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Abstract 
This paper presents a global supplier selection model for the textile and clothing 

industry using a fuzzy multi-criteria group decision making approach. Then, the 

order quantity of each supplier is determined by a mathematical programming 

model. In the first step, a group fuzzy analysis hierarchical process approach is used 

to obtain the overall weight of the criteria and sub-criteria and then modified 

VIKOR is developed in order to calculate the vendor rating. In doing so, a modified 

VIKOR method with fuzzy-random data is extended due to the existence of both 

qualitative and quantitative criteria. The qualitative criteria are considered by fuzzy 

linguistic modeling and quantitative criteria from random data are formulated in a 

stochastic environment (based on historical data of suppliers). In the second step, a 

nonlinear programming model is developed to determine the purchasing quantities 

from suppliers with multi-sourcing strategy. Finally, using a numerical study, the 

deployment of the above model is done in the clothing industry and crucial 

parameters are discovered by sensitivity analysis. Our findings indicate the critical 

role of customer’s demand and assigned capacity of suppliers in procurement plan.  
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در زنجیره عرضه جهانی ریزی خرید پارچه ارزیابی و برنامه
تصادفی -پوشاک: یک رویکرد تلفیقی ویکور گسترش یافته فازی

ریزی غیرخطیو برنامه

یقین رضا قاسمی

استادیار، گروه مهندسی پوشاک و مدیریت، دانشکده مهندسی نساجی، 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران 

فاطمه درویشی
ارشد، رشته مدیریت نساجی، دانشکده مهندسی نساجی،  دانشجوی کارشناسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 چکیده 
کیفی و تعیین مقدار -های کمی های ارزیابی تامین کنندگان و انتخاب آنها با وجود شاخص توجه به چالش

سفارش از هر واحد بافندگی پارچه برای صنعتگران نساجی بسیار حیاتی است. لذا، در مقاله حاضر ابتدا با 
گیرنده، یک مدل ارزیابی و  گیری چند معیاره در حالت چند تصمیم استفاده از یک رویکرد ترکیبی تصمیم

و سپس با استفاده از یک  شود میالمللی در صنعت نساجی و پوشاک توسعه داده  کننده بین انتخاب تامین
. در مرحله اول از روش شود میکننده مدلسازی ریزی ریاضی، میزان سفارش به هر تامینمدل برنامه

لسله مراتبی جهت بدست آوردن وزن کلی فرآیند تحلیل س-پژوهش، در ابتدا رویکرد فازی گروهی
معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. به دلیل وجود هر دو نوع معیار کیفی و کمی، روش تلفیقی ویکور 

ی فازی و برای ها هکه برای معیارهای کیفی از داد شود میتوسعه داده  تصادفی-گسترش یافته فازی
در مرحله دوم از روش  شود میی تاریخی( استفاده ساس پیشینههای تصادفی )بر امعیارهای کمی از داده

. در انتها، با استفاده از یک شود میریزی غیرخطی توسعه داده  پژوهش، برای تعیین میزان خرید مدل برنامه
و با آنالیز حساسیت مورد تجزیه و تحلیل  شود میمطالعه عددی، استقرار مدل فوق در صنعت پوشاک انجام 

گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر میزان اهمیت تقاضا و ظرفیتِ تخصیص داده شده توسط  قرار می
 کنندگان بر برنامه تدارکات است. تامین

-زنجیره عرضه پوشاک، ويکور گستتر  يافتته فتاز  کننده جهانی، انتخاب تامین :ها کلیدواژه
ريز  رياضیتصادفی، برنامه
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 مقدمه

استراتژیک است که بقاای واوینی یاک شارکت را     کننده یک فرایند انتخاب تامین

کند و یک نقش کلیدی در دستیابی به اهادا  یاک زنجیاره عرضاه ماو ر      تعیین می

یابی جهانی باه  (. منبع2582مامی و همکاران ها ،2551کند )چان و همکاران بازی می

فیایی های جغرا عنوان فرایند شناسایی، ارزیابی، مذاکره، و پیکربندی در سراسر مکان

هاا، باه حاداکرر رسااندن عملکارد و کااهش خطاراتمتعدد به منظور کاهش هزینه

(. صنایع نساجی و پوشاک در میان تعدادی از 2550)گارجیا و ریچر  شود میتعریف 

کننده و هم پیچیدگی زنجیاره عرضاه   صنایع جهانی شده، هم از نظر از اجزاء شرکت

تر اسات   های در حال توسعه پایین کشور مطرح هستند. از آنجا که اغلب، دستمزد در

های دیگر تولید کرد که این توان محصویت پوشاک را با قیمت کمتر در کشورمی

یکی از دییل اهمیت یافتن منابع جهانی در صنعت پوشاک و نساجی است )گارجیاا  

یابی جهانی را ناه تنهاا بارای قیمات      های تولید پوشاک، منبع(. شرکت2550و ریچر 

وری در عصر رقابتی نیز  های اصلی و مدیریت بهرهرقابتی بلکه برای تمرکز بر قابلیت

)کلیفرنیااا،  8(. برناادهای جهااانی از جملااه: گاا 2582افاازایش دادنااد )نوناا  و هااو 

)استکهلم، سوئد( نمونه برندهایی هستند که بادون بساتر تولیاد     2آمریکا( و اچ اند ام

 (.2582اند )کیم  داخلی موفق شده

مینطور که اشاره شاد، صانعت نسااجی در زنجیاره خاود نااگزیر از خریادهایه

جهانی مواد اولیه )مانند پارچه( است که بتواند برای تولید پوشاک و سایر منسوجات 

کنندگان در گستره جهانی تعامل داشته باشد. در این مسایر، ارائاه رویکاردی     با تامین

توانااد عاابوه باار تعیااین  ماای ن صاانعتکنناادگانا ایاا باارای ارزیااابی و انتخاااب تااامین

گیری کمّی را به مدیران خریاد در ایان صانعت    های پر اهمیت، ابزار تصمیم شاخص

های پارچه( و حمل آنهاا   ارائه دهد. مضا  برآنکه انتخاب، تعیین مقدار خرید )واقه

1. Gap

2. H&M
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کاه در صاورت توفیاق در برناماه      شوند میهای مهمی در این صنعت محسوب  مولفه

هاا در فضاای رقاابتی فعالیات نماود. باا        ن به صرفه، بتوان با کاهش هزیناه ریزیا مقرو

یاابی   جزییات بیشتر، بیان مسئله این تحقیق به این صورت اسات: باه واور کلای منباع     

جهانی مزایای مختلفی به همراه دارد از جمله: مزایای هزینه، دسترسی به تکنولاویی  

تغییار مکارر در    .ین کننادگان  داخلای  محصول و فرآیند، کیفیت بایتر، رقابت با تام

پذیری اقتصادی نادارد، بناابراین ایان     پایه تامین، در بازارهای جهانی و رقابتی امکان

 تصمیم باید با دقت زیادی انجام شود. 

ای،  لذا در این مقاله برای پوشش ضرورت شناسایی شده، ابتدا از وریق پرسشنامه

کنناده جهاانی در صانعت پوشااک      تخاب تاامین معیارهای مهم در ارتباط با فرآیند ان

مختلاف    گیاری  بنادی معیارهاای تصامیم    بنادی و الویات   ، که وبقهشوند میشناسایی 

ممکن است بسته به نیاز شرکت متفاوت باشد برخی از معیارها ارزیابی کیفی دارند و 

-ر میها اظهار نظای و با متغیرهای بیانی در مورد آنگیرنده به صورت مقایسهتصمیم

کننادگان در  ای از پیشاینه عرضاه  کند، در حالی که در برخی معیارهای کمی، ساابقه 

خریدهای قبل موجود است. بدین منظور، این مسئله در این پژوهش در دو مرحله باا  

استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش ویکور تلفیقی مدلساازی شاده   

گیرناده باا    ناده جهاانی در حالات چناد تصامیم     کن است. در انتها مدل انتخااب تاامین  

تصادفی -فرآیند سلسله مراتبی و ویکور تلفیقی فازی –استفاده از مدل فازی گروهی

کننده با استفاده از یک مدل . سپس در فاز دوم، میزان خرید از هر تامینشود میارائه 

 .شود میریزی غیرخطی تعیین برنامه

و ساپس   شاود  مییابی جهانی آورده  ر ادبیات موضوع منبعی مقاله ابتدا، مروری بدر ادامه

. همچناین در اداماه، باه ترتیاب     شود می تعریف مساله و مدلسازی انجام شده توضیح داده

و باا   شاود  مای الگوریتم حل و نتایج مرال عددی در صنعت نساجی و پوشاک نشاان داده  

.شود میتحلیل حساسیت، پارامترهای بحرانی مدل مشخص 
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 ادبیات موضوعمرور 
های در حال خرید مواد و خدمات از یک (، با تاکید بر افزایش تعداد شرکت8228فاگن )

عرضه جهانی چگونگی به دست آوردن مزایای استفاده از منابع جهانی با به حداقل رساندن 

(، عبوه بر معیارهای سنتی 2551دهد. چان و همکاران )ها و خطرات را شرح میهزینه

کنندگان جهانی کیفیت، برخی از معیارهای مهم به ویژه در مورد انتخاب تامینهزینه و 

ها، زمینه مالی، اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، زیرساخت-شامل: اهمیت وضعیت سیاسی

گیرند. همچنین، گلد و آوشتیپیشینه عملکرد، عوامل خطر و مانند آن نیز در نظر می

کنندگان  پایدار جهانی با استفاده از روش فرآیند (، یک مدل برای انتخاب تامین 2580)

ای فازی برای اند. همچنین یک رویکرد دو مرحلهفازی ارائه داده -تحلیل سلسله مراتبی

ها برای (، پیشنهاد شده است. آن2582کننده توسط اوتای و کبی )حل مساله انتخاب تامین

را به کار  FUZZY-MULTIMOORAکنندگان روش ارزیابی و انتخاب تامین

آمریکایی اولین بار به یاپن، سپس به  ی پوشاکها ، شرکت8205گرفتند. از اواخر دهه 

کن ، کره و تایوان سه کن ، سپس به کره جنوبی و تایوان نقل مکان کردند. هن هن 

کشور از چهار کشور نوظهور صنعتی آسیا بودند که با استفاده از پوشاک به عنوان اولین 

(. مطالعات محدودی در 8222های اصلی تبدیل شدند )بوناسیچ و همکاران دهصادر کنن

یابی جهانی را خصوصا در صنعت نساجی و پوشاک بررسی  گذشته الگوها و تغییرات منبع

(، تغییرات در 2550اند. برای مرال سو و همکاران به نقل از مرجع )گارجیا و ریچر  نموده

ای نخ، پارچه و پوشاک بررسی کردند. همچنین، تجزیه و یابی آمریکا را بر های منبعالگو

( 2582یابی جهانی در صنعت پوشاک کره جنوبی توسط کیم ) های منبع تحلیل استراتژی

های  (، به موضوع مو ر بر شرکت2550انجام شده است. از ورفی، تن  و جارامیلو )

سب پرداختند. مقاله کننده منا نساجی و پوشاک ایایت متحده، برای پیدا کردن تامین

دیگری نیز با هد  تأکید بر اهمیت مسائل انتخاب فروشنده و ارتباط آن با استراتژی و 

(، ارائه شده است. آوشتی و 2582اهدا  زنجیره عرضه توسط کوپرای و آلبیراکوگب )

ویکور فازی برای -(، یک رویکرد یکپارچه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی2582همکاران )

کننده جهانی پایدار پیشنهاد کردند در صنایع دیگر نیز مقایتی توسعه انتخاب تامینمساله 

-های اجتماعی در زنجیره( نیز به ارزیابی ریسک2582داده شده است. زیمر و همکاران )
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کننده جهانی در صنعت خودروسازی آلمان های عرضه جهانی برای انتخاب تامین

د تحلیل سلسله مراتبی را برای توسعه مدل مذکور بکار ها از رویکرد فرآینپرداختند. آن

یابی  ( تحلیلی برای منبع2581یابی با نگرش پایداری، ورسته و برندنبرگ ) گرفتند. برای منبع

پنبه ارگانیک از کشورهایی امریکایی صورت دادند و بررسی نمودند چگونه با حفظ 

یگزین از کشورهایی آفریقایی یابی را بصورت جا توان منبع عملکرد زیست محیطی می

انجام داد و تا یر آن بر زنجیره عرضه پوشاک چیست. در فرآیند منبع یابی مواد نساجی، 

( نیز مدلی برای میزان آسیب پذیری صنعت پوشاک آسیا در 2525مجامدر و همکاران )

دند. در ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه کر مقابله با ریسک

دنیای امروز با توجه به گستردگی رقابت و وجود چندین منبع، موضوع تخصیص سفارش 

منظور، یک مدل یکپارچه توزیع کند. به همینو تعیین میزان خرید نیز اهمیت پیدا می

 عملکرد کیفیت فازی
کننده و تخصیص برای انتخاب تامین ریزی خطی چند هدفهو برنامه8

( پیشنهاد شده است. همچنین، 2588نی توسط کومار و همکاران )سفارش در زمینه جها

آرمانی فازی برای حل مسئله ریزی(، نیز یک رویکرد برنامه2552) کومار و همکاران

مدن و چیاتو ها اند. در همین مسیر تحقیقاتی،انتخاب فروشنده با اهدا  متعدد ارائه کرده

کننده سبز برای مساله انتخاب تامین گیری غیرخطیا عددصحیح(، یک مدل تصمیم2582)

کنند. بعبوه، یک رویکرد یکپارچه روند و تخصیص سفارش در چند دوره را ارائه می

ریزی عدد و برنامه 2های تخمینیسلسله مراتب تحلیلی بهبود یافته توسط نظریه مجموعه

همزمان تعداد ( پیشنهاد شده است تا به وور 2552صحیح چند هدفه مختلط توسط وو زیا )

تامین کنندگان و مقدار سفارش اختصاص داده شده به هریک مشخص شود. در همین 

( نیز، با استفاده از یک مدل عدد صحیح مختلط مبتنی بر 2582) مامی و همکارانها حوزه،

های کل با در نظر گرفتن ریزی تصادفی با هد  به حداقل رساندن هزینهروش برنامه

(، مدلی برای 2525ف ارائه کردند. اخیرا، درویشی و همکاران )نوسانات ارز و تخفی

کنندگان بهمراه مطالعه موردی در صنعت نساجی و  ارزیابی و تخصیص سفارش به تامین

یابی ای از تحقیقات مرتبط با منبع، خبصه8پوشاک با تقاضای تصادفی ارائه کردند. جدول

1 .Fuzzy Quality Function Deployment (FQFD) 

2. Rough sets theory
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کننده در مدیریت همیت انتخاب تامیندهد. با توجه به ضرورت و اجهانی را نشان می

های برای کننده و ارائه تکنیکزنجیره عرضه، تحقیقات بسیاری برای مساله انتخاب تامین

 "کننده جهانی انتخاب تامین"حل این مساله در دسترس هستند، در حالی که مسئله 

ین حال گیرد. با ا خصوصا در صنعت نساجی و پوشاک، به گستردگی مورد بحث قرار نمی

در بین مقایت، روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته 

های متداول در مقایت، به وور خاص در صنعت نساجی و بر این، مدل است. عبوه

پوشاک قابل استفاده نیستند چرا که پارامترها و متغیرهای موجود در این صنعت، متفاوت 

کنندگان بر حسب متر مربع پارچه است در حالی که سفارش  رفیت تامیناست. برای مرال ظ

ای با استفاده بر حسب واقه پارچه است. بنابراین در این مقاله، در ابتدا یک روش دومرحله

های هفازی گروهی و ویکور گسترش یافته با داد-از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی

کنندگان توسعه داده شده است. در ابتدا یابی تامینفازی به منظور انتخاب و ارز-تصادفی

-دهی معیارها با استفاده از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبیپس از تهیه پرسشنامه و وزن

های تصادفی )با های فازی و معیارهای کمی با دادهفازی گروهی، معیارها کیفی با داده

ویکور گسترش یافته بکار گرفته کنندگان( در روش استفاده از پیشینه تاریخی عرضه

 شود میکنندگان، مدل ریاضی غیرخطی، توسعه داده بندی عرضه. پس از رتبهشوند می

ووری که بتواند تقاضا را پاسخ دهد. سپس مدل غیر خطی به مدل خطی برای تعیین میزان 

 .شود میکنندگان در صنعت نساجی و پوشاک تبدیل خرید به هریک از تامین
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جدول 1: خالصه اي از تحقیقات مرتبط با انتخاب تامینکننده جهانی و جایگاه مقاله حاضر
صنعت/تمرکز تئورینوع مدلسازیمقاله

گارجیا و ريچر 
(6111)CA

يابی آمريکا  ها  منبعبررسی تغییرات در الگو
 برا  نخ، پارچه و پوشاک 

نساجی

چان و همکاران 
(6112)Fuzzy-AHP

معیارها  مهتم در انتختاب تتامین    شناسايی 
و حل مشکل انتخاب   کننده جهانی

-

کومار و همکاران 
(6100)FQFD  / MOLP 

کننده و تخصتی  سترار  بتا    انتخاب تامین
 ريز  خطی چند هدفهرو  برنامه

 جهانی

-(6106کیم )

بررستتی رونتتد يتتافتن منتتابع جهتتانی توستت  
هتتا  موصتتو  و   هتتا و ويیگتتی شتترکت

کننده  کشورها  عرضه
پوشاک 

هامامی و همکاران 
(6100)MISPتخصی  سرار  در موی  تصادفی-

کبی و اوتا 
(6102)

Fuzzy 
MULTIMOORA

ساز نوشابهکنندهارائه روشی برا  انتخاب بهترين تامین

کوپراال و 
آلبیراکوگال 

(6102)
AHPپوشاککنندهانتخاب و ارزيابی تامین

آوشتی و همکاران 
(6102)

Fuzzy-AHP-
VIKOR

الکترونیکانتخاب و ارزيابی تامین کننده

ورسته و برندنبرگ 
(6102)

مرور 
بررسی منبتع يتابی بتا رويکترد پايتدار  در      

صنعت پنبه
پنبه

نونگ و هو 
(6109)

پرسشنامه
شناستتايی و تولیتتل معیارهتتا  منبتتع يتتابی

جهانی در صنعت نساجی ويتنام
نساجی

درويشی و 
Fuzzy MINLP(6161همکاران )

انتختتاب و تخصتتی  ستترار  پارچتته بتتا   
تقاضا  تصادفی

نساجی و 
پوشاک

مجامدر و همکاران 
(6161)Fuzzy AHP

بررسی سیاستت انتختاب متوارد در صتنعت     
 ها  جهانی پوشاک آسیا با ريسک

پوشاک

این مقاله
Fuzzy-AHP 

+VIKOR with
Fuzzy-Random 

Data / NLP  

کننتده و تخصتی ارزيابی تتامین انتخاب و 
ريز  غیرخطیسرار  با مد  برنامه

نساجی و 
پوشاک

 شناسی تحقیق و تعریف مسالهروش
دهد که این کننده نشان می، ساختار کلی سلسله مراتبی را در مساله انتخاب تامین8شکل 

کنندگان است. همچنین  سطح هد  اصلی، معیارها، زیرمعیارها و تامین 2ساختار شامل 
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دهد. با عنایت به همه نیز، نمادهای به کار گرفته شده در این مقاله را نشان می 2جدول 
های عرضه با آن مواجه است، مساله مرتبط با آن، یابی جهانی در زنجیرههایی که منبعمولفه
گیری چند سطحی با چند زیرمعیار و گزیدارهای چندگانه است. در مساله تصمیم یک

گیری از روش فرآیند تحلیل گیری در ادبیات موضوع با بهره اغلب این مسائل تصمیم
گیرد. این روند با افزایش ها صورت میبندی گزینه سلسله مراتبی و مقایسات زوجی، الویت

پیچیدگی محاسبات را افزایش و عملکرد تکنیک را کاهش تعداد معیارها و زیرمعیارها، 
سازی مسائل چندمعیاره با حداقل فاصله از   های بهینه  ویکور یکی از روش   دهد. روشمی

بیشترین مطلوبیت و حداکرر فاصله از نامطلوبترین مطلوبیت است که قادرست یک جواب 
(. البته 2582د )یو و همکاران سازشی در شرایط عوامل در تضاد یا غیرشفا ، ارائه ده

کند، ولی اهمیت   آل( را معرفی می  آل و ضد ایدهروش تاپسیس نیز دو نقطه مرجع )ایده
گیرد. ویکور با ارائه یک تابع ادغامی، مفهوم   نسبی فواصل از این دو نقطه را در نظر نمی
در واقع در مدل (. 2582کند )یالسین و همکاران  نزدیکی به نقاط مرجع را مدلسازی می

گیرد.   ها نسبت به معیارها صورت می  ها، از وریق ارزیابی گزینه  بندی گزینه  ویکور، اولویت
های پیچیده توسعه یافته است و روی   سازی چندمعیاره سیستم  این روش برای بهینه

ای های سازشی را بر  ها تمرکز داشته و جواب  بندی و انتخاب از یک مجموعه گزینه  دسته
ای که قادر است تصمیم گیرندگان را   کند، به گونه می یک مسأله با معیارهای متضاد تعیین

ترین   یابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد. در اینجا جواب سازشی نزدیک  برای دست
 (. 2552آل است )اپریکوویک و تزن    جواب موجه به جواب ایده

 
 ه جهانی از طريق ساختار سلسله مراتبی چند سطویکنند: تعريف مساله انتخاب تامین0شکل 
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گیری سلسله   های تصمیم  عبوه بر موارد صدر الذکر، تفاوت اصلی مدل ویکور با مدل
ها   های زوجی بین معیارها و گزینه  ای در اینست که در مدل ویکور، مقایسه  مراتبی یا شبکه
. با توجه به شود میزیابی گیرد و هر گزینه توسط شاخص عملکردیش ار  صورت نمی

ها  مزایای روش مذکور، این پژوهش از روش گسترش یافته ویکور برای ارزیابی گزینه
ی کیفی با مبحظه شرایط عدم قطعیت در اظهار نظر ها کند که عبوه بر شاخص استفاده می

های تصادفی منتج از ارزیابی تاریخیا خبرگان )مدلسازی با ویکور فازی(، داده
گیرد. شایان ذکر است که در  می کنندگان )مدلسازی با ویکور تصادفی( را در نظر نتامی

، شوند میدهی ن  گیری ویکور، عوامل تصمیم )مانند معیارها و زیرمعیارها( وزن  مدل تصمیم
لذا از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبیا فازی با چندین تصمیم گیرنده، برای تعیین میزان 

. لذا در بخش تجمیع نظرات، شود می ارزیابی تامین کنندگان بهره گرفتهاهمیت معیارهای 
.از ور  دیگر برخی معیارها کیفی و برخی شود میروند مدلسازی این مساله تشریح 

گیری از روش ویکور گسترش یافته، معیارها کمی هستند. برای حل این مساله، با بهره
های تصادفی )با استفاده از پیشینه کمی با داده های فازی و معیارهایمعیارهای کیفی با داده

 . شوند میکنندگان( بکار گرفته تاریخی عرضه
ها است. کنندگان، تخصیص سفارش به آنبندی و ارزیابی عرضهموضوع دیگر پس از رتبه

 شود میها به آن یک منبعا عرضه تخصیص داده در صورت وجود یک منبع، تمام سفارش
کنندگان باید مشخص اما در صورت وجود چند منبع، میزان خرید از هر یک از عرضه

ریزی و تخصیص سفارش، مدلسازی ریاضی جهت گردد. در ادامه، در بخش برنامه
 .شود میتخصیص سفارش تشریح 

 مفروضات
 مفروضات در نظر گرفته شده در این مقاله به صورت زیر است:

گیری، گروهی از خبرگان در شرکت خریدار یارهای تصمیمبرای تعیین میزان اهمیت مع
گیرندگان( بر اساس اعداد فازی مرلری های خبرگان )تصمیم مشارکت دارند. قضاوت

کنندگانا بالقوه توسط شرکت خریدار شناسایی ای از عرضه . مجموعهشود می مدلسازی
پیش تعیین شده و  کنندگان برای همکاری با شرکت خریدار، ازاند. ظرفیت عرضه شده

مترمربع پارچه  25محدود است. برای سفارش پارچه از عرضه کنندگان، هر توپ پارچه با 
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که برای هر تامین کننده، تعداد زدگی پارچه توسط شرکت  شود می. فرض شود میفرض 
 خریدار برآورده شده و در دسترس قرار دارد.

 نمادها
است.       2مدلسازی ریاضی به صورت جدول  نمادها و پارامترهای مورد استفاده به جهت

: تعریف نمادهای بکار گرفته شده 2جدول
تعریفنمادتعریف نماد

AHPها:اندیس

jW
بتترا  هتتر   AHPوزن بدستتت آمتتده از طريتتق 

زيرمعیار

1, ,i n با معیارها jانديس مرتب 

iN درايهj  ام معیارi ام در ماتريس مقايسات زوجی

1, ,  ij k انديس مرتب  با زيرمعیارها 
tQ

ام بدستت   tکننتده  شاخ  ويکتور )وزن تتامین  
(AHP-VIKOR-FUZZYامده از رو  

1, ,t m کنندگان تامین انديس مرتب  با
tO

-تعداد زدگی پارچه در هر متر مربع برا  تتامین 

tکننده 

OSپارامترها:
تعداد زدگی قابل قبو  در هر متتر مربتع )تعیتین    

گیرنده(توس  تصمیم

ijSزيرمعیارها
tQ

ام بدستت   tکننتده  شاخ  ويکتور )وزن تتامین  
(AHP-VIKOR-FUZZYآمده از رو  

tGS تامین کننده جهانیtحداکثر مطلوبیت گروهی

wتجمیع نظرات کارشناسان
tS

ام از  tشاخ  سودمند  )فاصتله نستبی گزينته    
آ  مثبت(راه حل ايده

Fi

 iارز  فاز  مصنوعی برا  معیار 
tRام

ام از  tشاخ  تاستف )حتداکثر تاستف گزينته     
آ  مثبت(دور  از راه حل ايده

D)های تصمیم:متغیرتقاضا )متر مربع

tjN  عتتتتدد فتتتتاز  نرمتتتتا  بتتتترا
txزيرمعیارها  مثبت

 tکننتده  میزان سرار  پارچه )متر مربع( به تامین
ام

tjN  عتتتتدد فتتتتاز  نرمتتتتا  بتتتترا
tNIXزيرمعیارها  منری

کوچکترين عدد صویح بزرگتر از 
tIX   تعتداد(

پارچه(91ها طاقه متر مربعی

jf آ  مثبت برا  زيرمعیارحالت ايده 
j ام

کمکی:متغیر 

jf آ  برا  منری زيرمعیتار  حالت ايده
j امtIX

هتا ساز  تعتداد تتو   متغیر کمکی برا  خطی
پارچه

tVکننده ظرفیت تامینt )ام )متر مربع --
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مدلسازی
المللی در صنعت نساجی و پوشاک ارائه  کننده بین در این مقاله، یک مدل انتخاب تامین

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  -ای فازی گروهی. بدین منظور، یک روش دو مرحلهشود می
های فازی و تصادفی به کار گرفته شده است. در ادامه، ابتدا و ویکور گسترش یافته با داه

وجوهای انجام شده  یابی جهانی با توجه به مقایت و جستنبعمعیارهای مهم در م
سطح درنظر گرفته شد )در ادامه سطوح  2آوری و سپس ساختار سلسله مراتبی در  جمع

 (.شود میتشریح  "هاتبیین شاخص"مختلف ساختار سلسله مراتبی در بخش 

 گیری منبع یابی جهانی در صنعت پوشاکهای تصمیمتبیین شاخص
معیارها با توجه به ادبیات موضوع، خبرگان صنعت نساجی و مدیران تدارکات استخراج  

(. بدین ترتیب که ابتدا با تعیین معیارهای اصلی و سپس با جلسات 2شده است )شکل 
گروهی، زیرمعیارها مورد شناسایی، حذ  یا معرفی عوامل مهم تا یرگذار انجام شده 

کننده جهانی در  طح اول شامل هد ، یعنی انتخاب تامیناست. در نمودار سلسله مراتبی س

، (1c) صنعت پوشاک و نساجی است. در سطح دوم معیارهای اصلی از  جمله:  کیفیت

)(، هزینه 2c) تحویل 3c (.در سطح سوم نیز 5cکننده)عیت تامین( و وض4c، ریسک )(
تواند به  اند. خواننده برای درک بیشتر آنها می زیرمعیارهای مرتبط با هر معیار قرار گرفته

( مراجعه کند.2551چن و همکاران )

کننده جهانی در صنعت نساجی و پوشاک : ساختار سلسله مراتبی انتخاب تامین2شکل
 (2112یقین  )درویشی و قاسمی
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 ای کنندگان: یک فرآیند دو مرحلهارزیابی و انتخاب تامین
در ادامه در ابتدا، پس از محاسبه وزن کلی معیارها و زیرمعیارها، نظارات کارشناساان بارای    

زیرمیعارها ادغام شده و پس از نرمالسازی، با توجه به رواباط حااکم در    محاسبه وزن نهایی
هاای  آل محاسبه شده و شااخص آل و ضد ایدهفاصله هر گزینه از حالت ایده روش ویکور،

. بناابراین بارای محاسابه امتیااز     شاوند  میبندی آیند و تامین کنندگان رتبهمربووه بدست می
تامین کنندگان  بار اسااس دو دساته زیرمعیارهاای کیفای و کمای از روش تلفیقای ویکاور

لذا، زیرمعیارهای کمی )مرل قیمت، هزینه حمال و نقال و   گسترش یافته استفاده شده است. 
هاای فاازی درنظار    هاای تصاادفی و زیرمعیارهاای کیفای باا داده     مدت حمل و نقل( باا داده 

هاای مختلاف و در نهایات     . روش محاساباتی بارای محاسابه وزن اولویات    شاوند  مای گرفته 
فرآیند تحلیال سلساله    -زیگیری در مورد بهترین گزینه جهانی با استفاده از روش فا تصمیم
 توان به شرح زیر بیان کرد:ویکور گسترش یافته را می-مراتبی

AHP -: ایجاد سلسله مراتب و روش فازیIIو Iفاز 

: پس از ایجاد ساختار سلسله مراتبی، الویت یک معیار بر دیگری از وریق 8مرحله 
.  شود میپرسشنامه )نظرات خبرگان( مشخص 

ات کارشناسان و بدست آوردن یک عدد فازی برای هر الویت، : تجمیع نظر2مرحله 

که از وریق فرمول 
1 1 1

, ,
1 1 1k k k

i i i

i i i

a a b b c c
k k k  

    آن تصمیم kکه در تعداد تعداد
. سپس ماتریس مقایسه فازی برای معیارها و زیرمعیارها با شود میگیرندگان است، محاسبه 

:  ارزش فازی مصنوعی 3. مرحله شود میتوجه به هد  با کمک فرم پرسشنامه، تشکیل 
: شود میمحاسبه  8(  برای هر معیار، با از وریق فرمول 2551)چن و همکاران 
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j

k k

i j

N N



  

 
   

 
 

:  تعیین میزان احتمال برتری هر ارزش فازی مصنوعی ) با استفاده از درجه 2مرحله 
دو عدد فازی مرلری به صورت زیر باشند،   Bو  A(: اگر  2588اعتبار( )مندل و همکاران 

قابل   2و  3و معادیت  2از وریق معادله  Aنسبت به  B( عدد Crفازی ) درجه اعتبار عدد
محاسبه است:

(2)   ( ) ( ) ( )0.5     = ( ) ( )0.5  1   Cr B A Pos A B Nec A B Pos A B Pos B A        

(3)     3 1 2 1 3 2/( )Pos A B b a a a b b     
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(2)     3 1 2 1 3 2/( )Pos A B a b b b a a     

Pos،2تا  2روابط  در درجه لزوم هستند و درجه امکان دو عدد  Necدرجه امکان و 

2قابل محاسبه است. اگر  2و  3فازی نسبت به یکدیگر از وریق رابطه  2a b  در این

صورت   1Pos A B  3 و اگر 1a b باشد در این صورت   0Pos A B  .است
: محاسبه حداقل درجه اعتبار برتری هر معیار بر دیگری، از وریق در نظر گرفتن 0مرحله 

: تعیین بردارهای وزن معیارها با کمک 2مرحله  .مقدار کمینه بین درجات اعتبار هر معیار
: نرمال کردن بردارهای 2. مرحله 0حداقل درجه امکان برتری هر معیار، با اعداد مرحله 

: تکرار مراحل 1ها( مرحله  وزن و تعیین وزن نهایی معیارها )از وریق تقسیم بر مجموع وزن
 عیارها با توجه به معیار مرتبط.گیری در مورد وزن نهایی کلی زیرم برای تصمیم 2تا  8
 های فازیمعیارهای کیفی: داده-: ویکور IIIفاز

ها تعیین و به اعداد فازی تبدیل شده و : نظرات بیانی هر زیرمعیار نسبت به گزینه2مرحله 
: نرمالسازی براساس زیرمعیارهای مربت و منفی: 85. مرحله شود مینظرات خبرگان ادغام 

)اگر , , )a b c و سپس بین سه عدد را یک عدد فازی ادغام شده در نظر گرفتهa  وb وc

min وmax ، بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب  نامیده شود، نرمال شده آن از وریق  
.  شود میمحاسبه  2و  0معادیت 

(0), ,tj

a b c
N

max max max

  
  
  , 1,..., mt  1,..., kj 

(2), ,  tj

min min min
N

c b a

  
  
  , 1,..., mt  1,..., kj 

آل برای هر زیر معیار مربت و منفی، با توحه به  فرمول و ضد ایده آل: حالت ایده88مرحله 
برای هر زیرمعیار مرتبط با هر  2و پس از ماتریس وزنی وبق فرمول  شود میمحاسبه   1و  2

. برای زیرمعیارهای مربت:شود میمنبع محاسبه 

(2) max{ }, min{ }j tj j tjf f f f  
,     

برای زیرمعیارهای منفی: 
(1)min{ }, max{ }j tj j tjf f f f   , 1,..., mt   , 1,..., kj 

(2 )   
j tjAHP

j

j j

f f
W

f f



 

 
 
   , 1,..., mt  , 1,..., kj 
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های فازی پس از محاسبه ماتریس وزنی، داده ها،: با توجه به فازی بودن داده83مرحله 
 . شوند میدیفازی  85مطابق فرمول 

(85)4
(l, m,u) ( )

6

l m u
N crisp N

 
  

 های تصادفیمعیارهای کمی: داده-: ویکور   IIIفاز
های میانگین و ضریب تغییرات مرتبط با زیرمعیارهای کمی با توجه به سابقه : داده82مرحله 
ها مطابق واحدسازی داده: نرمالسازی و هم80. مرحله شود میآوری کنندگان، جمعتامین
گیرد.صورت می 88فرمول 

(88)2
, 1,2,...,m

( )

tj

tj

j

x
f t

tjf
 



ی زیر محاسبه ها آل مربت و منفی و ماتریس وزنی وبق فرمول: حالت ایده82 مرحله
 :شود می

برای زیرمعیارهای منفی:
(83),  (82)min (1 max cv )j tj j tjf f    , max (1 max cv )j tj j tjf f   

برای زیرمعیارهای مربت:
(80),  (82)max (1 max cv )j tj j tjf f    , min (1 max cv )j tj j tjf f   

.شود میعمل  82و  82های برای محاسبه ماتریس وزنی نیز مطابق فرمول
برای زیرمعیارهای منفی:

(82) min (1 max cv )

min (1 max cv ) max (1 max
 , 1,

cv
, m

)

tj j tj

tj j tj tj j tj

tjAHP
j

f
W

f

f f
t

 
   
  

 

   

    

برای زیرمعیارهای مربت:

(82) max (1 max cv )

max (1 max cv ) min (1 max
 , 1,

cv
, m

)

tj j tj

tj j tj tj j tj

tjAHP
j

f
W

f

f f
t
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بندی تامین کنندگان انتخاب و رتبه
ها، مطابق  ( برای هر یک از گزینهR( و شاخص تاسف )S: شاخص سودمندی ) 82مرحله 
شوند.محاسبه می 82و  81های فرمول

(81) 
1

1, , m
j tjAHP

j

j j

m

t

t

f f
W t

f
S

f








 
   
 






(82)            1, ,m max
j tjAHP

j

j j

t j

f f
W t

f f
R



 

 
   


 
 
 


 

.شود میمحاسبه  25کننده نیز مطابق فرمول : شاخص ویکور برای هر تامین 81مرحله 

(25)   (1 )  t t t t

t t t

t

t

S S R R

S S R R
Q  

 

   

  



  

 


  

  1, , mt  

-شوند )بهترین تامینبندی میکنندگان  با توجه به شاخص ویکور، رتبه: تامین82مرحله 

 است(.   کننده دارای کمترین مقدار

ریزی و تخصیص سفارش پارچهبرنامه
مدل ساده تخصیص برای تعیین میزان سفارش به هر یک از تامین کنندگان  با استفاده از 

 :شود میریزی غیرخطی به شکل زیر مدل یک مدل برنامه

(28)
1

   (maxTVP (1 ( ))1 )  t t t t

t t t

m

t

t t

S S R R

S S R
x

R
 

 

   


  
   

  

 
   

    


    . .s t  

(22)
1
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t

t

x D




(23)
t tx V t

(22)
1 90 90

m
t

t

t

x D
O OS



 
   
 



(20)0tx  t

(، تابع هد  حداکرر کردن کل ارزش خرید است. یزم به ذکر است به 28معادله )
فازی بدست آمده است. معادیت –کنندگان توسط روش ویکوردلیل اینکه وزن تامین

باشند که به ترتیب عبارت است از: محدودیت ها می( مرتبط با محدودیت20( تا )22)
محدودیت کیفیت )تعداد زدگی پارچه( و محدودیت مرتبط با غیر منفی بودن  ظرفیت،

متغیرهای تصمیم.
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 الگوریتم حل 
آید به خصوص در گیری چند به حساب میروش ویکور یک ابزار مفید جهت تصمیم

توانند های متناقض به راحتی نمیگیرندگان به علت وجو شاخصمواقعی که تصمیم
گیری ابراز کنند. به عبارت دیگر، هد  روش ویکور ساله تصمیمترجیحات خود را در م

ای با داشتن معیارهای بندی و انتخاب از بین یک مجموعه راهکار در مسالهتمرکز بر رتبه
گیرندگان متعارض است. راهکار سازشی بدست آمده در روش ویکور مورد توافق تصمیم

( و تا رات tSحداکرر )توسط شاخص خواهد بود زیرا این راهکار مطلوبیت گروهی را 
سازد. در این مقاله برای جلوگیری از ووینی ( را حداقل میtRفردی )توسط شاخص 

شدن و افزایش مقایسات زوجی و نیز بدست آوردن وزن معیارها، تلفیق دو روش تحلیل 
مورد   AHPیزم به ذکر است روش  تفاده شده است.فرآیند سلسله مراتبی ویکور اس

( است 2551استفاده در این مقاله توسعه یافته روش مورد استفاده در مقاله )چان و همکاران 
که در مقاله حاضر، تجمیع نظرات به صورت گروهی و تعیین میزان احتمال برتری ارزش 

گیرد. عبوه بر این، به دلیل وجود فازی مصنوعی با استفاده از درجه اعتبار، صورت می
توان از روش کنندگان نمیبندی نهایی عرضهمعیارهای مختلف کیفی و کمی، برای رتبه

یکسان برای هر دو دسته معیار استفاده کرد. برخی معیارها کمی هستند مرل قیمت، که به 
فی در نظر گرفته های تصادتوانند به صورت دادهکنندگان میدلیل سابقه تاریخی از تامین

های فازی در نظر گرفته شوند و برخی معیارها به صورت کیفی هستند که به صورت داده
های مورد استفاده، این مقاله یک رویکرد ترکیبی فرآیند بنابراین به منظور بهبود روش

ی گروهی با استفاده از اعداد فازی مرلر-تحلیل سلسله مراتبی و ویکور تلفیقی مبتنی بر فازی
 کند. گیرندگان و تبدیل معیارهای کیفی به کمی استفاه می برای نشان دادن قضاوت تصمیم

 25(، به دلیل اینکه هر توپ پارچه حدودا 20از ور  دیگر، در بخش قبل، در محدودیت )
های پارچه را ، تعداد توپ25متر مربع است بنابراین جز صحیح میزان سفارش تقسیم بر 

گردد، بنابراین خطی بودن آن میفی وجود براکت در مدل، موجب غیردهد. از ورنشان می
نیز   3گردد. شکل  ( بیان می22سازی برای محدودیت )در ادامه ابتدا عملیات خطی

کننده جهانی با رویکرد گیری در مورد مساله انتخاب بهترین تامینچارچوب تصمیم
 دهد.تلفیقی، در این مقاله را نشان می
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 های پارچهجز صحیح تعداد توپازی سخطی
( موجب غیر خطی 22همانطور که در بخش الگوریتم حل، گفته شد، وجود جز صحیح در معادله )

-تر شدن مدل برنامهسازی و سادهگردد. بنابراین به منظور خطیریزی مذکور میبودن مدل برنامه

دانیم که هر عدد . میشود میداده  ریزی مورد نظر، جز صحیح موجود با استفاده از روابط زیر، تغییر
حقیقی مربت بین دو عدد صحیح کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی خود قرار دارد. به همین منظور 

های پارچه، به برای یافتن کوپکترین عدد صحیح بزرگتر از عدد حقیقی مربت به عنوان تعداد توپ
کوچکترین عدد صحیح tNIX ((، که در آن21( تا )22)معادیت ) شود میصورت زیر عمل 

 فرض شده است: tIXبزگتر از عدد حقیقی مربت 

کننده جهانی با رویکرد تلفیقیگیری در مورد مساله انتخاب بهترین تامین: چارچوب کلی تصمیم3شکل 
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(22)
90

t
t

x
IX  t

(22)1t tNIX IX  t

(21)
t tNIX IX   t

(،21)( تا 22که در روابط )
tNIX و  .یک عدد مربت حقیقی خیلی کوچک است

)، برای عبارت 25پذیر بودن بر در صورت عدم بخش )
90

Dخطی مشابهنیز سازی
-مدل برنامه گیرد. با توجه به توضیحات داده شده، در ادامه( انجام می21( تا )22معادیت )

ریزی خطی برای تخصیص سفارش به صورت زیر خواهد بود:

(22)
1

   (maxTVP (1 ( ))1 )  t t t t
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(38)
90

t
t

x
IX  t

(32)1t tNIX IX  t

(33)
t tNIX IX  

(32)0 ,tIX  0 & integertNIX 

(22( ، )23(و )20)
در ادامه در بخش مطالعه عددی، اعتبارسنجی الگوریتم توسعه داده شده در این مقاله، 

گیرد.میاز وریق مطالعه موردی در صنعت نساجی و پوشاک مورد بررسی قرار 

مطالعه عددی در زنجیره عرضه پوشاک
 کنندگان پارچهانتخاب و ارزیابی تامین
کنندگان  بالقوه برای خواهند، تامین محدود میکنندگان با منابع  در محیط جهانی، تولید

کننده باید تمام معیارهای مهم ممکن  تامین محصول مورد نیاز خود را ارزیابی کنند. تولید
وجوهای گسترده، پنج  باشد را شناسایی کند. پس از جست که مو ر بر عرضه محصول می
کننده پارچه در گستره عرضه 2زیر معیار و  82شوند و سپس  معیار نخست شناسایی می
کننده جهانی در  )سلسله مراتب کلی انتخاب بهترین تامین شود میجهانی در نظر گرفته 

قابل مشاهده است(. با توجه به مراحل گفته شده در بخش ارزیابی و انتخاب، در  3شکل 
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رها با ای برای مقایسه معیاگام اول، پس از ایجاد ساختار سلسله مراتبی، از وریق پرسشنامه
آوری توجه به هد  اصلی و مقایسه زیرمعیارها با توجه به معیارها، نظرات کارشناسان جمع

شوند. تجمیع نظرات انجام شده و ماتریس مقایسه فازی برای معیارها و شده و ادغام می
 . شود میتشکیل  3مطابق جدول زیرمعیارها با توجه به هد  با کمک فرم پرسشنامه، 

مال برتری برای هر ارزش فازی مصنوعی وبق معادیت گفته در بخش سپس میزان احت
. در ادامه، حداقل درجه اعتبار برتری هر شود میکننده محاسبه ارزیابی و انتخاب تامین

معیار بر دیگری، که از وریق در نظر گرفتن مقدار کمینه بین درجات اعتبار هر معیار 
گیری در مورد وزن نهایی کلی زیرمعیارها  تصمیم آید. در ادامه مراحل بای، برای بدست می

. در این مقاله ماتریس مقایسه فازی شود میبا توجه به معیار مرتبط خود، تکرار 
نشان داده شده است. برای سایر زیرمعیارهای مرتبط با هر  2زیرمعیارهای کیفیت در جدول 

دامه پس از محاسبه وزن . در اشود میها محاسبه معیار، این ماتریس تشکیل شده و وزن
.شود میانجام  کلی زیرمعیارها، محاسبات مرتبط با فاز سوم

: ماتريس مقايسه فاز  معیارها با اعداد فاز  تجمیع شده2جدو 
C1 C2 C3 C4C5

C1(1,1,1)(1,2.6,4.5)(1,0.76,0.4)(1,2.3,4.5)(2.5,3.3,4.5) 

C2(1,0.38,0.22)(1,1,1)(1,0.38,0.22)(1,2,3.5)(1,1.3,2.5)

C3(1,1.3,2.5)(1,2.6,4.5)(1,1,1)(0.67,2,3.5)(1,2,3.5)

C4(1,0.43,0.22) (1,0.5,0.28) (1.5,0.5,0.28) (1,1,1)(1,2.3,4.5)

C5(0.4,0.30,0.22) (1,0.76,0.4) (1,0.5,0.28) (1,0.43,0.22) (1,1,1)

کیریت با اعداد فاز  تجمیع شده: ماتريس مقايسه فاز  زيرمعیارها   0جدو 

S1 S2 S3 وزن
S1 (1,1,1)(3.5,4,4.5) (1,2.3,4.5)0.9022

S2 (0.28,0.25,0.22) (1,1,1) (0.67,1.6,3.5) 0.0978

S3 (1,0.43,0.22)(1.5,0.62,0.28) (1,1,1)0

 های فازیمعیارهای کیفی : داده-: ویکور   IIIفاز
2در مقاله حاضر، زیرمعیارهای  3 4 11 3 14 1615, , , , , , ,S S S S S S S S  مربت هستند؛ یعنی هرچه

منفی هستند. برای مرال برای زیرمعیار مابقی زیرمعیارها ، اعداد1Sبیشتر باشند بهتر است و
جدول صورت شده به مشابه زیرمعی2نرمال ارخواهد بود و برای سایر زیرمعیارها

1Sعمل
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آل برای هر زیر معیار مربت و منفی آل و ضد ایدهگردد. پس از نرمالسازی، حالت ایدهمی
 .شود میمحاسبه شده و سپس ماتریس وزنی برای هر زیرمعیار محاسبه 

ها با نظرات بیانی و اعداد فاز  ادغام شده: رتبه گزينه 1جدو  

عیا
رم
زي

ر

ادغام نظرات نظرات بیانی گزينه ادغام نظرات  نظرات بیانی گزينه 

1Sخم خمم

خم        م    م    

م        م     ب   

(3.12, 3.6, 4.1)

(2.8, 3.3, 3.8) 

(1.8, 2.08, 2.3)

م         م        م

م         م     ب  

خم        م م        

(2.5, 3, 3.5)

(1.8, 2.08, 2.3) 

(2.8, 3.3, 3.8)

–( 1/6و   6و 1/6اهمیت کم ) –( 0و0و0برابر )  - (1/6و 2و 1/2مهم: )  - (1/2و 0و  1/0خیلی مهم: )

(22/1و  0و  0/1خیلی کم اهمیت  )

1S: اعداد فازی نرمال شده برای معیار 6جدول 

نرما  شدهها گزينهنرما  شده ها گزينه زيرمعیار

1S(0.76, 0.87, 1)
(0.68, 0.8, 0.93) 
(0.44, 0.5, 0.56)

(0.6, 0.73, 0.85)
(0.44, 0.5, 0.56) 
(0.68, 0.8, 0.93)

و تامین کنندگان1S: ماتریس وزنی برای زیرمعیار7جدول 

نرما  شده ها گزينه زيرمعیار
ديراز 
شده

نرما  شدهها گزينه
ديراز 
شده

1S(0.76, 0, 0)
(0.13, 0.14, 0.16) 
(0.53, 0.72, 0.99)

0
0.14 
0.73

(0.26, 0.27, 0.34)
(0.53, 0.72, 0.99) 
(0.13, 0.14, 0.16)

0.28
0.73
0.14

 های تصادفیمعیارهای کمی: داده-: ویکور   IIIفاز

های میانگین و ضریب تغییرات مرتبط با زیرمعیارهای کمی با توجه به داده، در این مرحله
شده است. برای مرال برای سه زیرمعیار کمی )قیمت، آوری  سابقه تامین کنندگان، جمع

نشان داده شده است. در جدول زیر،  1مدت حمل و نقل و هزینه حمل و نقل( در جدول 
 ( است. xو cvبه ترتیب عدد اول میانگین و عدد دوم ضریب تغییرات به صورت )
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جدول 2: دادههاي میانگین و ضریب تغییرات براي زیرمعیارهاي کمی

5S(10 , 0.23)(11 , 0.15)(10 , 0.29)(12 , 0.3)(10 , 0.19)(11 , 0.26)

6S(3000 , 0.5)(3200 , 0.52)(3700 , 0.48)(3600 , 0.46)(3650 , 0.53)(3000 , 0.49)

7S(2500 , 0.32)(2450 , 0.29)(2200 , 0.36)(2500 , 0.3)(2250 , 0.28)(2100 , 0.35)

 بندی تامین کنندگان پارچهانتخاب و رتبه
است. سپس  2کنندگان مطابق جدول نتایج محاسبه شاخص ویکور برای هر یک از عرضه

شوند. با توجه به بندی میبه شاخص ویکور بدست آمده، رتبهتامین کنندگان  با توجه 
داریم:  2جدول 

1 23 6 4 5A A A A A A    

فاز -ويکور-: نتايج مواسبه شاخ  ويکور حاصل از رو  فرآيند تولیل سلسله مراتبی 9جدو  
گزينهگزینه 

1.296 
2.264 
2.523

0.304 
0.46 
0.73

0 
0.621 
0.5677

2.865 
2.891 
2.272

0.69 
0.73 
0.69

0.945 
1 

0.795

خواهد  3کننده جایگزین، کننده و پس از آن تامینبه عنوان بهترین تامین 8بنابراین منبع 
بدست آمده  2که از فاز -قسمت )الف( وزن کلی زیرمعیارها -2بود. همچنین در شکل 

که برخی زیرمعیارها دارای وزن کلی صفر هستند  شود می. مشاهده شود میمشاهده  -است
و این به این معنی است که در نهایت ضرب وزن کلی زیرمعیار در محاسبه ماتریس وزنی 

 که برخی اعداد ماتریس صفر گردد.  شود میموجب 

 )ب( -0)الف(                                         شکل -0شکل        
-ز کننده )بدست آمده از رو  فاا  وزن کلی زيرمعیارها در انتخاب تامین: الف( نمودار میله 0شکل 

AHP)- ا  وزن نهايی تامین کنندگان  بر اساس شاخ  ويکور ب( نمودار میله
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، نمایان است برخی معیاهار دارای وزن بیشتر و برخی دارای 2همچنین، با توجه به شکل 
دارای وزن کلی بیشتری نسبت به سایر  4Sو 13S،6Sوزن کمتری هستند و زیرمعیارهای 

تامین انتخاب بهترین مرتبط با محاسبات بیشتری در کنندهزیرمعیارها هستند، بنابراین ا ر
شکل رتبه2خواهند گذاشت. نیز، شاخصقسمت )ب( توجه به کنندگان را با تامین بندی

دهد.ویکور نشان می

 چه )طاقه(تخصیص سفارش پار
شده است( و ظرفیت تامین  855متر مربع )تقسیم بر  81555که میزان تقاضا  شود میفرض 

متر مربع )توپ پارچه(  25اند( و تعداد زدگی در هر شده 855کنندگان  )اعداد تقسیم بر 
، در 85کننده است( مطابق جدول کننده )که بر اساس گذشته و سابقه تامینبرای هر عرضه
در نظر گرفته  0متر مربع،  25ست. همچنین تعداد زدگی قابل قبول در هر دسترس ا
ریزی ریاضی مطابق معادیت شرح داده شده در بخش مدسازی . مدل برنامهشود می

کدنویسی شده و اجرا  22ریاضی و خطی سازی با مرال عددی مذکور، در نرم افزار گمس 
شده است. همچنین، میزان تابع هد   ارائه 88. نتایج تخصیص سفارش، در جدول شود می

، به تامین شود میمشاهده  88آید. همانطور که در جدول بدست می 11/85881برابر با 
مقدار کمی  2و نیز به تامین کننده  شود میهیچ مقداری تخصیص داده ن 0کنندگان 

فازی( -کننده دارای وزن )ویکورتوان گفت این دو تامین. میشود میتخصیص داده 
بیشتری نسبت به سایر تامین کنندگان هستند اما از ورفی مدل به دنبال حداکرر کردن ارزش 
خرید است، بنابراین تا جایی که امکان دارد به ترتیب بهترین تامین کنندگان برای 

دهد که اگر  نشان می 88شوند. مضا  بر آنکه، جدول تخصیص سفارش انتخاب می
های پارچه دریافتی نیز صفر  انجام نشود، تعداد واقه ای کننده تخصیص سفارش به تامین

های سوم و ششم(.  ستون 88شده است که بیانگر صحت کارکرد مدل نیز است )جدول 
ها  ظرفیت و درصد زدگی مرتب  با تامین کنندگان: داده01جدو  

تعداد زدگی  ظرفیت  گزينه  تعداد زدگی  ظرفیت  گزينه  تعداد زدگی  ظرفیت  گزينه 

1A

2A

5400 

7200

4 

3
3A

4A

3600 

2700

4 

4
5A

6A

2700 

3600

2 

3

خطی و تخصی  سرار ريز  : نتايج حاصل از مد  برنامه00جدو  

گزينه
txtNIXگزينه

txtNIXگزينه
txtNIX

1A

2A

5400 

7200

61 

81
3A

4A

3600 

0

41 

0
5A

6A

0 

1800

0 

21
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آنالیز حساسیت مدل
، نتایج حاصل از تغییر تقاضا و میزان سفارش در هر حالت 82در ادامه در جدول در جدول 

نیز به ترتیب، نتایج حاصل از تغییر در  82و 83شده است. همچنین در جدول نشان داده 
کننده اول و سوم و میزان سفارش در هر حالت نشان داده شده است. بعبوه ظرفیت تامین
، به ترتیب نتایج حاصل از تغییر در تعداد زدگی قابل قبول توسط 82و 82های جدول

مشاهده  82دهند. همانطور که در جدول ا نشان میکننده اول رشرکت، تعداد زدگی تامین
هیچ مقداری  2و  0کننده مترمربع است، به تامین 81555، در حالتی که میزان تقاضا شود می

 0و  2کنندگان   سفارش داده نشده است. با افزایش میزان تقاضا، با وجود اینکه که تامین
ا به این تامین کنندگان نیز سفارش تعلق دارای امتیاز کمتری هستند اما برای پاسخ به تقاض

کنندگان  ابت در نظر گرفته شده است با افزایش  گیرد. در واقع، چون ظرفیت تامینمی
کنندگان دیگر نیز برای تخصیص سفارش که مدل از تامین شود میتقاضای پارچه، مبحظه 

است. اما با کاهش کند که حاکی از رفتار صحیح مدل ریاضی توسعه داده شده  می استفاده
و 8کننده کنندگان  بهتر و دارای امتیاز بیشتر )تامینتقاضا بدیهی است که در ابتدا به تامین

. عبوه بر آن با افزایش میزان شود می، سفارش تخصیص داده 2کننده ( و سپس به تامین3
کند که صحت  تقاضای کلی، کل ارزش خرید )سطر تابع هد ( نیز افزایش پیدا می

، نمودار تا یر تغییرات تقاضا بر مقدار تابع هد  و 0دهد. شکل نجی مدل را نمایش میس
 دهد. کننده را نشان میمیزان سفارش به هر عرضه

-: نتایج حاصل از تغییر میزان تقاضا )متر مربع( و میزان سفارش )متر مربع( به هر تامین12جدول 

 کننده
 12000 15000 18000 21000 24000تقاضا پارچه

1A54005400540054005400

2A72007200720060003000

3A36003600360036003600

4A27001200000

5A15000000

6A360036001800 00

9230.288093.28 10118.88 10618.68 10701.18تابع هدف
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کننده )نقاط سیاه: حالتی : تاثیر تغییر تقاضا بر مقدار تابع هدف و میزان سفارش به هر عرضه5شکل
 است( 12111که تقاضا 

کننده اول و با توجه به اینکه دارای امتیاز با افزایش میزان ظرفیت تامین 83مطابق جدول 
-به سایر تامین شود میدهد و همین امر باعث بیشتری است، اکرر ظرفیتش را اختصاص می

مقدار کمتری تخصیص داده شود و یا هیچ مقداری تخصیص داده نشود. بعبوه  ها کننده
ه به سایر تامین، میزان سفارش تخصیص داده شد8کننده با کاهش میزان ظرفیت تامین

یابد. همچنین با افزایش میزان ظرفیت، مقدار تابع هد  افزایش پیدا کنندگان افزایش می
را بر مقدار تابع  8کننده ، نمودار تا یر تغییر در ظرفیت تامین2کند و برعکس. شکل می

 دهد.کننده نشان میهد  و میزان سفارش به هر عرضه

کننده او  )دارا  رتبه او (در میزان ظرفیت )متر مربع( تامین : نتايج حاصل از تغییر02جدو  
 3400 4400 5400 6400 7400ظرفیت

1A7400 6400 5400 4400 3400 

2A70007200720072007200

3A36003600360036003600

4A0000200

5A00000

6A0 800 1800 2800 3600 

 8563.68 9359.88 10118.88 10887.88 11609.28تابع هدف
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-سرار  به هر عرضه  کننده او   بر مقدار تابع  هدف و  میزان: تاثیر تغییر در ظرفیت  تامین 2شکل 

 .است 02111کننده )نقاط سیاه: حالتی که تقاضا 

و با توجه به اینکه از  3کننده نیز، با افزایش میزان ظرفیت تامین 82همچنین در جدول 
و همین امر باعث  شود میلحاظ امتیاز در رتبه دوم است، تمام ظرفیتش اختصاص داده 

ها مقدار کمتری تخصیص داده شود و یا هیچ مقداری کنندهبه ترتیب به سایر تامین شود می
، میزان سفارش تخصیص 3کننده تخصیص داده نشود. بعبوه با کاهش میزان ظرفیت تامین

یابد. با افزایش و کاهش ظرفیت، به ترتیب کنندگان افزایش میداده شده به سایر تامین
نمودار تا یر تغییر در ظرفیت ، 2کند. شکلمقدار تابع هد  نیز افزایش و کاهش پیدا می

دهد.ها نشان میرا بر مقدار تابع هد  و میزان سفارش 3کننده تامین

کننده سوم )دارا  رتبه دوم(: نتايج حاصل از تغییر در میزان ظرفیت )متر مربع( تامین00جدو  
 1600 2600 3600 4600 5600ظرفیت

1A54005400540054005400

2A70007200720072007200

3A56004600360026001600

4A0000200

5A00000

6A0 800 1800 2800 3600 

9927.589996.08 10118.88 10310.18 10473.88تابع هدف

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 2000 4000 6000 8000

 
  

  
   

   
   

  
   

  

A1

A2

A3

A4

A5

A6



659 یقین و درویشی قاسمی

کننده بر مقدار تابع هدف و میزان سرار  به هر عرضه 2کننده : تاثیر تغییر در ظرفیت تامین 2شکل 
 است( 02111)نقاط سیاه: حالتی که تقاضا 

: نتايج حاصل از تغییر در تعداد زدگی قابل قبو  توس  شرکت01جدو  
 3 4 5 7 9تعداد زدگی

1A54005400540054000

2A72007200720072000

3A36003600360036000

4A00000

5A00000

6A1800 1800 1800 1800 0

0 10118.88 10118.88 10118.88 10118.88تابع هدف

، با افزایش و کاهش تعداد زدگی قابل قبول شود میمشاهده  80همانگونه که در جدول 
کنند اما کنندگان و مقدار تابع هد  تغییر نمیتوسط شرکت، میزان سفارش پارچه به تامین

کند، با کاهش پیدا می 3زدگی قابل قبول توسط شرکت به  از ور  دیگر وقتی که تعداد
تواند مقداری برای توجه به معادیت موجود بهترین جواب صفر خواهد بود و نمی
، با کاهش و 82تخصیص پیدا کند که در معادله مربووه صدق کند. مطابق با جدول 

-به هریک از تامین عدد، میزان سفارش 1کننده اول تا افزایش تعداد زدگی برای تامین

عدد، میزان تخصیص  85کند، در صورتی که با افزایش تعداد زدگی به کنندگان تغییر نمی
-کنندگان تغییر پیدا کرده و همچنین میزان سفارش به تامینسفارش به هر یک از عرضه

یابد.و مقدار تابع هد  کاهش می 8کننده 
کننده او  )دارا  رتبه او (تامین: نتايج حاصل از تغییر در تعداد زدگی 02جدو  

 2 4 6 8 10تعداد زدگی 

1A45815400540054005400

2A71197200720072007200

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 2000 4000 6000

 
  

  
   

  
   

  
   

  

A1

A2

A3

A4

A5

A6

    

   



661  مطالعات مدیریت صنعتی پاییز5011  شماره 16|||

3A35913600360036003600

4A810000

5A450000

6A2511 1800 1800 1800 1800 

 10118.88 10118.88 10118.88 10118.88 9468.348تابع هدف

 گیری و تحقیقات آینده نتیجه
نساجی و کننده جهانی در صنعت  در این مقاله، عوامل مهم در روند انتخاب بهترین تامین

-پوشاک شناسایی و تجزیه و تحلیل آن با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
انجام شده است. به دلیل وجود معیارهای  ویکورگسترش یافته در فضای فازی/تصادفی

کیفی و کمی، روش ویکور تلفیقی توسعه داده شده است که معیارهایی کیفی در محیط 
حیط تصادفی در نظر گرفته شدند. پس از مرحله انتخاب، از فازی و معیارهای کمی در م

. نتایج نشان داد میزان تابع شود میریزی غیرخطی، تخصیص سفارش انجام وریق برنامه
ها، ارزش کل ، حساس است و با افزایش آن3و  8کننده هد  به تقاضا، ظرفیت تامین

دهد که ارزش کلی خرید رابطه  مییابد. نتایج این پژوهش نشان خرید نیز افزایش می
 مستقیمی با میزان تقاضای مشتریان دارد و افزایش تقاضا )با سیاستهای بازاریابی مناسب(

تواند بر عملکرد برنامه خرید با افزایش ارزش کلی آن تا یرگذار باشد. مضا  بر آنکه،  می
یابی  اتژی منبعکنندگان( بر استر ظرفیت ارائه شده )تخصیص داده شده از ور  تامین

چندگانه مو ر است. بر اساس مطالعه عددی انجام شده در این پژوهش، با کاهش ظرفیت 
ای که  یابد. مهمتر آنکه با کاهش ظرفیت تامین کننده می تامین کنندگان، پایه تامین افزایش

 کند.   دارای امتیاز باییی است ارزش کلی خرید برای شرکت خریدار کاهش پیدا می
های زیست  گیری در مورد انتخاب منابع جهانی ممکن است شامل دستورالعمل تصمیم

تواند در کننده باشد که این موضوع می محیطی و اخبقی تعیین شده توسط شرکت تولید
توان شناسایی معیارها درنظر گرفته شود. از ور  دیگر، در حوزه تخصیص سفارش نیز می

-کنندگان به تولیدو مدهای حمل و نقل از عرضهموضوعات لجستیکی دیگری مانند هزینه 

، 8اندازی بارانداز)ها( در قالب تغییر و انطباق مدهای حمل و نقل در نقاط همکننده
نوسانات نرخ ارز )خصوصا در خریدهای جهانی( و تعجیل در خرید از سوی تامین 

 ریزی چند هدفه در نظر گرفت.کنندگان را در قالب مسائل برنامه

1. cross-docking
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