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  مقدمه
بيني جهان امروز، موفقيت يك بنگاه بستگي زيادي به  در محيط پرتالطم و غيرقابل پيش

تأمين خواهد  ارتباطات در ميان اعضاي زنجيرهتوانايي هماهنگي آن در شبكه پيچيده 
عنوان يك رويكرد يكپارچه براي مديريت مناسب  مين بهتأ مديريت زنجيره .]14[داشت

شرايط محيطي گويي سريع به  اطالعات و جريان پولي و توانايي پاسخ جريان مواد وكاال،
 كنندگان، مينفتن روشي براي بهترين رابطه با تأكنندگان و نيز يا ميناست و تعيين تعداد تأ

مين تأ اي دستيابي به زنجيرهبر .]10[مين استتأ در زنجيرهشده  ترين مطالب مطرح از مهم
ارزيابي،  د، فرايندشو يندهايي كه در هر سازماني مطرح ميترين فرآ مناسب، يكي از مهم

گير بودن فرآيند انتخاب  قتبر و و هزينه .كنندگان است مينانتخاب و بهبود مستمر تأ
 كنولوژي اطالعات و ارتباطات ازسو و توانمندي روزافزون ت يك كنندگان از مينتأ

ده هاي پشتيبان تصميم ش ها به سمت توسعه سيستم موجب حركت سازمان ديگر، سوي
گيري براي ارزيابي و انتخاب  ايجاد يك سيستم پشتيبان تصميم رو ؛ ازاين]22[است

تگي كاهش وابس براي اطالعات فناوريبر  كنندگان مناسب، به كمك ابزارهاي مبتني مينتأ
سيستم پشتيبان تصميمي كه در اين پژوهش . رسد نظر مي ف به شهود افراد، ضروري بهصر

د و كن ناسب با نوع محصول انتخاب ميكنندگان را مت مينشود، توانمندترين تأ طراحي مي
توليدي  هاي حائز اهميت باشد كه محصول يها و صنايع تواند در سازمان استفاده از آن مي

له كننده يك مسئ طوركلي انتخاب تأمين به .دشو تشكيل ميآنها از قطعات متعددي 
هاي پيشنهاد شده در ادبيات مرتبط با اين موضوع را  روشو  معياره استگيري چند تصميم

ي كه تمركز آنها بر بررسي و ارائه هاي دسته اول، پژوهش: سته تقسيم كردتوان به دو د مي
است  ميت آنها از ديدگاه شركت خريدارمعيارهاي انتخاب منبع تأمين و برآورد درجه اه

مانند مدل امتيازبندي  كنند؛ هاي وزني كه بر معيارهاي ارزيابي تمركز مي كه در آنها از مدل
شود و دسته دوم،  اي استفاده مي مراتبي يا مدل تحليل شبكه خطي، مدل تحليل سلسله

ن از طريق توسعه و كنندگا هاي مختلف تأمين كه بيشتر به شناسايي گزينه هايي پژوهش
بر استدالل موردگرا،  هاي مبتني اي، سيستم تحليل خوشه: هاي خاص مانند كارگيري روش به
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مراتبي،  ها، تحليل سلسله هاي پشتيبان تصميم، تحليل پوششي داده هاي آماري، سيستم مدل
ريزي  مانند برنامه(ريزي رياضي  هاي هزينه كل مالكيت، هوش مصنوعي و برنامه مدل
فرآيند انتخاب و بنابراين كمتر به كل  ؛]16[پردازند مي )، عدد صحيح و چندهدفهطيخ

با نگاهي يكپارچه به  در اين پژوهش .طور يكپارچه پرداخته شده است تخصيص سفارش، به
دهيم كه  سيستم معنادار، مدلي ارائه مي عنوان كننده به كل فرآيند ارزيابي و انتخاب تأمين

ر اين مدل ابتدا با د .درنظر گرفته شده است يادشدههاي  از پژوهشهر دو دسته  در آن
مه با شود و در ادا كنندگان پرداخته مي هاي مناسب، به ارزيابي تأمين توجه به شاخص
كننده و تخصيص، سفارش  له انتخاب تأمينريزي رياضي، مسئ هاي برنامه استفاده از مدل

ي گذشته، مدل ها وت در مقايسه با پژوهششود و به اين ترتيب با نگاهي متفا مدل مي
. دهيم گراي خود قرار مي يبان تصميم مدلرا مبناي طراحي سيستم پشتريزي رياضي  برنامه

آوري  از نظر جمع. استرياضي  سازيمدل -داراي دو رويكرد توصيفي پژوهشروش 
نوع  .ستاتوصيفي  پژوهش، موضوع كيتئور ي نهيشيو پ اتيبه ادب يابيدست براياطالعات 
 .است يكاربرد -ياديبن نيز پژوهش

  
  ادبيات پژوهش

مباحث  ي درباره يبسيار هاي پژوهش و جديدي نيست ي مسئله كننده تأمين انتخاب مسئله
 مديريت فلسفه از ايجاد پيش درواقع .دارد وجود مسائل نوع اين سازيو مدل مفهومي

 ].1[يافت فروشنده تخابان عنوان با توان را مي متعددي مقاالت تأمين، زنجيره

مبناي كاهش كنندگان بر مدل رياضي غيرخطي براي انتخاب تأمين، پور و برين قدسي
ايط محدوديت ظرفيت طراحي و حل نظر گرفتن شرهاي موجودي را با در همزمان هزينه

در اين مدل پارامترهاي مدت زمان تحويل، اثر كيفيت در ميزان سفارش و شرايط . اند دهكر
افزار اكسل حل و جواب  اين مدل به كمك الگوريتمي در نرم. حاظ نشده استتخفيف ل

 ].13[دست آمده است هبهينه ب
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در راستاي انتخاب  را ك موجوديريزي صفر و ي مدل رياضي برنامه ،ارنست و كامراد
ويل و تقاضاي احتمالي توسعه نظر گرفتن پارامترهاي مدت زمان تحكننده با در تأمين
جواب بهينه  .اين مدل شرايط تخفيف و كيفيت محصوالت لحاظ نشده است در .اند داده

 .]12[دست آمده است كوافيشنت واريانس بهشده به كمك  مدل با قوانين تعيين

كنندگان را با درنظر  سازي مقدار سفارش به تأمين بهينه ، مدل رياضي خطي برايتيسا
در اين مدل . هي توسعه داده استد هاي نگهداري و سفارش گرفتن شرايط تخفيف و هزينه

همچنين اين مدل . محدوديت ظرفيت، متغير احتمالي مدت زمان تحويل لحاظ نشده است
. ندكنندگان موردنظر مشخص هست گيري نداشته، فرض بر اين است كه تأمين حالت تصميم

 .]17[حل شده است lingoافزار  اين مدل خطي توسط نرم

سفارش كنندگان و مقدار  خطي براي انتخاب تأمين مدل رياضي ،وادها و رويندران
نظر گرفتن مدت زمان تحويل و كيفيت قطعي و ثابت و اقتصادي به هر يك را با در
. هاي موجودي نيست مبناي هزينها بره در اين مدل هزينه.اند محدوديت ظرفيت توسعه داده

 .]19[تني و چندهدفه حل شده اسريزي آرما هاي برنامه اين مدل توسط روش

مقاله  ، پژوهشگرانبستن نتايج آنها كار هيات پژوهش و بدر ادب هاي باال مطالعهبا استفاده از 
اي گرفتن مدل جديدي بركننده،  مينچندتأمحصولي و دبر اين باورند كه در حالت چن

كنندگان  ميندر انتخاب بهينه تأد كه قادر باشد نگام بايد وضع كره هاي درست و به تصميم
 هاي اتخاذ تصميميك سيستم پشتيبان تصميم براي  رو ازاين كند؛كمك الزم را يران به مد
هاي موجود براي جبران  كه در آن استفاده از وامچندگانه تر در محيط تخفيفات  دقيق

  .دشو ز لحاظ شده است، ارائه ميمحدوديت بودجه ني
  

  كننده معيارهاي انتخاب تأمين
 درنظر مختلفي معيارهاي ،كنندگان انتخاب تامين ينهزم در شده م انجا هاي پژوهش در

مديران خريد در  پرسشنامه براي 273ارسال ديكسون، با  ،1966در سال . است شده گرفته
كيفيت،  كهاي  گونه بهد كننده را ارائه كر معيار ارزيابي تأمين 23ت متحده، كانادا و اياال
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موقعيت و . شدندشناسايي  باره در اين ترين معيارها عنوان مهم قيمت و عملكردتحويل به
همچنان اين معيارها  ولي كند مياهميت اين معيارها را مشخص  محيط صنعتي مربوطه

 .]9[ار هستندين رابطه از اهميت بااليي برخوردعنوان معيارهاي كليدي در ا به

 تحويل قيمت، معيارهاي  كه  اند رسيده نتيجه اين به مقاله 74 بررسي با وبر و همكارانش نيز

 كننده تأمين انتخاب معيارهاي عنوان به ها مقاله اين% 54 و % 59، %80 در به ترتيب كيفيت و

كننده يك مسئله  نانتخاب تأمي: گيري وبر شامل اين نكات است نتيجه. اند شده گرفته درنظر
 .هاي خريد وابسته است ها و استراتژي اولويت معيارها به موقعيتمعياري است و چند

 خاص خود معيارهاي خود كنندگان تأمين انتخاب براي سازماني هر، همچنين نتيجه گرفتند
  .]21[گيرد مي درنظر را
 

  انواع تخفيفات
از اين حقيقت است كه خريداران به خريد  هاي تخفيفاتي، ناشي استفاده از طرحدليل 

داران بايد تصميم خري .تأمين كاهش يابد هاي زنجيره ينههزمقادير بيشتر تشويق شوند و 
ها تا از تخفيفات پيشنهادي آن ه تخصيص دهندكنند تأمينيرند كه چه مقدار سفارش به هر گ

  :كه عبارتند از شرايط تخفيف متداول وجود داردكلي سه نوع طور به. مند شوند بهره
در اين نوع تخفيف تعدادي نقاط شكست قيمت وجود دارد و با  :تخفيف مقداري كلي

  .يابد شده كاهش مي ت خريد براي تمام مقادير خريداريازه سفارش، قيمافزايش اند
در اين نوع تخفيف نيز مشابه قبلي، تعدادي نقاط شكست وجود : تخفيف مقداري نموي

شود و به اقالمي كه در  شامل تمام اقالم نمي اين تفاوت كه قيمت در هر محدوده دارد، با
 .شود نهادي همان بازه تخصيص داده مييشگيرند، قيمت پ هر بازه شكست قرار مي

الت چندمحصولي معنادار در اين نوع تخفيف كه در ح: تخفيف بر روي ارزش كل خريد
مبلغ خريد،  اساس كلشده از هر محصول، بر است، صرفنظر از تركيب مقادير خريداري

  .دشو تخفيف پيشنهاد مي
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  كننده پشتيبان تصميم براي انتخاب تأمينضرورت طراحي سيستم 
وتر، هاي كامپي سيستم پشتيبان تصميم، سيستمي است كه با استفاده از منابع انساني و قابليت

و  كند كمك مي) نيافتهو ساختار يافته ساخت مسائل نيمه(مدير را در حل مسائل پيچيده
 2توربانبندي  اساس تقسيمبر DSS1كلي يك رطو هب ].1[بخشد كيفيت تصميم را بهبود مي

 :جزء اصلي زير باشد كه عبارتند از پنجامل تواند ش مي

طبيعي  .شامل پايگاه داده و سيستم مديريت پايگاه داده است: ها سيستم مديريت دادهزير .1
 .ها و اطالعات دارد هاي خود نياز به داده براي انجام پردازش DSSاست كه هر 

اين . ندهست هاDSSها يكي از اجزاي كليدي بسياري از  مدل: سيستم مديريت مدلزير .2
- هاي بهينه هاي رياضي و تحليلي مانند مدل اي از مدل شامل مجموعه تواند ميسيستم زير

 .باشد... سازي، آماري، مالي و 

مختلف سيستمي متشكل از پايگاه دانش و ابزارهاي : سيستم مديريت پايگاه دانشزير. 3
از كه ...) يي كامپيوتري و هاي عصبي، بينا هاي خبره، شبكه سيستم مانند(هوش مصنوعي 

  .كنند هاي مربوطه استفاده مي انجام استنتاج برايدانش موجود در پايگاه دانش 
  .رود كار مي از او به هاارتباط با كاربر و گرفتن دستور براي :كاربر رابطسيستم زير .4

با  رو نازاي ؛]18[شود عنوان بخشي از سيستم درنظر گرفته مي كاربر هم به: خود كاربر .5
 هنگام و به گيري درست تأمين و لزوم تصميم خريد در زنجيره  لهتوجه به اهميت مسئ

هاي كاالي  ويژگي و منتخباساس معيارهاي كنندگان بر براي انتخاب بهترين تأمين
ان را در ندگگير تا تصميم ه شوديبان تصميمي ارائنظر، ضروري است سيستم پشتمورد

تصميمات،  كيفيتبهبود به پشتيباني كند و منجر اف استراتژيك خريد،جهت اهد
انتخاب نادرست  زيرا كارايي و اثربخشي شود؛ هزينه و افزايش جويي در زمان و صرفه
در ]. 3[همراه داشته باشد تأمين به را براي كل زنجيره عواقب جديتواند  كننده مي تأمين

ن تصميم درنظر گرفته شده در اين پژوهش، كليه اجزاي يك سيستم پشتيبا مدل ارائه
همراه اطالعات اوليه  و ميزان اهميت هر يك از آنها به معيارها. شده است

                                                       
1. Decision support system 
2. Turban 
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اين اطالعات در . دهند هاي اين مدل را تشكيل مي كنندگان، متغيرها و ورودي تأمين
هاي اين  شود و خروجي پردازش مي) هدفهمدل رياضي چند(ت مدلسيستم مديريزير

شده به هر يك از آنها  هاي تخصيص داده گزيده و سفارشبر كنندگان سيستم، تأمين
كنندگان و اطالعات  ل تأمينپايگاه داده اين سيستم پشتيبان تصميم نيز شام. است

 .شود ز نگه داشته ميرو به آنها است كه به مربوط

  
  پژوهشمعرفي مدل 
-خريد تكهاي  كننده براي موقعيت اب تأمينشده در حوزه انتخ هاي انجام بيشتر پژوهش

و محاسبات  دليل جلوگيري از پيچيده شدن مدل و معموالً بهاند  محصولي طراحي شده
؛ شود يمنظر گرفته دريك نوع تخفيف  تنهايا  شده،ناديده گرفته تخفيفات ، يرياض

دلخواه و ساير مشخصات شرايط تخفيف توانند  يمكنندگان  تأمينكه در واقعيت،  درحالي
 .ندكها را انتخاب  بهترين گزينه با توجه به موقعيت خودريدار كنند و خخود را اعالم 

   .نظر گرفته شده استطور همزمان هر سه نوع تخفيف در همين منظور در اين مقاله به به
  :زير است شرح هاست بتوجه قرار گرفته مورد پژوهشاي كه در اين  لهمسئ

 كننده تأمينهر . دكننده، تأمين كن موردنياز خود را از چند تأمين اقالمسازماني قصد دارد "
تخفيف دلخواه خود را طور همزمان ارائه دهد و مجاز است  را به قلميك يا چند  دتوان يم

كه  نباشد ياز كافيند اقالم مورديخر يبرانيز ممكن است دار يبودجه خر. انتخاب كند
  ."ن استفاده كنديبا نرخ بهره مع بانكي واماز  تواند صورت مي دراين

. شودذخيره مي، DSSدهند در پايگاه داده كه ارائه مياقالمي كنندگان و تأمين طالعاتا
، هدشمختلف ارزيابي  زوايايكنندگان از  معيارهاي اوليه، توانمندي تأميناساس ابتدا بر

مرحله بعد به توانمندترين  در ها شود تا سفارش كننده محاسبه مي امتياز هر تأمين
كليه ( :كليه مراحل مدل پيشنهادي بدين شرح است .ص داده شودكنندگان تخصي تأمين

  .)ترسيم شده است) 1(نمودار شمارهمراحل اين مدل سيستماتيك در 
   



  96 1391، پاييز 12 شماره ،4 دوره اطالعات، فناوري مديريت

  فاز اول
تعيين ميزان اهميت آنها توسط  انتخاب معيارهاي ارزيابي اوليه از ليست پيشنهادي و .1

 .كاربر سيستم با توجه به موقعيت خريد

كنندگان در ارتباط با معيارهاي مرحله قبل و ازي اطالعات تأمينسآوري و ذخيرهجمع .2
  .دهندو نوع تخفيفي كه ارائه مي اقالمنوع 

 .كنندگان با توجه به نتايج دو مرحله قبلمحاسبه امتياز هر يك از تأمين .3

  فاز دوم
ريزي رياضي  له در قالب يك مدل برنامههاي مسئاهداف و محدوديت نظر گرفتندر .1

  ؛صحيح و صفر ويكمركب عدد
 ؛اقالمتعيين ميزان اهميت توابع هدف با توجه به موقعيت خريد و نوع  .2

تخصيص  ايرستفاده از الگوريتم ژنتيك بسازي مدل چندهدفه تا حدممكن با ابهينه .3
كنندگاني كه با توجه به معيارهاي انتخابي، امتياز باالتري مقدار بهينه سفارش به تأمين

  .اندكسب كرده
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 نمودار مدل پيشنهادي .1 نمودار

   

 

 يمال ييقدرت و توانا
 يكيو تكنولوژيفن ييتوانا
و خدمات پس يبانيپشت ييتوانا

  از فروش
/استانداردها/ يريتمد يها نظام

  ها يرنامهتقد
 يفناور ينهدر زم ييتوانا

  اطالعات
 يندر تأم يريپذ انعطاف
 ياييجغراف يتموقع
 عملكرديشينهپ

 ورودي سيستم

معيارها)ميزان اهميت(ين وزنتعي
توسط كاربر سيستم، بسته به 

 موقعيت خريد

  پايگاه داده سيستم 

 

كننده  تأمين
N 

 
كننده تأمين

N 

  1كننده  تأمين
 مشخصه اول -
 مشخصه دوم -
- .......................

مين
ت تأ

العا
ه اط

خير
ذ

ان 
دگ

كنن
 

  1تخفيف نوع

2فيف نوعتخ

3تخفيف نوع

 1كننده تأمين

... 

 n1كننده تأمين

 n1+1كننده تأمين

...
  

 n2كنندهتأمين

 n2+1كننده تأمين

...
  

 n3كننده تأمين

 كنندگانتخصيص سفارش به تأمين
 )xijوxijkتعيين مقدار(

 خروجي سيستم

  : تابع هدف 4ه كردن حل مدل رياضي به منظور بهين
با لحاظ كردن (هزينه كل حداقل كردن  -

  ؛)تخفيفات
خريد از آن ( ارزش كل خريد حداكثر كردن -

امتياز را در مرحله كنندگاني كه بيشترين  تأمين
  ؛)اند قبل كسب كرده

  ؛حداقل كردن اقالم معيوب -
 .حداقل كردن تأخير در تحويل -

و )wi(كنندگان  محاسبه امتياز تأمين
  اساس معيارها بندي آنها بر رتبه

بسته به نوع محصول، وزن 
 دشو ميتعيين ) هاh(اهداف 
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  كننده مناسب و محاسبه امتياز هر تأمين انتخاب معيارهاي: فاز اول مدل
است قبل از خريد و تنظيم كنندگان نقاط قوت و ضعف متعددي دارند كه نياز تأمين

 ارزيابي براي .دحاسبه شوكننده مامتياز هر تأمينتوسط خريدار ارزيابي شوند و  قرارداد،

 درواقع كه شوند گرفته درنظر مختلفي فاكتورهاي و معيارها است كنندگان الزمتأمين

 كنندگانتأمينانتخاب به توانمي آن به توجه باو  ندهست ارزيابي براي ورودي هايداده

رو براساس  از آنجاكه اين مدل براي صنعت خاصي طراحي نشده؛ ازاين]. 4[پرداخت
هاي قبلي،  شده در پژوهش بندي معيارهاي معرفي شده و استخراج و دسته هاي انجام طالعهم

ارزيابي توانمندي  عيارهاي مبنا در صنايع مختلف برايعنوان م به پركاربردترين معيارها
صورت فرمي كه بخشي از آن در  معيارهاي پيشنهادي به .ارائه شده است كنندگان تأمين

شود تا با گيرنده قرار داده مي در اختيار تصميم ان داده شده است؛نش) 2(نمودار شماره
عنوان وزن  به شده خروجي اين فرم تكميل. ه موقعيت و استراتژي خريد تكميل شودتوجه ب

معيارها و زيرمعيارهاي . ودش كننده استفاده مييا اهميت معيارها براي محاسبه امتياز هر تأمين
 :د ازطور كامل عبارت هستن آن به

 ؛درآمد ناخالص ساالنه و ثابت ييدارا ر،سهم بازاشامل  :يمال ييقدرت و توانا -
 يستمدارا بودن س ،مرتبط يتعداد پرسنل و كارشناسان فنشامل  :يكيو تكنولوژ يفن ييتوانا -

 تجهيزات و آالت ماشين و توليد تكنولوژي و دانش سطح ،و كنترل پروژه يزير امهبرن
 ؛قطعات يو بازرس يفيكنترل ك يزاتنات و تجهدارا بودن امكا ،ساخت

 ،ها تيبه شكا يدگيرس يستمدارا بودن سشامل  :و خدمات پس از فروش يبانيپشت ييتوانا -
 يمهبا ب يارسال يها ضمانت محموله ،)يگارانت(محصوالت يفيتك ينتوان ارائه تضم

 ؛به مشكالت يدگيمتوسط زمان رس، نقلو حمل

 يالملل ينو ب يمل يداشتن استانداردهاشامل  :ها يرنامهتقد/ دهااستاندار/ يريتمد يها نظام -
 يستمداشتن س ،)ISO 9000(يفيتك يريتمد يستمداشتن س ،ارائه قابل هاي محصول يبرا
و بهداشت  يمنيا يريتمد يستمداشتن س ،)ISO 14000(يطيمح يستز يريتمد

 ؛ها يرنامهها و تقد يستمها و س نظام يرداشتن سا ،)OHSES 18000(يا حرفه
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مناسب  يو اطالعات يارتباط يها يستمدارا بودن سشامل  :اطالعات فناوري ينهدر زم ييتوانا -
 ؛ينترنتيصورت ا سفارش به يگيريسفارش و پ براي

در تعداد  يريپذ انعطاف ،يلدر زمان تحو يريپذ انعطافشامل  :يندر تأم يريپذ انعطاف  -
 ؛سفارش

 ؛يداركننده به خر ينتأم يكيدو نز يدورشامل  :ياييجغراف يتموقع -

 يانمشتر يتسطح رضا ،كارو شهرت و اعتبار در كسبشامل  :عملكرد ي يشينهپ -
سابقه كار در  ،يداركننده با خر ينتأم ييآشنا يزانو م يسابقه همكار ،يقبل) يدارانخر(

 .مربوطه يحوزه تخصص

  
  كنندگانمندي تأمينفرم تعيين ميزان اهميت معيارهاي ارزيابي اوليه توان .2 نمودار

  
در زمينه معيارهاي انتخابي، ، اند كرده يكه اعالم آمادگ يكنندگان اطالعات تأمينسپس 
 )3(نمودار شماره از آن در يكه بخش يفرم، در دهند يكه ارائه م يو نوع تخفيف اقالم نوع

گهداري ثبت و نتم، ن اطالعات در پايگاه داده سيسيا. دشو يتكميل م ،نشان داده شده است
  .روز رساني است به گيري قابلهاي بعدي تصميمورهدر د و شودمي



 100 1391، پاييز 12 شماره ،4 دوره اطالعات، فناوري مديريت

صورت كيفي هستند كه با استفاده از  كمي و تعدادي به صورت تعدادي از اين معيارها به
 برايسازي كليه مقادير،  پس از نرمال دل تبديل گشته،معا نظريه فازي به مقادير كمي
  .شود ميده استفاده كنن محاسبه امتياز نهايي هر تأمين

  
  كنندگانآوري اطالعات تأمينفرم جمع .3 نمودار

 
  له و تخصيص مقدار مناسب سفارشبهينه كردن اهداف مسئ: از دوم مدلف

كننده كه بسيار فراوان است، كيفي در زمينه انتخاب تأمين هاي برخالف پژوهش
كمي يا رياضي هستند تا  گيريي تصميمبر رويكردها هايي كه در اين زمينه مبتني پژوهش

با استفاده از اطالعاتي كه در  در اين بخش. ]15[محدود بوده است هاي اخير كمابيشسال
درنظر گرفتن  ثبت و ذخيره شده است و باكنندگان  تأمين ي دربارهپايگاه داده سيستم 

هاي  كنندگان و محدوديت بودجه خريدار و جبران آن با وام ظرفيت توليد تأمين محدوديت
تا حد ممكن بهينه  مدل تصميم موجود و ساير شرايط اعالم شده از طرف خريدار، اهداف

كنندگان و به چه مقدار  شود كدام اقالم از كدام تأمين شوند؛ يعني مشخص مي مي
مدل رياضي چندهدفه  .طور نسبي تحقق يابد د تا كليه اهداف خريد بهخريداري شو
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دهد، يك  شده را تشكيل مي گراي طراحي مدل DSSواقع هسته اصلي پيشنهادي كه در
كل با  شامل چهار هدف حداقل كردن هزينه ريزي مركب عددصحيح است كه مدل برنامه

محدوديت بودجه، حداكثر كردن ارزش كل خريد،  توجه به انواع شرايط تخفيف و
  .و حداقل كردن زمان تأخير است) حداقل كردن اقالم معيوب(حداكثر كردن كيفيت 

و اقالم با توجه به نوع  شود، يا همان كاربر سيستم خواسته مي گيرندهابتدا از تصميم بنابراين
آن را به يك را تعيين كند تا بتوان  )h(ميزان اهميت هر يك از توابع هدف موقعيت خريد

 حل الگوريتم ژنتيكبا استفاده از  دست آمده مدل بهسپس  .هدفه تبديل كرد مدل تك
له اين است كه كاربر سيستم بتواند حل مسئ يبرادهي  استفاده از روش وزن دليل. شود مي

هاي منطقي و بهينه  به پاسخ ازيناقالم موردهاي مختلف خريد و با توجه به نوع  در موقعيت
  .كنندگان سفارش دهد يابد و مقادير مناسب را به تأمين دست

  
  مسئله فروضاتم

  :زير طراحي و حل شده است هاي توجه به فرضيه با شده در اين پژوهش مدل رياضي ارائه
 ؛)چندمحصولي(طور همزمان خريداري كند مورد نياز خود را به اقالمتواند خريدار مي .1

 ؛)چندمنبعي(خريداري شو كنندهممكن است از يك يا چند تأمين قلمهر  .2

 وع تخفيف را به دلخواه ارائه دهد؛فقط يكي از سه ن ندتوامي هكنندهر تأمين .3

و يا تمامي  قلم، چند قلمنياز خريدار، يك مورد اقالماز ميان  كننده ممكن استهر تأمين .4
 ها را توليد كند؛آن

اضاي بيشتر از مقدار تق ،قلمكنندگان به ازاي هر شده از تأمين مجموع مقادير خريداري .5
 آن محصول از طرف خريدار است؛

استفاده كند و  وام با بهره معين تواند ازميخريدار با محدوديت بودجه مواجه است و  .6
تابع هدف هزينه را حداقل  نظر گرفتن چنين شرايطي و با توجه به بهره وام،سيستم با در

 كند؛مي

 شده اعداد صحيح هستند؛ ير خريداريو مقاد قلممقادير تقاضاي هر  .7
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 . صحيح و صفر و يك است ريزي مركب عدد شده يك برنامه مدل ارائه .8

  :له عبارتند از گيري مسئ پارامترهاي تصميم در اين مدل رياضي
i :؛كنندگانشاخص تأمين  
j :ها؛ شاخص محصول  
k :؛هاي تخفيفشاخص بازه  
N :؛  كنندگاننتعداد كل تأمي  
n1 :؛دهندكنندگاني كه تخفيف نوع اول را ارائه ميتعداد تأمين  

n2-n1 :؛  دهندكنندگاني كه تخفيف نوع دوم را ارائه ميتعداد تأمين  
n3-n2 :؛دهندكنندگاني كه تخفيف نوع سوم را ارائه ميتعداد تأمين  

kij :كننده تعداد سطوح تخفيفي كه تأمينi  براي محصولj دهديارائه م)i=1,2,…., n2 (؛  
ki :كننده تعداد سطوح تخفيفي كه تأمينi دهدارائه مي )i=n2+1,…,n3(؛  
pij :كننده قيمت پيشنهادي تأمينi ول براي محصj؛  
rijk :شده براي محصول  درصد تخفيف ارائهj  در سطحkكننده  ام توسط تأمينi 

)i=1,2,…,n2 (؛  
rik :شده در سطح  خفيف ارائهدرصد تkكننده ام توسط تأمينi )i=n2+1,…,n3(؛  

aijk :مقداري(مرز (تخفيف  پايين بازهkكننده ام، پيشنهاد تأمينi )i=1,2,…., n2  ( براي
  ؛jمحصول 

bijk :مقداري(مرز ( باالي بازه تخفيفkكننده ام، پيشنهاد تأمينi )i=1,2,…., n2   ( براي
  ؛jمحصول 

eik :ريالي(مرز ( پايين بازه تخفيفkكننده شده پيشنهاد تأمين ام، ارائهi )i=n2+1,…., n3(؛  
fik :ريالي(مرز ( باالي بازه تخفيفkكننده شده پيشنهاد تأمين ام، ارائهi  )i=n2+1,…., n3(؛  
vik :كننده ارزش كل خريد، از تأمينi  در سطح تخفيفk  ،)i=n2+1,…., n3(؛  
wi :كننده شده تأمين امتياز محاسبهi در فاز اول مدل qij :كننده درصد اقالم معيوب تأمينi 

  ؛jبراي محصول 
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tij : درصد اقالمي از محصولj كننده كه توسط تأمينi ؛ندشوبا تأخير تحويل داده مي  
Qj :قبول از محصول  م معيوب قابلحداكثر درصد اقالj ؛از طرف خريدار  
Tj :قبول از محصول  حداكثر درصد تأخير قابلj ؛از طرف خريدار  
Dj : كل ميزان تقاضاي خريدار از محصولj؛  
Cij :كننده ظرفيت توليد تأمينi  براي توليد محصولj؛  
h1  تاh4 :؛ميزان اهميت هر يك از اهداف  
I: ؛نرخ بهره وام بانكي  

B :؛نيازريدار براي خريد كل محصوالت موردبودجه خ  
  :له نيز عبارتند از و متغيرهاي تصميم مسئ

xijk : مقدار محصولj كننده كه از تأمينi )i=1,2,…., n2  ( در سطح تخفيفk  خريداري
  ؛)عدد صحيح(شودمي

xij : مقدار محصولj كننده كه از تأمينi )i=n2+1,…, n3 (شودخريداري مي) عدد
  ؛)صحيح

yijk : متغير صفر و يك، اگر محصولj   از تأمين كنندهi )i=1,2,…., n2 ( در فاصله تخفيف
k ؛برابر صفر ي شود، برابر يك، وگرنهخريدار  

uik :كننده متغير صفر و يك، اگر ارزش كل خريداري شده از تأمينi )i=n2+1,…., n3( ،
  ؛برابر صفر يك، وگرنهرد، برابر قرار گي kدر فاصله تخفيف 

S : متغير صفر و يك مربوط به وام بانكي، اگر هزينه كمتر از بودجه باشد، برابر صفر و اگر
  ؛هزينه بيشتر از بودجه باشد و نياز باشد مابقي هزينه را وام بگيريم، برابر يك

  :صورت است شده در اين پژوهش بدين مدل رياضي ارائه
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(1 

= × (( 	 1 − + ( ( −)(1 − ) 
 			+	 ( − )(1 − )) + ( − )(1 − ) 
 			+ (1 − 	) ) × (1 + × ) − ( × × )) 

(2 	 = × (	 + ) 
(3 	 = × ( + ) 
(4 	 = × (	 + )  

 s.t: 

(5 ∀ = ,… , , ∀ = 1,… ,  =	 	 

(6 ∀ = 1,… ,  +
(7 ∀ = 1,… ,  +	 ≤	  

(8 

( 	 	 1 − + 	( ( − )(1 − )	+
	 ( − )(1 − )) + ( −

)(1 − )	+ (1 − 	) ) ≥ 	  

(9 ∀ = 1,… ,  + ≥	  
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(10 ∀ = 1,… . , , ∀ = 1,… . ,  ≤	 					 
(11 ∀ = + 1,… . , , ∀ = 1,… . ,  ≤	 	 
(12 ∀ = 1,… . , , ∀ = 1,… . , , ∀ = 1, … ,  ≤ 	 ≤ 	 			 
(13 ∀ = + 1,… . , , ∀ = 1,… ,≤ 	 ≤ 	  

(14 ∀ 	= 1,… , n , ∀ = 1,… . , m y ≤ 1				 
(15 ∀ 	= n + 1,… , n , ∀ = 1,… . ,m u ≤ 1					 

  
حداقل كردن هزينه كل با درنظر  ي دهنده تابع هدف اول، نشانشده،  ارائهدر مدل رياضي 

حداكثر كردن  ي دهنده تابع هدف دوم، نشان. گرفتن انواع تخفيف و كمبود بودجه است
كنندگاني است هدف اين تابع تخصيص مقادير سفارش به تأمين است؛ ارزش كل خريد

حداقل  ي دهندهتابع هدف سوم، نشان. اند دست آورده همرحله اول ب كه بيشترين امتياز را در
- تابع هدف چهارم، نشان. اي حداكثر كردن كيفيت است گفته الم معيوب يا بهكردن اق

خريدار با  هاي اين تابع برآورده كردن احتياجف هد ي حداقل كردن تأخيرات است؛ دهنده
له را نشان هاي مسئ نيز محدوديت پانزدهتا  ششفرمول  .استكمترين تأخيرات زماني 

  .دهند مي
  

  مطالعه موردي شركت امرسان
هاي باكيفيت و متناسب با نياز مشتري، الزم است اقالم  شركت امرسان براي توليد محصول

-در اين بين كمپرسور، موتور .دتأمين كن كنندگاني مناسب تهيه و نميموردنياز خود را از تأ

شركت هستند كه با  هاي ترين اقالم براي توليد محصول عنوان مهم فن و ترموستات به
ش، دپارتمان خريد شركت امرسان شده در اين پژوه ده از سيستم پشتيبان تصميم ارائهاستفا
 برايتضميني  تسهيل فرآيند خريد، تواند ضمن برآورده كردن اهداف شركت و مي
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نظر يعني سه قلم مورد .كنندگان و تخصيص مقادير بهينه سفارش باشد انتخاب بهترين تأمين
كنندگان موجود خريداري  طور همزمان از تأمين هفن و ترموستات ب كمپرسور، موتور

يري از وابسته كنندگان و جلوگ دليل ظرفيت توليد محدود تأمين اي كه به گونه به شوند؛ مي
شده  هاي تخفيفاتي ارائه گيري از مزاياي تمام طرح بهره ايركننده و ب شدن به تنها يك تأمين

 شركت امرسان .شود كنندگان از سياست چندمنبعي استفاده مي توسط هر يك از تأمين
 جدول(مشخص و شرايط كيفيت و زمان معين با تقاضاي سه نوع محصول راخواهد  مي

شرايط  دهند و اي كه هر يك نوع خاصي از تخفيف را ارائه مي كننده تأمين سه از) 2شماره 
و  4 شماره جدول(اند هاي تخفيف، كيفيت و زمان تحويل خود را اعالم كرده قيمت، بازه

و  دومحصول  ،دومكننده  ، تأميندوو  يك، محصول اولكننده  تأمين. خريداري كند ،)5
كنندگان با استفاده از  اين تأمين. دهنديصول را ارائه مهر سه مح سوم،كننده  و تأمينسه 

 )3(شمارهدر جدول  اند و امتياز آنها محاسبه شده، معيارهاي پيشنهادي در مدل ارزيابي شده
  .نشان داده شده است

  هاي بعدي سهولت استفاده عرفي شماره هر قطعه يا مجموعه برايم .1جدول 
  شماره اقالم  نام اقالم
  1  كمپرسور
  2  فنموتور

  3  ترموستات
  

  خريدار شده از طرف شرايط اعالم و ها ينيازمند .2جدول 
 شرايط اعالم شده از طرف خريدار

تقاضا از هرميزان
  محصول

درصد اقالم معيوب
  قبول از هر محصول قابل

  درصد تأخير قابل
  قبول از هر محصول

بودجه 
)B(  

نرخ بهره 
  )L(وام 

D1=  
100 

D2=  
100  

D3=  
200  

Q1=  
 %10  

Q2=  
%10  

Q3=  
 %10  

T1=  
%5  

T2=

%5  
T3= 

%5  1000 1/0  
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  مدل اول كننده در فاز امتياز هر تأمين .3جدول 

شماره 
  كننده ينتأم

كنندهاقالمي كه هر تأمين
امتياز حاصل از ارزيابي هر   نوع تخفيف  ارائه مي دهد

  w(  1  2  3(كننده  تأمين
1     all-unit discount 5/0  
2     Incremental discount 2/0  
3     total volume discount 3/0  

  
 كنندگان اطالعات تأمين .4جدول 

شماره 
 ينتأم

  كننده

يمتقيسماتر
)p( 

درصد اقالم يسماتر  )C(يت ظرف يسماتر
  )q(يوبمع

 يلدرصد تحو يسماتر
  )t(ير با تأخ

  شماره محصول  شماره محصول  شماره محصول  شماره محصول
1 2 3 1 2 3 1 2 3  1  2  3  

1  5 3  50 50  2% 3%   3%  2%    
2   2 5  50 150  2% 1%    1%  2%  
3  4 2 6 100 50 100 1% 4% 3%  4%  3%  1%  

  
  كنندگان تخفيف تأمينهاي  و بازهشرايط  .5جدول 

شماره 
 ينتأم

  كننده

درصد   1محصول 
  تخفيف

درصد   2محصول 
  تخفيف

درصد   3محصول 
يهابازه  تخفيف

 تخفيف يمقدار
يمقداريهابازه

 تخفيف
 يمقدار يها بازه

  تخفيف

1  
10 X111 0 0 20 X121 0 02/0   X131     
20 X112 11 05/0 40 X122 21 05/0   X132      
50 X113 21 1/0 50 X123 41 1/0   X133      

2  
 X211   10 X221 0 01/0 50  X231 0  02/0  
 X212   30 X222 11 03/0 100  X232  51  07/0  
 X213   50 X223 31 05/0 150  X233  101  12/0  

3  
درصد   شده از هر نوع يكل محصوالت خريدار يتخفيف در مجموع برا يريال يهابازه

  تخفيف
500 V31 0  03/0  

1000 V32 501  05/0  
1200 V33 1001  1/0  
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نتايج اعداد،  يساز و نرمال توسط كاربر سيستمله ت اهداف مسئيزان اهمين ميياز تعپس 
  .آيد دست مي به )6(شمارهجدول 

  ميزان اهميت اهداف .6جدول 
  )وزن(هميت ا اهداف

 h1  هزينه
2632/0  

  h2  1579/0  خريد ارزش كل
  h3  2632/0  كيفيت

  h4  3158/0  تحويل زمان

  
له را با ده، مسئوارد كرشده  ارائهمدل پانزده تا  يك يها اين مثال را در فرمول يها داده
 ga-Geneticافزار از دستور  در اين نرم. حل كرديم MATLABافزار  تفاده از نرماس

Algorithm تبديل مسائل چندهدفه به هاي موجود براي  حل از ميان راه .شود استفاده مي
دهي به اهداف،  تبديل تابع هدف به محدوديت، وزن هاي هدفه؛ مانند روش مسائل تك

دهي به  وزن"دليل تناسب بيشتر روش  به... ريزي آرماني و هاولويت مطلق، معيار جامع، برنام
بنابراين بعد . اده شده استشده، از اين روش استف هاي مدل طراحي با ساير بخش "اهداف
- هاي تعيين ب متغيرهاي تصميم در توابع هدف، با توجه به وزنمقياس كردن ضراي از هم

يك تابع هدف  جمع آنها از حاصل هم تركيب كرده، له را باچهار تابع هدف مسئشده، 
براي دستيابي به پاسخ بهتر نياز به تنظيم پارامترهايي مانند اندازه جمعيت، . آيد دست مي هب

-منظور با تغيير اين پارامترها و مقايسه نتايج پاسخ بدين. و جهش است برش نوعتعداد نسل، 

  :ر براي اين پارامترها عبارتند ازهاي بهينه تابع هدف در هر حالت، دريافتيم كه بهترين مقادي
Max generation=100 
Population size=30 
Crossover fraction=2 
Mutation Function=uniform 
Selection Function=roulette 
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كنندگان سفارش نيك از تأميهر قلم به هر  يد به ازايكه با يمقادير ييعن بهينه، يهاپاسخ
نشان  )7(شمارهدر جدول  شده، يم طراحيبان تصميستم پشتيس يعنوان خروج به ،داده شود

  .داده شده است

  سيستم يخروج .7جدول 
 مقادير سفارش براي

 1محصول 
 مقادير سفارش براي

 2محصول 
  مقادير سفارش براي

 3محصول 

X113 X31  X123  X223  X232  X33 

50  50  50  50  100  100 

  
  آتي هاي براي پژوهش و پيشنهادهايي گيري نتيجه

 ها هنندگان قطعكمينأمونتاژگران كاالهاي صنعتي مدرن و پيچيده، بايد در زمينه مديريت ت
استراتژيك بودن قطعه  درواقع برحسب استراتژيك يا عدم ،خرج داده حساسيت بيشتري به

 .كنندگان همت گمارند مينأبه انتخاب ت دهي محصول نهايي نظر در فرآيند شكلمورد
ه از مزيت نسبي رقابتي برخوردار خواهند بود كه بتوانند در زمينه هايي در آيند شركت

حاضر با  پژوهشرو در  ؛ ازاينتر از ساير رقبا عمل كنند كنندگان موفق مديريت تامين
عنوان يك سيستم معنادار،  كننده به ل فرآيند ارزيابي و انتخاب تأميننگاهي يكپارچه به ك

به ارزيابي توانمندي اوليه هاي مناسب،  وجه به شاخصكه در آن ابتدا با ت مدلي ارائه شد
ص مقادير شده، به تخصي د با استفاده از مدل رياضي ارائهكنندگان پرداختيم و بع تأمين

د و تمامي شرايط احتمالي كه كليه اهداف خريدار برآورده شواي  گونه سفارش پرداختيم به
  .ظر گرفته شده استمانند چندمحصولي، انواع تخفيف و كمبود بودجه درن

هاي ديگري مانند  دوديتمحتوان در بخش مدل رياضي،  مي آتي  هاي پژوهش براي انجام
توان سيستم  همچنين مي. را نيز اضافه كرد.... ث موجودي و هاي مختلف خريد، مباح دوره
آن را با صنعت  د و نتايجسازي كر ن پژوهش را در صنايع مختلف پيادهشده در اي ارائه
هايي  توانند در زمينه مي پژوهشگراندر فاز عملياتي كردن اين سيستم، . در مقايسه كرمزبو

نياز از طريق اي كه اطالعات مورد گونه به وب؛ مانند طراحي سيستم پشتيبان تصميم تحت
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بتوانند امتيازها و نتايج روند د و آنها نيز كنندگان دريافت شو شركت از تأمينسايت  وب
  .صورت همزمان مشاهده كنند هارزيابي خود را ب
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