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انتخاب تأمینکننده با استفاده از سیستم استنتاج فازی
حمیدرضا کدخدازاده  ،*1علی مروتی شریف آبادی

2

-2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی جهاددانشگاهی یزد
-2استادیار دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد

چکیده
تأمین کنندگان یکی از اساسیترین قسمتهای زنجیره تأمین هستند که عملکرد آنها به صورت غیرمستتیی
بر رضایت مشتریان تأثیر بسزایی دارد .از آنجا که خواستتههتای مشتتریان بتا ستازمانهتا متاتاوت استت،
سازمانها برای انتخاب تأمین کنندگان خود ناگزیرند معیارهای گوناگونی را در نظر بگیرند .در ستال هتای
اخیر ،مطالعات زیادی در این زمینه و با به کار بردن معیارها و روش ها ی گوناگون انجام پذیرفته است.
هدف از این تحییق ،انتخاب تأمینکننده در یک شرکت تولیدی مواد غذایی بتا در نظتر گترفتن معیارهتای
هزینه ،کیایت ،سرویس ،نوع روابط ،و ساختار سازمان تأمینکننده است .برای ارزیتابی تتأمینکننتدههتا بتر
اساس معیارهای ذکر شده از سیست استنتاج فازی استتااده شتده استت .ورودی ایتن سیستت  ،امتیتاز هتر
تأمینکننده در هر معیار است که با روش  AHPبه دست آمده و خروجی آن امتیاز نهایی هر تتأمین کننتده
است .در نهایت ،تأمین کنندهای انتخاب شد که با اینکه در قیمت و کیایتت بهتترین ندتود ،ولتی بته علتت
عملکرد مناسب در تمامی معیارها باالترین امتیاز را کسب کرد.
واژههای کلیدی :زنجیره تأمین ،انتخاب تأمینکننده ،صنایع غذایی ،سیست استنتاج فازی.AHP،

* نویسنده مسؤول:

hrk1366@gmail.com
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مقدمه

رویکرد ساختار یافتته و سیستتمی دارد و بتدون آن،

تیاضای مشتریان ،چرخه کوتتاه حیتات محصتوالت،

چنین تصمی گیری مهمی احتماال با شکست روبتهرو

افزایش رقابت و جهانی شدن ،از جمله پدیتدههتایی

می شود(مختار و اکدری جوکار.)2931 ،

هستند که باعث تغییر سریع در محتیط کستب وکتار

تتتاکنون تحیییتتات زیتتادی در رابطتته بتتا انتختتاب

میشوند .مشتریان پیوسته ارزشهای بیشتتری را بتر
حسب مطلوبیتهای مکان ،زمان ،شتک و حالتت و
دارایی از سازمان درخواست میکنند و سازمان بترای
باقی ماندن در عرصه رقابت ،ناچار به پاسخگویی بته
این تغییرات است(حستن زاده و جعاریتان.)2933 ،
فشارهای محیطی در سال های اخیر باعث شده است
زنجیره تأمین و متدیریت مناستب آن ،عامت مهمتی
برای حضور موفق در بازارهای رقابتی مطرح شود و
این عام یک مزیت رقابتی برای شرکتها به شتمار
میرود(چوی ،گیتنس و رامیجتین .)2997 ،2زنجیتره
های تأمین شدکهای متشک از مؤسساتی هستتند کته
تواناییها و منابع خود را بته منظتور ارا ته ارزش بته
مشتتتری نهتتایی بتته کتتار متتیگیرنتتد(حستتن زاده و
جعاریان .)2933 ،مدیریت زنجیتره تتأمین بته دندتال
کاهش ریسک در زنجیره تأمین بوده ،از ایتن رریتق،
اهتتدافی چتتون بهدتتود ستتطم رضتتایت مشتتتریان،
بهینهسازی و مدیریت موجودیها و سوددهی بیشتتر
را دندتتتال متتتیکنتتتد .در راستتتتای ایتتتن اهتتتداف،
تأمینکنندگان و مدیریت آنها نیش مهمی را بر عهتده
دارنتتد(استتمی ی و کامینشتتکی .)2999 ،2جستتتجوی
ساده برای تأمین کنندگان کته پتایینتترین قیمتت را
ارا ه میدهند ،روش کارآمدی نیست و برای انتختاب
تأمینکنندگان باید معیارهای گوناگونی به کار گرفتته
شتتود(النتت  .)2997،9انتختتاب تتتأمینکننتتده یتتا

تأمینکننده صتورت گرفتته و معیارهتا و روشهتای
متااوتی ارا ه شده استت .در اکثتر تحیییتاتی کته در
سالهای اخیر صورت گرفته ،کیایت ،تحوی بموقع،
قیمت ،ظرفیت تولید ،مدیریت ،تکنولوژی و انعطتاف
به عنوان معیار انتخاب شده اند؛ اما باید به این نکتته
توجه داشت که اهمیت عوام انتختاب تتأمینکننتده
بر اساس نوع خرید و نوع محصول می توانتد تغییتر
کند .روشها و تکنیتکهتای متاتاوتی در رابطته بتا
انتخاب تأمین کننتده بته کتار بترده شتده استت کته
متتیتتتوان از  ،DEA ، AHPالگتتوریت ژنتیتتک و
شدکههای عصدی به عنوان روشهای تکی نام برد .از
روشهای ترکیدی ه میتوان بته روشهتای ستاخته
شتتده از ترکیتتب  DEAو ،AHPروشهتتای ترکیدتتی
فازی DEA ،و برنامهریزی چند هدفته و روشهتای
ترکیدی چنتد معیتاره اشتاره کترد(هتو و همکتاران ،
 .)2929الدته ،رویکرد بیشتتر میتاالت ارا ته شتده در
سالهای اخیر ،استتااده از روشهتای ترکیدتی بتوده
است.
بتتر ختتقف میتتاالت متعتتدد صتتورت گرفتتته دربتتاره
انتخاب تأمین کننده در صنایع بتزر  ،ماننتد ختودرو
سازی ،راهسازی و ساخت ماشتین آالت کشتاورزی؛
در زمینه صنایع غذایی کار شاخصی صورت نگرفتته
است.

تأمینکنندگان کار ستادهای نیستت و پی یتدگی ایتن

بیشتر روشهای اشاره شده به میایسته و رتدتهبنتدی

انتخاب ،به این علت استت کته هتر کتدام از تتأمین

گزینه های یکدیگر می پردازند ،در حالی که امروزه بتا

کننتتدگان قستتمتی از معیارهتتای خریتتدار را بتترآورده

توجه بته تعتدد تتامینکننتدگان ،نیتاز بته متدلی کته

میکنند و انتخاب از میان آنها در واقع نیتاز بته یتک

انتخاب تامین کننده با استااده از سیست استنتاج فازی 221/

تامین کنندگان را ارزیابی کند ،احساس متیشتود کته

خود را در بازارهایشان حات کترده بهدتود بخشتند.

سیست استنتاج فازی پاسخی به این نیاز است.

چنین فشارهایی شرکتها را بته سترمایه گتذاری در

در میاله حاضر ،برای ارزیابی و انتخاب تأمینکننده
یک شرکت تولیدی مواد غتذایی ،از سیستت استتنتاج
فازی استااده شده است .علت استااده از منطق فتازی
در این میاله ،قضتاوتهتای ذهنتی و بته کتار بتردن
متغیرهای زبانی در اکثر معیارهای ارزیابی تأمین کننده
است .علت استااده از سیست استنتاج فتازی در میتان
انواع مختلف روشهای فتازی ارا ته شتده ،هوشتمند
بودن این روش است .منظور از هوشمند بتودن ،ایتن
است کته رفتتاری مشتابه انستان دارد و همت قواعتد
تعریف شتده بترای آن را بته رتور همزمتان در نظتر
میگیرد و این ،همان کاری است که انسان در فعالیت
های روزمره بارها آن را به کار می گیرد .ورودیهای
سیست استنتاج فازی امتیتاز هتر تتأمینکننتده در هتر
معیار است که با استااده از تکنیتک  AHPبته دستت
آمده است .این سیست ورودیها را می گیترد و پتس
از یک سری اعمال که بر روی آنهتا و قواعتد نوشتته
شتتده انجتتام متتیدهتتد ،خروجتتی -کتته همتتان امتیتتاز
تأمینکننده است -را تحوی می دهد.
این میاله از چهار بخش اصلی تشکی شده استت.
در بخش دوم -که همان ادبیات تحییق است -درباره
پیشینه انتخاب تأمین کننده و میتاالت ارا ته شتده در
این رابطه بحث شده است .در بختش ستوم ،سیستت
استتتنتاج فتتازی و مراح ت آن توضتتیم داده شتتده ،در
بخش چهارم مدل پیشنهادی و در بخش پنج مطالعه
موردی ارا ه شده است.
-1ادبیات تحقیق
بازارهای به شدت رقابتی کنتونی ،شترکتهتا را بته
پاسخ گویی سریع و دقیق به نیازهای مشتتریان وادار
میکنند تا از این رریق با جلب رضایت آنها موقعیت

راستای پیاده سازی مااهیمی ،چتون متدیریت جتامع
کیایت و عملکرد بموقع مجدور کرده است .در چنین
شرایطی نیش تأمین کنندگان و مداحث مرتدط با آنها
در مدیریت زنجیره تأمین کنندگان از اهمیت بسزایی
7

برختتوردار گشتتته استتت (ورمتتا و پتتولمن .)2333 ،
ارزیابی یا انتخاب تتأمینکننتده مستألهای متتداول در
کستتب ملزومتتات متتورد نیتتاز بتترای پشتتتیدانی از
خروجیهای سازمانهاست .مشک سازمانها ،یتافتن
و ارزیابی دورهای بهترین یا مناسبترین تأمینکننتده
یا تأمین کننتدگان بتر استاس قابلیتتهتای گونتاگون
آنهاست(عال تدریز و باقرزاده .)2933 ،نظر به اینکته
در انتخاب تأمینکننده معیار بهکار رفته و روش مورد
استتتااده از اهمیتتت زیتتادی برختتوردار استتت؛ ایتتن
تحییق ،میاالت نوشتته شتده در ایتن زمینته را از دو
دیدگاهِ معیتار متورد استتااده و روش بته کتار رفتته
بررسی کرده است.
 .1-2انتخاب معیار
در دیدگاه کقسیکی که در رابطه با ارزیابی و انتخاب
تأمین کنندگان ارا ه شده ،معیارهای متااوتی بیان شده
که بیشتر بر اساس تجتارب خریتداران در ارتدتاا بتا
تأمین کنندگان بوده است(مُنزکا و گینیپترو.)2332 ،3
نخستین تحییق در زمینه انتخاب تأمین کنندگان به وسیله
دیکستتون )233 ( 3انجتتام شتتد .در ایتتن تحییتتق یتتک

پرسشنامه ،مشتم بر  29معیار برای  279ناتر از متدیران و
عوامت خریتد از آمریکتا و کانتادا ارستال شتد و از آنهتا
خواست معیارهای مشخص شده را در مییاس صتار(غیتر

مه ) ،تا (1بسیار مه )رتده بندی کنند .از دیگر پژوهشها
میتتوان بته تحییتق النت

( )2997در یتک شترکت

کشاورزی اشاره کرد کته از پتن معیتار تنتوع تولیتد،
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کیایت ،فاصتله جغرافیتایی ،تحویت بموقتع و قیمتت

در تحییق خود نشان دادند که اهمیت عوام انتختاب

برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان استتااده کترد.

تأمین کننده بر اساس نوع خرید و محصول می توانتد

واگنتتر ،اتنستتون و پتتریش )2333( 29در مطالعاتشتتان

تغییر کند و هیچ فهرست مشترکی از معیارهای متورد

دریافتنتتد کتته ستتابیه فتتروش markup22 ،و تحویت

استااده در مطالعات وجود ندارد .به رتورکلی ،بترای

متغیرهای اساسی هستند و کیایت کاال و عامته پستند

انتخاب تأمینکننده نداید فیط قیمت را در نظر گرفت،

بودن در درجته دوم اهمیتت و شتهرت ،سترویس و

بلکه ریف گستتردهای از عوامت وجتود دارد کته بتا

کشور مددا در درجه بعدی اهمیت قرار دارند .قدستی

توجه به ظرفیتهای تأمین کننده می توان آنها را برای

پور و اُبرایان )2333( 22هزینه،کیایت وسرویس را سه

همکاری بلند مدت و راهدردی در نظرگرفت.

معیار اصلی در انتخاب تأمینکننده قرار دادند و هزینه
و کیایت عام اصلی تشتخیص داده شتد .تریستی و
تَن )2992( 29نشان دادند که انتخاب و ارزیابی تتأمین
کنندگان بر اساس معیارهای کیایت ،تحویت  ،قابلیتت
ارمینتتان و عملکتترد محصتتول ،چهاربعتتد رضتتایت
مشتری (قیمت ،کیایت ،تنتوع و تحویت ) و عملکترد
شرکت را افزایش میدهند .پیرسون و الرام)2331( 21
در مطالعهای که انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند کته
کیایتتت ،هزینتته ،فنتتاوری روز و قابلیتتت ارمینتتان
مهمترین معیارهای انتخاب هستتد و تمرکتز بتر روی
این معیارها می تواند منجر به انتخاب یک تأمینکننده

 .2-2روشها
برای کاهش تعداد تأمینکنندگان با توجه به معیارهای
متااوت ،باید روشی به کار بستت تتا بهتترین نتیجته
حاص شود .تاکنون روشها و تکنیکهای گوناگونی
درباره انتخاب تأمینکننده به کار گرفته شده است .در
این تحییتق ،بته روشهتای بته کتار گرفتته شتده در
مطالعات گذشتته از دو منظتر نگتاه شتده استت-2 :
روش های تکی23؛  -2روشهای ترکیدی(23هتو ،ژو و
دِی.)2929،
 .1-2-2روشهای تکی

راهدردی با انعطاف باال منجر شود.کُتابه )2992( 21در

روشهای تکی ،راهکارهایی هستند که از یتک روش

مطالعه ختود دریافتت کته صتقحیت تتأمین کننتده،

بتترای انتختتاب تتتأمینکننتتده استتتااده متتی کننتتد .از

خدمات کنترل کیایت ،محرکهای هزینته معاملته  2و

پرکاربردترین این روش ها می توان از تکنیک ،DEA

نام تجاری  27تولیدکننده و ویژگی های کشتور تولیتد

برنامهریزی ریاضی ،AHP ،تئوری فتازی و الگتوریت
29

کننده ،از سایر عوام مهمتر هستند .مطالعهای که هو،

ژنتیک نام برد .لیا ،دین

ژو و دِی ( )2929در میاالت معتدتر ارا ته شتده بتین

سادهای را ارا ه دادند تا بتوان بته ارزیتابی و انتختاب

سالهای  2999تا  2993درباره انتختاب تتأمینکننتده

تأمینکنندهها پرداخت که این انتخاب با احتساب سته

انجام دادند ،نشتان داد کته معیارهتای کیایتت ،نحتوه
تحوی مناسب ،قیمتها و هزینههتا ،توانتایی تولیتد،
خدمات ،متدیریت ،تکنولتوژی ،تحییتق و پیشترفت،
مسا

مالی ،انعطاف پذیری ،شهرت و اعتدار ،قتدرت

ریسک پذیری ،امنیت و محیط پیرامون بته ترتیتب از
اهمیت بیشتری برخوردارند .پیرستون و الترام()2331

و الل ( )2999مدل DEA

معیار ورودی و دو معیار خروجی انجام گرفت .متدل
اجرا شده این امکان را میدهد تا تتأمین کننتدهای بتا
قتتدرت تتتأمین بتتاال انتختتاب شتتود .بنتتابراین ،تعتتداد
تتتتأمینکننتتتدههتتتا کتتتاهش متتتییابتتتد .ستتتهرابی و
نتتال گیر( )2933در تحییتتق ختتود از هجتتده واحتتد
تصتتمی گیتتری 22بتتا دادههتتای غیردقیتتق استتتااده و
کاراترین تتأمین کننتده را انتختاب کردنتد .تتالوری و

انتخاب تامین کننده با استااده از سیست استنتاج فازی 227/

ناراسیمهان )2999( 22جزو نخستین گروه از محییتان

 AHPبه منظور محاسده وزن معیارهتایی کته توستط

به شمار میآینتد کته معیارهتای متغیتر عملکتردی را

کارشناس میایسه زوجی استااده شتده استت .ستپس

برای ارزیابی تأمین کننده های جدیتد و جتایگزین بته

این وزن ها در هر واحد تصمی گیری به کار بترده و

کار گرفتهاند .این محییان دو مدل برنامهریزی خطتی

در نهایت تأمین کننده بهینه انتخاب شده استت .عتال

را به وجود آورند تا به این وسیله بتوانند فعالیتهتای
تأمینکننده ها را به حداکثر یا حداق ممکتن برستاند.
قدسی پور و اُبترین( ،)2992یتک متدل برنامته ریتزی
غیرخطی ترکیدی فرمول بندی کردند تا بتوانند معضت
ارزشگتتذاری چنتتد معیتتاری را ح ت و فصت کننتتد.
هم نین ،میتتوان از ایتن متدل بترای تعیتین توزیتع
مطلوب محصوالت استااده کرد و هزینتههتای خریتد
کلی ساالنه را کاهش داد .قدوسی ،اشتهاردیان و بیژن
پور( )2933برای ارزیابی تأمین کنندگان یک شترکت
ساختمانی بتا در نظتر گترفتن هجتده معیتار از روش
 AHPاستتتااده و آن را بتتا  ANP29میایستته کردنتتد.
فلورز -لوپز )2997( 21از تئوری فازی برای ارزیتابی
تأمین کننده ها استااده کردند؛ بتدین صتورت کته 21

تدریتتز و بتتاقرزاده( )2933از ترکیتتب روش فرآینتتد
تحلی ت شتتدکه ای و تئتتوری فتتازی بتترای ارزیتتابی و
انتخاب تأمینکننده در یکی از شترکتهتای ختودرو
سازی استااده کرده اند .شرفی ماستوله( )2933بتا در
نظر گرفتن نظر مشتتریان از ترکیتب روش گستترش
عملکتترد کیاتتت

2

و منطتتق فتتازی بتترای انتختتاب

تأمینکننتده راهدتردی یتک شترکت ختودرو ستازی
استااده کرد .ال 27و همکارانش(  )299مدل ترکیدی از
شدکه عصدی و الگوریت ژنتیتک را ابتداع کردنتد .در
این شیوه ،شدکه عصتدی بتا استتااده از چهتار معیتار
اصلی تأمین کننده های بتالیوه را شناستایی متیکنتد.
سپس از الگوریت ژنتیک برای گزینش بهتترین گتروه

عدد از پر اهمیتت تترین فاکتورهتای ارزشتیابی را از

تأمین کننده ها استااده میشود .مطالعه ای هتو ،ژو و

میان  31مشخصه بتالیوه انتختاب و بته منظتور ارا ته

دِی( )2929که در زمینته میتاالت ارا ته شتده دربتاره

هرچه بهتر توانمندی تأمینکننتده هتا  ،از متدل زبتان

انتخاب تأمین کننده انجام دادند ،نشتان متی دهتد کته

شناسی فازی استااده کردند تا بتواند ارقعات عتددی

 %13/37میتتاالت از روشهتتای تکتتی و  %12/99از

و زبان شناسی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

میاالت از روشهای ترکیدی برای انتخاب تأمین کننده
استااده کردهاند.

 2-2-2روشهای ترکیبی

در زمینتته استتتااده از سیستتت استتتنتاج فتتازی در

روشهای ترکیدی ،روشهایی هستند که از ترکیب دو

تصمی گیری ه پژوهشهای زیتادی در حتوزههتای

یا چند روش به وجود می آیند .بیشتتر تکنیتک هتای

گونتتتاگون انجتتتام گرفتتتته استتتت؛ بتتترای مثتتتال،

به کار رفته در تحیییاتی کته در ایتن زمینته صتورت

پاپاجورجیو )2993(23میالهای ارا ه داده استت کته در

گرفتتته ،از ترکیتتب روش هتتای  DEAو ، AHPروش

آن بتا استتااده از سیستتت استتنتاج فتازی نتتوع روش

های ترکیدی فازی DEA ،و برنامه ریزی چنتد هدفته،

درمان را انتخاب میکنتد .ورودیهتای ایتن سیستت ،

تکنیتتکهتتای تصتتمی گیتتری چنتتد معیتتاره ،ترکیتتب
الگوریت ژنتیک و شدکه عصدی به وجتود آمتدهانتد.
سِتتوکی  21و همکتتارانش( )2997شتتیوهای ترکیدتتی
از AHPو  DEAارا ه دادهاند .در ایتن شتیوه ،از متدل

اندازه تومور ،حج تومور ،سن بیمتار و غیتره بتود و
خروجیهای آن ه درمان با استااده از شیمیدرمتانی
یا پرتودرمانی یا عدم درمان بود .در زمینه صنعت هت
می توان به میالته اَتتروک و کتراس )2331( 23کته در
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زمینتته انتختتاب فرآینتتد رراحتتی قطعتتات کتتامیون در

کننتتده میتتوه و ستتدزی در شتتمال مجارستتتان انجتتام

صتتنعت خودروستتازی آلمتتان بتتا استتتااده از سیستتت

دادند.آنها برای ارزیابی تتأمینکننتدگان از پتن روش

استتتنتاج فتتازی انجتتام دادنتتد ،اشتتاره کتترد .در زمینتته

صتاحات گستتترده ،ارزیتابی شخصتتی ،درجته بنتتدی

مدیریت از سیست استنتاج فازی برای تصتمی گیتری

فروشنده ،ممیزی تتأمینکننتده و متدل کتردن هزینته

استااده شده استت کته از جملته متیتتوان بته میالته

استتتااده کردنتتد .ستتپس بتتا ارزیتتابی ذهنتتی در متتورد

آریاس آرندا 99و همکتارانش( )2929اشتاره کترد کته

روشهای کیای و دادههای کمتی بته دستت آمتده از

ازسیستتت استتتنتاج فتتازی بتترای انتختتاب استتتراتژی

روشهای کمی ،تأمینکننده نهایی را انتختاب کردنتد.

بازرگانی استااده کردهاند ،ورودیهتای ایتن سیستت ،

آنها از روش صاحات گسترده برای به دستت آوردن

نوع مکان ،میزان استاندارد بودن ،استتااده از فنتاوری
ارقعات ،مدیریت منابع انسانی و گستترش ختدمات
جدید و خروجیهای آن کارایی عملیتاتی و رضتایت
مشتری استت .حناتیزاده و همکتارانش( )2931هت
برای تدوین استراتژی از ترکیتب دو ابتزار میابلته بتا
قطعیت یعنی برنامه ریزی ستناریو و سیستت استتنتاج
فازی استااده کردند .آنها با استااده از ارقعات فازی
بیان شده به وسیله خدرگان در سیست استنتاج فازی،
به انتخاب استوارترین استراتژی سازمان در مواجهه با
سناریوهای رراحی شده اقدام کردند.
مطالعات صورت گرفتته در زمینته انتختاب تتأمین
کننده در صنعت غذا بسیار کت بتوده استت .ریتدر و
فیرن )2999( 92برای انتخاب تأمینکننده یک شترکت
تولید کننده مواد غذایی آمتاده در انگلستتان و ایرلنتد
مطالعاتی انجام دادنتد .آنهتا در تحیییتی کته در ایتن
شرکت انجام دادند ،دریافتنتد کته ایتن شترکت بایتد

مظنه 99از هر تأمینکننتده ،از روش ارزیتابی شخصتی
برای به دست آوردن نظر متخصصان(کنتترل کیایتت،
تولید ،خرید) درباره تتأمینکننتدگان ،از روش درجته
بندی فروشندگان که روشی کمی است بترای درجته
بنتتدی فروشتتندگان بتتا توجتته بتته معیارهتتای کیایتتت
محصول ،قیمت ،تعدادتحوی  ،زمتان بنتدی تحویت ،
حمت و نیت بتتدون آستتیب بتته محصتتول ،انعطتتاف،
مدیریت شکایات و رول زمان دریافتت ستاارش تتا
تحوی  ،از روش ممیزی تأمین کننتده بترای ارزیتابی
تأمین کننده با توجه به مققاتهای دورهای خریدار و
تأمینکننده و از روش مدل کردن هزینته کته روشتی
کمی است ،برای مدل کردن هزینههتای تتأمین کننتده
استااده کردند .در تحیییات داخلی ،تاکنون مطالعتهای
برای انتختاب تتأمین کننتده در صتنعت غتذا کته در
نشریات معتدر چاپ شده باشد ،انجام نشده است.

برخی از فعالیتهایش را به بیرون و برختی دیگتر از

در میاله حاضر ،برای انتخاب تأمینکننده یک کارخانه

فعالیت هایش ،مانند صنعت بستهبنتدی را بته تتأمین

تولیدی مواد غذایی(ادویه و خشتکدار) از یتک روش

کنندگان جدید بسپارد .آنها برای انتخاب تتأمینکننتده

جدید فازی به نام سیست استنتاج فازی استااده شتده

جدید ،عقوه بر معیارهای هزینه ،کیایت و سترویس،

است .در این روش ،امتیاز هتر تتأمین کننتده در هتر

از معیارهتتای انعطتتاف در تولیتتد و اعتمتتاد نیتتز در

معیار که همان ورودیهای سیست هستند به سیستت

چتتارچوب استتتراتژیهتتای کلیتتدی ستتازمان استتتااده

داده شده ،امتیاز نهایی هر تأمینکننده به دست می آید

کردند .ویقنی و پتاکورار )2997( 92مطالعته ختود را

و بر اساس آن می توان تصمی گیری کرد.

درباره انتخاب تأمینکننده بر روی یک شرکت توزیتع

انتخاب تامین کننده با استااده از سیست استنتاج فازی 223/

 -3سیستم استنتاج فازی

بسیاری از دستگاهها و فرآیندهای صنعتی مانند مترو

سیست استنتاج فازی ،فرایندی سیتماتیک برای تددی

و روباتیک و بسیاری از مسا لی که به تصتمی گیتری

یک پایگاه دانش به یک نگاشت غیر خطتی را فتراه

نیاز داشت ،به کار برده شد.

میآورند .به همین علتت ،از سیستت هتای مدتنتی بتر

یک سیست فازی دارای اجزای زیر است:

دانش (سیست های فازی) در کاربردهتای مهندستی و

)2یک فازی ساز در ورودی که میدار عددی متغیرها

تصمی گیری استااده متیشتود(غاتار زاده دیزجتی،

را به یک مجموعه فازی تددی می کند.

 .)2933ممدانی و اصیلیان در سال  2371برای کنترل

)2پایگاه قواعد فازی که مجموعه ای از قواعد اگتر-

ترکیب یک موتور بخار و بویلر با استااده از ترکیتب

آنگاه است.

قواعد کنترل زبانی در تجربیات عملگرهای انسانی ،از

)9موتور استنتاج فازی که ورودی ها را با یک ستری

وجود سیست استنتاج فازی استااده کردند (ممدانی و

اعمال به خروجی تددی می کند.

اصتتیلیان .)2371 ،در ستتال  2373هتتولمدقد 91و

)1دیاازی ساز که خروجتی فتازی را بته یتک عتدد

اوسترگارد 91نخستین کنترل کننده فازی را برای کنترل

قطعی تددی می کند.

یک فرآیند صنعتی کام یعنی کوره ستیمان بته کتار

شک  2مراح یتک سیستت استتنتاج فتاری را نشتان

بردند از آن پس بود که کنترل کننده هتای فتازی در

میدهد.

پایگاه قواعد

فازی ساز

ورودی

موتور استنتاج فازی

خروجی
قطعی

دیاازی ساز

اجتماع خروجی

اِعمال روش

اِعمال

اِعمال

ها و به دست

داللت و به

آوردن خروجی

عملگرهای

ورودی و

دست آوردن

نهایی فازی

خروجی هر

فازی

قاعده

عضویت

شک  :2مراح سیست اسنتاج فازی (فون
 1-3فازیسازی
در این مرحله برای هر متغیر ورودی ،توابع عضتویت

به دست
آوردن تابع

)2929 ،9

و ذوزنیتهای بته ترتیتب بته صتورت )  ( , ,و(
) ,

,

 ( ,نشان داده میشوند.

در نظر میگیری تتا ورودی هتای قطعتی تدتدی بته
فازی شوند و در سیست استنتاج فازی قترار بگیرنتد.
توابع عضتویت انتواع مختلاتی دارنتد ،ماننتد مثلثتی،
ذوزنیه ای ،گوسی و غیتره کته در ایتن تحییتق از دو
نوع مثلثی و ذوزنیهای استااده شده است .تابع مثلثتی

شک  :2توابع عضویت مثلثی و ذوزنیهای
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برای درک بهتر فازی سازی متغیر
که سه تابع عضویت

،

بترای آن در نظتر

الگوریت های نوین و شدکه عصدی استت کته در ایتن

برابر  7باشد ،میتتوان

تحییق از روش اول برای تعیین قواعد فازی استتااده

 ،با

شده است .یک قانون اگر-آنگاه بته صتورت "اگتر x

و

گرفته شده است .اگر میدار
گات که متغیر

را فرض کنید

استتتااده از آمتتوزش هتتای ختتود ستتازمانده ،ماننتتد

با درجه عضویت 9متعلق به

درجتته عضتتویت  9/9متعلتتق بتته
عضویت9/7متعلق به
شده =7

و بتتا درجتته

است ،که ایتن همتان فتازی

است .شک  9این مثال را نشان میدهد.

برابتتر  Aباشتتد ،آنگتتاه  Yبرابتتر  Bاستتت" تعریتتف
میشود که xو Yمتغیرهای ورودی و خروجتی و A
و Bمیادیر زبانی(توابع عضویت) نوشتته شتده بترای

1
4

این متغیرهاست.ذکر این نکته ضروری استت کته در
روش ممتتدانی ،خروجتتی بتته شتتک فتتازی تعریتتف
میشود .قستمت" اگتر  xبرابتر  Aباشتد" ،قستمت
"مُیدم یا فرض" و قسمت "آنگاه  Yبرابر  Bاست "
را قسمت "نتیجه یا برآینتد " گوینتد .شتک  1چنتد
قاعده را نشان میدهد .همان رور که در شک  1دیده

.

7.5

10

5

2.5

میشود ،قاعدههای 2و 2دارای سه مُیدم هستند ،ولتی

0

x=7

قاعتتده  9دارای دو مُیتتدم استتت .تعتتداد میتتدم هتتا و

شک : 9فازی سازی عدد قطعی

نتیجهها (برآینتدها) بتا توجته بته نظتر خدتره تعیتین

 2-9پایگاه قواعد

میشود.جدول  2شک نوشتاری پایگاه قواعتدِ شتک

97

پایگاه قواعد به مجموعته "اگتر-آنگتاه" فتازی گاتته

 1را نشان میدهتد .دربتاره چگتونگی بته کتار بتردن
عملگرها در ادامه بحث خواهد شد

میشود که قلتب سیستت استتنتاج فتازی را تشتکی
میدهد .دو روش عمتده بترای تعیتین قواعتد فتازی
وجود دارد :یکی استتااده از دانتش خدتره و دیگتری
شک  :1سه قاعده فازی
نتیجه

مُقدمها

O

C

A

B

O
2

C
2

O
3

C
3

B
1

A
2

قاعده
2

B
2

A
3

قاعده
2

O
1

B
2

A
1

قاعده9
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جدول  :2شک نوشتاری شک 1
عملگر

عملگر
O is O2

then

C is C2

and

B is B1

and

A is A2

if

قاعده 2

O is O3

then

C is C3

and

B is B2

and

A is A3

if

قاعده 2

O is O1

then

B is B2

and

A is A1

if

قاعده 9

تحییق حاضر شام  12قاعده است که در همه قواعد
سه میدم و یک نتیجه به کار رفته است.

ورودیها و قواعد ،خروجی مشخص می شود و این
همان کاری است که انسان در بستیاری از قضتاوت-
های خود به کار میگیترد .عملکترد موتتور استتنتاج

 9-9موتور استنتاج فازی
عملکرد موتور استنتاج فتازی شتدیه فرآینتد استتدالل

فازی را میتوان به چهار قسمت تیسی کرد:

آدمتتی استتت ،بتته رتتوری کتته بتتا اِعمتتال آن بتتر روی

شک  : 1درجه عضویت هر یک از توابع

 1-3-9اِعمال ورودی به مقدمها و به دست آوردن
درجه عضویت آنها
این قسمت را میتوان جزو وظتایف موتتور استتنتاج
فازی در نظر نگرفت ،ولی بترای درک بهتتر عملکترد
موتور اسنتاج فازی این قسمت جزو عملیتات موتتور
استنتاج فازی آورده شده است.شک  5اِعمال ورودی
به میدمهتا و بته دستت آوردن درجته عضتویت هتر
ورودی را نشان میدهد.

 2-3-3اِعمال عملگرهای فازی
هنگامی که تعداد میدم ها از یتک بیشتتر شتود ،بایتد
عملگرهای فازی به کار گرفتته شتوند تتا عتددی بته
دست آید که نمایانگر حاص میتدمهتا بتر آن قتانون
است ،سپس این عدد در تابع خروجی به کتار گرفتته
شتتود .ایتتن عتتدد"،عتتدد درستتتی" آن قتتانون نامیتتده
میشود .از مهمترین روابطی که در این قسمت وجود
دارد ،رابطه استلزام ممتدانی و الرستن استت .رابطته
استلزام ممدانی و الرستن بته ترتیتب از عملگرهتای
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 minو ضرب برای به دست آوردن عدد درستی هتر

 3-3-3اِعمال روش داللت

قاعده استااده می کنند .فرمول  2و  2به ترتیب رابطته

روش داللتتت یعنتتی اِعمتتال عتتدد درستتتی بتتر تتتابع

استلزام ممدانی و الرسن را نشان میدهد.

خروجی(نتیجه) .ورودی روش داللت عدد درستتی و
خروجی آن یک مجموعه فازیِ خروجی استت .قدت

()1

از اعمال روش داللت ،ذکر این نکته ضتروری استت

()2

که وزن هر قاعده،که توسط خدره یا هر روشی تعیتین

در این تحییق ،برای به دست آوردن عدد درستتی

می شود ،باید در عدد درستی ضرب شده ،ستپس بته

هر قانون از رابطه استلزام ممدانی استااده شده استت.

تابع خروجی اعمال شود .اعمال آن عدد؛ یعنی بترش

نحوه به دست آوردن عتدد درستتی را نشتان

دادن تابع خروجی در آن عدد .شک  7برش ختوردن

شک

تابع خروجی هر قاعده را نشان میدهد.

میدهد.

µ=0.

عدد درستی قاعدهmin(0.8,0.4,0.7)=0.4 2

8

µ=0.4

µ=0.7

µ=0.3

عدد درستی قاعدهmin(0,0.3,0.2)= 0 2

µ=0
µ=0.2

عدد درستی قاعده9

µ=0.4

min(0.2,0.4)=0.2

µ=0.2

3In put

2In put

1In put

In put 1

شک

 :به دست آوردن عدد درستی هر قاعده
 4-3-3اجتماع خروجی ها

تابع نتیجه

از آنجایی که تصمی گیری بر استاس تمتام قواعتد در
سیست های استنتاج فازی صورت میگیرد ،لتذا بترای
 =0.4عدد درستی قاعده 2

تصمی گیری باید قواعد را به روشی به تتوان ترکیتب
کرد .اجتماع روشتی استت کته بته واستطه آن تمتام

 = 0.2عدد درستی قاعده 2

مجموعههای خروجی هتر قاعتده بته یتک مجموعته
فازی واحد ترکیب می شود .ورودی فرآیند اجتمتاع،
فهرستی از توابع خروجی است که به وستیله فرآینتد

 = 0عدد درستی قاعده 9

شک  : 7برش تابع خروجی
در عدد درستی

داللت برای هر قاعده بریده شده و خروجتی آن یتک
مجموعتته فتتازی بتترای خروجتتی استتت .روشهتتای

انتخاب تامین کننده با استااده از سیست استنتاج فازی 229/

متااوتی برای اجتماع گیری وجود دارد کته مهمتترین

ماکزیم و کوچکترین ماکزیم بترای دیاتازی کتردن

آنها ماکزیم گیری و جمع است که در این تحییق از

وجتتود دارد ،امتتا روش مرکتتز ثی ت رایجتتترین روش

روش جمع استااده شده است .علت استااده از روش

استتت(روی ودهتتاری و پتتدریس .)2997،93در ایتتن

جمع ،این است که روش جمع مجموع قتوانین را در

تحییق از روش مرکز ثی برای دیاازی کردن استااده

نظر میگیترد ،در صتورتیکته در روش متاکزیم  ،آن

شده است فرمول ،9رابطه دیاتازی کتردن بتر استاس

قاعدهای که میدار ماکزیم را دارد ،را در نظتر گرفتته

مرکز ثی است.

و بییه قوانین را نادیده میگیترد .شتک  3استتااده از
روش جمع برای به دست آوردن خروجتی نهتایی را
نشان میدهد.

()9
شتک  3خروجتتی نهتتایی قطعتی بتته دستتت آمتتده
ازخروجی نهایی فازی را نشان می دهد.

تابع نتیجه

عدد قطعی

خروجی فازی نهایی

شک  :3دیاازی کردن
شكل  :8اجتماع خروجیها

خروجی
 -9مدل پیشنهادی

 4-3دیفازی کردن

مدل پیشنهادی در این پژوهش از سه مرحله و هاتت

دیاازی کردن ،فرآیندی است که یک مجموعه فتازی

گام تشکی شده است (شک .)29

را به یک عدد قطعی تددی می کند .بنابراین ،ورودی
فرآیند دیاازی یک مجموعته فتازی(حاصت اجتمتاع
مجموعه های فتازی خروجتی) و خروجتی آن یتک
عدد است .اینکه فتازی ستازی بته ارزش گتذاری در
مراح میانی کمک می کنتد ،خروجتی نهتایی متورد
عققه برای هر متغیر تنها یک عدد است .روش هتای
مختلای ،مانند مرکز ثی  ،93نیمستاز ،نصتف متاکزیم
(میانگین میدار ماکزیم مجموعه فتازی) ،بزرگتترین

 مرحله اول
گام اول) تعیین معیارها و زیر معیارها بترای ارزیتابی
تأمینکننده.
گام دوم) تعیین وزن برای هر زیر معیار با استتااده از
تکنیک .AHP
 مرحله دوم
گام سوم) تعیین تابع عضویت برای هر معیار.
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امتیاز هر معیار

امتیاز دادن به هر زیر معیار

زیر معیار

کارشناس خرید

امتیاز نهایی هر تأمین کننده

پایگاه قواعد

هر معیار

فازی

کردن

تعیین توابع عضویت

مرحله 2

و زیرمعیارها

موتور استنتاج

دیاازی

خدرگان

وزن هر زیر معیار

خدرگان

AHP

تعیین معیارها

مرحله 1

مرحله 3

وزن هر زیر معیار از مرحله 2
شک  -29مدل پیشنهادی
تحییق
گام چهارم) نوشتن قوانین مربوره با استتااده از نظتر

کنندگان خود و انتخاب تأمینکننده راهدردی ختود از

خدرگان.

این تحییق استااده کرده است .منظتور از خدرگتان در

 مرحله سوم

این تحییق ،مدیرعام کارخانه ،کارشناس مواد غذایی

گام پنج ) به دست آوردن امتیاز هر معیار با توجه به

سازمان صنایع ،کارشناس استاندارد و یکتی از تتامین

امتیاز داده شده به هر زیتر معیتار و وزن بته دستت

کنندگان عمده در این حتوزه استت .در ایتن تحییتق

آمده از گام دوم.

برای انجام محاستدات از نترم افتزار  Matlabاستتااده

گام شش ) قراردادن امتیازهای به دست آمتده از گتام

شده است.

پنج در مدل ساخته شده در گام چهارم و به دستت
آوردن امتیاز نهایی هر تأمینکننده.
گام هات ) انتخاب تأمین کننده ای که باالترین امتیاز
را کسب کرده است.
-4مطالعه موردی
این تحییق به منظور ارزیابی تامینکننتدگان "شترکت
تعتتاونی صتتنایع غتتذایی ایستتاتیس" کتته یکتتی از
کارخانههای فراوری ادویته وخشتکدار استت ،انجتام
پذیرفته است .ایتن کارخانته دارای سته تتأمینکننتده
( 19)A1,A2,A3است و به منظتور رتدتهبنتدی تتأمین

ابتدا با توجه بته نظتر کارشناستان زیتر معیارهتای
مربوا به هر معیار شناسایی و میایسه زوجی شتده و
وزن مربوا به هر معیار باتوجه بته تکنیتک  AHPبته
دست آمده استت .بترای بته تاییتد رستیدن پایتایی و
روایی این میایسات از  AHPبا اعداد قطعی استااده
شده است که در تحیییات بعدی متیتتوان از تحلیت
سلسله مراتدی فازی استااده نمود.
جدول  2معیارها ،زیرمعیارها و وزن هتای مربورته
را که در ارزیابی تامین کنندگان به کار گرفته شدهاند،
را نشان می دهد

انتخاب تامین کننده با استااده از سیست استنتاج فازی 221/

جدول:2ون هر زیر معیار مربوا به تامین کنندگان
وضعیت

ارتدارات()R

سازمان()O

نوآوری

موقعیت در صنعت و اعتدار

تکنولوژی مورد استااده

.163

.540

.286

.297

دسترسی به تامین کننده

انتظار استمرار

.435

و)...

.182

ثدات مالی

تجربه کاری در گذشته

.115

.097

تنوع عرضه
.130

انعطاف در خدمت دهی (سرویس های ویژه

واکنش به میدار تیاضا

.541

.197

.213

تحوی به موقع

آلودگی

کیایت ماده اولیه و فرمول ترکیب
.524

کیایت عملیات و میزان خلوص)
.279

IR=0.005

IR=0

هزینه خدمات پس از فروش

3

2

3

.136

IR=0.02

S4

هزینه عملیاتی

O1

S
S1

.625

3

2

R1

Q
Q2

Q1

C3

C2

C1

هزینه تدارکات(حم ونی ،اندار و)...

IR=0.01

R

R

R4

S

کیایت()Q

.238

O3

O2

سرویس()S

هزینه()C

IR 1=0.02

توابع عضویت هر معیار با توجه به نظر کارشناسان

معیار 2تا  3به دست آمده استت .معیارهتا کته همتان

بتته دستتت آمتتده استتت .بتترخقف  AHPکتته همتته

ورودی های سیست  Rule Baseهستند ،به سته تتابع

کارشناسان بته صتورت جداگانته نظتر دادنتد ،توابتع

عضویت "خوب""،متوسط"و"بد" تیستی شتده انتد

عضویت ری جلسهای که با حضور هتر چهتار خدتره

که این تیسی بندی با توجه بته نتوع معیتار صتورت

برگزار شد ،به دست آمد .باتوجه به امتیاز دهی 2تتا3

گرفته است .شک  22توابع عضویت معیارها را نشان

به هتر زیرمعیتار (غیتر از هزینته کته کمتی استت) و

میدهد.

وزنهای جدول  ،2حتداق وحتداکثر امتیتاز بته هتر

.شک :22توابع عضویت ورودی ها و خروجی
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پس از تعیین توابع عضویت ،قوانین فازی به رور

کرده ،امتیاز هر تأمینکننتده را بته دستت متیآوریت .

جداگانه توسط چهار خدره نوشته شده است .پتس از

مشخصات هر تأمینکننده با توجه به نمره بین  2تتا 3

نوشته شدن قوانین ،آن دسته از قوانینی که توسط هر

داده شده توسط مسؤول خرید با توجه به فرمول  1به

چهار خدره نوشته شده وزن" "2می گیرند ،به همتین

دست آمده است .جدول  1امتیتاز داده شتده بته هتر

صورت قتوانینی کته توستط سته ،دو و یتک خدتره

تأمین کننده را نشان میدهد.در این فرمتول  csامتیتاز

نوشتتتتتته شتتتتتده باشتتتتتند ،بتتتتته ترتیتتتتتب

هر معیار scs ،امتیاز داده شده بته هتر زیتر معیتارw،

اوزان""9/1"،"9/71و" "9/21متتیگیرنتتد .جتتدول 9

وزن هر زیر معیار و  nتعداد زیر معیارهای هر معیتار

قوانین نوشته شده و وزن آنها را نشتان متیدهتد .بتا

است

نوشته شدن قوانین فازی مدل ارزیابی به دست آمتده

()4

است .اکنون مشخصات سه تأمینکننتده را وارد متدل
جدول : 9قوانین نوشته شده توسط چهار خدره
weight

OUT

O

R

S

Q

c

Rule

0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

G
M
M
M
B
G
M
B
G
G
G
M
G
G
G
G
M
G
M
M
G

G
M
B
M
B
M
G
M
G
G
M
M
G
G
G
M
G
M
G
G
G

G
M
M
G
B
M
G
M
G
M
G
M
G
G
G
G
M
M
G
M
B

M
M
M
G
M
G
M
B
G
G
G
M
G
G
G
G
G
M
M
G
M

M
G
G
M
M
M
M
B
G
G
M
B
B
M
M
M
G
G
B
G
G

L
H
H
M
M
L
M
M
H
H
M
L
L
H
M
M
H
H
M
M
H

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

weight

OUT

O

R

S

Q

c

Rule

1
1
1
0.75
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.75
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

B
M
G
G
M
G
B
M
B
B
M
B
B
G
M
M
M
B
B
B

B
M
G
G
B
G
G
M
B
M
G
M
M
M
M
G
G
M
M
M

B
M
G
M
M
M
G
G
B
M
G
B
M
M
M
G
G
B
G
B

B
M
G
G
M
G
M
G
M
M
G
M
B
G
B
G
G
G
M
M

B
M
G
G
G
G
B
M
M
B
B
B
M
G
G
M
M
M
B
B

H
M
L
H
H
M
M
H
M
L
L
L
L
H
H
H
M
L
L
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

جدول: 1امتیاز داده شده به هر تأمین کننده
O
3

o
O
2

O
1

R
4

R
3

R
2

R
1

S
4

S
3

S
2

S
1

Q
3

Q
Q
2

Q
1

C
3

C
C
2

C
1

S

R

6

8

6

5

5

7

6

7

4

7

6

7

8

7

30

85

75

A1

4

4

4

9

6

5

5

3

3

5

8

6

6

5

40

70

40

A2

7

7

9

4

5

7

5

5

7

5

5

6

7

6

32

75

55

A3
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امتیاز هر معیار که با توجه به فرمول  1و جدول  1به

توجه کنید که امتیاز معیتار هزینته بتین 9-299وبییته

دست آمده ،در جدول  1نشان داده شتده استت .ایتن

معیارها بین  2-3است.

امتیازها همان ورودی های مدل ستاخته شتده استت.
جدول  :1امتیاز تامین کنندهها در هر معیار
O

R

S

Q

C

7.08
4
7.594

5.967
6.326
5.584

6.062
6.128
5.255

7.524
5.721
6.52

75.055
58.71
64.317

پس از بهدست آوردن امتیاز هر تأمین کننده در هتر
معیار ،این میادیر با توجه به توضیحات داده شتده در

معیار

تأمینکننده
A1
A2
A3

همتین صتورت ،امتیتتاز نهتایی  A2و  A3بته دستتت
میآید.

سیست استنتاج فازی قرار داده شتده و امتیتاز نهتایی

جدول امتیاز نهایی کسب شتده توستط هتر سته

هر تأمینکننده به دست آمده است .امتیاز نهایی همان

تأمینکننده را نشان می دهد .در نهایت ،همان رور که

رور که از تابع عضویت خروجتی در شتک  22هت

مشخص است تأمینکننده  A3که بیشترین امتیاز را به

مشخص است ،عددی بین  2-299استت .شتک 22

خود اختصاص داده است ،به عنوان تأمینکننده اصلی

ورودیها و امتیاز نهتایی  A1را نشتان متیدهتد .بته

انتخاب شده است.

C=75.055

Q=7.524

Output=61.1

سیست استنتاج

S=6.062

فازی

R=5.967
O=7.08

شک  :22نحوه به دست آمدن امتیاز نهایی
A1
جدول  :امتیازات نهایی تأمین کنندگان
A3

A2

A1

تأمینکننده

65.4

51.3

61.1

امتیاز نهایی
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امتیاز نهایی نشان دهنتده نمتره تتامینکننتدگان بتر

است ،در این تحییتق از منطتق فتازی بترای ارزیتابی

اساس امتیازی است که در معیارهتای هزینته،کیایت،

تتتأمین کننتتدگان استتتااده شتتده استتت .بتته علتتت

ستترویس ،ارتدارتتات و وضتتعیت ستتازمان بتته دستتت

پی یتتدگیهتتای ارزیتتابی و انتختتاب تتتأمینکننتتده ،از

آوردهاند .همان رور که از جتدول پیداستت ،امتیتاز

سیست استنتاج فازی برای انتخاب تأمینکننده استااده

نهایی  A3از سایر تامینکنندگان باالتر است ،در حالی

شده است .از مزایای این روش متی تتوان بته -2 :در

که در اکثر معیارها متوسط بتوده استت .شتاید بتتوان

نظر گرفتن همه قواعد به صورت همزمتان؛ -2آزادی

گات این تامین کننده به علت توزیع متعادل امتیازات

عم به کارشناسان و خدرگتان بترای نوشتتن قواعتد

زیر معیارها در هر معیار امتیاز نهایی بتاالتری نستدت

حتی قواعد متضاد؛ -9استااده از موتور استنتاج فتازی

به سایرین کسب کرده است (چنین ندوده است که در

که بته صتورت هوشتمندانه ورودی را بته خروجتی

یک زیر معیار امتیاز باالتر و در زیر معیار دیگر امتیتاز

تددی می کند؛  -1امتیاز دادن به هر خروجی به جای

پایین تر کسب کند) .عقوه بر میایسه تامینکنندگان با

رتدهبندی صِرف اشاره کرد .از عیتبهتای ایتن روش

یکدیگر ،می توان فاصله هر تامین کننتده بتا وضتعیت

می توان به این نکته اشاره کرد که اگتر تعتداد قواعتد

مطلتتوب( )output=100را تعیتتین کتترد و بتتا تحلیت

نوشته شده ک باشد ،سیست دیگتر عملکترد منطیتی

حساسیت معیارهایی را که باعث افزایش بیشتر امتیتاز

خود را از دست خواهد داد که الدتته ،ایتن بته تعتداد

نهایی میشوند ،شناسایی کرد؛ در صتورتیکته اغلتب

ورودیها بستگی دارد .در نهایت ،امتیاز هر سه تأمین

روش های تصمی گیری چنتدمعیاره بته رتدته بنتدی و

کننده در هر معیار به سیست داده شد و امتیتاز نهتایی

میایسه گزینه ها می پردازند .بتا استتااده از ایتن متدل

تتتأمین کننتتدگان  A2 ،A1و  A3بتته ترتیتتب ، 2/2

ساخته شده به راحتتی متی تتوان بتا تغییتر ورودی و

12/9و 1/1بتته دستتت آمتتد .بتتا توجتته بتته امتیتتازات

مشاهده خروجی میزان اهمیت آنهتا را تعیتین کترد و

ورودی و خروجی متی تتوان نتیجته گرفتت کته بتر

سعی در برررف کردن مشکقت بترای کستب امتیتاز

خقف ذهنیت موجود ،هر تأمین کننده ای که بهتترین

باالتر نمود.

قیمت و کیایت را دارد ،نمیتواند بهترین عملکترد را
داشته باشد و برای ارزیابی باید به رتور همته جاندته

نتیجهگیری و پیشنهادها

تمام معیارها بررسی شود.

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز آنها به غتذا

به عنوان پیشنهاد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

در سالهای اخیر ،صنایع غذایی اهمیت ویژه ای پیدا

-2از این روش می توان در حتوزههتای حستاستتر

کتترده استتت .ایتتن تحییتتق روشتتی بتترای انتختتاب

صنایع غذایی(مانند شیر و لدنیات یا کنسترو ستازی و

تأمینکننده در این صنعت ارا ه کرده است .معیارهتای

 )...که تأمینکنندگان از اهمیت بیشتری برخوردارنتد،

مورد بررسی در این تحییتق بتا توجته بته مطالعتات

استااده کرد.

صورت گرفته در ایتن زمینته و نظتر کارشناستان بته

-2برای بته دستت آوردن وزن معیارهتا متی تتوان از

دست آمده است .با توجه به اینکه انتخاب تأمینکننده

سایر روش های تصمی گیری چنتد معیتاره استتااده

به رور ذاتی با دادههتای غیتر دقیتق و متده مواجته

کرد.
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-9میتوان با فتازی ستازی ورودیهتا و خروجتی و

عال تدریز ،اکدر؛ باقرزاده آذر ،محمد«.)2933(.مدل تصمی

جمع آوری ارقعات درباره عملکرد تتأمین کننتدگان

گیری فرآیند تحلی

در دوره های گذشته از شدکه های عصدی فازی برای

تأمینکننده راهدردی» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،

انتخاب تأمینکننده استااده نمود.

شدکه ای فازی برای گزینش

. 17-3 ، )2(11

-1میتوان از سیست استنتاج فازی در سایر حوزههتا،

غاارزاده دیزجی ،هما.)2933(.دسته بندی زیر دریایی ها

مانند نگهداری و تعمیترات ،سیستت هتای مشتاورهای

با استااده از سیست های فازی ،پایان نامه کارشناسی،

اندارداری ،پیشبینی بازار و غیره استااده نمود.

دانشگاه اراک/دانشکده فنی و مهندسی.
قدوسی ،پرویز؛ اشتهاردیان ،احسان اله و بیژن پور ،آزاده.
( .)2933ارا ه سیستم

منابع:
امیری ،میصود؛ جهانی ،سمانه« .)2933( .به کارگیری یک
روش  IDEA/AHPبرای ارزیابی و انتخاب تأمین
کنندگان» ،فصلنامه مدیریت صنعتی.23-1، )1(2،
حسن زاده ،امیر؛ جعاریان ،احمد .)2933( .اثر شققی در

انتخاب بهترین تأمین کننده با دو رویکرد  ANPو
 ،AHPپنجمین کنارانس بین المللی مدیریت پروژه.
مختار ،علیرضا؛ اکدری جوکار ،محمدرضا.)2931( .
«کاربرد روش رراحی بدیهه گرا در رراحی زنجیره
تامین»،

زنجیره های تأمین ،تهران :مدیران امروز.
حنایزاده ،پیام؛ اعرابی ،سیدمحمد؛

پشتیدان تصمی گیری در

هاشمی ،علی

(« .)2931برنامهریزی استراتژیک استوار با استااده از
برنامهریزی سناریو و سیست استنتاج فازی» ،نشریه
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.279
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