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 :چکیده

قیمت و  تمامی تولید کنندگان سعی براین دارند محصوالت خود را با کمترین ،بازاربسیار شدید در سطح امروزه با توجه به رقابت 

همین موضوع باعث شده تولیدکنندگان در انتخاب تامین . بیشترین کیفیت و در زمان مناسب به دست مصرف کنندگان برسانند

است که تامین کننده ای مورد اعتماد و  تمامی این بررسی ها بر این مبنا .کنندگان خود عوامل متعددی را مورد بررسی قرار دهند

تاکنون پژوهش های متنوعی در این زمینه انجام شده است که هریک با استفاده از مدل  .نتخاب گرددمطابق با نیازهای شرکت ا

یکی از روش هایی که می تواند در انتخاب تامین  .های ریاضی و یا نظر خبرگان سازمان ها این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند

در این  .ر استفاده از این روش از اعداد قطعی و یا فازی استفاده می شودمعموال د. کننده مفید واقع شود روش تاپسیس می باشد

 .تحقیق به منظور باالبردن دقت از تکنیک تاپسیس با اعداد فازی نوع دو استفاده شده است

 2زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده، تاپسیس، تئوری فازی نوع : کلید واژگان
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 :مقدمه

با توجه به  زنجیره تامین شرکت ها تبدیل شده کارشناسان عقیده دارند که رقابت بین شرکت ها به رقابت بینامروزه بسیاری از 

. در جهت ایجاد و بهبود روابط کارا و موثر با شرکت های دیگر تالش می کند ،ه تامینچنین شرایطی مدیریت اثر بخش زنجیر

 که ییندآفر»:از ستا رتعبا تأمین هنجیرز یک ،کلی ربهطو. دارد دجوو آن افهدا و تأمین هنجیرز مدیریت از دیمتعد یفرتعا

 هنجیرز مدیریت فهد و «ساندرمی منجاا به خاصی یفعالیتها طریق از را نمشتریا به نهاآ تحویل و تمحصوال به ادمو تبدیل

 توسط نهایی نمشتریا به مناسب نماز در و مناسب لمحصو ئهارا سیلهوبه ل،محصو تحویل یندآفر وری هبهر دبهبو ،تأمین

مدیریت ، (.Goffin et al 7991 )نظر طبق  (.Edmond,2007)میباشد  زیساهخیرذ و حمل هزینه قلاحد با ن،تأمینکنندگا

مهم ترین مسائل در حوزه زنجیره تامین است زیرا هزینه مواد خام و خرید، هزینه اصلی یک محصول را از  صحیح تامین کنندگان

توجه به  با نمایندتشکیل می دهد و اغلب شرکت ها باید میزان قابل توجهی از درآمد خود را برای خرید از تامین کنندگان صرف 

 & Ghodsypour)درصد هزینه نهایی کاالها را تشکیل می دهد10اینکه هزینه خرید مواد اولیه و ملزومات تولید حدود 

O’Brien,1998) اجزا و قطعات می  درصد از زمان خود را صرف تامین مواد اولیه، 00وهمچنین تولید کنندگان

و کیفیت  ،ر بازار های امروزی از لحاظ قیمتبا توجه به رقابت بسیار زیادی که دو  .(Krajewsld & Ritzman,1996)کنند

 بنتخاا یندآفر .دهند را بهبود از است شرکت ها فرآیند انتخاب تامین کنندگان خودبراورده سازی نیاز های مشتری وجود دارد نی

 بنتخاا ستدر یندآفر به بستهوا تشد به تأمین هرـنجیز یک موفقیت. دارد نمازسا هر دعملکر بر مستقیمی أثیرـت هدـکنن أمینـت

 به ضعیف تخدما و حد از بیش تأخیر به منجر دـینآفر نـیا اهنگیـهم در دوـکمب هرگونه کهریبهطو میباشد ندگاـتأمینکنن

با توجه به وجود عدم قطعیت در تصمیم گیری ها و ارزیابی و انتخاب تامین  .(chan,kumar,2007)دشدـهاخو یمشتر

کنندگان، در این تحقیق برای انجام بررسی ها در مورد انتخاب تامین کننده از روش تاپسیس با اعداد فازی نوع دو استفاده شده 

دارای عدم قطعیت دارند انتظار می رود عدم با توجه به اینکه اعداد فازی نوع دو توانایی بیشتری در بررسی موضوعات . است

در بخش بعد پیشینه مطالعات . قطعیت این روش نسبت به اعداد فازی و قطعی بسیار کاهش یافته و نتایج بهتری را نمایش دهد

ش چهارم در بخ. مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش سوم مفهوم اعداد فازی و روابط ریاضی آنها مورد بررسی قرار گرفته است

حل شده، در  ( Keshavarz Ghorabaee et al,2014)اعداد مقالهروش تاپسیس با استفاده از اعداد فازی نوع دو با استفاده از 

 .بخش آخر رویکردهای آتی برای حل مسائل انتخاب تامین کنندگان بررسی شده است

 :پیشینه موضوع

روی سازمان می گذارد توسط بسیاری از پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته مسئله انتخاب تامین کننده با توجه به اثراتی که بر 

اجری پور و رفیعی ) .است در این بخش کارهای انجام گرفته داخلی و خارجی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است

معیارهای مهم انتخاب تامین کننده از و با توجه به نظرات خبرگان سازمان در مورد  7با استفاده از روش الکتر( 7191،الحسینی

ارائه یک روش  با( 2719،فهیمی و همکاران) . .تامین کننده یکی از آنها به عنوان تامین کننده مناسب انتخاب شده است 1بین 

 کننده، وزن و اهمیت مولفه های انتخاب تامین کننده را شناسایی و در بخش دوم تامین   DEMATELترکیبی با استفاده روش
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تعیین می   DEMATEL –PROMETHEE I&IIبا توجه به شاخص های مذکور و وزن هر شاخص، از طریق روش ،مناسب

 .شوند

، وزن و اهمیت مولفه های انتخاب تامین کننده را   DEMATELبا استفاده روش در ابتدا (7192،محمدی و همکاران )همچنین 

با استفاده از  دیمیتل، ادامه با توجه به معیارهای مد نظر و وزن های بدست آمده با روشو در در یک شرکت تولیدی تایین کرده اند 

درنظر گرفتن نظرات مشتریان والزامات  با (7192ومنصورپورقری نژاد با) .کننده مناسب را انتخاب نموده اندروش تاپسیس تامین 

برای لحاظ کردن الزامات ونظرات مشتریان در قالب الزامات غیر عملکردی واستخراج  QFD،از مبحث  غیرعملکردی نرم افزاری

تامین بعد از استخراج ان الزامات گزینه های موجود با استفاده از روش ویکور فازی اند و  معیارهای تصمیم گیری استفاده کرده

استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری در مقاله ای تحت عنوان  (7192،خداداد زاده و همکاران ) .کرده اندرتبه بندی کنندگان را 

استراتژیک، روتین، )ضمن تقسیم بندی کاالها به چهار دسته کلی  ،(مطالعه موردی)چند هدفه به منظور انتخاب تامین کننده

معیارهای انتخاب شده  ، تامین کنندگان را نیز گروه بندی نموده و سپس با کمک آزمون فرض فازی، از میان(اهرمی و گلوگاهی

سپس وزن هر یک از معیارهای انتخاب شده را برای . شودمی برای سنجش تامین کنندگان، معیارهای اصلی مورد بحث مشخص 

مشرف ) .کرده انداستفاده در مدل تعیین کرده و در انتها مساله را فرموله نموده و میزان سفارش از هر تامین کننده را تعیین 

 با زیفا AHP دیکررو با جهانی تأمین هنجیرز در نتأمینکنندگا یلویتبنداودر مقاله ای با عنوان ( 7197ان،جوادی و همکار

، یک مدل برای انتخاب تامین کننده جهانی به وسیله ی فرآیند تحلیل دشهرکر لنیادا کابل و سیم خانهرکا در ردیمو مطالعه

داده است و در ادامه در یک شرکت تولیدی این مدل مورد بررسی قرار  ر زبانی پیشنهادبراساس وزن متغی AHPسلسله مراتبی 

مسئله انتخاب تامین کننده مواد اولیه را با استفاده از مفهوم مهندسی ارزش مورد بررسی قرار داد (  (Liu,wei,2012 .گرفته است

مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از شاخص کارخانه تولید کننده  با توجه به قیمت و نظرات خبرگان سازمان  5در این مطالعه 

این است که می توان عالوه MADMارزش اولویت بندی شده اند وجه تمایز استفاده از روش مهندسی ارزش نسبت به روش های 

ها و بر نظر خبرگان سازمان، قیمت واقعی محصوالت را نیز در محاسبات وارد کرد همچنین شاخص ارزش می تواند در خرید کاال

می باشد برای انتخاب   MADMاز روش ویکور فازی که یکی از روش ها ( Shemshadi et al 2011.)باشدخدمات بسیار مفید 

همچنین برای انتخاب وزن هر کدام از معیارهای مساله انتخاب تامین کننده از روش  .تامین کننده مناسب استفاده کرده است

در مقاله ای دیگر مساله انتخاب تامین کننده را با استفاده از  (Shemshadi et al 2011) همچنین(.8)آنتروپی استفاده شده است

ریسک در زمینه انتخاب تامین کننده را مد نظر قرار  5مورد بررسی قرار داده است بدین صورت که  TOPSISو  ANPدو روش 

است و ضریب عوامل را در تاپسیس مشخص نموده و  این ریسک ها را مورد بررسی قرار داده  ANPداده و با استفاده از روش 

برای انتخاب یک تامین کننده (Ghodsypour and Brien،8991). سپس مساله را با استفاده از تاپسیس فازی حل کرده است

دگان و مدلسازی خطی ریاضی استفاده کرده اند اینگونه که در ابتدا سه معیار هزینه ،خدمات تامین کنن  ANPمناسب از روش 

وکیفیت تامین کنندگان  مورد بررسی قرار گرفته است و سپس از مدل ریاضی که با توجه به ظرفیت تامین کنندگان و میزان نیاز 

. خریدار و همچنین میزان نقص قابل قبول برای سیستم تعریف شده ،میزان بهینه خرید از هر تامین کننده انتخاب شده است

Stadtler) ،2001 ) انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش را با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح مورد بررسی قرار دادمساله. 

 2تئوری فازی و فازی نوع 
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اولین  ،پروفسور لطفی زاده. مطرح شده است 7905پایه واساس مجموعه ها و منطق فازی به وسیله ی پروفسور لطفی زاده در سال 

های فازی منتشر کرد که جرقه اولیه از پرتو یک جهان بینی در عرصه ی ریاضیات و علوم مقاله خود تحت عنوان مجموعه 

بنابراین ضروری است بین . را معرفی کرد 2ده سال بعد ایشان مفهومی جدید تحت عنوان تئوری فازی نوع . (7189عطائی ،)بود

می  7تئوری فازی که آنرا با فازی نوع اگرچه فازی یا  .فازی نوع دو و مفهوم قبل از آن تحت عنوان تئوری فازی تمایر قائل شویم

 .(Hussein Jaffal, Cheng Tao,2011)در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار گرفته است 7905شناسیم از سال 

.تابع فازی نوع دو به صورت فرمول های زیر به ترتیب در حالت پیوسته وگسسته معرفی شده است  

 

          
                          

                                (7)  

 

  به طوری که 
 .و به صورت زیر تعریف می گردد.می باشد]0و7[می باشد و بازه تعرف آن  2تابع عضویت این عدد فازی نوع     

 

                
         (2)  

          

  در فرمول باال
   

یک Uتابع عضویت ثانویه نامیده می شود و میزان آن عضویت دوم یا دومین عضو نامیده می شود به عالوه   

 .نام برده می شود x به عنوان عضو اصلی  ارگومان ازتابع عضویت ثانویه است و 

 :داریم 2برای حالت گسسته در مجموعه های فازی نوع 

                           (1)  

.می شود( 4)به صورت فرمول ای تابع عضویت آنو بر  

                      (4)  

 

. 

 .ذوزنقه ای به صورت زیر تعریف می گرددنوع  یک عدد فازی
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   و.تابع عضویت پایین نامیده می شود   تابع عضویت باال و    که در آن
     

     
     

     
     

     
     

نقاط مرجع   

     نامیده می شوند
        

     بیشترین میزان تابع عضویت و    
        

کمترین میزان تابع عضویت نامگذاری    

 .می باشد( 0)و(5)فازی نوع دو باشند عملگر جمع و ضرب این دو عدد به صورت فرمول های  دو عدد A1,A2اگر .می گردد
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(5)  

       

     
      

      
      

      
      

     
     

            
        

            
        

    

     و
      

      
      

      
      

     
     

            
        

             
        

    

 (0)  

این موضوع روشن است که زمانی که از اعداد کالمی برای مقایسه معیارها استفاده می کنیم نیاز است که فاصله این اعداد فازی از 

برابر باشد با توجه به این موضوع و  MHتا  H باید با فاصله بین  Hتا  VHاعداد قبل وبعد خود برابر باشد برای مثال فاصله بین 

درجه عضویت ها کران باال و پایین اعداد فازی می توان اعداد مرجع ذوزنقه ای را با توجه به نوع و محیطی که مسئله را بررسی می 

ی جواب ها کنیم تبیین کنیم همچنین برای اندازگیری کران پایین این اعداد نیاز است از تکنیک دلفی به صورت جداگانه بررو

استفاده کرد تا میزان دقت جواب ها و در نتیجه اعداد کران پایین را بدست آورد در بررسی و حل مسئله حاضر با توجه به استفاده 

 .از اعداد همان مرجع برای حل مدل استفاده شده است(  10)از اعداد مرجع 

 .استفاده شده است( 2)برای توضیح این اعداد از شکل 
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 2یرهای کالمی به صورت اعداد فازی نوع متغ: 2شکل

 

 .دارند به شکل زیر تعریف می شود 8.0و  1با توجه به ذوزنقه باال و اعدادی که تابع عضویت  Mر برای مثال متغی

      
    

                                                       

 Hussein Jaffal, Cheng)در پایان نامهکه  قطعی می توان از فرمول های زیربه اعداد  2همچنین جهت تبدیل اعداد فازی نوع 

Tao,2011 )مورد استفاده قرار گرفته است. 
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واز طرفی قطعیت نداشتن حاکم  نتیجه پیش بینی های بلند مدت را از واقعیت دور می سازد در حالی که استفاده از اعداد قطعی،

 (.7189عطائی ،) ازی سازگاری دارداحتمالی و امکانی بودن عدم قطعیت با مجموعه های فبر این شرایط از نوع امکانی است و نه 

همچنین در قسمت بعد اشاره خواهد شد، که تئوری فازی نوع دو نسبت به تئوری فازی کارآمد تر می باشد از این رو ما در این 

 .و در محیط فازی نوع دو مورد بررسی قرار گرفته استتاپسیس پژوهش موضوع انتخاب تامین کننده مناسب را با استفاده روش 

 :متدلوژی تحقیق

در ابتدا می توان معیارهای مهم و اساسی از نظر  2فازی نوع  تاپسیسبرای بررسی و ارزیابی تامین کنندگان با استفاده از روش 

خریدار در انتخاب تامین کنندگان را با پرسش از خبرگان سازمان جمع آوری کرد همچنین می توان برای رتبه بندی اولویت های 

سپس از هر یک از خبرگان در مورد هر یک از . استفاده کرد AHPو به خصوص تکنیک  MADMاز تکنیک های مهم و اساسی 

تامین کنندگان با توجه به شاخص های مورد نظر، نظر سنجی می شود خبرگان سازمان با توجه به شناختی که از تامین کننده 

ن میکنند در اینجا اعداد کالمی به صورت جدول زیر ارائه شده و خبرگان دارند و با توجه به پیشینه خرید از آنها نظرات خود را بیا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

با توجه به این جدول نظرات خود را اعالم می کنند پس از ثبت تمامی نظرات حل با استفاده از این روش در قسمت بعد توضیح 

تفاده شده است و در پایان استفاده اس(  Keshavarz Ghorabaee et al,2014) مقالهدر این تحقیق از اعداد  .داده شده است

  .مقایسه گردیده استCOPRAS از این روش این مقاله با روش 

 :تکنیک تاپسیس

این مدل یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه است و .،پیشنهاد شد((Hwang and Yoon,1981تکنیک تاپسیس 

هوم این تکنیک بر این مف ساسا.روش مورد ارزیابی قرار می گیرد nگزینه توسط mدر این روش . از آن استفاده زیادی می شود

و بیشترین فاصله را از راه  (بهترین حالت ممکن )باید کمترین فاصله را از راه حل ایده آل مثبت  ،استوار است که گزینه انتخابی

خص به طور یکنواخت افزایشی یا داشته باشد فرض بر این است که مطلوبیت هر شا (بدترین حالت ممکن )حل ایده آل منفی

 .کاهشی است حل مساله با این روش مستلزم طی شش گام زیر است

 .بی مقیاس سازی نورم استفاده می شود برای بی مقیاس سازی، از :(N)کمی کردن وبی مقیاس سازی ماتریس تصمیم  .7

 (V)بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون .2

 تایین را حل ایده آل مثبت و منفی .1

 ت آوردن میزان فاصله هر گزینه از راه حل ایده آل مثبت ومنفیبدس .4

 یک گزینه به راه حل ایده آل(CL)تایین نزدیکی نسبی .5

 (.7189مومنی،)آن بزرگتر باشد بهتر استCLهر گزینه ای که :رتبه بندی گزینه ها .0

سازمان ضرب می کنیم و با توجه به فرمول های بنابراین ما در اینجا ابتدا وزن هر یک از معیار ها را در ماتریس نظرات خبرگان 

گفته شده اعدادی که به صورت فازی می باشند در ماتریس تصمیم گیری از حالت فازی خارج می کنیم پس از این بایک ماتریس 

 .با اعداد قطعی رو به رو هستیم که همان ماتریس بی مقیاس شده موزون می باشد

 .نسبت داده شده به آنها نمایش داده شده است 2داد فازی نوع ر های کالمی و اعدر جدول زیر متغی

 رهای کالمی واعداد نسبت داده شده به آنهامتغی-7جدول 

 

 

 

 

 

 

Fuzzy number Linguistic variable 

((0, 0, 0, 0.1; 1,1), (0, 0, 0, 0.05;0.9,0.9)) VL (Very Low) 

((0, 0.1, 0.15, 0.3; 1, 

1),(0.05,0.1,0.15,0.2;0.9,0.9)) 

L(Low) 

((0.1,0.3,0.35,0.5;1,1),(0.2,0.3,0.35,0.4;0.9,0.9)) ML(Medium 

Low) 

((0.3,0.5,0.55,0.7;1,1),(0.4,0.5,0.55,0.6;0.9,0.9)) M(Medium) 

((0.5,0.7,0.75,0.9;1,1),(0.6,0.7,0.75,0.8;0.9,0.9)) MH(Medium 

High) 

((0.7,0.85,0.9,1;1,1),(0.8,0.85,0.9,0.95;0.9,0.9)) 

 

H(High) 

((0.9,1,1,1;1,1),(0.95,1,1,1;0.9,0.9)) VH(Very High) 
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 .نمایش داده شده است( 7)یر های کالمی جدول متغ نظرات هر یک از خبرگان سازمان براساس (2)در جدول 

نظر -2 جدول 

در مورد  خبرگان 

هر یک  اهمیت 

در ها  از گزینه 

تامین  انتخاب 

 کننده

 

 

 

این  .کنندگان نیز مورد بررسی قرار گیردپس از این مرحله نیاز است نظر هر یک از خبرگان در مورد معیارهای هر یک از تامین 

 .نمایش داده شده است( 1)نظرات در جدول

 .راتشکیل می دهیم که شامل نظرات هر یک از اعضا برای هر کدام از گزینه ها می باشدYrبرای مرحله اول حل ماتریس 

 

Dm3 Dm2 Dm1 criteria 

VH H VH Responsiveness 
M M MH Cost 

MH H H Defect rate 
VH MH VH Delivery reliability 
M L ML Flexibility 

criteria  Decision makers 

 suppliers D1 D2 D3 

 پاسخگویی

 

L1 VL L ML 

L2 H MH VH 

L3 H MH MH 

L4 M M ML 

L5 H H MH 

L6 VH VH H 

 L1 VH H H قیمت

L2 ML ML VL 

L3 M M ML 

L4 ML ML ML 

L5 VL L L 

L6 VL VL L 

میزان  L1 M ML M 
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نظرات کارشناسان در مورد معیارهای هر تامین کننده-1جدول   

  

 

    

 

 
 

                                                   
                                             
                                                  
                                                  
                                                

   

 

 
 

 

 

   

 

 
 

                                                    
                                                   
                                                        
                                                    
                                                  

   

 

 
 

 

 

   

 

 
 

                                                      
                                                         
                                                                
                                                       
                                                       

   

 

 
 

 

 

 

بدست اوردن میزان اهمیت هر یک از گزینه ها می باشد برای بدست اوردن میزان اهمیت هر یک از گزینه ها اعداد نسبت  :2مرحله

توجه به اینکه تعداد در اینجا با   .داده شده به هر گزینه را با هم جمع و تقسیم بر کل تعداد اعداد نسبت داده شده می کنیم

محاسبه صورت فازی نوع دو می باشد را جداگانه می باشد پس نیاز است برای هر کدام از میانگین نظرات خبرگان که به  5معیارها 

 .کنیم

W1=((VH   MH   H   VH     M ))  معیار 5نظرات نفر اول به ترتیب برای هر  

W2=((H     M     H     MH     L ))  معیار 5هر اهمیت نظرات نفر دوم به ترتیب برای  

W3=((VH   M    MH   VH   M ))  معیار 5نظرات نفر سوم به ترتیب برای هر  

                                    

اعداد متناظر هر برای محاسبه میانگین  .محاسبه شده است 7در پایین میانگین فازی برای نظر هر سه نفر در مورد گزینه شماره 

 .می باشد می کنیم 1عدد فازی را با هم جمع می کنیم و تقسیم بر تعداد کل اعداد که در اینجا 

W1=((VH , H ,VH))= ((0.833,0.95, 0.966,1;1,1),(0.9, 0.95, 0.966,0.983;0.9,0.9)) 

W2=((MH , M ,M))= ((0.366,0.566,0.616,0.766;1,1),(0.466,0.566,0.616,0.666;0.9,0.9)) 

W3=((H , H ,MH))= ((0.633,0.8,0.85,0.966;1,1),(0.733, 0.8,0.85,0.9;0.9,0.9)) 

W4=((VH , MH ,VH))= ((0.766,0.9,0.916,0.966;1,1),(0.833,0.9,0.916,0.933;0.9,0.9)) 

 L2 L L VL نقص

L3 ML L L 

L4 VL VL L 

L5 M ML M 

L6 L VL VL 

قابلیت 

اطمینان 

 تحویل

L1 L ML MH 

L2 H H VH 

L3 MH M M 

L4 H MH H 

L5 M ML MH 

L6 VH VH MH 

انعطاف 

 پذیری

L1 VL L ML 

L2 MH MH H 

L3 M M ML 

L4 M MH M 

L5 H MH M 

L6 VH MH MH 
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W5=((ML , L ,M))= ((0.133,0.3,0.35,0.5;1,1),(0.366, 3,0.35,0.4;0.9,0.9)) 

 

  
 

 

 
 

                                                             
                                                                  
                                                                    
                                                               
                                                               

   

 

 
 

 

با هم    و  و   در مرحله بعد نظر افراد در مورد معیار هرگزینه محاسبه می گرددکه برای این منظور اعضای نظیر سه ماتریس

 .جمع و میانگین آنها محاسبه می گردد

 

M11=((VL ,L , ML))= ((0.033,0.133,0.166,0.3;1.1),(0.083,0.133,0.166,0.216;0.9,0.9)) 

M21=((VH ,H , H))= ((0.766,0.9,0.933,1;1.1),(0.85,0.9,0.933,0.966;0.9,0.9)) 

M31=((M ,ML , M))= ((0.233,0.433,0.483,0.633;1.1),(0.333, 0.433, 0.483,0.533;0.9,0.9)) 

M41=((L ,ML , MH))= ((0.2,0.366,0.416,0.566;1,1),(0.283, 0.366,0.416,0.466;0.9,0.9)) 

M51=((VL ,VL , ML))= ((0.033,0.1,0.116,0.233;1,1),(0.066, 0.1,0.116,0.166;0.9,0.9)) 

M12=((H ,MH , VH))= ((0.7,0.85,0.883,0.966;1,1),(0.783,0.85,0.883,0.916;0.9,0.9)) 

M22=((ML ,ML , VL))= ((0.066,0.2,0.233,0.366;1,1),(0.133, 0.2,0.233,0.283;0.9,0.9)) 

M32=((L ,L , VL))= ((0,0.066,0.1,0.233;1,1),(0.033,0.066,0.1,0.15;0.9,0.9)) 

M42=((H ,H , VH))= ((0.766,0.9,0.933,1;1.1),(0.85,0.9,0.933,0.966;0.9,0.9)) 

M52=((MH ,MH , H))= ((0.566,0.75,0.8,0.933;1.1),(0.666, 0.75,0.8,0.85;0.9,0.9))  

M13=((H ,MH, MH))= ((0.566,0.75,0.933,1;1.1),(0.666, 0.75,0.933,0.85;0.9,0.9)) 

M23=((M ,M , ML))= ((0.233,0.433,0.483,0.633;1,1),(0.333, 0.433,0.483,0.533;0.9,0.9)) 

M33=((ML ,L , L))= ((0.033,0.166,0.216,0.366;1,1),(0.1,0.166,0.216,0.266;0.9,0.9)) 

M43=((MH ,M , M))= ((0.366,0.566,0.616,0.766;1,1),(0.466, 0.566,0.616,0.666;0.9,0.9)) 

M53=((M ,M , ML))= ((0.233,0.433,0.483,0.633;1,1),(0.333, 0.433,0.483,0.533;0.9,0.9)) 

M14=((M ,M , ML))= ((0.233,0.433,0.483,0.633;1,1),(0.333, 0.433,0.483,0.533;0.9,0.9)) 

M24=((ML ,ML , ML))= ((0.1,0.3,0.35,0.5;1,1),(0.2,0.3,0.35,0.4;0.9,0.9))  

M34=((VL ,VL , L))= ((0,0.033,0.05,0.166;1,1),(0.016, 0.033,0.05,0.1;0.9,0.9)) 

M44=((H ,MH , H))= ((0.63,0.8,0.85,0.96;1,1),(0.73, 0.8,0.85,0.9;0.9,0.9)) 

M54=((M ,MH , M))= ((0.36,0.56,0.61,0.76;1,1),(0.46, 0.56,0.61,0.66;0.9,0.9)) 

M15=((H ,H , MH))= ((0.63,0.8,0.85,0.96;1,1),(0.73, 0.8,0.85,0.9;0.9,0.9)) 

M25=((VL, L , L))= ((0,0.066,0.1,0.233;1,1),(0.033, 0.066,0.1,0.15;0.9,0.9)) 

M35=((M ,ML , M))= ((0.233,0.433,0.483,0.633;1,1),(0.333, 0.433,0.483,0.533;0.9,0.9)) 
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M45=((M ,ML , MH))= ((0.766,0.9,0.9,0.933;1,1),(0.833, 0.9,0.9,0.916;0.9,0.9)) 

M55=((H ,MH , M))= ((0.633,0.8,0.833,0.933;1,1),(0.716,0.8,0.833,0.866;0.9,0.9)) 

M16=((H, VH,VH))= ((0.833,0.95,0.966,1;1,1),(0.90.95,0.966,0.983;0.9,0.9)) 

M26=((VL, VL,L))= ((0,0.033,0.05,0.166;1,1),(0.016, 0.033,0.05,0.1;0.9,0.9)) 

M36=((L, VL,VL))= ((0,0.033,0.05,0.166;1,1),(0.016, 0.033,0.05,0.1;0.9,0.9)) 

M46=((VH, VH,MH))= ((0.76,0.9,0.91,0.96;1,1),(0.83,0.9,0.91,0.93;0.9,0.9))  

M56=((VH, MH,MH))= ((0.633,0.8,0.833,0.933;1,1),(0.716,0.8,0.833,0.866;0.9,0.9)) 

جه اهمیت هر یک از گزینه ها در عدد فازی که برای گزینه های هر تامین کننده نسبت داده شده در این مرحله الزم است که در

 .توضیح داده شده است)(در یکدیگر در فرمول  2رب دو عدد فازی نوع ض گفته شدههمانطور که قبال توضیح داده شد. ضرب گردد

   

 

 
 

                                                      
                                                       
                                                       
                                                         
                                                      

   

 

 
 

 

 

V11=M11*W1= ((0.027,0.13,0.16,0.3;1.1),(0.074,0.13,0.16,0.21;0.9,0.9)) 

V21= M21*W2= ((0.280,0.509,0.574,0.766;1.1),(0.39, 0.509,0.574,0.64;0.9,0.9)) 

V31=((0.147,0.346,0.410,0.611;1.1),(0.244, 0.346,0.410,0.479;0.9,0.9)) 

V41=((0.153,0.329,0.381,0.546;1,1),(0.235, 0.329,0.381,0.434;0.9,0.9)) 

V51=((0.004,0.03,0.038,0.11;1,1),(0.024, 0.03,0.038,0.066;0.9,0.9)) 

V12=((0.583,0.80,0.852,0.966;1.1),(0.704, 0.80,0.852,0.9;0.9,0.9)) 

V22=((0.024,0.11,0.143,0.280;1.1),(0.061, 0.11,0.143,0.188;0.9,0.9)) 

V32= ((0,0.052,0.085,0.225;1.1),(0.024, 0.052,0.085,0.135;0.9,0.9)) 

V42= ((0.586,0.81,0.85,0.966;1.1),(0.7, 0.81,0.85,0.9;0.95,0.95)) 

V52=((0.075,0.225,0.28,0.46;1,1),(0.243, 0.225,0.28,0.34;0.9,0.9)) 

V13=((0.471,0.712,0.9,1;1.1),(0.59, 0.712,0.9,0.835;0.9,0.9)) 

V23=((0.085,0.24,0.29,0.48;1,1),(0.155, 0.24,0.29,0.354;0.9,0.9)) 

V33=((0.020,0.132,0.183,0.353;1,1),(0.073, 0.132,0.183,0.239;0.95,0.95)) 

V43=((0.28,0.5,0.56,0.739;1,1),(0.388, 0.5,0.56,0.621;0.9,0.9)) 

V53= ((0.03,0.129,0.169,0.316;1,1),(0.121, 0.129,0.169,0.213;0.9,0.9)) 

 V14=((0.194,0.411,0.466,0.633;1,1),(0.299, 0.411,0.466,0.523;0.9,0.9)) 

V24=((0.036.169,0.215,0.38;1,1),(0.093, 0.169, 0.215,0.266;0.9,0.9)) 

V34=((0,0.026,0.042,0.16;1,1),(0.011, 0.026,0.42,0.09;0.9,0.9)) 

V44=((0.48,0.72,0.77,0.92;1,1),(0.60, ,0.72,0.77,0.83;0.9,0.9)) 
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V54= (0.047,0.16,0.21,0.38;1,1),(0.16, 0.16,0.21,0.264;0.9,0.9)) 

V15=((0.524,0.821,0.96,1;1,1),(0.657, 0.821,0.96,0.884;0.9,0.9)) 

V25=((0,0.037,0.061,0.178;1,1),(0.015, 0.037,0.061,0.099;0.9,0.9)) 

V35=((0.147,0.34,0.41,0.61;1,1),(0.24, 0.34,0.41,047;0.9,0.9)) 

V45=((0.586,0.81,0.82,0.90;1,1),(0.693, 0.81,0.82,0.854;0.9,0.9)) 

V55=((0.084,0.24,0.29,0.466;1,1),(0.262, 0.24,0.29,0.346;0.9,0.9))  

V16=((0.693,0.9,0.933,1;1,1),(0.81, 0.9,0.933,0.966;0.9,0.9)) 

V26=((0,0.018,0.030,0.12;1,1),(0.007, 0.018,0.030,0.066;0.9,0.9)) 

V36=((0,0.0264,0.04,0.16;1,1),(0.011, 0.0264,0.04,0.09;0.9,0.9)) 

V46= (0.58,0.81,0.83,0.92;1,1),(0.69, 0.81,0.83,0.86;0.9,0.9)) 

V56=((0.084,0.24,0.29,0.466;1,1),(0.262, 0.24,0.29,0.346;0.9,0.9)) 

ها با توجه به اینکه عملیات جبری بر روی اعداد فازی انجام شده است نیاز است این اعداد از حالت فازی  vij پس از بدست اوردن 

( 9و8و1)های از فرمول  2خارج شوند تا بهتر بتوان بر روی آنها تصمیم گیری کرد برای به اصطالح دی فازی کردن اعداد فازی نوع 

 .نمایش داده شده استV11 وش دی فازی کردن ردر زیر .که قبال توضیح داده شده استفاده گردد

Rank(v11)=M1(v11)+M1(v11)+M2(v11)+M2(v11)+M3(v11)+ M3(v11)-
 

 
(s1(v11)+s1(v11)+ s2(v11)+s2(v11) +s3(v11)+ 

s3(v11)+s4(v11)+s4(v11))+H1(v11) +H1(v11) +H2(v11) +H2(v11)=                             (1)  

 

 

 اعداد قطعی حاصل از عملیات دی فازی  :4جدول  

 

 .حل مساله دنبال می شودTOPSISروش  اعداد از حالت فازی خارج شدند با استفاده از این اعداد و با اینکهپس از  

باید توجه داشت که هزینه و میزان نقص از عوامل منفی .هر یک از گزینه را بدست می آوریمدر این مرحله را ه حل ایده آل برای 

 .در انتخاب هر تامین کننده می باشند

  = (max( Rank(v11), Rank (v12), Rank (v13), Rank (v14), Rank (v15),Rank(v16)), min(Rank(v21), Rank (v22), Rank (v23), Rank 

(v24), Rank (v25),Rank(v26)), min(Rank(v31), Rank (v32), Rank (v33), Rank (v34), Rank (v35),Rank(v36)), max( Rank(v41), Rank 

(v42), Rank (v43), Rank (v44), Rank (v45),Rank(v46)), max( Rank(v51), Rank (v52), Rank (v53), Rank (v54), Rank (v55),Rank(v56)),                     

 9.09 8.71 6.235 8.2 8.55 4.59 پاسخگویی

 3.95 4.08 4.845 5.2 4.60 6.84 هزینه

 4.00 5.62 4.013 4.6 4.39 5.90 میزان نقص

 8.49 8.47 8.050 6.7 8.57 5.75 قابلیت اطمینان تحویل

 5.36 5.33 4.870 4.6 5.25 4.00 انعطاف پذیری
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 و

  = (Min( Rank(v11), Rank (v12), Rank (v13), Rank (v14), Rank (v15),Rank(v16)), Max(Rank(v21), Rank (v22), Rank (v23), Rank 

(v24), Rank (v25),Rank(v26)), Min(Rank(v31), Rank (v32), Rank (v33), Rank (v34), Rank (v35),Rank(v36)), Min( Rank(v41), Rank 

(v42), Rank (v43), Rank (v44), Rank (v45),Rank(v46)), Min( Rank(v51), Rank (v52), Rank (v53), Rank (v54), Rank (v55),Rank(v56)),                     

 

     
                

   
   

 
 (70)  

     
                

   
   

 
 (77)  

      
     
 

     
       

  (72)  

 

cl1 cl2 cl3 cl4 cl5 cl6 

0 0.858 0.630 0.566 0.777 0.988 

 .اولویت انتخاب تامین کنندگان به صورت زیر می باشد CLبا توجه به مقادیر  

                  

در   Coprasجواب باال با استفاده از روش تاپسیس بدست آمد در پایین جواب همین مسئله که با استفاده از روش 

 .حل شده نشان داده شده است  (Keshavarz Ghorabaee et al,2014)مقاله

                  

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به روش ها و مفروضات متفاوت حل  MADMدر مورد استفاده از روش های : نتیجه گیری

مورد بررسی قرار می  MADMبا استفاده از این روش ها این امکان وجود دارد که جواب یک مسئله که با استفاده از دو روش 

این باشد که بین دو اولویت باال که  اگر قرار بر .گیرد ممکن است برابر نباشد همین طور که در مسئله باال این موضوع مشخص است

مورد بررسی قرار گرفته است یکی انتخاب شود میتوان از استراتژی های اولویت بندی همچون روش  MADMهریک با یک روش 

 .ها،روش بردا و روش کپ لند استفاده کرد میانگین رتبه

با توجه به این موضوع که انتخاب تامین کننده مناسب شامل در نظر گرفتن عوامل کمی و کیفی می باشد جهت کارهای آینده 

بهتر پیشنهاد می شود با توجه به اینکه هزینه ها خرید و میزان سفارشات و بسیاری از موارد کمی دیگر در مدل های ریاضی 

نمایش داده می شود از مدلی دو مرحله ای استفاده شود که در ابتدا با تکنیک تاپسیس عوامل کیفی رتبه بندی شده و سپس با 

 .استفاده از مدل ریاضی و رتبه بندی تاپسیس خرید از تامین کنندگان انجام گیرد

:منابع  

–ننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی حل مسئله انتخاب تامین ک علی علیزاده زوارم، علیرضا پویا، -7

 ،(FDAHP-VIKOR)ویکور
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انتخاب تامین کننده با استفاده از سیستم استنتاج فازی، ،مدیریت تولید و ، علی مروتی شریف آبادی  حیدرضا کدخدا زاده، -2

 7192عملیات دوره چهارم،

سومین همایش    FUZZY DEA&DFA .، ارزیابی و انتخاب تامین کننده براساس مدل مرتضی شفیعی ،صهیب خداپرستی-3-

 7190تیرماه  10و  29ملی تحلیل پوششی داده ها،دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه،

 .7189 تهران، دانشگاه انتشارات : ".عملیات در تحقیق نوین مباحث" .منصور ، مومنی-4

جهت انتخاب تامین  7، استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره الکتره 7191ایمان اجری پور و مهسا رفیعی الحسینی، -5

، اصفهان، دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی،:کننده موادمطالعه موردی 

 IESM02_004.html-IESM02-http://www.civilica.com/Paperدانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان، 

هدفه به منظور ، استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند 7192طاهره خدادادزاده؛ سید جعفر سجادی و احمد ماکویی، -6

، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ،(مطالعه موردی انتخاب تامین کننده

 IIEC10_052.html-IIEC10-http://www.civilica.com/Paperصنعتی امیر کبیر، 

 هنجیرز در نتأمینکنندگا یلویتبنداو ری،نو عاطفه ج،یرای باقر ملهاا ،شهرستانی عظوا حسین ادی،جوفمشر محمدحسین -7

فصلنامه علمی ترویجی مدیریت  د،شهرکر لنیادا کابل و سیم خانهرکا در ردیمو مطالعه با زیفا AHP دیکررو با جهانی تأمین

 7197تابستان -10زنجیره تامین ،سال چهاردهم شماره 

، ارائه راهکار جدید برای انتخاب تامین کننده در شرکت کاله 7192میالد فهیمی؛ سمانه زارعت پیشه و شهال یوسفی ده بیدی، -8

، شیراز، موسسه اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ، PROMETHEE I&II -DEMATELبا استفاده از متد ابتکاری

 FNCAM01_290.html-FNCAM01-http://www.civilica.com/Paper، بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی

فازی برای انتخاب بهترین تامین کننده   qfd، ارائه ی مدل تلفیقی، ویکورفازی و7192جعفر باقری نژاد و ساجده منصورپور، -9

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم  بادرنظر گرفتن نظرات مشتریان والزامات غیرعملکردی نرم افزاری،  ERPنرم افزار

NIESC02-http://www.civilica.com/Paper-، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، ها

NIESC02_106.html 

، استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند هدفه به منظور 7192طاهره خدادادزاده؛ سید جعفر سجادی و احمد ماکویی، -10

، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ،(مطالعه موردی انتخاب تامین کننده

 IIEC10_052.html-IIEC10-http://www.civilica.com/Paperصنعتی امیر کبیر، 

، انتخاب تامین کننده در شرکت لبنیات کاله آمل با روش ترکیبی دیمتل 7192علی محمدی؛ میالد فهیمی و رامین مومنی،  -11

، قم، دانشگاه پیام نور، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادیو تاپسیس،

EME02_417.html-EME02-http://www.civilica.com/Paper 

  7189انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، چاپ اول، عطائی م،تصمیم گیری چندمعیاره فازی،-12
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