاس   کننـده را  کننده است. محدودیت آخر خرید حداکثر از سه تامینهاي دیگر حداکثر ظرفیت چهار تامین
قابـل    4گانـه در سـه سـطر جـدول     کند. جواب بهینه هـر یـک از توابـع سـه    تصمیمات مدیریت بر مدل تحمیل می

 مشاهده است.
 

 جواب هاي بهینه اهداف مدل .4جدول

 x1  x2  x3  x4  

oz1  200 450 550 0 

oz2  350 450 0 400 

oz3  0 450 550 200 

 
اسـت،   آلتکنیک ترجیحات بر مبناي مشابهت به راه حـل ایـده  که در واقع جدول تصمیم براي روش  5در جدول 

 مقدار هر یک از توابع بر حسب جواب بهینه یک تابع هدف نوشته شده است.
 

 جدول مقدار توابع هدف به ازاي جواب هاي بهینه .5جدول
 z1  z2  z3  

oz1  2318500 16427 4/410  

oz2  2321000 5/15893  6/192  

oz3  2325500 16405 4/410  

 
عنوان ه گانه را در قالب اوزان با مجموع صفر اخذ شود تا بگیرنده نسبت به اهداف سهالزم است ترجیحات تصمیم

کار رود. به این منظور مقایسات ه ب آلایدهتکنیک ترجیحات بر مبناي مشابهت به راه حل ها در وزن شاخص
ساعتی اخذ شده که میانگین هندسی مقایسات با نسبت سازگاري  9تا  1گیرندگان در مقیاس زوجی از تصمیم

/CR =0 تکنیک ترجیحات بر نمایش داده شده است. این اوزان در  6هاي حاصل درجدول  به همراه وزن 071
کار ه هاي مثبت و منفی بآلمحاسبه معیار مشابهت با ایده برايشده تعدیل آلبه راه حل ایدهمبناي مشابهت 

 رود. می
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 قضاوت زوجی در مورد اهمیت اهداف و وزن هاي حاصل از آن  .6جدول

 z1  z2  z3  اوزان 

z1  1 7 6 751/0  

z2  143/0  1 2 150/0  

z3  167/0  5/0  1 099/0  

 
شود. در  تبدیل می 6نمایش داده شده  به جدول  5کارگیري نرم اقلیدسی ماتریس تصمیم که در جدول ه ب با

 .اندنشان داده شدهNIو  PIهاي مثبت و منفی نیز  با عناوین  آلایده  7جدول 

 
 ماتریس تصمیم تبدیل یافته به نرم اقلیدسی .7جدول

ها وزن  751/0  150/0  099/0  

 z1  z2  z3  

oz1  577/0  584/0  671/0  

oz2  577/0  565/0  315/0  

oz3  578/0  583/0  671/0  

PI  577/0  565/0  671/0  

NI  578/0  584/0  315/0  

  

) 21) و (20) و(19آل هاي مثبت و منفی و معیار نزدیکی نسبی با استفاده از روابط(مشابهت با ایده رمعیا
کند. نتیجه محاسبات شوند. بیشینه و یا کمینه بودن تابع هدف، هزینه یا سود بودن معیار را مشخص میمحاسبه  می

 نشان داده شده است.  8در جدول 
 

 و منفی و نزدیکی نسبی آل مثبت مشابهت به ایده .8جدول
 

 
 

 
 

 تـري برخـوردار اسـت؛    از مقـدار کـم   z2 شود که معیار نزدیکی براي جـواب بهینـه تـابع هـدف    میمشاهده 
 گردد.   مشخص شده، انتخاب می 9که در جدول  oz2بنابراین جواب 

 
 جواب بهینه منتخب .9جدول

 x1  x2  x3  x4  

oz2  350 450 0 400 

 

 S +  S −  Cl  

oz1  007/0  112/0  939/0  

oz2  112/ 0  007/0  062/0  

oz3  007/0  112/0  940/0  
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و تاپسیس تعدیل شده ریزي چندهدفه کننده و تخصیص سفارش با استفاده از برنامهارایه مدلی تلفیقی براي انتخاب تامین، یاکیده و همکاران   

 گیري و پیشنهادهانتیجه 6
کننده و تخصیص مقدار سفارش خریـد در قالـب یـک فـاز تصـمیم گیـري،       انتخاب تامین برايسازي ریاضی مدل

 مرور مورد توجه محققان قرار گرفته است. موضوعی است که به
کننده همواره معیارهاي چندگانه مدنظر بـوده اسـت و تخصـیص میـزان سـفارش      از آنجا که در انتخاب تامین

یعنی با هدف کاهش هزینه با انتقال به محیطی چند معیاره توسـعه و بهبـود   ؛ توان از شکل سنتی آن خرید را نیز می
هدفـه فرمولـه کـرد.    توان در قالب یک مـدل چنـد  کننده و تخصیص مقدار سفارش خرید  را میداد، انتخاب تامین

کننده و تخصیص مقـدار سـفارش خریـد، تـالش محققـان در      رغم تنوع تالش محققان در حوزه انتخاب تامینعلی
 .نداردگستردگی و تنوع زیادي  هاي چند هدفه هنوزله در قالب مدلافرموله کردن این مس

نوع  شده که دست کم از حیث احتساب هزینه حمل در تابع هدف و ارایهین مقاله یک مدل چند معیاره در ا
ز یهاي پیشین متمایز است. نکته حاسازي حداکثر زمان تحویل از مدلحداقل براياستفاده از مفاهیم آماري 

ن مثال، به عنواهاي متفاوت است. هاي محققان از حوزه انجام شده براي تجمیع نوآوريدر این مقاله تالش  اهمیت
له برنامه چند هدفه، اگرچه سابقا در موضوع نی استفاده از تاپسیس براي حل مسایع روش برگزیده براي حل مدل؛

دار سفارش، یک روش کنترل موجودي استفاده شده، ولی درحوزه مطالعاتی انتخاب تامین کننده و تخصیص مق
تر مورد توجه محققان  ویرایش تعدیل شده آن کم اما ؛شناخته شده است تاپسیس اگرچه روشیجدید می باشد. 

 تواند باشد.تر مبناي خوبی براي تحقیقات آتی میهاي حل بدیعروش ارایهقرار گرفنه است. ایده بهبود مدل و 
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