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چکیده هدف از این تحقیق کمک به خریداران گاز طبیعی مایع جهت انتخاب قراردادهای مختلف و سطح میزان خرید در دورههای
زمانی مختلف می باشد .برخی از این قراردادها دارای تخفیف کلی و برخی نموی هستند .عوامل مهم در قراردادها نرخ تبخیر ،کیفیت و
هزینه های عملیاتی می باشند .با استفاده از تکنیک لینمپ وزن و بهترین سطح هر یک از عوامل فوق تعیین می شود .سپس با یک مدل
ریاضی عدد صحیح مختلط ،انتخاب قرارداد ،میزان بهینه خرید از هر قرارداد و نوع تخفیف استفاده شده در هر دوره با درنظر گرفتن میزان
خرید از بازار فعلی توسط خریدار ،مشخص می گردد .مدل عددی بر اساس داده های واقعی بوده و مدل ریاضی بر اساس نرم افزار گمز حل
شده است .نتایج نشان می دهد که از  21قرارداد پیشنهادی به خریدار ،فقط  5قرارداد انتخاب شده است که  1قرارداد از تخفیف نموی و
 3قرارداد از تخفیف کلی استفاده کرده اند.
کلمات کلیدی گاز طبیعی مایع ،روش لینمپ ،انتخاب قرارداد ،مدل تخفیف

تغییر در بخشی یا کل قرارداد ،بزرگترین تهدید برای خریداران
می باشد که تاثیر زیادی بر اقتصاد آن کشورها دارد .بحران
کالیفرنیا در سال  2991یک مثال مناسب از چالش قراردادهای
بلند مدت است که در زمان افزایش قیمت های گاز طبیعی مایع
رخ داد .[4].بعد از این بحران ،بسیاری از خریداران و
فروشندگان به دنبال عقد قراردادهای خرید و انعطاف پذیری در
بندها و مفاد آن بوده اند] [5و ] .[6ضمناً در برخی از قراردادها
شرایط لغو قرارداد نیز در نظر گرفته شده است که ممکن است
این امر به سود یا ضرر خریدار و یا فروشنده تبدیل شود ] [7و
].[8

 -1مقدمه
نرخ مصرف گاز طبیعی مایع از سال  2991به طور شگرفی در
حال افزایش می باشد و این روند در آینده نیز ادامه خواهد
داشت .پیش بینی های مختلف نشان می دهد که این نرخ به 31
درصد از کل مصرف سوخت انرژی های جهان می رسد].[2این
پیشرفت زیاد مصرف گاز طبیعی مایع در جهان به خاطر
پیشرفت در تکنولوژی می باشد] . [1در گذشته استخراج،
تبدیل گاز طبیعی به مایع ،حمل و نقل و تبدیل مجدد به گاز
نیازمند تامین منابع مالی و صرف هزینه های زیادی بود .به
همین دلیل بسیاری از فروشندگان ،خریداران را مجبور می
کردند که قراردادهای بلند مدت با آنان امضاء نمایند تا
بدینوسیله با حمایت مالی خریداران ،در این پروژه ها سرمایه
گذاری نمایند ] .[3بلندمدت بودن قراردادها و عدم امکان ایجاد
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یکی از معدود تحقیقات صورت گرفته در خصوص انتخاب
قرارداد گاز طبیعی مایع توسط خلیل پور و کریمی ] [9صورت
پذیرفته است .آنها با احتمالی در نظر گرفتن تقاضا و قیمت ،یک
مدل ریاضی برای انتخاب قرارداد معرفی کردند به طوری که بر
اساس آن بتوان قراردادهای فروش گاز طبیعی مایع را در شرایط
عدم اطمینان انتخاب کرد.
هدف از این تحقیق ارائه یک مدل ریاضی برای خریداران گاز
طبیعی مایع می باشد .زمانی که یک خریدار با چندین پیشنهاد
فروش در دوره های زمانی مختلف روبرو می گردد ،با درنظر
گرفتن عوامل کلیدی جهت انتخاب قراردادها ،سطح مطلوبیت
آن عوامل را بر اساس روش لینمپ به دست می آورد .همچنین
با در نظر گرفتن متغیر تخفیف های نموی و کلی نهایتاً توسط
یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط ،این قراردادها را با سطوح
بهینه عوامل درنظر گرفته شده ،مقایسه نموده تا قراردادهایی که
کمترین فاصله با سطح مطلوبیت را دارا می باشند ،انتخاب نماید.
در مسئله انتخاب تامین کننده ،اکثر تحقیقات متمرکز بر
استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و رتبه بندی
تامین کنندگان بر اساس نظرات خبرگان است که ادبیات غنی
در این زمینه وجود دارد .اما در این تحقیق که بر اساس تحقیق
کریم پور و خلیلی ] [9بنا شده ،یکی از موارد انتخاب فروشنده
است و در کنار آن موارد دیگری نظیر تعیین میزان خرید،
تصمیم گیری و انتخاب نوع تخفیف می باشد که جنس آن با
مسائل انتخاب تامین کننده فرق دارد .در مسئله انتخاب تامین
کننده بدلیل استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
مقدار خرید از تامین کنندگان مشخص نمی گردد اما در این
تحقیق میزان خرید از هریک از فروشندگان منتخب با استفاده
از از برنامه ریزی عدد صحیح مختلط تعیین می گردد.
این تحقیق از بخش های زیر تشکیل شده است .بخش اول
مربوط به مقدمه می باشد .در بخش دوم به ادبیات تحقیق
مسئله پرداخته می شود .در بخش سوم روش لینمپ و مدل
ریاضی انتخاب قرارداد معرفی می گردد .بخش چهارم مربوط به
حل مسئله می باشد .نتیجه گیری و راهکارهای مدیریتی در
بخش پنجم ارائه شده است.

-2ادبیات تحقیق
در دنیای پیچیده امروز ،فروشندگان و خریداران در هنگام تهیه
قرارداد با مشکالت متعددی روبرو هستند .در زمان امضاء قرارداد
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پیش بینی اینکه در آینده چه اتفاقی می افتد و یا چه مشکالتی
بروز پیدا می کند ،سخت خواهد بود .همچنین خریدار به یک
چارچوب علمی که در آن امکان انتخاب از بین فروشندگان
مختلف وجود داشته باشد ،نیاز دارد .در خصوص انتخاب قرارداد
تحقیقات مختلفی صورت پذیرفته است .مبحث انعقاد قرارداد و
خرید گاز طبیعی مایع نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .در
زمینه خرید گاز طبیعی مایع تحقیقات بسیار کمی در دنیا
صورت پذیرفته است .اگر چه در دیگر زمینه ها از قبیل
قراردادهای زنجیره تامین ،قراردادهای انرژی و غیره تحقیقاتی
انجام پذیرفته است.
در زمینه نفت و گاز کالفا و گروسمن ] [21نشان دادند که
چگونه می توان یک قرارداد را با در نظر گرفتن قیمت بهینه در
محیط نامطمئن در صنعت نفت و گاز انتخاب کرد .در این
تحقیق بستن قرارداد یک راه حل جهت از بین بردن نگرانی های
بین خریدار و فروشنده از تجارت ،عنوان شده است .قیمت یک
عامل احتمالی که متاثر از عوامل محیطی است ،در نظر گرفته
می شود .مسئله برای دو حالت تقاضای ثابت و تقاضای خطی
بررسی شده است و با در نظر گرفتن متغیرهای قیمت ،تقاضا و
سه حالت تخفیف )2تخفیف بعد از یک مقدار مشخص
خرید)1تخفیف خرید در حجم زیاد و )3تخفیف در قراردادها در
زمان ثابت حل شده است.در این تحقیق از روش برنامه ریزی
عدد صحیح مختلط غیرخطی دو مرحله ای برای حل این مسئله
استفاده شده است .گویگوس و همکاران ] [22طی تحقیقی یک
مدل برای مدیریت و قیمت گذاری قراردادهای گاز طبیعی مایع
با در نظر گرفتن حالت های مختلف بیان نمودند .نوآوری این
قراردادها اجازه می دهند تا کشتی ها محموله ها را قبل از تاریخ
های معین بارگذاری کرده و گزینه لغو کردن را برای آن در نظر
بگیرند .از آن جا که در قراردادهای فروش گاز طبیعی مایع،
قیمت نقش عمده ای را بازی می کند و قیمت مدام در حال
تغییر و نوسان بوده و احتمالی می باشد ،لذا برای حل این مسئله
از روش برنامه ریزی مختلط احتمالی صفر و یک استفاده شده
است .نتایج تحقیق نشان داده است که قیمت می تواند عامل
مهم و تعیین کننده ای در بستن قراردادهای گاز طبیعی مایع
باشد .مکسول و ژو ] [21طی مطالعه ای به بررسی قیمت گاز
طبیعی ،هزینه-های حمل و نقل و میزان واردات گاز طبیعی
مایع پرداختند .آنها جهت بررسی قیمت های گاز طبیعی مایع از
روش  VARاستفاده نمودند .نوآوری این تحقیق تمرکز بر یک
روند  21ساله در خصوص قیمت های گاز طبیعی مایع در
بازارهای فروش فعلی آمریکا و هزینه های حمل و نقل آن می
باشد .آنها نشان دادند که قیمت گاز طبیعی مایع می تواند نقش
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بسیار مهمی در این صنعت بازی نماید .خلیل پور و کریمی
] [23طی تحقیقی به بررسی نحوه انتخاب قراردادهای گاز
طبیعی مایع پرداختند .آنها جهت حل این مسئله مواردی چون
قیمت گاز طبیعی مایع ،طول قرارداد ،اینکوترمز و کیفیت گاز را
در نظر گرفتند .همچنین برای انتخاب قراردادهای بهینه از بین
قراردادها از روش برنامه ریزی عدد صحیح مختلط استفاده
کردند .نتایج نشان داد که انتخاب قراردادهای بهینه گاز طبیعی
مایع به دلیل عوامل پیچیده ای چون قیمت ،انعطاف پذیری،
زمان ،کیفیت ،تخفیف و دیگر عوامل بسیار سخت می باشد.
روئستر ][24طی تحقیقی به بررسی تغییر ساختار قراردادهای
بین المللی گاز طبیعی مایع پرداخت .نوآوری این تحقیق این
است که برای اولین بار بر روی قراردادهای بلند مدت گاز
طبیعی مایع تمرکز کرده است .او به دنبال ارائه یک رویکرد
جهت انتخاب قراردادهای بلند مدت با در نظر گرفتن هزینه ها
بود .نتایج نشان داد با افزایش درخواست های خرید گاز طبیعی
مایع ،زمان قراردادها کمتر شده است .هیرشهاسن و نیومن
] [25در تحقیقی به بررسی قراردادهای بلند مدت و ویژگی های
دارایی های این نوع قراردادها در صنعت گاز طبیعی مایع
پرداخته اند .نوآوری این تحقیق بررسی قراردادهای گاز طبیعی
با در نظر گرفتن عواملی است که تا کنون ارائه نشده و همچنین
با استفاده از برنامه ریزی پویا این عوامل و تاثیر آنها را بر روی
قراردادها را مورد بررسی قراردادند .آنها با بررسی  322قرارداد به
این نتیجه رسیدند که بعلت رقابتی شدن بازار ،طول زمان
قراردادهای گاز طبیعی مایع کاهش یافته است و قراردادهایی که
اجرای آنها منوط به سرمایه گذاری می باشد به طور متوسط
زمان اجرایشان سه سال افزایش داشته است.
در زمینه قراردادهای انرژی نیز تحقیقاتی صورت پذیرفته است.
گارتنر و همکاران ] [26به بررسی نحوه طراحی قراردادها بر
اساس منابع پاسخگو به تقاضا در صنعت الکتریسیته پرداختند.
آنها برای حل مسئله پس از تعیین متغیرهای مسئله سه سناریو
انعطاف پذیری در بازار ،ارائه پیشنهاد در بازارهای مبهم ،و
سناریو در دسترس بودن قرارداد برای مشتریان را در پیش
گرفتند و با استفاده از روش برنامه ریزی دو سطحی مسئله را
حل نمودند .نتایج نشان داده است که قراردادهای منعطف سخت
تر پیاده سازی می شوند.کین و همکاران ] [27طی تحقیقی به
بررسی عملکرد انتخاب مدل های قراردادهای انرژی با استفاده از
روش های تصمیم-گیری چند معیاره پرداختند .آنها بیان کردند
که چگونه با استفاده از روش  TODIMو متغیرهای زبانی نظر
خبرگان را در خصوص انتخاب قراردادهای انرژی جمع آوری
کرده و بر اساس روش تصمیم گیری چند شاخصه این قراردادها

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

344

را انتخاب می نمایند .در واقع نوآوری این پژوهش شناسایی
عوامل کلیدی در قراردادهای  ،EPCاستفاده از روش
 TODIMبا متغیرهای زبانی و پیاده سازی این مسئله در
دنیای واقعی می باشد .نتایج ،انتخاب قراردادهای  EPCبا
استفاده از روش  TODIMرا نشان می دهد .هیو و ویسنت
] [28به انتخاب قراردادهایی در صنعت برق پرداختند .آنها بر
اساس تحقیقات پیشین چهار بُعد رضایت ،کیفیت ،تحویل و
هزینه را در نظر گرفته و برای این چهار بُعد  26معیار تعریف
کردند .نوآوری این تحقیق ترکیب دو روش امتیاز دهی و
استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی است .نتایج تحقیق پس از
انجام در دنیای واقعی نشان داد که مدیران شرکت های برقی
جهت انتخاب قرارداد تمرکز بیشترشان بر روی بُعد هزینه می
باشد .اولیویرا و همکاران ] [29یک مدل برای طراحی قرارداد
برای صنعت برق ارائه کردند .در این تحقیق چندین خرده فروش
و تولیدکننده با توجه به ساختار آینده بازار در نظر گرفته شده
است .نوآوری این تحقیق بررسی قراردادها در بازارهای آزاد
فروش الکتریسیته فعلی و آتی و همچنین بررسی قراردادهای دو
طرفه می باشد .نتایج نشان داده است که با گسترش بازارهای
آتی در صنعت برق اسپانیا ،این بازار با بهبود کارایی باعث کاهش
قیمت خرده فروشی ها گردیده است .همچنین ایجاد تعرفه برای
قراردادها باعث افزایش کارایی در مدیریت زنجیره تامین می
شود .بونانس و همکاران ] [11به بررسی مدیریت قراردادهای
انرژی با استفاده از برنامه ریزی احتمالی پرداختند .آنها بیان
کردند که اکثر قراردادهای گاز طبیعی مایع به صورت بلند مدت
بسته شده و این قراردادها خود به قراردادهای سالیانه تقسیم می
شوند که در هر یک از قراردادهای سالیانه قیمت ها در قراردادها
مشخص می گردند .از آن جا که قیمت ها نامطمئن است برای
حل مسئله می بایست از برنامه ریزی پویای احتمالی استفاده
کرد .نوآوری این تحقیق استفاده از روش درخت مقدار برداری
زمانی که متغیرهای تصادفی از روش احتمالی گوسین تبعیت
می کنند ،است .سپس داده ها در دنیای واقعی توسط این روش
حل شده است.
در زمینه انتخاب قراردادهای زنجیره تامین نیز تحقیقاتی صورت
پذیرفته است .گائو و تیان ] [12یک قرارداد چند دوره ای برای
کاالهای ضروری در زنجیره تامین طراحی کردند .از آن جا که
دولت و شرکت ها قراردادهای بلند مدت با هم امضاء می نمایند
این محققان نیز در تحقیقشان همکاری های بلند مدت را در
نظر گرفتند .این مسئله با استفاده از روش تابع مطلوبیت و تابع
الگرانژین حل گردیده است .نتیجه تحقیقات نشان داده است که
یک قرارداد چند دوره ای بسیار بهتر از قراردادهای یک دوره ای
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می باشد .بعالوه هر دو طرف این قرارداد از این نوع طراحی سود
الزم را بهره مند خواهند شد .ژنگ و همکاران ] [11مطالعه ای
در خصوص قیمت ،گردآوری و طراحی قرارداد برای زنجیره
تامین معکوس با در نظر گرفتن اطالعات ناقص انجام داده اند.
آنها دو سناریو اطالعات کامل و اطالعات ناقص برای دو شرکت
غیر همکار در نظر گرفتند .نوآوری این تحقیق جمع آوری و
استفاده از عامل قیمت در قراردادها ،در نظر گرفتن دو سناریو
اطالعات کامل و ناقص در تحلیل اطالعات و در نهایت جمع
آوری تمام اطالعات حتی اطالعات خصوصی قراردادها جهت در
نظر گرفتن و حل در مدل می باشد .نتایج نشان داد که اطالعات
ناقص یک تاثیر منفی بر روی قراردادهای زنجیره تامین معکوس
می گذارد .کای و همکاران ] [13طی تحقیقی به بررسی
طراحی قراردادهای انعطاف پذیر برای زنجیره تامین بر اساس
حساسیت تقاضا ،تقسیم درآمد و تخصیص یارانه به تامین
کنندگان پرداخته است .در این تحقیق دو نوع یارانه برای
محصوالت و موجودی کاالهایی که به فروش نرفته در نظر گرفته
شده است .برای حل این نوع مسائل از داده ها بر اساس
متغیرهای ذکر شده از روش تئوری بازی ها استفاده شده است.
نتایج این تحقیق کمک می کند تا طراحان این نوع از قراردادها
بتوانند قراردادهایی طراحی نمایند تا بهترین قیمت ،بیشترین
نرخ تقسیم درآمد ،کمترین میزان موجودی را داشته باشد.
اسلویس و جیوانی ] [14نحوه چگونگی انتخاب قرارداد در زمینه
زنجیره تامین را نشان دادند .در این تحقیق سه متغیر اصلی
زنجیره تامین یکپارچه ،عملکرد زنجیره تامین و آشنایی با
زنجیره تامین را انتخاب و برای نشان دادن روابط بین این
متغیرها جهت انتخاب قرارداد از رگرسیون لجستیک استفاده
کردند .ارائه یک مدل برای طراحی قراردادها جهت حد اکثر
کردن سود بر اساس این سه متغیر که بر اساس شکاف
تحقیقاتی و بررسی ادبیات تحقیق قبلی می-باشد نوآوری این
تحقیق است .این مدل در دنیای واقعی و بین چندین شرکت
اروپایی اجرا گردید تا بر اساس آن روابط بین متغیرها مشخص
گردد .ساها و همکاران ] [ 15با استفاده از برنامه ریزی فازی
احتمالی چند هدفه مدلی را برای انتخاب قرارداد زنجیره تامین
ارائه کردند .آنها مسئله را بر اساس محدودیت های بودجه و
ریسک ،برای قراردادهای بلند مدت مدل سازی و حل کردند.
همچنین عامل هزینه و تقاضا را به صورت فازی و تصادفی در
نظر گرفتند .مسئله پس از تبدیل به یک مدل یک هدفه توسط
روش های معیارهای سراسری و مجموع وزن ها بر اساس داده
های فازی حل گردید .نتایج نشان داد قراردادهای بلند مدت
دارای بیشترین ریسک برای تولید کننده می باشند .والچس
] [16نشان داد چگونه با استفاده از روش های تصمیم گیری
چند معیاره می توان یک قرارداد زنجیره تامین بین خریدار و
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

فروشنده تنظیم نمود .نوآوری این تحقیق ارائه یک ترکیب کامل
تر از تحقیقات انجام شده و متغیرهای مربوط به آن در زمینه
انتخاب قرارداد بهینه است .والچس  28مورد را در معیارهای
قرارداد ،زنجیره تامین ،محیط و رقابت دسته بندی و سپس با
استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای ،معیارها و زیر
معیارها را اولویت بندی نمود .نتایج نشان داد که عواملی چون
سیاست ها ،تکنولوژی تامین کنندگان ،مسائل حساس ،قدرت
خریداران ،اقدامات قانونی قدرت تامین کنندگان عوامل دارای
اولویت می باشند .پریگنه و وونگ ] [17یک روش ناپارامتری
برای انتخاب قرارداد خرید با در نظر گرفتن خطرات و مشکالت
ارائه کردند .این تحقیق در واقع توسعه تحقیق الفونت و تیرول
بوده و نوآوری آن در نظر گرفتن تقاضای احتمالی و تابع هزینه
در انتخاب قراردادها می باشد .آنها در این تحقیق متغیرهای
مختلفی از جمله اندازه شرکت ،تقاضا و هزینه را به عنوان
متغیرهای مسئله در نظر گرفتند .نتایج این تحقیق می تواند
کمک به انتخاب قراردادها یا بیمه ها نماید .تالوری و لی ][18
نشان دادند که چگونه می توان یک قرارداد زنجیره تامین بهینه
انتخاب نمود .آنها دریافتند برای مدیریت برون سپاری قرارداد
باید عواملی همچون انعطاف پذیری ،مدیریت ارتباط ،مناقصه
رقابتی ،مذاکره و مدیریت کیفیت را در نظر گرفت .آنها برای
انتخاب قراردادها از روش برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
استفاده کردند .نوآوری این تحقیق در نظر گرفتن سه حالت
قراردادهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت برای انتخاب
قرارداد زنجیره تامین بهینه است .نتایج تحقیق نشان داد که
قراردادهای بلند مدت نمی توانند قراردادهای بهینه و مناسبی
باشند اگرچه بر روی ایجاد یک رابطه بلند مدت تاکید شده
است.
از دیگر تحقیقات صورت گرفته در زمینه انتخاب قرارداد می
توان موارد زیر را بر شمرد .پاالنسیمای و همکاران ] [19در
خصوص عوامل کلیدی موفقیت انتخاب قرارداد در صنعت
فناوری اطالعات پرداخته اند .آنها دریافتند که عواملی همچون
قراردادهای پیمانکاری ،مجوز داشتن محصوالت ،اجازه استفاده،
محرمانه ماندن اطالعات پرداخت ها ،پذیرش نرم افزار توسط
کاربران از لحاظ سهولت استفاده و غیره بر روی انتخاب بهترین
قرارداد تاثیر می گذارد .آنها برای انتخاب قراردادها بر اساس این
عوامل از تکنیک های آماری همچون تحلیل عاملی و آزمون های
ناپارامتری استفاده کردند .نوآوری این تحقیق ارائه عوامل کلیدی
موفقیت جدید جهت انتخاب قراردادها در صنعت فناوری
اطالعات می باشد .مک فرسون ] [31تحقیقی را در خصوص
معیارهای استاندارد انتخاب قرارداد بوسیله ابزارهای تحلیل
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کیفی در استرالیا انجام دادند .آنها بعد از بررسی عوامل
قراردادها 18 ،عامل مهم و تاثیرگذار را در انتخاب قراردادهای
ساختمان سازی معرفی نمودند.

 -3مدل سازی مسئله تحقیق
-.3.1روش لینمپ
لینمپ یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است که با
استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی ،عالوه بر تعیین وزن
شاخصها می تواند بهترین سطح هر شاخص را نیز مشخص
نماید .این روش برای اولین بار توسط سیرین واسان و شوکر
] [32معرفی گردید .برای استفاده از این روش ،تصمیم گیرنده
باید مقایسات زوجی بین گزینه ها (به صورت کلی نه به تفکیک
شاخصها) انجام دهد .مدل پارامتری روش لینمپ به شرح زیر
می¬باشد

𝑙𝑀in 𝑧 = ∑(𝑘,𝑙)∈𝑠 ∅𝑘,
S.T:
𝑠 ∈ )𝑙 ∀(𝑘,

2
𝑗𝑘𝑟 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 (𝑟𝑙𝑗2 −
) − 2 ∑𝑛𝑗=1 𝑟𝑗∗𝑤𝑗 (𝑟𝑙𝑗 − 𝑟𝑘𝑗 ) + ∅𝑘,𝑙 ≥ 0
𝑛
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که به طور کلی و فارغ از تحلیل وضعیت هر گزینه در هر
شاخص ،نظر کلی خود را نسبت به دو گزینه بیان نماید .در واقع
تصمیم گیرنده بر اساس براورد ذهنی خود ارجحیت یک گزینه
نسبت به دیگری را مشخص می نماید .در جدول  ،1وجود عدد
 2در سطر  iو ستون  jنشان می دهد که از نظر تصمیم گیرنده،
گزینه  iبه طور کلی بهتر از گزینه  jمی باشد و در مکان هایی
که عدد وجود ندارد بدین معنی است که تصمیم گیرنده نسبت
به این دو گزینه نظری ندارد.
در این تحقیق به سه دلیل از روش لینمپ استفاده شد:
 )2روش لینمپ از مقیاسهای امتیازدهی (نظیر مقیاس آقای
ساعتی) برای مقایسه گزینه ها استفاده نمی کند بلکه از
مقیاسهای رتبه ای بهره می برد .برای استفاده از مقیاسهای
فاصله ای باید فرض کرد شدت فواصل با هم یکسان است که در
واقعیت این امر بندرت وجود دارد ][31
 )1در روش لینمپ ،مقدار بهینه هر شاخص مشخص می شود .از
آن جا که تابع هدف مدل پیشنهادی انتخاب گزینه ای است که
وضعیتش در هر معیار از مقدار بهینه آن معیار فاصله کمتری
داشته باشد ،نیاز به مقدار بهینه هر معیار داریم که این آیتم جزو
خروجی های لینمپ است .

𝑛

2
𝑗𝑘𝑟 ∑ 𝑤𝑗 ∑ (𝑟𝑙𝑗2 −
) − 2 ∑ ∑ 𝑟𝑗∗𝑤𝑗 (𝑟𝑙𝑗 − 𝑟𝑘𝑗 ) = 1
𝑠∈)𝑙(𝑘,

𝑠∈)𝑙𝑗=1 (𝑘,

𝑗=1

در مدل فوقk ،و  lاندیس گزینه های تصمیم گیری و  jاندیس
شاخص است .مجموعه  sمجموعه مقایسات زوجی انجام شده
می باشد 𝑗𝑙𝑟 نیز معرف درایه های ماتریس تصمیم گیری است.

)3روش لینمپ بر خالف بسیاری از تکنیکهای وزن دهی ،از یک
مدل ریاضی استفاده می کند و جواب بهینه را نتیجه می دهد.
ضمنا این مدل از نوع برنامه ریزی خطی است که حتی در
مقیاس باال نیز امکان حل توسط نرم افزار را دارد .

∗

متغیرهای اصلی مدل لینمپ 𝑤𝑗 ،و 𝑗𝑟 می باشند که به
ترتیب بیانگر وزن و بهترین مقدار شاخص  jام هستند .متغیر

-3.2تعاریف مسئله

∗

𝑗𝑣 برای خطی سازی مسئله جایگزین 𝑗𝑤 𝑗𝑟 می شود.
همچنین ) ∅_(k,lنشاندهنده ناسازگاری در نظرات تصمیم
گیرنده است که بدنبال کمینه سازی آن هستیم ][31
در روش لینمپ از تصمیم گیرنده خواسته می شود گزینه ها را
دو به دو با هم مقایسه نماید .در این روش تصمیم گیرنده به آنها
امتیاز نمی دهد و فقط برتری هر یک نسبت به دیگری را با
دادن رتبه بیان می نماید .در این روش بر خالف ماتریس
مقایسات زوجی تصمیم گیرنده نمی بایست تمام مقایسات را
انجام دهد و اگر فقط برخی از آنها را نیز انجام دهد مدل توانایی
تحلیل را دارد .در این روش از تصمیم گیرنده خواسته می شود

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

در خصوص مبحث تخفیف و تخفیف های نموی و کلی فرض
نمایید جدول طبقه خرید و قیمت پیشنهادی در یک قرارداد به
شرح جدول  2باشد
جدول .2جدول قیمت و میزان خرید هر طبقه

b-c

a-b

0-a

میزان خرید

𝛾

𝛽

𝛼

قیمت

اگر خریدار بخواهد به اندازه  Kواحد ( )a<k<bخریداری کند،
در تخفیف کلی تمام  Kواحد با قیمت  βواحد محاسبه می شود
www.pqprc.ir
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و رقم پرداختی معادل  kβخواهد بود .اما در تخفیف نمویa ،
واحد از کل خرید با قیمت  αو مابقی ( k-aواحد) با قیمت β
محاسبه می شود و لذا رقم پرداختی معادل kα+(k-a)β
خواهد بود.

-3.3مدل ریاضی مسئله
در این مرحله مدل ریاضی مسئله تشریح میگردد.
اندیس ها و مجموعه ها

=C
 =cاندیس قرارداد
 =Pمجموعه تمام دورههای برنامهریزی
𝑝= اندیس دوره زمانی
 =jاندیس طبقه قیمت پیشنهادی
𝑐 =Jمجموع طبقات قیمت پیشنهادی قرارداد c
𝐼𝐶= مجموع قراردادهایی که دارای تخفیف نموی هستند
𝑂𝐶= مجموعه قراردادهایی که دارای تخفیف کلی هستند
مجموعه قراردادها

 jاز قرارداد c

𝑝𝑆𝐵=

میزان خرید به صورت قرارداد های موقت و جاری

2

در دوره p
𝑐𝑗𝑡𝑞=مقدار گاز خریداری شده در زمان ،tقرارداد  cو طبقه
پیشنهادی j

𝑝𝑣𝑛𝑖=
𝑐𝑗𝑦= اگر از طبقه قیمت پیشنهادی  jاز قرارداد  cخرید شود برابر
موجودی آخر دوره p

 2و در غیر این صورت صفر است.

𝑐𝑧=

اگر قرارداد  cانتخاب شود  2و در غیر این صورت برابر صفر

می باشد.

پارامترها

𝑐𝑧𝑧= آخرین طبقه قیمت پیشنهادی قرارداد c
𝑐𝑗𝑢= حد باالی طبقه قیمت پیشنهادی  jاز قرارداد c
𝑐𝑗𝑙= حد پایین طبقه قیمت پیشنهادی  jاز قرارداد c
𝑝𝐷= تقاضای دوره p
 =MaxInvحد اکثر امکان ذخیره محصول
𝑐𝐶𝑂= هزینه عملیاتی قرارداد c
∗ 𝐶𝑂= مقدار بهینه هزینه عملیاتی
𝑐𝑅𝐸= نرخ بخار گاز قرارداد c
∗ 𝑅𝐸= مقدار بهینه نرخ بخار گاز
𝑐𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑞= کیفیت گاز در قرارداد c
∗ 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑞= مقدار بهینه کیفیت گاز
𝑝𝑡𝑠𝑜𝑐𝑠=هزینه خرید از بازار  Spot marketدر دوره
زمانی P
متغیرها

𝑐𝑗𝑞=

میزان محصول خریداری شده از طبقه پیشنهادی
.Spot Market
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𝑀𝑖𝑛 𝑧 = (∑𝐶𝑐=1 𝑧𝑐 × (𝑂𝐶𝑐 − 𝑂𝐶 ∗ )+∑𝐶𝑐=1 𝑧𝑐 (𝐸𝑅𝑐 − 𝐸𝑅 ∗ ) + ∑𝐶𝑐=1 𝑧𝑐 (𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑐 −
𝑝𝑡𝑠𝑜𝑐𝑠 × 𝑝𝑆𝐵 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 ∗ )+∑𝑐∈𝐶 ∑𝑗𝜖𝐽𝑐 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑗𝑐 × 𝑞𝑗𝑐 + ∑𝑃𝑝=1
()2
S.T:
𝐼𝐶 ∈∀ j=1,c

() 1
𝑐𝑧𝑧 ≠ 𝑗 & ∀ c∈ 𝐶𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽𝑐 : 𝑗 ≠ 1

() 3

𝑐𝑗𝑢 ≤ 𝑐𝑗𝑎 ≤ 𝑐𝑗𝑦 𝑐𝑗𝑢

𝑐)(𝑢𝑗𝑐 − 𝑙𝑗𝑐 )𝑦𝑗𝑐 ≤ 𝑎𝑗𝑐 ≤ (𝑢𝑗𝑐 − 𝑙𝑗𝑐 )𝑦(𝑗−1
𝑐𝑧𝑧 = 𝑗 ∀ c∈ 𝐶𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽𝑐 ,

() 4

𝑐𝐽 ∈ 𝑗 ∀c∈ 𝐶𝑂,

() 5

𝑐)𝑎𝑗𝑐 ≤ 𝑢𝑗𝑐 𝑦(𝑗−1

𝑐𝑗𝑦 𝑐𝑗𝑢 ≤ 𝑐𝑗𝑎 ≤ 𝑐𝑗𝑦 𝑐𝑗𝑙

()6

𝑂𝐶 ∈∀ c

∑𝑗∈𝐽𝑐 𝑦𝑗𝑐 ≤ 1

() 7

𝑐𝐽 ∈ 𝑗 ∀c∈ 𝐶,

𝑐𝑗𝑦𝑀 ≤ 𝑐𝑗𝑎

𝐶 ∈ 𝑐∀

() 8
𝑇 ∈ 𝑡∀

() 9

𝑡𝐷 ≥ 𝑡𝑆𝐵 ∑c∈𝐶𝑡 ∑𝑗∈𝐽𝑐 𝑎𝑗𝑐 + 𝐼𝑛𝑣𝑡−1 +
𝑇 ∈ 𝑡∀

() 21
()22

𝑇 ∈ 𝑡∀

𝑐𝑍𝑀 ≤ 𝑐𝑗𝑦 𝑐𝐽∈𝑗∑

𝑣𝑛𝐼𝑥𝑎𝑀 ≤ 𝑡𝑣𝑛𝐼

𝑄𝐵𝐿 ≥ 𝑐𝑗𝑡𝑞 ∑ ∑ 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑐 × 𝑎𝑗𝑐 −
𝑐𝐽∈𝑗 𝑡𝐶∈c

∑∑
𝑐𝐽∈𝑗 𝑡𝐶∈c

-3.4اعتبارسنجی مدل
رابطه ( )1بیانگر تابع هدف است .سه جمله اول این رابطه بدنبال
کمینه کردن فاصله شاخصهای قرارداد انتخابی از بهترین سطح
شاخصهاست .دو جمله آخر تابع هدف نیز هزینه های خرید را
نشان می دهد .شرط جمع پذیری این پنج جمله آن است که
ضرایب هدف نرمالیزه و بی مقیاس شوند .روابط ( )4( ،)3و ()5
شرایط تخفیف نموی قراردادها را بیان می نمایند .روابط ( )6و
( )7مربوط به تخفیف کلی می باشند .رابطه ( )8ارتباط بین
متغیرهای تصمیم را نشان می دهد و بیان می کند اگر از
طبقه¬ای از قرارداد خرید صورت پذیرد باید آن قرارداد انتخاب
شود .رابطه ( )9مربوط به محدودیت تقاضا می باشد و رابطه
( )21محدودیت مربوط به موجودی کاال را نشان می دهد .رابطه
( )22نشان دهنده این است که جمع کیفیت خرید گاز طبیعی
مایع از یک حدی پایین تر نباشد.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

در حوزه حل مدل ،از نرم افزار گمز نسخه  14و حل کننده
CPLEXاستفاده شده است که روش دقیقی است و در
مدلهای خطی منجر به جواب بهینه می گردد .در خصوص خود
مدل نیز سعی شده که با شرایط دنیای واقعی سازگار باشد.
شاخص ها بر اساس قراردادهای واقعی گاز طبیعی مایع استخراج
شده است و در خصوص مقادیر شاخص ها ،کیفیت گاز از
گزارش تحقیقاتی مورد اشاره زیر ،در خصوص هزینه های
عملیاتی و مقادیر آن از تحقیق سانگورست ] ،[33در خصوص
مقدار خرید گاز طبیعی مایع از مقاله خلیل پور و کریمی ] [23
و در خصوص بخار گاز از تحقیق دوبروتا و همکاران ][34
استفاده شده است.
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تحقیقات قبلی و همچنین قراردادهای گاز طبیعی مایع به دست
آمده اند ،عبارتند از :نرخ بخار گاز ،هزینه های عملیاتی و کیفیت
گاز (چیو و همکاران] ;[35هو و همکاران ] ;[36آن شیهوی-
ویال و همکاران ] ;[37وانگ ];[38یو و همکاران ] .)[39هزینه
های عملیاتی از  311دالر تا  2111دالر به ازای هر  tpaمی
باشد (سانگورست ] )[33و نرخ بخار گاز طبیعی مایع به ازای
هر روز محاسبه شده است (ووچوانگ و همکاران] .)[41جدول
 2بیانگر اطالعات مربوط به کیفیت ،هزینه های عملیاتی و نرخ
بخار گاز می باشد:

 -4تجزیه و تحلیل داده ها
 -4.1داده ها و حل مسئله لینمپ
در این تحقیق از اطالعات مقاله خلیل پور و کریمی ()1122
استفاده شده است .این تحقیق بر اساس یک خریدار و 21
فروشنده می باشد .ابتدا عوامل مرتبط با قراردادهای فروش گاز
طبیعی مایع استخراج می گردد .این عوامل که بر اساس

جدول  .2پیشنهادات فروشندگان

21

22

21

9

8

7

6

5

4

3

1

2

قرارداد

51

53

53

54

54

54

52

52

53

51

52

52

شاخص کیفیت

2229

2213

968

2151

987

2261

2285

2111

2151

2271

2251

2111

هزینه عملیاتی (دالر)

14114

14113

141257

141134

141124

141235

141198

14117

14127

141113

14125

14112

نرخ بخار گاز(روز)

یک فروشنده بر اساس  3متغیر کیفیت گاز ،هزینه های عملیاتی
و نرخ بخار گاز با یک فروشنده دیگر مقایسه می گردد .اگر از
لحاظ پیشنهادات ارائه شده فروشنده اول بر فروشنده دوم
ارجحیت و برتری داشت تقاطع سطر فروشنده اول و ستون
فروشنده دوم عدد یک قرار می گیرد ولی اگر فروشنده دوم
نسبت به فروشنده اول ارجحیت داشته باشد برعکس تقاطع
سطر فروشنده دوم و ستون فروشنده اول عدد یک قرار می
گیرد .جدول  1بیانگر این ترجیحات می باشد.

ابتدا سطح بهینه و وزن شاخصها بر اساس روش لینمپ تعیین
می گردد .همانگونه که ذکر گردید در روش لینمپ گزینه ها
برای مشخص شدن برتری یا عدم برتری با هم مقایسه زوجی
می گردند .در این حالت نظرات و پیشنهادات فروشندگان به
خریدار جمع آوری می گردد و پیشنهادات هر یک از فروشندگان
با فروشنده دیگر بر اساس هر معیار مقایسه و سپس برتری یا
عدم برتری هر یک از آنها مشخص می شود .یعنی پیشنهادات

جدول  .1ترجیحات خبرگان

فروشنده
21

فروشنده
22

2

2

2

2

2

فروشنده
9

فروشنده
8

فروشنده
7

فروشند
6

فروشنده
5

فروشنده
4

فروشنده
3

فروشنده
21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

فروشنده
1

فروشنده
2
فروشنده2
2

فروشنده1
فروشنده3

2

فروشنده4
فروشنده5
فروشنده6

2
2
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2

2

2

2
2

2

2

2

2
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فروشنده8

2

فروشنده9

2

2

2

2

2

2

2

2

فروشنده
22

2

2

2

فروشنده
21

2

2

2

فروشنده
21

=1/17سطح بهینه
=1/145سطح بهینه نرخ بخار گاز
کیفیت گاز =1/177سطح بهینه هزینه های عملیاتی
در این گام سطح بهینه هر یک از متغیرها بر اساس روش لینمپ
تعیین می گردد.

سپس وزن های به دست آمده نرمالیزه می گردند که نتایج
نهایی به شرح زیر می باشد

بر اساس رابطه ( )2مربوط به روش لینمپ ،نتایج حل این مدل
به شرح زیر می باشد:

𝒗𝟑 =1/481

=1/14سطح بهینه نرخ بخار گاز =1/36سطح بهینه هزینه های
کیفیت گاز = 1/4سطح بهینه هزینه های عملیاتی

𝒗𝟏 =23/19

𝒗𝟐 =22/76

-4.2داده های مسئله ریاضی
در این قسمت به ارائه اطالعات مربوط به مدل ریاضی مسئله
پرداخته می شود .قیمت و میزان خرید هر طبقه و هر قرارداد به
شرح جدول  3می باشد.

وزن هر یک برابر است با:

𝒘𝟑 =21/57

𝒘𝟐 =267/13

𝒘𝟏 =272/43

سطح بهینه هر یک از متغیرها بدین شرح می باشد:
جدول  .3مقادیر قیمت ها برای هر طبقه بر اساس قرارداد
قرارداد

21

22

21

9

8

7

6

5

4

3

1

2

11-1

31-1

15-1

25-1

21-1

11-1

25-1

31-1

21-1

15-1

11-1

21-1
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طبقه

میزان
خرید( 21تن)
3
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8487

9421

748

7489

8421

8414

8476

6497

942

8465

7414

6487

قیمت (دالر)

-11
41

61-31

-15
51

-25
31

-21
11

-11
41

-25
31

-31
61

-21
11

-15
51

-11
41

-21
11

میزان
خرید( 21تن)

6466

8497

7

745

7414

8

8469

6475

8447

8424

7429

645

قیمت (دالر)

-41
61

91-61

-51
75

-31
45

-11
31

-41
61

-31
45

-

-11
31

-51
75

-41
61

-11
31

میزان
خرید( 21تن)

642

6487

6448

7421

645

7489

843

1

7448

7498

6458

6

قیمت

-

211-91

-75
91

-45
61

-

-61
81

-45
61

-

-31
41

-

-61
81

-

3

میزان
خرید( 21تن)

-

6475

6413

6478

-

6487

8421

-

744

-

6412

-

قیمت (دالر)

-

-211
251

-

-61
75

-

-

-61
75

-

-41
51

-

-

-

3

میزان
خرید( 21تن)

-

6455

-

6444

-

-

7425

-

7435

-

-

-

قیمت (دالر)

-

-

-

-75
91

-

-

-75
91

-

-

-

-

-

3

میزان
خرید( 21تن)

-

-

-

6

-

-

742

-

-

-

-

-

قیمت (دالر)

3

B

3

C

D

E

F

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

جلد  -7شماره  -4زمستان 1316

مدل ریاضی انتخاب قرارداد و تعیین میزان خرید گاز طبیعی مایع با در نظر گرفتن تخفیف کلی و نموی

میزان شاخص های کیفیت ،هزینه های عملیاتی و نرخ بخار گاز
در این تحقیق بر اساس جدول  2می باشد.

332

اساس تن می باشد .همچنین بیشترین مقدار موجودی پنج
میلیون تن می باشد .حد اقل مقدار کیفیت گاز برابر با  15است
(ضریب شاخص کیفیت)

مقدار تقاضا برای دوره های زمانی اول تا چهارم برابر با
 28911111 ، 33171111، 29571111 ، 19111111است
.مقدار هزینه خرید از بازار  Spot Marketدر چهار دوره زمانی
عبارتست از .2161، 2351، 2251، 2111همه مقادیر فوق بر

جدول  4رابطه بین طبقات قیمت پیشنهادی قرارداد  cرا نشان
می دهد .جدول  4بیانگر این است که در هر یک از قرارداد ها
آنها تا چه طبقه ای خریداری می نمایند.
قراردادها

21

22

21

9

8

7

6

5

4

3

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

a

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

b

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

c

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

d

2

e
f

جدول  .4رابطه بین طبقات قیمت پیشنهادی و قراردادها

رابطه بین قراردادها و دوره های زمانی در جدول  5بیان شده است .جدول  5بیانگر دوره های زمانی این تحقیق است که به چهار دوره
تقسیم شده و قراردادهای  2،1،3در دوره اول  ،قراردادهای  4،5،6در دوره دوم ،قراردادهای  7،8،9در دوره سوم و قراردادهای  21،22و
 21در دوره چهارم قرار می گیرند.
دوره
زمانی

4

3
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1

طبقات

2

قراردادها

2

2

2

1

2

3

2

4

2

5

2

6
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2

7

2

8

2

9

2

21

2

22

2

21
جدول  .5رابطه بین قراردادها و دوره های زمانی

مقدار ∗ 𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 ∗،𝐸𝑅 ∗،که همان سطح بهینه هزینه
عملیاتی ،نرخ بخار گاز و کیفیت میباشد برابر مقادیر معادل به
دست آمده آن در روش لینمپ میباشد.

میزان فاصله قرارداد انتخابی از بهترین قراردادها در تابع هدف
برابر  677واحد می باشد .میزان محصول خریداری شده در هر

قرارداد و هر طبقه به شرح زیر میباشد.

-4.3نتایج مسئله
حال پس از تعیین سطح به انتخاب قرارداد بر اساس مدل
ریاضی پرداخته می شود .مسئله با نرم افزار گمز نسخه  14اجرا
شده است .پس از اجرای حل مسئله نتایج آن بدین شرح می
باشد:

قرارداد 6

قرارداد 1

طبقه 2

25

11

مقدار

قرارداد 7

قرارداد 6

قرارداد 1

طبقه 1

16/5

25

11

مقدار

قرارداد 6

قرارداد 1

طبقه 3

25

11

مقدار

قرارداد 6

قرارداد 1

طبقه 4

25

6344

مقدار

قرارداد22

قرارداد 6

طبقه 5
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جدول  .6میزان محصول خریداری شده در هر طبقه و قرارداد

مقدار موجودی برای دوره های زمانی اول تا چهارم برابر است

آمدن تخریبهای محیط زیستی و از بین رفتن آن میگردد .گاز
طبیعی مایع به عنوان یک جایگزین مطمئن و دوستدار محیط
زیست و ماده ای که بیشتر از نفت در دسترس میباشد شناخته
شده است .با این حال استحصال گاز طبیعی مایع بسیار پرهزینه
میباشد .بنا بر این بسیاری از فروشندگان به دنبال انعقاد
قراردادهای بلند مدت با خریداران هستند .با این حال
فروشندگان زیانهایی از قبیل افزایش قیمت گاز طبیعی مایع را
متحمل میگردند.

نتایج جدول فوق نشان می دهد که قراردادهای 1و  6از تخفیف

هدف از این تحقیق شناسایی و تعیین سطح بهینه عوامل موثر
بر انتخاب قراردادهای گاز طبیعی مایع بر اساس روش لینمپ و
انتخاب قرارداد و میزان خرید گاز طبیعی مایع بر اساس مدل
تخفیف میباشد .در ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق پیشین و
مصاحبه با خبرگان عوامل موثر بر انتخاب قراردادهای گاز
طبیعی مایع استخراج میگردد .این عوامل موثر عبارتست از نرخ
بخار گاز ،کیفیت گاز و هزینههای عملیاتی .تفاوت عمده این
تحقیق با سایر تحقیقهای مشابه در جامعیت عوامل و در نظر
گرفتن مدل های تخفیف جهت حل مسئله می باشد .در این
تحقیق از روش لینمپ جهت به دست آوردن سطح بهینه عوامل
استفاده شده است.

پنجم ،قرارداد ششم طبقه ششم و قرارداد نهم طبقه ششم

نتایج تحقیق نشان میدهد که از میان سه معیار مذکور ،الویت
اول نرخ بخار گاز میباشد .این عامل بدین معنی است که در
تمامی قراردادها جریمهای برای فروشنده مبنی بر تجاوز از حد
مجاز بخار شدن گاز در نظر گرفته میشود .حتی در مواردی
خریدار میتواند کل محموله را برگرداند .اولویت بعدی کیفیت
گاز می باشد .در بسیاری از قراردادها جریمهای برای کیفیت
پایین گاز طبیعی مایع در نظر گرفته میشود و اگر کیفیت از
حد توافق شده کمتر باشد محموله رد میگردد.هزینههای
عملیاتی اولویت آخر میباشد .این هزینهها شامل هزینههای
نیروی انسانی ،مالیات ،هزینه حمل و نقل و غیره میباشد .از آن
جا که هزینههای مذکور هم برای خریدار و هم برای فروشنده
دارای اهمیت زیادی میباشند ،هر یک به دنبال انتقال این
هزینهها به دیگری میباشند .همچنین یکی دیگر از نتیجه های

با
،𝑖𝑛𝑣𝟏 = 2651.42

،𝑖𝑛𝑣𝟐 = 3125.615

= 𝟑𝑣𝑛𝑖

 2593.188و 𝑖𝑛𝑣𝟒 = 1
مقدار فروش در  Spot Marketفقط در دوره اول و برابر
 1778454میباشد.

نموی استفاده کرده و قراردادهای  7،9و  22از تخفیف کلی
استفاده نموده اند
درباره انتخاب طبقه قیمت پیشنهادی هر قرارداد طبقات و
قراردادهای انتخاب شده برابر است با قرارداد دوم طبقه اول،
قرارداد ششم طبقه اول ،قرارداد دوم طبقه دوم ،قرارداد ششم
طبقه دوم ،قرارداد ششم طبقه هفتم ،قرارداد دوم طبقه سوم،
قرارداد ششم طبقه سوم ،قرارداد دوم طبقه چهارم ،قرارداد ششم
طبقه چهارم ،قرارداد ششم طبقه پنجم ،قرارداد یازدهم طبقه

در خصوص قراردادها قراردادهای دوم ،ششم ،هفتم ،نهم و
یازدهم انتخاب می شوند

-.3نتیجهگیری
.-3.1نتیجهگیری مدیریتی
در حال حاضر ،انرژی به عنوان یک سالح قوی برای کشورها
میباشد و جنگهای بسیاری در طول زمان برای به دست آوردن
آن رخ داده است .تمامی کشورها بدرستی اهمیت نفت و گاز را
درک کردهاند اما متوجه نشدهاند که این مواد باعث به وجود
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Ukraine-Russia crisis: Implications for energy
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 افق4  قراردادی که برای21 همچنین در این تحقیق از بین
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پیشنهاد برای تحقیقات آتی-3.2
یکی از مفروضات این تحقیق قطعی بودن داده ها می باشد اما
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