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 چکیده

در این مقاله با استفاده از ترکیب شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها، کاراترین سناریو در یک سیستم کنترل موجودی چند 

کلیه محصوالت تولیدی در شرکت پدیده شیمی بدین منظور ابتدا بر اساس قضیه پارتو از میان . شناسایی شده است( R,Q)سطحی 

محصول  12از کاالها شامل  ٪22. حجم فروش هستند انتخاب گردید ٪02از کاالهایی که معادل با  ٪22گروه صنعتی گلرنگ، -پایدار

استفاده از نرم  سپس ساختار کلی سیستم کنترل موجودی چند سطحی در سطح تولید کنندگان، انبارها و توزیع کنندگان با. تولیدی است

درادامه نمودارهای سطح موجودی تولید کنندگان، انبارها و توزیع کنندگان نمایش داده شده است که . افزار ارنا شبیه سازی شده است

 0براساس نظر خبرگان برای بررسی کاراترین سناریو در سیستم کنترل موجودی چند سطحی . حاکی از صحت و اعتبار مدل می باشد

بعد از شبیه سازی هر سناریو، . سناریو دیگر در حالت احتمالی تعریف گردید 4سناریو در شرایط قطعی و  3یشنهاد گردید، که سناریو پ

در نهایت به منظور شناسایی کاراترین سناریو از تحلیل پوششی داده ها . تعدادی ورودی و خروجی مربوط به هر سناریو ثبت گردید

(DEA)روش  ، و ازCCR نتایج نشان می دهد که مجموع میزان کارایی در سناریوهای قطعی باالتر از سناریوهای . شده است استفاده

به عبارت دیگر افزایش میزان عدم قطعیت در یک سیستم . احتمالی است و دلیل این امر افزایش هزینه ها در سناریوهای احتمالی است

 .ها خواهد شدکنترل موجودی چند سطحی، باعث افزایش در میزان هزینه 

 (DEA) تحلیل پوششی داده ها ،(R,Q)کنترل موجودی چند سطحی  ،شبیه سازی :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:najafi1515@yahoo.com
mailto:mr.balavand@gmail.com
http://www.sid.ir


 

 

Using Simulation and Data Envelopment Analysis in order to 

identify the most efficient scenario in a multi-echelon inventory 

control system (R,Q) 

ABSTRACT 

In this paper, the use of simulation and data envelopment analysis, efficient scenario in a 

multi-echelon inventory control system (R, Q) is detected. In this regard, the case of Pareto, 

Out of all the products at Shimi Paydar- industry group of Golrang, 20% of the products that 

were equivalent to 80% of sales was Selected. Then the general structure of the system of 

multi-echelon inventory control at the level of the producers, warehouses and distributors 

using Arena software is simulated. The following graphs inventory levels, manufacturers, 

warehouses and distributors is displayed which shows the validity of the model. to check the 

efficient scenario in multi-echelon inventory control system based on comments of experts, 

eight scenario is suggested that three deterministic scenario and four probable scenario is 

defined. After simulating any scenario, the number of input and output of each scenario were 

recorded. Finally, in order to identify the most efficient scenario, data envelopment analysis 

(DEA), and the CCR method is used. The results show that sum overall performance in 

deterministic scenarios is more than probable scenarios that is because increased costs in 

probable scenarios. In other words, an increase in uncertainty in a multi-echelon inventory 

control system causes that costs will rise. 

Keywords: Simulation, multi echelon inventory control system, data envelopment analysis 

(DEA) 

 مقدمه  -1

در دنیای واقعی اغلب مسائل دارای پیچیدگی های زیادی هستند که مدل سازی و تحلیل این گونه مسائل، کاری دشوار 

ساخت هر مدلی از یک سیستم واقعی، . معموال برای مدل سازی این گونه سیستم ها از شبیه سازی استفاده می شود. است

مدل فیزیکی یا ریاضی باشد که بعد از پیاده سازی مدل مورد نظر و این مدل می تواند یک . شبیه سازی آن سیستم می باشد

اغلب شناسایی بهترین عملکرد برای مدل های با . اجرای آن، خروجی های مربوط به مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

از این نوع ابزارها تحلیل  یکی. ابعاد وسیع دشوار است اما ابزارهای قوی جهت سنجش ارزیابی عملکرد یا کارایی وجود دارد

با توجه به اینکه برای شبیه سازی یک مدل، یک سری اطالعات ورودی جمع آوری می . می باشد( DEA)پوششی داده ها 

به وسیله تحلیل پوششی داده ها می توان سناریوهای ، گرددمجموعه از خروجی ها حاصل می شود و بعد از اجرای مدل 

و با توجه به ورودی ها و خروجی های  مقایسه نمود بدست آمده است را شبیه سازیتلف اجراهای مخدر  که مختلف را

 .کارایی هر سناریو را سنجید و بهترین سناریو را انتخاب نمود ،مختلف

 مرور ادبیات  -1-1

یا ( نقطه سفارش) Rاستفاده می شود، به محض اینکه مقدار صحیح موقیت موجودی به  (R,Q)ه از سیاست هنگامی ک

در عمل زمانی که  ].1[واحد است ( مقدار سفارش) Q که مقدار آن سطحی پایین تر از آن برسد، یک سفارش صادر می شود

محصوالت در یک منطقه وسیع جغرافیایی توزیع می شوند، تولید کننده در چند مکان محل ذخیره موجودی را مشخص می 
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نشان می دهیم که روشهای چند سطحی ممکن است  لیتحو ی در زمانبهره ور افزایش جهیبهبود و در نت عالوه برای به. کند

سیستم کنترل . ارائه شد را کاهش دهد ]5[ موک استات و توماس هزینه کل را در مقایسه با تکنیکهای سنتی که توسط

اولین نفری که مهمترین . ادبیات مورد مطالعه قرار گرفته استموجودی چند سطحی با موجودی اطمینان به طور گسترده در 

برای تعیین سطح موجودی  (METRIC)او اولین مدل ریاضی به نام متریک .  ]12[ مقاله را در این زمینه داد شربوک بود

افتاده مورد کاالهای قابل تعمیر یا قابل پوشش در یک سیستم موجودی دو سطحی برای حداقل کردن کل سفارشات عقب 

شبیه سازی سیستم های کنترل موجودی چند سطحی به طور  .انتظار که محدودیتهای بودجه را ارضا می کند را ارائه کرد

با استفاده از این تکنیک به جای اینکه سیستم را به صورت عملی . گسترده در مقاالت مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

سنگین شویم، در زمان کوتاهی با کمترین هزینه نتایج حاصل از به کار گیری سیاست مورد  بررسی کنیم و متحمل هزینه های

یکی از جامع ترین این تعاریف  .نظر را در کامپیوتر مشاهده کرده و درباره به کارگیری سیستم جدید تصمیم گیری می کنیم

فرآیند طراحی مدلی از  :ه سازی عبارت است ازمطابق تعریف شانون شبی. توسط رابرت شانون ارائه شده است 1795در سال 

های گوناگون هایی با این مدل که با هدف پی بردن به رفتار سیستم، یا ارزیابی استراتژییک سیستم واقعی و انجام آزمایش

استفاده از سناریو های مختلف در شبیه سازی به تحلیل گر کمک می کند که با  .]12[ برای عملیات سیستم صورت می گیرد

با توجه به اینکه برای ساخت  هر مدل شبیه سازی تعدادی ورودی، و بعد از . مقایسه هر سناریو، بهترین سناریو را انتخاب کند

های ناپارامتریک احتیاج به استفاده از اجرای مدل تعدادی خروجی حاصل می شود، تحلیل کارایی این ورودی ها و خروجی 

یکی از بهترین تکنیکهای تحلیل کارایی ( DEA)تحلیل پوششی داده ها . یک تکنیک جهت سنجش ارزیابی عملکرد دارد

تحلیل پوششی داده ها می تواند کارایی واحد های . ]2[مطرح گردید چارنز و همکارانمحسوب می شود که اولین بار توسط 

را ارزیابی  هم جنس( DMU)واحدهای تصمیم گیرنده له بانک ها، دانشگاه ها، دپارتمانهای دولتی بر مبنای مختلف از جم

تحلیل پوششی داده ها می تواند به تصمیم گیری ما در خصوص انتخاب بهترین سناریو کمک ترکیب شبیه سازی و . ]3[نماید

انجام  ]6[مختلف در باالنس خط مونتاژ توسط  شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها به منظور مقایسه سناریوهای ترکیب. کند

با استفاده از ترکیب شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها، سناریوهای مختلف در مراکز  ]11[ همچنین در مقاله. شده است

مدلی را جهت ارزیابی مکان گیاهان بادی با استفاده از شبیه  ]4[مقاله در . بهداشت مقایسه، و بهترین سناریو انتخاب گردید

یک چهارچوب جهت بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی و ترکیب آن با . سازی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها ارائه نمودند

 .گردیدپیشنهاد  ]7[ در مقاله الگوریتم ژنتیک به منظور تعیین سطح بهینه منابع در سرویس های عمل های جراحی
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 بیان مسئله -2
گروه صنعتی -در این مدل ابتدا بر اساس قضیه پارتو از میان کلیه محصوالت تولیدی در شرکت پدیده شیمی پایدار

محصول تولیدی  12از کاالها شامل  ٪22. حجم فروش هستند انتخاب گردید ٪02از کاالهایی که معادل با  ٪22گلرنگ، 

 grیمعمول ییظرفشو عیما،  gr 522شور شهیش، gr1222 معطر ریگ جرم، gr1222 کننده دیسف عیما: که عبارتند از. است

 حوله کننده نرم، gr3522 ی صدف ییدستشو عیما، gr952 یا استوانه ییظرفشو عیما، gr1222 شفاف ییظرفشو عیما، 3952

-کننده، تولید میاین ده محصول توسط چهار تولید. بوده gr422 شامپوو  gr 922منظوره چند کننده پاک، gr 1522لباس و

همچنین از بین کلیه توزیع . کنندکنندگان محصوالت مشترک تولید نمیهیچ کدام از تولید. Wو X ،Z ،Y: شود که عبارتند از

توزیع  کنندگان : ازکنندگان استانی، چهار محل به عنوان توزیع کنندگان مساله طبق قضیه پارتو انتخاب گردید که عباتند 

انبارها جهت متوازن کردن میزان تقاضای . هست Mو  Nهای این مدل شامل دو انبار مرکزی به نام. Dو  A ،B ،Cمحلی 

کنندگان را در خود انبارهای مرکزی مقدار مازاد بر تقاضای توزیع. درخواستی مشتریان و میزان تولید به کار گرفته شده است

کننده باشد در آن کنندگان بیشتر از مقدار ذخیره کاال در تولید ر مواقعی که میزان در خواست توزیعکند و دنگهداری می

 .  کنندگان توسط انبارهای مرکزی پاسخ داده می شودصورت نیاز توزیع

ه، در هر کدام از مشتریان به یکی از توزیع کنندگان عمده محلی مراجعه کرده و کاالی مورد نیاز خود را تقاضا کرد

کننده بیشتر از مقدار تقاضا مورد نیاز باشد در آن صورت تقاضا درخواستی مشتری پاسخ داده صورتی که مقدار موجودی توزیع

کننده نقطه دهی تقاضای مشتری، توزیعپس از پاسخ. شودکننده به روز رسانی میشود و پس از آن سطح موجودی توزیعمی

اما اگر کاالی تقاضا .  کند، اقدام به درخواست کاال میو در صورت نیاز برابر با مقدار سفارشدهی مجدد را کنترل نموده سفارش

شده در انبار توزیع کننده به میزان کافی نباشد، مشتری باید منتظر باشد تا کاال از کارخانه تولید کننده یا انبارهای مرکزی در 

افتد که به در این حاالت کمبود پس افت در زنجیره اتفاق می. ل شودصورت وجود به میزان سفارش به آن توزیع کننده ارسا

شود که درخواست کاالی توزیع در مرحله نخست سعی می. شودمحض رسیدن کاال، سفارش عقب افتاده پاسخ داده می

دهی به تقاضای اسخدر مرحله دوم چناچه تولید کننده توان پ. کنندگان با ارسال مستقیم کاال از تولیدکننده برآورده گردد

در ارسال مستقیم . گرددکنندگان را نداشته باشد، در آن صورت کاال توسط ارسال غیر مستقیم از انبار مرکزی ارسال میتوزیع

 .یابدهای حمل ونقل کاهش میهای بارانداز و بارگیری و سایر هزینههزینه

ننده از کارخانه تولید کننده محصول استعالم میکند که در صورت نبود کاال در توزیع کننده، در مرحله نخست توزیع ک

آیا کاالی مورد نظر به میزان سفارش مشتری در کارخانه وجود دارد یا نه؟ اگر به مقدار میزان سفارش کاال موجود باشد ارسال 

نده از انبارهای مرکزی استعالم اما اگر در کارخانه تولید کننده کاال به مقدار مورد نیاز کاال نباشد در آن صورت توزیع کن. شده

میکند که آیا کاالی درخواستی وجود دارد یا نه؟ در صورت موجود  بودن کاال ارسال شده و در غیر این صورت مشتری به 

 .عنوان فروش از دست رفته تلقی می گردد

از تولیدکننده و  بصورت ترکیبیتوان میزان سفارش کاال را همچنین در این پژوهش در صورت نبود کاال در توزیع کننده می

سیستم کنترل موجودی به صورت شماتیک  1در شکل .انبارهای مرکزی برآورد کرد تا بتوان به تقاضای مشتری پاسخ داد

 .نمایش داده شده است
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X

Z

Y

 هدننک دیفس  یام 

  رازاب یاضاقت 

 روش هشیش 

  افش ییوش ر   یام  

ی وم م ییوش ر   یام 

یا هناوتسا ییوش ر   یام 

W

 ییوشتسد  یام 
 هروظنم دنچ هدننک  اپ 

  اب  و ه وح هدننک  رن 
 و ماش 

 هدننک دیفس  یام 
 ریگ  رج  یام 

 روش هشیش 

  افش ییوش ر   یام  
ی وم م ییوش ر   یام 

یا هناوتسا ییوش ر   یام 

 ییوشتسد  یام 

 هروظنم دنچ هدننک  اپ 

  اب  و ه وح هدننک  رن 

 و ماش 

A

B  رازاب یاضاقت 

C  رازاب یاضاقت 

D  رازاب یاضاقت 

 ریگ  رج  یام 

هدننک دی وت :لوا  طس ی کرم یاه رابنا : ود  طس

M

N

اه هدننک  یزوت : وس  طس

 

 پژوهشمدل ساختار زنجیره تامین مورد مطا  ه در   (1) شکل

 

 مفروضات پژوهش -2-1

تولید  4سطح اول شامل . سیستم کنترل موجودی این پژوهش شامل یک سیستم سه سطحی و چند کاالیی می باشد است( 1

سطح . Mو  N: انبار مرکزی بوده که عبارتند از 2سطح دوم شامل . است نامگذاری شدهW و  X  ،Z  ،Yبوده که به صورت 

 .Dو  A  ،B  ،C: توزیع کننده بوده که عبارتند از 4سوم نیز شامل 

های بیرون از مرز سیستم نداشته اند، هیچ ارتباطی با شرکتهایی که در سیستم کنترل موجودی در نظر گرفته شدهشرکت( 2

 .و بنابراین هیچ سیستم تامین خارجی، برای هیچ کدام از آنها در نظر گرفته نشده است

 .همچنین اعضایی که در سطوح یکسان قرار دارند، هیچ ارتباطی در سطح مورد نظر با اعضای دیگر ندارد( 3

-تقاضا در سطح خرده فروشی به دو صورت قطعی و احتمالی در نظر گرفته شده است و با یک توزیع یکنواخت مشخص می( 4

 .شود

 .ورت قطعی و احتمالی با یک توزیع یکنواخت در نظر گرفته شده استمقدار تولید را بعنوان خروجی تولیدکنندگان به دو ص( 5

 .روز انجام شده است 72سازی در یک دوره شبیه( 6

 .به عبارت دیگر یک محصول در دو کارخانه تولید نمی شود. هر محصول تنها در یک کارخانه تولید می شود( 9

 .کنندلید شده خود را به یکی از انبارهای مرکزی ارسال تواند کاالهای اضافی توهر کدام از تولیدکنندگان می( 0

 .محصول تقاضا وجود دارد 12در هر توزیع کننده برای هر ( 7

به عبارتی دیگر هر توزیع . ، در نظر گرفته شده است(R,Q)ای برای هر کدام از توزیع کنندگان یک سیستم مرور دوره( 12

زمان چرخه مرور موجودی یک روز در نظر . می باشد( R)و نقطه سفارش ( Q)مقدار سفارش کننده به صورت مستقل دارای 

 .گرفته شده است
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ها برابر صفر در نظر ها و از انبارهای مرکزی به توزیع کنندهها به توزیع کنندهتحویل سفارشات از تولیدکننده 1زمان انتظار( 11

 .گرفته شده است

 .نوع تقاضای پس افت در نظر گرفته می شوددر مساله مورد نظر تمامی کمبودها از ( 12

 متغیرهای مستقل و وابسته -2-2

و ( متغیرهای ورودی)در هر سیستم کنترل موجودی دو نوع متغیر وجود دارد که عبارتند از متغیر های مستقل 

متغیرهای وابسته نمایش داده شده  (2)متغیرهای مستقل و در جدول (1)در جدول(. متغیرهای خروجی)متغیرهای وابسته 

 .است

 در سیستم کنترل موجودی( ورودی)متغیرهای مستقل  (1)جدول 

 متغیرهای مستقل توصیف

 Hold Cost Factory هزینه نگهداری تولید کنندگان

 Hold Cost Distributor هزینه نگهداری توزیع کنندگان

 Shortage Cost هزینه کمبود پس افت

 Hold Cost Store نگهداری انبارهاهزینه 

مقدار تقاضا روزانه برای هر کدام توزیع 

 کنندگان
Number Demand 

مقدار تولید روزانه برای هر کدام از تولید 

 کنندگان
Number Product 

 Q مجموع کل سفارش

 R مجموع نقطه سفارش مجدد

 اهدا  پژوهش -2-3

 :زیر خالصه نموداهداف این پژوهش را می توان به صورت 

 شبیه سازی سیستم کنترل موجودی چند سطحی در سطح تولید کننده، انبارهای مرکزی و توزیع کننده -

 اجرای سناریوهای مختلف در مدل شبیه سازی شده -

 محاسبه کارایی سناریوهای مختلف با استفاده از تحلیل پوششی داده ها -

 تحقیق روش شناسی -3
 4سناریو در شرایط قطعی و  3سناریو دیگر بجزء حالت پایه پیشنهاد گردید، که  9براساس نظر خبرگان در این مقاله ابتدا 

سازی، ارزیابی و مدل منظور پژوهش به بعد از اینکه اطالعات مورد نیاز در این. سناریو دیگر در حالت احتمالی طراحی گردید

های زنجیره تامین هر کدام از آن های مختلف بدست آمد، مدلهای عملکردی و بررسی سناریوبهبود پارامترها یا شاخص

بار برای هر کدام از  12روز و  72کلیه سناریوها در مدت زمان . شودسازی میشبیه Arenaافزار سناریوها، در محیط نرم

 .ها تکرار شدندسناریو
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عملکرد شبکه است در سناریوهای مختلف به  از آنجا که برآورده نمودن تقاضای مشتری از جمله پارامترهای تاثیرگذار در

-در سناریوهای چهارم، پنجم و ششم سیاست. دهی پرداخته شده استهای سفارشبررسی تاثیر تقاضا، میزان تولید و سیاست

اما در سناریو هفتم میزان . های سفارش دهی ثابت در نظر گرفته شده است و تاثیر عدم قطعیت را مورد بررسی قرار داده

 .دهی مورد بررسی قرار گرفتهای سفارشاضای مشتری و میزان تولید با سناریو چهارم یکسان در نظر گرفته و تاثیر سیاستتق

( R)در این سناریو نقطه سفارش مجدد . در سناریو پایه میزان تقاضا و تولید هر دو قطعی در نظر گرفته شده است: سناریو پایه

 .باشدمی R2برابر با ( Q)همچنین مقدار سفارش . ره بودهبرابر با بیشترین مقدار تقاضا دو

، (R)در این سناریو نقطه سفارش مجدد . در سناریو اول میزان تقاضا و تولید هر دو قطعی در نظر گرفته شده است: سناریو اول

 .باشدمی R2برابر با ( Q)همچنین مقدار سفارش . دو برابر بیشترین مقدار تقاضا دوره بوده

، (R)در این سناریو نقطه سفارش مجدد . در سناریو دوم میزان تقاضا و تولید هر دو قطعی در نظر گرفته شده است: و دومسناری

 .باشدمی R5/1برابر با ( Q)همچنین مقدار سفارش . دو برابر بیشترین مقدار تقاضا دوره بوده

( R)در این سناریو نقطه سفارش مجدد . نظر گرفته شده استدر سناریو پایه میزان تقاضا و تولید هر دو قطعی در : سناریو سوم

 .باشدمی R5/1برابر با ( Q)همچنین مقدار سفارش . برابر با بیشترین مقدار تقاضا دوره بوده

-می =b 112و  =a 72با تابع توزیع یکنواخت و دامنه , در سناریو چهارم میزان تقاضا و تولید هر دو احتمالی: سناریو چهارم

 R2برابر با ( Q)همچنین مقدار سفارش . برابر با بیشترین مقدار تقاضا دوره بوده( R)در این سناریو نقطه سفارش مجدد . باشد

 .باشدمی

 و یکنواخت توزیع تابع تقاضا مشتری با یابد بدین صورت که میزاندر این سناریو عدم قطعیت تقاضا افزایش می: سناریو پنجم

 نقطه سناریو این در. باشدمی=b 112و  =a 72 دامنه و یکنواخت توزیع تابع با تولید و اشدبمی =122b و =02a دامنه

 .باشدمی R2 با برابر( Q) سفارش مقدار همچنین. بوده دوره تقاضا مقدار بیشترین با برابر( R) مجدد سفارش

 توزیع تابع تقاضا مشتری با بدین صورت که میزانیابد در این سناریو عدم قطعیت تقاضا و تولید تواما افزایش می: سناریو ششم

 سناریو این در. باشدمی =122b و =02a دامنه و یکنواخت توزیع تابع با تولید و باشدمی =122b و =02a دامنه و یکنواخت

 .باشدمی R2 با برابر( Q) سفارش مقدار همچنین. بوده دوره تقاضا مقدار بیشترین با برابر( R) مجدد سفارش نقطه

دهی های سفارشدر این سناریو میزان تقاضای مشتری و میزان تولید با مدل پایه یکسان در نظر گرفته و سیاست: سناریو هفتم

 سفارش مقدار همچنین. بوده دوره تقاضا مقدار بیشترین 9/2با  برابر( R) مجدد سفارش نقطه سناریو این در. کندتغییر می

(Q )با برابر R2 باشدمی. 

. بعد از تعریف سناریوهای مختلف و اجرای هرکدام از آنها، تمامی اطالعات ورودی و خروجی مربوط به هر سناریو ثبت می شود

در نهایت به منظور شناسایی کاراترین سناریو، از تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود که هر سناریو نشان دهنده یک واحد 

 .شناخته می شود DMUششی داده ها به عنوان تصمیم گیرنده است که در تحلیل پو

 در سیستم کنترل موجودی( خروجی)متغیرهای وایسته   (2)جدول 
 نمایه توصیف

 Inventory Distributor متوسط موجودی در توزیع کنندگان

 Inventory Average Store متوسط موجودی درانبارها
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 Inventory Average متوسط موجودی در تولید کنندگان

Factory 
 Inventory MAX حداکثر موجودی در توزیع کنندگان

Distributor 
 Inventory MAX Store حداکثر موجودی درانبارها

 Inventory MAX Factory حداکثر موجودی در تولید کنندگان

 مراحل اجرای تحقیق -3-1

در  .مراحل کلی ترکیب شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها به صورت شماتیک نشان داده شده است (2)در شکل

زیرا این دو هزینه به تعداد اقالم بستگی دارد و در هر . تحقیق فوق فقط هزینه های نگهداری و کمبود محاسبه گردیده است

های خرید به عنوان عدد ثابت در تابع هدف محاسبه می هزینه های ثبت و سفارش و هزینه . لحظه از زمان متغیر می باشند

به ترتیب حاوی هزینه نگهداری و هزینه مواجه با کمبود و  (4)و جدول (3)جدول  .شود که از آنها چشم پوشی شده است

 .فروش از دست رفته به ازای هر کارتن می باشد

 ه ینه نگهداری هر واحد کاال در هریک از مراک  به ازاء هر کارتن روز  (3)جدول 
 (تومان)میزان هزینه  واحد

 X 152هزینه نگهداری در کارخانه 

 Z 222هزینه نگهداری در کارخانه 

 Y 222هزینه نگهداری در کارخانه 

 W 162هزینه نگهداری در کارخانه 

 N 222هزینه نگهداری در انبار 

 M 422هزینه نگهداری در انبار 

 A 322کننده  هزینه نگهداری در توزیع

 B 222کننده  هزینه نگهداری در توزیع

 C 102کننده  هزینه نگهداری در توزیع

 D 152کننده  هزینه نگهداری در توزیع

 

 

 ه ینه مواجه با کمبود و  روش از دست ر ته (4)جدول 

 نا  کاال
 کمبوده ینه مواجه با 

 (تومان)به ازا هر کارتن 

 ه ینه  روش از دست ر ته

 (تومان)به ازا هر کارتن 

 6122 122 مایع سفید کننده

 6122 122 مایع جرم گیر معطر

 12442 194 مایع شیشه شور

 14422 242 مایع ظرفشویی معمولی

 12022 102 مایع ظرفشویی شفاف

 7222 152 ایمایع ظرفشویی استوانه

 7222 152 دستشوییمایع 

 13522 225 نرم کننده حوله و لباس

 14422 242 پاک کننده چند منظوره
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 10222 322 شامپو

 

جم   وری 
ا  عات

ساخت مدل و شبیه 
سازی در ارنا

بررسی  حت و 
اعتبار مدل

اجرای سناریوهای 
م تل 

مقایسه کارایی 
سناریوهای م تل  
بوسیله تحلیل 
پوششی داده ها

مقایسه نتای 

 
 مراحل اجرای ترکیب شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها (2) شکل

 شبیه سازی سیستم کنترل موجودی چند سطحی -3-2

اطالعات از قبیل میزان تولید روزانه به ازای هر محصول، مقدار تقاظا در هر روز، مقایر نقطه با توجه به حجم باالی 

با توجه به اینکه نرم . ، تمامی اطالعات در قالب یک فایل اکسل جمع آوری شده است(Q)و مقدار سفارش( R)سفارش مجدد 

ت از قبیل مقادیر تقاضا و مقادیر تولید از طریق نرم افزار ارنا در افزار ارنا قابلیت ارتباط با فایل های اکسل را دارد تمامی اطالعا

قسمتی از  (4) شکلقسمتی از شبیه سازی در سطح تولید کنندگان و در (3) شکلدر . فایل اکسل فراخوانی و خوانده می شود

 .شبیه سازی در سطح توزیع کنندگان محلی، مشاهده می شود
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 قسمتی از مدل شبیه سازی در سط  تو ید کنندگان (3) شکل

 
 قسمتی از مدل شبیه سازی در سط  توزی  کنندگان محلی (4) شکل

 بررسی  حت و اعتبار مدل -3-3

به منظور اطمینان از صحت . به منظور بررسی صحت و اعتبار مدل، تمامی ماژول ها را قدم به قدم مورد بررسی قرار دادیم

نمودارها در سطح توزیع کنندگان محلی، انبارها و تولید کنندگان را در ادامه بحث مورد بررسی قرار  شبیه سازی تمامی

-سطوح موجودی در ابتدای شبیه. دهندسازی شده را نشان میروز شبیه 72اشکال زیر سطح موجودی کاال را در  .خواهیم داد

-شده تا در روزهای پایانی دوره که تولید وجود ندارد توان پاسخسازی پایین بوده و در طول این دوره به حجم موجودی اضافه 

همانگونه که پیشتر نیز توضیح داده شد، سطح حداکثر موجودی در انبارهای تولید . گویی به تقاضای مشتریان را داشته باشیم

سیاست افزایش . کندبازی می کنندگان و توزیع کنندگان محدود است و انبار مرکزی بعنوان بافر نقش ذخیره مازاد موجودی را

سطح موجودی برای توزیع کننده به ترتیب  (9)شکل و  (6)شکل ، (5) در شکل .باشدمی( R,Q)موجودی بر اساس سیستم 

A انبار ،N  و تولیدکنندهZ مشاهده می شود. 
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 Aسط  موجودی در توزی  کننده  (5)شکل

 
 Nسط  موجودی مربوط به انبار  (6)شکل

 
 Zسط  موجودی مربوط به کارخانه  (7)شکل

با توجه به اینکه تمامی توزیع کنندگان . نمایش داده شد A توزیع کننده دارهای باال، سطح موجودی برایبا توجه به نمو

یا  Rاستفاده می کنند بنابراین هنگامی که سطح موجودی توزیع کننده مورد نظر، به ( R,Q)محلی از سیستم کنترل موجودی 

به علت . سفارش صادر می کند و به همین دلیل نمودارها دارای افت و خیز فراوان هستند Qپایینتر از آن رسید، به اندازه 

روز  45، سطح موجودی انبارها در Mو  Nروز اول باال بوده و ارسال مقدار مازاد موجودی به انبارهای  45اینکه سطح تولید در 

روز دوم به علت پایین بودم مقدار تولید در کارخانجات، سطح موجودی  45در . عودی را طی می کندابتدایی باال بوده و روند ص

در نمودار تولید نیز مقدار تولید در روزهای . انبارها نیز روند نزولی داشته و در روزهای پایانی تقریبا به صفر نزدیک شده است

 .مدل می باشدحاکی صحت و اعتبار  که این نمودارها پایانی صفر است
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 اجرای سناریوهای م تل  -3-4

 

 سازیسناریوهای شیبه نمایش خروجی( 5)جدول

 سناریو سو  سناریو دو  سناریو اول سناریو پایه شاخص
سناریو 

 چهار 
 سناریو پنجم

سناریو 

 ششم
 سناریو هفتم

هزینه 

نگهداری 

توزیع 

 کنندگان

15491257

22 

34557176

22 

27122404

22 

12470299

22 

23622693

62 

23554932

02 

23526422

02 

16244930

22 

هزینه 

نگهداری 

 انبارها

92947720

22 

61264322

22 

63236152

22 

96376670

22 

92739246

22 

91651439

62 

67332059

22 

07669762

42 

هزینه 

نگهداری 

تولید 

 کنندگان

22107002

2 

31577242

2 

17494062

2 

13660272

2 

24929046

2 

24745226

2 

26905702

2 

31324152

2 

هزینه کمبود 

 پس افت
397422 610422 572122 397422 319262 295922 202742 337022 

متوسط 

موجودی در 

توزیع 

 کنندگان

14523 46259 30740 21562 24210 24259 24213 16400 

متوسط 

موجودی 

 درانبارها

123242 96916 02274 76322 73420 74596 73439 143527 

متوسط 

موجودی در 

تولید 

 کنندگان

2622 6659 3725 2262 4932 4902 5155 9723 

حداکثر 

موجودی در 

توزیع 

 کنندگان

19260 59416 43197 23290 27252 27133 27164 21225 

حداکثر 

موجودی 

 درانبارها

162757 134350 130222 155621 152497 147602 146237 242646 

حداکثر 

 موجودی در

تولید 

 کنندگان

19072 10700 12763 15124 14901 15334 15252 26792 
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درصد کمبود 

 پس افت
2,2651 2,1495 2,113 2,2651 2,26434 2,26520 2,26264 2,2054 

بررسی می ان کارایی سناریوهای م تل  -3-5

در این مقاله به منظور تحلیل . ت آوردن کارایی در تحلیل پوششی داده ها وجود داردسروشهای مختلفی به منظور بد

. با فرض بازده به مقیاس ثابت محاسبه می شود ،کارایی این روش. استفاده می شود CCRکارایی سناریوهای مختلف از روش 

 . به صورت زیر بیان می شودرودی در ماهیت و CCRمضربی روش مدل . مطرح گردید چارنز و همکاران این تکنیک توسط

      

 

   

    

        

 

   

                                     )1(  

   

 

   

       

 

   

      

                                   

نیز شمارنده  jشمارنده ورودی ها و  iشمارنده خروجی ها  r. به ترتیب وزنهای خروجی و ورودی هستند   و       ،1در مدل

DMU نسبت ناکارایی فنی یابی به  دستمحور، به دنبال ـ با دیدگاه ورودی  ها تحلیل پوششی دادههای  در مدل. ها می باشد

 در جدول .واحد در مرز کارایی قرار گیرد ،ها تغییر در میزان خروجیها کاهش داده شود تا بدون  هستیم که بایستی در ورودی

.مقادیر خروجی نشان داده شده است (9) مقادیر ورودی و در جدول (6)

 مقادیر ورودی (6)جدول

واحدهای 

تصمیم 

 گیرنده

ه ینه نگهداری 

 توزی  کنندگان

ه ینه 

نگهداری 

 انبارها

ه ینه 

نگهداری 

تو ید 

 کنندگان

کمبود ه ینه 

 پس ا ت

نقطه سفارش 

 مجدد

مقدار 

 سفارش

می ان 

 تو ید

می ان 

 تقاضا

dmu1 
15،491،257،2

22 

9،294،772،02

2 
221،070،022 397،422 1،362،622 2،925،222 075،122 071،262 

dmu2 
34،557،176،2

22 

6،126،432،22

2 
315،772،422 610،422 2،925،222 5،452،422 075،122 071،262 

dmu3 
27،122،404،2

22 

6،323،615،22

2 
174،940،622 572،122 2،925،222 5،452،422 075،122 071،262 

dmu4 
12،470،299،2

22 

9،637،667،02

2 
136،602،722 397،422 1،362،622 2،243،722 075،122 071،262 

dmu5 
23،622،693،62

2 

9،273،924،62

2 
249،290،462 319،262 1،362،622 2،925،222 762،733 073،039 

dmu6 
23،554،932،0

22 

9،165،143،96

2 
247،452،262 295،922 1،362،622 2،925،222 762،733 072،274 

dmu7 
23،526،422،0

22 

6،733،205،92

2 
269،057،022 202،742 1،362،622 2،925،222 764،295 072،274 

dmu8 
16،244،930،2

22 

0،766،976،24

2 
313،241،522 337،022 753،022 1،729،642 075،122 071،262 
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 مقادیر خروجی (7)جدول

واحدها

ی 

تصمیم 

 گیرنده

متوسط موجودی 

 در توزی  کنندگان

متوسط موجودی 

 درانبارها

متوسط موجودی 

 در تو ید کنندگان

حداکثر موجودی در 

 توزی  کنندگان

حداکثر موجودی 

 درانبارها

حداکثر موجودی 

 در تو ید کنندگان

dmu1 14،523 123،242 2،622 19،260 162،757 19،072 

dmu2 46،259 96،916 6،659 59،416 134،350 10،700 

dmu3 30،740 02،274 3،725 43،197 130،222 12،763 

dmu4 21،562 76،322 2،262 23،290 155،621 15،124 

dmu5 24،210 73،420 4،932 27،252 152،497 14،901 

dmu6 24،259 74،596 4،902 27،133 147،602 15،334 

dmu7 24،213 73،439 5،155 27،164 146،237 15،252 

dmu8 16،400 143،527 9،723 21،225 242،646 26،792 

 

 تج یه و تحلیل نتای  -4

استفاده   CCRگیرنده، از مدل  واحدهای تصمیم کاراییطور که پیشتر ذکر گردید، در این تحقیق برای سنجش  همان

سناریوهای ناکارا آنهایی هستند که میزان کارایی آنها . بعد از اجرای مدل، واحدهای کارا و ناکارا شناسایی می شود. شده است

 (0)طبق جدول  بعد از وارد کردن اطالعات ورودی و خروجی و اجرای مدل در نرم افزار متلب، نتایج حاصل بر. است 1کمتر از 

 .می باشد

 CCRنتای  حا ل از می ان کارایی سناریوهای م تل  با روش  (8)جدول

 می ان کارایی واحدهای تصمیم گیرنده

dmu1 2,7919 

dmu2 1 

dmu3 1 

dmu4 1 

dmu5 1 

dmu6 1 

dmu7 1 
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dmu8 1 

 

 

 بندی واحدهای کارا رتبه -4-1

بندی کامل بین واحدهای کارا، امکان مقایسة واحدهای کارا با  رتبهنبود ها، به دلیل  ای تحلیل پوششی داده های پایه مدل

ناکارا و واحدهای       واحدهای تحت بررسی را به دو گروه واحدهای کارا ها این مدل ،به عبارت دیگر .آورند یکدیگر را فراهم نمی

اما واحدهای کارا به دلیل اینکه دارای امتیاز  ،بندی هستند قابل رتبه ،ا با کسب امتیاز کاراییکارناواحدهای . دنکن تقسیم می

بندی این واحدهای  رتبهبرای هایی را  روش ،برخی از محققینلذا . نیستندبندی  هستند، قابل رتبه( کارایی واحد)کاراییِ برابر 

مدل اندرسون ـ در . ]9[و روش کارایی متقابل اشاره کرد APن به مدلتوا از معروفترین آنها میاند که  کارا پیشنهاد کرده

که  دوش این محدودیت سبب می .شود تحت بررسی، از ارزیابی حذف می واحد اب ، محدودیت متناظر( APمدل)یترسون پ

 .شدبا 1 از بیشتر تواند تحت بررسی می کارایی واحد با حذف این محدودیت،. ، یک باشدتابع هدف مقدار حداکثر

 A.Pنتای  حا ل از اجرای روش  (9)جدول

 می ان کارایی واحدهای تصمیم گیرنده
 هررتبه 

 سناریوها

dmu1 2,7919 0 

dmu2 1,6269 2 

dmu3 1,3320 4 

dmu4 1,5321 3 

dmu5 1,2236 9 

dmu6 1,2611 5 

dmu7 1,2447 6 

dmu8 2,4429 1 

هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده که میزان کارایی باالتری داشته باشد به عنوان کاراترین واحد  A.Pبا نوجه به روش 

در این سناریو میزان تقاضای  .سناریو آخر به عنوان کاراترین سناریو شناخته می شود (7) با توجه به جدول. شناخته می شود

 سفارش نقطه سناریو این در. کنددهی تغییر میهای سفارشسیاست مشتری و میزان تولید با مدل پایه یکسان در نظر گرفته و

با بررسی بیشتر  .باشدمی R2 با برابر( Q) سفارش مقدار همچنین. بوده دوره تقاضا مقدار بیشترین 9/2با  برابر( R) مجدد

سناریوهای احتمالی است و دلیل این  ر ازرسیم که در مجموع میزان کارایی در سناریوهای قطعی باالت به نتیجه می 6جدول 

به عبارت دیگر هرچقدر میزان عدم قطعیت در یک سیستم کنترل موجودی . امر افزایش هزینه ها در سناریوهای احتمالی است

 .چند سطحی افزایش یابد میزان هزینه ها نیز افزایش پیدا می کند
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 نتیجه گیری -5

امری بسیار مهم تلقی می شود که می تواند  صحیح سیستم کنترل موجودیدر بسیاری از شرکتهای بزرگ انتخاب یک 

 شبیه سازی در یکبا توجه به اجرای مدل به این نتیجه رسیدیم که بکارگیری . در نهایت به کاهش هزینه ها منجر شود

مقایسه نمودارهای با . باشدبراحتی امکان پذیر  پیش بینی هزینه هاسیستم کنترل موجودی چند سطحی باعث می شود که 

سطح موجودی تولید کنندگان، انبار و توزیع کنندگان به این نتیجه می رسیم که به راحتی می توان میزان تولید، مقدار 

 تعریفهمچنین دیدیم که با . سفارش و نقطه سفارش مجدد تعییین نمود و میزان کمبود در سیستم را به حداقل رساند

شناسایی  DEAرون یک سیستم کنترل موجودی کاراترین سناریو را با استفاده از تکنیک سناریوهای مختلف می توان در د

 :پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی به شرح زیر است. کرد

 و مقایسه کارایی سناریوهای در حالت فعلی و حالت بهینه بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی استفاده از رویکرد -1

سازی و تحلیل پوششی داده ها در سایر سیستم های کنترل موجودی مانند سیستم کنترل استفاده از ترکیب شبیه  -2

 ( s,S)موجودی 

 (s,S)و ( R,Q) های کنترل موجودی در سیستم سناریوهامقایسه -3

 مناب  -6
Axsater, S. (2006). INVENTORY CONTROL. New York: Springer Science. 
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