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صنعت آیفون تصویریدر  برنامه ریزی آرمانی جهت انتخاب تامین کننده  

 2محمود اوتادی ،  1رضا یونسی 

   rezayounesi48@gmail.com      دانشگاه آزاد ازاد اسالمی واحد فیروزکوه، گروه مدیریت، تهران، ایران 1

  mahmoodotadi@yahoo.com  ازاد اسالمی واحد فیروزکوه، گروه ریاضی، تهران، ایراندانشگاه آزاد  2

:چکیده   

در این مقاله ، قصد داریم تامین کننده مناسب را به وسیله معیار کیفی و کمی و تخصیص بودجه کلی سازمان برای این 

جهت تحقق برنامه ریزی های مورد نیاز در چند دوره و تامین و پخش محصول یا مواد اولیه را جمع  تامین کنندگان  و در

گیری با معیار های مختلف برای انتخاب مناسب ترین  مآوری و محاسبه کنیم به منظور تحقق این هدف یک مدل تصمی

( و برنامه ریزی آرمانی ارائه می  AHPه مراتبی )( و فرایند تحلیل سلسل QFDتامین کننده با استفاده از کارکرد کیفیت ) 

شود ایم مدل از دو بخش کیفی و کمی تشکیل شده است . و به طور خالصه وار در بخش کیفی می خواهیم با معیار ها 

که به وزنی ترین تامین  خرید از هر تامین کننده جواب بدست آمده تعیین مطلوب ترین کنیم  و ازتامین کننده را ارزیابی 

و در بخش کمی مسئله را در تابع ارزش خرید کل را بدست می آوریم به طور کلی هدف کاهش هزینه ها تا کننده اخصاص 

 جایی که بتوان گفت رضایت مشتری را بدست آورده ایم .

 ،کاهش هزینهرنامه ریزی آرمانی کلمات کلیدی : انتخاب تامین کننده ، کارکرد کیفیت ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ب
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 : مقدمه .1

هنگی و اجراي آنچه که امروزه به عنوان فرایند یكپارچه زنجیره تامین در سازمانها مطرح است در واقع پیش بینی، برنامه ریزي ، هما

فعالیت هایی است چون: حمل و نقل، انبارداري، جابجایی، توزیع و بسته بندي در جریان حرکت مواد، قطعات و محصوالت به همراه 

یك جریان اطالعاتی در طول شبكه تامین که اجراي موفقیت آمیز آن موجب بهره وري عملیات تولید ، ارائه خدمت و افزایش توان 

 ا در عصر حاضر است.رقابتی سازمانه

اجراي موفقیت آمیز لجستیك یعنی ایجاد یكپارچگی در کلیه  واحدهاي وظیفه اي آن که در گذشته واحدهایی چون حمل و نقل، 

انبارها، تدارکات، بسته بندي و توزیع به صورت وظیفه هاي خاص و جدا از یكدیگر فعالیت می کردند که این عملكرد جداگانه  موجب 

آمدن مواردي چون تداخل در امور و وظایف ، موازي بودن بعضی از فعالیتها، اصطحكاك در انجام آنها، تعارض و حتی عدم به وجود 

همكاري بین واحدها شده بود. ولیكن امروزه لجستیك شامل تكمیل و یكپارچه کردن عملیات و اطالعات مورد نیاز در حمل و نقل، ارائه 

حمل و جابجایی مواد، بسته بندي و توزیع است و اهمیت آن زمانی پدیدار می گردد که بتوان دید  تولید و خدمات امور موجودي ها

 چگونه اجراي دقیق آن می تواند موجودیها را به آسانی تخصیص و به فروش رساند و موجب افزایش و کاهش هزینه ها  باشد.

تاثیر  مستقیمی در فرایند زنجیره تامین دارد  امري مهم و کننده انتخاب واجد الشرایط بودن تامین کننده و تخصیص سفارش به تامین

 تصمیم گیري به جهت تعیین تامین کننده و مقدار سفارش نیازمند برنامه ریزي ریاضی می باشد 

می  در برنامه ریزي لجستیك هدف کاهش هزینه و افزایش سود کل میباشد که در این  امر منجر به افزایش ارائه خدمات یا کیفیت

شودبا توجه به اهمیت برآورد سازي الزامات در کسب رضایت مندي مشتریان و تاثیر آن در فرایند تصمبم گیري جهت انتخاب بهترین 

تامین کننده با در نظر کرفتن مسئله هزینه و سود آوري سازمان نیاز به ارائه روشی است که معیار هاي کمی و کیفی را به طور هم 

 زمان لحاظ کند.
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از این مسئله در این است که با انتخاب بهترین تامین کننده در میان انتخاب ها بتوان از هزینه هاي ناشی از سفارش ، زمان  هدف

ارسال و یا خدمات به حداقل ممكن رساند و به سود آور سازمان کمك کند زیرا طی تحقیقات به عمل امده تامین کننده تاثیر به سزایی 

 دمات می گذارد.در فرایند تولید ویا خ

  پیشینه تحقیق -2

در انتخاب تامین  AHPو   QFD، تخصیص اندازه سفارش ، استفاده از چهار بخش شبكه ارسال مستقیم پیشینه ادبیات اي تحقیق از 

 کننده تشكیل شده است 

  شبكه ارسال مستقیم 2-1

پیشینه تحقیق مسئله ارسال مستقیم را با توجه به حذف هزینه هاي نگهداري مورد توجه قرار داده است که از آن می توان به مسئله 

( اشاره کرد که 2(  و فرانتس و ودمانسی در تحقیق شماره )1در تحقیق  ) 2و چان 1طراحی شبكه ارسال مستقیم  کاال توسط لیو

لجستیكی که بطور یر بهینه ارسال مستقیم مدل سازي می کند پیشوایی و مكان یابی کارخانه در شبكه مسئله را به صورت یافتن مس

مستقیم کاال را به مشتري ارسال کد و با این هدف که کمینه سازي هزینه کل که شامل هزینه راه اندازي ، حمل و نقل ، عملیاتی و 

 (3ي کردند )جریمه ظرفیت استفاده  نشده کارخانه می شود مدل ساز

این مدل مسئله به صورت تك محصولی و در چند سطح براي تحقق نیاز مشتري با ارسال مستقیم و به روش برنامه ریزي عدد صحیح 

را طراحی کردند که تولید کننده در مورد قیمت فروش  و همكاران زنجیري تامینی 5مختلط مدل سازي شده است دومرنگسیري

(مسئله به صورت نظریه بازي مدل سازي شده است که مشابه  4مستقیم و توزیع کننده قیمت و مقدار سفارش را انتخاب می کند )

 ( است 3مقاله )

  انتخاب تامین کننده 2-2

امین کننده امري مهم و تاثیر مستقیمی در فرایند زنجیره تامین دارد انتخاب واجد الشرایط بودن تامین کننده و تخصیص  سفارش به ت

تصمیم گیري به جهت تعیین تامین کننده و مقدار سفارش نیازمند برنامه ریزي ریاضی است  در برنامه ریزي لجستیك هدف کاهش 

بهتر  انجام گیرد  با توجه به اهمیت برآورد هزینه و افزایش سود کل  می باشد که در این امر باید با افزایش بهروري  و کیفیت کار 

سازي الزامات در کسب رضایت مندي مشتریان و تاثیر آن در در فرایند تصمیم گیري جهت انتخان تامین کنندگان با در نظر گرفتن 
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مسئله که بعد از  است که معیار کمی و کیفی را به طور هم زمان لحاظ کندآوري سازمان نیاز به ارائه روشی  مسئله هزینه و سود

و چه مقدار سفارش دهیم که در گام اول بهترین شرایط اقتصادي از لحاظ  (5)انتخاب  تامین کننده پیش می آید اینكه ما چه زمانی

مقدار سفارش  و اینكه مقدار سفارش که صادر شده به موقع  رسید شود که این امر باعث کاهش هزینه هاي انبارداري و سیكل تولید 

د از طرفی معیار هاي کیفی باید مشخص گردد تا با آن تامین کننده آزمون شود تا هزینه هاي تاشی از عدم کیفیت مناسب می شو

زمانی که معیار هاي کیفی و کمی مشخص گردد مدیران در (5)خدمات و هزینه برگشت ، هزینه خرید مجدد بر سازمان متحمل نشود .

ریسك پایین کار را پیش  بینی می کنند وسازمان را با انتخاب درست تامین کنندگان تعالی  تصمیم گیري هاي استراتژیكی بهتر و با

 می باخشند 

در گذشته و حال  سازمان هایی که به صورت سنتی اداره می شوند دیده شده است که کار ویا منابع داخلی تامین می شود دارد هزینه 

قل و... که این باعث می شود قیمت تمام شده باال رفته و ضرر زیادي از جمله از دست دادن بسیار باال مانند انبارداري ، تولید ، حمل و ن

می شود و از طرفی امكان دارد آن کیفیتی که مشتریان وبازار  به عنوان الزام مورد پذیرش است نداشته   بازار رقابت و پیش گرفتن رقبا

 باشد . 

 

 کارکرد کیفیت 2-3

توسط آکائی در ژاپن معرفی شد. این رویكرد نخست در کارخانه کشتی  1991یك رویكرد در طراحی است که در سال  QFD مدل

ورهاي بسیاري وارد آمریكا شد و اکنون در کش 1993مورد استفاده قرار گرفت. سپس در سال  1992سازي کوبه میتسوبیشی در سال 

 مورد استفاده قرار می گیرد.

یا به عبارتی مبدل تقاضاهاي « مشخصات فنی و مهندسی »به « نیازمندي هاي مشتریان»می توان به عنوان ماشین مترجم  QFDاز 

 مشتریان به ویژگی هاي کیفیت و آماده ساختن یك طرح کیفیت براي محصول نهایی از طریق گسترش سیستماتیك روابط بین

تقاضاهاي مشتري و ویژگی هاي کیفیت محصول، تعریف نمود. این فرایند معموال با کیفیت اجزاي عملكردي آغاز گشته و سپس به 
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 کیفیت همه قسمتها و فرآیندها گسترش می یابد.

   کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب تامین کننده 2-4

چند سالی است که   بندي راهكارها مطرح است، راهكار از بین راهكارهاي موجود و یا اولویتگیري که در آن انتخاب یك  در علم تصمیم

( AHPاند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی ) جاي خود را باز کرده« MADM»هاي چند گانه  تصمیم گیري با شاخصروشهاي 

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یكی از معروفترین فنون تصمیم گیري  بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است.

ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعكس  1991چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی االصل در دهه 

دهد و آنها را به  تقابل آنها مورد بررسی قرار میکننده رفتار طبیعی و تفكر انسانی است. این تكنیك، مسائل پیچیده را بر اساس آثار م

  پردازد. شكلی ساده تبدیل کرده به حل آن می

  مدل پیشنهادی -3

همان طور که گفته شده هدف این مقاله انتخاب مناسب ترین تامین کننده به وسیله معیار هاي کیفی و کمی و تخصیص سفارش به 

 AHPو   QFDبراي انتخاب براساس ادغام برنامه محصول می باشد هدف از این مقاله یك مدل تصمیم چند معیاره آنها در جهت تحقق 

 و مدل ریاضی می باشد .

 

 

  تشریح مسئله 3-1

ام در iبه تامین کننده  jتامین کننده و تخصیص سفارش به مرکز مصرف  iمسئله عبارت است از تعدادي مشخص تامین کننده از بین 

 ام که با در نظر گرفتن معیار هاي کیفی و کمی ، که با در نظر گرفتن تحقق نیاز مرکز مصرف و پایین آوردن هزینه کل است tدوره 
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  فاز کیفی ارزیابی تامین کننده 3-2

 است که شامل مراحل زیر است : AHPو QFDدر فاز کیفی رتبندي تامین کننده بر اساس 

و انتظارات مشتري از محصول یا خدمت خریداري شده که به طور معمول شاخص هاي مشتري نامیده می شناسایی نیازمندي ها 1.

 WHATS) (خدمت خریداري شده  –شوند ، یعنی تعیین مشخصات محصول 

 توسط تیمی متشكل از چند نیرو تخصص و مرتبط تعیین شود (HOWS)تعیین معیار هاي مرتبط با ارزیابی تامین کنندگان  2

براي این کار باید تا جاي ممكن سعی کرد ، نیازمندي هایی که براي مشتري ارزش افزوده ایجاد  WHATS”  "تعیین اهمیت نسبی 3

 می کنند در نظر گرفته شوند .

 توسط تیم متشكل از چند چند نیرو تخصص و مرتبط.  QFDو ساختن بدنه ماتریس  WHATS-HOWSتعیین شدت رابطه متقابل 4

 ”HOWS “) اهمیت ( معیارهاي ارزیابی تامین کنندگان یا  تعیین وزن5

می فی محصول رانشان می دهد که انظاراهمیت نسبی مشخصات کی ( ،whatمحصول )( ستون کناري مشخصات کیفی 1شكل ) در

 رود تامین کننده آنها را براورده سازد 

 

 

 

 

فاز کمی انتخاب و 3-3  تخصیص سفارش 
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خرید ) براساس وزن تامین کننده ( به همراه متغیر هاي هزینه حمل و نقل و هزینه هاي خرید و اعمال در این فاز تابع ارزش 

( می باشد تفاوت هاي مدل دارد و 15()13()11محدودیت سیستم به صورت یك برنامه ریزي ریاضی مدل سازي می شود این مدل )

رش مطابق برنامه توزیع چند دوره که توما با مدل کیفی مدل شده تخفیف و اندازه سفا 1متمایز شدن آن است این است که : باعث

 تقاضا هر مصرف از یك تامین کننده باشد 3محدودیت ظرفیت تولید تجمعی افزوده شده است  2 است

  مفروضات مدل 3-3-1

در طول زمان ظرفیت تامین کننده از مجموع تقاضا مراکز مصرف بیشتر باشد که با توجه به امكان انتخاب تامین کننده و میزان -1

یك تابع ارزش  3تقاضا هر مرکز مصرف در هر دوره فقط باید از یك تامین کننده باشد  2متغیر هر بار سفارش فرضی منطقی باشد  

پارامتر ها و متغیر هاي مدل پارا متر  و متغیر ها . کنندگان و بر اساس ظرفیت آنها تهریف کرده است خرید کلی براي مجموعه تامین 

 معرفی شده اند 4و 3در جدول 
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  مدل ریاضی  3-3-2

 این مدل داراي دو هدف است که به صورت زیر تعریف شده است : 

  نقل تا محل مصرف کننده است تابع هزینه شامل مجموع هزینه خرید با تخفیف و هزینه حمل و- 1

   ∑∑∑    
 

 

   

 

   

          ∑∑       

  

 

  تابع ارزش کلی خرید-2
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   ∑   ∑∑   

 

    

 

   

      

 محدودیت هاي سیستمی :2-1

  ∑               

 

   

 

  ∑   

 

       

  ∑    ∑∑          

 

     

  

 

                       

                      

  ∑          

 

   

  ∑        

 

                 

         ∑           
 

 
 

   ∑∑                  {    }

 

 

   

 

                  {   }          

 

نشان دهنده این است که که هر دوره براي مرکز مصرف فقط یك تامین کننده سفارش تامین و ارسال داده می شود یهنی  3محدودیت 

 از بین تمام تامین کنندگان ، فقط یكی براي هر مرکز مصرف در یك دوره توزیع انتخاب میشود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                       
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

 5ش خرید به یك تامین کننده فقط در یك بازه تخفیف آن قرار می گیرد و محدودیت نشان دهنده این است که هر سفار 4محدودیت 

 میزان سفارش خرید از یك تامین کننده را که در یك بازه تخفیف واقع شده ، مشخص می کند 

واقع   UPikو  LOWikمقداري است که بین  Qikمحدوده بازه هاي تخفیف هر تامین کننده را مشخص میكند یعنی  9و  1محدودیت 

 می شود 

التزام مدل به این را نشان می  10 و 9را لحاظ می کند  محدودیت هاي  dmحداکثر تعداد تامین کننده هاي مد نظر  9محدودیت 

دهد که حداقل یك مرکز مصرف در یك دوره به تامین کنندهاي اختصاص یابد در حقیقت با لین سه محدودیت براي انتخاب تامین 

  Xijtوره محدودیت قرار داده شده است یعنی کننده در هر د

نشان دهنده محدودیت ظرفیت تجمعی تولید تا هر دوره براي هر تامین کننده است که مجموع  11را محدود کرده ایم محدودیت 

 میم است نیز نشان دهنده صفر و یك بودن متغیر هاي تص 12سفارشات تا هر دوره باید کمتر از این ظرفیت تجمعی باشد محدودیت 

  روش حل 3-4

روش حلی که براي ایم مسئله در نظر گرفته شده ، برنامه ریزي آرمانی است که در ادبیات موضوع به عنوان بیشترین کابرد براي حل 

قطعی ندارد برنامه ریزي آرمان  را به  مسائل چند هدفه که اهداف کمی و کیفی با هم مطرح هستند ، استفاده شده است و چون راحل

را پرسیده تا راه حل مطلوب را انتخاب کند در روش ارشمیدوسی تابع هدفی جهت   DMروش ارشمیدسی حل شده است که نظر 

به صورت اوزان کمی تعیین می شود  DMمینیم سازي فاصله از نقطه آرمان یا ایده آل تعریف می شود درجه اهمیت اهداف توسط 

(19) 

  انجام مطالعه موردی و حل عددی-4

مطالعه موردي این تحقیق در شرکت تابا الكترونیك انجام شده است که کار تولید آیفون هاي تصویري را به عهده دارد و بخشی از کار 

مانند ترانس را به شرکت بیرونی ، برون سپاري می کند . عمده فرایند تامین در شرکت تابا الكترونیك با  قطعات نیمه ساخته خود را را

 صورت می گیرد  QCبازرسی 

 

 QFDجمع آوری اطالعات و تکمیل ماتریس  4-1
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واحد مصرف ،  21، ترانس به عنوان قطعه نیمه ساخته مورد مطالعه و پنج تولید کننده در جهت تامین جهت جمع آوري اطالعات مقاله 

که باید اقدام به تعیین مشخصات کیفی مورد انظار از قطعه را نمود براي بخش اول ماتریس نیازمندي هاي در نظر گرفته شده است 

تحقیقات ن و با توجه به معیار هاي مورد نظر مشتري تعیین شود بدین منظور با کیفی مورد انتظار از کاال بر اساس پرسش از کارشناسا

میدانی در سازمان که حاصل آن مطابقت محصول با شاخص هاي کیفی ، هزینه هاي کیفی ،تحویل به موقع سفارش خروجی این 

ات زوجی توسط واحد فروش انجام می گیرد تحقیقات است و براي بدست آوردن اهمیت نسبی هرکدام از شاخص ها با استفاده از مقایس

مشخص می نماییم جنبه نوآوري مقاله در بعد مطالعه موردي شامل تعیین معیار هاي ارزیابی تامین کننده هاي  crکه جواب حاصل را 

انجام زرگانی و خرید ي استاندارد  هستند براي این کار با پرسش از مسئولین که ارتباط مستقیمی با کار در واحد هاي بافعال که دارا

 شد و فایند ارزیابی تامین کننده در شرکت تابا الكترونیك استخراج گردید

اکنون  می توان تاثیر گذاري نسبی هر یك از این معیارهاي ارزیابی را بر یك نیازمندي خاص  سنجید که این سنجش توسط مدیریت 

qc , برنامه ریزي تولید ، مدیریت عامل ، مدیر فروش و بازرگانی  انجام شده است و خروجی این کار تكمیل شدن خانه کیفیت ، اهمیت

( استفاده می شود 9(و باال )5( ، متوسط )1نسبیس معیار هاي ارزیابی تامین کنندگان است براي نشان دادن شدت رابطه از اعداد کم )

        هریك از معیار ها با فرمول زیر محاسبه می گردد Ω بطه وزن نسبیپس از تكمیل ماتریس را

Ω  ∑       
 

 
 

 ahpارزیابی تامین کنندگان با  4-2

گروهی براي امتیازدهی بر هر گزینه بر اساس هر معیار استفاده شده است در این بخش با استفاده از   AHPروش

 وزن نهایی هریك از تامین کنندگان بدست می آید   TOPSISنرم افزار 

   حل مدل ریاضی 4-3

این وزن ها به همراه سایر پارامتر هاي مدل ریاضی در مدل قرار داده   AHPپس از بدست آوردن وزن  نسبی تامین کنندگان با روش 

متغیر عدد صحیح  415شده و با این محدودیت که انتخاب حداکثر دو تامین کننده در نظر گرفته شود و مدل ریاضی با دو تابع هدف و 

به طور دقیق حل   CPLEX 12.3 SOLVERوبا الگوریتم   AIMMS 3.11عدد آن فر و یك است مدل را در نرم افزار  431که 

 شده است 
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 (3جدول )

 (4جدول )

وزن هر 

  Ωمعیار
0.060 0.067 0.084 0.093 0.091 0.070 0.100 0.076 0.076 0.084 0.108 0.091 

 

 (5جدول )

 

ت
کیفی

 
ل تولید

ک
سی

 

 توانایی فنی

 سازمان و

ت مالی
 موقعی

ت
 کنترل عملیا

 سیستم ارتباطی

ت و اعتبار
 موقعی

 سیاستهاي

 توانایی بسته بندي

ت
 سازمان و مدیری

ط 
سوابق رواب

ي
 کار

ت تعمیر
خدما

 

S1 0.0488 0.0849 0.2469 0.144 0.5522 0.152 0.3699 0.0488 0.0422 0.2332 0.1595 0.0783 

S2 0.2332 0.1623 0.2644 0.14 0.193 0.1571 0.0849 0.0848 0.522 0.3003 0.1678 0.1678 

 

ت
کیفی

 
ل تولید

ک
سی

 

ی
ی فن

توانای
 

 
ی(
ک
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کنولو

)ت
 

ن و
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ی 
ت مال

موقعی
ت 
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ل 
ر
کنت

ی  
ط
رتبا
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رو
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ر
عتبا

ت و ا
موقعی

 
 

ت
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ر 
د

 

ي
ستها

سیا
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ن کا

ضمی
ت

 

ي
سته بند

ی ب
توانای

ت 
ری
ن و مدی

زما
سا

 

ط 
رواب

ق 
سواب

ي
ر
کا

 

ر
ت تعمی

خدما
 

cr 

ی
ر
شت
ز م
نیا

 

0
.5 

مطابق 

 محصول 
با شاخص 
 کیفی

5 5 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 

0
.3

 9 9 5 5 5 9 5 9 9 5 9 5 هزینه کیفی 2

0
.1

8
 

تحویل به 

موقع 
 سفارش

5 1 5 2 1 1 5 1 1 5 9 1 
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S3 0.5135 0.1474 0.1354 0.1696 0.0759 0.1584 0.1623 0.2332 0.0759 0.0422 0.1589 0.2644 

S4 0.1197 0.2355 0.1595 0.2548 0.0422 0.2322 0.1474 0.5135 0.193 0.3699 0.193 0.2355 

S5 0.488 0.3699 0.2644 0.2548 0.1367 0.3003 0.2355 0.1197 0.1367 0.0544 0.3208 0.254 

 

 ( وزن هر تامین کننده6جدول)

S2 S3 S1 S5 S4 کننده ) نیمه ساخته ( تامین 

.0.0 .0.0 .00 .00. .0.. wi 

 

 برنامه ریزی آرمانی ارشمیدوسی 4-4-1

 مسئله به صورت زیر تعریف می شود  Dبراي حل مدل تابع هدف 

   
        

     
      

          

     
 

انحراف منفی از حداکثر          انحراف مثبت از حداقل هزینه مجموع خرید و حمل را نشان و          که عبارت 

 :ارزش خرید کلی را معرفی می کند به عبارت جبري یعنی

  
           

  
           

با حداقل شدن تابع هدف در حقیقت مجموع انحرافات از مقاصد بهینه مد نظر تصمیم گیرنده ، حداقل می شود  براي جمع شدن 

ه انحرافات باید آنها را بدون مقیاس کرد براي این کار انحرافات بر اندازه مقصد بهینه تقسیم می شود که در اینجا براي هدف اول و دوم ب

مینیمم می کنیم . با توجه به داده   TCمدل را فقط با تابع هدف  TCminهستند براي بدست آوردن   PV maxو  TCminترتیب 

بدست   tcکه بایت تابع هدف رابا حداقل  TCminوروردي سیستم هدف ما حداقل کردن هزینه هاي می باشد نیازمند بدست آوردن 

 بدست می آید  15993ش خرید آن می شود و از طرفی مقدار ارز   598650210آورد که برابر با

با این مقدار   45632.12محاسبه می گردد که حاصل از آن نیز   PVmaxمحاسبات سیستم تابع را با حالت ماکزیمم   از طرفی طی

ارزش است میانگین  1.2شده است ، میانگین وزن ها تامین کننده در نیمه ساخته برابر با  511391211ارزش خرید هزینه اي برابر با 
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 599911311است که با این مقدار قرار کیري در سیستم مینیمم هزیده  11931.12که می شود  1.2خرید برابر با مجموع تقاضا *

 خواهد شد 

 را تشكیل دهیم که برابر است با :  dدر گام بعدي باید تابع هدف 

   
            

         
      

             

        
 

در مدل قرار داده تا جواب بهینه بدست آمده است ، از طرفی ارزش تجمعی خرید مهم تر از هزینه کل  αازاي مقادیر مختلف در آخر به 

αخرید و حمل آن زیرا  معیار،  داشتن کیفیت باال است پس باید       

α برابرباکند با مقدارکه هزینه خرید  خواهد شد 511391211با هزینه کلی  45132.12باشد میزان ارزش خرید  می کند        

مقدار بهینه را  αبنابراین با افزایش پس سفارش تخصیص می یابد به وزین ترین تامین کننده ،  اما چون هزینه خرید بسیار باالست  

 بدست می آوریم .

 

 (0جدول )

 α هزینه خرید ارزش خرید zمقدار 

. .16200.0 16.20.0.. . 

0,05846384152 2916008. 12..002... .091 

0,03274132112 2600.020 12.09.... .090 

0,03053140080 2600.020 12.09.... .08. 

0,0.1531120070 .682.096 18806.96. .086 

. .682.0.0 18806.2.. . 

بدست می آید زیرا هو ارزش تجمعی خرید ) سطح کیفیت (  α     و در آخر رومطلوب ترین جواب خروجی مورد رضایت به ازاي 

αقابل قبول بوده و هم هزینه کل خرید و حمل آن قابل قبول است در صورتی که از  هزینه هاي خرید باال و کیفیت مطلوب      

 به شرح ذیل است :  xijtو بهترین حالت براي بدست نمی اید 

 (9جدول )
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T4 T3 T2 T1 t/j 

0 1 0 1 c-01 

0 1 0 1 c-02 

0 0 0 0 c-03 

0 1 0 1 c-04 

0 0 0 0 c-05 

0 1 0 1 c-06 

1 1 1 1 c-07 

1 1 0 1 c-08 

0 0 1 0 c-09 

1 1 1 1 c-10 

1 1 1 1 c-11 

1 1 1 1 c-12 

0 0 0 0 c-13 

0 0 1 0 c-14 

1 1 1 1 c-15 

1 0 1 0 c-16 

1 1 1 0 c-17 

1 1 1 1 c-18 

0 1 0 1 c-19 

1 1 1 1 c-20 

 

  اعتبار مدل تلفیقی 4-4

( براي بار معیار ذهنی کیفیت را به وسیله ارزش تجمعی خرید وارد هدف مسئله کرده و آن را 12مدل قدسی پور و ابراین در مقاله ) 

تعلق داده شد  همانند آنچه در این تحقیق انجام شد این تحقیق مشابه  ماکزیمم نمود  و بر اساس سفارش خرید به تامین کنندگان

است که از برنامه ریزي آرمان براي بهینه کردن ارزش خرید و هزینه ، بصورت هم زمان استفاده کرد با این تفاوت که  11تحقیق 

وند کلی نتایج  هر دو مدل مشابه بوده است تحقیق حاضر چند مرکز مصرف  و چند دوره زمانی  و تخفیف کلی را هم مدل کرده است ر

کل هم کاهش می یابد و صورت گیرد میزان هزینه  αاگر افزایش قابل توجهی در مقدار  1-4-4در مقایسه با پارامتر هاي مختلف طبق 

دگان را به تامین کنن dmاین به دلیل روند طبیعی هم زمان کاهش هزینه و کاهش کیفیت است طبق روال تصمیم گیري موجود ، 

روش ساده بر اساس چند معیار ارزیابی می کند و سپس  بیشترین سفارش تامین را به تامین کنندگان اختصاص می یابد که از نظر 
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معیار هاي کیفی باالترین  امتیاز را دارد  و فقط در صورت کمبود ظرفیت آن جهت مرتفع کردن  همه تقاضا ، بقیه سفارش را به تامین 

با الویت دوم داده می شود و به ایت ترتیب هزینه را به میزان قابل توجهی افزایش می یابد  و در نتیجه اثر بخشی هزینه  کننده دیگر

کاهش می یابد  اما با به کارگیري روش ارائه شده در این تحقیق ضمن حفظ رضایت مندي در سطحی قابل قبول ، هزینه اي منطقی 

 اثر بخشی هزینه بیشتر می شود . براي تامین کاال صرف شده و نتیجه

  نتیجه گیری 5

هدف کاهش هزینه تا حدي است که بتوان ادعا کرد رضایت مندي خریدار از خرید حاصل شده است چون سطح کیفی بر اساس متغیر 

بهتر است ابتدا در مورد ارزش خرید تصمیم گیري و  خرید که از ارزیابی کیفی ذهنی حاصل شده تعیین می شود بنابرایتارزش 

حدودي براي آن معین شود و سپس آن میزان هزینه براي تامین کاال تعیین شود براي بهبود اثر بخشی هزینه در سطح معقولی از 

 اختصاص یابد  ارزش خرید در صورت نبود محدودیتی براي بودجه لزومی ندارد به تامین کنندگان به ترتیب اولویت ، سفارشی

  پیشنهاد برای تحقیقات آتی -1

 به عنوان تصیمی گیري در سطح کالن می توان سفارش مورد نیاز را با توجه به تقاضا بصورت دوره هاي ثابت تقسیم کرد 

متغیري از را  wiمی توان تابع هدف و محدودیت هاي غیر خطی در مورد ظرفیت و میزان کاالي تاخیري را وارد مدل نمود یا اینكه 
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