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چکـیده
مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبهبندی اصول تأثیرگذار سازماندهی اسالمی بر عملکرد سازمانها انجام شده است.
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا ،توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق را
 00نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت اسالمی تشکیل میدهند .در این مطالعه ابتدا با استفاده از مرور ادبیات،
شش عامل شامل شایستهساالری ،تعالی نیروی کار و تخصص توأم با تعهد ،رهبری ،مشاوره جویی ،و اخالقمداری
بهعنوان اصول تأثیرگذار سازماندهی اسالمی بر عملکرد سازمانها شناسایی شدند .سپس با اتکا به نظر خبرگان و تکنیک
فرایند تحلیل سلسله مراتبی نسبت به اولویتبندی عوامل مذکور اقدام گردید .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه مقایسات
زوجی بر اساس طیف  8درجه ساعتی است .نتایج حاصل از رتبهبندی عوامل نشان داد به ترتیب مؤلفههای رهبری،
مشاوره جویی ،اخالقمداری ،شایستهساالری ،تعالی نیروی کار و تخصص توأم با تعهد از بیشترین و کمترین اهمیت در
گروه برخوردار هستند.
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مؤسسات ،سازمانها و دستگاههای اجرایی ،با هر چشمانداز ،مأموریت ،رسالت و اهدافی؛ نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا
بینالمللی عمل میکنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان ،اربابرجوع و ذینفعان هستند تا بتوانند هدف خود را که اجرای کامل و
دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور است محقق سازند .بنابراین ،بررسی نتایج عملکرد ،یک فرایند
مهم راهبردی تلقی میشود .درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بهطور صحیح و مستمر انجام شود ،موجب ارتقاء
پاسخگویی سازمانها و اعتماد عمومی به عملکرد آنها میگردد .همچنین موجب ارتقای مدیریت منابع ،رضایت مشتری ،کمک به
توسعه ملی ،ایجاد قابلیتهای جدید ،پایداری و ارتقای کالس جهانی سازمانها میگردد .اگر در سادهترین تعریف ،نسبت داده به
ستاده را کارایی بدانیم ،نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات
را مورد سنجش قرار میدهد (سیابی و همکاران .)1086 ،اندازهگیری عملکرد ،به کارگیری مجموعهای چندبعدی از شاخصهای
عملکرد برای برنامهریزی و مدیریت یک سازمان است و سیستم ارزیابی عملکرد سیستمی است که انجام این کار را مقدور میسازد
(دنیسی و گونزالز .)0017 ،در تعریفی دیگر ،ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش نسبی عملکرد فرد یا گروه در رابطه با نحوه انجام کار
مشخص در یک دوره زمانی معین ،در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعدادها و ظرفیتهای بالقوه فرد بهمنظور
برنامهریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها اطالق میشود (روح الهی.)1080 ،
از جمله عواملی که نقشی تعیینکننده در عملکرد سازمانها دارد ،مفهوم سازماندهی است .ساختار سازمانی چهارچوب روابط
حاکم بر مشاغل ،سیستمها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروههایی است کــه بــرای نیل به هــدف تـالش میکنند .در واقع
ساختار سازمانی ،مجموعه راههایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم میکند و هماهنگی میان آنها را فراهم میکند.
ساختــار ،توزیــع قــدرت در سازمان را نشــان میدهد و صرفاً یک سازوکار هماهنگی نیست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت
تأثیر قرار میدهد (یانگ و گوشال .)0016 ،ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان ،اختیــار و ارتباطات داللت دارد و
روابط گزارش دهی ،کانالهای ارتباط رسمی ،تعیین مسؤولیت و تفویض اختیار تصمیمگیری را روشن میسازد (چاداد و کوک،
 .)0004بهوسیله ساختار سازمانی عملیات و فعالیتهای داخل سازمان ،آرایش مییابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص میشود.
ساختار به مدیران نشان میدهد که مسئول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان ،مدیرانی را میشناساند که از آنها آموزش و
دستور میگیرند .کمک به جریان اطالعات نـیز از تسهیـالتی اسـت که ساختار برای سـازمان فراهـم میکند (دفت.)0012 ،
ساخـــتار ســازمانی بــاید تــوان تسریـع و تسهــیل تصمیم -گیری ،واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین
واحدها را داشته باشد .ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیتهای آن و بیان ارتباطات درونسازمانی از نظر
گزارش دهی و گزارشگیری ،از وظایف ساختار سازمانی است (نیک نهاد و همکاران.)1084 ،
پیروی بدون تفکر از سبکهای غربی در سازماندهی سازمانی و مدیریت سازمان باعث شده است که امروزه چشمانداز
سازمانهای ایرانی بسیار متفاوت با اصول و ارزشهای ایرانی-اسالمیباشد .این در حالی است که مطابق با ارزشهای اسالمی،
سازماندهی و مدیریت سازمانها میتواند به شکلی باشد که در عین توجه به منافع سازمانی ،اصول و ارزشهای اخالقی را برای
کارکنان ،مشتریان و کلیه ذینفعان سازمان به همراه داشته باشد .یکی از پیامدهای مهم درهمریخته شدن نظام ارزشی غرب ،حاکم
شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است ،معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد
میکنند که برای فرد یا افرادی ،بیشترین خوشی و آسایش را به وجود آورد بهبیاندیگر ،مالک درستی یک عمل نتایج آن است نه
شیوه انجام آن عمل ،در واقع طرفداران این اندیشه چهرهی اصلی هر عمل را که همانا انگیزه آن میباشد بی بهاء جلوه دادهاند.
بدیهی است در این مکتب میزان درستی نتیجه بستگی به میزان «سوددهی» آن دارد (رضاییان .)1082 ،این در حالی است که
حجم وسیعی از مطالعات و پژوهشها -در داخل و خارج از کشور -حاکی از آن است که بهکارگیری اصول سازماندهی اسالمی
نهتنها منافاتی با منافع اقتصادی شرکت ندارد؛ بلکه به تجلی ارزشهای اخالقی و انسانی در بین کارکنان و مدیریت سازمان نیز
کمک شایانی میکند (لطیفی و عزیزی1084 ،؛ رحیمی و حسنی نیا.)1086 ،
اگرچه مطالعات پیشین بهدرستی به اهمیت سازماندهی اسالمی سازمانها جهت نهادینهسازی اخالقیات و ارزشهای معنوی
اشاره داشتهاند ،اما کماکان نیاز به تحقیقات بیشتر جهت تبیین تأثیرگذاری اصول سازماندهی اسالمی بر عملکرد سازمانها
احساس میشود؛ چراکه عملکرد ،موضوعی اصلی در تمامی تجزیهوتحلیلهای سازمانی است و تصور سازمانی که دارای نظام
ارزیابی و اندازهگیری عملکرد نباشد مشکل است .از سوی دیگر باید توجه داشت که سازماندهی بهطور عام و سازماندهی اسالمی
به شکل خاص ،دارای ابعاد و مؤلفههای متفاوتی است و در واقع یک مسئله تصمیمگیری چندمعیاره است .در این راستا الزم است
اوالً مؤلفههای مختلف سازماندهی اسالمی مشخصشده و در ثانی ،وزن و اهمیت هر یک از این ابعاد از لحاظ تأثیرگذاری بر
عملکرد سازمانی موردبررسی قرار گیرد .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبهبندی اصول تأثیرگذار سازماندهی
اسالمی بر عملکرد سازمانها انجام شده است.
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در مورد تعریف عملکرد ،نگرشها و تعاریف مختلفی ارائه شده است .در یک تعریف کلی ،عملکرد اصطالحی است پیچیده که
دربرگیرنده کلیه مفاهیمی است که موفقیت یک سازمان و فعالیتهایش را در برمیگیرد .در تعریفی دیگر ،ارزیابی عملکرد عبارت
است از :سنجش ،ارزشگذاری و قضاوت در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی کشور بر اساس قوانین و مقررات مصوب،
معیارهای اثربخشی ،کارایی ،اقتصادی و اخالقی بهمنظور ارتقاء کیفیت خدمات (فتحی و همکاران .)1082 ،به عقیده روزن و
همکاران ( ،)0017ارزیابی عملکرد به معنی فرایند رسمی ارائه بازخورد مشخص اعم از مثبت و منفی به کارکنان و سازمان در مورد
عملکرد آنان میباشد .کاسیو و همکاران ( )0012ارزیابی عملکرد را توصیف نظامدار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد ،گروه یا
سازمانی در طی دوره زمانی خاص بهمنظور بررسی عملکرد فرد ،گروه و سازمان تعریف میکنند .تانگن ( )0004اعتقاد دارد که
ارزیابی عملکرد ،فرایندی است که با آن عملکرد سازمان مورد سنجش و اندازهگیری قرار میگیرد و هنگامیکه درست اجرا شود،
کارکنان ،سرپرستان ،مدیران و در نهایت سازمان و جامعه از آن منتفع خواهد شد.
بررسی ادبیات پژوهش حاکی از آن است که سازماندهی اسالمی دارای مؤلفههای متعددی است که برخی از آنها در
مطالعات محققان خارج از کشور نیز بهعنوان یک عامل تأثیرگذار در سازماندهی سازمانی و متعاقب آن ،بر عملکرد سازمانی تأثیر
گذارند .از جمله این عوامل میتوان به سبک رهبری اسالمی اشاره نمود .عقیده بسیاری از دانشمندان مدیریت بر این است که
رهبری شامل فرایند نفوذ است ،بهعبارتدیگر ،رهبری توانایی نفوذ در دیگران (فرد یا گروه) برای نیل به اهداف است (یاری و
همکاران .)1082 ،در چارچوب مبانی سازماندهی اسالمی ،رهبران سازمان در عصر جدید باید با استفاده از چشمانداز معنوی و
ایجاد زمینههای مساعد برای کارکردن کارکنان ،در آنها این احساس را به وجود آورند که در کار خود احساس معنا کنند و از کار
خود لذت ببرند و بتوانند خود را با اهداف گروه همسو نمایند .همچنین با مسئولیتپذیری بیشتر در برابر وظایف محوله و با تأمین
رضایت مشتری سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری کنند (جعفری .)1086 ،فرای ( )0000نیز به اهمیت رهبری مبتنی بر
ارزشها و معنویت بهعنوان یک رکن کلیدی در موفقیت سازمانها اشاره نموده است.
از دیگر مؤلفههای سازماندهی اسالمی میتوان به مشاورهجویی و پرهیز از استبداد نظر اشاره نمود .مشاوره به مدیریت
سازمان ،اقدامی است که با هدف بهبود عملکرد مدیریتی ،مورد استفاده سازمانها قرار میگیرد .مشاور مدیریت اغلب راههای بهبود
کارایی سازمان را بررسی کرده و بهترین گزینه و راهحل را به مدیران ارشد پیشنهاد میکند (حقیق راد و همکاران .)1081 ،در این
رابطه باید توجه داشت که با توجه به موضوعات و پیچیدگی مسائل و گستردگی اطالعات مدیر بهتنهایی قادر به بررسی و شناخت
همه مسائل نیست در نتیجه مشاوره با دیگران به معنی شرکت در عقول و آگاهی آنان است (رضاییان .)1082 ،اهمیت
مشاوره جویی در رهبری سازمان تا حدی است که امروزه مفهوم مربیگری و مشاوره دادن به رهبران و مدیران سازمان بهعنوان یک
عامل حیاتی در عملکرد سازمانی مطرح شده است (وانگ و همکاران.)0019 ،
اخالقمداری و شایستهساالری از دیگر ابعاد مورد اشاره در حوزه سازماندهی سازمانی به شمار میروند .یک مدیر خوب و
شایسته کسی است که مانند پیغمبر بر اساس دستورات الهی تمام امکانات مادی و معنوی را در راه تربیت اسالمی "یعنی شکوفائی
تمام استعدادهای انسان" و به حرکت در آوردن آنان در مسیر بندگی و صراط مستقیم الهی برای رسیدن به مقصود که همان قرب
الی اهلل است به کار گیرد و این امر جز با تکیه بر اخالقمداری حاصل نخواهد شد (دادفر .)1086 ،در این رابطه ،باقری و همکاران
( )1084در بررسی ریشههای مسئولیت اجتماعی سازمان دریافتند که اخالقمداری و تأکید مدیران بر ارزشهای اخالقی ،زیربنای
اصلی پایبندی سازمانها به منافع اجتماعی است .گودرزی و همکاران ( )0019نیز با تأکید بر اهمیت اخالقمداری ،به این نکته
اشاره کردهاند که توجه به اخالقیات یکی از مؤلفههای اصلی موفقیت طوالنی مدت سازمان است .شایستهساالری نیز یکی از
مؤلفههای کلیدی در سازماندهی اسالمی به شمار میرود .سیستمهای شایستهساالر و شایسته پرور ،با تربیت مدیران پایهای،
میانی و مالی رشد و رفاه را توأمان برای جامعه به ارمغان میآورند .با واکاوی اندیشهها و آموزههای دین متعالی اسالم میتوان
اهمیت جایگاه شایستهساالری را دریافت .در آیه  102سوره انبیا آمده است« :حکومت و سروری بر زمین برای بندگان صالح و
شایسته است ».حضرت امیرالمؤمنین ،امام علی (ع) نیز در سخنی فرمودهاند« :سزاوارترین مردم در امر خالفت و رهبری ،باید
تواناترین بر اداره و داناترین در فهم مسائل باشد.
از دیگر مفاهیم مورد تأکید در سازماندهی اسالمی ،تعالی نیروی انسانی است .بر خالف مکاتب غربی ،مدیریت اسالمی انسان
را بهعنوان ابزاری برای موفقیت سازمان نمیبیند بلکه به تعالی جسمی و روحی وی تأکید دارد .نیروی انسانی ،سرمایه اصلی برای
توسعه و تحقق اهداف اقتصادی یک کشور یا یک سازمان است؛ این نیروی انسانی نیازهای فراوانی دارد که باید با نگاهی انسانی و
اسالمی به آن نگریسته شود (خالقی مهری .)1082 ،آنالوی ( )0017نیز با تأکید بر تغییر پارادایم مدیریت منابع انسانی اظهار میکند
که موفقیت سازمان در گروه تعالی نیروی انسانی است .در مطالعهای که توسط رضوانی و همکاران ( )1087انجام شد نیز این
محققان ،تعالی نیروی انسانی را بهعنوان یکی از شاخصههای اصلی مدیریت اسالمی سازمانها معرفی کردند .مسئله دیگری که

9

وجه تمایز سازماندهی اسالمی با سبک سازماندهی غربی است ،تأکید بر تخصص توأم با تعهد در نظریه سازماندهی اسالمی
است .مدیریت اسالمی تخصص توأم به تعهدات است ،درحالیکه مدیریت غربی فقط بر تخصص نیروی کار تأکید دارد (جعفری،
 .)1086در تحقیقات انجام شده گذشته چه در داخل و چه در خارج از کشور به اهمیت تعهد نیروی انسانی تأکید شده است (تورالک
و همکاران0019 ،؛ علی و همکاران0010 ،؛ شمس و همکاران.)1081 ،

 -3روششناسی
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نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این پژوهش ،شناسایی و رتبهبندی اصول تأثیرگذار سازماندهی اسالمی بر عملکرد
سازمانها است ،بنابراین میتوان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد .از سوی دیگر با توجه به
اینکه در این پژوهش از روشهای مطالعه کتابخانهای و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است ،میتوان بیان کرد
که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش ،یک پژوهش توصیفی از نوع غیرآزمایشی است .الگوریتم اجرائی این پژوهش با هدف
شناسایی و رتبهبندی اصول تأثیرگذار سازماندهی اسالمی بر عملکرد سازمانها طی مراحلی نظاممند و مبتنی بر روش تحقیق
علمی طراحی شده است .مراحل اجرای پژوهش به شرح زیر انجام شده است:
در گام نخست ،با استفاده از ادبیات پژوهش و بررسی مقاالت و سایر منابع موجود ،معیارها و شاخصهای مرتبط با موضوع
تحقیق شناسایی شده است .بر اساس مطالعات پیشین شش عامل شامل شایستهساالری ،تعالی نیروی کار و تخصص توأم با تعهد،
رهبری ،مشاوره جویی ،و اخالقمداری در نظر گرفته شده است (شکل .)1
در گام دوم تحقیق ،بر اساس معیارهای تعیین شده ،پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه شده و در اختیار پنل خبرگان قرار داده شد.
خروجی این مرحله بهعنوان دادههای ورودی جهت تجزیهوتحلیل (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) مورد استفاده قرار گرفت.
در سومین و آخرین گام از تحقیق ،بر اساس نتایج حاصل از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPنسبت به اولویتبندی
معیارها تحقیق اقدام شد.
سازماندهی اسالمی
تعالی نیروی
کار

مشاوره جویی

اخالق مداری

شایسته
ساالری

تخصص توام
با تعهد

رهبری

شکل  -1ساختار سلسله مراتبی متغیرهای تحقیق

در مطالعات مبتنی بر نظر خبرگان ،تعداد افراد نمونه آماری در این تحقیق اهمیت چندانی ندارد بلکه از آنجائی که پاسخهای
افراد نمونه آماری به سؤاالت مطرح شده در رابطه با معیارهای اصلی و شاخصهای فرعی و درجه اهمیت هر یک از آنها میباشد،
انتخاب افراد نمونه آماری یا همان کسانی که در تصمیمگیری گروهی شرکت دارند با اهمیت میباشد .دخالت افراد غیرمرتبط به
تصمیم در فرآیند تصمیمگیری مشکالتی را به وجود خواهد آورد و عدم استفاده از افراد خبره و کاردان نیز باعث تقلیل کارایی
میگردد .بنابراین دایره انتخاب خبرگان بسیار محدود است و در نتیجه تعداد  02نفر از متخصصان مدیریت اسالمی واجد شرایط
بهعنوان نمونه موردبررسی در این مطالعه انتخاب شدهاند .پرسشنامه اصلی مورد استفاده پرسشنامه خبره است .پرسشنامه خبره
جهت اولویتبندی عناصر مبتنی بر مقایسه زوجی میباشد .با استفاده از مقایسه زوجی اهمیت نسبی عناصر تخمین زده میشود.
این پرسشنامهها بر اساس طیف  8درجه ساعتی مندرج در جدول  1تنظیمشده است .برای امتیازدهی مقیاس نه درجه ساعتی
بهصورت زیر استفاده میشود:
ارزش
1
0
2
7
8
0و4و6و9
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جدول  -1ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم ،مقیاس نه درجه ساعتی
توضیح
وضعیت مقایسه  iنسبت به j
شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد.
ترجیح یکسان
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.
کمی مرجح
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.
خیلی مرجح
گزینه  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست.
خیلی زیاد مرجح
گزینه  iاز  jمطلقاً مهمتر و قابلمقایسه با  jنیست.
کامالً مرجح
ارزشهای بینابین را نشان میدهد.
بینابین

تعداد سؤاالت الزم برای طراحی یک پرسشنامه خبره به تعداد مقایسههای الزم بستگی دارد .بهطورکلی برای مقایسه  nعامل
به ) n(n - 1مقایسه نیاز است.
2

𝑛1/

𝑛𝑎 = 𝑛√𝑎1 . 𝑎2 … .
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به دلیل اینکه در پرسشنامه تمامی عوامل مدل در نظر گرفته شده و با یکدیگر مقایسه میگردند لذا تمام احتماالت مرتبط با در
نظر نگرفتن یک متغیر از بین خواهد رفت .از طرفی چون پرسشنامه تمامی معیارها را بهصورت دو به دو مقایسه و سنجش میکند
لذا حداکثر سؤاالت ممکن با ساختاری مطلوب از مخاطب پرسیده میشود و چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرار
گرفته است و طراح قادر به جهت گیری خاصی در طراحی سؤاالت نمیباشد نیازی به سنجش پایایی وجود نخواهد داشت از طرفی
با توجه به اینکه پرسشنامه براساس تحلیل سلسله مراتبی و از نوع مقیاس ساعتی میباشد لذا برای بررسی پرسشنامه از شاخصی به
نام شاخص ناسازگاری استفاده میگردد .این شاخصها بیان میکند که اگر میزان ناسازگاری مقایسات زوجی بیشتر از  0/1باشد
بهتر است در مقایسات تجدید نظر گردد (خزایی.)0016 ،
جهت اولویتبندی معیارها از تکنیک فرایند تحلیل سلسلهمراتبی )(AHP
استفاده شده است .اساس فرایند تحلیل سلسلهمراتبی بر مقایسههای زوجی براساس
دیدگاه خبرگان استوار است .روش انجام فرایند تحلیل سلسلهمراتبی براساس الگوی
کلی شکل  0قابل تشریح است.
در این مدل بردار  W1نشاندهنده وزن معیارهای اصلی براساس هدف پژوهش
است .به همین ترتیب بردار  W2نشاندهنده وزن هریک از زیرمعیارها براساس معیار
اصلی (وزن عناصر هر خوشه) است .بنابراین مدل تحقیق از یک ارتباط سلسله مراتبی
برخوردار میباشد .در هر تحقیق که با تکنیک  AHPو فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
صورت میگیرد نخست باید معیارهای اصلی مطالعه شناسائی شود .پس از آنکه
معیارهای اصلی شناسایی شد در گام نخست از تکنیک  AHPبراساس هدف اصلی
تحقیق هریک از این معیارها بصورت زوجی مقایسه و با محاسبه بردار ویژه تعیین
اولویت میگردد .وزن معیارهای اصلی براساس هدف را با بردار  W_1نمایش
میدهند .در گام دوم زیرمعیارهای مربوط به هر معیار در خوشه مربوط تعیین اولویت
میشوند .این مجموعه از زیرمعیارها براساس معیارهای اصلی مطالعه موردبررسی و
شکل  -2مدل مفهومی تحقیق با
مقایسه قرار خواهند گرفت .در نهایت مقایسه زوجی زیرمعیارها براساس معیارهای
رویکرد AHP
اصلی ،ماتریس  W2محاسبه شد.
جهت محاسبه وزن عناصر هر خوشه از تکنیک میانگین هندسی و روش بردار ویژه استفاده شده است .بردار ویژه معادل واژه
 eigenvalueاست و همان اولویت نهائی یک معیار است که وزن نرمال هم گفته می شود .وقتی یک ماتریس مقایسه زوجی
میسازیم میانگین هندسی هر سطر وزن نهائی عنصر آن سطر است .میانگین هندسی هر سطر بهصورت زیر محاسبه شده است:
𝑛

) 𝑖𝑎 ∏( = 𝑔𝜇
𝑖=1

این وزن نرمال نیست برای نرمال سازی از تکنیک بردار ویژه (نرمال سازی خطی) استفاده شده است .وزن هر سطر تقسیم بر
کل اوزان می شود تا نرمال شود یعنی جمع کل اوزان تمامی معیارها یک شود .اگر میانگین هندسی مقادیر مربوط به مقایسه زوجی
هر عنصر با 𝑖𝜋 نشان داده شود وزن نرمال هر عنصر با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است:
𝑖𝜋
𝑛 = 𝑖𝑊
𝑖𝜋 ∑𝑖=1
برای تعیین اولویتهای کلی ،وزن هر زیرمعیار در وزن معیار اصلی مربوط ضرب می شود.

نتایج
در این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوع و کارشناسان مربوطه ،جمعاً  6شاخص اصلی بهمنظور اولویّت بندی عوامل اصول
تأثیر گذار سازماندهی اسالمی بر عملکرد سازمان ها براساس ترکیب روشهای تصمیمگیری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی AHPشناسایی شده که ماتریس مقایسات زوجی ادغام شده از تصمیم گیرندگان بهصورت جداول زیر می باشد .مقایسات
5

زوجی هر یک از شاخص ها در جدول ( )0و شکل ( )0ارائه شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص می گردد که ارتباط بین
تمام زیرشاخص ها بهصورت دو طرفه است.
جدول  -1روابط زوجی بین متغیرهای تحقیق

تخصص با تعهد

تعالی نیروی کار

شایستهساالری

اخالقمداری

ماشوره جویی

رهبری
1

1
1
1
1
1

شاخصها

رهبری
مشاوره جویی
اخالقمداری
شایستهساالری
تعالی نیروی کار
تخصص توأم با تعهد
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شکل  -3اولویت بندی شاخص های تأثیرگذار سازماندهی اسالمی بر عملکرد سازمان ها
جدول  -3اولویتبندی شاخص های تأثیر گذار سازماندهی اسالمی بر عملکرد سازمان ها
اولویت
وزن
معیار
ردیف
1
0
0
4
2
6

رهبری
مشاوره جویی
اخالقمداری
شایستهساالری
تعالی نیروی کار
تخصص توأم با تعهد

00009
00199
00196
00147
00146
00102

1
0
0
4
2
6

با توجه به جدول فوق مالحظه می گردد با توجه به وزن اصلی بدست آمده به ترتیب مؤلفههای رهبری ،مشاوره جویی،
اخالقمداری ،شایستهساالری ،تعالی نیروی کار و تخصص توأم با تعهد از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند .از
طرفی با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری بدست آمده عدد  0010بدست آمده که کوچکتر از حد استاندارد  001میباشد از این رو
پرسشنامه فوق با دقت باال توسط پاسخ دهندگان تکمیل شده است.

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق به شناسایی و رتبهبندی اصول تأثیرگذار سازماندهی اسالمی بر عملکرد سازمانها پرداخته شده است .بر اساس
نتایج بدست آمده در این پژوهش مشخص شد که رهبری اسالمی از باالترین اولویت برخوردار است .رهبری یکی از مفاهیم
کلیدی در مدیریت رفتار سازمانی است که نقش موثری در جهتدهی به کلیه افعال و اقدامات کارکنان ایفا میکند .اهمیت باالی
رهبری را میتوان بر این اساس توجیه نمود که رهبر یا رهبران سازمان با سیاستگذاریهای کلی و تعیین طرحهای اقدام به کلیه
فعالیتهای سازمانی جهت میدهند و در واقع جوهره و جو حاکم بر سازمان را شکل میدهند .پیش از این نیز محققان زیادی به
اهمیت رهبری اشاره داشتهاند .بهعنوان مثال ،جعفری ( )1086دریافت که رهبری مهمترین مؤلفه مدیریت اسالمی در سازمانهای
آکادمیک میباشد .کروبوت و همکاران ( )0016نیز رهبری را محور اصلی سازماندهی در نظر گرفتهاند .همچنین بر اساس نتایج
6
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بدست آمده مشخص شد که مشاورهجویی در رتبه دوم اهمیت قرار دارد .مشاورهجویی و مشورت یکی از مفاهیم مورد تأکید بزرگان
دینی و متون دینی است و در عین حال در تئوریهای نوین مدیریت غرب نیز به اهمیت مشورت دهی به مدیران سازمان تأکید
زیادی شده است .در تطابق با نتایج بدست آمده در این تحقیق ،وانگ و همکاران ( )0019به این نکته اشاره کرده اند که حضور
مشاوران کارکشته در کنار مدیران سازمان تأثیر معنیداری بر پیشرفت سازمانی دارد .خالقی مهر ( )1082نیز مشاوره را یکی از
مؤلفههای کلیدی در مدیریت اسالمی سازمانها معرفی نموده است.
در این تحقیق ،اخالقمداری بهعنوان سومین اصل تأثیرگذار سازماندهی اسالمی شناسایی شد .بحث اخالقیات ریشه و قدمتی
بسیار طوالنی دارد و به خصوص در متون مدیریت اسالمی تأکید زیادی بر آن شده است .اخالقمداری باعث دمیدن روح معنویت
در سازمان شده و مانع از آن می شود که شاخص های انتفاعی و سودآوری تنها هدف سازمان باشند .در این رابطه ،رحیمی و حسنی
نیا ( )1086اخالق اسالمی را پیش نیاز اساسی بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان معرفی کردهاند .به همین ترتیب،
پیرسون ( )0017اظهار میدارد که اخالق مداری عاملی حیاتی در تداوم کسب و کار بوده و از طریق برقراری یک رابطه محترمانه با
مشتریان و ذینفعان به بقاء سازمان در شرایط متالطم کسب و کار کمک میکند .همچنین در این تحقیق ،شایستهساالری در رتبه
پنجم اهمیت قرار گرفت .شایستهساالری و توجه به صالحیتها و شایستگیهای افراد همواره مورد توجه بزرگان دینی بوده و در
منابع مختلف دینی به این نکته اشاره شده است که زمامداری جامعه باید بر اساس توانمندی و شایستگی افراد انجام پذیرد .لطیفی
و همکاران ( )1084به این نکته اشاره نمودهاند که شایستهساالری یکی از مؤلفههای اصلی سازماندهی اسالمی در سازمانهای
مختلف است و بدون توجه به آن ،دستیابی به تعالی سازمانی ممکن نخواهد بود .به همین ترتیب ،کاستیال ( )0016نیز در بررسی
مسئله شایسته ساالری در محیط کار به این موضوع اشاره نموده است که در سازمانهای امروزی و متناسب با افزایش فشار رقابتی،
تمرکز بر شایستگی کلید موفقیت سازما به حساب میآید.
در نهایت دو متغیر تعالی نیروی کار و تخصص توأم با تعهد در رتبههای پنجم و ششم قرار گرفتند .این دو متغیر از مهمترین
وجوه تمایز بین سبک سازماندهی اسالمی و سبک سازماندهی غربی به شمار میآیند .در حالی که در تفکر غربی ،انسانها به
منزله چرخ دندههای ماشین عظیم سازمانی به حساب میآیند ،اما در سبک سازماندهی و مدیریت اسالمی ،انسان جایگاهش را
بهعنوان اشرف مخلوقات حفظ نموده و کرامت انسانی بر هر امر دیگری ترجیح داده می شود .در این رابطه ،جمشیدی ()1087
تعالی نیروی کار را مقدمهای برای تعالی سازمانی بر شمرده است .رضاییان ( )1082با تأکید بر حفظ شان و منزلت انسانی ،تعالی
نیروی کار را وجه ممیزه سازمانهای اسالمی از سایر سازمانها قلمداد نموده است .همچنین در ادبیات مدیریت اسالمی سازمان،
تخصص بدون تعهد فاقد معنی بوده و تنها زمانی بهعنوان یک فضیلت بر شمرده میشود که تعهد کارکنان را در کنار خود داشته
باشد (شمس و همکاران .)1081 ،تورالک و همکاران ( )0019با بررسی رفتار سازمانی در سازمانهای ایران و ترکیه ،به اهمیت تعهد
کارکنان در دستیابی سازمان به اهداف از پیش تعیین شده اشاره میکند.
در مجموع پژوهش حاضر که با رویکردی میدانی و با اتکا خبرگان انجام شده است ،به غنی تر شدن ادبیات آکادمیک در حوزه
مدیریت اسالمی کمک می کند .اگرچه تاکنون مطالعات نسبتا زیادی توسط محققان داخلی در حوزه مدیریت اسالمی انجام شده و
مقاالت و کتابهای متعددی نیز به رشته تحریر در آمده است؛ اما بررسی اصول تأثیرگذار سازماندهی اسالمی بر عملکرد
سازمانها تا حد زیادی از دید محققان داخلی پنهان مانده است .لذا در این پژوهش سعی شده است با دیدی کلینگر و البته با اتکا
به دیدگاه و نظرات خبرگان و افراد صاحب نظر ،دیدگاه جدیدی راجع به مؤلفههای سازماندهی اسالمی فراهم گردد .همچنین
نتایج بدست آمده در این تحقیق میتواند دارای رهنمودهای مدیریتی بوده و به منزله نقشه راهی برای نهادینهسازی اصول اسالمی
در سازمانهای کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
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مدلسازی ریاضی برای طراحی یکپارچهی شبکهی لجستیک بسته با در
نظرگیری مقدار تخفیف تامینکنندهها با هدف مینیمم سازی CO2

منتشر شده و هزینه کل و میزان تاخیر
سپیده آقایی ،1سیدمحمد تقی فاطمی
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چکـیده
امروزه لجستیک معکوس یکی از عمده فعالیتهای مدیریت زنجیرهتامین است که تمام فعالیتهای مرتبط با محصوالت
برگشتی (مانند جمعآوری ،احیا و بازیافت ،دفن و انهدام) را شامل میشود .همچنین با افزایش اهمیت عملیات خرید
مناسب ،مسائل انتخاب تامینکننده به یک امر استراتژیک در مدیریت زنجیرههای تامین تبدیل شده است .در این پژوهش
به منظور در نظر گرفتن دو اهمیت ذکر شده ،به بیان یک مدل یکپارچه مختلط برای زنجیره تامین چند سطحی و با در
نظرگرفتن ظرفیت محدود برای هر مرکز میپردازیم ؛ در مدل فوق تامینکننده پیشنهادهای تخفیف به منظور تشویق
خریدار به خرید بیشتر (به دلیل قیمت پیشنهادی کمتر) ارائه میدهد .تابع هدف مدل شامل کمینهسازی هزینهها و کمینه
سازی میزان انتشار  CO2در قسمتهای مختلف و همچنین کمینهسازی میزان تاخیر در تحویل کاالها با تعیین
تامینکنندهی مناسب میباشد .برای اعتباردهی به مدل یک نمونه مسئلهی آزمایشی از مقاالت مرور ادبیات انتخاب ،و
پارامترهای مدل تعیین میشوند .و تابع هدف چندهدفه با روش  Lp-Metricو توسط نرمافزار سیپلکس حل و نتایج
محاسباتی و تاثیر محدودیتهای اضافه شده بر حسب مقدار تابع هدف بررسی میشود .در نهایت این نتیجه حاصل
میشود که هزینهی کل زنجیره تامین با در نظرگیری تخفیف ارائه شده از هر تامینکننده کمتر میشود و همچنین میزان
انتشار کربندیاکسید نیز تا حد ممکن کاهش مییابد .

واژگـان کلـیدی :زنجیره تامین بستهی سبز  ،انتشار کربندیاکسید  ،میزان تخفیف  ،روش  ، Lp-Metricانواع
مختلف حملونقل
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 -1مقدمه
امروزه بیشتر شرکتها در تالش برای گسترش فرایند تجارت و کسبوکار خود به منظور کسب رضایت مشتری میباشند .به همین دلیل
توانایی مقابله در محیط رقابتی موجود الزامی است .این فرایند با تدارکات مواد خام آغاز و با کسب رضایت مشتریان در ارسال کاالی نهایی ،به
اتمام میرسد .طراحی شبکهی زنجیرهتامین یکی از فعالیتهای برنامهریزی بحرانی و زیربنایی از مدیریت زنجیره تامین در این فرایند میباشد.
در سالهای اخیر ،به دالیل وضع قوانین زیستمحیطی جدید و افزایش آگاهی و اهمیت مردم از مسائل محیط زیستی ،موضوعهایی مانند
زنجیرهتامین معکوس  ،مدیریت بازیافت و تولیدات سبز ،بخشهای مهمی از مدیریت زنجیرهتامین سبز ( )GSCMرا تشکیل میدهند.
فلشمن و همکاران] [1برای اولین بار زنجیرهتامین مستقیم و معکوس را به صورت یکپارچه با هم در نظرگرفت .چن و لی[[2
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یک زنجیره تامین چند محصولی وچند هدفه مختلط غیرخطی با تقاضای غیرقطعی و با درنظرگیری هزینهی تولید در نظرگرفتند.
سلما و همکاران ] [3یک مدل خطی مختلط برای یک شبکهی زنجیرهتامین چندکاالیی با محدودیت ظرفیت و با درنظرگیری
عدمقطعیت برای تقاضا محصوالت برگشتی،ارائه دادند .پیشوایی و ترابی ] [4یک مدل دو هدفه احتمالی مختلط برای شبکهی
بسته با هدف مینیمم سازی هزینهی کل و مدت زمان دیرکرد ارائه کردند.رمضانی و همکاران ] [5یک مدل خطی مختلط برای
چندین کاال و چند رده با فرض عدم قطعیت تقاضا و با هدف ماکسیسمم سازی سود کل در شبکهی بسته طراحی کردند  .زبالوس
و همکاران ] [6یک مدل چندکاالیی و چند دورهای احتمالی مختلط خطی با فرض عدمقطعیت تقاضا و عرضه ارائه دادند .سوبوالن
و همکاران ] [7یک مدل چند هدفه و چند ردهای و چندکاالیی خطی و مختلط برای جمعآوری باتریها ارائه دادند(مدل در
فضای فازی ارائه شده بود) .طالیی و همکاران ] [8مدل خطی مختلط برای طراحی شبکه و مکانیابی-تخصیص تسهیالت ارائه
دادند.در مدل فوق انتشار کربندیاکسید به دالیل ساخت تسهیالت ،تولیدات مختلف و حملونقل در نظرگرفته شد.کملش پنت و
همکاران ] [9یک مدل مختلط عدد صحیح خطی برای زنجیره تامین بسته با هدف مینیمم سازی هزینههای کل ارائه دادند .بالمن
و همکاران ] [10یک سیستم تصمیمگیری دو مرحلهای که شامل دو مدل خطی مختلط برای زنجیرهتامین و شبکهی حملونقل
تولیدات زیستتوده با فرض عدم قطعیت محیطی ارائه دادند.
در بسیاری از صنایع ،یکی از هزینههای اصلی تولید هزینهی خرید مواد و قطعات اولیه میباشد .مییثم و همکاران ] [11یک
مدل مختلط خطی برای یکپارچهسازی شبکهی زنجیرهتامین بسته و انتخاب تامینکننده با فرض عدم قطعیت تقاضا ارائه کردند .در
مدل ارائه شده در این پژوهش مقدار تخفیف هر تامینکننده به صورت درصد دلتا مشخص میشود و مقدار سفارش از هر کدام
بستگی به مقدار تخفیف آنها دارد(قیمت کاال) دارد .مواد و قطعات اولیه فقط از یک تامینکننده انتخاب میشود.

-2تعریف مسئله
شبکهی مورد بررسی در این مقاله یک شبکهی لجستیک مستقیم و معکوس تک دورهای و تک محصولی پایهی شبکهی
کملش پنت و همکاران ] [9میباشد.

شکل  -1ساختار اصلی زنجیرهتامین بستهی سبز

مدل شامل سه تابع هدف میباشد .تابع هدف اول کمینه کردن هزینه های کل زنجیرهتامین ،تابع هدف دوم کمینه کردن
میزان آلودگی محیطزیست (شامل کمینه کردن میزان انتشار کربندیاکسید منتشر شده بهدلیل عملیات تولیدی و حملونقل
میباشد) و تابع هدف سوم شامل مینیمم کردن میزان تاخیر در ارسال کاالها میباشد .در این مسئله خرید مواد و قطعات اولیه از
تامینکننده همراه با میزان تخفیف پیشنهادی از هر تامینکننده انجام میشود.
 -1-2فرضیات مدل
فرضهای مدل به صورت زیر میباشد:
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 .7مدل در نظر گرفته شده شامل  0ایستگاه در زنجیره تامین مستقیم و  2ایستگاه در زنجیره تامین معکوس میباشد.
 .0مدل به صورت چند هدفه  ،تک دورهای و با فرض تولید یک محصول در نظر گرفته میشود.
 .0ظرفیت تمامی بخشها محدود میباشد.
 .0تقاضای مشتریان و مقادیر کاالی برگشتی قطعی میباشد.
 .5مکانهای تامینکنندگان و تولیدکنندگان مشخص و ثابت میباشد.
 .2فضای حل گسسته میباشد.
 .1به تمامی تقاضای مشتریان پاسخ داده میشود و تمام کاالهای برگشتی جمعآوری میشوند.
 .9کیفیت محصوالت تعمیر شده از کیفیت محصوالت جدید متفاوت میباشد و به صورت دست دوم عرضه میشوند.
 .8محل فروش محصوالت دست دوم در بازار ثانویه ( )secondary marketمیباشد.
 .73کمبود جایز نیست.
 .77در هر دوره فقط یک تامینکننده انتخاب میشود.
 .70تخفیف به صورت کلی محاسبه میشود.
 -2-2مجموعههای مدل
 :Iاندیس مجموعه نقاط بالقوه مراکز تولیدکنندگان (کارخانهها) i ∈ I

 :Jاندیس مجموعه نقاط بالقوه برای مراکز توزیعکنندگان j ∈ J
 :Kاندیس مجموعهی نقاط بالقوه برای مراکز مشتریان (خردهفروشان ) k ∈ K
 :Lاندیس مجموعهی نقاط بالقوه برای مراکز جمعآوری l ∈ L

 :Rاندیس مجموعه نقاط بالقوه برای مراکز تعمیر و احیا r ∈ R

 :Sاندیس مجموعهی نقاط بالقوه برای مراکز انهدام یا پیادهسازی کاالهای برگشتی s ∈ S

 :Fاندیس مجموعهی نقاط بالقوه برای مراکز تجزیه یا جداسازی قطعات کاالهای برگشتی f ∈ F
 :Tاندیس مجموعه نقاط بالقوه مراکز بازار ثانویه یا فرعی t ∈ T
 :Zاندیس مجموعهی نقاط بالقوه برای مراکز دفن یا زباله z ∈ Z

 :Mاندیس مجموعهی قطعات سازندهی محصول m ∈ M
 :Bاندیس مجموعهی مواد اولیه b ∈ B

 :Vاندیس مجموعه مدلهای مختلف وسیله حمل v ∈ V
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 :Hاندیس مجموعه نقاط بالقوه مراکز تامینکنندگانh ∈ H

 :Aاندیس مجموعه سطوح پیشنهادی هر تامینکننده 𝐴 ∈ a

 -3-2پارامترهای مدل
 : 𝐹𝑎 .7هزینهی ثابت احداث مرکز نشاندهنده اندیس(برای مثال )a
 : 𝑊𝑎 .0ظرفیت مرکز نشاندهندهی اندیس(برای مثال )a
 :𝛽𝑚 .0نرخ بهرهبرداری قطعه در هر واحد محصول
 :𝛾𝑚 .0نرخ تعمیر قطعه
 : 𝛼𝑏 .5نرخ بازیافت مواد در هر واحد قطعه
 : µ𝑏 .2نرخ بهرهبرداری مواداولیه در هر واحد قطعه
 : 𝑄𝑖 .1هزینهی تولید هر واحد محصول در کارخانهی i
 : 𝐺𝑗 .9هزینهی پردازش هر واحد محصول در توزیع کنندهیj
 : 𝐸𝑙 .8هزینهی پردازش هر واحد محصول در بخش جمعآوری l
 : 𝑁𝑠 .73هزینهی پردازش هر واحد محصول در بخش پیادهسازی s
 : 𝐿𝑂𝑊ℎ𝑎 .77حد پایین تولید برای خرید از تامینکنندهی  hدر سطح a
 : 𝑃𝑓 .70هزینهی پردازش هر واحد از محصول در بخش تجزیه f
 : 𝐷𝑘 .70تقاضای مشتری K
 : 𝐷𝑡 .70تقاضای مارکت فرعی
88

.75

.72
.71
.79
.78
.03
.07
.00
.00
.00
.05

سـال دوم ،شمـاره یک (پیاپی ،)4 :بهـار 8991

.02
.01
.09
.08
.03
.07
.00
.00
.00

𝑣𝑏𝑎𝐶  :پارامتر نشاندهندهی کل هزینهی حملونقل برای هر واحد محصول از مرکز نشاندهندهی اندیس
اول(برای مثال  )aبه مرکز نشاندهندهی اندیس دوم(برای مثال  )bتوسط وسیلهی نقلیهی نشاندهندهی اندیس
دوم (برای مثال)v
𝑎 : 𝑈𝑃ℎحد باال تولید برای خرید از تامینکنندهی  hدر سطح a
: 𝐵𝐴𝑆𝐼𝐶ℎقیمت پایهای(بدون تخفیف) محصول توسط تامینکننده h
𝑎: 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴ℎنرخ تخفیف پیشنهادی از تامینکننده  hروی کل تعداد خرید در سطح a
𝑖𝐶𝑃  :تخمین میزان انتشار  CO2در تولید هر واحد محصول در مرکز تولید i
𝑙𝐸𝐶  :تخمین میزان انتشار  CO2برای جمعآوری هر واحد محصول در مرکز جمعآوری l
𝑟𝐶𝑅  :تخمین میزان انتشار  CO2برای تعمیر یک کاالی قابل بازیافت در قسمت تعمیر یا احیای r
𝑣𝑖: 𝑇𝐶𝐼ℎتخمین میزان انتشار  CO2برای حمل هر واحد از محصول از مرکز تامین  hمرکز تولید  iبا وسیلهی
نقلیهی v
𝑣𝑗𝑖𝐶𝑇 :تخمین میزان انتشار  CO2برای حمل هر واحد از محصول از مرکز تولید  iبه مرکز توزیع  jبا وسیلهی
نقلیهی v
𝑣𝑘𝑗𝐾𝐶𝑇 :تخمین میزان انتشار  CO2برای حمل هر واحد از محصول از مرکز توزیع  jبه مرکز مشتری  kبا
وسیلهی نقلیهی v
𝑣𝑠𝑙𝑆𝐶𝑇 :تخمین میزان انتشار  CO2در حمل هر واحد محصول از مرکز جمعآوری  lبه مرکز انهدام  sبا
وسیلهی نقلیهی v
𝑣𝑟𝑙𝑅𝐶𝑇 :تخمین میزان انتشار  CO2در حمل هر واحد محصول از مرکز جمعآوری  lبه مرکز تعمیر  rبا وسیلهی
نقلیهی v
𝑣𝑙𝑘𝐶𝐶𝑇 :تخمین میزان انتشار  CO2در حمل هر واحد محصول از مرکز مشتری  kبه مرکز جمعآوری  lبا
وسیلهی نقلیهی v
𝑣𝑓𝑠𝐹𝐶𝑇 :تخمین میزان انتشار  CO2در حمل هر واحد محصول از مرکز پیادهسازی  sبه مرکز تجزیه  fبا
وسیلهی نقلیهی v
𝑣𝑧𝑓𝑍𝐶𝑇 :تخمین میزان انتشار  CO2برای حمل هر واحد از محصول از مرکز تجزیه  fبه مرکز دفن  zبا
وسیلهی نقلیهی v
𝑣: 𝑇𝐶𝐻𝑓ℎتخمین میزان انتشار  CO2در حمل هر واحد محصول از مرکز تجزیه  fبه مرکز تامینکنندهی  hبا
وسیلهی نقلیهی v
𝑣𝑡𝑟𝑇𝐶𝑇  :تخمین میزان انتشار  CO2در حمل هر واحد محصول از مرکز تعمیر  rبه مرکز مارکت فرعی  tبا
وسیلهی نقلیهی v
 : ECمقدار متوسط هزینهی انتشار CO2
 : OPCEحداکثر میزان مجاز انتشار  CO2در حین انجام تولید
 : TCEحداکثر میزان مجاز انتشار  CO2در حین حملونقل

 -4-2متغیرهای مدل
.7
.0
.0

.0
.5
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𝑣𝑏𝑎  : Xمتغیر نشاندهندهی تعداد ارسال محصوالت از مرکز نشاندهندهی اندیس اول(برای مثال  )aبه مرکز
نشاندهندهی اندیس دوم(برای مثال  )bتوسط وسیلهی نقلیهی نشاندهندهی اندیس سوم(برای مثال )v
𝑎𝑌  :متغیر صفر و یک اگر مرکز تولیدی در مکان نشاندهندهی اندیس اول(برای مثال )aاحداث شود( ،)7در غیر
این صورت()3
𝑣𝑏𝑎𝑍  :متغیر صفر و یک اگر مرکز مسیر بین مرکز نشاندهندهی اندیس اول(برای مثال  )aتا مرکز
نشاندهندهی اندیس دوم(برای مثال  )bتوسط وسیله نقلیه نشاندهندهی اندیس سوم(برای مثال ) vطی
شود( ،)7در غیر این صورت()3
 : 𝑌ℎℎمتغیر صفر و یک اگر تولیدکننده ،تامینکنندهی hرا در سطح  aبرای خرید انتخاب کند
𝑎 : 𝑌′ℎℎمتغیر صفر و یک اگر کل مقداری که از تامینکننده  hدر سطح  aمیخریم در بازهی تعریف شده برای
تامینکننده بیفتد

 -5-2بیان مدل ریاضی
در ابتدا توابع هدف مدل بیان می شوند:
)8کمینه سازی هزینه ی کل :شامل هزینهی ثابت احداث تسهیالت مختلف ،هزینههای تولید در مراکز تولید ،هزینههای
عملیاتی پردازش در مراکز توزیع ،در مراکز جمعآوری،در مراکز انهدام یا پیادهسازی ،در مراکز تجزیه یا جداسازی ،هزینههای
حملونقل در بین مراکز مختلف ،هزینههای خرید مواد اولیه از هر تامینکننده با در نظر گرفتن مقدار صرفهجویی در هزینهها با
احتساب مقدار تخفیف پیشنهاد شده توسط هر تامینکننده ،میباشد.
J
J
I
I
K
V
V
V
Min Z1 = ∑H
h=1 ∑i=1 ∑v=1 Chiv × X hiv + ∑i=1 ∑j=1 ∑v=1 Cijv × X ijv + ∑j=1 ∑k=1 ∑v=1 Cjkv × X jkv +
L
L
V
R
V
R
T
V
∑K
k=1 ∑l=1 ∑v=1 Cklv × X klv + ∑l=1 ∑r=1 ∑v=1 Clrv × X lrv + ∑r=1 ∑t=1 ∑v=1 Crtv × X rtv
+ ∑Ll=1 ∑Ss=1 ∑Vv=1 Clsv × Xlsv + ∑Ss=1 ∑Ff=1 ∑Vv=1 Csfv × Xsfv + ∑Ff=1 ∑Zz=1 ∑Vv=1 Cfzv × Xfzv +
H
I
V
V
A
∑Ff=1 ∑H
h=1 ∑v=1 Cfhv × X fhv +∑h=1 ∑i=1 ∑a=1 ∑V=1(1 − deltaha ) × basich × X hiav × Yhh
J

J

L
V
R
V
+∑Ii=1 ∑j=1 ∑Vv=1 Qi × Xijv + ∑j=1 ∑K
k=1 ∑v=1 GJ × X jkv + ∑l=1 ∑r=1 ∑v=1 El × X lrv +

∑Ss=1 ∑Ff=1 ∑Vv=1 Ns × Xsfv + ∑Ff=1 ∑Zz=1 ∑Vv=1 Pf × Xfzv +∑Ii=1 Fi × Yi + ∑jj=1 Fj × Yj + ∑Ii=1 Fi × Yi +
∑Ll=1 Fl × Yl + ∑Rr=1 Fr × Yr + ∑Ss=1 Fs × Ys + ∑Ff=1 Ff × Yf + ∑Zz=1 Fz × Yz

× 𝑙𝐸𝐶 Min 𝑍2 = 𝑬𝑪 ×(∑𝐼𝑖=1 ∑𝐽𝑗=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑃𝐶𝑖 × 𝑋𝑖𝑗𝑣 + ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑅𝑟=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑅𝐶𝑟 × 𝑋𝑙𝑟𝑣 +∑𝐾𝑘=1 ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑉𝑣=1

𝐽
𝐽
𝑉
𝐾
𝐿
𝑉
𝐾∑ 𝑋𝑘𝑙𝑣 +∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝑖𝑗𝑣 × 𝑋𝑖𝑗𝑣 + ∑𝑗=1
× 𝑣𝑙𝑘𝐶𝐶𝑇 𝑘=1 ∑𝑣=1 𝑇𝐶𝐾𝑗𝑘𝑣 × 𝑋𝑗𝑘𝑣 + ∑𝑘=1 ∑𝑙=1 ∑𝑣=1
× 𝑣𝑠𝑙𝑆𝐶𝑇 𝑋𝑘𝑙𝑣 + ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑅𝑟=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝑅𝑙𝑟𝑣 × 𝑋𝑙𝑟𝑣 + ∑𝑅𝑟=1 ∑𝑇𝑡=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝑇𝑟𝑡𝑣 × 𝑋𝑟𝑡𝑣 + ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑆𝑠=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑋𝑙𝑠𝑣 + ∑𝑆𝑠=1 ∑𝐹𝑓=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝐹𝑠𝑓𝑣 × 𝑋𝑠𝑓𝑣 + ∑𝐹𝑓=1 ∑𝑍𝑧=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝑍𝑓𝑧𝑣 × 𝑋𝑓𝑧𝑣 +
𝐼
𝑉
𝐻
𝑉
𝐻∑ ∑𝐹𝑓=1
) 𝑣𝑖ℎ=1 ∑𝑣=1 𝑇𝐶𝐻𝑓ℎ𝑣 × 𝑋𝑓ℎ𝑣 + ∑ℎ=1 ∑𝑖=1 ∑𝑣=1 𝑇𝐶𝐼ℎ𝑖𝑣 × 𝑋ℎ

 )0کمینهسازی میزان دیرکرد کل :این تابع هدف سعی دارد میزان زمان مورد انتظار مشتری در تحویل کاال را محقق سازد.

𝑉
𝐾∑ Min 𝑍3 = ∑𝐽𝑗=1
𝑣𝑘𝑗𝑋 × ) 𝑘𝑒𝑡 𝑘=1 ∑𝑣=1(𝑡𝑑𝑗𝑘𝑣 −

در ادامه محدودیت های مدل ذکر می شود:
 )7محدودیتهای جریان:

𝐽
𝐹
𝑉
𝐻
𝑉
𝑉
𝐴
𝐻∑
𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2,3 … ,
ℎ=1 ∑𝑎=1 ∑𝑣=1 𝑋ℎ𝑖𝑎𝑣 +∑𝑓=1 ∑ℎ=1 ∑𝑣=1 𝑋𝑓ℎ𝑣 − ∑𝑗=1 ∑𝑣=1 𝑋𝑖𝑗𝑣 ≥ 0
𝐼
𝑣𝑎∑𝑖=1 𝑋ℎ𝑖𝑎𝑣 = 𝑋ℎ
𝑉 𝑓𝑜𝑟 ℎ = 1,2,3, … , 𝐻, 𝑎 = 1,2,3, … , 𝐴 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉
𝐾∑ ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑋𝑖𝑗𝑣 −
𝐽 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2,3, … ,
𝑘=1 ∑𝑣=1 𝑋𝑗𝑘𝑣 ≥ 0
𝐽
𝑉
𝑘𝑑 ≥ 𝑣𝑘𝑗𝑋 ∑𝑗=1 ∑𝑣=1
𝐾 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2,3, … ,
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 )0کمینهسازی میزان صدور کربندیاکسید :انتشار این مقدار  CO2مرتبط با عملیات تولیدی در مراکز تولید ،عملیات پردازش در
مراکز جمعآوری ،عملیات پردازش در مراکز تعمیر یا احیا و همچنین حملونقل بین مراکز مختلف میباشد.

)1
)2
)3
)4

𝑡𝑑 ≥ 𝑣𝑡𝑟𝑋 ∑𝑅𝑟=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑇 𝑓𝑜𝑟 𝑡 = 1,2,3, … ,
𝑉
𝐾∑
∑
𝑋
=
𝑋
𝐿 𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … ,
𝑙
𝑣𝑙𝑘 𝑘=1 𝑣=1
𝑀 … 𝑋𝑙 × 𝛽𝑚 × 𝛾𝑚 = ∑𝑅𝑟=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑋𝑙𝑟𝑣 𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … , 𝐿 , 𝑚 = 1,2,3,
𝑣𝑠𝑙𝑋 𝑋𝑙 × 𝛽𝑚 × (1 − 𝛾𝑚 ) = ∑𝑆𝑠=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … , 𝐿 ,
𝑀 … 𝑚 = 1,2,3,
𝑉
𝐻∑ = 𝑏𝛼 × 𝑏𝜇 × 𝑣𝑓𝑠𝑋 9) ∑𝑆𝑠=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑣ℎ=1 ∑𝑣=1 𝑋𝑓ℎ
𝐹 𝑓𝑜𝑟 𝑓 = 1,2,3, … ,
𝑣𝑓𝑠𝑋 10) ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑋𝑙𝑠𝑣 ≥ ∑𝐹𝑓=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑆 𝑓𝑜𝑟 𝑠 = 1,2,3, … ,
𝑉
𝑉∑ 𝑍
∑
∑
𝐻∑ )11
𝑋
≥
𝑋
𝐹 𝑓𝑜𝑟 𝑓 = 1,2,3, … ,
𝑣𝑓ℎ
𝑣𝑧𝑓
𝑧=1 𝑣=1
ℎ=1 𝑣=1
𝑣𝑡𝑟𝑋 12) ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑋𝑙𝑟𝑣 ≥ ∑𝑇𝑡=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑅 𝑓𝑜𝑟 𝑟 = 1,2,3, … ,
)5
)6
)7
)8

محدودیتهای  7و  0بیان کنندهی محدویتهای تعادل جریان در مراکز تامینکننده و مراکز تولید و همچنین در مراکز
تولیدکننده و مراکز توزیع میباشد.محدودیت  0مجموع کاالهایی که از هر یک از تامینکنندگان به تمام مراکز تولید ارسال میشود
را حساب میکند.محدودیت  0و  5بیانکنندهی ارسال کاال حداقل به میزان تقاضای بازار اصلی و فرعی میباشد.محدودیت 2
مجموع محصوالت برگشتی به هر مرکز جمعآوری را محاسبه میکند .محدودیت  1تعداد کاالهای ارسال شده به مرکز تعمیر یا
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احیا را محاسبه میکند .محدودیت  9تعداد محصوالت ارسال شده به بخش پیادهسازی و انهدام را محاسبه میکند .محدودیت 8
مجموع تعداد اقالم قابل بازیافت که به تامینکننده بازگردانده میشوند را محاسبه میکند .محدودتهای  73و  77و70
بیانکنندهی محدودیتهای تعادل جریان در بین مراکز جمع آوری و انهدام  ،مراکز انهدام و تجزیه  ،همچنین مراکز تعمیر و بازار
ثانویه میباشد.
 )0محدودیتهای ظرفیت:
𝐻 𝑓𝑜𝑟 ℎ = 1,2,3, … ,
𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2,3, … ,
𝐽 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2,3, … ,
𝐿 𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … ,
𝑆 𝑓𝑜𝑟 𝑠 = 1,2,3, … ,
𝐹 𝑓𝑜𝑟 𝑓 = 1,2,3, … ,
𝑅 𝑓𝑜𝑟 𝑟 = 1,2,3, … ,
𝑍 𝑓𝑜𝑟 𝑧 = 1,2,3, … ,

13)∑𝐼𝑖=1 ∑𝐴𝑎=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑋ℎ𝑖𝑎𝑣 ≤ 𝑊ℎ
𝐽
𝑖𝑌 × 𝑖𝑊 ≤ 𝑣𝑗𝑖𝑋 14) ∑𝑗=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑉
𝐾∑ )15
𝑗𝑌 × 𝑗𝑊 ≤ 𝑣𝑘𝑗𝑋 𝑘=1 ∑𝑣=1
𝐾
𝑙𝑌 × 𝑙𝑊 ≤ 𝑣𝑙𝑘𝑋 16) ∑𝑘=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑠𝑌 × 𝑠𝑊 ≤ 𝑣𝑓𝑠𝑋 17) ∑𝐹𝑓=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑓𝑌 × 𝑓𝑊 ≤ 𝑣𝑧𝑓𝑋 18) ∑𝑍𝑧=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑟𝑌 × 𝑟𝑊 ≤ 𝑣𝑡𝑟𝑋 19) ∑𝑇𝑡=1 ∑𝑉𝑣=1
𝑧𝑌 × 𝑧𝑊 ≤ 𝑣𝑧𝑓𝑋 20) ∑𝐹𝑓=1 ∑𝑉𝑣=1

محدودیت  70این اطمینان را ایجاد میکند تا حداکثر میزان موجودی در هر کدام از مراکز تامینکننده بیشتر از میزان مجاز
نباشد.همچنین محدودیتهای  70تا  03بهترتیب نشاندهندهی حداکثر میزان مجاز(ظرفیت) در هر کدام از مراکز تولید و مراکز
توزیع و مراکز جمعآوری و مراکز انهدام و مراکز تجزیه و مراکز تعمیر و مراکز دفن میباشد.
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 )0محدودیتهای زیستمحیطی:

𝐽
𝐿
𝑉
𝐿
𝑉
𝑅
𝐾∑ 21)∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑃𝐶𝑖 × 𝑋𝑖𝑗𝑣 +
𝐸𝐶𝑃𝑂 ≤ 𝑣𝑟𝑙𝑋 × 𝑟𝐶𝑅 𝑘=1 ∑𝑙=1 ∑𝑣=1 𝐶𝐸𝑙 × 𝑋𝑘𝑙𝑣 + ∑𝑙=1 ∑𝑟=1 ∑𝑣=1
𝐽
𝐽
𝐼
𝑉
𝐾
𝑉
𝐾
𝐿
22) ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 ∑𝑣=1 𝑡𝑐𝑖𝑗𝑣 × 𝑋𝑖𝑗𝑣 + ∑𝑗=1 ∑𝑘=1 ∑𝑣=1 𝑡𝐶𝑘𝑗𝑘𝑣 × 𝑋𝑗𝑘𝑣 + ∑𝑘=1 ∑𝑙=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝐶𝑘𝑙𝑣 × 𝑋𝑘𝑙𝑣 +
∑𝐿𝑙=1 ∑𝑅𝑟=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝑅𝑙𝑟𝑣 × 𝑋𝑙𝑟𝑣 + ∑𝑅𝑟=1 ∑𝑇𝑡=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝑇𝑟𝑡𝑣 × 𝑋𝑟𝑡𝑣 + ∑𝐿𝑙=1 ∑𝑆𝑠=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝑆𝑙𝑠𝑣 × 𝑋𝑙𝑠𝑣 +
∑𝑆𝑠=1 ∑𝐹𝑓=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝐹𝑠𝑓𝑣 × 𝑋𝑠𝑓𝑣 + ∑𝐹𝑓=1 ∑𝑍𝑧=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑇𝐶𝑍𝑓𝑧𝑣 × 𝑋𝑓𝑧𝑣 +
𝐼
𝑉
𝐻
𝑉
𝐴
𝐻∑ ∑𝐹𝑓=1
𝐸𝐶𝑇 ≤ 𝑣𝑎𝑖ℎ=1 ∑𝑣=1 𝑇𝐶𝐻𝑓ℎ𝑣 𝑋𝑓ℎ𝑣 + ∑ℎ=1 ∑𝑖=1 ∑𝑎=1 ∑𝑣=1 𝑇𝐶𝐼ℎ𝑖𝑣 × 𝑋ℎ

محدودیت  07و  00بهترتیب بیانگر حداکثر میزان مجاز انتشار کربندیاکسید در مراکز تولید و جمعآوری و تعمیر و همچنین
حداکثر میزان مجاز کربندیاکسید منتشر شده در حین حملونقل بین مراکز مختلف میباشد.
 )0محدودیتهای مربوط به مقدار تخفیف:
𝑆 𝑓𝑜𝑟 ℎ = 1,2,3, … , 𝐻 , 𝑎 = 1,2,3, … ,
𝑆 𝑓𝑜𝑟 ℎ = 1,2,3, … , 𝐻 , 𝑎 = 1,2,3, … ,
𝐻 𝑓𝑜𝑟 ℎ = 1,2,3, … ,
𝐻 𝑓𝑜𝑟 ℎ = 1,2,3, … ,

𝑎≥ 𝐿𝑂𝑊ℎ𝑎 × 𝑌ℎℎ

𝑣𝑎23)∑𝑉𝑣=1 𝑋ℎ

𝑎24) ∑𝑉𝑣=1 𝑋ℎ𝑎𝑣 ≤ 𝑈𝑃ℎ𝑎 × 𝑌ℎℎ
𝐻∑)25
ℎ=1 𝑌ℎℎ ≤ 1
26)∑𝐴𝑎=1 𝑌ℎℎ𝑎 ≤ 𝑌ℎℎ
𝑣𝑎27) M× 𝑌ℎℎ ≥ ∑𝐴𝑎=1 ∑𝑉𝑣=1 𝑋ℎ

محدودیت  00و  00حداکثر و حداقل میزان موجودی تعیین شده برای هر کدام از مراکز تامینکننده را در صورتی که سطح
تخفیف  aانتخاب شود ،مشخص میکنند .محدودیت  05این موضوع را بیان میکند که در نهایت حداکثر یکی از تامینکنندگان
برای تامین مواد اولیه انتخاب میشود .محدودیت  02بیان کنندهی این موضوع میباشد که در نهایت حداکثر یکی از سطوح
تخفیف انتخاب میشود.محدودیت  01بیان میکند در صورتی که مقدار کاالی انتقال یافته از مرکز تامینکنندهی  hدر سطح  aبا
وسیلهی حملونقل نوع  vبه هر کدام از مراکز تولید بزرگتر از صفر باشد (محصول انتقال یابد) مقدار متغیر  𝑌ℎباید یک باشد (
تامینکنندهی  hام انتخاب شود).
 )5محدودیت های حمل ونقل

84

𝐼 28)∑𝑉𝑣=1 𝑍ℎ𝑖𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 ℎ = 1,2,3, … , 𝐻 , 𝑖 = 1,2,3, … ,
𝐾 29) ∑𝑉𝑣=1 𝑍𝑗𝑘𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2,3, … , 𝐽 , 𝑘 = 1,2,3, … ,
𝐽 30) ∑𝑉𝑣=1 𝑧𝑖𝑗𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2,3, … , 𝐼 , 𝑗 = 1,2,3, … ,
𝐿 31) ∑𝑉𝑣=1 𝑧𝑘𝑙𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2,3, … , 𝐾 , 𝑙 = 1,2,3, … ,
𝑅 32) ∑𝑉𝑣=1 𝑧𝑙𝑟𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … , 𝑙 , 𝑟 = 1,2,3, … ,
𝑇 33) ∑𝑉𝑣=1 𝑧𝑟𝑡𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 𝑟 = 1,2,3, … , 𝑅 , 𝑡 = 1,2,3, … ,

𝑆 34) ∑𝑉𝑣=1 𝑧𝑙𝑠𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … , 𝐿 , 𝑠 = 1,2,3, … ,
𝐹 35) ∑𝑉𝑣=1 𝑧𝑠𝑓𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 𝑠 = 1,2,3, … , 𝑆 , 𝑓 = 1,2,3, … ,
𝑍 36) ∑𝐹𝑓=1 𝑧𝑓𝑧𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 𝑓 = 1,2,3, … , 𝐹 , 𝑧 = 1,2,3, … ,
𝐻 37) ∑𝑉𝑣=1 𝑧𝑓ℎ𝑣 ≤ 1 𝑓𝑜𝑟 𝑓 = 1,2,3, … , 𝐹 , ℎ = 1,2,3, … ,

محدودیت  09تا  01نشان میدهند که در هر کدام از مسیرها بین دو مرکز مختلف حداکثر یکی از انواع وسایل نقلیه انتخاب
شود.
𝑉 𝑓𝑜𝑟 ℎ = 1,2,3, … , 𝐻 , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝐼 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2,3, … , 𝐼 , 𝑗 = 1,2,3, … 𝐽 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2,3, … , 𝐽 , 𝑘 = 1,2,3, … 𝐾 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2,3, … , 𝐾 , 𝑙 = 1,2,3, … 𝐿 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … , 𝐿 , 𝑟 = 1,2,3, … 𝑅 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑟 = 1,2,3, … , 𝑅 , 𝑡 = 1,2,3, … 𝑇 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … , 𝐿 , 𝑠 = 1,2,3, … 𝑆 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑠 = 1,2,3, … , 𝑆 , 𝑓 = 1,2,3, … 𝐹 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑓 = 1,2,3, … , 𝐹 , 𝑧 = 1,2,3, … 𝑍 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑓 = 1,2,3, … , 𝐹 , ℎ = 1,2,3, … 𝐻 , 𝑣 = 1,2,3, … ,

𝑣𝑎𝑖∑𝐴𝑎=1 𝑋ℎ

≥ 𝑀 × 𝑣𝑖38)𝑍ℎ
𝑣𝑗𝑖𝑋 ≥ 𝑀 × 𝑣𝑗𝑖𝑍)39
𝑣𝑘𝑗𝑋 ≥ 𝑀 × 𝑣𝑘𝑗𝑍)40
𝑣𝑙𝑘𝑋 ≥ 𝑀 × 𝑣𝑙𝑘𝑍)41
𝑣𝑟𝑙𝑋 ≥ 𝑀 × 𝑣𝑟𝑙𝑍)42
𝑣𝑡𝑟𝑋 ≥ 𝑀 × 𝑣𝑡𝑟𝑍)43
𝑣𝑠𝑙𝑋 ≥ 𝑀 × 𝑣𝑠𝑙𝑍)44
𝑣𝑓𝑠𝑋 ≥ 𝑀 × 𝑣𝑓𝑠𝑍)45
𝑣𝑧𝑓𝑋 ≥ 𝑀 × 𝑣𝑧𝑓𝑍)46
𝑣47)𝑍𝑓ℎ𝑣 × 𝑀 ≥ 𝑋𝑓ℎ

محدودیتهای  09تا  01نشان میدهند که در صورتی که تعداد کاالی انتقالی بین دو مرکز مختلف بزرگتر از صفر باشد ،
باید متغیر یکی از انواع وسایل نقلیه مقدار  7بگیرد (یکی از وسایل نقلیه انتخاب شود).

محدودیتهای  09تا  51نشان میدهند که اگر یکی از انواع وسایل نقلیه بین دو مرکز انتخاب شود( متغیر zمربوطه مقدار 7
بگیرد) باید مقدار کاالی انتقالی بین آن دو مرکز بزرگتر از صفر باشد.
 )2محدودیتهای متغیرهای مسئله
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𝑣𝑎𝑖48)𝑍ℎ𝑖𝑣 ≤ ∑𝐴𝑎=1 𝑋ℎ
𝑉 𝑓𝑜𝑟 ℎ = 1,2,3, … , 𝐻 , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝐼 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑣𝑗𝑖𝑋 ≤ 𝑣𝑗𝑖𝑍)49
𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2,3, … , 𝐼 , 𝑗 = 1,2,3, … 𝐽 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 50) 𝑍𝑗𝑘𝑣 ≤ 𝑋𝑗𝑘𝑣 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2,3, … , 𝐽 , 𝑘 = 1,2,3, … 𝐾 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 51) 𝑍𝑘𝑙𝑣 ≤ 𝑋𝑘𝑙𝑣 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2,3, … , 𝐾 , 𝑙 = 1,2,3, … 𝐿 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 52) 𝑍𝑙𝑟𝑣 ≤ 𝑋𝑙𝑟𝑣 𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … , 𝐿 , 𝑟 = 1,2,3, … 𝑅 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 53) 𝑍𝑟𝑡𝑣 ≤ 𝑋𝑟𝑡𝑣 𝑓𝑜𝑟 𝑟 = 1,2,3, … , 𝑅 , 𝑡 = 1,2,3, … 𝑇 , 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 54) 𝑍𝑙𝑠𝑣 ≤ 𝑋𝑙𝑠𝑣 𝑓𝑜𝑟 𝑙 = 1,2,3, … , 𝐿 , 𝑠 = 1,2,3, … 𝑆, 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 55) 𝑍𝑠𝑓𝑣 ≤ 𝑋𝑠𝑓𝑣 𝑓𝑜𝑟 𝑠 = 1,2,3, … , 𝑆, 𝑓 = 1,2,3, … 𝐹, 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 56) 𝑍𝑓𝑧𝑣 ≤ 𝑋𝑓𝑧𝑣 𝑓𝑜𝑟 𝑓 = 1,2,3, … , 𝐹, 𝑧 = 1,2,3, … 𝑍, 𝑣 = 1,2,3, … ,
𝑉 57) 𝑍𝑓ℎ𝑣 ≤ 𝑋𝑓ℎ𝑣 𝑓𝑜𝑟 𝑓 = 1,2,3, … , 𝐹, ℎ = 1,2,3, … 𝐻, 𝑣 = 1,2,3, … ,

58)𝑋𝑟𝑡𝑣 ,𝑋𝑙𝑠𝑣 ,𝑋𝑠𝑓𝑣 ,𝑋𝑓𝑧𝑣 ,𝑋𝑓ℎ𝑣 ,𝑋𝑗𝑘𝑣 ,𝑋𝑘𝑙𝑣 ,𝑋𝑙𝑟𝑣 X ℎ𝑖𝑣 ,𝑋𝑖𝑗𝑣 ≥ 0
}59)𝑌𝑖 ,𝑌𝑗 ,𝑌𝑙 ,𝑌𝑟 ,𝑌𝑠 ,𝑌𝑡 ,𝑌𝑧 ∈ {0,1
}60)𝑍ℎ𝑖𝑣 ,𝑍𝑖𝑗𝑣 ,𝑍𝑗𝑘𝑣 ,𝑍𝑘𝑙𝑣 ,𝑍𝑙𝑟𝑣 ,𝑍𝑟𝑡𝑣 ,𝑍𝑙𝑠𝑣 ,𝑍𝑠𝑓𝑣 ,𝑍𝑓𝑥𝑣 ,𝑍𝑓ℎ𝑣 ∈ {0,1
}61)𝑌ℎℎ ,𝑌′ℎℎ𝑎 ∈ {0,1

 -6-2حل مدل
مدل ارائه شده در این پژوهش شامل سه تابع هدف متناقض میباشد .و با رسیدن به مقدار بهینه برای هرکدام از آنها مقدار
بهینهی تابعهای دیگر بهدست نمیآید .به منظور حل این مسئلهی چند هدفه از روش  Lp-metricاستفاده میشود .در این روش
مجموع توان انحرافات نسبی اهداف از مقدار بهینه آنها مینیمم میشود (به دنبال تابع هدفی هستیم که با استفاده از آن همه توابع
به مقدار بهینهی خود نزدیک شوند).
تابع هدف روش  Lp-metricدر مسائل مینیمم سازی خطی به صورت زیر تعریف میشود:
 : Pمقدار  7و 0و ...در نظر گرفته میشود که در حل مدل  p=1در نظر گرفته میشود.
 : Wiنشان دهندهی اهمیت هدف  iام (این وزنها توسط فرد تصمیمگیرندهی اصلی تعیین میشوند).
(در این مثال به منظور جلوگیری از غیرخطی شدن مدل مقدار  pرا برابر با یک در نظر میگیریم).
𝑃 ∗𝑖𝑍𝑍𝑖 −
)
∗𝑖𝑍

( 𝑖𝑊 ∑ = Min Z

مقادیر به دست آمده برای هریک از توابع هدف مستقل از توابع دیگر و با در نظر گرفتن محدودیتها به صورت زیر میباشد:
𝑍3∗ = 426.5

𝑍2∗ = 361331.001

𝑍1∗ = 374680.304
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 -7-2نتایج پژوهش
به منظور ارزیابی عملکرد مدل فوق ،مثال عددی مطرح شده و در نهایت نتایج آن بررسی شده است.
در این پژوهش مثال عددی توسط نرمافزار  CPLEX 12.6حل میشود.
در جدول زیر جوابهای پرتو برای هرکدام از توابع هدف با در نظر گرفتن وزنهای مختلف بهدست آمده است.
در ستون اول و دوم و سوم وزنهای در نظر گرفته شده نوشته شده است و در ستونهای بعدی مقادیر جوابهای پرتو نشان
داده شده است .در نهایت فرد تصمیمگیرنده میتواند جواب مناسب از نظر خود را با مقایسه بین توابع هدف با وزنهای مختلف
انتخاب نماید .در هر کدام از دستهبندی برای وزنها ،هرچه وزن داده شده به تابع هدف بزرگتر باشد ،اهمیت تابع هدف فوق نزد
فرد تصمیمگیرنده بیشتر است.با دقت به جدول زیر این نتیجه حاصل میشود که در هر دسته از وزنهای داده شده مقدار بهترین
تابع هدف (مینیممترین) در بزرگترین وزن آن تابع هدف بهدستآمده است.
جدول  -1مقادیر جوابهای پرتو با در نظر گرفتن وزنهای مختلف

سـال دوم ،شمـاره یک (پیاپی ،)4 :بهـار 8991

ZLP
0.039
0.093
0.167
0.079
0.125
0.183
0.118
0.13
0.146
0.136
0.048
0.02
0.166
0.128
0.099
0.158
0.133
0.102

Z3
426.5
740
740
426.5
426.5
426.5
426.5
426.5
426.5
740
740
426.5
426.5
426.5
426.5
426.5
426.5
426.5

Z2
404280
362730
395130
404420
402490
431090
404280
403680
405020
395130
362410
404290
411140
402490
404280
404280
411140
402490

W3
0.8
0.1
0.1
0.6
0.2
0.2
0.4
0.3
0.3
0.05
0.05
0.9
0.25
0.25
0.5
0.2
0.4
0.4

Z1
478060
435860
414110
477950
480590
465090
478060
478700
477310
414110
439250
478070
473060
480590
478060
478060
473060
480590

W2
0.1
0.8
0.1
0.2
0.6
0.2
0.3
0.4
0.3
0.05
0.9
0.05
0.25
0.5
0.25
0.4
0.2
0.4

W1
0.1
0.1
0.8
0.2
0.2
0.6
0.3
0.3
0.4
0.9
0.05
0.05
0.5
0.25
0.25
0.4
0.4
0.2

1

2

3

4

5

6

حال با توجه به اینکه مقادیر تابع هدف  Z3در وزنهای مختلف تفاوت چندانی نکرده است و همچنین با در نظرگیری اینکه
وسیلهی نقلیه با کیفیت باال و میزان انتشار کربندی اکسید کم ،مدت زمان تاخیر در تحویل کاالی کمتری نیز دارد؛ تابع هدفهای
 Z2و  Z3رفتار مشابهی نشان میدهند و به همین دلیل آنها را با هم در نظرگرفته ( ) Z'2تا رفتارهای متناقض توابع هدف بهتر
نشان داده شود.
در این حالت تابع هدف  Lp-Metricبه صورت زیر تعریف میشود:
∗𝑍2′ −𝑍2′
∗𝑍2′

× )𝑊 + (1 −

∗𝑍1 −𝑍1
∗𝑍1

′
𝑝𝐿𝑍 Min
×𝑊=

پس از حل مدل با هدف مینیمم کردن تابع  LPو با در نظر گرفتن محدودیتها به نتایج زیر میرسیم:
جدول  -2مقادیر جوابهای پرتو با در نظر گرفتن وزنهای مختلف و با یکی کردن دو تابع هدف  Z2و Z3

ZLP
0.165
0.164
0.162
0.16
0.157
0.154
0.147
0.129
0.078
0.011
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Z’2
363470
364370
364382
365560
366160
372630
373020
403220
406690
432030

Z1
435860
430410
430408
428520
427880
423120
422870
386010
381410
374680

W1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

W2
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

با در نظر گرفتن مقادیر اهمیتهای مخلتف برای توابع هدف مقادیر جوابهای پرتو مختلف به دست آمده است .با توجه به
جوابهای به دست آمده بهترین مقدار برای تابع هدف در  W1=1و W2=0به دست آمده است .در این حالت کمترین مقدار برای
 Zlpبه دست میآید.
 -8-2تحلیل حساسیت
رفتار مدل با پارامترهای متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته است .پارامترهای هزینهی انتشار  CO2و میزان تقاضای مارکت
اصلی به عنوان پارامترهای اصلی برای بررسی رفتار مدل در نظر گرفته شدهاند ،در این حالت دیگر پارامترهای مدل ثابت در نظر
گرفته شده است(.تحلیل حساسیتهای انجام شده با مقادیر  W1=0.8 ,W2=0.1 ,W3=0.1انجام شده است)
با توجه به جدول 0با افزایش هزینههای کربندیاکسید استفاده از ماشینآالت پیشرفته و گران افزایش مییابد و باعث افزایش
مقدار تابع هدف اول (هزینههای اقتصادی) میشود.
جدول  -3تابع هدف هزینه کل با افزایش

جدول  -4تابع هدف زیستمحیطی با

مقدار هزینهی انتشارCO2

افزایش مقدار هزینهی انتشارCO2

با توجه به جدول فوق ،با افزایش هزینهی انتشار کربندیاکسید مقدار تابع هدف هزینههای زیست محیطی افزایش مییابد.
با توجه به جدول  5مشخص است که با افزایش مقدار تقاضا مقدار تابع هدف هزینهی کل افزایش یافته است .و با افزایش
مقدار تقاضا و با توجه به فرض عدم وجود کمبود ،مقدار تولید و مقدار حملونقلها بیشتر میشود در نتیجه هزینههای کل(تابع
هدف اول) افزایش مییابد.
جدول  -5تابع هدف هزینهی کل با افزایش
مقدار تقاضا
تقاضا
10
50
100
150
200
250

هزینه کل
32671
77344
114140
150890
187140
262430

جدول  -6تابع هدف هزینههای زیست

سـال دوم ،شمـاره یک (پیاپی ،)4 :بهـار 8991

هزینهی انتشار CO2
10
70
150
200
250
300

هزینههای کل
414110
414910
423120
427120
428520
428570

هزینهی انتشار CO2
10
20
30
40
50
60
70
80

هزینههای زیستمحیطی
49391
98782
148170
197560
246960
296350
343200
392220

محیطی با افزایش مقدار تقاضا
هزینههای زیستمحیطی
تقاضا
104020
10
138340
50
179520
100
220700
150
261930
200
278270
250
314580
300
392300
400

همانطور که درجدول  2مشخص است با افزایش مقدار تقاضا ،مقدار هزینههای زیستمحیطی افزایش یافته است.
همانطور که انتظار داریم با افزایش مقدار تقاضا حجم تولید و حملونقلهای الزم افزایش یافته است ،در نیتجه میزان انتشار
کربندیاکسید در فضا افزایش مییابد در نتیجه هزینههای زیست محیطی (تابع هدف دوم) افزایش مییابد.
در این بخش به بررسی نتایج حاصل از اضافه کردن مقدار تخفیف و محدودیتهای آن میپردازیم.
قبل از اضافه کردن هزینههای خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن تخفیف و محدودیتهای آن به مدل ،مقدار تابع هدف
هزینهی کل  078003میباشد .و همچنین مقدار این تابع هدف بعد از اضافه شدن موارد فوق  070873میباشد که این مقدار کمتر
از مقدار قبل است و این به معنای ایجاد بهبود در تابع هدف است.
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 نتیجهگیری-3
 بخش در قسمت0  در این پژوهش بررسی یک شبکهی بسته با.اهمیت مسائل زیستمحیطی افزایش چشمگیری یافته است
هدف از این مسئله کمینهسازی هزینههای کل با احتساب هزینههای انتخاب.  بخش درجهت معکوس میباشد0 مستقیم و
 از این رو این پژوهش شامل.تامینکنندهی مناسب و کمینهسازی میزان انتشار کربندیاکسیدو کمینهسازی میزان دیرکرد میباشد
 به منظور اعتباردهی به.یک مدل زتجیرهتامین بستهی سبز به همراه انتخاب تامینکننده با احتساب میزان تخفیف هرکدام میباشد
 وجود مقدار تخفیف و انتخاب، و نتایج بهدستآمده نشان میدهد. حل شده استCPLEX مدل یک مثال عددی توسط نرمافزار
.تامینکننده باعث کاهش تابع هدف اول میشود
 و همچنین پیاده.در پژوهش های آتی در نظر گرفتن عدم قطعیت برای پارامترهای مدل به خصوص تقاضا پیشنهاد میشود
.سازی نظریهی بازیها بین تامینکنندهها و زنجیره تامین بسته میتواند موثر واقع شود
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A multi-objective optimization model for integrated problem of
green closed loop supply chain design to minimize total cost,
CO2 emissions and total delivery tardiness considering quantity
discount
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Abstract

89

Today, reverse logistics is one of the major activities of supply chain management that
includes all activities related to return products (such as collection, recovery, recycling,
dismantling and disposal). Moreover, with the increasing importance of the efficient
purchasing function, supplier selection decisions have become strategic in SCM. In
order to cope with these two issues, we propose an integrated mathematical
programming model for multi–echelon and capacitated closed loop green supply chain
in which suppliers offer quantity discount in order to motivate buyers to purchase more
through price reductions. The model objective functions are minimization of economic
cost and CO2 emission and total delivery tardiness with determining best suppliers
according to their discount policy offered to customers. Numerical experiment is
conducted to demonstrate the applicability of the model. In order to solve the multiobjective problem with inconsistent objectives the Lp-Metric method is selected and the
model is solved by CPLEX software. Also, results have revealed that supply chain total
costs are significantly reduced by considering quantity discount. In addition, the amount
of CO2 emissions has fallen to a minimum .
Keywords: Closed-loop green supply chain, Carbon dioxide emission, Quantity
discount, Lp-metric method, Transport mode selection
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سـال دوم ،شمـاره یک (پیاپی ،)4 :بهـار 2931

سنجش رضایت مشتری بهمنظور افزایش فروش با استفاده از
دادهکاوی؛ مطالعه موردی در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

امین محمودی ،1فاطمه رهروان

سحر2

تاریخ دریافت89/20/11 :
تاریخ پذیرش89/20/00 :
کد مقاله12101 :

چکـیده
در این مقاله هدف "سنجش رضایت مشتری بهمنظور افزایش فروش با استفاده از دادهکاوی (مطالعه موردی در صنایع
کاشی و سرامیک استان قزوین)" است .در این پژوهش تعیین شاخصهایی که بیشترین تأثیر را بر سطح رضایت مشتریان
و درنتیجه افزایش فروش دارند و شناسایی این عوامل با استفاده از فنهای دادهکاوی انجامگرفته است .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای شبکههای عصبی مصنوعی ،روش درخت تصمیم ،روش  kنزدیکترین همسایه و روش
رگرسیون  Stepwiseاستفاده شد .نتایج دادهکاوی نشان داد که متغیرهای میزان فروش سال  ،1081کالنشهر ،فاصله تا
کارخانه ،سابقه و قدمت ،شهرت و برند به تربیت بیشترین تأثیر در میزان رضایتمندی مشتریان (نمایندگیها) دارند.

واژگـان کلـیدی :رضایت مشتری ،افزایش فروش ،دادهکاوی ،درخت تصمیم ،شبکه عصبی.

 -2استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت ،دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی ،قزوین (مسئول
مکاتبات)

 -1کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه رجا ،قزوین
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 -1مقدمه
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تمامی سازمانهای فعال اعم از سازمانهای بزرگ ،متوسط و یا کوچک با پیادهسازی سیستم مدیریت و ارتباط با مشتری سعی
در توسعه و بهبود رقابت خود در اقتصاد شدیداً متغیر و بازار متالطم دارند .بسیاری از این تالشها با شکست مواجه میگردد چراکه
دانش مناسب در ارتباط با مشتری و جلب رضایتشان وجود نداشته و یا تحلیل مناسبی صورت نمیگیرد از همین رو سازمانها با
رفتن به سمت رویکرد دادهکاوی سعی در استفاده از متدهای موجود جهت دستیابی به دانشهای نهان در درون انبوه دادههای
مشتریان نموده و با بهرهمندی از نتایج حاصله سعی در پیشروی در بازار و افزایش فروش خود نمودهاند (نصیری و همکاران.)1081،
رضایت مشتری یکی از موضوعات بسیار راهبردی در دهه اخیر است .تحقیقی نشان میدهد مشتریان کامالً راضی در مقابل
مشتریان در مقابل مشتریان فقط راضی  10درصد بیشتر به وفاداری گرایش نشان میدهند (نای جل .)022،شناسایی گروههای
مختلف مشتریان و تعیین خواستهها و نیازهای آنان میتواند باعث به وجود آمدن رضایت مشتری برای شرکتها شود و همین امر
موجب وفاداری بیشتر مشتریان میشود .شناسایی مشتریان کلیدی و حفظ اینگونه مشتریان در بلندمدت نسبت به جذب مشتریان
جدید ،برای جایگزینی مشتریانی که قطع رابطه با شرکت کردهاند ،سودمندتر است .زیرا هزینه جذب یک مشتری کلیدی جدید 1
برابر هزینه حفظ یک مشتری است .دادهکاوی بهوسیله کاوش دادههای موجود در بانکهای اطالعاتی ،اطالعات و دانش مفید از
دادهها را استخراج میکند ،بنابراین یکی از ابزار مدیریت ارتباط با مشتری میباشد (چنگ و چن.)0228،
مشارکت مشتریان در فرایند طراحی محصولها و خدمات جدید سازمانها ،عاملی حیاتی در موفقیت آنهاست (اسوندسن و
همکاران .)0221 ،رضایت مشتری ،احساسی است که وقتی به وجود میآید که توقعهای مشتری از محصول یا خدمات سازمان
برآورده شود (جوران .)0228 ،همچنین اولیور ریچارد دریافت که رضایت یا نارضایتی مشتری ،تفاوت بین انتظارهای او از
محصولها یا خدمات دریافتی و آن چیزی است که بهواقع دریافت کرده است؛ بنابراین ،بهتازگی سازمانها با توجه به طیف وسیعی
از منافع کسبوکار که در رضایت مشتری نهفته است ،به سمت مدیریت ارتباط با مشتریان گرایش یافتهاند (ریچارد و جونز.)0229 ،
شناخت مشتریان ،شرکتها را برای حفظ بهتر مشتریان و وفادار نگهداشتن همیشگی آنها توانمند خواهد ساخت که این موضوع
اصلی در مدیریت روابط با مشتریان است (خالید و هدا .)0211،تأثیرگذارترین عامل سودآوری شرکتهای موفق ،داشتن مشتریان
وفادار است .اینها مشتریانی هستند که وفاداری و تعهد سازمان را برای تحقق خواستههایشان درک کردهاند (پاین و پرو.)0220 ،
نتایج حاصل از اندازهگیری رضایت مشتری ،در بسیاری از کشورها ،راه را برای یافتن سازمانهای متعالی هموارساخته و
معیارهای اتخاذ تصمیمهای راهبردی را فراهم کرده است تا وضعیت رقابتی را بهسادگی ارزیابی کند و بهبود بخشد (رضایی،
 .)1091این مقاله باهدف کلی تعیین شاخصهایی که بیشترین تأثیر را بر سطح رضایت مشتریان و درنتیجه افزایش فروش دارند و
شناسایی این عوامل با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی و هدف فرعی شناسایی راهکارهایی جهت ارائه محصوالت جدیدتر و
باکیفیت مطلوبتر به مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها با توجه به اطالعات بهدستآمده از گذشته و اطالعات موجود درزمینهٔ
کیفیت محصوالت ارائهشده و مشکلهای شناساییشده از طریق نظرسنجیها انجامگرفته است و در پی پاسخگویی به این پرسش
است که چه شاخصهایی با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی بیشترین تأثیر را بر سطح رضایت مشتریان و درنتیجه افزایش فروش
دارند و چه راهکارهایی جهت ارائه محصوالت جدیدتر و باکیفیت مطلوبتر به مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها با توجه به
اطالعات بهدستآمده از گذشته و اطالعات موجود درزمینهٔ کیفیت محصوالت ارائهشده و مشکلهای شناساییشده از طریق
نظرسنجیها بهدستآمده است؟

 -2پیشینه نظری
 -1-2دادهکاوی
ترکیبی از تکنیک های یادگیری ماشین ،تشخیص الگو ،آمار ،تئوری پایگاه داده و خالصه کردن و ارتباط بین مفاهیم و
الگوهای جالب بهصورت خودکار از پایگاه داده شرکتهای بزرگ است .هدف اصلی دادهکاوی کمک به فرآیند تصمیمگیری از
طریق استخراج دانش از دادههاست (آلپالدین.)0212،
هدف دادهکاوی آشکار کردن روندها یا الگوهایی که تاکنون ناشناخته بودهاند برای گرفتن تصمیمات بهتر است که این هدف را
بهوسیله بهکارگیری روشهای آماری همچون تحلیل لجستیک و خوشهبندی و همچنین با استفاده از روشهای تحلیل داده
بهدستآمده از رشتههای دیگر )همچون شبکههای عصبی در هوش مصنوعی و درختان تصمیم در یادگیری ماشین( انجام
میدهد(کو و جرویس.)0212،
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ابزارهای دادهکاوی روندها و رفتارهای آینده را توسط رصد پایگاه دادهها برای الگوهای نهان پیشبینی میکند باعث میشوند
که سازمانها تصمیمات مبتنی بر دانش گرفته و به سؤاالتی که پیشازاین حل آنها بسیار زمانبر بود پاسخ دهند(راماموهان و
همکاران.)0210،
دادهکاوی یک ابزار مفید برای کاوش دانش از داده حجیم است .دادهکاوی یافتن اطالعات بامعنای خاص از یک تعداد زیادی
از داده بهوسیله بعضی از فناوریها بهعنوان رویهای برای کشف دانش از پایگاه داده است که گامهای آن شامل موارد زیر
هستند(هان و کمبر:)0212،
 -1پاکسازی دادهها :حذف داده دارای نویز و ناسازگار -0 ،یکپارچهسازی داده :ترکیب منابع داده گوناگون -0 ،انتخاب داده:
یافتن داده مرتبط با موضوع از پایگاه داده -1 ،تبدیل داده :تبدیل داده به شکل مناسب برای کاوش-1 ،دادهکاوی :استخراج
مدلهای داده با بهرهگیری از تکنولوژی -0 ،ارزیابی الگو :ارزیابی مدلهایی که واقعاً برای ارائه دانش مفید هستند و  -7ارائه
دانش :ارائه دانش بعد از کاوش به کاربران بهوسیله استفاده از تکنولوژیهایی همچون ارائه بصری (لین و یه.)0210،

 -2-2ابزارها و تکنیکهای دادهکاوی
با توجه به تنوع حجم و نوع دادهها ،روشهای آماری زیادی برای کشف قوانین نهفته در دادهها وجود دارند .این روشها
میتوانند با ناظر یا بدون ناظر باشند(بولتون و هاند .)0220،در روشهای با ناظر ،نمونههایی از موارد خسارتی موجود است و مدلی
ساخته میشود که بر اساس آن ،خسارتی یا غیر خسارتی بودن نمونههای جدید مشخص میشود .این روش جهت تشخیص انواع
خسارتهایی مناسب است که از قبل وجود داشتهاند .روشهای بدون ناظر ،به دنبال کشف نمونههایی هستند که کمترین شباهت
را با نمونههای نرمال دارند .برای انجام فعالیتهایی که در هر فاز دادهکاوی باید انجام شود از ابزارها و تکنیکهای گوناگونی چون
الگوریتمهای پایگاه داده ،تکنیکهای هوش مصنوعی ،روشهای آماری ،ابزارهای گرافیک کامپیوتری و مصورسازی استفاده
میشود .هرچند دادهکاوی لزوماً به حجم داده زیادی بهعنوان ورودی نیاز ندارد ولی امکان دارد در یک فرآیند دادهکاوی حجم داده
زیادی وجود داشته باشد (فوالدی نیا و همکاران .)1080
یکی دیگر از شاخههای علمی که به کمک دادهکاوی آمده است هوش مصنوعی میباشد .هدف هوش مصنوعی هوشمند
سازی رفتار ماشینها است .میتوان گفت تکنیکهای هوش مصنوعی بهطور گستردهای در فرآیند دادهکاوی به کار میرود
بهطوریکه بعضی از آمار دان ها ابزارهای دادهکاوی را بهعنوان هوش آماری مصنوعی معرفی میکنند .قابلیت یادگیری بزرگترین
فایده هوش مصنوعی است که بهطور گستردهای در دادهکاوی استفاده میشود .تکنیکهای هوش مصنوعی که در دادهکاوی بسیار
زیاد مورداستفاده قرار میگیرند عبارتاند از شبکههای عصبی ،روشهای تشخیص الگوی یادگیری ماشین و الگوریتمهای ژنتیک و
نهایتاً تکنیکها و ابزارهای گرافیک کامپیوتری و مصورسازی که بشدت در دادهکاوی بکار گرفته میشوند و به کمک آنها
میتوان دادههای چندبعدی را بهگونهای نمایش داد که تجزیهوتحلیل نتایج برای انسان بهراحتی امکانپذیر باشد(گوپتا.)0220،
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شکل  -1نمودار دادهکاوی

 -3-2روشهای دادهکاوی
عمده روشهای دادهکاوی عبارتاند از روشهای توصیف دادهها ،روشهای تجزیهوتحلیل وابستگی ،روشهای دستهبندی و
پیشگویی ،روشهای خوشهبندی ،روشهای تجزیهوتحلیل نویز.
میتوان روشهای مختلف کاوش داده را در دو گروه روشهای پیشبینی و روشهای توصیفی طبقهبندی نمود .روشهای
پیشبینی در متون علمی بهعنوان روشهای با ناظر نیز شناخته میشوند .روشهای دستهبندی ،رگرسیون و تشخیص انحراف از
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روشهای یادگیری مدل در دادهکاوی با ماهیت پیشبینی هستند .در الگوریتمهای دستهبندی مجموعه داده اولیه به دو مجموعه
داده با عنوان مجموعه دادههای آموزشی و مجموعه دادههای آزمایشی تقسیم میشود که با استفاده از مجموعه دادههای آموزشی
مدل ساخته میشود و از مجموعه دادههای آزمایشی برای اعتبار سنجی و محاسبه دقت مدل ساختهشده استفاده میشود .هر رکورد
شامل یک مجموعه ویژگی است.
روشهای توصیفی الگوهای قابل توصیفی را پیدا میکنند که روابط حاکم بر دادهها را بدون در نظر گرفتن هرگونه برچسب و
یا متغیر خروجی تبیین نمایند .در متون علمی روشهای توصیفی بانام روشهای بدون ناظر نیز شناخته میشوند (صنیعی آباده
.)1081
انواع روشهای دادهکاوی عبارتاند از :روشهای توصیف دادهها ،روشهای تجزیهوتحلیل وابستگی ،روشهای دستهبندی و
پیشگویی ،درخت تصمیم ،شبکه عصبی ،استدالل مبتنی بر حافظه ،ماشینهای بردار پشتیبانی ،روشهای خوشهبندی ،روش
 ،K-Meansشبکه کوهنن ،روش دوگام و روش تجزیهوتحلیل نویز که در این مطالعه برخی از آنها مورداستفاده قرارگرفتهاند.

 -3پیشینه تجربی
 -1-3پیشینه داخلی
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مینایی و اصغری( ،)1097در مقالهای تحت عنوان "بهکارگیری دادهکاوی برای کشف مدل امتیازبندی و تحلیل رفتاری
مشتریان بانک" از روش شبکههای عصبی برای دستهبندی مشتریان متقاضی وام بانکی استفادهشده است؛ بهگونهای که اطالعات
 010291مشتری از ابتدای سال  90تا انتهای سال  90وام دریافت کردهاند را ،در چهارچوب ابزار  0221SQL Serverگرداوری
کردند و پس از پردازش اولیه ،مدلسازی را انجام دادند .آذر ،احمدی و سبط( ،)1098در مقالهای با عنوان "طراحی مدل انتخاب
نیروی انسانی با رویکرد دادهکاوی" ،به شناسایی شاخصهای نیروی انسانی که بر عملکرد یا ارتقا مؤثر هستند پرداخته و درنهایت
مدلی برای انتخاب متغیرهای تأثیرگذار ،متغیر هدف و الگوریتمهای مناسب ،از بین قواعد بهدستآمده ارائه کردهاند.
رادفر و همکاران( )1080پژوهشی با عنوان طبقهبندی مشتریان اینترنت بانک با کمک الگوریتمهای دادهکاوی را در بین
مشتریان بانک سینا به انجام رسانیدند یک مدل مناسب برای طبقهبندی مشتریان بر مبنای بهرهگیری از خدمات اینترنت بانک
ارائهشده است .این مدل بر اساس استاندارد  CRISP-DMانجامگرفته و دادههای موردنیاز از پایگاه داده مشتریان اینترنت بانک
سینا استخراجشده است نتایج نشان داد مهمترین شاخصها در این الگوریتم ،تحصیالت و شغل است و شاخصهای شهر ،جنسیت،
سن و تأهل ،به ترتیب از اهمیتهای کمتری برخوردارند.
نصیری و همکاران( )1081در تحقیقی با عنوان کاربرد تکنیکهای دادهکاوی در بررسی عوامل تأثیرگذار بر سطح رضایتمندی
مشتریان سعی شده است تا رویکردی نوین از کاربرد فن قوانین انجمنی در این حوزه ارائه شود .این فن در قالب قوانین (اگر-آنگاه)
این امکان را فراهم میآورد که ارتباط بین مقادیر مختلف عوامل تأثیرگذار و شاخص  CSIمشخص شود و همچنین تأثیرگذارترین
فاکتورها در رضایتمندی مشتریان شناسایی شوند .نتایج اجرای رویکرد پیشنهادی در شرکت بهمن دیزل ،بیانگر آن است که
شاخص میزان رضایت از خدمات سیار ،بیشترین میزان تأثیرگذاری را دارد .همچنین فاکتورهای نحوۀ برخورد پرسنل نمایندگی و
میزان رضایت از زمان صرف شده برای پذیرش نیز از اهمیت شایان توجهی برخوردارند .رضائیان و همکاران( )1081در تحقیقی با
عنوان سنجش رضایت مشتریان فروشگاههای اینترنتی با ترکیب تکنیکهای دادهکاوی و الگوی کانو فازی با ترکیب دو روش
خوشهبندی  K-Meansکه یکی از روشهای دادهکاوی است و الگوی « ،کانو» فازی سعی در بخشبندی مشتریان فروشگاه
اینترنتی «نیازکو» و سپس ،شناسایی نیازها و خواستههای آنان دارد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که طبقه برخی از ویژگیها
بین خوشههای مختلف متفاوت و برای برخی دیگر برای هر چهار خوشه مشترک و از یک نوع است .همچنین ،برای هر ویژگی در
هر خوشه میزان رضایتمندی و عدم رضایت محاسبهشده است .مشتریان خوشه سوم به دو دلیلِ باال بودن تعداد تکرار مبادالت و
مجموع مبالغ خرید کرده از سایت دارای اهمیت بیشتری برای این وبسایت هستند.

 -2-3پیشینه خارجی
ووتر بوکینس و همکارش ( )0221نیز مدلی مبنی بر پیشبینی نرخ ریزش مشتریان وفادار طراحی کردند که تمرکزش بر
انتخاب وفادارترین مشتریان بود .بر اساس پارامترهای تعریفشده در این تحقیق مطابق با مورد مطالعاتی از مشتریانی که تکرار
خریدهای آنها بیشتر از میانگین باشد انحراف از استاندارد زمان صرف شده برای خرید از آنها از متوسط زمان میانگین کمتر باشد
بهعنوان مشتریان وفادار انتخاب شدند .سویو کیم و همکاران در سال  0220با نظر گرفتن اهمیت شناخت مشتری در جهت ایجاد
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ارتباط بلندمدت  ،کسب وفاداری و سودآوری بیشتر مشتری به ارائه چهارچوبی برای تحلیل ارزش مشتری ،بخشبندی بر مبنی
ارزش و سپس به تبیین استراتژیهای مناسب برای هر بخش پرداختند.
یانینگ ،کیا و فی ( ،)0229در پژوهشی بهکارگیری رویکرد دادهکاوی در پیادهسازی سیستم مدیریت با مشتریان را موردبررسی
قرار دادهاند و مزایای بهرهگیری از دادهکاوی را از دیدگاه کسبوکار در پذیرش مشتریان بانکداری اینترنتی ،در قالب یک مدل
مفهومی بیان کردهاند .این مطالعه بیشتر به تحلیل دادههای کارتهای اعتباری میپردازد .اهن و سوهن( )0228در ابتدا خوشهبندی
فازی مشتریان در شرایط شاخص سطح رضایت مشتری  CSIرا برای مشتریانی که از خدمات پس از فروش شرکت بهرهمند
شدهاند انجام دادند .در مرحله بعد قوانین انجمنی برای به دست آوردن نوع خدماتی که ازنظر هر گروه از مشتریان اهمیت دارد،
بهکاررفته است .درواقع این محققان با پیدا کردن اقالم پرتکرار برای گروههای مختلف مشتریان به خدماتی که برای آنها اهمیت
بیشتری دارد دست یافتند.
فنگ و ما ( )0228در خصوص کاربرد تکنولوژی دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتری بیان کردند که دادهکاوی نقش
مهمی در بهبود سطح و کـارایی مـدیریت ارتبـاط بـا مشـتری در بانکهای تجاری بازی میکند .نتیجه این است که تنها با
یکپارچهسازی سیستمهای مبتنی بر دادهکاوی ،سیستمهای بانکداری و سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری ،میتوان سطح خدمات
سوددهی بانکها را بیشتر ارتقا داد.

 -4مطالعه موردی
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جهت بررسی رضایت مشتریان با روش دادهکاوی ،صنایع کاشی و سرامیک شهر قزوین در نظر گرفتهشده است .این صنایع
بهصورت سهامی خاص در سال  1000بهمنظور تولید انواع کاشی ،ظروف چینی و سرامیک ،انواع لعاب و فراوردههای مشابه و
وابسته ،مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا موجود و کلیه عملیات و معامالت مالی و
تجاری به ثبت رسیده است .هدف از این تحقیق سنجش رضایتمندی مشتریان(نمایندگیها) جهت باال بردن فروش صنایع کاشی و
سرامیک قزوین میباشد.
در این شرکت اطالعات بر اساس یک سریع اعداد که توسط مدیر شرکت و کارشناسان خبره مطرحشده اینگونه است که
متغیرها بنا بر اعداد دادهشده از داده به عدد تبدیلشده مانند انحصاری بودن که اگر انحصاری باشد  0اگر نیمه انحصاری بود  0و
اگر نبود  1فاصله تا کارخانه تا 022کیلومتر ایده آل عدد 022 0تا  122کیلومتر عدد  0و اگر باالتر بود عدد  1را به خود اختصاص
میدهد درجه محصول اگر درجه 1باشد عدد 0اگر درجه 0و 0باشد عدد  0و اگر درجه محصول  1و ضایعات بود عدد  1برای سابقه
و برند باالی 12سال عدد 1 0تا12سال عدد 0و پایینتر از اعداد اعالمشده عدد  1برای در نظر گرفتن کالنشهر اگر کالنشهر
مانند اصفهان تبریز و  ....بود عدد  0شهرهای نزدیک به کالنشهر عدد  0و سایر مناطق عدد  1و برای مرکز استان عدد
0نشاندهنده مرکز استان عدد 0حومه نزدیک به مرکز استان و عدد  1حومه دور به مرکز استان است کیفیت و خدمات محصول بر
اساس درجهبندی محصول در نظر گرفته میشود و سایر دادهها هم بر همین اساس در نظر گرفتهشده و به عدد تبدیلشده و نکته
آخر اینکه در این شرکت بهصورت متراژ فروش محاسبهشده است .مسئله دارای  10متغیر ورودی (متغیر مستقل) میباشد و متغیر
خروجی یک متغیر کیفی است که دسته یا طبقه هر مشتری را به سه دسته طبقهبندی میکند .عنوان متغیرهای ورودی و خروجی
در ذیل بیانشده است.
متغیرهای ورودی مسئله عبارتاند از :انحصاری بودن نمایندگی ،فاصله تا کارخانه ،مرکز استان بودن ،بزرگی میزان نمایندگی،
سابقه و قدمت ،شهرت و برند ،کالنشهر ،درجه محصول ،کیفیت و خدمات محصول ،شرایط آب و هوایی ،میزان فروش سال ،81
میزان فروش سال  ،81میزان فروش سال  80و متغیر خروجی عبارت است از ،دسته یا طبقه مربوط به مشتری که در سه دسته
نمایندگیهای کارآمد ،ناکارآمد و قابلبهبود دستهبندی میشوند.

 -5مراحل انجام پژوهش
 -1-5انتخاب مشخصه
در این مرحله ،ابتدا از بین متغیرهایی که بهطور بالقوه در میزان عملکرد نمایندگیهای فروش تأثیرگذار هستند باید متغیرهایی
که بیشترین اثرگذاری رادارند شناسایی شوند تا در ادامه برای مدلسازی دادهها از این متغیرها استفاده شود .لذا با استفاده از روش
رگرسیون  Stepwiseدر نرمافزار مینی تب 10به دادههای زیردست یافته شد .خروجی اجرای آنکه در شکل  0آمده است نشان
میدهد که ،متغیرهای میزان فروش سال  ،81کالنشهر بودن ،فاصله تا کارخانه ،شهرت و برند و همچنین سابقه و قدمت در هر
مرحله وارد مدل شدهاند و از آنجائی که تأثیر به سزایی در کارایی مدل داشتهاند از مدل خارج نشدهاند.
12

 on 13 predictors, with N = 99دسته Response is
N(cases with missing observations) = 1 N(all cases) = 100
5
4.194

4
4.090

3
3.994

2
3.934

-0.00000
-0.00000 -0.00000
-9.46
-8.20
-7.47
0.000
0.000
0.000

-0.00000
-11.28
0.000

-0.00000
T-Value
-13.49
P-Value
0.000

-0.117
-2.30
0.024

-0.113
-2.20
0.030

کالن

-0.122
-2.42
0.017

-0.099
-1.95
0.054

1
3.885

سال 81

-0.102
-2.00
0.049
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0.343
69.24
67.58

0.346
68.41
67.06

T-Value
P-Value

فاصله

-0.099
-1.93
0.057

-0.077
-1.53
0.131

-0.089
-1.97
0.052

-0.078
-1.72
0.088

T-Value
P-Value

-0.073

سابقه

-1.58
0.117
0.350
67.41
66.38

Step
Constant

T-Value
P-Value

شهرت

T-Value
P-Value
0.352
66.61
65.91

S
0.357
R-Sq
65.23
R-Sq(adj) 64.87

شکل  -2اجرای رگرسیون  stepwiseجهت شناسایی تأثیرگذارترین متغیرها

 -2-5روش شبکههای عصبی مصنوعی
بهمنظور ایجاد مدلی با استفاده از تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNاز نرمافزار متلب ( )MATLABورژن 0217
مورداستفاده قرارگرفته است .بدین منظور از جعبهابزار  nprtoolاستفادهشده است .ساختار شبکه عصبی مورداستفاده قرارگرفته در
شکل  0مشاهده میشود.

شکل  -3ساختار شبکه عصبی استفادهشده جهت آموزش دادهها

بهمنظور ارزیابی روش موردنظر و سنجش میزان دقت تکنیک مورداستفاده قرارگرفته ماتریس درهمریختگی برای دادههای
آموزش و دادههای ارزیابی بهصورت شکل  1به نمایش درآمده است.
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شکل  -4ماتریس درهمریختگی روش شبکههای عصبی به تفکیک دادههای آموزش و ارزیابی
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همانگونه که در شکل  1پیداست ،دقت تشخیص و پیشبینی مدل شبکههای عصبی درمجموع برای دادههای آموزشی و
ارزیابی  %80بوده است و این مقدار فقط برای دادههای ارزیابی  %8030میباشد که درنهایت هدف در هر مدلی مینیمم کردن این
مقدار است .در نهایت ،درروش شبکههای عصبی بهمنظور بررسی کارایی مدل آموزشیافته ،نمودار روند کارایی آموزش مدل در
تکرارهای مختلف بهصورت شکل  1شده است بهطوریکه کمترین مقدار کارایی برای دادههای ارزیابی در تکرار  1ام اتفاق افتاده
است و همچنین یکروند منطقی در نمودار مشاهده میشود.

شکل  -5نمودار کارایی روش شبکههای عصبی

 -3-5روش درخت تصمیم
یکی دیگر از تکنیکهایی که در این پایاننامه جهت مدلسازی دادهها مورداستفاده قرارگرفته است ،تکنیک درخت تصمیم
بهعنوان یکی از مشهورترین روشهای دستهبندی دادهها میباشد .بهمنظور اجرای این تکنیک از نرم افزا متلب و از جعبهابزار
 classification learnerو از ابزار  Fine Treeاستفادهشده است.
بهمنظور ارزیابی میزان دقت روش پیشنهادی ماتریس درهمریختگی روش درخت تصمیم بهصورت شکل  0نشان دادهشده
است .همانگونه که در شکل  0نشان دادهشده میزان دقت پیشبینی روش درهت تصمیم برای دادههای مسئله  %87میباشد که
این مقدار برای داده مقدار خوب و قابل قبولی است.
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شکل  -6ماتریس درهمریختگی روش درخت تصمیم

 -4-5روش  kنزدیکترین همسایه ()KNN
تکنیک  KNNیکی دیگر از روشهای مورداستفاده در این پایاننامه میباشد که برای مدلسازی دادهها مورداستفاده قرار
میگیرد .بهمنظور اجرای این تکنیک از نرم افزا متلب و از جعبهابزار  classification learnerو از ابزار Fine KNN
استفادهشده است .بهمنظور ارزیابی میزان دقت روش پیشنهادی ماتریس درهمریختگی روش  KNNبهصورت شکل  1-1نشان
دادهشده است .همانگونه که در شکل  7نشان دادهشده میزان دقت پیشبینی روش درهت تصمیم برای دادههای مسئله %79
میباشد که این مقدار برای داده مقدار خوب و قابل قبولی است.

سـال دوم ،شمـاره یک (پیاپی ،)4 :بهـار 2931
شکل  -7ماتریس درهمریختگی روش KNN

 -5-5مقایسه کارایی روشهای مورداستفاده
در این بخش مقایسه بین کارایی روشهای اجراشده در جدول  1نشان دادهشده است .همانگونه که مشاهده میشود از بین
روشهای شبکههای عصبی ،درخت تصمیم و  KNNروشی که بیتری دقت را در شناسایی صحیح دستهها دارد در این مسئله
روش درخت تصمیم میباشد که با دقت  %87دقت فوقالعادهای در این مسئله دارد.
جدول  -1مقایسه کارایی روشهای اجراشده
نام روش

دقت دستهبندی

شبکههای عصبی

%3939

درخت تصمیم

%32

KNN

%21

درنتیجه در این فصل با توجه به بررسی و مقایسه سه روش دریافتیم که الگوریتم درخت تصمیم با دقت 87درصد از دو روش
دیگر دقت باالتری داشته و همچنین در جدولی که از رگرسیون استفادهشده مؤثرترین متغیر ورودی در مرحله  1قرار دادهشده و به
ترتیب متغیرهای دیگر بنا بر تأثیرگذاری در مراحل بعد قرار دارند.
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در جهان پر از تغییر امروزی که جذب و حفظ مشتری و درنتیجه باال بردن سطح فروش یکی از فعالیتهای مهم هر شرکتی
محسوب میشود .الزم است تا از ابزارهای نوین ،جهت استفاده صحیح از اطالعات در زمان مناسب و ارائه پیشنهاد درست برای
بازگشت سرمایه قابلتوجه و حفظ مشتریان رضایتمند و وفادار اقدام نمود .با تمرکز بر خدماتی که بیشترین رضایتمندی را در
مشتریان ایجاد میکند ،از به هدر رفتن منابع سازمان جلوگیری میشود .اگر سازمان بهجای تمرکز صرف بر تحلیل نتایج آماری ،با
نتایج عملیات دادهکاوی همراه شود ،مسلماً به نتایج اثربخشتر و کارآمدتری دست خواهد یافت .در این پژوهش با استفاده از
تکنیک دادهکاوی در دادههای شرکت صنایع کاشی قزوین به بررسی سطح رضایت مشتریان پرداخته شد؛ که از بین  10متغیر
موردبررسی ،پنج متغیر مؤثرتر در رضایت مشتری به ترتیب:
 .1شهرت و برند
 .1میزان فروش سال 81
 .1سابقه و قدمت میباشد.
 .0کالنشهر
 .0فاصله تا کارخانه
با بررسی دقیق نتایج میتوان دریافت که میزان باالی فروش در سال  1081نسبت به سال  81و  80نشاندهنده شاخص
باالی رضایت میباشد در رتبه بعدی کالنشهر قرار دارد که شهرهای بزرگ مانند تبریز ،اصفهان ،مشهد و  ....میزان خرید باالتری
دارند .در رتبه سوم میزان رضایتمن دی عامل فاصله تا کارخانه قرار دارد .چهارم برند و شهرت است که در نمایندگی که شهرت و
برند محصول بهخوبی معرفی و بازاریابی شده است میزان رضایت و به طبع آن فروش باال بوده است .جایگاه پنجم سابقه و قدمت
میباشد که نمایندگیهای باسابقه ده سال باالتر میزان فروش نسبتاً بیشتری از نمایندگیهایی که کمتر از ده سال دارند دارا
میباشند .متغیر بعدی در رتبههای پایینتر سطح رضایت مشتریان قرار دارد و نشاندهنده ضعف سازمان در این موارد میباشد.
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روش سلسله مراتبي ( )AHPجهت انتخاب محرك سرعت متغير
(هيدروكوپلينگ و  )VFDدر پروژههای نفت و گاز

غالمرضا اسماعیلیان ،1غالمرضا عزیزی ،2مهرداد

تاریخ دریافت۸۲/۳/۸۲ :
تاریخ پذیرش۸۲/۴/۰۱ :

حسنپور3

کد مقاله۸۴۶۸۰ :

چکـیده
در ایستگاههای تقویت فشار گاز و یا تلمبهخانههای نفت خام فشار افزایی سیال بهمنظور انتقال به پاییندست جهت
صادرات و یا تأمین خوراک پتروشیمیها و پاالیشگاهها توسط تجهیزات دواری در ایستگاههای گاز به نام توربوکمپرسور یا
الکتروکمپرسور و در ایستگاههای نفت به نام توربوپمپ و یا الکتروپمپ انجام میگردد .در این مقاله نحوه شناسایی گزینه
۴
برتر در انتخاب الکتروموتورهای دور متغیر با کنترل سرعت توسط تجهیزاتی بنام هیدروکوپلینگ یا راهانداز فرکانس متغیر
( )VFDبه روش سلسله مراتبی )AHP( 5توضیح داده شده است.

واژگـان کلـیدی :الکتروکمپرسور ،الکتروپمپ ،هیدروکوپلینگAHP ,VSD, VFD ،

 -۰استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور
 -۸رییس بخش مهندسی مکانیک شرکت ملی نفت مرکزی (مسئول مکاتبات) reza.azizi@yahoo.com

 -۳رییس بخش مهندسی برق شرکت ملی نفت مرکزی

4- Variable Frequency Drive
5- Analysis of Hierarchy Process
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 -1مقدمه

سـال دوم ،شمـاره یک (پیاپی ،)4 :بهـار 3131

در بسیاری از پروژه های نفت وگاز بدلیل دسترسی به شبکه برقرسانی از تجهیزات دواری به نام الکترو موتور بعنوان چرخاننده
(درایور) کمپرسورها یا پمپ ها استفاده میشود .بیشتر موتورها برای کار در سرعت ثابت طراحی شدهاند ،اما امروزه نیاز به دور متغیر
در کاربردهای متعدد موتورها در صنایع مختلف اجتنابناپذیر است .یک محرک دور متغیر ( )VSD۰وسیلهای است که برای تنظیم
سرعت و گشتاور خروجی تجهیزات مکانیکی استفاده میشود .از این تکنیک برای بهبود کارایی و صرفهجویی انرژی در پمپ ،فن،
کمپرسور و سایر تجهیزات دوار استفاده میشود .تکنولوژی  VSDو اهمیت کنترل سرعت در موتورهای موجود در سالهای اخیر
با ظهور تجهیزات جدید تولید توان توجه زیادی را به خود جلب کرده است .در سالهای اخیر بهمنظور باال بردن انعطافپذیری و
سازگاری روشهای تولید روشهای کنترلی متنوعی برای تغییر دور به کار گرفتهشده است [ .]۰در بسیاری موارد دور توسط یک
تجهیز ثانویه که دور موتور را به سیستم منتقل میکند؛ مانند یک شیر کنترل دبی ،گیربکس و ...تنظیم میشود ،و سرعت دوران
خود موتور ثابت میماند.
روشهای معمول مانند خاموش و روش کردن در موتورهای دو سرعته روشهای غیر مؤثری برای تنظیم دور بوده و مقدار
زیادی انرژی تلف میکند VSD .با تغییر دادن دور موتور برای کار کردن در سرعت ایدهآل در شرایط مختلف بازدهی سیستم را
بهبود میبخشد .در بسیاری از کاربردها VSDها بازدهی موتور الکتریکی را  ۳۱الی  ۶۱درصد افزایش میدهد .این موضوع با
توجه به اینکه موتورهای الکتریکی بیش از  ۶۱ %انرژی الکتریکی مصرفشده در صنایع مختلف را به خود اختصاص میدهند بسیار
حائز اهمیت است .میلیونها موتور الکتریکی در صنایع وادارات مختلف در سرتاسر جهان وجود دارند که با این روش میتوان
بازدهی آنها را به مقدار قابلتوجهی بهبود بخشید [ .]۸روشهایی که برای تغییر دور در تجهیزات دوار استفاده میشود را میتوان
به سه دستهی اصلی طبقهبندی کرد :روشهای الکتریکی ،هیدرولیکی و مکانیکی.در این مقاله تغییر دور به روش الکتریکی و
هیدرولیکی انتخاب گردیده است.

 -2بخش اول
 -1-2روشهای هیدرولیکی
روش کوپلینگ هیدرولیکی بر اساس اصول توربین کار میکند .در این روش با تغییر حجم روغن داخل کوپلینگ سرعت
خروجی با نسبتی از سرعت ورودی تغییر پیدا میکند .حجم روغن داخل کوپلینگ توسط یک پمپ و یک شیر تغییر پیدا میکند
[ .]۳در شکل  ۰یک نمونه  VSDهیدرولیکی محصول شرکت  Voitنشان دادهشده است.

شکل  -۱شمای کلی یک سیستم هیدروکوپلینگ برای تغییر دور

 -2-2روش الکتریکی
سیستمهای  VSDالکتریکی عموماً شامل سه بخش اصلی هستند :موتور الکتریکی ،مبدل توان و سیستم کنترل .موتور
الکتریکی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق چرخدنده) به بار متصل شده است .مبدل قدرت ،جریان قدرت ورودی به موتور از

1 - Variable Speed Drive
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یک منبع ( ACمعموالً از طریق یک منبع ترانسفورماتور) را با استفاده از سوئیچهای نیمههادی کنترل میکند .شکل بلوک دیاگرام
اجزای اصلی یک سیستم  VSDالکتریکی را نشان میدهد.

شکل -۲بلوک دیاگرام اجزای اصلی  VSDالکتریکی.

بیشتر موتورها فقط در بازهی زمانی کوتاهی میتوانداز بیشینه توان خود استفاده کند .این موضوع درگذر زمان باعث اتالف
مقدار قابلتوجهی انرژی میشود .با استفاده از تجهیزات دوار دور متغیر میتوان مقدار قابلتوجهی از این اتالفها را کاهش داد.
VFD -3-2

 -4-2اجزا و المانهای سیستمهای کوپلینگ هیدرولیکی سرعت متغیر و نحوه عملکرد آنها
همانطور که پیشتر اشاره شد ،سیستم کوپلینگ هیدرولیک سرعت متغیر ،عالوه بر مجموعه کوپلینگ ،از یک سیستم کنترلی
برای تنظیم حجم روغن موجود در کوپلینگ و در نتیجه کنترل سرعت خروجی آن استفاده میکند .همچنین به منظور گسترش
بازهی کارکرد آن ،یک مجموعه گیربکس نیز به سیستم اضافه می شود ،که با توجه به کارکرد میتواند قبل از کوپلینگ ،بعد از
کوپلینگ یا در هر دو طرف آن قرار گیرد .در ادامه نحوه عملکرد هرکدام از این مجموعهها به همراه المانهای تشکیل دهنده آنها
تشریح داده میشود .در شکل  ۳شماتیک یک کوپلینگ هیدرولیک دور متغیر نشان داده شده است.
این سیستم در ابتدا برای استفاده در پمپ تغذیه آب بویلر طراحی شده بود .اما بعدها در خط لوله ها در پمپها ،فنها و
کمپرسورها نیز به کار برده شد .تا سال  ۳۱۱۱ ،۰۸۲۴واحد از این سیستمها در سراسر جهان فعال بودند ،که بیشتر آنها در بازهی
 ۸۱۱۱الی  ۳۱۱۱اسببخار و نیز با سرعت خروجی  ۸۱۱rpmدر فن ها و  ۰۸۱۱rpmدر کمپرسورها ،کار میکنند.

سـال دوم ،شمـاره یک (پیاپی ،)4 :بهـار 3131

اجزایی است الکترونیکی از شماتیک باال که با تغییر فرکانس سبب تغییر درو ویا سرعت موتور میگردد.از آنجاییکه
تکنولوژیهای متعددی برای کنترل دور در تجهیزات دوار استفاده میشود ،مسالهی حائز اهمیت در صنایعی که از این تجهیزات
استفاده مینمایند انتخاب تکنولوژی مناسب با توجه به شرایط ،محدودیتها و معیارهای فنی و اقتصادی است .در پژوهش حاضر با
معرفی روشهای تغییر دور تجهیزات دوار تالش شده است معیاری مناسب برای انتخاب روش بهینه با تأکید بر دو روش  VFDو
هیدروکوپلینگ بهعنوان مهمترین تکنیکهای استفادهشده در این حوزه بهویژه در صنایع وابسته به نفت و گاز ارائه شود .این
موضوع با توجه به کاربرد گستردهی این سیستمها و بستر مناسب برای توسعهی هر چه بیشتر آنها در صنایع نفت و گاز کشور
بهمنظور ارتقای بازدهی سیستمها بسیار حائز اهمیت است.
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شکل  -۳شماتیک یک سیستم کوپلینگ هیدرولیک دور متغیر استاندارد.

 -3بخش دوم
 -1-3اجزا و المانها و نحوه عملکرد سیستمهای VFD
رگالتور۰

و اینورتر است ،که فرکانس ولتاژ منبع تغذیه را کنترل
اجزای تشکیل دهنده سیستمهای  VFDشامل :یکسوساز،
کرده و خروجی آن به موتور الکتریکی القایی منتقل میشود .در این حالت بیشینه ولتاژ فرکانس خروجی  VFDتوسط منبع تغذیه
مشخص میشود .در ادامه نحوهی عملکرد هر کدام از این اجزا مختصراً بیان میشود.
 -2-3کاربردها و مزایای اقتصادی سیستمهای VFD

سـال دوم ،شمـاره یک (پیاپی ،)4 :بهـار 3131

استفاده از سیستم  VFDبهترین راه برای کاهش مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی است .مصرف انرژی موتورهای
الکتریکی  ۵5%انرژی مصرفی کارخانهها را شامل میشود .حدود دوسوم موتورهای الکتریکی استفادهشده در صنایع از فنها و
پمپهایی استفاده میکنند که نیاز بهسرعت ثابتی ندارند [ .]۴یک تغییر جزئی در سرعت موتور میتواند تأثیر بسزایی در انرژی
مصرفی سیستم داشته باشد .استفاده از سیستم  VFDامکان کاهش  ۰5 %الی  ۴۱%مصرف انرژی و نیز بهبود عمر کارکرد دستگاه
را فراهم میکند [ .]5هزینهی نصب یک سیستم  VFDنسبتا باال است و بسته به اندازهی موتور در بازهی  ۳۱۱۱دالر برای موتور
 5اسب بخار تا  ۴5۱۱۱دالر برای موتور  ۳۱۱اب بخار است .برای توانهای باالتر هزینهی  VFDبه مقدار قابل توجهی افزایش
مییابد .اما باید توجه داشت که این هزینه در دورهی کوتاهی از طریق کاهش مصرف انرژی برگشت داده میشود .مدت زمان
بازگشت سرمایه بسته به توان موتور و کاربرد آن متفاوت است ،برای نمونه مدت زمان بازگشت سرمایه در توانهای  ۸5تا ۸5۱
اسب بخار بسته به کاربرد بین چند ماه تا  ۳سال است  ..Error! Reference source not foundبه عالوه سیستمهای
 VFDتوانایی کنترل همزمان چندین موتور را دارند و این مساله موجب کاهش هزینههای مصرفی میشود.
یکی از مهمترین صنایعی که بهطور گسترده از تجهیزات دوار (مانند پمپ ،فن و کمپرسور) استفاده میکند و نیاز مبرم به تغییر
دور در این تجهیزات دارد ،صنایع نفت و گاز است .با توجه به توان باالی تجهیزات دوار استفادهشده در صنایع نفت و گاز ،مقدار
قابلتوجه انرژِی مصرفی و قابلیت باالی بهبود بازده در آنها استفاده از تجهیزات دور متغیر در این صنایع از اهمیت باالیی
برخوردار است .در سال  ۸۱۱۲مطالعهای کمی برای بهبود بازده انرژی به دلیل استفاده از  VFDدر پاالیشگاه سانفرانسیسکو انجام
گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد با به کار بردن این سیستم  5۱۱۱۱۱کیلووات در ماه در مصرف انرژی صرفهجویی شده که سود
کلی حاصل از آن  ۵5۱۱۱۱دالر بوده است[. ]۴

 -4بخش سوم
الگوریتم انتخاب بهترین گزینهی تغییر دور از میان کوپلینگ هیدرولیکی و سیستمVFD

 -1-4مقایسهی مزایا و محدودیتهای فنی و اقتصادی سیستمهای تغییر دور هیدروکوپلینگ و
VFD
در این بخش مزایا و محدودیتهای عمدهی فنی و اقتصادی برای سیستمهای تغییر دور هیدروکوپلینگ و  VFDکه باید
هنگام طراحی و انتخاب روش تغییر دور مورد توجه قرارگیرند ارائه شده است .توجه به این مزایا و محدودیتها و مقایسهی آن با
دادههای اولیه مربوط به شرایط کاری سیستم تغییر دور گام نخست در انتخاب روش مناسب برداشت است و باید به دقت ارزیابی
شود.

 -1-1-4مزایا و محدودیتهای سیستم تغییر دور هیدروکوپلینگ
-

هزینهی سرمایهگذاری اولیه :بدیهی است که هزینهی تامین کوپلینگهای هیدرولیکی به عوامل مختلفی چون ماکزیمم
توان قابل انتقال توسط کوپلینگ ،مدل کوپلینگ ،شرکت سازنده ،شرایط عملیاتی کوپلینگ و هزینههای مربوط به
زیرساخت آن مربوط میشود .برای نمونه هزینهی یک کوپلینگ هیدرولیکی  ۲مگاواتی  Voreconمحصول شرکت
1- Regulator
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کمپانی شناخته شدهی  Voithبنا به اعالم نمایندگی آن شرکت در تهران ،در حدود یک میلیون یورو میباشد که
هزینهی قابل توجهی است .عالوه بر این باید هزینههای مربوط به زیر ساخت نیز در نظر گرفته شود ،که در این مورد
کوپلینگهای هیدرودینامیکی به دلیل عدم نیاز به توان الکتریکی ،حجم فضای اشغالی کم و عدم نیاز به اتاقهای کنترل
خاص که بخش اجتنابناپذیر در سیستمهای  VFDاست ،هزینهی کمتر از سیستمهای  VFDاست.
بازده انرژی سیستم :بازده انرژی سیستمهای تغییر دور با کوپلینگهای هیدرولیکی بسیار باال است .در برخی از ساختارها
که از ترکیب این سیستم با گیربکسهای مکانیکی استفاده میشود ،مانند سیستم  Voreconارائه شده توسط شرکت
 Voithبازدهی انرژی باالی  ۸5درصد نیز گزارش شده است .البته باید توجه داشت که بازدهی انرژی به سرعت خروجی
سیستم و میزان تغییر دور بستگی دارد ،به طوری که با کاهش سرعت دور خروجی به سرعت ورودی بازدهی کاهش
مییابد .این مساله به دلیل افزایش لغزش در کوپلینگ ،که موجب افزایش اتالف ناشی از اصطکاک و شوک میشود ،در
سیستم اتفاق میافتد .به عالوه بازدهی انرژی در سرعتهای خروجی بسیار باال نیز کاهش خواهد داشت .در شکل ۴
رفتار کلی تغییرات بازددهی سیستم هیدروکوپلینگ برحسب سرعت خروجی نشان داده شده است.

-

-

-

قابلیت اطمینان :۰سیستمهای تغییر دور هیدرودینامیکی برای طول عمرهای بسیار طوالنی طراحی میشوند .قابلیت
اطمینان این سیستمها قبل از هرچیز به کمپانی تولید کننده بستگی دارد ،اما با توجه به سابقهی طوالنی استفاده از این
کوپلینگها و دانش علمی و تجربی انباشته شده در طول این سالها قابلیت اطمینان بسیار باالیی دارند .به عنوان نمونه
شرکت  Voithبه عنوان یکی از کمپانیهای شناخته شده و پیشرو در تولید این کوپلینگها قابلیت اطمینان ۸۸٫۸۲
درصد را برای محصوالت خود گزارش داده است .این سیستمهای هیدرودینامیکی در مقابل شوک و ارتعاش بسیار مقاوم
بوده و فرسایش در آنها ناچیز است .متوسط زمان بین خرابی )MTBF( ۸این سیستمها  ۴۲سال است و طول عمر آنها
در حدود  ۳برابر درایوهای الکتریکی فرکانس متغیر ( )VFDاست.
تعمیر و نگهداری :کوپلینگهای هیدرودینامیکی دورمتغیر هزینهی تعمیر و نگهداری پایینی دارند و بازهی زمانی بین
اورهال ۳آنها بسیار باال ،در حدود  ۲سال ،است .این امر تضمین کنندهی هزینهی عملیاتی پایین این سیستمها است.
محدودیت فضای نصب :کوپلینگهای هیدرودینامیکی یک مجموعهی بهم پیوسته شامل :هیدروکوپلینگ ،سیستم کنترل
سرعت ،مدار تامین هیدرولیک و خنککننده و در برخی موارد یک گیربکس مکانیکی هستند .از این رو ،این سیستمها نیاز
به فضای محدودتری نسبت به سیستمهای تغییر دور با  VFDدارند ،به طوری که در برخی کاتالوگها گزارش شده که
فضای اشغال شده توسط این سیستمها در حدود  ۶۱درصد کمتر از سیستمهای  VFDاست .این مساله موجب کاهش
فضای الزم برای نصب میشود و در نتیجه هزینههای مربوط به تامین زیرساخت ۴را کاهش میدهد .این موضوع در
میادین دریایی که هزینهی زیرساخت آنها قابل توجه است ،بسیار قابل مالحظه خواهد بود.
محدودیت تغییر دور :همانطور که در بخش قبل نیز تشریح شد ،تغییر دور خروجی تاثیر قابل توجهی بر روی عملکرد
کوپلینگ هیدرولیکی خواهد داشت .این مساله به این صورت است که در دورهای پایین میزان لغزش 5در کوپلینگ زیاد
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شکل  -۴شمای کلی تغییرات بازده انرژی کوپلینگ هیدرولیکی بر حسب سرعت خروجی

۰- Reliability
۸- Mean Time Between Failure
۳- Overhaul
۴- Infrastructure
5- Slip
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شده و این موضوع موجب افزایش اتالف ناشی از اصطکاک سیال و شوک میشود و بازدهی انرژی سیستم را کاهش
میدهد .به طوری که در لغزشهای باالی  ۳۱درصد اتالف انرژی به شدت افزایش مییابد.
دسترسی به توان الکتریکی :کوپلینگهای هیدرودینامیکی نیاز به توان الکتریکی چندانی ندارند و دسترسی به جریان  ۴تا
 ۸۱میلیآمپر برای سیستم کنترل سرعت کوپلینگ کافی است .پمپ مجموعهی سیستم خنک کننده و روانکار میتواند از
طریق محرک اصلی درایو شود و نیازی به توان الکتریکی برای تغذیهی آن نیست .بنابراین در شرایطی که دسترسی به
توان الکتریکی دشوار است ،این روش تغییر دور بسیار مناسب است.
شرایط محیطی :اگرچه کوپلینگهای هیدرولیکی قابلیت کارکرد در محیطهای بسیار خشن و در حضور رطوبت ،گرد و
غبار و ذرات جامد را دارند ،اما عملکرد آنها با تغییر دمای محیطی به دلیل تغییر در ویسکوزیته و رفتار روغن متفاوت
خواهد بود.
اپراتور :کوپلینگهای هیدرولیکی بر خالف سیستمهای  VFDنیاز به اپراتور ماهر ندارند و کار کردن با آنها برای
اپراتورهای فنی بسیار آسانتر است.
کنترل سرعت :عملکرد کوپلینگهای هیدرولیکی در کنترل دینامیکی دور به دلیل سرعت پاسخ پایین آنها ضعیفتر از
سیستمهای  VFDاست .زمان عکسالعمل کوپلینگهای هیدرولیکی جهت تغییر سرعت در حدود  ۸الی  ۴دقیقه است و
این زمان صرف تزریق روغن به دورن کوپلینگ و تغییر در گشتاور اعمالی از پروانه به توربین میشود .بنابراین
کوپلینگهای هیدرولیکی برای مواقعی که کنترل دقیق و سریع دور اهمیت باالیی داشته باشد ،گزینهی مناسبی نخواهند
بود.
توان ورودی :استفاده از کوپلینگهای هیدرودینامیکی برای کنترل دور تجهیزات دوار ،در توانهای ورودی پایین از نظر
اقتصادی به صرفه نیست .این کوپلینگها برای توانهای ورودی از  ۰تا  5۱مگاوات گزینهی مناسبی هستند.
گسترهی محرکها :کوپلینگهای هیدرولیکی میتوانند برای تغییر دور در تجهیزات دوار مختلف شامل موتورهای
الکتریکی ،توربین ،موتورهای دیزلی و ...استفاده شوند.
تعداد محرکهای قابل کنترل :کوپلینگهای هیدرولیکی توان کنترل دور چند محرک را ندارند و هر محرک باید یک
کوپلینگ مجزا برای خود داشته باشد .این مساله در برخی موارد میتواند تاثیر قابل توجهی در هزینهها داشته باشد.
تامین :گرچه کمپانیهای سازندهی کوپلینگهای هیدرولیکی شناخته شده و خوشنام هستند ،اما تعداد گزینههای موجود
برای تامین کوپلینگهای هیدرولیکی بسیار محدود بوده و در شرایط تحریمی به هیچ وجه گزینهی ایدهآلی نیستند.

 -2-1-4مزایا و محدودیتهای استفاده از داریوهای فرکانس متغیر ( )VFDجهت تغییر دور
هزینهی اولیه :هزینهی تامین سیستمهای  VFDبه عوامل مختلفی چون ماکزیمم توان قابل انتقال توسط سیستم ،شرکت
سازنده ،شرایط عملیاتی و هزینههای مربوط به زیرساخت آن مربوط میشود .برای نمونه شرکت مشاوره مهندسی سازه در پروژهی
میدان نفتی هما هزینهی مربوط به  ۰۸عدد سیستم  VFDمحصول کمپانیهای معتبر غرب اروپایی با توان ورودی  ۵٫۶مگاوات را
 ۳۸5۱۲۱۱۱۱۱۱۱ریال (معادل حدود  ۸٫5ملیون یورو) تخمین زده است .در آن صورت هزینهی تامین هر سیستم  VFDدر حدود
 ۸۰۱هزار یورو خواهد بود که اگرچه عدد قابل مالحظهای است اما به مقدار زیادی از هزینهی تامین کوپلینگ هیدرولیکی مدل
 Voreconمحصول شرکت  Voithکمتر است .البته به این مقدار باید هزینهی مربوط به زیرساخت شامل هزینههای مربوط به
اتاق کنترل و سیستم تامین برق را اضافه کرد که میتواند مقدار قابل توجهی باشد .برای مثال در همین پروژهی مربوط به میدان
گازی هما ،به دلیل دشوار بودن دسترسی به توان الکتریکی هزینهی مربوط به انتقال و ایجاد پست برق مورد نیاز سیستم و تعمیر و
نگهداری این تجهیزات به مدت  ۰۰سال در حدود  ۸۰۸۵۸55۳۱۱۱۱۱ریال (معادل حدود  ۰۶میلیون یورو) تخمین زده شده است
که از هزینهی مربوط به تامین  ۰۸عدد سیستم  VFDبسیار بیشتر است.
بازدهی انرژی :سیستمهای  VFDبازدهی انرژی قابل توجهی دارند به طوری که بازدهی آنها در بسیاری کاربردها در حدود
 ۸۸درصد محاسبه شده است .البته با در نظر گرفتن اتالف انرژی در حدود  ۰درصدی برای سیستم خنک کننده و تهویهی اتاق
کنترل و نیز اتالف انرژی ترانسفرمر و فیلترها بازدهی را میتوان حدود  ۸۵درصد تخمین زد.
قابلیت اطمینان :قابلیت اطمینان سیستمهای  VFDبستگی به کاربرد آنها دارد ،زیرا برای هر کاربرد اندازه و نوع تنشهای
منجر به آسیب سیستم متفاوت خواهد بود .شناخت دقیق شرایط عملیاتی و تخمین قابلیت اطمینان تحت آن شرایط برای استفادهی
مناسب و دستیابی به طول عمر مناسب این سیستمها ،ضروری است .بررسی تاریخچهی فنی مشخصات عملیاتی سیستمهای
 VFDبرای کاربردهای مختلف ،موجب تعریف دقیق از بدترین حالت تنشهای منجر به آسیب برای سیستم میشود .به منظور
13

تخمین متوسط زمان بین خرابی ( )MTBFو مدت زمانی که انتظار میرود  ۰۱درصد از این سیستمها در بدترین حالت دچار خرابی
شوند ( ،)۰۱Lیک تست نمایش قابلیت اطمینان )RDT( ۰انجام میشود .این اطالعات به توسعهی مدلهای قابلیت اطمینان
پیشبینی شده ۸برای سیستمهای  VFDبرای کاربردهای مختلف کمک میکند .توضیحات مفصل در این زمینه ،در مرجع []۵
آمده است.
برای طراحی یک سیستم  VFDبا قابلیت اطمینان باال ،شناخت شرایط بار اعمالی بر سیستم ضرروی است .بهعالوه،
ریسکهای قابلیت اطمینان مرتبط با تنشهای محیطی مانند :رطوبت بسیار باال ،آلودگی محیط ،دمای محیطی باال ،سیکل حرارتی
اتاق کنترل  ،VFDشوک ،ارتعاش و کیفیت توان الکتریکی تاثیر قابل توجهی بر تخمین قابلیت اطمینان سیستمهای  VFDدارند.
برای طراحی سیستم مقاوم ،کاربرد مناسب و عملکرد مطمئن سیستمهای  VFDتاثیر هر دو عامل عملیاتی و محیطی باید در نظر
گرفته شود .به منظور بهبود قابلیت اطمینان سیستمهای  VFDفراهم کردن شرایط محیطی مناسب شامل یک اتاق کنترل جهت
محافظت در شرایط محیطی خشن مانند :گرد و خاک و رطوبت باال ،محافظت از تابش مستقیم آفتاب و سیستم تهویه جهت کنترل
دمای تجهیزات الزم است .برخی مراجع ادعا کردهاند که تحت این شرایط سیستم  VFDآنها توان دستیابی به  MTBFتا ۸۳
سال را دارا است.
جدول  -۱تخمین مقادیر  ۱۱Lو  MTBFبا دقت  ۰۱درصد را برای دماهای مختلف موتور نشان میدهد [.]۷
دمای موتور
( ۰۱Lسال)
( MTBFسال)

-

-

-

-

۰۸۲٫۵۸

۸۲٫۲۵
۰۳٫5۵

۶۳٫۰۰

۶٫۶5

۳۸٫۸۵

۳٫۴

۵۱
۲۱

۰۵٫۰۳

۰٫۲۰

۸۱

۶۱

تعمیر و نگهداری :گرد و خاک ،رطوبت و شل بودن اتصاالت دلیل اصلی آسیب دیدن سیستمهای  VFDهستند .به
عالوه فنهای استفاده شده در سیستم تهویه ،تنها قطعات متحرک در این مجموعه میباشند که نیاز به بررسی ،و
درصورت نیاز تعویض ،دارند .بنابراین تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مانند :تمیز کردن با هوای خشک ،چک کردن
کانکشنها و سفت کردن آنها با گشتاور پیشنهاد شده و جایگزین کردن فن میتواند از آسیب رسیدن به سیستم حین
عملیات جلوگیری کند .بازهی زمانی که معموال برای اورهال این سیستمها در نظر گرفته میشود در حدود  ۴سال است.
اگرچه این بازه عدد باالیی بهنظر میرشد ،اما تقریبا نصف بازهی زمانی اورهال کوپلینگهای هیدرولیکی است.
محدودیت فضای نصب :سیستمهای  VFDبه دلیل استفاده از تعداد زیادی قطعات الکتریکی و کانکتورهای حجیم ،به
ویژه برای مواقعی که توان موتور بسیار باال باشد ،و همچنین نیاز به اتاق کنترل با شرایط محافظت شده و سیستم تهویه
فضای بیشتری نسبت به کوپلینگهای هیدرولیکی اشغال میکنند .در یک توان ورودی برابر حجم اشغال شده توسط یک
سیستم  VFDدر حدود  ۸٫5برابر یک کوپلینگ هیدرولیکی است.
محدودیت تغییر دور :محرکهای الکتریکی دور متغیر توسط سیستمهای  VFDقادرند در محدوده وسیعی نسبت به
سرعت نامی خود ،بدون آن که تغییر قابل مالحظهای در بازدهی انرژی آنها صورت گیرد ،به کار خود ادامه دهند .این
ویژگی یکی از عمدهترین مزایای سیستمهای  VFDنسبت به سایر روشهای تغییر دور است.
دسترسی به توان الکتریکی :از آنجایی که سیستمهای  VFDفقط برای کنترل دور محرکهای الکتریکی استفاده
میشوند ،دسترسی به توان الکتریکی باال جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای این سیستمها اجتناب ناپذیر است.
این یکی از محدودیتهای مهم سیستمهای  VFDاست که همواره باید مورد توجه قرار گیرد ،به ویژه در شرایطی که
دسترسی به این توان الکتریکی باال دشوار یا پرهزینه باشد؛ مانند میداین دریایی و یا مناطق دور افتاده که نیاز به احداث
پست برق و هزینهی انتقال برق قابل توجهی دارند.

سـال دوم ،شمـاره یک (پیاپی ،)4 :بهـار 3131

۸۵۴
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1- Reliability Demonstration Test
2- Predictive Reliability Models
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شرایط محیطی :رطوبت و گردوخاک موجب آسیب رسیدن به کانکشنهای سیستمهای  VFDمیشود ،بنابراین این
سیستمها در اتاقهایی با شرایط کنترل شده محافظت میشوند .به عالوه دمای موتور همانطور که در بخش مربوط به
قابلیت اطمینان نیز به آن اشاره شد ،یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارکرد و طول عمر سیستمهای  VFDاست.
به منظور کنترل دمای این سیستمها یک سیستم تهویه داخل اتاق کنترل تعبیه میشود .عملکرد مناسب سیستمهای
 VFDبه میزان کارایی این اتاقهای کنترل در شرایط محیطی خشن بستگی دارد .بنابراین اتاقهای کنترل باید با کیفیت
باال طراحی شده و به صورت دورهای بازرسی شوند تا از آسیب رسیدن به سیستم جلوگیری به عمل آورده شود .همهی
این موارد گفته شده موجب باال رفتن هزینهی اولیه و عملیاتی سیستم خواهد شد.
اپراتور :سیستمهای  VFDبه دلیل نو بودن تکنولوژی و پیچیدگی تجهیزات نیاز به اوپراتور ماهر دارند .این مساله موجب
میشود استفاده از این سیستمها در شرایطی که دسترسی به نیروی کار ماهر دشوار باشد ،با محدودیتهایی همراه شود.
کنترل سرعت :سیستمهای  VFDدقت و سرعت عمل باالیی در کنترل دور محرک الکتریکی دارند و این مساله باعث
میشود که برای مواقعی که کنترل دقیق و سریع دور اهمیت باالیی داشته باشد ،گزینهی مناسبی باشند.
توان ورودی :سیستمهای  VFDقابلیت استفاده در گسترهی وسیعی از توانها ،از کمپرسور یخچالهای خانگی و سیستم
تهویهی ساختمان تا توانهای بسیار باال (تا حدود  ۸۱مگاوات) ،را دارند .اگرچه تکنولوژی بکار رفته در سیستمهای توان
پایین با VFDهای توان باال ،به دلیل شرایط کاری و ولتاژ و جریان بسیار متفاوت ،فرق دارد؛ اما اصول عملکردی آنها
یکسان است.
گسترهی محرکها :سیستمهای  VFDفقط قابلیت استفاده در محرکهای الکتریکی را دارا هستند.
تعداد محرکهای قابل کنترل :سیستمهای  VFDمیتوانند چند خروجی داشته باشند و توانایی کنترل همزمان چند موتور
الکتریکی را داشته باشند .این مساله موجب کاهش قابل توجهی در هزینههای اولیه و عملیاتی میشود.
تامین :تعداد کمپانیهای سازندهی سیستمهای  VFDنسبت به کوپلینگهای هیدرولیکی بسیار بیشتر بوده و این مساله
موجب میشود که دسترسی به زنجیرهی تامین و نگهداری در شرایط تحریم به نسبت آسانتر باشد.

 -3-1-4مقایسهی مزایا و معایب کوپلینگهای هیدرولیکی و سیستمهای VFD
-

-

-

-
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هزینهی اولیه :همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،هزینهی اولیه به عوامل مختلفی چون ماکزیمم توان قابل انتقال توسط
سیستم ،شرکت سازنده ،شرایط عملیاتی و هزینههای مربوط به زیرساخت آن مربوط میشود .اما با توجه به توضیحات
ارائه شده در بخشهای قبل میتوان در حالت کلی چنین گفت که اگرچه هزینهی تامین کوپلینگ هیدرولیکی ممکن
است بیشتر از سیستم  VFDباشد ،اما هزینههای مربوط به تامین زیرساخت سیستم  VFDبه دلیل نیاز به توان
الکتریکی باال ،اتاق کنترل برای تجهیزات برقی و اشغال فضای زیادتر ،بیشتر است .بنابراین برای مقایسهی دقیقتر باید
مجموع این هزینهها با توجه به شرایط با هم مقایسه شوند.
بازده انرژی :مقایسهی بازده انرژی کوپلینگ هیدرولیکی و سیستم  VFDبه عوامل مختلفی از جمله شرایط کاری آنها و
شرکت سازنده بستگی دارد .اما در حالت کلی در صورتی که سرعت خروجی کاهش یابد میزان لغزش در کوپلینگ
هیدرولیکی افزایش یافته و بازده انرژی آن را کاهش میدهد در حالی که بازده انرژی سیستمهای  VFDدر دورهای
پایین تغییر زیادی نمیکند .بنابراین میتوان گفت که در دورهای پایین بازده انرژی کوپلینگ هیدرولیکی کمتر از سیستم
 VFDاست .در دیگر شرایط بازده انرژی این دو سیستم با درنظر گرفتن اتالف ناشی از ترانسفورمر ،فیلترها و سیستم
تهویه در سیستمهای  VFDتقریبا یکسان است و حتی در برخی شرایط بازده انرژی کوپلینگهای هیدرولیکی اندکی
بیشتر است.
قابلیت اطمینان :همانطور که انتظار میرود ،قابلیت اطمینان به شرایط عملیاتی و کمپانی سازندهی سیستمها بستگی
دارد .در شرایط مشابه و با فرض معتبر بودن کمپانیهای سازنده کوپلینگهای هیدرولیکی به طور متوسط قابلیت اطمینان
باالتری نسبت به سیستمهای  VFDدارند ،به نحوی که  MTBFکوپلینگهای هیدرولیکی بهطور متوسط  ۴۲سال
است که بیش از دو برابر سیستمهای  VFDاست ،که با فرض نگهداری مناسب در  MTBFآنها در حدود  ۸۳سال در
نظر گرفته شده است.
تعمیر و نگهداری :در شرایط یکسان هزینهی تعمیر و نگهداری اتاق کنترل و تجهیزات سیستم  VFDبه طور معمول
بیشتر از کوپلینگهای هیدرولیکی است .به عالوه زمان بین اورهال سیستمهای  VFDچهار سال است که نصف زمان
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هشت سال بین اورهال کوپلینگهای هیدرولیکی است و این مساله تاثیر مضاعفی در باال رفتن هزینههای تعمیر و
نگهداری این سیستمها نسبت به کوپلینگهای هیدرولیکی دارد.
محدودیت فضای نصب :سیستمهای  VFDبه دلیل استفاده از تعداد زیادی قطعات الکتریکی و کانکتورهای حجیم ،به
ویژه برای مواقعی که توان موتور بسیار باال باشد ،و همچنین نیاز به اتاق کنترل با شرایط محافظت شده و سیستم تهویه
فضای بیشتری نسبت به کوپلینگهای هیدرولیکی اشغال میکنند .در یک توان ورودی برابر حجم اشغال شده توسط یک
سیستم  VFDدر حدود  ۸٫5برابر یک کوپلینگ هیدرولیکی است.
دسترسی به توان الکتریکی :از آنجایی که سیستمهای  VFDفقط برای کنترل دور محرکهای الکتریکی استفاده
میشوند ،دسترسی به توان الکتریکی باال جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای این سیستمها اجتناب ناپذیر است.
در طرف مقابل کوپلینگهای هیدرولیکی تنها نیاز به یک جریان  ۴تا  ۸۱میلیآمپری جهت کنترل حجم سیال داخل
کوپلینگ و در نتیجه سرعت خروجی دارند .بنابراین در شرایطی که دسترسی به توان الکتریکی با دشواری و هزینههای
قابل توجهی همراه است؛ مانند :مناطق دور افتاده یا میادین دریایی استفاده از کوپلینگهای هیدرولیکی از نظر اقتصادی
بهصرفهتر خواهد بود.
شرایط محیطی :با توجه به حساس بودن قطعات الکتریکی همانطور که انتظار میرود سیستمهای  VFDدر برابر شرایط
محیطی خشن ضعیفتر از کوپلینگهای الکتریکی خواهند بود .البته این مساله با طراحی اتاقهای کنترل مناسب برای
سیستمهای  VFDتا حد زیادی پوشش داده میشود .از طرفی ذکر این نکته نیز ضروری است که کوپلینگهای
هیدرولیکی به دلیل تغییرات در ویسکوزیتهی روغن حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات در دمای محیطی دارند.
اپراتور :همانطور که قبال اشاره شد ،سیستمهای  VFDبه دلیل نو بودن تکنولوژی و پیچیدگی تجهیزات نیاز به اوپراتور
ماهر دارند .این مساله موجب میشود استفاده از این سیستمها در شرایطی که دسترسی به نیروی کار ماهر دشوار باشد ،با
محدودیتهایی همراه شود .در مقابل کوپلینگهای هیدرولیکی به دلیل استاندارد بودن تجهیزات و پیشینهی کاربرد آن در
صنایع مختلف ،نیازی به اپراتور ماهر ندارند.
کنترل سرعت :سرعت پاسخ و دقت سیستمهای  VFDدر کنترل دور در مقایسه با کوپلینگهای هیدرولیکی بهتر است و
در مواردی که کارایی سیستم به شدت وابسته به سرعت و دقت عملکرد سیستم تغییر دور باشد سیستمهای VFD
گزینهی مطلوبتری هستند.
توان ورودی :هر دو روش تغییر دور توسط هیدروکوپلینگ و سیستمهای  VFDقابلیت استفاده در توانهای بسیار باال تا
حد چند ده مگاوات را دارند ،اما سیستمهای  VFDدر توانهای پایین ،در بازهی کمتر از مگاوات ،از نظر اقتصادی
گزینهی مطلوبتری هستند.
گسترهی محرکها :کوپلینگهای هیدرولیکی میتوانند برای تغییر دور در تجهیزات دوار مختلف شامل موتورهای
الکتریکی ،توربین ،موتورهای دیزلی و ...استفاده شوند ،اما سیستمهای  VFDتنها برای تغییر دور در موتورهای الکتریکی
استفاده میشوند.
تعداد محرکهای قابل کنترل :همانطور که پیشتر اشاره شد ،سیستمهای  VFDمیتوانند چند خروجی داشته باشند و
توانایی کنترل همزمان چند موتور الکتریکی را داشته باشند .این مساله موجب کاهش قابل توجهی در هزینههای اولیه و
عملیاتی میشود .در مقابل کوپلینگهای هیدرودینامیکی تنها توانایی کنترل دور خروجی یک محرک را دارند.
تامین :تعداد کمپانیهای سازندهی سیستمهای  VFDنسبت به کوپلینگهای هیدرولیکی بسیار بیشتر بوده و این مساله
موجب میشود که دسترسی به زنجیرهی تامین و نگهداری در شرایط تحریم به نسبت آسانتر باشد.
هزینههای عملیاتی :با توجه به قابلیت اطمینان باال و طوالنی بودن بازهی زمانی برای اورهال کلی در کوپلینگهای
هیدرولیکی نسبت به سیستمهای  ،VFDهزینههای عملیاتی این سیستمها پایینتر است .در مقابل سیستمهای VFD
به دلیل داشتن تعداد زیادی المانهای الکتریکی و نیاز به اپراتور ماهر هزینههای عملیاتی باالتری دارند .به عالوه
هزینههای مربوط به نگهداری از زیرساختها مانند :اتاق کنترل و هزینهی انتقال برق که در سیستمهای VFD
اجتنابناپذیر است نیز موجب باال رفتن هزینههای عملیاتی سیستمهای  VFDمیشود.

 -2-4ارائه معیارها والگوریتم تصمیمگیری
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استفاده از روشهای تغییر دور در تجهیزات دوار مورد استفاده در صنایع نفت و گاز موجب بهبود بازده و نیز افزایش طول عمر
تجهیزات میشود .با توجه به توان باالی پمپها ،کمپرسورها و سایر تجهیزات دوار مورد استفاده در صنایع نفت و گاز ،بهبود بازده
تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینههای عملیاتی ناشی از مصرف انرژی شده و معموال این تجهیزات از محل کاهش هزینههای
عملیاتی در بازهی چند ساله و حتی گاهی چند ماهه هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای خرید تجهیزات موردنیاز را جبران میکنند.
برای نمونه میتوان به دورهی بازگشت سرمایهی استفاده از این تجهیزات در صنایع مختلف که در بخش  ۰همین پژوهش آمده
است ،اشاره کرد .دو روش متداول برای تغییر دور در تجهیزات دوار با توان باال ،استفاده از کوپلینگهای هیدرودینامیکی و
سیستمهای  VFDاست.
انتخاب مناسب روش تغییر دور در ابتدای پروژه بسیار حائز اهمیت است ،زیرا پس از آنکه روش تغییر دور انتخاب شد ،بازنگری
در آن به منظور بررسی بهینه بودن روش در گذر زمان به ندرت اتفاق میافتد .به عالوه تغییر روش موجود معموال بسیار پرهزینه
است و در بیشتر مواقع از آن اجتناب می¬شود .بنابراین انتخاب روش مناسب در ابتدا و در نظر گرفتن تغییرات شرایط در گذر زمان
بسیار مهم است .این موضوع نیاز به بحث و بررسی مفصل بین افراد تمامی این گروه¬های فعال در پروژه دارد.
به منظور یافتن بهترین روش برای تغییر دور باید روش بهینه با توجه به معیارهای فنی و اقتصادی انتخاب شود .روشهای
مختلفی در گذشته برای انتخاب بهترین گزینهی تغییر دور معرفی شدهاند .ازجملهی این الگوریتمهای انتخاب میتوان به
روشهایی مانند :تجربهی اپراتور ،در دسترس بودن با توجه به شرایط منطقه و جهانی ،روشهای به کار گرفته شده در کاربردهای
مشابه ،در نظر گرفتن شرایط استفاده مانند توان سیستم و شرایط محیطی ،ارزیابی لیستی از مزایا و محدودیتهای هر کدام از
روشهای تغییردور ،استفاده از نرمافزارهای تخصصی برای حذف یا انتخاب روشها و در نظر گرفتن هزینهها مانند هزینهی اولیه و
هزینهی عملیات و استفاده از معیارهای اقتصادی انتخاب که معموال براساس معیار ارزش فعلی است ،اشاره کرد .در ادامه مراحل
انتخاب روش بهینهی تغییر دور با توجه به الگوریتم ارائه شده در این پروژه آمده است.

 -1-2-4تعیین معیارهای ارزیابی
پس از تعریف دقیق مساله بایستی معیارهای اثر گذار در هدف مساله که امکان جمعآوری اطالعات آنها وجود دارد ،تعیین
شود .این معیارها در مسالهی ما با توجه به مقایسهی مزایا و محدودیتهای دو روش تغییر دور با استفاده از هیدروکوپلینگ و
سیستم  VFDکه در بخش قبل ارائه شده بود تعیین میشود ،که به شرح زیر است:
 کنترل سرعت
 محدودیت فضای نصب
 هزینهی سرمایهگذاری اولیه
 توان ورودی
 محدودیت تغییر دور
 بازده انرژی سیستم
 گسترهی محرکها
 دسترسی به توان الکتریکی
 قابلیت اطمینان
 تعداد محرکهای قابل کنترل
 شرایط محیطی
 هزینههای عملیاتی
 تامین
 اپراتور
 تعمیر و نگهداری

-2-2-4تعیین گزینهها
گزینهها یا از قبل مشخص بوده و فقط الزم است تا در مورد آنها تصمیمگیری شود و یا اینکه با تحقیق در دامنهی مساله،
مورد شناسایی قرار میگیرند و از بین آنها گزینههایی که قابلیت جمعآوری اطالعات در مورد آنها وجود داشته باشد برای
تصمیمگیری انتخاب میشوند .در مسالهی ما دو گزینه وجود دارد :استفاده از کوپلینگهای هیدرولیکی یا سیستم  VFDاست.

 -3-2-4تعیین روش امتیازدهی به معیارها
پس از تعیین گزینهها و معیارهای تصمیمگیری ،باید در مورد نحوه امتیازدهی به معیارها تصمیمگیری شود .انتخاب یک روش
در این مرحله تعیین کنندهی روشهای مورد استفاده در گامهای بعدی نیز خواهد بود .با توجه به مزایای استفاده از روش ماتریس
مقایسات زوجی در وزندهی به معیارها ما در مسالهی پیش رو از این روش برای تعیین وزن معیارها استفاده نمودهایم.

 -4-2-4ارزیابی معیارها
پس تعیین معیارها و گزینهها و انتخاب روش امتیازدهی به معیارها ،اقدام به ارزیابی آنها میشود .به این معنی که ماتریس
مربوط به تصمیمگیری یا مقایسات زوجی با توجه به اطالعات موجود به دقت تکمیل میشود .در مسالهی پیش رو ماتریس
مقایسات زوجی ،با توجه به موارد گفته شده در بخشهای پیشین ،به صورت نشان داده شده در جدول و تکمیل میشود.
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 -5-2-4بیمقیاس سازی
همانگونه که قبال نیز اشاره شد هر یک از معیارهای کمی دارای مقیاس اندازهگیری خاص خود هستند ،که این کار مقایسه
مقادیر آنها با یکدیگر غیرممکن میسازد .بنابراین باید به طریقی آنها را مستقل از واحد اندازهگیری کرد تا بتوان عمل مقایسه را
انجام داد .با توجه به اینکه روش انتخابی در الگوریتم تصمیمگیری ما در این پروژه استفاده از ماتریس مقایسات زوجی ( جدول )۸
است همانگونه که در چارت نیز نشان داده شده است ،نیازی به بیمقیاس سازی نیست.

 -6-2-4تعیین وزن معیارها
همانگونه که در الگوریتم تصمیمگیری نیز نشان داده شده است مرحلهی بعدی در مسالهی تصمیمگیری یافتن اهمیت نسبی
معیارها نسبت به یکدیگر است .در فصل قبل روش تعیین وزن برای الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی به تفصیل تشریح شده است.

 -7-2-4مدلهای تصمیمگیری
آخرین گام در تصمیمگیری چند معیاره انتخاب یک مدل تصمیمگیری به منظور اولویت بندی و یا انتخاب معیارهاست .در این
پروژه مدل تصمیمگیری بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی است که در بخش بعد مراحل آن به تفصیل شرح داده میشود.
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تامین

تعداد محرکهای قابل کنترل

گستره محرکها
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جدول  -۲ماتریس مقایسات اولیه زوجی معیارها
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 -3-4فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مسالهی انتخاب بهترین گزینهی فنی و اقتصـادی
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از میان روشهای تغییر دور با هیدروکوپلینگ و سیستم VFD
در این قسمت به تفصیل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب بهترین گزینهی فنی و اقتصادی از میان دو گزینهی تغییر
دور با کوپلینگهای هیدرولیکی و سیستمهای  VFDپرداخته میشود .برای این منظور از معیارهای ارائه شده در قبل ،برای
ساختن سلسله مراتب و بهدست آوردن وزن معیارها و در نهایت ارائهی بهترین گزینه با در نظر گرفتن ناسازگاریها استفاده
میشود .در مسالهی پیش رو هدف انتخاب بهترین گزینهی تغییر دور از نظر فنی و اقتصادی است و گزینهها کوپلینگ هیدرولیکی
و سیستم  VFDهستند .به منظور ارزیابی معیارها در این مساله فرضیات زیر برای شرایط عملیاتی پروژهی تغییر دور در نظر گرفته
شده است .بدیهی است که ماتریس مقایسات معیارها و نتیجتا وزن هر کدام از آنها با تغییر این شرایط در هر پروژه متفاوت بوده و
این امر میتواند موجب تغییر در نتیجهی تصمیمگیری نیز شود.
مشخصات پروژه یکی از ایستگاه های تقویت فشار گاز:
 توان محرک  ۲مگاوات بازهی موردنیاز برای تغییر دور  5۱تا  ۰۱۱درصد دور ورودی محرک .با فرض اینکه در بیشتر زمان پروژه دور خروجی تا ۵۱درصد دور محرک پایین میآید.
 مدت زمان بهرهبرداری از پروژه  ۳۱سال چون محیط پروژه در خشکی است محدودیت فضای نصب زیاد نیست .اما به دلیل وجود ناهمواریهای طبیعی فضاینصب زیاد هزینهی تامین زیرساخت را افزایش میدهد.
 فاصلهی محیط پروژه از نزدیکترین ایستگاه برق فشاری قوی  ۳۱کیلومتر است .بنابراین دسترسی به توان الکتریکیدشوار بوده و هزینهی تامین پست برق و انتقال برق باال است.
 محیط خشک و بیابانی با اختالف دمای باالی روز و شب و بین فصول ،همراه با وزش باد و گرد و خاک فصلی محدودیت در دسترسی به اپراتور ماهر کنترل دقیق و سریع دور خروجی اهمیت باالیی ندارد و هدف از تغییر دور کاهش انرژی مصرفی است. تعداد محرکها یک عدد است. -کشور در شرایط تحریمی است.

 -1-3-4ساختن سلسله مراتبی
اولین قدم در فرآیند تحلیل سلس له مراتبی  ،ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسئله است ،که در راس آن هدف کلی مسئله و در
سطوح بعدی معیارها و گزینهها قرار دارند .در شکل  5ساختار سلسله مراتبی برای مسالهی انتخاب روش تغییر دور نشان داده شده
است.
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شکل  -۵ایجاد ساختار سلسله مراتبی

 -2-3-4محاسبهی وزنها
در فرآیند تشکیل ماتریس مقایسات زوجی عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی
مقایسه شده و وزن آنها محاسبه میگردد؛ که این وزنها را وزن نسبی مینامند .سپس با تلفیق وزنهای نسبی  ،وزن نهایی هر
گزینه مشخص میشود که به آن وزن مطلق میگویند .ماتریس مقایسات زوجی نرمال شده و وزن هرکدام از معیارها در این پروژه
در جدول  ۳آمده است .با توجه به اینکه دو گزینه برای این پروژه تعریف شده است ،ماتریس مقایسات زوجی و وزن گزینهها برای
هر معیار به سادگی بدست میآید .در جدول  ۳ماتریس مقایسات زوجی مربوط به گزینهها برای هر معیار آمده است .نهایتا وزن
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هزینهی سرمایهگذاری اولیه

نهایی هر کدام از گزینهها از حاصلضرب وزن نرمال شدهی معیار در وزن نرمال شدهی گزینهی مورد نظر در آن معیار حاصل
میشود.
مقدار شاخص ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی معیارها در این مساله برابر  ۱٫۱۲۵۴۸۸۴۳بدست میآید .که با تقسیم آن بر
شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی درجه  )۰٫5۸( ۰5نرخ ناسازگاری  ۱٫۱5۴۸۲۸۶۶۰حاصل میشود ،که بسیار کمتر از  ۱٫۰است
و این موضوع نشان دهندهی قابل قبول بودن قضاوتها است .از طرفی چون تنها دو گزینه برای انتخاب در این مساله وجود دارد،
نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی مربوط به گزینهها صفر است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که قضاوت ما برای انتخاب
بهترین گزینهی فنی و اقتصادی در این پروژه قابل قبول است .در پایان با توجه به مقادیر بدست آمده برای وزن هرکدام از معیارها
و وزن گزینهها برای آن معیار ،وزن نهایی گزینهها با توجه به معیارهای فنی و اقتصادی مورد بررسی حاصل میشود .جدول مقادیر
این اوزان را نشان داده است.
جدول  -۳ماتریس مقایسات زوجی معیارها
ماتریس مقایسات نرمال شده
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۱٫۱۰۶۴۸۸۳
۱٫۱۰۰۴۸
۱٫۱۱۲5۲۳۵
۱٫۱۰۳۲۰۸۰55
۱٫۱۸۸۲5۱۵۴
۱٫۱۰5۴۶۳۸
۱٫۱۸۱5۸۵۲
۱٫۱۳۱۰۲۰۱۲
شرایط محیطی

۱٫۱۸۲۳
۱٫۱۰۴5
۱٫۱۴۸۰۲۱۳۳
۱٫۱۴۶۲۵5
۱٫۱۸5۶۴
۱٫۱5۳۵۳۰
۱٫۱۸5
۱٫۱۸۸۵۸۵
۱٫۱۰۶۴۸۸۳
۱٫۱۸۸۸۸
۱٫۱۸5۵5۰۰
۱٫۱۰۳۲۰۸۰5
۱٫۱۸۸۲5۱۵۴
۱٫۱۰5۴۶۳۸
۱٫۱۸۱5۸۵۲
۱٫۱۴۸۸5۳5۸
اپراتور

۱٫۱۰۲
۱٫۱۰۴5
۱٫۱۴۸۰۲۱۳۳
۱٫۱۳۰۸5
۱٫۱۱۲55
۱٫۱۰۵۸۰
۱٫۱۱۲۳
۱٫۱۱۵5۵۶
۱٫۱۰۰۵۳۱۸
۱٫۱۱۵۶۶
۱٫۱۱۲5۲۳۵
۱٫۱۱۸۸۱۲۰۱۳
۱٫۱۸۸۲5۱۵۴۶
۱٫۱۰5۴۶۳۸۸
۱٫۱۸۱5۸۵۲۶
۱٫۱۳۱۰۲۰۱۲۵
کنترل سرعت

۱٫۱۸۲۶
۱٫۱۰۲۰
۱٫۱۴۸۰۲۱۳۳
۱٫۱۴۶۲۵5
۱٫۱۸5۶۴
۱٫۱5۳۵۳۰
۱٫۱۸5
۱٫۱۸۸۵۸۵
۱٫۱۰۶۴۸۸۳
۱٫۱۸۸۸۸
۱٫۱۸5۵5۰۰
۱٫۱۰۳۲۰۸۰55
۱٫۱۸۸۲5۱۵۴۶
۱٫۱۰5۴۶۳۸۸
۱٫۱۸۱5۸۵۲۶
۱٫۱۴۸۸5۳5۸۰
توان ورودی

۱٫۱۰۳۳
۱٫۱۰۱۳
۱٫۱۰۶۳۸۳۴۴
۱٫۱۰5۶۸5
۱٫۱۱۲55
۱٫۱۱۲۸55
۱٫۱۱۲۳
۱٫۱۱۵5۵۶
۱٫۱۰۰۵۳۱۸
۱٫۱۱۵۶۶
۱٫۱۱۲5۲۳۵
۱٫۱۱55۸۴۲۶۸
۱٫۱۸۸۲5۱۵۴۶
۱٫۱۰5۴۶۳۸۸
۱٫۱۰۴۶۶۸۵۶
۱٫۱۳۱۰۲۰۱۲۵
گسترهی محرکها

۱٫۱۰۳۵
۱٫۱۰۱۳
۱٫۱۰۶۳۸۳۴۴
۱٫۱۰5۶۸5
۱٫۱۱۲55
۱٫۱۱5۸۵
۱٫۱۱۲۳
۱٫۱۱۵5۵۶
۱٫۱۰۰۵۳۱۸
۱٫۱۱۵۶۶
۱٫۱۱۲5۲۳۵
۱٫۱۱۸۸۱۲۰۱۳
۱٫۱۸۸۲5۱۵۴۶
۱٫۱۰5۴۶۳۸۸
۱٫۱۸۱5۸۵۲۶
۱٫۱۳۱۰۲۰۱۲۵
تعداد محرکهای
قابل کنترل

۱٫۱۸۰۴
۱٫۱۵۸۳

۱٫۰۰۴۵5۴۰

۱٫۰۱۸۳۵5

۱٫۰۱۸5۶

۱٫۱۲۸55۸
۱٫۰۸5

۱٫۱۸۱۸۱۸

۱٫۱۴۰۱55۵

۱٫۰۰۴۸۴

۱٫۰۱۳۱۱۴۳

۱٫۰۳۲۰۸۰5۴۵

۱٫۱۶۸۶5۰۵۴۰

۱٫۱۵۵۳۰۸5۸

۱٫۱5۰۳۰۸۶5

۱٫۱۵۱۴۸۸5۳5

تامین
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۱٫۱۸۵۸
۱٫۱۰۴5
۱٫۱۴۸۰۲۱۳۳
۱٫۱۴۶۲۵5
۱٫۱۸5۶۴
۱٫۱5۳۵۳۰
۱٫۱۸5
۱٫۱۴5۴55
۱٫۱۰۶۴۸۸۳
۱٫۱۸۸۸۸
۱٫۱۰۸۲۵55
۱٫۱۱۸۸۱۲۰۱۳
۱٫۱۸۸۲5۱۵۴۶
۱٫۱۰5۴۶۳۸۸
۱٫۱۸۱5۸۵۲۶
۱٫۱۳۱۰۲۰۱۲۵
محدودیت تغییر
دور
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جدول  -۴ماتریس مقایسات زوجی گزینهها به همراه وزن آنها
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جدول  -۵وزن نهایی گزینهها

0.06044

0.333333

0.181

هزینهی سرمایه گذاری
اولیه

0.1208715

0.6666666

0.181

هزینهی سرمایه گذاری
اولیه

0.07869

0.666667

0.118

بازده انرژی سیستم

0.0393447

0.3333333

0.118

بازده انرژی سیستم

0.02362

0.25

0.094

قابلیت اطمینان

0.0708739

0.75

0.094

قابلیت اطمینان

0.0453

0.25

0.181

هزینههای عملیاتی

0.1359126

0.75

0.181

هزینههای عملیاتی

0.01022

0.25

0.041

تعمیر و نگهداری

0.0306538

0.75

0.041

تعمیر و نگهداری

0.00815

0.25

0.033

محدودیت فضای نصب

0.0244385

0.75

0.033

محدودیت فضای نصب

0.02089

0.75

0.028

محدودیت تغییر دور

0.0069643

0.25

0.028

محدودیت تغییر دور

0.01306

0.125

0.105

دسترسی به توان
الکتریکی

0.0914544

0.875

0.105

دسترسی به توان
الکتریکی

0.00646

0.25

0.026

شرایط محیطی

0.019378

0.75

0.026

شرایط محیطی

0.00472

0.166667

0.028

اپراتور

0.0235934

0.8333333

0.028

اپراتور

0.01503

0.833333

0.018

کنترل سرعت

0.0030051

0.1666666

0.018

کنترل سرعت

0.01904

0.666667

0.029

توان ورودی

0.0095176

0.3333333

0.029

توان ورودی

0.00222

0.166667

0.013

گسترهی محرکها

0.0110786

0.8333333

0.013

گسترهی محرکها

0.01144

0.833333

0.014

تعداد محرکهای قابل
کنترل

0.0022886

0.1666666

0.014

تعداد محرکهای قابل
کنترل

0.07613

0.833333

0.091

تامین

0.0152252

0.1666666

0.091

تامین

0.3954

وزن نهایی

0.6046003

وزن نهایی
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حاصل
ضرب
وزنها

وزن گزینه
برای آن
معیار

وزن معیار

VFD

حاصل ضرب
وزنها

وزن گزینه
برای آن
معیار

وزن معیار

هیدروکوپلینگ

نتیجه گیری
همانگونه که در جدول مذکور مشاهده میشود وزن نهایی گزینهی تغییر دور توسط کوپلینگ هیدرولیکی حدودا برابر  ۱.۶و
وزن نهایی گزینهی تغییر دور با سیستم  VFDبرابر  ۱.۴است .این موضوع نشان دهندهی آن است که در این پروژه با توجه به
شرایط در نظر گرفته شده برای پروژه ،کوپلینگ هیدرولیکی گزینهی بهتری جهت تغییر دور است.
اگرچه تغییر در فرضیات پروژه میتواند منجر به تغییر در نتیجهی تصمیمگیری ما شود ،اما این الگوریتم تصمیمگیری قابلیت
تعمیم به سایر پروژههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را دارد .این الگوریتم حتی قابلیت ارتقا جهت در نظر گرفتن سایر
روشهای تغییر دور مانند استفاده از توربین و ،...را دارد ،به شرطی که اطالعات موردنیاز این گزینهها برای محاسبهی اوزان تهیه
شده باشد.
جهت سنجش صحت این تصمیمگیری ،میتوان با تنظیم یک پرسشنامه و گرفتن نظر کارشناسان برای بدست آوردن وزن
هرکدام از معیارها و گزینههای مربوط به آنها اقدام نمود .در این صورت میتوان از مزیت بسیار مهم روش تصمیمگیری با استفاده
از تحلیل سلسله مراتبی ،که همان تعیین نرخ ناسازگاری است ،برای محک نظر کارشناسان استفاده نمود .به عبارتی دیگر ،اگر پس
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از تحلیل نتایج پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدیم که نرخ ناسازگاری ماتریس باالتر از مقدار
. نظرات مربوط به آن پرسشنامه حذف شده و نتایج الگوریتم از خطا های اینچنینی مصون خواهد ماند،قابل قبول است
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