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چکیده
توجه با مدلی مقاله، این در می کند. پیدا  بیشتری اهمیت تورم و بیکاری تحریم، نظیر شرایطی در که است الزم امری تجهیزات تعداد و نوع انتخاب
بودجه، نظیر محدودیت هایی با همراه که شده است. ارائه  تجهیزات تعداد و نوع انتخاب برای چندمعیاره) (تصمیم گیری MCDM الگوریتم های به
و اشتغال آفرینی زمینه ی در دولت اعطایی تسهیالت از استفاده نظیر سیاست هایی هم چنین است. تقاضا کردن برآورده والزام دسترس در مساحت
تولید حین در کیفی مالک های به هزینه، مانند کمی مالک های کنار در گرفته شده است. نظر در تصمیم گیری در نیز کشور در موجود تحریم های به توجه
مقداردهی برای توجه شده است. تعمیرات، و نگهداری عملیات اجرای سهولت و دستگاه ها فروش از پس خدمات دستگاه، با کار سهولت جمله از
مالی بهره ی بیشترین گرفتن نظر در مدل این اصلی مزیت استفاده شده است. مراتبی) سلسله تحلیل (فرآیند AHPروش از نیز کیفی مالک های به

شود. حداکثر است) ملموس غیر اغلب (که مستقیم غیر و مستقیم سود مجموع که به گونه ای است، نسبی طور به کیفیت افزایش کنار در
تجهیزات نوع تجهیزات؛ تعداد کیفی؛ و کمی مالکهای ؛ AHP ؛ MCDM کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

باید اول گام در [۴] به توجه با امر این برای است. مشکل و پیچیده امری متعدد گزینه های وجود دلیل به کارخانه تجهیزات نوع انتخاب مورد در تصمیم گیری
توجه با زیرا دارد. ویژه ای جایگاه نیز آن ها تعداد تجهیزات نوع انتخاب کنار در شوند. شناسایی فروش از پس خدمات و قیمت نظیر تصمیم گیری در موثر عوامل
پی در را بیکاری و هزینه افزایش هم تجهیزات زیاد تعداد و می بیند آسیب کند کار نت عملیات انجام و شدن خاموش بدون زیادی مدت تجهیزی اگر [٢] به
همزمان بهینه ی انتخاب دنبال به اشتغال آفرینی و تحریم مثل شرایطی درنظرگرفتن و کیفی و کمی پارامترهای به توجه با که مدلی به نیاز نتیجه در خواهدداشت.

وجوددارد. باشد تجهیزات تعداد و نوع

پژوهش دست آورد های ٢
ارائه می شود: زیر صورت به هدفه چند برنامه ریزی مدل

i ∈ {١, ..., l} تجهیز اندیس : i
j ∈ {١, ..., q} تجهیز کیفی مشخصه اندیس : j

تصمیم: متغیر های
ام i نوع از تجهیز تعداد : xi

دولت تسهیالت از استفاده سیاست برای خدمات و تولید نت، کارگرهای بر عالوه شرکت استخدامی کارگر تعداد حداقل : y
٠ این صورت درغیر و ١ کرد استفاده تسهیالت از بتوان که صورتی در : h

مدل: مفروضات
نیست. مجاز رفته دست از تقاضای -٣ است. ثابت آن مفید عمر طول در تجهیزات ظرفیت و راندمان -٢ هستند. تخصصی کارگران نیازمند تجهیزات -١

است. انسان-ماشین نمودار اساس بر کارگران به تجهیزات تخصیص -۵ شود. می محاسبه خطی صورت به تجهیزات استهالک میزان -۴
مدل:
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پارامترها :١ جدول
ام i تجهیز قیمت : Pi ام i تجهیز اسقاط ارزش : Di

ام i تجهیز ظرفیت : Cai ام i تجهیز عمر طول : Oi

ام i تجهیز تولید واحد e ازای به نت : ei نت عملیات بار هر هزینه ی متوسط : Pi
′

تولید ماه های تعداد : n ام i تجهیز راندمان : Rai

ام j کیفی مشخصه ی وزن : Tj ام i تجهیز ام j کیفی مشخصه : Gij

ام i تجهیز نت کارگر تعداد : βi ام i تجهیز کارگر تعداد : λi

ام i تجهیز نیاز مورد مساحت : Si ام i تجهیز توسط تقاضا برآورد وزن : αi

دسترس در مساحت کل : Ts دولت اعطایی تسهیالت ریالی :ارزش A
ام i تجهیز کارگر حقوق : fi خدمات کارگر حقوق : f ′

محصول ماهانه تقاضای : R تجهیزات خرید بودجه ی : B
هزینه هدف تابع وزن : W١ کیفیت هدف تابع وزن : W٢

ازای به خدمات کارگر یک تخصیص : r′ برای کارگر تعداد حداقل : M
نت و تولید کارگر r′ دولت اعطایی تسهیالت از استفاده

MinZ =
l∑

i=١
(xi((Pi −Di)

n
Oi

+ (
[
OiCai

ei

] [
n
Oi

]
+[

( n
Oi

−
[

n
Oi

]
)OiCai

ei

]
)Pi

′ + n((xiλi + xiβi)fi

+(xiλi+xiβi
r′ + y)f ′)))− hA (١)

MaxQ =
l∑

i=١

q∑
j=١

xiTjGij (٢)

St :
l∑

i=١
xiSi ≤ Ts (٣) xi ≤ αiR

RaiCai
; ∀i (۴)

Mh ≤
l∑

i=١
([xiλi − ε] + ١ + [xiβi − ε] + ١)+[

l∑
i=١

(
xiλi+xiβi

r′

)
− ε

]
+ ١ + y (۵)

l∑
i=١

xiPi ≤ B + hA (۶)

R ≤
l∑

i=١
xiRaiCai (٧)

h ∈ {٠, ١} (٨) xi, y ∈ {٠, ١, ٢, ...} (٩)
ریالی تسهیالت تعلق عدم یا تعلق پایانی بخش و می کند کمینه را حقوق و نت خرید، هزینه های ابتدایی بخش شده است. تشکیل بخش دو از اول هدف تابع
مفید، عمر شدن تمام دلیل به اول دسته ی شده اند. تقسیم دسته دو به فروش قیمت لحاظ از تجهیزات مدل این در می کند. مشخص هدف تابع بهبود جهت در را
دفعات تعداد بیانگر n

Oi
می شوند. فروخته باقی مانده است، آن ها مفید عمر از هنوز که درحالی کارخانه تولیدی عمر اتمام از پس دوم دسته ی می شوند. فروخته

اول هدف تابع بعدی قسمت نشده است. گرفته نظر در صحیح عددی دوم و اول دسته ی تجهیزات فروش قیمت بودن متفاوت دلیل به است. ام i تجهیز خرید
عبارت است. صحیح مقداری n

Oi
یک)و دسته تجهیزات مفید عمر طول در شده انجام نت دفعات تعداد OiCai(بیانگر

ei
عبارت است. نت هزینه های به مربوط

عملیات انجام دفعات کننده ی تعیین
( n
Oi

−
[

n
Oi

]
)Oi Cai

ei
عبارت بنابراین می شود. استفاده تجهیزات دوم دسته ی از که است ماه هایی تعداد بیانگر n

Oi
−
[

n
Oi

]
هزینه ها این بودن متفاوت دلیل نت(به هزینه های متوسط در دوم و اول دسته ی تجهیزات نت دفعات مجموع انتها در است. تجهیزات از دسته این برای نت
کارگران تعداد اینکه دلیل به می دهند. نشان  را نت کارگران کل xiβi و تولیدی کارگران کل xiλi عبارت شده است. دستگاه)ضرب مفید عمر ماه های طول در
می که دلیل این به کارگران (تعداد شده است. نشان داده xiλi+xiβi

r′ به صورت دارد؛ بستگی نت و تولیدی کارگران تعداد مجموع به مستقیم به طور خدمات بخش
قطعات به دسترسی سهولت تجهیز، با کار سهولت گارانتی، نظیر کیفی مالک های (٢) دوم هدف تابع نیست.) صحیح عددی کرد استفاده پاره وقت کارگر از توان
می کند. بیشینه را شده است) استفاده آنها به مقداردهی برای ( مراتبی سلسله تحلیل (فرآیند AHP روش از [٣] به توجه با (که نت عملیات انجام سهولت یدکی،
تقاضا تمام که می کند تضمین (۴) معادله ی نباشد. دسترس در فضای از بیشتر انتخابی تجهیزات نیاز مورد مساحت کل که می کند کنترل را مساحت (٣) معادله ی
تعداد که صورتی در معادله ی(۵) نشود. مواجه مشکل با کارخانه تجهیز، آن یدکی قطعات تحریم نظیر بحران شرایط در تا نشود برآورده تجهیز نوع یک توسط فقط
شرایط در چون است. ام i تجهیز کارگران تعداد xiλi عبارت دهد. می تخصیص h به را یک مقدار رسیده باشد، تسهیالت از استفاده نصاب حد به کارگران کل
ε)شده است جمع یک عدد با مقدار این می شوند، محسوب شرکت استخدامی کارگران جز وقت تمام و وقت پاره از اعم کارگر اشتغال آفرینی تسهیالت از استفاده
که می کند تضمین (٧) معادله ی می کند. جلوگیری تجهیزات خرید به شده داده تخصیص بودجه ی از بیشتر تجهیزات انتخاب از (۶) معادله ی است). ناچیز مقداری

٣٨۴
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شود. برآورده تقاضا کل
پیشنهادی: حل راه

می گردد: یشنهاد زیر تابع شده ذکر هدف تابع دو ارتباط و مسئله این حل برای
Min W١

Z−Z∗

Z∗ +W٢
Q∗−Q
Q∗ [۴]

هستند. Q Zو توابع بهینه مقادیر Q∗ و Z∗ مقادیر که

عددی مثال ٣
داریم: اختیار در را زیر داده های

[١] داده ها :٢ جدول
ei Pi

′ Oi Pi Di Rai تجهیزات
٧٠ ٠/٠٩ ١٢٠ ٣٢٠ ۴٠ ٠/٨ یک تجهیز
٩٠ ٠/٠٨ ١٢٠ ٣٨٠ ۵٠ ٠/٩ دو تجهیز
١٣٠ ٠/٠٨۵ ١٢٠ ۴۵٠ ۶٠ ٠/٩۵ سه تجهیز
Cai fi Si αi βi λi تجهیزات
١٠٠ ٠/٠١ ۵ ٠/۵ ٠/١ ٠/۵ یک تجهیز
١٢٠ ٠/٠١ ۶ ٠/۶ ٠/١ ١ دو تجهیز
١۵٠ ٠/٠٢ ٨ ٠/۴ ٠/١ ١ سه تجهیز

داده ها :٣ جدول
n Ts A M r′ B R

١٢٠٠ ١٠٠ ۵٠٠ ٢٠ ۵ ٢٠٠٠٠ ١٠٠٠
W٢ W١ f ′

١ ٣ ٠/٠١

ها[١] داده :۴ جدول
فروش از پس خدمات کار سهولت نت انجام سهولت تجهیزات

٠/٧۴ ٠/۶٧ ٠/۶٣ یک تجهیز
٠/١٩ ٠/٢۵ ٠/٣ دو تجهیز
٠/٠٨ ٠/٠٨ ٠/٠٧ سه تجهیز
٠/۵١ ٠/٣٢ ٠/١ وزن

و کیفیت حداکثر میتوانیم ما سوم، تجهیز از ١عدد و دوم تجهیز از ۵عدد اول، تجهیز از ۴عدد خرید با که می دارد بیان پیشنهادی مدل می بینیم که همان طور
نشده است. برآورد تجهیز نوع یک توسط آینده در تحریم وجود احتمال دلیل به تقاضا تمام که می بینیم بیاوریم. بدست مشخصی اهمیت نسبت با توامان را سود

کرد. خواهیم کمک داشته باشیم، مالی ضرر بی آنکه اشتغال آفرینی به بنابراین خواهیم بود. بهره مند دولت اعطایی وام از بیشتر کارگر ٧ استخدام با ما مثال دراین

گیری نتیجه ۴
( نسبی طور (به کیفیت، کنار در را مالی بهره ی می تواند اشتغال آفرینی اهمیت به توجه و تحریم شرایط گرفتن نظر در با و تجهیزات نوع و تعداد تعیین با مدل این

کند. بهینه حداکثرشود، مستقیم غیر و مستقیم سود مجموع که به گونه ای
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٣٨۵

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

GAMSافزار نرم از استفاده با مسئله نهایی پاسخ :۵ جدول
Q Z h y X٣ X٢ X١

٢/١١٧ ٣١۶٢٠/۶١٨ ١ ٧ ١ ۵ ۴
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