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Abstract:
Coordination and integration between components and subsystems in complex products such
as computers, special simulators, aircraft has especial importance. Therefore, it is necessary
to pay special attention to the selection of the suppliers for components and subsystems of
these products. In other words, in the selection of suppliers for critical and complex
components and subsystems, other criteria such as levels of compliance and coordination
between suppliers should be considered. The main reason for the inclusion of these criteria in
the supplier selection problem is that in the occurrence of supply disruption in sensitive and
complex components and subsystems, it’s not easy to switch to other similar suppliers. In this
article the amount of compatibility and co-evolutionary between suppliers and their ability to
establish interaction with each other as a criteria in supplier selection is modeled using
mathematical programming and past performance of suppliers in disruption situation to
preserve the most compatibility.
Keywords: mathematical programming, relationships between suppliers, supplier selection,
supply chain, the risk of supply disruption
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چكیده :هماهنگی و یکپارچگی بین قطعات و زیرسیستمها در محصوالت پیچیده مانند کامپیوترها،
شبیهسازهای خاص ،هواپیماها و  ...اهمیت خاصی دارد؛ از همین رو الزم است در انتخاب تأمینکنندگان
قطعات و زیرسیستمهای این نوع محصوالت توجه خاصی به این موضوع صورت گیرد .به عبارت دیگر
در انتخاب تأمینکنندگان قطعات و زیرسیستمهای حساس و پیچیده باید معیارهای دیگری مانند میزان
تطابق و هماهنگی بین تأمینکنندگان نیز بهعنوان یک معیار در نظر گرفته شود .دلیل اصلی گنجاندن این
معیارها در مسأله انتخاب تأمینکننده این است که در صورت رویداد اختالل در تأمین قطعات و
زیرسیستمهای حساس و پیچیده نمیتوان بهراحتی به سراغ سایر تأمینکنندگان مشابه رفت .در این مقاله
میزان همخوانی و همتکاملی بین تأمینکنندگان و توانمندی آنها در ایجاد تعامل با یکدیگر بهصورت یک
معیار در انتخاب تأمینکنندگان با استفاده از برنامهریزی ریاضی و عملکرد گذشتۀ تأمینکنندگان در حالت
اختالل با هدف حفظ بیشترین همخوانی مدلسازی شده است.
واژههاي کلیدي :ارتباطات میان تأمینکنندگان ،انتخاب تأمینکننده ،برنامهریزی ریاضی ،ریسک اختالل
تأمین ،زنجیرۀ تأمین

* نویسنده مسؤول
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 -1مقدمه

محصوالت پیچیده حساسیتها و دقاتهاای خااص

در دهۀ  12و  02میالدی ساازمانهاا جهات افازایش

خود را میطلبد .بعد از مشاخصشادن سااختار ایان

توان رقابتی خود تالش میکردند با استانداردسازی و

نوع محصوالت در مرحلۀ طراحی و قبال از ورود باه

بهبود فرایندهای داخلی ،محصولی باا کیفیات بهتار و

مرحلۀ تولید 2باید دربارۀ خرید زیرسیساتمهاایی کاه

هزینۀ کمتر تولید کنند .در دهۀ  82میالدی با افازایش

نمیتواند تولید کند تصمیم بگیرد .برای دستیابی باه

تنوع در الگوهاای موردانتظاار مشاتریان ،ساازمانهاا

ایاان هاادف ،الزم اساات فرایناادی باارای انتخاااب

بهطور فزایندهای عالقاهمناد باه افازایش انعطااف در

تأمینکنندۀ هر زیرسیستم با توجه باه هماهنا باودن

خطااوت تولی اد و توسااعۀ محصااوالت جدی اد باارای

کل محصول و با درنظرگرفتن مشخصاات الزم بارای

ارضای نیازهای مشتریان شدند .در دهاۀ  32مایالدی

هر زیرسیستم توسط تأمین کنندگان تدوین شود .ایان

بههماراه بهباود در فراینادهای تولیاد و باهکاارگیری

باادان معن ای اساات کااه نم ایتااوان باارای هری اک از

الگوهای مهندسی مجدد ،مادیران بسایاری از صانایع

زیرسیستمها بهطور جداگانه و بدون توجاه باه ساایر

دریافتند که برای اداماۀ حضاور در باازار تنهاا بهباود

زیرسیستمها تأمینکنندۀ مناسب را انتخاب کرد؛ بلکاه

فرایندهای داخلای و انعطاافپاذیری شارکت کاافی

باید هم خوانی بین زیرسیستمها و قطعات نیز بهعنوان

نیست؛ بلکه تأمین کنندگان قطعات و مواد باید موادی

یک معیار مدنظر قرار گیرد .به عبارت دیگار انتخااب

بااا بهتاارین کیفیات و کمتاارین هزینااه تولیاد کننااد و

تأمینکننده وابسته به همخوانی باین زیرسیساتمهاا و

توزیعکنندگان محصوالت نیز باید ارتبات نزدیکای باا

قطعات است (کیم و وانگر .)2252،9

سیاست های توسعۀ بازار تولیدکننده داشته باشاند .باا

تأمینکنندگان رده اول متفاوتی قطعات مختلا

چنین نگرشی ،رویکردهای زنجیرۀ تأمین و مادیریت

محصااول را ماایتواننااد تااأمین کننااد .بساایاری از

آن پا به عرصۀ وجود نهاد .البته ،انتخاب تاأمینکنناده

محصوالت ،مانند هواپیماها ،اتومبیالهاا و تجهیازات

مسااأله جدیاادی نیساات و تحقیقااات زیااادی باار

الکترونیکی احتیااج باه یکپاارچگی باین قطعاات از

مفهاومی آن صاورت پذیرفتاه

تأمینکنندگان رده اول دارند؛ بنابراین ،هنگاام توساعۀ

است .در حقیقات ،قبال از اینکاه عباارت «مادیریت

محصول خریدار بایاد ارتباطاات تاأمینکننادگان رده

زنجیرۀ تأمین» به وجاود بیایاد ،تحقیقاات زیاادی باا

اولی را که قطعات «دارای وابستگی»2شان به یکادیگر

مدلساازی و مباحا

موضوع انتخاب فروشنده انجام گرفته اسات(وانا

و

وصل مایشاود ،مادیریت کناد (هانا

یاک

و هاارتلی

1

همکااااااران .)2222 5محصاااااوالت پیچیاااااده از

 .)2255،در صاااورت تطاااابقنداشاااتن قطعاااات در

زیرسیستمهای مختلفی تشکیل شادهاناد کاه بایاد در

محصول نهایی ،محصول مناسب مشتری نهایی نیست

هماهنگی با هم ،هدف و مأموریت اصلی محصاول را

و هزینۀ این تطابقنداشتن به خریدار تحمیال خواهاد

به انجام برسانند .ماهوارههاا ،هواپیماهاا ،کشاتیهاای

شد.

باازر  ،شاابیهسااازهای پیچی اده و  ...نمونااههااایی از

واضح است که توجه به هم خوانی بین قطعات شااید

محصوالت پیچیده هساتند .انتخااب تاأمین کنناده در

دربارۀ همۀ زیرسیساتم هاا و قطعاات یاک محصاول

انتخاب تأمینکننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمینکنندگان و ریسک اختالل تأمین در محصوالت پیچیده 590/

اهمیت نداشته باشاد؛ بناابراین ایان بحا

صارفار در

تأمین را با توجه به ضرورت همااهنگی بارای تاأمین

حوزۀ قطعات بحرانای مطارم مایشاود .یاک قطعاۀ

قطعات در نظر بگیرد.

بحرانی قطعهای است که اختالل در آن به کاهش زیاد

 -2مرور ادبیات

یا ازبینرفتن کامال عملکارد محصاول نهاایی منجار

ارتبات میان تأمینکنندگان حوزۀ مهمی است که توجه

میشود؛ بنابراین این قطعات باید در ساطح بااالیی از

زیادی را در ادبیات مدیریت زنجیرۀ تاأمین باه خاود

تطابق باشند .مشخص است که تعاداد انادکی از ایان

جلااب کاارده اساات .چااوی و وو ،)2223 ( 0بیااان

نوع قطعات در یک سیستم یا محصول وجود دارد.

کااردهانااد کااه ارتبااات می اان تااأمینکنناادگان معمااوالر

موضوع دیگری که در ایان ناوع از محصاوالت مهام

بهصورت مستقل از ارتبات هریک از تأمینکنندگان باا

است نگرانی از تأمین نشدن قطعاات یاا ازدساتدادن

خریدار در نظر گرفته میشاود کاه در عمال کاارایی

تأمینکنندگان است؛ زیرا با توجه به همااهنگی کاه از

الزم را ناادارد؛ ماا الر برخاای خودروسااازان پاپناای،

انتظاار مایرود ،در

تأمینکنندگان خود را تشویق به رقابت میکردند تا از

قطعاات تاأمینکننادگان مختلا

صورتی که تأمین قطعات اولیه با اختالل مواجه شود،
جایگزینکردن تأمینکنندۀ مناسب کار آسانی نخواهاد
بود و ممکن است منجر به کاهش همخوانی قطعاات
تأمین کنندگان جایگزینشده شاود یاا هزیناۀ اضاافی
باارای هماهناا سااازی تااأمینکنناادۀ جدیااد بااا
تأمین کنندگان قطعات مرتبط ایجااد کناد .در بررسای
مسأله اختالل در زنجیرۀ تأمین ،بررسای وجاه تاأمین
دارای اهمی ات وی اژهای اساات .درنظرگاارفتن مسااأله
اختالل در مواردی که به وجه تأمین مربوت مایشاود
منجر به آن خواهد شد که زنجیرههای تأمین در برابار

این طریق به بهتارین طراحای بارای قطعاۀ ماوردنظر
دست پیدا کنند .این نوع روابط میاان تاأمینکننادگان
میتواند بر مساائل مختلفای اثرگاذار باشاد؛ یکای از
مهمترین آنها ،تأثیری است که بار قادرت چاناهزنای
نسبی تاأمینکننادگان باا خریادار دارد .ماوارد دیگار
میتواند نقش آنها در اثرگذاری بر ایجاد همافزایای و
کاهش هزینه باشد.
وو و چوی ( ،)2221ویژگیهای روابط تأمین کنناده-
تأمینکننده و تأثیراتی را که در سود یا زیاان عملکارد
خریدار ایجاد میکنناد بررسای کارده اناد .در رواباط
همکارانه که تأمین کننادگان تباادل اطالعاات صاریح

ریسک اختالل مقاومتر باشند؛ بنابراین ،سازمانها باید

دارند ،لیدتایم تأمین کوتاه تر ،قیمت محصول کمتار و

بهگونهای تأمینکنندگان خود را انتخاب کنند و روابط

کیفیت محصول باالتر نتیجه خواهاد شاد .در رواباط

خود را افزایش دهند که بتوانند زنجیرۀ تأمین خاود را

صمیمی میان تأمین کنندگان که تبادل اطالعات ضمنی

در برابر اختالالتای احتماالی مقااوم کنناد (دارایای،1

دارند ،خریدار میتواند اتکای خود به یک تأمینکننده

.)2255

را کاهش دهد .در اتحااد و شاراکت اساتراتژیک کاه

هدف از این پژوهش ارائۀ مدلی است که ارتبات میان

همراه با تبادل اطالعات کامل است ،کیفیات بیشاتر و

یک محصول و ضارورت هامخاوانی

هزینۀ خرید کمتر و ظرفیت تأمین انعطافپاذیرتر باه

اجزای مختل

فنّی آنها و به تبع آن ارتبات میان تأمینکننادگان را در
مسأله انتخاب تأمین کننده لحاظ کند و ریسک اختالل

دست میآید.
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وانا  ،)2228( 8ماادلی ارائااه داده اساات کااه جهاات

باارهمکاانشهااای تااأمینکنناادگان را در ارتباطااات

تعویض یک قطعاه در محصاولی کاه قطعاات آن باا

تأمینکننده-تأمینکننده بررسی کرده است.
و هااارتلی ،)2255(55سااه راهکاااری را کااه

یکدیگر باید بهخوبی متصل شاوند و تاأمینکننادگان

هون ا

متفاوتی برای هر قطعه وجود دارند زمان سرهمکاردن

خریدار برای مدیریت ارتباطات میاان تاأمینکننادگان

و هزینۀ سرهمکردن باهعناوان معیارهاای ارزیاابی در

میتواند استفاده کند بهصورت زیر معرفای کاردهاناد:

نظر گرفته میشوند .تغییر یک قطعه میتواند به تغییار

استفاده از تیمهای ترکیبی ،ترویب تاأمینکننادگان باه

قطعات دیگر بینجاماد و باه یاک واکانش زنجیارهای

برقراری ارتبات با یکادیگر و طراحایهاای مااپوالر.

دامن بزند .قضاوت نادقیق کارکرد محصاول را دچاار

تأمینکنندگان رده اول متفاوتی قطعات مختل

مرتبط

خرابی میکند یا منجر به کیفیت ناامرووب مایشاود.

یک محصول را میتوانند تأمین کنند؛ بنابراین ،هنگاام

ممکن است محصول نتواند از آزمون مشتریان سربلند

توسعۀ محصول خریدار باید ارتباطات تأمینکننادگان

بیرون آید و واجد شرایط برای توزیع نباشاد .ممکان

رده اولای را کااه قطعااات «دارای وابسااتگی»شااان بااه

است قطعاتی که الزم نیست تعویض شاوند بایدلیال

یکدیگر وصل میشود مدیریت کند.

احتیاج به تعویض پیدا کنند و مشکالت مالی و زمانی

کیم و واگنر ( ،)2252مطرم کردهاند که باا توجاه باه

به بار بیاورند.

مشخصات محصول و با درنظرگرفتن اینکاه قطعاات

چوی و وو( ،)2223نشان داده اناد کاه بارای داشاتن

مختل

ماهیت شبکه ای ،تعیین اینکه یک رابطه چه تأثیری بر

یکدیگر قرار بگیرند تاا محصاول نهاایی آنطاور کاه

رابطۀ دیگر دارد مهم اسات (ما الر اینکاه یاک رابطاۀ

انتظاار مایرود عماال کناد ،ارتباطااات تاأمینکننااده-

تااأمینکننااده-خری ادار چااه تااأثیری باار ی اک رابط اۀ

تأمینکننده باید طی فرایند انتخاب تأمینکننده مادنظر

تأمینکننده-تأمینکنناده دارد) .البتاه فراتار از آن الزم

قرار گیرد .درواقع وقتی قطعاات دارای وابساتگی باا

است مشخص شود کاه در ماهیات شابکۀ یاک گاره

یکدیگر هستند ،انتخاب بهراحتی امکانپذیر نخواهاد

چگونه بر رابطی کاه باهطاور مساتقیم باه آن متصال

بود؛ زیرا ممکن است برخی گزینه های موجود بارای

نیست تأثیر میگذارد (م الر اینکه یک خریدار چگوناه

یک قطعه با گزیناههاای موجاود بارای قطعاۀ دیگار

بر رابطۀ میان دو تأمینکننده تأثیر میگذارد) .بناابراین

ناهمخوان باشند.

الزم است در مدیریت ارتباطاات در زنجیارۀ تاأمین،

شی و همکااران ،)2252( 52مساأله تباادل اطالعاات

حداقل یک سه گانۀ تأمینکننده-تأمینکنناده-خریادار

میان دو تأمینکننده را تحلیل کردهاند .تاأمینکننادگان

به عنوان کوچک ترین ساختار سازندۀ شابکه بررسای

در این مسأله باهطاور ضامنی یاک ائاتالف تشاکیل

شود .روزریا و همکاران ،)2252(3سه گاناۀ خریادار-

میدهند و حتی اطالعات خصوصی هزینهای خاود را

تأمینکننده-تأمینکننده را باهعناوان محصاول جاانبی

به اشتراک میگذارند .اگرچه این ارتبات تأمینکنناده-

دوگانۀ خریدار-تأمینکننده در شبکههای تأمین در دو

تأمینکننده برای تأمینکنندگان مفید بوده است ،بارای

بررسی کرده است .ویلهلام،)2255( 52

خریدار موجب ضرر باوده و اجتنااب از ایجااد ایان

شرکت بزر

بااا تمرکااز باار تاانش میااان همکاااری و رقاباات،

یک محصول باید بتوانناد باهخاوبی در کناار

ارتبات به خریدار توصیه شده است.
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کافی و فاطمی قمای ،)2252( 59باا ارائاۀ یاک مادل

تنها مدل کمّی مناسب برای انتخااب تاأمینکنناده باا

نظریه بازی بارای تحلیال ارتباطاات خریادار-تاأمین

درنظرگرفتن ارتبات میان تأمینکنندگان ارائه ندادهاناد،

کننده و تأمین کننده-تاأمینکنناده ،خلاق ارزش را در

بلکه ماهیت و روش های اندازه گیاری ارتباات را نیاز

زنجیرۀ تأمین بررسای کاردهاناد .در زمیناۀ ارتباطاات

نشان ندادهاند.

تااأمینکنناادگان ایاانطااور نتیجااه گرفتااهانااد کااه

 -3روش تحقیق

درنظرگرفتن ارتبات میاان تاأمینکننادگان و برقاراری

در ماادل ارائااهشااده در ایاان مقالااه هاادف اصاالی

هم زمان رقابت و همکااری میاان آناان از مادلهاای

واردکردن ارتبات میان تأمین کنندگان در یاک مساأله

پیشین ارزش بیشتری ایجاد میکند.

انتخاب تاأمین کنناده اسات .در ایان مساأله فار

کاپور و مکگرث ،)2252( 52تحقیق و توساعه مبتنای
بر ادوام تکنولاوپی را ماورد بحا

و بررسای قارار

دادهاند .آنها با یک بررسی آماری نشان دادهاند کاه در
ای ان مسااأله همچنااان کااه همکاااری عمااودی می اان
تأمین کنندگان و خریداران ضروری به نظر مایرساد،
همکاری افقی میان تأمینکنندگان قطعات مکمال نیاز
مهم است .آنها اهمیت ارتباطات میان تاأمینکننادگان

میشود که تعدادی تأمین کننده برای تاأمین قطعاات
مختل

یک محصول وجاود دارناد کاه الزم اسات

تأمین کنندگان مناساب از میاان آنهاا انتخااب شاود.
قطعات در این مسأله باید دارای درجۀ تطابقپاذیری
باالیی با یکدیگر باشد؛ بنابراین باید ارتبات بین آنهاا
در نظر گرفته شود .همچنین در این مسأله هریک از

را ناش ای از وابسااتگیهااای متقاباال در سیسااتمهااای

تأمین کنندگان دارای احتمالی از اخاتالل هساتند کاه

نوآوری دانستهاند.

هر ترکیبی از اختالالت یک وضعیت نامیده میشود.

مدلهای بررسیشده در مرور ادبیات نشاان مایدهاد

هر وضاعیت نشااندهنادۀ اتفاا افتاادن یاا نیفتاادن

کااه اولااب پااژوهشهااای موجااود )5( :از جنبااۀ

اختالل برای هریک از تاأمین کننادگان در مجموعاۀ

کساابوکااار بااه ارتباطااات میااان تااأمینکنناادگان

تأمینکنندگان است.

پرداختهاند و در قالب همکارانه یا رقابتیبودن رواباط

ماادل پایااه باارای توسااعه ،مقالااۀ قدساایپااور و

ایاان دو

ابرایان )2255(51است؛ همچنین در زمینۀ مدلساازی

میااان تااأمینکنناادگان و درجااات مختلاا

وضعیت بیان شدهاند .به عبارت دیگر باه مشخصاات
فنّی محصول تولیدشده توسط ایان تاأمینکننادگان و
لزوم ارتبات بین قطعات تاوجهی نکاردهاناد و بیشاتر
روابط تجاری مطرم بوده است )2( .این ارتباطاات را
بعد از انتخاب تاأمینکننادگان لحااظ کاردهاناد و در
زمان انتخااب تاأمینکنناده ،باه الزاماات آن تاوجهی
نداشااتهانااد )9( .ماادلهااایی کااه مشخصااات فناای
محصوالت (همخوانی فنّی) را در نظر گرفتاهاناد ،ناه

ریسااک اخااتالل از ساااویک

51

) (2011aو ساااویک

) (2011bاستفاده شده اسات .ساعی شاده اسات در
مدل پایه ارتبات میان تأمین کنندگان بهصاورت یاک
پااارامتر کااه تعری ا

خواهااد شااد ،گنجانااده شااود.

ضروری است که مدلسازی بهنوعی صورت بگیارد
که .5 :احتمال وقوع ریسک اخاتالل تاأمین حاداقل
شود؛  .2با درنظرگرفتن احتمال آن برای هریاک از

 /522مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،.8پیاپی ،51شماره  ،2پاییز و زمستان 5931

تأمین کنندگان و با توجاه باه تماامی وضاعیتهاای

 :rنرخ هزینۀ نگهداری موجودی برای خریدار

اتفا افتاده بیشترین همخوانی ممکن اتفاا بیفتاد؛

 :Qمجموع مقدار سفارش باه تاأمینکننادگان در هار

بنابراین مسأله با درنظرگرفتن ریسک اختالل تاأمین

دوره .با توجه به اینکاه سافارش باهصاورت دورهای

مدلسازی میشود.
قلمروی موضوعی مسأله به شرم زیر است:
 .5مدلسازی بهمنظور انتخاب تأمینکننادگان مناساب
و مشخصکردن میزان خرید از آنها و با در نظرگرفتن
ارتبات میان تأمین کننادگان و ریساک اخاتالل تاأمین
انجام میشود.
 .2در این مسأله معیار حداقل هزینه باا درنظرگارفتن
حداقلی از کیفیت برای خریدار مدنظر است.
 .9مدلسازی برای بازۀ زمانی یک سال خواهد بود.
 .2کلیۀ پارامترها و متغیرهای مسأله قطعی هستند.
 .1میتوان یک قطعه را از چند تاأمینکننادۀ مختلا
تهیه کرد.

مشخص است ،مقدار  Qدر دورههای مختل

ثابت و

برابر  Q=DTخواهد بود .در این مسأله فر

میشود

که  Qمقادیر اعشاری هم میتواند داشته باشد.
 :Qijمقدار سفارش  jامین قطعه باه تاأمینکننادۀ  iام.
i

∑ni ∑m

 :nتعداد تأمینکنندگان
 :mتعداد قطعات موجود در محصول
 :TAPCهزینۀ کل ساالنهی خرید
 :Pijقیمت iامین تأمینکننده برای  jامین قطعه
 :Aijهزینۀ سفارشدهی باه iاماین تاأمینکنناده بارای
jامین قطعه
 :Cijظرفیت ساالنۀ iامین تأمینکننده برای jامین قطعه

فرضیات مدلسازی نیز بدین شرم است:
 تقاضای ساالنۀ خریدار ثابت است.
 کلیۀ تأمینکنندگان دارای ظرفیت محدودی هستند.
 بعد از دریافت حجم سافارش یاک تاأمین کنناده و
مصرف آن ،سافارش از تاأمینکننادۀ بعاد دریافات
میشود.
 دورۀ سفارشدهی قطعات یکسان است.
 فر

انجااام ماایشااود و مقاادار تقاضااای ساااالنه ثاباات و

میشود که تاأمینکننادگان اخاتالالت محلای
50

تصااادفی دارنااد کااه ممکاان اساات از خراباای
ماشین آالت ،ورشکستگی ،بالیای طبیعی مانند زلزله،
آتش سوزی ،سیل و ویره منتج شده باشد.
 اختالالت محلی تأمینکنندگان از یکدیگر مستقلاند.
بر این اساس ،پارامترها و متغیرهای مساأله باه شارم
زیر است:
 :Dتقاضای ساالنۀ محصول نهایی

 :qijنرخ تحویل کاالی سالم از iامین تأمینکننده برای
jامین قطعه به خریدار
 :qajحداقل نرخ قابلقبول تحویل کاالی ساالم بارای
jامین قطعه به خریدار
 :ejهزینۀ جبران سفارش تأمیننشدۀ محصاول نهاایی
بهدلیل کمبود قطعهی j

 :ضاااریب همااااهنگی باااین تاااأمینکننااادگان
) (k= 1, 2. . .

 :هزینه ای که براسااس دادههاای تااریخی در
طول یک سال بهدلیل نااهم خاوانی هاای موجاود باه
شرکت تحمیل شده است.
 :تعداد ترکیبات شدنی تأمینکنندگان
 :عدد باینری که در صورت انتخاب ترکیاب

ام

از تأمین کنندگان برابر یک و در ویر این صورت برابر
صفر خواهد بود.
 :احتمال اختالالت محلی تاأمینکننادۀ  ،iقطعاات
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سفارشدادهشده از تاأمین کننادۀ  iباا احتماال
بدون اختالالت و با احتمال

i

-

هیچ کدامشان تاأمین

نخواهند شد.
 :احتمال این است که وضاعیتی اخاتالل  sتحقاق
 sشاامل مجموعاۀ یکتاای

پیدا کند .هر وضاعیتی
s

تأمین کنندگانی است که قطعات را بدون اختالل

تأمین میکنند و  Sمجموعۀ اندیس تمامی وضعیتها
اساات .در اینجااا  2nوضااعیت وجااود دارد ،بااه ایاان
صااورت کااه در هاار وضااعیت باارای هریااک از
تأمینکننادگان یاا اخاتالل اتفاا مایافتاد یاا اتفاا
نمیافتد.

کیفیت برای خریدار و درنظرگرفتن ارتباطات
تأمینکنندگان و ریسک اختالل برآورده شود.
 -1-1-3تابع هدف

مدل تکهدفه است و هدف حداقلکردن هزینههای
خریدار شامل هزینۀ خرید ،هزینۀ سفارشدهی ،هزینۀ
نگهداری موجودی ،هزینۀ تطابقنداشتن قطعات در
محصول نهایی و هزینۀ کمبود قطعات در اثر ریسک
اختالل است.
هزینههای خریدار = هزینۀ خرید  +هزینۀ
سفارشدهی  +هزینۀ نگهداری موجودی  +هزینۀ
تطابقنداشتن قطعات در محصول نهایی  +هزینۀ
کمبود قطعات در اثر ریسک اختالل

متغیرهای مسأله به شرم زیر هستند:
 :Xijدرصد مقدار تقاضای ساالنۀ قطعاۀ  jکاه توساط
تأمینکنندۀ  iتأمین میشود.
 :Yijمتغیر باینری که در صورت انتخاب تأمینکنندۀ i

ام برای قطعۀ jام یاک و در ویار ایان صاورت صافر
خواهد بود.

معیار هزینه در بیشتر مسائل مطرم در انتخاب
بهصورت حداک رکردن سود یا

تأمینکننده

حداقلکردن هزینه و ...بهعنوان یکی از اهداف مورد
توجه بوده است (خلجانی

و همکاران2223،؛

58

قدسیپور و ابرایان2225،؛ سارما

و همکاران،

53

.)2228
هزینۀ خرید :همانطور که اشاره شد ،مجموع درصد

با این تفاسیر روابط زیر را خواهیم داشت( :مقدار
نمایانگر تعداد دورهها در یک سال است)
i

s

= , , ,m; xi

,

میشود برابر
i

∑ni

احتمال وضعیتی اختالل  sهنگام بروز اختالالت

()5

i

∏i s ( - i ) ∏i

i

 ∑mاست .با توجه به اینکه قیمت

خرید هر واحد کاالی  jاز تأمینکنندۀ iام برابر Pij

است ،مجموع ساالنۀ هزینۀ خرید برابر است با:
()2

مستقل بهصورت زیر محاسبه میشود:
s

خریدی که بهصورت ساالنه از تأمینکنندۀ iام انجام

i

∑m ∑ni

i

s

هزینۀ سفارشدهی :هر بار سفارش قطعۀ

jام به

 -1-3مدلسازي

تأمینکنندۀ iام هزینهای معادل  Aijبرای خریدار ایجاد

یک خریدار در نظر دارد تا برای تهیۀ یک محصول

خواهد کرد .بنابراین با توجه به اینکه در هر سال

قطعات آن را از تأمینکنندگان بالقوه تأمین کند

تعداد دورهها و دفعات سفارش برابر

است،

بهگونهای که حداقل هزینه با محدودیت حداقل

مجموعۀ هزینۀ ساالنۀ سفارشدهی خریدار به کلیۀ

یا

تأمینکنندگان برابر است با:
()9

)

i

i

(∑m ∑ni

 /522مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،.8پیاپی ،51شماره  ،2پاییز و زمستان 5931

هزینۀ نگهداري موجودي :همانطور که در فرضیات

 ،i= , , ,nکل هزینۀ ساالنۀ نگهداری موجودی

مسأله مطرم شد ،همواره بعد از دریافت حجم

برای خریدار برابر است با:

سفارش داده شده به یک تأمینکننده و مصرف آن،
سفارش از تأمینکنندۀ بعدی دریافت میشود.

) ) ( xi

()1

xi
)

بهعنوان نمونه در حالتی که کل نیاز خریدار برای هر

i

i

∑ ( ∑i

i
i

∑ ∑i
(∑m ∑ni

قطعه از طریق سه تأمینکننده با مقادیر Q3j ،Q2j ،Q1j

هزینۀ تطابقنداشتن قطعات در محصول نهایی :همانطور

در هر دوره تأمین شود ،نمودار موجودی خریدار

که اشاره شد در صورت تطابقنداشتن قطعات در

بهصورت شکل ( )5خواهد بود:

محصول نهایی ،محصول مناسب مشتری نهایی نیست
و هزینۀ این تطابقنداشتن به خریدار تحمیل خواهد
شد .در این مسأله ،ارتبات میان تأمینکنندگان روی
قطعات مشخص در نظر گرفته میشود .این هزینه
بین یک قطعۀ بحرانی از یک تأمینکننده و قطعۀ
مرتبط با آن از تأمینکنندۀ دیگر بهصورت زیر

شکل  -5نمودار موجودی خریدار

مشخص میشود.
همانطور که مشخص است متوسط موجودی خریدار

ابتدا باید با توجه به انتخاب تأمینکنندههای

بهدلیل خرید قطعۀ jام از تأمینکنندۀ iام برابر است

صورتگرفته در گذشته و میزان خسارات ساالنۀ

 .از طرفی با درنظرگرفتن این مسأله که

وارده به شرکت در گذشته بهدلیل مشکالت

نرخ مصرف موجودی توسط خریدار ثابت است،

عدمهمخوانی یا فاصله از بیشترین کیفیت و همافزایی

با

i

i

i

همواره تساوی

به ازای هر  iو  jبرقرار است.

i

در تساوی اخیر

مشخص شود .با درنظرگرفتن این پارامتر و میزان

 .بدین ترتیب متوسط

خرید ،هزینۀ ساالنۀ تطابقنداشتن قطعات در محصول

با جایگذاری  Tاز رابطۀ
i

خواهیم داشت:

i

jام خریدار که بهدلیل خرید از

موجودی قطعۀ

ممکن ،با گرفتن میانگین ساالنه ،پارامتر

تأمینکنندۀ iام به دست میآید ،برابر است با

i

 .با

نهایی بهصورت زیر تعری

میشود:
∑
∑-
∑

()1

درنظرگرفتن این مسأله که نرخ هزینۀ نگهداری در هر
واحد کاال برای خریدار برابر  rبوده و هزینۀ هر
واحد خرید قطعۀ jام از تأمینکنندۀ iام نیز برابر

i

است ،کل هزینۀ موجودی برای خریدار در هر دوره

i

i

∑ ∑i

)

با ضرب رابطۀ باال در تعداد دورهها

i

(

i

∑ ∑i

و همچنین

درنظرگرفتن رابطۀ  Qi=Txijو  Q=TDبهازای هر

میانگین هزینهای است که ساالنه

بهدلیل ناهمخوانیهای موجود به خریدار تحمیل
میشود .تعداد تأمینکنندگانی که میتوانند قطعۀ jام
را تأمین کنند

برابر است با:
()2

که در آن

-

است؛ بنابراین

n

 ∏mحالت برای

انتخاب تأمینکننده وجود دارد .با توجه به
محدودیتهای ظرفیت تأمینکنندگان تعدادی از
حاالت حذف میشود ،فر

میشود تعداد ترکیبات

انتخاب تأمینکننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمینکنندگان و ریسک اختالل تأمین در محصوالت پیچیده 529/

شدنی تأمینکنندگان  fباشد .با توجه به اینکه Tkها

نهایی برابر  Dواحد است و برای اینکه برای هر

∑) هستند،

محصول نهایی به یک واحد قطعه نیازمندیم ،باید

هر بار فقط یکی از Tkها مقدار  5خواهد گرفت و

مجموع خرید از تأمینکنندگان برابر میزان تقاضا

بنابراین یک ترکیب یکتا از تأمینکنندگان انتخاب

باشد؛ بنابراین داریم:

متغیر صفر و یک با مجموع ( 5

خواهد شد.

()3

نحوۀ محاسبۀ

یا ضریب همخوانی بین

تأمینکنندگان در ادامۀ مسأله تعری

خواهد شد.

هزینۀ کمبود قطعات در اثر ریسک اختالل :این هزینه
حاصل هزینۀ سفارشهای انجامنشده منهای هزینۀ
قطعات تحویل داده نشده است ،ej .هزینۀ جبران
سفارش تأمیننشدۀ محصول نهایی بهدلیل کمبود
قطعۀ  jاست که با درنظرگرفتن تمامی وضعیتها (هر
وضعیتی

,m

 )sبرای تمامی قطعات کل هزینۀ

سفارشهای انجامنشده را تشکیل میدهد .از این
عدد باید هزینۀ خرید قطعات تحویل نشده که طبیعتار
پرداخت نمیشود ،کم شود.
()0

i

i

e-

s

s

∑m ∑i

∑s

, ,

شده

چهار دسته محدودیت در این مسأله تعری
است:

i

محدودیت مربوت به ظرفیت تأمینکنندگان :هر
تأمینکننده محدودیتی در تأمین تعداد تقاضاها دارد
که این محدودیتها بهشکل زیر در مسأله اعمال
خواهد شد:
i

()52

, , ,m

,n,

i

i

, ,

محدودیتهای منطقی جهت تبیین رابطۀ بین
و

ها :همانطور که دیدیم،

ها

ها مقادیر صفر و

یک هستند که براساس انتخاب یا عدمانتخاب
تأمینکنندۀ iام برای تأمین قطعۀ jام بهترتیب مقدار
یک یا صفر میگیرند .این رابطه در قالب سه
نامساوی بهصورت زیر در مسأله اعمال خواهد شد:
()55

,m

, ,

()59

,m

, ,

,n,

,m

, ,

,n,

که تضمین میکنند که اگر

محدودیت کیفیت qaj :حداقل نرخ قابلقبول تحویل

صفر باشد ،و اگر

کاالی سالم برای jامین قطعه به خریدار و  qijنرخ

بزر تر از صفر باشد.

تحویل کاالی سالم از iامین تأمینکننده برای  jامین

در روابط اخیر،

قطعه به خریدار ،و حجم خرید ساالنۀ قطعۀ jام

است.

برابر با  XijDاست ،محدودیت کیفیت را میتوان

()52

i,
, , ,n,

,

()52

 -2-1-3محدودیتها

∑ni

i

i

i

i

, ,
,
, ,

i

صفر باشد

i

i

نیز

برابر با یک باشد

یک مقدار بهاندازۀ کافی کوچک
∑

بهصورت زیر نشان داد:
()8

,2,…,m

a

i

i

∑ni

تساوی فو باع

میشود در هر بار یک ترکیب از

محدودیت مربوت به ارضای تقاضای ساالنه:

تأمینکنندگان انتخاب شود .بنابراین مدل نهایی

همانطور که اشاره شد ،تقاضای ساالنۀ محصول

بهصورت زیر است:
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)

()51

i

(∑m ∑ni

i

)
,m
,m
,m

 -3-1-3تبیین

, ,
, ,
, ,

i

)

e-

i

,
,n,
,

a

s
i

∑m ∑i

s

i

i

∑

(∑s

∑ni

i

,

i , ,
∑ni
i
, , ,m

i

(∑m ∑ni

min
i

i

∑m ∑ni

∑ to:
i , , ,n,
, , ,m
i , , ,n,
, , ,m
, , ,n i , , ,n i , , i

i

,n ,

Subject

, ,

,

i

i

i,

i

,

i

اعدادی که از این طریق به دست میآیند نرمالسازی

ها

بعد از اتفا افتادن اختالل تأمین ،باید برای سفارش

میشوند .ابتدا حداک ر مقادیر

تأمیننشده از تأمینکنندگان جدیدی استفاده کرد.

محدودیتها باید مشخص شوند .بیشترین مقدار

بنابراین ضروری است با درنظرگرفتن احتمال اختالل

میافتد که تمامی قطعات با

ها وقتی اتفا

با توجه به

تأمین ،انتخاب بهینه با توجه به عدمحضور

بیشترین هماهنگی (م الر از یک تأمینکننده)

سفارشهای دچار اختالل ،انجام شود .با توجه به 2n

خریداری شوند در این شرایط مقدار عبارت

وضعیتی موجود برای اتفا افتادن اختالل ،برای تعیین
میزان
هریک از

که ضریب همخوانی میان تأمینکنندگان در
وضعیت شدنی (  )k= 1, 2. . .انتخاب

تأمینکنندگان است ،میتوان بهروش زیر عمل کرد.
تعیین مقدار

با استفاده از عملکرد گذشتۀ

تأمینکنندگان :در این روش از دادههای خرابی

() )50

p

i

(s

∑m ∑p
s

s

∑m ∑i

∑s

ip

برابر

*m2

تقسیم مقادیر

خواهد بود .بنابراین با
i st

بر max *m2

i st

یک خواهد بود .حداقل مقدار

 ،حداک ر مقدار
هم برابر صفر

خواهد بود.

(کیفیت نامناسب) گذشته در محصول نهایی که ناشی
از همخوانینداشتن دو قطعه از محصول و زمان و

 -2-3سادهسازي و حل مدل

هزینۀ اصالم یا تعویض مشکل قطعات خراب است،

برای سادهسازی مدل بهدستآمده ،اگر بتوان متغیر Q

استفاده میشود .برای هر قطعه  iاز هر تأمینکننده  jبا

را از مسأله حذف کرد ،حل مسأله براساس xiها

هر قطعۀ مرتبط  sاز هر تأمینکنندۀ  tدیگر هزینۀ

سادهتر خواهد شد) قدسیپور و ابرایان.)2225،

خرابی ( )DCijstو زمان خرابی ازدسترفته بهدلیل

میدانیم اگر اوالر مشتق اول تابع ) Z(xدر نقطۀ *x

میشود .بهمنظور

برابر صفر باشد (شرت الزم) ،و ثانیار مشتق دوم تابع

سادهسازی میتوان زمان ناشی از تطابقنداشتن را به

) Z(xهمواره بهازای کلیۀ مقادیر ویرصفر  xیک عدد

صفر در

م بت باشد (محدب) x* ،جواب بهینۀ کلی مسأله

وقوع این خرابی ( )TCijstتعری

هزینه تبدیل نمود .برای سایر قطعات
نظر گرفته میشود.

نشاندهندۀ همخوانی قطعۀ

 iاز تأمینکنندۀ  jبا قطعۀ مرتبط  sاز تأمینکنندۀ t

است.
()51

) i st

i st

(

) MinZ(xاست( قدسی پور .)2221 ،بنابراین داریم:
()58

)

i

)

(∑m ∑ni

i
i

i

(∑m ∑ni

i st

()53

)

i

i

(∑m ∑ni

-

انتخاب تأمینکننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمینکنندگان و ریسک اختالل تأمین در محصوالت پیچیده 521/

با توجه به اینکه مقدار  Qبزر تر یا مساوی صفر

تابعی مانند )

i

i

 ، √(∑m ∑niتابع هزینه و به

است ،واضح است که مشتق دوم  Fنامنفی است؛

تبع آن ،مدل بهدست آمده به ازای مقادیر مشخص

ها

Yijها محدب خواهد بود و میتوان از

بنابراین ،مقدار بهینۀ  Qبرای مقادیر ثابت

برای

بهصورت زیر به دست میآید و میتوان آن را در

روش های معمول برنامه ریزی چندهدفه به جواب

مسأله پایه جایگذاری کرد:

بهینه رسید .در قدسیپور و ابرایان ( ،)2225تحدب

i

()22

i

∑ ∑i

تابعی مانند تابع گفته شده اثبات شده است؛ بنابراین

√

∑i ∑ i i

با جایگذاری این مقدار در تابع هدف ،مدل نهایی

به ازای مقادیر مشخص برای Yijها ،مدل اخیر یک

بهصورت زیر خواهد بود.

مدل محدب است.

()25

برای یافتن جواب بهینۀ مسأله اخیر میتوان بهازای
min
))

i

)(∑m ∑ni

i

i

(∑m ∑ni

i

∑

i

)

i

e-

i

s

s

, , ,m
, ,

,m

i

حالت صفر و یک می تواند داشته باشد ،برای یافتن

,

Subject to:

جواب بهینه مسأله باید کلیۀ ترکیبات Yijها که برابر

∑

 2nmاست بررسی شود .برای n*mهای کوچک

a

, ,

,n,
, , ,m
, ,

, i

, , ,m

i

i

یافت.

i

الگوریتم زیر از قدسیپور و ابرایان ( ،)2228برای

, i
, i
,

, , ,n ,
, , ,n ,

i

(∑ni

i

, , ,n,

, , ,m

,m

∑m ∑ni

حل کرد و از میان جوابهای بهدست آمده ،جواب
بهینه را انتخاب کر د .با توجه به اینکه هر Yijها دو

(∑s ∑m ∑i

, , ,n,

, , ,m

√(

کلیۀ حاالت Yijها ،یک مسأله بهینهسازی محدب را

i

i

i
i

∑ni

, i

i

, , i

i

میتوان کلیۀ حاالت را بررسی کرد و جواب بهینه را

حل مدل ارائه میشود:
 .5لیستی از تمام ترکیبات  Yijبرای هر قطعه تهیه
کنید.

همانطور که می بینید ،تابع هدف بهدلیل وجود

 .2وضعیت هایی که محدودیت های تقاضا را برای

متغیرهای گسسته ( Yijها ) ،ویرمحدب است و در

هر قطعه برآورده نمی کنند حذف کنید.

حالت کلی مدل بهدست آمده ویرمحدب است .البته
به ازای مقادیر مشخصی برای Yijها ،شکل کلی تابع
هزینه بهصورت
i

i

i

∑m ∑ni

i

)

i

i

√(∑m ∑ni

تبدیل خواهد شد و با توجه به اینکه بخش دوم
این تابع محدب است  ،در صورت اثبات تحدب

Yij .9ها را برای قطعات مختل

ترکیب کنید تا

لیست کاملی از  Yijهای شدنی به دست آید.
 .2مقادیر Yijها را در مدل جای گذاری کنید تا
برنامه ریزی عدد صحیح به  PNPتبدیل شود.
 .1از نرمافزار برای حل PNPها استفاده کنید و
بهترین جواب را بیابید.
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-3-3بررسی مثال عددي

جواب بهدست آمده از حل مدل ،هزینۀ خرید

در این م ال مسألهای با  1تأمین کننده و تقاضای

 2131.002دالر است.

 5222تایی برای محصول نهایی بررسی میشود.

همان طور که پیش از این اشاره شد ،برای یافتن

اطالعات تأمینکنندگان بهشرم جدول ( )5است .در

جواب بهینۀ مسأله باید کلیۀ ترکیبات Yijها که برابر

این مسأله قطعات  5و  2بحرانی محسوب میشوند.

 2n*mاست بررسی شود که برای n*mهای کوچک

سایر پارامترهای مسأله بهشرم زیر است:

می توان کلیۀ حاالت را بررسی کرد و جواب بهینه را

;= 0.90

;=0.92

=5222 $,

;r=0.2

=0.92; π1 =2.5, π2 =2.2, π3 =2.5, π4 =2.9,
π5 =2.2; e5= 522, e2= 222, e9= 922

یافت؛ اما برای n*mهای بزر تر ،تابع پیچیدگی
زمانی الگوریتم حل مسأله دارای مرتبه زمانی نمایی
است.

اطالعات مربوت به ضریب هم خوانی میان

به عبارتی با توجه به اینکه برای هریک از ترکیبات

تأمینکنندگان بهشرم جدول ( )2است .بهعنوان

 ،Yijحل مسأله در زمان چندجملهای  pبه جواب

میزان همخوانی قطعۀ  2از

می رسد ،زمان دستیابی به جواب بهینه مسأله برابر

م ال در جدول فو

)p(n*m

تأمینکنندۀ  5و قطعۀ  2از همان تأمینکنندۀ

2

است .ت 5 -5نشان دهندۀ قطعۀ  5از تأمینکنندۀ 5

«کالس »NP

است.

مواجه خواهیم بود .برای حل مسأله در مقادیر بزر

خواهد بود و از این رو مسأله متعلق به
است و با یک مسأله NP-Hard

 ، n*mبا توجه به محدودیت های زمانی ،نمیتوان
-1-3-3نتایج حاصل از مدل

کلیۀ حاالت ممکن مسأله را بررسی کرد و جواب

بعد از حذفکردن وضعیتهایی که محدودیت اولیۀ

بهینه را به دست آورد .از این رو برای حل مسأله در

ظرفیت را برآورده نمی کنند ،در روش شاخهکردن

ابعاد بزر

Yijها ،برای قطعۀ اول و دوم و سوم از  92وضعیت

در این مقاله از روش معرفیشده توسط قدسی پور

موجود برای هریک بهترتیب  ،2 ،1و  1وضعیت

و همکاران ( ،)2255برای حل این مسأله استفاده

شدنی باقی ماند؛ بنابراین تعداد وضعیتهای شدنی

شده است .جواب بهدست آمده از حل مدل در این

برای کل محصول که از حاصل ضرب این مقادیر به

وضعیت برابر  2830.992دالر است .همانطور که

دست میآید  522است .با این روش به جای حل

مشاهده می شود ،با استفاده از الگوریتم ابتکاری

 251وضعیت فقط  522وضعیت بررسی میشود که

جواب بدتری به دست آمد که با توجه به اختالف

هریک با محدودیتهای مسأله حل شده و

 55/1درصدی با جواب حل قطعی و کاهش

جواب های نشدنی از میان آنها حذف شد .در

چشمگیر زمان حل ،جواب مناسبی به نظر میرسد.

جواب های شدنی بهدستآمده ک مترین آنها انتخاب
میشود و به عنوان جواب مدل معرفی میشود.

باید از روش های ابتکاری کمک گرفت.

انتخاب تأمینکننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمینکنندگان و ریسک اختالل تأمین در محصوالت پیچیده 520/

جدول  -5اطالعات تأمینکنندگان
هزینۀ سفارشدهی بر حسب

قیمت بر حسب دالر

کیفیت

ظرفیت تأمینکنندگان

Pij

qij

Cij

تأمینکنندۀ  -5قطعۀ 5

3

3

2.32

922

تأمینکنندۀ  -5قطعۀ 2

1

52

2.32

222

تأمینکنندۀ  -5قطعۀ 9

1

92

2.31

222

تأمینکنندۀ  -2قطعۀ 5

2

51

2.31

922

تأمینکنندۀ  -2قطعۀ 2

1

8

2.32

222

تأمینکنندۀ  -2قطعۀ 9

1

28

2.32

222

تأمینکنندۀ  -9قطعۀ 5

8

22

2.38

922

تأمینکنندۀ  -9قطعۀ 2

9

1

2.31

922

تأمینکنندۀ  -9قطعۀ 9

8

21

2.32

922

تأمینکنندۀ  -2قطعۀ 5

1

51

2.38

222

تأمینکنندۀ  -2قطعۀ 2

9

52

2.31

922

تأمینکنندۀ  -2قطعۀ 9

1

92

2.31

922

تأمینکنندۀ  -1قطعۀ 5

8

58
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مسأله انتخاب تأمینکننده به خریدار تحمیل خواهد

کاهش هزینههای خریدار با درنظرگرفتن ارتباطات

شد و باید هزینههای تحمیلشده به مدل در صورت

میان تأمینکنندگان هدف اصلی این پژوهش است.

درنظرگرفتن ارتباطات تأمینکنندگان با حالتی که در

برای بررسی کارایی مدل ،باید نشان داد که هزینۀ

آن ارتبات تأمینکنندگان دیده نشده است مقایسه شود.

کمتری با درنظرگرفتن ارتباطات تأمینکنندگان در

هایی جهت نزدیکترشدن مسأله به

همچنین فر
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دنیای واقعی مانند درنظرگرفتن ریسک اختالل تأمین،

تأمینکننده نشان داده شد .هدف اصلی تعیینشده در

به مسأله افزوده شده است که به کارایی مدل کمک

این تحقیق تهیۀ مدلی بود که در آن هماهنگی مؤثر

میکند.

بین تأمینکنندگان و ریسک اختالل تأمین در نظر

همانطور که اشاره شد ،در صورت درنظرگرفتهنشدن
ارتباطات میان تأمینکنندگان در زمان انتخاب
به خریدار در

تأمینکننده ،هزینهای معادل

هنگام ساخت محصول تحمیل خواهد شد ،در صورتی
که با درنظرگرفتن این ارتباطات این هزینه بهمیزان
برابر کم خواهد شد .به عبارت دیگر در وضعیتی
که انتخاب تأمینکننده بدون توجه به این ارتباطات

را در نظر گرفت تا همافزایی برای محصول نهایی
بیشینه باشد .مشاهده شد که مدل تدوین شده نسبت
به

حالت

درنظرگرفتهنشدن

ارتباطات

میان

تأمینکنندگان منافع را در سطوم باالتری برآورده

xi

()22
که

آتی تأمینکنندگان جلوگیری کرد و بهترین همخوانی

میکند.

انجام شود هزینۀ خرید بهصورت زیر است:
xi

گرفته شود بهنحوی که بتوان از هزینههای احتمالی

عبارات تشکیلدهندۀ هزینه به جز هزینۀ

 -6پیشنهاد تحقیقات آتی

مربوت به ارتباطات تأمینکنندگان است .و در وضعیتی

برای انجام تحقیقات مدل ارائهشده ،برخی

که ارتباطات میان تأمینکنندگان در نظر گرفته شود،

محدودیتها سبب شده که سادهسازیهایی صورت

هزینۀ خرید بهصورت زیر خواهد بود:

بگیرد و یا زوایایی از مسأله پوشش داده نشود.

∑

()29
از آن جایی که همواره
متغیر

صفر
∑

و

) (xi

بین صفر و یک و
یک

است،

نیز

عبارت

همواره میان صفر و

قرار دارد ،همواره در حالتی که ارتباطات میان
تأمینکنندگان لحاظ نشود هزینههای بزر تر مساوی
حالتی است که انتخاب تأمینکننده با توجه به
ارتباطات تأمینکنندگان انجام شود.

مهمترین مواردی که میتواند در تحقیقات آتی مورد
کنکاش قرار بگیرد بهشرم زیر است:
تمرکز بر مدل تهیهشده و سادهسازي فرضیات صورتگرفته:

برخی فرضیات باید به شرایط واقعی نزدیکتر شوند.
فرضیاتی مانند تأمین چند نوع قطعه از یک
تأمینکننده ،وجود یک عدد از هر نوع قطعه در
محصول ،و تقاضای ثابت خریدار ،میتوانند با توجه
به شرایط واقعی کسب و کار تغییر کنند.

 -5نتیجهگیري

توسعۀ توابع هدف :درنظرگرفتن کیفیت بهصورت تابع

در این تحقیق ،رهیافتی جهت مدلسازی و حل

هدف مستقل ،درنظرگرفتن تحویل بهموقع بهعنوان

مسائل مربوت به انتخاب تأمینکنندگان با درنظرگرفتن

یکی از اهداف مهم در واقعیت ،حداک رکردن سود به

ارتباطات میان تأمینکنندگان و ریسک اختالل

جای حداقلکردن هزینه و مسائلی از این دست زمینۀ

مدلسازی شد و با سادهسازی مدل ،الگوریتمی جهت

مناسبی برای تحقیقات آتی است .همچنین بهدلیل

حل مسأله ارائه شد .سپس م ال عددی برای مسألهای

زمان زیاد حل این نوع مسائل که از درجه  2nاست،

شامل  1تأمینکننده بررسی شد و کارایی مدل نسبت

راهحلهای ابتکاری موجود در ادبیات میتواند از

به حالت درنظرنگرفتن ارتباطات هنگام انتخاب

زمان حل بکاهد.
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Choi, Thomas Y, & Wu, Zhaohui. (2009)."
Triads in supply networks: theorizing
buyer–supplier–supplier
relationships".
Journal of Supply Chain Management,
45(1), 8-25.

درنظرگرفتن جنبهها و جزئیات بیشتر ارتباط میان

Daraei, Mobin. (2011). Supplier selection
Considering the risk of disruption in the
supply chain. (Ms. C.), Amirkabir
University of Technology, Tehran.

 هماهنگی در مسائلی م ل فرهن،همخوانی میان آنها

 ویر از مشخصات فنّی:تأمینکنندگان و ریسک اختالل
قطعات تولیدشده توسط تأمینکنندگان و ضرورت
اقتصادی نیز میتواند در کارایی

سازمانی و انطبا

 همچنین با بررسی دالیل.محصول نهایی اثر بگذارد

Ghodsypour, Seyed Hassan. (2006). Multiobjective programming. Tehran: Amirkabir
University of Technology.

با

Ghodsypour, Seyed Hassan, & O'Brien,
Christopher. (1998). "A decision support
system for supplier selection using an
integrated analytic hierarchy process and
linear programming". International journal
of production economics, 56, 199-212.

 همچنین.کارایی مدل انتخاب تأمینکننده را باال برد

Ghodsypou , eyed Hassan, & O’b ien,
(2001). "The total cost of logistics in
supplier selection, under conditions of
multiple sourcing, multiple criteria and
capacity constraint". International journal
of production economics, 73(1), 15-27.
Hong, Yunsook, & Hartley, Janet L. (2011).
"Managing the supplier–supplier interface
in product development: The moderating
role of technological newness". Journal of
Supply Chain Management, 47(3), 43-62.
Jazemi, Reza, Ghodsypour, SH, & GheidarKheljani, Jafar. (2011). "Considering
supply chain benefit in supplier selection
problem by using information sharing
benefits". Industrial Informatics, IEEE
Transactions on, 7(3), 517-526.
Kafi, F, & Fatemi Ghomi, SMT. (2014). "A
Game-Theoretic Model to Analyze Value
Creation with Simultaneous Cooperation
and Competition of Supply Chain
Partners". Mathematical Problems in
Engineering
Kapoor, Rahul, & McGrath, Patia J. (2014).
"Unmasking the interplay between
technology
evolution
and
R&D
collaboration: Evidence from the global
semiconductor manufacturing industry,
1990–2010". Research Policy, 43(3), 555569.

همخوانی و عدمهمخوانی تأمینکنندگان مختل

 میتوان،یکدیگر بهعنوان م ال بهدلیل نوع تجهیزات
تمایلهای شرکتهای تأمینکننده به همکاری با
یکدیگر و ارتباطات آنها پیش از خرید فعلی و شرایط
به

محیطی م ل نزدیکی محل تولید قطعات مختل

هم میتواند بهنحوی بر کارایی محصول نهایی و به
 از روشهای.دنبال آن منافع خریدار تأثیرگذار باشد
دیگری نیز مانند استفاده از نظرات خبرگان برای
تعیین ضریب هماهنگی بین تأمین کنندگان میشود
 همچنین با درنظرگرفتن وجوه دیگر.استفاده کرد
ریسک اختالل یا درنظرگرفتن انبار و ویره میتوان
.مسأله را گسترش داد
 معموالر متغیرها و پارامترها:توسعۀ شرایط غیرقطعی مسأله
 در شرایط واقعی.در شرایط واقعی ویرقطعی هستند
میتوان بر توسعۀ شرایط ویرقطعی متغیرهای
.تصمیمگیری و همچنین تقاضای ساالنه متمرکز شد
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