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 چوب خرده تختهصنعت :  مورد مطالعه-MCDM محصول نهايي به کمک
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 چكيده

بمنظور دستيابي به مدلي كارا در ) چوب تخته خرده تأمين مواد اوليه(  بررسي علمي شرايط مسئلههمقالهدف اين 
از طرفي ديگر اين مواد اوليه عمالً از فروشندگان . سازي بهاي تمام شده است سازي تركيب اين مواد با هدف حداقل بهينه

يارهاي ارزيابي تعريف شده يكي ديگر از اهداف مدل، پس از ارزيابي اين فروشندگان توسط مع. مختلفي تأمين مي گردد
 . خريد از فروشندگاني است كه داراي حداكثر  امتياز هستند

با توجه به اهميت موضوع ابتدا با در نظر گرفتن جوانب مختلف موضوع، مدلي براي بيان شرايط مسئله طراحي گرديد  
 عمل رخ دهد سناريوهاي مختلفي تعريف گرديد و در نتيجه و سپس با در نظر گرفتن حاالت مختلفي كه ممكن است در

سپس با توجه به خطي بودن مدل طراحي شده نسبت به انتخاب تكنيك مناسبي براي حل اين . مدل توسعه داده شد
 .اقدام شد) MCDM( گيري چندمعياره هاي مختلف تصميم مدل از ميان تكنيك

تخته  حل گرديد و نتايج مدل با وضعيت فعلي بزرگترين شركت توليد LINGO 8.00اين مدل توسط برنامة نرم افزاري 
 مقايسه گرديد كه اين مقايسه بيانگر بهبودهاي كمي قابل  )شركت صنعت چوب شمال(  در كشور)نئوپان (چوب خرده

ل و  در كشور و دقت بعمل آمده در طراحي مدچوب تخته خرده شركت توليد كننده ۱۴با توجه به وجود . توجه است
توان اين مدل را به راحتي با تغييراتي جزيي متناسب  سازي اين مدل در شركت صنعت چوب شمال مي نتايج موفق پياده

 .  تعميم دادي همکارشركتهاساير با شرايط 
 

 گيري چندمعياره  تصميم-چوب تخته خرده -ريزي رياضي  برنامه-کننده انتخاب تامين:  كليديهاي واژه
 
 مقدمه -۱

آالت جنگلي و پائين  دليل وفور چوب هب) از جمله ايران(خر قرن نوزدهم تا به حال بطور سنتي در كشورهاي مختلف جهان از اوا
 بررسي ادبيات تحقيق نشان. آالت جنگلي استفاده شده است عمدتاً از چوب) نئوپان (چوب تخته خردهبودن قيمت آن در توليد 

از جمله باگاس، كاه، ساقه (ي امكان استفاده از ساير مواد اوليه قابل جايگزين دهندة تحقيقات متعددي در رابطه با بررس
اما تا به حال . بوده و امكان استفاده از اين مواد تحت شرايط مختلف به اثبات رسيده است) آفتابگردان، و ضايعات برگ چاي

گان به نتايج اين تحقيقات معطوف نگرديده آالت جنگلي استقبالي از سوي توليدكنند عمدتاً بدليل پايين بودن قيمت چوب
هاي حفاظت محيط زيست از سويي ديگر،  ها از سويي و فشار سازمان سال اخير روند روزافزون تخريب جنگل در چند. است

 .آالت جنگلي و محدوديت دسترسي به آن شده است منجر به افزايش غيرمعمول قيمت چوب
 هزار متر ۸۰ سال سابقة توليد و ظرفيت توليد ساليانه ۲۵با ) مي عامسها(شركت صنعت چوب شمالدر اين تحقيق، 

                                                 
  ايرانعضو هيئت علمي گروه پژوهشي مديريت زنجيره تامين -۲ استاديار دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميرکبير -۱
 کده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميرکبيروري از دانش التحصيل کارشناسي ارشد مديريت سيستم و بهره  فارغ-۳
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 شركت برتر كشور ۳يكي از به عنوان  درصد از سهم بازار كشور، ۱۸ و در دست داشتن حدود  )نئوپان (چوب مكعب تخته خرده
ليد اين شركت از ابتدا به آالت و تجهيزات خط تو ماشين. گيرد ، مورد بررسي قرار ميدر اين صنعت از لحاظ كمي و كيفي

اي طراحي گرديده است كه عالوه بر استفاده از مازاد مقطوعات جنگلي امكان استفاده از مواد ليگنوسلولزي و ساقة الياف  گونه
  اما تا به حال بدليل پايين بودن قيمت مازاد مقطوعات جنگلي هيچگاه استفاده از مواد ليگنوسلولزي واستكشاورزي را نيز دارا 

امروزه بدليل كمبود منابع جنگلي و به تبع آن افزايش . ساقة الياف كشاورزي از توجيه مالي و اقتصادي برخوردار نبوده است
. ناپذير است محيطي، استفاده از ساير مواد جايگزين امري اجتناب آالت مصرفي و شدت گرفتن فشارهاي زيست قيمت چوب

 امكان استفاده از ساير مواد كشاورزي در دسترس مورد بررسي و آزمايش قرار ساليان متمادي است كه در تحقيقات مختلف
 .گرفته و به نتايج مثبتي هم رسيده است اما تا به حال تحقيقي از نقطه نظر اقتصادي در اين زمينه انجام نگرديده است

 گندم، كاه برنج، باگاس، اي جهت استفاده از مواد مختلف از جمله كاه  گسترده  سال اخير اين شركت، تالش۵در 
هاي حسابداري صنعتي موجود  آالت باغي دركنار مازاد مقطوعات جنگلي معطوف داشته است اما سيستم اكاليپتوس و چوب

يابي دقيق اين مواد و تعيين تأثير هر يك از اين مواد بر بهاي تمام شدة محصول  بدليل ماهيت سنتي خود قادر به هزينه
همچنين فروشندگان مختلف مواد . گيري در دسترس مديران شركت قرار نداده است ت الزم براي تصميم و لذا اطالعانيستند

كه سوء عملكرد برخي از آنها طي ساليان اخير تبعات مختلفي براي شركت در بر  گيرند در حالي اوليه مورد ارزيابي قرار نمي
رديده است با تعيين تركيب بهينة مواد اوليه از لحاظ لذا در اين تحقيق با طراحي يك مدل رياضي سعي گ. داشته است

 . نيز تعيين گرددهستند كنندگاني كه داراي بيشترين امتياز ارزيابي شده  اقتصادي مقدار مواد اوليه مورد نياز از عرضه
يات مرتبط از دو  مرور ادب.پردازد  تعريف اصطالحات مرتبط و مورد استفاده در مقاله ميدر اين راستا بخش دوم مقاله به 

در . پردازد  به تشريح مساله ميمچهاربخش . گيرد در بخش سوم صورت ميديدگاه صنعت مورد مطالعه و مبناي تحقيقاتي آن 
 به اعتبارسنجي و تحليل هفتمدر نهايت بخش . پردازد به حل آن ميشود و بخش ششم  ميفرموله  بخش پنجم مساله
 .پردازد گيري مي تيجهبندي و ن  به جمعهشتمحساسيت و بخش 

 
  مرتبطتعريف اصطالحات -۲

 .ابتدا بهتر است چند تعريف و اصطالح مرتبط با صنعت مورد مطالعه که در اين مقاله مورد استفاده قرار گيرد بيان گردد
 

راي ها كه قابل تبديل ب  درختچهيا درختان ةتعريف تجارتي چوب عبارت است از قسمت داخلي ساقه، ريشه و شاخ :چوب
). ۱۳۷۳ـ  پارساپژوه(توان با كاركردن بر روي آن به ارزش و مرغوبيت آن افزود  باشد و مي استفاده در مصارف گوناگون مي

هاي ساخته  تخته. گيرد چوب بوده و در شاخة تبديل مكانيكي قرار مي) جديد(چوب جزء مصارف غيرسنتي  ساخت تخته خرده
بندي  توانند در كارخانه هاي ديگر به مصارف متعددي از جمله دكور و قفسه ه ميشده خود يك محصول نيمه نهايي هستند ك

 ) ۱۳۷۳ -پژوه پارسا(ساخته، مبل، ميز، تختخواب و پارتيشن برسند  منازل، قطعات پيش
 چوب بندي تخته خرده  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تحت عنوان طبقه۳۷۲۵طبق استاندارد  :چوب تخته خرده

هاي  ها و يا ذرات ليگنوسلولزي با چسب چوب اي كه از اتصال خرده چوب عبارت است از صفحه ، تخته خرده)۱۳۸۱حبيبي (
رود  هايی بکار می برای تختهن واژه يا ASTM استاندارد  D1554طبق آيين نامه. شود مناسب و تحت فشار و حرارت ساخته مي

ها به  چوب خرده. شوند چوب بوده و از فيبر متمايز هستند، ساخته می ه شکل خردهکه از ذرات چوب يا مواد ليگنوسلولزی که ب
در اين فرايندها . شوند های مصنوعی يا ساير مواد اتصال دهنده و تحت شرايط گرما و فشار در پرس گرم متراکم می کمک رزين

ن است جهت بهبود بعضی از خواص تخته مورد گردد، مواد افزودنی نيز ممک چوبها با مصرف چسب ايجاد مي اتصاالت بين خرده
در شرايطی که فشار در . کنند چوب را با توجه به روش پرس کردن آنها نيز مشخص می انواع تخته خرده. استفاده قرار گيرند

 گردد و چوب پرس مسطح توليد می های يک يا چند دهانة معمولی، تخته خرده جهت عمود به سطح تخته وارد شود مانند پرس
 . شود حاصل می) ای پرس ضربه( چوب پرس تزريقی زمانی که فشار در جهت موازی با سطح تخته اعمال شود تخته خرده
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هاي دولتي،  با اين حال بر اثر محدوديت. چوب عموماً از محصوالت جنگلي ساخته شده است تا به حال تخته خرده
تقاضا براي تخته .  اين مواد اوليه رو به كاهش استو ساير مباحث زيست محيطي دسترسي به حفاظت از حيات وحش، 

محققين به . گردد چوب مي چوب مدام رو به افزايش است و اين باعث ايجاد شكافي بين مواد اوليه و تقاضاي تخته خرده خرده
ار و سقف، کاربرد اين محصوالت در کف، ديو ).Cheng,et al., 2004(دنبال مواد جايگزين براي پركردن اين شكاف هستند 

 ,Kozlowski and Helwig)های روی ميز های روی کانتر، و تاپس های اداری، تابلوی اعالنات، مبلمان، کابينت، تاپس پارتيشن

 . بوده است(1998
 استآيد و به رنگ زرد كاهي  دست مي هگيري نيشكر ب باگاس يكي از توليدات جانبي نيشكر است كه پس از عصاره :باگاس

 و بطور عمده از فيبرها، آوندها و پارانشيم استبرگان  گاس از نظر ساختماني تقريباً مشابة چوب پهن با). ۱۳۸۰ ،محمدي(
 ۵-۶ درصد و مواد استخراجي ۸/۰ درصد، پروتئين ۹/۱۸ درصد، ليگنين ۵/۷۴سلولز حدود  ميزان همي.  تشكيل شده است

دار نيشكر توليد شده و مقدار باگاس توليد شده تا حد زيادي از رابطة بين مق ).Hesch-1972( باشد  مي۶/۵هاش آن  درصد و پ
با اين حال بعنوان يك تخمين كلي در سطح . يك ناحيه به ناحية ديگر، و حتي از يك كارخانه به كارخانة ديگر متفاوت است

. توليد شده است) رطوبتبدون ( تن باگاس۲/۱-۳/۱جهاني ميتوان اذعان داشت كه به ازاي هر يك تن نيشكر توليد شده حدود 
)Atchison-1983( . حبيبي و امام)در بررسي خود گزارش دادند كه حد مجاز استفاده از باگاس در مخلوط با چوب و ) ۱۳۸۲

چوب  در حال حاضر تنها كارخانة توليد تخته خرده. است درصد ۲۰در صورت استفاده از چسب اوره فرمالدئيد حداكثر برابر با 
 . است مترمكعب ۲۷۵۰۰ران، شركت نئوپان كارون با ظرفيت ساالنه از باگاس در اي
خصوصيات منحصر به فرد آن توجه محققان . كاه گندم يكي از محصوالت فرعي تجديدپذير كشاورزي است :)كاه(ساقة گندم 

 ۹۹شود كه  وليد مي ميليون تن كاه گندم در اياالت متحده ت۶۰در حال حاضر ساالنه . سرتاسر جهان را بخود جلب كرده است
كاه گندم . شود شود ويا بعنوان يك منبع سوخت در مزرعه نگهداري مي درصد آن از طريق سوزاندن به مزرعه برگردانده مي

 درصد ۱-۴ درصد ليگنين، و ۱۵-۱۷سلولز،   درصد همي۳۰-۳۷ درصد سلولز، ۳۹-۵۱: خصوصيات شيمايي شبيه به چوب دارد
هاي آلي و غيرآلي  ولز بيشتري است كه سلولز خود يك جزء اصلي براي واكنش با چسبنسبت به چوب داراي سل. سيليس

 درصد آنها عناصر سبكي هستند مانند كربن، هيدروژن، نيتروژن و اكسيژن كه براي تخته ۹۹از مواد متشكله كاه . است
 .Cheng , Sun , Karr 2004) ( چوب مناسب است خرده

 بسياري از كشورهاي آفريقايي، آمريكاي جنوبي و آسيايي از جمله كشور ايران به وفور يافت گياه برنج در :)كلش(ساقة برنج 
علت ازدياد سيليس در كلش برنج ه ب. هدف اصلي از كاشت اين محصول مهم توليد برنج براي مصارف انساني است. شود مي

. دهد در دام شده و قدرت باروري دام را كاهش مياستفاده از آن در تعليف دام محدود است زيرا باعث الغر شدن و سقط جنين 
صورت يك مادة خام  هشود و ب به همين دليل در مقايسه با ديگر ضايعات كشاورزي از آن به ميزان كمتر و محدودتر استفاده مي

ي از افزايش تقاضا انبوهي و تمركز مزارع برنج و ضرورت توسعه و افزايش شاليزارها ناش. ارزان قيمت در مقياس زياد وجود دارد
 كند پذير مي را امكان سازي آن ونقل و ذخيره برداري، حمل براي اين محصول در نقاط مختلف كشور، سهولت در امر بهره

-۲۰ درصد متفاوت است،۳/۵۶-۹/۶۸بين ) سلولز بعالوة همي سلولز( دركاه برنج، كل الياف). ۱۳۷۷ فخريان روغني و همكاران(
كاه برنج داراي الياف كمتر، ليگنين .  درصد آن سيليس است۸/۸ -۳/۱۳ درصد آن ليگنين و ۳-/۴/۴ درصد آن خاكستر، ۴/۱۳

خاكستر و . خاكستر بيشتر، و سيليس بيشتر نسبت به كاه گندم است) كند عنوان ماده چسبنده نيز عمل مي هكه ب( كمتر
. استنج همچنين داراي موم بيشتري در سطح خود كاه بر. شوند اي هستند كه باعث سايش ابزارآالت مي سيليس منابع عمده

 ).Cheng , Sun , Karr 2004( زني كاه برنج گردند اينها ممكن است باعث دشواري كار در زمان فرايند چسب
هاي مسن، دم خوشه، خوشة خرما، و  ضايعات درختان نخل از منابع مختلفي منجمله خشك شدن برگ :ضايعات نخل

ميزان ضايعات نخل در مناطق . شود  تنه، ليف خرما، غالف خوشه و نخل هاي خارج از رده حاصل ميهاي باقيمانده روي برگ
 ۱۰-۲۰ولي در سطح كشور مقدار آن بطور متوسط حدود . استمختلف بسته به نوع نگهداري آن و هرس درختان متفاوت 

 . رسد كيلوگرم به ازاي هر درخت طبيعي به نظر مي
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اي در ميزان توليد چوب در واحد سطح داشته باشد اكاليپتوس  تواند نقش سازنده ان زودرشد كه مياز بين درخت :اكاليپتوس
 گونه و تعداد زيادي واريتة اكاليپتوس در اين نواحي شناخته شده ۶۰۰موطن اصلي اكاليتوس استراليا است و بيش از . است
در . وس در بسياري از كشورهاي جهان استقرار يافته استهاي مختلف اكاليپت بدليل زياد بودن نرمش اكولوژيك، گونه. است

برداري از درختان اكاليپتوس با توجه به شرايط   بهره دورة) ۱۳۷۴( ايران نيز در گزارش گروه كارشناسان وزارت كشاورزي
د درختان بر اساس بعنوان مثال ميزان رش.  سال عنوان شده است۱۰ميزان رشد، و آبياري درختان، كوتاه و به مدت  رويشگاه، 

 .است مترمكعب در هكتار ۵/۱۷مطالعات محلي در مناطق كارون، شوشتر و هفت تپه بطور متوسط ساليانه 
 
 مرور ادبيات مرتبط -۳

هايی که برای ساخت صفحات فشردة چوبی از ضايعات چوب و مواد ليگنوسلولزی شروع شد  بيش از يک قرن از اولين تالش
 جهت استفاده از ضايعات چوب، ساخت نوعی Hubbard ميالدی در آلمان ۱۸۸۷در سال  . )۱۳۷۵دوست حسيني ( گذرد می

 روشی را ۱۸۸۹ در سال Krammer .چوب مصنوعی را از خاک اره و آلبومين خون تحت شرايط حرارت و فشار پيشنهاد کرد
ای را   ساخت تخته۱۹۰۵ در سال Watson . دای از پوشال رنده و پارچة کتان در آلمان به ثبت رسان های اليه برای ساخت تخته

 در سال Beckman . های امروزی داشت های نازک چوب پيشنهاد کرد که اين محصول شباهت زيادی به تخته تراشه از خرده
همزمان با رشد و توسعة صنعت . هاي چوبي پوشيده شده بود ساخت چوب را که سطوح آن از  روكش  نوعی تخته خرده۱۹۱۸

 در انستيتو Klauditz در انستيتو فارني سوئيس و Fahrniچوب، مشكالت علمي و فني اين صنعت نيز توسط  هتخته خرد
ها، نوع و جرم ويژة  چوب ها تأثير فرم و ابعاد خرده مهمترين نتايج اين پژوهش. كلوديتز آلمان و ساير پژوهشگران انجام گرفت

چوب، نوع و مقدار مصرف رزين بر كيفيت و خواص كاربردي تخته   خردهگراديان دانسيته، رطوبت كيك چوب، دانسيتة تخته،
ها يا ضريب كشيدگي و رابطة عرض و  چوب از ديگر نتايج اين تحقيقات، شناخت رابطة طول و ضخامت خرده. چوب بود خرده

صادي توليد را تحت هاي اقت ضخامت ذرات يا ضريب پهني بود كه نه تنها مقاومتهاي تخته بلكه مقدار مصرف چسب و جنبه
همراه با توسعة كمي، بهبود كيفي  اين محصوالت نيز مورد توجه قرار گرفت و انواع مختلفي از اين فراورده . دهند تأثير قرار مي

. سازي، حمل و نقل و غيره دارند توليد گرديد سازي، واگن سازي، مبل با خواص كاربري مطلوب كه قابليت استفاده در ساختمان
، )باگاس( اندازي شدند كه از مواد ليگنوسلولزي و ضايعات كشاورزي مانند تفالة نيشكر ي نيز در نقاط مختلف جهان راهواحدهاي

 . كردند ساقة پنبه، كتان، و غيره بعنوان مادة اوليه استفاده مي
 ۴۸۰د كه با توليد حدود ان چوب در كشور فعال بوده  كارخانة توليدكننده تخته خرده۱۴ جمعاً ۱۳۸۱در سال در ايران نيز 

گزارش ) ۱۳۸۱( آرين ).۱۳۸۲فدائي ( شود  درصد از كل توليد جهان را شامل مي۷۷/۰چوب حدود  هزار مترمكعب تخته خرده
 ۱۲ در بندر چمخاله واقع در استان گيالن با ظرفيت ساليانه ۱۳۳۸چوب در سال  كرده است كه اولين خط توليد تخته خرده

. احداث شدند) شامل كبريت ممتاز، كبريت تبريز و آذر بنياد( پس از آن كارخانجاتي در تبريز. ه كار كردهزار مترمكعب شروع ب
از نظر . باهنر در آزادشهر اين صنعت به حاشية شرقي سواحل خزر پا گذاشت  با تأسيس شركت تخته شهيد۱۳۴۷از سال 

. هستندمعاً داراي حدود نيمي از ظرفيت كل كشور ظرفيت سه كارخانة شموشك، صنعت چوب شمال و تخته فشردة شمال ج
هاي صنوبر، در كارخانة  سازي و چوب مواد اولية مصرفي در كارخانة كارون باگاس نيشكر، در كارخانجات تبريز ضايعات كبريت

عنوان  هلي بهاي جنگ ساير كارخانجات از چوب. استهاي باغات پسته و ديگر باغات منطقه  ها و چوب نئوپان رفسنجان سرشاخه
 كارخانه به ۶با توجه به مصرف فعلي كارخانجات فعال و در دست احداث بودن . كنند منبع اصلي تأمين مواد اوليه استفاده مي

هاي  اي به گونه  هزار مترمكعب بايستي ضمن بررسي امكان استفاده از مواد ليگنوسلولزي  توجة ويژه۳۱۰ظرفيت تقريبي 
 . و واردات چيپس مبذول شود) يپتوساز جمله اكال( الرشد سريع

چوب است؛ به عبارت  کنندگان صنعت توليد تخته خرده اين مقاله در پي تعيين ترکيب توليد بر مبناي مشخصات تامين
اي در محصول نهايي استفاده گردد تا کمترين هزينه براي محصول نهايي  ديگر بايد معلوم گردد که چقدر از چه ماده اوليه

از طرف ديگر، با توجه به . هاي تامين و مشخصات استاندارد محصول نهايي لحاظ گردد ر اين راستا بايد محدوديتد. صرف شود
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کنندگان مانند ظرفيت و  گردد، عالوه بر مشخصات کّمي تامين کنندگان مختلفي تامين مي اينکه مواد اوليه مختلف توسط تامين
کننده، امکان بروز مشکالت   نيز لحاظ گردد تا هنگام توافق بلندمدت با يک تامينقيمت آنها، بايد معيارهاي ديگري مانند سابقه

 Ghodsypourتوان به   که براي ديدن آنها ميدر اين راستا کارهاي مرتبط بسياري در ادبيات صورت گرفته است. کمينه گردد

& O'Brien (2001) مراجعه نمود.  
 
  تشريح مساله-۴

 ،)كلـش (سـاقة بـرنج    ،)كـاه (باگاس، ساقة گندم  چوب، مواد ليگنو سلولزی، اوليه مختلفي از قبيل طور که ديده شد مواد   همان
 هر کدام از اين مـواد اوليـه در جاهـاي مختلفـي از              .چوب قابل استفاده هستند      در توليد تخته خرده     اكاليپتوس ضايعات نخل و  

  به فاصله مراکز تامين اين مواد اوليه از کارخانه توليد کننـده،  با توجه.گردند هاي محدود و مختلفي توليد مي کشور و با ظرفيت  
 قيمت تمام شده ايـن محصـول نيـز بـالطبع     شود که چوب باعث مي از اين مواد در ترکيب تخته خردهترکيبات مختلف   استفاده  

. ليه مختلف متفاوت خواهد بودداري در مورد مواد او  و هم هزينه حمل به طور معنيمتغير باشد؛ زيرا هم قيمت واحد مواد اوليه
توانند بـراي   از طرف ديگر هم ظرفيت تامين اين مواد در جاهاي مختلف کشور محدود است و بنابراين هيچکدام به تنهايي نمي       

 داز طرف ديگر، استفاده از هر نوع ماده اوليه، بسته به درص. چوب را تامين کنند  کارخانه توليد تخته خردهمدت طوالني ظرفيت
را تغييـر دهـد؛ در حـالي کـه      ) چـوب   تختـه خـرده   (تواند وزن مخصوص، چگالي و ساير مشخصات محصول نهـايي              مي ستفادها

 . مشخصات استاندارد اين محصول تعريف شده و هر کدام بايد در محدوده خاصي قرار گيرند
توليد با توجه به مشخصات تامين طور خالصه در مساله ايت تحقيق، مقاله هدف اين است که ترکيب  با اين توضيحات، به

به عبارت ديگر بايد معلوم گردد که چقدر از . کنندگان به نوعي صورت گيرد که قيمت تمام شده واحد محصول کمينه گردد
در اين راستا بايد . اي در محصول نهايي استفاده گردد تا کمترين هزينه براي محصول نهايي صرف شود چه ماده اوليه

از طرف ديگر، با توجه به اينکه مواد اوليه مختلف . مين و مشخصات استاندارد محصول نهايي لحاظ گرددهاي تا محدوديت
کنندگان مانند ظرفيت و قيمت آنها، بايد  گردد، عالوه بر مشخصات کّمي تامين کنندگان مختلفي تامين مي توسط تامين

 .کننده، امکان بروز مشکالت کمينه گردد لندمدت با يک تامينمعيارهاي ديگري مانند سابقه نيز لحاظ گردد تا هنگام توافق ب
گذارند كه در بين آنها گونة چوبي، نوع ماده اوليه، فرم هندسي  چوب تأثير مي عوامل زيادي بر خواص كيفي تخته خرده

 و توزيع آن در ضخامت هاي مختلف كيك، مواد افزودني مورد استفاده، مقدار رطوبت خرده چوبها، نوع رزين و مقدار آن در اليه
ها، دانسيتة  ، ساختار كيك و نحوة توزيع ذرات چوب در ضخامت آن، جهت قرارگرفتن خرده چوب)گراديان رطوبت( كيك

 در فرايند توليد، اين عوامل عالوه بر تأثير بر خواص كيفي . متوسط و پروفيل دانسيتة تخته از اهميت بيشتري برخوردارند
 ). Maloney, 1993( گر نيز تأثير متقابل دارندچوب بر يكدي تخته خرده

 
 فرموله کردن مساله -۵

 مورد بررسي قرار گرفته ذيلبراي تبيين مدل از دو چارچوب مفهومي و رياضي استفاده شده است كه هر كدام به ترتيب در 
شود كه  چوب رياضي سعي ميشوند حال آنكه در چار در چارچوب مفهومي، مدل و اجزاي آن در قالب عبارات توصيف مي. است

 .ها، متغيرها و پارامترها تشريح گردند متناظر با اجزاي مدل انديس
 
  مدل فرضيات-۵-۱
آالت باغي، پشت  صورت مازاد مقطوعات جنگلي، چوب هب(مواد اوليه مورد نياز از منابع مختلفي منجمله منابع داخل كشور  •

اما با توجه به اينكه بدليل . قابل تأمين است) صورت چيپس هب(و خارج كشور ) هال و پوشال، باگاس، كاه گندم، كاه برنج و غير
لذا از توجيه . است در حال حاضر تامين آن مستلزم هزينه گزاف و زمان طوالني  )از جمله قرنطينه(محدوديتهاي قانوني 

 . گردد ر تأمين مي مواد اوليه از منابع داخل كشو اقتصادي الزم برخوردار نبوده و در اين مدل كلية
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اما با . صورت عدلبندي شده قابل تأمين است هاي و هم ب مواد غيرچوبي مانند كاه گندم، كاه برنج و باگاس، هم بصورت فله •
اي باعث افزايش بيش از حد هزينة حمل و انبارش  صورت فله هتوجه به پايين بودن وزن مخصوص اين مواد، خريد آنها ب

 . تر است كه اين مواد به صورت عدلبندي خريداري شود رفهگردد لذا مقرون به ص مي

تخليه، هزينة انبارش،  هزينه تأمين مواد اوليه مختلف بسته به نوع هر مادة اوليه شامل هزينة خريد، هزينة حمل، هزينة •
مواد اوليه ثابت است لذا با توجه به اينكه هزينة انبارش براي كلية . هزينة تغذيه و هزينة تبديل مكانيكي و انرژي مصرفي است

 . شود تأثيري بر تابع هدف نداشته و در مدل حذف مي

چسب مايع تزريق ( صورت مايع هچوب در بازار، هم ب مصرفي كارخانجات توليدكنندة تخته خرده) UF( چسب اوره فرمالدئيد •
اما با توجه . شود عرضه مي)  كاغذيهاي پودر بسته بندي شده در كيسه( صورت جامد هو هم ب)  هزار ليتري۲۰شده در مخازن 

 . شود صورت مايع استفاده مي ه لذا در اين مدل باستتر از چسب پودر  سازي چسب مايع به مراتب ساده به اينكه انبارش و آماده
 . ثابت است) هزينه هاي دستمزد و هزينه هاي سربار(ساير اجزاي بهاي تمام شده محصول

گذاري  در خط توليد بدون تغيير خواهند ماند و هيچگونه سرمايه) آالت و تجهيزات شينما(افزاري تكنولوژي  عوامل سخت •
 .در اين زمينه انجام نخواهد شد

 
 ي مدلها خروجي -۵-۲
 )چوب يك مترمكعب تخته خرده( نوع و مقدار مواد اوليه مورد نياز در توليد يك واحد محصول •
 هر كدام در توليد يك واحد محصولنوع فروشندگان و مقدار مواد اوليه موردنياز از  •
 
  مدلفاهدا -۵-۳
 حداقل كردن بهاي تمام شده مواد اوليه  •
 حداكثر كردن امتياز موزون متناظر با فروشندگان انتخاب شده •
 
 ي مدلها  محدوديت-۵-۴
ك ماده اوليه ميزان مصرف ي( كوچكتر يا مساوي ضريب مصرف  بايدمقدار مورد نياز از هر ماده اوليه در يك واحد محصول •

 .آن باشد) ه به تنهايي استفاده شودمعين در يك واحد محصول نهايي در صورتيك
 .باشد كوچكتر يا مساوي حداكثر درصد مجاز استفاده از آن  بايددرصد استفاده شده از هر ماده اوليه در يك واحد محصول •
 امتياز موزون هر فروشنده ؛بال معيارهاي مختلف استامتياز هر فروشنده برابر با مجموع امتيازات موزون آن فروشنده در ق •

 .آيد دست مي هاز حاصلضرب وزن هر معيار در امتياز اكتسابي فروشنده در قبال آن معيار ب
 .ماده اوليه نزد همان فروشنده استمقدار هر ماده اوليه خريداري شده از هر فروشنده كوچكتر يا مساوي ظرفيت آن  •

            
 ها  ورودي-۵-۵

هزينه تأمين مواد ، معيارهاي ارزيابي و وزن هر يك از آنها، نوع و تعداد فروشندگان مواد اوليههاي اين مساله شامل  ورودي
نوع و مقدار مواد اوليه كه هر فروشنده توان ، حداكثر ميزان مجاز استفاده از هر يك از مواد اوليه، ضريب مصرف مواد اوليه، اوليه

 و قيمت مواد اوليه عرضه شده از سوي هر فروشنده، كيفيت مواد اوليه عرضه شده از سوي هر فروشنده ،تأمين آن را دارد
 . هاي مدل هستند ، وروديشهرت و سوابق هر فروشنده

هاي مختلفي است لذا ابتدا بايستي به ازاي هر كدام از مواد اوليه  با توجه به اينكه تأمين مواد اوليه مختلف شامل هزينه
آالت  هاي تأمين چوب هزينه ( متشكله هزينة تامين را شناسايي و سپس نسبت به محاسبه هزينة تأمين كل اقدام نموداجزاي

 هر کدام به گونه هاي تأمين كاه هزينه و هاي تأمين باگاس هزينه، اعم از جنگلي و باغي و ضايعات شامل پشت ال و پوشال
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تخليه، هزينة انبارش، هزينة تغذيه و هزينة تبديل مكانيكي و انرژي مصرفي  خود شامل هزينة خريد، هزينة حمل، هزينة صخا
 ).گردد مي
 
  چارچوب رياضي مدل-۵-۶

كار رفته در توصيف مدل بيان  ه متغيرها و پارامترها و عالئم ب،ها در چارچوب رياضي هر يك از اجزاي مدل شامل انديس
 . گردند مي
 
 ها   انديس-۵-۶-۱
i  :معيار ارزيابي)  i =1,2…,l (و ظرفيت قيمت، حسن شهرت، كيفيت مانند . 
j :  فروشندة ماده اوليه)( j =1,2,..,m 

k : نوع مادة اوليه (k =1,2…,n)كاه برنج وآالت باغي، پشت ال و پوشال، باگاس، كاه گندم آالت جنگلي، چوب  چوب مانند . 
 
  متغيرها-۵-۶-۲

Xjk: مقدار موردنياز ماده اوليه k خريداري از فروشنده  برايj) كيلوگرم( 
 Z1 : حداقل سازي هزينه تامين مواد اوليه(تابع هدف اول( 
Z2 :حداكثرسازي امتياز حاصل از خريد مواد اوليه از فروشندگان مختلف( تابع هدف دوم( 

 
  پارامترها-۵-۶-۲

ak : حداكثر مصرف مجاز مادة اوليهkكيلوگرم بر مترمكعب(  در يك واحد محصول( 
bk : حداكثر نسبت مجاز استفاده از مادة اوليهkدرصد(  در يك واحد محصول( 

cjk : هزينة تأمين مادة اوليهk از فروشندة j) ريال( 

djk : ظرفيت فروشندةj  اولية  از مادة k) كيلوگرم( 

l : تعداد معيارهاي ارزيابي 
m:تعداد فروشندگان  
n:تعداد مواد اوليه  

Sij : امتياز فروشندةj از معيار ارزيابيi   
Vij : امتياز موزون فروشندةj  از معيار ارزيابي i 

vj : جمع امتياز موزون فروشندةj  از كل معيارهاي ارزيابي 

wi : وزن معيار ارزيابيi 

 
  ارزيابي و انتخاب فروشندگان -۵-۷

عمل  ههاي ب در اين شركت با توجه به بررسي. تواند مد نظر قرار گيرد  معيارهاي متعددي در ارزيابي و انتخاب فروشندگان مي
 :   انتخاب گرديدندذيلهاي شركت، معيارهاي  ها و نيازمندي آمده و مطالعة تطبيقي بين سياست

 .خريد و حمل در طول يك سال است هاي   منظور از قيمت، متوسط هزينه:قيمت •

 . گردد آن در بازار تعيين مي حسن شهرت با توجه به پيشينة فروشنده و تصوير سازماني :حسن شهرت  •
 كيفيت براي فروشندگان جديد با بررسي كارشناسانة مواد اوليه ارائه شده و براي فروشندگان پيشين با توجه به :كيفيت •

 .گردد سوابق موجود در بخش باسكول و كنترل كيفيت تعيين مي
  .استليه قابل ارائه از سوي فروشنده در طول سال  ظرفيت، بيانگر سايز فروشنده بوده و به معني كل مقدار ماده او:ظرفيت

 
با توجه به اينكه همة اين معيارها از اهميت يكساني برخوردار نيستند لذا الزم است كه به هركدام وزن مناسبي بدهيم، با در 

 .دهيم تشكيل مي) ۲-۳( فروشنده و مفروضات فوق ماتريس ارزيابي را مطابق جدول mنظر داشتن 
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 : داريمكه

mjwSvV
l

i

l

i
iijijj ,...,2,1=.== ‡” ‡”

1= 1=

                                           (۱) 

1=‡”
1=

l

i
iw                                                                             (۲) 

دامنة . گردد ن ايفا نمايند تعيين ميتوانند در ارزيابي فروشندگا وزن هر يك از معيارها با توجه به اهميت آنها و نقشي كه مي
 :گردد  تعيين ميذيل كه براي هر يك از معيارها بصورت است ۱-۱۰امتيازات در محدودة 

 
 درصد ۹۰-۹۴هاي كمتر از آن در محدودة  قيمت،  امتياز۵معادل % ۹۵هاي كمتر از آن تا سقف  االترين قيمت و قيمتب :قيمت
 ۸۰-۸۴هاي كمتر از آن در محدودة  قيمت،  امتياز۷ درصد معادل ۸۵-۸۹ آن در محدودة هاي كمتر از قيمت،  امتياز۶معادل 

 درصد ۷۴هاي كمتر از آن تا  قيمت،  امتياز۹ درصد معادل ۷۵-۷۹هاي كمتر از آن در محدودة  قيمت،  امتياز۸درصد معادل 
 . بايد  امتياز به فروشنده مربوطه تخصيص مي۱۰مههاي تنها يك قيمت داشه باشيم   چنانچه درمورد ماده اوليه. امتياز۱۰معادل 

فروشنده برخوردار از سوء شهرت در ،  امتياز۱۰فروشنده برخوردار از حسن شهرت در شركت يا بازار معادل  :حسن شهرت
  . امتياز۲-۹ها معادل  ساير فروشنده،  امتياز۱شركت يا بازار معادل 

ها  ساير فروشنده،  امتياز۱ترين كيفيت معادل  فروشنده داراي نازل،  امتياز۱۰فروشنده داراي برترين كيفيت معادل  :كيفيت
  امتياز۲-۹معادل 
ها با توجه به نسبت ظرفيت خود در مقايسه با  ساير فروشنده،  امتياز۱۰فروشنده داراي باالترين ظرفيت معادل  :ظرفيت

  امتياز ۱-۹باالترين ظرفيت معادل 
 
  مدل-۵-۸

 : خواهد بودذيلصورت  هد مذكور مدل ببا توجه به موار
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0≤− jkjk dX   ; nk ,...2,1=∀  , mj ,...2,1=∀                                        (۸) 

0,,,, , ≥jkjjkjkkk XVdCba  ; li ,...2,1=∀  , mj ,...2,1=∀ , nk ,...2,1=∀                             (۹) 
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معرف تابع ) ۴(رابطة . سازي هزينة تأمين مواد اوليه از فروشندگان مختلف است معرف تابع هدف اول براي حداقل) ۳(رابطة 
بيانگر آن است كه ) ۵(رابطة . هدف دوم براي حداكثرسازي امتياز موزون مواد اوليه خريداري شده از فروشندگان مختلف است

رابطة . ) محدوديتn (  در يك واحد محصول، كوچكتر يا مساوي حداكثر مصرف مجاز آن استkيه مقدار مورد نياز از ماده اول
 در يك واحد محصول، كوچكتر يا مساوي حداكثر نسبت مجاز kبيانگر آن است كه درصد استفاده شده از ماده اوليه ) ۶(

% ۱۰۰ده شده از مواد اوليه مختلف مجموعاً برابر با بيانگر آن است كه درصد استفا) ۷(رابطة ). محدوديتn ( استفاده از آن است
  كوچكتر يا مساوي ظرفيت j خريداري شده از فروشندة kبيانگر آن است كه مقدار ماده اوليه ) ۸(رابطة . )محدوديت ۱( است

يرها غيرمنفي بيانگر آن است كه كليه پارامترها و متغ) ۹(رابطة . ) محدوديتmn( آن ماده اوليه نزد همان فروشنده است
 . محدوديت است4n+3mn+m+1و   متغير مثبت،mn تابع هدف،۲مدل فوق داراي . ) محدوديتm+2mn +2n( هستند

 
  حل مساله-۶

گيرد و با توجه به خطي بودن آن الزم است كه  قرار مي) MODM(هاي چندهدفه  مدل طراحي شده در اين مقاله در ردة مدل
 تحت LINGO 8.00براي حل عددي اين مدل از برنامه . Hwang and Masoud  (1979)از روشهاي چندهدفه استفاده كرد 

 : انجام گرديدذيلنويسي اين مدل مراحل  براي برنامه.  استفاده شده استWindowsسيستم عامل 
 :ودش ذيل ميصورت  ه تعريف شده است تابع هدف اصلي ب(Max)  و دومي(Min) با توجه به وجود دو تابع هدف كه اولي •

)١٠                                             (( )( ) ( )( )p**p**
p Z/ZZZ/ZZUMin 222111 −+−= 

 . هاي تعريف شده براي مدل انجام گرديد برنامه نويسي تابع هدف فوق همراه با محدوديت •

يالي هر امتياز سعي گرديد با بررسي شرايط عيني مسئله، معادل ر) امتياز (Z2و ) ريال (Z1با توجه به متفاوت بودن واحدهاي 
 W2 و W1در اين مرحله تابع هدف به ازاي مقادير مختلف  . ريال برآورد گرديد۷/۱تعيين گردد كه نهايتاً ارزش هر امتياز معادل 

 . حل گرديد
 
  اعتبارسنجي و تحليل حساسيت-۷

 : وضعيت فعلي شركت از دو منظر ذيل قابل بررسي است
 و خريد اين  شود، ريد مواد اوليه در شركت از هيچ روية سيستماتيكي استفاده نمي در حال حاضر براي خ:خريد مواد اوليه

لذا عليرغم . زني شركت مبتني بر سعي و خطا است دليل نياز مبرم شركت جهت حفظ روند توليد و كم بودن قدرت چانه مواد به
ارزيابي و انتخاب   دعاوي حقوقي و فقدان روية اي از جمله مندي از تجارب ارزشمند اجرايي تا به حال با مشكالت عديده بهره

 .رويارو بوده است
 . است۱جدول صورت  ه در حال حاضر نحوة تركيب مواد اوليه مصرفي ب:نحوة مصرف مواد اوليه در تركيب توليد

 
 مصرفي در وضعيت فعلي   تركيب مواد اولية-۱جدول 

 نوع مواد اوليه
 آالت چوب

 باغي

آالت جنگلي چوب
  اشخاصخريد از

 آالت جنگلي چوب
خريد از منابع 

 طبيعي

پشت ال و 
 پوشال

 كاه
 گندم

 كاه
 برنج

 باگاس

 مقدار مصرف هر ماده اوليه
 )كيلوگرم(در طي سال 

۷۶۴۱۴۷۱۹ ۲۴۴۴۸۸۱۴ ۱۲۵۳۴۰۴۰ ۷۳۷۱۵۹۵ ۳۰۵۸۶۰ ۲۶۷۳۵ ۲۲۲۱۵ 

 مقدار مصرف هر ماده اوليه
 )كيلوگرم(در يك مترمكعب محصول 

۶۵/۹۶۹ ۲۴/۳۱۰ ۰۵/۱۵۹ ۵۴/۹۳ ۸۸/۳ ۳۴/۰ ۲۸/۰ 

 درصد استفاده در يك مترمكعب
 )درصد(محصول 

۰۸/۶۳ ۲۰/۲۰ ۳۵/۱۰ ۰۸/۶ ۲۵/۰ ۰۲/۰ ۰۱۸/۰ 
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يكي از جنبة امتيازات موزون مواد :  نتايج حاصل از مدل از دو جنبه قابل بررسي است:مقايسه نتايج مدل و وضعيت فعلي

 . جنبة بهاي تمام شده مواد اوليه مختلف خريداري شدهاوليه خريداري شده از هر فروشنده، و ديگري از
 

بندي مستدل از   نتايج حاصل از حل اين مدل بيانگر يك رتبه: امتيازات موزون مواد اوليه خريداري شده مقايسة
بلي ذكر شد با همانطور كه در قسمت ق. گيرد فروشندگان مواد اوليه است كه براي خريد مواد اوليه از آنها مورد استفاده قرار مي

توجه به اينكه در وضعيت فعلي هيچگونه روية سيستماتيكي براي ارزيابي و انتخاب فروشندگان وجود ندارد و آخرين بار نيز در 
توان به جرات ادعا كرد كه  سال گذشته، فروشندگان صرفاً بر اساس معيار حجم تحويل ارزيابي و رتبه بندي شده اند لذا مي

 : اين مدل داراي مزاياي ذيل خواهد بودنتايج حاصل از حل 
 . تصميمات اتخاذ شده مبتني بر اين نتايج داراي كمترين تبعات منفي ممكن خواهد بود •
 . تر گردد تواند در درازمدت باعث كاهش يا حذف خريد از فروشندگان داراي امتياز پائين استفاده مستمر از اين مدل مي •
 . ورودي براي دفعات بعد استفاده كردعنوان يك توان به از اين نتايج مي •
 

.  بيان كرد۲  جدولصورت بهتوان  مي صرفه جويي حاصل از حل مدل را :هاي تأمين  تركيب مواد اوليه و هزينه مقايسة
يك ( ريال به ازاي هر واحد محصول ۶۱۰۳۵گردد نتايج حاصل از حل مدل به اندازة  طور كه در اين جدول مشاهده مي همان

جويي   مترمكعب توليد ساليانه اين صرفه۰۰۰/۸۰با در نظر گرفتن حدود . جويي در بر دارد صرفه) چوب تخته خردهمترمكعب 
 .  ميليارد ريال خواهد بود۸/۴برابر با 

 
   مقايسه مدل با وضعيت فعلي و صرفه جويي حاصله-۲جدول 

 Z1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
 ۳۴/۰ ۸۸/۳ ۲۸/۰ ۵۴/۹۳ ۶۵/۹۶۹ ۲۴/۳۱۰ ۰۵/۱۵۹ ۴۶۱۶۹۶ وضعيت فعلي

۰۶/۶۱ ۴۰۰۶۶۱ نتايج حل مدل  ۸۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰ ۰ ۱۰۰ ۵۶/۱۵۴  
 ريال به ازاي هر متر مكعب محصول توليدي ۶۱۰۳۵ صرفه جويي

 
از جمله اعداد سمت راست، ضرايب تابع هدف و  در تحليل حساسيت به بررسي تغييرات عوامل مختلف :تحليل حساسيت

 .پردازيم  بررسي تأثير آنها بر جواب بهينه مياضافه كردن محدوديت جديد و
 بلكه بيانگر مقاديري هستند كه از لحاظ فني، نيستنداعداد سمت راست اين مدل معرف منابع كمياب يا محدود  •

حلة با توجه به اينكه در مر. داري در بر ندارد نمايند لذا بررسي تغييرات آن نتايج معني تكنولوژيكي و كيفي ايجاد محدوديت مي
هاي فني، تكنولوژيكي و كيفي منظور شده است لذا در اين مرحله محدوديت جديدي نيز براي اضافه   محدوديت تهيه مدل كلية

 . نيستكردن به مدل مطرح 
تاثير . هاي تامين مواد اوليه مختلف است و مهمترين عامل تاثيرگذار بر نتايج حل مدل است ضرايب تابع هدف بيانگر هزينه •

 به بررسي ذيل است و در  )يافته هاي كاهش هزينه (Reduced Costsصورت ستون  ه بLINGO اين ضرايب در برنامة تغييرات
 . مقادير آن پرداخته خواهد شد

 اطالعاتي در مورد ميزان تغيير ضرايب تابع  در خروجي برنامه )يافته هاي كاهش هزينه (Reduced Costsقسمت  
به ازاي هر متغير غيرپايه، اين هزينة كاهش يافته مقداري است كه قبل از پايه . دهد هدف براي متغيرهاي غيرپايه مي

 . شدن آن متغير در جواب بهينه، ضريب تابع هدف بايد به اين اندازه بهبود يابد
 ، ۷/۱ ، ۷/۱ ، ۴/۳  به ترتيب برابر است با x91 وx11 ،x31 ،x61 ،x81هاي كاهش يافته متغيرهاي غيرپايه  هزينه 
 اين بدان مفهوم است كه اگر ضرايب متغيرهاي فوق را در تابع هدف تا بيش از مقادير فوق بهبود دهيم. ۲۵/۴ و ۴/۳
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لذا بايد اين اعداد و . شود پاية بهينه عوض مي) در اين مدل بهبود ضرايب تابع هدف به منزلة كاهش هزينة تأمين است(
است به دقت مورد بررسي كارشناسي قرار داد زيرا تغييرات اندكي در ارقام را كه معرف هزينة تامين چوب آالت جنگلي 

هاي  بنابراين يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت موجود تالش در جهت كاهش هزينه. كند آن جواب بهينه را عوض مي
 . تآالت جنگلي، و نهايتاً كم كردن نسبت خريد اين نوع چوب آالت تا حداقل ممكن در طول سال اس تامين چوب

، ۸/۶  به ترتيب برابر با x95و  x15 ،x25 ،x35 ،x45 ،x55 ،x65 ،x85هاي كاهش يافته متغيرهاي غيرپايه  هزينه 
 تامين باگاس از فروشندگان مختلف را به  عبارتي ديگر چنانچه هزينه هب.  است۶/۷ و ۸/۶، ۱/۵، ۸۵/۰، ۷/۱، ۱/۵ ،۴/۳

 بهينه مستلزم كاهش  عبارت ديگر عوض شدن پايةه  ب؛شود  عوض نمي مقادير فوق نيز كاهش دهيم پاية بهينه اندازة
بنابراين يكي ديگر از راهكارهاي بهبود وضعيت موجود تالش در . هزينة تامين باگاس تا بيش از مقادير مذكور است

  ،بندي باگاس هاي بسته هاي تأمين باگاس از طرق مختلف منجمله افزايش ضريب فشردگي عدل جهت كاهش هزينه
 . است... كن در جوار خط توليد و  باز نصب و راه اندازي يك دستگاه عدل

هاي دوگان بيانگر عدم افزايش  اعداد صفر در قيمت. است) سايه( هاي دوگان  نيز بيانگر قيمت Dual Pricesستون  
 در صورت افزايش يك واحد ها ها در صورت افزايش يك واحد نياز متغير مربوطه، اعداد منفي بيانگر افزايش هزينه هزينه

ها در صورت افزايش يك واحد نياز متغير مربوطه  نياز متغير مربوطه و بهمين ترتيب اعداد مثبت بيانگر كاهش هزينه
 .است

 
 گيري بندي و نتيجه  جمع-۷
عليرغم اينكه . شود آالت جنگلي استفاده مي  از چوبچوب تخته خردهطور سنتي از اواخر قرن نوزدهم تا به حال براي توليد  هب

اي در جهان و ايران جهت بررسي امكان استفاده از ساير مواد اوليه قابل جايگزين  در نيم قرن اخير تالشها و تحقيقات گسترده
اكاليپتوس، (دست كاشت غيرجنگلي  چوبهاي  مانند كاه گندم، كاه برنج، باگاس، كنف، ذرت، ضايعات چاي، ساقة آفتابگردان و

دليل دسترسي ارزان به منابع جنگلي توجه جدي از  هبعمل آمده و به نتايج مثبتي هم رسيده است اما ب) بر و غيرهتاغ، گز، صنو
ها در  روية تخريب جنگل امروزه با توجه به روند بي. سوي توليدكنندگان به استفاده از نتايج اين تحقيقات معطوف نگرديده است

صدد استفاده از  محيطي توليد كنندگان در اد اوليه چوبي، و افزايش فشارهاي زيستايران، افزايش تصاعدي قيمت تمام شده مو
 .  تا در آيندة نزديك در مواجهه با اين بحراني دچار آسيب كمتري گردندهستندمواد اوليه قابل جايگزين 

يفيت محصول هاي مختلف تكنولوژيك، ك  مدلي طراحي گرديده است كه ضمن در نظر گرفتن محدوديتدر اين مقاله
همچنين با . هاي تامين مواد اوليه بهترين تركيب مناسب را ارائه كند سازي هزينه نهايي و قيمت تمام شده، با هدف حداقل

ضمن توسعه مدل، حداكثرسازي امتياز موزون مواد . گردد توجه به اينكمه اين مواد اوليه از فروشندگان مختلفي خريداري مي
پس از توسعه مدل، نتايج عددي حاصل از حل مدل با . وان هدف ديگر اين مدل مد نظر قرار گرفتعن هاوليه خريداري شده ب

جويي طي يك سال و برقراري   ميليارد ريال صرفه۸/۴دهنده حدود  كه از لحاظ هزينه نشان شرايط عيني شركت مقايسه گرديد
 :گردد  پيشنهاد ميتحقيقات آتي موارد ذيل به عنوان .روشي سيستماتيك براي ارزيابي و انتخاب فروشندگان مواد اوليه است

كنندگان انتخاب شده  روجي مدل پيشنهادي، مقدار بهينة مواد اوليه چوبي براي تأمين يك واحد محصول و نهايتاً عرضهخ •
خاص خود را دارا هاي مختلف بوده و برنامة زمانبندي  با توجه به اينكه هر يك از فروشندگان داراي منابعي با ظرفيت. باشد مي

 و با توجه به سياستهاي جاري شركت مبني بر خريد انبوه مواد اوليه براي جلوگيري از نوسانات توليد و قيمت گذار هستند
)Price Maker (گردد با توجه به خروجي اين مدل، تحقيقي در زمينة طراحي يك مدل موجودي كارا  بودن لذا پيشنهاد مي

 . واد اوليه با توجه به برنامة زمانبندي فروشندگان انجام گيردبراي تعيين مقدار سفارش م
مانند عدم ارائه مقدار مادة اوليه (هاي مختلفي  با توجه به اينكه در عمل، انتخاب فروشندگان مختلف توأم با پذيرش ريسك •

 ريسك و نقش آن در ارزيابي هاي تحقيقاتي پيشنهادي تجزيه و تحليل است لذا يكي ديگر از زمينه) تعهد شده توسط فروشنده
 . و انتخاب فروشندگان است
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 چوبي اكاليپتوس يكي از  گذاري در جهت ايجاد منابع تامين مواد اوليه چوبي بخصوص گونة از آنجا كه سرمايه •
  و با توجه به وجود مقادير عظيم كاه گندم و كاه برنج در منطقه بررسي امكان توليد تختهاستهاي شركت  استراتژي

 .چوب از مخلوط اكاليپتوس، كاه برنج و كاه گندم از ديگر موارد پيشنهادي است دهخر
حتي در صورت استفاده از ) ماشين آالت و تجهيزات( يكي از مفروضات مدل، ثابت بودن عوامل سخت افزاري تكنولوژيك •

حدودتر شدن مقدار استفاده از اين مواد مواد اوليه غيرچوبي مانند كاه گندم، كاه برنج و باگاس بوده است كه اين خود باعث م
گردد لذا يكي از سناريوهاي قابل بررسي طراحي مدلي كارا براي بهينه سازي تركيب مواد اوليه  در تركيب نهايي مواد اوليه مي

وب، پرس ك آالت و تجهيزات مختلف اعم از كاه   است تا با بكارگيري ماشين  با امكان تغيير تكنولوژيچوب تخته خردهتوليد 
 .بازكن، دستگاه دپيتر و تغيير فرايند توليد امكان استفادة بيشتر از مواد اوليه غيرچوبي فراهم گردد بند، دستگاه عدل عدل

گردد و هر يك از آنها مستلزم روشهاي انبارداري خاص خود  با توجه به اينكه در مدل فوق از مواد اوليه مختلف استفاده مي •
سازي آن جهت   و شبيهچوب تخته خردهه هاي قابل بررسي مدل سازي نحوة انبارش مواد اوليه توليد  لذا يكي از زمينهستند

 . استانتخاب بهترين حالت انبارش از لحاظ سهولت دسترسي، هزينه تمام شده، و ايمني 
دمات الزم جهت روند افزايشي قيمت مواد اوليه با شتابي بيشتر از افزايش نرخ فروش محصوالت نهايي، فراهم شدن مق •

 را با چوب تخته خردهواردات چيپس، و همچنين وجود تورم فزاينده در كشور، طراحي مدلي براي پيش بيني قيمت تمام شده 
 .بيني روند قيمت مواد اوليه، كشش تقاضا و قيمت فروش ضروري مي سازد توجه به پيش
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