
با استفاده از داده  شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر در پیش بینی بهترین زمان خرید مواد اولیه

 های گذشته:مطالعه موردی یکی از صنایع کاغذ سازی

 کارشناس ارشد بازرگانی  -*امید بحرینی

 :چکیده

ها می تواند هدف باالیی را  شرکت بیشتر تجاری فرآیند بسان مواد اولیه بارزشی هستند که در  ها داده امروزه

بدون اینکه کوچک یا بزرگ باشند ویا در چه نوع صنعتی یا خدمتی باشند حکم یک معدن  این داده ها ایجاد کند.

با ارزشی را دارد که هر شرکتی یا صنعتی با تکیه بر آن می تواند نقشه راه آینده خود را از دل همین داده های با 

پس به ابزاری احتیاج است که این داده ها را پردازش و استخراج نمود و بازخورد این  .یدارزش گذشته اجرا نما

 اطالعات را در اختیار مدیران شرکت ها ویا سازمانهای دولتی قرار داد.

 کاوی داده. است داشته دنیا در بسیار زیادی  گسترش اخیرا که است دانشیچندین  از یکی کاوی داده دانش

 گوناگون های پدیده کنترل و بینی پیش توصیف،تشریح، با که است ها داده درون پنهان اطالعات  کشف فرآیند

 آن کاربرد برای محدودیتی و مرز که ای گونه به است مختلف های حوزه در بسیاروسیعی کاربرد دارای پیرامونی،

 جمال شهرابی،[دانند می فضا اعماق تا اقیانوس کف ذرات از را آن کاربردی های زمینه و نشده گرفته نظر در

 .اول چاپ .کبیر امیر صنعتی .واحد دانشگاهی جهاد و گیتا پردازان داده پژوهشی موسسه .کاوی داده کتاب.

خرید و تامین مواد اولیه برای هر صنعتی ارزش و جایگاه خاصی دارد.با توجه به اینکه تامین مواد اولیه ]1386سال

برای هر صنعتی در هر برهه خاص زمانی پارامترهایی مهم می شود و همچنین این پارامترها  چه از هر دوسوی این 

رامترها چه می تواند باشد می توان به بهترین خرید و فروش  نگاهی متفاوت است.پس با علم به اینکه مهمترین پا

نقطه از هر لحاظ الگو متصور شده نزدیک شد و رسید.  در این مقاله از خبرگان و کارشناسان این صنعت نظرخواهی 

شده است   و مقاله حاضر کوشش دارد بهترین زمان خرید آخال بر اساس داده های پنج سال گذشته خرید آخال 

گردآوری شده است و با پارامترهای زمان،میانگین قیمت   98تا  94غذسازی کشور که از سال های  یکی از صنایع کا

خرید ماهانه،و مقدار خرید و تعداد خرید اندازه گیری کند. که  بتوان به بهترین زمان خرید با توجه به پارامترهای 

 ذکر شده دست یافت .

 د اولیهموا-بهترین زمان خرید-کاوی داده:کلیدی اژگانو
 

 

 مقدمه



تامین مواد اولیه برای هر تولید کننده ای بیشترین دغدغه را به همراه دارد با توجه به اینکه این خرید مواد اولیه در 

هر برحه زمانی دستخوش اثراتی بر روی آن می شود.بعنوان مثال می توان به کمبود مواد اولیه در برخی فصول یا 

آن و در مورد دیگر به قیمت و بهای تمام شده آن و همچنین به تامین کنندگانی که قدرت چانه زنی باالیی  نبود

داشته باشد می توان اشاره کرد.همه این عوامل وقتی به عواملی دیگر که در کشور ما ناخواسته یا خواسته پیش می 

در قانون واردات و  اخیرا تحریم اشاره نمود در برخی  آید مانند تغییرات نوسانات ارزی،بسته شدن مرزها و یا تغییر

موارد هم میتوان به صحبت های مدیر یا مسئولی در آن دخیل دانست.پس این سوال پیش می آید آیا می توان همه 

این پارامترهای ذکر شده ی مهم را برای خرید مواد اولیه در نظر گرفت و به یک نتیجه رسید که در یک نقطه و یا 

 نی خاص دست به خرید زد تا همه این عوامل را با کمترین درصد ریسکی پوشش داد؟زما

با توجه به اینکه داده ها همیشه اعداد و ارقامی هستند  که خود مثابه یک نمادی است که برای تمام این سواالت 

 پیش صیف،تشریح،تو با که است ها داده درون پنهان اطالعات  کشف فرآیند کاوی داده پاسخی دارد. و دانش

بسیاروسیعی است و می توان با قدرت آن دست به پیش  کاربرد دارای پیرامونی، گوناگون های پدیده کنترل و بینی

می توان به سراغ این دیتاها رفت که بتوان با در کنار هم قرار دادن آنها به نتیجه دلخواه رسید.پس با  بینی زد پس

ان این صنعت که چه مواردی در خرید مواد اولیه دارای اولویت هستند به استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگ

 پارامترهای اشاره نمودند که با بررسی و تفکیک نظرات و آمیختگی موارد مهم  مشابه به موارد ذیل رسید:

با سال گذشته را بررسی و سپس  5زمان،میانگین قیمت خرید ماهانه،و مقدار خرید و تعداد خرید پس دیتاهای 

 پارامترهای اشاره شده به نظم در آورده  و گردآوری شدند که بتوان به بهترین زمان خرید را شناسایی نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف پژوهش



جذابیت خاصی چه از منظر اقتصادی و چه روانشناختی به همراه  همیشه بهترین نقطه خرید برای هرشرکت یا شخص

دارد.و اگر در یک فعالیت اقتصادی که تمام عوامل تاثیرگذار درونی،بیرونی و حتی عوامل غیرمترقبه تاثیر زیادی بر 

به اینکه تامین  روی آن دارد می تواند این خرید را به صرفه و با آینده نگری بهتری برای کسب کار انجام داد.با توجه

مواد اولیه برای شرکتهای تولیدی از جایگاهی مهمی برخوردار است و با علم به این مساله که عوامل بسیار زیادی در 

حین خرید بر روی آن تاثیرگذار است این پژوهش در جهت شناسایی و رتبه بندی بهترین زمان خرید مواد اولیه  با 

به مدیران این قدرت را در تشخیص بهترین نقطه  و زمان خرید را بدهد و اینکه  استفاده از داده های گذشته است تا

داده های گذشته همچون طالی با ارزشی است که در دستان این مدیران است که می توانند بر اساس آن بیشتر 

 پیش بینی های آینده را بر اساس همین داده ها انجام داده و برنامه ریزی کنند.

 

 پیشینه پژوهش

پژوهش های بسیاری در حوزه داده کاوی و استفاده از داده ها در صنعت و علوم مختلفی استفاده شده است که تحت 

پیش بینی دقیق میزان فروش که   نقش مهمی در مدیریت موثر -هر عنوان و الگویی از این علم استفاده نموده اند

ی تولیدی دارد.که با روش داده کاوی برای تجزیه و تولید و منابع انسانی و در نهایت بهبود سودآوری شرکت ها

تحلیل و استخراج خوشه های فروش در یک شرکت تولید لبنی استفاده شده است  که در نهایت رفتار مشتریان این 

شرکت را در مناطق مختلف ایران توصیف می کند.مسئله پیش بینی فروش در این شرکت از این جهت حائز اهمیت 

بینی باید بصورت روزانه تولید و مصزف شوند که شرایط اقلیمی برآن تاثیر دارد که با استفاده الگوریتم است که اقالم ل

خوشه بندی و طبقه بندی برای تمایز رفتار مشتریان در سراسر ایران استفاده شده است))ارزیابی تحلیلی و مدیریت 

امروز،  یگراتیفیو ک یرقابت یایدر دن -((95ن زمستا-و دیگران   , مهتاب امامی- اطالعات فروش محصوالت لبنی

 یاصل یعنوان هستهبه «یروابط با مشتر تیریمد»رو،  نیبرخوردار است. از ا یادیز تیاز اهم یجذب مشتر

ها با . سازمانپردازدینقش م یفایبه ا یمشتر تیو رضا یدارجذب، نگه ،ییسازمان در چهار بعد: شناسا یاستراتژ

 یکاوداده یبا کاربرد عمل اتیادب نی. ااندافتهیدست  یارزش مشتر شیبه افزا یمشتر یندگز یچرخه لیو تحل هیتجز

کسب و کارشان  یرقابت طیرا در مح انیمشتر نیا ییشناسا یارهایدارد که مع یبالقوه، سع انیمشتر ییدر شناسا

 یاصل یارهایمع میاز ابزار درخت تصم دهبا استفا ،قاله م نیشدنِ آنان ارائه دهد. در ابالفعل یبرا یو سازوکار ن،ییتع

را می امکان  نیبه سازمان ا قیطر نیاز ا و .دکنیم نییها را تعآن تیاهم زانیو سپس م ییرا شناسا ییارهایرمعیز و

))ارائه کننده شود.مراجعه یاز سو دیسوق دهد که منجر به خر یفروش را به سمت ندیکه در هر مراجعه فرا دهد 

با  -(93 زمستان-بابایی اسماعیل محمد تصمیم درختمدلی مبتنی بر داده کاوی برای جذب مشتری با استفاده از 

بر آن  رگذاریعوامل تأث ییشناسا نیآبخوان و همچن تیوضع ینیبشیپ یو توسعه کشاورز تیجمع شیتوجه به افزا



 SPSS Modeler یکاوافزار دادهنرم تمیبا استفاده از سه الگور قیتحق نیدر اکه . استبرخوردار  یادیز تیاز اهم

IMB یعیو طب یاز عوامل انسان نیپرداخته شد. همچن آبخوان عتیوض ینیبشیمؤثر بر پ یها و الگوهابه کشف مدل 

استفاده  یورود یرهایعنوان متغبه 1394تا  1380از سال  نیآبخوان دشت قزو راتییمقدار تغ ینیبشیبر پ رگذاریتأث

آبخوان که منجر به  حیصح تیریمد زیمقدار نوسانات عمق آبخوان و ن ینیبشیمدل ارائه شده به پ رونیشد. از ا

 وضیعت بینی پیش و بررسی در داده کاوی الگوریتمهای ارزیابی )).کندیکمک م شود،یاز افت م یکاهش اثرات ناش

تحلیل پوششی داده ها ابزاری برای محاسبه کارایی در  -((96قزوین سید حسن میر هاشمی زمستان  دشت آبخوان

واحدهای تصمیم گیری از جمله زنجیره تامین است. از آنجا که اخیرا مدل تحلیل پوششی دو مرحله ای تمرکز 

بیشتری روی فرآیندهای زنجیره تامین در دو سطح داشته است، بدین منظور ضرورت ارزیابی زنجیره تامین در 

( را در سه سطح جهت 2010تر برای دستیابی به کارایی دقیق تر محسوس است. در این مقاله مدل وانگ )سطوح باال

در این مدل، اده و ارزیابی یک زنجیره تامین، گسترش داده ایم تا اهمیت یکپارچگی در کل زنجیره تامین را نشان د

( 2009ده به مقیاس متغیر و کارایی مدل چن )( با فرض باز2010تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای کو و هوانگ )

با در نظر گرفتن اهمیت نسبی وزن ها در هر مرحله به طور مجزا لحاظ شده است. مدل ارائه شده در یک مثال عددی 

 ارزیابی برای ها داده پوششی تحلیل مدل از )) استفادهاجرا گردیده و نتایج در قالب جداولی تحلیل گردیده است.

در عصر داده های بزرگ با توجه به حجم باالی اطالعات  -((92پاییز-سطحی ساویز ساعی سه تأمین زنجیرهعملکرد 

سازمان ها با اینکه با مشکالت فراوانی رو به رو بوده اند, با به کارگیری تحلیل داده های بزرگ تا حد زیادی توانسته 

ات در زنجیره تامین توسط مبحث محاسبات ابری و داده اند کارایی خود را بهبود بخشند و با یکپارچه سازی اطالع

این مقاله به ضرورت شناخت و درك داده های در های بزرگ هماهنگی بین اجزا و بهبود ارتباطات را حاصل کند. 

بزرگ در فرایند های کسب و کار و استفاده از اطالعات یکپارچه در عصر فناوری پرداخته تا در این راستا بتوان در 

های مختلف زنجیره تامین از جمله ارتباط با مشتری , بازاریابی, بهینه سازی موجودی و کنترل تامین کنندگان  بخش

و پیش بینی تقاضا با استفاده از کاربرد های تحلیل بیگ دیتا به نتایج رضایت بخشی رسید. در این مقاله مباحث 

داده های بزرگ توسط سازمانها مورد بررسی قرار  مربوط به ویژگی و کاربرد داده های بزرگ و عدم درك تحلیل

-محسن گرامی-حلیل داده های بزرگ در مدیریت زنجیره تامین))تگرفته و پیرو آن به ارایه مدل بلوغ می پردازد. 

ی داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها، نیاز به امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم باال- ((96دی 

طالعات حاصل از این پردازش را در اختیارکاربران قرار متا بتوان داده های ذخیره شده را پردازش کرد و ابزاری است

باشد، کاربران هر چقدرحرفه ای باشند نمی توانند الگوهای مفید را در میان حجم  داد. اما وقتی که حجم داده ها باال

با شند، هزینه عملیات از نظر نیروی انسانی و مالی بسیار بال  انبوه داده ها تشخیص دهند و یا اگر قادر به این کار هم

طم رقابت، سازمانها را به استفاده از رویکردهای نوین جهت نگهداشت مشتریان جاری، الحضور در بازار پرت .است

ا شناسایی و جذب مشتریان جدید سوق داده است. روشهای داده کاوی که قابلیت کشف دانش از انبوه داد ه ها ر

فراهم می کنند، در این موضوع به کمک سازمانها آمده و آنها را در راستای رسیدن به اهداف بازاریابی و مدیریت 



در این مقاله، پس از که  .ارتباط با مشتری ، شامل شناسایی، جذب، نگهداشت و ارتقای مشتری یاری می رسانند

ش داده کاوی در پیش بینی تقاضای آینده مشتری معرفی داده کاوی ومدیریت ارتباط با مشتری ،به بررسی نق

 ((98تیر-سمانه خطی و نساء نوروزیان -یمشتر ندهیآ یتقاضا ینیشبیدر پ یداده کاو ))نقش . پرداخته شده است

 

 روش پژوهش

برای انجام این پژوهش ابتدا با نظرخواهی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان صنعت کاغذسازی شاخص های همچون 

زمان،میانگین قیمت خرید ماهانه،و مقدار خرید و تعداد خرید انتخاب شد با توجه به اینکه هدف این پژوهش این 

سال گذشته  5است که با توجه به داده های گذشته این شناسایی و رتبه بندی انجام شود.پس اطالعات  و داده های 

این  AHPکارشناسان انتخاب و دسته بندی شد.و با گردآوری شد و سپس با پارامترهای نظرات  98تا  94از سال 

نیز  این  TOPSISشاخص ها وزن دهی می شوند و با استفاده از روش کمی رتبه بندی می شوند و سپس با سیستم 

شاخص ها رتبه بندی می شوند که با انجام آنها به بهترین شاخص برای بهترین زمان خرید مواد اولیه دست پیدا می 

 کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش شناسی



تعداد بار به ترتیب سال های  -میانگین خرید-سال گذشته با در نظر گرفتن شاخص های مقدار)وزن( 5داده های 

 انتخاب شده  که از خبرگان صنعت شناسایی شده انددر زیر استخراج شده  است.

 فروردین 95
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 3816 3232 3166 2226 2312 2079 3048 1661 1866 2987 1850 1198 مقدار)تن(

 20142 169659 16332 11764 9806 10056 14723 7875 8788 14144 8607 5864 مبلغ

میانگین 

 خرید
4894 4655 4736 4709 4739 4830 4836 4240 5284 5159 5248 5277 

 176 177 173 138 133 147 212 128 147 198 141 93 تعداد 

                          

 فروردین 96
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 3708 3168 3598 3138 2202 3476 3470 3275 3456 3798 3580 2481 مقدار)تن(

 27540 23211 26530 21701 14711 22955 22308 20756 22929 33990 22521 15590 مبلغ

میانگین 

 خرید
6283 6291 6317 6634 6338 6428 6604 6680 6916 7374 7326 7462 

 183 150 187 183 135 149 161 155 151 173 170 118 تعداد 

                          

 فروردین 97
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 3505 1942 1899 4228 2554 2940 2053 2027 2481 2540 3183 2573 مقدار)تن(

 75381 36606 34153 110071 63671 79591 51141 24520 21866 20350 23834 19656 مبلغ

میانگین 

 خرید
7640 7489 8012 8813 12100 20029 27074 24934 26032 17985 18850 21057 

 184 149 146 300 185 183 139 138 175 183 189 185 تعداد 

                          

 فروردین 98
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 3495 3678 2636 3535 2518 2491 3011 3744 3997 3380 2830 1385 مقدار)تن(

 77727 79397 53962 67985 48372 47721 65622 63076 101801 83373 61922 30006 مبلغ

میانگین 

 خرید
21665 21881 24667 25469 16847 21794 19157 19211 19232 20471 21587 22240 

 197 192 181 185 178 183 211 275 289 195 217 83 تعداد 

 1جدول شماره 

 

 داده های بدست آمده را ابتدا با توجه به جدول ذیل کمی سازی می کنیم:



 قضاوت هاجدول کیم سازی 

 مقدار عددی قضاوت زبانی

 1 عملکرد پایین

 3 عملکر نسبتا متوسط

 5 عملکرد متوسط

 7 عملکرد خوب 

 9 عملکرد عالی
    

 2جدول شماره                                                  

 (:3و بر اساس آن کمی سازی به صورت جداول زیر برای پنج سال انجام می شود)جداول شماره  

 فروردین 94
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 3 5 5 3 3 5 5 5 7 7 5 1 تعداد 

 5 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 1 میانگین خرید

 1 3 5 1 1 3 3 5 9 1 5 1 (تن)مقدار

 

 فروردین 95
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 7 7 7 3 3 3 9 3 3 7 3 1 تعداد 

 1 1 3 1 9 5 5 5 5 5 5 5 میانگین خرید

 9 7 7 5 5 3 9 3 3 7 3 1 مقدار)تن(

 

 فروردین 96
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 9 5 9 9 3 5 7 5 5 7 7 1 تعداد 

 1 1 1 3 5 5 7 7 5 7 9 9 میانگین خرید

 9 5 7 5 1 7 7 7 7 9 7 3 مقدار)تن(

 

 

 



 فروردین 97
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 5 3 3 9 5 5 1 1 3 5 5 5 تعداد 

 3 5 5 1 1 1 3 7 9 9 9 9 میانگین خرید

 7 1 1 9 3 5 1 1 3 3 5 3 مقدار)تن(

 

 فروردین 98
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 5 5 5 5 5 5 7 9 9 5 7 1 تعداد 

 5 5 5 7 7 7 5 9 1 1 5 5 میانگین خرید

 9 9 5 9 5 5 7 9 9 7 7 1 مقدار)تن(

 

 با توجه به فرمول ذیل آنها را بی مقیاس می کنیم: پس از کمی سازی 

 

 سپس با توجه به درصد مقادیر لحاظ شده برای هر شاخص طبق جدول ذیل آنها  وزن دار می کنیم:

 مقادیر درصدی برای هر شاخص

 تعداد  0/15

 میانگین خرید 0/55

 مقدار)تن( 0/3

 

 

 

 

 

 

 



 فروردین 94
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

 0/51 0/55 0/51 0/39 0/39 0/55 0/55 0/5 0/56 0/61 0/51 0/58 تعداد 

ن  میانگی 
 خرید

0/58 0/71 0/79 0/72 0/7 0/77 0/77 0/91 0/91 0/71 0/77 0/85 

 0/17 0/33 0/51 0/13 0/13 0/33 0/33 0/5 0/72 0/09 0/51 0/58 مقدار)تن(

                          

 فروردین 94
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

 0/08 0/08 0/08 0/06 0/06 0/08 0/08 0/08 0/08 0/09 0/08 0/09 تعداد 

ن  میانگی 
 خرید

0/32 0/39 0/43 0/39 0/39 0/42 0/42 0/5 0/09 0/39 0/42 0/47 

 0/05 0/1 0/15 0/04 0/04 0/1 0/1 0/15 0/22 0/03 0/15 0/17 مقدار)تن(

                          

 فروردین 95
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

 0/61 0/7 0/68 0/51 0/28 0/46 0/66 0/46 0/46 0/63 0/46 0/19 تعداد 

ن  میانگی 
 خرید

0/96 0/76 0/45 0/76 0/76 0/37 0/76 0/84 0/17 0/29 0/1 0/09 

 0/79 0/7 0/68 0/85 0/47 0/46 0/66 0/46 0/46 0/63 0/46 0/19 مقدار)تن(

                          

 فروردین 95
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

 0/09 0/11 0/1 0/08 0/04 0/07 0/1 0/07 0/07 0/09 0/07 0/03 تعداد 

ن  میانگی 
 خرید

0/53 0/42 0/25 0/42 0/42 0/2 0/42 0/46 0/09 0/16 0/06 0/05 

 0/24 0/21 0/2 0/25 0/14 0/14 0/2 0/14 0/14 0/19 0/14 0/06 مقدار)تن(

                          

 فروردین 96
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 0/7 0/7 0/79 0/84 0/51 0/5 0/58 0/45 0/5 0/52 0/52 0/1 تعداد 

میانگین 

 خرید
0/94 0/67 0/52 0/5 0/63 0/58 0/5 0/85 0/28 0/09 0/14 0/08 

 0/7 0/7 0/61 0/47 0/17 0/7 0/58 0/63 0/7 0/67 0/52 0/32 مقدار)تن(

                          

 فروردین 96
اردی 

 بهشت
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد

 0/11 0/11 0/12 0/13 0/08 0/08 0/09 0/07 0/08 0/08 0/08 0/02 تعداد 

میانگین 

 خرید
0/52 0/37 0/29 0/28 0/35 0/32 0/28 0/47 0/15 0/05 0/08 0/04 

 0/21 0/21 0/18 0/14 0/05 0/21 0/17 0/19 0/21 0/2 0/16 0/09 مقدار)تن(

                          



 فروردین 97
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

 0/55 0/51 0/51 0/7 0/85 0/7 0/3 0/14 0/3 0/47 0/44 0/47 تعداد 

ن  میانگی 
 خرید

0/84 0/79 0/84 0/91 0/98 0/91 0/14 0/17 0/08 0/85 0/85 0/33 

 0/77 0/17 0/17 0/7 0/51 0/7 0/3 0/14 0/3 0/28 0/44 0/28 مقدار)تن(

                          

 فروردین 97
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

 0/08 0/08 0/08 0/11 0/13 0/11 0/05 0/02 0/05 0/07 0/07 0/07 تعداد 

ن  میانگی 
 خرید

0/46 0/43 0/46 0/5 0/54 0/5 0/08 0/09 0/04 0/47 0/47 0/18 

 0/23 0/05 0/05 0/21 0/15 0/21 0/09 0/04 0/09 0/08 0/13 0/08 مقدار)تن(

                          

 فروردین 98
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

 0/44 0/44 0/58 0/4 0/5 0/5 0/63 0/58 0/7 0/58 0/63 0/19 تعداد 

ن  میانگی 
 خرید

0/96 0/45 0/12 0/08 0/58 0/45 0/7 0/7 0/56 0/58 0/44 0/44 

 0/79 0/79 0/58 0/72 0/5 0/5 0/63 0/58 0/7 0/81 0/63 0/19 مقدار)تن(

                          

 فروردین 98
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

 0/07 0/07 0/09 0/06 0/08 0/08 0/1 0/09 0/11 0/09 0/09 0/03 تعداد 

ن  میانگی 
 خرید

0/53 0/25 0/06 0/04 0/32 0/25 0/39 0/39 0/31 0/32 0/24 0/24 

 0/24 0/24 0/17 0/22 0/15 0/15 0/19 0/17 0/21 0/24 0/19 0/06 مقدار)تن(

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شاخص بهترین و بدترین عدد انتخاب می شود: برای هر

 

 

97   

 0/021 0/127 تعداد

ن  میانگی 
 خرید

0/539 0/043 

 0/042 0/23 مقدار)تن(

98   

 0/0285 0/106 تعداد

ن  میانگی 
 خرید

0/53 0/043 

 0/0577 0/2424 مقدار)تن(

 

  

 

 فرمول ذیر محاسبه می شود: آل مثبت و منفی طبق فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94   

 0/058 0/0921 تعداد

ن  میانگی 
 خرید

0/501 0/318 

 0/0261 0/215 مقدار)تن(

95   

 0/0288 0/105 تعداد

ن  میانگی 
 خرید

0/529 0/0478 

96   

 0/0156 0/126 تعداد

ن  میانگی 
 خرید

0/519 0/0389 

 0/0507 0/211 مقدار)تن(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروردین 94
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

d+ 0/2 0/2 0/1 0/1 0/8 0/2 0/2 0/6 0/6 0/3 0/9 0/2 

d- 0/2 0/2 0/1 0/3 0/2 0/2 0/2 0/2 0/3 0/2 0/2 0/2 

* 0/4 0/5 0/6 0/7 0/3 0/5 0/5 0/3 0/3 0/5 0/2 0/5 

                          

 فروردین 95
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

d+ 0/3 0/3 0/4 0/3 0/3 0/3 0/3 0/2 0/6 0/4 0/5 0/7 

d- 0/5 0/7 0/4 0/7 0/7 1/2 0/7 0/5 0/3 0/3 0/2 0/2 

95 0/6 0/7 0/5 0/7 0/7 0/8 0/7 0/7 0/3 0/4 0/3 0/3 

                          

 فروردین 96
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

d+ 0/2 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/4 0/5 0/5 0/5 

d- 0/5 0/5 0/4 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/3 0/2 0/3 0/3 

96 0/7 0/7 0/6 0/6 0/7 0/6 0/6 0/7 0/4 0/3 0/4 0/3 

                          

 فروردین 97
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

d+ 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/5 0/5 0/5 0/3 0/3 0/4 

d- 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/3 0/3 0/3 0/5 0/5 0/4 

97 0/6 0/7 0/6 0/7 0/6 0/7 0/4 0/3 0/3 0/6 0/6 0/5 

                          

 فروردین 98
اردی 
 بهشت

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تی   خرداد

d+ 0/3 0/4 0/5 0/5 0/3 0/4 0/4 0/4 0/3 0/3 0/3 0/3 

d- 0/5 0/4 0/3 0/2 0/5 0/4 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 0/4 

98 0/7 0/5 0/4 0/3 0/6 0/5 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 



 :بندی میشوند ها بر اساس آن رتبه طبق رابطه زیر به دست آمده و گزینه Closeness نزدیکیدر آخرین گام شاخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سطح بندی می کنیم: 3-2- 1در جدول زیر رتبه های برتر ماه به ترتیب هر سال به سه سطح 

 

* 1 2 3 

 اردی بهشت خرداد تیر 94

 اردی بهشت تیر شهریور 95

 مرداد بهشتاردی  فروردین 96

   اردی بهشت تیر 97

     شهریور  97

 مرداد   فروردین 98

 

 فروردین -شهریور -رتبه یک: تیر

 خرداد-رتبه دوم:اردی بهشت 

 رتبه سوم: مرداد

با توجه به رتبه بندی صورت گرفته در کل می توان شش ماه اول سال را بهترین زمان خرید نسبت به شش ماه دوم 

شهریور و فروردین دانست.با توجه به رتبه بندی صورت گرفته که -و بهترین ماههای خرید را تیر سال در نظر گرفت

 ماههای اردیبهشت و خرداد را در رده دوم و مرداد را رده سوم نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری

دقت این رتبه بندی صحیح می باشد   99برای اینکه این رتبه های بدست آمده را ارزیابی کنیم و ببینیم که در سال 

 آنرا بررسی می کنیم 

ادری  فروردین 99

 بهشت

 اسفند بهمن  دی  آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد

میانگین 

قیمت 

 خرید

23711 26018 26631 28318 30473 32625 37633 42941 46557 47367 50724 54089 

مقدار 

 خرید 

894 4057 3793 4208 3012 3034 2707 3132 3705 2787 2633 3225 

 

و با آنالیز آنها  متوجه می شویم که در شاخص میانگین قیمت خرید به ترتیب ماههای   99با بررسی آمار سال 

 قرار می گیرندمرداد و شهریور -تیر-خرداد–اردی بهشت -فروردین

و برای شاخص مقدار خرید نیز ماه های  تیر  رتبه اول و اردی بهشت دوم و خرداد سوم و شهریور  چهارم  قرار می 

 گیرند.

با در نظر گرفتن اینکه این دو شاخص را جداگانه ارزیابی کرده ایم  و با تلفیق این دو شاخص و با نظر به اینکه در 

ابتدا شش ماه اول سال را بهترین خرید در نظر گرفته بودیم در این تحلیل نیز این داده ها نیز مهر تاییدی بر این 

ل نیز مشخص می شود که تیر و اردی بهشت و خرداد بهترین مدعا می زند و در خصوص ماههای خرید شش ماه او

 ماههای خرید هستند.
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