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طراحي مدل برنامه ريزي توليد تركيبي ميان مدت در شركت صنايع بسته بندي پتروپك با 

  رويكرد برنامه ريزي آرماني فازي
 

 یروزآبادیف یخاتم یمحمد عل 2،  زینب باقری نژاد1

 
 z.bagherinezhad@gmail.com، پتروپکشرکت صنایع بسته بندی  1

 smakhf@hotmail.com، دانشگاه عالمه طباطبایی 2

  

 چكيده

 از. نمایند ارائه را تریکه بتوانند هر چه بیشتر شرایط موجود را در نظر گرفته و برنامه تولید واقعی مداری هاییهمواره نیاز به مدل دیتول یزیربرنامه نهیدر زم      

 تصمیم آنها مورد در تواناست که می نیای واقعی عمدتا به صورت قطعی قابل بیان نیستند و گاه تنها بر اساس تجربیات تصمیم گیرندگادن مسائل دیگر طرف

-ک برنامهتكنی. ستا فازی هایمدل دارد، تولید برنامه تهیه در را گیرندگانتصمیم نظرات و هاقطعیت عدم کردن لحاظ امكان که هاییمدل از یكی. نمود گیری

تولید را دارد و هم امكان بهینه سازی چندین هدف به صورت  رایندف در موجود هایقطعیت عدم گرفتن نظر در توانایی هم که است روشی فازی آرمانی ریزی

های فعال در بندی پتروپک که یكی از شرکتبه برنامه ریزی تولید ترکیبی میان مدت در شرکت صنایع بسته  پژوهش این در. گذاردهمزمان را در اختیار می

برنامه ریزی تولید جهت ،  AHPو روش  یبرنامه ریزی آرمانی فاز هایاز روشمدل  زمینه تولید فیلم سه الیه پلی اتیلن و شرینک کشور است می پردازیم. در این

 . شرکت مزبور داشتسزایی را در برنامه ریزی تولید که پس از پیاده سازی تاثیرات به بهره گرفتیم

 .ریزی آرمانی فازی، منطق فازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبیریزی آرمانی، برنامهبرنامه ریزی تولید، برنامه :كليدي واژه هاي

 

  مقدمه .1

 دکننددگانیکه بر سر راه تول یموانع یدیتول عیامروزه در صنا    

قرار دارد کمتر مشكالت فنی بوده و بیشتر حول محدور حداکررسدازی 

بهره برداری از حداقل منابع موجود در دسترس است. منابعی که اگر به 

 نمی ایجاد ایاز آنها استفاده نشود، نه تنها ارزش افزوده حیصورت صح

هدرروی منابع و افزایش ضرر و زیان در فرایندد تولیدد  عثبا بلكه کنند

. مسئله ای که در اینجا مطرح می ((Korajewski, 2001  نیز می گردند

 تدرینجامع و بهترین به رسیدن برای ریزی،گردد چگونگی انجام برنامه

. باشدد داشدته نیدز دقیدق اجرایدی قابلیت حال عین در که است برنامه

بهینده سدازی چنددین  دنبدال به گیرندگانتصمیم هاسازمان در عمدتا

هدف بعضا متعارض هستند که نیاز به راهكارهای عملی جهت رسیدن 
از آن  قیدتحق نیدکده در ا یبه این مقصود احسداس مدی شدود. روشد

از  یكدیو   یفداز  یآرمدان یزیدبرنامده ر بیداستفاده خواهد شدد، ترک

 باشد. یم MADM یها کیتكن
 

 كليات پژوهش .2

 مورد انتظار جينتا اي قيتحق يهدف ها  2-1

به یک  دنیراستای مساله بیان شده هدف اصلی رس در

برنامه تولید جامع است که با لحاظ کردن شرایط واقعی، در عمل نیز 

قابلیت کاربردی باالیی داشته باشد. در بسیاری از فرایندهای تولیدی به 

برای علت پیچیده بودن شرایط محیطی و درونی نیاز به تعدیالتی 

گیرندگان است، بنابراین نمی توان برای  مدست یافتن به اهداف تصمی

از اهداف قطعی محض استفاده  یک برنامه ریزی  تولید مناسب و کارا

مدل  یسازادهیو پ قیتحق نیرود پس از انجام ایم انتظار. نمود

داشته  انیسفارشات به مشتر لیدر تحو یکمتر ریتاخ یشنهادیپ

 نیکه خود ا میروبرو شو هیمواد اول یبا کاهش کسر نیو همچن میباش

خواهد  انیبه موقع محصوالت به مشتر لیو تحو دیدر تول ییبسزا ریتاث

قابل  زانیبه م  هیمورد مواد اولیبش نباراز ا نكهیا تایداشت و نها

 کاسته شود. یتوجه
 

 قيتحق يروش كل  2-2

استفاده تجویزی مورد  این پژوهش روش میدانی به کمک مدلهای در

قرار گرفته است . مدلهای تجویزی عموماً از رویكرد علمی حل مسأله 

ا جوابی را برای متغیره ارتباط و تعامل حاصل از و کننداستفاده می

 .کننداستفاده تصمیم گیرنده تجویز می
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داده ها و ابزار مورد استفاده  يگردآور يروشها  2-3

 آن يبرا

های مورد نیاز جهت اجرای مدل برنامه ریزی آرمانی  داده

 یفازی در این تحقیق عمدتا از داده های موجود از گذشته تهیه شده م

گردد. جهت تهیه برنامه ریزی  تولید برای دوره شش ماهه، احتیاج به 

اطالعات میزان سفارش است که به دلیل مشخص بودن میزان سفارش 

  .وجود نخواهد داشت یمشكلمشتریان در این زمینه 

آرمانهای مدل و یا مشخص کردن اوزان هر کدام از این  تعیین

از  نجایآرمان ها استفاده از پرسشنامه را اجتناب ناپذیر می کند که در ا
مشخص نمودن وزن هرکدام از آرمانها استفاده  یبرا MADM کیتكن

نامه هایی . بنابراین این دسته از اطالعات از طریق تهیه پرسشمیکن یم

شوند. در مجموع تكنیک های مشاهده، مطالعه،  یجمع آوری م

شوند. و  یمصاحبه و پرسش نامه در فرایند انجام این تحقیق استفاده م

آالت، آمار موجود ،  نیکاتالوگ ماش قیاز طر ازیمورد ن یداده ها

 شود. یم یمطالعه ها و مستندات کارخانه جمع آور
 

 مدل پيشنهادي  .3

 توليدي محصوالت  3-1

 لنيات يپل هيسه ال يها لميف -3-1-1

مواد  بیهستند که از ترک یمواد لنیات یپل هیسه ال یها لمیف

 یها یهستند به اضافه افزودن لنیات یپل یگوناگون که همگ هیاول

توان بر  یرا م لنیات یپل هیسه ال یها لمیف.شوند  یمخصوص ساخته م

 ، ویدیتول یها لمیف عرض،یدیتول یها لمیف نوع صهیاساس سه خص

 یطبقه بند روند یبكار م هالمیف دیکه در تول یا هیمواد اول بیترک

 نمود:

FP 1, 1 , 39  93و عرض فیلم 1یعنی فیلم سه الیه ساده ترکیب مواد 

 سانتیمتر
 

 فيلم هاي شرينك -3-1-2

فیلم های شرینک ها موادی هستند که از ترکیب مواد اولیه 

گوناگون ساخته می شوند و در بسته بندی مصارف عمومی مورد 
توان بر  یشرکت را م نیا نکیشر یها لمیفاستفاده قرار می گیرند. 

 یها لمیضخامت فو  یدیتول یها لمیعرض ف صهیاساس دو خص

 :نمود یطبقه بند یدیتول

SP 50,60:سانتیمتر و ضخامت 05شرینک عرض فیلم

 میكرون05
 

 عيريزي آرماني فازي شركت صنا برنامهمدل   3-2

 پتروپك يبسته بند
 را یزیتدوین برنامه تولید، در تحقیق حاضر برنامه ر جهت

و  نکیشر لمیو ف لنیات یپل هیسه ال لمیف یدیانواع محصوالت تول یبرا

 .میانجام داد محدودیتهااهه، با در نظر گرفتن برای دوره زمانی شش م

مدل فازی به دلیل امكان تبادل میان آرمان ها، مدل باید  در

ها امكان نشان دادن حالت ابهام در تصمیم گیری را داشته باشد. آرمان

یرنده مشخص گای که توسط تصمیمتوانند مقادیر متفاوتی در بازهمی

شده است اتخاذ کنند که هر کدام از این مقادیر، سطح متفاوتی از 

 ,Hannan) .گیرنده به همراه خواهد داشتتصمیم برایمطلوبیت را 

1981) 

برنامه ریزی آرمانی مورد استفاده در این تحقیق مدل  مدل

گونه که در -اضافی ساده وزنی مطرح شده توسط تیواری است. همان

فصل دوم مطرح گردید این مدل درجات دستیابی باالتری را برای 
 ,Tiwari) 1391( آرمان ها نسبت به دیگر مدل ها ارائه می کند.

 

 هاي به كار رفته در مدل مشخصه  3-3

 می باشند:( 1)صه های به کار رفته در مدل به شرح جدول مشخ

 

 های به کار رفته در مدل(: مشخصه1جدول )

 

 فیدامنه تعر مشخصه نام عنصر

 t t=1,2,…,T یزمان دوره

 هیمواد در ته بیترک

سه  یها لمیرول ف

 لنیات یپل هیال

j j=1,2,…,J 

 هیسه ال لمیف عرض

 لنیات یپل

k k=1,2,…,K 

 هیسه ال لمیف نوع

مورد  لنیات یپل

 درخواست

p p=1,2,…,P 

 m m=1,2,…,M نکیشر لمیف عرض

 لمیف ضخامت

 نکیشر

l l=1,2,…,L 

مورد  هیاول مواد

 استفاده

r r=1,2,…,R 
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 متغيرهاي تصميم مدل  3-4
 گیری بر حسب کیلوگرم هستند.کلیه متغیرهای تصمیم

FP1
p,j,k

(t)  مقدار تولید فیلم سه الیه نوع :p  با ترکیب ،j  و

 tدر دوره  Kعرض 

FP+
p,j,k(t)  میزان تولید فیلم سه الیه مازاد بر سفارش نوع :p 

 tدر دوره   Kو عرض  jبا ترکیب 

FP−
p,j,k(t)  میزان سفارش به تعویق افتاده فیلم سه الیه نوع :p 

 tدر دوره   Kو عرض  j، ترکیب 

 FL2
p,j,k

،  pیه نوع : میزان سفارش از دست رفته فیلم سه ال

  در انتهای دوره برنامه ریزی Kو عرض  jترکیب 

 FIC9
p,j,k

(t) میزان موجودی فیلم سه الیه نوع :p  با ترکیب ،

 tدر دوره  K عرض و jمواد 

 SP4
m,l

(t) میزان تولید فیلم شرینک با عرض :m  و ضخامتL 

 tدر دوره 

SPm,l
+ (t)  میزان تولید اضافی فیلم شرینک با عرض :m  و

 tدر دوره  Lضخامت 

SPm,l
− (t)  میزان سفارش به تعویق افتاده فیلم شرینک با عرض :

m و ضخامت L در دورهt 

SL0
m,l

و  m: میزان سفارش از دست رفته فیلم شرینک با عرض 

 در انتهای دوره برنامه ریزی Lضخامت 

SIC 0
m,l

(t) میزان موجودی فیلم شرینک با عرض :m  و

 tدر دوره  Lضخامت 

M+1
r
(t) میزان مازاد ماده اولیه :r  در دورهt 

M−
r(t) میزان کسری ماده اولیه :r  در دورهt 

                                                             

1  FFS Production  

2  FFS Lost 

3  FFS Inventory Content 

4  Shrink Production  

5  Shrink Lost 

6  Shrink Inventory Content 

7  Material  

MIC 9
r
(t) میزان موجودی ماده اولیه :r  در دورهt  

 مقادير ثابت مدل  3-5
 

𝑃𝑢𝑟𝑐ℎ𝑟(t)  میزان خرید ماده اولیه :r  در دورهt )کیلوگرم( 

MI3
r
 )کیلوگرم( r: موجودی اولیه ماده اولیه  (0)

(t)r  
15MIP :  هزینه نگهداری موجودی ماده اولیهr  در دورهt 

 )کیلوگرم(

(0)p , j, k  FI  : موجودی اولیه فیلم سه الیه نوعp  با ترکیب ،

 )کیلوگرم( K عرض و jمواد 

p, j 
11 FSP قیمت فروش فیلم هر کیلو سه الیه نوع :p  با ترکیب

 )ریال( jمواد 

p, j 
12 FEP هزینه تمام شده هر کیلو فیلم سه الیه نوع :p  با ،

 )ریال( jترکیب مواد 

 j, r  19 FMP درصد تشكیل دهنده ماده اولیه :r  در ترکیب مواد

j  برای ساخت فیلم سه الیه نوعp  

(t)p, j,k  
14FO   میزان سفارش فیلم سه الیه نوع :p  با ترکیب مواد

j  و عرضK در دوره t )کیلوگرم( 

(t)p , j  
10FIP   هزینه نگهداری موجودی فیلم سه الیه نوع :p با ،

 )ریال( jترکیب مواد 

(o)m, l   10SI   موجودی اولیه فیلم شرینک با عرض :m  و

 )کیلوگرم( Lضخامت 

r 
11SMP  درصد تشكیل دهنده ماده اولیه :r  برای ساخت فیلم

 Lو ضخامت mشرینک با عرض 

                                                             

8 Material Inventory Content 

9 Material Inventory 

10 Material inventory Price 

11 FFS Sale Price 

12 FFS End Price 

13 FFS Material Percentage 

14 FFS Order 

15 FFS inventory Price 

16 Shrink Inventory 

17 Shrink Material Percentage 
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SO 19
m,l

(t)  میزان سفارش فیلم شرینک با عرض :m  و ضخامت

L  در دورهt )کیلوگرم( 

(t)m,l  
13SIP   هزینه نگهداری موجودی فیلم شرینک با عرض :m 

 )ریال( tدر دوره  Lو ضخامت 

m ,l 
25SSP  :  قیمت فروش هر کیلو فیلم شرینک با عرضm  و

 )ریال(L ضخامت 

m ,l 
21SEP :  هزینه تمام شده هر کیلو فیلم شرینک با عرضm  و

 )ریال( L ضخامت

FStorage )ظرفیت انبار فیلم سه الیه تولیدی )کیلوگرم : 

SStorage )ظرفیت انبار فیلم شرینک تولیدی )کیلوگرم : 

RMStorage  ظرفیت انبار ماده اولیه :r )کیلوگرم( 

 يمفروضات مدلساز 3-6
 هم و هاتدوین شده،یعنی هم آرمان یبه صورت خط مدل

  .اندشده گرفته نظر در خطی صورت به هامحدودیت

 .میدار دیتولروز( 95)طول دوره  یروزها هیکل در

 .هستند  یقطع هاتیو محدود فازی صورت به هامدل آرمان در

  .منمایییم یچشم پوش عاتیمقدار ضا نیمدل از اطراحی در 

 .مینموده ا یچشم پوش یمدل از برونسپار نیا یدر طراح 

هاست،  یاز وزن محصول حاصل از افزدن یدرصد کم نكهیا بعلت

 یم یمحصول چشم پوش دیتول بیها در ترک یلذا از وزن افزودن

  .میکن

مانند هزینه سرویس دهی نامناسب به مشتریان،  ییها نهیاز هز

 .مایدهکر یهزینه ناشی از تاخیر در تحویل و ... چشم پوش

 عملیات که است ای دوره اولین 1 یکه دوره کنیممیفرض 

افتاده  قتعوی به سفارشات گونه هیچ بنابراین. شود می آغاز تولید

 .مربوط به دوره های قبل وجود ندارد

 104.955هر اکسترودر در هر ماه برابر  دیظرفیت تول حداکرر

 .است لوگرمیک

در هر ماه برابر  نکیشر دیآالت تول نیماش دیظرفیت تول حداکرر

 .است لوگرمیک 42.055

                                                             

18 Shrink Order 

19 Shrink inventory Price 

20 Shrink Sale Price 

21 Shrink End Price 

 شگنجای ظرفیت حداکرر هادوره یدر همه هیمواد اول انبار
 .را دارد هیماده اول لوگرمیک 005.555

 هادوره یدر همه لنیات یپل هیسه ال لمیف ییمحصول نها انبار

 .محصول را دارد لوگرمیک 15.555 شگنجای ظرفیت حداکرر

 ظرفیت حداکرر هادوره در همه نکیشر ییمحصول نها انبار
 .محصول را دارد لوگرمیک 95.555 شگنجای

 یم.کرد پوشیماهه چشم0دوره نیدر ا یانسانیروین یزریاز برنامه

 یریتاثیموجود ینگهدار نهیدر هز یدیتول یهالمیف عرض

 .ندارد

 .ندارد یریفروش محصوالت تاث متیدر ق یدیتول یهالمیف عرض
 

 مدل هاي آرمان  3-7

با (FFS) فیلم های  سه الیه پلی اتیلن  تولید  سازی حداکرر
 سود  بیشتر

Maximize ∑ ∑ ∑ ∑(FSPp,j − FEPp,j

J

j=1

) ∗ FPp,j,k
+ (t)  

P

p=1

K

k=1

T

t=1

≅ Z1̃                                                     ∶ (1) 

 با سود بیشتر تولید  فیلم های شرینک سازی حداکرر

Maximize ∑ ∑ ∑(SSPm,l − SEPm,l

L

l=1

) ∗ SPm,l
+ (t)

M

m=1

T

t=1

≅ Z2̃                                                     ∶ (2) 

فیلم های سه الیه پلی  سفارشات موقع به تامین

 (FFS)اتیلن

Mimimize ∑ ∑ ∑ ∑ FPp,j,k
−K

k=1
J
j=1

P
p=1

T
t=1 (t) ≅ Z3̃        ∶  (3) 

 فیلم شرینک  سفارشات موقع به تامین

Minimize ∑ ∑ ∑ SPm,l
− (t) ≅ Z̃4

L
l=1

M
m=1

T
t=1                      ∶  (4) 

 (FFS)الیه پلی اتیلنسهفیلمرفتهدستازسفارشاتسازیحداقل

Minimize ∑ ∑ ∑ FLp,j,k ≅ Z5̃
K
k=1

J
j=1

P
p=1                         ∶  (5) 

 فیلم شرینک رفته دست از سفارشات سازی حداقل

Minimize ∑ ∑ SLm,l ≅ Z6̃
L
l=1

M
m=1                                    ∶  (6) 

 اولیه مواد کمبود سازی حداقل

Minimize ∑ ∑ Mr
−(t)R

r=1 ≅ Z7̃
T
t=1                                   ∶  (7) 

 حداقل سازی هزینه نگهداری موجودی فیلم شرینک

Minimize ∑ ∑ ∑ SICm,l(t) ∗ SIPm,l(t)

L

l=1

M

m=1

T

t=1

≅ Z8̃     ∶  (8) 

الیه پلی اتیلناری موجودی فیلم سهسازی هزینه نگهدحداقل   
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Minimize ∑ ∑ ∑ ∑ FICp,j,k(t) ∗ FIPp,j(t)

K

k=1

J

j=1

P

p=1

T

t=1

    

≅ Z9̃                                                                                    ∶  (9) 

 حداقل سازی هزینه نگهداری موجودی مواد اولیه

Minimize  ∑ ∑ MICr ∗ MIPr(t)

R

r=1

T

t=1

≅ Z10̃                 ∶  (10) 

 

 آرمان ها عضويتتوابع   3-8
ا سود ب لنیاتیپل هیالسه لمیف دیسازی تولحداکررآرمان اول:

 شتریب

μ[Z1(xi)] =
G1(x) − 500,000,000

900,000,000
                            ∶  (11) 

 شتریبا سود بشرینک  لمیف  دیحداکرر سازی تولآرمان دوم:

μ[Z2(xi)] =
G2(x) − 300,000,000

350,000,000
                           ∶  (12) 

 لنیات یپلهیالسهلمیف سفارشات موقع به تامینآرمان سوم:

μ[Z3(xi)] =
12,000−G3(x)

12,000
                                                    ∶  (13) 

 نکیشر لمیف سفارشات موقع به تامینآرمان چهارم : 

μ[Z4(xi)] =
4,000−G4(x)

4,000
                                                      ∶  (14) 

 هیال سه لمیف رفته ازدستسفارشات  سازیحداقلآرمان پنجم:
 لنیاتیپل

μ[Z5(xi)] =
24,000−G5(x)

24,000
                                                  ∶  (15) 

 نکیشر لمیف رفتهازدست سفارشاتسازیحداقلآرمان ششم : 

μ[Z6(xi)] =
8,000−G6(x)

8,000
                                                     ∶  (16) 

 اولیه مواد کمبود سازی حداقل : هفتمآرمان 

μ[Z7(xi)] =
20,500 − G7(x)

20,500
                                      ∶  (17) 

 لمیف یموجود ینگهدار نهیهز یسازحداقلآرمان هشتم: 

 نکیشر

μ[Z8(xi)] =
20,000,000−G8(x)

10,000,000
                                             ∶  (18) 

 سه لمیف یموجود ینگهدار نهیهز یساز حداقلآرمان نهم : 

  لنیات یپل هیال

μ[Z9(xi)] =
100,000,000−G9(x)

20,000,000
                                           ∶  (19) 

 هیاول مواد یموجود ینگهدار نهیهز یساز حداقلآرمان دهم: 

μ[Z10(xi)] =
350,000,000−G10(x)

150,000,000
                                        ∶  (20) 

 

 هامحدوديت 3-9

  فیلم سه الیه پلی اتیلن انبار محدودیت ظرفیت

∑ ∑ ∑ FPp,j,k
+K

k=1 (t) + FICp,j,k(t) ≤ FStorage
J
j=1

P
p=1  ∶ (21) 

  تولیدی فیلم های شرینک ظرفیت انبار محدودیت

∑ ∑ SPm,l
+ (t) + SICm,l(t) ≤ SStorage

L

l=1

M

m=1

                  ∶  (22) 

  اولیه مواد محدودیت ظرفیت انبار

MIr(t) + Purchr(t) ≤ RMStorage                             ∶  (23) 

بر اساس  (FFS)محدودیت تولید فیلم سه الیه پلی اتیلن 

 ظرفیت  اکسترودرها

∑ ∑ ∑ FPp,j,k(t) ≤ 464.400K
k=1

J
j=1

P
p=1                            : (24) 

محدودیت تولید فیلم شرینک بر اساس ظرفیت  ماشین آالت 

 تولیدی

∑ ∑ SPm,l(t) ≤ 42.500I
l=1

M
m=1                                         : (25) 

  نیاز مورد اولیه مواد موقع به تامین محدودیت

 ابتدایی دوره 

 

MIr(0) + Purchr(t) + Mr
−(t) − Mr

+(t) =

∑ FMPj,r
J
j=1

∑ ∑ ∑ FPp,j,k(t) + ∑ ∑ SMPr ∗L
l=1

M
m=1

K
k=1

j
j=1

P
p=1

S Pm,l                                                                                    : (26) 

 انتهایی دوره دوم تا 

Mr
+(t − 1) + Purchr(t) + Mr

−(t) − Mr
+(t) =

∑ FMPj,r
J
j=1

∑ ∑ ∑ FPp,j,k
K
k=1 (t) +

J
j=1

P
p=1

∑ ∑ SMPr ∗ SL
l=1 Pm,l(t)M

m=1                                              : (27) 

 (FFS) فیلم سه الیه پلی اتیلن تقاضای تامین هایمحدودیت

 ریزیبرنامه اول دوره 

FIp,j,k(0) + FPp,j,k(t) + FPp,j.k
− (t) − FPp,j,k

+ (t) = FOp,j,k(t)                

                                                                                             ∶  (28) 

 انتهایی دوره دوم تا دوره 

FPp,j.k
+ (t − 1) − FPp,j,k

− (t − 1) + FPp,j,k(t) + FPp,j.k
− (t) −

FPp,j,k
+ (t) = FOp,j,k(t)                                                     ∶  (29)  

 پایان در فیلم سه الیه پلی اتیلن رفته دست از سفارشات محدودیت

 ریزیبرنامه دوره

FPp,j ,k
− (t) = 0                                                                   ∶  (30) 

 فیلم شرینک تقاضای تامین های محدودیت

 ابتدایی دوره 
SIm,l(0) + SPm,l(t) + SPm,l

− (t) − SPm,l
+ (t) = SOm,l(t) 

                                                                                           ∶  (31)   
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  انتهایی دوره دوم تا دوره 
SPm,l

+ (t − 1) − SPm,l
− (t − 1) + SPm,l(t) + SPm,l

− (t) −

SPm,l
+ (t) = SOm,l(t)                                                       ∶  (32) 

 پایان در فیلم شرینک رفته دست از فروش میزان محدودیت 

  ریزیبرنامه دوره

SPm,l
− (t) = 0 

  منفی غیر های محدودیت

FPp,j,k  , FPp,j,k
+   , FPp,j,k

−   , FLp,j,k , FICp,j,k ,   SPm,l ,  SPm,l
+   

, SPm,l
− , SLm,l, , Mr

+ , Mr
− , MICr  , SICm,l  ≥ 0              ∶  (33)  

                                                                               

 شركت قطعي آرماني ريزيبرنامه مدل  3-11

  صنايع بسته بندي پتروپك
 

  ريزيبرنامه قطعي مدل  -3-11-1 

 مدل توان می ها آرمان از یک هر عضویت تابع شدن مشخص از پس

 را صنایع بسته بندی پتروپک شرکت در تولید ریزیبرنامه قطعی

 فازی آرمانی مدل های محدودیت که است ذکر به الزم. نمود تدوین

 .شوند می تكرار تغییر بدون

  هدف تابع -3-11-2

 تیواری وزنی اضافی مدل از که آمده دست به قطعی مدل هدف تابع در

 آرمان مطلوبیت درجات مجموع سازی حداکرر دنبال به کندمی تبعیت

 هم رابا توابع عضویت درجه مقادیر تمامی منظور این به. هستیم ها

 متفاوت اهمیت گیرد قرار توجه مورد باید که ای نكته. کنیممی جمع

 الزم ابتدا بنابراین است، گیرندگان تصمیم برای ها آرمان از یک هر

 اوزان تعیین رایج هایشیوه از یكی توسط آرمانها از یک هر وزن است

 در اوزان این از یک هر سپس گردد مشخص گیرندگان تصمیم توسط
 این از یک هر حاصل نهایتا و شده ضرب مربوطه آرمان عضویت تابع

 عبارت سازی دنبال حداکرر به هدف تابع که شوند جمع هم با مقادیر

  (Tiwari,1987)تیواری تعریف به توجه با .بود خواهد آمده دست به

  .است زیر صورت به حاضر تحقیق قطعی مدل هدف تابع

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑓(𝜇) = ∑ 𝑤𝑖𝜇𝑖
10
𝑖=1             ∶  (34) 

که تابع هدف قطعی پژوهش حاضر پس از محاسبه وزن هریک از 

 آورده می شود. AHPآرمان ها به روش 

 تصميم مطلوبيت تامين هاي محدوديت -3-11-3

  گيرنده

 صورت به عضویت توابع تلفیق با فازی مدل هایآرمان

 ها محدودیت این .شوندمی ظاهر قطعی مدل در هاییمحدودیت

 مساوی یا کوچكتر را ها آرمان از یک هر μiیابی دست درجه مقدار

 محدودیتها این دیگر عبارت به. دهد می قرار آرمان آن عضویت درجه

 .باشند می ها آرمان از یک هر دستیابی درجه حداقل تامین صدد در

 :است مطلوب آنها بیشتر مقادیر که آرمانهایی

μi ≤
Gi(x) − Li

gi − Li

        for some i 

 :است توجه مورد آنها کمتر مقادیر که آرمانهایی

μi ≤
Ui−Gi(x)

Ui−gi
        for some j, j ≠ I                              : (35) 

 مدل آرمانی هایمحدودیت تعریف به توجه با بنابراین

 :شوندمی نوشته صورت این به

  بیشتر سود با فیلم سه الیه پلی اتیلن تولید سازی حداکرر

𝜇1 ≤
∑ ∑ ∑ ∑ (𝐹𝑆𝑃𝑝,𝑗 − 𝐹𝐸𝑃𝑝,𝑗

𝐽
𝑗=1 ) ∗ 𝐹𝑃𝑝,𝑗,𝑘

+ (t)𝑃
𝑝=1

𝐾
𝑘=1

𝑇
𝑡=1 − 500,000,000

900,000,000
 

                                                                                ∶  (36) 

  بیشتر سود با فیلم های شرینک تولید سازی حداکرر

𝜇2 ≤
 ∑ ∑ ∑ (𝑆𝑆𝑃𝑚,𝑙 − 𝑆𝐸𝑃𝑚,𝑙

𝐿
𝑙=1 ) ∗ 𝑆𝑃𝑚,𝑙

+ (t) − 300,000,000𝑀
𝑚=1

𝑇
𝑡=1

350,000,000
 

                                                                                ∶  (37) 

 (FFS)فیلم های سه الیه پلی اتیلن سفارشات موقع به تامین

𝜇3 ≤  
12,000−∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑃p,j,k

−J
j=1

P
p=1

K
k=1

T
t=1 (t)

12,000
                                ∶  (38) 

 فیلم شرینک  سفارشات موقع به تامین

𝜇4 ≤  
4,000 − ∑ ∑ ∑ 𝑆𝑃𝑚,𝑙

−𝐿
𝑙=1

𝑀
𝑚=1

𝑇
𝑡=1

4,000
                               ∶  (39) 

 فیلم سه الیه پلی اتیلن رفته دست از سفارشات سازی حداقل

μ5 ≤  
24,000−∑ ∑ ∑ FLp,j,k

K
k=1

J
j=1

P
p=1

24,000
                         ∶ (40) 

 فیلم شرینک رفته دست از سفارشات  سازی حداقل  

μ6 ≤
8,000−∑ ∑ SLm,l

L
l=1

M
m=1

8,000
                                               : (41) 

 اولیه مواد کمبود سازی حداقل

μ7 ≤  
20,500−∑ ∑ Mr

−(t)R
r=1

T
t=1

20,500
                                            : (42) 

 حداقل سازی هزینه نگهداری موجودی فیلم شرینک

μ8 ≤  
20,000,000−∑ ∑ ∑ SICm,l(t)∗SIPm,l(t)L

l=1
M
m=1

T
t=1

10,000,000
           : (43) 

 

 الیه پلی اتیلنسازی هزینه نگهداری موجودی فیلم سهحداقل

μ9 ≤  
100,000,000−∑ ∑ ∑ ∑ FICp,j,k(t)∗FIPp,j,k(t)K

k=1
J
j=1

P
p=1

T
t=1

20,000,000
        

                                                                                             ∶  (44) 

 حداقل سازی هزینه نگهداری موجودی مواد اولیه

μ10 ≤  
350,000,000 − ∑ ∑ MICr ∗ MIPr(t)R

r=1
T
t=1

150,000,000
  ∶  (45) 

μi  ≥  0 , i = 1, … ,10 

μi  ≤  1 , i = 1, … ,10 
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 حل مدل .4

دلیل پیچیده بودن مدل می توان از نرم افزارهای مناسب جهت حل  به

 GAMS ،Lindo آن استفاده نمود، نرم افزارهایی نظیر

،Winqsb Lingo و ... در این تحقیق از نرم افزار GAMS 

 . جهت حل استفاده شده است

 تصميم گيرنده مطلوبيت  4-1

تابع هدف در مدل قطعی وزنی، میزان مطلوبیت کل تصمیم  مقدار

. دهدگیرنده از ارضاء تمامی آرمان ها را )بر حسب درصد( نشان می

است. یعنی در  5.900از اجرای مدل وزنی برابر با  اصلح کل مطلوبیت

  با ارتباط در گیرندگان تصمیم هایدرصد از خواسته 90.0این مدل 

 می شود.ها تامین  آرمان تمامی

 آرمان هر یبرا رندگانیگمیتصم شده نیتام تیمطلوب زانیم: (2)جدول

وزن  آرمان

 آرمان

درجه 

 یابیدست

 مقدار آرمان

سه  لمیحداکرر سازی تولید ف

 با سود بیشتر هیال

5.190 11% 119.3 

 ریال ونیلیم

 لمیحداکرر سازی تولید ف
 با سود بیشتر نکیشر

5.590 94% 03.4 

 الیر ونیلیم

 لمیبه موقع سفارشات ف تامین

 لنیات یپل هیسه ال

 لوگرمیصفر ک 155% 5.514

 لمیبه موقع سفارشات  ف تامین

 نکیشر

5.521 95% 955 

 لوگرمیک

حداقل سازی سفارشات از دست 

 لنیات یپل هیسه ال لمیرفته ف

 لوگرمیصفر ک 155% 5.50

حداقل سازی سفارشات از دست 

 نکیشر لمیرفته ف

5.59 35% 955 

 لوگرمیک

 4110 %11 5.201 سازی کمبود مواد اولیه حداقل

 لوگرمیک

 ینگهدار نهیهز یساز حداقل

 نکیشر لمیف یموجود

5.510 09% 11.3 

 ریال ونیلیم

 ینگهدار نهیهز یساز حداقل

 لنیات یپل هیسه ال لمیف یموجود

 ونیلیم 95 155% 5.19

 ریال

 ینگهدار نهیهز یحداقل ساز 

 هیمواد اول یموجود

 ونیلیم190  155% 5.192

 ریال

 

 مقادير متغير هاي تصميم  4-2

 نکیشر یها لمیف و لنیات یپل هیسه ال یها لمیف دیتول زانیم
-مینرم افزار های در هر یک از ادوار برنامه ریزی، به ریز ، از خروجی

 .از حوصله بحث خارج است نجاید که ذکر آنها در اباش

: نتایج  لنیات یپل هیسه ال لمیسفارش به تعویق افتاده ف زانیم

مدل نشان می دهند که در صورت اجرای برنامه تولید پیشنهادی، در 

با  لنیات یپل هیسه ال لمیاز انواع ف کیچیه یاز دوره ها و برا کی چیه

 .میستیکمبود مواجه ن

: نتایج مدل  نکیشر لمیسفارش به تعویق افتاده ف زانیم

نشان می دهند که در صورت اجرای برنامه تولید پیشنهادی، تنها در 

دوره یک و برای یک محصول با کمبود جهت تامین تقاضا مواجه می 

 .شویم

: نتایج  لنیات یپل هیسه ال لمیسفارش از دست رفته ف زانیم

مدل نشان می دهند که در صورت اجرای برنامه تولید پیشنهادی، 

 .داشت مینخواه لنیات یپل هیسه ال لمیف یبرا یاز دست رفته اسفارش 

: نتایج مدل نشان  نکیشر لمیسفارش از دست رفته ف زانیم

دوره  یمی دهند که در صورت اجرای برنامه تولید پیشنهادی، در انتها

روبرو  نکیشر لمیسفارش از دست رفته ف لوگرمیک 955با  یزیبرنامه ر

  .میهست

و  نکیشر لمیف یموجود ه،یمواد اول یکسری و موجود زانیم

 نرم افزار است. یها یخروج گریاز د زین هیسه ال لمیف

 اعتبار مدل  4-3

 روايي مدل -4-3-1

مقصود این است که آیا مدل موردنظر می تواند ویژگی و 

خصوصیتی که مدل برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا 

-مفهوم روایی به اعتبار و درستی روابط علتخیر؟ به عبارت دیگر 

معلولی و قابلیت تعمیم پذیری آنها به محیط خارجی می پردازد 

 ]1990]دانایی فرد، 

به جهت تامین روایی مدل در تهیه مدل برنامه ریزی آرمانی 

فازی تالش شد تا تمامی قواعد و قوانین در تدوین مدل های ریاضی 

تلزم شناخت و به کارگیری اصول رعایت شود که این امر هم مس

طراحی مدل های ریاضی و هم تهیه اطالعات ورودی مناسب به مدل 

است. در مرحله جمع آوری اطالعات تالش شد تا حد امكان به 

اطالعات موثق استناد شده و در مواردی که نیاز بود با افراد مطلع در 

 استفاده مرتبط هایسازمان مصاحبه انجام شد و یا از پرسش نامه

 مدل اجرای از حاصل نتایج و آن پارامترهای مدل، نوع نهایتا. گردید
گذاشته شد  میانپتروپک در  یبسته بند عصنای شرکت خبرگان با نیز

 .و مورد تایید قرار گرفت
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یک سنجه، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را  پایایی
)برازش( یک سنجه  "درستی و خوب بودن"نشان میدهد و به ارزیابی 

 ]1990، سجادیکمک میكند ]

سنجش پایایی مدل برنامه ریزی آرمانی، باید توانایی  جهت

مدل در ارائه نتایج مطلوب و با همبستگی باال در شرایط تغییرات 

. به این منظور با (Tsai,2008)ای مدل را سنجیدمعقول در ورودی ه

سه  لمینظر تصمیم گیرندگان اقدام به تغییرات تصادفی در سفارشات ف

 .شددر بازه های مشخص  لنیات یپل هیال

گونه که پیشتر ذکر آن رفت مشكل اصلی کارخانه در  همان

است که عمده منابع و  لنیات یپل هیسه ال یها لمیفرایند تولید ف

امكانات کارخانه نیز در تولید این محصول صرف می شود. بنابراین 

 یپل هیسه ال لمیجهت سنجش پایایی مدل تنها در میزان تقاضای ف

 2داده شده است. در هر دوره  تغییر، به صورت تصادفی (FFS)لنیات

 محصول به صورت تصادفی انتخاب گردید و با نظر تصمیم گیرندگان

میزان تقاضای غیر قابل پیش بینی به آن محصوالت اضافه گردید. 

سفارش به صورت تصادفی افزایش  12مجموعا در هر بار اجرای مدل 

دفعه اجرا  25یافتند. پس از آن مدل با استفاده از اطالعات تصادفی 

 .گردید

ها در تابع هدف و درجه دستیابی هر یک از آرمان مقدار

تصادفی همبستگی باالیی را نشان می دهند که نشان اجرای مدل های 

سه  لمیاز پایایی مدل دارد. باید توجه داشت که چون میزان تقاضای ف

در هر اجرای تصادفی افزایش داشته است، بنابراین  لنیات یپل هیال

آمده کمتر از مقدار تابع هدف مدل اصلی  ستمقدار توابع هدف به د

می باشد. با تغییر در ورودی های مدل به صورت تصادفی میزان درجه 

دستیابی کل که نشان دهنده مجموع وزنی مطلوبیت حاصل از تمامی 

دفعه اجرای مدل در بازه  25آرمان ها برای تصمیم گیرندگان است با 

زم به ذکر است که از نظر تغییر می کند. ال % 91.0تا  % 19/ 9بین 
مطلوب نیست و با  10%تصمیم گیرندگان مقدار تابع  هدف کمتر از 

تكرار  2توجه به اینكه در اجرای تصادفی مدل مقدار تابع هدف در 

شرایط تغییر  %35بنابراین مدل در ، کمتر از این میزان شده است

 .مطلوبی ارائه می کند یجناگهانی تقاضای محصوالت، نتا

 ي ريگ جهينت .5

توجه به نتایج حاصل از این پژوهش نتایجی در قالب  با

 .شودپیشنهادات کاربردی و پژوهشی به صورت زیر ارائه می

  كاربردي پيشنهادات -5-1

ای مناسب در سازمان در دسترس نبودن اطالعات هزینه

مشكالت زیادی را در جهت تدوین مدل برنامه ریزی تولید قابل اتكا 

شود که پیشنهاد میگردد با پیاده سازی سیستم اطالعاتی موجب می 

حسابداری مناسب اطالعات هزینه ای به تفكیک هزینه های عملیاتی و 

از این اطالعات می توان عالوه بر  تفادهاداری استخراج گردد. با اس

دستیابی به مدل واقعی تر روند تغییرات قیمت دورهای را نیز به مدل 
 .وارد نمود

های پیشنهادی برنامه ریزی ولت در اجرای مدلبرای سه

جامع تولید و حداقل نمودن مقاومت کارکنان در برابر اجرای آن، بهتر 

های مختلف اجرایی و در بخشهای است مدیران و کارکنان در رده

مختلف شرکت در طراحی مدل مشارکت داده شوند و نیز همانند مدل 

صورت امكان به صورت تعاملی پیشنهادی در این مطالعه، حل مدل در 

 .باشد
 

  پژوهشي پيشنهادات -5-2

تعیین وزن آرمانها در مدلهای برنامه ریزی آرمانی اهمیت 

باالیی دارد و یكی از  حساسترین مراحل تدوین مدلهای دارای اهداف 

رود این امر به دلیل نظرات متفاوت و با اهمیت متفاوت به شمار می

ن هر یک از آرمانها است.در این تحقیق از متغایر افراد در مورد وز

مراتبی جهت تعیین اوزان آرمانها استفاده گردید  هتكنیک تحلیل سلسل

گردد در تحقیقات آینده تكنیک تحلیل سلسله مراتبی که پیشنهاد می

 .تر مشخص شدن اوزان مورد استفاده قرار گیردفازی جهت عینی

مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با پارامترهای  گرددیپیشنهاد م

های محصوالت عنوان مرال مقدار سفارشفازی مورد توجه قرار گیرد. به

مدل نمود، که در این صورت بازه تغییر هر یک وارد را به صورت فازی 

از سفارشات توسط نظرات تصمیم گیرندگان با توجه به تجربیات آنها 

نتایج قابل اطمینان تر در شرایط  که موجب ایجاد شودیمشخص م

 .گرددواقعی، توسط مدل می

پیشنهاد میگردد از دیگر تكنیكهای برنامه ریزی آرمانی فازی 

)عمدتا ابتكاری( نیز  در جهت حل مدلهای مشابه در سازمان استفاده 

گردد و میزان درجات دستیابی و متغیرهای تصمیم روشها با یكدیگر 

 مشخص را سازمان این برای را مدل ترینمناسبمقایسه شوند تا بتوان 

 .نمود
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