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براي انتخاب تامين شبكه يكپارچه شده از زنجيره تامين غير ثابت طراحي
 كننده

2سمانه نژادعلي،*،1محمد اصغري

mail.um.ac.ir-Mohammad.Asghari@stuگروه مهندسي صنايع، دانشگاه فردوسي مشهد، بلوار آزادي، مشهد، ايران،
و معادن ايران، مشهد، ايران، و صنايع nezhadalii@yahoo.comگروه مديريت، اتاق بازرگاني

 چكيده
گيري چند تصميمهمچونييهااز روش گرفته انجاماكثر مطالعاتي كه روي انتخاب تامين كننده اگرچه در دو دهه گذشته

و روش از جمله گيري بعنوان يك ابزار حمايتي در تصميمريزي رياضي هاي برنامهمدل، اندآماري استفاده كرده هايمعياره
و مسائل مهم در بررسي فاكتورهاي  ميكمي و شوند كه داراي اهميت بااليي در كيفي محسوب ارزيابي تامين كننده انتخاب

و متريك در يك مسئله بهينه هدف.هستند سازي چند هدفه از طراحي از اين مطالعه بررسي كارپذيري سنجش عددي
شبكه زنجيره تامين براي نيل به مديريت در تخصيص سفارشات با هماهنگي خطوط توليد براي ارضاي تقاضاي مشتريان 

يزي استراتژيك توليد در زنجيره تامين ارائه شدهربرنامههاي مهم جهت بررسي جنبهدر اين راه يك مدل غير خطي. است
از نمايش دادهاثربخشي شبكه پيكربندي شده توسط مثالي. است براي حل اين مسئله چند يك نرم افزار تجاريو سپس

و تصديق اعتبار مدل استفاده مي و در نهايت نتايج هدفه .تحليل قرار خواهد گرفتمورد شود،

 ريزي چند هدفه، برنامهزنجيره تامينانتخاب تامين كننده،:كليدي هايواژه

 مقدمه-1

رشد اهميت مفاهيم محيطي، پيشرفت هاي تكنولوژيكي اخير، تصويب قوانين جديد، افزايش نرخ تقاضا، رقابت در حال
و بهبود عملكرد عمليات موسسات تجاري در طي دهه هستند كه موجبات هاي گذشته از جمله عوامليافزايش در بازار جهاني

ها را براي انطباق بيشتر با مديريت زنجيره تامين به عنوان يكي از عناصر اصلي در اين حوزه به همراه افزايش توجه سازمان
و كمك به رقابت. داشته است و نيرومند در بازار مورد عمليات مذكور توسط سازمان جهت تسهيل فرايند تجاري پذيري پايدار
مينظر مورد است - مديريت زنجيره تامين مجموعه اي از رويكردهاي بكارگرفته براي يكپارچه سازي كاراي تامين. گيردفاده قرار

ميكننده و انبارها شناخته و بهبود تامين كننده]9[شود ها، توليدكنندگان ها را يكي از فرايندهاي تازه كه ارزيابي، انتخاب
درصد بااليي از مطالعات صورت گرفته در مبحث انتخاب تامين.هاي امروزي ساخته استموردنياز براي اجرا در اكثر سازمان

و توجه موضوع باشد، براي يك مرور جامع در سال]10[اند كننده در چند دهه گذشته ظاهر شده كه بيانگر افزايش اهميت
2011 Amid را مشاهده كنيد]3[و همكارانش.

ي از شبكه زنجيره تامين براي رسيدگي همزمان به فاكتورهاي با اهميتي چون وزن سازيك مدل بهينهدر اين مقاله
و فاصله پوشش بكار گرفته شده است و انتخاب. تخمين زده شده براي هر تامين كننده، ريسك اگرچه تمركز اصلي بر ارزيابي

اتامين كننده به شبكه. ستفاده شده استها بوده است، براي نمايش كارپذيري عناصر بحث شده از مدل رياضي زنجيره تامين
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بندي شده است كه طراحي آن چند هدفه فرمول) MINLP(3شكل يك مدل برنامه ريزي غير خطي عدد صحيح مختلط
و تسهيالت توليد مختلفمشمول محصوالت، قطعات اوليه، تامين كننده با ها بوده است كه همچنين خطوط توليد متفاوتي

.جهت ارضاء سفارشات مشتري بررسي خواهد كردهاي متنوع ظرفيت
و همچنين بررسي جريمه و انبار اي جهت زير به خوبي استفاده همزمان از مفاهيمي مانند اثر فاصله، ظرفيت عمليات

هاي ظرفيت كار كردن خطوط در طراحي مدلي كارا كه عالوه بر محاسبه حجم مناسب از قطعاتي كه بايستي در طول دوره
خ و ظرفيت بهينه از خطوط توليد را براي دستيابي به اهداف در دورهمختلف هاي مشخص تعيين خواهد ريداري شود، تعداد

و تعيين اوزان توابع هدف يك برنامه.نمود حل مسئله چند هدفه از. تطبيق داده شده است4ريزي تراضيبراي  Lingo ما
solver عدمختلط بهره برده ريزي غيرخطي صحيحبراي حل اين مسئله برنامه دي اعتبار مدل ايم كه نهايتا توسط مثالي

.پيشنهاد شده آزمون شده است
3، در بخش2بعد از يك مرور مختصر از مقاالت مرتبط در بخش: اين مقاله به اين شكل سازماندهي شده است ادامه
شد فرمول و4در بخش. رياضي براي مدل توسعه داده خواهد مروش حل  ثال عددي براي نمايش كارپذيري مدلسپس يك
و نتايج محاسبات گزارش شده استارائه مي و پيشنهادات براي مطالعات آتي در بخش آخر فراهم شده نهايتا نتيجه. شود گيري
.است

 مرور ادبيات-2

يك سازي رياضي يا برنامه بهينه مجموعه از اعضاي ريزي رياضي در رياضيات، اقتصاد، مديريت به انتخاب بهترين عضو از
مي. كند قابل دستيابي اشاره مي شكل تالش و شود كه با انتخاب نظام در ساده ترين مند داده ها از يك مجموعه قابل دستيابي

و مينيمم آن به دست آيد محاسبه مقدار يك  . تابع حقيقي مقدار ماكزيمم
بي از جمله مسائل مهم در بررسي فاكتورهاي كيفي ريزي رياضي به عنوان تكنيك بكار رفته در ارزياهاي برنامهمدل

هاي بهينه سازي چند هدفه در اين حوزه مدل.]5[تامين كننده هستند شوند كه داراي اهميت بااليي در ارزيابي محسوب مي
و درگير در مباحث فرايند تخصيص سفارش پيشنهاد . شده است براي برقراري تعادل بين دو يا بيشتر معيار متعارض با يكديگر

ريزي عدد صحيح مختلط جهت تحليل سيستماتيك يك مدل چند هدفه از برنامه]Current ]10و Weber براي مثال،
-مدلي چند هدفه از برنامه]1[و همكارانش Amid.اندتوازن ذاتي در مسائل انتخاب تامين كننده چند معياره معرفي كرده

و همچنين تعيين مقدار دهند براي ريزي خطي فازي را توسعه مي پوشش ابهام اطالعات موجود در انتخاب تامين كننده
و باالترين كيفيتسفارش از شماري از تامين كننده نيز مدلي مشابه را جهت]11[و همكارانشWu.ها با كمترين هزينه

ميقرارگيري فاكتور ريسك در بررسي پيشنهاد مي و از شبيهدهند كه سه سطح را شامل و كيفي سازي دادهشود هاي كمي
حل بهره مي .گيردگذشته براي

و نيز معيارهاي و گاهاَ متعارض با يكديگر تعدادي از مطالعات انجام شده در مسئله انتخاب بر ارتباط توابع هدف چندگانه
و كيفي متمركز بوده در]Ferrell ]4و Erol.اندكمي انتخاب بين تعداد يك متدلوژي جهت مساعدت تصميم گيرندگان

ريزي با رابط بصري دوطرفه را براي كمينه يك مدل برنامه]7[و همكارانش Karpak.دهندمحدودي از آلترناتيوها ارائه مي
و بيشينه نمودن اطمينانسازي هزينه و تعيين سهم تخصيص تامين كنندهها و كيفيت در مسئله انتخاب ها پذيري تحويل
حل مسائل منابع چندگانه توسعه دادهدي از برنامهرويكر. اندبكارگرفته مجموع. اندريزي غيرخطي عدد صحيح مختلط را براي

و هزينه .در مدل آنها در نظر گرفته شده است... هاي لجستيك با محدوديت بودجه، كيفيت، خدمات
هاي فازيل توجهي از مقاالت تكنيكدر تعداد قاب.]8[هاي قطعي براي مسائل دنياي واقع مناسب نيستند بنابراين، مدل

و تحليل سيستمهاي فازي در مدلبراي مسائل مشابه بكار گرفته شده كه استفاده از آن تحت عنوان تئوري مجموعه هاي سازي

 
3 Mixed integer non-linear programming 
4 Compromise programming 
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و اين بدليل قابليت تئوري فازي در مدلتصميم شاخه مورد عالقه و كيفي اي از مديريت توليد را تشكيل داده است سازي كمي
مي مسائلي است ابهام .]8[شوندو عدم صحت را شامل

 تعريف مسئله-3
تعيين استراتژي مناسب در تامين مواد اوليه ارزان يكي از اصول اساسي براي دستيابي به يك شبكه يكپارچه زنجيره تامين،

نمايي از شبكه طراحي1در شكل.هاي سنتي زنجيره تامين ارزيابي كندبطوريكه معيارهاي محيطي را در كنار معياراست 
و توليد شده  مي از مدلحيطراين مطالعهدر. نمايش داده شده استدر سيستم تامين شود تا بهترين شبكه توليد پيشنهاد
و ظرفيت بهينه از خطوط توليد ها را در بين كانديدها،كننده تامين و مقدار محصوالت متنوعي كه بايستي همچنين تعداد

و سازي نياز مشتريان، يك مجموعه متعادلي از استراتژي بطوريكه عالوه بر برآورده شودتعييندندتوليد گر ساير هاي اقتصادي
.فاكتورهاي موثر فراهم آورد

 مراحل متفاوت از سيستم لجستيك بررسي شده:1شكل

 زنجيره تامينمه ريزي رياضي براي بندي برنافرمول-3-3
و برنامهريزي غيرخطي ارائه شده است كه جنبهدر اين بخش يك مدل برنامه ريزي استراتژيك هاي مهمي را براي طراحي

ريزي رياضي چندهدفه به عنوان يك متدلوژي تا يك مجموعه از بهترين ارائه يك مسئله برنامه. آزمايددر زنجيره تامين مي
يك پيشنهاد دهدتصميمات استراتژيك متفاوت  و پيشنهاد به كه راضي كننده كارايي اقتصادي به موازات كسب حداقل ريسك

هاي متنوع با توجه به كه تضمين كننده يك تعادل بين جنبه) كمپاني مركزي(تصميم گيرنده يا بدنه تصميم گيري 
.ها باشدمحدوديت

و محدوديت-3-3-1 هافرضيات
د :اندر مدل ارائه شده در نظر گرفته شدهمطالب آتي فرضياتي هستند كه

).ايچند دوره(مدل ديناميك فرض شده است-
و توليد كنندهمكان تامين كننده- و ثابت فرض شده استها .ها مشخص
و نگهداريهاي پيادههزينه(پارامترهاي هزينه- و) سازي، ثابت، متغير، زير ظرفيت كار كردن براي هر مركز، محصول

.استدوره مشخص 
و نگهداري شده در انتهاي هر دوره بستگي دارد- .هزينه نگهداري به موجودي باقيمانده
ميتوليد كننده- .كنندها بطور مستقل عمل
.هر خط توليد تنها قادر به توليد يك محصول است-
و معين است- .ظرفيت هر خط توليد براي هر دوره زماني معلوم
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 پارامترها-3-3-2
و اختصارات .نمايش داده شده است1استفاده شده در مدل در جدول عالئم

 فهرست عالئم:1جدول
توصيف شاخص

هامجموعه
P اي از محصوالتمجموعه
Q اي از قطعاتمجموعه
T هاي زمانياي از دورهمجموعه
هااي از مكان ثابت تامين كنندهمجموعه I
J اي از مراكز توليدمجموعه
K از نواحي مشترياي مجموعه
L اي از خطوط توليدمجموعه
N اي از سطوح ظرفيت براي خطوط توليدمجموعه

 پارامترها
t در دورهnبا سطح ظرفيتl هزينه پياده سازي خط توليد slt

n

t در دورهlهزينه ثابت عمليات صورت گرفته بوسيله خط توليد flt 
t در دورهlهزينه متغير عمليات صورت گرفته براي توليد هر واحد محصول بوسيله خط توليد vlt 

t در دورهj ظرفيت انبارش محصول نهايي در مركز توليد wjt
 

t در دورهj هزينه نگهداري موجودي در مركز توليد hjt 
t در دورهl جريمه هر واحد فعاليت زير سقف ظرفيت خط توليد pclt 

t در دورهl براي خط توليدn سطح ظرفيتي برابر با calt
n

t در دورهp واحد منافع كسب شده از فروش محصول prpt 
t در دورهp از محصولk مقدار قطعي تقاضاي ناحيه مشتري dpkt 

p مورد نياز براي توليد هر واحد محصولq واحد قطعه rqp 

يك صفرپارامتر كهو و در غير اين صورتp قادر به توليد محصولlخواهد بود اگر خط توليد1، 0باشد zpl 

t در دورهiوزن اهميت تامين كننده w(sit)
t در دورهjبراي مصرف در مركز توليدqدر فراهم كردن قطعهiريسك تامين كننده p(sqijt)

tدر دورهiتوسط تامين كنندهqمحدوديت ظرفيت تامين قطعه ca(sqit)
 t ρqit در دورهqدر فراهم نمودن قطعهiوري تامين كنندهفاكتور بهره

 متغيرهاي تصميم
t در دورهjدر مركز توليدlبراي خط توليدiخريداري شده از تامين كنندهqمقدار قطعه Q1qijlt 

t در دورهjدر مركز توليدlتوليدمقدار محصول توليد شده توسط خط Q2jlt 
tدر دورهkبه ناحيه مشتريjفروخته شده توسط مركز توليدpمقدار محصول Q3pjkt 

درjبراي مصرف در مركز توليدqها در فراهم كردن قطعه در بين شبكه تامين كنندهiسهم تامين كننده
t دوره

βqijt 

t در دورهj در مركز توليدpسطح موجودي محصول Ipjt 
يكمتغير و اندازي راهtدر دورهj در مركز توليدnبا سطح ظرفيتlخواهد بود اگر خط توليد1، كه صفر

و در غير اين صورت  0شود
��

يكمتغير و اي قبل از در دورهj در مركز توليدnبا سطح ظرفيتlخواهد بود اگر خط توليد1، كه صفر
و در غير اين صورت راهtدوره  0اندازي شود

�

 مدل رياضي-3-3-3
و شاخص شكل زير توسعه داده شده است MINLPمدليك الذكرهاي فوقبر اساس پارامترها .به

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٥

 سازيكمينه: ��

�
�
�

�

�
)1(

 سازيكمينه: ��

�
	

)2(

 سازيبيشينه: ��

�
	

)3(

Subject to 

�



)4(

� )5(

� )6(

� )7(

� )8(

�
�

)9(

�
�

)10(

� )11(

�
�

)12(

� )13(

�� )14(
Ipjt � ��qijlt � ��jlt , ��pjkt  � �,     �� � �, �� � �, �� � , �� � �, �� � �, �� � �, � � �, )15(

و متغير هاي پيادهبطور اسمي مجموع هزينه)1(معادله. توابع هدف هستند)3(تا)1(هاي در مدل، معادله سازي، ثابت
و و در انتهاي اين معادله منافع جريمه زير ظرفيت كار كردن را كمينه خطوط توليد، هزينه انباشت موجودي در انبار مراكز

ها را كمينه ريسك برآوردن قطعات مورد نياز از تامين كننده)2(تابع هدف. فروش محصوالت جديد را بيشينه خواهد كرد
ميحداكثر وزن اهميت تامين كننده)3(بعالوه تابع هدف. خواهد نمود -تضميني براي پياده)4(محدوديت. كندها را پيگيري

و تنها با يك سطح ظرفيت در كل دوره برابري)5(معادله. مورد بررسي است سازي هر خط توليد تنها براي يك محصول
ميارتباط بين تعداد مواد اوليه خريداري شده از تامين كننده و حجم مورد نياز در خطوط را نمايش بياني)6(معادله. دهدها

تعادل موجودي محصوالت در انبار مراكز)7(ها در مجموعه محدوديت. محدوديت ظرفيت توليد خطوط مختلف استبراي 
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ميتوليد طي دوره )9(محدوديت. براي بيان عدم وجود موجودي در دوره اول است)8(معادله. كنندهاي مختلف را ايجاب
د ميظرفيت نگهداري محصوالت باقيمانده در انتهاي هر دوره تصريح ارتباط مابين حجم)10(معادله. داردر انبار را اظهار

و تقاضاي بالقوه آن از سوي نواحي مشتري است سهم هر تامين كننده را بين شبكه در فراهم كردن قطعات)11(معادله. توليد
دحدود توانايي تامين كننده)12(معادله. دهدموردنياز توليد كننده گزارش مي ر فراهم كردن قطعات اوليه را هاي مختلف

ميبازگشايي خطوط توليد در دوره)13(معادله. كندبازگو مي ها در مجموعهو نهايتا، محدوديت. داردهاي پيشين را اظهار
و محدوديت)14( را)15(ها در مجموعه تحديد صحيح بودن متغيرهاي دودويي منع منفي بودن متغيرهاي تصميم متناظر

.ندكنتضمين مي

 روشحل-4
و رويكرد پيشنهاد شده استاين بخش شامل يك مسئله نمونه براي نمايش كاربست حل مدل چندهدفه. پذيري مدل براي

آل گيري نزديكي به بردار ايدهسازي تابعي كه معياري جهت اندازههدف كمينهبابكارگرفته شده است ارائه شده يك رويكرد 
مي-LPكه از خانواده ريزي چندهدفهبرنامهما از يك فرم عمومي.است و برگرفته از متريك به حساب و  Hwangآيد

Yoon ]6[كر حل ايدهدهاست استفاده .آل را به شكل زير بررسي كنيمايم تا حداقل انحراف از

� )16(

Fi كه
Fiو-

ازيككه هر است براي هر تابع هدفو مثبتحل ايده آل منفي+ براي تفكيك اهميت’’α‘‘با استفاده
مي. انددهي شدهتوابع هدف وزن است اما مقادير2يا1است كه عموما حامل مقاديرpگردد نتايج وابسته به ارزش كه مشاهده

.قابل پذيرش استpديگري نيز براي 

 يك مثال توسطارزيابي عملكرد مدل-4-1
و4محصول توسط3يك مثال كوچك براي سنجش عملكرد مدل تصوير شده است كه در آن قطعه5توليد كننده ايجاد

مي7مورد نياز براي آنها توسط  با3مطابق با تعداد محصوالت، امكان احداث. شودتامين كننده فراهم ظرفيت3 خط توليد
مي. ممكن وجود دارد 5در اين مطالعه. توان تعداد متفاوتي از ظرفيت در نظر گرفتتوجه كنيد كه براي خطوط توليد متفاوت

.دوره زماني آزموده شده است3هاي توليدي مختلف در طول ناحيه مشتري با تقاضاهاي متفاوتي از محصوالت نهايي كمپاني
و پارامترهاي اصلي مرتبط براي خلق خروجي مطالعه ما شامل اطالعات رايجي براي هزينه، ظرفيت، تقاضاي محصوالت

8جدول تا جدول2جدول اند كه ارزش مقادير آنها در پارامترها با استفاده از توزيع يكنواخت توليد شده. مدل است
.هاي مختلف يكسان در نظر گرفته شده استدر دورهپارامترهاي ذكر شده

pمسئله براي. آورده شده است جدول = .حل شده است α3=0.35و α1=0.42 ،α2=0.23و اهميت توابع هدف1
يك Lingo 13.0مدل توسط نرم افزار با 2.13GHz، در Intel(R) core(TM) i3 CPUدر 4.00و GB of 

RAM در. حافظه اجرا شده است با 1728مجموع شامل مثال يكمتغير 128متغير و حل 966و صفر محدود است كه
.ثانيه زمان گرفته است14نهايي آن در حدود 

 بنيادي اختصاص يافته به خطوط توليد هايداده:2 جدول

خطوط توليد پارامترها و ظرفيت خطوط توليد با سطوح ظرفيت متفاوت در دورههزينه پياده سازي
1 2 3

1  207$ 191$ 158$ سازيهزينه پياده
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 350’7 670’5 120’4 ظرفيت
2  205$ 167$ 130$ سازيهزينه پياده

 570’6 220’5 740’3 ظرفيت
3  216$ 167$ 123$ سازيهزينه پياده

 370’7 980’5 180’4 ظرفيت
.هاي زماني متفاوت يكسان در نظر گرفته شده استارزش پارامترها در دوره

 هاي مرتبط با خطوط توليدهزينه:3جدول

زمان پارامترها و متغير عمليات، همچنين جريمه به ظرفيت نرسيدن خطوط توليد در هرهزينه دورههاي ثابت
1 2 3

1  40$ 42$ 37$ هزينه ثابت
 0.19$ 0.12$ 0.16$ هزينه متغير

جريمه نرسيدن به سقف
 0.036$ 0.022$ 0.034$ ظرفيت

2  39$ 43$ 34$ هزينه ثابت
 0.20$ 0.12$ 0.15$ هزينه متغير

جريمه نرسيدن به سقف
 0.030$ 0.037$ 0.027$ ظرفيت

3  42$ 43$ 39$ هزينه ثابت
 0.27$ 0.18$ 0.20$ هزينه متغير

جريمه نرسيدن به سقف
 0.026$ 0.034$ 0.033$ ظرفيت

و هزينه نوعي محصوالت نگهداري شده در انبار مراكز:4جدول  ظرفيت
زمان پارامترها و هزينه نگهداري موجودي محصوالت توليد شده در مراكز توليد در هر دوره ظرفيت

1 2 3 4
1  600’7 400’6 000’6 500’7 ظرفيت

 0.061$ 0.061$ 0.078$ 0.067$ هزينه نگهداري
2  600’7 400’6 000’6 500’7 ظرفيت

 0.083$ 0.064$ 0.074$ 0.067$ هزينه نگهداري
3  600’7 400’6 000’6 500’7 ظرفيت

 0.081$ 0.064$ 0.064$ 0.083$ هزينه نگهداري

 پارامترهاي مرتبط با فروش محصوالت متنوع:5جدول
پارامترها و واحد منافع محصوالت در هر دوره تقاضاي نواحي مشتري

1 2 3
 1.01$ 0.91$ 1.34$ منافع
1ناحيه تقاضا 3’680 3’670 3580 

2ناحيه 3’420 3’330 3280 
3ناحيه 4’770 3’630 2650 
4ناحيه 3’460 3’350 3600 
5ناحيه 2’970 3’440 3290 

.هاي مختلف يكسان در نظر گرفته شده استپارامترهاي ذكر شده در دوره

ط با توليدباطالعات مرت:6جدول
محصوالت توليد شده بوسيله واحد قطعات مورد نياز براي توليد محصوالت

1 2 3 4 5
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1 1خط توليد 4 1 0 0 12 
2 2خط توليد 0 1 1 2 7
3 3خط توليد 1 0 3 0 0

هاپارامترهاي منحصر به تامين كننده:7جدول
پارامترها و محدوديت ظرفيت فراهم كردن قطعه توسط تامينوزن، بهره ها در هر دورهكنندهوري

1 2 3 4 5 6 7
 0.77 0.88 0.68 0.77 0.92 0.71 0.59 وزن
1قطعه وريبهره 0.70 0.40 0.19 0.31 0.29 0.40 0.40 

2قطعه  0.26 0.83 0.22 0.31 0.83 0.40 0.66 

3قطعه  0.53 0.69 0.18 0.23 0.41 0.18 0.74 

4قطعه  0.49 0.24 0.53 0.78 0.43 0.35 0.42 

5قطعه  0.65 0.39 0.16 0.22 0.20 0.85 0.35 
1قطعه ظرفيت 40’600 44’260 54’560 0 0 34’500 33’800 

2قطعه  28’240 18’800 25’060 17’380 0 0 23’200 

3قطعه  60’540 0 43’940 52’620 39’660 28’660 42’680 

4قطعه  0 19’420 19’100 10’100 14’860 21’560 22’260 

5قطعه  102’540 101’340 118’480 93’440 90’860 108’668 99’324 

.هاي مختلف يكسان در نظر گرفته شده استدر دورهپارامترهاي ذكر شده

مي:8 جدول  شودپارامترهاي مرتبط با تامين كننده كه بين مراكز توليد مختلف متفاوت ديده
مراكز توليد پارامترها ها توسط مراكز توليدتامين كنندهازريسك تاميت قطعات

1 2 3 4 5 6 7
1 1قطعه ريسك 0.35 0.13 0.00 0.42 0.20 0.39 0.07 

2قطعه 0.05 0.51 0.44 0.27 0.01 0.37 0.01 
3قطعه 0.00 0.52 0.43 0.24 0.01 0.08 0.07 
4قطعه 0.42 0.19 0.33 0.03 0.18 0.04 0.27 
5قطعه 0.48 0.19 0.39 0.40 0.42 0.02 0.14 

2 1قطعه ريسك 0.34 0.16 0.25 0.40 0.40 0.22 0.07 
2قطعه 0.15 0.46 0.26 0.53 0.14 0.40 0.37 
3قطعه 0.21 0.42 0.49 0.51 0.19 0.36 0.19 
4قطعه 0.00 0.42 0.11 0.38 0.24 0.14 0.34 
5قطعه 0.45 0.13 0.30 0.16 0.35 0.23 0.49 

3 1قطعه ريسك 0.34 0.11 0.23 0.29 0.18 0.19 0.20 
2قطعه 0.28 0.42 0.49 0.25 0.02 0.44 0.09 
3قطعه 0.37 0.36 0.07 0.45 0.52 0.50 0.41 
4قطعه 0.29 0.41 0.34 0.19 0.41 0.08 0.00 
5قطعه 0.25 0.33 0.18 0.38 0.14 0.40 0.08 

4 1قطعه ريسك 0.35 0.11 0.26 0.25 0.10 0.24 0.09 
2قطعه 0.44 0.07 0.13 0.31 0.38 0.21 0.19 
3قطعه 0.18 0.07 0.48 0.21 0.29 0.25 0.17 
4قطعه 0.53 0.10 0.49 0.21 0.04 0.53 0.07 
5قطعه 0.33 0.07 0.12 0.26 0.46 0.24 0.04 

.هاي مختلف يكسان در نظر گرفته شده استريسك تامين در دوره

 هاي مدلخروجي-4-2-2
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و طراحي يك هاي مدل با تصميمات مدل در انتخاب بهترين تامين كنندهخروجي ريزي صحيح براي هر محصول برنامهها
در. اند مصور شده استكه در راه ارضاء تقاضاي بازار توليد شده  پارامترهايتا جدولبر اساس پارامترهاي اثرگذار داده شده

.هاي مختلف يكسان در نظر گرفته شده استدر دورهشده ذكر

و ظرفيتتامين كننده، جدول و همچنين محاسبه تعداد مطلوب خطوط توليد براي هاي مناسب براي تامين قطعات اوليه
.تضمين بهينگي توابع هدف متفاوت توسط مدل تعيين شده است
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مدل:9جدول حل از حاصل نتايج
زمان توليد مراكز ظرفيت توليدسطوح شدهپيادهخطوط سازي توسط شده توليد توليدمحصوالت خطوط ظرفيت ميانگين

توليد بكارگرفته
سطح
موجودي

هدف ارزش

1 2 3 1 2 3

F
ه)
دف
د ه
چن

)

1 1 3 3 3 7’350 6’570 7’370 % 100 3’793

0.0711

2 3 3 - 7’350 6’570 0 % 100 0
3 3 2 3 7’350 3’953 3’500 % 74 6’400
4 3 3 2 7’350 6’570 5’980 % 100 7’600

2 1 3 3 3 5’918 6’570 7’370 % 93 7’270
2 3 3 3 0 4’528 7’370 % 56 0
3 3 2 3 0 3’189 5’980 % 46 6’400
4 3 3 2 1’442 6’570 5’980 % 70 0

3 1 3 3 3 7’350 6’570 7’370 % 100 0
2 3 3 3 7’350 6’570 7’370 % 100 0
3 3 2 3 6’820 5’220 5’980 % 90 0
4 3 3 2 7’350 6’570 5’980 % 100 0

كننده:10جدول تامين هر ريسك و وزن فاكتور؛ دو توسط تامين درصد مقايسات

زمان
مراكز
توليد

كنندهسهم دورههاتامين هر در آنها به يافته اختصاص ريسك و وزن و قطعات تامين ريسك(در وزن، تامين، )درصد

1 2 3 4 5 6 7
1 1 (0.48,0.59,0.07) (0.72,0.54,0.00) (0.25,0.90,0.73) (0.51,0.77,0.14) (0.50,0.46,0.00) (0.59,0.88,0.07) (0.30,0.59,0.00)

2 (0.59,0.51,0.00) (0.59,0.47,0.25) (0.80,0.37,0.00) (0.64,0.48,0.00) (0.60,0.68,0.07) (0.64,0.87,0.68) (0.52,0.32,0.00)
3 (0.47,0.00,0.00) (0.68,0.23,0.00) (0.53,0.92,0.28) (0.67,0.77,0.59) (0.87,0.08,0.00) (0.50,0.38,0.00) (0.51,0.22,0.12)
4 (0.44,0.27,0.00) (0.33,0.71,0.33) (0.72,0.75,0.11) (0.35,0.05,0.00) (0.83,0.00,0.00) (0.47,0.07,0.00) (0.39,0.77,0.56)

2 1 (0.52,0.66,0.31) (0.93,0.56,0.00) (0.40,0.90,0.19) (0.43,0.79,0.12) (0.62,0.45,0.23) (0.44,0.64,0.15) (0.76,0.46,0.00)
2 (0.67,0.57,0.00) (0.76,0.49,0.06) (0.81,0.37,0.00) (0.91,0.49,0.00) (0.67,0.66,0.11) (0.46,0.63,0.83) (0.82,0.25,0.00)
3 (0.53,0.00,0.00) (1.05,0.24,0.00) (0.59,0.92,1.00) (1.09,0.79,0.00) (0.94,0.08,0.00) (0.56,0.28,0.00) (0.54,0.17,0.00)
4 (0.50,0.30,0.00) (0.62,0.74,0.35) (0.55,0.75,0.31) (0.67,0.05,0.00) (0.94,0.00,0.00) (0.37,0.05,0.00) (0.63,0.60,0.34)

3 1 (0.57,0.76,0.13) (0.66,0.72,0.00) (0.29,0.81,0.15) (0.87,0.89,0.64) (0.51,0.39,0.00) (0.39,0.82,0.09) (0.79,0.49,0.00)
2 (0.72,0.65,0.13) (0.55,0.63,0.06) (0.87,0.33,0.00) (1.30,0.55,0.00) (0.46,0.57,0.00) (0.49,0.81,0.81) (0.86,0.27,0.00)
3 (0.54,0.00,0.00) (0.68,0.30,0.00) (0.67,0.83,0.22) (1.27,0.89,0.66) (0.78,0.07,0.00) (0.36,0.35,0.12) (0.67,0.18,0.00)
4 (0.51,0.35,0.00) (0.47,0.95,0.89) (0.75,0.68,0.11) (0.80,0.05,0.00) (0.76,0.00,0.00) (0.47,0.07,0.00) (0.64,0.65,0.00)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١١ 

و مدل تامين كننده طراحي براي هر يك از توابع هدف بطور مجزا به اجرا در آمده ريزي يك هاي مناسب براي برنامهاست
و انبار تخمين زده استبرنامه بهينه بر طبق اهداف مختلف را به جهت تعيين استراتژي از جدول. هاي خريد، توليد تعدادي

و با اهميت در مدل را طي دوره در اين. هاي مختلف در بهينگي حالت يكپارچه شده به نمايش گذاشته استمتغيرهاي اصلي
ت مختلف توليد شده، ميانگين درصدو قادر به توليداند، تعداد محصوال اندازي شدهجدول خطوطي كه در حال حاضر راه

و نهايتاََ مقدار تابع هدف گزارش شده است . استفاده از ظرفيت خطوط توليد، موجودي ذخيره شده در انبار
هاي مختلف در مقايسه با وزن هاي متمايز طي دورهدرصد تامين مواد اوليه را توسط هر كمپاني از تامين كننده جدول

∑%و ريسك$$��#!"! �%#	���' ( )	��	 مي' مي. دهدهر تامين كننده نشان مبراي مثال شاهده كرد كه درصد توان
با7تا1در دوره اول از تامين كننده1تامين قطعات موردنياز براي مركز توليد  به ترتيب برابر

و وزن كمتر تامين كننده اين تفاوت. است} 0.07,0,0.73,0.14,0,0.07,0{ در مقايسه با تامين2ها با توجه به ريسك باالتر
.قابل توجيه است1كننده 

 گيريتيجهن-5
و ريسك تامين دو فاكتور مطالعهدر اين ريزي غيرخطي به همراه ساير پارامتر موثر براي پيكربندي يك مدل برنامهاهميت

و تعيين استراتژي توليد در يك شبكه يكپارچه شده زنجيره  صحيح مختلط براي انتخاب تامين كننده، تخصيص سفارشات
حل مدل رياضي چند هدفه پيشنهاد شده از روشي با هدف كمينه سازي فاصله از بردار.ه شده استتامين بكار گرفت براي

كه Lingoسازي مدل نهايي توسط نرم افزار بهينه. آل استفاده شده استايده حل گرديد و تحليل مدل براي تشريح اعتبار
ونتايج برنامه يك ريزي بهينه محاسبات حاصل نشان دهنده كارايي اثربخشي مسئله توسعه داده شده انتخاب تامين كننده در

.اي استمحيط چند دوره
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