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بهینه تولید آنها در  تعیین ترکیببندي محصوالت و اولویت ظورارائه الگویی به من
 تحلیل سلسله مراتبی و یندآیبی فرمدل ترک  استفاده از  آهن اصفهان باذوب شرکت

 ریزي آرمانیبرنامه
 

 2 ، آرش گرامیان1حجازيسید حسن 

 آهن اصفهانمدیریت مهندسی صنایع شرکت ذوب1
 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران2

 
 

 چکیده

ي، سسات تولیدؤها و اهداف استراتژیک سازمانها و م تجاري، سیاست هاي اقتصادي ومحیط امروزه در
دست آورند. در این ه از منابع مصرف شده ب انتیجه ر برداري وبهره همواره معطوف به این بوده است که حداکثر

تولید محصوالت با هزینه کمتر و ارزش بیشتر سوق پیدا کرده  اقتصادي و به سمت تولید ها نگرش سازمان راستا
معیارهاي  اصفهان، توجه به تنوع محصوالت تولیدي در کارگاه نورد شرکت ذوب آهن بااین پژوهش  در .است

بندي  مراتبی اولویت یند تحلیل سلسلهآبه روش فر گذار در فرآیند انتخاب محصوالت تولیدي،ثیرأمختلف ت
ریزي  از تلفیق مدل برنامهمحصوالت  تعیین ترکیب بهینه تولید براي هاي آرمانی با توجه به محدودیتشوند و  می

بررسی معیارهاي  پس از مطالعه صورت گرفته در .شود استفاده می یند تحلیل سلسله مراتبیآبا فر آرمانی
مطابق با باید . 22به جز میلگرد همه محصوالت  جهت تعیین ترکیب بهینه محصوالت، مشخص شد گذارثیرأت

 و راستاي رشد درمالی  جهت استفاده از منابع محدودنتایج این تحقیق رویکرد مناسبی  .برنامه تولید، تولید شوند
 باشد. استراتژیک می هاي نسبی و یتصنعتی براي دستیابی به مز تقویت تولید

 
 .ترکیب بهینه تولید ریزي آرمانی،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، برنامه: کلمات کلیدي
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 مقدمه

در عصر جهانی شدن و ارتباطات، سازمانها نیازمند اخذ تصمیمات صحیح و سریعترند تا بتوانند در 
، ادراك مدیر از محیط روزبه مذکورعرصه رقابت تنگاتنگ گامی جلوتر باشند. همچنین با تسریع روند 

ثیرگذار أدد و ناپایدار توجود انبوه اطالعات و متغیرهاي متع و شود تر می تر و مبهم تر، نامطمئن روز پیچیده
کند. از این رو همپاي رشد  گیري صحیح و سریع مواجه می بر پیامدهاي تصمیم، مدیر را با چالش تصمیم

تر و  هایی که بتواند این روند را ساده گیري و روش دانش بشر، اندیشمندان گوناگون به موضوع تصمیم
چند معیاره مهم که توجه زیاد پژوهشگران سازمان را هاي  گیري اند. یکی از تصمیم تر کند پرداخته مطمئن

ن است که در محیط رقابتی آباشد. این امر ناشی از به خود جلب نموده است تعیین ترکیب بهینه تولید می
یکی از مهمترین تصمیماتی  و تولید اقتصادي گیري در مورد تعیین ترکیب بهینه محصول حاضر تصمیم
تعیین ترکیب بهینه تولید  .]1[   گذار باشدثیرأبر روي سود واحدهاي تولیدي ت تواند مستقیماً است که می

گیران یا کارشناسان براساس تجارب و شم خود طلبد. بسیاري از تصمیمبررسی چندین معیار را می
هاي  گیري ها کامال ذهنی و شخصی هستند. تصمیمگزینند که این نوع نگرشمحصوالت تولیدي را برمی

بندي و گزینش یک یا چند محصول از میان  هایی هستند که با رتبه رهیافت MADM(1شاخصه (چند 
ثري را براي مقایسه ؤهاي چند معیاره چارچوب م گیري و کار دارند. تصمیم اي از محصوالت سرمجموعه

 مشکل ترکیباکنون به منظور حل هم. ]2[     دهند دست میه محصوالت براساس ارزیابی معیارهاي متفاوت ب
یند تحلیل سلسله آبهینه تولید با توجه به یک معیار یا تعیین اهمیت تعدادي از معیارها با دقت باال، فر

 .]3[  گیرد خصصان مورد استفاده قرار می، هم از سوي پژوهشگران و هم از سوي مت AHP(2( مراتبی
AHP  مطلوب و نامطلوب و حتی مغایر کمی و کیفی اعم از امکان در نظر گرفتن معیارهاي مختلف ،

 یند بر پایه مقایسات زوجی بنا نهاده شده است که قضاوت و محاسباتآکند. این فر را در مسئله فراهم می با هم
دهد. یکی از امتیازات  کند و همچنین میزان سازگاري و ناسازگاري تصمیم را نشان می را تسهیل می

یند تحلیل سلسله مراتبی این است که ساختار و چارچوبی را به منظور همکاري و مشارکت گروهی آفر
 ریزي ن برنامهآیند تحلیل سلسله مراتبی و در کنارآطرفی تکنیک فر از. ]4[کند  ها مهیا می گیري میمدر تص

ریزي  گیرد. در برنامهگیرنده در نظر  تواند چندین هدف را به ترتیب اولویت تصمیم می GP(3( آرمانی
معادله خطی که بتواند اهداف متضاد را به صورت شودمی گیرنده ایجاد توانایی براي تصمیمآرمانی این 

محدودیت ظرفیت تولید هر محصول،  هاي واقعی همچون از طرفی محدودیت تحت عنوان تابع هدف و
هاي  محصول را تحت عنوان محدودیتمحصول و محدودیت نامنفی بودن مقدار تولید هر  تولید هر برنامه

تواند میزان محصول تولیدي را طوري مشخص کند که بیشترین سیستمی فرموله کند و با حل این مدل می
 .]5[ کمترین میزان انحراف را از آرمانهاي مربوطه داشته باشدمیزان بهینگی را فراهم آورد و 

1 Multi Attribute Decision Making (MADM) 
2 Analytical Hierarchy Process 
3 Goal Programming 
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هو و  گذشته انجام شده است از جمله: گیریهاي چند شاخصه درهایی چند درباره تصمیم پژوهش
مقاله بین  75کنندگان در  مینأهایی را که براي ارزیابی و انتخاب ت همکاران در مقاله خود کلیه روش

دو رویکرد  و به این نتیجه رسیدند که ارائه شده بود را مورد ارزیابی قرار دادند 2008تا  2000سالهاي 
ترین  ویکردهاي منفرد؛ رویکرد منفرد بیشتر به کار رفته بود و شایعکلی وجود دارد: رویکرد ترکیبی و ر

ترین روش  باشد و از بین رویکردهاي ترکیبی شایع می DEA ،کنندگان مینأروش منفرد براي انتخاب ت
 تکنیک کارگیري برزگر از طریق بهو  قراگوزلو به عالوه،. ]6 [بوده است AHP-GPترکیبی رویکرد 

در یک شرکت  تولید ترکیب سازيبهینه به دنبال  AHPرویکرد از استفاده و با آرمانی ریزي برنامه
 توان به هاي صورت گرفته می از دیگر پژوهش. ]7[ حصول بودندنوع م 12کننده مواد غذایی با  تولید

در حل مسئله ، ]10[ فازي AHPاستفاده از  و ]9[ ANPاستفاده از  همچنین ،.]8[ استفاده از منطق فازي
خورد  آنچه در تمامی تحقیقات منتشر شده به عنوان نقطه ضعف به چشم می اشاره نمود.ترکیب محصول 

این پژوهش  در .گیري است مختلف تصمیمعدم توجه به معیارهاي کمی و کیفی در کنار توجه به ابعاد 
ریزي مراتبی و برنامه هتحلیل سلسلیند آگیري ارائه شده که به کمک ترکیب روش فر تصمیم یک مدل
شرکت ذوب آهن  قسمت نوردمحصوالت تولیدي در هاي گوناگون، نظرگرفتن محدودیت در آرمانی و

 شود. داده می ترکیب بهینه تولیدشوند و پس از آن پیشنهادي مبنی بر بندي می اصفهان ارزیابی و رتبه
 

 روش تحقیق

که در  باشد. توصیفی و از لحاظ هدف کاربردي میـ  ها تحلیلی وري دادهآاین پژوهش از لحاظ گرد
هاي معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در  اي، جستجو در سایت مرحله اول با مطالعه کتابخانه

بندي  هاي رتبه و همچنین تکنیک محصوالت تولیديهاي ارزیابی و انتخاب خصوص معیارها و شاخص
پژوهش گردآوري شده، سپس با توجه به ادبیات پژوهش و  ، ادبیاتریزي آرمانی برنامهو  AHPمانند 

شرکت ارسال  فروشو  برداريبهرهاي براي مدیران  بررسی وضعیت شرکت و مصاحبه با آنها پرسشنامه
 گردد. می

 شود. مدل یک مدل تلفیقی توسعه داده می محصوالتترین در این پژوهش براي تحلیل و انتخاب مناسب
هاي مختلف  باشد که همزمان با درنظر گرفتن معیارهاي گوناگون، آرمان ارائه شده یک مدل ترکیبی می

و  ریزي آرمانی یند تحلیل سلسله مراتبی و برنامهآگیرد. مدل ارائه شده به کمک ترکیب روش فر را در نظر می
هاي سیستمی)  محدودیتهاي آرمانی و  هاي گوناگون (شامل محدودیت در نظر گرفتن محدودیت

  .کندمیزان تولید هر یک از محصوالت را مشخص میرا ارزیابی نموده و در نهایت  محصوالت تولیدي
توان به دو فاز اصلی تقسیم کرد: فاز نخست شامل تعیین معیارهاي کمی و کیفی و  این متدولوژي را می

ها که در این صورت  دهی به معیارها و گزینه یند تحلیل سلسله مراتبی به منظور وزنآاستفاده از تکنیک فر
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توسط نظرات کارشناسان شرکت  AHPاز طریق  محصوالت تولیديمیزان اهمیت معیارها و اولویت 
هاي آرمانی و سیستمی و ترکیب نتایج  شود و فاز دوم عبارت است از شناسایی محدودیت محاسبه می

 .تولیدبهینه  تعیین ترکیبمنظور ریزي آرمانی به  حاصل از فاز اول با مدل برنامه
به  GP توان در توابع هدف میAHP دست آمده از تکنیک ه هاي باین مدل با استفاده از وزن در

توان از وزن  داد و درصورتی که معیارها ناسازگار باشند می Wjهر آرمان یک وزن نسبی  انحرافات
 نماأواقع در این روش ما به دنبال ارضاء تو در بندي معیارها استفاده کرد. براي اولویت AHPحاصل از 

ها براساس نظرسنجی ضریب اهمیت هر کدام از آرمانچندین هدف هستیم. مبناي کار چنین است که 
گیرندگان و مقایسات زوجی آنها تعیین شده است، سپس تابع هدفی جمعی مشخص شده و اقدام تصمیم

است که در مجموع کمترین میزان انحراف از آرمان  دست آمده به نحويه گردد. جواب ب به حل مدل می
 .]4[را دارد 

 
 نتایج و بحث

در این پژوهش سعی بر آن است تا از طریق ارزیابی و انتخاب محصوالت تولیدي در شرکت ذوب 
هاي مدیران  فعالیت ساختار روشنی از تصویر شاخصه، گیري چند هاي تصمیم کمک مدل بهآهن 

این شرکت ارائه شود؛ تا بدین ترتیب گامی در جهت افزایش و بهبود کارایی و فروش  و برداري بهره
 اقتصادي شرکت برداشته شود.

، 12باشد که عبارتند از: میلگرد  ذوب آهن می 300 ت تولیدي نوردگام اول تهیه لیستی از محصوال
 .32میلگرد و 30میلگرد ،28 میلگرد،25، میلگرد 22میلگرد  ،20یلگرد ، م18، میلگرد16، میلگرد 14میلگرد 

یند ارزیابی و انتخاب محصوالت تولیدي، با آباشد. در فر گام دوم تعیین معیارهاي کمی و کیفی می
بایست به دقت مورد بررسی و توجه قرار گیرند، اتخاذ تصمیمی عینی  توجه به معیارهاي گوناگونی که می

ثر بر ارزیابی و انتخاب ؤفهرستی از معیارهاي مو غیرمتعصبانه امري بسیار دشوار است. پس از اینکه 
محصوالت تولیدي در قسمت نورد شرکت ذوب آهن اصفهان مورد بررسی قرار گرفت در نهایت پس از 

تولید در ساعت  معیار سه برداري و همچنین کارشناسان بخش فروش، مصاحبه با کارشناسان بخش بهره
 شناسایی شدند. تولیدي تقاضاي محصوالت، محصوالتمحصوالت، سود 

گیرندگان سازمان  گرفتن تصمیم نظر در با و AHP ها با استفاده ازگزینه و عیارهادهی م وزنگام سوم 
گیرندگان معیارهاي تعریف  تصمیمسله مراتب مربوط به معیارها مشخص گردید آنکه سلپس از .باشد یم

 ده ازبندي معیارها با استفا دهی و اولویت وزننمایند و در نهایت  شده را با مقایسات زوجی ارزیابی می
محصوالت با  آمدکه سوددست ه ب  Expert Choiceافزار و با کمک نرم تحلیل سلسله مراتبی یندفرآ

 تولید ،آخر و در 250/0آن تقاضاي محصوالت با وزنداراي باالترین اهمیت، پس از 655/0وزن 
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در ضمن نرخ ناسازگاري براي هر یک از  شدند.بندي اولویت 095/0 ساعت محصوالت با وزندر
 ها نیز در حد قابل قبول بوده است. گیري محاسبه شده است که سازگاري قضاوت هاي تصمیم ماتریس

ریزي آمانی پیشنهاد شده در این پژوهش شامل باشد. مدل برنامهها می گام چهارم شناسایی محدودیت
محصوالت، تولید در ساعت محصوالت، تقاضاي محصوالت و ، بهینه کردن سود محدودیت آرمانیسه 

تولید هر برنامه محصول، محدودیت هر هاي سیستمی مانند محدودیت ظرفیت تولید اي از محدودیت دسته
 باشد. محصول و محدودیت نامنفی بودن مقدار تولید هر محصول می

 دهی به معیارها وزنباشد. پس از می  AHP-GPوسیله مدل ترکیبیبه  تعیین ترکیب بهینه تولید گام پنجم
تعیین ترکیب بهینه تولید  به منظور ریزي آرمانی راتوان مدل برنامهمی ها،شناسایی محدودیت ها وو گزینه

در ارتباط  محصولتن  616878 تولید برنامهو  محصوالت تولیديساخت. اطالعات مربوط به هر یک از 
نشان داده  1 در جدولتولید در ساعت محصوالت، سود محصوالت، میزان تقاضاي محصوالت تولیدي با 

جواب ریزي آرمانی، مقادیر آرمانی براي تک تک اهداف مشخص شده سپس در مدل برنامه شده است.
 هاي حداقل گردد با توجه به محدودیت آرمانهاگردد که فاصله معیارها از اي مشخص میمسئله به گونه

مدل  اند. به عنوان آرمان براي هر هدف در نظر گرفته شده 2 مشخص شده مقادیر ذکر شده در جدول
 ریزي آرمانی در این مسئله به صورت زیر است:برنامه

)1( MinD= 655/0 d1
-+ 250/0 d2

-+ 095/0 d3
-  

)2( 1309728x1+2392443x2+3039816x3+3217226x4+3154373x5+3236226x6+3224269x7+

3204140x8+3133735x9-d1
++d1

- =2265358200000 
)3( 043/0 x1+ 061/0 x2+ 285/0 x3+ 184/0 x4+ 154/0 x5+ 107/0 x6+ 093/0 x7+ 041/0 x8+ 032/0 x9-d2

++d2
-

=193073 
)4( 6/39 x1+ 9/61 x2+74x3+ 7/91 x4+ 5/93 x5+ 9/88 x6+ 6/95 x7+ 7/87 x8+82x9-d3

++d3
-=66920000    

)5( x1+x2+x3+x4+x5 +x6+x7+x8+x9 ≤700000 
)6( 13238≤x1≤350000  
)7( 14371≤x2≤492958 
)8( x3≤636364 
)9( x4≤700000 

)10( 193670≤x5≤700000 

)11( 166719≤x6≤700000 

)12( 170981≤x7≤700000 

)13( 24820≤x8≤700000 

)14( 33079≤x9≤700000  

)15( xi≥0 , i=1,2,3,4,5,6,7,8,9   ,     dj-,dj+≥0 , j=1,2,3 
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ها میزان تولید از محصول  xiها فاصله اهداف از مقدار آرمانی تعریف شده است و  +djو  -djکه در آن 
i باشد که در آن مقدار فاصله اهداف از مقدار آرمانی تعریف تابع هدف می 1باشد. معادله شماره ام می

ن تعریف شده است آ بهینهگردد البته در این مسئله چون مقدار آرمانی هر هدف، مقدار  شده حداقل می
بنابراین براي معیارهاي منفی فقط افزایش از آرمان و براي  افزایش از آرمان معنی نخواهد داشت

)، معادالت آرمانی است که 4تا  2معادالت ( معیارهاي مثبت  فقط تقلیل از مقدار آرمان خواهیم داشت.
 )14الی  6( ظرفیت تولید کارگاه و معادالت 5ه مقدار هر هدف را در نزدیکی آرمان حفظ خواهد کرد. معادل

، همچنین از ظرفیت تولید هر نشود کمترآنها  برنامه تولیداز  محصولهر  تولیدکند مقدار  تضمین می
 کند. نیز غیر منفی بودن متغیرها را تضمین می 15و مجموعه معادالت شماره  محصول بیشتر نشود

ه حل بتر راه همچنین به منظور بررسی دقیقریزي حل شده،  مدل برنامهاین   Lingoافزار با استفاده از نرم
مشاهده  و گردیدحل  Solverافزار اکسل و از طریق منوي ، مدل مذکور بار دیگر توسط نرمدست آمده

 3 گونه که درجدولهمان. کنند ي میبربرا Lingo افزاربا خروجی حاصل از نرم ها دقیقاً شد که جواب
اي تریب تولید مشخص شده است که نتیجه حاصل شده ازکل تولید متناظر با  شود به گونه مشاهده می

 ،همه محصوالت باید طبق برنامه تولیدتوان دریافت که می 3 از جدول باشد.گیرنده میترجیحات تصمیم
جهت  کارگاهطبق برنامه تولید اولویت سوم  22. شایان ذکر است میلگرد 22میلگرد به جز تولید شوند 

که با ارائه این مدل و در نظر گرفتن سایر معیارهاي موجود به اولویت اول کارگاه تبدیل باشد  می تولید
 .نسبت به معیارهاي انتخاب باشد محصولتواند ناشی از وزن این  و این امر میشده است 

 
 گیري یجهنت

ها به دنبال تعیین بهترین ترکیب  با توجه به اهمیت نظام فروش در موفقیت یک شرکت تولیدي، شرکت
ثر بر فروش ؤفروش براي کسب بیشترین منفعت هستند. براي رسیدن به این هدف شناسایی عوامل م

محصوالت شرکت و میزان اثرگذاري هر یک در کسب منافع شرکت حائز اهمیت بوده و از جایگاه 
یند تحلیل سلسله مراتبی و ه از فرآشده مدلی کارا با استفاد در این مقاله سعیخاصی برخوردار است. 

در آهن اصفهان ارائه شود. در شرکت ذوب ترکیب بهینه تولیدریزي آرمانی براي تحلیل و انتخاب  برنامه
بندي  دهی و اولویتاقدام به وزن ده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیبا استفامدل ترکیبی پیشنهاد شده 

ریزي آرمانی استفاده شده  شده و سپس از این وزنها در برنامههمچنین معیارهاي تولیدي  محصوالت و
له نیز أ. متغیرهاي مساست دهی شده مذکور بوده است. لذا محدودیتهاي آرمانی متناظر با معیارهاي وزن

پی یافتن مقدار بهینه آن هستیم. هدف مساله حداقل  بیانگر میزان تولید هر یک از محصوالت است که در
ها با در نظر  آوردکه آرمان چنین ساختاري این امکان را فراهم می هاست. نحرافات از آرمانساختن میزان ا

 ،از نقاط قوت این مدل بخش محقق شود.ستم تا حد رضایتهاي واقعی حاکم بر سی گرفتن محدودیت
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 ارها نگاه همزمان به معیارهاي گوناگون کارگاه نورد به جاي نگاه سطحی ایست که تنها به یکی از معی
شود.  (یا به همه معیارها اما به صورت جداگانه) توجه داشته و منجر به فروگذار کردن سایر معیارها می

ـ  هاي آرمانی ضمن اینکه با تعیین ترکیب بهینه تولید محصول راه را براي برآورده ساختن محدودیت
 سیستمی حاکم براین کارگاه هموار سازد.
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 .. اطالعات مربوط به هر یک از محصوالت تولیدي1جدول

  
 سود محصوالت 

 )تنهر ریال به ازاي (
  تقاضاي محصوالت

 )AHP(وزن حاصل از 
    تولید در ساعت

 (تن به ازاي ساعت)

 برنامه تولید 
 (تن)

ظرفیت تولید 
 (تن)

  350000 13238 6/39 043/0 1309728 12میلگرد 

  492958 14371 9/61 061/0 2392443 14میلگرد 

 636364  0 0/74 285/0 3039816 16میلگرد 

 700000  0 7/91 184/0  3217226 18میلگرد 

 700000 193670 5/93 154/0 3154373 20میلگرد 

 700000 166719 9/88 107/0 3236226 22میلگرد 

 700000 170981 6/95 093/0 3224269 25میلگرد 

 700000 24820 7/87 041/0 3204140 28میلگرد 

 700000 33079 0/82 032/0 3133735 32میلگرد 
 

 .مقدار آرمان براي هر هدف .2جدول
 هدف آرمان هر هدف

 سود محصوالت  2265358200000

 تقاضاي محصوالت  193073

 تولید در ساعت محصوالت  66920000
 

 .هر محصول . میزان تولید3جدول

 32میلگرد 28میلگرد 25میلگرد 22میلگرد 20میلگرد 18میلگرد 16میلگرد 14میلگرد 12میلگرد

13238 14371 0  0  193670 249841 170981 24820 33079 
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