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هــدف از ایــن مقالــه ارائــه ی مدلــی جهــت تخصیــص ســفارش بــه تأمین کننــدگان در شــرایط عــدم  اطمینــان اســت. بدیــن 
منظــور از روش هــای برنامه ریــزی فــازی و برنامه ریــزی تصادفــی جهــت غلبــه بــر شــرایط عــدم  اطمینــان و ابهامــات موجــود 

ــه کار گرفته شــده اســت.  ــرای یــك مســئله واقعــی در انتخــاب تأمین کننــدگان ب در مســئله استفاده شــده اســت. مــدل ارائه شــده، ب
خروجــی مــدل، مبّیــن تخصیــص ســفارش بــه هر یــك از تأمین کننــدگان بــا در نظر گرفتــن اهــداف فــازی، متغیرهــای عــدد صحیــح 

ــری اســت. ــای تقاضــا و انعطاف پذی ــودن پارامتره و تصادفی ب

1(مقدمه

ــده  ــاب تأمین کنن ــه انتخ ــوط ب ــاي مرب ــه فعالیت ه ازآنجاک
ــتند،  ــده هس ــن پیچی ــره تأمی ــت زنجی ــوب مدیری درچارچ
رویکــرد انتخــاب تأمین کننــده بایــد قــادر بــه فائــق آمــدن 
ــمار آورد.  ــه ش ــا را ب ــوده و آن ه ــا ب ــن پیچیدگی ه ــر ای ب
شــرایط  در  تأمین کننــده  انتخــاب   مســئله  پیچیدگــی 
عــدم اطمینــان بــا وجــود اهــداف بعضــاً متعــارض تشــدید 
روش هــاي  پرکاربردتریــن  و  مهم تریــن  از  می شــود. 
ــازي و  ــزي ف ــان برنامه ری ــدم اطمین ــرایط ع ــر ش ــه ب غلب
تصادفــی اســت. در ایــن مقالــه یــك مــدل فــازي- تصادفــی 
ــعه  ــده توس ــاب تأمین کنن ــئله انتخ ــراي مس ــه ب چندهدف
ــون  ــرایط پیرام ــا و ش ــی از داده ه ــت. برخ ــده اس داده ش
ــه صــورت غیــر  ــاً ب مســئله انتخــاب تأمیــن کننــده ضرورت
دقیــق تشــخیص داده شــده اند. هــدف از ایــن تحقیــق 
ــی  ــر برخ ــذار ب ــان تأثیرگ ــدم اطمین ــرایط ع ــر ش ــه ب غلب
ــی و  ــزي تصادف ــتفاده از برنامه ری ــا اس ــدل ب ــاي م پارامتره
ــا   ارائــه ي چارچوبــی بــراي مســئله انتخــاب تأمین کننــده ب

ــت. ــازي اس ــزي ف ــرد برنامه ری رویک
روش هــاي کاراي زیــادي در حــوزه انتخــاب تأمین کننــدگان 
ــن  ــه در ای ــده ک ــتفاده ش ــماري اس ــن پرش ــط محققی توس

مقالــه بــه برخــی از مطالعاتــی کــه در آن هــا از برنامه ریــزي 
ــه طــور مختصــر  ــد، ب ــازي اســتفاده کــرده ان ــی و ف تصادف
ــر  ــدل جمع پذی ــري ]1[ م ــل و گون ــود. یوس ــاره می ش اش
ــده ــراي مســئله انتخــاب تأمین کنن ــازي را ب ــزي ف برنامه ری

ــر شــرایط  ــر اینکــه ب ــد. مــدل ایشــان عــاوه ب بســط دادن
اطمینــان و ابهامــات موجــود پیرامــون مســئله غالــب اســت، 
ــده را  ــر تأمین کنن ــه ه ــدار ب ــص مق ــه تخصی ــر بهین مقادی
ــع  ــه تاب ــف س ــا تعری ــکان ]2[ ب ــد . آری ــخص می نمای مش
هــدف هزینــه، کیفیــت و تحویــل بــه موقــع بــه توســعه ي

ــدي  ــردي جدی ــه و رویک ــه پرداخت ــد هدف ــدل چن ــك م ی
ــران  ــوب تصمیم گی ــودن ســطوح مطل ــرآورده نم ــراي ب را ب
ــت. وو و  ــوده اس ــه نم ــور ارائ ــازي مذک ــداف ف ــراي اه ب
دیگــران]3[ ضمــن توســعه ي یــك مــدل چندهدفــه فــازي، 
ریســك موجــود در انتخــاب تأمین کننــدگان را موردبررســی 
ــن ــج حاصــل از تحقیــق ایشــان مبیــن ای ــرار داده و نتای ق

حقیقــت اســت کــه اعمــال برخــی معیارهــاي کیفــی 
یــك  انتخــاب  احتمــال  تأمین کننــدگان  انتخــاب  در 
تأمین کننــده خــاص را تقویــت می نمایــد. وو و دیگــران]4[ 
در شــرایط عــدم اطمینــان، یــك مــدل تصادفــی- فــازي را 
بــراي ریســك موجــود در مســئله انتخــاب تأمین کننــدگان 
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ــراي ــت ب ــوري مطلوبی ــدل ایشــان تئ ــد. در م توســعه دادن
ــراي  ــازي ب ــاي ف ــوري مجموعه ه ــی و تئ ــاي تصادف داده ه
داده هــاي فــازي پیشنهادشــده اســت . بیلســل و را وینــدران 
]6[ مســئله ي تخصیــص ســفارش بــه تأمین کننــدگان را بــا 
ــی در شــرایط عــدم  ــه ي تصادف اســتفاده از مــدل چندهدف
اطمینــان موردبررســی قــرار داده و بــه منظــور حــل مــدل، 
راه حل هایــی را ارائــه نمودنــد . مــدل ایشــان بــا مــد نظــر

قــرار دادن برخــی از پارامترهــاي مــدل بــه صــورت تصادفــی 
در صــدد بــه کمینــه رســاندن ریســك موجــود در انتخــاب 
ــن را  ــره ي تأمی ــال در زنجی ــوده و اخت ــدگان ب تأمین کنن
ــدل  ــکی]7[ م ــی و زابینس ــت . ل ــوده اس ــی نم ــز بررس نی
برنامه ریــزي تصادفــی دو مرحلــه اي و برنامه ریــزي تصادفــی 
ــه تأمین کننــدگان و ــراي تعییــن تخصیــص ســفارش ب را ب

موردبررســی  قیمتــی  تخفیفــات  دادن  قــرار  مدنظــر 
قراردادنــد. مــدل ایشــان قــادر بــه تحلیــل احتمــال بــرآورده 
نشــدن تقاضــا توســط هــر یــك از تأمین کننــدگان و 
ــات ــرور ادبی ــه از م ــت. آنچ ــوده اس ــوط ب ــاي مرب هزینه ه

ــین  ــاي پیش ــه پژوهش ه ــت ک ــن اس ــود ای ــج می ش منت
ــه  ــوده ب ــوان ب ــوي نات ــدل منعطــف و ق ــك م ــه ي ی در ارائ
ــوازن  ــان و ت ــدم اطمین ــرایط ع ــته ش ــه نتوانس ــه اي ک گون
بیــن اهــداف متعــارض را موردبررســی قــرار دهــد و هم زمان 
ــراي اهــداف و همچنیــن  ــه ســطحی از رضایــت منــدي ب ب
ــه  ــدل برنام ــه م ــد. اگرچ ــل آی ــازي نائ ــاي ف محدودیت ه
ــرایط  ــر ش ــه ب ــراي غلب ــی ب ــرد کارای ــازي، رویک ــزي ف ری
ــده  ــون مســئله ي انتخــاب تأمین کنن ــان پیرام ــدم اطمین ع
بــه شــمار مــی آیــد ، امــا نتایــج حاصــل از مــدل یکپارچــه 
ــش  ــت بخ ــده، رضای ــم گیرن ــا تصمی ــر ی ــراي مدی ــد ب بای
بــوده و مطابــق بــا ترجیحــات وي باشــد کــه ایــن موضــوع 
شــکاف تحقیقاتــی مســئله ي موردبررســی اســت. از ایــن رو، 
در پژوهــش حاضــر نــه تنهــا برنامــه ریــزي فــاز ي بــه کار 
گرفتــه شــده اســت، بلکــه تــوازن بیــن بهینــه کــردن مدل و 
ترجیحــات تصمیــم گیرنــده کامــا بــرا ي مــدل قابــل فهــم 
اســت. از ســویی دیگــر، غلبــه بــر شــرایط عــدم قطعیــت در 
برخــی از پارامترهــا و محدودیــت هــاي مــدل از موضوعــات 
ــوده  ــده ب ــاب تعیین کنن ــئله ي انتخ ــز مس ــش برانگی چال
ــه کار بســتن برنامــه ریــزي  ــا ب کــه مــدل ایــن پژوهــش ب
تصادفــی بــه شایســتگی در بــرآورد آن موفــق بــوده اســت. 

ــتگی هایی  ــه شایس ــر چ ــده اگ ــات ذکرش ــك از مطالع هر ی
دارنــد، امــا بــا دخیــل کــردن نظــرات تصمیــم گیرنــده در

ــز هســتند . در  ــی نی مــدل هــاي خــود داراي کاســتی های
ایــن پژوهــش بــه دنبــال توســعه ي مدلــی بــراي تخصیــص 
ــه  ــی ک ــتیم، در حال ــدگان هس ــن کنن ــه تأمی ــفارش ب س
شــرایط مســئله در حالــت عــدم اطمینــان اســت، امــا ســعی 
بــر ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان از دخیــل کــردن نظــرات

تصمیم گیران در مدل پرهیز کنیم.

2(روشتحقيق

2-1(برنامهريزیتصادفی
ــاي  ــودن فض ــرآورده نم ــتم در ب ــان سیس ــت اطمین قابلی
موجــه موجــود در شــرایط عــدم اطمینــان، تمرکــز اصلی در 
رویکــرد برنامــه ریــزي تصادفــی اســت]8[. ســطح اطمینــان 
بــه عنــوان کمینــه احتمــال بــرآورده نمــودن محدودیت هــا 
پنداشــته مــی شــود ]10[. برنامــه ریــزي محدودیــت 
ــد،  ــی ش ــر ]11[ معرف ــز و کوپ ــه توســط چارن ــی ک تصادف
بــا موافقــت تجــاوز محدودیت هــاي کاســیك و جایگزینــی

ــا  ــك ی ــه ی ــت، ک ــی اس ــاي تصادف ــا محدودیت ه ــا ب آن ه
چنــد پارامتــر در یــك محدودیــت بــه صــورت احتمالــی در 
ــل  ــا حداق ــد ب ــا بای ــت ه ــود و محدودی ــه می ش نظــر گرفت
ــورت  ــد. ص ــرار گیرن ــئله ق ــان α < 1 در مس ــطح اطمین س
کلــی برنامــه ریــزي محدودیــت تصادفــی بــه شــکل رابطــه

)1( است: 
{x│P [(ξ│c(ξ)x≥b(ξ) )[≥α}         (1)

کــه x یــك متغیــر تصمیــم، ξ بــردار تصادفــی کــه ضرایــب 
ــردار  ــرار می دهــد و b ب ــر ق ــی ماتریــس c را تحــت تأثی فن

مقادیــر ســمت راســت اســت.
مختلفــی  به صورت هــای  تصادفــی،  محدودیــت  مــدل 
ــرایط  ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــت. ف ــی اس قابل بررس
عــدم  اطمینــان فقــط روی مقادیــر ســمت راســت تأثیرگــذار 
بــوده، بنابرایــن ماتریــس ضرایــب فنــی به صــورت دقیــق و 
ــی در نظــر  ــر ســمت راســت به صــورت تصادف ــردار مقادی ب
ــت  ــمت راس ــدار س ــد مق ــرض کنی ــت. ف ــده اس گرفته ش
ــع توزیــع  ــا تاب محدودیــت k یعنــی bk از توزیــع احتمــال ب
ــه  ــت ک ــدف، آن اس ــرده و ه ــال Fbk پیروی ک ــی نرم تجمع
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هــر یــك از مقادیــر ســمت راســت محدودیت هــا به صــورت 
مســتقل بررســی و بــرآورده شــوند. بــا در نظر گرفتــن رابطــه 
ــد  ــه )2(( درخواه ــر )رابط ــورت زی ــرایط به ص ــن ش )1( ای

آمــد:
P(∑ n 

(i=1)cik xi ≥ bk) ≥ αk   ,k=1,2,…,l         (2)

که برابر است با:
Fbk (∑ n

(i=1) cik xi ) ≥ αk  ∑ n
(i=1) cik x i  ≥ Fbk

-1 (αk)     

k=1,2,…,l        (3)

ــرای αk اســت. قابل ذکــر  ــت ب Fbk یــك مقــدار ثاب
کــه در آن 1-

اســت کــه رابطــه ی بــاال، معادلــه ی خطــی به حســاب می آیــد.
2-2(برنامهريزیفازی

تئــوری مجموعه هــای فــازی، نخســتین بــار توســط زاده]10[ 
بــرای غلبه بــر شــرایط عــدم  اطمینــان در تصمیم گیــری 
ــادر  ــدرت ق ــده به ن ــت، تصمیم گیرن ــد. در حقیق ــی ش معرف
اســت کــه اوزان یــا مقادیــر دقیــق را بیــان نمایــد در حالی کــه 
بــا شــرایط عــدم  اطمینــان یــا ابهــام در پیرامــون خــود مواجــه 

اســت.
 f(x)=(f1)ــم و ــای تصمی ــردار متغیره [x=] x1,x2,…,xn ب

T ــر اگ
f2 (x),…,fm (x,(x)) بیانگــر توابــع هــدف در یــك مســئله 

 μfi (x) ــی ــت مثلث ــع عضوی ــگاه در تاب ــد، آن ــه باش چند هدف
بــرای توابــع از نــوع کمینــه به صــورت خطــی از 1 در بهتریــن 
حالــت خــود بــا مقــدار (mi) تــا صفــر در بدتریــن حالــت خــود 
بــا مقــدار (ui) کاهــش خواهــد یافــت. همچنیــن بــرای توابــع 
ــت  ــن حال ــر در بدتری ــت از صف ــع عضوی ــینه تاب ــوع بیش از ن
خــود بــا مقــدار (li) تــا 1 در بهتریــن حالــت خــود بــا مقــدار 
(mi) افزایــش خواهــد یافــت. ســطوح مطلوبیــت بــرای هــر تابع 

هــدف، توســط تصمیم گیرنــده مشــخص می شــود یــا اینکــه با 
کمینــه یــا بیشــینه کردن هــر تابــع هــدف، به صــورت مجــزا بــا 
ــد.  ــت می آی ــتمی به دس ــای سیس ــن محدودیت ه در نظر گرفت
تابــع عضویــت بــرای توابــع از نــوع کمینه و بیشــینه بــه ترتیب 

ــود: ــف می ش ــر تعری ــورت زی به ص

 μfi (x)= {1
0 1-fi (x)- mi / (ui- mi )    fi (x) ≤ mi

  mi ≤ fi (x) ≤ ui

fi (x) ≥ ui      (4) 

μfi (x) = {1 
0 1- mi - fi (x) / mi- li)      fi (x) ≥ mi

                 li ≤ fi (x) ≤ mi 

fi (x) ≤ li        (5)

 

1 

𝑚𝑚𝑖𝑖  

𝜇𝜇𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥)
= 

𝑢𝑢𝑖𝑖   𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥)
.تابععضويتبراياهدافازنوعكمينه1شکل ,  

 

1 

 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥)
, 

𝑚𝑚𝑖𝑖  

 

𝑙𝑙𝑖𝑖  

𝜇𝜇𝑓𝑓𝑖𝑖  

.تابععضويتبراياهدافازنوعبيشينه2شکل  

 

جمع پذیــر  مــوزون  مــدل  از  اســتفاده  بــا  درنهایــت، 
مــدل  دیگــران]11[  و  تیــواری  توســط  ارائه شــده 

اســت:  )6( رابطــه  شــکل  بــه  فــازی  برنامه ریــزی 
max ∑ m

j=1 wj  μj                      

μj ≤ μfj (x)                          

gk (x) ≤ bk       k=1,2,…,l

xi ≥ 0,              i=1,2,…,n                (6)
}
ــده  ــات تعییــن اوزان دقیــق توســط تصمیم گیرن گاهــی اوق
ــق  ــد دقی ــود نمی توان ــدور ش ــه مق ــده و چنانچ ــر نش میس
بــا  همیشــه  تصمیم گیــری  مســئله ی  چراکــه  باشــد؛ 
شــرایط عــدم  اطمینــان و ابهامــات پیرامــون مســئله 
ــماری  ــی ش ــه خبرگ ــن در صورتی ک ــت. همچنی ــراه اس هم
از تصمیم گیــران باعــث کارا تر شــدن موضــوع می شــود 
امــا به طورقطــع نمی تــوان بــه صحــت قضــاوت بــدون 
دخیل کــردن نظــرات شــخصی آ ن هــا در مســئله اطمینــان 
از  به جــای اســتفاده  ایــن مقالــه  از ایــن رو در  داشــت. 
ــای  ــتخراج اوزان از متغیره ــرای اس ــوم ب ــای مرس روش ه
ــن  ــه در تعیی ــورت ک ــت، بدین ص ــده اس ــی استفاده ش زبان
ــع هــدف به جــای تخصیــص مقــدار مشــخص  اهمیــت تواب
ــه  ــت ب ــاوت اهمی ــت تف ــع، محدودی ــك از تواب ــه هر ی wj ب
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مــدل اضافــه می شــود. به عنوان مثــال در قضــاوت بیــن 
ــه  ــار نمــود ک ــوان اظه ــده می ت ــع تصمیم گیرن اهمیــت تواب
تابــع هــدف j ام از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه تابــع p ام 
برخــوردار اســت یــا اینکــه اگــر تابــع j ام بســیار بــا اهمیــت 
ــه  ــت. چنانچ ــط اس ــت متوس ــع p ام دارای اهمی ــد تاب باش
تابــع هــدف j ام از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه تابــع هــدف

p ام برخــوردار باشــد می تــوان محدودیــت زیــر را بــه مــدل 
ــه نمــود. اضاف

μp - μj ≤ λ      p , j E{1,…,m}                 (7)

ــور  ــت. همان ط ــت اس ــاف اهمی ــر اخت ــه در آن λ متغی ک
کــه مشــخص اســت مقــدار λ همیشــه بیــن ]1 ، 1-[ بــوده 
ــا  ــت. ب ــده اس ــوب تصمیم گیرن ــدن آن مطل ــر ش و منفی ت
توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد مــدل برنامه ریــزی فــازی فــوق 

ــود: ــی نم ــر بازنویس ــورت زی ــوان به ص را می ت
max ∑ m

j=1 μj / m - ω.λ

μj ≤ μfj (x)

μp - μj ≤ λ

gk (x) ≤ bk       k=1,2,…,l

xi ≥ 0,              i=1,2,…,n              (8)

}
(λ) ضریــب یــا وزن متغیــر اختــاف اهمیــت ω کــه در آن
λ ــه و ــدت یافت ــت ش ــاف اهمی ــش ω اخت ــا افزای ــت. ب اس

ــر  ــا تغیی ــده ب ــر، تصمیم گیرن ــد. به بیان دیگ ــش می یاب کاه
ــراي  ــواه را ب ــج دلخ ــق نتای ــکان تحق ــر ω ام ــدار پارامت مق

*ω > ω خــود فراهــم مي ســازد. در ضمــن هنگامی کــه
باشــد، جــواب بهینــه ی نهایــی بــدون تغییــر خواهنــد مانــد 
ــه  ــواب بهین ــه در آن ج ــت ک ــداری اس ــن مق (ω* کم تری

اســت(. به دســت آمده 
بــرای تصادفــی فــازی- چندهدفــه مــدل )3-2

تأمينكننــده انتخــاب مســئلهی
تأمین کننــده  انتخــاب  مســئله ی  فرموله کــردن  بــرای 
و  تصمیــم  متغیــر  شــاخص ها،  مفروضــات،  مجموعــه 
ــوی  ــده اند. الگ ــر گرفته ش ــر در نظ ــورت زی ــا به ص پارامتره

ــت: ــر اس ــکل زی ــه ش ــی ب کل
مفروضات:

ــداری  ــول خری ــك محص ــط ی ــده فق ــر تأمین کنن 1. از ه
می شــود؛

2. تخفیفات قیمتی در مدل بررسی نمی شود؛

3. قصــور در تأمیــن محصــول از طــرف تأمین کننــده مجــاز 
؛ نیست

4. شرایط عدم  اطمینان بر مسئله حاکم است.
شاخصها

i، شاخص تأمین کننده برای i=1,2,…,n؛
j، شاخص اهداف برای j=1,2,…,J؛

.k=1,2,…,K شاخص محدودیت ها برای ،k
متغيرتصميم

.i مقدار سفارش تخصیص داده شده به تأمین کننده ی ،xi

پارامترهایمدل
D، مجموع تقاضا برای محصوالت؛

n، تعداد تأمین کنندگان واجد شرایط انتخاب؛
توســط  پیشنهاد شــده   i محصــول  واحــد  قیمــت   ،pi

i؛ تأمین کننــده ی 
اقــام معیــوب تحویــل داده شــده توســط  qi، درصــد 

i؛ تأمین کننــده ی 
li، درصد اقام با تأخیر توسط تأمین کننده ی i؛

Ui، حد باالی مقدار تخصیص داده شده به تأمین کننده ی i؛

fi، انعطاف پذیری تأمین کننده برای تأمین کننده ی i؛

ــك  ــه ی ــه ک ــری در عرض ــدار انعطاف پذی ــن مق F، کمتری
ــد؛ ــته باش ــد داش ــده بای تأمین کنن

Bi، محدودیت بودجه تخصیص داده شده به هر تأمین کننده.

مدل:
ــاب  ــح انتخ ــدد صحی ــه ع ــزی چند هدف ــئله برنامه ری مس
و محدودیت هــای  تابــع هــدف  بــا ســه  تأمین کننــده 

سیســتمی به صــورت زیــر ارائه شــده اســت:
Minimize Z1= ∑ n

i=1 pi  (xi)            (9)

Minimize Z2= ∑ n
i=1 qi (xi)            (10)

Minimize Z3= ∑ n
i=1 li (xi)             (11)

Subject to:

∑ n
i=1 xi  ≥ D ̃                                  (12)

xi ≤ Ui    for all i;  i=1,2,…,n         (13)

∑ n
i=1 fi (xi ) ≤ F ̃                             (14)

pi (xi ) ≤ Bi                                     (15)

xi ≥ 0  and integer.                         (16)

در مدل فوق:
ــاند،  ــه می رس ــد را به کمین ــای کل خری ــه )9( هزینه ه رابط
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معیــوب  اقــام  کمینه کــردن  بــه  مربــوط   )10( رابطــه 
تأمین کننــدگان و رابطــه )11( مربــوط به کمینه کــردن تأخیرات 
کل در اقــام از طــرف تأمین کنندگان اســت. رابطــه )12( مربوط 
بــه محدودیــت تقاضــا، رابطــه )13( مربــوط بــه بیشــینه ظرفیت 
تأمین کننــدگان، رابطــه )14( مربــوط بــه انعطاف پذیــری 
ــت بودجــه  ــه محدودی ــوط ب ــدگان، رابطــه )15( مرب تأمین کنن
تخصیــص داده شــده بــه تأمین کننــدگان بــرای تأمیــن قطعــات 
و محدودیــت )16( مربــوط بــه عــدد صحیــح و غیر منفی بــودن 
متغیــر تصمیــم اســت. همان طــور کــه در مفروضــات مــدل نیــز 
ــدگان  ــری تأمین کنن ــا و انعطاف پذی ــر تقاض ــد، مقادی ــاره ش اش
ــدل در  ــی در م ــورت تصادف ــان و به ص ــدم  اطمین ــرایط ع در ش
ــودن  ــان دهنده ی تصادفی ب ــت ~ نش ــده اند. عام ــر گرفته ش نظ
پارامتــر و α=95/0 به عنــوان ســطح اطمینــان در نظر گرفته شــده 
اســت کــه در حقیقــت بیان کننــده ایــن اســت کــه 95 درصــد از 

محدودیــت تصادفــی بایــد بــرآورده شــود.

3(حلمدلوتحليلنتايج

مثالعددی
ــددی  ــال ع ــا مث ــنهادی ب ــدل پیش ــل م ــش ح ــن بخ در ای
ــار و  ــه کوم ــای مقال ــدل از داده ه ــرای حــل م ــه می شــود. ب ارائ

دیگــران]12[ استفاده شــده اســت.
روابــط و پارامترهــای مــدل بــرای چهــار تأمین کننــده به صــورت 

ــت: زیر اس
Minimize Z1=3x1+2x2+7x3+x4

Minimize Z2= 0.04x1+ 0.03x2+ 0.02x4

Minimize Z3= 0.04x1+ 0.02x2+ 0.08x3+ 0.01x4

Subject to:

x1+             x2+        x3+       x4 ≥ (20000) ̃

x1                                                  ≤5000

                  x2                               ≤15000

                               x3                   ≤ 6000 

                                           x4        ≤3000

0.02x1+ 0.01x2+ 0.06x3+ 0.04x4    ≤ (600) ̃

3x1                                                ≤25000

               2x2                                ≤100000

                            7 x3                  ≤ 35000

                                      x4              ≤5500

                xi ≥ 0 and integer, i=1,2,3,4.

ــازی  ــدف ف ــع ه ــرای تواب ــت ب ــر مطلوبی ــن مقادی همچنی
به صــورت زیــر اســت:

Z1Z2Z3

Zj
*57000413/33604/16

Zjmax71833/34521/66816/66

جدول1:مقاديرمطلوببرایتوابعهدففازی

ــت،  ــر اهمی ــدف اول از نظ ــع ه ــده تاب ــر تصمیم   گیرن از نظ
ــا   ــدف دوم ب ــع ه ــدف دوم و تاب ــع ه ــر از تاب ــا  اهمیت ت ب
اهمیت تــر از تابــع هــدف ســوم اســت کــه محدودیت هــای 

ــت: ــده اس ــدل اضافه ش ــر به م ــورت زی ــا به ص آن ه
μ2 - μ1 ≤ λ

μ3 - μ2 ≤ λ

بــرای  اســت  مایــل  تصمیم گیرنــده  همچنیــن 
کم اهمیت تریــن تابــع هــدف بــه کمینــه درجــه مطلوبیــت 
ــه  ــر ب ــکل زی ــه ش ــت آن ب ــه محدودی ــد ک ــت یاب 0/2 دس

اســت: اضافه شــده  مــدل 
μ3 ≥ 0.2

بــرای حــل مــدل از نرم افــزار لینگــو 11 استفاده شــده اســت. بــه 
کمــك روابــط توضیــح داده شــده در بخــش دوم مدل بازنویســی 

شــده و نتایــج حاصــل از حــل مــدل بــه شــرح زیر اســت:
 μ1=0.56، μ2= مقادیــر درجــات رضایت بخــش بــه ترتیــب
ــر  ــق نظ ــد طب ــر ش ــز ذک ــر نی ــه پیش ت ــور ک 0.38 و همان ط

بهتریــن جــواب  آمــد.  به دســت   μ3= 0.2 تصمیم گیرنــده
بهینــه بــرای x1= 0 ,x2=14009,x3= 4636,x4=3000 اســت. 
 λ= ــر ــئله براب ــن مس ــت در ای ــاف اهمی ــر اخت ــدار متغی مق
مقــدار  یــك  به دســت آمدن  و  بــوده   ω*=1.01 و   -0.1819

ــرات  ــق نظ ــه طب ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــرای λ نش ــی ب منف
تصمیم گیرنــده تفــاوت اهمیت هــا در توابــع هــدف اعمال شــده 
و تصمیم گیرنــده بــه یــك مقــدار مطلــوب دســت یافته اســت. 
شــکل )3( نشــان دهنده ی تغییــرات مقادیــر تفــاوت اهمیــت بــا 

ــت. ــب آن اس ــش ضری افزای

ω شکل3:مقاديرتفاوتاهميتباافزايشمقدارضريب
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4(نتيجهگيری

ــك مــدل  ــی، ی ــازی و تصادف ــزی ف ــا اســتفاده از برنامه ری ب
تخصیــص، جهــت انتخــاب تأمین کننــدگان در شــرایط عــدم 
 اطمینــان در ایــن مقالــه ارائــه گردید. عــدم  اطمینــان از نوع 
فــازی بــا اســتفاده از تابــع عضویــت خطــی و عــدم  اطمینان 
از نــوع تصادفــی در برخــی از پارامترهــای مــدل یــا مقادیــر 
ســمت راســت بــا اســتفاده از برنامه ریــزی محدودیــت 
برنامه ریــزی  رویکــرد  بــا  و  گردیــده  مــدل  تصادفــی 

ــه مســئله حــل شــد. در تحقیــق حاضــر به جــای  چندهدف
ــع  ــه تواب ــرای وزن دادن ب ــوم ب ــای مرس ــتفاده از روش ه اس
ــا  ــد و ب ــتفاده گردی ــت اس ــاف اهمی ــر اخت ــدف از متغی ه
ــع  ــن تاب ــرای کم اهمیت تری ــت ب ــه مطلوبی ــف کمین تعری
هــدف، مقادیــر بهینــه بــرای متغیرهــای تصمیــم و درجــات 
ــع هــدف به دســت آمــد. در نهایــت  عضویــت هریــك از تواب
ــی  ــای واقع ــئله ی دنی ــك مس ــرای ی ــنهادی ب ــدل پیش م

ــد. ــه ش ــج آن ارائ ــده و نتای حل ش
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