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 چكيده

 در  اقتصـادي سـفارش   تعيين ميـزان    يافتن سياست مناسبي براي     تهيه اين مقاله    هدف از   
   بتوانـد  ،باشـد بـر شـرايط واقعـي منطبـق         سه سطحي بوده، ضمن اين كه        تامينزنجيره  يك  

تقاضـا   در اين مقاله سعي شده است كه با فازي نمودن پـارامتر  . هاي زنجيره را حداقل نمايد هزينه
ابتدا مدلسازي تعيـين تـابع هزينـه كـل           .عي تعيين ميزان سفارش اقتصادي توسعه داده شود       مدل قط 

. سيستم صورت گرفته سپس براي بدست آوردن ميزان سفارش اقتصادي، مدل ارايه شده حل گرديـد               
ميـزان سـفارش   هـاي تعيـين    متغير تقاضا در بين ساير متغيرهايي كه در مدلات نشان داده كه  تحقيق

بيش از همه نوسان داشته كه از اين لحاظ بهترين كانديد براي فازي شدن، بوده             اقتصادي به كار رفته     
 در مـدل ارايـه شـده مشـخص گرديـد كـه       .شداستفاده  از روش مثلثي    براي فازي نمودن تقاضا   . است

انـدازي تجهيـزات در كارخانـه      دهي در كارخانه مونتـاژ كننـده و راه          هاي سفارش   مجذور مجموع هزينه  
 .توليد كننده با ميزان سفارش اقتصادي نسبت مستقيم دارد

 
 

 ٢سازي زنجيره تامين ، شبيه ١تامينمديريت زنجيره  :واژه هاي كليدي
 

 مقدمه -۱
توضـيح مـديريت مـواد و اطالعـات در طـول زنجيـره از تـامين         عبارتي است كـه بـراي   تامينمديريت زنجيره  

كنندگان تا توليد كنندگان قطعات و مونتاژ كنندگان نهايي و از آن ها به توزيع كنندگان و سپس مصرف كننـدگان                      
 هـا  وسيع شدن بازارها، افزايش تعداد رقبا و پيشرفت فناوري از جمله عواملي هستند كه شركت      . رود نهايي به كار مي   

هـاي ايـن موسسـات بـا يكـديگر       اگر فعاليـت . را وادار به بهبود فرآيندهاي داخلي و ارتباطات خارجي شان مي كنند  
                                                 

1  Supply Chain Management (SCM) 
2  Supply Chain Simulation (SCSIM) 
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ها انجام شود، تاثيرات زيادي بر مرغوبيت محصول و كاهش  نگري روي همه آن ريزي هاي كل هماهنگ باشد و برنامه   
 .ها خواهد داشت هزينه

 بزرگ را واداشته است كه حـوزه كـار خـود را جهـاني كـرده، زمـان ورود         هاي  اكنون فشار رقابتي تمام سازمان    
هاي جهـاني   محصول به بازار را كاهش داده، تالش مضاعفي را براي اداره ريسك، خدمت، كيفيت و هزينه در مقياس          

اسـت بـه   شـده  " بازار خريدار"كه در گذشته وجود داشته در حال حاضر تبديل به  " بازار فروشنده  ".]۱[ صورت دهند 
 و قيمتي قبولطوري كه در شرايط جديد اين مشتري است كه مشخصات محصول مورد نياز خود، زمان حمل مورد               

هـا را   شديد شدن رقابت در بازار جهاني و افزايش تعداد رقبـا، شـركت          .]۲[ كنند  تعيين مي كه مي توانند بپردازند را      
 محصوالت و خـدمات را افـزايش داده و هزينـه و قيمـت      كشاند كه كيفيت   براي موفقيت در اين عرصه به سمتي مي       

هايي كه در جهت توليد يك محصول نهايي نقـش      شركت ،چنانچه در اين وضعيت   . ورندآتمام شده محصول را پايين      
هاي يك زنجير، به طور هماهنگ با هم عمل نمايند، امكان دستيابي به كيفيـت بـاال و هزينـه          دارند، به صورت حلقه   

. رسـد  بنابراين براي موفقيت در بازار رقابتي، روي آوردن به چنين تفكري الزم به نظر مـي . راهم خواهد شد  تر ف  پايين
 هسـتيم كـه   تامين در زنجيره نگهداري موجوديدر اين مقاله به دنبال يافتن سياست مناسبي براي سفارش دهي و            

 .بر شرايط واقعي منطبق بوده، هزينه هاي زنجيره را حداقل نمايد
 موضـوعي مـديريت زنجيـره تـامين داشـته سـپس          تاختار مقاله به اين صورت بوده كه ابتدا مروري بر ادبيا          س

سـازي    در ادامـه سـاختار شـبيه      . گيـرد    مـي   قرار بررسيمورد  محيط غيرقطعي و ساختار زنجيره تامين و عمليات آن          
خش عالئم و فرضيات، مدلسازي و حل توسعه مدل در سه ب. شود زنجيره تامين و عدم قطعيت در آن توضيح داده مي   

 .دهد گيري بخش پاياني را تشكيل مي نتيجه.  استشدهمسئله ارايه 
 

 تامينمديريت زنجيره  -۲
از تـامين كننـده بـه     ريزي و كنترل جريان كل مواد       مديريت زنجيره تامين به عنوان يك نگرش جامع از برنامه         

ريزي، اجرا و كنترل جابجايي فيزيكي مواد   با برنامه١ كه مديريت تداركات در حالي  ]۳[ گردد      كاربر نهايي، تعريف مي   
شـود، تمركـز    مديريت زنجيره تامين بر روي مشتري نهايي كه تقاضا از او ناشي مـي ،  ]۴[ و اطالعات در ارتباط بوده 

 را به تامين زنجيره ]۶[هندفيلد  .]۵[ گردد كرده كه باعث حمايت از زنجيره تامين براي تهيه محصول به مشتري مي
) اسـتخراج (هاي مرتبط با جريان تبديل كاالها از مرحله ماده خام  زنجيره همه فعاليت: اين صورت تعريف كرده است 

مواد و اطالعات هر دو در    . ها را شامل مي شود     هاي اطالعاتي مرتبط با آن     و نيز جريان  ) براي مصرف (به حالت نهايي    
 .جريان دارند تامينباال و پايين زنجيره 

، بـراي دسـتيابي بـه    تامينها از طريق بهبود روابط زنجيره   سازي اين فعاليت    به يكپارچه  تامينمديريت زنجيره   
در بازارهاي رقابتي امروزي هر سازماني كـه بخواهـد بـه حيـات           . موقعيت رقابتي قابل اتكاء و مستدام گفته مي شود        

رايه محصول و خدمات هر چه بهتر به مشتري در اها با  شركت. زايش دهدخود ادامه دهد، بايد توان رقابتي خود را اف
هـا در    همكـاري و همسـويي شـركت      . هاي سيستم مي توانند توان رقابتي باالتري بدست آورنـد          مقابل كاهش هزينه  

دهـد تـا از     و هماهنگي بين مراحل مختلف تامين يك محصول براي مشتري، به هر شركت امكان مـي             تامينزنجيره  
در ديـدگاه  . ها برخوردار شـود  دهي از حمايت آن ها استفاده كرده، در مواقع بحران و زيان  امكانات بالقوه ساير شركت   

هاي يك زنجيـر، بـه هـم متصـلند و      هايي كه نقشي در توليد محصول دارند مانند حلقه     ، تمامي شركت  تامينزنجيره  
 قابـل  تـامين هاي زير به وضـوح در زنجيـره    فعاليت. ارندسعي در ارايه خدمت بهتر به مصرف كننده نهايي محصول د 

 :شناسايي هستند
 هاي اطالعاتي مديريت سيستم -۱
 يابي و تداركات منبع -۲

                                                 
1  Logistics Management 
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 بندي توليد زمان -۳

 پردازش سفارش -۴

 مديريت موجودي -۵

 انبارداري -۶

 خدمت به مشتري -۷

 :]۶[لب دو موضوع كلي تقسيم بندي نمود توان در قا  را ميتامينمباحث مطرح در زنجيره 
 تامينمباحث مديريتي زنجيره  -۱
 تامينريزي عملياتي زنجيره  برنامه -۲

ريزي عمليـاتي   برنامه. مي پردازد... ها، نحوه كنترل زنجيره و  ها، محدوديت مباحث مديريتي به تعيين استراتژي 
بنابراين يكي . در بر داردرا .... ها، و  يابي حلقه ريزي جريان مواد و اطالعات بين حلقه ها، مكان نيز مسائلي نظير برنامه

عموماً جريان مواد در پي جريان اطالعـات بـه وجـود    . ي زنجيره به طور عام، جريان مواد و موجودي است ها  از مولفه 
.  را در پي خواهد داشتتامينآيد و ميزان پيش بيني تقاضا، كه خود نوعي اطالعات است، جريان مواد در زنجيره         مي

 بسيار زياد است، لزوم يك مـديريت صـحيح و جـامع    ،قالب مواد در زنجيره جريان دارداي كه در    چون حجم سرمايه  
 .شود نسبت به جريان مواد در كل زنجيره احساس مي

كنند را بـه طـور عمـومي نشـان داده       و مسيري كه مواد در يك زنجيره طي ميتامين نمايي از زنجيره  ۱شكل  
 .است

 

 
 

 تاميننمايي از زنجيره : ۱شكل 
 

 مي توانـد بـه   تامين ديگري در زنجيره ضو مشهود است خود تامين كنندگان يا هر ع  ۱همان طور كه در شكل      
نظر به اين كـه بـين زمـان     . يك شبكه تبديل شود تا مواد در مسيرهاي مختلفي در درون زنجيره حركت داده شوند              
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 بنـابراين زنجيـره داراي   .  مواد انبار مي شوند، ناچار در بين مراحل مختلفتوليد يا خريد فاصله زيادي وجود دارد، به      
. اي از مواد و كاالهاست كه به نوعي يا در حال حركت، يا به صورت موجودي و يا در حـال فرآينـد هسـتند                  مجموعه

اي   مواد به گونهمديريت جريان مواد و موجودي عالقمند است كه مجموعه تصميمات حركت، انبار و فرآيند كاالها و      
بـا حركـت در   . تعيين شود كه هزينه كل حداقل شده و همزمان زنجيره بتواند، مشتري خـويش را راضـي نگـه دارد            

ار مركزي و از آن جـا   سمت مراكز توزيع و سپس به سمت انبزنجيره از مشتري به سمت مراكز فروش و از آن جا به           
ايـن تغييـرات   .  شـناخته شـده اسـت   ١ پديده به نام اثر ضربه شالقيبه سمت كارخانه، تغييرات افزايش يافته كه اين       

 .]۷[هاي نگهداري كاال را به سيستم تحميل مي كند  هاي زيادي از جمله هزينه هزينه
اند و اشاره كردند كه انبارهاي موجـودي بـه منظـور حفـظ و      محققان بسياري بر روي مسئله فوق تحقيق كرده     

) كه سر منشاء آن از تغييرات تقاضا به خـرده فروشـان مـي باشـد                ( بل اين تغييرات    نگهداري اعضاي زنجيره در مقا    
اي و به قدري باشد كه در هنگام بروز اين  شود بايد به گونه موجودي كه در اين انبارها نگهداري مي. شوند طراحي مي

 .ه باشند باعث شود توليد كنندگان توليد يكنواخت و همواري داشت،تغييرات در تقاضاي مشتري
 از سيستم موجـودي  ي و مدلشده از منظر مديريت و كنترل موجودي متمركز  تاميندر اين جا بر روي زنجيره       

يـك زنجيـره   . گـردد  ه مـي ايـ  و ارزيابي زنجيره را ارتامينچند سطحي به منظور بهبود و توسعه موجودي در زنجيره           
 . مشاهده مي شود زير سه سطحي در شكلتامين

 

 
 

  سه سطحيتامينزنجيره : ۲شكل 
 

 تغذيه شـده و شـعبات انبـار از انبـار مركـزي            ) دومين سطح   ( اولين سطح يعني خرده فروشان از شعبات انبار         
مديريت موجودي در ايـن     . گردد گردند و همين طور انبار مركزي از منابع بيروني تامين مي           تغذيه مي ) سطح سوم   ( 

در شعبات انبـار وابسـته اسـت،        ) سازي   و تصميمات ذخيره  ( خاطر كه تقاضاي انبار مركزي به تقاضا        ن  ايسيستم به   
 . اسـت  وابسـته  هـا  در خرده فروش  ) سازي   و تصميمات ذخيره  ( چنين تقاضا در شعبات به تقاضا        باشد هم  پيچيده مي 

                                                 
1 Bullwhip Effect 
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هاي انبـار چنـد سـطحي     به سيستم) اژ نهايي مواد خام، اجزاء نيمه ساخته، مونتاژ فرعي، مونت( اي  توليد چند مرحله  
 .شباهت زيادي دارد

 
 قطعي با پارامترهاي فازي محيط غير -۳

 پويـا بـر مبنـاي    تـامين نگرش مطالعـه زنجيـره   .  پويا انجام شده است  تامينتحقيقات وسيعي در سطح زنجيره      
زنجيره در مقابل تغييـرات خـارج از    ) پاسخ  ( مطالعات بيشتر روي عكس العمل      . باشد هاي پويا مي   هاي سيستم  روش

. اين تغييرات معموالً به صورت افزايش يا نوسانات در تقاضاي مشتري آشـكار مـي شـود          . سيستم متمركز شده است   
 سازي رفتـار زنجيـره پويـا اسـتفاده         نمايد كه سپس در شبيه      را بيان مي   تامينيا توصيفي از رياضيات زنجيره      ومدل پ 

كند بر مبناي مدل كردن زنجيره بـه صـورت يـك سيسـتم               را مطالعه مي   تامين زنجيره   ديدگاه ديگري كه  . مي شود 
تحقيقات انجام شده در اين زمينه اثرات تغيير در تقاضـاي           . نتايج جالبي در اين زمينه ارايه شده است       . منسجم است 

تحليـل عملكـرد    و تـامين عدم قطعيت يك موضوع مهم در مـدل كـردن زنجيـره    . استسازي كرده   مشتري را شبيه  
عملكـرد تـامين كننـده، فرآينـد     : اسـت به سه منبع عدم قطعيـت    به طور كلي زنجيره تامين مبتال     . . باشد مي زنجيره

 اين سه عدم قطعيت بايستي به نحو موثري اداره شده تا نيازهـاي  .]۸[ و تقاضاي مشتري) و توزيع  ( ساخت و توليد    
دقتـي در   ها ممكن است متفاوت باشد، كه در اثر وقـايع تصـادفي، بـي          ت نوع اين قطعي   .فزاينده مشتري برآورده شود   

 .ايجاد شده است... ها، كمبود اسناد در دسترس، كمبود قطعيت در اسناد و  بررسي داده
 پويـا و عـدم قطعيـت در    تامين، درك مطلوب از رفتار و عملكرد زنجيره      تامينسازي زنجيره    با استفاده از شبيه   

 بـراي تحليـل     تـامين سازي زنجيـره     شبيه. آيد هاي فازي به دست مي      با استفاده از ازمجموعه    تامينهاي زنجيره    داده
 .روي رفتار و عملكرد زنجيره مناسب مي باشد) عدم قطعيت  ( تامينهاي زنجيره  اثرات تغيير در داده

 
  و عمليات هاتامينساختار زنجيره  -۴

هـا شـامل     كند به اين معنـي كـه همـه بنگـاه           ري را بررسي مي    س تامين يك زنجيره    ،تامينسازي زنجيره    شبيه
 در . به صورت سري با هم ارتباط دارند،ها هاي توليد در بين آن يه و موجودي محصول نهايي و بنگاهموجودي مواد اول

 . سري نشان داده شده استتامين نمايي از زنجيره ۳شكل 
rm :  موجودي مواد اوليه 
in :   موجودي در فرآيند 
ed :  موجودي محصول نهايي 
pf :  كارخانه توليد 
 

 
 
 

  سريتامينتصويري از زنجيره : ۳شكل 
 
 

 : به شرح زير استتامينهاي زنجيره  فرضيات مربوط به فرآيندها و عمليات
 .تقاضاي مشتري فقط به يك نوع از محصول نهايي محدود مي شود 
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در شروع هـر دوره يـك   . اي است  بر مبناي سياست مرور دروه     تامينهاي زنجيره    گاهكنترل موجودي در بن    
 .شود تا موقعيت موجودي به سطح از قبل تعيين شده برسد مقدار سفارش داده مي

 كـه تقاضـا بيشـتر از ذخيـره     در زمـاني . شـود  تقاضاي مشتري فقط از موجودي محصول نهايي تامين مـي          
به آن پاسـخ  آماده شدن محصول  به محض  بوده،صورت سفارش عقب افتاده     محصول نهايي باشد تقاضا به      

 .شود داده مي

 .مايدنكند و موجودي خود را از بنگاه قبلي تهيه مي  هر بنگاه موجودي بنگاه بعدي را تغذيه مي 

 .شود تهيه مي) خارج از زنجيره (  تامين كننده خارجي كموجودي مواد اوليه از ي 

 .فيت نامحدود دارندهاي توليد، ظر بنگاه 

  مشـخص دريافـت    ١سفارشات بـا يـك زمـان تحويـل        اه قبلي ذخيره كافي داشته باشد       با فرض اين كه بنگ     
 . شود مي

 
 تامينسازي زنجيره   ساختار شبيه-۵

هـاي فـازي زنجيـره     مـدل ) ۱ با هم تركيب شده اسـت  تامين دو نوع مدل زنجيره تامينسازي زنجيره  در شبيه 
سـازي   شـبيه ) مولـد   (  بخش توليـدي     تامينهاي فازي زنجيره     مدل. تامينسازي زنجيره    دل شبيه يك م ) ۲ و   تامين

سـطح  . دهد، كه براي تعيين سطح سفارش و مقدار ذخيره موجودي اسـتفاده مـي شـود          را تشكيل مي   تامينزنجيره  
 .شود ميسفارش بر مبناي اين كه كل هزينه هر بنگاه در يك افق زماني مشخص، حداقل گردد مشخص 

سـطح  . كنترل متمركز) ۲متمركز و  كنترل غير) ۱ وجود دارد تامينهاي فازي زنجيره      دو روش كنترل در مدل    
به صورت مستقل با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا يا بازه تقاضا يـا در     متمركز   در كنترل غير  سفارش هر بنگاه    

 عـدم  متمركـز مفهـوم جديـد كنتـرل متمركـز اجـزاء،       ل غيردر مقابل كنتر . محاسبه مي شود،  ،  تقاضا و زمان تحويل   
كند كه بـا تـامين كننـده مسـتقيم خـود        هر بنگاه را وادار مي،اين روش. گيرد را در نظر ميامين كننده تقطعيت در  

.  اسـت   هاي فازي استفاده شده    مجموعه از ،تامين پارامترهاي زنجيره    يتوزيع هاي احتمال  براي توليد   . هماهنگ باشد 
دهـد و ايـن نزديكـي در واقـع درجـه عضـويت         نزديكي يك پارامتر به يك مقدار قطعي را نشـان مـي   ،وزيع احتمال ت

به اين ترتيب تقاضاي مشتري، اعتبار تامين كننده خارجي و زمان تحويل متغيرهاي فازي هستند كه يـك                  . باشد مي
ود مانند متغيرهاي تصادفي كه يك توزيع احتمـال بـه آن تخصـيص داده    ش  تابع عضويت به آن ها تخصيص داده مي       

 .شود مي
هاي فازي به     تابع عضويت داده   ،هاي فازي   در قالب پويا و توليد داده      تامين متغيرهاي فازي زنجيره     تبديلبراي  

 مـدل  . ازي اسـت هـاي فـ   سـازي داده   ايـن بـه معنـاي شـبيه        .شود هاي احتمالي مطابق با آن ها تغيير داده مي         توزيع
هـا بـه    اين عملكـرد . گيرد  را در طول افق زمان داده شده، اندازه مي  تامين، عملكرد زنجيره    تامينسازي زنجيره    شبيه

 :شرح زير است
 به ازاي تقاضاي محصول نهايي، به صورت جمع هزينه هاي نگهداري و هزينه تامينهاي زنجيره  كل هزينه 

 .ها مي باشد كمبود همه بنگاه
ها به ازاي تقاضاي محصول نهايي،  هاي نگهداري همه بنگاه   و جمع هزينه   تاميننه نگهداري در زنجيره     هزي 

نرخ تكميل كسري از تقاضا . باشد ، مييل محصول نهايي است   م زنجيره كه در حقيقت نرخ تك      ٢نرخ تكميل 
 .است كه از موجودي در دست فوراً پاسخ داده مي شود

. براي تحليل رفتار و عملكرد آن با وجود عـدم قطعيـت، توسـعه داده شـده اسـت        تامين زنجيره   رسازي د  شبيه
رس در ت با انواع مختلف عدم قطعيت به صورت عدم دقت در بررسـي، كمبـود داده در دسـ       تامينسازي زنجيره    شبيه

                                                 
1  Lead Time 
2  Fill Rate 
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مين كننـده  عدم قطعيت در تقاضاي مشتري، اعتبـار تـا   .نمايد هاي زنجيره عمل مي زنجيره يا كمبود قطعيت در داده     
هاي فازي  تواند به صورت مفيدي به وسيله مجموعه  سري مي تاميندر يك زنجيره     ها خارجي و زمان تحويل به بنگاه     

هـاي تحليـل فـازي     مدل) ۱:  تركيب شده استتامينسازي زنجيره  هاي زنجيره در شبيه دو نوع از مدل   . تشريح شود 
 در طول افق زمـاني  تامينها در يك زنجيره   كاال براي بنگاه، براي مشخص كردن سطح سفارش و تهيهتامينزنجيره  

 براي ارزيابي اثرات سطح سـفارش انتخـابي، روي عملكـرد زنجيـره              تامينسازي زنجيره    هاي شبيه  مدل) ۲محدود و   
 كـه در    بـوده گيـري    هـاي تصـميم     اولـين گـام بـه سـوي توسـعه سيسـتم            تـامين سازي زنجيره    توسعه شبيه  .تامين

امـا هنـوز سـواالت      . كنـد  روي عملكرد پارامترهاي كنترل زنجيره در يك محيط غير قطعي كمك مـي            گيري   تصميم
 .هاي غير قطعي وجود دارد  در محيطتامينزيادي روي مدل كردن و تحليل زنجيره 

 
 تامينسازي زنجيره  عدم قطعيت در شبيه -۶

عين حال عـدم قطعيـت در بخـش هـاي       در  .  قرار مي گيرد   يغالباً عدم قطعيت در تقاضاي مشتري مورد بررس       
به اين معني كه كيفيت و كميت مواد اوليه دريافت شده از تامين كننده خارجي ممكـن اسـت    . تامين نيز وجود دارد   

 كه در واقع زمـان مـورد نيـاز        لبعالوه غالباً مشكل است زمان تحوي     . با آن چه كه درخواست شده تفاوت داشته باشد        
 در كـه ذكـر گرديـد   همه منابع عـدم قطعيـت    . ان حمل و نقل است با دقت مشخص شود        براي پردازش، توليد يا زم    

 شود مي در نظر گرفته تامينسازي زنجيره  شبيه
 به صورت فرآيندهاي احتمالي بحث شـده و  تامينعدم قطعيت در پارامترهاي مسائل كنترل و مديريت زنجيره    

ايـن  . هاي قبلي استنتاج مي شود حتمال معموالً از روي داده  توزيع ا . به وسيله توزيع هاي احتمالي تشريح شده است       
اي نباشد و مكـانيزم ضـبط داده هـا بـر پايـه       كامل بوده و سليقه) داده ها ( استنتاج اين فرض را نياز دارد كه اسناد  
. شـود  يهـا بـرآورده نمـ    در عين حال مواقعي پيش مي آيد كه همه خواسـته . اصول غير قابل تغيير ادامه داشته باشد  

به عنوان مثـال ممكـن اسـت مشـكالتي نظيـر كمبـود داده در        . هاي آماري و احتمالي مناسب نيستند      بنابراين روش 
. شود، وجود داشته باشـد     دسترس، عدم اطمينان به داده، يا نبودن داده، مانند حالتي كه محصول جديدي توليد مي              

تواند تقاضاي فازي، اعتبار فازي تامين كننده   عضويت ميتوابع. مجموعه فازي براي اين گونه عدم قطعيت مفيد است
الزم به ذكر است كه انتخاب مجموعه فازي براي شرح پارامترهاي زنجيره . خارجي و زمان تحويل فازي را نشان دهد   

 . در آن زمينه، انجام مي شود موجود معموالً به اين صورت است كه قبل از ديدن داده هايتامين
 
 ضيات مدلعالئم و فر -۷

تحت )توليد كننده(  و يك تامين كننده كنندهتعيين ميزان سفارش اقتصادي براي سيستمي با يك مونتاژدر 
چنانچه در زنجيره : گردد مسئله به اين صورت تعريف مي ،شرايط مجاز نبودن كمبود موجودي و تقاضاي فازي

ورد نياز كارخانه اصلي را مهاي  ده قطعات و مجموعهو تامين كنن) بعنوان كارخانه اصلي ( كننده  ، يك مونتاژتامين
 اندازه و دسته توليدي در هر دوره يكي از مهمترين مسائلي است ن تعيي،به صورت يك سيستم واحد در نظر بگيريم

  تامينريزي در مديريت زنجيره  تعيين اندازه دسته توليدي از مهمترين عوامل برنامه. شود كه در اينجا بررسي مي
تواند در   مي،باشد كه اگر با توجه به تمام فاكتورهاي موجود و اثر گذار دروني و بيروني بررسي و انجام شود مي

 يكي از فاكتورهاي موثر، تقاضاي وارد شده به سيستم  .هاي يك شركت توليدي اثر فراواني داشته باشد كاهش هزينه
كه در شرايط عملي   گرفته مي شود ، در حاليباشد كه اغلب اين تقاضا به صورت قطعي و مشخص در نظر مي

جهت در نظر گرفتن اين عدم . مشاهده مي شود ميزان تقاضا همواره ثابت نبوده و از عدم قطعيت برخوردار مي باشد
روش بررسي . قطعيت و وارد كردن اين شرايط در مسئله، تقاضا به صورت عدد فازي مثلثي در نظر گرفته مي شود

 هزينه ساليانه فازي محاسبه شده و بر اساس اصول و قوانين فازي، ،ت كه با توجه به تقاضاي فازيين ترتيب اسه اب
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براي اين منظور ابتدا مدلسازي مسئله انجام شده و سپس روش حل آن . آيد تابع عضويت هزينه ساليانه بدست مي
 .ارائه مي گردد

 
 : به صورت زير خواهد بودعالمت گذاري ها و فرضيات مسئله

 )مونتاژ كننده ( كارخانه اصلي 
D    :  تقاضاي كارخانه كه به صورت عدد فازي مثلثي در نظر گرفته مي شود 

    h:  نرخ هزينه نگهداري يك واحد 
A   :  هزينه سفارش دهي 

 ):توليد  قطعات( كارخانه تامين كننده 
:   h  نرخ هزينه نگهداري يك واحد 

S    :  يزاتهزينه راه اندازي تجه 
P   :   نرخ توليد 
Μ  :   يك واحد از محصول) مواد اوليه ( هزينه توليد 

فرض بر اين است كه موجودي در كارخانه تامين كننده بالفاصله در انتهاي هر دوره توليدي براي مونتاژ كننده 
 . همچنين كمبود مجاز نمي باشد .شود فرستاده مي

 
 مدلسازي -۸

ابتدا مدل . است) هاي مونتاژ كننده و تامين كنندگان  شامل هزينه( نه كل سيستم هدف مدلسازي تعيين تابع هزي
 :آيد به صورت زير به دست ميهزينه اي مونتاژ كننده و تامين كننده 

 
)۱(C(Q)=D/Q*(A+S)+D/Q*Q/2*h+Q/2*h+µ*D                                                           

 
دهيم كه تابع عضويت آن  راي عدم قطعيت بوده و آن را به صورت عدد فازي مثلثي نشان مي داDچنانچه گفته شد 

 :صورت زير مي باشده ب
 
 

                  ( D-D0 + ∆1 )/∆1   D0-∆1  D D0          
 

        )۲(                                    (D0+∆2-D)/∆2                                    D0  D  D0+∆2 µ(D) = 

 

                                0                                       ساير
                    

 
. شود  توسط فرد تصميم گيرنده تعيين مي2∆ و ∆مي باشد ، البته    0  2∆ و > D0 ∆    0> ين صورت كهه اب

  :ت هزينه سيستم داريمبنابراين جهت بدست آوردن تابع عضوي
 

)۳( у = CQ(D) →D = (у-Qh/2) ⁄ [D((A+S ) ⁄Q+Q h/(2P) +µ)]                                         
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 :تابع عضويت هزينه بدين صورت مي باشد
 

y-Qh/2 

(A+S)/Q  + Qh1/2p + µ    
-  (D0- 1) 

1 

u1  y u0 

                                             
        )۴(  

 y-Qh/2 

 
(D0- 2) -  (A+S)/Q  + Qh1/2p + 

µ µ GQ(D) = 

 2 

 
                                 0                                       ساير

 
 : عبارتند از u2  وu0 و u1كه در آن 

 
)۵( u =(D0-∆)[(A+S)/Q+Qh/(2p)+µ]+Qh/2                                                                 

 
)۶( u0 =D0 [(A+S)/Q+Qh/(2p)+µ]+Qh/2                                                                       

 
)۷( u2 =(D0-∆2)[(A+S)/Q+Qh/(2p)+µ]+Qh/2                                                                

 
 

بدين صورت . شود  ، از روش ميانه استفاده ميQحال براي دفازي كردن تابع هزينه و بدست آوردن مقدار مناسب 
 :خواهد بودخواهد بود كه به صورت زير   M(Q,, ∆,∆2)كه تابع هزينه پس از دفازي كردن ، 

 
)۸( M(Q)= ( ∫ y* µ GQ(D) (y) dy )/ ( ∫ µ GQ(D) (y) dy )                                                            

 
)۹( ∫ µ GQ(D) (y) dy = (1/2)*[(A+S ) ⁄Q+Q h/(2P) +µ)]* (∆1+ ∆2 )                                      

 
∫ y* µ GQ(D) (y) dy = (1/6)* [(A+S ) ⁄Q+Q h/(2P) +µ]*(∆1+ ∆2 )  

 
   )۱۰([3D0((A+S ) ⁄Q+Q* h/(2P) +µ)+ (∆2- ∆1 ) ((A+S ) ⁄Q+Q h/(2P) +µ))+3Qh/2 ]          

                               
 : جهت بدست آوردن تابع هزينه داريم 

 
M(Q,, ∆,∆2)  = ( ∫ y* µ GQ(D) (y) dy )/  ( ∫ µ GQ(D) (y) dy ) 
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M(Q,, ∆,∆2)  =D0 [(A+S ) ⁄Q+Q h/(2P) +µ] +  
 

   )۱۱((∆2- ∆1 )/3* [(A+S ) ⁄Q+Q h/(2P) +µ)]+ Qh/2                                                               
 

 حل مسئله -۹
 

 :  داريم  Qجهت بدست آوردن 
 

M(Q, ∆1,∆2)   

     Q     
k= 0 

 :ميزان سفارش اقتصادي خواهد بود
 

)   ۱۲( Q =  [(A+S)(D0+(∆2- ∆1 )/3)] / [ h1/(2p) (D0+(∆2- ∆1 )/3) + h/2 ]                              

                               
 :در مدل ارايه شده خواهيم داشت

 .    مساوي باشند تقاضا به حالت قطعي تبديل مي شود2∆ و  1∆چنانچه  -
 .  مي باشد 0  2∆و  > D0  ∆1    0 >  ، به اين صورت كهبوده   به انتخاب تصميم گيرنده 2∆ و  1∆ -

هاي سفارش دهي در كارخانه مونتاژ كننده و راه اندازي تجهيزات در كارخانه توليد  مجذور مجموع هزينه -
 .كننده با ميزان سفارش اقتصادي نسبت مستقيم دارد

 
 گيري نتيجه -۱۰

دي در شرايطي در اين مقاله ضمن مرور بر ادبيات مديريت زنجيره تامين، مدلسازي تعيين ميزان سفارش اقتصا 
تـر شـدن مـدل از يـك        جهت اجتنـاب از پيچيـده     به  . كه تقاضا به صورت فازي در نظر گرفته شده، توسعه داده شد           

 اسـت كـه   بـر آن داشـته  هـاي بـزرگ را     سـازمان  ،رقابت و محيط متالطم   . زنجيره تامين سه سطحي استفاده گرديد     
 بـه عنـوان   ،در مديريت زنجيره تامين . خود بهبود دهندهاي رقابتي هاي خود را در جهت حفظ يا ارتقا مزيت   سيستم

عناصـر باالدسـتي تـا عناصـر پـايين دسـتي، يكـي از            ريزي و كنترل جريان كـل مـواد از                  يك نگرش جامع از برنامه    
 بسيار زياد است، لزوم يك مديريت  اين جريان اي     چون حجم سرمايه   و موجودي است و    جريان مواد    هاي مهم،   مولفه

به عنوان يك محدوديت مهـم در    عدم قطعيت   . شود  جامع نسبت به جريان مواد در كل زنجيره احساس مي         صحيح و   
هايي كه عدم قطعيت را مـي تواننـد بـه            در اين راستا مدل   . آيد هاي كنترل موجودي به حساب مي       مدلسازي سيستم 

تري نيز در پي  معتبر هاي  يجه خروجي در نت نحوي در مدل وارد كنند تصويري بهتري از واقعيت بيرون ارايه داده كه              
 در ايـن مقالـه        عدم قطعيت مواجه است تقاضاي مشتري بـوده كـه          يكي از پارامترهايي كه معموالً با     . خواهند داشت 

 .ستا  محصول نهايي به عنوان  متغير فازي در نظر گرفته شده  مشتري يا همان تقاضا برايتقاضاي
ابتدا مدلسازي مسئله انجام شده، سپس حل آن ارائه كردن پارامتر تقاضا، با استفاده از روش مثلثي براي فازي 

دهي در كارخانه مونتاژ كننده و  هاي سفارش مجذور مجموع هزينه مشخص شد كه ارايه داده شدهدر مدل . گرديد
 Qتر مقدار  يقدقتعيين  .اندازي تجهيزات در كارخانه توليد كننده با ميزان سفارش اقتصادي نسبت مستقيم دارد راه

 با توجه به تمام فاكتورهاي موجود و  بوده چنانچهاندازه دسته توليدي كه در اين جا همان در مديريت زنجيره تامين
كت توليدي اثر فراواني داشته هاي يك شر تواند در كاهش هزينه اثر گذار دروني و بيروني بررسي و انجام شود مي

 .باشد
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