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 چکیده:

دف تای همین هستند. در راسدنبال راههایی برای بهبود وضعیت خود در بازار هه کار رقابتی، شرکتها بو کسب ایجاد امروزه با رشد صنعت و 

ا به ریع ران صناه ذهن مدیمهمی کیکی ازمسائل استفاده می کنند.  سازمانها از خدمات دیگر شرکتها یا تامین کنندگانبسیاری از شرکتها و 

ت و ی نظیر کیفیصورتسنتی معیارهایه که ببه آن ها می باشد  اتو تخصیص سفارشانتخاب تامین کنندگان خود مشغول کرده است بحث 

های  به پیشرفت با توجه نمراحل انتخاب تامین کنندگاو  مدیران به زنجیره تامیننگاه  جه داشت که.اما باید توقیمت در آن لحاظ میگردد

 صنعت ،حث فوقبدر . ندمتکامل تر شده ا تکامل یافته و شاخص ها طبق اهداف سازمانی انتخاب تامین کننده،صورت گرفته و فضای رقابتی 

یک تاپسیس اده از تکنان با استفدر مرحله اول به اولویت بندی تامین کنندگدر این مقاله  .باشدز خارج از این قاعده نمی نیپروفیل آلومینیم 

تفاده از . اسرده ایمکاقدام  فازی پرداخته ایم و در مرحله بعد به تخصیص سفارش به تامین کنندگان با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی

 غلبه بر بحث عدم اطمینان می شود. مدل های فازی جهت انتخاب تامین کننده باعث

 تکنیک برنامه ریزی آرمانیزنجیره تامین، ارزیابی تامین کنندگان، تکنیک تاپسیس فازی، واژگان کلیدی:
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  :Abstract 

Today, with the growth of the industry and competitive business, companies are looking for ways to improve their status in the market. In 

line with this goal, many companies and organizations have used the services of other companies or suppliers. one of the important issues that 

have occupied the minds of industry executives to discuss their choice of suppliers and allocating orders  Which is traditionally content criteria 

such as quality and price. Which is the traditional criteria such as quality and price. But it should be noted that supply chain managers and 

selection process for suppliers with regard to the progress and competitive environment evolved And the index of supplier selection according 
to organizational goals, are more developed. In the above discussion, industry aluminum profiles also can not be excluded. In this article, the 

first step to prioritize suppliers have discussed using fuzzy TOPSIS and to allocate orders to suppliers using goal programming model. The use 

of fuzzy models to choose suppliers would overcome the uncertainty. 

Key words:supply chain , supplier evaluation , fuzzy TOPSIS technique, goal programming techniques 
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خواست و نیازمشتری دردسترس وی قرار دهند. درخواست مشتری 

برای کیفیت باال و خدمت دهی سریع موجب افزایش فشارهایی شده 

شرکتها در این بازار نمی توانند به تنهایی  که از قبل نبوده و در نتیجه

از عهده کارها برآیند.انتخاب بهترین عرضه کنندگان از بین چندین 

عرضه کننده و تعیین تعداد کاالی عرضه کنندگان یک المان کلیدی 

 در پروسه خرید های صنعتی است. بسیاری از مدیران صنعت و مشاغل

رمبنای سابقه وتجربه شان در این حرفه ،عرضه کنندگان راب مختلف

کنند، این رویکرد دارای معایب متعدد می باشد و باعث انتخاب می

. بنابراین جهت کاهش ریسک ناشی از شودافزایش عدم اطمینان می

کمبود مواد اولیه شرکت ها اقدام به خرید مواد اولیه از چندین تامین 

که تامین کننده می کنند. این کار از این حیث حائز اهمیت است 

کنندگانی که بیشترین پتانسیل در تامین مواد اولیه را دارند، در پروسه 

از اینرو در این مقاله با استفاده خرید در اولویت باالتری قرار می گیرند. 

صنعت به بررسی و ارزیابی تامین کنندگان  تاپسیس فازیاز روشهای 

خصیص سفارش می پردازیم و در ادامه مدلی جهت ت پروفیل الومینیوم

 به آن ها  در نظر می گیریم.

 بیان مساله:
انتخاب تامین کننده یک موضوع مهم و استراتژیک در مدیریت زنجیره 

تامین شناخته می شودو با توجه به ظرفیت عرضه کنندگان مختلف دو 

نوع مسئله انتخاب وجوددارد.سیاست تک سورسو سیاست چند 

ننده بصورت منحصر به سورس.در سیاست تک سورس از یک تامینک

فرد استفاده می شود و در سیاست چند سورس که در دنیای امروزی با 

توجه به بی ثباتی محیط رقابتی و کاهش ریسک محیطی، مدیران 

کنندوبا گذشت زمان اقدام به خرید کاال از چند عرضه کننده می

استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری کمک شایانی در امر اولویت بندی 

انتخاب تامین کننده یک موضوع مهم در انتخاب عرضه کنندگان کرد. و

 60باشد. به طور معمول،سازنده بیش از مدیریت زنجیره تامین می

نماید، مانند درصد از فروش کل خود را صرف اقالم خریداری شده می

قطعات و اجزاء.به عالوه خریدهای کاالها و خدمات سازنده  ومواد خام 

)لیاو و کائو، دهددرصد قیمت محصول را تشکیل می70تا حدود 

انتخاب تامین کنندگان یک محدوده مهم فوق العاده است و  .(2011

باید یک موضوع استراتژیک در مدیریت یک زنجیره تامین در نظر 

مسئله انتخاب تامین کننده شامل .(2007)چوپرا و میندل، گرفته شود

مجموعهایاز تامین کنندگان به اندازه گیری و تجزیه و تحلیلعملکرد 

منظور رتبه بندی آنها با هدف بهبود وضعیت رقابتی در کل سیستم 

تامین است از آنجایی که در تجزیه و تحلیل های مرتبط با رتبه بندی 

بنابراین ،تأمین کنندگان معیار های متضاد باید در نظر گرفته شوند

ای چند معیاره به انتخاب تأمین کننده را در مجموعه تصمیم گیری ه

حساب آورند. انتخاب تأمین کننده کلید اصلی بدست آوردن کیفیت 

مطلوب ، سطح الزم حمایت فنی و سطح مطلوب خدمات، به جای 

به بر این اساس در این پژوهش سعی می شود قیمت مناسب است.

تامین کنندگانی که با توجه به شاخصهای جامع در حوزه انتخاب 

 ب شده اند، تخصیص سفارش را انجام می دهیم.تامین کننده انتخا

 اهمیت موضوع انتخاب تامین کنندگان
 تامین مدیریت و انتخاب تأمین زنجیره مدیریت از مهم جنبه یک

 تأمین تعداد زیادی از استفاده خرید سنتی استراتژی،است کننده

 جدید دیدگاه طبق است،درحالیکه کرده توصیه را خدمات و کاال کننده

 کیفیت وکاهش اضافی های هزینه تحمیل باعث کننده تأمین افزایش

بسیاری  و نزدیک روابط ارتباط برقراری وعدم تحویل وتأخیردرزمان

ارزیابی تأمین کنندگان کاال عبارت است از  .است شده مسائل از دیگر

مواد که از سوی  ارزیابی توان انجام تعهدات تأمین کنندگان کاال و

.. همچنین هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات می شودشرکتها انجام 

ترکیبی ، از طریق تأمین کنندگان ، بخش قابل توجهی از هزینه تمام 

% ارزش محصول  70شده کاالها را تشکیل می دهد. بطور متوسط 

نهایی کارخانجات را هزینه مواد خام و خدمات دریافتی از بیرون 

انتخاب و  (. در گذشته1993)قبادیان و همکاران،  تشکیل می دهد

به صورت تجربی و عمالً تنها بر اساس قیمت ارزیابی تأمین کنندگان 

و فرمهای  استفاده می شده کمتر و بدون توجه به جمیع عوامل موثر

ارزشیابی یا مجموعه معیارهای جامعی به صورت مؤثر بکار نمی رفته 

مین کننده به عنوان است. با تمامی این موارد لزوم ارزیابی و انتخاب تا

یک مسئله حیاتی در بقای سازمان ها بیش از پیش معین می گردد. از 

این رو جهت مواجهه با عدم اطمینان محیطی و کاهش آن و باقی 

ماندن در عرصه رقابت، اهمیت این موضوع بیش از پیش معین می 

 گردد. 

 پیشینه تحقیق
وان نمونه خودرو(، امروزه تعداد قطعات محصوالت مدرن صنعتی )به عن

به قدری زیاد شده است که مسأله تأمین قطعات و مدیریت تأمین 

کنندگان آنها به مشکلی بزرگ برای شرکت های تولید کننده تبدیل 

جا که هر کدام از این قطعات باید در ابتدا به آنشده است و به عالوه از 

دقت طراحی و سپس ساخته شده و در اختیار مونتاژگر نهایی قرار 

گیرد، هماهنگ کردن و مدیریت این امر مهم کاری بس طاقت 

فرساست.مرور جامعی را بر مدل های انتخاب تأمین کننده و اندازه 

حقیقات مربوطه را از سال انباشته سفارش انجام دادند.مطالعه آنها که ت

پوشش می داد، مطالعات مروری قبلی را با ارائه 2006تا سال 1950

مطالبی که در برگیرنده کل فرآیند خرید بود و محیط های تهیه مواد 

کرد. آنها عمده تمرکز مبتنی بر اینترنت را پوشش می داد، تکمیل می

ه متشکل از تعیین خود را روی انتخاب نهایی تأمین کننده قرار دادند ک

بهترین ترکیب تأمین کنندگان و تخصیص سفارش بین آنها بود تا 
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بتوانند نیازهای خود را بر طرف سازند. همچنین، تحقیقاتی که از مدل 

های محاسباتی و تحقیق در عملیات استفاده کرده بودند، مورد توجه 

مروری بر (. 2007)آی ساوویی و همکاران، دزیادی قرار گرفتن

یکردهای تصمیم گیری چند معیاره مورد استفاده در ارزیابی و رو

این در بنابراین. ارائه شد 2008تا 2000انتخاب تأمین کننده از سال 

، رویکردهای مورد استفاده در انتخاب تأمین کننده به دو دسته مطالعه

به  این تحقیق. شدرویکرد های انفرادی و رویکردهای ترکیبی تقسیم 

بهتر از مبتنی بر تصمیم گیری ز رسید که رویکردهای این نتیجه نی

 (.2010)ویلیام هو و همکاران، رویکردهای مبتنی بر هزینه است 

با مجموعه های فازی برای تاپسیس رویکردی حاصل از ترکیب تکنیک 

انتخاب تامین کنندگان مناسب در یک محیط تصمیم گیری گروهی 

ک مدل تصمیم گیری چند ی. (2009شد)بوران و همکاران، پیشنهاد 

هدفه فازی برای مسئله انتخاب تأمین کننده با در نظرگرفتن 

یک روش ادغام .(2010شد)دش و همکاران، فاکتورهای ریسک ارائه 

فازی و برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای برای انتخاب تاپسیس شده 

تامین کننده پیشنهاد شد. مزیت این روش این است که به تصمیم 

دهد تا برای مسائل انتخاب تامین کننده مراحل ده ها اجازه میگیرن

آرمان چندگانه را تنظیم کنند. همچنین این روش تلفیقی در یک 

به  (.2010)نونگ و همکاران، شرکت ساعت توضیح داده شده است

اعتقاد تاجین برای بسیاری از شرکت ها در بازار رقابتی امروز و منبع 

یابی جهانی، موفقیت در کسب و کار بستگی به انتخاب تامین کننده 

تامین  ، بسیاری از مدیران صنعتی و شاغلین . (2006)تاجین، دارد 

)جوالی و کنندکنندگان را برمبنای تجربیات و تصوراتشان انتخاب می

. این رویکردهاکامال ذهنی است و ضعفشان در (2011ران، همکا

چندین مطالعه بررسی شده است. معموال مهمترین هدف انتخاب 

تامین کننده، شناسایی تامین کنندگانی است که به طور مستمر 

باالترین پتانسیل را در رفع نیازهای یک شرکت و با هزینه قابل قبول 

آیند انتخاب، عموما ارزیابی فر (.2011)نونگ و همکاران، دارند

معیارهای مختلف و صفات مختلف تامین کننده را شامل میشود. 

در تصمیم گیری چند معیاره تواند به صورت فرآیند انتخاب اساسا می

نظر گرفته شود،که به وسیله معیارهای محسوس و نامحسوس مختلفی 

مبتنی ک مدل تحت تاثیر قرار گرفته اند. در این تحقیق با استفاده از ی

بر تئوری تصمیم گیری فازی تامین کنندگان اولویت بندی می شوند و 

 سپس بعد از اولویت بندی به انتخاب بهترین تامین کننده می پردازیم. 

 تحقیق: وشر
پژوهش پیش رو در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. تحقیقات 

کاربردی گاه  دقت علمی را فدای دستیابی به نتایج سریع و کاربردی 

کرده و پژوهش را در قالب محدودیت هایی که شرایط ایجاب می کند 

پیش می برد. در پژوهش کاربردی دغدغهاصلی امکان تعمیم یافته ها 

قه ذی نفعان تحقیق است و همچنین هدف در آن به حوزه مورد عال

داشتن بازده های عملی و نتیجه های کاربردی است. موفقیت زمانی 

حاصل می شود که نتیجه ها بوسیله کارفرمایان پژوهش در تصمیم 

گیری ها استفاده شوند. این تحقیق پیش رو در زمره این تحقیقاتجای 

را دارا می باشد)غالم رضا  گرفته و تمامی ویژگی های تحقیق کاربردی

انجام گرفته در صنعت پروفیل آلومینیم  (. این پژوهش 1391خاکی،

جهت انتخاب تامین کنندگان  شاخص 6است. از این رو در ابتدای کار 

به وسیله مصاحبه ساختار یافته با خبرگان صنعت پروفیل آلومینیم 

ن کنندگان با سپس به ارزیابی و اولویت بندی تامیانتخاب شده اند . 

با استفاده از در پایان و تاپسیس فازی پرداخته ایم استفاده از روش 

روش برنامه ریزی آرمانیمدلی جهت تخصیص سفارش به تامین 

در این پژوهش ما به مدل سازی ریاضی ایم . کنندگان در نظر گرفته 

 .می پردازیم 
 

 :  تعاریف

 وتبدیل جریان با مرتبط فعالیتهای همه شاملزنجیره تامین :  

 مصرف( و نهایی )برای حالت )استخراج( ، به خام ماده ازمرحله کاالها

 (11)شودمی آنها با مرتبط اطالعاتی جریانهای نیز

انتخاب تأمین کننده فرآیندی  :ارزیابی و انتخاب تأمین کننده

است که طی آن از میان تأمین کنندگان بالقوه و موجود بهترین 

نیاز های شرکت انتخاب می گردند. طی این فرایند ترکیب جهت رفع 

ابتدا باید منابع بالقوه تأمین شناسایی شوند و پس از بررسی صالحیت 

 .و توانایی آنها، تأمین کنندگان برتر انتخاب شوند

برنامه ریزی آرمانی یک رویکرد ی : تکنیک برنامه ریزی آرمان

تحلیلی است و برای مشخص کردن آن دسته از مسائل تصمیم گیری 

اندیشیده شده است که آرمان ها به همه شاخص ها تخصیص داده 

شده اند و تصمیم گیرنده می خواهد تا عدم دستیابی به اهداف متناظر 

اب رضایت را به حداقل برساند. به عبارت دیگر، تصمیم گیرنده یک جو

بخش و کافی را برای هر استراتزی جستجو می کند. کارهای عمده 

GP انجام شده است. معموال از این تکنیک به  «چارنز و کوپر»توسط

 .عنوان بهینه سازی چند هدفی عنوان می شود

نخستین بار چندرمقاله ای با عنوان بسطط  :تکنیک تاپسیس فازی

به تصططمیم گیططری گروهططی درمحططیط فططازی از تکنیططک تاپسیسطط روش

با رویکرد فازی استفاده کرده اند.برای انجام محاسبات تکنیک تاپسیس 

 تاپسیس به صورت فازی نخست باید از یک طیف زبانی مناسب برای

چن مقیاس زبانی هفت درجه را بطرای  .گرد آوری داده ها استفاده کرد

همچنطین  .،پیشنهاد می دهد معیارامتیاز دهی به هرگزینه براساس هر 

از ماتریس تصمیم می توان برای رتبه بندی میطزان اهمیطت معیطار هطا 
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نتروپی نیز استفاده کرد،بنابراین چطن طیطف مشطابهی آباتکنیکی مانند 

دربحطث طراحطی  .برای رتبه بنطدی معیطار هطا پیشطنهاد کطرده اسطت

رزیابی کیفی پرسشنامه تاپسیس نیز توضیح داده شده است معموال در ا

گزینه ها درتکنیک تاپسیس با اعداد قطعی از طیفنطه درجطه اسطتفاده 

در ارزیابی کیفی گزینه ها در تکنیک تاپسیس فازی معمطوال از .میشود

طیف هفت درجه پیشنهادی چطن  .مقیاس هفت درجه استفاده میشود

 : در ارزیابی گزینه برای تکنیک تاپسیس فازی به صورت زیر است

 

 ها ارزیابی گزینه جهت درجه7طیف معادل مثلثی اعدادفازی 1جدول

 
 

 : همسئل

تامین کنندگان مواد اولیه در صنعت پروفیل آلومینیم را ابتدا با 

استفاده از روش تاپسیس فازی ارزیابی کرده و در ادامه با استفاده از 

می روش برنامه ریزی آرمانی به انتخاب بهترین تامین کننده 

هستیم .  رو بروکننده تامین  19ماده اولیه و  6در اینجا ما با پردازیم.

شاخص جامع در نظر گرفته می شود  6برای انتخاب تامین کنندگان 

 که از طریق مصاحبه ساختار یافته با خبرگان به دست آمده است . 
 

 
 شاخص های جامع جهت انتخاب تامین کنندگان 2جدول 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 : زیراست صورت به الف فازی طیف مثلثی فازی نمایش

 

  

 

 

 

 

 ها گزینه ارزیابی جهت درجه7طیف معادل مثلثی فازی نمایش1شکل

 

 
 

 پروفیل آلومینیم مواد اولیه و تامین کنندگان 3جدول 

 معادل فازی زبانیمتغیر 

 (0,0,1) (very poor)خیلی ضعیف 

 (0,1,3) (poor) ضعیف

 (1,3,5) (medium poor)متوسط تا ضعیف

 (3,5,7) (medium)متوسط

 (5,7,9) (medium good)خوبتقریبن 

 (7,9,10) (good) خوب

 (9,10,10)  (very good) خوب خیلی

 شاخص کد

C1 قیمت 

C2 کیفیت 

C3 خدمات پس از فروش 

C4 تحویل به موقع 

C5 سوابق کاری 

C6 تجهیزات 
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 مخفف نام تامین کنندگان مواد اولیهنام  ردیف

 یراق آالت 1

 S1 یمآروین آلومین

 S2 تجارت ایران

 S3 آریا ترک یراق

 S4 بیتا سازان پاسارگاد

 قفل 2

 S5 گروه بازرگانی کارن

 S6 اکسین صنعت ایرانیان

 S7 کاویان رفان

 توری 3

 S8 شرکت چهلستون

 S9 شرکت پنجره هفتم

 S10 ایرانتور 

 سیل 4

 S11 پویان صنعت تکسان

 S12 پیشگام سیل البرز

 S13 گشتا صنعت مشهد

 بیلت 5

 S14 مجتمع فوالد ویان

 S15 شرکت ایرالکو

 S16 شرکت تولیدی شمش آلومینیوم

 رنگ 6

 S17 پل پارس

 S18 پوشش فام

 S19 پکا شیمی

 

 

 تامین کنندگانمحاسبات روش تاپسیس فازی جهت ارزیابی 
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 لومینیوم:آدر صنعت پروفیل  
 دسته  ب در این پژوهش ما محاسبات را برای اولین نوع ماده اولیه 

 تعمیم می دهیم وریم و این کار را برای دیگر تامین کنندگانآ می 

 ارائه محاسبات نهایی مرتبط بادیگر تامین کنندگان را  و در نهایت 

 .می دهیم 

 
 اولین ماده خام حاصل از نظر خبرگان در روش تاپسیسجدول نرماالیز شده 

 : فازی 

 
 

 
 : اولین ماده خام در روش تاپسیس فازیاز حاصل جدول وزین شده 

 
 

 جدول فاصله از ایده ال مثبت و ایده ال منفی برای اولین ماده خام در روش 

 : تاپسیس

 
 

 
 جدول نهایی محاسبات روش تاپسیس فازی برای اولین 

 : خامماده 

 
di+ di- di+ + di- Cci rond 

 S1 4.203851587 1.793591047 5.997442635 0.299059309 0.299 S1 

S2 3.376142207 3.067764144 6.443906351 0.476072118 0.476 S2 

S3 3.867955399 2.43397321 6.301928609 0.386226719 0.386 S3 

S4 2.998301642 3.538346118 6.53664776 0.541308978 0.541 S4 

  

 

 حال به ارائه جداول نهایی محاسبات روش تاپسیس فازی برای

 بقیه تامین کنندگان می پردازیم: 
 

 نسبات روش تاپسیس فازی برای دومیجدول نهایی محا

normalized

S1 0 0.1 0.3 0.1 0.3 0.5 0.1111 0.33333333 0.555555556 0.3 0.5 0.7 0.1 0.3 0.5 0.14285714 0.42857143 0.71428571

S2 0.9 1 1 0.9 1 1 0.7778 1 0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1 0.42857143 0.71428571 1

S3 0.5 0.7 0.9 0.5 0.7 0.9 0.1111 0.33333333 0.555555556 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.42857143 0.71428571 1

S4 0.5 0.7 0.9 0.5 0.7 0.9 0.5556 0.77777778 1 0.9 1 1 0.9 1 1 0.42857143 0.71428571 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6

0 0.4 0.9 0.3 0.73333 1 0.1 0.43333333 0.7 0.3 0.8 1 0.5 0.833333333 1 0.1 0.43333333 0.9

S1 0 0.04 0.27 0.03 0.22 0.5 0.011111 0.144444444 0.388888889 0.09 0.4 0.7 0.05 0.25 0.5 0.014285714 0.185714286 0.642857143

S2 0 0.4 0.9 0.27 0.733333 1 0.077778 0.433333333 0 0.03 0.24 0.5 0.35 0.75 1 0.042857143 0.30952381 0.9

S3 0 0.28 0.81 0.15 0.513333 0.9 0.011111 0.144444444 0.388888889 0.03 0.24 0.5 0.05 0.25 0.5 0.042857143 0.30952381 0.9

S4 0 0.28 0.81 0.15 0.513333 0.9 0.055556 0.337037037 0.7 0.27 0.8 1 0.45 0.833333333 1 0.042857143 0.30952381 0.9

wieghted
C1 C2 C3 C4 C5 C6

A* 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.7 0.7 0.7 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9

A- 0 0 0 0.03 0.03 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.01428571 0.01428571 0.01428571

d(A1,A*) 0.8055 0.77445 0.54160256 0.653 0.756086415 0.67350237

d(A2,A*) 0.5944 0.44871 0.56221929 0.768 0.402077936 0.6009315

d(A3,A*) 0.6331 0.56843 0.54160256 0.768 0.756086415 0.6009315

d(A4,A*) 0.6331 0.56843 0.42702488 0.437 0.331802038 0.6009315

d(A1,A-) 0.1576 0.29269 0.23959843 0.443 0.284312035 0.37616034

d(A2,A-) 0.5686 0.7055 0.25418311 0.297 0.70296989 0.5392809

d(A3,A-) 0.4948 0.57877 0.23959843 0.297 0.284312035 0.5392809

d(A4,A-) 0.4948 0.57877 0.44969634 0.728 0.747464851 0.5392809
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 : ماده خام

 
di+ di- di+ + di- Cci rond 

 
S5 3.458714997 2.812980295 6.271695292 0.448519924 0.449 S5 

S6 3.371063434 3.312501574 6.683565008 0.495618965 0.496 S6 

S7 3.169443649 3.276376546 6.445820195 0.508294747 0.508 S7 

 

 

 
 سومین جدول نهایی محاسبات روش تاپسیس فازی برای

  : ماده خام 

 
di+ di- di+ + di- Cci rond 

 
S8 3.738148779 2.445567381 6.18371616 0.395485064 0.395 S8 

S9 3.562572461 2.960322277 6.522894738 0.453835666 0.454 S9 

S10 3.749460536 2.552802507 6.302263043 0.405061244 0.405 S10 

 
 

 جدول نهایی محاسبات روش تاپسیس فازی برای چهارمین

 : ماده خام 

 
di+ di- di+ + di- Cci rond 

 
S11 3.222793879 3.420488656 6.643282535 0.514879299 0.515 S11 

S12 4.321326104 1.83664314 6.157969244 0.298254679 0.298 S12 

S13 3.70901708 2.715645913 6.424662993 0.422690796 0.423 S13 

 

 
 پنجمینجدول نهایی محاسبات روش تاپسیس فازی برای 

 : ماده خام 

 
di+ di- di+ + di- Cci rond 

 
S14 3.7273803 3.065852963 6.793233263 0.451309832 0.451 S14 

S15 3.674341439 3.109985518 6.784326958 0.458407376 0.458 S15 

S16 4.10409012 2.485137908 6.589228028 0.377151602 0.377 S16 

 

 
 جدول نهایی محاسبات روش تاپسیس فازی برای ششمین

 : ماده خام 

 

 

di+ di- di+ + di- Cci rond 

 S17 3.946784741 2.637945899 6.58473064 0.400615613 0.401 S17 

S18 3.79723234 2.855776597 6.653008938 0.429245868 0.429 S18 

S19 3.606352142 3.40032283 7.006674972 0.48529764 0.485 S19 

 

 

 
 

 ومینیوم حاصل از آلرتبه بندی نهایی تامین کنندگان پروفیل 

 به تامین کننده  19نوع ماده اولیه و  6 یبرا  اپسیسروش ت
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 : صورت زیر است 
 

 

supplier Fuzzy Topsis 

S1 0.5013 

S2 0.5281 

S3 0.5623 

S4 0.2765 

S5 0.8564 

S6 0.2792 

S7 0.4033 

S8 0.77734 

S9 0.77734 

S10 0.2322 

S11 0.8325 

S12 0.3125 

S13 0.2288 

S14 0.7951 

S15 0.7844 

S16 2762 

S17 0.1681 

S18 0.6139 

S19 0.4707 

 

 

 

 در صنعتریزی آرمانی  ت مورد نیاز جهت ساخت مدل برنامهاطالعا

 : جهت تخصیص سفارش به تامین کنندگانومینیوم آلساخت پروفیل 
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 ومینیومآلمانی در صنعت پروفیل آرجدول اطالعات مورد نیاز جهت ساخت مدل برنامه ریزی 

      result 

)Tvp(نام مواد  ارزش کلی خرید

 اولیه
 قیمت

ظرفیت در 

 سال
F Topsis rank 

 یراق آالت

        ریال                 

200،000 
1000000 0.501307265 3 394.6989     

        ریال                 

150،000 
1200000 0.528162298 2 438.1196    TVP 

        ریال                 

120،000 
1000000 0.562307138 1 496.5981 1329.417 1350 

 قفل

           ریال                 

8،000 
1000000 0.27654105 4 50.54765     

         ریال                 

10،000 
1200000 0.856434245 1 484.808     

                            ریال

9،000 
1300000 0.27921049 3 51.52822   TVP 

           ریال                 

2،500 
1100000 0.4033279 2 107.5222 694.4061 700 

 توری

        ریال                 

200،000 
700000 0.777349643 1 845.3965     

        ریال                 

150،000 
800000 0.777349643 1 845.3965   TVP 

        ریال                 

120،000 
700000 0.232250651 2 75.46429 1766.257 1800 

 سیل

             ریال                 

5،000 
800000 0.832588764 1 4137.021     

             ریال                 

6،500 
900000 0.312583318 2 583.1204   TVP 

             ریال                 

5،000 
1000000 0.228829375 3 312.5001 5032.642 5100 

 بیلت

             ریال                 

2،500 
500000 0.795142964 1 780.9458     

             ریال                 

3،000 
600000 0.784456925 2 760.0963     

             ریال                 

5،000 
800000 0.276238994 3 94.25413   TVP 

             ریال                 

1،500 
400000 0.168156793 4 34.92684 1670.223 1700 

 رنگ

               ریال                 

500 
500000 0.613932667 1 4266.061     

               ریال                 

650 
300000 0.470732659 2 2508.039   TVP 

               ریال                 

700 
300000 0.417311793 3 1971.092 8745.192 8800 
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 رشریزی آرمانی جهت تخصیص سفانامه مدل بر

 : آلومینیمپروفیل تامین کنندگان در صنعت  به 

 
 نوع ماده اولیه بهمدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص اولین 

 ن:تامین کنندگا 
Min=𝑑1

−+ 𝑑2
−+𝑑3

− 

X1+X2+X3+𝑑1
−-𝑑1

+=2500; 

0.501*X1+0.528*X2+0.526*X3+𝑑2
−-𝑑2

+=1350; 

200000*X1+150000*X2+120000*X3+𝑑3
−-𝑑3

+=475000000; 

X1<=1500; 

X2<=1700; 

X3<=1500; 

 

 خروجی لینگو برای  تخصیص اولین نوع ماده اولیه به 

 تامین کنندگان:
DMINUS1        0.000000            1.000000 

DMINUS2        0.000000            1.000000 

DMINUS3        0.000000            1.000000 

X1        1500.000            0.000000 

X2        1700.000            0.000000 

X3        1500.000            0.000000 

DPLUS1        2200.000            0.000000 

DPLUS2        1088.100            0.000000 

DPLUS3       0.2600000E+09        0.000000 

 

 مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص دومین نوع ماده اولیه به

 تامین کنندگان: 
Min=𝑑1

−+𝑑2
−+𝑑3

−; 

X4+X5+X6+X7+𝑑1
−-𝑑1

+=1200; 

0.277*X4+0.856*X5+0.279*X6+0.403*X7+𝑑2
−-𝑑2

+=700; 

8000*X4+10000*X5+9000*X6+2500*X7+𝑑3
−-𝑑3

+=10800000; 

X4<=500; 

X5<=400; 

X6<=300; 

X7<=400; 

 

 خروجی لینگو برای  تخصیص دومین نوع ماده اولیه به

 تامین کنندگان: 

DMINUS1        0.000000            1.000000 

DMINUS2        0.000000            1.000000 

DMINUS3        0.000000            1.000000 

X4        500.0000            0.000000 

X5        400.0000            0.000000 

X6        300.0000            0.000000 

X7        400.0000            0.000000 

DPLUS1        400.0000            0.000000 

DPLUS2        25.80000            0.000000 

DPLUS3        900000.0            0.000000 

 

 مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص سومین نوع ماده اولیه به

 تامین کنندگان: 

Min=𝑑1
−+𝑑2

−+𝑑3
− 

X8+X9+X10+𝑑1
−-𝑑1

+=2500; 

0.777*X8+0.777*X9+0.232*X10+𝑑2
−-𝑑2

+=1800; 
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200000*X8+150000*X9+120000*X10+𝑑3
−-𝑑3

+=475000000; 

X8<=1200; 

X9<=1000; 

X10<=900; 

 

 

 

 خروجی لینگو برای  تخصیص سومین نوع ماده اولیه به 

 تامین کنندگان:

DMINUS1        0.000000            1.000000 

DMINUS2        0.000000            1.000000 

DMINUS3        0.000000            1.000000 

X8        1200.000            0.000000 

X9        1000.000            0.000000 

X10        900.0000            0.000000 

DPLUS1        600.0000            0.000000 

DPLUS2        118.2000            0.000000 

DPLUS3       0.2300000E+08        0.000000 

 

 مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص چهارمین نوع ماده اولیه به

 تامین کنندگان: 

Min=𝑑1
−+𝑑2

−+𝑑3
−; 

X11+X12+X13+𝑑1
−-𝑑1

+=8200; 

0.833*X11+0.313*X12+0.229*X13+𝑑2
−-𝑑2

+=5100; 

5000*X11+6500*X12+5000*X13+𝑑3
−-𝑑3

+=45100000; 

X11<=3000; 

X12<=4000; 

X13<=3000; 

 

 خروجی لینگو برای  تخصیص چهارمین نوع ماده اولیه به 

 تامین کنندگان:

DMINUS1        0.000000            1.000000 

DMINUS2        662.0000            0.000000 

DMINUS3        0.000000            1.000000 

X11        3000.000            0.000000 

X12        4000.000            0.000000 

X13        3000.000            0.000000 

DPLUS1        1800.000            0.000000 

DPLUS2        0.000000            1.000000 

DPLUS3       0.1090000E+08        0.000000 

 

 مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص پنجمین نوع ماده اولیه به 

 تامین کنندگان:

Min=𝑑1
−+𝑑2

−+𝑑3
−; 

X14+X15+X16+X17+𝑑1
−-𝑑1

+=2500; 

0.795*X14+0.784*X15+0.276*X16+0.168*X17+𝑑2
−-𝑑2

+=1700; 

2500*X14+3000*X15+5000*X16+1500*X17+𝑑3
−-𝑑3

+=8750000; 

X14<=1000; 

X15<=500; 

X16<=700; 

X17<=700; 

 

 خروجی لینگو برای  تخصیص پنجمین نوع ماده اولیه به

 تامین کنندگان: 

DMINUS1        0.000000            1.000000 

DMINUS2        662.0000            0.000000 

DMINUS3        0.000000            1.000000 
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X11        3000.000            0.000000 

X12        4000.000            0.000000 

X13        3000.000            0.000000 

DPLUS1        1800.000            0.000000 

DPLUS2        0.000000            1.000000 

DPLUS3       0.1090000E+08        0.000000 

 

 مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص ششمین نوع ماده اولیه به 

 تامین کنندگان:
Min=𝑑1

−+𝑑2
−+𝑑3

− 

X18+X19+X20+𝑑1
−-𝑑1

+=17000; 

0.614*X18+0.471*X19+0.417*X20+𝑑2
−-𝑑2

+=8800; 

500*X18+650*X19+700*X20+𝑑3
−-𝑑3

+=10200000; 

X18<=10000; 

X19<=5000; 

X20<=8000; 

 

 

 خروجی لینگو برای  تخصیص ششمین نوع ماده اولیه به

 تامین کنندگان: 
DMINUS1        0.000000            1.000000 

DMINUS2        202.2000            0.000000 

DMINUS3        200000.0            0.000000 

X14        1000.000            0.000000 

X15        500.0000            0.000000 

X16        700.0000            0.000000 

X17        700.0000            0.000000 

DPLUS1        400.0000            0.000000 

DPLUS2        0.000000            1.000000 

DPLUS3        0.000000            1.000000
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 : نتیجه گیری
د مور  شاخص جامع برای ارزیابی تامین کنندگان 6در این پژوهش

دگان کنن تامین استفاده قرار گرفت. پس از اولویت بندی و انتخاب

تخصیص  به فازی با استفاده از تکنیک های تئوری تصمیم گیری

ی رمانآبرنامه ریزی  روشسفارشات به تامین کنندگان با استفاده از

 : پرداختیم
 

 : پیشنهادات جهت مطالعات آتی

  هدر زمینه مساله انتخاب تامین کننده پیشنهاد می شود ک - 1

 یبرای هر شاخص چندین زیر شاخص در نظر گرفته شود تا ارزیاب

 دقیق تری صورت گیرد.  

 

ز ااولویت قائل شدن بین آرمان ها می توانستیم در صورت  - 2

 مببریها بهره بندی آرمان گراف آرمانی جهت اولویتولکسیک وشر

  آرمانی فازی می توانستیم از روش برنامه ریزی و همچنین

 تخصیص سفارشات به تامین کنندگان استفاده کنیم. جهت
 

 استفاده از دیگر روش ها و متدهای تصمیم گیری جهت - 3

ل حلیت اولویت بندی وانتخاب تامین کنندگان مانند تکنیک های

 ردد.گمی   سلسله مراتبی فازی، تکنیک ویکور فازی و ... پیشنهاد

بندی و اولویت هیبریدی جهت  همچنین می توان از رویکردهای

 انتخاب تامین انتخاب تامین کنندگان استفاده کرد. در بحث 

 مسلم و غیر قابل انکار کننده مساله عدم قطعیت یک واقعیت

مالی احت مدل هایواجهه با این مساله می توان از است که برای م

  . نیز بهره برد

 

ز امساله ویکردهای متاهیوریستیک هنگامی که استفاده از ر - 4

 به صورت یک مدلهنگامی که مسئله حالت خطی خارج شده و 

 حل، یک راه حل مناسب جهت پی سخت تبدیل می شود ان

ی های ائل در کمترین مدت زمان می باشد. استفاده از الگوریتممس

 ا درمانندالگوریتم ژنتیک، ازدحام توده ای ذرات و دیگر روش ه

 ت .زمینه راه گشاساین 
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