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ظرگرفتن همزمان کننده با در ن هدفه انتخاب تأمين مسئله چندسازي  مدل
 کنندگان منافع خريدار و تأمين

  

  ۳*پور حسن قدسيسيد و ۲يجعفر قيدر خلجان، 1يجاذمرضا 

  دانشگاه صنعتي اميرکبير ‐کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي صنايع آموختهدانش ١
 دانشگاه صنعتي مالك اشتر ‐هاي نرم يمديريت و فناورعضو هيئت علمی دانشکده  ٢

   دانشگاه صنعتي اميرکبير ‐ دانشکده مهندسي صنايع استاد ٣

  ) ٢١/٧/٨٩تاريخ تصويب،   ٢٩/٢/٨٩تاريخ دريافت روايت اصالح شده   ،  ۳۰/۱۰/۸۸ تاريخ دريافت(
 

  چكيده     
ط بلندمدت و يکي از عوامل کليدي موفقيت براي ارتبا مين،هاي مديريت زنجيره تأ در استراتژيکنندگان  امروزه توجه به منافع تأمين

 ‐ را در پاسخ به اين نياز توسعه داده و راهبرد برنده هاي هماهنگي زنجيره تأمين بدين سبب محققان، مدل. کنندگان است راهبردي با تأمين
کننده، تغيير نگرشي صورت  تأمينه انتخاب ئلبرد به يک مسبا تعميم اين راه. اند ها مطرح کرده برنده را به عنوان يکي از اهداف اين نوع مدل

کنندگان را نيز مد  تأمينبه افزايش سود خود توجه داشته باشند، منافع  فقطکه به جاي اين) خريداران(يدکنندگان خواهد گرفت که در آن تول
با هدفه يك مدل چند کننده، تأمينه انتخاب ئلدر يک مس کنندگان تأميندر اين مقاله براي ايجاد هماهنگي بين خريدار و . دهند نظر قرار مي

به عنوان هدف  "حداکثرکردن تعداد محصوالت سالم دريافت شده". شده استسه هدف از جنس هزينه، کيفيت و تحويل به موقع پيشنهاد 
هاي  در برگيرنده هزينه تأمينزنجيره  هزينه. به عنوان هدف تحويل به موقع در نظر گرفته شده است "خيراتأتتعداد کردن  حداقل"كيفيت و 
مورد توجه قرار گرفته ها  خرابيجبران خيرات و أ، خريد، نگهداري موجودي، جبران تدهي هزينه سفارشکنندگان است و در آن  تأمينخريدار و 

يک روش  ،ثر آنؤهاي م جواب مجموعهدست آوردن   براي بهكه  استآميخته غيرخطي عدد صحيح ريزي  مدل برنامهيك  ،شده مدل ارائه. است
استفاده از مدل هماهنگي بين خريدار و  ،کننده تأمينه انتخاب ئلدر يک مسدهد که  نتايج حل مدل نشان مي. استتوسعه داده شده ابتکاري 
      .کند مي تأمينمنافع بيشتري را عايد زنجيره  ،شود کننده نسبت به حالتي که از اين مدل استفاده نمي تأمين

       

 فهسازي چندهد ، مدلتأميندر زنجيره  کننده، خريدار، هماهنگي تأمينانتخاب  :هاي کليدي واژه 

  

مقدمه
مسئله جديدي  ۱کننده تأمينمسئله انتخاب      

مباحث مفهومي و  دربارهنيست و تحقيقات بسيار زيادي 
در واقع پيش از . سازي اين نوع مسائل وجود دارد مدل

، مقاالت متعددي را تأمينزنجيره  ايجاد فلسفه مديريت
  . يافت ۲عنوان انتخاب فروشنده باتوان  مي

با مسئله انتخاب اولين تحقيقات مرتبط 
در و  ۱۹۵۰هاي قبل از  توان در سال را ميکننده  تأمين

ريزي خطي و محاسبات عددي در  زماني که کاربرد برنامه
اولين مدل انتخاب . ديدابتداي کار خود بودند، 

مريکا استفاده شده است آدر  NBS  ۳ کننده توسط ينتأم
براي بستن  هزينهکردن  حداقلهدف اصلي آن  و

بوده  (DOD)۴قراردادهاي خريد در صنايع دفاعي آمريكا 
 يمرورتحقيقات د كه اغلب کرالبته بايد اشاره . است
 ۶۰كننده اواسط دهه  تأميندر زمينه انتخاب شده  انجام

توجه به موضوع انتخاب دوره افزايش ميالدي را به عنوان 
  .]۱[اند دهکرکننده مطرح  تأمين

 ،کننده تأمينبراي تفکيک موضوعي مسائل انتخاب 
ارائه  ]۲[و  ]۱[ها از جمله هاي مختلفي در مقاله شاخص

محتواي مسائل انتخاب  ،بندي کلي جمع در يک. است شده 
 براي .کننده در شش دسته قابل تعريف است تأمين
ها  آناز براي هر يک بندي،  ت در ارجاع به اين دستهسهول

  .شده استپيشنهاد عالئم اختصاري خاص 
يک يا چند (معيارهاي انتخاب /تعداد و نوع اهداف  

  ؛)SO/MOهدفه بودن 
اي  اي يا چنددوره دوره يک(بازه زماني مورد بحث  

SP/MP(؛  
 تأمين/سپاري برون برایمواد اوليه /تعداد انواع قطعات 

  ؛)SI/MIيا چند قطعه  يک(
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خيري أپرداخت ت/وجود استراتژي تخفيف 
)WOD/WD(؛  
  ؛)Det/Prb( عواملقطعيت متغيرها و  نبودقطعيت يا  
انتخاب يک (چندمنبعي /منبعي سيستم انتخاب تک 

 .)SS/MSها  کننده يا چند تا از آن تأمين
موضوع ايجاد روابط  اغلب كننده تأميندر مسائل انتخاب 

كننده  تأمينبرنده بين خريدار و  ‐ رت برندهمتقابل به صو
 ،به عبارت ديگر در اين نوع مسائل. شود در نظر گرفته نمي

هدف اصلي دستيابي به حداكثر سود يا حداقل هزينه 
شدن سود يا  واضح است كه حداكثر. خريدار است توسط
دستيابي به  ضامنتواند  نمي ،شدن هزينه خريدار حداقل

حتي گاهي . كنندگان باشد تأمينط حداكثر مطلوبيت توس
اوقات حداكثر مطلوبيت خريدار مساوي است با از دست 

براي غلبه بر اين مشكل، . كنندگان تأمينرفتن منافع 
به عنوان يك راهكار  تأمينموضوع هماهنگي در زنجيره 

 . شود ميمطرح 
، اولين بار توسط گويال تأمينهماهنگي در زنجيره 

 ۲۰۰۸اين مسئله در سال . ]۳[مطرح شد ۱۹۷۶در سال 
ها  آن .مورد بررسي قرار گرفت ]۴[توسط تاپتال و ستينکايا

ها و مشکالتي را که  بهبود هزينه برایبازه قابل تغيير 
مورد  ،ريزي هماهنگ به وجود آيد ممکن است در برنامه

مدل گويال همچنين با مدل . بحث و بررسي قرار دادند
مقايسه شده و با  ]۵[در  تاپتال و همکارانش ۲۰۰۳سال 

است در نظر گرفتن مسئله حمل و نقل، نشان داده شده 
بوده که نرخ بهبود در اهداف نسبت به تحقيق گويال بهتر 

   .تر است بهبود بزرگ برایو بازه قابل تغيير 
قطعي     مطالعه جامعي روي مسائل  ]۶[در مرجع

۵JELP در تحقيقات اوليه اين نوع . انجام شده است
مسائل، تعيين نرخ توليد فروشنده و سياست حمل بين دو 

هاي اخير  اما در سال ،عنصر، بيشتر مورد توجه بوده
نظر  سازي، در گذاري براي کاهش هزينه آماده سرمايه

گرفتن هزينه توليد متغير، موضوعات کيفي و کنترل 
هاي حمل و نقل و  ي، تقاضاهاي غيرقطعي، هزينهفرايند

يک به (ها در سطوح  داد موجوديتظرفيت، توسعه تع
 JELPو در نظر گرفتن موعد تحويل به مسائل ) چند

  . اضافه شده است
بندي مسائل مطرح در حوزه  در بررسي و طبقه

نيز بحث هماهنگي  ]۷[در تأمينسازي زنجيره  هماهنگ
کنندگان به عنوان يک بحث کليدي  تأمينميان خريدار و 

ي مورد توجه قرار گرفته هاي عمليات در هماهنگي برنامه
 ،نيز بر لزوم مديريت يکپارچه در حوزه خريد ]۸[ است و
   .کيد داردألجستيک تو  تأمين

خصوصيات تعدادي از تحقيقات مهم  )۱(جدول 
کننده را نمايش  تأمينهاي اخير در حوزه انتخاب  سال
و  ]۱۰[ ،]۹[در مراجع فقطالزم به ذکر است که . دهد مي

  .ي هماهنگ مطرح شده استريز برنامه ]۱۱[
در  يهماهنگ ي،ا در مقاله ]۱۲[لئونگ و همکاران 

 يدر دو حالت متمرکز و غيرمتمرکز را بررس تأمينزنجيره 
 .اند کرده

انجام  ]۹[خلجاني و همكاران قيدردر تحقيقي که 
به عنوان  تأمينكردن هزينه كل زنجيره  اند، حداقل داده

زنجيره شامل يک اين . هدف در نظر گرفته شده است
 ،کننده بالقوه است و هدف مسئله تأمينخريدار و چند 

و تعيين مقدار بالقوه کنندگان  تأميناز ميان انتخاب 
دهد  اين تحقيق نشان مي .ستا ها هر يك از آنبه سفارش 

در يک زنجيره  تأمينكردن هزينه كل زنجيره  که حداقل
شامل هزينه خريدار و هزينه (هماهنگ  تأمين

يج بهتري نسبت انتمنجر به دستيابي به ) كنندگان مينتأ
  .ها خواهد شد هزينهکردن منفرد  حداقلحالت به 

 يگير يک روش تصميم ]۲۰[جعفرنژاد و همکاران 
مناسب در حالت تک   کننده تأمينانتخاب  يبرا يفاز
 يمثلث يمعيارها به صورت اعداد فاز. ارائه دادند يمنبع

حل مدل استفاده  يبرا TOPSISارايه شده و از روش 
  .شده است
 فرايندبا ترکيب روش  ]۲۱[و همکاران  يرزم
يک روش چند معياره  ي،آرمان يريز و برنامه يسلسله مراتب

کننده و تخصيص ميزان خريد به هر  تأمينانتخاب  يبرا
تحليل سلسله  فرايندابتدا با روش . ها ارائه دادند يک از آن

 انجامکنندگان  تأمين دربارهه اولي يارزياب پيش ي،مراتب
روش  ]۱۳[و همکاران  يديگر رزم يا در مقاله. گيرد مي

عدد صحيح  يريز را با ترکيب برنامه يسلسله مراتب فرايند
  .اند استفاده کرده
هدفه همراه يک مدل چند ]۲۲[زاده و فائز  يمحبعل

چند معياره ارائه  يها داده يبا استفاده از تحليل پوشش
هدفه ئله چندثر يک مسي مؤها ها ابتدا جواب نآ.  دادند

سپس با استفاده  ،کننده را به دست آوردند تأمينانتخاب 
ي ها ها و در نظر گرفتن جواب داده ياز روش تحليل پوشش
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انتخاب  يرا برا يروش ي،ورود يها ثر به عنوان نهادهمؤ
  .کنندگان مناسب ارائه دادند تأمين

ه خود با استفاده از در مقال ]۲۳[و همکاران  يرزم
قضاوت  يها ماتريس ي،تحليل سلسله مراتب فرايندروش 
به دست آوردن مقادير ويژه  يبرا. اند کردهايجاد  يفاز

استفاده  يغيرخط يساز ماتريس از يک مدل بهينه
  .اند دهکر

با ترکيب  ]۲۴[فروشان و همکاران  يچين
با نام  را يروش ي،سازش يريز و برنامه يا بازه يريز برنامه
کننده  تأمينانتخاب  يبرا يسازش يا بازه يريز برنامه

است هدفه ئله چندها يک مس مدل آن. مناسب ارائه دادند
کنندگان و هزينه و  تأمينها از  يبرگشتکردن  که حداقل
ه در ئلکيفيت به عنوان اهداف اين مس کردن نيز حداکثر

  .اند نظر گرفته شده
خود هماهنگي بين  در مقاله ]۱۰[سارما و همكاران

را با يك تابع هدف به کننده و چند خريدار  يک توليد
ويژگي . اند كردن هزينه مورد توجه قرار داده صورت حداقل

 ،خيرأاست كه قابليت تحويل محصول با ت اين مدل در اين
شده دو حالت در مدل ياد. استقرار گرفته مورد قبول 

 ،لت اولدر حا: براي مسئله در نظر گرفته شده است
زني بيشتري دارد و در نتيجه  توليدکننده قدرت چانه

دهد كه  تري را تحويل خريدار مي هاي توليدي بزرگ بسته
توليدات خود را  ،توليدکننده. بيشتر از نياز خريدار است

براي گروهي از خريداران با دوره سفارش يکسان 
نقل بر عهده توليدکننده است و   و  هزينه حمل. فرستد مي

روش  ،در اين حالت. شود هاي توليد افزوده مي بر هزينه
تا بتوان  شود به خريداران پيشنهاد مي ،خيرأتحويل با ت

در . دکرخريداران را با هم يكسان  همهدوره سفارش 
با دوره سفارش (زني خريداران  قدرت چانه ،حالت دوم

ريزي حمل و نقل و هزينه آن  بيشتر است و برنامه) همانند
در هر دو حالت هدف نهايي . ده خريدار خواهد بودبر عه

از اين مدل . دستيابي به حداقل هزينه در کل زنجيره است
ها نيز  خير در تحويلأوان براي يافتن بازه قابل قبول تت مي

 .دکراستفاده 
کننده  تأمينريزي انتخاب  مسئله برنامه ]۲۵[مقدم 

فازي  صورت چندهدفه و در شرايط  براي يک قطعه بهرا 
 اما بحث هماهنگي در دو ،مورد بررسي قرار داده است

  .سطح از زنجيره مورد توجه قرار نگرفته است

، عميد و ۲۰۰۷در کار مشابهي در سال 
کننده را با در نظر  تأمينانتخاب مسئله  ]۱۴[همكاران

  . گرفتن استراتژي تخفيف توسعه دادند
ه در چند معيار يها بر استفاده از روش يمرور جامع
کنندگان توسط هو و همکاران  تأمين يانتخاب و ارزياب

  .انجام شده است ]۱۵[
اين  شده در ز بررسي مقاالت و تحقيقات انجاما
هاي انتخاب  توان دريافت که توسعه مدل مي ،حوزه
  :ستا کننده در سه حوزه قابل اجرا تأمين

 ؛کنندگان تأمينسازي هماهنگ ميان خريدار و  مدل .۱
 طور  محصوله بهاي چندهدفه و چنده توسعه مدل .۲

 ؛همزمان
 .کننده تأميناعمال شرايط غيرقطعي در مسئله انتخاب  .۳

نظر گرفتن اين تحقيقات، در اين مقاله به ارائه مدل  با در
از . شود کننده پرداخته مي تأمينجديدي در حوزه انتخاب 
نظر گرفتن منافع همزمان ميان  خصوصيات اين مدل، در

واقع موضوع  در .کننده است تأمينند يک خريدار و چ
هدف   نظر گرفتن سه با در تأمينهماهنگي در زنجيره 

مدنظر قرار  ،کننده در مدل تأمينمشترک ميان خريدار و 
مشتري نهايي مقدار مشخصي از  ،در اين مسئله. گيرد مي

زنجيره خريدار . کند نياز خود را به عنوان تقاضا مطرح مي
دارد با در نظر گرفتن سه هدف  کنندگان قصد تأمينو 

موقع و هزينه براي کل زنجيره، تقاضاي  کيفيت، تحويل به
هاي  در واقع با توجه به محدوديت. مشتري را برآورده کند

تقاضاي  تأمينشود که براي  گيري مي مسئله، تصميم
خريداري شود  ،کنندگاني و چه مقدار تأمينمشتري از چه 

به ) مبين هدف کيفيت(الم تا تعداد محصوالت تحويلي س
مبين (خيرات محصول نهايي هايي با حجم تأمشتري ن

مبين هدف (و هزينه کل زنجيره ) موقع هدف تحويل به
  .باشداي  در توازن بهينه) هزينه

موضوع جديد ديگر که در اين مقاله مطرح شده است، ارائه 
شده در  توجه به شرايط تعريف با. روش حلي ابتکاري است

که در زماني بسيار  است وشي ابتکاري ارائه شدهمدل، ر
  .رسد کمتر به جوابي نزديک به بهينه مي

 

  سازي تعريف مسئله و مدل
شده، يک  طور که اشاره شد، در مدل تعريف همان
نظر  نظر دارد تا براي تهيه محصول مورد خريدار در

 تأمينکنندگان بالقوه  تأميناي را از  مشتري نهايي، قطعه
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،  گيري اهداف هزينه اي که در اين تصميم گونه  به ؛کند
موقع براي هر دو عامل خريدار و   کيفيت و تحويل به

همزمان در سطح مطلوبي از  طور کنندگان به تأمين
  . انتظارات برآورده شود

  :مشخصات مدل به شرح زير خواهد بود
همزمان منافع  تأمين برايريزي  هدف اصلي، برنامه 

  .ان استخريدار و فروشندگ
سه هدف مشترک هزينه، کيفيت و تحويل به موقع  

 .استتعريف شده کنندگان  تأمينميان خريدار و 
)  چنددوره(سال   سازي مسئله براي بازه زماني يک مدل 

 .خواهد بود
سازي  مدل ،مسئله با فرض نبود استراتژي تخفيف 

 .خواهد شد
 . مسئله قطعي هستند عواملمتغيرها و  همه 
 .کنندگان مهم نيست تأمينطعات، تعداد ق تأميندر  
  .تقاضاي ساالنه مشتري نهايي ثابت است 
 .کنندگان يکسان است تأمين همهدوره سفارش به  
 .دارندکنندگان ظرفيت محدودي  تأمين همه 
خير به مشتري تحويل و أمحصول نهايي بدون ت 
خيرات با صرف هزينه اضافه از سوي خريدار جبران أت

 .شود مي
ها،  سفارشات را دريافت و پس از تعيين خرابي ،خريدار 

 .کند کننده اصالح و تعمير مي تأمينها را با هزينه  آن
بدين . شود صورت ترتيبي دريافت مي  ات بهسفارش 

و مصرف   بعد از دريافت سفارشمعني که همواره 
 .شود دريافت مي، سفارش بعدي كامل آن

نمايش داده  )1(۱شکلدر مورد بررسي محدوده مسئله 

  .شده است

 
  .محدوده مسئله :۱شکل

مورد استفاده،  عواملدر ادامه با تعريف متغيرها و 
  .سازي مسئله ارائه خواهد شد مدل

  

  :پارامترها
D :؛تقاضاي ساالنه محصول نهايي  

n : کنندگان تأمينتعداد )ni   ؛)=2,1,..,

il :کننده  تأميناز خير أبا تسفارشات  درصد تحويلi؛ام  

iα : کننده  تأميندرصد تحويل کاالي سالم ازi؛ام  

iC : کننده  تأمينقيمت خريد ازi؛ام  

iA : کننده  أمينتدهي به  سفارشثابت هزينهi؛ام  
r :؛نرخ هزينه ساالنه نگهداري موجودي  

iz :هر واحد قطعه اوليه توسط  تأمين/هزينه توليد
  ؛امiکننده  تأمين

iS : کننده  تأمينسازي  آمادهثابت هزينهi؛ام  

iG : کننده  تأمينظرفيت ساالنهi؛ام  
E :هر خير کننده براي جبران تأ تأمينتحميلي به زينه ه

  ؛واحد کاال
F : هر واحد خير تحميلي به خريدار براي جبران تأهزينه

  ؛کاال
K : هزينه تعمير هر واحد از قطعات تحويلي خراب به

  .شود كننده پرداخت مي تأمينخريدار كه توسط 
  

  :متغيرها
T : ؛)بر حسب سال(دوره سفارش  
Q :؛کنندگان در هر دوره تأمينسفارش به  مجموع مقدار   

iQ : کننده  تأمينتقاضاي برآورده شده توسطi ام در هر

QQو  Q=DT( دوره
n

i
i =∑

=1

  ؛)

ix : کننده  تأمينمقدار تقاضايي که ساالنه توسطi ام

Dx( شود مي تأمين
n

i
i =∑

=1

،ii Q
T

x 1
و  =

Dxi   ؛)0≥≥

iY : کننده  تأميندر صورت انتخاب متغير باينري کهi ام
  .برابر يک و در غير اين صورت برابر صفر است

 شده، مسئله هماهنگ چندهدفه مد تعاريف انجاماساس  بر
آن که در  .آيد دست ميه به صورت زير ب ،نظر اين تحقيق

Z1 صورتبه بوده و دهنده هدف کيفيت  نشان 
کردن حجم محصول دريافتي ساالنه سالم از  حداکثر"

براي نمايش هدف  Z2. تعريف شده است" کنندگان تأمين
داد کاالهاي کردن تع حداقل" صورتموقع به   تحويل به

تعريف شده " کنندگان تأمينخير از أدريافتي ساالنه با ت
شود كه  زينه کل زنجيره تعريف ميعنوان ه به  Z3 .است

اين هزينه برابر است با مجموع هزينه ساليانه 
 کنندگان به عالوه هزينه ساليانه خريدار كه در تأمين

  :تعريف شده است )۲(جدول 
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 .كدگذاري تعدادي از مراجع :۱جدول
 کد مرجع نام مرجع
 (SO, MP, SI, WOD, Det, MS) ۲۰۰۷خلجاني و همکاران، ‐]۹[مرجع
 (SO, MP, SI, WD, Det, MS) ۲۰۰۸سارما و همکاران، ‐]۱۰[مرجع
 ( SO, MP, SI, WD, Prb, MS) ۲۰۰۸ِهسيه و ُوو،  ‐]۱۱[مرجع
 (MO, SP, SI, WD, Prb, MS) ۲۰۰۷عميد و همکاران،‐]۱۴[مرجع
 (MO, MP, MI, WD, Det, MS) ۲۰۰۷ژيا و ُوو،  ‐ ]۱۶[مرجع
 (SO, MP, SI, WOD, Det, MS) ۲۰۰۱پور و اُبرايان، قدسي ‐]۱۷[مرجع
 (MO,MP, MI, WOD, Det, MS) زاده و فائز يمحبعل ‐]۲۲[مرجع

  

 .كل زنجيره تأمين نحوه محاسبه هزينه :۲جدول
 هاي خريدارهزينه کنندگان تأمينهاي هزينه

∑:                                    زينه خريده
i

ii xz هزينه خريد                                    :∑
i

ii xC 

∑:                           سازي هزينه آماده
i

iiYS
Q
D

∑:                       دهي هزينه سفارش 
i

iiYA
Q
D

 

∑       :       هزينه سربار ناشي از تاخير در تحويل
i

ii xlE داري موجودي هزينه نگه       :           ∑
i

ii xC
D
rQ 2

22
 

∑:   هزينه ناشي از تحويل قطعات خراب −
i

ii xK )1( α  کنندگان تأمينهزينه تاخير             :          ∑
i

ii xlF 

  

 
  

  .نمودار سطح موجودي خريدار: ٢شکل

  

)۱(  
 

)۲( 
 

)۳( 
 
 
 

)۴( 
 

)۵( 
 

)۶( 
)۷( 

 

)۸( 
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نحوه  فقط. دست خواهند آمد  سادگي به  روابط اخير به
 .شود در ادامه تشريح مي محاسبه هزينه نگهداري خريدار

ر د )۲(شکل  نمودار سطح موجودي خريدار را به صورت
 سهار فرض شده است كه در اين نمود. نظر بگيريد

  .كننده وجود دارد تأمين
شود که متوسط سطح موجودي خريدار  مشاهده مي

iiQTام برابر با iکننده  تأميندر خريد از 
2
1

با در . است 

نظر گرفتن نرخ ثابت مصرف موجودي توسط خريدار و 
، متوسط سطح موجودي خريدار در خريد از Tجايگذاري 

ام برابر است با iده کنن تأمين
D

Qi
2

2
با اعمال هزينه . 1

ام، کل هزينه iکننده  تأمينداري و هزينه خريد از گهن
داري موجودي براي خريدار برابر ساالنه نگه

∑
i

ii xC
D
rQ 2

22
  .دست خواهد آمد  به 

  
  

مال ضرورت ارضاي تقاضا، براي اع) ۴( محدوديت
گرفتن ظرفيت براي  رنظ در براي) ۵(محدوديت

 براي) ۸(و ) ۷(، )۶(هاي  کنندگان و محدوديت تأمين
در روابط . اند ارائه شده Yو  xتبيين رابطه منطقي ميان 

  .اندازه کافي کوچک است يک مقدار به  εاخير،
چنين اين دو ، همندارند Qمتغير   Z2و  Z1توابع 

ixطي از متغيرهايكه تركيب خ دليل اين تابع به   
يك تابع غير   Z3تابع هدف . اند توابع محدبي ،هستند
با گرفتن مشتق اول اين تابع نسبت به متغير  .استخطي 

Q توان مقدار  مي ،و برابر با صفر قرار دادن آنQ  را از
  :رابطه زير به دست آورد

∑
∑ +

=⇒=
∂
∂

i
ii

i
iii

xCr

YSAD
Q

Q
Z

2

3

*3

)(2
0

  
 ، مدل نهايي به3Zدر تابع هدف  با جايگذاري اين مقدار

  :آمدبه دست خواهد ) Pمسئله (صورت زير 
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  .P1مراحل كلي حل مدل چند هدفه غيرخطي  :٣شکل

)۹( 
 

)۱۰( 
 
 

)۱۱( 

 
)۱۲( 

 
)۱۳( 

 

)۱۴( 
 

)۱۵( 
 

)۱۶( 
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دو هدف  ،شود طور که مشاهده مي همان    
 ixمتغيرهاي  موقع تركيب خطي از  کيفيت و تحويل به

دليل وجود   هدف هزينه به. بندمحد بنابراينهستند، 
توان  اما مي ،غيرمحدب است) هاiy(هاي گسسته  متغير
اين تابع هدف  iyكه به ازاي مقادير مشخص  كرداثبات 

  .]۱۷[نيز يك تابع محدب خواهد بود
حاالت  همهتوان  کوچک باشد، مي nادير اگر مق

و در نهايت جواب بهينه مسئله را  ها را بررسيiyشدني 
بزرگ  nاما اگر مقادير  .)]۲۶[و  ]۲۵[، ]۹[همانند(يافت 
تعداد حاالت شدني مسئله افزايش خواهد يافت و در  ،باشد

ر د ؛شمارشي قابل حل نيست طورمسئله به  ،اين صورت
  NP-Hard اين حالت مسئله تبديل به يك مسئله 

هاي  و الزم است تا براي حل مسئله از روش ]۱۸[هشد
  .ابتكاري استفاده شود

  

  روش حل ابتکاري پيشنهادي
فرض  ،براي رسيدن به يك راه حل مشخص

در اين صورت  .مشخص است iyشود كه مقادير  مي
هدفه  زني اهداف، مسئله چندتوان از روش ترکيب و مي

با . كردهدفه تبديل  شده را به يک مسئله تکتعريف 
),,..,(تعريف اوزان نسبي اهداف به صورت  21 kwww ،

 ،کنندگان تأمينبراي حل مدل و يافتن مقدار سفارش به 
 شده توسط هوانگ و يون دهي ارائه توان از روش وزن مي

 اي از هدفه ت مدل تکدر اين صور. دكراستفاده  ]۱۹[
دست خواهد   به P1صورت مسئله   بهاهداف ترکيب وزني 

+مقادير  P1 در مسئله. آمد
iZ  و−

iZ  به ترتيب
  گانه به كننده حداکثر و حداقل هر يک از اهداف سه بيان

توجه به پنج محدوديت مسئله  صورت منفرد است که با
  .آيد ه دست مياصلي ب

شده  با توجه به خصوصيات مسئله و شرايط تعريف
 شده در توان از روش ابتکاري ارائه براي متغيرهاي آن، مي

ثر در حل مسائل ؤبه عنوان يک روش م ]۵[مرجع
 )۳(شکل .دكرريزي با متغيرهاي صفر و يک استفاده  برنامه

. دهد مراحل كلي حل مدل و رسيدن به جواب را نشان مي
صورت   بخش اول ابتدا هر يک از توابع اول و دوم را به در

حالت حداقل  ها قرار داده و در دو منفرد در کنار محدوديت
ريزي خطي،  هاي معمول در برنامه و حداکثرسازي، از روش

. آيد دست مي  هاي باال و پايين اهداف اول و دوم به کران
هدفه  مشابه براي تابع هدف سوم نيز مسئله تک طور  به

 NP-Hardکه اين مسئله با توجه به اين. شود تشکيل مي
 )۴(شکل  درکه ، براي حل آن از روش ابتکاري است

در . شود ، استفاده مياست تشريح شده) ]۵[برگرفته از(
کران باال و پايين هدف سوم نيز مشخص اين حالت 

   .دشو مي
تابع ، هاي باال و پايين اهداف بعد از يافتن کران

. شود ميتشکيل  ]۱۹[هوانگ و يون مطابق روش ترکيبي 
ثر ؤهاي م براي تعيين مجموعه جواب يچرخه تکرارسپس 

ابتدا ضرايب وزني اهداف شود که  انجام ميبدين صورت 
سپس . دشو هدفه تشکيل مي تعيين شده و مدل نهايي تک

کمک روش ابتکاري حل   هدفه غيرمحدب به اين مدل تک
اين چرخه تا . شود ثبت مي دست آمده  شده و جواب به

 ،ثرؤهاي م مجموعه قابل قبولي از جوابيابي به دست زمان
ست که درا توجه به اين نکته ضروري .خواهد شد تکرار
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توان گفت يك  وقتي مي )۴شکل ( روش ابتكاري
جواب موجه است كه كل تقاضاي مورد نياز را برآورده 

  .دكن
  

  شده ابتكاري ارائه ارزيابي روش
شده،  براي اطمينان از عملکرد روش ابتكاري ارائه

تابع هدف (نظر گرفتن هدف سوم  فقط با در) P(مسئله 
به ازاي مقادير مختلف آن يافتن کران پايين  براي) هزينه

n ) كنندگان تأمينتعداد ( وD )مورد بررسي ) مقدار تقاضا
 )۱(وست يپي ها براي حل مسئله از داده. قرار گرفته است

مقادير . شود مياستفاده  ،اند تصادفي توليد شده طوركه به 
  :صورت زير تعريف شده است  به عواملساير 

40
1035

25.065
14

=
==
==

−

K
F

rE
ε

  

و دو روش شمارش کل حاالت   بهنتايج حاصل از حل مدل 
دو  در هر. ارائه شده است )۳(جدول  حل ابتكاري در

دار تابع هدف با تقريب هاي نهايي براي مق جواب ،حالت
 ،اما زمان دستيابي به آن است، دست آمده  يکسان به ۱/۰

 در حل به روش شمارش کل حاالت بسيار بيشتر از حل به
هاي مورد  براي كدنويسي برنامه. روش ابتکاري بوده است 

. استفاده شده است ۷.۴ويرايش  Matlabافزار  نياز از نرم
دليل   ، به۱۸از تر  بزرگ هايnالزم به ذکر است که براي 

شدن زمان، حل  عدم پاسخگويي سيستم حافظه و طوالني
 ۶با کامپيوترهاي معموليروش شمارش کل حاالت   به

با روش  ،شود طور كه مشاهده مي  همان .نيستپذير  امکان
بسيار نزديک توان در زمان كمتري به جوابي  ابتکاري مي

.دست يافت روش شمارش کل  بهجواب حاصل از حل به 

  
ــروع ش

Y = [1 ]

Nحــل مســئله  L Pمحــدب 

ــاري   ــئله ج ــواب مس ــت ج ثب

xانتخــاب حــداقل   i  ــواب ــا در ج ه
ــاري  ) j( ج

y j= 0
ــد  ــه جدي نقط
ــت؟  ــه اس موج

xکليــه  i ــا در ه
ــاري   ــواب ج ج

ــده ــي ش اند؟     بررس

ــدي    ــداقل بع ــاب ح xانتخ i  ــواب ها در جـ
ــاري  ) j( ج

ــان پاي

ــوان   ــه عن ــدار حــداقل ب ــت مق ثب
ــه جــواب بهين

ر    خي له    ب

ر    خي

له    ب

y j= 1
ــدف از     ــابع ه ــدار ت ــداقل مق ــاب ح انتخ

ــت شــده  ــاي ثب ــان جــواب ه مي

 
  .هاي روش ابتكاري گام: ٤شکل 

  

  .ابتكاريروش   حل بهو روش شمارش کل حاالت  به براي حل  Dو  nمقايسه زمان حل در حاالت مختلف : ۳جدول 

n D Feasible Nodes Elapsed Time (Sec) 
Exact Heuristic 

3 1000 4 2.79 2.21 
4 1600 5 2.97 2.74 
5 1800 9 2.42 2.03 
6 2000 22 3.12 2.26 
7 2300 52 5.37 2.24 
9 3000 136 13.752 2.27 
11 3600 543 61.45 2.57 
13 4100 2436 319.18 2.64 
15 4300 13148 1937.4 3.32 
17 5000 43977 8114.35 3.7 
18 5700 53644 9977.52 3.68 
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  P1وايي تابع هدف مسئله ارزيابي ر
شده در  بودن تابع هدف ارائه بررسي منطقي براي

الزم است بررسي شود كه آيا اين تابع هدف در  P1مسئله 
هاي قابل قبولي  و جواب داشتهشرايط واقعي رفتار منطقي 

به اين منظور از يك مثال عددي . يا خير دهد را ارائه مي
اي  به بررسي مسئلهدر اين مثال عددي . شود استفاده مي

 ۱۹۵۰۰و تقاضايي برابر با ) n=60(کننده  تأمين ۶۰با 
براي به ازاي ضرايب وزني مختلف ) D=19500(واحد 
  :كهفرض  اين با. پرداخته خواهد شداهداف 

40
1035

25.065
14

=
==
==

−

K
F

rE
ε

 

، )۱(پيوست   شده در هاي ارائه و با استفاده از داده
حالت  ۱۸۰مسئله با استفاده از الگوريتم ابتکاري براي 

حالت به  ۱۸۰اين . مختلف ضرايب وزني حل شده است
تايي به صورت زير تقسيم شده  ۶۰سه مجموعه حالت 

 شده در  حالت ارائه ۶۰ ،ها در هر يک از اين مجموعه .است
  :مورد توجه قرار گرفته است) ۲(  پيوست

يت مقداري کيفهدف  يضريب وزن ):الف(مجموعه 
 تحويل به موقع واهداف ضريب وزني  .ثابت دارد

  .هزينه متغير در نظر گرفته شده است
 ،تحويل به موقعهدف ضريب وزني  ):ب(مجموعه 

اهداف ضريب وزني  .ثابت در نظر گرفته شده است
  .متغير در نظر گرفته شده است ،كيفيت و هزينه

ثابت در نظر  ،هزينههدف ضريب وزني  ):ج(مجموعه 
موقع   به تحويلاهداف ضريب وزني  .گرفته شده است

  .متغير در نظر گرفته شده است ،و كيفيت
، مقادير )ج(و ) ب(، )الف(هاي  براي هر يک از مجموعه

     صورت   که به) Z( حاصل از سه هدف تابع ترکيبي

)۲۶(
)()()(

33

33
3

22

22
2

11

11
1 −+

−

−+

−

−+

+
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−

+
−
−

+
−
−

=
ZZ
ZZw

ZZ
ZZw

ZZ
ZZwZ

  
نمايش  )۵(شکل  محاسبه و در ،شود تعريف مي
در هر يك از  ،شد اشارهطور كه   نهما. داده شده است

ف برابر يك مقدار اهدا زيكي ااهميت ضريب  ،ها مجموعه
هدف  ،توابعوزني يب اكم و ثابت در نظر گرفته شده و ضر

شود  در شكل ديده مي. شود ديگر متغير در نظر گرفته مي
) Z(مقدار تابع ترکيبي  ،كه در ابتدا و انتهاي نمودار

ر اين مقدار براي هر سه مجموعه كاهش و در ميانه نمودا
دليل اين رفتار اين است . افزايش يافته است) الف، ب و ج(

اهميت يکي از دو تابع هدف  ،كه در ابتدا و انتهاي نمودار

 پس. تابع هدف ديگر كم استدو بسيار باال بوده و اهميت 
داراي (در اين حالت، تابع هدف با ضريب وزني باالتر 

ثير قرار داده و به أگيري را تحت ت متصمي) هميت بيشترا
به عبارت ديگر . كران بهينه خود بسيار نزديك خواهد شد

گيري بر مبناي تابع هدف با ضريب وزني باالتر  تصميم
آل، اگر ضريب دو تابع  در واقع در حالت ايده. شود انجام مي

ضريب تابع  الزم است تا ،هدف برابر صفر قرار داده شود
در اين صورت تابع هدف سوم بر  ؛يک شودهدف سوم برابر 

) Z(کران مطلوب خود منطبق شده و مقدار تابع ترکيبي 
توان نتيجه  با اين توضيحات مي. برابر با صفر خواهد بود

در ابتدا و انتهاي نمودار  P1گرفت كه تابع هدف مسئله 
  .رفتاري منطقي دارد )۵(شکل  شده در ارائه

  شود كه مقدار تابع هده ميامش )۵(شکل  اردر ميانه نمود
نزديك  ،دليل اين رفتار. افزايش يافته است) Z(تركيبي  

دو تابع هدف با ضرايب متغير ) اهميت(شدن ضرايب وزني 
ع هدف هر دو تاب ،در اين حالت بنابراين. استبه يكديگر 

ثر خواهند بود و اين موضوع ؤگيري م شده در تصميم اشاره
وابع از كران مطلوب خود شود كه مقدار اين ت سبب مي

وجود اين فاصله باعث افزايش مقدار . فاصله داشته باشد
بودن  منطقينيز اين نتيجه . خواهد شد) Z(تابع تركيبي 

اين با  .دهد را نشان مي P1رفتار تابع هدف مسئله 
 استمنطقي  P1توان نتيجه گرفت كه مدل  توضيحات مي

  .كردده گيري استفا توان از آن براي تصميم و مي
  

  يي مدلآبررسي کار
هدف اصلي اين تحقيق نشان دادن اين موضوع 

کننده مناسب  تأمينگيري براي انتخاب  است که در تصميم
مان خريدار و همزگيري بر اساس منافع  تصميم"در صورت 

گيري بر اساس منافع  تصميم"نسبت به  "کنندگان تأمين
نافع م ")گانکنند تأمينخريدار يا (زنجيره  از اجزای يکي

ز اين رو براي ا. کل زنجيره خواهد شدبيشتري عايد 
کل که منافع ه شود يي مدل، بايد نشان دادآبررسي کار

نسبت به حالت گيري هماهنگ  تصميمدر حالت زنجيره 
در  تأمينعناصر زنجيره گيري منفرد هر يک از  تصميم

 ،براي اعتبارسنجي مدل. شود سطوح باالتري برآورده مي
اساس منافع  ها بر که يکي از آندو مدل منفرد ا ابتد

 ،کنندگان است تأمينخريدار و ديگري بر اساس منافع 
هاي حاصل از اين دو  جواب ،در ادامه. ايجاد خواهد شد

کننده به  تأمينخريدار و منافع مدل با مدل سوم که در آن 
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مورد توجه قرار گرفته است، مقايسه خواهد همزمان  طور
در دو کنندگان و خريدار  تأمينتوجه شود که بايد . شد

و ، با يکديگر همسو هستند موقع  هدف کيفيت و تحويل به
سوم يعني هدف تقابل ميزان دستيابي به اهداف در هدف 

شده  هاي منفرد ارائه در مدل بنابراين .ابدي هزينه تبلور مي
  .تابع هدف هزينه تغيير خواهد کرد فقط) مدل اول و دوم(

  

در اين مدل  :منافع خريداربر اساس  ‐ )۱(نفرد مدل م
هاي خريدار بايد حداقل  هزينه فقطدر تابع هدف سوم، 

کنندگان در نظر گرفته  تأمينهاي  هزينهبنابراين . شود
  .شود نمي
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ها، هزينه xiپس از حل مدل و تعيين مقادير بهينه 
  :خواهد شدکنندگان از رابطه زير محاسبه  تأمين

∑∑ +−++
i

ii
i

iiii YS
Q
DxKElz ))1(( α  

برابر خواهد  تأمينبه اين ترتيب هزينه کل زنجيره 
عالوه هزينه ه ب ؛)۳۵(بود با هزينه به دست آمده از رابطه 

  .به دست خواهد آمد) ۱(خريدار که از حل مدل منفرد 
  

در اين  :کنندگان تأمينمنافع  ‐)۲(مدل منفرد 
صورت   کنندگان به تأمينسازي بر اساس منافع  حالت مدل

هزينه  نبودبه دليل ، )۲(در مدل منفرد . زير خواهد بود
داکثر مقدار ح Q براي بهترين مقدار ،نگهداري موجودي

دليل وجود هزينه ه در واقع ب. است Dآن يعني 
 همهکنندگان مايل به تحويل يکباره  تأمينسازي،  آماده
ر گرفتن اين با در نظ. خريدار هستندبه ساالنه  يتقاضا

سازي و بعد از تشکيل تابع  ساده) ۲(موضوعات، مدل منفرد
ريزي خطي حل  هاي معمول برنامه ترکيبي، با روش

  .شود مي
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ها، xiپس از حل مدل و به دست آمدن مقادير 
  توان هزينه خريدار را بر اساس رابطه مي

∑∑∑ +++
i

ii
i

ii
i

iii YAxC
D
rxFlC 2

2
)(  

به اين ترتيب هزينه . Q=Dدر آن د که كرمحاسبه 
برابر خواهد بود با ) ۲(در مدل منفرد  تأمينکل زنجيره 

 ؛آيد به دست مي) ۴۴(مجموعه هزينه خريدار که از رابطه 
کنندگان که پس از حل مدل منفرد  تأمينعالوه هزينه ه ب
  .به دست خواهد آمد) ۲(

در ) ۲(و ) ۱(مدل منفرد نتايج حاصل از حل 
حالت ضرايب  ۱۸۳اي برمدل منافع همزمان،  مقايسه با

الزم به  .نشان داده شده است )۶(شکل  وزني در نمودار
دست آمده است   حالت بدين صورت به ۱۸۳ذکر است که 

نوشته شده و  ۶تا  ۱تايي اعداد  ترکيبات سه همهکه 
. اند نرمال شده] ۰، ۱[تايي در بازه  سپس اين ترکيبات سه

شده به عنوان ضرايب وزني  ي نرمالتاي اين ترکيبات سه
بايد توجه داشت که . اند اهداف مورد استفاده قرار گرفته

با ) ۲، ۲، ۴(و نيز ) ۱، ۱، ۱(با ) ۶، ۶، ۶(شده ترکيب  نرمال
حاالت کمتر از  همه بنابراين ؛يکسان خواهد بود) ۱، ۱، ۲(

  .شده است 36
ادير مق ،شود مي ديده )۶(شکل  درطور که  همان

ف، در مدل منافع اهد ادست آمده براي تابع ترکيبي   به
تري نسبت به  همزمان با نوسانات کمتر و در سطح پايين

رسد که مدل  نظر مي  بهبنابراين . دو مدل منفرد قرار دارد
کرده  تأمينرا منافع همزمان اهداف مورد نظر اين مقاله 

هاي آماري  از روش ،هتر اين مسئل براي بررسي دقيق. است
  .خواهد شداستفاده 

يک از  اهداف در هرتابع با توجه به استقالل مقادير 
 ۱۱۹صفحه (حد مرکزي  موضوعحالت، با استفاده از  ۱۸۳

 )۲۷( 
 

 )۲۸( 
 
 

 )۲۹( 
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صورت يک   توان به ، هر مجموعه جواب را مي)]۲۷[مرجع
نمونه تصادفي با توزيع نرمال در نظر گرفته و آزموني را 

ميان مقدار هدف ترکيبي در حاالت بررسي اختالف  براي
. مورد ارزيابي قرار دادمنافع همزمان منفرد نسبت به مدل 

نظر گرفتن سطح  اين منظور، آزمون فرض با در  به
انجام شود و در آن ميانگين مقدار  دباي αمعناداري برابر

با هر يک مدل منافع همزمان دست آمده براي هدف در   به
از براي اين بررسي . ز حاالت منفرد مورد بررسي قرار گيردا

در اين  .١١شود طرفه استفاده مي آزمون مقايسه زوجي يک
هاي  نمايانگر تفاضل مدل پايه با يکي از مدل D ،آزمون

درجه آزادي  n-1منفرد است و داراي توزيع نرمال با 

صورت   آماره آزمون به. است
DS
nDt شود  يف ميتعر =

از  DSها بوده و  نشانگر ميانگين نمونه Dکه در آن 
  :آيد دست مي رابطه زير به

1
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−
=
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n

DD
S

n

i
i

D 

سازي تعريف  براي اهدافي که به صورت حداقل
انجام  ترتيباين   طرفه به  اند، آزمون فرض يک شده
فرض يک آزمون  Aرض صفر و ف Hشود که در آن،  مي
  :است

0:
0:

>
=

DA
DH 

ست ا پذيرش فرض صفر در اين آزمون بدين معنا
، مساوي و يا کمتر از منافع همزمانکه ميانگين مدل 

شرط . نظر است ميانگين مدل منفرد در مورد هدف مورد
پذيرش فرض صفر در اين حالت، قرارگيري مقدار آماره 

),[آزمون در بازه  1; −−∞ ntα که تعداد توجه به اين با. است
نظر گرفتن سطح   و با در است ۱۸۳ها برابر  نمونه

;1، مقدار α=05.0معناداري  −ntα  برابر
645.1182,05.0 =t خواهد بود.  

مقايسه مقادير تابع هدف ترکيبي مدل  ‐۱آزمون
گانه ۱۸۳به ازاي حاالت ): ۱(منفرد با مدل  منافع همزمان

  :آيد دست مي  ضرايب وزني اهداف، مقادير زير به

-15.2786
0.066611
-0.07523

=⇒
=
=

t
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D

D

  

                                                 
 .مراجعه نماييد] 27[از مرجع   6و همچنين    7براي مطالعه بيشتر به بخش   1

مقايسه مقادير تابع هدف ترکيبي مدل  ‐ ۲آزمون
گانه ۱۸۳به ازاي حاالت ): ۲(با مدل منفرد  منافع همزمان

  :دست آمده است ضرايب وزني اهداف، مقادير زير به

-15.5938
0.043711
-0.05039

=⇒
=
=

t
S
D

D  
در هر دو  tمقدار  ،شود ديده ميطور که   همان

از اين رو فرض . گيرد قرار مي ∞−),645.1[حالت در بازه 
اذعان  درصد۹۵توان با احتمال  شود و مي صفر پذيرفته مي

داشت که مقدار تابع هدف ترکيبي در مدل منافع 
. است )۲(و ) ۱(هاي منفرد  کمتر يا مساوي مدل ،همزمان

به عبارتي، تابع هدف ترکيبي در مدل منافع همزمان در 
قرار  )۲( و) ۱( هاي منفرد تري نسبت به مدل سطوح پايين

داشته و مجموعه اهداف در منافع همزمان در سطوح 
با توجه . شوند بهتري نسبت به دو حالت منفرد برآورده مي

سطحي از هماهنگي بين خريدار و  در نظر گرفتنبه 
دگان در مدل منافع همزمان، اين مدل توانسته فروشن

ريزي هماهنگ، عملکرد کل زنجيره  است از طريق برنامه
منفرد  طور  را نسبت به حاالتي که تصميمات به تأمين

  .شود، ارتقاء دهد گرفته مي
  

  آتي هايي براي تحقيقاتگيري و پيشنهاد يجهتن
طور که در تبيين اهداف اين تحقيق اشاره   همان

ثر بين خريدار و ؤايجاد هماهنگي مهدف اين تحقيق  شد،
نظر گرفتن اهداف مشترک ميان  با درکنندگان  تأمين
سه هدف هزينه، با يك مدل در اين راستا . ها بوده است آن

نتايج حل . دشتعريف و تشريح موقع   کيفيت و تحويل به
دهد که اهداف مسئله  هاي آماري نشان مي مسئله و تحليل

منفرد در   ريزي ريزي هماهنگ نسبت به برنامه هدر برنام
نظر  عبارتي در  به. سطوح بهتري برآورده خواهد شد

است که مجموعه  گرفتن سطوحي از هماهنگي سبب شده
تري را براي کل  نتايج مطلوب ،ثر مسئلههاي مؤ جواب

  .زنجيره به همراه داشته باشد
ه، در انجام مطالعات و تحقيقات مرتبط با اين مقال

که در برخي  است ها سبب شده وجود برخي محدوديت
و يا زوايايي از مسئله  انجام بگيردهايي  سازي موارد ساده

ترين اين موارد که  برخي از مهم. پوشش داده نشود
تواند در تحقيقات آتي مورد کنکاش و بررسي بيشتر  مي

  :شود ارائه مي اين ترتيب به ،قرار گيرد

)۴۵( 
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 ها هبرخي فرضي: ها هازي فرضيس تمرکز بر مدل و ساده 
عنوان   به. تر شوند به شرايط واقعي نزديکتوانند  مي

کننده  توليد ،کنندگان قطعات تأمين اغلبنمونه، 
تواند وارد مدل  ها مي آننرخ توليد هستند، بنابراين 

ديگري مانند  هاي هاين موارد به همراه فرضي. شود
گان، عدم کنند تأمين همههمساني دوره سفارش براي 

کننده،  تأمينچند نوع قطعه از يک  تأمينامکان 
خير به مشتري نهايي، ثابت بودن أتحويل بدون ت
 هاي مختلف، در کنندگان در دوره تأمينهزينه خريد از 

هاي گارانتي و خدمات پس از  نظر نگرفتن هزينه
فروش و نيز دريافت ترتيبي سفارشات از 

به شرايط واقعي  توانند با توجه کنندگان مي تأمين
 .هاي کسب و کار تعديل و يا تغيير يابند محيط

طور که  همان: توسعه و ايجاد وابستگي ميان اهداف 
. هستندشده مستقل از هم  مشاهده شد، اهداف تعريف

 اما در دنياي واقعي وابستگي بين برخي اهداف غير
 هاي با تعداد تحويلبه عنوان نمونه . قابل انکار است

بستگي زيادي به سطح کيفيت قطعات اوليه وا ،خيرأت
 .دارد

  همچنين، با توجه به تعريف معيار کيفيت و تحويل به
صورت   توان اين اهداف را به موقع، در مدل اصلي مي

اي ه حداکثر کردن حداقل دريافت"حالت   تر و به واقعي
 .كرد تعريف" خيراتأکردن حداکثر ت حداقل"و " سالم

: ريزي عملياتي راتژيک در برنامهمباحث است كردنوارد  
، تأمينگيري هماهنگ در يک زنجيره  تصميم

 اغلباما  ،دهد اثربخشي کل زنجيره را افزايش مي
مطلوبيت حاصله براي يکي از عناصر زنجيره در سطح 

گيري منفرد قرار  تري نسبت به حالت تصميم پايين
گيري  تمايل براي تصميم ترتيببدين  .گيرد مي

اين موضوع در مرجع . افتد مخاطره مي هماهنگ به
و همچنين در نتايج مطالعه موردي تحقيق  ]۹[

هاي تشويقي   جاد سيستماي. رو قابل مشاهده است پيش
ترغيب به همکاري و  برايزنجيره،  يبراي اعضا

مانند استراتژي (گيري هماهنگ  مشارکت در تصميم
که در تحقيقات آتي  است، يک مسئله مهم )تخفيف

 .تواند مورد توجه قرار گيرد مي
طور که اشاره  همان: اعمال شرايط غيرقطعي مسئله 

در دنياي واقعي حالت  عواملمتغيرها و اغلب شد، 
توان بر توسعه  تحقيقات آتي مي در .غيرقطعي دارند

و متغيرهاي  عواملشرايط غيرقطعي روي 
گيري مانند تقاضاي ساالنه و ظرفيت  تصميم
  .کز شدکنندگان متمر تأمين

 
  .٢پيوست  گانه بر اساس جدول٦٠ف در حاالت اثر تغيير ضرايب وزني اهداف بر مقدار تابع تركيبي اهدا :٥شکل 

  
  

 
.اي مقدار تابع تركيبي در سه مدل مختلف نمودار مقايسه :٦شکل 
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  ب استفاده در متنيسی به ترتيواژه های انگل
1- Supplier Selection 
2- Vendor Selection  
3- National Bureau of Standards 
4- Department Of Defense 
5- Joint Economic Lot-sizing Problem 
6- (CPU: AMD 2800+) & (RAM: 512 MB) 
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  .کنندگان اطالعات مربوط به تأمين: ١پيوست 
Supplier Number (i) Ci Li Alfai Gi zi Ai Si 

1 112 0.05 0.98 570 93 7450 9800 
2 118 0.08 0.94 670 89 6120 9400 
3 114 0.02 0.96 450 90 6590 8600 
4 117 0.04 0.97 590 91 6890 9300 
5 119 0.01 0.97 610 90 6410 8970 
6 120 0.01 0.99 590 89 6700 9100 
7 111 0.07 0.95 640 92 6300 9500 
8 115 0.05 0.96 470 86 7100 9210 
9 108 0.01 0.98 360 88 7800 9700 
10 127 0.01 0.99 680 86 6320 9460 
11 113 0.02 0.95 370 85 7430 8920 
12 119 0.01 0.98 460 88 6210 9310 
13 117 0.04 0.97 640 94 6030 9000 
14 117 0.09 0.93 420 91 6320 9530 
15 118 0.02 0.96 530 90 6490 9620 
16 111 0.06 0.99 610 88 7310 9700 
17 125 0.05 0.94 370 87 7000 9900 
18 128 0.06 0.92 430 89 7040 9510 
19 112 0.08 0.93 510 90 6910 9010 
20 110 0.04 0.98 610 92 6520 8510 
21 126 0.05 0.96 700 87 6050 8490 
22 121 0.02 0.95 630 85 7360 8670 
23 126 0.03 0.94 600 93 6710 8930 
24 127 0.08 0.92 520 86 6800 9780 
25 118 0.07 0.93 500 89 6530 9460 
26 115 0.1 0.94 610 93 6490 9810 
27 116 0.06 0.95 360 92 7080 9020 
28 118 0.1 0.91 380 94 7210 8670 
29 120 0.04 0.93 390 87 6620 8460 
30 129 0.09 0.98 490 91 7090 9120 
31 121 0.01 0.97 470 86 7420 9240 
32 127 0.04 0.98 610 98 6260 8620 
33 115 0.05 0.95 520 89 7150 9510 
34 119 0.09 0.96 460 87 6540 8450 
35 115 0.03 0.92 790 97 7480 9840 
36 129 0.02 0.91 570 86 6870 9740 
37 117 0.04 0.94 390 94 6390 9980 
38 114 0.07 0.98 640 95 6330 8360 
39 113 0.06 0.96 790 89 7610 9130 
40 126 0.02 0.95 460 92 6520 8220 
41 128 0.05 0.92 590 85 7580 8840 
42 124 0.01 0.93 680 87 6970 8770 
43 123 0.08 0.93 540 86 7250 9560 
44 120 0.09 0.99 480 98 7530 9320 
45 120 0.03 0.96 630 97 7420 8240 
46 118 0.01 0.95 540 92 6990 9960 
47 129 0.04 0.98 720 93 6640 8830 
48 122 0.07 0.94 740 92 7980 9390 
49 119 0.08 0.91 730 84 7360 8330 
50 116 0.02 0.98 490 95 6230 9620 
51 118 0.03 0.96 380 89 7720 9570 
52 125 0.06 0.95 540 98 6240 8720 
53 116 0.05 0.93 800 87 6270 8920 
54 127 0.04 0.98 460 97 6730 9210 
55 117 0.07 0.98 690 85 7120 8510 
56 115 0.08 0.96 720 96 7340 9430 
57 116 0.02 0.93 390 82 6560 8950 
58 123 0.03 0.98 710 91 6430 9640 
59 124 0.01 0.98 450 89 7220 8220 
60 120 0.09 0.96 550 99 6810 9180 
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  .حالت مختلف ٦٠جدول ضرايب وزني اهداف و نمودار آن در : ٢پيوست 

 ۶۰تا  ۳۱حاالت  ‐مقادير ضرايب نسبي ۳۰تا  ۱حاالت  ‐مقادير ضرايب نسبي

10 1 60 10 31 30 
10 2 59 10 32 29 
10 3 58 10 33 28 
10 4 57 10 34 27 
10 5 56 10 35 26 
10 6 55 10 36 25 
10 7 54 10 37 24 
10 8 53 10 38 23 
10 9 52 10 39 22 
10 10 51 10 40 21 
10 11 50 10 41 20 
10 12 49 10 42 19 
10 13 48 10 43 18 
10 14 47 10 44 17 
10 15 46 10 45 16 
10 16 45 10 46 15 
10 17 44 10 47 14 
10 18 43 10 48 13 
10 19 42 10 49 12 
10 20 41 10 50 11 
10 21 40 10 51 10 
10 22 39 10 52 9 
10 23 38 10 53 8 
10 24 37 10 54 7 
10 25 36 10 55 6 
10 26 35 10 56 5 
10 27 34 10 57 4 
10 28 33 10 58 3 
10 29 32 10 59 2 
10 30 31 10 60 1 

 
  

                                                 
  


