
 

 

 

 

 

 

 

 AHPفوالد سازی با استفاده از روش ترکیبی  هایانتخاب مدل حمل محصوالت شرکت

 شرکت فوالد خوزستان –مطالعه موردی  TOPSISو 

 
 فرهاد خزائلی

  خوزستان فوالد شرکت 
 

 
 چکیده

 یهای فوالدمدلی جهت انتخاب روش حمل محصوالت تولیدی شرکت تعریفحاضر،  تحقیقهدف 

د، با در این رویکراست. در حال حاضر محصوالت به وسیله کامیون و خطوط ریلی مورد انتقال می یابند. 

از روش های تصمیم گیری مدرن، عوامل موثر در انتخاب مدل حمل و نقل تعیین و  وزن دهی استفاده 

شترین ی از بیگردید. در بررسی های انجام گرفته مشخص گردید، روش انتقال محصوالت با خطوط ریل

 بندی، عدم دسترسی دائمی و گرانی، توانستهمطلوبیت برخوردار است. روش ریلی علیرغم مشکالت زمان

ها کسب کند. استفاده از حمل و نقل ریلی های مد نظر متولیان را مطابق رای آنآلبه طور کلی تمامی ایده

واند انتخاب تانسانی و کیفیت حمل، میبه دلیل مصرف سوخت کمتر، ایمنی بیشتر، درگیری کمتر نیروی 

 مطمئنی در حمل فوالد باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 ود.ش حمل و نقل محصوالت به عنوان قسمت قابل توجهی از زنجیره اقتصاد تولیدکنندگان شناخته می    

محصوووول تهیه شوووده در کارخانه باید به نحوی مطلوب به مرادی ارسوووالی برسووود. در کشوووور با توجه به   

های انتقال محصووول شووناخته  ای به عنوان روشهای جغرافیایی، دو روش عمده حمل ریلی و جادهویژگی

چالش اصووولی در بحم حمل و نقل بار، تعیین عوامل موثر در انتخاب مدل حمل و نقل              .[1] شووووند می

ستفاده از آن       می صمیم گیری و ا شخص کردن فاکتورهای تاثیرگذار در ت شد. م یم صم های تها در مدلبا

ه ترین رویکرد، مقایسووورایجترین و قدیمی. در بحم انتخاب مدل، گیری، بسووویار حائه اهمیت خواهد بود

های های انتخاب، از حالت تک بعدی به مدلهای اخیر مدلاما در سووال .[2]  بوده اسووتها مسووتقیم قیمت

د کننده، نوع  ویژگی تولی زمان، قیمت،   پیچیده ریاضوووی با در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد چون کیفیت،         

 .[3]کاال و ... تغییر یافته است 

و  دیمف یروش  روش استخوان ماهی باشد.  های تعیین فاکتورها، روش استخوان ماهی می یکی از روش 

سا     شنا ست.     ییارزشمند در حل و  سائل ا سئله رو  ،در این نمودارم و اجهاء و  شود یم ی نوشته سر ماه  یم

اطالعات به همراه  یتمام ت،یکه در نها ردیگیدر نمودار و شوواخه ها قرار  م یتاطالعات مسووئله به صووور 

 .[4] شودیم میترس یو به شکل اسکلت ماه یرینمودار به صورت تصو

 است. (1MCDM)های تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری در فضای چند فاکتوری، نیازمند روش

ست آوردن بهترین گهینه  MCDMهای مختلفی برای روش ست وجود دارد. هدف از این انتخاب بد  ای ا

 . [5] که باالترین میهان رضایت در معیارها را داشته باشد

میلیون تن فوالد خام، دومین تولید کننده فوالد  5/3شوورکت فوالد خوزسووتان با تولید سوواالنه بیش از   

صادرات این محصوالت به میهان نهدیک به     خام در خاورمیانه محسوب می  میلیون تن،  9/1شود. رکورد 

ست. از طریق بندر امام خمینی  صحیح حمل کاال از مردا تا       بوده ا سیار مهم، انتخاب مدل  سائل ب یکی از م

یافتن روش   گیرد. لیکنای مورد اسوووتفاده قرار می بندر اسوووت. در حال حاضووور دو روش ریلی و جاده      

روش مطلوب شووود. در این تحقیق سووعی بر آن شووده مسووائل مورد نظر مدیران محسوووب میتر، از مطلوب

 حمل و نقل با نگاهی همه جانره انتخاب گردد. 

 

 

 

                                                           
1  Multi Criteria Decision Making 



 روش تحقیق

توان، فاکتورهای موثر در انتخاب روش در این تحقیق، مدلی پیشوونهاد شووده اسووت که به کمک آن می

گام تشووریح   چهارحمل و نقل محصوووالت به مرادی ارسووالی مشووخص گردد. برای این منظور، مدل در    

شمش    می شنهادی، روش حمل و نقل  سی کاربرد رویکرد پی شرکت فوالد    گردد. برای برر صادراتی  های 

 گرفته است.خوزستان به بندر امام خمینی مورد بررسی قرار 

ستفاده از توفان      گام اولدر  ستخوان ماهی و با ا ستفاده از روش ا اب ، فاکتورهای موثر در انتخذهنیبا ا

عوامل موثر بر و  گرفتهشووود. در این روش ارسووال محصووول به صووورت پایدار در را  قرار  مشووخص می

 یم  4آالت نیو ماشوو  3یانسووان یروی، ن 2، روش اجرا 1ههینهکه شووامل  گردیدانتخاب  M 4اسووا  روش 

  باشد.

، عوامل یافته شوووده از گام قرل به       5AHPبا اسوووتفاده از روش تصووومیم گیری چند معیاره       گام دوم در 

ستفاده از جدول     سه، تعیین وزن عوامل       1صورت زوجی و با ا صل از این مقای سه گردیدند. نتیجه حا مقای

 هایسووتمیسوو نتریاز جامع یکی ،مراتری سوولسووله  لیتحل ندیفرآاثرگذار در انتخاب مدل حمل و نقل بود. 

 یرگیمیروش تصم  کی   AHPف،یبنا به تعر. چندگانه است  یارهایبا مع یرگیمیتصم  یشده برا  یطراح

ست که به کمک آن م  صم  توانیا سته به مع  یماتیت ست را اتخاذ نمود. ا  یمتفاوت یارهایکه واب روش  نیا

و بر  یقو یتئور یبر مرنا نیهمچن کند.یفراهم م یمراتر را به صوورت سولسوله    هامکان فرموله کردن مسوئل 

 .[6] بنا نهاده شده است یهیاسا  اصول بد

شدند. این روش   در ابتدا روش  سوم گام در  شخص  شرایط جغرافیایی و    های حمل و نقل م سته به  ها ب

، که یک  6TOPSISهای بدسووت آمده با اسووتفاده از روش گردند. روشها تعیین میاسووتراتژیک شوورکت

های مفهوم اصلی این روش جهت تعریف راه حل وزن دهی شدند.  است  روش تصمیم گیری چند معیاره  

یده  یده  آل مثرت و راه حل  ا یده  باشووود. راه حل   آل منفی میهای ا ئه حد     های ا به منظور ارا کثر اآل مثرت 

های انتخابی اسووتا گهینهرسوواندن معیارهای مربوط به ههینه اسووت. در همین ر لمعیارهای سووودآور و حداق

ه باشد.  های منفی قرار داشت ه از راه حللآل مثرت و بیشترین فاص  های ایدهباید در کمترین فاصله از راه حل 
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با مشوووکل  MCDMگیری که فاکتورهای زیادی در آن دخیل باشوووند فرآیندهای در فرآیندهای تصووومیم

در مطالعه  .[7]باشوودتر میگیری منطقیبرای تصوومیم TOPSIS ند. در چنین شوورایطی روششووومواجه می

ستفاده از متغیرهای جدول    TOPSISجدول مربوط به شرکت فوالد خوزستان،    تکمیل  1توسط خرره، با ا

کند خرره بدون نیاز به قضوواوت عددی و تنها با اسووتفاده از تجربه خود، نظر گردید. این متغیرها کمک می

 .بیان کندکارشناسی خود را به راحتی 

پس از جمع آوری نظر خررگان، با اسووتفاده از میانگین گیری هندسووی، نظرات خررگان  چهارمگام در 

تهیه گردید.  Dماتریسووی با عنوان ماتریس  TOPSISبا توجه به معیارهای مربوطه به روش تجمیع شووده و 

سی(       Dماتریس  سی )هند سا  روش اقلید ضرب   Vسپس ماتریس بی مقیا  وزین  نرمال گردید. بر ا با 

شخص  آلدر وزن معیارها بدست آمد. ایده  Dنرمال های ماتریس مولفه های مثرت و منفی برای هر معیار م

محاسره گردید. شاخص   " -d"و منفی " +d"آل مثرت ها از ایدهگردید و فاصله اقلیدسی هر یک از گهینه  

شاخص رتره  Ciترکیری  سره گردید. گهینهبندی به عنوان  شاخص ترکیری     ها محا ستفاده از  ها گهینه Ciبا ا

سا  بهرگ به کوچک طرقه  سخ   بر ا شدند. و نهایتا پا سا    هابندی  شخص  هشاخص  وزن ترکیریبر ا ا م

 گردید.

 

 نتایج و بحث

ستخوان ماهی    با  ستفاده از روش ا شد عوامل   ا شخص  ستر  بودن،   ی چونم سیله احتمال در د  خرابی و

، آلودگی زیسووت محصووول نیروی انسووانی، کیفیت حمل تعدادحمل، قیمت تمام شووده، خطای انسووانی،  

با توجه به نتایج روش اسوووتخوان  محیطی، ایمنی و سووورعت، معیارهای سووونجش روش حمل خواهند بود.

یان کرد ب AHPبدسووت آمد. نتایج مقایسووه زوجی به روش  2جدول  مقایسووه زوجی مطابقماهی، ماتریس 

شترین توجه مدیریت به عامل قیمت حمل و نقل می  سرعت و کیفیت حمل در جایگاه    بی شد. پس از آن  با

اند. این در حالی اسوووت که خرابی وسوووایل نقلیه، خطای نیروی انسوووانی و تعداد     بعدی اهمیت قرار گرفته   

ست.     سانی از توجه کمتری در این عوامل برخوردار ا ست آمده از دادهتحلیل نتایج نیروی ان وش ر های بد

TOPSIS    کند، روش ریلی، بیشوووترین نهدیکی را به    نشوووان داده شوووده اسوووت بیان می    3که در جدول

کند، حمل و نقل ریلی به دلیل کیفیت های مد نظر متولیان حمل محصووول دارد. این مفهوم بیان میآلایده

ی برخوردار ی و آلودگی پایین از مطلوبیت بیشتر بهتر، ایمنی باالتر، خرابی کمتر، خطای کمتر نیروی انسان 

 است.



 گیری:نتیجه

گیری منجر به انتخاب محدود خواهد شوود. انتخاب حاصوول از این  نگاه تک بعدی به مسووائل تصوومیم 

تواند نتایجی به همراه داشته باشد که در طوالنی مدت توانای پوشش همه نیازها را نداشته باشد.       روش می

نشان داد اگر بنای تصمیم گیری بر معیار سنتی قیمت تمام شده باشد،       فوالد خوزستان  شرکت مطالعه مثال 

های تصمیم گیری ای گهینه حتمی خواهد بود. حال آنکه مقایسه دو مدل حمل به کمک روشحمل جاده

AHP  وTOPSIS بندی، عدم دسوووترسوووی دائمی و موید آن بود که روش ریلی علیرغم مشوووکالت زمان

سته به طور کلی تمامی ایده گرانی، توا سب کند و گهینه اول ب های متولیان را مطابق رای آنآلن شد.  ها ک ا

سانی و           شتر، درگیری کمتر نیروی ان سوخت کمتر، ایمنی بی صرف  ستفاده از حمل و نقل ریلی به دلیل م ا

برنامه دراز  بایسووتتواند جایگهین مطمئنی در حمل فوالد باشوود. بنابراین متولیان امر میکیفیت حمل، می

 های قرار دهند. مدت خود را بر توسعه این مدل جهت بهرود کاستی
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 بودن
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 حمل

 معیار قیمت
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 روش ریلی جاده ای
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