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چكیده

ها به صورت آماری است که نمودارهای کنترل یکی از قویترین ابزارهای آن کیفیت آماری دانشی برای کنترل فرآیندکنترل 
گیری تحت تأثیر گیرند. عملکرد نمودارهای کنترل در حضور خطای اندازهباشد که برای کنترل فرآیندها مورد استفاده قرار میمی

کند. در این گیری افزایش پیدا میدنباله در حالت خارج از کنترل در حضور خطای اندازهگیرد. به عبارتی متوسط طول قرار می
مقاله یک نمودار کنترل برای پایش فرآیندهای نرمال چند متغیره خود همبسته اتورگرسیو مرتبه اول در حضور خطای اندازه

گانه گیری چندگیری، از اندازههش اثر خطای اندازهارائه شده است. در نمودار کنترل پیشنهادی به منظور کا 2گیری در فاز 
پیشنهادی با  استفاده شده است و برای کاهش اثر خود همبستگی استراتژی پرش مورد استفاده قرار گرفته است. عملکرد روش

که عملکرد نمودار  دهدسازی و بر اساس معیار متوسط طول دنباله ارزیابی شده است. نتایج نشان میاستفاده از مطالعات شبیه
 یابد. گانه و استراتژی پرش بهبود میچند گیریگیری از اندازهکنترل پیشنهادی با بهره

نمودار کنترل چند متغیره. ؛متوسط طول دنباله ؛گانهگیری چنداندازه ؛گیریخطای اندازه کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

گیری از صحت آوری داده، در برخی از فرآیند ها سیستم اندازهجمعهای های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و روشدر سال

شود. وجود خطای اندازهآوری شده میگیری در مشاهدات جمعو دقت کافی برخوردار نبوده و باعث ایجاد خطای اندازه

گ های خطرتعداد زن شدهدهد و باعث گیری در مشاهدات به شدت عملکرد نمودارهای کنترل را تحت تأثیر قرار می

نشان دادند هنگامی که مقادیر مشاهده  [1های اشتباهی نمودارهای کنترل افزایش یابد. به عنوان مثال لینا و وودال ]

گیرد و تحت تأثیر قرار می �̅� نمودار کنترل   گیری باشد، حدود کنترلهای کیفی همراه با خطای اندازهشده مشخصه

نیز به بررسی عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک  [2] کند. ماراوالکیس و همکارانتوان نمودار کنترل کاهش پیدا می

گیری، و نشان دادند مقادیر مشاهده شده در حضور خطای اندازه گیری پرداختنددر حضور خطای اندازه موزون نمایی

گانه گیری چندگیری استراتژی اندازههحدود کنترل را تحت تأثیر قرار می دهد. آنها برای مقابله با اثر منفی خطای انداز

ای روی عملکرد نمودار گیری دو مؤلفهدر مطالعه خود به بررسی اثر خطای اندازه [3] همچنین عباسی .را معرفی کردند

گیری توان اثر خطای اندازهگانه در هر نمونه میگیری چندپرداخت و نشان داد که با استفاده از اندازه EWMAکنترل 

گیری روی نمودار کنترل جمع تجمعی به بررسی اثر خطای اندازه  [4اهش داد. همچنین در مقاله ماراوالکیس]را ک

برای  EWMA-3گیری روی عملکرد نمودار کنترل به بررسی اثر خطای اندازه [5] پرداخته شد. نورالسنا و زره ساز

تحت کنترل بودن و یا خارج از کنترل بودن فرآیند را در فاز گیری، ها پرداختند و نشان دادند خطای اندازهپایش پروفایل
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گیری روی نمودارهای کنترل چند متغیره پرداختند [ به بررسی خطای اندازه6دهد. لینا و همکاران ]تحت تأثیر قرار می 2

نیز به  [7] و زنگدهد. دینگ عملکرد نمودار کنترل مربع کای را تحت تأثیر قرار می گیریو نشان دادند خطای اندازه

گیری بر آنها نشان دادند که خطای اندازه ای پرداختند.گیری در فرآیندهای تولیدی چند مرحلهبررسی اثر خطای اندازه

[ با استفاده از استراتژی پرش به 8فرانکو و همکاران ] گذارد.های تخمین ضرائب مدل رگرسیون تأثیر می روی روش

توان باعث بهبود در پرداختند و نشان دادند با استفاده از استراتژی پرش می �̅�کنترل بررسی بهبود عملکرد نمودار 

برای پایش فرآیند در حضور خود همبستگی   EWMAاز نمودار کنترل [9] شد. گوسوامی و داتا �̅�عملکرد نمودار کنترل 

برای کاهش اثر خود  𝑇2 نمودار کنترلبه بررسی استراتژی پرش روی عملکرد  [10] . لئونی و همکاراناستفاده کردند

باعث بهبود عملکرد نمودار خواهد شد. کالگوندا و دو نمونه  همبستگی پرداختند و نشان دادند استراتژی پرش یک نمونه

 نورالسنا  از نمودار کنترل چند متغیره برای پایش فرآیندهای خود همبسته استفاده نمودند. سلیمانی و [11] و کولکارنی
ها پرداختند و نشان های خطی ساده چند متغیره در حضور خود همبستگی بین پروفایلبه بررسی پایش پروفایل [12]

و 𝑇2 توان باعث بهبود در عملکرد نمودارهای کنترل شد )ها میدادند با استفاده از ساختار همبستگی باقیمانده

MEWMA/𝜒2  وMEWMA-3[، کاظم زاده 15] ، خدمتی و نیاکی [14و ]  [13] (. همچنین سلیمانی و همکاران

ها ای در حضور خودهمبستگی بین پروفایلهای خطی ساده و چند جمله[ نیز به بررسی پایش پروفایل16و همکاران ]

 �̅�گیری و خود همبستگی روی عملکرد نمودار کنترل [ به بررسی اثر خطای اندازه17] پرداختند.کاستا و کاستاگلیوال

همچنین رد، گیگیری و خود همبستگی قرار میو نشان دادند که عملکرد نمودار کنترل تحت تأثیرخطای اندازهپرداختند 

شدند. ژیائوهونگ و  �̅�گیری چندگانه و پرش باعث بهبود در عملکرد نمودار کنترل با استفاده از استراتژی های اندازه

پرداختند. آنها  CUSUMمبستگی روی عملکرد نمودار کنترل گیری و خود هبه بررسی اثر خطای اندازه [ 18ژائوجان ]

[ به بررسی 19را با استفاده از روش ماکزیمم درستنمایی بدست آوردند. صباح نو و همکاران] CUSUMحدود کنترل 

 )VSI(ویژگی فاصله نمونه گیری متغیراثر خطای اندازه گیری روی عملکرد نمودار کنترل مربع کای با استفاده از 
با ویژگی پارامتر  �̅�اثر خطای اندازه گیری روی عملکرد نمودار کنترل به بررسی  [20]پرداختند. کاستاگلیوال و همکاران 

[ به بررسی اثر خطای اندازه گیری روی عملکرد نمودار کنترل مربع کای 21صباح نو و همکاران]پرداختند.  (VP)متغیر

 اندازه نمونه متغیر پرداختند.  ویژگیبا استفاده از 

گیری روی عملکرد نمودارهای کنترل چند متغیره برای بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که تاکنون اثر خطای اندازه

در این مقاله عملکرد نمودار کنترل مربع  ست.پایش فرآیندهای نرمال چند متغیره خودهمبسته مورد بررسی قرار نگرفته ا

در  گیرد.گیری مورد ارزیابی قرار میکای برای کنترل فرآیندهای نرمال چند متغیره خودهمبسته در حضور خطای اندازه

گیری به منظور کاهش اثر خطای اندازهاستفاده شده است.  مرتبه اول از الگوی سری زمانی ایستای اتورگرسیو این مقاله

گیری چند گانه و برای کاهش اثر خود همبستگی از استراتژی پرش استفاده شده است. ساختار مقاله بدین روش اندازه از

روی عملکرد نمودار کنترل مربع کای مورد ارزیابی قرار گرفته است.  گیریاثر خطای اندازه  صورت است که در بخش دوم

کنترل مربع کای تحت مدل اتو رگرسیو مرتبه اول مورد ارزیابی  در بخش سوم اثر خود همبستگی روی عملکرد نمودار

قرار گرفته است و همچنین در این بخش استراتژی پرش برای مقابله با اثر منفی خود همبستگی ارائه شده است. در 

داخته بخش چهارم به بررسی عملکرد نمودار کنترل مربع کای تحت شرایط اندازه گیری چند گانه و استراتژی پرش پر

شده است. در بخش پنجم یک مثال شبیه سازی شده ارائه شده است و در بخش نهایی نتیجه گیری و پیشنهاد برای 

 مطالعه آتی آورده شده است.

 اثر خطای اندازه گیری روی عملكرد نمودار کنترل -2

,بردار مقادیر اندازه گیری شده متناظر با بردار مقدار واقعی ,i j kx با m گیری به صورت مجموعهبار عملیات اندازه
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, , ,1 , , ,2 , , ,{ , ,..., }i j k i j k i j k my y y،≥ 1m باشد. بنابراین بردار مقادیر مشاهده شده عبارت است از:می 

,iبردار مقادیر باقیمانده ها  j,k,he گیری، یک متغیر تصادفی مستقل نرمال برای هربار اندازهp  متغیره با بردار میانگین و

گیری بار تکرار اندازهh نمونه متوالی با  nبا این فرض که در هر بار نمونه گیری  باشد.ماتریس واریانس کوواریانس معلوم می

,وجود دارد.  , ,i j k hyی مشاهدهjدر زمان  ماiدر تکرار  امh ام برای متغیرkدهد. در نظریه های آماری ممکن ام را نشان می

کند، مقادیر یک به خود گیری و اندازه نمونه اشاره میکه به ترتیب به تعداد تکرار اندازه nو  mاست که هر دو پارامتر 

عملکرد ضعیفی از خود نتیجه خواهیم داشت که در کشف شیفت اثر یا بیگیرند که در این صورت، یک نمودار کنترل بی

م اjی (  در مشاهدهk=1,2,…,p ) kکیفی ( برای مشخصه…,i=1,2 ) i نشان خواهند داد. فرض کنید در زمان

( n…,1,2=j  و در تکرار  )h( امm,…,1,2=hمقادیر مشاهده شده به صورت ), , ,i j k hy  باشد. در این صورت میانگین

 ام برابر است با:iام در زمان kنمونه ای مشخصه کیفی 
(2) 
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 برابر خواهد بود با: σ(�̅�𝑖.𝑘)ام iام در زمان kانحراف استاندارد میانگین نمونه مشخصه کیفی 
(3)   
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ام وkی کیفی واریانس مشخصه k(، 3که در رابطه )
km ی کیفی گیری مشخصهواریانس خطای اندازهk.ام است

1kC شود:( محاسبه می4) از رابطه 
(4) 
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0گیری عبارت( در صورت وجود خطای اندازه4در رابطه )
km k    1باشد که در نتیجه میkC  0,1[بین بازه( 

کاهش پیدا کند، قدرت نمودار کنترل در تشخیص شیفت در میانگین فرآیند  1kCقرار خواهد گرفت. هر چه قدر مقدار 

 شود:( محاسبه می5ده از رابطه )کند. آماره پیشنهادی برای پایش بردار میانگین فرآیند با استفاکاهش پیدا می

(5) 
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شود که متوسط ای تعیین میسازی به گونه( با استفاده از شبیه5همچنین حد کنترل باالی آماره پیشنهادی در رابطه )

گیری پیشنهادی بدست آید. بنابراین هنگامی که پراکندگی خطای اندازهبرای نمودار کنترل  200طول دنباله تحت کنترل 

نسبت به پراکندگی فرآیند تولید بیشتر باشد به عبارتی  km k  عملکرد نمودار کنترل در تشخیص شیفت در ،

گیری از استراتژی تعداد ازهمنفی خطای اندشود و در همین راستا برای خنثی کردن اثر میانگین فرآیند ضعیف می

گیری ( بیشتر باشد )اندازهmشود هر چه تعداد دفعات اندازه گیری )شود و نشان داده میگیری استفاده میعملیات اندازه

  .شودچند گانه(، عملکرد نمودار کنترل بهتر می

 اثر خودهمبستگی روی عملكرد نمودار کنترل -3

kاندازه گیری دقیق )شود که سیستم در این بخش فرض می گیری ( است و در هربار نمونه گیری یک بار اندازه

گیری وجود ندارد. اغلب با تعداد متناهی از مشاهدات، یک الگوی پارامتری وجود دارد به عبارتی در این بخش خطای اندازه

شود. در این بخش الگوی فرآیند اتورگرسیو مرتبه اول از مرتبه متناهی برای بیان یک فرآیند سری زمانی، ساخته می

AR(1) شود. فرض کنید در زمان معرفی میi(i=1,2,…)  شوند.مرتبه اول مدل مشاهدات متوالی با فرآیند اتورگرسیو 
(8) , , 0, ,( 1), 0, , ,( ) , 1,2,3,..., 1, 2,..., , 1, 2,..., .i j k k i j k k i j kx x i j n k p          

, ,i j kxکیفی  مقدار واقعی مشخصهkام در نمونه j ام و در زمانi0م است. ا,k ی کیفیمقدار میانگین مشخصهk  ، ام

, ,i j k ی کیفیخطای تصادفی مشخصهk  نمونه ام را در j( امn,…,1,2=j و )  در زمانiم نشان می دهد که از توزیع ا

است. نمونه گیری در  AR)1(ضریب خودهمبستگی مدل نرمال با میانگین صفر و واریانس معلوم تبعیت می کند و 

,واریانس   باشند.فواصل زمانی متفاوت مستقل می ,i j kx ( محاسبه می شود]9از رابطه )22:] 
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 همچنین انحراف استاندارد میانگین نمونه برابر است با:
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به طوری که  ,1, ,n,x x ... xik i k i k n    بوده وxikرابطه  میانگین نمونه ای می باشد. نشان دهندهC  متناظر با هر

 ( بدست می آید: 11ام نیز با استفاده از رابطه ) kمشخصه کیفی 
(11) 
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 ( بدست می آید:12آماره پیشنهادی برای پایش بردار میانگین فرآیند از رابطه )
(12)    0 0 ,t

i i iT   xx Σ x  

1به طوریکه  2(x ,x ,..., x )T
i i i ipx0و 1 2( , ,..., )p   کوواریانس بردار -ماتریس واریانس .باشندمیix  برابر با

 شود. ( می13رابطه )

(13) 

x x x x x

x x x x x
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p
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p p p
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 ( محاسبه می شود.14با استفاده از رابطه ) ای دو مشخصه کیفیمقادیر کوواریانس بین میانگین نمونه 
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(14) , 2 2 1 1
2cov( , ) ( ( 1) ( 2) ... ),k lx x n n

k l k l k l k lx x n n n
n


             

حد کنترل باالی آماره پیشنهادی  باشند.ام میlام و kضریب خودهمبستگی مشخصه کیفی  به ترتیب k, lبه طوریکه

شود که متوسط طول دنباله تحت کنترل برای نمودار کنترل ای تعیین میسازی به گونهاستفاده از شبیه ( با12در رابطه )

هر چه رو به کاهش باشد، عملکرد نمودار کنترل برای تشخیص شیفت  2kCبدست آید. مقادیر  200پیشنهادی برابر با 

شود. اگر هدف کاهش اثر داده های خود همبسته بر عملکرد نمودار ه ضعیفتر میهای خود همبستدر میانگین فرآیند داده

توان یک پرش یا دو پرش در فرآیند نمونه باشد، باید از مشاهدات غیر همسایه استفاده کرد. به بیان دیگر می 2Tکنترل 

تن استراتژی پرش به صورت مدل اتورگرسیو مرتبه اول با در نظر گرفگیری داشت، تا اثر خود همبستگی حذف شود. 

 ( می باشد:15رابطه )

(15)  1
, , 0, , 1, 0,x x , , ,...,s

i j k k k i j s k k ijk i j = ,...,n, k = 1,2,..., p, s = 1,2,...   

 
     

ijkمقدار عبارت خطای   برابر با( 1) ( )
s

ijk ijk k i j k k i j s k      
    در نتیجه مشاهدات مشخصه ی  شود.می

,امkکیفی  ,s , s , s, , , ,...i k i k i k i kx x x x1, 2, 2 3, 3 sبا پارامتر AR)1(متناسب با مدل  ,4 1 باشد. هر چه تعداد پرش می

شود و در نتیجه اثر خودهمبستگی داده ها کاهش پیدا نزدیک به یک می 2kCدر نمونه گیری افزایش یابد، مقادیر 

 کند و عملکرد نمودار کنترل بهبود می یابد.می

 عملكرد نمودار کنترل اثر خطای اندازه گیری و خودهمبستگی روی -4

پرداخته می شود.  2Tدر این قسمت به بررسی اثر همزمان خطای اندازه گیری و خودهمبستگی روی عملکرد نمودار 

 باشد:می (16) بدین منظور، مدل ارائه شده به صورت رابطه
          (16) , , 0, ,( 1), 0, , ,

, , , , , , , ,

( ) , 1,2,3,..., 1,2,..., , 1,2,..., .

.
i j k k i j k k i j k

i j k h i j k i j k h

x x i j n k p
y x e

         


 

 

انحراف استاندارد میانگین  اول برای خودهمبستگی در نظر گرفته شده است.اتورگرسیو مرتبه در مدل فوق، یک فرآیند 

ام که تحت تأثیر خطای اندازه گیری و خود همبستگی است، با استفاده از رابطه kام برای مشخصه کیفی iنمونه در زمان 

 ( بدست می آید:17)

          (17)  
2 2 2

2 2
2 2 3

1 1y ( ) ( ) , 1,2,..., 1,2,..., ,k m k m k
ik

k k k

i k p
n C m C mn nC

    
        

 ( بدست می آید:18از رابطه ) 3kCبه طوریکه 
             (18) 

3kC
C C



 
   
 
 

 

هر چه قدر رو به کاهش باشد توان نمودار کنترل در تشخیص شیفت در میانگین فرآیند داده های خود 3kCمقدار 

 ( محاسبه می شود.19پیشنهادی برای پایش بردار میانگین فرآیند از رابطه )آماره  کند.همبسته کاهش پیدا می
            (19)    

T
i i iT   0 y 0y μ Σ y μ 

شود که متوسط سازی به گونه ای تعیین می( با استفاده از شبیه19همچنین حد کنترل باالی آماره پیشنهادی در رابطه )

توان با استفاده از رابطه بدست آید. همچنین می 200نمودارهای کنترل پیشنهادی برابر با طول دنباله تحت کنترل برای 

 کوواریانس را محاسبه کرد.-های غیر قطر اصلی ماتریس واریانس( مؤلفه20)
           

(20) 
, 2 2 3 3 1 1 2

2cov( , ) ( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ( 1)) )h lx x n n
h l h l h l h l h l m

ny y n n n n n n
n m
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 مطالعات شبیه سازی و تحلیل نتایج -5

های نرمال خود همبسته فرض گیری روی عملکرد نمودار کنترل برای پایش فرآینداندازهبه منظور ارزیابی اثر خطای 

کوواریانس -ای دارای پنج مشاهده از فرآیند نرمال دو متغیره با بردار میانگین صفر و ماتریس واریانسشود که نمونهمی

شوند. بردار عبارت تولید می 5/0،  1/0و معلوم طبق مدل اتورگرسیو مرتبه اول و با توجه به ضرایب خود همبستگی صفر

-و با ماتریس واریانس ]0 0[خطا برای هر نمونه، یک  متغیر تصادفی مستقل نرمال دو متغیره با بردار میانگین صفر 

کوواریانس معلوم  
 
 

0/ 54 0/09

0/09 0/ 54
و تعداد دفعات شبیه  ]3/4 2/2[برابر است با   𝛍0.𝑘 تولید شده است بردار میانگین 

گیری )زمان( پنج نمونه شود برای هر مشخصه کیفی در هر بار نمونهفرض می باشد.بار می 5000سازی شده نیز برابر با 

برای نمودار کنترلی که دهد، نشان می 1گیری روی محصول تولید شده است. جدول بار تکرار اندازه 15یا  2متوالی و با 

قرار داده  48/7است و بدون تأثیر خطای اندازه گیری و خود همبستگی است، حد کنترل برابر  دارای دو مشخصه کیفی

حاصل شود. برای  فرآیند نرمال دو متغیره که تحت تأثیر خطای اندازه  200تحت کنترل برابر با  ARLشده است تا 

 1/0بار تکرار اندازه گیری و با ضرایب خود همبستگی  2تایی و  5گیری و خود همبستگی بین مشاهدات است و با نمونه 

 200ت تا متوسط طول دنباله تحت کنترل برابر با تنظیم شده اس 57/9و  8، حد کنترل نمودار به ترتیب برابر با 5/0و 

حد کنترل نمودار  5/0بار تکرار اندازه گیری و ضریب خود همبستگی  15بدست آید. همچنین با شرایط مشابه و با 

باشد. حد کنترل نمودار کنترلی می 6/9مساوی  200کنترل برای بدست آوردن متوسط طول دنباله تحت کنترل برابر با 

بار تکرار  2تایی،  5تأثیر خطای اندازه گیری و خود همبستگی بین مشاهدات می باشد و تحت شرایط نمونه  که تحت

باشد و با می 55/9در نمونه گیری طراحی شده است برابر با  پرشو با سه  5/0اندازه گیری، ضریب خود همبستگی 

تحت کنترل برابر با  ARLباشد تا می 4/9رلی برابر با بار تکرار اندازه گیری، حد کنترل نمودار کنت 15شرایط مشابه و 

باعث خنثی شدن خود همبستگی بین  پرشنشان می دهد، استراتژی  1حاصل شود. همان طور که نتایج جدول  200

 داده ها می شود و برای خنثی کردن اثر خطای اندازه گیری نیز باید تعداد دفعات تکرار اندازه گیری را افزایش داد.

 و پیشنهاد برای مطالعه آتی جه گیرینتی -6

 رهینرمال چند متغ یندهایفرآ شیپا یبرا یریاندازه گ یدر حضور خطا 2T رهیمقاله نمودار کنترل چند متغ نیدر ا

عملکرد نمودار کنترل  یرو یو خودهمبستگ یریاندازه گ یشد و اثر خطا یمرتبه اول طراح ویخودهمبسته مدل اتورگرس

نشان داد که  جیقرار گرفت. نتا یطول دنباله مورد بررس متوسط اریو استفاده از مع یساز هیبا استفاده از مطالعات شب

 رییر کنترل در کشف تغقرار گرفته و توان نمودا یو خود همبستگ یریاندازه گ یخطا ریعملکرد نمودار کنترل تحت تاث

 یو استراتژ یریگاندازه  یکاهش اثر خطا یبرا یریتکرار اندازه گ کردیمنظور رو نی. بدابدی یکاهش م ندیفرآ نیانگیدر م

تکرار  کردینشان داد که استفاده از رو جیقرار گرفت. نتا یابیو مورد ارز شنهادیپ یکاهش اثر خودهمبستگ یپرش برا

عملکرد نمودار کنترل را  یرو یو خودهمبستگ یریاندازه گ یخطا یاثر منف بیپرش به ترت یو استراتژ یریاندازه گ

 یریاندازه گ یبا خطا ARMAمانند  یزمان یسر یمدلها ریدر حضور سا رلکنت ینمودارها یدهند. طراح یکاهش م

زمایشىباشد. یآت قیتحق یبرا یتواند حوزه مناسب یم
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و  n=5با  خود همبسته مشاهدات یبر رو یرگی اندازه یبا در نظر گرفتن وجود خطا مشخصه کیفیدو  یدوم برا یفیاول و مشخصه ک یفیمشخصه ک نیانگیدر م راتییشده تحت تغ یساز هیکنترل شبخارج از  ARL ریمقاد 1:جدول
=2000ARL 

1 9/0  8/0  7/0  6/0  5/0  4/0  3/0  2/0  1/0  0 

52/2  40/303/560/741/1171/1929/3434/6060/9933/160200 m=2, UCL= 48/7  بدون خطا ,

ه 
ص

شخ
ن م

گی
یان

ر م
 د

ت
یرا

غی
ت

ول
ی ا

یف
ک

48/490/582/863/1226/2008/3647/5233/8092/12691/178  200m=2,  =0/1, UCL= 8

44/1332/1820/2598/3306/4692/6327/8932/12596/15863/193200m=2,  =0/5, UCL= 9/57 

45/1285/1692/2135/3122/4445/6026/8632/12286/15235/188200m=15,  =0/5, UCL = 9/6 

24/518/726/1071/1519/2312/3578/5550/8726/12315/176200 m=2, سه پرش , = 0/5, UCL= 9/55

16/479/510/842/1293/1816/3003/5113/8048/11721/172200m=15, سه پرش ,  = 0/5,UCL= 9/4

13/294/204/471/599/808/1571/2580/5165/9115/154200m=2, UCL= 48/7  بدون خطا ,

ه 
ص

شخ
ن م

گی
یان

ر م
 د

ت
یرا

غی
ت

وم
 د

ی
یف

ک

57/302/517/737/1037/1574/2431/4038/6951/11182/160200m=2,  =0/1, UCL= 8 

37/1054/1452/1906/2751/4010/5520/7828/10579/15222/183200m=2,  =0/5, UCL= 9/57 

32/972/1221/1632/2587/3765/5132/7322/9856/14753/178200m=15,  =0/5, UCL = 9/6 

27/465/574/752/1105/1866/2907/4474/7117/11484/160200m=2, سه پرش , = 0/5, UCL=9/55

54/362/459/658/983/1458/2395/3779/6815/10995/158200m=15, سه پرش ,  = 0/5, UCL=9/4

29/150/104/279/218/418/734/1379/2653/5928/133  200m=2, UCL= 48/7  بدون خطا ,

ن 
گی

یان
ر م

 د
ت

یرا
غی

ت

وم
 د

ل و
 او

ی
یف

 ک
صه

شخ
م

99/140/244/315/538/8  57/1415/2322/4490/9332/149200m=2,  =0/1, UCL=8

26/550/715/10  10/1547/2290/3207/5519/8578/12354/180200m=2,  =0/5, UCL=9/57 

54/429/682/9  32/1328/1978/2925/5184/8028/11945/176200m=15,  =0/5, UCL =9/6 

21/214/392/420/618/1006/1739/3071/5340/9944/155200m=2, سه پرش , = 0/5, UCL=9/55 

83/1  26/234/369/429/745/1281/2255/4295/9298/148200m=15, سه پرش ,  = 0/5, UCL=9/4زمایشى
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 چکیده

ترین تاثیرات مهم گیری برای تعیین ساختار عناصر زنجیره است کههای تصمیمترین استراتژیتامین یکی از مهمطراحی زنجیره 
شتری، بهینه مندی مرا در دراز مدت بر توسعه یک شرکت میگذارد. یک شبکه زنجیره تامین موثر و کارا برای توسعه رضایت

های ولیتهای محیطی و افزایش آگاهی نسبت به مسئی است. نگرانیسازی تخصیص منابع و افزایش سودمندی یک عامل حیات
های محیطی، اجتماعی، مدیران و محققان قدیمی را مجبور کرده است تا زنجیره تامینی طراحی کنند که ادغامی از فاکتور

 رهیزنج  یله براند محصوو چ یمدل روبه جلو/معکوس چند دوره ا یطراحبگیرد. این مقاله اقتصادی و اجتماعی را با هم درنظر 
ده است. سپس های اقتصادی و محیطی توسعه داریزی خطی عددصحیح برای ارزیابی هزینهدر قالب یک مدل برنامه سبز نیتام

روی نتایج تحلیل  و بر حل شد GAMS از نرم افزار یک نمونه با استفاده از داده های واقعی توسط مدل پیشنهادی و با استفاده 
 .باشدها مینتایج حاصله، نمایانگرکاهش چشمگیر در هزینه ت گرفت.حساسیت صور

تامین رهزنجی ؛ چند دوره ای؛ چند محصولی؛ لجستیک روبه جلو/ لجستیک معکوس؛ تامینطراحی شبکه زنجیره کلمات کلیدی:

 .سبز

 مقدمه-1
 با محصوالت تولید و خدمات کیفیت بردن باال برای صنعتی های شرکت تا شده سبب تجارت عرصه در رقابت امروزه
 گرو در تولیدی و صنعتی شرکتهای موفقیت که طوری به. کنند معکوس تامین به زنجیره بیشتری توجه کمتر هزینه

 و سوخت جمله از اولیه مواد ذخایر و طبیعی کاهش منابع دیکر طرف از .باشد می تامین زنجیره این صحیح مدیریت
 توجه تا گردیده مصرفی سبب کاالهای دفن از ناشی مشکالت و محصوالت تولید های هزینه افزایش همراه به خام مواد

 منظور نیز آنها نهایی امحاء تا مصرف از پس تولیدی محصوالت سرنوشت و رفته فراتر جلو به رو تامین زنجیره از شرکتها
در  .یابند ظهور گذشته دهه طی بسته حلقه تامین زنجیره و معکوس تامین زنجیره همچون نوینی مفهوم گردیده و

محصوالت  بازگشتی یا پسرو جریان آنها در که دهنشان داده ش ساختار شبکه لجستیک رو به جلو ومعکوس 1شکل

 ]1[ .است گرفته قرار ظرن مد مستعمل و معیوب مرجوعی
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 [2]معکوس/ جلو. ساختار شبکه لجستیک روبه1شکل 

 

 نیماترهیزنج شبکه یطراح یمخلوط چندهدفه برا حیعدد صح یخط یزیر مدل برنامه کی [۳]و همکاران  اینجمصاحب

 جادای در یطیمح ستیز راتیتأث نه،یکل هز یسازنهیبه ی چونفاهدا دارای ایشان. مدل ارائه داد داریپا ریحلقه بسته تا

 و خسارت یشغل یهاازجمله فرصت یاجتماع راتیتأث نیهر سطح و همچن نینقل ب و و حمل کیپردازش الست الت،یتسه

 نیاول یطراح یرا برا یسه سطح یسینو مدل برنامه کی یقیدر تحق [۴]فرد و همکاران  ی. فتح الهبوده است کار

 نیاستاکلبرگ ب کیاستات یشده در باز ارائه کرده است. مدل ارائه زنجیره تامین حلقه بسته ریمکان از تا صیخصت

حل راه نیفرموله شده است. ا تامین حلقه بستهزنجیرهدر چارچوب  کنندگانیآورجمع و کنندگانعیتوز دکنندگان،یتول

 یسازهانهیاز به یمطالعه تعداد نیاشکال، در ا نیحل ا یبرا .باشدینم ریپذ بزرگ امکان اسیحل مشکالت در مق یبرا

 ییگسترده، کارا یاسهیمطالعه مقا کیاست.  شده شنهادیپ ریاخ یفراشناخت یایبا در نظر گرفتن مزا دیجد یدیبریه

شده است،  شنهادیبزرگ پ اسیمق در را که هنگام حل مشکالت یدیبریه یسازهانهیو عملکرد به افتهی مدل توسعه

کرده  جادیا دیمخلوط جد حیعدد صح یسینو مدل برنامه کی ،یادر مطالعه [۵]و همکاران  ییآقا یحاج .ندکیم دییتأ

 چند داریپا یاحلقه نیماترهیطرح شبکه زنج کیبار،  نیاول ینقل برا و حمل یهانهیدر هز فیتوجه به فرض تخف با تا

با توجه به  هاتمیشده بلکه الگور استفاده ریو اخ یتنها از استعاره سنت پرداختن به مشکل، نه ی. براکند جادیمنظوره ا

آنها  ها،تمیالگور نیا یو اثربخش ییکارا یابیارز ی. براشوندیم یبیترک ،یسازو متنوع دیتشد در ژهیو نقاط قوت خود به

از عملکرد سه  یحاک جی. اگرچه نتاشوندیم سهیمقا گریکدیپارتو با  نهیبه لیوتحل هیتجزی برا یابیارز اریبا چهار مع

اما  آورد،یبه دست م یبهتر یهاحل راه نیریبا سا سهیدر مقا KAGA است،ی شنهادیپید جد ونیداسیبریه تمیالگور

 هاتمیو الگور یشنهادیمدل پ داییت یرا برا شهیدر صنعت ش یواقع یصنعت نمونه کی ان،یدارد و در پا ازین یشتریبه زمان ب

 چند دوره، چند بزس بسته تامین حلقههزنجیر برای جامع ریاضی مدل یک [۶]همکاران و . مردانکرده است یمعرف
 از محیطی گازهای انتشار و کل هزینه رساندن حداقل به مدل، این از هدف که دادند. ارائه چند هدفه را محصول و

 ذاتی پیچیدگی به با توجه  باشد.می موجودی مانده و حمل ونقل مبلغ تأسیسات، مکان مورد در تصمیم گیری طریق
 الگوریتم مورد راه حل، در و کندمی دشوار را کار حالت چند و دوره چند محصول، چند مفروضات گرفتن نظر در و سئلهم

مورد بحث  عددی هایمثال از مجموعهایی برای محاسباتی نتایج سپس، .است اجرا شده مؤثر شتاب بندرز تجزیه

بیان  [۷] و هوپراست. بوتلر  انجام شده مدل اعتبارسنجی برای تالش در حساسیت تحلیل سپس، یک است. قرارگرفته

زندگی امروزی ضرورت استفاده مجدد و بازیافت شیشه به عنوان بخشی از کردند که با توجه به نقش مهم شیشه در 

ای با وجود افزایش قابل توجه در بازیافت ظروف شیشه .باشدهای اجتماعی برای حرکت به سمت توسعه پایدار میتالش

ولید شیشه در استفاده توانیم بسته به استفاده از تشود که همچنان که میگیری میدر سراسر جهان، در این فصل نتیجه

 همکاران و از چرخه بازیافت مجدد استفاده کنیم، پتانسیل بسیار خوبی برای پس انداز انرژی بوجود بیاوریم. گارنیری
 یاصل جینتا پرداختند. کنندهانتخاب تامین مسئله به محیطی و اخالقی اجتماعی، اصلی معیار سه با در نظر گرفتن [۸]

، یاجتماع یارهایشوند و مع یبندو متخصصان، طبقه انیتوانند با توجه به نظرات مشتریکنندگان منیماکه ت دادنشان 

 به الکتره روش اساس بر هادر نظر گرفته شود. آن ها نیزمرتبط با آن یاخالق یارهایو مع یو اقتصاد یطیمح ستیز
 کردند. استفاده عددی مثال از هاجواب ارزیابی برای و ها پرداختندکننده تامین بندی طبقه

 
 ارایه مدل -2

 مونتاژ قطعات و دیخر یگروه اول برامدل پیشنهادی شامل جریان های مستقیم و معکوس  در زنجیره تامین می باشد، 

 ای ی، آور جمعی که گروه دوم برا یدر حالیی مورد استفاده قرار می گیرد. آنها به کاربران نها لیآنها به محصوالت و تحو
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. شبکه به عنوان یک زنجیره تامین حلقه بسته چند شودیمشابه استفاده م محصوالت استخراج و حذف ،ختنیدور ر

سطحی شامل دو تامین کننده فرعی، یک کارخانه مونتاز، دو فروشگاه، سه فروشنده و همچنین در بخش لجستیک 

رد معکوس شامل یه سازه چهار الیه که دو مرکز جمع آوری، یک مرکز خدماتی، یک حیط زباله و یک محل برای خ

 کردن می باشد.
ا دو تابع ببنابراین، این مطالعه با هدف تدوین یک مدل برنامه ریزی خطی چند منظوره چند دوره ای چند محصولی 

کل هزینه  هدف صورت گرفته است. که در تابع هدف اول بیشینه سازی سود مد نظر می باشد که با اختالف درآمد از

از حمل  حاصل CO2کردن انتشار گاز تابع هدف دوم حداقلو در ت می آید. های سیستم زنجیره تامین حلقه بسته بدس

 مورد نظر قرار گرفته است. ،یکننده و مشترعیتوزهمچنین کننده و عیکننده و توزیدتول نیو نقل ب

 

 مفروضات مسئله2.1

های تمام امکانات هم رو به جلو و هم : ظرفیت2تقاضا برای هر محصول چند دوره است و هرگونه کمبود مجاز نیست.  :1

 :۵. های حذف شدن معین هستند: نرخ۴. ها قطعی و شناخته شده هستند: همه هزینه۳معکوس محدود و ثابت است. 
 .شوندها یکبار ارسال میی سفارشظر گرفتیم و همهها را یکسان در نمکان فروشنده

 

مجموعه ها2.2   
a      کمکیکننده تامین b           کارخانه مونتاژ c              فروشگاه          d             فروشنده 

      eآوریمکان جمع           f     خرد کردن g                  مرکز خدمات o                 مکان ضایعات 
 

 متغیرهای تصمیم۳.2

𝐴𝑆𝑇𝐴𝑃𝑎𝑏ℎ𝑙          یکمکحمل و نقل از منبع a  مونتاژ  کارخانهبهb قسمت  یبراh  در دورهl 
𝐴𝑃𝑇𝑆𝑏𝑐𝑗𝑙         کارخانه مونتاژحمل و نقل از b  به فروشگاهc ریبر متغ یمحصول مبتن یبرا i و نوع محصول 

𝑆𝑇𝐷𝑐𝑑𝑗𝑙         حمل و نقل از فروشگاهc  به فروشندهd محصول  یبراj  در دورهl 
𝐷𝑇𝐶𝑌𝑑𝑒𝑙         حمل و نقل از فروشندهd  آوری مکان جمعبهe  در دورهl 
𝐶𝑌𝑇𝑆𝑒𝑐𝑗𝑙         آوریمکان جمعحمل و نقل از e  تا فروشگاهc ریبر متغ یمحصوالت مبتن یدسته بند یبرا 

𝐶𝑌𝑇𝐸𝐷𝑒𝑓𝑗𝑙         آوریمکان جمعحمل و نقل از e  ریبر متغ یمحصوالت مبتن یطبقه بندکردن خردبه i  
𝐸𝐷𝑇𝑇𝑌𝑓𝑜ℎ𝑙         مکان ضایعاتبه کردن خردحمل و نقل از o بخش  یبراh  در دورهl 
𝐸𝐷𝑇𝐶𝑆𝑓𝑔ℎ𝑙               به مرکز خدمات  کردنخردحمل و نقل ازg بخش  یبراh  در دورهl 
𝑇𝑌𝑇𝐴𝑆𝑜𝑎𝑘𝑙               مکان ضایعات حمل و نقل از o  یکمک کنندهتامینبه a هیمواد اول یبرا k  در دورهl 

𝑇𝑌𝑇𝑜𝑘𝑙                     مکان ضایعاتحمل و نقل از o  هیمواد اول یبرا محل دفع ضایعاتبه k  در دورهl 
𝑆𝐶𝑇𝐴𝑃𝑔𝑏ℎ𝑙          حمل و نقل از مرکز خدماتg مونتاژ  کارخانه بهb بخش یبرا h  در دورهl 

𝐵𝐼𝑁𝐴𝑆𝑎𝑙        یکننده کمکنیمااگر ت a  در دورهl  0 صورتنیا ری، در غ1استفاده شود 
𝐵𝐼𝑁𝐴𝑃𝑏𝑙        مونتاژ  کارخانه اگرb  در دورهl  0 نصورتیا ری، در غ1استفاده شود 

𝐵𝐼𝑁𝑆𝑐𝑙                     اگر فروشگاهc  در دورهl 0 نصورتیا ری، در غ1ود استفاده ش 

YCD        0، درغیراینصورت1ظر گرفته شودنستقیم درکننده در تدارکات ماگر یک مشتری برای توزیع 
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ZCD        0، در غیر اینصورت 1کننده در تدارکات معکوس در نظر گرفته شود اگر یک توزیع 
 پارامترها۴.2

𝐶𝐴𝑃𝑆𝐴𝑃𝑎ℎ𝑙         یکننده کمکنیتأم تیظرف a بخش یبرا h  در دورهl 
𝐶𝐴𝑃𝑃𝐿𝑁𝑇𝑏𝑙        مونتاژ  کارخانه تیظرفb بخش یبرا h  در دورهl 

𝐶𝐴𝑃𝑆𝑇𝑂𝑅𝑎ℎ𝑙         فروشگاه تیظرف c بخش یبرا h  در دورهl 
𝐷𝐸𝑀𝐷𝐸𝐿𝑑𝑙        فروشنده  یتقاضاd  در دورهl 
𝐶𝐴𝑃𝐶𝑂𝐿𝑌𝑒𝑙        آوریمکان جمع تیظرف e  در دورهl 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝐿𝑉𝐷𝑓ℎ𝑙           بخش یبرا خرد کردن تیظرف h  در دورهl 
𝐶𝐴𝑃𝑆𝐸𝑅𝐶𝑎ℎ𝑙            مرکز خدمات  تیظرفg بخش یبرا h  در دورهl 

𝐶𝐴𝑃𝑇𝑅𝑌𝑎𝑘𝑙        مکان ضایعات تیظرف o هیماده اول یبرا k  در دورهl 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑎𝑏      کننده کمکی تامینحمل و نقل از  نهیهز a کارخانه مونتاژبه b 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑏𝑐      کارخانه مونتاژحمل و نقل از  نهیهز b به فروشگاه  c 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑐𝑑      حمل و نقل از فروشگاه  نهیهزc  فروشنده به d 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑑𝑒      فروشنده حمل و نقل از  نهیهز d  آوری مکان جمعبه e 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑒𝑐      آوریمکان جمعحمل و نقل از  نهیهز e  به فروشگاه c 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑒𝑓      آوری مکان جمعحمل و نقل از  نهیهز e خرد کردنبه 

𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑓𝑔      به مرکز خدمات  خرد کردنحمل و نقل از  نهیهزg 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑔𝑏      حمل و نقل از مرکز خدمات  نهیهزg  کارخانه مونتاژبه b 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑓𝑜      خرد کردن حمل و نقل از  نهیهز f  به مکان ضایعات o 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑜𝑎      مکان ضایعات حمل و نقل از  نهیهز o  یکمک کنندهتامینبه a 
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑂𝑆𝑇𝑜𝑘      مکان ضایعات حمل و نقل از  نهیهزo  محل دفع ضایعاتبه 

𝑃𝑖𝑗           محصول قیمت خریدi از نوع j 
Jam         مسافت بین تولید کننده و توزیع کننده 
EC          میزان انتشار دی اکسید کرین حاصل از حمل و نقل بین مشتری و توزیع کننده 
EP         میزان انتشار دی اکسید کربن بین تولید کننده و توزیع کننده 

SCD         مسافت بین مشتری و توزیع کننده 
EER         میزان انتشار از احداث بازار در مکان توزیع کننده 
NRD         زمایشى اندازه سفارش در بازار اول

خه آ
نس



 

 

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆: 𝜞𝒔𝟏 =  ∑ ∑ 𝑷𝒊𝒋.

𝒋

𝜹𝒊(𝝆𝒙, 𝝆𝒚, 𝝆𝒛)

𝒊

− ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑨𝑺𝑻𝑨𝑷𝒂𝒃𝒉𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒂𝒃 + 𝑯𝒍 + 𝝅𝒊𝒋𝒌 + ∅𝒊𝒌)

𝒍𝒉𝒌𝒋𝒊𝒃𝒂

+ ∑ ∑ ∑ 𝑨𝑷𝑻𝑺𝒃𝒄𝒋𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒃𝒄 + 𝑯𝒍) +

𝒊𝒄𝒃

∑ ∑ ∑ 𝑺𝑻𝑫𝒄𝒅𝒋𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒃𝒄 + 𝑯𝒍)

𝒊𝒅𝒄

+ ∑ ∑ ∑ 𝑫𝑻𝑪𝒀𝒅𝒆𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒅𝒆 + 𝑯𝒍 + 𝝅𝒊𝒋 + 𝝅𝒊𝒋𝒉)

𝒊𝒆𝒅

+ ∑ ∑ ∑ 𝑪𝒀𝑻𝑺𝒆𝒄𝒋𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒆𝒄 + 𝑯𝒍)

𝒊𝒄𝒆

+ ∑ ∑ ∑ 𝑪𝒀𝑻𝑬𝑫𝒆𝒇𝒋𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒆𝒇 + 𝑯𝒍 + ∅𝒊𝒉)

𝒊𝒇𝒆

+ ∑ ∑ ∑ 𝑬𝑫𝑻𝑺𝑪𝒇𝒈𝒉𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒇𝒈 + 𝑯𝒍 + 𝝍𝒊𝒋)

𝒊𝒈𝒇

+ ∑ ∑ ∑ 𝑬𝑫𝑻𝑻𝒀𝒇𝒐𝒉𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒇𝒐 + 𝑯𝒍 + ∅𝒊𝒌) + ∑ ∑ ∑ 𝑻𝒀𝑻𝑨𝑺𝒐𝒂𝒌𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒐𝒂 + 𝑯𝒍

𝒊𝒂𝒐𝒊𝒐𝒇

+ ∅𝒊𝒌) + ∑ ∑ ∑ 𝑺𝑪𝑻𝑨𝑷𝒈𝒃𝒉𝒍. (𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒈𝒃 + 𝑯𝒍 + ∅𝒊𝒉) +

𝒊

∑ 𝑻𝒀𝑻𝑳𝑭𝒐𝒌𝒍(𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑶𝑺𝑻𝒐𝒌)

𝒌𝒃𝒈

+ ∑ ∑ 𝒌𝒂

𝒍

. 𝜸𝒂𝒍

𝒂

+ ∑ ∑ 𝒌𝒃

𝒍

. 𝜸𝒃𝒍 + ∑ ∑ 𝒌𝒅

𝒍

. 𝜸𝒅𝒍

𝒅𝒃

 

 
𝑴𝑰𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆: 𝜞𝒔𝟐 = ∑ ∑ 𝑬𝑪𝑪𝑫 × 𝒁𝑪𝑫𝑪𝑫 × 𝑺𝑪𝑫𝑪𝑫

𝒅

+ 𝑵𝑹𝑫𝑫

𝒄

∑ ∑ 𝑬𝑪𝑪𝑫 × 𝒀𝑪𝑫𝑪𝑫 × 𝑺𝑪𝑫𝑪𝑫

𝒅𝒄

+ ∑ ∑ 𝑬𝑬𝑹𝑪 × 𝑩𝑰𝑵𝑺𝒄𝒍 ×

𝒍

+ 𝟐 ∑ 𝒆𝒑𝑪 × 𝒋𝒂𝒎𝑪

𝒄𝒄

 

∑   < 𝑪𝑨𝑷𝑺𝑨𝑷𝒂𝒉𝒍, ∀𝒂; 𝒉; 𝒍                                                                                                                                                        (1)

𝒂

 

∑  < 𝑪𝑨𝑷𝑷𝑳𝑵𝑻𝒃𝒍, ∀𝒃; 𝒋; 𝒍                                                                                                                                                         (2)

𝒃

 

∑ 𝑺𝑻𝑫𝒄𝒅𝒋𝒍 < 𝑪𝑨𝑷𝑺𝑻𝑶𝑹𝒂𝒉𝒍, ∀𝒄; 𝒋                                                                                                                                            (۳)

𝒄

 

∑ 𝑫𝑻𝑪𝒀𝒅𝒆𝒍 < 𝝉𝒉. 𝑫𝑬𝑴𝑫𝑬𝑳𝒅𝒍 < 𝝉𝒌. 𝑫𝑬𝑴𝑫𝑬𝑳𝒅𝒍, ∀𝒊; 𝒋; 𝒍                                                                                                (۴)

𝒅

 

∑ 𝑪𝑻𝒀𝑺𝒆𝒄𝒋𝒍

𝒄

+ ∑ 𝑪𝒀𝑻𝑬𝑫𝒆𝒇𝒋𝒍

𝒇

< 𝑪𝑨𝑷𝑪𝑶𝑳𝒀𝒆𝒍, ∀𝒆; 𝒄; 𝒇                                                                                                      (۵) 

∑ 𝑬𝑫𝑻𝑻𝒀𝒇𝒐𝒉𝒍

𝒉

+ ∑ 𝑬𝑫𝑻𝑺𝑪𝒇𝒈𝒉𝒍

𝒈

< 𝑪𝑨𝑷𝑬𝑳𝑽𝑫𝒇𝒉𝒍, ∀𝒈; 𝒉                                                                                                 (۶) 

∑ 𝑺𝑪𝑻𝑨𝑷𝒈𝒃𝒉𝒍

𝒃

< 𝑪𝑨𝑷𝑺𝑬𝑹𝑪𝒂𝒉𝒍, ∀𝒃; 𝒉                                                                                                                                    (۷) 

∑ 𝑻𝒀𝑻𝑨𝑺𝒐𝒂𝒌𝒍

𝒂

+ ∑ 𝑻𝒀𝑻𝑳𝑭𝒐𝒌𝒍 <  𝑪𝑨𝑷𝑻𝑹𝒀𝒂𝒌𝒍, ∀

𝒍

𝒂; 𝒌; 𝒍                                                                                                   (8)   

∑ 𝑨𝑺𝑻𝑨𝑷𝒂𝒃𝒉𝒍

𝒌

+ ∑ 𝑻𝒀𝑻𝑨𝑺𝒐𝒂𝒌𝒍

𝒌

= ∑ ∑ 𝑨𝑷𝑻𝑺𝒃𝒄𝒋𝒍, ∀𝒌; 𝒉; 𝒍                                                                                     (9)  

𝒋𝒊

 

∑ 𝑨𝑷𝑻𝑺𝒃𝒄𝒋𝒍

𝒃

− ∑ 𝑺𝑻𝑫𝒄𝒅𝒋 = 𝟎, ∀𝒄; 𝒅                                                                                                                                 (10)  

𝒄

 

𝒗𝒔 ∑ 𝑺𝑻𝑫𝒄𝒅𝒋

𝒙𝒊𝒄

− ∑ 𝑫𝑻𝑪𝒀𝒅𝒆𝒍 = 𝟎, ∀𝒄; 𝒅                                                                                                                         (11) 

𝒅

 

∑ 𝑫𝑻𝑪𝒀𝒅𝒆𝒍

𝒅

+ ∑ 𝑪𝒀𝑻𝑬𝑫𝒆𝒇𝒋𝒍

𝒆

+ 𝝉𝒉. ∑ 𝑬𝑫𝑻𝑺𝑪𝒇𝒈𝒉𝒍

𝒇

+ ∑ 𝑺𝑪𝑻𝑨𝑷𝒈𝒃𝒉𝒍 = (𝟏 − 𝝀𝒔) ∑ 𝑨𝑷𝑻𝑺𝒃𝒄𝒋𝒍, ∀𝒅; 𝒆; 𝒇; 𝒈(12)

𝒃𝒈

 

 
 (𝟏 − 𝑹𝒔). 𝑺𝑻𝑫𝒄𝒅𝒋𝒍 < 𝝉𝒉. 𝑫𝑬𝑴𝑫𝑬𝑳𝒅𝒍 < 𝝉𝒌. 𝑫𝑬𝑴𝑫𝑬𝑳𝒅𝒍, ∀𝒊; 𝒋; 𝒍                                                                                  (13) 

 
∑ ∑ 𝑬𝑫𝑻𝑻𝒀𝒇𝒐𝒉𝒍 +

𝒍𝒉

𝝉𝒌. (𝟏 − 𝜼𝒔). ∑ ∑ 𝑻𝒀𝑻𝑨𝑺𝒐𝒂𝒌𝒍 =

𝒍𝒌

(𝟏 − 𝝎𝒔). ∑ ∑ 𝑨𝑺𝑻𝑨𝑷𝒂𝒃𝒉

𝒍𝒌

, 𝒉; 𝒊; 𝒋; 𝒌; 𝒍                     (14) 
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 𝑩𝑰𝑵𝑨𝑺𝒂𝒍, 𝑩𝑰𝑵𝑨𝑷𝒃𝒍, 𝑩𝑰𝑵𝑺𝒄𝒍 = {𝟎, 𝟏}, ∀𝒂; 𝒃; 𝒄; 𝒍                                                                                                              (15)  
                                                                                                                                                                                                    
𝑨𝑺𝑻𝑨𝑷𝒂𝒃𝒉. 𝑨𝑷𝑻𝑺𝒃𝒄𝒋𝒍. 𝑺𝑻𝑫𝒄𝒅𝒋𝒍. 𝑫𝑻𝑪𝒀𝒅𝒆𝒍. 𝑪𝒀𝑻𝑺𝒆𝒄𝒋𝒍 ≥ 𝟎, ∀𝒂; 𝒃; 𝒄; 𝒅; 𝒆; 𝒉; 𝒋; 𝒍                                                            (16) 

 
𝑪𝒀𝑻𝑬𝑫𝒆𝒇𝒋𝒍, 𝑬𝑫𝑻𝑻𝒀𝒇𝒐𝒉𝒍, 𝑬𝑫𝑻𝑺𝑪𝒇𝒈𝒉𝒍, 𝑺𝑪𝑻𝑨𝑷𝒈𝒃𝒉, 𝑻𝒀𝑻𝑨𝑺𝒐𝒂𝒌𝒍, 𝑻𝒀𝑻𝑳𝑭𝒐𝒌𝒍 ≥ 𝟎, ∀𝒂; 𝒃; 𝒆; 𝒇; 𝒈; 𝒉; 𝒋; 𝒌; 𝒍; 𝒐          (17)   

 

های مختلف است که دارای دو مؤلفه عمومی کردن حاشیه سهم یا سود با مجموعه استراتژیحداکثر مقدار تابع هدف اول،

بتنی بر نوع مبندی محصوالت )الف( دستهمورد اول درآمد است، که با استفاده از قیمت و تقاضا همه محصوالت:  :است

بلغ جبری دوم، نمایانگر هزینه است، یعنی ممورد شود. بندی کاالهای مبتنی بر چرخه عمر محاسبه می)ب( طبقه و

جویی در هزینه. های ضرب شده با هزینه حمل و نقل، هزینه نگهداری، هزینه خرید، هزینه پردازش و صرفهمقدار محموله

ینری شود، زیرا این امر به متغیرهای باهای ثابت مربوط به باز یا بسته شدن امکانات شبکه به طور جداگانه اضافه میهزینه

 بستگی دارد.

کننده و کننده و توزیعکننده و توزیعحاصل از حمل و نقل بین تولید co2مقدار تابع هدف دوم حداقل کردن انتشار گاز 

امکانات  هیکل تیاز ظرف دیو حمل و نقل نبا دید که مقدار تولنکنیم نی( تضم۸( تا )1) یهاتیمحدود مشتری است.

 زانیتعادل م (۹) تیرود. محدود و حداقل خود فراتر حداکثر( از مکان ضایعاتتا  یکمکهایکنندهنیمات ی ازعنیشبکه)

 دیصول باهر دسته و انواع مح یهاد که خواستهنکنیم نی( تضم1۴( تا )11) یهاتیاست. محدود را ELVsحمل و نقل 

را نشان  ینریبا یرهای( متغ1۵) تیدودمطابقت داشته باشد. مح تولیدی بی)مقرون به صرفه( ترکترینبهینهکامالً با 

 .هستند متغیرها بودن ی( نشان دهنده عدم منف1۷( و )1۶آخر ) تیدهد و دو محدودیم

 

 

 اعتبارسنجی مدل -۳

از عملکرد قابل  ننایاطمی شده است. برا دییگاه تاشدان دیمتعدد روابط و استفاده از نظرات اسات یاعتبار مدل با بررس

در حالت قطعی توسط  ه،مشخصات نمون 1جدول های یک مثال عددیو با داده انتظار مدل، مسئله در بُعد کوچک

GAMS  شاهده و از حل شده تا با تغییر پارامترها در مثال عددی، نتایج قابل انتظار از مدل ریاضی م 2۴.۱.۲نسخه

 اعتبار مدل ساخته شده اطمینان حاصل شود.

 

 

 
 مشخصات نمونه : 1جدول

 مقدار نمونه تعریف نمونه نمونه

CAPSAP(a,h,l) 
 h بخش یبرا a یکننده کمکنیتأم تیظرف

 lدر دوره 
uniform(100,800) 

CAPPLNT(b,l) 
در  h بخش یبرا bمونتاژ  کارخانه تیظرف

 lدوره 
uniform(100,390) 

CAPSTOR(a,h,l) فروشگاه تیظرف c بخش یبرا h  در دورهl uniform(90,200) 

DEMDEL(d,l) 
 lدر دوره  dفروشنده  یتقاضا

 
uniform(80,150) 

CAPCOLY(e,l) آوریمکان جمع تیظرف e  در دورهl uniform(100,300) 
CAPELVD(f,h,l) بخش یبرا خرد کردن تیظرف h  در دورهl uniform(80,120) 
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CAPSERC(a,h,l) 
 

در  h بخش یبرا gمرکز خدمات تیظرف

 lدوره 
 

uniform(80,150) 

CAPTRY(a,k,l) 
 k هیماده اول یبرا o مکان ضایعات تیظرف

 lدر دوره 
uniform(100,350) 

TRANSCOST1(a,b) 
 کننده کمکی تامینحمل و نقل از  نهیهز

a کارخانه مونتاژبه b 
uniform(1,5) 

TRANSCOST2(b,c) 
به  b کارخانه مونتاژحمل و نقل از  نهیهز

 c  فروشگاه
 

uniform(2,7) 

TRANSCOST3(c,d) 
به  cحمل و نقل از فروشگاه  نهیهز

 d فروشنده 
uniform(3,6) 

TRANSCOST4(d,e) 
مکان به  d فروشنده حمل و نقل از  نهیهز

 e آوری جمع
uniform(1,5) 

TRANSCOST5(e,c) 
به  e آوریمکان جمعحمل و نقل از  نهیهز

 c فروشگاه 
uniform(1,6) 

TRANSCOST6(e,f) 
به e آوری مکان جمعحمل و نقل از  نهیهز

 خرد کردن
uniform(2,5) 

TRANSCOST7(f,g) 
به مرکز  خرد کردنحمل و نقل از  نهیهز

 gخدمات 
uniform(1,3) 

TRANSCOST8(g,b) 
به  gحمل و نقل از مرکز خدمات  نهیهز

 b کارخانه مونتاژ
uniform(1,3) 

TRANSCOST9(f,o) 
به مکان  f خرد کردن حمل و نقل از  نهیهز

 o ضایعات 
uniform(2,5) 

TRANSCOST10(o,a) 
 o مکان ضایعات حمل و نقل از  نهیهز

 a یکمک کنندهتامینبه 
uniform(5,6) 

TRANSCOST11(o,k) 
 oمکان ضایعات حمل و نقل از  نهیهز

 محل دفع ضایعاتبه 
uniform(1,6) 

th(h) 
واحد  کی یاز جداساز h بخشتعداد 

 ریز ریز کردنمحصول 
uniform(1,5) 

vdl(d,l) 
 یاحتمال یهافروشندهاستفاده از  یها نهیهز

d  در دورهl 
uniform(50,150) 

hl(l) یواحد برگزار نهیهز uniform(500,800) 

pij1(i,j) 
از  i محصوالت نوعهر واحد  دیخر نهیهز

 j بندیدسته
uniform(50,150) 

pijh(i,j,h) 
 hخرید هر واحد از بخش  نهیهز

 
uniform(50,150) 

pijk(i,j,k) 
 k هیاول ادهم خرید هر واحد از نهیهز

 
uniform(20,120) 

fih(i,h) 
 h هر واحد از بخشپردازش  نهیهز

 
uniform(50,350) 
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fi2(i,k) 
 k هیاول همد پردازش هر واحد از نهیهز

 
uniform(50,150) 

wij(i,j) محصولهر  دور انداختن نهیهز i نوع  ازj uniform(10,70) 

ka(a) 
 کنندهتامین در دسترس حداکثر تعداد

 lدر دوره  aی کمک
uniform(3000,5000) 

kd(d) 
در  dفروشنده در دسترس حداکثر تعداد 

 lدوره 
uniform(100,200) 

pij2(i,j)  محصول قیمت خریدi  نوعاز j uniform(10,100) 
JAM(C) مسافت بین تولید کننده و توزیع کننده uniform(10,80) 

EC(C,D) 
میزان انتشار دی اکسید کرین حاصل از 

 حمل و نقل بین مشتری و توزیع کننده

 
uniform(10,50) 

EP(C) 
میزان انتشار دی اکسید کربن بین تولید 

 کننده و توزیع کننده

 
uniform(10,40) 

SCD(C,D) مسافت بین مشتری و توزیع کننده uniform(40,70) 
 

رفیت فروشگاه ظظرفیت کارخانه مونتاژ،  افزایشبا  مشخص است،آنالیز و تحلیل حساسیت  2جدول  از نتایجهمانطور که 

اول که نشان  که منجر، به دلیل تولید باالتر و در نتیجه فروش بیشتر می شود، مقدار تابع هدف و تقاضای فروشنده

بدلیل  ی باشدمدهنده سود می باشد افزایش می یابد. همچنین مقدار تابع هدف دوم که اندازه گیری انتشار گاز کربن 

افزایش  کننده  نیز نقل بین تولید کننده و توزیع افزایش حمل و افزایش حمل ونقل بین تامین کننده و کارخانه مونتاژ و

 مقداربا باالتر رفتن هزینه های سیستم انه مونتاژ کننده کمکی به کارخبا افزایش هزینه حمل و نقل از تامینمی یابد. 

ن با همچنی یابد.و مقدار تابع هدف دوم افزایش میمی یابد  کاهشمی باشد تابع هدف اول حاشیه سود که همان مقدار

مقدار حاشیه سود با شیب نزولی کننده ، مسافت بین مشتری و توزیعکنندهکننده و توزیعت بین تولیدمساف افزایش

ن حاصل باکسیدکر میزان انتشار دیافزایش می یابد و مقدار انتشار گاز کربن رشد خیلی زیادی خواهد داشت. با افزایش 

ش حمل ونقل بین اول که هر دو باعث افزای در بازار همچنین اندازه سفارشو  کننده توزیع و نقل بین مشتری و از حمل

مقدار تابع هدف  ومشتری و انتشار گاز کربن خواهد شد مقدار حاشیه سود به مقدار کمی افزایش می یابد  توزیع کننده و

باالتر رفتن  و در نتیجه ایش قیمت خرید که منجر به فروش بیشتردوم به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. با افز

  ایش می یابد.حاشیه سود و باعث افزایش یافتن حمل و نقل برای فروش بیشتر می شود، میزان انتشارگازکربن نیز افز

پیدا کرده است،  فیت فروشگاه مقدار زمان اجرا افزایشو ظر و همچنین مشاهده گردید با افزایش ظرفیت کارخانه مونتاژ

ان اجرا و با شاهد افزایش زم فروشنده زمان اجرا کاهش یافته است. با افزایش قیمت خرید محصولبا افزایش تقاضای 

زمان اجرا  افزایش میزان انتشار دی اکسید کربن حاصل از حمل ونقل بین مشتری و توزیع کننده باعث افزایش جزئی

 کنندهدیتول نیکربن ب دیاکس یانتشار د زانیمو  کننده عیو توز یمشتر نیمسافت ب مقدار گردید، و همچنین با افزایش

ئی زمان اجرا سبب افزایش محسوس زمان اجرا شده است، و افزایش سفارش در بازار اول سبب افزایش جز کننده عیو توز

 گردید.

 
 : آنالیز وتحلیل حساسیت2جدول

تغییرات تغییر در تابع میزان میزان تغییر در تابع میزان تغییر  پارامتر
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 زمان اجرا هدف دوم هدف اول ایجادشده در پارامتر

 0.۵۸1 ۵0۸۳.0۹۴ ۵2۹۸۴۴۴.۴02  مقادیر اولیه 

blCAP PLANT  

 +0.11۶ +۵.۶1۵ +۳۷۷0.۴1۸ دوبرابر ظرفیت کارخانه مونتاژ

ahlCAP STORE  

+۵.۶1۵ +1۴۹۳.۸۴2 دوبرابر ظرفیت فروشگاه  0.2۷2+  

dlDEMDEL  

+۵.۶1۵ +۹۳۶.۸۴2 دوبرابر تقاضای فروشنده  0.0۵۴-  

ijP 

 خرید محصولقیمت  
 +0.11۷ +۵1۴۵۷.20۳ +200۶.۳1۳ دوبرابر

EC 
 میزان انتشار دی

ن حاصل از باکسیدکر

 ونقل بین مشتریحمل

 وتوزیع کننده

 +0.0۵۴ +۵1۴۵۷.20۳ +۹۳۶.۸۴2 دوبرابر

SCD 
مسافت بین مشتری و توزیع 

 کننده
 +0.2۵۷ +۵2۵۷۵.۷۴1 +۹۳۶.۸۴2 دوبرابر

EP 
انتشار دی اکسید  میزان

و  کنندهکربن بین تولید

 توزیع کننده

 +0.2۴2 +۷00۸.۷2۷ +۹۳۶.۸۴2 دوبرابر

NRD 
 +0.0۵۴ +۵2۵۷۵.۷۴1 +۹۳۶.۸۴2 دوبرابر اندازه سفارش در بازار اول

 

 نتیجه گیری -۴

 چند تهبس حلقه تامین زنجیره ای شبکه ای، مدل دوره چند ، ای چند مرحله توسعه برای مدلسازی این پژوهش در
 از وگیریجل برای دفع و مواد، تولید، توزیع، بازیافت تهیه خصوص در گیری تصمیم و محصول بازگشت برای محصولی

دیگر  وتجاری اجتماعی مالحظات کنار در، آوری سود حصول و زیست محیط های آلودگی کاهش منابع، بیشتر اتالف

شد. جهت  همچنین دو تابع هدف سود و اثرات زیست محیطی برای این مسئله در نظر گرفته .مورد بررسی قرار گرفت

لیل حساسیت بر روی بررسی تاثیر تغییرات پارامترهای موثر به عنوان استراتژی های موثر در بهبود مقادیر تابع هدف، تح

وزیع کننده و افت بین تولید کننده و تپارامترهای ظرفیت کارخانه مونتاژ و ظرفیت فروشگاه و تقاضای فروشنده، مس

بیانگر  قیمت خرید و مسافت بین مشتری و توزیع کننده و همچنین اندازه سفارش صورت گرفت و نتایج بدست آمده

استفاده از  بادل توسعه م ،برای مطالعات آتیدر انتها اثرات زیست محیطی می باشد.  تاثیر افزایشی بر تابع هدف سود و

 شود.پیشنهاد میر، و یا استفاده از روش های متاهیورستیک برای حل مسائل در ابعاد بزرگ ته ریزی استوار رویکرد برنام
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 چكیده

ص تخصیگونگی به چ زمینهگذاری یکی از مسایل مهم در ریاضیات کاربردی، اقتصاد و مالی است. این انتخاب بهینه سبد سرمایه 
پردازد. با می و بازده )ریسک( مخاطره( با در نظر گرفتن دو شاخص گذاریسرمایه هایموقعیت)انتخاب مناسب  سرمایهبهینه 

بع مهم تادو و مقایسه  در این مقاله ضمن مطالعه ،گذاریسرمایهدر مساله انتخاب بهینه سبد  مخاطرهتوجه به اهمیت تابع 
سازی بر روی از پیاده بدست آمدهنتایج و  یمپردازمیسازی چندهدفه بهینهرویکرد با  ، به نقش آنها در سبد نهاییمخاطره

 دهیم.یهای بازار بورس تهران را مورد تحلیل قرار مداده

 سازی چند هدفه؛ مرز کارا؛ مخاطره.گذاری؛ بهینهسبد سرمایه کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

در دهه  (Markowitz) را مارکوویتزگذاری سبد سرمایهسازی ریاضی مساله انتخاب بهینه ها در مدلنخستین گام

سازی تحت نهبرنده جایزه نوبل اقتصاد گردید، یک مدل بهی 1990میالدی برداشت. وی، که در سال  19پنجم قرن 

بر  طرهمخایاضی و ار بر اساس عملگر امید رواریانس را معرفی نمود. در این مدل، بازده مورد انتظ -عنوان مدل میانگین

نه می در زمیی و مهیتز و مطالعات وی نقطه آغاز بسیار کلیدواست. اگرچه مدل مارکوپایه عملگر واریانس تعریف شده 

ع ها محققان را به سمت معرفی توابداشت. این ضعف هاییضعفبود، ولی در عمل  گذاری سبد سرمایهسازی بهینه

از  موردو داله، ر این مقمتعددی در ادبیات موضوع معرفی گردیده است. د مخاطره. توابع کردبیشتر رهنمون  مخاطره

بزارهای ارا با  مخاطرهکارگیری این توابع هاز ب بدست آمدههای دهیم. مدلمورد بررسی و مقایسه قرار میآنها را 

های بازار ها روی دادهمدل سازیپیادهز ا بدست آمدهدهیم. در پایان، نتایج ر میسازی چندهدفه مورد کنکاش قرابهینه

 ت.اس [1,4]کننده مطالعه ما در مراجع کننده و تکمیلکنیم. مقاله حاضر دنبالتحلیل میبورس تهران را 
 

 سازی چند هدفهبهینه دیدگاهمدل مارکویتز از  -2

است.  مخاطره آمیزموقعیت  Nاز بین  گذاریسرمایهبه دنبال انتخاب تعدادی موقعیت  گذاررمایهکنید یک س فرض

گذاری است. یهسرما مخاطرهکردن له، بیشینه کردن بازده )مورد انتظار( و در عین حال کمینهأهدف در این مس

اختصاص یابد. این  گذاریسرمایههای که باید به هر یک از موقعیت هستندمتغیرهای تصمیم، کسری از سرمایه 

,𝑥1متغیرها را با  𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑁 و شرایط  سلیقهبا توجه به ا، ر متعددی هایمحدودیتتوان میدهیم. نمایش می

∑ ترین آنها، قیدایپایهاعمال کرد. روی این متغیرها ، گذارسرمایه 𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1 = است. شرط دیگر، نامنفی بودن  1
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کی از سواالت کلیدی پیرامون ی .[1,2,4,5,7]متغیرهاست، که در اینجا به معنای مجاز نبودن فروش استقراضی است 

ورد این دو ااست. برای بر مخاطرهورد( بازده و ا، چگونگی تعریف و محاسبه )برگذاریسرمایهسبد مساله انتخاب بهینه 

ها در یک بازه زمانی را استخراج گیریم. به عبارتی دیگر، اطالعات بازده شرکتکمک می گذشتههای شاخص، از داده

فرض کنید گیریم. )برای هر شرکت( در نظر میها را به عنوان متغیر تصادفی بازده نموده و متغیر تصادفی متناظر با آن

𝑅𝑗  ریاضی با امید 𝑟𝑗  باال، متغیر تصادفی  هایفرضبا توجه به است.   j موقعیتمربوط به بازده متغیر تصادفی یانگر ب  
∑ 𝑅𝑗𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1 صورت زیر  به گذاریسبد سرمایهاین بازده مورد انتظار برای  است. مورد نظرگذاری تناظر با سبد سرمایهم

 :آیدبدست می

𝐸 (∑ 𝑅𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

) = ∑ 𝐸(𝑅𝑗)𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

= ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

 

در  ناگونیگوبا رویکردهای  مخاطرهت باال تعریف شده، سازی سهام به صورهای بهینهبرخالف بازده که در عمده مدل

 مخاطرهان را به عنوبه صورت زیر واریانس این متغیر  [5]ده است. مارکوویتز در نظر گرفته شادبیات موضوع 

 گذاری در نظر گرفت:   سرمایه

𝑽𝒂𝒓 (∑ 𝑅𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

) = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝜎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

 گذاری سبد سرمایهتوان مدل انتخاب بهینه حال با توجه به دو رابطه باال، میاست.   𝑅𝑗و  𝑅𝑖کواریانس   𝜎𝑖𝑗که در آن، 

 :را به یکی از سه صورت زیر در نظر گرفت

min ∑ ∑ 𝑥𝑖𝜎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

− 𝜆 ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

 

     s.t.    𝑥 ∈ 𝑋 

 

max ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

 

s.t.  ∑ ∑ 𝑥𝑖𝜎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 ≤ 𝐿, 

𝑥 ∈ 𝑋 

min ∑ ∑ 𝑥𝑖𝜎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

s.t.    ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1 ≥ 𝜌, 

𝑥 ∈ 𝑋 
 

قابل تحمل است. در مدل  مخاطرهحداکثر  Lدر مدل دوم، ، و گذارحداقل بازده مورد انتظار سرمایه 𝜌 در مدل اول،

نقش  میانکننده یک پارامتر تنظیم 𝜆اند و ار در تابع هدف گنجانده شدهو بازده مورد انتظ مخاطرهسوم، هر دو شاخص 

مجموعه سبدهای شدنی است. با توجه به توضیحاتی که در ابتدای  Xدر هر سه مدل، و اهمیت این دو شاخص است. 

 همین بخش دادیم، معموال 
𝑋 = {(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑁) ∈ ℝ𝑁| ∑ 𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1 = 1,  𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑁}.                                (1)                        

برای او واریانس معروف شده است، در نظر گرفت.  -نمارکوویتز مدل اول را، که به مدل میانگیاز بین این سه مدل، 

روشی هندسی، با یک گذاری را تعریف کرد و یهگذاری بهینه، مرز کارا در سرمابدست آوردن همه سبدهای سرمایه

شده است، این روش هندسی  بیان [1,4]های ممکن، برای محاسبه آن معرفی نمود. همانطور که در بررسی همه حالت

های . یکی از راهگذاری کم باشدههای سرمایاست که تعداد موقعیت آمدفقط برای مواردی کاردر اجرا دارد و  هاییایراد

و بازده مورد  مخاطرهسازی چندهدفه، با در نظر گرفتن غلبه بر این مشکل، پرداختن به مدل مارکوویتز، از منظر بهینه

نید که این دو تابع هدف با یکدیگر در تعارض هستند، چرا که انتظار به عنوان دو تابع هدف جداگانه، است. توجه ک

های چندهدفه، یعنی سازیترین فرض مدلایشود. بنابراین، مساله در پایهبهبود یکی منجر به بدتر شدن دیگری می

رد. از متعددی دا مزایایگذاری، کند. این نوع نگاه به مدل انتخاب بهینه سبد سرمایهتعارض توابع هدف، صدق می

توان با تغییر مخروط دیگر این است که میمزیت . نمایدمی سیم مرز کارا را آسانجمله اینکه، بدست آوردن و تر

توان عدم قطعیت و میهمچنین، . [6]گذار را در مدل اعمال کرد پذیری سرمایهمخاطرهها و سطح ارجحیت ،ترتیب
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 :رسیمله دوهدفه زیر میأسازی چندهدفه، به مسمال رویکرد بهینهبا اع .[6] در نظر گرفت استواری را نیز در مدل 
min  (∑ ∑ 𝑥𝑖𝜎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁
 𝑖=1 , − ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1 )                                                                                       (2) 

     
 s.t.      𝑥 ∈ 𝑋                                                                                  

های کارای مساله دوهدفه باال، پردازد. جوابسازی چندهدفه میتعریف زیر به معرفی مفهوم جواب کارا در بهینه

 گذاری کارا هستند. متناظر با سبدهای سرمایه

 مساله بهینه سازی چند هدفه زیر را در نظر بگیرید: .1 تعریف
min (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), ⋯ , 𝑓𝑝(𝑥)) 

                                                       s.t.      𝑥 ∈ 𝑆 
�̅�بردار  ∈ 𝑆 گویند هرگاه:می باالساله بهینه سازی چند هدفه را یک نقطه کارا برای م 

𝑥 ∈ 𝑆, 𝑓𝑗(𝑥) ≤ 𝑓𝑗(�̅�), 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 ⟹  𝑓𝑗(𝑥) = 𝑓𝑗(�̅�), 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 
 ضیه زیر را داریم. قسازی چندهدفه، دار در بهینهبا توجه به روش مجموع وزن

 اگر و تنها اگر اسکالر  ،کاراست (2)له أبرای مسگذاری محدب است. یک سبد سرمایه Xفرض کنید مجموعه . 1قضیه 

θ ∈  أله زیر بهینه باشدوجود داشته باشد، به طوری که این سبد، برای مس (0,1)

min [𝜃 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝜎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

+ (1 − 𝜃) (− ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

)]   

                                         s.t.           𝑥 ∈ 𝑋 
د و بازده مور مخاطرهستان بین ب -گذاری کارا، کارای سره نیز خواهند بود و لذا بدهسبدهای سرمایهتحت شرایطی، 

سبدها در مقابل  ، کارایی[3]هنیگ  مفهومکارایی سره به تعریف دار خواهد شد. به عالوه، با توجه به انتظار کران

 ها وجود دارد. گذار حفظ خواهد شد و لذا نوعی از پایداری در جوابهای سرمایهکوچک در ارجحیت هایتغییر
را در  بورس اوراق بهادار تهرانشرکت از  10های مربوط به قیمت پایانی سهام دادهدازیم. پربه ترسیم مرز کارا می

دانند که نمودارهای قیمت سهام در هر گیریم. افرادی که با تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه آشنایی دارند، مینظر می

های مربوط به قیمت داده هدهند. در اینجا، ما بترین را نمایش میمت آغازین، پایانی، باالترین و پایینیروز چهار ق

های ایم. با استفاده از دادهپرداخته، 1397تا مهر  1393سال، از فروردین  5های زمانی سه ماهه به مدت پایانی در بازه

 ،های اشاره شدهمبتنی بر داده ،ههدف سپس با حل مساله دوایم. های پایانی را بدست آوردهخام، تغییرات نسبی قیمت

 بدست آمدهایم. مرز کارای گرفتهدر نظر  (1)ایم. مجموعه شدنی سهام را به صورت مرز کارا را محاسبه و بررسی کرده

 بدست آمده 95/0، ...، 15/0، 1/0، 05/0به صورت  𝜃 با تغییر پارامتر اسکالرساز این نتیجه شود.دیده می 1در شکل 

 ریزی ریاضیسازی چندهدفه با حل تنها چند مساله برنامهآوردن مرز کارا با رویکرد بهینهکه بدست نیدکتوجه  .است

این  1و شکل  را برای جزئیات بیشتر ببینید [1,4]جع امر) تر از روش مارکویتز استشود و به مراتب سادهانجام می

 (. مقایسه نمایید [1]در  1را با شکل  مقاله
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 واریانس -هدفه میانگینکارای مدل دو: مرز 1شکل 

   

 احتمالی  مخاطرهمدل مبتنی بر  -3

 احتمالی بر اساس رابطه مخاطرهدر این بخش، 
min

1≤𝑗≤𝑁
𝑃(|𝑅𝑗𝑥𝑗 − 𝑟𝑗𝑥𝑗| ≤ Θ𝜀) 

کل سبد  مخاطرهمتوسط  εو  مخاطرهثابتی برای تنظیم سطح  Θتابع احتمال،  (.)Pه در آن ، کشودتعریف می

ε و از رابطه استگذاری سرمایه =
1

𝑁
∑ 𝜎𝑗

𝑁
𝑗=1 گیریمدو هدفه زیر را در نظر می لهأ. مس[7] آیدست میدب 

max ( min
1≤𝑗≤𝑁

𝑓𝑗(𝑥𝑗) , ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗) 𝑁
𝑗=1        

                                              s.t.     𝑥 ∈ 𝑋,                                                                    
𝑓𝑗(𝑧) در آن هک = 𝑃(|𝑅𝑗𝑧 − 𝑟𝑗𝑧| ≤ Θ𝜀) .با اضافه کردن متغیر y و N تبدیل  محدودیت، مساله باال به مساله زیر

 شود:می
max  (𝑦, ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1) 

                                                                 s.t.  𝑦 ≤ 𝑓𝑗(𝑥𝑗),           𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑁 
                                                                     𝑥 ∈ 𝑋, 

𝑦که  ≤ 𝑓𝑗(𝑥𝑗)  محدودیت احتمالیj-م است. با در نظر گرفتن توزیع نرمال برای ا𝑅𝑗:داریم ، 

𝑓𝑗(𝑥𝑗) = 2 ∫
1

√2𝜋𝜎𝑗

𝑒
−

𝑝𝑗
2

2𝜎𝑗
2

𝑑𝑝𝑗

Θ𝜀
𝑥𝑗

0

 

های بیان شده ادهدسازی چندهدفه و اجرای مدل روی باال به کمک رویکرد اسکالرسازی در بهینهدوهدفه با حل مساله 

ساله مورد اشاره در این م، مرز کارای [7]در مرجع  ایم.نمایش داده 2در بخش قبل مرز کارا را بدست آورده و در شکل 

 نیز [4]ر مرجع تولید شده است. این مرز د و بر پایه یک جواب بهینه خاص KKTبخش با استفاده از شرایط بهینگی 

مقعر دارد  خطیِای ، ساختاری نسبتا خطی و گاه قطعه[7]مورد تحلیل و کنکاش قرار گرفته است. مرز بدست آمده در 

قاله ست آمده در ممرز کارای بداین ایراد به که گذاری ندارد؛ در حالیو سازگاری چندانی با واقعیت مساله سبد سرمایه

     وارد نیست. ضر حا
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 : مرز کارای مدل دوهدفه احتمالی2شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه -4

سازی چندهدفه رویکرد و بازده، بهینه مخاطرهبین  دهد که با توجه به تعارض موجودنشان می این مقالهایج نت

بدست است. این رویکرد هدفه، سازی تک، نسبت به مدلگذاریهتری برای بررسی مساله انتخاب سبد سرمایمناسب

با تغییر  گذارپذیری سرمایهمخاطرهسطح ها و قابلیت اعمال ارجحیت ،نمایدمی ترسیم مرز کارا را آسانآوردن و تر

 در نظر گرفت. عدم قطعیت و استواری را نیز در مدل توان مخروط ترتیب را دارد و می

ایج ن سبدها نتهای بررسی شده، از منظر متنوع بودروی داده بررسی شده، تابع احتمالی، بر مخاطرهاز بین دو تابع 

و سبدهای  تر در سخنرانی مربوطه ارائه خواهد شد(آمده به طور مفصل)نتایج و نمودارهای بدست دهدبهتری می

 رهمخاط با سازی چندهدفهبهینه نیز مدلینید( را بب [1] )مرجع یی نسبیااز منظر کارنماید. تری تولید میمتنوع

  کند. تر عمل میموفق ،احتمالی
 

 مراجع -5

[1] Amini, M., Javadi, S., Soleimani-damaneh, M.; "Optimal portfolio selection based on various risks", 
Riaziat va Jameeh [Mathematics and Society], 4, 49-67, (1398), In Persian.  

[2] Cai, X.Q., Teo, K. L., Yang, X.Q., Zhou, X.Y.; "Portfolio optimization under a minimax rule", 
Management Science, 46, 957-972 (2000). 

[3] Ehrgott, M.; "Multicriteria Optimization", Springer, New York, (2005). 
[4] Javadi, S.; "Portfolio selection based on the minimax risk", Master dissertation, University of 

Tehran, (2019), In Persian. 

[5] Markowitz, H.; "Portfolio selection", The Journal of Finance, 7, 77-91, (1952). 
[6] Rahimi, M., Soleimani-damaneh, M.; " Robustness in Deterministic Vector Optimization", 

Journal of Optimization Theory and Applications, 179, 137-162, (2018). 

[7] Sun, Y., Aw, G., Teo, K., Zhou, G.; "Portfolio optimization using a new probabilistic risk measure", 
Journal of Industrial and Management Optimization, 11, 1275-1283, (2015). 
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 های رگرسیون و تطبیق گشتاوربا روش سازی سبد سهامتولید سناریو در مسأله بهینه

 2فرناز هوشمند خلیق ،1زهره انوشیروانی

 anoushirvaniz@aut.ac.ir ؛ایران ،تهران ،صنعتی امیرکبیردانشگاه  ،دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر1
 f.hooshmand.khaligh@aut.ac.ir ؛ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوترع2

 
  

 چكیده

، عدم قطعیت حاظ کردنلهای یکی از راه و ها تحت تأثیر عدم قطعیت قرار داردسازی سبد سهام، بازدهی داراییدر مسأله بهینه
 ز فضای عدممایش خوبی ان که ای از سناریوهاستمجموعهتولید  هاالزمه این مدلریزی تصادفی است. های برنامهاستفاده از مدل

 های تاریخیدادهبنای بر مها، تولید سناریو بازدهی سهام شرکتدر دسترس بودن اطالعات گذشته قطعیت ارائه دهد. با توجه به 
بیق ون، روش تطر رگرسیبسه روش تولید سناریو را مورد مطالعه قرار خواهیم داد: روش مبتنی  ،این مقاله در متداول است. امری

 بد سهامسسازی ینهمدل به سپس، کنیم،سازی میهای بورس تهران، پیادههای مذکور را روی دادهتاور و روش ترکیبی. روشگش
ایداری پهای اخصهای مذکور را از نظر شرا به ازای سناریوهای تولید شده حل و روش ارزش در معرض خطر شرطی تحت معیار

   نماییم.میای مقایسه نمونهای و دروننمونهبرون

 .داریپای؛ شتاورگ طبیق؛ روش تروش رگرسیون؛ تولید سناریو ریزی تصادفی؛سبد سهام؛ برنامه سازیبهینهکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

طور قطعی معلوم پارامترهای مسأله به  مقدار سازی که در دنیای واقعی با آنها مواجهیم،در بسیاری از مسائل بهینه

 ریزی تصادفیبرنامه در این راستا، مسأله لحاظ گردد. بندیفرمولو الزم است عدم قطعیت به شیوه مناسبی در  نیست

در قالب یک مجموعه از سناریوها نمایش داده فضای عدم قطعیت یک رویکرد متداول است که در آن  ایمرحله دو

محقق شدن که به ترتیب، قبل و بعد از شوند می تقسیمو دوم  شود و تصمیمات به دو دسته تصمیمات مرحله اولمی

ای است که در ای نیز تعمیمی از مسائل دو مرحلهریزی تصادفی چند مرحلهگردند. مسائل برنامهقطعیت اتخاذ می عدم

. برای استشود و مجموعه سناریوها در قالب درخت سناریو قابل نمایش آن عدم قطعیت در چند مرحله محقق می

 مراجعه نمایید. [1]به  بیشتر با این مسائلآشنایی 

ای از سناریوهاست که نمایش خوبی از فضای عدم قطعیت ارائه تولید مجموعه ریزی تصادفی،ی برنامههاالزمه مدل

های های آماری و روشگیری، روشمبتنی بر نمونههای های تولید سناریو به سه دسته روش، روش[2] در مقاله دهد.

های ن است که در دسته روشروش رگرسیوهای شناخته شده، یکی از روش اند.بندی شدهدسته سازیمبتنی برشبیه

کند. برای آشنایی ، یک رابطه خطی بین پارامترهای غیرقطعی توصیف میهای تاریخیداده بر مبنایآماری قرار دارد و 

است که  آماریهای دسته روش متعلق به هارا ببینید. روش تطبیق گشتاور یکی دیگر از روش [4]و  [3]با این روش، 

کند که گشتاورهای تعیین میای مقدار پارامترهای غیرقطعی تحت هر سناریو و احتمال وقوع هر سناریو را به گونه

های تاریخی یا نظر کارشناسان تعیین شده( فرض )که بر اساس دادهمتناظر با سناریوهای تولید شده به یک مقدار پیش

 ر مقاالترود لذا، دبه شمار می روش تطبیق گشتاوراز معایب حل یک مدل غیرخطی نامحدب نیاز به . [5]نزدیک باشد 

 رویکردهایی برای تقریب مدل تطبیق گشتاور با یک مدل خطی پیشنهاد شده است. [7] و [6]

شویم و آن را متمرکز می استتحت تأثیر عدم قطعیت  بسیارسازی سبد سهام که روی مسأله بهینه در این مقاله،
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رگرسیون، های روشبرای تولید سناریوها،  کنیم.بندی میفرمول (CVaR) ارزش در معرض خطر شرطی معیارتحت 

مدل را به ازای سپس  کنیم.سازی میهای بورس تهران پیادهاز این دو را مطالعه و روی داده رکیبیتتطبیق گشتاور و 

-ای مقایسه مینمونهای و دروننمونهی پایداری برونهاهای مذکور را از نظر شاخصسناریوهای تولید شده حل و روش
بندی آن تحت سازی سبد سهام و فرمولبه شرح مسأله بهینه 2قسمت بدین شرح است: دهی این مقاله سازماننماییم. 

به  4دهد. قسمت ، تطبیق گشتاور و ترکیب این دو را شرح میرگرسیون هایروش 3پردازد. قسمت می CVaRمعیار 

نیز به  5کند. قسمت ها را مقایسه میپردازد و پایداری روشهای بورس تهران میههای مذکور روی دادازی روشسپیاده

 پردازد.گیری مینتیجه

 شرح مسأله -2

𝕀فرض کنید  = {1,2, … , 𝑛}  با اندیس(𝑖مجموعة دارایی )گذاری را در نظر بگیرید های موجود در بازار باشد. سرمایه

در سبد  𝑖بیانگر ارزش دارایی  𝑎𝑖واحد پول نقد و یک سبد اولیه متشکل از تعدادی دارایی را در اختیار دارد که  𝐶که 

𝑖. بازدهی دارایی استاولیه  ∈ 𝕀  غیرقطعی است و در این خصوص، مجموعة𝕊 = {1,2, … , 𝑆}  با اندیس(𝑠 از )

 را در هر دوره باشد. او قصد دارد سبدمی 𝑠احتمال وقوع سناریوی  𝑝𝑠پذیر است و سناریوها امکان

 𝑡 ∈  𝕋 = {1,2, … , 𝑇} و معیار ارزش در معرض خطر شرطی یافتهسبد تعدیل طوری تعدیل کند که متوسط بازدهی 

𝑟𝑖,𝑡و  دارایی فاقد ریسکبازدهی  𝑟0. بیشینه گردد آن
𝑠  بازدهی سهم𝑖  در دوره𝑡  تحت سناریو𝑠  است. هر واحد مالی

𝑖  خرید یا فروش روی هر دارایی ∈ 𝕀 به ترتیب معادل  یمشمول هزینة تراکنش𝜑𝑖 𝜑𝑖و   
ی است که صدک 𝛼. گرددمی ′

سازی بازدهی و به ترتیب بیانگر اهمیت نسبی هدف بیشینه 𝜆2و  𝜆1شود و در نظر گرفت می 𝐶𝑉𝑎𝑅برای شاخص 

 کنیم:متغیرهای تصمیم را به صورت زیر تعریف می شرطی هستند. سازی ارزش در معرض خطربیشینه
𝑠 : 𝑥0,𝑡 یتحت سناریو 𝑡در دوره  دارایی فاقد ریسکگذاری در میزان سرمایه

𝑠  
𝑠 : 𝑥𝑖,𝑡 یتحت سناریو 𝑡در دوره  𝑖سهم فروش  و به ترتیب بیانگر میزان خرید

𝑠 , 𝑦𝑖,𝑡
𝑠  

𝑠 : 𝑤𝑖,𝑡 یتحت سناریو 𝑡در دوره در سبد  𝑖موجودی سهم 
𝑠  

𝑠 : 𝑅𝑡 یتحت سناریو 𝑡بازدهی سبد در دوره 
𝑠 

 𝑡 : 𝑉𝑡مقدار ارزش در معرض خطر در دوره 
𝑉𝑡 : 𝑢𝑡از  𝑠تحت سناریوی   𝑡انحراف مثبت بازدهی در دورة 

𝑠 

دار متوسط بازدهی سبد و ارزش مجموع وزن تابع هدف .شودبندی میفرمول POPبدین ترتیب مسأله در قالب مدل 

-بیانگر آن است که پس از انجام معامالت و پرداخت هزینه (3)و  (2) قید کند.در معرض خطر شرطی آن را بیشینه می
𝑖ارزش هر دارایی  (5) و (4)د وگردد. قیانداز میدر دارایی فاقد ریسک پسهای تراکنش، وجه نقد مازاد  ∈ 𝕀  را در سبد

قید  و کندمحاسبه می 𝑉𝑡از  بازدهی سبد را انحراف مثبت (7)قید  وبازدهی سبد  (6)قید  کند.یافته تعیین میتعدیل

𝑒𝑡 آن کند که درعدم ناهماهنگی میان تصمیمات را تضمین می (8)
𝑠,𝑠′

 ′𝑠 و 𝑠ی هاسناریو پارامتری دودوئی است که اگر 

 در غیر این صورت، صفر است. یک و تاریخچه یکسانی داشته باشند، 𝑡دوره تا 
(POP) 

(1) 
max  𝑧 = ∑ (𝜆1  (∑ 𝑝𝑠𝑅𝑡

𝑠

𝑠∈𝕊

) + 𝜆2(𝑉𝑡 −
1

1 − 𝛼
∑ 𝑝𝑠𝑢𝑡

𝑠 

𝑠∈𝕊

))

𝑡∈𝕋

 

(2) s.t.        𝑥0,1
𝑠 = ℎ − ∑ (1 + 𝜑𝑖)𝑥𝑖,1

𝑠
𝑖∈𝕀 + ∑ (1 − 𝜑𝑖

′)𝑦𝑖,1
𝑠

𝑖∈𝕀      ∀𝑠 ∈ 𝕊 

(3) 𝑥0,𝑡
𝑠 = (1 + 𝑟0)𝑥0,𝑡−1

𝑠 − ∑(1 + 𝜑𝑖)𝑥𝑖,𝑡
𝑠

𝑖∈𝕀

+ ∑(1 − 𝜑𝑖
′)𝑦𝑖,𝑡

𝑠

𝑖∈𝕀

  ∀𝑡 ∈  𝕋: 𝑡 ≥ 2, ∀𝑠 ∈ 𝕊 

(4) 𝑎𝑖 + 𝑥𝑖,1
𝑠 − 𝑦𝑖,1

𝑠 = 𝑤𝑖,1
𝑠     ∀𝑠 ∈ 𝕊 , ∀𝑖 ∈ 𝕀 

(5) 𝑤𝑖,𝑡
𝑠 = (1 + 𝑟𝑖,𝑡−1

𝑠 )𝑤𝑖,𝑡−1
𝑠 − 𝑦𝑖,𝑡

𝑠 + 𝑥𝑖,𝑡
𝑠    ∀𝑖 ∈ 𝕀, ∀𝑡 ∈  𝕋: 𝑡 ≥ 2, ∀𝑠 ∈ 𝕊 
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(6) 
𝑅𝑡

𝑠 =
(1 + 𝑟0)𝑥0,𝑡

𝑠 + ∑ (1 + 𝑟𝑖,𝑡
𝑠 )𝑤𝑖,𝑡

𝑠
𝑖∈𝕀

ℎ + ∑ 𝑎𝑖𝑖∈𝕀

− 1      ∀𝑠 ∈ 𝕊, ∀𝑡 ∈  𝕋 

(7) 𝑢𝑡
𝑠 ≥  𝑉𝑡 − 𝑅𝑡

𝑠   ∀𝑡 ∈  𝕋 , ∀𝑠 ∈ 𝕊 

(8) 𝑤𝑖,𝑡
𝑠 = 𝑤𝑖,𝑡

𝑠′
,   𝑦𝑖,𝑡

𝑠 = 𝑦𝑖,𝑡
𝑠′

,   𝑥𝑖,𝑡
𝑠 = 𝑥𝑖,𝑡

𝑠′
         ∀𝑖 ∈ 𝕀, ∀𝑡 ∈  𝕋 , ∀𝑠 ∈ 𝕊: 𝑒𝑡

𝑠,𝑠′
= 1 

(9) 𝑥𝑖,𝑡
𝑠  , 𝑥0,𝑡

𝑠  , 𝑦𝑖,𝑡
𝑠 , 𝑤𝑖,𝑡

𝑠 , 𝑢𝑡
𝑠 ≥ 0 free 𝑉𝑡, free 𝑅𝑡

𝑠 

 تولید سناریو هایروش -3

 رگرسیون مبتنی بر روش -1. 3

مبتنی روش . دورة گذشته در اختیار باشد 𝜏باشد و این اطالعات به ازای  𝑡در دورة  𝑖بازدهی سهم  𝑟𝑖,𝑡 فرض کنید

 رابطه دورة قبل  𝐿 طول های موجود در بازار دربین بازدهی هر دارایی در هر دوره و بازدهی کلیة دارایی رگرسیونبر 

 :کندتعیین می را (10)

(10) 𝑟𝑖,𝑡 = ∑ ∑ 𝛿𝑖,𝑖′ ,ℓ

𝑖′∈𝕀

𝑟𝑖′,𝑡−ℓ

𝐿

ℓ=1

+ 𝛽𝑖 + 𝜖𝑖      

′𝛼𝑖,𝑖که ضرایب  ,ℓ  و𝛽𝑖 ماتریسدرواقع، د. نشوهای تاریخی و با روش تقریب کمترین مربعات محاسبه میبر اساس داده-
نظر بگیرید که به ترتیب به آنها ماتریس مستقل، ماتریس پاسخ و ماتریس  در 1شکل  مطابق بارا  𝜃و  𝑋 ،𝑌های 

شود که با حل آن با اعمال روش تقریب کمترین مربعات دستگاه زیر حاصل میشود. ضرایب رگرسیون گفته می

′𝛿𝑖,𝑖مجهوالت  ,ℓ   و𝛽𝑖 گردد.عیین میت 
𝑌 × 𝑋𝑇 = ∆ × 𝑋 × 𝑋𝑇 

𝜖، (10)در رابطة  = [𝜖1 𝜖2 ⋯ 𝜖𝑛]𝑇  برداری غیرقطعی است که توزیع نرمال با میانگین صفر و کواریانس

Σ =
𝐸𝐸𝑇

𝑇−𝐿−𝑛−1
𝐸کند که در آن پیروی می  = 𝑌 − ∆ × 𝑋گیری از این توزیع و با توجه .بدین ترتیب، سناریوها با نمونه

 را ببینید. [8]برای جزئیات بیشتر  .گردندتولید می (10)به رابطة 

 

 

 

 در روش مبتنی بر رگرسیون 𝜽و  𝑿 ،𝒀های : ماتریس1شكل 
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 ق گشتاوریبروش تط -2. 3

مترهای امقادیری برای گشتاورهای اول تا چهارم پار های تاریخی یا نظر کارشناسان،با توجه به داده در این روش،

مدل  با حل یک وقوع سناریوهااحتمال مقدار پارامترهای غیرقطعی تحت هر سناریو و . سپس گرددتعیین میغیرقطعی 

گردد که مقدار گشتاورهای پارامترهای غیرقطعی به ازای سناریوهای تولید ای تعیین میسازی غیرخطی به گونهبهینه

-ریزی تصادفی دو مرحلهما این مدل را برای تولید سناریو برای یک مدل برنامه شده نزدیک باشد.ه مقادیر برآوردشده ب
، گشتاور سوم و گشتاور چهارم مورد انتظار میانگین بیانگر به ترتیب را𝑉𝑖 و 𝑀𝑖 ، 𝑈𝑖 پارامترهای دهیم.ای شرح می

𝜔𝑖𝑗فرض کنید  و در نظر بگیرید 𝑗و  𝑖 کواریانس مورد انتظار بازدهی دو داراییرا مبین  𝐶𝑖𝑗 و 𝑖بازدهی دارایی 
1 ،𝜔𝑖

و  2

𝜔𝑖
𝑟𝑖. متغیرهای مسأله باشد دارایی های نسبی اهمیت تطابق گشتاورهای دوم تا چهارم برای هروزن 3

𝑠 ،𝑝𝑠 ،𝐶𝑖𝑗
+ ،𝐶𝑖𝑗

− ،

𝑈𝑖
+ ،𝑈𝑖

− ،𝑉𝑖
𝑉𝑖و  +

و میزان  𝑠 سناریوی احتمال وقوع ،𝑠تحت سناریوی  𝑖بازدهی دارایی هستند که به ترتیب مبین  −

کنیم، به صورت زیر اشاره می MMPمدل تطبیق گشتاور که به آن تحت  باشند.می انحرافات از مقادیر مورد انتظار

کند و قید ها از مقدار مورد انتظار گشتاورها را کمینه میمجموع انحراف (11)تابع هدف شود که در آن بندی میفرمول

ای کافی است در حالت چند مرحلهدهد. توجه کنید که یک کران پایین روی احتمال وقوع هر سناریو قرار می (17)

 بندی و حل گردد.برای هر زیردرخت، فرمول MMPمدل 
 (MMP) 

(11) 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜔𝑖𝑗
1 (𝐶𝑖𝑗

+ + 𝐶𝑖𝑗
−)𝑖,𝑗∈𝕀 + ∑ 𝜔𝑖

2(𝑈𝑖
+ + 𝑈𝑖

−)𝑖∈𝕀 + ∑ 𝜔𝑖
3(𝑉𝑖

+ + 𝑉𝑖
−)𝑖∈𝕀  

(12) s.t     ∑ 𝑝𝑠
𝑠∈𝕊 𝑟𝑖

𝑠 =  𝑀𝑖     , ∀𝑖 ∈ 𝕀 

(13) ∑ 𝑝𝑠
𝑠∈𝕊 = 1  

(14) ∑ 𝑝𝑠(𝑟𝑖
𝑠 −  𝑀𝑖)(𝑟𝑗

𝑠 − 𝑀𝑗)𝑠∈𝕊 + 𝐶𝑖𝑗
+ − 𝐶𝑖𝑗

− = 𝐶𝑖𝑗       ∀𝑖 , 𝑗 ∈ 𝕀    

(15) ∑ 𝑝𝑠(𝑟𝑖
𝑠 −  𝑀𝑖)

3
𝑠∈𝕊 + 𝑈𝑖

+ − 𝑈𝑖
− = 𝑈𝑖        ∀𝑖 ∈ 𝕀  

(16) ∑ 𝑝𝑠(𝑟𝑖
𝑠 −  𝑀𝑖)

4
𝑠∈𝕊 + 𝑉𝑖

+ − 𝑉𝑖
− = 𝑉𝑖         ∀𝑖 ∈ 𝕀  

(17) 𝑝𝑠 ≥ 휀  𝑝𝑠 ≥ 0 , ∀𝑠 ∈ 𝕊 

(18) 𝐶𝑖𝑗
+, 𝐶𝑖𝑗

− , 𝑈𝑖
+, 𝑈𝑖

−, 𝑉𝑖
+, 𝑉𝑖

−  ≥ 0    ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝕀 

 روش ترکیبی -3. 3

برای تقریب آن با یک مدل  رویکردی [6] و [7]در بر است، لذا غیرخطی و نامحدب و حل آن زمان MMPمدل 

با روش دیگری )مثالً روش مقدار پارامترهای غیرقطعی تحت هر سناریو  به این صورت کهخطی مطرح شده است 

این مقاله، در شود. ها به کار گرفته میصرفاً برای محاسبة احتمال MMPگردد و مبتنی بر رگرسیون( محاسبه می

 .است MMPها را روش رگرسیون و سپس محاسبة احتماالت با مدل منظور از روش ترکیبی، تعیین بازدهی دارایی

 اینمونهای و بروننمونهیداری دروناپ -4. 3

شود که این جواب چقدر به سناریوهای تولید شده این سوال مطرح می بریم،وقتی یک روش تولید سناریو را به کار می

گردند. فرض کنید یک روش مطرح میای نمونهبرونای و نمونهدرونهای پایداری حساس است. بدین منظور، شاخص

-گوییم پایداری درونام باشد. 𝑘مجموعة سناریوهای تولید شده در اجرای  𝕊𝑘ایم و بار اجرا کرده 𝐾تولید سناریو را 
برابر  ها تقریباً هر یک از این مجموعهتحت سازی مسألة بهینهی تابع هدف ای وجود دارد هرگاه، مقدار بهینهنمونه

𝑥𝑘 فرض کنید، باشند، به عبارت دیگر
به  ایتصادفی دو مرحلهمسألة مقدار بهین متغیرهای تصمیم مرحلة اول در یک  ∗

𝑓(𝑥𝑘و  𝕊𝑘ازای مجموعة سناریوی 
∗ , 𝕊𝑘)  به ازای جواب  آنمقدار تابع هدف𝑥𝑘

 𝕊𝑘و تحت مجموعة سناریوهای  ∗
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,𝑘ای برقرار است هرگاه به ازای هر نمونهگوییم پایداری درونمی .باشد 𝑘′ = 1, … , 𝐾 داشته باشیم 

𝑓(𝑥𝑘
∗ , 𝕊𝑘) ≅ 𝑓(𝑥𝑘′

∗ , 𝕊𝑘′) .های بهین به دست آمده از ای وجود دارد هرگاه ارزیابی جوابنمونهبرونییم پایداری گو

تحت فضای کامل سناریوها تقریبًا یکسان باشد. اما باتوجه به آنکه عمومًا   𝕊𝑘های سازی متناظر با مجموعهمدل بهینه

گوییم گردد که طبق آن میتری از این شرط استفاده میر نیست، حالت ضعیفافضای کامل سناریوهای مسأله در اختی

,𝑘به ازای هر  هرگاهای برقرار است نمونهپایداری برون 𝑘′ = 1, … , 𝐾 داشته باشیم𝑓(𝑥𝑘
∗ , 𝕊𝑘′) ≅ 𝑓(𝑥𝑘′

∗ , 𝕊𝑘) . 

 را ببینید. [9]برای جزئیات بیشتر 

 نتایج محاسباتی -4

( www.tsetmc.com های بورس تهران )دریافت شده از سایتروش مبتنی بر رگرسیون و روش ترکیبی را روی داده

-کنیم و بر این اساس، دو روش را از نظر شاخصحل میای در حالت دومرحلهرا  POPسازی و بر اساس آن مدل پیاده
را در نظر  5000و  3000، 2000، 1000بدین منظور، برای تعداد سناریوها، حاالت م. نماییهای پایداری مقایسه می

همچنین، در روش ترکیبی، مقدار مورد انتظار  کنیم.میبار اجرا  10ها را برای هر حالت، هر یک از روشگیریم و می

 کنیم.های تاریخی برآورد میگشتاورها را  بر اساس داده

بر گردد با افزایش تعداد سناریوها بسیار زمانمدل تطبیق گشتاور که در روش ترکیبی حل میاز نظر زمان اجرا، 

 3ت زمانی نیست جواب بهین مدل را در محدودی قادر CPLEXیاب سناریو، بهینه 3000شود به طوری که برای می

تابع هدف  ، مقدار بهین2شکل . است ثانیه 13ساعت بیابد، اما زمان اجرای روش مبتنی بر رگرسیون به طور متوسط 

دهد و انحراف آن را از مقدار متوسط این بار اجرای روش مبتنی بر رگرسیون نشان می 10را به ازای  POPمسألة 

داد سناریو کاهش یافته و از جایی به با افزایش تعشود این انحراف طور که مالحظه میکند. همانمقادیر توصیف می

توان نتیجه گرفت که در لذا، میسناریو این انحراف تقریبا یکسان است(.  6000و  5000شود )برای بعد تقریبا ثابت می

مقدار مناسبی برای  5000یابد و ای با افزایش تعداد سناریوها بهبود مینمونهروش مبتنی بر رگرسیون شاخص درون

 6000و  5000ای در روش مبتنی بر رگرسیون به ازای نمونهبرونباشد. به عالوه، مقدار شاخصسناریوها میتعداد 

 .باشدسناریو نیز مناسب می

   
 سناریو 3000)ج(  سناریو 2000)ب(  سناریو 1000)الف( 

  

 

  سناریو 6000)هـ(  سناریو 5000)د( 
 بار اجرا در روش مبتنی بر رگرسیون 10ای به ازای نمونهارزیابی شاخص درون: 2شكل 

دهد و انحراف آن را از بار اجرای روش ترکیبی نشان می 10را به ازای  POPمقدار بهین تابع هدف مسألة  3شکل 

ای، نمونهشود که از نظر شاخص دروننتیجه می 3شکل و  2شکل کند. با مقایسة مقدار متوسط این مقادیر توصیف می
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 روش مبتنی بر رگرسیون از روش ترکیبی بهتر است.

 
 

 

 سناریو 3000)ج(  سناریو 2000)ب(  سناریو 1000)الف( 
 ترکیبی روشبار اجرا در  10ای به ازای نمونهارزیابی شاخص درون :3شكل 

 بندیجمع -5

ها روش .طرح شدمبررسی و برای تولید سناریوها سه روش  CVaRسازی سبد سهام با معیار در این مقاله مدل بهینه

ه کلت دارند تایج دالنهای پایداری مقایسه گردید. سازی و از نظر زمان اجرا و شاخصهای بورس تهران پیادهروی داده

 تر است.نسبت به دو روش دیگر از نظر زمان اجرا و پایداری مناسبرگرسیون  مبتنی بر روش
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 چكیده

 هاشرکت. کنندیمرکنی اساسی یاد  عنوانبهدید جبرای ماندگاری در صنعت از توسعه محصول  هاشرکتپیچیده امروزی  طیشرادر 
ی هاروش. یکی از این دهندیمی جدید در فرآیند توسعه محصول انجام هانگرشو  کردهایروی بسیاری برای استفاده از هاتالش

ی این بندرتبهدر توسعه محصول جدید،  زمانهمبر مهندسی  مؤثراست. در این مقاله با شناسایی عوامل  زمانهمنوین مهندسی 
. برای بیان نظرات گرددمیی با استفاده از روش مالتی مورا، موسرا و ترکیب این دو روش انجام بندرتبه. این شودمی انجامعوامل 

. شودمی ارائهبه مقادیر کمی، روش تجمیع نظرات خبرگان نیز  رهایمتغه که با تبدیل این شدی زبانی استفاده رهایمتغخبرگان از 
ی مالتی مورا، موسرا و ترکیب این هاروشسعه محصول جدید با استفاده از در تو زمانهمبر مهندسی  مؤثری عوامل بندرتبهنتایج 

 .گرددمیدو بیان 

 .پروژه توسعه محصول جدید ؛موسرا ؛مالتی مورا ؛یبندرتبه ؛زمانهمی مهندس کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

. در این شوندیمی موجود متحمل هایدگیچیپی زیادی از جانب مشتریان، سایر رقبا و همچنین فشارها هاشرکتامروزه 

ی مشتری و حفظ ازهاینبرای حفظ و بقای خود و همچنین افزایش سود، افزایش سرعت پاسخگویی به  هاشرکتمیان 

 جدید رویکردهای این از یکی .[1]اندشدهدادهسوق  هانهیهزرضایتمندی مشتریان به سمت تمرکز بر مقوله ماهش 
برای بهبود وضعیت  چراکه ؛اهمیت بسیاری دارد زمانهمست. امروزه استفاده از مهندسی ا زمانهم استفاده از مهندسی

 صورتبهاقتصادی شرکت و باقی ماندن در چرخه رقابت نیاز است تا طراحی، بررسی، ساخت و آزمایش یک محصول جدید 

 مهندسی است. رویکرد مشتری و تولید طراحی، اصلی جنبه سه دارای زمانهم ی مهندسیطورکلبهانجام شود.  زمانهم
 دست یریگچشم بهبودهای به محصول، و مشتری آن تولید محصول، طراحی داشتن نظر در با که سعی دارد زمانهم
است و محاسبات  قرارگرفتهی موردبررسی توسعه محصول جدید هاپروژهدر  زمانهممهندسی  [3]در تحقیق  .[2]یابد

 است. شدهانجام زمانهمبر اساس مهندسی  هاتیفعالمربوط به شبکه 

روش  ،است شدهاضافهبه آن  روش فرم تکثیر کامل [4]همان روش مورا است که در تحقیق  درواقعروش مالتی مورا 

و  سود دهدر سمت مقابل روش موسرا نسبت ساده معیارهای  مورا شامل روش سیستم نسبی و روش نقطه مرجع است.

ارائه گردید. در مقاالت زیادی از روش مالتی  [7] . روش مورا برای اولین بار در مقاله[5,6]کندیمزیان ده را محاسبه 

 شدهاستفادهی هواپیماهای جنگی بندرتبهاز روش مالتی مورا برای  [8] نمونه در مقاله عنوانبه .است شدهاستفادهمورا 

در   است. دهگردی استفاده شدهکنترلدر شرایط اقتصادی  هاپروژهاز روش مالتی مورا برای ارزیابی  [9]در تحقیق  است.
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 است. شدهاستفاده زایانرژی محصوالت بندرتبهاز روش مالتی مورا برای  [10]تحقیق 

ی موردبررس. این عوامل اندشدهی بندرتبهدر توسعه محصول جدید  زمانهمبر مهندسی  مؤثرعوامل  در این مقاله

 هاروشو  ابزارهای ارتباطی و هارساختیز، طراحی مشترک، هامیتی، عملکرد متقابل سازمانفرهنگ شامل نقش مدیریت،

. شوندیمی، تطابق سازمانی، فاصله آموزشی و هزینه ایجاد تغییر سنجیده اثربخشی اهمیت، ارهایمعو  براساس  باشندیم

. برای سهولت خبرگان نظرات خود را کندیمهر یک از خبرگان با توجه به عامل مربوطه و معیارها نظرات خود را بیان 

و روش یکی کردن نظرات  شوندیمی زبانی تبدیل به مقادیر کمی رهایمتغ. این کنندیمی زبانی بیان رهایمتغدر قالب 

ی تحقیق و توسعه هاپروژهدر  زمانهمدر مهندسی  مؤثری عوامل بندرتبهاست. هدف از این مقاله  شدهارائهخبرگان نیز 

است و نتایج استفاده  شدهانجامی براساس روش مالتی مورا و همچنین ترکیب آن با روش موسرا بندرتبهاست این 

 2اله در قسمت ی مقادامهدر  است. قرارگرفتهی و تحلیل موردبررس هاآنو همچنین ترکیب  هاروشاز این  جداگانه

ی شنهادیپاست و شیوه حل  شدهانیبمسئله  3 . در قسمتاندشدهارائهی مالتی مورا و موسرا هاروشتعاریف اولیه مربوط به 

 است. شدهارائهنیز نتایج حل مسئله با استفاده از روش پیشنهادی  4 ارائه گردیده است. در بخش

 

 روش -2

ی تحقیق هاپروژهدر  زمانهمی عوامل کلیدی مهندسی بندرتبه ،است قرارگرفته یموردبررسی که در این مقاله امسئله

، طراحی مشترک، هامیتی، عملکرد متقابل سازمانفرهنگشامل نقش مدیریت،  یموردبررسو توسعه است. این عوامل 

ی، تطابق سازمانی، ثربخشای اهمیت، ارهایمع. این عوامل بر اساس باشندیم هاروشو  ابزارهای ارتباطی و هارساختیز

هم بر اساس روش مالتی مورا و هم براساس  هاآنی بندرتبهو  شوندیمفاصله آموزشی و هزینه ایجاد تغییر سنجیده 

 ی مورا و موسرا در قسمت قبل بیان گردید.مالتی روش هافرمول. توضیحات مربوط به ردیگیمروش موسرا انجام 

و سپس با  شودیمی نظرخواهی زبانی رهایمتغه ابتدا از خبرگان در قالب ی به این صورت است کشنهادیپروش 

 .گرددیمی زبانی تعیین رهایمتغاستفاده از جدول زیر مقادیر معادل برای هر یک از این 

 
 هامعادل آن ریو مقاد یزبان یرهایمتغ: 1 جدول

 زبانیمقادیر معادل هر متغیر  ی زبانیرهایمتغ

Extremely good(EG)/extremely high (EH) 1 

Very very good(VVG)/ very very high (VVH) 0.9 

Very good(VG)/ very high (VH) 0.8 

Good(G)/high(H) 0.7 

Medium good (MG)/medium high (MH) 0.6 

Fair(F)/medium (M) 0.5 

Medium bad (MB)/medium low (ML) 0.4 

Bad(B)/low(L) 0.3 

Very bad(VB)/ very low (VL) 0.2   

Very very bad(VVB)/ very very low (VVL) 0.1 

Extremely bad(EG)/extremely low (EH) 0 

 

 هاآن. در اینجا به تعداد خبرگانی که از شوندیمی زبانی به مقادیر قطعی تبدیل رهایمتغ هالیتبدپس از انجام این 
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 زیر است. صورتبهام  kماتریس نظرات خبره  مثالعنوانبهماتریس نظرات وجود دارد.  ،شده است ینظرخواه
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(1) 

𝑥𝑖𝑗در این ماتریس 
𝑘  مربوط به نظر خبره  شدهلیتبدمقدارk  ام برای گزینه𝑖 معیار ام با توجه به 𝑗 این  نکهیا. برای استام

 .گرددیماز رابطه زیر استفاده  ،آید به دستنظرات تجمیع شوند و  ماتریس نظرات تجمیع شده 

𝑥𝑖𝑗 =
1

𝑘
[𝑥𝑖𝑗

1 + 𝑥𝑖𝑗
2 + ⋯+ 𝑥𝑖𝑗

𝑘 ] 

 
(2) 

ی موسرا و مالتی مورا استفاده هاروشی هافرمولاز  ابتدا توانیمی راحتبهل ماتریس نظرات تجمیع شده یبا تشک

 ی نهایی را انجام داد.بندرتبهکرد و 

 روش مالتی مورا -

. دهندیمروش مالتی مورا را تشکیل  باهماست و این سه بخش  شدهلیتشکی روش مالتی مورا از سه بخش طورکلبه

در ادامه نحوه که  شوندیمل شامل روش سیستم نسبی، روش نقطه مرجع و فرم تکثیر کام سه بخش مربوط به این روش

 .گردندیمبیان  [7,11]براساس مقاالت  هاروشمحاسبه هر یک از این 
  روش سیستم نسبی 

سپس مقادیر  .شودیمی مربوطه تهیه ریگمیتصمابتدا  ماتریس  ،ردیپذیمانجام  گامسهطی  که براساس این روش

و براساس آن  شودیممحاسبه  مدنظرو در انتها مقدار اهمیت کل گزینه  شوندیم نرماالیزی ریگمیتصماین ماتریس 

 𝑥𝑖𝑗که در آن  زیر است صورتبه. ماتریس تصمیم مربوط به نظرات تجمیع شده خبرگان ردیگیمی صورت بندرتبه

 : است 𝑗معیار  نظر گرفتنبا در  𝑖امتیاز گزینه  دهندهنشان

𝑋 = [

𝑥11
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⋮
𝑥𝑚𝑛

] 

 

(3) 

 به دستشده به شکل زیر نرماالیزکه ماتریس  شودیمنتیجه این  .کردن مقادیر این ماتریس استنرماالیزقدم بعدی 

 :دیآیم

𝑅 = (𝑟𝑖𝑗)𝑚×𝑛
= [

𝑟11
𝑟21

⋮
𝑟𝑚1
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𝑟22

⋮

…
⋱

𝑟𝑚2 …
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⋮
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] (4) 

و از طریق فرمول زیر  است 𝑗با در نظر گرفته معیار  𝑖شده مربوط به اهمیت گزینه نرماالیزمقدار  𝑟𝑖𝑗در این ماتریس 

 :دیآیم به دست

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 (5) 

 طوربه هاآناما مقادیر  شوندیمنرماالیزی مثبت و منفی با یک فرمول محاسبه و یا ارهایمعمالتی مورا  درروشی طورکلبه

𝑗 صورتبهی سودمند ارهایمعمقادیر مربوط به  مثالعنوانبه .شودیمثبت  جداگانه ∈ Ω𝑚𝑎𝑥  ی ارهایمعو مقادیر مربوط به

𝑗منفی به شکل  ∈ 𝛺𝑚𝑖𝑛  .نشان داده می شود 

 :شودیمزیر محاسبه  صورتبهگام نهایی در روش سیستم نسبی محاسبه مقدار اهمیت کل هر گزینه است که 
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𝑦𝑖 = ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
𝑗∈Ω𝑚𝑎𝑥

− ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
𝑗∈Ω𝑚𝑖𝑛

 
(6) 

به ترتیب از بیشترین مقدار به کمترین مقدار  هانهیگز 𝑦𝑖وزن هر معیار است. با استفاده از مقادیر  𝑤𝑗در این فرمول 

 .ابدییماست  به رتبه باالتری دست  𝑦𝑖 ی که دارای مقدار بیشتری از انهیگزیعنی  شوندیمی بندرتبه
 روش نقطه مرجع 

𝑟𝑗در این روش ابتدا مقادیر 
 :دیآیم به دستی زیر هافرمولبا استفاده از   ∗

𝑟𝑗
∗ = 𝑟𝑖𝑗              𝑗 ∈ Ω𝑚𝑎𝑥𝑖    

𝑚𝑎𝑥  
 (7) و  

𝑟𝑗
∗ = 𝑟𝑖𝑗              𝑗 ∈ Ω𝑚𝑖𝑛𝑖    

𝑚𝑖𝑛  (8) 
ی ارهایمعبرای نشان داده مجموعه  Ωmaxدر روش سیستم نسبی نیز توضیح داده شد، استفاده از  قبالًکه  طورهمان

𝑟𝑗پس از مشخص کردن  .استی مضر ارهایمعبرای نشان دادن مجموعه  Ωminسودمند و استفاده از 
𝑑𝑖مقدار    ∗

𝑚𝑎𝑥 

𝑑𝑖. گرددیم مشخصبراساس رابطه زیر 
𝑚𝑎𝑥 حداکثر فاصله هر گزینه نسبی به نقطه مرجع است. درواقع 

𝑑𝑖
𝑚𝑎𝑥 = (𝑤𝑗|𝑟𝑗

∗ − 𝑟𝑖𝑗|)𝑗    
𝑚𝑎𝑥   (9) 

𝑑𝑖با توجه به مقدار  هانهیگزدر انتها نیز 
𝑚𝑎𝑥  شوندیمی بندرتبهنزولی  صورتبهو. 

 فرم تکثیر کامل 

به این مقدار با استفاده از فرمول زیر  شودیمانجام  (𝑢𝑖ی در این روش با استفاده از مقدار کارایی کل هر معیار )بندرتبه

 :دیآیم دست

𝑢𝑖 =
𝑎𝑖

𝑏𝑖

 (10) 

 :گرددیمی زیر مشخص هافرمولبه ترتیب با استفاده از  𝑏𝑖و  𝑎𝑖در رابطه باال مقادیر 

𝑎𝑖 = ∏ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
 𝑗∈Ω𝑚𝑎𝑥

 (11) 

𝑏𝑖 = ∏ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
 𝑗∈Ω𝑚𝑖𝑛

 (12) 

یعنی بهترین  ردیپذیمنزولی صورت  صورتبهی بر اساس این مقادیر و بندرتبه، 𝑢𝑖پس از مشخص شدن مقادیر 

 را کسب کرده است. 𝑢𝑖ی است که بیشترین مقدار انهیگزگزینه متعلق به 

 روش موسرا -2-2

𝑦𝑖) ی در روش موسرا با استفاده از نمره کل عملکرد هر گزینهبندرتبه
 صورتبهی بندرتبه. این ردیگیم( صورت ∗

𝑦𝑖نزولی است و مقدار  
 .دیآیم به دستزیر  رابطهبر اساس  ∗

𝑦𝑖
∗ =

∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗𝑗∈Ω𝑚𝑎𝑥

∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗𝑗∈Ω𝑚𝑖𝑛

 (13) 

  جینتا -3

ی اطالعات مربوطه از خبرگان است. آورجمع. اولین قدم شودیمبیان  شدهارائهی بندرتبهدر این قسمت نتایج حل روش 

ی زبانی رهایمتغخالصه نتایج نظرات خبره اول که با استفاده از  طوربهکه  اندشدهگرفتهدر این مقاله چهار خبره در نظر 

 است. شدهدادهنشان  2در جدول  تهیه گردیده،
 ی زبانیرهایمتغ: نظرات خبره اول به فرم 2 جدول

 𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝐶4 𝐶5 
 MB MB MG MB VG هاعملکرد متقابل تیم
 MG MG G VG M طراحی مشترک
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 M M M MG G یسازمانفرهنگ
 G MB MB M M هاروشو  ابزارها
 MG G M MG G های ارتباطیزیرساخت

 M MG MG G MG نقش مدیریت
 

 .دیآیم دست بهماتریس نظرات تجمیع شده  (13)با استفاده از فرمول و   ردیگیممربوطه صورت  یهالیتبدسپس 

 3مالتی مورا در جدول  ی با استفاده از روشبندرتبهنتایج مربوط به   (10)تا(1) یهافرمولبا استفاده از عد از آن ب

 است. شدهالصهخ
 : نتایج حل مسئله با استفاده از روش مالتی مورا3 جدول

فرم تکثیر  سیستم نسبی 
 کامل

 مالتی مورا نقطه مرجع

 5 4 5 5 هاعملکرد متقابل تیم
 3 2 3 3 طراحی مشترک

 1 6 1 1 یسازمانفرهنگ
 4 3 4 6 هاروشو  ابزارها
 2 1 2 2 های ارتباطیزیرساخت

 6 5 6 4 نقش مدیریت
 

بخش چهارم روش مالتی  عنوانبهی با استفاده از روش موسرا بندرتبهنتایج مربوط به  (11) با استفاده از فرمول 

 بیان گردیده است. 4مورا در جدول 
 شدهداده: نتایج حل مسئله با استفاده از روش مالتی مورای توسعه 4 جدول

فرم تکثیر  سیستم نسبی 
 کامل

 مالتی مورا موسرا نقطه مرجع

 5 4 4 5 5 هاعملکرد متقابل تیم
 3 2 2 3 3 طراحی مشترک

 1 6 6 1 1 یسازمانفرهنگ
 6 3 3 4 6 هاروشو  ابزارها
 2 1 1 2 2 های ارتباطیزیرساخت

 4 5 5 6 4 نقش مدیریت
 

ی یکسانی برای بندرتبهی ملتی مورا، هاروشیکی از  عنوانبه استفاده از روش موسرا آمدهدستبهبراساس نتایج 

ی چهارم و ششم با یکدیگر است. هارتبهبه جابجایی  مربوطی اول تا سوم و پنجم ارائه کرده است و تنها تفاوت هانهیگز

 یهاروشبا سایر  شدهارائهروش  یبندرتبهدر ادامه  روش مالتی مورا را افزایش داده است. توانمندیاستفاده از روش موسرا 

 آورده شده است. 5که نتیجه این مقایسه در جدول  شودیمموجود در ادبیات مقایسه 

 
 های موجود در ادبیات: مقایسه نتایج مقاله با سایر روش5 جدول

 1سازیتصویر  تاپسیس مالتی مورا موسرا 
 4 5 5 4 هاعملکرد متقابل تیم
 3 2 3 2 طراحی مشترک

 1 1 1 6 یسازمانفرهنگ
 6 6 6 3 هاروشو  ابزارها
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 2 3 2 1 های ارتباطیزیرساخت
 5 4 4 5 نقش مدیریت

 

 یریگجهینت -4

ی بسیاری هاتالش و کنندیمرکنی اساسی یاد  عنوانبهدید جاز توسعه محصول  هاشرکتپیچیده امروزی  طیشرادر 

ی نوین هاروش. یکی از این دهندیمی جدید در فرآیند توسعه محصول انجام هانگرشو  کردهایروبرای استفاده از 

ی گردید. در بندرتبهدر توسعه محصول جدید  زمانهمبر مهندسی  مؤثرعوامل  است. در این مقاله زمانهممهندسی 

. کنندیمی زبانی بیان رهایمتغبا توجه به عامل مربوطه و معیارها نظرات خود را در قالب  هر یک از خبرگان شدهارائهروش 

ی نهایی بندرتبهشد.  ارائهنظرات خبرگان نیز  سان سازیی زبانی تبدیل به مقادیر کمی گردید و روش یکرهایمتغاین 

ی سازمانفرهنگی نهایی بندرتبهاست. در  نشان داد که استفاده از روش موسرا قدرت روش مالتی مورا را افزایش داده

و اعتقادات است که کارکنان را موظف  هانگرشی از امجموعهی سازمانفرهنگعامل شناخته شد.  نیترمهم عنوانبه

، بسیار را اجرا کند زمانهمموفق مهندسی  طوربه خواهدیمبنابراین هر شرکتی که  .تا رفتار خاصی داشته باشند کندیم

ی استفاده شود و نتایج آن با این مقاله بندرتبهی هاروشکه از سایر  شودیمبرای تحقیقات آتی پیشنهاد  .ارزشمند است

 د. گردمقایسه 

 مراجع -5

محصول  در توسعه ارزش مهندسی و زمانهم مهندسی تلفیقی مدل گسترش ؛بابک دیس ابراهیمی، و فرشاد نژاد، ولی  ]1[
 .(1389)، ارزش مهندسی ملی همایش چهارمین ،(90)مطالعه موردی قطعات خودرو تندر 

 .زمانهم مهندسی طیدر مح جدید محصول توسعه جهت مفهومی مدل یک ؛جواد دیس ایرانیان، و محمد سید حسینی، سید ]2[
 .(1385)، 69شماره، مدیریت و اقتصاد پژوهشی علمی مجله

 
[3] Nelson, R. G., Azaron, A., & Aref, S,  " The use of a GERT based method to model concurrent 

product development processes", European Journal of Operational Research, 250(2), 566-
578 ,2016.  
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optimization technique”, In Proceedings of Fourth International Conference on Soft Computing 
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 چکیده

یی که بتوانند عملكرد هاستمیس .باشندیمهایی مناسب جهت ارزیابی عملكرد ی امروز، نیازمند سیستمایو پوهای پیچیده محیط

نوین  نهاد عنوانبهسازمان را در ابعاد مختلف و طول زمان بررسی نموده و با یكدیگر مقایسه نمایند. در جهان امروز، دانشگاه 

هسته اصلی دانشگاه، نقشی  عنوانبهی آموزشی، هاو گروهیر نهادها دارد سهم مهمی در تكوین و تشكیل سا ،یو پژوهشآموزشی 

ها برای توزیع دانشگاه. دارددر برنامه استراتژیک بر عهده  شدهنییانداز تعچشمها و رسیدن به اهداف و برنامه شبردیدر پاساسی 

بتوانند تا  ؛ی در سطح دانشگاه هستندزیربودجهت ی مناسب جهو مدلی زیربرنامهی مختلف، نیازمند هابخشمنابع مالی خود در 

اجرای  منشأ ،در ساختار فعلی از سوی دیگر هاتیمحدودو وجود  سوکی از یبندبودجهاهمیت ارزیابی و به اهداف خود برسند. 

 یاپنجرهی چند شاخصه تاپسیس ریگمیتصماز مدل  ،تخصیص بودجه عملكرد محور منظوربهاین تحقیق در  .تحقیق حاضر شد

ی بر بستگهمی، بررسی پایگاه آماری و آزمون اکتابخانهاز طریق مطالعه  ازیموردنی هاشاخص. ستفاده شدا 96-92ی هاسال برای

و  دهد که بودجه تخصیصی عملكرد محور در پردیس فنی. نتایج این پژوهش نشان میاندشدهفیتعری ماتریسی هادادهیرو

 و %3/90 ، %2/91دارای انطباق به ترتیب ساله  4و  3 ، 2در پنجره زمانی های این پژوهش یافته با 1397مهندسی برای سال 

 است. 5/77%

 .دانشگاه؛ بودجه عملكرد محور ؛یاپنجرهآنالیز  ؛تاپسیس کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

. [1]ی و کارایی را باال ببردوربهرهتا  ؛ی استفاده بهینه از منابع استدر پی همواره آدم با کمبود منابع در دسترس بشر،

 زمان و منابع باارزش خود ندارند.دادن  فرصتی برای از دست هاسازمان ،رقابتیفضای با رشد سریع و  ر جهان امروزد

ناظر بر  ،ی زمانی به وسعت تاریخبرا باشدشاید مجبور  ؛ی خود اقدام نكندماندگعقبسازمانی که با شتاب برای جبران 

 . [2]پیشروی دیگران باشد

مطالعات تا سبب شد  ،ی به عملكردیابرنامهاز  ،ی در نظام دانشگاهیزیربودجهالزامات قانونی و علمی تغییر ساختار 

 توسعه چهارم برنامه و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت جدید نقانو تصویب با .[3]ی این تغییر صورت پذیرددر پبسیاری 
 نیترهمی ایران قطعی شده است. مهادانشگاهی بندبودجهی در نظام اساس تغییرات لزوم فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی،

 علوم، وزارت تشكیالت و وظائف اهداف، نقانو 10 ماده اساس بر که تاس دانشگاه مالی نظام به مربوط تغییرات این
 هادانشگاه .است شده الزامی دولتی یهادانشگاه کلیه برای توسعه چهارم برنامه قانون 49 ماده و فناوری و تحقیقات

 تغییر عملیاتی به یابرنامه از را خود یبندبودجه سیستم تا ددارنفهیوظ دولت یهااستیس اجرای راستای در تنهانه

زمایشى
خه آ

نس

mailto:hkhademiz@yazd.ac.ir


 

 
 

 بهای به دستیابی منظوربه عملیاتی بودجه تهیه به ملزم چهارم، برنامه قانون 49 ماده الف بند اجرای در بلكه دهند،
 خواهند عمومی بودجه از دولت سهم دریافت و دانشجو سرانه هزینه تعیین و پژوهشی و آموزشی یهاتیفعال شدهتمام
 .[4]بود

 .[5]های عملكرد و تخصیص منابع استشاخص انیم وندیپی عملیاتی به دنبال ایجاد زیربودجهنظام 

 و داشت نخواهدوجود  تغییر مستمری و اصالح آموزشی، تحوالت گذشته رویدادهای از کلی شناخت از طرفی بدون
 کیفیت ارتقای و توسعه ریدر مس یمداوم رییتغ و اصالح کلیدی، یهاشاخص و هامؤلفه اساس بر ارزیابی عملكرد بدون

 .[6]نخواهد پذیرفت صورت هادانشگاه

. [2]مانندیم، باقی کنندیمیی که به بهترین نحو منابع خود را مدیریت و استفاده هاسازماندر جهان رقابتی امروز تنها 

 ؛ها به زبان پول استریزی و تبدیل برنامهاستفاده بهینه از منابع محدود برای رسیدن به اهداف سازمان، مستلزم برنامه

 در مندرج یسازمان برنامه یک بودجه درواقع ؛استخرد  اقتصاد از مفاهیم بندی نام دارد. بودجهبودجه ،که این تبدیل
به اعتبارات تقویم  تیدرنهای هزینه اجرای عملیات در طول یک سال است که نیبشیپ ،. بودجه[3]پولی است شرایط

، از ستا ایبودجه برنامه درواقع .است موردنظر واحد به پولی منابع از بخشی واگذاری، بودجه صیتخص و [7]شودیم

و استاندارد  شودیماطالعات مالی و مقداری بیان  صورتبهموسسه برای یک دوره معین که  شدهنییتعسیاست از پیش 

عملیات  برآورد حجمی بندبودجه .[5]استی نتایج واقعی حاصل از عملكرد سازمان ریگاندازهی برای سنجش و مأخذو 

 [7].هاستدر آنی بندتیاولودر وضع موجود و تبدیل آن به اعتبارات، فارغ از 
الزم است ارکان آن تا حد ممكن بر مبنای صحیحی  رونیازا .ی استزیربرنامهنویسی نوعی بودجه و برنامهبودجه نوعی 

ی بندطبقهیک برنامه و در انتها وسیله ارزیابی عملكرد است. بودجه عملیاتی یک  ،. بودجه در ابتدای سال[8]استوار باشد

را از طرف دیگر  آمدهدستبهو نتایج کار  طرفکیازرا  شدهگرفتهو عوامل بكار  شدهانجامی هانهیهزاست که ارتباط بین 

ی بخش هاتیفعالمحصول نهایی یا  صورتبهها و خدماتی کند در طی سال مالی چه کاالو مشخص می دهدیمنشان 

 است. شدهارائهعمومی در نیل به اهداف 

یک نظام مدیریتی برای ارتقا کارایی و اثربخشی  عنوانبه ،ی بر مبنای عملكردبندبودجهی عملیاتی یا زیربودجهنظام 

بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه در . [9]است  قرارگرفته هادولت وجهموردتمصرف منابع سازمان 

اعتبارات بودجه ای و عمكرد دستگاه های  ط بیناود دهند که در آن ارتببتالشند نظام بودجه ریزی خود را به گونه ای به

به  افتهیصیتخصبودجه عملیاتی نمایش رابطه بین میزان وجوه ویژگی  نیترمهم [10]اجرایی شفاف و قابل درک باشد 

یی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه اضافه جوصرفهی عملیاتی عوامل زیربودجه. هر برنامه با نتایج حاصل از اجرا است

 .[11]کندیم

جهت با مقدار ی است و ضرورت دارد این فرآیند همگذاراستیسی، رفتارسازی و دهجهتی، زیربودجهی هاتیقابلاز 

ی هاشاخصها مالحظه و اعمال ی دانشگاهزیربودجهبنابراین سیاست مطلوب در ؛ ها باشدتحقق اهداف مطلوب سازمان

)آموزش، دسته  5توان به را می هادانشگاهی عملكردی هاشاخص. [12]ها استدر تعیین بودجه آن هادانشگاهعملكردی 

 ، خدمت به جامعه، کارآفرینی، کمک به توسعه پایدار( تقسیم کرد.پژوهش

برای  .[13] رودیمها به شمار ی عملكردی در بیشتر دانشگاههاشاخص نیترمهمی آموزش و پژوهش هاشاخص

هایی که و شاخص گیران باید احساس کنند که اطالعاتی در تخصیص منابع، تصمیمعملكردی اطالعات ریکارگبه

ها باشند. با معتبر های جامع و معتبر از نتایج برنامهاز طرف دیگر شاخص .هستند برخورداراز دقت مناسبی  ،اندشدهارائه

ی با مشكل بندبودجهخواهد بود و در غیر این صورت  زیآمتیموفقی عملیاتی بندبودجههای عملكردی، بودن شاخص

  .[5]مواجه خواهد شد

سال ماقبل آخر، روش روش )9های تنظیم بودجه ریزی در دانشگاه علوم پزشكی اهواز در بین  در رتبه بندی روش 
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متداول ، بودجه ریزی افزایشی ، بودجه  حد متوسط، روش پیش بینی مستقیم ، روش سنجیده منظم ، بودحه ریزی

 اتی باالترین اولویت شناخته شدلیی( بودجه ریزی عمعملیات ریزی برنامه ای ، بودجه ریزی بر مبنای صفر، بودجه ریزی

 ازجمله .[3]است بوده ی آرمانیزیربرنامه با است شدهانجام هادانشگاه یزیربودجه در که یزیربرنامه بیشترین .[14]

 به تحقیقات زیر اشاره کرد: توانیمدر ایران  هادانشگاهی زیربودجه در مورد مدل ریاضی مناسب در مدل تحقیقات

دانشكده، گروه، مقطع( و سطح دانشگاه ) دسته دودر  دانشگاه رای زیربودجهمدل مفهومی  ،[15]آذر و همكاران

 ی از ضریب کاراییزیربودجهبرای  ،ی آرمانی فازیزیربرنامهدر مدل  .دنکنیمبیان  (هاتیفعالو  هابرنامه) هابرنامهمجموع 
آموزشی در  هر گروه اهمیت ضریب تعیین برای  گرا ی  نهادههاداده پوششی تحلیل رویكرد اساس بر شدهمحاسبه

 .کنندیمبودجه استفاده  تخصیص
های دانشگاه ریزی دانشكدهریزی آرمانی، بودجهها و برنامههای تحلیل پوششی دادهبا ترکیبی از مدل [3] یسرپناه

به دست آورد. در  1392-1391در سال تحصیلی  DEAدانشكده را با روش  12یزد را انجام داد. در مرحله اول کارایی 

های چندگانه و برای رسیدن به آرمان ،یح مختلطریزی چندهدفه عدد صحبخش دوم ضریب اثربخشی را با مدل برنامه

ها، کارایی و اثربخشی، ضریب بودجه متعارض استفاده کرده و در انتها با در نظر گرفتن ضریب نیاز فعلی بودجه دانشگاه

اخص است و ش قرارگرفتهاین تحقیق کارایی از دو بعد آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی  هر دانشكده را به دست آورد. در

 گیرد. یدربرمرا  پژوهشی یهاجنبه تمام تقریباً پژوهانه
 هامدلفازی طراحی کردند و در این -ودجه را در حالت استوار و استواری بزیربرنامهمدل ، [17]و [16]آذر و همكاران

( DEA) هادادهرد تحلیل پوششی از رویك ،تعیین ضریب اهمیت هر گروه آموزشی برای تخصیص بودجه به آن منظوربه

 نهاده گرا استفاده کردند. CCRبا مدل پایه 

بنابراین در  .عملكرد توزیع شود بر اساس هادانشگاهبخشی از بودجه عمومی  ؛است مقررشدهبرنامه ششم  بر اساس

طراحی شد. در طراحی  هاآنبر مبنای عملكرد  هادانشگاهبرای اولین بار، مدل بودجه عمومی  هادانشگاه 1396بودجه 

ردیف آموزشی، پژوهشی و مدیریت  4ی عملكردی در هاشاخص، 1396در سال  هادانشگاهمدل بودجه بر مبنای عملكرد 

ی خوب و هاشاخصوجود  رغمیعلی گردید و بندطبقهی المللنیبی هاتیفعالمنابع و توسعه مدیریت داخلی دانشگاه و 

 منظوربه .ی قرار گرفتندبندطبقهشاخص در این  9ها، همحدودیت وجود و اعتبار داد ، به دلیلفیتعرقابلمناسب 

 عملكردتبدیل شدند و به دانشگاهی که دارای باالترین  100تا  1، مقدار هر شاخص به فاصله هاشاخصی ریپذجمع

نسبت داده شد. جمع امتیازات هر دانشگاه با اعمال وزن  1 هاآنو به کمترین  100از هر شاخص باشد، امتیاز  شدهکسب

، وزن و سهم هادانشگاه شدهکسبامتیازات  کلبهامتیاز هر دانشگاه  نسبتبه هر شاخص محاسبه شد و با محاسبه 

 .[12]آیدبه دست می هادانشگاهی هر دانشگاه از بودجه عملكرد محور ابودجه
حسین زاده لطفی و همكاران، با هدف اینكه مقدار بودجه را طوری به واحدهای تصمیم گیری تخصیص دهند که 

عملكرد کل سیستم را بهبود دهند، روش تحلیل پوششی داده ها را توسعه دادند به طوری که بعد از بودجه ریزی نمره 

 .[18]کارایی هیچ واحدی نسبت به قبل از بودجه ریزی کاهش پیدا نكند

ی و ااعتبار بودجههای دانشگاه یزد شامل دو بخش ها و گروهی تخصیصی به دانشكدهانهیهزمدل اعتبارات 

 ای دارند.مدل جداگانه هرکدامکه  باشدیم سیالتدرحق

اعتبار پایه سال قبل در شاخص کارایی و اثربخشی استفاده  ضرباز حاصل ،ی(انهیهزی )ابودجهدر تخصیص اعتبار 

 .شودیم

و امتیاز گرنت  (30با وزن معادل )ی علمئتیه(، 50با وزن معادل )اعتبار پایه سال قبل: از سه عامل دانشجوی  -1

 است. شدهلیتشك (20)با وزن 

معادل و گرنت  النیالتحصفارغآید و ها به دست میها به دادهکرد اعتبارات: که از نسبت ستاده کارایی هزینه -2
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نماد ورودی در  عنوانبههای مصرفی سال قبل ی معادل و هزینهعلمئتیهنماد خروجی آموزشی و پژوهشی و  عنوانبه

 گیرند.قرار می مورداستفادهضریب  عنوانبهنرمال شده و  1/1تا  9/0. سپس نتیجه در دامنه شودیمنظر گرفته 

 هاشاخص سالهکرشد ی ؛دیآیمدانشگاه یزد: با دو مقایسه به دست  اندازچشماثربخشی در دستیابی به اهداف سند -3

ضریب  عنوانبهنرمال شده و  1/1تا  9/0و سپس نتیجه در دامنه  1399و فاصله دانشگاه با وضع مطلوب در سال 

 گیرند.قرار می مورداستفاده

 زیر است: صورتبهی اثربخشدر  مورداستفادهی هاشاخص

 نسبت دانشجوی تحصیالت تكمیلی-1

 ی دانشیار و باالترعلمئتیهنسبت  -2

 ی به دانشجوعلمئتیهنسبت  -3

 ی در مقاطع تحصیلی باالتردرصد قبولرشد -4

 یعلمئتیهسرانه گرنت اعضای -5

 یعلمئتیهاعضای  Hمیانگین شاخص  -6

-سیاسی-های ورزشیتعداد دانشجوی فعال در انجمن-7

 هنری–علمی 

 [19]دانشجویان دارای رأی کمیسیون موارد خاص-8 

ارزیابی  هدف بای دانشگاه، این تحقیق زیربودجهی و استفاده از ضریب ارزیابی عملكرد در زیربودجهبا توجه به اهمیت 

ی زیربودجهی در کمك های مناسب،های ماتریسی و شاخصاست تا با استفاده از داده شدهانجامی زیربودجهعملكرد برای 

 های دانشگاه داشته باشیم.هبهتر گرو

 روش شناسی پژوهش -2

 یسیماترمقطعی، سری زمانی، شوند، در سه گروه )کاربرده میهای تجربی بهکه عمومًا برای تحلیل ییهاانواع داده

 :گیرندموردبحث و بررسی قرار می ی، تابلویی((پانل ماتریسی،)
 ،شوندیمی ماتریسی یا تابلویی شناخته هادادهکه به  تلفیقی سری زمانی و مقطعی یهادادهی با ریگمیتصم در
 کارایی تغییرات از توانیم ؛شودیمسنجیده  واحدها سایر به نسبت زمانی دوره یک در واحد یک کارایی نكهیبر ا عالوه

 بر را زمانی مقطع یک در اتخاذشده تصمیمات مدیریتی نتیجه و شد مطلع سال چند طول در خودواحد یوربهره یا
 آینده در واحد باالتر یوربهره و توانمندی یهانهیزمبتواند  مدیر لهیوسنیبدتا  کرد مشاهده واحد مدتیطوالن عملكرد

به استفاده انحصاری از  تواندیمشرایط پویا  چراکهممكن است به انحراف منجر شود  مسائلنگاه ایستا به  .سازد فراهم را

های ترین مزیت دادهای ماتریسی نسبت به دادهمهماز . [20]ی آتی استهادورهی در سودآورمنابعی منجر گردد که برای 

  : [21]به موارد زیر اشاره کرد توانیممقطعی و سری زمانی 

 شود.بیشتر است و باعث بیشتر شدن اعتماد به برآورد می عموماًدر پانل  هادادهتعداد مشاهدات و  -1

هم در طول زمان و  هادادهچون  .کندهم خطی را نیز تا حدود زیادی حل می مسئله ،تعداد مشاهداتزیاد بودن -2

 با یكدیگر هم خطی زیادی داشته باشند. رهایمتغرود ، احتمال کمتری میکنندیمهم در میان واحدها تغییر 

های مقطعی یا سری زمانی خالص در داده ی کرد کهریگاندازهاثراتی را شناسایی و  توانیم هادادهبا این مجموعه -3

های سری زمانی بر اثرات داده کهیدرحال دهدیمرا نشان  مدتکوتاههای مقطعی رفتارهای یی نیست. دادهشناساقابل

توان تر و پایدارتری را میی ماتریسی، ساختار عمومیهاداده درکند. با ترکیب این دو خصوصیت می دیتأک بلندمدت

 برآورد کرد.تصریح و 

 مطالعات در ولی .ردیگیم قرار ارزیابی مورد مشخص زمانکی در فقط یریگمیتصمواحد  هر کارایی، یریگاندازه در
 زمانی که بخواهیم .است زمانی سری یهاداده صورتبه و زمانی دوره یک طی در ،واحدها به مشاهدات مربوط غالباً  واقعی
این مطلب اهمیت  ؛کنیم مشخص را آن تغییرات و کرده بررسی زمانی دوره یک طی در را یریگمیتصم واحد کارایی

 در واحد همان عملكرد با مشخص زمانی دوره یک در را واحد عملكرد توانیم که است این کار این مزیت .کندیمپیدا 
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 یریگمیواحد تصم کیروند عملكرد  صیدر تشخی اپنجرهآنالیز  .[22]نمود مقایسه واحدها سایر با یا دیگر زمانی دوره یک

 .  [23]است دیدر طول زمان مف

 یاپنجرهتاپسیس  -1. 2

k (1ی در زمان اپنجره، W-TOPSISمدل در  k T  و با عرض )w(1 W T - K ) با kw نشان 

انجام  هاشاخصوزن دهی  ،با انتخاب پنجره زمانی 1مشاهده است. همانند شكل  N*Wدارای  شودیمداده 

روش آنتروپی شانون اجرا و در مرحله بعد امتیاز واحدهای پنجره  بر اساسشود که در این تحقیق می

  .شودیمو در ادامه امتیاز این واحدها وارد پنجره زمانی  دیآیمروش تاپسیس به دست  بر اساس ،شدهانتخاب

 
 ایپنجرهشماتیک تاپسیس :(1) شکل

 

 شدهدادهنمایش  1شاخص در جدول  =j 3دوره زمانی برای  =4kدر ی ریگمیتصمواحد  =3Iبرای نمونه اطالعات 

 است.
 یریگمیتصمماتریس  :(1جدول )

 

k i j=1 j=2 j=3 k i j=1 j=2 j=3 

1 
1 1 2 20 

3 
1 2 2 120 

2 2 3 350 2 5 3 140 
3 5/0  4 0 3 2 4 75 

2 
1 75/0  4 0 

4 
1 1 1 300 

2 2 5 0 2 2 2 180 
3 1 1 0 3 5 2 200 

 

 صورتبهگیری بنابراین ماتریس تصمیم؛ شودنمونه انتخاب وارد پنجره زمانی می عنوانبه w=2و  k=2بعد  در مرحله
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 شود:می انتخاب 2جدول 

 

 
 ی  پنجره زمانی انتخاب شدهریگمیتصمماتریس  :(2جدول )

 

k i j=1 j=2 j=3 k i j=1 j=2 j=3 

2 

1 75/0  4 0 

3 

1 2 2 120 

2 2 5 0 2 5 3 140 

3 1 1 0 3 2 4 75 

 

بر واحد این جدول  6ی به ازدهیامتروش آنتروپی شانون و سپس  بر اساس ،ی جدولهاشاخصی به ازدهیامتو پس از 

نمونه پنجره زمانی برای واحد اول  عنوانبهشود. روش تاپسیس، نتایج نهایی مطابق جدول وارد پنجره زمانی می اساس

ی اپنجرهروش تاپسیس  بر اساس 1امتیاز نهایی واحد  ،میانگین امتیازات این جدول .است شدهدادهنشان   3در جدول 

 .دهدیمرا نشان 
 1پنجره زمانی واحد  :(3جدول )

K 1 2 3 4 میانگین سطری 
TW1           
TW2   2855/0  0162/0      
TW3           

1واحد  امتیاز کل         میانگین ستونی  
 

 ارزیابی عملکرد پردیس فنی و مهندسی -2. 2

گروه اصلی ترکیب جمعیتی دانشجویان،  4شاخص در  10تعداد  ،واحد پردیس فنی و مهندسی 8در ارزیابی عملكرد 

، بانک اطالعاتی هاشاخصاهمیت  بر اساسو تولیدات علمی  آموختگاندانشی، کیفیت علمی مهارتی علمئتیهاعضای 

 1392های ی برای سالاپنجرهآزمون تاپسیس  و [24]آزمون وایف انتخاب شد  بر اساس هاشاخصو بررسی هم خطی 

 است. شدهدادهنشان  2 سال در شكل 4 ساله به دست آمد. نتایج پنجره زمانی 4تا  2ی زمانی هاپنجرهدر  1396تا 
 

 
 

 ساله 4امتیاز واحدها در پنجره زمانی :(2) شکل

0.0344 0.0371
0.0416

0.0298

0.0176

0.0381
0.0286

0.0228

0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05 زمایشى
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 بودجه عملکرد محور -3. 2

 عملكرد بودجه از هر واحدی ابودجه سهم و وزن واحدها، شدهکسب امتیازات کلبه دانشكده هر امتیاز نسبت محاسبه با
 به 1397ی برای سال بندبودجه باهدفنتایج ارزیابی عملكرد پویا  بر اساسپردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد  محور
 4ساله تا  2ی زمانی هاپنجرهدر  1396تا  1392ی هاسالامتیاز عملكرد واحدها در  بر اساساین سهم  آید.می دست

مثال سهم  طوربهاست.  شدهدادهنشان  4است که در جدول شده محاسبهی اپنجرهروش تاپسیس  بر اساسساله 

درصد از بودجه عملكرد محور پردیس فنی و مهندسی در سال  53/14ساله  2ی زمانی هاپنجره بر اساس ،دانشكده برق

 .هست 1397
 سهم بودجه عملکرد محور :(4جدول )

  W-TOPSIS-2 W-TOPSIS-3 W-TOPSIS-4 
1453/0 دانشكده مهندسی برق  1268/0  1375/0  

1323/0 دانشكده مهندسی عمران  1320/0  1458/0  
1707/0 دانشكده مهندسی معدن و متالوژی  1826/0  1665/0  

1338/0 دانشكده مهندسی مكانیک  1420/0  1194/0  
0604/0 مهندسی شیمی پلیمر  0582/0  0704/0  
1451/0 گروه مهندسی صنایع  1395/0  1524/0  

1062/0 گروه مهندسی کامپیوتر  1120/0  1144/0  
1062/0 گروه مهندسی نساجی  1068/0  0910/0  

 

 اعتبار سنجی -4. 2

مقایسه  1397در سال  شدهدادهبا سهم واقعی تخصیص  نتایج ،برای اعتبار سنجی مدل تخصیص بودجه عملكرد محور

به واحدها در  شدهدادهسهم بودجه عملكرد محور تخصیص  که دهد( نشان می5جدول نتایج آزمون پیرسون ) .شودیم

ی قوی با بودجه تخصیصی بستگهمساله  2و  3ی هاپنجرهبا  یاپنجرهشده تاپسیس مدل توسعه داده بر اساس 1397سال 

چنین برای پنجره دارند، هم 99%در سطح اطمینان  %3/90و  %2/91و انطباق  دارد 1397دانشگاه در سال  شدهداده

 .، است%95در سطح اطمینان انطباق  %5/77بستگی متوسط با همدارای ساله  4زمانی 

 
 اعتبار سنجی :(5جدول )

 

W-TOPSIS-4 W-TOPSIS-3 W-TOPSIS-2 N=8 

.775* .903** .912** Pearson Correlation budget97 

0.024 0.002 0.002 Sig. (2-tailed) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 یبندجمعنتیجه و  -3

از بودجه عملكرد محور در پردیس فنی  و گروهدر این مقاله به توجه به اهمیت بودجه عملكرد محور، سهم هر دانشكده 

با توجه به اینكه مدل در حال اجرای  وی به دست آمد اپنجرهتاپسیس  شدهدادهروش توسعه  بر اساسی و مهندس
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ها، ها و گروهمدیریت دانشكده ساله 2دوره  نیچنهمو  ردیگیمدر نظر  دو سالرا برای یک یا  هاشاخصمقادیر  ،دانشگاه

پویایی روش، دهد و با توجه به نتایج را نشان می 2/91%ساله برای مقایسه بهتر انتخاب شد که انطباق  2پنجره زمانی 

روش این پژوهش برای تخصیص بودجه عملكرد محور پیشنهاد  ،های بیشتر و محاسبات سادهدر نظر گرفتن شاخص

 شود.می
و طول دوره  هرسالی، در بندتیاولوی هاشاخصها در و گروه هادانشگاه، با توجه به تغییر وضعیت شدهارائهدر مدل 

ی ریگجهت. بر این اساس کندیمی سال تغییر بندبودجهروش تاپسیس برای  آلایدهی، گزینه زیربرنامهپنجره زمانی 

تواند مبنایی برای اهداف سازمان قرار که می کندیمنسبت به سال قبل تغییر  هرسالی در بندبودجهو  هابرنامهاهداف و 

 شود:می ارائهی زیر در این راستا هاشنهادیپ لذا ردیگ
روش تاپسیس  آلایدهگزینه  بر اساسکه  آلایدهرسالت و اهداف سازمان بر مبنای وضعیت ، اندازچشمتدوین -1

 .شودیمترسیم 

 هابرنامهی پروژه و بندتیاولوی هر گروه و دانشكده برای دستیابی به اهداف هابرنامهو  هاپروژهشناسایی و تعریف -2

 .به روش تاپسیس

ی هابرنامهو  هاپروژه بر اساسی به اهداف پردیس ابیدستبرای  هادانشكدهو  هاگروهتعیین سهم هر یک از -3

 .شدهفیتعر

برای  هاآنبا توجه به محدودیت منابع مالی و سهم هر یک از  هادانشكدهها و تخصیص بودجه به هر یک از گرو-4

 .آلایدهدستیابی به وضعیت 

چنین مدل و در نظر گرفتن عامل زمان در ارزیابی و هم دقتهبی با توجه زیربودجهاستفاده از مدل فوق در مدل -5

 .هامحدود نبودن در تعداد شاخص

، شدهدادهها بودجه تخصیص این شاخص ازجمله ؛ها کامل شودترین شاخصبانک اطالعاتی دانشگاه برای مهم-6

 .استهای پژوهشی و ... بودجه هزینه شده، درآمد طرح

 .تاپسیس آلایدهی عملكردی برنامه استراتژیک دانشگاه در کنار وضعیت هاشاخصاستفاده از وضعیت مطلوب -7
  

 مراجع -4

ها و با استفاده از تحلیل پوششی داده 90-86 یهاایران در طی سال یهاارزیابی کارایی بانک(. 1393شفیعی، الهه.) ]1[
کارشناسی ارشد. استاد راهنما: صادقیه، احمد؛ استادان مشاور: خادمی  نامهانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پا یاتکنیک پنجره

 .دانشكده مهندسی صنایع -زارع، حسن؛ مصطفایی، علی. دانشگاه یزد 

 BSC خصوصی با استفاده از مدل یهاارزیابی بانک(. 1395اصل، ابراهیم؛ نظری، رضا. )محمدی یزاده، غالمرضا؛ علکاظمی ]2[
 .186-163(، 36)9وری، یریت بهرهمد در بورس اوراق بهادار(. شدهرفتهی)پذ MADM یهاکیو تکن

ها و تحلیل پوششی داده یهایک دانشگاه با ترکیبی از مدل یهادانشکده یزیربودجه(. 1393سرپناهی، انسیه.) ]3[
مقطع کارشناسی ارشد. استاد  نامهانیپا-یقات و فناوری تحق علوم، وزارت (.آرمانی )مطالعه موردی: دانشگاه یزد یزیربرنامه

 .دانشكده مهندسی صنایع -لطفی، محمد مهدی. دانشگاه یزد  :مشاور راهنما، اولیاء، محمد صالح. استاد

مدیریت و مهندسی  یالمللنیین کنفرانس بسوم ا،هعملیاتی در دانشگاه یزیراستقرار بودجه(. 1396سادات. ) سایبهبهانی نیا، پر ]4[
 .یلیاردب مقدس دانشگاه صنایع، تهران، 

اجرایی  یهاعملیاتی در دستگاه یبندبودجه یسازادهیشناسایی و تحلیل موانع و مشکالت پ(. 1389اسدی زارچ، طیبه.) ]5[
مقطع کارشناسی ارشد.  نامهانییقات و فناوری. پاتحق علوم، وزارت اجرایی مستقر در استان یزد(. یها)مطالعه موردی دستگاه
 .دانشكده اقتصاد، مدیریت و حسابداری-دانشگاه یزد -. زارع، حبیبدی. استادان مشاور: سعیدا، سعوشیاستاد راهنما دموری، دار

 (. ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد1388رقیه. )زاده، خواه داود؛ حسنموسی خانی، مرتضی؛ حق ]6[
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 .161-145(، 3)3ی و مدیریت آموزشی، رهبر فصلنامه دانشگاه.

 .کشور یزیر. انتشارات سازمان مدیریت و برنامهیزیرمفاهیم و اصطالحات بودجه(. 1384وزیریان، سیروس.) ]7[

 .2 شیرای. و26چاپ  .فروزش ت. انتشاراتا کنترل بودجه میتنظ ندیفرا( 1388) اریفرج وند، اسفند ]8[

]9[ 
 

 ی، کدام نظام در بودجه بندیبرنامه ا یزیبودجه ر ایبرعملکرد(  ی)مبتن یاتیعمل یزیبودجه ر( 1392.)لی، اسماعیریام
 .رویپژوهشگاه ن یشهایتهران، مرکز هما ت،یریو مد یحسابدار ملی کنفرانس دانشگاه ها،

]10[ 
 

سومین  ،بررسی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی،  (1398)معصومی, مجتبی و فاطمه کرمی، 
 ، رشت، سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیالن1404کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 

]11[ 
 

ین کنفرانس اول مبنای عملکرد، دانشگاهی بر یزیرپیشنهادی برای بودجه(. 1386ساکتی، پرویز؛ سعیدی، احمد.)
 .، تهران، گروه مشاوران پنكوعملیاتی یزیربودجه یالمللنیب

]12[ 
 

 هاویرایش نهایی گزارش روش و کاربرد مدل تعیین و توزیع بودجه عملکرد محور دانشگاه(. 1396محمدی، مصطفی.)دین
 .ات و فناوریوزارت علوم، تحقیق-دفتر برنامه، بودجه و تشكیالت 

]13[ 
 

مقطع  نامهانی. پایو فناور تحقیقات علوم، وزارت  .های ایرانبندی دانشگاهارایه مدلی جهت رتبه (.1395.)زارع بنادکوهی
 .یزد. دانشگاه ی، محمدمهدیلطف، محمد صالح یاء،اول . استاد مشاور:علیمحمد وحدت زاد،استاد راهنما  .دکتری

دومین  ،شناسایی و رتبه بندی روش های تنظیم بودجه ریزی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز (1398)رضائی, مالک ]14[
گرجستان، دبیرخانه دائمی با همكاری دانشگاه امام -کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، تفلیس

 صادق)ع(

]15[ 
 

. فصلنامه دانشگاهی یزیرآرمانی فازی در بودجه یزیراستفاده از برنامه(. 1393آذر، عادل؛ امینی، محمدرضا؛ احمدی، پرویز.)
 .24-1(: 2) 20 ;در آموزش عالی یزیرپژوهش و برنامه

]16[ 
 

استوار  یسازنهیبر مبنای عملکرد: رویکرد به یزیرمدل بودجه(. 1393آذر، عادل؛ امینی، محمدرضا؛ احمدی، پرویز.)
 .84-53(: 1) 19و بودجه.  یزیر(. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه)موردمطالعه: دانشگاه تربیت مدرس

]17[ 
 

فازی رویکردی در مدیریت  -ریزی بر مبنای عملکرد استوارمدل بودجه( 1392)ل؛ امینی، محمدرضا؛ احمدی، پرویزآذر، عاد
 .95-65(: 4) 17 ;مدیریت در ایران یهاپژوهش تخصیص بودجه.ریسک 

ارائه مدل بودجه ریزی در تحلیل پوششی داده ها  (1398)توحیدی، قاسم  ؛صانعی ، مسعود؛،امینه قاضی ؛فرهاد حسین زاده ، ]18[
 92-85 ،31)8 فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ،بر اساس ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری

 (.1398،) اسناد و مدارک دانشگاه یزد ) گزارش عملكرد، گزارش بودجه و ...( ]19[

انتشارات  ها و کاربردها.ها مدلتحلیل پوششی داده(. 1392ویلیام کوپر لورنس سیفورد کوراتن مترجم سید علی میرحسینی.) ]20[
 .دانشگاه صنعتی امیرکبیر. چاپ چهارم

 .3تعاون تهران. چاپ  قاتیموسسه تحق-تایپانل د یاقتصاد سنج(1392؛  مهرگان , نادر) درضایحم دیاشرف زاده, س ]21[

آماری جهت تعیین عرض پنجره و بررسی روند  یهامدلی برای استفاده از آزمون(. 1395، علی؛ شجاعتی، گلناز. )یاحمزه ]22[
 . یق در عملیات در کاربردهای آن )ریاضی کاربردی(تحق .یاآموزشی دانشگاه با استفاده از تحلیل پنجره یهاکارایی گروه

 
[23] 

Řepková ،I. (2014). Efficiency of the Czech banking sector employing the DEA window 
analysis approach. Procedia Economics and Finance، 12 ،587-596. 

انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد دانشکده ها بر اساس داده ، 1398آزادی, ژاله؛ حسن خادمی زارع و محمد صالح اولیا،  ]24[
انجمن علمی  -چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، یزد، دانشگاه یزد  ،های پانل باهدف بودجه ریزی ) دانشگاه یزد(

 .مدیریت صنعتی ایران
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 چكیده

مشارکتی، با حداکثر ی یوهی محصول به شساخت و ارائه باشد که به دنبالمی ی نوینسیستم تولید ابری، یک سیستم تولید
کنندگان و واحدهای از تامین ،اهداف. سیستم تولید ابری در راستای تحقق این است راندمانن سازی و باالتریی سفارشیدرجه

در شوند. نظر گرفته می ی ابری دردهندهی تامین به عنوان یک سرویسیک از عناصر زنجیره برد و هرمی متنوع بهره تولیدی
پرداخته برای تولید خودرو با مفروضات مشخص ی فرضی نمونه مسئلهی پژوهش حاضر، پس از معرفی سیستم تولید ابری، به ارائه

 در نظر گرفته شدندبرای تولید  ی ابریهای سرویسدهندهمراکز ارائه بیست شهر کشور به عنوان ی مذکور لهمسئ شده است. در
سازی با هدف بهینهریاضی  در ادامه، یک مدل ها دارا هستند.ی سرویس، قیمتی و زمانی متفاوتی در ارائهح کیفیتیوکه سط

دهندگان های ابری از سوی سرویسسرویس یمدل ارائه شده از نوع تک هدفه بوده که ارائهشد. ارائه ونقل و حمل ساختی هازینهه
رای انجام هر دهندگان بالقوه بدهنده از میان سرویسترین سرویسگیرد و به دنبال انتخاب بهینهرا به شکل متوالی در نظر می

مدل با  پس از حل .ورزدهای ابری مبادرت میی سرویسدر واقع مدل مذکور به ترکیب بهینه باشد.می فعالیت تولیدی مشخص
  اند.مشخص شده ی بهینهو همچنین هزینه با توجه به هدف مدلدهندگان منتخب روش الگوریتم دقیق، جانمایی سرویس

 .دهندگانسرویس انتخاب بهینه ؛هاترکیب متوالی سرویس ؛تولید ابری کلمات کلیدی: 

 

 ـ مقدمه1

عمر  ی کوتاهچرخه نیو همچن یسازسفارشی ی، تقاضا براانیمشتر متغیر یازهای، نباال یرقابت طیشرا لیامروزه به دل

 رایانش، (IoTاینترنت اشیا ) مانند یورادر فن ریاخ یهاشرفتیشوند. پیم یادیز راتییدچار تغ یدیتول عی، صنامحصوالت

 ستمینام س به تولیددر  دیجد مفهوم کیتحوالت شده و  نیا بخشی بهسرعتباعث  هاکالن داده لیتحلوهی، تجزیابر

که در آن تمام  یابر انشیبر خالف راتولید ابری رونوشتی از رایانش ابری بوده اما . ده استنمو جادیا ی راابر دیتول

در نظر گرفتن  یابر دیدر تول ند،قرار دار نترنتیبر بستر ا و دنشویارائه م یفرم ابراز پلت ینوع یبر رو هاسیسرو

 یتولیدمدل  کی ابری دیتول .]1[رسدیهم، الزم به نظر م یکیزینقل منابع فوآن، حمل رویو پ یکیلجست یهاسیسرو

 تشکیل یبرارا شده  عیمتنوع و توز یدیاز منابع تول ایشده به اشتراک گذاشتهمجموعه  کیمحور است که  یمشتر

دهد قرار می یربهره بردا مورد منابع ینهیبه یامکان بارگذار و افتهیبهبودبا راندمان  و قابل تنظیمموقت  یدیخطوط تول

محور است که منابع و  سرویس یِدیمدل تول کیسیستم تولید ابری  .]2[پاسخ داده شود یمشتر ریمتغ یتقاضا به تا

 مجسم ،هستند یقابل دسترس یدیتول ابرِ قیکه از طر های مبنتی بر تقاضاشکل سرویسرا به  یدیتول یهاظرفیت

 های تولیدیظرفیتاز منابع و  هنیاستفاده به یمختلف برادهندگان سرویساز تولید ابری  یهاستمیدر س .]۳[دماینیم

 نیاز ا کیباشند. هر  ییایمختلف جغراف یهاممکن است در مکان سرویسدهندگان ارائه نیشود. ایاستفاده م

برخوردار هستند  و ...( نانیاطم تیقابل ، زمان ،متیق تفاوت در )مانند دهی متفاوتیسرویس تیفیاز ک دهندگانسرویس

کیفیت سرویس را بر اساس  های ابریتولید ابری، سرویس. پلت فرم خواهد بودمهم ن و مشتریا رندگانیگمیتصم یکه برا
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 افتیپس از در داد که حیتوض نیچن توانیم یابر دیبرداشت ساده از مدل تول کی به عنوان.]1[کندیم میتنظ ازیمورد ن

 کیهر  شکلی کهبه ؛دگردیم هیتجز یجزئ تیچند فعال ای کیبه  ان، هر تقاضایمشتر یو سفارش دهیچیپ یِ دیتول یتقاضا

 سیستم تولید .]۴[باشد جراآن( قابل ا ییای)مستقل از مکان جغرافدهنده سرویس کیحداقل توسط  های جزئیفعالیتاز 

از  ییو با درجه باال ادیز یرا با همکار دهیچیپتولیدی  فیوظا که بتوان سازدادغام می یارا به گونه های، سرویسابر

 .]۵[ستین ریامکان پذ یاستاندارد فعل دیتول یهاستمیکه انجام آن در س یندی، فرآاجرا کرد یساز یسفارش
از مواقع امکان  یاریهستند که در بس یادهیچیپ اریساختار بس یدارا یمحصوالت مدنظر مشتر ،یصنعت یهاطیدر مح

با انتخاب  توانیم ،یمواقع نیممکن نخواهد بود؛ در چن کنندهنیتام کیتوسط  ازیموردن سیسرو یارائه ایو  دیتول

مجموعه  کی ینهیبه نشیبه دنبال گز هاسیسرو بیترک ی. مسئلهدرا برطرف نمو انیمشتر ازین کنندگاننیاز تام یبیترک

شده توسط ارائه سیسرو یِتیفیمحصول و با توجه به سطوح ک کیبراساس مراحل ساخت  دهندگان،سیاز سرو

 کیتوسط کدام  سیکه کدام سرو گرددیمشخص م هاسیسرو بیترک ی. در واقع در مسئلهباشدیم دهندگانسیسرو

ی مهم را باید در دو نکته ی،ابر سیستم تولید مندی ازهرهب هنگام به .]1[شود رائهداوطلب ا یدهندگان بالقوهسیاز سرو

ی وهله بینی شوند و درکار بایستی به دقت پیش کیانجام  یبرا ازیمورد ن یهاسیسرو این که تمامی  نظر داشت؛ ابتدا

 هاسیسرو بیترکی مسئله. پرداخت گاندهندرائها یِ شنهادیپ یهاسیسرو نیاز ب نهیبه یهاسیانتخاب سرودوم باید به 

 .خواهد گرفترا در نظر  ی فوقمالحظهاست که هر دو  ی مناسبیکردهایرو جمله از
 

 مسئله نمونهـ 2

مشتری از  گیرد، ارائه شده است.بهره می م تولید ابریفرضی برای تولید خودرو که از سیست یاین بخش، یک مسئلهدر 

فرم ابری ثبت تولیدی در پلت یک فعالیت اصلیعنوان  به اش راطریق اینترنت، سفارش خودور با ملزومات درخواستی

های ابری که همان سرویس ساخت و تولید برای فرعی فعالیتفرم ابری در ابتدا این سفارش را به چهارده کند. پلتمی

های مطرح شده در موردنیاز، باتوجه به پارامتر هایاین سرویسنماید. سپس، ، تجزیه و تفکیک میدر این مسئله هستند

ای بوده که به باتوجه به زمان و فرم ابری دارای پایگاه داده. پلتیافتد ندهندگان ابری تخصیص خواهمدل، به سرویس

ها را مدیریت خواهد کرد. ها از هم، ترکیب سرویسدهندهی سرویسها، سطح کیفیت و فاصلهی سرویسی ارائههزینه

 متوالی حالت در. بود خواهند ارائه قابل متوالی یشیوه به ت،اس شده داده نشان 1شکل در که همانطور هاسرویس

  شوند.می ارائه نوبت به هاسرویس
 
 

 
 

 

شود در ر که مشاهد میطودهد. همانبرای ساخت خودور در سیستم تولید ابری را نشان می متوالی مدل 2شکل 

 اجرا خواهند بود.قابل متوالیشده چهارده سرویس موردنیاز برای تولید و تحویل محصول به شکل ی ارائهی نمونهمسئله
 

  𝑆1 

 ها. حالت متوالی سرویس1شكل

....   𝑆2 𝑆𝑛 
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ساخت خودرو متوالی. مدل 2شكل  

 
 

 ی نمونهمفروضات مسئلهـ 2ـ1

 

  دهندگان اند که از سوی سرویسشدهدر مدل ارائه شده برای ساخت خودرو، چهارده سرویس به تفکیک مشخص

 .(S = 1۴)، قابل ارائه هستندابری

  فرم تولیدی، بیست در این پلتکه  تولید ابری در نظر گرفته شده است فرم برایپلتکشور ایران به عنوان یک

دو  (. هر شهر حداقل یک و حداکثرM=  2۰باشند)های ابری را دارا میی سرویسقابلیت ارائه (1)جدول شهر

 سرویس را پشتیبانی خواهد نمود.
 سیماتر کی)شده است  میتنظ یبه صورت تصادف یدیبه منابع تول هاسیسرو صیجدول تخص  S × M.) 
   قابل انجام  و حداکثر سه منبع تولیدیدو حداقل چهارده سرویس موردنیاز برای ساخت خودرو، توسط از  کیهر

  باشند.می
  ونقل برایشان صفر منظور ی حملاینترنت قابل ارائه بوده که در نتیجه، هزینهسه سرویس ابتدایی در بستر

 گردد.می
 2۰ سیماتر کیکه )شهرها  نیب یفاصله ×  . شد دی خواهندر ساعت ط لومتریک ۹۰با سرعت  (باشدیم 2۰
 شامل دو زمان ساخت و زمان  زین دینقل بوده و زمان تولوحمل ینهیساخت و هز ینهیشامل دو هز دیتول نهیهز

 .باشدینقل موحمل
 واحد پولی در نظر گرفته شده است. ۵۰۰تا  2۰۰ی ساخت محصول به صورت تصادفی بین هزینه 
  صفر منظور ، منبعیک  توسط انجام شده واحد زمانی ۴۰۰تا  1۵۰زمان ساخت محصول به صورت تصادفی بین

  .شودیم
 شود.می درصدی در نظر گرفته ۹۸تا  ۶۰صورت تصادفی بین تی و بهدهنده یک سطح کیفیبرای هر سرویس 

 

𝒁𝒊 نام شهر 𝒁𝒊 نام شهر 

𝒁11 ساری 𝑍1 اراک 

𝒁12 سمنان 𝑍2 ارومیه 

𝒁1۳ شیراز 𝑍۳ اصفهان 

𝒁1۴ کرمان 𝑍۴ اهواز 

𝒁1۵ کرج 𝑍۵ بجنورد 

زمایشى دهنده. شهرهای سرویس1جدول
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هایی که دهندگان در ستون قابل رویت هستند و سرویسی موردنیاز تولید در سطر و سرویسهاسرویس 2در جدول 

دهنده قابل ای که توسط بیست سرویسهای بالقوهدر واقع تمام سرویس اند.کند، مشخص شدهدهنده ارائه میهر سرویس

  .قابل رویت است 2در جدول از چهارده سرویس  ی هر یکدهندگان موجود برای ارائهیا تعداد سرویسباشند ارائه می
 

 

𝒁1۶ گرگان 𝑍۶ بوشهر 

𝒁1۷ مشهد 𝑍۷ بیرجند 

𝒁1۸ همدان 𝑍۸ تبریز 

𝒁1۹ یاسوج 𝑍۹ تهران 

𝒁2۰ یزد 𝑍1۰ زاهدان 

 هاسرویس

 اشهره

𝑺1 𝑺2 𝑺۳ 𝑺۴ 𝑺۵ 𝑺۶ 𝑺۷ 𝑺۸ 𝑺۹ 𝑺1۰ 𝑺11 𝑺12 𝑺1۳ 𝑺1۴ 

𝑪۱             * * 

𝑪۲ *  *            

𝑪۳       *  *      

𝑪۴  *         *    

𝑪۵ * *             

𝑪۶    *  *         

𝑪۷     *          

𝑪۸           * *   

𝑪۹       * *       

𝑪۱۰        * *      

𝑪۱۱    *   *        

𝑪۱۲          * *    

𝑪۱۳          *    * 

𝑪۱۴         * *     

𝑪۱۵ *           *   

𝑪۱۶     * *         

𝑪۱۷             * * 

𝑪۱۸        *    *   

𝑪۱۹  * *            

𝑪۲۰    * *          

 دهندگانها به سرویس. تخصیص بالقوه سرویس2جدول
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 مدل ریاضیـ ۳

 : شوندمی عریفت زیر قرار به تصمیم متغیرهای و پارامترهاها، مجموعه ،مذکور ی مسئلهبرای  سازیمدل در

 هامجموعه
S   :  ها ی سرویسمجموعه  ,  𝑘, 𝑠 ∈ 𝑆 
𝐼𝑠   :  دهندگان سرویسی ارائهمجموعه  s   ,    𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼𝑠 

 پارامترها
𝑀𝐶𝑠𝑖  ی اجرای سرویس : هزینهs ی دهندهتوسط ارائه𝑖 
𝐶𝑜𝑠𝑡0𝑖 ونقل سرویس اولی حمل: هزینه 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑒 ونقل سرویس پایانیی حمل: هزینه 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗 ونقل بین دو سرویس متوالیی حمل: هزینه 

𝑇𝑠𝑖  زمان اجرای سرویس :s ی دهندهتوسط ارائه𝑖 
𝑡 ی هر کیلومتردهنده به ازابین دو سرویس ونقل: زمان حمل 

𝐷𝐼𝑆0𝑖 نقل ی جغرافیایی از شروع حمل: فاصله 

𝐷𝐼𝑆𝑖𝑒  ونقلی جغرافیایی از پایان حمل: فاصله 

𝐷𝐼𝑆𝑖𝑗 ی متوالیدهندهی جغرافیایی بین دو سرویس: فاصله 
𝑅𝑖 ی دهندهی کیفیت سرویس: نشان دهنده𝑖  هایسرویساست. از این پارامتر برای ارزیابی سطح کیفیت 

 شود.دهندگان استفاده میسرویس

 متغیرهای تصمیم
𝑥𝑠𝑖  : سرویس s ی دهندهتوسط  ارائه 𝑖 ی دهندهی سرویس توسط ارائهاین متغیر در صورت ارائه .ارائه شودi  مقدار

 یک و در غیر این صورت مقدار صفر خواهد گرفت.
𝑑0𝑖    سرویس اول توسط :𝑖 ∈ 𝐼1   .انجام شود 
𝑑𝑖𝑒 :  سرویس آخر توسط𝑖 ∈ 𝐼|𝑠|  .انجام شود 
 𝑑𝑖𝑗متوالی به ترتیب توسط  : اگر دو سرویس 𝑖  و𝑗   .انجام شود,    𝑖 ∈ 𝐼𝑠     و𝑗 ∈ 𝐼𝑠+1 

ی سازی مجموع هزینهدنبال کمینه هدفه است که بهی پیش رو یک مدل عددصحیح مختلف تکداده شدهمدل توسعه

 باشد.ونقل میحملی تولید و هزینه
 

𝑚𝑖𝑛

(

 
 
 
 (∑∑𝑀𝐶𝑠𝑖𝑋𝑠𝑖

𝑖∈𝐼𝑠

|𝑆|

𝑠=1

) +

(∑𝐶𝑜𝑠𝑡0𝑖𝑑0𝑖
𝑖∈𝐼1

+ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑒
𝑖∈𝐼|𝑆|

𝑑𝑖𝑒 +∑ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗
𝑗∈𝐼𝑠+1𝑖∈𝐼𝑠

𝑑𝑖𝑗)

)

 
 
 
 

                                           (1) 

 

∑𝑋𝑖 = 1 

𝑖∈𝐼𝑠

                                ∀𝐼𝑠 ∈ 𝑆                                                                                                 (2) 

 
𝑋𝑠𝑖 + 𝑋(𝑠+1)𝑗 ≤ 1 + 𝑑𝑖𝑗           ∀𝑠 ∈ 𝑆       ∀𝑖 ∈ 𝐼𝑠       ∀𝑗 ∈ 𝐼𝑠                                                          (۳) 

 
𝑋𝑠𝑖 ≤ 𝑑0𝑖            ∀𝑠 = 1            ∀𝑖 ∈ 𝐼1                                                                                                  (۴) 
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𝑋𝑠𝑖 ≤ 𝑑𝑖𝑒            ∀𝑠 = |𝑆|         ∀𝑖 ∈ 𝐼|𝑆|                                                                                                (۵) 

 

∑∑𝑇𝑠𝑖  𝑋𝑠𝑖
𝑖∈𝐼𝑠

𝑆

𝑠=1

+ (∑𝐷𝐼𝑆0𝑖  𝑡 𝑑0𝑖
𝑖∈𝐼1

+ ∑ 𝐷𝐼𝑆𝑖𝑒  𝑡 𝑑𝑖𝑒
𝑖∈𝐼|𝑆|

+∑ ∑ 𝐷𝐼𝑆𝑖𝑗  𝑡 𝑑𝑖𝑗
𝑗∈𝐼𝑠+1𝑖∈𝐼𝑠

 ) ≤  𝑇𝑚𝑎𝑥         (۶) 

 

1

|𝑆|
  ∑∑𝑅𝑖  𝑋𝑠𝑖   ≥  𝑄𝑚𝑖𝑛

𝑖∈𝐼𝑠

|𝑆|

𝑠=1

                                                                                                                 (۷) 

 

𝑇 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥                                                                                                                                                 (۸)           
 

𝑋𝑖𝑗 = 0,1      𝑑𝑜𝑖 = 0,1      𝑑𝑖𝑒 = 0,1        𝑑𝑖𝑗 = 0,1 

 

ی تولید سازی مجموع هزینهکمینهراستای در مدل نمایش داده شده  دهد.ی( تابع هدف مدل را نشان م1ی )رابطه 

های سرویس متوالیی باشد که چگونگی ارائه. این مدل یک مدل تک هدفه میاستتوسعه داده شده ونقل حمل و هزینه

هر سرویس بایستی کند که در آن محدودیتی را ارائه می (2) رابطه سازد.می دهندگان را بهینهابری از سوی سرویس

.                        م دو سرویس متوالی منظور شده استبرای انجا برای (۳) رابطه دهنده اجرا شود.دقیقا توسط یک سرویس

دهد و شود را نشان میخست انجام میکننده به سوی محلی که سرویس نونقل بین مکان تامینضرورت حمل (۴)رابطه 

 (۶) رابطه .منظور شده استونقل بین مکان آخرین سرویس با محل مشتری را نشان حمل تضرور (۵) رابطهدر 
کند که در تولید را محاسبه میی باشد. در واقع زمان تکمیل یک وظیفهی زمان کل فرآیند تولید میدهندهنشان

این محدودیت کیفیت  دهد که درمحدودیتی را نشان می (۷) رابطه باشد.زمان حمل میی زمان ساخت و گیرندهبر

های انتخاب شده، ، کیفیت محصول از متوسط نرخ کیفیت سرویساین محدودیتطبق گردد. در واقع محصول تضمین 

در واقع این محدودیت  است قبول مشتری برای حد باالی زمان قابل ینشان دهنده  (۸) در نهایت رابطه .شودمیمحاسبه 

 فارش نباید از میزان مطلوب مشتری تجاوز نماید.دارد که زمان تولید و تحویل سبیان می

 

 نتیجهـ ۴

نمودن  های مدل و اجراییدادن ویژگیمنظور نشانشده و همچنین بهبه منظور بررسی اعتبار مدل ریاضی توسعه داده

الذکر توسط یک قریاضی فو . مدلشد ارائه مقالهی نمونه در این سئلهعنوان مآن، یک مدل فرضی از تولید خودرو به 

ی است. کلیهاجرا شده CPLEX SOLVERو با   win64 24.1.3ی ، نسخه GAMSافزار روش حل دقیق، در نرم

      و   intel® core™ i7-3520M CPUگر با پردازش Windows 10ای با سیستم عامل محاسبات نیز در رایانه

RAM : 4.00 GB است. انجام شده 

تولید ابری  های عددی و مفروضات مدلو با در نظر گرفتن داده GAMSافزار های موجود در نرمنمودن دادهبا وارد

ی تولید سازی مجموع هزینهدنبال کمینه هدفه بوده و بهشدن تابع هدفی که تکخودرو و همچنین درنظرداشتن بهینه

میزان تابع هدف   ثانیه به طول انجامید و ۰/12۵ونقل است، برنامه را اجرا کردیم. زمان اجرای حل مدت حمل و هزینه

𝑧 = صورت جانمایی تخصیص  آمده به دستی به نهیجواب بهمدل پس از حل  باشد.واحد پولی می  ۴۹1۳/۶1۷

که در بستر اینترنت قابل ارائه بودند،   ۳و  2، 1های ارائه شده است. الزم به ذکر است که سرویس ۳ها، در شکلسرویس

ها برای این سرویس صرفا به جهت تکمیل توالی شکل گرفته نشده و وجود فِلشونقلی برایشان در نظر ی حملهزینه

ونقل برایشان منظور ی حملشوند نیز هزینهارائه میدهنده متوالی که توسط یک سرویس چنین دو سرویساست و هم
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 نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد که پس از حل مدل ریاضی گیرنده میی تصمیمی نقاط بهینهدهندهنشان ۳مشخصه شده روی شکل  نقاط    

مشخص  ۳طور که در فضای تولید متصور شده در شکل  اند. همانگیرنده، حاصل شدهتوسط تصمیم شدهتوسعه داده

در ساخت و تولید خودرو مشارکت خواهند دهنده بالقوه، تنها نه سرویس ی ابریِدهندهاست، از میان بیست سرویس

فرم در پلت که شرایط بهینگی تابع هدف و همچنین سطوح کیفیتی و زمان کل فرآیند تولید را را دارا هستند. نمود؛ چرا

دهندگان بالقوه برای آن سرویس ی یک سرویس مشخص نباشد از لیست سرویسای که قادر به ارائهدهندهابری سرویس

 واهد شد.مشخص حذف خ

 اتپیشنهاد

های آتی برای پژوهشها در نظر گرفته شده است، از آنجایی که در پژوهش حاضر تنها حالت متوالی ترکیب سرویس    

های ها اضافه گردد. در نظر گرفتن محدودیتهای موازی و حلقوی نیز به شیوه ترکیب سرویسحالتشود که پیشنهاد می

 .شودهای آتی پیشنهاد میمورد دیگری است که برای پژوهشتصادفی برای مدل ریاضی نیز 
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 چکیده

های های آن را به همراه داشته است. بدین ترتیب شرکتامروزه گسترش روزافزون استفاده از خودروهای برقی، رشد زیرساخت
شوند. از طرف دیگر در برخی نواحی ایستگاه دهنده شارژ درگیر رقابتی شدید برای جذب تقاضا و پاسخ به مشتریان میارائه

های خصوصی اغلب مشتری زیادی ندارند و مشتریان موجود در این نواحی هدفی مطلوب وجود ندارد و ایستگاهشارژ عمومی 
شوند. در این مقاله مسئله از منظر شرکت دارنده ایستگاه عمومی بررسی شده است که به ها محسوب میبرای این شرکت

صوصی، سود بدست آمده برای شرکت نیز بیشینه گردد. بدین های خدنبال تشکیل ائتالفی است تا ضمن تامین منافع ایستگاه
سازی شده و در نهایت مدل برای حالت خاص در یک منطقه با سه ایستگاه ها مدلمنظور مسئله با رویکرد تئوری بازی

 ای برای نحوه تشکیل ائتالف بدست آمده است.خصوصی حل شده است و عالوه بر تعیین قیمت، فرمول بسته

 .هاتئوری بازی ؛رقابت ؛گذاریقیمت ؛خودروی برقی  ایستگاه شارژ خودرو برقی؛ کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

را به وجود  یاریبس یهایحاصل از آن نگران یهایو آلودگ یلیفس یهامنابع سوخت یجیکاهش تدر ریاخ یهادرسال

 یکردن خودروها نیگزیمصرف کننده سوخت است که به دنبال جا عیصنا نیاز مهمتر یکیآورده است. صنعت حمل ونقل 

 نیاز بهتر یکیباال  یو بازده نییپا یآلودگ لیشارژ به دل بلقا یبرق ی. خودروهاباشدیم یبرق یبا خودروها یاحتراق داخل

 .هستند یلیفس یبر سوخت ها یمبتن یخودروها ینیگزیجا یبرا داهایکاند

متعدد  یو عموم )خانگی(یشارژ خصوص یهاستگاهیتقاضا شارژ و ساخت ا شی، افزایبرق یخودروهارشد روز افزون تعداد 

 13000اروپا برابر  هیدر اتحادشارژ خودرو  هایستگاهیاتعداد  2012که در دسامبر سال  یرا به دنبال داشته است، به طور

  .[1] است دهیرس 2019ل در سا حدوا 184000به  ریگچشم یتعداد با رشد نیواحد بوده است و ا
شود که یدر بازار م یرقابت ییفضا جادیها منجر به اتعداد آن شیافزا ،شارژ یهااهگستیبا توجه به تشابه خدمت در ا

 ستگاهیهر ا یرقبا برا ریدر نظر گرفتن عملکرد سا شارژ با حیصح یگذارمتیق ،ضاف نیمد در اآعامل در کسب در نیترمهم

 .باشدیم

ها برای حل این مسئله از تئوری بازی ،قباربا درنظرگرفتن  گذاری شارژقیمتپیشین در حوزه مسئله اغلب مطالعات 

 نهیهز حداقل کردنی و با هدف برق یصاحبان خودروله را از دیدگاه مسئاین  ،[3]و  [2] ،به طور مثال .اندکردهاستفاده 

چارچوب  کیا هیباز یبا استفاده از تئورو شده  درنظر گرفته شارژ یهاستگاهیا نیب رقابتکردند که در آن  یبررس شارژ

برای جهت شارژ  نهین هزیترپرداخت کم که عالوه بر یبه طور شده است یمعرفشارژ  ستگاهیا نیانتخاب بهتر یبرا

سایر ، هاعالوه بر رقیب[ 4] در .گردد نهیشیب زیشارژ ن یهاگاهیمالکان جاسود به طور همزمان  ،یبرق یصاحبان خودرو
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درنظر گرفته  یگذارمتیقبرای  نیز شارژ شدن یفاصله و زمان انتظار برا مت،یق بر تصمیم مشتریان مانند موثر عوامل

و نوع  یرسانخدمت تیها از نظر ظرف ستگاهیبحث همسان نبودن ا ،در کنار عوامل گذشته ،[5] پژوهش در اند.شده

 ه است.قرار گرفت یمورد بررسگذاری شارژ به منظور تاثیر در قیمت زین زاتیتجه

از  گذاری دوچندان شده است.های شارژ و رقابتی شدن این فضا، اهمیت موضوع قیمتبا توجه به روند افزایش ایستگاه

و فقط توسط  های بسیار محدودیوجود دارند که تنها در ساعت خصوصی طرفی درحال حاضر تعداد قابل توجهی ایستگاه

کیل ائتالف به خواهد با تششرکتی می که شودیمبه این مسئله پرداخته  پژوهش نیدر الذا،  شوند.مالک آن استفاده می

هدف از این همکاری کسب سود برای  .غرافیایی مشخص بپردازدجهای خصوصی واقع در یک منطقه همکاری با ایستگاه

، بدست ی خصوصیهاحاصل از فروش شارژ توسط ایستگاه از طریق دریافت درصدی از درآمد کهمالک ائتالف است 

 یدر ساعات مشخص از سهم بازار یقسمت و بدست آوردن سودهای خصوصی نیز با هدف از سوی دیگر ایستگاه آید.می

سازی مدل همکارانه یهایباز یتئوربا کمک  در این مقاله، مسئلهدهند. میقرار ائتالف ار یشارژ خود را در اخت یدسته

 و حل شده است.

بررسی  به  یدیاز منظر جدرا  یبرق یشارژ خودرو یهاستگاهیا نیرقابت بمسئله  ،قبل قاتیتحق برخالفپژوهش  نیا

با هم، در  یهمکار نمختلف به صورت تک شعبه و بدو یهایژگیشارژ با و یهاستگاهیا ن،یشی. در مطالعات پکندیم

 گریکدیشارژ با  یهاگاهیجا یهمکار این مطالعه بررسی تاثیرهدف  درحالی که .ندردکیرقابت م گریکدیبا  انیجذب مشتر

 .استسود  زانیم یها بر روآن نیائتالف ب لیو تشک

. گرددارائه میسازی مسئله مدل 3در بخش  ،سپس .شودابتدا به تعریف مسئله پرداخته می 2در ادامه و در بخش 

کند و در نهایت در میخصوصی ارائه  سه ایستگاهای برای نحوه تشکیل ائتالف در یک منطقه با فرمول بسته 4بخش 

 گیری مقاله آورده شده است. نتیجه 5بخش 

 تعریف مسئله -2

در این . کندخدمات شارژ خودروهای برقی را در یک منطقه مشخص ارائه می یفرض شده است که شرکتدر این مقاله 

تواند ها دارای تقاضای مشخصی هستند )این تقاضا مینیز وجود دارند که هر یک از آنتعدادی ایستگاه خصوصی منطقه 

فقط تقاضای مالک این ایستگاه باشد(. تقاضا برای شارژ خودرو برقی در این ناحیه برای هر ایستگاه براساس موقعیت 

نمایند. ادگی در این مقاله فرض شده است این تقاضا ها از تابع خطی پیروی میجغرافیایی آن مشخص است و به منظور س

های شارژ ههای شارژ )ایستگادو قیمت فروش شارژ توسط دولت در این منطقه تعیین شده است: قیمتی که توسط شرکت

های شارژ به دلیل شرکتگردد که قیمت های شارژ خصوصی ارائه میگردد و قیمتی که توسط ایستگاهعمومی( ارائه می

در این مسئله فرض شده  است. ترخصوصی پایینهای های بیشتر دولت و هزینه سربار کمتر از قیمت ایستگاهحمایت

با  توانندینم هاستگاهیو ا گرددمی نییتعدولت توسط  )عمومی و خصوصی(، هاستگاهیفروش شارژ در ااست که قیمت 

 .ندیمتفاوت به فروش شارژ اقدام نما یمتیق

های عمومی در برخی مناطق و وجود عدم امکان احداث ایستگاهبا توجه به  ،اشاره گردیددر مقدمه نیز طورکه همان

ها هستند های شارژ خصوصی و تشکیل اتئالف با آنها بدنبال استفاده از ایستگاه، این شرکتخصوصیهای شارژ ایستگاه

بیشتری در منطقه پاسخ دهند و سود خود را افزایش دهند. به این منظور سیاست زیر برای نحوه تشکیل  تا به تقاضا

 گردد:ائتالف تعریف می

آیند توسط مالک ائتالف تعیین شده و از قیمت هایی که به عضویت ائتالف در میقیمت فروش شارژ برای ایستگاه

 ،خارج از ائتالف یهاستگاهیدر ا متیبودن ق کسانیا توجه به تر است. لذا، بپایینهای خارج از ائتالف فروش شارژ ایستگاه

شارژ  متیتر بودن قعضو ائتالف به علت ارزان یهاستگاهیندارند و تنها ا گریکدی انیتعداد مشتر بر یریها تاثستگاهیا نیا
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انتظار دارند تا  عضو ائتالفهای ید، ایستگاهبا جذب مشتریان جد نمایند.ها را جذب آن انیاز مشتر یدرصد توانندیم

 درآمدشان افرایش یابد. 

 ستگاهیهر ا یاز طرف شود.یم نیتام ستگاهیهر ا از درآمد( α) یدرصد مشخص افتیآمد شرکت از دردر ،ائتالف نیدر ا

فزوده شود. ا( λ) مشخص یدرصدعدم پیوستن به ائتالف،  تت به حالدرآمد آن نسبدر ائتالف انتظار دارد که  تیبا عضو

عضو  ستگاهیدرآمد مورد انتظار ا شیشود که حداقل افزا نییتع یابه گونه دیبا( α) شرکت یافتیدرصد در لیدل نیبه هم

 .دیشده را برآورده نما

فاصله  -1:هر ایستگاه در نظر گرفته شده استبالقوه  انیبر مشتر رگذاریتاثزیر به عنوان عوامل دو عامل در این مقاله، 

 انیاز مشتر یاعده بیترت نیرابطه عکس دارد. به ا انیمشتر تیفروش شارژ که هر دو با مطلوب نهیهز -2شارژ  ستگاهیتا ا

 هیمقصد اول ستگاهیبه جز ا) گرید ستگاهیا کیشارژ در  متیست در صورت کاهش قبیشتر ا متیبه ق شانتیکه حساس

 یبرا ستگاهیدو ا نیب ییجاجابه نهیادامه دارد که هز ییتا جا یجذب مشتر نیو ا ( به آن مراجعه خواهند نمودخود

 د. صرفه باشبه انیمشتر

خته به مدل سازی مسئله پردا دهنده ائتالفحداکثرسازی سود شرکت تشکیلبدین ترتیب در بخش بعد با هدف 

 .شودمی

 پیشنهادی مدلارائه  -3

 . شوندمیمعرفی ( 2و جدول ) (1)در جدول   متغیرهای تصمیم و ابتدا پارامترها سازی مسئله،به منظور مدل
 پارامترهای استفاده شده درمدل: 1جدول

 توضیحات پارامتر توضیحات پارامتر/اندیس

i   اندیس شمارنده ایستگاه(و... ،  2، 1n ) 𝛼 درصد دریافتی شرکت از درآمد ایستگاه 

j   اندیس شمارنده ایستگاه(و... ،  2، 1n     ) λ 
درصد افزایش درآمد مورد انتظار ایستگاه درصورت 

 ورود به ائتالف

ia ایستگاه  جمعیت مشتریان بالقوهi f(p) تابع تقاضا بر حسب قیمت 

ip قیمت فروش شارژ ایستگاه i ib برای ایستگاه  ضریب حساسیت به قیمتi 
c هزینه خرید برق از شبکه  iu  سود ایستگاهمتغیر کمکی جهت تعین عالمت 

 outp قیمت فروش شارژ خارج از ائتالف io متغیر کمکی جهت تعین عالمت سود ایستگاه 

𝜏 ضریب حساسیت مشتریان به فاصله 
𝑠𝑖

 که ایستگاهعضو ائتالف  ایستگاه تریناندیس نزدیک ∗
 با آن تبادل دارد i غیر ائتالفی

ijd  فاصله بین دو ایستگاه M عدد بزرگ 
 

 مسئلهمتغیرهای تصمیم   :2 جدول
 توضیحات متغیر تصمیم توضیحات متغیر تصمیم

𝑥𝑖 
عضو  iاگر ایستگاه  1متغیر باینری برابر با 

 درآمد ایستگاه عضو ائتالف iinr ائتالف شود در غیراین صورت صفر

ir درآمد ایستگاه i ioutr درآمد ایستگاه خارج از ائتالف 

iind 
عضویت در درصورت   iتقاضا ایستگاه

 تقاضا ایستگاه خارج از ائتالف joutd ائتالف

inp قیمت فروش شارژ در ائتالف iD تقاضا ایستگاه i 
 

برای تابع تقاضا . شودیم محاسبه و فیتعر ،نشود لیتشک یائتالف چیه که یحالت یبرا درآمد و تقاضا ابتدا ادامه در

 آن یشنهادیپ متیبا توجه به ق ستگاهیهر ا انیتعداد مشترکه در آن آید بدست می (1) رابطهمطابق با  هر ایستگاه

 ستگاهیفروش شارژ ا متیق pو  متیها به قآن تیحساس b ان،یبالقوه مشتر تیجمع a بدین صورت که .شودمحاسبه می
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مطابق  c متیبرق از شبکه با ق دیو خر انیاز تفاضل درآمد حاصل از فروش شارژ به مشتر زین ستگاهیاست. سود هر ا

 .است اسبهقابل مح (2)رابطه 
ip×ib – i) = aip(if  

)c - ip( ×iD= ir 

در  تیکه عضو یستگاهیتقاضا هر ا زانیم .شده است ائتالفوارد شود که یدر نظر گرفته م یدر مرحله بعد شرکت

 انیمشتر ،اول بخش :شده است لیتشک بخش سهرابطه از  نی. اشودمحاسبه می (3)رابطه  کمکبه  ردیائتالف را بپذ

هستند که به  یانیمشتر ،دوم بخش .شوند( محاسبه می1که به کمک رابطه ) هستند  nip متیق یبه ازا ستگاهیخود ا

ز ا یبخش زینسوم  بخشو  ندیآیم یائتالف ستگاهیا نیترکینزدخارج از ائتالف به  یهاستگاهیاز ا متیاختالف ق لیدل

 یبرا دیجد یمتیو بعد از ارائه ق کردندیخارج از ائتالف خودرو خود را شارژ نم یهاستگاهیا متیبا ق هستند که انیمشتر

 ستگاهیا یبه سو، متین قآ دهنده  ارائه ستگاهیاز ا شاناصلهفبه تناسب  موجود بوده است و یهامتیتر از قنییشارژ که پا

 . ندیآیم یائتالف

 ∑ max (𝑓𝑗(𝑝𝑜𝑢𝑡).
𝑓𝑗(𝑝𝑜𝑢𝑡) ×[𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑝𝑖𝑛]

𝜏×𝑑𝑖𝑗
2  ) +  

𝑓𝑗(𝑝𝑖𝑛) − 𝑓𝑗(𝑝𝑜𝑢𝑡)

𝜏×𝑑𝑖𝑗
2𝑗 | 𝑠𝑗

∗=𝑖+ )ni(pif=  iind 

رابطه  ازبا استفاده اند، پیوستهائتالف هایی که به ستگاهیا براساسخارج از ائتالف  یهاستگاهیا یتقاضا برا نیهمچن

عضو  ستگاهیا نیترکینزد هب ترنییپا متیها به علت قآن یاز تقاضا یزانیم رابطه،مطابق این  .گرددیممحاسبه  (4)

 انین تعداد از مشترآ ،دوم بخشهستند و  outp متیق یازا به ستگاهیا انیمشتر ،اول بخشرابطه  نی. در اروندیمائتالف 

 .کنندیانتخاب م یریشارژگ یرا برا یائتالف ستگاهیتر، انییپا متیق لیاست که به دل
𝑓𝑖(𝑝𝑖𝑛) ×[𝑝𝑖𝑛 − 𝑝𝑆𝑖

∗ ]

𝜏×𝑑𝑖𝑆𝑖
2 ∗

 - )ni(pif=  ioutd  
 . مقدار این متغیرنوشت (5)را مطابق با رابطه  ستگاهیتابع تقاضا هر ا( ix) ینریبا یریمتغ فیبا تعر توانیم بیترت نیا به

 : برابر با صفر خواهد بود و درغیر این صورت کیبرابر با  در ائتالف ستگاهیا تیدرصورت عضو

ioutd × )ix -1(+  iind × ix=  iD 
  :( محاسبه نمود6توان از رابطه )ر ایستگاه را میه درآمد با توجه به روابط فوق،

iutor×)ix -+ (1  iinr × ix=  ir 

 ( قابل محاسبه هستند:8( و )7به ترتیب از روابط ) outrو  inrکه در آن 

)c - nip(×iind=   irin  
)c - outp(×ioutd=  i outr 

هدف  تابع ،(ائتالف عضو ستگاهیا هر درآمد از یدرصد) باشدیم خود سود کردننهیشیب دنبال هشرکت ب ازآنجا که

 رابطه زیر نوشت:توان مطابق از دیدگاه شرکت را میمسئله  نیا

    Max ∑ 𝛼 × 𝑥𝑖 × 𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1       

 حقداخل ائتالف را به عنوان  یهاستگاهیا یاز درآمد بدست آمده برا( 𝛼) یدرصد شرکت شد، گفته که طورهمان

در ائتالف انتظار  تیبا عضو ستگاهیهر ا یطرف ، ازمانددرصد برای ایستگاه باقی می 𝛼 - 1و مقدار  کندیم افتیدر تیعضو

 شیشود که حداقل افزا نییتع یابه گونه دیشرکت با یافتیدرصد در لیدل نیبه هم .برابر گردد λدارد که درآمدش 

 . استشده  دهید( 12) تا (10) وابطمهم در ر نی. ادیعضو شده را برآورده نما ستگاهیدرآمد مورد انتظار ا

io – i= ui outr×λ -  iinr× 𝛼)- 1( 
= 0 io× i u 

ix≥  i× u M 

(9) 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(11) 
(12) 

(10) 
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و رابطه  مثبت داشته باشد یمقدار (10)که رابطه  ونددیپببه ائتالف حاضر است  ستگاهیا یدرصورت تنهابه این ترتیب 

فروش شارژ  یبرا بسمنا متیق نییتع باموجود،  یهاستگاهیا  انیتوان از میم بیترت نیبد .به این نکته اشاره دارد 12

 .نمود نهیشیب را هاستگاهیا و شرکت یبرا آمدهبدست  سودبه ائتالف  وستنیپ یبرا هانهیگز نیبهترو انتخاب 

 محاسبهدر منطقه وجود دارند،  خصوصی ستگاهیاسه که  یحالت یبرا یمدل کل نیبخش بعد تالش شده است تا  ا در

 گردد. 

 ایستگاهتعیین جواب بهینه برای منطقه با سه  -4

گردد و د، حل مینوجود دار کسانیبا مشخصات خصوصی  ستگاهیا، مسئله برای یک منطقه که در آن سه بخش نیا در

مسئله فرض برای این منظور در این  .گرددها تعیین میهای الزم برای تشکیل و عدم تشکیل اتئالف با این ایستگاهشرط

 و تقاضا تابع و یکدیگر هستند( مشابه برق نیتام منبع شارژر، نوع) یکیزیف امکانات نظر از ستگاهیا سهه است که شد

 وستنیائتالف پ دهندهلیتشک شرکت یبرا موجود یوهایسنار حالت نیا در. ندسته کسانی زین گریکدی از هاآن فاصله

این ائتالف پرداخته شده های ممکن برای به بررسی حالتدر ادامه، . باشدیم ائتالف به ستگاهیا سه از تگاهسیدو ا ای کی

 متیق با یهاستگاهیا انیمتقاضا  ییبه ائتالف با توجه به عدم جابجا ستگاهیهر سه ا وستنیپالزم به ذکر است، ) است.

حالت  بدین ترتیب دو .(افتدینم  اتفاق گاه چیه و ردندا یصرفه اقتصاد یستگاهیا چیه یعمال برا کسانی فروش شارژ

 .ایستگاه به ائتالف دوپیوستن  -2پیوستن یک ایستگاه به ائتالف  -1برای تشکیل ائتالف وجود دارد: 

در این  .باشدیم ریز شرح به حاالت نیا یبرا آمده بدست یهاتیمحدود و روابط ،یسازساده پس و منظور نیا به

 فرض شده است.  λ=1. همچنین در تمام حاالت دهنده میزان تقاضا ایستگاه خواهد بودنشان Dروابط 

 : ونددیپب ائتالف به ستگاهیا کی اگر -الف
𝑓(𝑝𝑖𝑛) − 𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡)

𝜏×𝑑2 ×2+ 2 ×
𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡) ×[𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑝𝑖𝑛]

𝜏×𝑑2+  )in= f(p D 
 (نوع دسته شارژ و از یکدیگر هاایستگاه)فاصله هاستگاهیا مشخصات بودن کسانیبا توجه به  ستگاهیا یتقاضا تابع

 .استشده  محاسبه (14)در رابطه  زین یائتالف ستگاهیدرآمد او بود خواهد  (13)مطابق با رابطه 

r = (pin – c) × [f(pin) +2× 𝑓(𝑃𝑜𝑢𝑡) [𝑃𝑜𝑢𝑡−𝑃𝑖𝑛]

𝜏×𝑑2  +2× 𝑓(𝑃𝑖𝑛) − 𝑓(𝑃𝑜𝑢𝑡)

𝜏×𝑑2 ] 

 : وندندیبپبه ائتالف  ستگاهیدو ا اگر -ب

 .بود خواهد (16( و )15) روابط مطابق ایستگاه ائتالفیهر درآمد و تقاضا تابع ،ائتالف در ستگاهیا دو تیعضو درصورت
𝑓(𝑝𝑖𝑛) − 𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡)

2×𝜏×𝑑2
+  𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡) ×[𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑝𝑖𝑛]

2×𝜏×𝑑2
+  )i= f(p D 

]𝑓(𝑝𝑖𝑛) − 𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡)

2×𝜏×𝑑2+  𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡)× [𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑝𝑖𝑛]

2×𝜏×𝑑2+  )i[f(p × c) – ip= ( r 

و  (17) روابط در وندندیپینم ائتالف به که ییهاستگاهیا از دسته آن یبرا ائتالف به هاستگاهیا وستنیپ از یناش راتییتغ

 .است شده داده نشان (18)

D = 𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡) −
𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡) [𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑝𝑖𝑛]

𝜏×𝑑2 
𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡) ×[𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑝𝑖𝑛−1]

𝜏×𝑑2 - )outp[f( ×c)  – outp= ( r 

با فرض اینکه پیوستن به ائتالف ) بپیوندد یک یا دو ایستگاه به ائتالفکه ها گیری برای وقوع هر یک از این حالتتصمیم

حاصل برای مالک ائتالف ( تنها با توجه به سود است و حاضر به همکاری با شرکت هستندبرای هر دو ایستگاه به صرفه 

 حالت دو در حاصل درآمد سهیمقا با است. مقایسهقابل دوحالت توابع درآمد  بررسیمالک ائتالف با  درآمد .شودانجام می

 سهیمقا نیا از حاصل جهینت .گردد نهیشیب شرکت سود تا شود لیتشک ائتالف کدام طیشرا به وابسته که افتیدر توانیم

 :باشدیم ریز شرح به

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡)× [𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑝𝑖𝑛−1]

𝜏×𝑑2   >  )nipf( 

 که یصورت در ها است.ستگاهیا ی ازکیتشکیل ائتالف با  ؛برای شرکت پاسخ نیبهتر(، 19برقرار بودن رابطه ) صورت در

برای شرکت را  نهیدر ائتالف حالت به ستگاهیحضور دو ا ،محقق گردد ینامساو نیشود که عکس ا نییتع یبه نحو متیق

 .آوردیبه وجود م

 تیاست که عالوه بر جلب رضا یعضو ائتالف به نحو یهاستگاهیا یشارژ برا متیق نییشرکت تع میتصم نیرتهمم    

با  یرقابت طیشرکت، بتواند در شرا حق عضویتسود مورد انتظارشان پس از کسر  نیشرکت در ائتالف و تضم یها براآن

های خارج از ائتالف به و حضور ایستگاه این مسئله توجه به با .نماید نهیشیب زیسود خود را ن ،یائتالفریغ یهاستگاهیا

 ،مسئلهاین در  .دانست 1استاکلبرگتوان از نوع های مستقل را میی تشکیل شده میان شرکت و ایستگاهباز ،عنوان رقیب

 دادن نشان یتالش برا هب ها راآن ،خارج از ائتالف یهاستگاهیا متیق کمتر از متیق نییبا تعشرکت به عنوان رهبر 

 یباز کی بیترت نیا به و گذارندیم ریتاث زین ما درآمد و سود یرو برهای اخذ شده دارد و تصمیممیوا مناسب واکنش

 یبرا .دهدیرخ م متیق نییتع یبرا رویخارج از ائتالف به عنوان پ یهاستگاهیو ا رهبر عنوان به شرکت انیم استاکلبرگ

برای  18و  ها یائتالفبرای  16و  14)روابط  شودیم گرفتهمشتق  هرکداماز تابع درآمد  ،گریبازهر  نهیبه متیق نییتع

  ند:اداده شدهنشان نتایج مربوطه  (22) تا( 20) یدر رابطه ها که های خارج از ائتالف(ایستگاه
𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡)× [2×𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑐]+𝑝𝑜𝑢𝑡×𝑏× [𝑝𝑖𝑛−𝑝𝑜𝑢𝑡+𝑐]−𝑏×𝑐×𝑝𝑖𝑛

2×𝜏×𝑑2 - c×+ b outp×b -) outrf( = '1r 

c×+b p×b–) nipf(+   2×𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡)× [𝑝𝑜𝑢𝑡 − 2×𝑝𝑜𝑢𝑡 + 𝑐 −1] +2×[𝑓(𝑝𝑖𝑛) − 𝑏×𝑝𝑖𝑛 +  𝑏×𝑐]

𝜏×𝑑2=  '2r 

c×+bp ×b –) nipf(+  𝑓(𝑝𝑜𝑢𝑡)× [𝑝𝑜𝑢𝑡 − 2×𝑝𝑜𝑢𝑡 + 𝑐 −1] + [𝑓(𝑝𝑖𝑛) − 𝑏×𝑝𝑖𝑛 +  𝑏×𝑐]

2×𝜏×𝑑2= '3r 
 باشد.یم ستگاهیدو ا یو ائتالف دارا ستگاهیا کی یائتالف دارابرای  3r'و  2r'و  های خارج از ائتالف برای ایستگاه 1r'که  

 بندینتیجه و جمع -5

های خودروهای برقی های عمومی شارژ که ناشی از گسترش زیر ساختگاهتوجه به رقابت موجود در میان ایستبا 

ای برخوردار است. از طرفی های رقابتی از اهمیت ویژهموثرترین مزیت به عنوان یکی از شارژ گذاریباشد، قیمتمی

این در همین راستا  . دررقابتی محسوب گردد مزیتی تواند به عنوانهای خصوصی نیز میاستفاده از ظرفیت ایستگاه

های همکارانه ری بازیتئوبا رویکرد های شارژ در ایستگاه فروش شارژ گذاریمسئله قیمت سازیو مدل بررسی پژوهش به

وصی حل شده و قیمت پیشنهادی خاص در یک منطقه با سه ایستگاه خصمدل برای یک حالت  نهایت. در پرداخته شد

 نگی تشکیل ائتالف بدست آمد.ای برای چگوفرمول بستهو  هرحالت برای
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 کالن یهابا دادهی کاربرد یهابرنامه یبرا یابر یرساختیمنابع ز یصتخص

 2نیآرائیقبا مصطفی ،1میدارگبز مریم
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 :چکیده

 یتکنندگان و رضادرآمد فراهم یرو یهمم یرمسئله تأث ینمنبع است. ا یریتکنندگان ابر، مدفراهم یهاچالش ینتراز مهم یکی

است. که جهت انجام ها و اطالعات مراکز داده درخواست روش پیشنهادی ارائه شده در این مقاله نظارت مستمر برکاربران دارد.

. در ادامه با توجه به درخواست کاربر استفاده می گردد یبندخوشه ابری مراکز دادهبرای  Fuzzy C-Mean یتمالگور این کار از

 ین، بهترLP یتمالگور از با استفادهو انتخاب  یخوشه به و ترینیک(، نزدیسسرو یرشپذ یطشرا ی)بر مبنا یو یدرخواست یودو ق

ب افزایش بهره دهد روش پیشنهادی موجنتایج نشان می .گردندیبه درخواست کاربر، انتخاب م یصتخص یبرا مراکز داده ابری

 شود.درصد می 4.7درصد و کاهش میزان هزینه  6.3درصد، کاهش زمان پاسخگویی  4.3وری به میزان 

 .طیریزی خبرنامه ؛بندیخوشه ؛کنفدراسیون ابر ؛(CDCمراکز داده ابر) ؛تخصیص منبع ؛رایانش ابریکلمات کلیدی: 

 مقدمه  -1  

افزارهای محاسباتی سخت ، خریدیک تکنولوژی است که باهدف مرتفع سازی نیازهای مربوط به نگهداری 1"رایانش ابری" 

سازد تا بدون در نظر گرفتن ها را قادر میافزار به وجود آمد. این تکنولوژی سازمانقیمت، فضای اختصاصی و نرمگران

وکار اصلی روی کسب، هادادهو مسئله افزایش حجم پذیری و در دسترس بودن منابع مسائل مرتبط با زیرساخت، انعطاف

تر های معمولی بسیار بزرگها از دادهشود که حجم آنهایی اطالق مینیز به داده 2"کالن داده"ژه خود متمرکز شوند. وا

توانند شامل موارد متعددی ازجمله متون، ها میپذیر نیست. این دادهسادگی امکانها بهبوده و پردازش و نگهداری آن

 3"اینترنت اشیاء"های متنوع تولیدشده توسط ازجمله دادهشده بسیاری های گردآوریهای ویدیویی و دادهتصاویر، کلیپ

سیم است که نتیجه های حسگرهای بیاتصال اشیاء فیزیکی به اینترنت و دستیابی به داده ،باشند. منظور از اینترنت اشیاء

 .]1[سازدآن کنترل دنیای فیزیکی را ممکن می

 یشنهادیپ چارچوب -2

شود. یمدو بخش محلی و جهانی است که درخواست به قسمت جهانی تحویل داده ساختار معماری پیشنهادی ما شامل 

گیرد و  در می در واقع معماری ما به صورت سلسه مراتبی است به عبارتی درخواست کاربر در اختیار واسط جهانی قرار

ب اخلی چارجوساختار اتصاالت د 1شود که توسط کدام بخش محلی پاسخ داده شود. شکل گیری میآنجا تصمیم

 ه است.این مدل راه حل به طور خالصه در زیر توضیح داده شددهد. پیشنهادی را نشان می

                                                           
1 Cloud Computing 
2 Big Data 
3 Internet of things 
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 .ساختار معماری 1شکل            

 مرکز داده ی ابری(CDC) 

ن واسط فقط دهد. در اصل ایاست که وضعیت ابر را در اختیار واسط سطح باالتر قرار می واسطشامل یک  CDCهر     

 دهد.قرار می LCCاطالعات ابر را در اختیار واسط 
 
 کنفدراسیون ابر جهانی(GCC)     

برهای کنفدراسیون واسط اصلی در این بخش قرار گرفته است. درخواست کاربران را دریافت کرده و با توجه به منابع ا    

 ناسب است.برای تخصیص م CDCکند کدام گیری میمحلی تصمیم

 

 کنفدراسیون ابر محلی(LCC) 

ه میزان منابع هر ها در یک محل با یکدیگر تشکیل کنفدراسیون ابر محلی می دهند. با توجه ب CDCمجموعه ای از    

هد که دای ارجاع می  CDC،مدیر منبع آن را به  CDC، حافظه و ... هر VMدرخواست و تطابق آن با هاست، 

 بیشترین سود و کیفیت را برای ما تامین کند.

منبع را  یصتخص یفه، وظGCCمرکزی در  تحت عنوان واحد کنترل یواحد 4CLLPALیشنهادی با نام پ یکرددر رو

فاز مشاهده،  4ساختار شامل  ین. اکندیاستفاده م  OODAمنبع از ساختار  یصواحد جهت تخص ینبه عهده دارد. ا

دارند. شکل  یفازها عملکرد خاص یتمام، پیشنهادی یکردرو OODAو اقدام است، در ساختار  گیرییمتصم یری،گجهت

  .دهدیم یشمنبع را نما یصپیشنهادی جهت تخص یکردرو OODAساختار  ،5

واسط  .شودیداده ثبت م یگاهو در پا یافته درها و اطالعات مراکز داده توسط فاز مشاهد، درخواست2توجه به شکل  با

 کنفدراسیون ابر محلی وظیفه دریافت اطالعات مراکز داده ابری و ارسال اطالعات آنها را به واحد مشاهده به عهده دارد.

یری، گدر فاز جهت شودیداده خوانده م یگاهاز پا یریگتوسط فاز جهت ابری ها و اطالعات مراکز دادهدر ادامه درخواست

. در ادامه با توجه گردندمی یبندخوشه ابری مراکز داده Fuzzy C-Mean یتمتوسط الگور پس از نرمالسازی مقادیر،

 .گرددیانتخاب م یخوشه به و ترینیک(، نزدیسسرو یرشپذ یطشرا ی)بر مبنا یو یدرخواست یودبه درخواست کاربر و ق

انتخاب  ایکاربر، مراکز داده یبرا یکه در خوشه انتخاب یمعن ین. بدشودیانجام مکردن مراکز داده  یلترف عمل سپس

همراه با درخواست کاربر  یری،گشده توسط فاز جهت یافتبه کاربر قرار دارند. مراکز داده  نزدیک یهکه در ناح شوندیم

 یصتخص یبرا مراکز داده ابری ین، بهترLP یتمبا استفاده از الگور گیرییم. در فاز تصمشودیارسال م گیرییمبه فاز تصم

                                                           
4 Cluster Linear Programming Resource Allocation 
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مرکز داده  یصتا عمل تخص گیردیفاز اجرا قرار م یاراخت رد یمتصم ینا یت. درنهاگردندیبه درخواست کاربر، انتخاب م

 فاز انجام شود. ینتوسط ا ابری

 
 . چارچوب پیشنهادی2شکل

 بندی.فرموله1.2

پیشنهادی معرفی و سپس اهداف  درروشیاز موردنمتغیرهای  2، ابتدا مطابق جدول OODAقبل از شرح ساختار     

 گیرد. دراین بخش متغیرها و فرمول های مورد استفاده در روش پیشنهادی مورد بررسی قرار می گردد.یممسئله بیان 

حد  .نشان داده می شود   nu,…,2u, 1user={u   } معرف کاربران است که به صورت یک آرایه به شکل userمتغیر 

𝑅𝑒𝑞_𝐷𝑒𝑎𝑑𝐿𝑗ام با نام jام کاربر  iمجاز، برای پاسخگویی به درخواست 
𝑖

و حداکثر هزینه این درخواست برای کاربر    

𝑅𝑒𝑞_𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗
𝑖 های محلی با نام شود. تعداد کنفدراسیونر نظر گرفته میM  و لیست آنها با نامLCCs گردد. مشخص می

 مرکز ینههز یانگینمگردد. مشخص می CDCsمعرف کنفدراسیون جهانی است. لیت مراکز داده ابری با  GCCمتغیر 

مشخص    KCDC_Resبا متغیر  امK یزمان پاسخ مرکز داده ابر یانگینمو   KDDC_Costبا متغیر  امK یداده ابر

 .نام دارد 𝐶𝐷𝐶_𝑉𝑆𝐿𝐴𝐾 امKو تعداد تخطی مرکز داده ابری    KCDC_Disام  Kابری فاصله تا مرکز دادهگردد. می
 

 در رویکرد پیشنهادی هاآن.متغیرها و تعاریف 1 جدول
 عالمت تعریف

 User کاربران
 M تعداد کنفدراسیون محلی

 LCCS یمحل یونکنفدراسلیست 

 GCC جهانی یونکنفدراس

 CDCS مراکز داده ابریلیست 

 OODA DBپایگاه داده ساختار 

𝑅𝑒𝑞_𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ام توسط کاربرiام کاربر jشده برای درخواست گرفته در نظربودجه 
𝑖  

𝑅𝑒𝑞_𝐷𝑒𝑎𝑑𝐿𝑗 ام توسط کاربرiام کاربر jبرای درخواست  حد مجاززمان 
𝑖  

 KDDC_Cost امKمیانگین هزینه مرکز داده ابری 

 KCDC_Dis امK تا مرکز داده ابریفاصله 

 KCDC_VSLA امKتعداد تخطی مرکز داده ابری 

 KCDC_Res امKمرکز داده ابری  زمان پاسخمیانگین 

 Request_queue انهای کاربرصف درخواست

 

انجام  یرز یاتچهار عمل یببخش به ترت یندر ا دهد.یمکلی نشان  صورتبهرا  OODA(، شبه کد ساختار 1الگوریتم )

. اطالعات (3شود)خط یم دریافت یلتحل یبراها و مراکز داده ابری درخواستاطالعات  نظارت. ابتدا توسط فاز شودیم
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، مناسب ترین مراکز داده ابری یبندواسطه خوشهو به گیردیقرار م یریگفاز جهت یارشده در مرحله قبل در اختاستخراج

ها در درخواستلیست و  مراکز داده انتخابی(. 4)خط شودبرای تخصیص استخراج میمتناسب با شرایط درخواست کاربر 

انجام  LPتخصیص مرکز داه نهایی با استفاده از در مورد  گیرییمفاز تصم ین. در اگیردیقرار م یرگ یمفاز تصم یاراخت

 (.6ه عهده فاز اجرا است )خط ب یماعمال تصم تخصیص مرکز داده ابری،در مورد  گیرییم(. پس از تصم5)خط شودیم
Algorithm (1): Pseudo code for OODA Resource Allocation 

1: Initialization  

2: while (the system is running and in the beginning of interval Δt) do 

3:       [DB[1],DB[2]]  ←  Observe (RequestQueue, LCCs); 

4:       [Selected_CDCs]  ←  Orient (DB[1],DB[2]); 

5:       [CDC ]  ←  Decide (DB[1],Selected_CDCs ,DB[2] ); 

6:       Act (DB[1],CDC); 

7: end while 

 دهیم.یمرا شرح  OODAی ساختار فازهادر ادامه هریک از 

 

 

 

 یه سازیشب یپارامترها.2.2

 مشخص شده است. 2مورد استفاده در شبیه سازی در جدول   DataCenterساختار 
 مراکز داده . مشخصات 2جدول

 

 X64 معماری
 Cloud Linux سیستم عامل

 XEN های مجازیمدیریت ماشین
 

  
  

 
مشخصات میزبان یا ساختار فیزیکی به   3در جدول  وجود دارد. LCC 10 DCCو در هر  LCC 10در شبیه سازی 

تر و از سطح باالتری برخوردار باشد میزان هزینه دسترسی صورت جامع آمده است. به هر میزان سخت افزار میزبان قوی

 یابد. موجود در میزبان افزایش می VMبه منابع مربوط به 
 ( Host. مشخصات میزبان)3جدول

 پهنای باند (GBحافظه اصلی ) (MIPS)فرکانس تعداد هسته

8 4096 32 10 Gbit/s 

 
 نتایج شبیه سازی -3

و  Twitterدرشبیه سازی روش پیشنهادی از سه نوع بار کاری واقعی استفاده شده است که شامل دو مجموعه داده 

Wikipedia باشد. می 
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دقیقه انتخاب شده واستفاده می شود.  15ساعت از ساعات پر درخواست هر مجموعه با سیکل زمانی  24در شبیه سازی 

 24نمایی از داده واقعی انتخابی  4دهد. شکل را  نشان میTwitter ساعته  24نمایی از داده واقعی انتخابی  3شکل 

 دهد.را نشان میWikipedia ساعته 

 

 
 Twitterساعت از بار کاری  24.نمایی از 3شکل

 
 Wikipediaساعت از مجموعه داده  24. نمایی از 4شکل

مقایسه می  MOPSOو  GAدر این بخش نتایج شبیه سازی مورد بررسی می گردد و  نتایج روش پیشنهادی با دو الگوریتم 

 شود. 

 .ارزیابی و نتایج1.3

مهم  یارمع یک یوهر سنار یساز یهشد. در شب یلتشک 4با ساختار جدول  یوسنار 3 یشنهایروش پ یابیجهت ارز

 .گیرد یقرار م سیمورد برر  ADRP_RLو   ADRP_AL یتمپیشنهادی با دو الگور یتمالگوردر  یابیارز
 

 . سناریوهای مورد ارزیابی4جدول 

 هدف سناریو

 مقایسه هزینه شماره یک

 مقایسه زمان پاسخگویی شماره دو

 وریمقایسه بهره شماره سه

 ینههز.1.1.3

به  یابد، یشافزا یده یسسرو ینهکه هز یمورد توافق کاربر است. در صورت ینههز یزانم یسشرط سرو ینتر یاصل

 شود.  یم یده یسکاربر از ساختار سرو یتیموجب نارضا یزاندهنده کاهش و به همان م یسطور مشخص سود سرو
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 دهد.نمایش می MOPSORAو  GARAروش پیشنهادی را در مقایسه با دو روش میزان هزینه  5شکل 

 
 Twitterهزینه در بارکاری  یانگینم. 5شکل

 یتمدر الگور بهتر است. هزینهدر مورد  یگرروش د دونسبت به  یشنهادیعملکرد روش پ هزینه، یبا توجه به نمودارها

به عنوان  ینهو انتخاب هزریزی خطی بر اساس با استفاده از برنامهگیری بندی اولیه و تصمیمخوشه یلبه دل یشنهادیپ

گیری استفاده از این دو مرحله سختکند.  یاعمال م CDC تخصیص ینهدقت را در مورد هز یشترینب یارها ،از مع یکی

تخصیص  وضعیت یندر انتخاب بهتر ییدقت باالرا افزایش داده و به همین ترتیب  CDCدر مورد انتخاب و تخصیص 

CDC میزان هزینه را در بار کاری  6شکل  .یدمورد نظر کاربران را برآورده نما ینهوجود دارد که هزWikipedia  نشان

دقت  در نظر گرفتن شرایط درخواست و SLAبندی اولیه بر اساس یل خوشهبه دل یشنهادیپ یتمدر الگور دهد.می

  .یابدافزایش می CDCانتخاب 

 
 Wikipediaهزینه در بارکاری  یانگینم. 6شکل

 .زمان پاسخگویی2.1.3

دارد. در یص منبع در تخص ینقش موثر SLAیا یسسرو یطاهداف شرا یناز موثرتر یکبه عنوان  ییزمان پاسخگو

شود حاصل نشود، یم ییشناسا ییمورد نظر در خواست که با نام حد مجاز زمان پاسخگو ییکه زمان پاسخگو یصورت

در این بخش کاربر کاهش داشته است.  یداز د دهییسسرو یفیترخ داده است و ک یسسرو یرشذپ یطاز شرا یتخط

یم یسهمقا MOPSORAو  GARAشود و با دو  الگوریتم میانگین زمان پاسخگویی در روش پیشنهادی بررسی می

روش مورد مقایسه نمایش را در سه  Wikipediaو   Twitterمیانگین زمان پاسخگویی در بار کاری  8و  7. شکل شود

 دهد.می
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 Twitterزمان پاسخگویی در بارکاری  یانگینم. 7شکل

 
 Wikipediaزمان پاسخگویی در بارکاری  یانگینم. 8شکل

 زمان پاسخگوییدر مورد  یگرروش د دونسبت به  یشنهادیعملکرد روش پ زمان پاسخگویی، یبا توجه به نمودارها

  بهتر است.

-وجود دارد. بخش خوشه CDCای جهت تخصیص منبع دقت باالیی در انتخاب ساختار دو مرحلهبه دلیل عملکرد 
با درخواست ارائه شده به صورت دقیق عمل کرده و به طور مناسب غربالگری  های مناسب CDCبندی در تشخیص 

طی به عنوان تصمیم گیر ریزی خگیرد. در ادامه همچنین استفاده از برنامهاولیه بر حسب زمان پاسخگویی انجام می

وجب تخصیص بهینه منابع برای درخواست ها مدر مورد زمان پاسخگویی  CDCسیستم،  همچنین استفاده از ویژگی 

 انجام شده و به تناسب اختصاص منبع دقیق تری صورت گرفته و نهایتا سرعت پاسخگویی افزایش می یابد.

 وری.بهره3.1.3

عملکرد الگوریتم تامین منابع، میانگین بهره وری به ازای درخواست است. در یکی از شاخص های مهم در مقایسه 

 یسهمقا MOPSORAو  GARAوری در روش پیشنهادی بررسی می شود و با دو الگوریتم این بخش میانگین بهره

 . شودیم

 
 Twitterوری در بارکاری بهره یانگینم. 9شکل

 
 Wikipediaوری در بارکاری بهره یانگینم. 10شکل
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با  دهد.را در سه روش مورد مقایسه نمایش می Wikipediaو   Twitterوری در بار کاری میانگین بهره 10و 9شکل

نظارت   وری بهتر است.عملکرد روش پیشنهادی نسبت به دو روش دیگر  در مورد بهره ،وریارهای بهرهتوجه به نمود

و استفاده از  برنامه ناظرعملکرد مطلوب  یلمنابع است. به دل یتکنترل وضع یبرا یموثر یارعامل بسیق بخش ناظر دق

دهی به عنوان اهداف تخصیص منابع با عامل کیفیت سرویس 4ریزی خطی و به تناسب استفاده از برنامه یرگ یمتصم

در  یتوضع ینمنابع پردازشگر با بهتر یح منبع، صح خصیصت یلبه طور مشخص به دلگیرد. دقت باالتری انجام می

برسد که  یکبه آستانه  یبهره ور یزان. البته ممکن است در تعداد درخواست باال میردگ یدرخواست ها قرار م یاراخت

 .ارندگرفتن پردازنده د یاربه در اخت یازباال است که ن یآن تعداد درخواست ها یلدل

 نتیجه گیری -4

 یگاهو در پا یافتها و اطالعات مراکز داده توسط فاز مشاهده دردرخواست مقالهدر روش پیشنهادی ارائه شده در این 

واسط کنفدراسیون ابر محلی وظیفه دریافت اطالعات مراکز داده ابری و ارسال اطالعات آنها را به واحد  .شودیداده ثبت م

داده خوانده  یگاهاز پا یریگهتتوسط فاز ج ابری ها و اطالعات مراکز دادهدر ادامه درخواست مشاهده به عهده دارد.

 یبندخوشه ابری مراکز داده Fuzzy C-Mean یتمتوسط الگور یری، پس از نرمالسازی مقادیر،گدر فاز جهت شودیم

 ترینیک(، نزدیسسرو یرشپذ یطشرا ی)بر مبنا یو یدرخواست یود. در ادامه با توجه به درخواست کاربر و قگردندمی

 یبرا یکه در خوشه انتخاب یمعن ین. بدشودیکردن مراکز داده انجام م یلترف عمل سپس .گرددیانتخاب م یخوشه به و

 یری،گشده توسط فاز جهت یافتبه کاربر قرار دارند. مراکز داده  نزدیک یهکه در ناح شوندیانتخاب م ایکاربر، مراکز داده

مراکز  ین، بهترLP یتمبا استفاده از الگور گیرییمفاز تصم. در شودیارسال م گیرییمهمراه با درخواست کاربر به فاز تصم

تا  گیردیفاز اجرا قرار م یاراخت رد یمتصم ینا یت. درنهاگردندیبه درخواست کاربر، انتخاب م یصتخص یبرا داده ابری

 فاز انجام شود. ینتوسط ا مرکز داده ابری یصعمل تخص

 باشد.شد. نتایج عملکرد روش پیشنهادی به صورت زیر میروش پیشنهادی با چندین سناریو تست و ارزیابی 

o  درصد 4.3افزایش بهره وری به میزان 

o  درصد 6.3کاهش زمان پاسخگویی 
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 چكیده

( دانشگاه هیات علمی و مدعو)اساتید است. جامعه آماری پژوهش کلیه  ارزشیابی اساتیدهدف این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر 
ه است نظارت و ارزیابی دانشگا موجود در واحد. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است 1396 تا 1392های سالطی کوثر بجنورد در 

تعداد دانشجویان کالس،  ،میانگین نمره کالسمتغیرهایی نظیر . در این پژوهش که توسط دانشجویان تکمیل شده است
استادیار( -مرتبه علمی استاد )مربینیمسال تحصیلی، سال تحصیلی، رشته تحصیلی دانشجو، دانشکده، جنسیت استاد، 

یابی به هدف پژوهش از رگرسیون خطی در نهایت برای دستباشد. مورد نظر میمدعو( -یات علمیو همچنین وضعیت استاد )ه
مرتبه علمی استاد، جنسیت استاد و رشته تحصیلی دانشجو و دانشکده که  ته شده است. نتایج حاکی از آن استفازی بهره گرف

 استاد بیشترین تاثیر را در میانگین نمره ارزشیابی داشته اند. 

 .ارزشیابی اساتید؛ شاخص اطمینان؛ رگرسیون خطی فازیلمات کلیدی: ک

 مقدمه -1

ارتقای سطح کیفیت  تواند دراست که می یاقداماتترین مهمیکی از  هاهای آموزشی دانشگاهارزشیابی در فرآیند فعالیت

 داشته باشد. چراکه بادهد، نقش اساسی از وظایف ذاتی دانشگاه را به خود اختصاص میای آموزش که بخش عمده

کارگیری داشتن طرح درس مناسب، به آموزش همچون روش تدریس،ء ارتقا مرتبط با عوامل تمام کارآمدی میزان رصد

 اندازیچشم داشتن ضمن خواهند ساخت تا قادر ها رااز منابع علمی جدید و معتبر، مدیریت کالس و ... مسئولین دانشگاه

های الزم را انجام دهند و نقاط ضعف سیستم ریزیموجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه وضعیت از شفاف

تواند می پایانو بی همیشگیبنابراین ارزشیابی و ارتقاء فرآیندهای آموزشی در یک تعامل  بهبود بخشند. آموزشی موجود را

با  .برساند معقول هایگذاریهدف چارچوب در باالتر حسطو به را آن و داده افزایش را دانشگاه در آموزش کیفیت اًمرتب

 ها عالوه بر انعکاس به مسئولین دروس، برای ارتقاء و استخدام استاداناین ارزشیابی توجه به اهمیت این موضوع، نتایج

 عنو ینا نتایج ستا زمال ،تـسدارا نجویاـنشدا یشیابیهاارز که همیتیا به توجه باَگیرد. مورد توجه قرار می همواره

 د.گیر ارقر یابیرزمطالعه و ا ردمو ساتیدا شیابیارز اتنمر اتتغییر ندو رو هشد یـسربر فـمختلهای از جنبه شیابیارز

ها انجام شده های زیادی در داخل و خارج از کشور در زمینه بررسی نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاهتاکنون پژوهش

-[7های ]توان به پژوهشمی عنوان مثالبه اند.له را مورد بررسی قرار دادهمختلف این مساهای است که هر کدام از جنبه

 . اشاره نمود[ 1]

تأثیرگذار هستند، تعیین این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار ارزشیابی اساتید که عوامل متفاوتی در با توجه به این      

های علوم های رگرسیونی به تفصیل در حوزهباشد. کاربرد روشرگرسیون میاست. یکی از ابزارها برای تعیین این عوامل 
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اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شده است و درخصوص لزوم این ابزار برای تحقیقات علوم اجتماعی اجماع نظر وجود 

خوبی مشخص و دقیق . در رگرسیون کالسیک فرض بر این است که رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل به ]8[دارد 

سازی مسائل اجتماعی عموماً با مشاهدات که در مدلجاییاست. اما در دنیای واقعی معموالً این روابط مبهم هستند. از آن

ها و رابط بین های برازش توابع که به تبیین ساختار مبهم دادهباشیم، استفاده از روشنادقیق یا روابط مبهم روبرو می

که با مشاهدات نادقیق و به اصطالح فازی سروکار داریم استفاده از . بنابراین، زمانی]8[، ضروری است پردازندها میآن

شود. ای از مقادیر ممکن برای متغیرها برآورد میتواند ارائه دهد. در رگرسیون فازی، بازهرگرسیون فازی نتایج بهتری را می

 ود.شصورت تابع عضویت مشخص میتوزیع این مقادیر به

. ]9[کرد های معمولی، معرفیعنوان تعمیمی از مجموعهبه را های فازیمجموعهاولین بار  1965زاده در سال یلطف

ابهام  های مختلف استفاده کردند.  منطق فازی معتقد استهای فازی در زمینهگران زیادی از مجموعهبعد از آن پژوهش

ها درست یا ی گزارهبندی درست و نادرست وجود دارد. همهدسته در ماهیت علم وجود دارد. در منطق ارسطویی یک

. بنابراین، در منطق کالسیک هرچیزی ]9[اند ها مقداری درست و مقداری ناردستاند. اما در منطق فازی گزارهنادرست

استفاده  ]0و  1[{ از بازه 0و1جای مجموعه }که در منطق فازی بهشود در حالیبراساس صفر و یک نشان داده می

تعریف  ]0و  1[ی جای تعلق قطعی یا عدم تعلق قطعی میزان عضویت در بازهشود. به عبارت دیگر، در این حالت بهمی

تر باشد به معنای تعلق بیشتر عضو به مجموعه و هر قدر به صفر شود و هر قدر میزان عضویت به عدد یک نزدیکمی

بار توسط تاناکا و همکاران رگرسیون فازی اولیندر ادامه  .]8[باشدوعه میتر باشد به معنای عدم تعلق به مجمنزدیک

ای از متغیرهای مستقل )قطعی و فازی( و های فازی، مطالعه رابطه بین مجموعهوتحلیل دادهدرتجزیه .]10[ معرفی شد

های رگرسیون تواند از طریق تکنیکای مییک یا چند متغیر وابسته فازی، از اهمیت واالیی برخوردار است. چنین رابطه

 خطی فازی مورد مطالعه قرار گیرد. 

اند. اگرچه مدل رگرسیون رگرسیون خطی کالسیک و رگرسیون خطی فازی براساس دو دیدگاه متفاوت گسترش یافته

مشکالتی سازی ارتباط بین متغیرها دارد، اما در بعضی مواقع ساختن مدل با خطی کالسیک ابزاری کاربردی در مدل

ی بین مواجه است که عبارتنداز تعداد کم یا نامناسب بودن مشاهدات، مشکالت تعریف تابع توزیع مناسب، ابهام در رابطه

بنابراین، . دقتی و خطا با فرض خطی بودن تابعی وقوع رویدادها، بیمتغیرهای مستقل و وابسته، ابهام در وقوع یا درجه

 گرسیون فازی بهره جوییم. شود تا از راین شرایط باعث می

𝑋متغیر وابسته و  𝑌فرض کنید  = (𝑥1. ⋯ . 𝑥𝑛)  ،مدل کلی تابع رگرسیون بردار متغیرهای مستقل باشند. دراینصورت

 ( است.1فازی به صورت رابطه )

(1) Ỹ=Ã0+Ã1x1+Ã2x2+…+Ãnxn 

ها بدست آورد. این را برای داده ای که بهترین برازشاست به گونه Ã0,Ã1,….,Ãnهدف براورد پارامترهای مدل یعنی 

 رابطهتوان از تابع عضویت مثلثی متقارن بصورت برای تعیین این پارامترها میتوانند فازی و یا صریح باشند. می پارامترها

 .]21[ استفاده کرد (2)

(2) μÃ(a)= {
1-

a-x

s
                    a-s ≤ x ≤ a

1-
x-a

s
                   a ≤ x ≤ a+s

 

 است. 1شکل  عضویت یک عدد فازی مثلثی متقارن به صورتتابع 

زمایشى
خه آ

نس



 

 

 
 : تابع عضویت یک عدد فازی مثلثی متقارن1شكل 

پارامتر گسترده  s، پارامتر میانه و پارامتر aاست، به طوری که پارامتر  a, sتابع دو پارامتر  Ãتابع عضویت عدد فازی 

ی نشان دهنده a, sبا دو پارامتر  Ãی میزان فازی بودن عدد است. در واقع عدد فازی دهندهعددی فازی است که نشان

Ãاست. پارامترهای فازی  aتقریباً  = {Ã0, Ã1, …, ÃP}  می توانند به صورت بردارÃ = {a , s}  نشان داده شوند، به قسمی

 باشند.می s=(s0, s1, …, sP)و  a=(a0, a1, …, aP)   که 

 نشان داده شود. (3ه صورت رابطه )تواند برگرسیون میبنابراین، خروجی 

(3) ỹ=(a0, s0)+(a1, s1)x1+…,(aP, sP)xP 

تواند تبدیل به یک مدل برنامه ریزی خطی شود. در این حالت، هدف مدل های غیر فازی در رگرسیون میحالت داده   

 (yi)است، به قسمی که مجموعة فازی خروجی مدل رگرسیون شامل  Ãرگرسیون تعیین مقادیر بهینة پارامترهای 

 گردد.( بیان می4به صورت رابطه ) باشد، به زبان ریاضی hتر یا مساوی دارای درجة عضویت بزرگ

(4) μy̅j
(yj)≥hj           j=1, 2, …, n 

یابد. در فازی بودن خروجی کاهش می، میزان hکند. با افزایش را کاربر تعیین می hتعداد مشاهدات است و درجة  nکه 

این مدل رگرسیونی، هدف یافتن ضرایب فازی است که گسترة خروجی فازی را برای همة مقادیر مجموعة داده ها حداقل 

 ( خواهد بود.5کند. در این صورت تابع هدف مدل به صورت رابطه )

(5) O= min z =S0+ ∑ ∑ SiXij

m

j=1

n

i=1

 

 شود.( نشان داده شده است حداقل می7( و )6ودیتی که در روابط )تابع هدف مدل در مواجهه با دو محد

(6) yj≥ ∑ aixij-(1-h) ∑ sixij

n

i=1

n

i=1

 

 

(7) yj≤ ∑ aixij+(1-h) ∑ sixij

n

i=1

n

i=1

 

 است. 2nها برابر باشد تعداد محدودیت nه طور کلی اگر تعداد کل مشاهدات ب

های ارزیابی رگرسیون شود. یکی از شاخصارزیابی میهای گوناگونی ها و آمارهمدل رگرسیونی فازی با شاخص    

 ( آمده است.10( که در رابطه )ICفازی شاخص اطمینان است )

(10) 
IC=1-

SSE

SST
= 1 −

2 ∑ (Yi-Y̅i
a)2n

i=1

∑ (Yi-Y̅i
L)2n

i=1 + ∑ (Ỹi
R-Yi)2n

i=1
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مقدار ی کارایی و اعتبار نتایج مدل است و مقدار آن بین صفر و یک متغیراست. هر چه ، نشان دهندهICشاخص 

 یابد.تر باشد اعتماد به نتایج افزایش میشاخص به یک نزدیک

 مراجعه نمود. [ 8]-[13]  توان بهبرای جزئیات بیشتر در مورد رگرسیون خطی فازی می

هدف این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی اساتید با بکارگیری روش رگرسیون خطی فازی است. برای 

نظر گرفتن متغیرهای مختلفی نظیر تعداد دانشجویان کالس، نیمسال تحصیلی، رشته تحصیلی این منظور، با در 

مدعو( به انجام این -دانشجوها، دانشکده، جنسیت استاد، مرتبه علمی استاد و وضعیت استخدامی استاد )هیات علمی

 پردازیم. پژوهش می

 تایج اصلین -2

)متغیر  نمره ارزشیابی اساتیدفرض ابهام در ضرایب در خصوص خواهیم رگرسیون خطی فازی را با در این بخش می

(، رشته 1396-1392فرد(، سال تحصیلی )-تعداد دانشجویان کالس، نیمسال تحصیلی )زوجوابسته( روی متغیرهای 

ریاضی، فیزیک، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، شیمی، بترتیب  گروه آموزشی 14تحصیلی دانشجو )

(، زیست شناسی، حسابداری، جغرافیا، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث، تربیت بدنی

مربی(، وضعیت استخدامی -علوم پایه و مهندسی(، جنسیت استاد، مرتبه علمی استاد )استادیار-دانشکده )علوم انسانی

رشته های مورد استفاده در این طرح از قبیل ه برخی از دادهبه دست بیاوریم. از آنجایی کمدعو( -استاد )هیات علمی

و برای به صورت کیفی هستند  تحصیلی دانشجو، دانشکده، جنسیت استاد، مرتبه علمی استاد و وضعیت استخدامی استاد

 Microsoftر افزاها از نرمهای کمی تبدیل شوند، لذا برای کدکردن این نوع دادهورود به مدل رگرسیونی باید به داده

Excel 2017 های کیفی به کمی استفاده شده است.جهت تبدیل داده 

، جنسیت دانشکدهال تحصیلی، سال تحصیلی، رشته تحصیلی دانشجو، نیمس ،تعداد دانشجویان کالسمتغیرهای 

دهیم. با نمایش می 8xو ، 1x ،2x، 3x ،4x، 5x ،6x، 7xرا به ترتیب با  ، وضعیت استخدامی استاداستاد، مرتبه علمی استاد

( که در مجموع 9( و )8را با فرض قیدهای ) Oنفر بوده، تابع هدف  2700توجه به اینکه تعداد دانشجویان در این طرح 

، )1,s1a( ،)2,s2a((، s0a,0کنیم. پس از تشکیل قیدها و حل برنامه ریزی خطی باال مقادیر )قید است مینیمم می 0045

)3,s3a(، (4,s4a ،))5,s5a( ،)6,s6a( ،)7,s7a(  و)8,s8a( برای  راh  با استفاده از  1های گوناگون مطابق جدول شماره

های متفاوت، برای انتخاب  hهای باال و پایین برای آید. پس از پیداکردن کرانبه دست می  Matlab2017افزار نرم

( به شکل 7( و )10های )های گوناگون مطابق فرمول hترین مدل، شاخص اطمینان و مقدار ابهام کل را به ازای مناسب

 محاسبه شده است: 2جدول شماره 

 ها )ضرایب مدل رگرسیون فازی(. نتایج حاصل از براش داده1جدول
h=0.5 h=0.4 h=0.3 h=0.2 h=0.1  
(8.465,3.069) (8.465,2.557) (8.465,2.192) (8.37,1.9182) (8.379,1.705) )0,s0a( 
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) )1,s1a(   
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) )2,s2a( 
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) )3,s3a( 
(-0.008,0.017) (-0.008,0.014) (-0.008,0.012) (-0.008,0.011) (-0.008,0.009) )4,s4a( 
(-0.026,0.052) (-0.026,0.043) (-0.026,0.037) (-0.026,0.032) (-0.026,0.029) )5,s5a( 
(0,0) (0,0) (0,0) (0.0864,0) (0.0864,0) )6,s6a( 
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(-0.155,0.31) (-0.155,0.258) (-0.155,0.221) (-0.155,0.194) (-0.155,0.1722) )7,s7a( 
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) )8,s8a( 

 
 فازی( ها )ضرایب مدل رگرسیون. نتایج حاصل از براش داده1ادامه جدول

h=0.9 h=0.8 h=0.7 h=0.6  
(8.379,15.34) (8.379,7.6727) (8.379,5.115) (8.465,3.836) )0,s0a( 
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) )1,s1a(   
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) )2,s2a( 
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) )3,s3a( 
(-0.008,0.086) (-0.0086,0.0432) (-0.0086,0.0288) (-0.0086,0.0216) )4,s4a( 
(-0.026,0.259) (-0.026,0.1295) (-0.026,0.0864) (-0.026,0.0648) )5,s5a( 
(0,0) (0.0864,0) (0.0864,0) (0,0) )6,s6a( 
(-0.1551.55) (-0.155,0.775) (-0.155,0.516) (-0.155,0.3875) )7,s7a( 
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) )8,s8a( 

 آن میزان تاثیر باشد بیشتر ضرایب عددی مقدار هرچه که داشت توجه نکته این به باید رگرسیونی مدل تحلیل برای

 .است شدیدتر مستقل متغیر بر متغیر

 تغییر بودن جهت هم دهندهنشان که است مثبت عالمت دارای ضرایب از برخی 1با توجه به نتایج جدول شماره 

 یابد درمی افزایش نیز وابسته متغیر مقدار مستقل، متغیر مقدار افزایش با که معنا دین، باست وابسته و مستقل متغیر

 باعث متغیرهای مستقل این افزایش که صورت این به دارند، عکس رابطه هستند منفی عالمت دارای که ضرایبی مقابل

 .شودمی وابسته متغیر عددی مقدار کاهش

 های متفاوت hبرای  مدل کل ابهام مقدار و اطمینان شاخص فازی، رگرسیون از حاصل هایمدل ارزیابی منظور به

 است. آمده (2) جدول در و محاسبه

 های متفاوت hمقادیر شاخص اطمینان و ابهام مدل برای  .2جدول
 ابهام کل

(O) 

IC h ابهام کل 
(O) 

IC h 

12814 0.9373 0.6 5695.2 0.7526 0.1 
17086 0.9648 0.7 6407.1 0.7938 0.2 
25628 0.984 0.8 7322.4 0.83 0.3 
51257 0.996 0.9 8542.8 0.8692 0.4 

   10251 0.9054 0.5 
 

 افزایش باعث این امر حال، عین در و رود می باال مدل اعتبار سطح hمقدار  شدن بزرگ با شود،می مالحظه چنان که 

اعتبار  سطح توانمی البته .داشت توجه نیز کل ابهام میزان باید به  hلذا برای انتخاب صحیح  .شودمی نیز مدل کل ابهام

h=0.7 به سبب  0.7اعتبار  سطح بررسی گرفت. در داده های مورد نظر در متداول و معقول اعتباری سطح منزلة را به

رسد، بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده به صورت رابطه زیر می نظر به معقول مدل ابهام اندك افزایش باال و ICمقدار 

 است: 

�̃�0.5 = (8.379,5.115) + (−0.0086,0.028)𝑥4 + (−0.026,0.086)𝑥5 + (0.0864,0)𝑥6

+ (−0.155,0.516)𝑥7 
(11) 

 و  𝑥4 ،𝑥5ضرایب متغیرهای شود ( مشاهده می11همانطور که در رابطه )
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𝑥7 تغیرم ضریب وبوده  منفی 𝑥6 نتایج حاکی از آن باشد و با توجه به کدگذاری انجام شده برای این متغیرهامثبت می ،

میانگین نمره ارزشیابی در دانشکده علوم انسانی بیشتر از دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بوده و همچنین  است که

همچنین میانگین نمرات شتری هستند. دارای میانگین ارزشیابی بیو با جنسیت مرد  اساتید با مرتبه علمی استادیار

به طور  ارزشیابی در رشته های مربوط به گروه علوم انسانی نسبت به رشته های علوم پایه و فنی مهندسی بهتر است.

دانشکده و مرتبه علمی بیشترین تاثیر در جهت افزایش متغیر وابسته و عواملی از قبیل  استاد جنسیتتوان گفت کلی می

 بیشترین تاثیر را در جهت کاهش متغیر وابسته دارند.آموزشی  استاد و گروه

 

 بندینتیجه و جمع -3

تواند موجب بهبود وضعیت تدریس و افزایش سطح آموزش در ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان فرآیندی است که می

شوند، تنها افرادی هستند که ها شود. از آنجا که دانشجویان به طور مستقیم توسط اساتید آموزش داده میدانشگاه

کند تا در مورد مناسب بودن نحوه تدریس و توانند در مورد اساتید اعالم نظر نمایند. این نتایج به اساتید کمک میمی

همچنین نقاط ضعف و قوت خود اطالع کسب نمایند. در حال حاضر ارزشیابی اساتید همه ساله توسط دانشجویان در 

ها را در جهت ارائه راهکارهای مناسب برای تواند مسئولین دانشگاهبندی این نتایج میشود. جمعمی ها انجامتمام دانشگاه

با استفاده باشند. در این پژوهش می بهبود کیفیت آموزش رهنمون سازد. در ارزشیابی اساتید عوامل مختلفی تاثیرگذار

رشته تحصیلی دانشجو و همچنین نتایج نشان داد که  .پرداخته شدبه بررسی چنین عواملی از روش رگرسیون خطی فازی 

 اند.دانشکده و جنسیت استاد و مرتبه علمی استاد بیشترین تاثیر را در میانگین نمره ارزشیابی داشته

 قدردانی
 .اندشده حمایت No. 9701211690 نویسندگان این مقاله از طرف دانشگاه کوثر بجنورد با شماره قرارداد

 مراجع -4

بررسی تاثیر تفاوت نمرات ارزشیابی ارایه شده توسط دانشجویان و (. 1384) بهنام ،زادزمان و هدایت اله ،شیرزاد ؛معصومه ،معزی ]1[
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.  .1383-مسوولین بر نمره کل ارزشیابی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 .69کشوری آموزش(، صفحه  نامه هفتمین همایش)ویژه 14

(. روند نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم 1386) ، بهمندشت بزرگی و ، علیرضامظفری ، حسین؛پورالهام ، عبدالحسین؛کورنیاش ]2[
 .316-309(, 2)7پزشکی جندی شاپور اهواز در یک دوره ده ساله. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 

بررسی مقایسه ای ارزشیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه (. 1393) پروین ،زادهمولی و محمد ،ملکوتیان [3]
 .251-263مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره یازدهم، شماره دوم،  .1387-92علوم پزشکی کرمان طی سال های 

عوامل موثر روی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی (. 1395) لبابوطا ،حسین پور و طاهر ،عزیزی خالخیلی [4]
، 1 ، شماره12مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد  و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان.

179-165. 

 
[5] Seldin, P. (1993). The use and abuse of student ratings of professors. The chronicle of higher 

Education, 39(46), A40. 
[6] Gillmore, G. M. (2000). Drawing inferences about instructors: the inter-class reliability of student 

ratings of instruction. Office of Educational Assessment, report no. 00-02, University of 
Washington, US. 

[7] Huemer, M. (2005). Student evaluations: A critical review. Retrieved May, 28, 2008. 
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های علوم اجتماعی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره (. رگرسیون خطی فازی و کاربردهای آن در پژوهش1388) خدایی، ابراهیم [8]

 .4، شماره 3

[9] Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Inform and control, 8, 338- 353. 
[10] H. Tanaka, Fuzzy data analysis by possibilistic linear models, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 24 

(1987) pp. 363 - 375. 
 

های مشکک و کاربرد آن، دانشگاه شهید مروری بر رگرسیون فازی، گزارش نخستین سمینار مجموعه (.1372ارقامی، ناصررضا ) ]11[
 .1-18باهنر کرمان، 

 انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم. های فازی،آشنایی با نظریه مجموعه (.1378) ید محمودطاهری، س [12]

(. رگرسیون خطی با ضرایب فازی، ششمین کنفرانس آمار 1381) حمدحسین، عالمت ساز؛ مید محمود، طاهری؛ سعیدمجدی؛ س [13]
 .319-334ایران، 

 علم های پژوهشدر  آن کاربرد و فازی خطی رگرسیون(. 1391) مهدی مؤمن، و فرهاد شزیفی، غضنفر؛ جباری، ؛مظفر جباری، [14]
 .کاربردها و ها روش سنجی اقتصاد المللی بین همایش اقتصاد.
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 چکیده

ها محدودیت ر نظر گرفتنندی است که با دبهای دانشگاهی نوع خاصی از مسائل زمانها و امتحانبندی درسزمان طراحی جدول
های دانشگاهی بندی درسبرای زمان عددصحیح ریزی ریاضی، یک مدل برنامهدر این تحقیقشود. و شرایط مشخصی تعیین می

 هدف نظور، تابعاست. برای این متعریف شده دانشجویان برای شده سازی زمان سپریحداقل ئه شده است. تابع هدف این مدل،ارا

در مدل پیشنهادی، نماید. می حداقل را روز هر رد کالس اولین شروع زمان و کالس آخرین خاتمه زمان میان اختالف مجموع
، اتیدی اسل برنامهعدم تداخله شامل های مسامحدودیت شود کهای انجام میبه گونه درس به کالس، استاد و دانشجوتخصیص 

و حداقل  اتیددرسی اس ، وجود امکانات موردنیاز برای ارائه درس، رعایت حداقل تعداد واحددانشجویانهای مختلف گروه و هاکالس
افزار نرم ه ازبا استفاد برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، مدل برای یک مثال فرضی. رعایت شود های یک درسفاصله بین جلسه

  شده است.و نتایج آن گزارش نویسی کد گمز

 . ریزی عددصحیحهای دانشگاهی؛ برنامهبندی درسسازی؛ زمانبهینهکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

ها جدول است. در بسیاری از دانشگاهسازی بهینه یکی از مسائل مهمهای دانشگاهی بندی درسجدول زمان طراحی

د و در نهایت باششود که مشمول زمان و منابع انسانی زیاد میبا سختی و به صورت دستی انجام می درسهابندی زمان

اساتید را  وبندی مناسب است که رضایت دانشجویان زمان شود. یک برنامههای کمتر از حد مطلوب منجر میبه جواب

های د روشدرموربرای مطالعه  وجود دارد.  سازیحل مسائل بهینه مختلفی برای هایدر حالت کلی روشماید. کسب ن

 مراجعه کرد.  [1] توان بهسازی میبهینه

اند. های دانشگاهی را مورد مطالعه قرار دادهبندی کالسسازی زمانبهینه گران زیادی مسالهپژوهشتاکنون      

های دانشگاهی از بندی کالسزمان جا که مسالهاز آنمراجعه نمود.  [2]-[11]های توان به پژوهشمی عنوان مثالبه

اهمیت زیادی برخوردار است، هر روشی که باعث بهبود جدیدی شود درخور توجه خواهد بود. در این مقاله سعی بر این 

 بهبود بخشیم. را  [7] پژوهش درپیشنهاد شده  مدل ریاضی تا است

 لهبیان مسا -2

 کالس اولین شروع زمان و کالس آخرین خاتمه زمان میان اختالف مجموع هدف تابعمدل پیشنهادی این تحقیق،  در

 زمان و شده برگزار هم سر پشت صورت به هاکالس حدالمقدور این ترتیب نماید. بهمی حداقل را های مختلفروز در
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 عبارتند از:مساله  های عمده. محدودیتشد خواهد حداقل دانشجویان شده تلف

زوج  هفته در هاآن برگزاری زمان و شوندمی برگزار هفته در جلسه یک واحدی دو و واحدی کی هایسدر (1

 .است هم مشابه فرد هفته و

و  شوندمی برگزار متوالی هفته دو در صورت یک جلسه ثابت و یک جلسه متغیر بههای سه واحدی درس (2

 .است هم مشابه فرد هفته زوج و هفته ها درزمان برگزاری جلسه ثابت آن

 نماید.می تدریس را درس یک استاد، یک حداکثر مشخص کالس و ساعت روز، یک در (3

 نماید.می تدریس را درس یک و دارد حضور کالس یک در حداکثر مشخص ساعت و روز در استاد هر (4

 شود.نمی تدریس درس یک از بیش زمانهم کالسی هیچ در (5

 پیشنهادی اساتید رعایت شود. هایتساع (6

 )پروژکتور و ...( مورد نیاز برای ارائه درس را داشته باشد. کالس باید ظرفیت و امکانات (7

 آموزش زا بایستی اطالعات مورد نیاز است. این مسئله حل برای که است ه شامل اطالعاتیهای مسالورودی

 درس، نام شامل تحصیلی سالنیم درسی ه برنامهمسال این هایخروجی .شود آوریجمع دانشجویان و ، استادان دانشکده

شنهادی را ها و پارامترهای مدل پیاندیس 1جدول است.  کالس تشکیل مکان و درس کالس برگزاری نام استاد، زمان

 کند. معرفی می

  ها و پارامترهایساند: 1جدول 
𝑘. 𝑘′ کالس اندیس 

𝑙 استاد اندیس 

𝑖. 𝑚. 𝑝 درس اندیس 

𝑖′ واحدی سه درسهای اندیس 

𝑖′′ واحدی دو و واحدی تک درسهای اندیس 

𝑑. 𝑑′. 𝑑′′ هفته روزهای اندیس 

𝑗. 𝑗′. 𝑗′′ کالس برگزاری بازه زمانی اندیس 

𝑐𝑖 درس هاآن در توانمی که هاییکالس شامل مجموعه 𝑖 نمود تدریس را 

𝑓𝑙  تواند تدریس کندمی 𝑙 استاد که یدرسهای مجموعه 

𝑓𝑖  را تدریس نمایند𝑖 استادانی که می توانند درس  مجموعه 

𝑠𝑠𝑗 ساعت کالسِ شروع زمان 𝑗 ام 

𝑐𝑐𝑗 ساعت کالسِ خاتمه زمان 𝑗 ام 

𝑎𝑙.𝑑.𝑗 استاد  گر تمایلمتغیر نشان𝑙  ام به تدریس در روز𝑑  ام و بازه زمانی𝑗 ام 

𝑎𝑙.𝑑.𝑗 = {
1  استاد 𝑙ام در روز 𝑑ام و بازه زمانی 𝑗ام مایل به تدریس باشد 

0 استاد 𝑙ام در روز 𝑑ام و بازه زمانی 𝑗ام مایل به  تدریس نباشد
 

𝑏𝑚.𝑝     شوند برگزار زمانهم نباید که یدرسهای کننده گر مشخصمتغیر نشان 

𝑏𝑚𝑝 = {
1 درسهای 𝑚ام و 𝑝ام نباید باهم برگزار شوند

0 درسهای  𝑚 و 𝑝 میتوانند باهم برگزار شوند
 

𝑞𝑙 هایی که بایستی به هر استاد تخصیص یابد حداقل تعداد درس 

(، دوره 𝑑های هفته )(، روز𝑖) درسمتغیر اصلی تصمیم در این مدل یک متغیر باینری )صفرویک( با پنج بعد 

های زوج و فرد به صورت پنج زیرنویس ( است که برای هفته𝑙( و استاد )𝑘(، کالس )𝑗زمانی یا ساعت برگزاری کالس )
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 شود:صورت زیر نشان داده میبه

 𝑥𝑓𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙 (𝑥𝑧𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙متغیر :) تخصیص درس  باینری𝑖  در روز𝑑  در دوره زمانی𝑗  در کالس𝑘  و

 فرد )هفته زوج( هفته در 𝑙استاد 

 𝑥𝑖.𝑙 متغیر باینری تخصیص درس :𝑖  به استاد𝑙 

 𝑐𝑓𝑑 (𝑐𝑧𝑑متغیر باینری زمان :) روز  در کالس آخرین خاتمه𝑑 زوج( فرد )هفته هفته در 

 𝑠𝑓𝑑 (𝑠𝑧𝑑 :)روز  در کالس اولین شروع متغیر باینری زمان  𝑑زوج( هفته فرد )هفته در 

 شوند.بررسی میمورد نظر  همسالهای محدودیت در ادامه

 روند.حاسبه مقادیر متغیرهای مثبت در تابع هدف بکار می( برای م1های )محدودیت

(1)                     

𝑠𝑓𝑑 ≤ 𝑠𝑠𝑗 + 𝑀(1 − 𝑥𝑓𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙) ∀ⅈ ∈ 𝐹𝑙 . 𝑑. 𝑗. 𝑘 ∈ 𝑐𝑖. 𝑙,    𝑀 > 0

𝑠𝑧𝑑 ≤ 𝑠𝑠𝑗 + 𝑀(1 − 𝑥𝑧𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙) ∀ⅈ ∈ 𝐹𝑙 . 𝑑. 𝑗. 𝑘 ∈ 𝑐𝑖. 𝑙,    𝑀 > 0

𝑐𝑓𝑑 ≥ 𝑐𝑐𝑗 × 𝑥𝑓𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙                 ∀ⅈ ∈ 𝐹𝑙 . 𝑑. 𝑗. 𝑘 ∈ 𝑐𝑖. 𝑙 

𝑐𝑓𝑑 ≥ 𝑐𝑐𝑗 × 𝑥𝑧𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙                 ∀ⅈ ∈ 𝐹𝑙 . 𝑑. 𝑗. 𝑘 ∈ 𝑐𝑖. 𝑙 

𝑐𝑓𝑑 ≥ 𝑠𝑓𝑑                                                 ∀𝑑
𝑐𝑧𝑑 ≥ 𝑠𝑧𝑑                                                 ∀𝑑

 

 هایدرسشوند. ) برگزار جلسه یک حداقل هفته هر در واحدی سه هایدرس کنند کهمی ( بیان2) هایمحدودیت

 شوند.(می برگزار میان در هفته صورت به که متغیرند جلسه یک و هفته ثابت در جلسه یک دارای واحدی سه

(2)                                                              
∑ ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑓𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑘∈𝑐𝑖′𝑗𝑑𝑙∈𝐹𝑖′ ≥ 1 

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑧𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑘∈𝑐𝑖′𝑗𝑑𝑙∈𝐹𝑖′ ≥ 1
∀𝑖′ 

 .شوندمی برگزار متوالی هفته دو در جلسه 3صورت  به واحدی سه هایدرس دهدمی ( نشان3محدودیت )

(3)       ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑓𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑘∈𝑐𝑖′𝑗𝑑  +  ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑧𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑘∈𝑐𝑖′𝑗𝑑  = 3 x𝑖′,𝑙     ∀𝑖′. 𝑙 ∈ 𝐹𝑖′ 

 دارای شوند، حداقلیم برگزار هفته یک در جلسه دو که واحدی سه هایدرس شودمی ( موجب4های )محدودیت

 .باشند فاصله روز یک

(4) 
∑ ∑ 𝑥𝑓

𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑘∈𝑐
𝑖′

𝑗 + ∑ ∑ 𝑥𝑓
𝑖′.𝑑+1.𝑗.𝑘.𝑙𝑘∈𝑐

𝑖′
𝑗 ≤ 1

∑ ∑ 𝑥𝑧𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑘∈𝑐
𝑖′

𝑗 + ∑ ∑ 𝑥𝑧𝑖′.𝑑+1.𝑗.𝑘.𝑙𝑘∈𝑐
𝑖′

𝑗 ≤ 1
∀𝑖′ ∈ 𝐹𝑙. 𝑙. 𝑑 

 شوند ومی برگزار فتهه در جلسه یک واحدی دو و واحدی کی هایدرس دهدمی ( نشان5های )محدودیت       

 .است هم مشابه فرد هفته زوج و هفته در هاآن برگزاری زمان

(5)                           
𝑥𝑓𝑖′′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙 = 𝑥𝑧𝑖′′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙              ∀𝑖′′ ∈ 𝐹𝑙 . 𝑑. 𝑗. 𝑘 ∈ 𝑐𝑖′′ . 𝑙

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑓𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑘∈𝑐𝑖′𝑗𝑑𝑙∈𝐹𝑖′′ = 1  ∀𝑖′′ 

 مشابه فرد و زوج هایهفته در واحدی سه هایدرس ثابت جلسه برگزاری زمان شوندمی ( موجب6) هایمحدودیت   

 .باشد هم

(6) 
𝑥𝑧𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙 ≤ 𝑥𝑓𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙 + 2 (3 − ∑ 𝑥𝑓𝑖′.𝑑′.𝑗′.𝑘′.𝑙𝑘′∈𝑐𝑖′ − ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑧𝑖′.𝑑′′.𝑗′′.𝑘′.𝑙𝑘′∈𝑐𝑖′𝑗′′𝑑′′  )

𝑥𝑓𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙 ≤ 𝑥𝑧𝑖′.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙 + 2(3 − ∑ 𝑥𝑧𝑖′.𝑑′.𝑗′.𝑘′.𝑙𝑘′∈𝑐𝑖′ − ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑧𝑖′.𝑑′′.𝑗′′.𝑘′.𝑙𝑘′∈𝑐𝑖′𝑗′′𝑑′′ )

∀𝑖′ ∈ 𝐹𝑙 . 𝑑 ≠ 𝑑′. 𝑗. 𝑗′. 𝑘 ∈ 𝑐𝑖. 𝑙
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 .نمایدمی تدریس را درس یک استاد، یک حداکثر مشخص کالس و ساعت روز، یک در (7) هایمحدودیتبنا به 

(7)                                                                  
∑ ∑ 𝑥𝑓𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑙∈𝐹𝑖′𝑖 ≤ 1

∑ ∑ 𝑥𝑍𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑙∈𝐹𝑖′𝑖 ≤ 1
∀𝑑. 𝑗. 𝑘 ∈ 𝐶𝑖         

 نماید.می تدریس را و یک درس کالس یک در حداکثر مشخص ساعت و روز در استاد هر (8) هایمحدودیتدر 

(8)                                                                       
∑ ∑ 𝑥𝑓𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝐾∈𝐶𝑖𝑖∈𝐹𝑙

≤ 1

∑ ∑ 𝑥𝑧𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝐾∈𝐶𝑖𝑖∈𝐹𝑙
≤ 1

∀𝑑. 𝑗. 𝑙                                                                            

 .نمایدمی جلوگیری ناسازگار هایدرس زمانهم برگزاری ( از9) هایمحدودیت

(9) 
∑ ∑ 𝑥𝑓𝑚.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑙𝑘∈𝐶𝑚

+ ∑ ∑ 𝑥𝑓𝑝.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑙𝑘∈𝐶𝑝
≤ 2 − 𝑏𝑚.𝑝

∑ ∑ 𝑥𝑧𝑚.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑙𝑘∈𝐶𝑚
+ ∑ ∑ 𝑥𝑧𝑝.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝑙𝑘∈𝐶𝑝

≤ 2 − 𝑏𝑚.𝑝
∀𝑚 ∈ 𝐹𝑙 . 𝑝 ∈ 𝐹𝑙 . 𝑚 ≠ 𝑝. 𝑑. 𝑗 

 .در نظر گرفته شود یشنهادی استادانپ هایساعتکه  شودمی ( موجب10) هایمحدودیت

(10)                                                                

∑ ∑ 𝑥𝑓𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝐾∈𝐶𝑖 𝑖∈𝐹𝑙
≤ 𝑎𝑙.𝑑.𝑗 

∑ ∑ 𝑥𝑧𝑖.𝑑.𝑗.𝑘.𝑙𝐾∈𝐶𝑖 𝑖∈𝐹𝑙
≤ 𝑎𝑙.𝑑.𝑗

∀𝑑. 𝑗. 𝑙                                                                             

به  مربوط( 12) کند که هر درس تنها به یک استاد بایستی تخصیص یابد و محدودیتبیان می (11محدودیت )

 ابد.هایی است که بایستی به هر استاد تخصیص یحداقل تعداد درس

(11)                                                                              ∑ 𝑥𝑖.𝑙 =𝑙∈𝐹𝑖

1                         ∀𝑖         
(12)                                                                             ∑ 𝑥𝑖.𝑙 ≥𝑙∈𝐹𝑖

𝑞𝑙                       ∀𝑙    
 روز هر در کالس اولین شروع زمان و کالس آخرین خاتمه زمان میان اختالف مجموع (13هدف ) تابع مدل این در

 زمان و شده برگزار هم رس پشت صورت به هاکالس ( حدالمقدور13رابطه ) براساس این ترتیب نماید. بهمی حداقل را

 .شد خواهد حداقل دانشجویان شدهتلف

(13)                       mⅈn 𝑍 = ∑ (( 𝐶𝐹𝑑 −  𝑆𝐹𝑑) + (𝐶𝑍𝑑 − 𝑆𝑍𝑑))𝑑 

 عددی مثال -3

𝑙استاد ) چهار در این مثال برایپردازیم. در این بخش برای ارزیابی مدل معرفی شده به ارائه یک مثال عددی می =

𝑖درس )، شش (1.2.3.4 = 1. ⋯ روز ، پنج هستندسه واحدی  6تا  3های دو واحدی و درس 2و  1های ( که درس6.

𝑑هفته ) = 1. ⋯ 𝑗دوره زمانی ) (، پنج5. = 1. ⋯ 𝑘) ( و سه کالس در هر بازه زمانی5. =  فرض شده(، 1.2.3

 یدرسهای مجموعه 3 جدول، نمود تدریس را 𝑖 درس هاآن در توانمی را که (𝑐𝑖) هاییکالسمجموعه  2جدول است. 

(𝑓𝑙) استاد که 𝑙 شوند برگزار زمانهم نباید که یهایدرس 4جدول ، تواند تدریس کندمی (𝑏𝑚.𝑝 و )نیز ساعات  5 جدول

، 24.1.2نسخه افزار گمز بعد از حل مساله در نرم د.ندهرا نشان می𝑗 (𝑎𝑙.𝑑.𝑗 ) و بازه زمانی 𝑑 در روز حضور استادان

 ثانیه 0.047 حاصل شد و زمان اجرا برابر  20 در این مساله برابر مقدار تابع هدفبدست آمد.  6صورت جدول نتایج به

 بود. 
  𝒄𝒊مقادیر : 2جدول 
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 𝑖 1 2 3 4 5 6درس  
 𝑐𝑖 1،2 1،2،3 1،3 1،2 1،3 2،3کالس  

 

 

 𝒇𝒍: مقادیر 3جدول 
 𝑙 1 2 3 4استاد  
 𝑓𝑙   1،2،3،5 2،3،4،6 1،2،3،6 1،2،4،5،6درس 

 𝒃𝒎.𝒑: مقادیر 4جدول 
𝑚/𝑝 1 2 3 4 5 6 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 0 
3 0 0 0 0 0 1 
4 0 1 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 1 0 0 0 

 𝒋و بازه زمانی  𝒅در روز  𝒍: حضور استاد 5جدول 
𝑙 1 2 3 4 
𝑑 
𝑗 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 : برنامه هفتگی خروجی6جدول 
16 16-14 12-10 10-8 دوره/روز

-
18 

 3ستاد ا ،1کالس  ،3درس -  شنبه
 2، استاد 2کالس ، 4درس -
 1استاد  ،3کالس  ،5درس -

  

     یکشنبه
 1استاد  ،3کالس  ،1درس - دوشنبه

 2استاد  ،1کالس  ،2درس -
 4استاد  ،2کالس  ،6درس 

، هفته 2، استاد 2کالس ، 4درس -
 زوج

، هفته 1استاد ، 3کالس ، 5درس -
 زوج

، هفته 3، استاد 1، کالس 3رس د -
 زوج

  

     شنبهسه
    فرد، هفته 4، استاد 3کالس ، 6درس  چهارشنبه

 بندینتیجه و جمع -4

های مختلف به های دانشگاهی با در نظر گرفتن محدودیتدر این پژوهش با توجه به اهمیت مساله زمانبندی درس

 این دانشجویان است. یشدهپرداخته شده است. هدف مساله به حداقل رساندن وقت تلف سازی و حل این مسالهمدل
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 موجب تواندمی شود کهمی هاآن مفید زمان افزایش و درسیبرنامه از دانشجویان مندیرضایت افزایش موجب هدف
اعمال کنیم، یک برنامه درسی ها را در تمامی محدودیت ممکن است نتوانیم از آنجا که نیز شود. هاوری آنافزایش بهره

 شود.ی تعیین برنامه درسی پیشنهاد میبراریزی آرمانی استفاده از برنامهها و بندی ترجیحاولویت

 قدردانی
 .اندشده حمایت No. 9712201690 نویسندگان این مقاله از طرف دانشگاه کوثر بجنورد با شماره قرارداد
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ین در حالت جیره تامیابی تسهیالت در بخش توزیع زنسازی و حل مساله مکانمدل

 ایچندمحصولی و چند دوره

 2، حسین عموزاد خلیلی1نگار بلجه
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 چکیده
 ایفا اساسی نقش مانساز استراتژیك گيري هاي جهت در تواند می که است سازمانی استراتژي الینفك جزء تسهيالت یابیمكان

 مكان انتخاب نگامه در اگر که اي گونه باشند، به تعارض در ماهيتا است ممكن که است بسياري عوامل کند. این فعاليت شامل

تحقيق حاضر  انجام از فهد .دهد قرار تاثير تحت مدت بلند در را سازمان حيات می تواند امر این نگيرد صورت الزم هايبررسی

 از .است لهبراي این مسا ریاضی جدید مدل یك و توسعه تامين زنجيره بررسی مساله مكان یابی تسهيالت در بخش توزیع

راي برنامه ریزي توزیع همچنين این مساله ب .اشاره کرد ظرفيت هايمحدودیت به توان می ریاضی مدل این مهم هايمحدودیت

گيرد. لذا ضمن تعریف و مدل سازي این مساله، یك نمونه عددي نيز حل  اي مورد بررسی قرار میچند محصولی و چند دوره

 نتایج مورد تحليل قرار می گيرد.

 .ايچند دوره ؛توزیع ؛محصولیچند ؛تامين زنجيره ؛یابیمكانکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -1
 اهداف با مناسب مكان انتخاب جهت را محدوده یك بالفعل و بالقوه استعدادهاي که است فعاليتی یابیمكان کلی بطور

 بيشترین ردنآو بدست مشتریان، براي برابر امكانات نمودن فراهم نقل، و حمل هاي هزینه کردن حداقل چون خاصی
 در تحقيق چون ايدهگستر تحقيقاتی هايزمينه با ارتباط در و دهدمی قرار تحليل و تجزیه و ارزیابی مورد ،بازار سهم

 می شهري ریزيامهبرن بازاریابی، ریاضيات، مهندسی، علوم اقتصاد، جغرافيا، صنایع، مهندسی مدیریت، علوم عمليات،
 کالسيك هايکاربرد از هاییمثال عنوانهب توانمی را فروشانعمده و هابيمارستان ها،کارخانه انبارها، یابیمكان باشد.

 هايسيستم برق، توزیع و توليد هايسيستم اجزاي و هانيروگاه یابیمكان توانمی کاربردها، دیگر از برد. نام زمينه این
  .برد نام را نفت هايچاه حفر و اکتشاف کشاورزي، در آبرسانی هايسيستم کارخانجات، هشدار

 خاص نيازهاي با بتوان که 1مكانی یافتن جهت است جستجویی تسهيالت، استقرار براي مناسب موقعيت انتخاب
 به توجه با تسهيالت محل موقعيت انتخاب و یافتن استقرار به مربوط نيازهاي گردد. هماهنگ مربوط تسهيالت
 از پس اطالعات، و هاداده آوري جمع گام اولين فرایندي چنين در شود.می ناميده2یابیمكان موردنظر معيارهاي
 از بزرگی حجم دارد، زیادي واقعی اطالعات به نياز یابیمكان آنجائيكه از باشد.می یابیمكان معيارهاي شدن مشخص
 از صحيحی ارزیابی بتوان تا شوند تحليل و تجزیه و ترکيب آوري،جمع باید مختلف هايمكان معرفی براي اطالعات
 محل چون شهري خدماتی تسهيالت یابیمكان راستا این در آورد. بعمل باشند موثر انتخاب در است ممكن که عواملی
 از مشخص، محدوده یك هايقابليت و ظرفيت آن طی که است فرایندي نشانی آتش پليس، امدادي، هايپایگاه استقرار

براي  مناسب مكانی انتخاب منظور به شهري تسهيالت سایر با آن ارتباط و کافی و مناسب زمين وجود لحاظ
                                                           

1 Place 
2 Locatuion, Situe Selectuion 
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 [.1] دگير می قرار تحليل و تجزیه و بررسی مورد )کاربردهاي( خاص،

 
 مرور ادبیات -2

ده ش موجودي انجام-مسيریابی-تحقيقی که توسط عطيه قربانی و همكارانش در مورد مسائل مكان یابی 2018در سال 

حصولی و چند م زنجيره تامين سه سطحی شامل تامين کننده، انبارها و مشتریان می باشد و براي مسائلاست که یك 

و  SAکيبی چند دوره اي در نظر گرفته شده است و یك مدل عدد صحيح مختلط ارائه شده است و از الگوریتم تر

از  SAا الگوریتم ( در مقایسه بIC-SA( استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که الگوریتم)IC رقابت استعماري)

 [.2نظر کيفيت جواب ها و زمان کاراتر ميباشد ]

الت، زمان حاي خروجی با انتخاب ( در دو پژوهش خود با موضوع طراحی شبكه زنجيره2018اسكی گان و همكاران)

أثير زمان انتظار خته و تبندي شده پردا اي صورتهاي مدل شبكهانتظار و مراکز توزیع خودرو به زمان توقف در گره

به  بایستمی اهداف ي تأمين را بررسی کردند. ایشان نشان دادند که بمنظور نيل بهتحویل بر ساختار بيرونی زنجيره

 [.3] ت یافتي تأمين و زمان انتظار تحویل ارسال محصول براي مشتریان دستعادلی بين ساختار بيرونی زنجيره
ر مبناي ب( در پژوهشی با عنوان ارایه مدل طراحی شبكه زنجيره تأمين ساخت 2019جيان ماي شی و همكاران )

انژ براي سازي الگرآزاد سقارش و حل آن با استفاده از الگوریتم آزادسازي الگرانژ، یك الگوریتم حل برپایه ي الگوریتم

کز توزیع و ر گرفتن مراارائه دادند. مسأله عبارت بود از تعيين محل قرا BTOمسأله ي طراحی شبكه ي زنجيره 

 [.4اختصاص مراکز توزیع و یا کارخانه ها به خرده فروشان ]

 

 بیان مساله  -3

 توزیع طراحی بخش در تسهيالت در حالت چند محصولی و چند دوره اي یابی مكان جدید مدل یك تحقيق این در

ي و مشتر کنندگان، خرده فروش توسعه داده می شود که یك زنجيره تامين سه سطحی شامل تامين تامين زنجيره

ارهاي ل بين انبهزینه حمل و نق  حداقل کردن مجموع هزینه ها می پردازد که شامل  نهایی می باشد. تابع هدف به

 ي ، هزینهمرکز مرکزي و منطقه اي ، هزینه حمل و نقل بين انبار منطقه اي و مشتري ، هزینه برقراري انبار هاي

 ي می باشد. برقراري انبارهاي منطقه ا

 

 مولفه هاي مورد بررسی عبارتند از:

 انبارهاي مرکزي: موجودي هاي اصلی موردتقاضا از زنجيره تامين در اینجا تامين می شود. 

  ی شود.مانبارهاي منطقه اي: موجودي هاي موردتقاضا بين انبارهاي مرکزي و مشتریان در اینجا توزیع 

 مشتریان: مشتریان که در شهرهاي استان ها واقع شده اند. 

 اجناس: کاالهایی که می توان به مشتریان عرضه کرد 

 

 مدلسازی ریاضی -4
 مفروضات مساله به شرح ذیل است:

 ت. ده اسشهر دو انبار مرکزي و منطقه اي ظرفيت هاي محدودي دارند. مدل بصورت چند کاالیی در نظر گرفته 

 نطقه اي ومنبار هزینه حمل و نقل در هر واحد به صورت ضریب فاصله بين انبارهاي مرکزي و منطقه اي و نيز بين ا

 مشتریان مشخص شده است.

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 مدل بصورت چند دوره اي در نظر گرفته شده است. 

 جموعه ها و نمایه ها م -4-1

L     ( مجموعه انبارهاي مرکزي|L| = l,k∊L) 

M    مجموعه انبار( هاي منطقه اي|M| = m,j∊ M) 

N    ( مجموعه مشتریان|N| = n,i∊ N) 

O     ( مجموعه انواع محصوالت|O| = o,tf∊ O) 
F    دوره زمانی 

 ارامترهای اصلی مسالهپ -4-2

itfa       تقاضاي مشتريi  براي کااليt   در دورهf، 

jtfb      ظرفيت انبار منطقه ايj  براي کااليt   در دورهf، 

c    ،هزینه حمل و نقل در هر واحد کاال 

ijd    فاصله بين انبار منطقه ايj  و مشتريi، 

jkd'    فاصله بين انبار منطقه ايj  و انبار مرکزيk، 

ktfe    ظرفيت انبار مرکزيk  براي کااليt   در دورهf، 

P   ،ضریب هزینه کل در تابع هدف 

kq     هزینه برقراري انبار مرکزيk، 

itfs    حداقل سطح رضایت مشتريi  براي کااليt   در دورهf، 

jw    هزینه برقراري انبار منطقه ايj  . 

 تغیرهای تصمیم مسالهم -4-3

kν  =1 اگر نقطه بالقوه ،k  = ،درغير این صورت،0براي انبار هاي مرکزي تعيين موقعيت شود ، 

ju  =1 اگر نقطه بالقوه ،j  = ،در غير این صورت،0براي انبارهاي منطقه اي تعيين شود ، 

ijtux      درصد تقاضاي مشتريi  براي کااليt   در دورهf که توسط انبار منطقه اي ،j شود، عرضه می 

jktuy      درصد تقاضاي انبار منطقه ايj  براي کااليt   در دورهf  که توسط انبار مرکزيk  .عرضه می شود 

 ل اصلی تحقیقمد -4-4

𝑀𝑖𝑛 𝑍1 = 𝑃 ∑ ∑ ∑ 𝑐. 𝑑𝑖𝑗𝑎𝑖𝑡𝑓𝑥𝑖𝑗𝑡𝑓 + 𝑃 ∑ ∑ ∑ 𝑐. �́�𝑗𝑘𝑎𝑖𝑡𝑓𝑦𝑗𝑘𝑡𝑓 +𝑛
𝑖=1

𝑙
𝑘=1

𝑂
𝑡=1

𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

𝑂
𝑡=1

𝑃 ∑ 𝑤𝑗𝑢𝑗 + 𝑃 ∑ 𝑞𝑘𝜗𝑘
𝑙
𝑘=1

𝑚
𝑗=1  

𝑀𝑎𝑥 𝑍2 = (1 − 𝑃)
1

𝑛. 𝑜
∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑓

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑜

𝑡=1

 

 
(1)         ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑓 ≤ 𝑛. 𝑜. 𝑢𝑗

𝑛
𝑖=1         ∀𝑗

𝑜
𝑡=1  

(2)         ∑ ∑ 𝑦𝑗𝑘𝑡𝑓 ≤ 𝑚. 𝑜. 𝜗𝑘
𝑚
𝑗=1         ∀𝑘

𝑜
𝑡=1  

(3)         ∑ 𝑎𝑖𝑡𝑥𝑖𝑗𝑡𝑓 ≤ 𝑏𝑗𝑡𝑓          ∀𝑗,𝑡
𝑛
𝑖=1  

(4)         ∑ 𝑏𝑗𝑡𝑦𝑗𝑘𝑡𝑓 ≤ 𝑒𝑘𝑡𝑓          ∀𝑘,𝑡
𝑚
𝑗=1  

(5)         ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑓 ≥ 𝑠𝑖𝑡𝑓          ∀𝑖,𝑡
𝑚
𝑗=1  
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(6)         ∑ 𝑏𝑗𝑡𝑦𝑗𝑘𝑡𝑓 ≥ ∑ 𝑎𝑖𝑡𝑥𝑖𝑗𝑡𝑓       ∀𝑗,𝑡
𝑛
𝑖=1

𝑙
𝑘=1  

(7)         ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑓 ≤ 1          ∀𝑖,𝑡
𝑚
𝑗=1  

(8)         ∑ 𝑦𝑗𝑘𝑡𝑓 ≤ 1          ∀𝑗,𝑡
𝑙
𝑘=1  

}0,1{ ∊ k, νju 
 عناصر تابع هدف عبارتند از:

 هزینه حمل و نقل بين انبارهاي مرکزي و منطقه اي، 

 هزینه حمل و نقل بين انبار منطقه اي و مشتري، 

 هزینه برقراري انبار هاي مرکزي، 

 می شود.  Pکه ضرب در ضریب وزنی  هزینه برقراري انبارهاي منطقه اي، 

 

امين کند، برقرار تقاضا را ت kیا انبار مرکزي  jبيان می کند که اگر انبار منطقه اي  2و  1همچنين محدودیت هاي 

ین دارد که یك اداللت بر  5انبار منطقه اي است. شرط  بيانگر محدودیت ظرفيت درمورد هر 4و  3خواهد شد. شروط 

دتوجه است که مقدار عرضه مور 6وجوددارد. در شرط  fدر دوره   tدرمورد کاالي  iسطح حداقلی از رضایت مشتري 

 fدر دوره   tي درمورد کاال iنشان می دهد که حداکثر سطح رضایت مشتري  7باید بيشتر از مقدار تقاضا باشد. شرط 
 fدر دوره   tبراي کاالي  jکند که درصد کل تقاضاي انبار منطقه اي مشخص می 8باشد. شرط  1اید کمتر یا برابر با ب

 ك استفاده شده است.براي مسائل با ابعاد کوچ  GAMSباید کمتر یا مساوي ا باشد. در این پایان نامه از نرم افزار 
 

 ارزیابی نتایج -5
سمت قي،در این شنهاده حل مساله مورد نظر در این تحقيق و ارزیابی عملكرد الگوریتم پيبه منظور ارزیابی بيشتر نحو

با  اضی ومسائل مختلف طراحی و حل می شوند. مسائل تست با ابعاد کوچك حل می شوند. این مسائل با مدل ری

 استفاده از نرم افزار گمز حل شده و نتایج مورد تجزیه و تحليل قرار می گيرد.
 

 مفروضات کلی الگوریتم ها -5-1

 و حل شده است.  توليد متعددي مسائل ،شده طراحی الگوریتم مناسب عملكرد دادن نشان براي
 

 ( بازه پارامترها براي تست مسئله1جدول)

 معرفی پارامتر پارامتر تابع تصادفی

(5-15) itua  تقاضاي مشتريi  براي کااليtu   در دورهu 

(15-50) jtub  ظرفيت انبار منطقه ايj  براي کااليtu  در دورهu 

(5-15) ijd  فاصله بين انبار منطقه ايj  و مشتريi 
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(5-15) jkd'  فاصله بين انبار منطقه ايj  و انبار مرکزيk 

(15-50) ktue  ظرفيت انبار مرکزيk  براي کااليtu   در دورهu 

0.5 P ضریب هزینه کل در تابع هدف 

(1-10) kq  هزینه برقراري انبار مرکزيk 

0.1 itus  حداقل سطح رضایت مشتريi  براي کااليtu   در

 uدوره 

(1-10) jw  هزینه برقراري انبار منطقه ايj 

ل حرم افزار نه از مسئله با شرایط متنوع و متفاوت در نظر گرفته شده است. مسائل توسط مدل پيشنهادي و با استفاد

 اجرا می شوند. نتایج حاصل از آن ها با هم مقایسه می شود. GAMSدقيق 

 نتایج حل  -5-2
 ( نتایج حل2جدول )

 Z ZTU TUime ردیف

1 10611.992 5305.986 23.84 

2 12138.52 6069.25 128.6 

3 18660.239 9330.109 933.36 

4 37305.52 18652.75 2148.35 

5 51264.635 25632.31 3600 

6 243526.834 121763.4 3600 

7 552661.316 276330.6 3600 

8 1119801.52 559900.7 3600 

9 1784761.45 892380.7 3600 

10 2518456.66 1259228 3600 

 
 نتیجه گیری -6

 در ها هزینه اهشک با هدفی  اده شد. تابعد.ابتدا مدل ریاضی توسعه  نمودیم ارائه جدیدي ریاضی مدل تحقيق این در

 .بود تظرفي هاي محدودیت و تقاضا رضایت محدودیت آنها مهمترین که محدودیتهایی همچنين و ه شدگرفت نظر

ورودي نسبتا زیاد بوده،لذا از پيچيدگی خاصی برخوردار بوده و از نكات حائز اهميت آن که تعداد پارامترهاي 

نتایج،نشان از اجراي الگوریتم در زمان معقول و مناسب براي مسائل آزمون طراحی شده را دارد.به منظور اطمينان از 
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ی شده عملكرد الگوریتم پيشنهادي،مسائل متنوعی جهت تست و ارزیابی عملكرد الگوریتم در ابعاد متنوعی طراح

است.سپس بهينگی الگوریتم با مقایسه نتایج آن و نتایج حاصل از حل مدل ریاضی در مسائل با ابعاد کوچك مورد 

 ارزیابی قرار گرفت که نشان داد مدل توسعه داده شده قابل قبول می باشد.

 

 مراجع -7

 
 وبرای مساله مکان یابی تسهیالت مدل سازی ریاضی جدید نرگس نوروزي،رضا توکلی مقدم، محسن صادق عمل نيك؛  ]1[

 .1396، ، نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهرانمسیریابی وسائط نقلیه و حل آن با الگوریتم رقابت استعماری تلفیقی

 

[2] F. Altuiparmak, M. Gen, L. Lin, TU. Paksoy, A genetuic algorituhm approach for multui-objectuive 
optuimizatuion of supply chain netuworks, Computuers & Industurial Engineering 51 (2006) 197–
216. 

[3] Eskigun E, Uzsoy R, et al. Outbound supply chain network design with mode selection, lead times 
and capacitated vehicle distribution centers. Eur J Oper Res 2005; 165 (1):182–206. 

[4] Jianmai Shi, Guoqing Zhang, Jichang Sha. A Lagrangian based solution algorithm for a build-to-
order supply chain network design problem. Advances in Engineering Software 2012(49): 21–28. 
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