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چکیذُ
اهطٍظُ ،باتَجِ بِ فطاگیط قسى زًیای وؿب ٍ واض ،قطوتّا فٗالیتّای ذَز ضا بهِ ذهاضا اظ هطظّهای جفطافیهایی
وكَضّا ٍ لاضُّا گؿتطـ زازُ ٍ ٍاضز باظاضّای جْاًی قسُاًس .بسیي ؾبب ،اظ یه ؾَ هعیهت ضلهابتی ؾهاظهاىّها
افعایف پیسا وطزُ ٍ اظ ؾَی زیگط باٖث گؿتطُتط قسى ظًجیطُ تأهیي ٍ افعایف اضتباَات با برهفّهای گًَهاگَى
قسُ اؾت .با افعایف ایي اضتباَات ٍ گؿتطـ ظًجیطُّای تأهیي ،قطوتّها زض هٗهطو ضیؿههّها ٍ اذهتالتت
بیكتطی لطاض گطفتِ ٍ آؾیبپصیطتط قسًسَ .ی ؾالیاى گصقتِ ،ضٍـ ّای ظیهازی بهطای اضظیهابی ٍ اًترهام تهأهیي
وٌٌسگاى اضائِ قسُ اؾت ،اها ًىتِ ای وِ هٗوَت اظ آى غفلت قسُ اؾت ،برف بٌسی تاهیي وٌٌسگاى زض ایي فطآیٌس
اؾتّ .سف ایي تحمیك ،اضائِ ضٍیىطزی بطای برف بٌسی تاهیي وٌٌسگاى اؾت .قاذمّای هس ًٓط ایهي تحمیهك
زض زٍ بٗس تَاًوٌسی ٍ توایل هَضز بطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .زض ایي پػٍّف با اؾتفازُ اظ تىٌیه بْتهطیي -بهستطیي
تاهیي وٌٌسگاى یىی اظ قطوتّای لبٌیاتی هْن اؾتاى هاظًسضاى هَضز بطضؾی لطاض گطفتِ ٍ ایي تاهیي وٌٌهسگاى بهط
اؾاؼ قاذمّای اًترابی برفبٌسی هی قًَس وِ با تَجِ بِ ًتایج حانل قسُ ،بیكتط تاهیي وٌٌسگاى زض ًَاحی
اٍل ٍ چْاضم لطاض گطفتٌس وِ تحلیل ّای نَضت گطفتِ هیتَاًس بِ بْبَز ؾاظهاىّای هَضز هُالِٗ ووه قهایاًی
وٌس.
کلوات کلیذی :برف بٌسی تاهیي وٌٌسگاى ،تهوین گیطی چٌس هٗیاضُ ،تىٌیه بْتطیي-بستطیي ،قطوتّای
لبٌی.
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 -1هقذهِ
زض هحیٍ ضلابتی باظاض ،واضبطاى ًْایی بِ هحهَتت با لیوتّای اضظاى ،با ویفیت بات ٍ زض ظهاى هٌاؾب ًیاظ زاضًسٖ .الٍُ بط ایهي،
قطوت ّا بایس بطاؾاؼ ًیاظّا ٍ ًگطـ ّای ههطف وٌٌسگاى واض وٌٌس ،بٌابطایي ،آًْا هجبَضًس ّعیٌِّای ذهَز ضا وهاّف زٌّهس،
اًُٗاف پصیطیكاى ضا افعایف زٌّس ٍ ؾُح هٌُمی اظ ویفیهت ٍ ذهسهات ضا ًگهِ زاضًهس (Awasthi, Chauhan, & Goyal,
) .2010; Chen, Tseng, Lin, & Lin, 2010ههسیطیت ظًجیهطُی تهأهیي ّوهاٌّگی ٍ ههسیطیت قهبىِی پیچیهسُای اظ
فٗالیتّاؾت وِ قاهل تحَیل هحهَل بِ اؾتفازُوٌٌسُ ًْایی یا هكتطی هیباقسٖ .ولیات تَلیسی ًمف ٖوهسُای زض ترطیهب ٍ
آلَزگی هحیٍ ظیؿت زض هطاحل هرتلف چطذِ ٖوط هحهَل اظ اؾترطاا هٌابٕ تا تَلیس ،اؾتفازُ ،اؾتفازُ هجسز ،باظیافهت ٍ اظ بهیي
ضفتي هحهَل ایفا هیوٌس .بٌابطایي ،قطوتّای تَلیسی هی تَاًٌس اظ َطیك بْبهَز زض فطایٌهسّا بهِ هٌٓهَض وهاّف آ هاض ظیؿهت
هحیُی هحهَل ،بِ هعیت ضلابتی ٍ افعایف ؾْن باظاض زؾت یابٌس ).(Olugu, Wong, & Shaharoun, 2011
زض هسیطیت ظًجیطُ تأهیي ،تهویوات هطبٌَ بِ اًترامتأهیي وٌٌسُ هٗوَت بِ ٌَٖاى یىهی اظ هؿهلَلیتّهای هْهن ههسیطاى
زضًٓط گطفتِ هیقَز ) .(Golmohammadi & Mellat-Parast, 2012بطای ضؾیسى بِ اّهساف بلٌهس ههست ٍ بهِ هٌٓهَض
بْبَز واضآیی ظًجیطُ تأهیي ،قٌاؾایی ٍ اًترام تأهیيوٌٌسگاى لابهل اٖتوهاز ،یهه فٗالیهت هْهن اؾهت (Cheraghalipour,
) .Paydar, & Hajiaghaei-keshteli, 2018زض جْاى اهطٍظ وِ زض آى ضًٍس ضٍ بِ ضقهس بهِ ؾهوت بهطٍى ؾهااضی اؾهت،
قطوتّا ًوی تَاًٌس ّوِی فٗالیتّایكاى ضا ذَزقاى اًجام زٌّس ،اها بیكتط ٍ بیكتط بط تهأهیي وٌٌهسگاى ذهَز تىیهِ زاضًهس وهِ
هٗوَت بط اؾاؼ هٗیاضّای هرتلفی وِ بطای قطوت هْن ّؿتٌس ،اًترهام ههیقهًَس ) .(McIvor, 2008زض هَاجْهِ بها بهاظاض
ضلابتی جْاًی ،قطوت ّا بط نالحیتّای انلی توطوع زاضًس ٍ بطای ضؾیسى بِ هعیت ضلابتی اظ َطیك هسیطیت هؤ طتط ضٍابٍ ذَز
با تأهیيوٌٌسگاى تالـ هیوٌٌس .فكاض ضلابتی ظیاز ،بؿیاضی اظ ؾاظهاىّا ضا بط آى هیزاضز تا هحهَتت ٍ ذسهات ذَز ضا ؾطیٕ تط،
اضظاى تط ٍ بْتط اظ ضلیباى زض اذتیاض هكتطیاى لطاض زٌّس .هسیطاى ًیع زضیافتٌس وِ اًجام چٌهیي وهاضی بهِ تٌْهایی ٍ بهسٍى زاقهتي
تأهیيوٌٌسگاى ضيایت برف هوىي ًیؿت ).(McIvor, 2008
یىی اظ فٗالیتّای اؾتطاتػیه یه قطوت ،برفبٌسی تأهیيوٌٌسُ اؾت وِ بِ هَجب آى یهه قهطوت ،گهطٍُّهایی اظ تهأهیي-
وٌٌسگاى ضا بطای زؾتطؾی بِ اًَأ هرتلفی اظ آًْا ایجاز هیوٌس .اؾاؾا ایي بساى هٌٗی اؾت وِ یه قطوت ،تأهیيوٌٌسگاى ذهَز
ضا بِ برفّای هرتلفی تمؿین هیوٌس وِ ایي بطای یه قطوت ذطیساض وِ هیذَاّس با تأهیيوٌٌهسگاى هرتلهف بها یهه ضٍـ
ؾیؿتواتیه هٗاهلِ وٌس ،يطٍضی اؾت ) .(Dyer, Cho, & Cgu, 1998زض همایؿِ با برفبٌسی هكهتطی ،بهِ برهفبٌهسی
تأهیيوٌٌسُ تَجِ اًسوی قسُ اؾت ٍ زض هطاحل ابتسایی لطاض زاضز .اظ َطفی ،ضٍـّای تهوینگیطی چٌس هٗیاضُ ضٍـّایی ّؿهتٌس
وِ با اؾتفازُ اظ هٗیاضّای ووّی ٍ ویفی چٌسگاًِ بِ ضتبِبٌسی گعیٌِّای تهوینگیطی پطزاذتِ ٍ تههوینگیطًهسگاى ضا زض اًترهام
یاضی هیوٌٌس ).(Cheraghalipour, Paydar, & Hajiaghaei-keshteli, 2017
بؿیاضی اظ هحمماى برفبٌسی تأهیي وٌٌسگاى ضا هُالِٗ وطزُاًس وِ ایي هُالٗات بِ ؾِ گهطٍُ ضٍـ فطآیٌهس ،ضٍـ پَضتفَلیهٍَ ،
ضٍـ هكاضوت تمؿین بٌسی هیقًَس .پاضاؾَضاهاى ) (Parasuraman, 1980یىی اظ اٍلیي هحمماًی اؾت وِ بِ هٗطفی هفَْم
تمؿین بٌسی تأهیي وٌٌسُ پطزاذت .ایسُ انلی اٍ قٌاؾایی برف بٌسی ّای هتفاٍتی اظ تاهیي وٌٌسگاى بالمَُ بهطای ّهط وهسام اظ
هَاضزی بَز وِ تَؾٍ یه قطوت نٌٗتی ذطیساضی هی قَز ،وِ ایي اهط بط اؾاؼ ٍیػگیّایی وِ اضتباٌ ًعزیىی با ٍیػگیّهای
ولیسی برفّای هكتطیاى ذَز قطوت زاضز ،نَضت هی گیطز .اٍ یه ضٍـ گام بِ گام ضا بطای اجطای ایي ضٍـ پیكهٌْاز وهطزُ
اؾت .زض هطحلِ اٍل قٌاؾایی ٍیػگیّای ولیسی برفّای هطبٌَ بِ هكهتطیاى نهَضت ههیگیهطز ٍ ؾهاؽ زض هطحلهِ زٍم بهِ
قٌاؾایی ٍیػگیّای حیاتی هطبٌَ بِ تأهیي وٌٌسگاى هیپطزاظز .هطحلِ ؾَم اًترام هتفیطّای هطبٌَ بطای برف بٌهسی تهأهیي
وٌٌسگاى ضا اًجام هیزّس ٍ زض ًْایت هطحلِ چْاضم بِ برف بٌسی تأهیي وٌٌسگاى هیپطزاظز .ضٍیىطزپاضاؾَضاهاى ،فطایٌهسی اؾهت
وِ بط اؾاؼ آى هی تَاى تأهیي وٌٌسگاى ضا برف بٌسی ًوَز .بِ ٖباضت زیگط ،ایي ضٍیىطز هتفیطّای برهف بٌهسی ضا هكهرم
ًویوٌس اها زض هَضز چگًَگی قٌاؾایی ایي هتفیطّا ٍ ؾاؽ برف بٌسی بطاؾاؼ آًْا تَيهیح ههی زّهس .بهِ ًٓهط ههیضؾهسوِ
پاضاؾَضاهاى وِ اظ ًرؿتیي ًَیؿٌسگاًی اؾت وِ برف بٌسی تأهیي وٌٌسگاى ضا تَيیح زازُ اؾت ٍ ،زضیافت وِ ایي ًهَٔ برهف
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بٌسی بایس قاهل ول فطایٌس ظًجیطُ تاهیي باقس .ایي اهطًكاى هی زّس وِ برف بٌسی تأهیي وٌٌسُ یه گام هٌُمی پؽ اظ برف
بٌسی هكتطیاى اؾت.
وطالجیه ) ، (Kraljic, 1983پیكگام زیگط زض ظهیٌِ برف بٌسی تأهیي وٌٌسگاىً ،رؿهتیي ضٍیىهطز پَضتفَلیهَی جهاهٕ بهطای
ذطیس ٍ برف بٌسی تأهیي وٌٌسگاى ضا اضائِ ًوَز .بطای َبمِ بٌسی هَاز یا لُٗاتی وِ قطوت ذطیساضی هی وٌس ،اٍ زٍ هتفیط ضا زض
ًٓط گطفت :تا یط ؾَز ٍ ضیؿه تأهیي .تأ یط ؾَز زض ظًجیطُ ،هَضزی اؾت وِ هی تَاى بط اؾاؼ حجن ذطیس ،زضنس ّعیٌهِ ذطیهس
ول ٍ یا تا یط آى بط ویفیت هحهَل ٍ یا ضقس وؿب ٍ واض تٗطیف وطز .ضیؿه تأهیي ًیع اظ ًٓط زض زؾتطؼ بَزى ٍ تٗهساز تهأهیي
وٌٌسگاى ،تمايای ضلابتی ،فطنتّای ؾاذت یا ذطیس ،ذُطات شذیطُ ؾاظی ٍ اهىاًات جاًكهیٌی لابهل اضظیهابی ههیباقهس .ایهي
ضٍیىطز هتفاٍت اظ ضٍیىطز اضائِ قسُ تَؾٍ پاضاؾَضاهاى اؾت .وطالجیه ،هتفیطّای تمؿین بٌسی ٍ اًهَأ َبمهات ایجهاز قهسُ بهط
اؾاؼ آًْا ضا هكرم وطزُ اؾت .اگط چِ وطالجیه ٍ پاضاؾَضاهاى هٗتمس بَزًس وِ هسیطیت تأهیي بایس بهِ تمؿهین بٌهسی تهأهیي
وٌٌسُ السام وٌٌس اها آًْا ایي واض ضا اظ َطیك ضاُ ّای واهال هتفاٍت اًجام زازُاًس.
زایط ٍ ّوىاضاى ) ،(Dyer et al., 1998با همایؿِ ی ضٍابٍ تأهیي وٌٌسگاى ذَزضٍؾاظ زض ایاتت هتحسُ ،غاپي ٍ وطُ ٍ بط اؾاؼ
تفاٍت بیي اؾتطاتػی بطٍى ؾااضی ،ضٍـ برف بٌسی تأهیي وٌٌسُ اؾتطاتػیه ضا تَؾِٗ زازًس .بط اؾاؼ ًٓط ًَیؿٌسگاى ،قهطوت
ّا بایس قایؿتگیّای انلی ذَز ،فٗالیتّای ّؿتِ ای هطتبٍ ٍ فٗالیتّای غیط انلی ضا هكرم ًوایٌس .بط ایي اؾاؼ هٌهابٗی
وِ بِ فٗالیت ّای انلی هطبٌَ ّؿتٌس بِ ٌَٖاى هٌابٕ اؾتطاتػیه ،زض حالی وِ هٌابٕ هطبٌَ بِ فٗالیهت ّهای غیطانهلی ههطتبٍ
ّؿتٌس بِ ٌَٖاى هٌابٕ غیط اؾتطاتػیه زضًٓط گطفتِ هی قًَس .زض ایي ضٍـ ،ؾُح هكاضوت تٗییي وٌٌهسُ ًهَٔ ضابُهِ ههیباقهس.
تمؿین بٌسی ّای زیگطی ًیع ٍجَز زاضز وِ اظ ؾُح هكاضوت ٍ ّواٌّگی بیي ذطیساض ٍ تأهیي وٌٌسُ اؾتفازُ هیوٌٌس .بطای هثال،
اٍلؿي ٍ الطام ) ،(Olsen & Ellram, 1997هجوَِٖای ضا بطای َبمِبٌسی ضٍابٍ زض ظًجیطُ تاهیي وِ ٖباضتٌس اظ لطاضزازّهای
وَتاُ هست ،لطاضزازّای بلٌس هست ،ؾطهایِگصاضی هكتطن ٍ هٌافٕ بطابط هكرم ًوَزُاؾت .با ایي حال ،زایط ٍ ّوىاضاى (Dyer
) ،et al., 1998بِ نطیحتطیي قیَُ اظ هكاضوت بطای تمؿین بٌسی تأهیي وٌٌسگاى اؾتفازُ وطزُاًس.
بطضؾی ایي پػٍّفّا ًكاى هیزّس وِ ضٍیىطزّای پَضتفَلیَ ٍ فطآیٌس زض اٍایل ْ 1980اّط قسُاًهس ٍ ضٍیىهطز هكهاضوت ذیلهی
بٗس ،زض اٍاذط 1990پسیس آهسُ اؾت .اظ اٍاذط  ،1990توام هماتت ضا هیتَاى بِ ٌَٖاى هرلََی اظ ضٍـّای پَضتفَلیَ ٍ هكهاضوت
َبمِ بٌسی وطز .با ایي حالّ ،وِ هماتت بٗسی وِ اظ ضٍـ وطالجیه پیطٍی وطزُاًس ،بِ ایي ایسُ ضؾیسُاًس وِ هكهاضوت ،جٌبهِ
هْوی زض برف بٌسی تأهیي وٌٌسگاى اؾت .اظ ایي ضٍ پیكٌْاز وطزُاًس وِ ضٍیىطز هكاضوت ،تأ یط پایساضی بط برف بٌسی تهأهیي
وٌٌسگاى زاضز .ضٍیىطز پایِ ای وطالجیه ،وِ تَؾٍ ًَیؿٌسگاى پؽ اظ آى اتراش قسُ اؾت ،زض ََل ظهاى با ايافِ قسى جٌبِّای
هطبٌَ بِ هكاضوت ،ضقس وطزُ اؾت .بِ ٌَٖاى هثال هاؾال ٍ ضاًگَى ) ،(Masella & Rangone, 2000وِ ضٍیىطز آىّا بهِ
ٌَٖاى ضٍیىطز پَضتفَلیَ -هكاضوت َبمِ بٌسی قسُ اؾت ،هاّیت ضٍابٍ بیي ذطیساض ٍ تأهیي وٌٌسُ ضا بِ ٌَٖاى یه بٗس اظ ضٍیىطز
تمؿین بٌسی تأهیي وٌٌسُ زضًٓط گطفتِ اؾت .ایي ضٍیىطز اظ تمؿین بٌسی زض ٍالٕ اًتمال اظ توطوع ضٍیىهطز وطالجیهه زض ذطیهس ٍ
ضابُِ ََل باظٍ بِ ؾوت ضٍیىطزی وِ قاهل ظهیٌِّای واضبطزی بیكتط ٍ ّوچٌیي ازغام اؾتطاتػیه بیي ذطیساض ٍ تهاهیي وٌٌهسُ
اؾت ضا ًكاى هیزّس.
بهِ ٌٖهَاى یهه تىاههل زیگهط زض ضٍیىهطز وطالجیهه ،بهِ ضٍیىهطز ّالیىهاؼ ٍ ّوىهاضاًف (Hallikas, Puumalainen,
) Vesterinen, & Virolainen, 2005اقاضُ هیوٌین وِ هسیطیت ضیؿه ضا زض ضابُِ بیي ذطیساض ٍ تأهیي وٌٌهسُ اظ َطیهك
یازگیطی هكاضوتی زضًٓط گطفتِ اؾت ،زض حالی وِ اؾتطاتػی پیكٌْاز قسُ تَؾٍ وطالجیه با تَجِ بهِ بطضؾهی ضیؿهه تهأهیي،
توطوع بط تٌَٖی زاضز وِ بِ هٌٗی تفییط تاهیي وٌٌسگاى هیباقس .تحَل زض جٌبِّای هطبٌَ بِ هكهاضوت اظ ضٍیىهطز وطالجیهه ضا
هی تَاى زض هماتت هتٗسزی هكاّسُ وطز .بِ ٌَٖاى هثال ،پیكٌْاز وطزى ٍابؿتگی هتمابل بیي ذطیساض ٍ تأهیي وٌٌسُ تَؾٍ بٌؿائَ
)ّ ،(Bensaou, 1999وىاضی پیكٌْاز قسُ تَؾٍ وهافوي ٍ ّوىهاضاى )ٍ ٍ (Kaufman, Wood, & Theyel, 2000ى
ٍل ) ٍ ،(Van Weele, 2002پیكهٌْاز تْٗهس تهأهیي وٌٌهسُ بهِ ٌٖهَاى یهه بٗهس اظ ابٗهاز تمؿهین بٌهسی تَؾهٍ اؾًَؿهَى
) .(Svensson, 2004زض حالی وِ اظ زٍ ضٍیىطز اٍل(ضٍـّای فطآیٌسی ٍ پَضتفَلیَ) ،هاّیت ایؿتایی زاضًس ،ضٍـ هكاضوت وِ
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بؿیاض زیطتط ْاّط قسُ اؾت ،بِ ًٓط هی ضؾس زیسگاُ پَیا تطی ضا اتراش وطزُ اؾت .ضٍیىطز هكاضوت بط ضٍابٍ بیي تاهیي وٌٌسگاى
ٍ تىاهل ضٍابٍ بیي ذطیساض ٍ تأهیي وٌٌسُ زض ََل ظهاى ،توطوع زاضز.
اگط هها بهِ آغهاظ ّهط یهه اظ ایهي ؾهِ ضٍـ ًگهاُ وٌهین ،بهِ ایهي ًتیجهِ ههی ضؾهین وهِ ضٍـ فطآیٌهس پاضاؾهَضاهاى ٍ ضٍـ
پَضتفَلیَوطالجیه ،ظهاًی اضائِ قسًس وِ ذطیس بِ ٌَٖاى یه ٍْیفِ اؾتطاتػیه زضًٓط گطفتِ هیقس ،زض حالی وِ ضٍـ هكهاضوت
(زایط ٍ ّوىاضاى) ،ظهاًی ْاّط قس وِ ٍْیفِ ذطیس بیكتط هاّیت یىااضچگی زاقتِ اؾهت .زض تحمیمهات جسیهستط ،ضيهایی ٍ اٍضت
) (Rezaei & Ortt, 2012زضبطضؾی ازبیات تحمیك ذَز زض ذهَل برفبٌسی تأهیيوٌٌسُ ،چهاضچَبی ضا بهطای َبمهِبٌهسی
هٗیاضّا زض ضٍیىطزّای هرتلف تمؿینبٌسی تأهیيوٌٌسُ با اؾتفازُ اظ زٍ بٗس فطاگیط یٌٗهی تَاًوٌهسیّهای تهأهیيوٌٌهسُ ٍ توایهل
تأهیيوٌٌسُ پیكٌْاز وطزًسّ .وچٌیي زض تحمیمات زیگط ،ضيایی ٍ اٍضت ) (Rezaei & Ortt, 2013aبا اؾتفازُ اظ ضٍـ تحلیل
ؾلؿلِ هطاتبی هبتٌی بط ضٍابٍ تطجیحی فاظی ،ضيایی ٍ اٍضت ) (Rezaei & Ortt, 2013bبا اؾتفازُ اظ هٌُك فاظی ،ضيایی ٍ
ّوىههاضاى ) (Rezaei, Wang, & Tavasszy, 2015بهها اؾههتفازُ اظ ضٍـ بْتههطیي-بههستطیيٍ ٍ ،1لههیپههَض ٍ ّوىههاضاى
) (Valipour Parkouhi, Safaei Ghadikolaei, & Fallah Lajimi, 2019با اؾتفازُ اظ ضٍیىطزّهای ذاوؿهتطی بهِ
هبحث برف بٌسی تاهیي وٌٌسگاى پطزاذتٌس .اها زض هُالٗات زاذلی ٌَّظ بِ هَئَ برف بٌسی تاهیي وٌٌسگاى بِ نَضت جسی
پطزاذتِ ًكسُ اؾت ٍ ایي تحمیك زض ظهطُ اٍلیي تحمیك ّا زض ایي حَظُ هی باقس.
با تَجِ بِ اّویت فطاٍاًی وِ تأهیيوٌٌسگاى بطای قطوتّا زاضز ،ایي تحمیك بِ زًبال آى اؾت تا هُالٗات نَضت گطفتِ زض ایهي
ظهیٌِ ضا هَضز بطضؾی لطاض زازُ ،ؾاؽ تأهیيوٌٌسگاى هَجَز ضا برفبٌسی ًوَزُ ٍ بِ قطوت ّها ووهه ًواییهس تها بها تَجهِ بهِ
قطایُی وِ زض آى لطاض زاضًس ٍ با تَجِ بِ ٍیػگیّایی وِ تأهیي وٌٌسگاى زاضًس ،اًترام هٌاؾبی نَضت زٌّس ٍ اظ ایي َطیهك بهِ
هعیت ضلابتی زؾت یابٌس .هؿالِ انلی تحمیك زض حمیمت ٖسم ٍجَز ؾیؿتوی بطای برف بٌسی تاهیي وٌٌهسگاى ٌّگهام اًترهام
تاهیي وٌٌسگاى هی باقس وِ ایي تحمیك بسًبال بطَطف وطزى ایي قىاف اؾت.
 -2رٍش شٌاسی پژٍّش
اٍلیي هَئَ زض تسٍیي ضٍـقٌاؾی تحمیك ،تٗییي ًَٔ تحمیك اؾتٍ .لتی ًَٔ تحمیك هكرم قهَز ،هحمهك زض ههییابهس وهِ
هطاحل هرتلف تحمیك چگًَِ باقسّ ،سف انلی تحمیكً ،تایج هَضز اًتٓاض ًَٔ ،تحلیل زازُ ٍ ضٍـ اًجام واض چِ چیعی اؾهت .اظ
ایي ضٍ ایي هَئَ زاضای اّویت فطاٍاى اؾت .تحمیك حايط اظ لحاِ ّسف ،تَنیفی ٍ واضبطزی ٍ اظ لحاِ ضٍـ پیوایكی اؾهت
وِ بِ بطضؾی پسیسُای هؿتٌس ٍ تىطاضی زض هحیٍ ٍ قطایٍ جسیس زض یه همُٕ ظهاًی هیپهطزاظز ٍ بهط هبٌهای ًتیجهِ ،تَؾهِٗای
اؾت وِ ّسف انلی آى اؾتفازُ اظ فطهَلّا ٍ الگَّا زض جْت حل هؿائل ٍ هكىالت ؾاظهاىّاؾتً .حَُ گهطزآٍضی اَالٖهات
بِ نَضت وتابراًِای ،اؾتفازُ اظ هؿتٌسات ٍ گعاضـّا ٍ بِ نَضت هیساًی (اظ َطیك پطؾفًاهِ) بَزُ اؾت.
زض تحمیك حايط با زض ًٓط گطفتي قطایٍ هحیُی ٍ هحاَی حاون بط قطوت ّای لبٌی ،با بِواضگیطی تىٌیه ّهای تههوین
گیطی چٌس هٗیاضُ ٍ با تَجِ بِ تَاًوٌسیّای ضٍـ بْتطیي -بستطیي ٍ ًیع بؿتط جسیسی وِ فطاّن ًوَزُاًس ،بِ زًبال برف بٌسی
تاهیي وٌٌسگاى قطوت هیباقین.
هحاؾبِ ًطخ ؾاظگاضی ٍ
تحلیل حؿاؾیت

تحلیل زازُّا با اؾتفازُ
اظ ضٍـ BWM

اًترام ذبطگاى ٍ
گطزآٍضی ًٓطات

تٗییي قاذمّای هَضز
اؾتفازُ زض تحمیك

قىل قواضُ (ً :)1وَزاض هطاحل اًجام ایي تحمیك

جاهِٗ آهاضی ایي پػٍّف ضا واضهٌساى ٍاحس اهَض باظضگاًی ٍ ٍاحس باًه اَالٖات قطوت ّای لبٌی تكىیل ههیزٌّهس .جْهت
اًترام ذبطُ با ضئیؽ ٍاحس اهَض باظضگاًی وِ زاضای تجطبِ ٍ زاًف هطتبٍ با هَئَ پػٍّف ّؿتٌس ،هكَضت گطزیهس ٍ ایكهاى 7
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ًفط اظ هؿلَلیي هطتبٍ ضا بِ ٌَٖاى ذبطُ ایي هَئَ هٗطفی ًوَزًس .هٗیاضّای هس ًٓط ایكاى جْت هٗطفهی ایهي اًٖها آقهٌا بهط
هتفیطّای ظًجیطُ تاهیي ،ؾابمِ واضی ٍ تجطبِ آىّا بَزُ اؾت.
پطؾفًاهِ ّای ایي تحمیك تَؾٍ جاهِٗ ذبطگی هصوَض تىویل قس .بِ هٌَٓض هس ًٓط لهطاض گهطفتي ّوعههاى ًٓهطات ،بهِ ازغهام
زازُّای پطؾفًاهِّا پطزاذتین .لصا زض ضٍـ بْتطیي-بستطیي اظ ضٍـ هیاًگیي ٌّسؾی اؾتفازُ قس ٍ فطو ضا بط ایي لطاض زازیهن
وِ ًٓطات تواهی ذبطگاى اظ اّویت یىؿاًی بطذَضزاض هی باقس ٍ زض ًْایت یه جسٍل همایؿِ ظٍجی بهطای همایؿهِ ٌٖانهط ّهط
ؾُح بِزؾت آهس.
زض هطحلِ اٍل تحمیك وِ قاهل هُالٗات ًٓطی اؾت اظ هُالٗات وتابراًِ ای ٍ جؿتجَی ایٌتطًتی بطای اؾترطاا َٖاهل هطتبٍ
اؾتفازُ ذَاّس قس ٍ زض هطحلِ زٍم ًیع با اؾتفازُ اظ زٍ پطؾكٌاهِ یىی بطای تٗییي ٍظى قاذم ّها وهِ اظ پطؾكهٌاهِ ٍ BWM
ؾاؽ اظ پطؾكٌاهِ زیگطی بطای اهتیاظ زّی ّط یه اظ تاهیي وٌٌسگاى با تَجِ بِ قاذم ّای هس ًٓط بطای برف بٌسی اؾتفازُ
هی قَز .بط اؾاؼ هطاحل تٗطیف قسُ بطای ایي تحمیك ،ضٍـ ّای هَضز اؾتفازُ بطای تجعیِ ٍ تحلیهل زازُ ّها زض ّهط یهه اظ
هطاحل بِ قطح ظیط هی باقس.
زض ابتسا هٌَٓض قٌاؾایی ٍ ٍظى زّی قاذم ّای برف بٌسی اظ تىٌیه بْتطیي -بستطیي اؾتفازُ قسُ اؾت وِ هطاحهل وهاض زض
ازاهِ تكطیح قسُ اؾت .زض ایي هطحلِ با تْیِ پطؾكٌاهِ هرههَل ضٍـ بْتهطیي -بهستطیي ٍ تَظیهٕ آى بهیي ذبطگهاى ،اٍظاى،
هحاؾبِ گطزیس .ؾاؽ بِ هٌَٓض برف بٌسی تاهیي وٌٌسگاى اظ پطؾكٌاهِ زیگطی بطای اهتیاظ زّی تاهیي وٌٌسگاى اؾهتفازُ قهسُ
اؾت .بطای اًجام هحاؾبات هطبٌَ بِ تىٌیه  BWMاظ ًطم افعاض لیٌگَ اؾتفازُ قسُ اؾت وِ ایي ًطم افعاض بهطای حهل هؿهائل
بطًاهِ ضیعی ذُی ٍ غیطذُی هَضز اؾتفازُ لطاض هیگیطز.
الف) قاذم ّای هَضز اؾتفازُ زض تحمیك:
هْوتطیي قاذم ّای هَضز اؾتفازُ زض ایي تحمیك هُابك با تحمیك ضيایی ٍ اٍضت ) (Rezaei & Ortt, 2012هی باقس وهِ
زض ازاهِ بِ ََض هفهل زض هَضز آى پطزاذتِ قسُ اؾت .تظم بِ شوط اؾت وِ زض ایي پػٍّف برفبٌسی تأهیيوٌٌسگاى با ًٓط بِ
زٍ هتفیط تَاًوٌسی ٍ توایل اًجام هیگیطز؛ وِ ابتسا ضٍـ بْتطیي -بستطیي بطای ّط هتفیط بِنَضت جساگاًِ هحاؾهبِ ههیقهَز ٍ
پؽ یافتي ٍظى هٗیاضّا ٍ گعیٌِّا بطای ّطیه اظ ایي زٍ هتفیط بِ جوٕبٌسی ًْایی ٍ ازغام ًتایج حانل اظ ایي زٍ هتفیهط بْتهطیي
تأهیيوٌٌسگاى با تَجِ بِ ایي زٍ هتفیط اضائِقسُ ،هكرم هیگطزًس.
با تَجِ بِ ًٓطات ٍ پیكٌْازات ذبطگاى ٍ تهوینگیطًسگاى ٍ ّوچٌیي هُالٗات گصقهتِ ،هٗیاضّهایی وهِ بایهس زض تههوینگیهطی
هَضزاؾتفازُ لطاض گیطًس ضا قٌاؾایی هی وٌین .با تَجِ بِ ؾیؿتن تَلیس بِ ٌّگام وِ ضؾهیسى بهِ آى اظ اّهساف ّهط قهطوت اؾهت،
قطوتّا بِ زًبال واضایی زض تَاًوٌسی تحَیل تأهیيوٌٌسگاى ذَز ّؿتٌس؛ وِ ّسف اظ ایي واض اضظیابی تأهیيوٌٌهسگاى ،تَاًوٌهسی
تحَیل ٍ تَاًوٌسی ذسهات بٌَِٖاى هٗیاضّای حیاتی هیباقسٖ .الٍُ بطایي ،زض ؾالّهای اذیهط پایهساضی ًیهع بهٌِٖهَاى یىهی اظ
هَيَٖات هْن ٍ هَضزتَجِ قطوتّا ٍ ظًجیهطُ تهأهیي آىّها هُهطٍح ههیباقهس .وهِ پهؽ اظ جوهٕبٌهسی ًٓهطات ذبطگهاى ٍ
تهوینگیطًسگاى ایي حَظُ ،هٗیاضّا ٍ ظیط هٗیاضّای هٌترب بطای هتفیط تَاًوٌسی بِنَضت جسٍل ( )1اضائِ هیگطزز.
هتفیط زیگطی وِ اظ زیسگاُ آى هیتَاى ایي آظهایكات ضا تىطاض وطز ،هتفیط توایل هیباقهس .بها تَجهِ بهِ تٗطیهف ضيهایی ٍ اٍضت
) (Rezaei & Ortt, 2012آى ضا بایس ًِتٌْا آهازگی بطای بْبَز ،بلىِ توایل بِ حفّ ٍ تَؾِٗ ضابُِ با ذطیساض ههٌٗىؽ وٌهس.
پؽ اظ جوٕبٌسی ًٓطات ذبطگاى ٍ تهوین گیطًسگاى ایي حَظُ ،هٗیاضّا ٍ ظیط هٗیاضّای هٌترب بطای ایي هتفیط بِنهَضت جهسٍل
( )2اضائِ هیگطزز.
جسٍل قواضُ ( :)1هٗیاضّا ٍظیط هٗیاضّای هٌترب بطای اضظیابی تَاًوٌسیّای هصوَض )(Rezaei & Ortt, 2012
هٗیاضّا

ظیطهٗیاضّا

تَاًوٌسیّای تىٌیىی ()C1
تَاًوٌسی ویفیت هحهَل ()C2
تَاًوٌسی تحَیل ()C3

تَاًوٌسی فطایٌس ()C11
ویفیت ( ،)C21تَاًوٌسی اَویٌاى هحهَل ()C22
تحَیل ( ،)C31تَاًوٌسی ضظضٍ وطزى ( ،)C32ظهاى اًجام واض ()C33
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تَاًوٌسیّای ًاهكَْز ()C4
تَاًوٌسی ذسهات ()C5
تَاًوٌسی التهازی /هالی ()C6
تَاًوٌسی پایساضی ()C7
تَاًوٌسی ؾاظهاًی ()C8

همساض وؿب ٍواض گصقتِ ()C41
ذسهات پؽ اظ فطٍـ ()C51
لیوت ّ /عیٌِ ()C61
زض زؾتطؼ بَزى فيآٍضیّای پان ()C71
هسیطیت ٍ ؾاظهاىزّی ()C81

جسٍل قواضُ ( :)2هٗیاضّا ٍ ظیط هٗیاضّای هٌترب بطای اضظیابی هتفیطّای توایل )(Rezaei & Ortt, 2012
هٗیاضّا

ظیطهٗیاضّا

توایل بِ بْبَز ٖولىطز ()E1

تْٗس بِ بْبَز هؿتوط زض هحهَل ٍ فطآیٌس (،)E11
تالـ تأهیيوٌٌسُ زض تطٍیج انَل )E12( JIT
اضتباَات نازلاًِ ٍ هىطض  /آظاز بَزى اضتباَات (،)E21
آظاز بِ اضظیابی ؾایت ()E22
اؾتاًساضزّای اذاللی ()E31
ضابُِ زضاظهست ( ،)E41تْٗس بِ ویفیت ()E42

توایل بِ اقتطانگصاضی اَالٖات ()E2
توایل بِ تىیِبط یىسیگط ()E3
توایل بِ زضگیط قسى زض ضابُِ ََتًی ()E4

م) ضٍـ بْتطیي -بستطیي (:)BWM
زض ضٍـ ّای تهوین گیطی چٌس هٗیاضُ تٗسازی گعیٌِ با تَجِ بِ تٗسازی قاذم هَضز اضظیابی لطاض هی گیهطز تها بْتهطیي گعیٌهِ
اًترام قَز .بط اؾاؼ ضٍـ  BWMوِ زض ؾال  2015تَؾٍ جٗفط ضيایی اضائِ قسُ اؾت ،بْتطیي ٍ بهستطیي قهاذم تَؾهٍ
تهوین گیطًسُ هكرم قسُ ٍ همایؿِ ظٍجی بیي ّط یه اظ ایي زٍ هٗیاض (بْتطیي ٍ بستطیي) ٍ زیگط قاذم ّا نَضت هی گیطز
) .(Rezaei, 2015ؾاؽ یه هؿللِ هاوؿی هیي بطای هكرم وطزى ٍظى قاذم ّای هرتلف فطهَلهِ ٍ حهل ههی گهطزز.
ّوچٌیي زض ایي ضٍـ یه فطهَل بطای هحاؾبِ ًطخ ًاؾاظگاضی بطای بطضؾی اٖتباض همایؿات زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾهت .اظ جولهِ
ٍیػگی ّای بطجؿتِ ایي ضٍـ ًؿبت بِ ؾایط ضٍـ ّای تهوین گیطی چٌس هٗیاضُ هی تَاى بِ هَاضز ظیط اقاضُ ًوَز:
ً یاظ بِ زازُ ّای همایؿِ ای ووتط
 ایي ضٍـ هٌجط بِ همایؿِ ای اؾتَاض تط هی قَز ،بسیي هٌٗی وِ جَام ّای لابل اَویٌاى تطی هی زّس.
زض ًْایت ،گام ّای ضٍـ  BWMبِ نَضت ظیط اؾت:
گام  :1هجوَِٖ قاذمّای تهوین گیطی تٗییي قَز .وِ ایي هجوَِٖ قاذمّها بهِ نهَضت } {C1, C2, …, Cnتٗطیهف
هیقَز وِ اظ بطای گطفتي یه تهوین هَضز ًیاظ اؾت.
گام  :2بْتطیي (هْوتط ،هُلَبتط) ٍ بستطیي (زاضای ووتطیي اّویت ٍ ووتطیي هُلَبیت) قاذم ضا هكرم ًوائیس .زض ایي هطحلِ
تهوین گیطًسُ بْتطیي ٍ بستطیي قاذم ضا بِ ََض ولی تٗطیف هی وٌسّ ،یچ همایؿِ ای زض ایي هطحلِ نَضت ًویگیطز.
گام  :3اضجحیت بْتطیي قاذم ضا ًؿبت بِ ؾایط قاذم ّا با اٖساز  1تا  9هكرم ًواییس .بطزاض اضجحیهت بْتهطیي قهاذم
ًؿبت بِ زیگط قاذم ّا ضا بِ نَضت ضٍبطٍ ًوایف زازُ هی قَزAB=(aB1, aB2,…, aBn):
زض بطزاض فَق ً aBjكاى زٌّسُ اضجحیت بْتطیي قاذم ( )Bضا ًؿبت بِ قاذم (ً )jكاى هیزّسٍ ،ايح اؾت وِ aBB ;1اؾت.
گام  :4اضجحیت ّوِ قاذم ّا ضا ًؿبت بِ بستطیي قاذم با اٖساز  1تا  9هكرم ًواییس .بطزاض اضجحیهت ؾهایط قهاذم ّها
ًؿبت بِ بستطیي قاذم ضا بِ نَضت ضٍبطٍ ًوایف زازُ هی قَزAW=(a1W, a2W,…, anW)T:
زض بطزاض فَق ً ajWكاى زٌّسُ اضجحیت قاذم ( )jضا ًؿبت بِ بستطیي قاذم (ً )Wكاى هی زّسٍ ،ايح اؾهت وهِ aWW ;1
اؾت.
*
*
*
گام  :5همازیط بْیٌهِ ٍظى ّها ضا بیابیهس )  . (ꞷ1 , ꞷ2 ,…,ꞷnبهطای تٗیهیي ٍظى بْیٌهِ ّهط یهه اظ قهاذم ّها ظٍاّهای
 .ꞷj/ꞷW=ajW ٍ ꞷB/ꞷj=aBjبطای بطآٍضزُ وطزى ایي قطایٍ زض ّوِ ّ jا ،بایس ضاُ حلی پیسا قَز تا ٖبهاضاتّهای |ꞷB/ꞷj -
|  |ꞷj/ꞷW -ajW |ٍ aBjحساوثط ًوایس بطای ّوِ ّ jایی وِ حسالل قسُ اؾت .با تَجِ بِ غیط هٌفهی بهَزى ٍظى ّها ٍ هجوهَٔ
اٍظاى هی تَاى هسل ضا بِ نَضت ظیط فطهَلِ ًوَز:
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ضابُِ ()1

 

min max  B  aBj , j  a jW
W
  j
S .t.
1

j


j

 j  0 j
ّوچٌیي هی تَاى هسل فَق ضا بِ هسل ظیط تبسیل ًوَز:

min 
S .t.

B
 aBj   j
j

ضابُِ ()2

j
 a jW   j
W
1

j


j

 j  0 j

البتِ هسل ذُی تابٕ فَق ًیع بِ نَضت ظیط اضائِ قس ) (Rezaei, 2015وِ زض ایي همالِ اٍظاى قاذم ّا با اؾتفازُ اظ هسل
ذُی بسؾت هی آیٌس وِ با حل ایي هسل  ،همازیط بْیٌِ )* ξ* ٍ (ꞷ1*, ꞷ2*,…,ꞷnبسؾت هیآیس.
min 
S .t.

B  aBj j   j

ضابُِ ()3

 j  a jW W   j
1

j


j

 j  0 j

ا) هحاؾبِ ًطخ ؾاظگاضی زض ضٍـ :BWM
با اؾتفازُ اظ* ξبسؾت آهسًُ ،طخ ؾاظگاضی هحاؾبِ هی قَزٍ .ايح اؾت وِ همساض  ξبعضگتط ًكاى زٌّسُ ًطخ ؾهاظگاضی بهاتتطی
هی باقس .اظ آًجاییىِ  aBW 1, 2,...,9 ٍ aBj  a jW  aBWهیباقس ٍ هی تَاى حساوثط همساض  ξبسؾت آٍضز .با اؾتفازُ اظ
قاذمّای ؾاظگاضی هَجَز زض جسٍل ( ٍ )3فطهَل اضائِ قسُ هی تَاى ًطخ ؾاظگاضی ضا هحاؾبِ ًوَز.
*

جسٍل قواضُ ( :)3قاذمّای ؾاظگاضی با اؾتفازُ اظ ضٍـ (Rezaei, 2015) BWM

aBW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

قاذم ؾاظگاضی 5/23 4/47 3/73 3/00 2/30 1/63 1/00 0/44 0/00
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ضابُِ ()4

قاذم ؾاظگاضی

ًطخ ؾاظگاضی

ً -3تایج ٍ بحث
زض ایي تحمیك بطآیٌن تا تاهیي وٌٌسگاى قطوت لبٌیاتی والِ ضا با اؾتفازُ اظ تىٌیه ّای تهوین گیطی چٌس هٗیهاضُ برهف بٌهسی
ًوایین .لصا زض ازاهِ بِ هٗطفی هرتهطی اظ ایي قطوت هَضز هُالِٗ هیپطزاظین .بطًس والِ باّسف بْبَز ٍ اضتمای ؾُح ؾبس غصایی
هطزم ایطاى زض ؾال  1370تأؾیؽ قسً .تیجِ فٗالیتّای اًجامقسُ زض ایي هجوَِٖ َی ؾالّای گصقتِ وِ ّوگی زض ضاؾهتای
اضتمای ؾبس غصایی ّنٌٍَاى ٍ ؾطافطاظی ایطاى اؾالهی اؾت ،ایي بطًس ضا زض جایگاُ 48ام نٌایٕ غهصایی زض جْهاى -بهِ گهعاضـ
یَضٍ هاًیتَض ،بطًس هحبَم ٍ بطتط ٍ  7ؾال تٌْا نازضوٌٌسُ ًوًَِ زض فطآٍضزُّای لبٌی زض ایهطاى لهطاض زازُ اؾهت .والهِ بها جهصم
ضٍظاًِ  3لیتط قیط فٗالیت ذَز ضا آغاظ وطز ٍ اهطٍظ بیف اظ  2500تي جصم قیط ضٍظاًِ زاضز؛ وِ ایي هَيهَٔ باٖهث تَلیهس ضٍظاًهِ
بیف اظ  2650تي اًَأ فطآٍضزُّای لبٌی هیقَز .زض ایي فطآیٌس تَلیسً 4000 ،فط بِنَضت ضٍظاًِ زض برفّای هرتلهف فٗالیهت
زاضًس تا هحهَتت ًْایی بِ زؾت ههطفوٌٌسگاى بطؾس .والِ یىی اظ بطًسّای ظیطهجوَِٖ گطٍُ نٌایٕ غصایی ؾَلیىَ (ؾلیواًی
ووااًی) اؾت وِ با ّسف تَلیس هحهَتت هتٌَٔ لبٌی باویفیت ٍ ؾالن ٍ با اؾتفازُ اظ جسیستطیي هاقیيآتت ٍ زاًف فٌی ٖطيِ
آىّا زض ؾطاؾط ایطاى آغاظ بِ واض ًوَز .بََِضیوِ ّناوٌَى بطذی اظ تَلیسات ایي قطوت ضا هیتهَاى هحههَتتی بها تَاًوٌهسی
ضلابت با هحهَل هكابِ ذاضجی زاًؿت .والِ تَاًایی تَلیس  4000تي پٌیط ضا زاضز ٍ تَاًؿهتِ هحههَتت هتٌهَٔ وهِ زض ذهاضا اظ
وكَض تَلیس هیقَز ضا با زض اذتیاض زاقتي واضقٌاؾاى ٍ هترههاى حطفِای تَلیس ٍ زض اذتیاض ایطاًیاى لطاض زّس.
ّواىََض وِ زض برفّای گصقتِ شوط قس زض ایي پػٍّف اظ یه ضٍـ تهوینگیطی چٌس هٗیاضُ جسیس بِ ًهام ضٍـ بْتهطیي –
بستطیي ( )BWMبطای برفبٌسی تأهیيوٌٌسگاى زض قطوت لبٌی والِ اؾتفازُقسُ اؾت .زضیه هؿللِ تهوینگیطی چٌس هٗیاضُ،
تٗسازی گعیٌِ با تَجِ بِ چٌسیي هٗیاض هَضز اضظیابی لطاض هی گیطًس تا بْتطیي گعیٌِ اًترام گطزز .بهط اؾهاؼ ضٍـ  BWMابتهسا
بْتطیي هٗیاض (هُلَمتطیي ٍ هْنتطیي) ٍ ّوچٌیي بستطیي هٗیاض (ًاهُلَمتطیي ٍ بیاّویتتهطیي) بهٍِؾهیلِ تههوینگیطًهسگاى
هكرم هیگطزز ٍ همایؿات ظٍجی بیي ّطیه اظ ایي زٍ هٗیاض با زیگط هٗیاضّا اًجام هیقَز؛ ٍ ؾاؽ یه هؿللِ MAXMIN
بطای هكرم وطزى ٍظى هٗیاضّای هرتلف ،فطهَلِ ٍ حل هیگطززٍ .ظى گعیٌِّا با تَجِ بِ هٗیاضّهای هرتلهف ًیهع بهِ ّوهیي
ضٍـ بِزؾتآهسُ اؾت .اهتیاظات ًْایی با جوٕ ٍظىّای هجوَِّٖای هرتلف هٗیاضّا ٍ گعیٌِّا بِزؾتآهسُ اؾت وِ بط اؾهاؼ
آى بْتطیي گعیٌِ اًترام هی گطزز .یه ًطخ ًاؾاظگاضی ًیع زض ایي ضٍـ بطای بطضؾی هیعاى اٖتباض همایؿات زض ًٓهط گطفتهِقهسُ
اؾت؛ وِ اظ ایي ضٍـ شوطقسُ بطای حل هؿللِ تهوینگیطی چٌس هٗیاضُ (قطوت لبٌی والِ) زض جْاى ٍالٗی اؾتفازُ هیگطزز.
الف) ًتایج هحاؾباتی بطای هتفییط تَاًوٌسی:
زض گام اٍل تهوین گیطًسُ بْتطیي ٍ بستطیي هٗیاض ضا اظ زیسگاُ ذَز اًترام هیوٌس .آًچِ حائى اّویت اؾت ایي ًىتِ اؾت وِ زض
ایي گام ّیچ همایؿِای نَضت ًویگیطز ٍ تٌْا با تَجِ بِ نالحزیس ذبطُ یا تهوینگیطًسُ هٗیاضّایی بٌَِٖاى بستطیي ٍ بْتهطیي
هٗیاض اًترام هیگطزز .بطای ایي تحمیك با تَجِ بِ هٗیاضّای قٌاؾاییقسُ ،تَاًوٌسی ویفیت هحههَل ( )C2بهٌِٖهَاى بْتهطیي
هٗیاض (هُلَمتطیي ٍ بااّویهتتهطیي) ٍ ّوچٌهیي تَاًوٌهسیّهای ًاهكهَْز ( )C4بهٌِٖهَاى بهستطیي هٗیهاض (ًهاهُلَمتهطیي ٍ
بیاّویتتطیي) پیكٌْاز گطزیسُاًس.
ؾاؽ زض گام بٗس بِ بطضؾی ٖولىطز بْتطیي هٗیاض ًؿبت بِ ؾایط هٗیاضّا هیپطزاظین وِ بسیي هٌَٓض اظ اٖساز جهسٍل ( )3اؾهتفازُ
هی قَز .وِ ًتایج بْتطیي هٗیاض ًؿبت بِ ؾایط هٗیاضّا ًكاىزٌّسُ ٖولىطز هٗیاض تَاًوٌسی ویفیت هحهَل (ً )C2ؿبت بِ ؾهایط
هٗیاضّا هیباقس وِ زض جسٍل ( )4اضائِقسُ اؾت .ؾاؽ زض گام بٗس بِ بطضؾی ٖولىهطز ؾهایط هٗیاضّها ًؿهبت بهِ بهستطیي هٗیهاض
هیپطزاظین وِ ًكاىزٌّسُ ٖولىطز ؾایط هٗیاضّا ًؿبت بِ هٗیاض تَاًوٌسیّای ًاهكَْز ( )C4هیباقس وِ زض جسٍل ( )5اضائِقهسُ
اؾت.
جسٍل قواضُ ( :)4بطزاض بْتطیي هٗیاض ًؿبت بِ ؾایط هٗیاضّا
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C8
8

C7
3

C6
2

C4
9

C5
4

C3
2

C2
1

C1
5

هٗیاضّا
 C2بْتطیي هٗیاض

جسٍل قواضُ ( :)5بطزاض ؾایط هٗیاضّا ًؿبت بِ بستطیي هٗیاض
وناّویتتطیي هٗیاض C4

هٗیاضّا

3
9
7
1
4
6
4
2

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

زض گام بٗسی ،بِ هحاؾبِ ٍظى بْیٌِ هٗیاضّا ذَاّین پطزاذت .همازیط بْیٌِ بطای هٗیاضّا هٌحهطبِفطز ّؿتٌس وِ بها حهل هؿهللِ
اضائِ قسُ زض ضابُِ ( )3همازیط بْیٌِ ٍظىّای )* ξ* ٍ (ꞷ1*, ꞷ2*,…,ꞷnبِ زؾت ذَاّس آهس.
پؽ اظ جایگعاضی همازیط جساٍل ( )5( ٍ )4زض ضابُِ ( ،)3هسل پیكٌْازی با اؾتفازُ اظ ًطمافعاض لیٌگَ حل ذَاّس قس ٍ ٍظى ّطیهه
اظ هٗیاضّا ٍ هیعاى  ξبِزؾت هی آیس .حال بایس ٍظى ظیط هٗیاضّا ضا بیابین .آى زؾتِ اظ هٗیاضّایی وِ یه ظیط هٗیاض زاضًسٍ ،ظى ظیهط
هٗیاض بطابط  1ذَاّس بَز ٍلی آى زؾتِ اظ هٗیاضّایی وِ بیف اظ یه ظیط هٗیاض زاضًس بایس زٍباضُ گامّای  5 ٍ 4 ٍ 3ضٍـ بْتهطیي-
بستطیي بطای آىّا اًجام قَز .بٌابطایي بطای زٍ هٗیاض تَاًوٌسی ویفیت هحهَل ( ٍ )C2تَاًوٌسی تحَیل ( )C3ایي هحاؾهبات ضا
ذَاّین زاقت .هٗیاض تَاًوٌسی ویفیت هحههَل اظ زٍ ظیهط هٗیهاض قهاهل ویفیهت ( ٍ )C21تَاًوٌهسی اَویٌهاى هحههَل ()C22
تكىیلقسُ اؾت .وِ هیعاى ٖولىطز ایي زٍ ظیط هٗیاض بِنَضت جسٍل ( )6هیباقس.
جسٍل قواضُ ( :)6بطزاض بْتطیي ظیطهٗیاض ًؿبت بِ ؾایط ظیطهٗیاضّا بطای تَاًوٌسی ویفیت هحهَل
ظیط هٗیاضّای تَاًوٌسی ویفیت هحهَل
C21
C22
 C21بْتطیي ظیط هٗیاض
1
3

اظ َطفی هٗیاض تَاًوٌسی تحویل اظ ؾِ ظیط هٗیاض قاهل تحَیل ( ،)C31تَاًوٌسی ضظضٍ وطزى ( ٍ ،)C32ظهاى اًجام وهاض ()C33
تكىیلقسُ اؾتَ .بك ًٓطات ذبطگاى ٍ هسیطاى تهوین گیطًسُ بْتطیي ظیط هٗیاض ایي هٗیهاض هٌترهب ظههاى اًجهام وهاض (ٍ )C33
بستطیي ظیط هٗیاض تَاًوٌسی ضظضٍ وطزى ( )C32هیباقس .وِ هیعاى ٖولىطز ایي ؾِ ظیط هٗیاض بِنَضت جسٍل ( )8( ٍ )7هیباقس.
جسٍل قواضُ ( :)7بطزاض بْتطیي ظیطهٗیاض ًؿبت بِ ؾایط ظیطهٗیاضّا بطای تَاًوٌسی تحَیل
ظیط هٗیاضّای تَاًوٌسی تحَیل
C31
C32
C33
 C33بْتطیي ظیط هٗیاض
5
6
1
جسٍل قواضُ ( :)8بطزاض ؾایط هٗیاضّا ًؿبت بِ بستطیي هٗیاض
وناّویتتطیي ظیطهٗیاض C32

ظیطهٗیاضّا تَاًوٌسی تحَیل

2
1
6

C31
C32
C33
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حال هی تَاى ًتایج حانلِ اظ گام پٌجن ضا بطای هٗیاضّا ٍ ظیطهٗیاضّای هتفیط تَاًوٌسی بِنَضت یىجها زض جهسٍل (ً )9كهاى
زاز .وِ ٍظى ًْایی حانل يطم ٍظى ّط ظیط هٗیاض زض ٍظى هٗیاض هَضزًٓط هیباقس ٍ ّوِ ایي ًتایج اظ حل ههسلّهای ههَضز ًٓهط
تَؾٍ ًطم افعاض لیٌگَ بسؾت آهسُ اؾت.
جسٍل قواضُ (ٍ :)9ظىّای حانلِ اظ ضٍـ  BWMبطای هٗیاضّا ٍ ظیطهٗیاضّای هتفیط تَاًوٌسی
ٍظى ًْایی

ٍظى ظیطهٗیاضّا

ظیطهٗیاضّا

ٍظى هٗیاضّا

هٗیاضّا

0/055
0/236
0/079
0/029
0/02
0/128
0/177
0/113
0/148
0/120
0/041

1/00
0/75
0/25
0/163
0/111
0/726
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00

تَاًوٌسی فطایٌس ()C11
ویفیت ()C21
تَاًوٌسی اَویٌاى هحهَل ()C22
تحَیل ()C31
تَاًوٌسی ضظضٍ وطزى ()C32
ظهاى اًجام واض ()C33
همساض وؿبٍواض گصقتِ ()C41
ذسهات پؽ اظ فطٍـ ()C51
لیوت ّ /عیٌِ ()C61
زض زؾتطؼ بَزى فٌاٍضی پان ()C71
هسیطیت ٍ ؾاظهاىزّی ()C81

0/055

تَاًوٌسیّای تىٌیىی ()C1

0/315

تَاًوٌسی ویفیت هحهَل ()C2

0/177

تَاًوٌسی تحَیل ()C3

0/031
0/113
0/148
0/120
0/041

تَاًوٌسیّای ًاهكَْز ()C4
تَاًوٌسی ذسهات ()C5
تَاًوٌسی التهازی ()C6
تَاًوٌسی پایساضی ()C7
تَاًوٌسی ؾاظهاًی ()C8

زض ًْایت بِ بطضؾی ًطخ ؾاظگاضی بطای ضٍـ  BWMهی پطزاظین .هیساًین یه همایؿِ ظهاًی واهالً ؾاظگاض ذَاّس بَز وِ بهطای
توام ّ jا ضابُِ  aBj  a jW  aBWبطلطاض باقس .اگطچِ هوىي اؾت بطای بطذی ّ jا ،ؾاظگاضی واهل بطلطاض ًباقس پؽ بِ ّویي
زلیل اظ ًطخ ؾاظگاضی اؾتفازُ هیوٌین تا بفْوین وِ یه همایؿِ چمسض ؾهاظگاض ههیباقهس .وهِ بهِنهَضت ضابُهِ ( )4ههیباقهس.
ّواىََض وِ هكرم اؾت همساض * ξوِ زض گام لبل بِزؾتآهسُ اؾت ٍ همساض قاذم ؾاظگاضی ّن بطای همساض  aBWاظ جهسٍل
( )3بِ زؾت هیآیس .بسیْی اؾت وِ همساضّای بعضيتط بطای * ، ξهٌجط بهِ ًهطخ ؾهاظگاضی بیكهتط ٍ تَاًوٌهسی اَویٌهاى ووتهط
همایؿات ذَاّس قسً .ؿبت ؾاظگاضی بطای هٗیاضّای تَاًوٌسی بِنَضت ضابُِ ظیط اؾت:
1.227997
ضابُِ ()4
 0.235
;ًطخ ؾاظگاضی
5.23

وِ ّواى ََض وِ هكرم اؾت اظ ؾاظگاضی ًؿبتاً ذَبی بطذَضزاض اؾتّ .وچٌهیي بهطای ظیهط هٗیاضّهای تَاًوٌهسی ویفیهت
هحهَل (ً )C2طخ ؾاظگاضی بطابط نفط ٍ بطای تَاًوٌسی تحَیل ( )C3ایي همساض بطابط با ضابُِ ( )5هیباقس وِ بِ اًؿجام واههل
زتلت هیوٌس.
0.536
ضابُِ ()5
 0.233
;ًطخ ؾاظگاضی
2.30

م) ًتایج هحاؾباتی بطای هتفییط توایل:
بطای ایي هتفیط با تَجِ بِ هٗیاضّای قٌاؾاییقسُ ،توایهل بهِ بْبهَز ٖولىهطز ( )E1بهٌِٖهَاى بْتهطیي هٗیهاض (هُلهَمتهطیي ٍ
بااّویتتطیي) ٍ ّوچٌیي توایل بِ تىیِبط یىسیگط ( )E3بٌَِٖاى بهستطیي هٗیهاض (ًهاهُلَمتهطیي ٍ بهیاّویهتتهطیي) پیكهٌْاز
گطزیسُ اًسّ .وچٌیي ٖولىطز بْتطیي هٗیاض ًؿبت بِ ؾایط هٗیاضّا زض جسٍل (ٖ ٍ ،)10ولىطز ؾایط هٗیاضّا ًؿبت بِ بهستطیي هٗیهاض
زض جسٍل ( )11اضائِ قسُاؾت.
E4
2

E3
7

جسٍل قواضُ ( :)10بطزاض بْتطیي هٗیاض ًؿبت بِ ؾایط هٗیاضّا
E1
E2
 E1بْتطیي هٗیاض
1
3
هٗیاضّا
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جسٍل قواضُ ( :)11بطزاض ؾایط هٗیاضّا ًؿبت بِ بستطیي هٗیاض
وناّویتتطیي هٗیاض E3

هٗیاضّا

7
5
1
4

E1
E2
E3
E4

ٍظى ّطیه اظ هٗیاضّا ٍ هیعاى  ξبا حل هسل فَق با اؾتفازُ اظ لیٌگَ بِزؾت هیآیس حال بایس ٍظى ظیط هٗیاضّا هكرم قَز .آى
زؾتِ اظ هٗیاضّایی وِ یه ظیط هٗیاض زاضًسٍ ،ظى ظیط هٗیاض بطابط  1ذَاّس بَز ٍلی آى زؾتِ اظ هٗیاضّایی وِ بیف اظ یه ظیط هٗیهاض
زاضًس بایس زٍباضُ گامّای  5 ٍ 4 ٍ 3بطای آى ّا اًجام قَز .بٌابطایي بایس بطای ؾِ هٗیاض توایل بِ بْبَز ٖولىطز ( ،)E1توایل بهِ
اقتطانگصاضی اَالٖات ( ٍ ،)E2توایل بِ زضگیط قسى زض ضابُِ ََتًی (ٍ )E4ظىّای ظیط هٗیاضّا هكرم گطزز.
هٗیاض توایل بِ بْبَز ٖولىطز اظ زٍ ظیط هٗیاض قاهل تْٗس بِ بْبَز هؿتوط زض هحهَل ٍ فطآیٌهس ( ٍ )E11تهالـ تهأهیيوٌٌهسُ زض
تطٍیج انَل  )E12( JITتكىیلقسُ اؾت وِ هیعاى ٖولىطز ایي زٍ ظیط هٗیاض بِنَضت جسٍل ( )12ههیباقهس .برزی ححسبر
ٖولىطز سیز حعیسرهس تمسیل ب یشتزیکگذیر یطالعست ک یس دو سیز حعیسر شرسحل اضتباَهات نهازلاًِ ٍ هىهطض/آظاز بهَزى
اضتباَات ( ٍ )E21آظاز بِ اضظیابی ؾایت ( )E22تكىیلقسُ اؾت ،بِنَضت جسٍل ( )13هیباقس.
جسٍل قواضُ ( :)12بطزاض بْتطیي ظیطهٗیاض ًؿبت بِ ؾایط ظیطهٗیاضّا بطای توایل بِ بْبَز ٖولىطز
ظیط هٗیاضّای توایل بِ بْبَز ٖولىطز
E11
E12
 E12بْتطیي ظیط هٗیاض
3
1
جسٍل قواضُ ( :)13بطزاض بْتطیي ظیطهٗیاض ًؿبت بِ ؾایط ظیطهٗیاضّا بطای توایل بِ اقتطانگصاضی اَالٖات
ظیط هٗیاضّای توایل بِ اقتطانگصاضی اَالٖات
E21
E22
 E21بْتطیي ظیط هٗیاض
1
3

اظ َطف زیگط ،بطای هحاؾبِ ٖولىطز ظیط هٗیاضّای توایل بِ زضگیط قسى زض ضابُِ َهَتًی وهِ اظ زٍ ظیهط هٗیهاض قهاهل ضابُهِ
زضاظهست ( ٍ )E41تْٗس بِ ویفیت ( )E42تكىیلقسُ اؾت ،بِنَضت جسٍل ( )14هیباقس.
جسٍل قواضُ ( :)14بطزاض بْتطیي ظیطهٗیاض ًؿبت بِ ؾایط ظیطهٗیاضّا بطای توایل بِ زضگیط قسى زض ضابُِ ََتًی
ظیط هٗیاضّای توایل بِ زضگیط قسى زض ضابُِ ََتًی
E41
E42
 E42بْتطیي ظیط هٗیاض
3
1

زضًْایتٍ ،ظى ّطیه اظ هٗیاضّا ،ظیط هٗیاضّا ٍ هیعاى * ξبا اؾتفازُ اظ ضٍابٍ شوط قسُ بِزؾت هیآیس .حال هیتَاى ًتهایج حانهل
اظ گام پٌجن ضٍـ بْتطیي-بستطیي ضا بطای هتفیط توایل بِنَضت یىجا زض جسٍل (ً )15كاى زاز .وِ ٍظى ًْایی حانليطم ٍظى
ّط ظیط هٗیاض زض ٍظى هٗیاض هَضزًٓط هیباقس.
جسٍل قواضُ (ٍ :)15ظىّای حانلِ اظ ضٍـ  BWMبطای هتفیط توایل
ٍظى
ًْایی

ٍظى
ظیطهٗیاض

ظیطهٗیاضّا

0/111
0/333
0/167

0/25
0/75
0/75

تْٗس بِ بْبَز هؿتوط زض هحهَل ٍ فطآیٌس ()E11
تالـ تأهیيوٌٌسُ زض تطٍیج انَل )E12( JIT
اضتباَات نازلاًِ ٍ هىطض  /آظاز بَزى اضتباَات ()E21

ٍظى هٗیاض

هٗیاضّا

0/444

توایل بِ بْبَز ٖولىطز ()E1

0/222

توایل بِ اقتطانگصاضی اَالٖات ()E2
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0/055
0/056
0/069
0/209

0/25
1/00
0/25
0/75

آظاز بِ اضظیابی ؾایت ()E22
اؾتاًساضزّای اذاللی ()E31
ضابُِ زضاظهست (،)E41
تْٗس بِ ویفیت ()E42

0/056
0/278

توایل بِ تىیِبط یىسیگط ()E3
توایل بِ زضگیط قسى زض ضابُِ ََتًی
()E4

زض ًْایت بِ بطضؾی ًطخ ؾاظگاضی بطای ضٍـ  BWMهیپطزاظینّ .واىَهَض وهِ هكهرم اؾهت همهساض * ξوهِ زض گهام لبهل
بِزؾتآهسُ اؾت ٍ همساض قاذم ؾاظگاضی ّن بطای همساض  aBWاظ جسٍل ( )3بِ زؾهت ههیآیهس .بهسیْی اؾهت وهِ همهساضّای
بعضيتط بطای * ،ξهٌجط بِ ًطخ ؾاظگاضی بیكتط ٍ تَاًوٌسی اَویٌاى ووتط همایؿات ذَاّس قسً .ؿبت ؾاظگاضی بهطای هٗیاضّهای
توایل بِنَضت ضابُِ ( )6اؾت .وِ ّواى ََض وِ هكرم اؾت اظ ؾاظگاضی ًؿبتاً ذَبی بطذهَضزاض اؾهتّ .وچٌهیي بهطای ظیهط
هٗیاضّای تَاًوٌسی ًطخ ؾاظگاضی بطابط نفط هیباقس وِ بِ اًؿجام واهل زتلت هیوٌس.
0.9999990
ضابُِ ()6
;ًطخ ؾاظگاضی
 0.268
3.73

ا) همایؿِ گعیٌِّا ًؿبت بِ هٗیاضّا:
پؽ اظ بِ زؾت آٍضزى ٍظى هٗیاضّا ٍ ظیط هٗیاضّای ّط یه اظ هتفیطّای تَاًوٌسی ٍ توایلًَ ،بهت بطضؾهی ٍ همایؿهِ گعیٌهِّها
ًؿبت بِ ایي هٗیاضّا هیقَز .بطای ایي واض اظ ضٍابٍ ظیط بِهٌَٓض هحاؾبِ ٍظى گعیٌِّا اؾتفازُ هیقَز.
N

i

ضابُِ ()7

 Cin

Cap

Cap
n



Cap 
i

n 1

J

i

ضابُِ ()8

Wil   j  Cij

Wil

i

Wil

j 1

وِ ضابُِ ( )7بطای هحاؾبِ ٍظى گعیٌِّا ًؿبت بِ هٗیاضّای تَاًوٌسی ٍ ضابُِ (ً )8ؿبت بِ هٗیاضّای توایل اؾتفازُ هیقهَز .اظ
Cap
ٍ Wilظى ًْایی ظیط هٗیاض توایل ههیباقهسّ ،وچٌهیي  CijWil ٍ CinCapبهِ تطتیهب
َطفی
ٍ nظى ًْایی ظیط هٗیاض تَاًوٌسی ٍ j
بیاًگط اهتیاظ تأهیيوٌٌسُ  iام با تَجِ بِ ظیط هٗیاضّای تَاًوٌسی ٍ توایل هیباقس .پؽ اظ یافتي همهازیط ًَ Wil i ٍ Capiبهت بهِ
ًطهالؾاظی اهتیاظات گعیٌِّا هیباقس وِ اظ َطیك ضٍابٍ ( )10( ٍ )9بِ زؾت هیآیس.
ضابُِ ()9
ضابُِ ()01

Wilk  min Wili 

max Wili   min Wili 
Capk  min Capi 

max Capi   min Capi 

Normalized Scorek 
W

Normalized Scorek 
C

حال ًَبت بِ بطضؾی گعیٌِّای ٍالٗی بطای هؿللِ هصوَض َبك ضٍابٍ بات هی باقس .وهِ بهطای ایهي وهاض ابتهسا ًیهاظ بهِ اهتیهاظات
تأهیيوٌٌسگاى با تَجِ بِ ّطیه اظ ظیط هٗیاضّای زٍ هتفیط تَاًوٌسی ٍ توایل هیباقس .بطای ایي واض اظ ًٓطات ذبطگهاى ههَضزًٓط
اؾتفازُ هیقَز .تظم بِ شوط اؾت وِ ّط گعیٌِ (تأهیيوٌٌسُ) هٌحهطاً تَؾٍ یه ذبطُ یا تهوینگیطًسُ وِ اَالٖهات بیكهتطی
ًؿبت بِ آى تأهیيوٌٌسُ زاضز ،اهتیاظزّی هیقَز .بِ زلیل تٌَٔ هحهَتت ٍ تَلیسات زض ؾُح بات بطای قطوت لبٌهی والهِ ایهي
قطوت ًیاظهٌس تأهیيوٌٌسگاى ًؿبتاً ظیاز هیباقس ،وِ اظایي جْت هٌاؾب بطای اًجام ایي تىٌیه بط ضٍی ایهي قهطوت بهٌِٖهَاى
هؿللِ زض زًیای ٍالٗی هیباقس.
آى چیعی وِ حائع اّویت اؾت ،هَئَ اهتیاظزّی ایي تأهیيوٌٌسگاى ًؿبت بِ زٍ هتفیط هصوَض هیباقهس .اظایهيجْهت اهتیهاظات
ذبطگاى تَؾٍ هسیطاى ایي نٌٗت ًیع َی جلؿاتی هَضز باظبیٌی ٍ ًٓطؾٌجی لطاض گطفت وِ پؽ اظ تائیس ٍ تهحیح ایي اهتیهاظات
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بِنَضت جساٍل ( )17( ٍ )16اضائِ گطزیس .پؽ اظ اًجام همایؿات بیي گعیٌِّا ًؿبت بِ هٗیاضّای ّط هتفیط ًتهایج حانهلِ تحهت
ٌَٖاى جسٍل ( )18اضائِ هیگطزز .پؽ اظ بِ زؾت آهسى ًتایج زض جسٍل ( )18هیتَاًین ٍظىّای ًطهاتیع قسُ بطای ّهط گعیٌهِ ضا
ًؿبت بِ زٍ هتفیط توایل ٍ تَاًوٌسی ضا بِنَضت ًوَزاض پطاوٌسگی ًماٌ ضؾن وٌهین وهِ قهىل (ً )2كهاىزٌّهسُ ایهي گعیٌهِّها
هیباقس.
جسٍل قواضُ ( :)16اهتیاظات تأهیيوٌٌسگاى ًؿبت بِ هٗیاضّای هتفیط تَاًوٌسی
ظیط هٗیاضّا
C81

C71

C61

C51

C41

C33

C32

C31

C22

C21

C11

2
3
2
4
2
2
3
3
4
3

2
2
2
3
4
4
3
3
2
3

4
2
3
4
5
2
2
4
3
3

3
4
3
2
5
6
4
5
4
3

5
4
6
6
6
5
4
3
2
2

3
5
4
5
2
3
6
7
8
7

2
2
2
3
4
5
4
4
4
2

3
5
6
9
5
8
8
8
7
7

2
3
5
2
4
5
2
6
4
4

6
6
4
7
7
5
8
9
9
8

4
5
6
5
2
3
4
6
8
5

گعیٌِّا

تأهیيوٌٌسُ 1
تأهیيوٌٌسُ 2
تأهیيوٌٌسُ 3
تأهیيوٌٌسُ 4
تأهیيوٌٌسُ 5
تأهیيوٌٌسُ 6
تأهیيوٌٌسُ 7
تأهیيوٌٌسُ 8
تأهیيوٌٌسُ 9
تأهیيوٌٌسُ 10

جسٍل قواضُ ( :)17اهتیاظات تأهیيوٌٌسگاى ًؿبت بِ هٗیاضّای هتفیط توایل
E42

E41

E31

ظیط هٗیاضّا
E22

E21

E12

E11

2
3
5
4
6
2
4
5
6
2

3
4
6
2
5
9
5
3
6
3

4
4
5
6
5
4
5
5
4
4

3
6
5
2
4
5
5
6
2
3

4
5
6
4
5
4
4
6
5
8

7
5
8
9
5
9
6
5
8
4

6
8
5
8
9
4
4
7
5
7

گعیٌِّا

تأهیيوٌٌسُ 1
تأهیيوٌٌسُ 2
تأهیيوٌٌسُ 3
تأهیيوٌٌسُ 4
تأهیيوٌٌسُ 5
تأهیيوٌٌسُ 6
تأهیيوٌٌسُ 7
تأهیيوٌٌسُ 8
تأهیيوٌٌسُ 9
تأهیيوٌٌسُ 10

جسٍل قواضُ (ٍ :)18ظىّای تأهیيوٌٌسگاى ًؿبت بِ هٗیاضّای هتفیط تَاًوٌسی ٍ توایل
Normalized Score kC

ٍظىّا
Normalized Score kW

0/00
0/069206
0/063841

0/123874
0/217342
1/00

i

Cap

4/443
4/572
4/562

i

Wil

4/679
4/845
6/235

گعیٌِّا

تأهیيوٌٌسُ 1
تأهیيوٌٌسُ 2
تأهیيوٌٌسُ 3

هجلِ هسیطیت نٌٗتی زاًكىسُ ٖلَم اًؿاًی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس ؾٌٌسا – ؾال چْاضزّن  /قواضُ  / 48تابؿتاى 1398

14
0/540236
0/560622
0/232833
0/451717
1/00
0/75
0/426502

5/45
5/488
4/877
5/285
6/307
5/841
5/238

0/852477
0/641329
0/668919
0/217905
0/476914
0/899212
0/00

تأهیيوٌٌسُ 4
تأهیيوٌٌسُ 5
تأهیيوٌٌسُ 6
تأهیيوٌٌسُ 7
تأهیيوٌٌسُ 8
تأهیيوٌٌسُ 9
تأهیيوٌٌسُ 10

5/973
5/598
5/647
4/846
5/306
6/056
4/459

آى چیعی وِ اظ قىل ( )2حانل هیقَز ،ایي اؾت وِ برفبٌسی تأهیيوٌٌسگاى زض چْاض ظیط برف ذالنِ هیگطزز وِ ٖباضت
اؾت اظ:
 تَاًوٌسی ون ٍ توایل ون :ایي برف قاهل تأهیيوٌٌسگاى  10 ،7 ،2 ،1هیباقس.
 تَاًوٌسی ون ٍ توایل ظیاز :ایي برف قاهل تأهیيوٌٌسگاى  6 ٍ 3هیباقس.
 تَاًوٌسی ظیاز ٍ توایل ون :فمٍ تأهیيوٌٌسُ  8زض ایي برف هیباقس.
 تَاًوٌسی ظیاز ٍ توایل ظیاز :قاهل تأهیيوٌٌسگاى  9 ٍ 5 ٍ 4هیباقس.
ّوچٌیي بطای ضاحتی تكریم ٍظى ّط گعیٌِ ًؿبت بِ ّط هٗیاض اظ ًوَزاض ذُی قىل ( )3اؾتفازُ وطزین .آى چیعی وِ زض ایهي
ًوَزاض هكرم اؾت ٍظى ّط تأهیي وٌٌسُ با تَجِ بِ هتفیط هطبََِ هیباقس .حال با تَجِ بِ برفبٌسی تأهیيوٌٌسگاى ،ؾیاؾهت
قطوت هسًٓط لطاض هیگیطز وِ وسام ًَٔ اظ ایي برفّا ضا بىاض بگیطز .یا بطای ّط هحهَل اظ وسامیه اظ تأهیيوٌٌسگاى با تَجهِ
بِ زؾتِبٌسی هطبََِ اؾتفازُ وٌس.
تاهیي وٌٌسُ 3
تاهیي وٌٌسُ 9

1.0

تاهیي وٌٌسُ 4
0.8

تاهیي وٌٌسُ 6

تاهیي وٌٌسُ 5

0.6

0.4

تاهیي وٌٌسُ 2

تاهیي وٌٌسُ 7

تاهیي وٌٌسُ 1
تاهیي وٌٌسُ 10
1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

0.0
0.2

0.0

تَاًوٌسی
قىل قواضُ (ً :)2وَزاض پطاوٌسگی ًماٌ برفبٌسی تأهیيوٌٌسگاى با تَجِ بِ زٍ هتفیط توایل ٍ تَاًوٌسی

توایالت

تاهیي وٌٌسُ 8
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wil

cap

1.0000

1.0000
0.8992

0.8525

0.7500

0.4769

0.4265

0.0000
10

9

8

ٍزى

0.6689

0.6413
0.5606

0.5402

0.4517
0.2179

0.2328

7

6

0.2173

5

4

0.0638

0.0692

3

2

0.1239
0.0000
1

تاهیي کٌٌذگاى

قىل قواضُ (ً :)3وَزاض ذُی ٍظى تأهیيوٌٌسگاى ًؿبت بِ هتفیطّای تَاًوٌسی ٍ توایل

ز) تحلیل یافتِّای پػٍّف
زض ایي تحمیك یه ضٍـ جسیس ٍ هؤ ط بطای تَؾِٗ تأهیيوٌٌسگاى ،با یىااضچِؾاظی تمؿینبٌسی تأهیيوٌٌسُ بٌَِٖاى یه ٖاهل
ٍضٍزی هْن زض َطاحی اؾتطاتػیّای تَؾِٗ هٌبٕ اضائِقسُ اؾت .با اؾتفازُ اظ هسل هفَْهی اضائِقسُ ،هٌابٕ هحسٍز هیتَاًٌس بهِ
همابلِ با اًَأ هرتلف اظ تأهیيوٌٌسگاى اذتهال زازُ قًَسّ .وچٌیي ٖالٍُ بط لابلیت تأهیيوٌٌسگاى ،توایل تأهیيوٌٌسُ بٌَِٖاى
یىی اظ ابٗاز هْن تَؾِٗ هٌبٕ زض ًٓط گطفتِقسُ اؾت .ابتسا ،اضظیابی ٍ تمؿینبٌسی تأهیيوٌٌسُ با تَجِ بِ ؾُح آىّا ٍ با ًٓط بهِ
لابلیتّا ٍ توایل بِ ّوىاضی آىّا بٍِؾیلِ ضٍـ  BWMاًجام هیقَز ٍ ٍظى تأهیيوٌٌسگاى ًیع بِ زؾت هیآیس؛ وِ زضًْایت
با اؾتفازُ اظ ًوَزاض ًمُِ پطاوٌسُ تأهیيوٌٌسگاى اظ هٌٓط زٍ تفییط توایل ٍ لابلیت بِ چْاض برف تمؿین ههیقهَز .ضٍـ BWM
زاضای چٌسیي ٍیػگی بطجؿتِ اؾت وِ آى ضا بِ یه ضٍـ لَی ٍ واضبطپؿٌس زض همایؿِ با اوثط ضٍـّای تهوینگیطی چٌس هٗیاضُ
تبسیل هیوٌٌس.
ضٍـ تمؿینبٌسی تأهیيوٌٌسگاى ٍ تَؾِٗ اضائِقسُ زض یه قطوت لبٌی با تىٌَلَغی بات اؾتفازُقسُ اؾتّ .وچٌیي هههاحبِ بها
هسیطٖاهل قطوت ٖوست ًا با هسل هفَْهی ایهي تحمیهك ّورهَاًی زاضز .بهطای زؾهتیابی بهِ بطًاههِ ٍالٗهی ،اظ اترهاش اؾهتطاتػی
َطاحیقسُ بطای تَؾِٗ برفّای هرتلف تأهیيوٌٌسُ بؿتِ بِ ٍيٗیت ذال ّط قطوت ههیباقهس .بٌهابطایي ّطچهِ اَالٖهات
جوٕآٍضیقسُ بیكتط باقٌس ٍ قطوتّا ٍ تأهیيوٌٌسگاى بیكتطی ضا قاهل قًَس ،هیتَاًس چْاضچَم بْتطی اظ ایهي تههوینگیهطی
اضائِ زّس.
ایي تحمیك ًكاى هیزّس تأهیيوٌٌسگاى هٌترب بطای آظهایف زض چْاض گطٍُ برفبٌسی قسًس وِ بؿتِ بِ اؾتطاتػی هَضز لحهاِ
قطوت هیتَاى با تمَیت ٍ بْبَز ایي هٗیاضّا زض ّط تأهیيوٌٌسُ اظ ایي برف بِ برفّای هسًٓط بْبَز پیسا وٌس .هثالً با افعایف
ویفیت یا واّف ّعیٌِ ٍ لیوت ٍ غیطُ هیتَاًس ٍیػگی ّای ذَز ضا ًؿبت بِ زٍ هتفیهط توایهل ٍ لابلیهت تفییهط زازُ ٍ اظ برهف
هَضزًٓط بِ بركی زیگط ّسایت قَز .پؽ با ایي واض باٖث افعایف ضلابت تأهیيوٌٌهسگاى ،افهعایف ویفیهت ٍ زضًتیجهِ وهاّف
ّعیٌِ /لیوت پیكٌْازی ضٍبطٍ قَین .اظ َطفی با تسٍیي ایي اؾتطاتػی ،زض بطِّ ظهاًی ذال قطوت لبٌی هیتَاًس زتیل يهطضّا
ٍ ظیاى ّای قطوت ضا با اًترام بْتطیي تأهیيوٌٌسگاى بطَطف ًوایسّ .وچٌیي ٍلتی تأهیيوٌٌسگاى هُلٕ قًَس وِ چِ هٗیاضّایی
بطای قطوت لبٌی بااّویتتط اؾت زضنسز تمَیت آى هٗیاضّا بِ هٌَٓض اوتؿام جایگاّی بْتط زض ًعز آى قطوت زؾت بِ الهساهات
تمَیتوٌٌسُ هیظًٌس.
ُ) ًتیجِ گیطی ٍ پیكٌْازات:
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یىی اظ فٗالیتّای اؾتطاتػیه یه قطوت ،برفبٌسی تأهیيوٌٌسُ اؾت وِ بِهَجب آى یهه قهطوت ،گهطٍُّهایی اظ تهأهیي-
وٌٌسگاى ضا بطای زؾتطؾی بِ اًَأ هرتلفی اظ آىّا ایجاز هیوٌس .اؾاؾاً ایي بساى هٌٗی اؾت وِ یه قطوت ،تأهیيوٌٌسگاى ذَز
ضا بِ برفّای هرتلفی تمؿین هیوٌس وِ ایي بطای یه قطوت ذطیساض وِ هیذَاّس با تأهیيوٌٌهسگاى هرتلهف بها یهه ضٍـ
ؾیؿتواتیه هٗاهلِ وٌس ،يطٍضی اؾت .زض همایؿِ با برفبٌسی هكتطی ،بِ برفبٌسی تأهیيوٌٌسُ تَجِ اًسوی قسُ اؾهت ٍ زض
هطاحل ابتسایی لطاض زاضزّ .وچٌیي ضٍـّای تهوینگیطی چٌس هٗیاضُ ضٍـّایی ّؿتٌس وِ با اؾتفازُ اظ هٗیاضّای ووّی ٍ ویفهی
چٌسگاًِ بِ ضتبِبٌسی گعیٌِّای تهوینگیطی پطزاذتِ ٍ تهوینگیطًسگاى ضا زض اًترام یاضی هیوٌٌس .با تَجِ بِ اّویهت فطاٍاًهی
وِ تأهیيوٌٌسگاى بطای قطوت ّا زاضز ،ها زض ایي تحمیك هُالٗات نَضت گطفتِ زض ایي ظهیٌهِ ضا هَضزبطضؾهی لهطاض زازُ ،ؾهاؽ
تأهیيوٌٌسگاى هَجَز ضا برفبٌسی ًوَزُ ٍ بِ قطوتّا ووه ًوایین تا با تَجِ بِ قطایُی وِ زض آى لطاض زاضًس ٍ بها تَجهِ بهِ
ٍیػگیّایی وِ تأهیيوٌٌسگاى زاضًس ،اًترام هٌاؾبی نَضت زٌّس ٍ اظ ایي َطیك بِ هعیت ضلابتی زؾت یابٌس.
زض ایي تحمیك باّسف برفبٌسی تأهیيوٌٌسگاى بِ بطضؾی ٍ اًجام آظهایكات با اؾتفازُ اظ تىٌیه بْتطیي-بستطیي پهطزاذتین وهِ
ابتسا قطحی اظ زتیل ٍ يطٍضت اًجام ایي تحمیك ،بیاى پیكیٌِ تحمیك ٍ تَيیح ضٍـّا ٍ هتسّای هَضزاؾهتفازُ زض برهفّهای
لبل اضائِ گطزیسّ .وچٌیي بطای واضایی ایي پػٍّف ٍ ًعزیه بَزى بِ زًیای ٍالٗی اظ یه هُالِٗ هَضزی زض قهطوت لبٌهی والهِ
اؾتفازُ گطزیس وِ بِهٌَٓض برفبٌسی تأهیيوٌٌسگاى ایي قطوت با اؾتفازُ اظ تىٌیه  BWMزض برف گصقهتِ آظههایفّهایی
بََِض واهل اًجام قس ٍ ًتایج ًیع لابلاضائِ هیباقس؛ ٍ زضًْایت زض ایي برف بِ بطضؾی ٍ تحلیل یافتِّای ایي تحمیك بِهٌٓهَض
ًتیجِگیطی ٍ اضائِ پیكٌْازّایی بطای تحمیمات آتی هیپطزاظین.
با تَجِ بِ ًتایج بِزؾتآهسُ ،زضهیابین وِ برفبٌسی تأهیيوٌٌسُ بیي اًترام تأهیيوٌٌسُ ٍ هسیطیت ضٍابهٍ تهأهیيوٌٌهسُ ٍجهَز
زاضز .زضًتیجِ ،قطوت لبٌی والِ بایس هٗیاضّا ضا بِگًَِای اًترام وٌس وِ یه ّواٌّگی بیي فٗالیتّای اؾتطاتػیه تأهیيوٌٌهسُ
هطبٌَ ٍجَز زاقتِ باقس .با تسٍیي ایي اؾتطاتػی بِ قطوت ووه هیقَز وِ هتٌاؾب با ٍیػگیّای تأهیيوٌٌسگاى ٍ هتٌاؾب بها
قطایُی وِ قطوت زض آى لطاض زاضز ،بِگًَِای تأهیيوٌٌسگاى ذَز ضا اًترام ًوایس وِ بیكهتطیي ؾهَز ٍ هٌفٗهت ًههیب قهطوت
گطزز .اظ َطفی زیگط تسٍیي ایي اؾتطاتػی باٖث ایجاز ضلابت بیي تأهیيوٌٌسگاى ٍ تالـ بطای بْبَز ٍيٗیت ذَز جْت زؾتیابی
جایگاّی هٌاؾب زض ًعز قطوت هَضزًٓط هی گطزز؛ وِ زض ؾایِ ایي ضلابت ،بْبَز زض ویفیت هحهَتت اضائِقسُ ،لیوت هَاز هَضز
تْیِ ٍ زیگط هٗیاضّا ضخ هیزّس وِ باٖث بطَطف قسى هكىالت قطوت زض ؾیؿتن تَلیسی بِ زلیل هَاز اٍلیِ ًاهطغَم هیگطزز.
ّوچٌیي ،اظ آًجایی وِ تَاًوٌسی ویفیت هحهَل هْوتطیي هٗیاض ًعز قطوت لبٌی والِ هی باقس پؽ هیتَاًس با اترهاش تههویوات
هالی هاظاز بِ ایي اهط زؾت یابسَ .بك ًٓط ذبطگاى ایي نٌٗت ویفیت هحهَل اضجحیت بیكتطی ًؿبت بهِ ؾهایط هٗیاضّها زاضز،
پؽ قطوت هیتَاًس با زض ًٓط گطفتي جطیاى هالی ووی بیكتط بِ تاهیي وٌٌسگاى اجاظُ بیكتطی بسّس تا هَاز اٍلیهِ بْتهط ٍ بوَلهٕ
تحَیل زٌّس وِ زض ًتیجِ بِ اضيای هٗیاضّای قطوت زؾت یابٌس.
اظآًجایی وِ تحمیمات ظیازی زض ایي ضابُِ اًجامًكسُ اؾت ٍ ایي تحمیك بِجطئت اظ اٍلیيّا زض ایهي حهَظُ ههیباقهس ،ههیتَاًهس
بِ ٌَٖاى تحمیمات پایِ بطای هحمماى زیگط ٍ حتی زض حَظُّای زیگط هَضزهُالِٗ ٍ بطضؾی لطاض گیطزّ .وچٌیي ههیتهَاى اظ ایهي
َطح زض بطضؾی هٗیاضّای قطوت زض اًترام تأهیيوٌٌسگاى هَضزاؾتفازُ لطاض گیهطزّ .وچٌهیي ضٍـ تههوینگیهطی چٌهس هٗیهاضُ
هَضزاؾتفازُ زض ایي تحمیك اظ ضٍـّای ًَیي هیباقس وِ تَنیِ هیگطزز بهِ زلیهل هعایهای گفتهِقهسُ زض پهػٍّفّهای آتهی
هَضزاؾتفازُ لطاض گیطز .یا هیتَاى تطویبی اظ ضٍـ ّای چٌس هٗیاضُ ضا ههسًٓط لهطاضزاز ٍ زض نهٌٗت لبٌهی ٍ یها زیگهط قهطوتّها
هَضزبطضؾی لطاضزاز.
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Abstract
Today, given the globalization of the business world, companies expanded their activities
beyond the geographical boundaries of countries and continents, and entered into global
markets. For this reason, on the one hand, the competitive advantage of organizations has
increased, on the other hand, the supply chain is expanding and communication with its
various sectors has increased. By increasing these connections and expanding supply chains,
companies have become more vulnerable to risks and disruptions. Over the years, there have
been many methods for evaluating and selecting suppliers, but the point that is often neglected
is the segmentation of suppliers in this process. The purpose of this research is to provide an
approach to supplier segmentation. Indicators of this research have been studied in two
dimensions of capability and willingness. In this research, suppliers of one of the major dairy
companies of Mazandaran province are evaluated using the best-worst method and these
suppliers are segmented according to the selected criteria. According to the results, most of
suppliers are placed in the first and fourth regions, which the results and analysis can be helpful
to improve the organizations studied.
Keywords: supplier segmentation; multi-criteria decision making; best-worst method; dairy
companies.

