
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


http://jnrm.srbiau.ac.ir يدر سا يدسترست  
 ۱۳۹۵ زمستان، هشتمسال دوم، شماره 

  ۱۶۸۲-۰۱۹۶شماره شاپا: 
  
 
 
  

د يتول يهاد در شرکتيتول يزيربرنامه ينه سازيبه
  ز بزرگيوسته سايپ

  
  *۴ي، محسن واعظ قاسم۳ياريشهر، محمدرضا ۲ين زاده لطفي، فرهاد حس۱يد سوادکوهيسع

 
 

  ي، دبواحد امارات يت، دانشگاه آزاد اسالميريگروه مد )  ۱(
  تهران، تهران قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم ياضيگروه ر )  ۲(

  ، تهرانمرکزی تهرانواحد  يدانشگاه آزاد اسالم ياضيگروه ر )  ۳(
  ، رشتواحد رشت يدانشگاه آزاد اسالم ياضيگروه ر )  ۴(

  
  
  
 

 ۲۸/۱۱/۹۵مقاله: رش يخ پذيتار     ۰۱/۰۷/۹۵افت مقاله: يخ دريتار
  

  دهيچک
عات کمتر و در ينه با ضايد بهيتول يبرا يساختار يهاتياز بازار و محدوديد مطابق با ني، تولينه از منابع باال دستياستفاده به

ق ين تحقيا يسهام داران خواهد شد از اهداف اصل يشتر برايت منجر به سود بياز بازار که در نهاين زمان مورد نيترعيسر
  شود.يمحسوب م

 يزيرمساله با استفاده از برنامه يهاتيمتناسب با محدود ينه با تواليد بهيو تول يورش بهرهيافزا يبرا يق مدلين تحقيدر ا
 يواقع يهابدست آمده با داده ياضيده است. مدل ريات ارائه گرديق در عمليعلم تحق يک برمبنايح و صفر و يعدد صح
کساله اجرا ي يزيرماهانه با افق برنامه يهادوره يرد و طيگيقرار م ييآزما ييه و راستالن جم مورد مطالعيپروپ يشرکت پل

ش سود خالص، کاهش انبارش محصول، پاسخ يمنجر به افزا يزمان بررس يق در طين تحقيج مورد انتظار ايگردد که نتايم
  گردد.يد برآورده ميکارخانه و تول يساختار يهاتياز بازار منطبق بر سود شرکت و با در نظر گرفتن محدوديتر به نعيسر يده
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  مقدمه - ۱
ريزي ترکيب بهينه توليد و در اين مقاله يک مدل برنامه

همچنين توالي عمليات توليد ارائه شده است، اين مدل 
رخانجات گروه صنايع پتروشيمي ها و کابراي شرکت

بومي سازي شده است و مدل ارائه شده در يکي از 
سازي و تست و اجرا هاي بزرگ توليد پروپيلن پيادهشرکت

  نظيري در افزايش سود آوري و شده است و عملکرد بي
وري شرکت داشته است. ترکيب توليد يکي از بهره

توجه به نياز هاي مورد توجه بوده که باترين آيتماساسي
اي در سود العادهبازار و توسعه کسب و کار تاثير فوق

شرکت دارد، اين ترکيب با توجه به ظرفيت توليد و 
ريزي هاي تغيير گريدهاي توليد و ... برنامهمحدوديت

گردد. هدف ما در اين پژوهش مشخص کردن ترکيب مي
بهينه توليد براي سودآوري بيشتر و حداکثر سازي ميران 

  باشد.نفوذ به بازار مي
براساس نتايج مدل، ترکيب بهينه توليد و توالي عمليات 
آن براي کسب سود حداکثري نياز به هماهنگ کردن 
واحدهاي توسعه کسب و کار و بازرگاني براي ايجاد 
بازارهاي جديد و همچنين توليد و کنترل موجودي براي 

دارد. در سرعت عمل باال براي تغييرات و پشتيباني آنها 
شرکت مورد مطالعه، عرضه و تقاضاي بازار تعيين کننده 

هاي گذشته بوده است اما ترکيب و توالي توليد در دوره
اين روال در سوددهي شرکت تاثير قابل توجهي دارد. با 
رويکرد جديد مديريت براي کسب سود باالتر و نفوذ 

توليد بيشتر در بازار، مدلي ارايه گرديد تا به عنوان سرخط 
و فروش قرار گرفته و توسعه کسب و کار با ايجاد و 
شناسايي بازارهاي جديد و بازرگاني با فروش محصوالت 
با سوددهي باال به هدف نهايي رويکرد جديد دست پيدا 

  کنند. 
ريزي توليد بسيار زيادي در مقاالت متنوع هاي برنامهمدل

در  هاي گذشته چاپ شده است.در صنايع مختلف در سال
در يک مقاله با عنوان ارزيابي موجودي و  ۲۰۰۶سال 

مديريت توليد در صنايع توليد پيوسته در مجله مديريت 
منتشر شده که در خصوص توالي و  JOMعمليات 

 Cooke and Rohleder(زمانبندي بوده است 

 Sagawa and Nagano ۲۰۱۵و در سال  )2006
هاي چند محصولي با يک يک مدل پويا براي کارخانه

نمونه واقعي اجرا شده که در صنايع پايين دستي 
 Sagawa(پتروشيمي، مانند نساجي ارائه شده است. 

and Nagano 2015(  که يک تفاوت در مقاالت
چاپ شده و رويکرد اين پژوهش وجود دارد. در اين 
پژوهش مدل براساس ترکيب بهينه توليد که سود بهينه 

سازد شروع شده و سپس براساس ترکيب را محقق مي
هاي بازار و توليد توالي عمليات آن را بهينه با محدوديت

ا يک فاز دهد هرچند با توسعه مدل، در نهايت بارائه مي
ريزي هم ترکيب و هم توالي آن در يک مدل برنامه

MIP  ارائه گرديده است. مدل اوليه، يک مدل با
  متغيرهاي دودويي و همچنين غير خطي بوده است.

 Enterprise wide optimizationيک مدل
)EWO( اي توسط در مقالهGrossmann  در سال

در  MIPارائه شد که کمک زيادي به حل مسايل  ۲۰۱۲
  )Grossmann 2012(اين حوزه نموده است. 

ارائه گرديد که  Janaو  Deyاي توسط در هند نيز مقاله
هاي پلي براساس منطق فازي و متناسب با سياست

 Dey and Jana(پروپيلن در هند ارائه شده است 
اي و همکاران نيز مقاله Subulanو همچنين  )2016

ريزي ارائه ريزي آرماني فازي براي برنامهبر اساس برنامه
و هر  )Subulan, Taşan et al. 2015(اند. کرده

کدام از اين مقاالت کمک زيادي به تعميم مدل پژوهش 
هاي اخير حاضر نمودند. مقاالت متاهيورستيک نيز در سال

اند، ريزي توليد آمدههاي بزرگ برنامهبه کمک حل مدل
  اي به حل و همکاران با مقاله Liu، ۲۰۱۰در سال 

ايع پتروشيمي و با هاي زمانبندي توليد در صنمدل
  )Liu, Wang et al. 2010(پرداختند.  PSOالگوريتم 

ت ديگري نيز در حل مسايل پتروشيمي ارائه گريدند مقاال
که بيشتر از نقطه نظر شيميايي و ترکيبات بدست آمده در 

  اند. توليد به موضوع پرداخته
  
 هاي توليد پيوسته پلي پروپيلنسيستم - ۲

 در ايزوتاكتيك )PP( پلي پروپيلن كشف از سال ۵۰ از بعد
 يك به هاپلي الفين جهاني صنعت ميالن، پلي تكنيك

 ميليون ۱۵۰ حدود در توليد با حجم عظيم بسيار تجارت
 پرتوليدترين از يكي PPاست.  شده تبديل سال در تن

تنها پس از پلي اتيلن  و است حجمي نظر از هاپالستيك

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ۸۷                                                                                            ز بزرگيوسته سايد پيتول يهاد در شرکتيتول يزيربرنامه يسازنهيبه
 

   

 رقابت گونهاين كه بازاري در جايگاه دوم قرار دارد. در
 انتخاب و بازارها ارزيابي است، تجربه حال در را شديدي
  هدف، محصوالت و هدف مناسب بازارهاي و صحيح

 قابل حد تا را بازار در بلندمدت حضور و سودآوري تواندمي
 بررسي با شركتها بايستي نمايد. لذا توجهي تضمين

 در با را محصوالت و بازارها ترينبهينه موجود، بازارهاي
 سازمان محيطي و داخلي شرايط جميع نظر گرفتن

  نمايد.  انتخاب
ها، سيستم توليد و بازاريابي از شکرت پلي پروپيلن دهدا

 خرداد در جم پروپيلن پلي جم استفاده شده است. شركت
 پروپيلن پلي واحد توليد و راهبري هدف با ۱۳۸۳سال 

 جنوبي انرژي پارس آزاد منطقه در واقع دهم الفين مجتمع
مدرن  تكنولوژي از شركت اين .گرديد تأسيس

Spheripol کند. مي استفاده  
 پلي گريدهاي انواع توليد جهت  Spheripolتكنولوژي

 شده طراحي پروپيلن پلي منومر از باال كيفيت با پروپيلن
 هموپليمرها، انواع شامل گريدها اين تنوع .است

 دوفازي پذير ضربه كوپليمرهاي و اتفاقي كوپليمرهاي
اتيلن و  مانند كومنومرهايي با از كوپليمريزاسيون حاصل

 تكنولوژي يك  Spheripolباشد. فرآيندبوتن مي -۱
 حالت ترينپراستفاده در پليمريزاسيون است. بخش مدوالر

  باشد.شامل واحدهاي اصلي زير مي
  

  
  www.lyondellbasell.com/technologyاز  Spheripolفرآيند 

  

 ترکيب بهينه و توالي عمليات - ۳
براساس گزارش نشريه آرگوس در آينده تغييرات 
ديناميکي شگرفي در بازار جهاني پروپيلن روي خواهد داد 
و آمريکا به عنوان صادرکننده خالص پروپيلن خواهد بود. 
افزايش توليد پروپان از منابع شيل گاز آمريکا، همراه با 
مصرف خوراك سنگين در منطقه خاورميانه و خوراك 
سبك در منطقه اروپا بيش از هر محصول ديگري بر 

گذاشت لذا با افزايش  لن تاثير خواهدعرضه پروپي
ظرفيتهاي جديد، مازاد عرضه جهاني پروپيلن بوجود 

شود کاهش قيمت جهاني نفت پيشبيني مي. خواهد آمد
خام در کوتاه مدت نقش محرك را در صنايع پليمري 
آمريکا داشته باشد چرا که اين کاهش از هزينه انرژي 

ي آنها را در مصرف کنندگان آمريکايي کاسته و تقاضا
دهد، رشد بخش کاالهاي نهايي پالستيکي افزايش مي

تواند درآمد توليدکننندگان مصرف اين کاالها مي
پالستيك آمريکا را افزايش دهد. با راه اندازي واحدهاي 
جديد تبديل خوراك زغال سنگ به محصوالت اولفيني 

 در چين، حجم زيادي از پلي پروپيلن گريد رافيا روانه بازار
شود که بر قيمت داخلي اين محصول تاثيرگذار خواهد مي

 بود. چين صادرات پلي پروپيلن حاصل از خوراك زغال
تر و جذاب براي مشتريان در سنگ را با قيمت ارزان

بازارهاي شرق آسيا تسهيل کرده است که نيازهاي صنايع 
پايين دستي و توليدکنندگان گوني از الياف پلي پروپيلن را 

خواهد کرد. کارشناسان آغاز توليد محصول پلي تامين 
سنگ را افزايش فشار بر قيمت پروپيلن از خوراك زغال

کنند در بازار چين قيمت پلي پروپيلن در چين ارزيابي مي
پلي پروپيلن تحت تاثير توليدات حاصل از واحدهاي جديد 

سنگ) به کمترين مقدار خود طي (با خوراك زغال
و در بازار ترکيه پلي پروپيلن به  چهارسال اخير رسيده

دالري به کمترين حد از  ۱۶۸صوت نسبي با کاهش 
تاکنون رسيده است. همچنين ظرفيت  ۲۰۱۰ژانويه 

%  ۵,۲با نرخ رشد ساليانه  ۲۰۰۳جهاني پليپروپيلن از سال 
شود بيني ميرسيد. پيش ۲۰۱۳ميليون تن در سال  ۶۵به 

ميليون تن افزايش  ۸۶به  ۲۰۱۸% تا سال ۵,۸با نرخ رشد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ۸۸                                                  ۱۳۹۵ زمستان، هشتمهاي نوين در رياضي/ سال دوم، شماره / پژوهشو همکاران  سعيد سوادکوهي
 

 

 

يابد اما کاهش قيمت نفت مهمترين عامل تاثيرگذار در 
رسد نظر ميبازار محصوالت پليمري بوده است به

دورنماي بازار نفت ادامه شرايط ضعيف ولي با ثبات فعلي 
تواند براي ساير بازارها به عنوان يك کليد است که مي

و ضعف  عمل کند زيرا تجربه نشان داده در شرايط فعلي
توان تشکيل يك اغلب بازارهاي کااليي در جهان مي

کف قيمتي را از سوي بازار نفت انتظار داشت تا ساير 
بازارهاي مشابه بتوانند افزايش قيمت پيدا کنند البته اين 

تواند بر تمامي بازارهاي جهاني موثر باشد. با نظريه مي
 توجه به موارد گفته شده، قيمت محصوالت پليمري در
بازارهاي جهاني وارد يك فاز دوگانه شده تا برخي از 
کاالها با افزايش قيمت و برخي ديگر با کاهش قيمت 
روبرو شوند البته با توجه به فاصله زماني سنتي بين 
کاهش قيمت نفت و کاهش قيمت انواع پليمرها هنوز هم 

کشور  بايد روند نزولي را با قدرت بيشتري تخمين زد.
د کنندگان مهم پلي پروپيلن در سالهاي اخير ايران از تولي

هاي پتروشيمي محسوب ميشود در حال حاضر مجتمع
تن در  ۳۰۰,۰۰۰مارون و جم هرکدام با ظرفيت اسمي 

  ترين توليدکنندگان پلي پروپيلن در ايران سال، عمده
باشند. همچنين شرکت نويد زرشيمي، پتروشيمي مي

هاي پلي نار رتبهرجال، پتروشيمي شازند و پتروشيمي 
  باشند. بعدي را در زمينه توليد اين محصول دارا مي

با توجه به رقابت تنگاتنگ جهاني و داخل کشور براي 
توليد کنندگان پلي پروپيلن، لزوم نو آوري و سود دهي 

هاي فعال در اين حوزه بيش از پيش باال براي شرکت
احي احساس مي شود. لذا اين پژوهش برآن است تا با طر

هاي بازار و توليد بيشترين سودآوري را مدلي با محدوديت
براي تهيه ترکيب و توالي  با ترکيب توليد بهينه ارائه دهد.

بايست تابع هدف مناسب براي بهينه توليد ابتدا مي

بيشترين سود طراحي گردد که تابع هدف مناسب اين 
  تحقيق در ابتدا به صورت زير طراحي گرديد. 

هزينه متغير توليد  –هزينه ثابت  - سرمايه  هزينه خواب
  درآمد فروش = حداکثر سود –

هاي موجود در اين صنعت، از نظرات در بررسي محدوديت
هاي تحقيقاتي و همچنين جلسات متعدد کارشناسان و تيم

ژه به صورت هاي موجود در اين پروبا مديران محدوديت
دهي با وزن گزار تهيه گرديد و سپسليستي از عوامل تاثير

هاي شده، مهمترين محدوديت هاي احصابه محدوديت
تاثير گزار بصورت زير مورد انتخاب گرديده است. اين 

ها شامل مواد اوليه ورودي (خوراک مصرفي)، محدوديت
حجم بازار داخلي، قدرت نفوذ در بازار (حداکثر سهم قابل 
در دسترس بازار داخلي)، الزام دولتي، قدرت نفوذ در بازار 
صادراتي (حداکثر سهم بازار صادراتي)، حداقل ميزان 

باشد که بصورت توليد، محدوديت خواب سرمايه و ... مي
  اند.شدهزير تعريف 

  

 محدوديت خوراک 
هاي توليد يکي از مهمترين مواد اوليه ورودي در شرکت

باشد کننده پلي پروپيلن، خوراک ورودي (پروپيلن) مي
است، در اين محدوديت کل خوراک ساالنه پلي پروپيلن 
به عنوان يک عامل محدود کننده توليد در نظر گرفته 

  شده است. 
  

 محدوديت کل حجم بازار داخلي 
هاي بازار، يکي از مهمترين عامل سود شناخت محدوديت

باشد. بنابراين شناخت درست و برآورد ها ميدهي شرکت
تواند تاثير بسيار زيادي در سود درست از بازار داخلي مي

شرکت داشته باشد. اين محدوديت به عنوان ظرفيت کل 
  باشد. بازار فروش کشور براي محصوالت توليدي مي

  

  ۱۳۹۲هاي آنها در سال اي توليد کننده پلي پروپيلن در ايران به همراه ظرفيتهمجتمع

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ۸۹                                                                                            ز بزرگيوسته سايد پيتول يهاد در شرکتيتول يزيربرنامه يسازنهيبه
 

   

 تن هزار ۴۵ و ميليون يك از كه دهدمي نشان فوق آمار
 هزار ۶۶۰ تنها ايران، در پروپيلن پلي توليد اسمي ظرفيت

 ۳۷ حاضرحدود حال در و شودتوليد مي محصول تن
 دليل به كشور در شده ايجاد پروپيلن پلي ظرفيت از درصد
 بين تفاوت است. علت مانده خالي پروپيلن خوراك كمبود

 دليل به عمدتاً فوق، توليدكنندگان واقعي و اسمي ظرفيت
باال  و گازي خوراك كمبود ها،مجتمع دقيق غير طراحي

 الفين كننده توليد هايمجتمع مايع خوراك قيمت بودن
 حصول چاره تنها رسدمي نظر به كه طوريبه باشد،مي

 ايجاد پروپيلن،پلي در واحدهاي اسمي ظرفيت
  است.  كشور در پروپيلن جديد هايظرفيت

  

  بازارقدرت نفوذ در 
با توجه به نظر کارشناسان و مشاوران بازاريابي، حداکثر 
سهم قابل دسترس در بازارهاي داخلي به عنوان قدرت 
نفوذ شرکت در بازار معرفي شده و با توجه به رقباي 

بيني داخلي و ميزان توليد و فروش آنها و همچنين پيش
ميزان نياز بازار، حداکثر سهم قابل دسترس براي شرکت 

بيني گرديد و که از آن به عنوان يک محدوديت با پيش
  کران باال در مساله استفاده شده است.

  

 (الزام دولتي) حداقل ميزان سهم بازار  
کشور با توجه به در برخي مواقع و بر حسب نياز بازار 

هاي موجود اسناد باال دستي براي تنظيم بازار، توافق
هاي دولتي براي توليد محصوالت (گريد) برخي الزام

هاي بايست توسط شرکتگردد که ميخاص ايجاد مي
در تناقض با  توليد کننده رعايت گردد. اين الزام کامالً

  باشد اما از اين محدوديت هدف سود دهي بيشتر مي
توان به عنوان محدوديتي حضور در بازار نيز استفاده مي

شود. در برخي مواقع واحد بازرگاني براي از دست ندادن 
سهم بازار، تصميم به توليد هرچند ناچيز از يک گريد 

تواند با اين سياست در حضور خود را خاص را دارد که مي
  در بازار تصبيت نمايد.

  

 قدرت نفوذ در بازار صادراتي  
انند قدرت نفوذ در بازار داخلي، حداکثر سهم قابل هم

درسترس در بازارهاي صادراتي با توجه به روند پنج سال 
گذشته مشخص شده و بازارهاي جديد عرضه محصوالت 

هاي رقابتي شناسايي شده و ميزان توانايي نفوذ با قيمت
بيني گرديده است. اين محدوديت به در اين بازارها پيش

ر سهم قابل دسترس در بازار هاي صادراتي عنوان حداکث
براي عرضه محصوالتي که در بازار ايران به حداکثر سهم 

  گردد.خود نيز رسيده باشند نيز استفاده مي
  

 حداقل ميزان توليد  
هاي حداقلي توليد سيستم توليد کارخانه محدوديت

بايست براساس ليسانس شرکت سازنده دارد که مي
وديت حداقل ميزان توليد از هر رعايت گردد، اين محد

باشد که يکي از گريد توليد در هر بچ توليد مي
گردد. در هاي بزرگ سيستم توليد محسوب ميمحدوديت

تن از هر گريد  ۵۰۰۰هر دستور توليد مي بايست حداقل 
 MFRدر هر دستور وجود داشته باشد و ميزان روان روي 

  نيز براي تغيير گريدها رعايت گردد.
ين محدوديت ديگري در هر ماه براي توليد وجود همچن

دارد در واقع براساس مقررات توليد، حجم توليد پيوسته 
کارخانه از ميزان مشخصي کمتر نبايد شود تا منجر به 

  توقف خط نگردد.

  

  هاي گذشتهمقايسه ميزان توليد، واردات و صادرات پلي پروپيلن در سال
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  موجودي)محدوديت خواب سرمايه (کنترل  
توليد برخي از گريدهاي جديد نياز به بازاريابي بيشتر 
داشته و با توجه به محدوديت حداقل ميزان توليد اين 
امکان وجود دارد که برخي از گريدها در براي رسيدن به 
نوبت فروش در انبار باقي بمانند، اين انبارش براي شرکت 

 يه درهاي انبارداري، باعث خواب سرماعالوه بر هزينه
  کند. انبار شده و نياز به سرمايه در گردش را بيشتر مي

  

 محدوديت ظرفيت انبار  
اين محدوديت براساس ظرفيت انبار و حداقل کردن 

هاي انبارداري طراحي شده است. البته يک انبار هزينه
اي نيز قابل ديگر در خارج از محل کارخانه بصورت اجاره

  باشد. دسترس مي
 
 پلي پروپيلن جم و نتايجاجرا در شرکت  - ۴

 مبناي بر جم پروپيلن پلي شركت در پروپيلن توليد
 انجام كارخانه واحد فني قابليت و بازرگاني واحد سفارش

 اطالعات شامل بيشتر بازرگاني هاي واحدگيرد. وروديمي
 كارخانه، واحد هايورودي و باشدمي بازار وضعيت روزانه

 LyondellBasellشركت  از دريافتي توليد ليسانس
   كه دارند وجود بسياري متغيرهاي ميان اين است. در

جهت  هاگيريتصميم در توجهي قابل اثرات توانندمي
 براي حاصل سود بالطبع كه باشند داشته فروش و وليدت

  بود.  خواهد متاثر آنها از نيز شركت برند وجهه و شركت
 بدون كه است سال در تن ۳۰۰,۰۰۰ واحد اسمي ظرفيت

 در تن  ۳۳۰,۰۰۰ تا تواند مي افزاري سخت شرايط تغيير
 توليد بااليي حد دهنده نشان واقع كه در برسد نيز سال

دريافتي  خوراك مبناي بر توليد واقعي است. ظرفيت
 افزايش ظرفيت اسمي تا توانداتيلن) مي و پروپيلن (عمدتاً
 استهالك و توليد باالسري هايهزينه به توجه يابد. با

 اسمي ظرفيت به واقعي ظرفيت چه هر هيزات،تج
  است.  بهتر تر باشدنزديك
باشد. مي اتيلـن و پروپيلـن اصلي جزء دو شـامل خوراك
 در و گرددمي استفــاده گريدها تمـام توليد در پروپيلن
 پتروشيمي شركت الفين سوي واحد از استاندارد شرايط

 كـوپليمر گـريدهاي توليد در شود. اتيلنمي تامين جم
 ۱۰ پذير (حدود ضربه كوپليمر درصد) و ۴ رندوم (حدود
 توسط آن تامين و گيردمي قـرار استفـاده درصد) مورد

 شود. عاملمي انجام جم پتروشيمي شركت الفين واحد
 جم پروپيلن پلي شركت توليد ظرفيت كننده در محدود
هاي ذکر شده در است. محدوديت دريافتي پروپيلن ميزان

  سازي شده و براي اجرا آماده  بصورت زير مدلباال
  گردد.يم
  

  تابع هدف اصلي مساله
푍 = 퐶 푥 + 푑. 퐶퐶 . 푥푥 − 푤 푥

− 푤 푥푥 − 퐹퐶 

 
 محدوديت خوراک 
ک عامل يت کل خوراک ساالنه به عنوان ين محدوديدر ا

 يباشد که کل خـوراک ير ميد بصورت زيمحدود کننده تول
ـ  يکه در سال به ا تـن   ۲۱۵۰۰۰رد يـ گين شرکت تعلـق م

  باشد.يم
푥 푝 + 	 푥푥 푝 ≤ 215000 

 
 يت کل بازار داخليمحدود 

ت کل بـازار فـروش کشـور    يعنوان ظرفت بهين محدوديا
  باشد.ير ميصورت زمحصوالت شرکت است. که به يبرا

푥 ≤ 퐼푀 		, 		푥 + 푥 ≤ 퐼푀  
 

 يت حداقل سهم بازار داخليمحدود 
푥 ≥ 푆푃 					, 								푥 + 푥 ≥ 푆푃  
 

 يار داخلت حداکثر سهم بازيمحدود 
푥 ≤ 퐶푃 			, 			푥 + 푥 ≤ 퐶푃  
 

 يت بازار صادراتيمحدود 
푥푥 ≤ 푋푀 			, 				푥푥 + 푥푥 ≤ 푋푀  

 
 ديت الزام توليمحدود 

푥 = 0				 ∨ 					푥 ≥ 4000 
푦 푙 ≤ 푥 ≤ 푦 푀		, 	푀 ≡ ∞		, 		푦 = {0,1}	 
 

 هيت خواب سرمايمحدود 
If 0	 ≤ 푥 < 8000			 → 			푦 = 1				표푡ℎ푒푟 = 0 
If 8000	 ≤ 푥 < 12000		 → 		푦 = 1		표푡ℎ푒푟 = 0 
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If 12000 ≤ 푥 < 16000	 → 	푦 = 1		표푡ℎ푒푟 = 0 
If 16000	 ≤ 푥 < 20000		 → 	푦 = 1	표푡ℎ푒푟 = 0 
If 20000	 ≤ 푥 < 24000	 → 	푦 = 1	표푡ℎ푒푟 = 0 
If 24000	 ≤ 푥 < ∞		 → 		푦 = 1		표푡ℎ푒푟 = 0 

푦 = 1 								, 									푦 = {0,1} 

퐶 푥 ∗
0.27
12 ∗

11
3 푌 − 퐶 푥 ∗

0.27
12 ∗

10
3 푌

− 퐶 푥 ∗
0.27
12 ∗

9
3 푌 − 

(퐶 푥 ∗
0.27
12

∗
8
3)푌 − (퐶 푥 ∗

0.27
12 ∗

7
3)푌

− (퐶 푥 ∗
0.27
12 ∗ 0)푌  

 

  ها و تابع هدف ساختار مساله کامل با اين محدوديت
  گردد.مي

هاي مورد استفاده در مدل براساس مطالعات در ادامه داده
باشد. از ميان بازار و نظر سنجي خبرگان بصورت زير مي

گريد  ۱۴در مجموعه توليد شرکت گريد قابل توليد  ۱۲۰
زير براساس بازارسنجي و نياز شرکت استخراج گرديد. 
همانطور که از مدل ارائه شده مشخص است اين مدل 
توانايي مدل کردن بينهايت گريد را دارد و محدوديتي در 

  آن وجود ندارد. 

  

 پروپيلن مصرفي  نام گريد
  (تن)

هزينه مواد 
(BOM)  

ه هزينه متغير تمام شد
 (ريال/تن)

قيمت صادراتي 
 (دالر/تن)

قيمت داخلي 
 (ريال/تن)

HP525J 1.015 20,786,283 26,010,058 1,000 40,570,000 
HP550J 1.015 20,785,383 25,872,901 1,000 40,180,000 
HP510L 1.015 20,783,883 25,859,208 1,000 40,180,000 
HP510M 1.015 20,686,503 25,741,696 1,000 42,330,000 
HP515M 1.015 20,782,473 26,497,938 1,000 42,330,000 
HP500N 1.015 20,784,483 25,879,239 1,000 40,180,000 
HP502P 1.015 20,786,133 25,895,559 1,020 40,180,000 
HP552R 1.015 20,787,183 25,878,638 1,020 40,180,000 
HP564S 1.015 20,784,183 26,282,776 1,020 43,250,000 
RP340N 1.01 21,716,566 27,736,769 1,050 45,000,000 
EP432L 0.92 22,077,015 27,420,731 1,030 42,680,000 
EP440L 0.92 22,077,015 27,389,840 1,030 42,680,000 
EP440G 0.92 22,072,365 27,400,732 1,030 45,000,000 
EP548R 0.95 22,390,763 27,578,176 1,030 42,180,000 

  

  باشد.اطالعات بازار نيز بصورت زير مي
  حجم بازار داخلي گريد

  (تن در سال)
  حداقل سهم بازار داخلي 

  (تن در سال)
  حداکثر سهم بازار داخلي

  (تن در سال)
  بازار صادراتي
  (تن در سال)

HP525J  65,000 19,000 45000 90,000 
HP550J 65,000 45,000 45000 150,000 
HP510L 100,000 
HP510M 5,000 1000 1000 50,000 
HP515M 5,000 1000 
HP500N 5,000 1000 1000 150,000 
HP502P 10,000 25,000 25000 150,000 
HP552R 90,000 
HP564S 30,000 8,000 5000 100,00 
RP340N 10,000 5,000 10,000 30,00 
EP432L 4,000 4000 8000 3000 
EP440L 14,000 
EP440G 13,000 5,000 5000 1,000 
EP548R 20,000 5,000 12000 8000 
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  باشد:اطالعات ديگر مساله نيز بصورت زير مي
  باشد.هزار تن مي ۲۲۰خوراک پروپيلن ورودي ساالنه 
  باشد.درصد مي ۲,۵هزينه خواب سرمايه ماهانه 
   باشد.ريال مي ۲۴۲,۶۸۴,۷۲۵,۱۵۸هزينه ثابت ساالنه 
  تن  ۴۰۰۰حداقل ظرفيت توليد در هر بچ توليدي  
 باشد.مي
  تن  ۱۸۰۰۰حداقل ظرفيت توليد خط پيوسته ماهانه
 باشد.مي
  تن  ۲۵۰۰۰حداکثر ظرفيت توليد خط پيوسته ماهانه
 باشد.مي
  ۱۸۰۰۰حداکثر ظرفيت انبار (داخلي کارخانه) ماهانه 

 باشد.تن مي

ر يک نرم افزار واسط براي امکان براي انجام بهتر کا
نويسي گرديد تر طراحي و برنامهتغييرات و کاربري راحت

گردد و سپس که اطالعات در نرم افزار اوليه وارد مي
اطالعات از نرم افزار اوليه بصورت اتومات به نرم افزار 

کند سپس بعد از اجرا در نرم افزار گمز گمز انتقال پيدا مي
نرم افزار گرافيکي ارسال شده و  بصورت اتومات به

هاي ديگر را شود و قابليت انتقال به فرمتنمايش داده مي
  خواهد داشت. 

  اطالعات نهايي برنامه پس از اولين اجرا بصورت زير 
 باشد.مي

 2,806,006,295,873 سود کل

هينه خواب سرمايهز  -81,927,412,429 
GEADE IR-Market EX-Market 

1 33,495 0 
2 0 0 
3 58,000 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 40,000 0 
9 20,000 0 

10 0 0 
11 10,000 0 
12 0 0 
13 12,000 10,927 
14 12,000 0 
15 20,000 0 

   
SUM= 205,495 10,927 

SUM-ALL= 216,422 
  

  مـدل نشـان    يبدست آمـده پـس از اجـرا    ياطالعات کل
ـ ليم ۲,۸۰۶دن بـه سـود   يدهد که شرکت توان رسيم ارد ي

ـ را با ترک يريال ـ تول يب و تـوال ي   کـه در ادامـه آورده    يدي
ست يباين عدد ميدن به ايرس يشود خواهد داشت. برايم

تـن آن در   ۲۰۵,۴۹۵د گـردد کـه   يهزار تن تول ۲۱۶,۴۲۲

صـادرات بفـروش    يتـن آن بـرا   ۱۰,۹۲۷داخل کشـور و  
  برسد.  
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