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  چکیده

اند. یکپارچه در نظرگرفتن مسئله زمانبندی ریزی تدارکات پروژه پرداختههای اخیر محققان به بررسی مدل یکپارچه زمانبندی و برنامهدر سال

ت موضوع ها شده است. در این مطالعه با توجه به ادبیاریزی تدارکات پروژه منجر به بهبود نتایج حاصل و حذف بسیاری از محدودیتو برنامه

به مدلسازی و بررسی برخی از مالحظات جدید در اینگونه مسائل مانند وابسته سازی سفارش به مقدار مورد نیاز هر فعالیت به صورت 

تحویل مواد سفارشی به نوع ماده پرداخته شده است. با توجه به وجود عدم قطعیت در مسائل دنیای واقعی یک  جداگانه و وابستگی زمان

اجهه با عدم قطعیت در محیط خاکستری با استفاده از مفهوم فازی در این مطالعه ارائه و حل شده است. به منظور بررسی کارکرد رویکرد مو

اند. با توجه به نتایج حاصل، رویکرد مواجهه با عدم قطعیت قابلیت مدل ارائه شده، یک مثال کاربردی ارائه و نتایج مورد بررسی قرار گرفته

به دست آمده است که سطح مطلوبی  0.6چند هدف تحت شرایط  عدم قطعیت را دارد،  سطح رضایمتندی در این مثال حل یک مسئله 

 از رضایتمندی را نمایش می دهد.

 های تحویل، عدم قطعیت فازی، اعداد خاکستریزمانبندی پروژه، تدارکات پروژه، زمان کلمات کلیدی:
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Abstract 

In recent years, researchers studied integrated project scheduling and material procurement planning. 

Considering the project scheduling and material procurement planning simultaneously has led to 

improved results and the eliminate extra constructions. In this paper, according to the literature, some 

new considerations are investigated, such as dependence of the order on the needs of each activity and 

dependence of lead time on the type of material. 
Because of uncertainty in real-world problems, an approach to dealing with uncertainty also presented 

and solved in this study. To evaluate the performance of the proposed model, a practical example is 

presented and the results are reviewed. According to the results, the uncertainty approach is capable of 

solving multi-objective problems under uncertainty conditions. Satisfaction level in this example is 0.6, 

which shows a desirable level of satisfaction. 
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 مقدمه -1

های اخیر مورد توجه قرارگرفته است. این مسئله به یکی از مهمترین مسائلی است که در سال 1ریزی پروژه با محدودیت منابعنامهمسئله بر

ساس محدودیتریزی فعالیتبرنامه ست. این های موجود میهای پروژه برا صلی در آن، اغلب کاهش زمان و هزینه پروژه ا پردازد و هدف ا

سترده سائل به طور گ ساختدر زمینه پروژه م ستفاده قرار گرفتهو  های  سائل محدودیت ] 3- 1 [اندساز مورد ا . یکی از اهداف مهم در م

ست. فو سئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چند حالت ]4[2منابع، کاهش مدت زمان انجام پروژه ا ستفاده از یک روش  3یک م را با ا

سازگار و ستجوی هارمونی  صاص می مبتنی بر ج سائل محدودیت منابع، تدارکات بخش مهمی را به خود اخت دهد. ژنتیک حل کرد. در م

ست. برنامه کنندگانتدارکات در واقع فرآیند دریافت مواد اولیه از تامین شخص میا کند که از کدام مواد، چه مقدار و چه ریزی تدارکات م

در نظر گرفتن مسمممئله زمانبندی  .]5[مناسمممب در اختیار پروژه قرار گیرد  زمانی درخواسمممت شمممود تا پروژه در زمان مناسمممب به مقدار

سالریزی تدارکات پروژه بههای پروژه و برنامهفعالیت ستین بار صورت یکپارچه در  ست. برای نخ های اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته ا

یک مدل  ]7[ 5زمانبندی پروژه ارائه دادند. اسمیت دنیلز و اسمیت دنیلزریزی تدارکات و یک مدل یکپارچه برنامه ]6[ 4آکوئیالنو و اسمیت

صحیح مختلط برای برنامهبرنامه صورت همزمان ارائه دادند. ریزی عدد  سفارش و زمانبندی پروژه به  سیت و همکارانریزی   در ]8[ 6دیک

  .داد قرار ررسیب مورد خرید زمانبندی مدل یک در را مواد تحویل زمان قطعیت عدم خود مطالعه

دهی مواد مصرفی ارائه دادند. این مدل با بندی پروژه و سفارشسازی زمانیک مدل ریاضی عدد صحیح برای یکپارچه ]9[صباغ و صالحی

شروع هر یک از فعالیت سفارشمشخص کردن زمان  سفارشهای پروژه، میزان  دهی را برای خرید یا تولید هر نوع مواد دهی و دوره زمانی 

صرفی تعیین می صورت یکپارچه با هدف کاهش هزینهبه زمانبندی و برنامه ]10[کند. تبریزی م های اجرای پروژه و ریزی تدارک مواد به 

به ارائه یک چارچوب جامع برای زمانبندی پروژه و سمممفارش  ]11[اثر تدارک مواد بر محیط زیسمممت پرداخته اسمممت. حبیبی و همکاران 

 مواداولیه پرداختند. 

های اخیر مورد مطالعه قرار ریزی تدارکات پروژه در سالهمانطور که از ادبیات موضوع مشخص است، ارائه مدل یکپارچه زمانبندی و برنامه

سئله زمانبندی پروژه و برنامه شته م ست. در گذ سی و حل قرار میگرفته ا سئله جداگانه مورد برر صورت دو م گرفتند. ریزی تدارکات به 

های تحویل مواد ظرگرفتن این دو مسممئله منجر به بهبود نتایج حاصممل از حل این مسممائل شممد. در مطالعات گذشممته اثر زمانیکپارچه درن

کننده های تحویل متناسمممب با تامینزمان ]11[و حبیبی  ]10[در مطالعه تبریزی سمممفارش شمممده  کمتر مورد توجه قرارگرفته اسمممت. 

در  .تواند بر زمان تحویل تاثیر داشممته باشممدامل دیگری نظیر نوع مواد سممفارش شممده نیز میموردتوجه قرارگرفته اسممت، در حالیکه عو

ها به صمورت مجزا در توجه به نیاز هر کدام از فعالیت های پروژه به هر ماده نیز مهم اسمت.تخصمیص مواد سمفارشمی توجه به نیاز فعالیت

وع فعالیت در دسترس قرارگیرد. این امر باعث جلوگیری از مواجهه با کمبود و شود مقدار ماده مورد نیاز پیش از شردهی باعث میسفارش

 تاخیر پروژه خواهد شد.

ها و زمان اتمام سازی هزینهریزی تدارکات و زمانبندی پروژه با هدف حداقلدر این مطالعه به ارائه مدل عدد صحیح مختلط یکپارچه برنامه

شممود. در این مدلسممازی مالحظات جدیدی های پروژه پرداخته مینیازی و مواد مورد نیاز فعالیتهای زمان، روابط پیشممپروژه با محدودیت

سفارش به مواد مورد نیاز هر فعالیت و همچنین  سته کردن مقدار  ست که عبارتند از:  واب شده ا شته در نظر گرفته  سبت به مطالعات گذ ن

سته شی. از موارد واب سفار ست، عدم قطعیت در سازی زمان تحویل به نوع ماه  شده ا شته توجه کافی به آن ن مهمی که در مطالعات گذ

                                                 
1 Resource - Constraint Project Scheduling Problem (RCPSP) 
2 Fu, F., (2014) 
3 Multi-mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem )MRCPSP) 
4 Aquilano, N. J., & Smith, D. E. (1980) 
5 Smith-Daniels, D. E., & Smith-Daniels  (1987) 
6 Dixit, V., Srivastava, R. K., & Chaudhuri, A. (2014). 
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شممود. به منظور مواجهه با عدم اینگونه مسممائل اسممت. در مسممائل واقعی در دسممترس نبودن اطالعات کافی منجر به بروز عدم قطعیت می

ست.  د ستفاده و حل قرار گرفته ا سازی و قطعیت در این مطالعه یک رویکرد عدم قطعیت مورد ا سئله، مدل ر ادامه در بخش دوم به بیان م

 شود.حل یک مثال کاربردی پرداخته و در بخش سوم نتیجه ارائه می

 بیان مسئله و مدلسازی -2
سئله مورد مطالعه پرداخته می سپس با تعریف مولفهدر این بخش ابتدا به بیان م ضی در حالت قطعی ارائه شود؛  سازی، مدل ریا های مدل

 شود.  پس از آن مدل با استفاده از یک رویکرد مواجهه با عدم قطعیت و در نهایت نتایج حاصل از حل یک مثال کاربردی ارائه میشود. می

 بیان مسئله -1-2

حداقلهای پروژه که هدف از آن کنندگان با درنظرگرفتن زمان انجام فعالیتریزی سفارش به تامینمسئله مورد مطالعه عبارت است از برنامه

کننده به عوامل های تحویل عالوه بر تامینقطعیت است.  در این مسئله زمانها و زمان اتمام پروژه تحت عدمای از هزینهسازی مجموعه

شود. در سفارشدهی کننده درنظرگرفته میدیگری نظیر نوع موادسفارش شده نیز وابسته است؛ بنابراین زمان تحویل با توجه به ماده و تامین

های پروژه، های پروژه به هر ماده نیز در نظر گرفته شده است. از این رو مقدار سفارش وابسته به نوع ماده، فعالیتتاثیر نیاز فعالیت

های پروژه، زمان و پیشنیازی مواد موردنیاز فعالیتهای های این مسئله شامل محدودیتکننده و زمان سفارش است. محدودیتتامین

 وژه است. های پرفعالیت

 مدلسازی ریاضی -2-2

 هامجموعه

𝑖 = 1,2, … , 𝐼 های پروژهفعالیت 

𝑚 = 1,2, … ,𝑀 های پروژهنوع ماده مورد نیاز فعالیت 

𝑠 = 1,2, … , 𝑆 کنندگانتامین   

𝑡 = 1,2, … , 𝑇 دهی زمان سفارش 

�́� = 1,2, … , �́� هازمان شروع فعالیت 

 پارامترها 

𝑝
𝑖𝑖 ́       های پروژهفعالیتمجموعه پیشنیازی 

𝐿𝑚𝑠   زمان تحویل تامین کننده  s برای ماده  m  

𝐿𝑠  کننده زمان تاخیر مجاز برای تامین s   

𝑉𝑚𝑠     حداقل مقدار سفارش ماده m به تامین کننده s 

𝐶𝑜𝑚𝑠       ماده هزینه خرید𝑚  کننده از تامین𝑠 

𝐻    افق زمانی پروژه 

𝐷𝑑   تحویل پروژهتاریخ 

𝐻𝑚  هزینه نگهداری ماده m 
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𝐷𝑢𝑖  مدت زمان فعالیت i 

𝑅𝑖𝑚 نیاز فعالیت i  به ماده m 

 متغیرهای تصمیم

𝑥𝑚𝑖𝑠𝑡 مقدار ماده  m کننده که به تامینs  در زمانt  برای فعالیتi شودسفارش داده می 

𝐼𝑁𝑚𝑡 مقدار موجودی ماده m در زمان t 

𝑦
𝑚𝑖𝑠𝑡

 0و در غیر اینصورت  1سفارش داده شود  iبرای فعالیت  t در زمان sکننده به تامین m اگر ماده 

𝑥𝑥𝑖�́� اگر فعالیتi  در زمان�́�   0و در غیر اینصورت برابر با  1شروع شود برابر با 

 مدل ریاضی      

(1)  
𝑍1 = 𝑚𝑖𝑛∑∑∑∑ 𝐶𝑜𝑚𝑠𝑥𝑚𝑖𝑠𝑡

𝑡𝑠𝑖𝑚

+∑∑𝐻𝑚𝐼𝑁𝑚𝑡

𝑡𝑚

 

(2)  

𝑍2 = min∑ 𝑝𝑒(𝑡 − 𝐷𝑑)𝑥𝑥𝑖�́� −∑ 𝑅𝑒(𝐷𝑑 − 𝑡)𝑥𝑥𝑖�́�

𝐷𝑑

𝑡

𝐻

𝑡=𝐷𝑑

 

  Subject to: 

 

(3) ∀𝑖,𝑚 
∑∑ 𝑥𝑚𝑖𝑠𝑡 ≥ 𝑅𝑖𝑚

𝑡𝑠

 

(4) ∀𝑚, 𝑠 
𝑉𝑚𝑠∑∑ 𝑦

𝑚𝑖𝑠𝑡

𝑡

≤  ∑∑ 𝑥𝑚𝑖𝑠𝑡

𝑡𝑖𝑖

 

(5) ∀𝑚, 𝑖, 𝑠, 𝑡 𝑥𝑚𝑖𝑠𝑡 ≤ 𝑀𝑦𝑚𝑖𝑠𝑡 

(6) ∀𝑚, 𝑡 

𝐼𝑁𝑚𝑡 =  𝐼𝑁𝑚𝑡−1 +∑ ∑ 𝑥𝑚𝑖𝑠𝑡

𝑡−𝐿𝑚𝑠−𝐿𝑠+1

𝑡

−∑ ∑ 𝑅𝑖𝑚𝑥𝑥𝑖�́�

𝑡−𝐷𝑢𝑖+1

�́�𝑖𝑠

 

(7) ∀𝑚, 𝑡 𝐼𝑁𝑚𝑡 = 0 

(8) ∀𝑖, 𝑖  ́
∑ 𝑡 𝑥𝑥𝑖�́�

�́�

≥∑ 𝑡 𝑥𝑥𝑖�́�

�́�

+ 𝐷𝑢𝑖 − 𝑀(1 − 𝑝𝑖𝑖 ́) 

(9) ∀𝑚, 𝑖, 𝑠 
∑ 𝑡 𝑦

𝑚𝑖𝑠𝑡

𝑡

+ 𝐿𝑚𝑠 + 𝐿𝑠 ≤∑ 𝑡 𝑥𝑥𝑖�́�

�́�

 

(10) ∀𝑖 
∑  𝑥𝑥𝑖�́�

�́�

= 1 
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(11) ∀𝑚, 𝑖, 𝑠, 𝑡 𝑥𝑚𝑖𝑠𝑡 , 𝐼𝑁𝑚𝑡  ≥ 0   𝑦
𝑚𝑖𝑠𝑡
.  𝑥𝑥𝑖�́� = {0,1} ,  

 

سازی زمان دهی، و تابع هدف دوم حداقلهای نگهداری و سفارشسازی هزینه( نمایانگر توابع هدف هستند. تابع اول حداقل2( و )1روابط)

ازه نیاز فعالیت به آن کند مجموع کل سفارش به ازای هر ماده و هرفعالیت حداقل به اند( بیان می3دهد. رابطه )اتمام پروژه را نمایش می

کننده حداقل باید به میزان کمترین مقدار ارائه شده توسط آن دهد برای سفارش هر ماده به هر تامین( نشان می4ماده باشد. رابطه )

دوره  ( نشان دهنده موجودی ماده در هر6کند. رابطه )( یک حد باال برای سفارش تعیین می5کننده سفارش صورت گیرد. رابطه )تامین

های انجام شده مانده از دوره قبل، مواد دریافت شده در دوره و میزان ماده مصرف شده برای فعالیتاست که معادل مجموع موجودی باقی

( 9ها است. رابطه )( نشان دهنده پیشنیازی فعالیت8کند در ابتدای دوره موجودی صفر است. رابطه )( بیان می7در آن دوره است. رابطه )

( نشان دهنده انجام هر فعالیت 10کند پیش از شروع هر فعالیت ماده موردنیاز برای انجام آن فعالیت باید دریافت شده باشد. رابطه )می بیان

کند میزان سفارش و موجودی متغیرهای نامنفی هستند. شروع یا عدم ( بیان می11در زمان مشخص شده برای آن فعالیت است. رابطه )

 در یک زمان مشخص و سفارش یا عدم سفارش متغیرهای باینری هستند.ها شروع فعالیت

 رویکرد مواجهه با عدم قطعیت -3 -2

دهد. به منظور مواجهه با عدم کافی رخ می همانطور که بیان شد عدم قطعیت در مسائل دنیای واقعی به دلیل در دسترس نبودن داده

استفاده شده است. در این رویکرد، عدم قطعیت در روابط در نظر گرفته شده  ]12[ 1قطعیت در این مسئله از روش ارائه شده توسط موال

شوند. از یک است. به منظور مواجهه با عدم قطعیت با استفاده از توابع عضویت فازی، روابط دارای عدم قطعیت تبدیل به روابط قطعی می

 های روش به ترتیب عبارتست از:ن مدل استفاده شده است. گامحداقل به عنوان تابع هدف درای واپراتور ترکیبی مجموع حداکثر 

 گام اول( حل مدل قطعی و به دست آوردن مقادیر بهینه هریک از توابع هدف

 (12های دارای عدم قطعیت با استفاده از رابطه )گام دوم( به دست آوردن تابع عضویت به ازای توابع هدف و محدودیت

(12) 

𝜇
𝑓
(𝑥) =  

{
 
 

 
 

1 𝐴𝑓𝑥 ≤ 𝑏𝑓

1 −  
𝐴𝑓𝑥 − 𝑏𝑓

𝑝
𝑓

𝑏𝑓 ≤ 𝐴𝑓𝑥 ≤ 𝑏𝑓 + 𝑝𝑓

0 𝐴𝑓𝑥 ≥ 𝑏𝑓 + 𝑝𝑓

 

 (13گام سوم( تعریف تابع هدف جدید با استفاده از اپراتور ترکیبی برای حداکثرسازی سطح رضایتمندی با استفاده از رابطه )

(13) 𝜇
𝑥
= 𝛾min

𝑓
𝜇
𝑓
(𝑥) + (1 −  𝛾) max

𝑓
𝜇
𝑓
(𝑥) 

𝑓 = 1,2, … , 𝐹  اندگرفته شدهتعداد روابطی که فازی در نظر 𝛾𝜖[0,1] 

 𝜆2و  𝜆1گام چهارم( تعریف متغیرهای کمکی 

(14) 𝜆1 = min
𝑓
𝜇
𝑓
(𝑥) 

 𝜆2 = max
𝑓
𝜇
𝑓
(𝑥) 

 گام پنجم( ارائه مدل قطعی

                                                 
1 Mula, J., Poler, R., & Garcia, J. P. (2006) 
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(15)  𝑍1 = 𝑀𝑎𝑥 𝛾𝜆1 + (1 − 𝛾)𝜆2 

Subject to : 

(16)  
∑∑∑∑ 𝐶𝑜𝑚𝑠𝑥𝑚𝑖𝑠𝑡

𝑡𝑠𝑖𝑚

+∑∑𝐻𝑚𝐼𝑁𝑚𝑡 + 𝜆1𝑝1
𝑡𝑚

≤ 𝑍1 + 𝑝1 

(17)  
∑∑∑∑ 𝐶𝑜𝑚𝑠𝑥𝑚𝑖𝑠𝑡

𝑡𝑠𝑖𝑚

+∑∑𝐻𝑚𝐼𝑁𝑚𝑡 + 𝜆2𝑝2
𝑡𝑚

≤ 𝑍1 + 𝑝2 + 𝑀𝜋1 

(18)  

∑ 𝑝𝑒(𝑡 − 𝐷𝑑)𝑥𝑥𝑖�́� −∑ 𝑅𝑒(𝐷𝑑 − 𝑡)𝑥𝑥𝑖�́�

𝐷𝑑

𝑡

+ 𝜆1𝑝3 ≤ 𝑍2 + 𝑝3

𝐻

𝑡=𝐷𝑑

 

(19)  

∑ 𝑝𝑒(𝑡 − 𝐷𝑑)𝑥𝑥𝑖�́� −∑ 𝑅𝑒(𝐷𝑑 − 𝑡)𝑥𝑥𝑖�́�

𝐷𝑑

𝑡

+ 𝜆2𝑝4 ≤ 𝑍2 + 𝑝4 + 𝑀

𝐻

𝑡=𝐷𝑑

𝜋2 

(20) ∀𝑖, 𝑖  ́−𝐷𝑢𝑖 + 𝑝5 ≥∑𝑡 𝑥𝑥𝑖�́�
�́�

−∑𝑡 𝑥𝑥𝑖�́�
�́�

−𝑀(1 − 𝑝𝑖𝑖 ́) + 𝑝5𝜆1 

(21) ∀𝑖, 𝑖  ́−𝐷𝑢𝑖 + 𝑝6 ≥∑𝑡 𝑥𝑥𝑖�́�
�́�

−∑𝑡 𝑥𝑥𝑖�́�
�́�

−𝑀(1 − 𝑝𝑖𝑖 ́) + 𝑝6𝜆2 +𝑀𝜋3 

(22) ∀𝑚, 𝑖, 𝑠 
∑ 𝑡𝑦

𝑚𝑖𝑠𝑡

�́�

−∑ 𝑥𝑥𝑖�́�

�́�

+ 𝑝
7
𝜆1 ≤ −(𝐿𝑚𝑠 + 𝐿𝑠) + 𝑝7 

(23) ∀𝑚, 𝑖, 𝑠 
∑ 𝑡𝑦

𝑚𝑖𝑠𝑡

�́�

−∑ 𝑥𝑥𝑖�́�

�́�

+ 𝑝
8
𝜆1 ≤ −(𝐿𝑚𝑠 + 𝐿𝑠) + 𝑝8 

(24)  
∑ 𝜋𝑓

𝑓

= 𝐹 − 1 

(25) ∀𝑚, 𝑗, 𝑖, 𝑠, 𝑡  0 ≤ 𝜆1 , 𝜆2 ≤ 1           ,     𝜋𝑓 = {0,1} 

( با 1( حالت قطعی شده رابطه )17( و )16( به عنوان تابع هدف مدل به دنبال حداکثرسازی سطح رضایتمندی است. رابطه )15رابطه )

( برای خارج کردن رابطه 21( و )20( هستند. رابطه )2رابطه )( نیز حالت قطعی شده 19( و )18استفاده از تابع عضویت هستند. رابطه )

( 22( و )20(، )18(، )16اند.  روابط )( ارائه شده9( برای قطعی نمودن رابطه )23( و )22( از حالت عدم قطعیت و در نهایت رابطه )8)

ای ها و مدل به گونهساختار محدودیت minرای اپراتورب هستند. max( مربوط به اپراتور 23( و )21(، )19(، )17و )  minمربوط به اپراتور 

نیاز به تعریف یک متغیر  maxگیرد. اما برای اپراتور مقدار می  𝜆1است که برای انتخاب حداکثر مقدار از بین کمترین مقدارهای موجود 

مقدار از بین بیشترین مقدارهای موجود به  شود، مدل برای انتخاب حداکثر( کنترل می24است که در محدودیت ) 𝜋𝑓باینری کمکی یعنی 

𝜆2  گیرندهای مدل اصلی بدون تغییر در این مدل قرار میدهد. سایر محدودیتمقدار می. 

 نتایج حل یک مثال کاربردی -4-2

 7مدل یک پروژه با در این بخش به منظور بررسی مدل ارائه شده و رویکرد عدم قطعیت یک مثال کاربردی ارائه و حل شده است. در این 

( برخی 1کننده باید خریداری شود. جدول )تامین 5نوع ماده نیاز دارند که از  4های این پروژه به فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت

ل، نتایج ( نمایش داده شده است. در حالت قطعی و با حل مد2دهد. نتایج حاصل از حل مدل در جدول )از پارامترهای مدل را نمایش می

تواند نتایج حاصل از مدل را بهبود بخشد یا نتایج بدتری ارائه به دست آمده برای هر تابع هدف نمایش داده شده است. بروز عدم قطعیت می
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کند. با توجه به نتایج حاصل از روش مجموع دهد. رویکرد عدم قطعیت ارائه شده مدل چند هدفه را به یک مدل تک هدفه تبدیل و حل می

شود که مقدار هزینه و زمان پروژه هر دو کاهش برای مواجهه با عدم قطعیت مشاهده می ]12[دار شده و روش ارائه شده توسط موال زنو

اند. دلیل امر انعطاف مدل و قابلیت استفاده از مقادیر بهینه هر تابع هدف در مدل مواجهه با عدم قطعیت و نزدیک کردن نتایج به یافته

 ه هر یک از توابع هدف است.مقادیر بهین

 نتیجه و جمع بندی -3
ریزی تدارکات پروژه، در این مطالعه به این مسممئله با برخی مالحظات جدید که در با توجه به اهمیت مسممئله یکپارچه زمانبندی و برنامه

ها وابسممته شممد تا مورد نیاز فعالیتمطالعات گذشممته مورد توجه نبوده اسممت، پرداخته شممد. در این مطالعه مقدار سممفارش به مقدار ماده 

سممفارش به اندازه نیاز و در زمان نیاز در دسممترس باشممد و از مواجهه با کمبود و تاخیر جلوگیری شممود. از طرف دیگر زمان تحویل مواد 

ته شد. به منظور مواجهه کننده به نوع ماده نیز وابسسفارشی به عوامل مختلفی بستگی دارد که در این مطالعه زمان تحویل عالوه بر تامین

توان با عدم قطعیت مدل با اسمتفاده از یک رویکرد عدم قطعیت و با یک مثال کاربردی حل و نتایج ارائه شمد. با توجه به نتایج حاصمل می

در این نمونه ها شمممود. ها را تغییر دهد و منجر به بهبود یا عدم بهبود آنتواند نتایج حاصمممل از حل مدلنتیجه گرفت که عدم قطعیت می

دهد و نتایج مدل را به نتایج حاصممل از حالت بهینه نزدیک نتایج حاصممل از حل مدل در حالت عدم قطعیت بهبود در نتایج را نشممان می

شنهاد برای مطالعات آینده میمی سته های تخفیف مختلف از جانب تامینتوان طرحکند. به منظور پی سی قرار داد. واب کنندگان را مورد برر

تواند به عنوان کنندگان مینمودن مقادیر سمممفارش به موارد مختلفی از قبیل سمممطوح قیمت و سمممطوح زمانی ارائه شمممده توسمممط تامین

 های تحویل را به صورت متغیر درنظرگرفت.توان زمانپیشنهادی دیگر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می

 پارامترهای مدل. مقادیر برخی از 1جدول 

 مقدار مورد نیاز از هر ماده برای هر فعالیت

ش
پی

ها
یاز

ن
م  
جا

ن ان
زما

ل 
طو

ت
الی

فع
 ها

ت
الی

فع
 1ماده  2ماده  3ماده  4ماده  ها

0 0 0 0 - 0 1 

5 10 12 14 1 5 2 

12 0 6 5 1 10 3 

2 5 3 3 2 12 4 

0 2 14 12 4 4 5 

6 10 8 5 3, 4 8 6 

0 0 0 0 5 , 6 0 7 

 

 . نتایج حاصل از حل مدل2جدول 
 مقادیر تابع هدف درحالت قطعی مقادیر به دست آمده از مدل با رویکرد عدم قطعیت

 تابع
 مقادیر بهینه در جدول عایدی دار شدهوزنروش مجموع  تابع متغیرهای کمکی سطح رضایتمندی

0.6 
0.333 𝜆1 213702 742350 213700 هزینه 

1 𝜆2 56 140 63 زمان 
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