دانشكده مهندسي صنایع

ارائهی مدل تلفیقي مبتني بر تحلیلپوششيدادهها و
برنامهریزی ریاضي جهت انتخاب تأمینکنندگان و
تخصیص سفارشها در زنجیرهتامین پایدار
(مطالعه موردی:صنایع سنگ الماس)

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد
در رشته مهندسي صنایع

حانیه مؤذني

استاد راهنما:
دکتر فرناز برزین پور

آبان ماه 4931

دانشكده مهندسي صنایع

ارائهی مدل تلفیقي مبتني بر تحلیلپوششيدادهها و
برنامهریزی ریاضي جهت انتخابتامینکنندگان و
تخصیص سفارشها در زنجیرهتامین پایدار
(مطالعه موردی:صنایع سنگ الماس)

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد
در رشته مهندسي صنایع گرایش صنایع

حانیه مؤذني

استاد راهنما:
دکتر فرناز برزین پور
استاد مشاور:
دکتر میرسامان پیشوایي

آبان ماه 4931
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نام دانشكده :دانشكده مهندسي صنایع
نام دانشجو :حانیه مؤذني
عنوان پایاننامه :ارائهی مدل تلفیقي مبتني بر تحلیلپوششششششششيدادهها و برنامهریزی ریاضشششي جهت انتخاب
تأمینکنندگان و تخصیص سفارشها در زنجیرهتامین پایدار
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رشته :مهندسي صنایع
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ردیف

سمت

نام و نام خانوادگي

مرتبه دانشگاهي

دانشگاه یا مؤسسه

4

استاد راهنما

دکتر فرناز برزین پور

استادیار

علم و صنعت تهران

7

استاد مشاور

دکتر میرسامان پیشوایي

استادیار

علم و صنعت تهران

9

استاد مدعو خارجي

دکتر سید جواد حسیني نژاد

استادیار

خواجه نصیرالدین طوسي

1

استاد مدعو داخلي

دکتر احمد ماکوئي

دانشیار

علم و صنعت تهران

أ

امضا

تأییدیهی صحت و اصالت نتایج

باسمه تعالي
اینجانب حانیه مؤذني به شماره دان شجویي  37224799دان شجوی ر شته مهند سي صنایع گرایش صنایع مقطع
تحصیلي کارشناسي ارشد تأیید مينمایم که کلیهی نتایج این پایاننامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل
و ت صرف ا ست و موارد ن سخهبرداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل م شخ صات منبع ذکر کردهام .در صورت
اثبات خالف مندرجات فوق ،به تششششخیص دانششششگاه مطابو با ضشششوابت و مقررات حاکم ايانون حمایت از حقوق
مؤلفان و م صنفان و يانون ترجمه و تكثیر کتب و ن شریات و آثار صوتي ،ضوابت و مقررات آموز شي ،پژوه شي و
ان ضباطي  )...با اینجانب رفتار خواهد شد و حو هرگونه اعتراض درخ صوص احقاق حقوق مكت سب و ت شخیص و
تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب مينمایم .در ضمن ،م سؤولیت هرگونه پا سخگویي به ا شخاص اعم از
حقیقي و حقويي و مراجع ذی صالح ااعم از اداری و ي ضایي) به عهدهی اینجانب خواهد بود و دان شگاه هیچگونه
مسؤولیتي در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگي :حانیه موذني

امضا و تاریخ:

ب

مجوز بهرهبرداری از پایاننامه
بهرهبرداری از این پایاننامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتي که توسششت اسششتاد راهنما به
شرح زیر تعیین ميشود ،بالمانع است:
 بهرهبرداری از این پایاننامه برای همگان بالمانع است.
 بهرهبرداری از این پایاننامه با اخذ مجوز از استاد راهنما ،بالمانع است.
 بهرهبرداری از این پایاننامه تا تاریخ  ....................................ممنوع است.

نام استاد راهنما :دکتر فرناز برزین پور
تاریخ:
امضا:

ت

تقدیم به

روح پاک پدرم
که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي ،ایستادگي را تجربه نمایم.

و به مادرم
دریای بي کران فداکاری و عشو که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر

و به همسرم
به پاس يدر داني از يلبي آکنده از عشو و معرفت که محیطي سرشار از سالمت و امنیت و آرامش و
آسایش برای من فراهم آورده است.

ث

تشكر و قدرداني:
با تقدیر و تشكر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه ،سرکار خانم دکتر فرناز برزین پور که همواره با گفته هایشان
راهنمای خوب و واالیي بودند و با نكته ها و حمایت های همه جانبه و راهنمایي های کار ساز و سازنده و با سعه
صدر از هیچ کمكي در این زمینه بر من دریغ ننمودند.
با امتنان بیكران از م ساعدت های بي شائبه ی جناب آيای دکتر میر سامان پی شوایي ،ا ستاد م شاور ،که مرا
صمیمانه و مشفقانه یاری داده اند.

ج

چكیده
انتخاب مناسب تأمینکنندگان یكي از استراتژیهای حیاتي و اساسي برای باال بردن کیفیت خروجي هر سازمان
اسششت .انتخاب تأمینکنندگان فرایندی اسششت که طي آن خریدار با در نظر گرفتن تمامي گزینههای انتخاب و
معیارهای ارزیابي آنها سعي در بهبود روابت خود با تامینکنندهی انتخابي دارد.
در سالهای اخیر پژوهشهای متعددی به بررسي موضوع ارزیابي و انتخاب تأمینکنندگان پرداختهاند و روشهای
مختلف تصشششمیمگیری و بهینهسشششازی را به کاربردهاند .یكي از روش های به کار گرفتهششششده جهت ارزیابي
تأمینکنندگان ،روش تحلیل پوششي دادهها 4است.
هدف از این پایان نامه ارائه مدلي اسشششت که در دو مرحله ارائهششششده اسشششت ،در مرحله اول ،ارزیابي و انتخاب
تأمینکنندگان با رویكرد تحلیلپو ش شيدادهها انجام مي شود و تخ صیص سفارش به آنها از طریو برنامهریزی
ریاضي ،مرحله دوم این پایاننامه را تشكیل ميدهد .در هر دو مرحله مدل پیشنهادشده معیارهای پایداری شامل
معیارهای اجتماعي ،ايتصششادی و زیسششتمحیطي در نظر گرفتهشششده و از سششه رویكرد خوشبینانه ،بدبینانه و
محافظهکارانه تحلیلپوششيدادهها استفاده شده است .در نهایت ،با توجه به چندهدفه بودن مدل ریاضي ،روش
محدودیت اپسششیلون تقویتشششده که جوابهای کارا تولید ميکند با اسششتفاده از نرمافزار  ،GAMS24.5به کار
گرفتهشده است.
در این تحقیو مطالعه موردی در کارخانه سشششنل الماس انجامششششده اسشششت .دادههای  43تأمینکنندها معدن
سشششنل)ی این کارخانه جمعآوری ششششده و وارد مرحله اول ميششششود .با غربالگری این تأمینکنندگان41 ،
تأمینکنندهی برتر انتخاب و وارد مرحله دوم شششده ،سششوز وزن آنها بهعنوان پارامتری که در میزان خرید از
تأمینکنندگان ضششرب ميشششود ،بهعنوان تابع هدف اول در مدل مرحله دوم لحاظ ميشششود .نتایج حاصششل از حل
مدل ریاضي ،میزان سفارشاتي است که بایستي به هر تأمینکننده تخصیص داده شود.
واژگان کلیدی :انتخاب تأمینکنندگان ،تحلیلپوششيدادهها ،برنامهریزی ریاضي ،پایداری ،محدودیت اپسیلون.
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 -4-4مقدمه
مدیریت زنجیرهتامین پدیده ای ا ست که در دهه  31میالدی ظهور یافتها ست .تالش شرکت ها و سازمانها
بر این است که از این طریو مشتریان بتوانند محصوالت موردنیاز خود را با باالترین کیفیت و کمترین هزینه
دریافت کنند .زنجیرهتامین از دو یا چند سششازمان تشششكیل ميشششود که بهوسششیله جریانهای مواد ،اطالعات و
جریانهای مالي به یكدیگر مربوط ميشششوند .این سششازمانها ميتوانند بنگاه هایي باشششندکه مواد اولیه ،يطعات،
محصششولنهایي و یا خدماتي چون توزیع ،انبارش ،عمده فروشششي و خرده فروشششي تولید ميکنند .حتي خود
مصرف کننده نهایي را نیز ميتوان یكي ازاین سازمانها در نظرگرفت.
به همراه بهبود در فرایندهای تولید مدیران ب سیاری از صنایع اهمیت این مو ضوع را بهخوبي متوجه شدند
که حضور در بازار ريابتي تنها با بهبود فرایندهای داخلي و انعطافپذیری در توانایيهای ش ش ش ش ش شرکت کافي
نیسشششت بلكه تامینکنندگان ششششرکت نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و
توزیعکنندگان مح صوالت نیز بای ستي ارتباط نزدیكي با سیا ستهای تو سعه بازار تولیدکننده دا شته با شند.
ازاینرو م سئله انتخاب تأمینکنندگان بهعنوان اولین گره در زنجیرهتامین از ضروری ترین م سائلي ا ست که
تاکنون توجه زیادی از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

 -2-4معرفي مسئله تحقیق
بهطور کلي فرایند خرید از  2مرحله تشششكیل شششده اسششت که از مهمترین بخشهای آن ميتوان به انتخاب
تأمینکنندگان اششششاره کرد .این مراحل عبارتند از سشششاخت و خرید ،انتخاب تأمینکنندگان ،مذاکره و عقد
يرارداد ،ایجاد همكاری ،تدارکات و تجزیهوتحلیل منابع اآیسشششوا .)7112،7ازجمله مسشششائلي که در انتخاب
تأمینکنندگان موردتوجه يرار ميگیرد این است که از چه محصولي سفارش داده شود؟ از کدام تأمینکننده
سفارش دادهشود؟ به چه میزان سفارش دادهشود؟ و در چه دورههایي سفارش دادهشود؟ .
مسششئلهی انتخاب تأمینکنندگان موضششوع جدیدی نیسششت و يبل از ظهور مفهوم زنجیرهتامین بسششیاری از
پژوهشها بهگونهای این مسشششئله را موردبررسشششي يراردادهاند .ولي اینكه این موضشششوع را در يالب جدیدی و
مرحلهای از زنجیرهتامین دانسششت و محدودیتها و مفروضششات دنیای حقیقي را به آن اضششافه کرد ،موضششوعي
است که در دنیای امروز به شدت به آن توجه شدهاست .همچنین گنجاندن مفاهیم مربوط به پایداری ازجمله
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معیارهای ايت صادی ،اجتماعي و زی ستمحیطي نیز ميتواند م سئله را تا حد ممكن به دنیای وايعي نزدیكتر
سازد.
در این پژوهش سعي بر این ا ست که با ارائهی یک مدل تلفیقي از روش تحلیلپو ش شيدادهها 9و برنامهریزی
ر یاضشششي بهترین تأمینکن ند گان به همراه میزان سششش فارش به آن ها در ششششرایت پا یداری تعیین ششششود.
تأمینکنندگان در مرحلهی اول توسشششت روش  DEAغربالگری ششششده و تأمینکنندگان کارامد رتبهبندی و
وزندهي ميششششوند و از طریو مدل ریاضشششي با در نظر گرفتن محدودیت هایي همچون تخفیف و ظرفیت
تأمینکن ند گان و هدف هایي ه مان ند بهی نه کردن هزی نه های خر ید و ارزش خر ید ،انت خاب ميششششو ند و
سفارشها به صورت بهینه به آنان تخ صیص داده مي شود .در ادامه مدل ارائه شده در صنعت سنل بهمنظور
انتخاب بهترین تامینکننده امعدن سنل) و میزان سفارش به آنها پیادهسازی ميشود.

-9-4

ضرورت تحقیق

م سئلهی انتخاب تأمینکنندگان ازجمله م سائلي ا ست که امروزه به شدت در صنعت های مختلفي ضرورت
پیداکرده اسششت .سششازمانها در این صششنایع نیازمند شششناسششایي معیارهایي هسششتند که بتوان به کمک آنها
رتبهبندی از تأمینکنندگان به دسشششت آورد و با توجه به وزني که تأمینکنندگان دارند به بهترین نحو
سفارشها را میان آنها تقسیم کرد.
در طول سششال های مختلف پژوهشهای زیادی بر روی مسششئله انتخاب تأمینکنندگان انجامشششده اسششت.
لویز1در سال  4319پی شنهاد کرد که انتخاب یک منبع منا سب مهمترین م سئولیتي ا ست که بخش خرید
در یک کارخانه به عهده دارد ا ستاک .)7147،از سال4321توجه و تمرکز زیادی به بررسي معیارهای انتخاب
و ارزیابي تأمینکنندگان شششده اسششت .ابتدا در سششال  4321دیكسششون 79 9معیار را برای این مسششئله در نظر
گرفت اپاتیل.)7141،2
ایوانز 2پیششششنهاد کرد که معیارهای يیمت ،کیفیت و تحویل معیارهای کلیدی در انتخاب تأمینکنندگان در
صنعت ميباشند .لمان و اشانسي9 8معیار عملكرد ،ايتصاد ،وفور ،موافقت نامه ها و هنجارهای اجتماعي را در
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نظر گرفت .شیولي 3پیشنهاد کرد که انتخاب تأمینکنندگان سه معیار کیفیت ،يیمت و زمان تحویل را شامل
مي شود . .کادیک و دیل 41نیز کیفیت ،برنامه تولید،اعتبار سی ستم کنترل ،يیمت و  ...را جزء مهترین معیارها
پیشنهاد کرد اپاتیل.)7141،
رویكردهایي متفاوت برای حل مسششئله انتخاب تأمینکنندگان ارائهشششده اسششت .ازآنجایيکه مسششئله انتخاب
تأمینکنندگان مسئلهای با معیارهای چندگانه است انتخاب صحیح و مناسب روش ارزیابي بسیار مهم است.
در سششال های اخیر گروهها و افراد زیادی به بررسششي موضششوع ارزیابي و انتخاب تأمینکنندگان پرداختهاند و
روششششها و متدهای مختلفي را به کاربرده اند که بخش عمده ای از بدنه طرحهای پژوهششششي در این زمینه
اسششتفاده از رویكرد تحلیل پوششششششي دادهها اسششت .رویكرد  ،44AHPتئوری مجموعههای فازی ،برنامهریزی
آرماني و یا ترکیبي از این ها نیز در مسئله انتخاب تأمینکنندگان مطرحشده و گسترش یافتهاند.
وبر 47و همكارانش نیز در سال  4338سه رویكرد را برای انتخاب تأمینکنندگان موردبرر سي يرار داده و این
موضششوع را که چگونه ميتوان با ترکیبي از روشهای برنامهریزی چندهدفه و تحلیل پوششششششيدادهها ،این
مسششئله را حل نمود ،اسششتفاده کرد .در مقاله ای که زو 49در سششال  7112با هدف طراحي سششیسششتم ارزیابي
تأمینکنندگان صنعت مواد غذایي انجام داد ارتباط میان شاخص ها بهوسیله تجزیهوتحلیل عوامل در نرمافزار
 SPSSکاهشیافته ا ست .یكي از متدهایي که در زمینه انتخاب تأمینکنندگان ب سیار کاربرد دا شته ا ست،
 DEAا ست که با بهرهگیری از تكنیک های برنامهریزی ریا ضي به ارزیابي عملكرد مجموعهای از واحدهای
تصمیمگیری باوجود ورودیها و خروجيهای متعدد ميپردازد.
اولین ايدامي که در پژوهش دابز 14در سال  7147انجام شد تقسیم بندی معیارها به دو دسته ی معیارهای
سنتي و معیارهای زی ستمحیطي و ارائهیک سی ستم وزندهي برای ت شخیص معیارهای زی ستمحیطي و
بررسي اثر تغییر در وزن معیارهای زیستمحیطي بر روی مسئله بود .معیارهای پایداری در مسئلهی انتخاب
تأمینکنندگان مو ضوعي ب سیار مهم ا ست که کمتر به آن توجه شدها ست .م سائل ايت صادی ،اجتماعي و
زیستمحیطي در انتخاب بهترین تامینکننده نقش به سزایي را اعمال ميکنند.
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بسششیاری از پژوهشششگران بهمنظور انتخاب تأمینکنندگان از مدلهای ریاضششي با مفروضششات و محدودیتهای
مختلفي همچون انواع تخفیف ،میزان سشششفارش ها ،موجودی،کیفیت و  ...و هدف هایي همانند بهینه کردن
ارزش خرید و هزینهها بهره گرفتند.
کوکانگول 49در سششال 7113با ترکیب روش  AHPو برنامهریزی ریاضششي غیرخطي چندهدفه باهدف انتخاب
بهترین تامینکننده و تخصششیص سششفارش به آنها مدلي جدید را توسششعه داداکوکانگول .)7113،لین 42نیز با
ادغام رویكردهای ANPو 42TOPSISو برنامهریزی خطي به برر سي مو ضوع انتخاب تأمینکنندگان با در نظر
گرفتن محدودیتهایي همانند تقاضشششا ،کیفیت ،تحویل و بودجه پرداختالین .)7144،وار 48با ارائهی مدلي با
در نظر گرفتن معیارهای يیمت ،هزینه حملونقل ،کیفیت و تحویل سشششعي در انتخاب بهترین تامینکننده
باکمترین هزینهی ممكن دا شته ا ستاوار .)7141،کانان 43و همكارنش در سال  7149با دو هدف کم کردن
هزینه ها و بیشینه کردن ارزش خرید مدلي ریاضي برای این مسئله ارائه کردنداکانان.)7149،
ازجمله صنایعي که ضرورت پیاده سازی این روند بهوضوح در آن خودنمایي ميکند ،صنعت سنل است .که
در این پژوهش سعي بر این است روندی برای بهینه سازی سفارشها اختصاصي در کارخانههای سنلبری با
استفاده از دادههای مرتبت با معادن سنل بهعنوان تأمینکنندگان ،توسعه داده شود.
بامطالعهی مقاالت مختلف در این زمینه ،متوجه شششدیم که توجه اندکي به مسششائل پایداری در زنجیرهتامین
شده است و همچنین ترکیب برنامهریزی ریاضي و تحلیل پوششيدادهها با در نظر گرفتن مفروضاتي همچون
تخفیف ،ظرفیت و معیارهای پایداری ميتواند تصمیمي مناسب برای انتخاب بهترین تامینکننده ارائه دهد.

 -1-4اهداف تحقیق
در این پایاننامه سعي شده است تا مدلي ارائه گردد که اهداف و مفرو ضات آن تا حد ممكن به دنیای وايعي
نزدیكتر باشند .هدف از این پژوهش این است که با ارائهی یک مدل تلفیقي از روش تحلیل پوششيدادهها و
برنامهریزی ریا ضي بهترین تأمینکنندگان به همراه میزان سفارش به آنها در شرایت پایداری تعیین شود.
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تأمینکنندگان در مرحلهی اول توسشششت روش  DEAغربالگری ششششده و تأمینکنندگان کارامد رتبهبندی و
وزندهي ميششششوند و از طریو مدلریاضشششي با در نظر گرفتن محدودیت هایي همچون تخفیف و ظرفیت
تأمینکن ند گان و هدف هایي ه مان ند بهی نه کردن هزی نه های خر ید و ارزش خر ید ،انت خاب ميششششو ند و
سفارشها به صورت بهینه به آنان تخ صیص داده مي شود .سعي بر این ا ست که در صنعت سنل بهمنظور
انتخاب بهترین تامینکننده امعدن سنل) و میزان سفارش به آنها مدل ارائه شده پیاده سازی شود .بهطور
کلي اهداف فرعي و اصلي بدین يرار است:
هدف اصلي:
 ارائهی یک مدل تلفیقي از روش تحلیل پوششششششششي دادهها و برنامهریزی ریاضشششي بهمنظور انتخاب
بهترین تأمینکنندگان به همراه میزان سفارش به آنها در شرایت پایداری
هدف فرعي:
 در نظر گرفتن م حدود یت هایي همچون تخفیف و ظرف یت تأمینکن ند گان و هدف هایي ه مان ند
بهینهکردن هزینههای خرید و ارزش خرید
 در نظر گرفتن معیارهای پایداریاايتصادی ،اجتماعي و زیستمحیطي) در مراحل مختلف تحقیو

 -5-4سواالت تحقیق
سواالتي در رابطه با مو ضوع این پژوهش به وجود مي آیند که پا سخگویي به آنها در انجام پژوهش و ایجاد
نوآوری در مسئله مثمرثمر خواهد بود.

سواالت اصلي
 .4چگونه ميتوان با استفاده از رویكرد تحلیل پوششي دادهها ،تأمینکنندگان را رتبهبندی نمود؟
 .7از چه نوع مدل  DEAی ميتوان برای مرحلهی اول تحقیو استفاده کرد؟
 .9مدل بهینهسازی جهت تخصیص سفارشها به تأمینکنندگان چگونه باید باشد؟
سواالت فرعي
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 .4چه شاخصهایي در حوزه ی پایداری برای انتخاب تأمینکنندگان بایستي در نظر گرفته شود؟
 .7چه مفروضات ،محدودیتها و هدفهایي در نوشتن مدل برنامهریزی ریاضي باید در نظر گرفت؟
با در نظر گرفتن سواالت مطرح شده ميتوان مدل جدیدی را تو سعه داد که م سئلهی انتخاب تأمینکنندگان
را در حالت تک محصشششولي و چند دورهای و با مدلي چندهدفه با در نظر گرفتن معیارهای پایداری توسشششعه
دهد.

 -6-4مراحل تحقیق
روش تحقیو این پژوهش از نوع کمي بوده و شششامل مدلسششازی و برنامه ریاضششي ریاضششي جهت بهینهسششازی
مسئله است .مراحل کلي پایاننامه بهصورت شكل  4-4است:

 -7-4ساماندهي تحقیق
در این ف صل اهمیت ،اهداف کلي و فر ضیات در نظر گرفته شده برای م سئلهی انتخاب تأمینکنندگان شرح
داده شششد .در فصششل دوم مروری بر مطالعاتي که انتخاب تأمینکنندگان را با رویكرد تحلیل پوششششششي دادهها
توسشعه دادهاند و همچنین مقاالتي که با رویكردی ترکیبي و برنامهریزی های ریاضشي ،تخصشیص سشفارشها
بهینه را انجام داده اند ،ارائه شششدهاسششت .در فصششل سششوم نیز روش تحقیو و مدل پیشششنهادی موردبررسششي
يرارگرفته شده ا ست و در انتهای ف صل نیز این مدل در یک مورد وايعي ،صنعت سنل پیاده سازی شده و
کاربرد آن موردبرر سي يرار خواهد گرفت .ف صل چهارم نیز نتیجهگیری و پی شنهادات آتي را معرفي ميکند و
در انتهای پژوهش منابع و مراجعي که درروند انجام پژوهش از آنها استفادهشده است ذکر شدهاند.
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مرور ادبیات موضوع
شناسایي معیارها

بررسي مدلهای مختلف

بررسي مدلهای تخصیص

DEA

سفارشات

نهایي کردن معیارهای انتخاب تأمینکنندگان از طریو مرور ادبیات و نظرات خبرگان

انتخاب رویكرد مناسب تحلیل پوششي دادهها

شناسایي تأمینکنندگان موجود

تصمیمگیری در رابطه با دادههای معیارهای هر تأمینکننده

استفاده از طیف لیكرت

بلي

خیر

آیا دادهها کیفي
هستند؟

آیا دادهها مطلوب
هستند؟

بلي

خیر
نرمالیزه کردن دادهها
معكوس کردن دادههای نرمالیزه شده

رتبهبندی نهایي تأمینکنندگان با رویكرد تحلیل پوششي دادهها
انتخاب تأمینکنندگان کارا و انتقال وزن آنها به عنوان ضریبي در توابع هدف مرحله بعد
ارائهی مدل ریاضي جهت تخصیص سفارشات با در نظر گرفتن مفروضات و محدودیت ها

انجام مطالعهی موردی در صنعت سنل ،جمعآوری داده ها و تحلیل نتایج حاصله
شكل -4-4مراحل تحقیو
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