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 چکیده  

  
ت ه محض دريافبتسويه حساب  عمر نامحدود اقالم، ثابت بودن قیمت، ،موجودیکالسیک ز جمله فرضیات معمول در مدل های ا  

دگرگون  مي تواند سیاست موجودی راتورم  اقالم فاسد شدني ووجود  ز سطح موجودی مي باشد.تقاضای مستقل ا سفارش و

يک بازه  ،االی خاصسهم بیشتر از بازار و تخلیه انبار از ک  ممکن است برای دست يافتن بهبرخي تامین کنندگان  کند.همچنین

در  که  کنیم ميوجودی را بررسي يک مدل م پژوهشاين در  .زماني ثابت را به خرده فروشان جهت تسويه حساب پیشنهاد کنند

 سترفته شده ار نظر گاز سطح موجودی د غیرخطي تقاضا متغیر و تابعياقالم از نوع فاسدشدني،اعتبار تجاری از نوع دوسطحي ، آن

 ،اودی و تقاضع سطح موجتابتحلیلي  نبا به دست آورداثر تورم و ارزش زماني پول توسعه داده شده و مدل رياضي با در نظر گرفتن .
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The optimal policy in the system with non-linear demand  associated  with inventory 

levels and taking into account the perishable items 

Behnam. Karimi1, Mohammad Saffari 2 

1 graduate student, Department of Industrial Engineering, Shahed University 

 2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Tafresh  University 

   ABSTRACT 

   From the common hypotheses in the classical models of stocks, we can refer to the unlimited life of stocks, 

stability of prices, and pony as soon as orders and demands independent from stocks are received. The presence of 

perishable stocks and inflation can revolutionize stock policies. Additionally, in order to obtain a greater share of 
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the market and to unload warehouses from specific goods, some suppliers might propose a fixed time interval to 

retailers for pony. In this research, a stock model is examined in which there are perishable stocks, two-level 

business credit, variable demand, and a non-linear function from stocks. A mathematical model has been 

developed, considering the effect of inflation and time-value of money. And with an analytical estimation of the 

functions of stocks quantity and demand, an optimal policy has been given. 

 KEYWORDS   stocks, perishable stocks, inflation, demands depending on stocks, non-linear function 

 مقدمه -۱

 دنبال به موجودی کنترل و مديريت علم که موضوعاتي ترين مهم از يکي

 به است انبار در مواد نگهداری بهینه حجم و میزان است، آن جواب

 افزايش هزينه های سازمان مي شود. باعث تعداد آن از انحراف طوريکه

مواد اولیه   ،اما چه داليلي وجود دارد که سازمان کاالهای ساخته شده

مورد نیاز و يا هر کااليي که مورد نیاز است را خريداری کند و آنها را در 

اولین دلیل  های موجودی متقبل شود؟ انبارهای خود قرار دهد و هزينه

تصور بهره گیری از سیستم کنترل موجودی، مدت زمان تحويل است.

بالفاصله پس از سفارش، کاال به دست سفارش دهنده نمي رسد و  کنید

در صورتیکه سازمان در مدت زمان تحويل با  .مدت زماني طول مي کشد

ته باشد، فروش يا تقاضا محصول مواجه باشد و موجودی در دست نداش

تولید محصول خود را از دست مي دهد و اين عمال به معنای از بین 

. دومین دلیل آن حاصل گردد  رفتن سودی است که مي توانسته

غیرقابل پیش بیني بودن تقاضا است. تقاضا مي تواند در طول فصل های 

مختلف متفاوت باشد يا در بازه های زماني خاصي با افزايش يا کاهش 

روبرو باشد. به هر حال پیش بیني تقاضا برای سازمان نمي تواند با 

قطعیت زيادی برخوردار باشد و برای اينکه سازمان با فروش از دست 

رفته مواجه نشود بايستي از قبل مقداری موجودی برای خود تهیه کرده 

باشد تا در صورت افت و خیز تقاضا دچار آشفتگي نشود. دلیل ديگر 

جوی، وجود عدم قطعیت در مدت زمان تولید، مدت ارسال نگهداشت مو

 عدم قطعیت در تقاضا است. و

 انواع موجودی-۱-۱
 که است شده رضف موضوع ادبیات در موجودی های مدل از بسیاری در

 میباشند سازی ذخیره قابل محدودی زمان نا مدت برای موجودی اقالم

 بسیاری از رایب واقعي دنیای در که است امری زوال که حالي در

 چشم قابل زوال نرخ چه چنان و دهد مي رخ زمان گذشت با محصوالت

 امری موجودی سیستم سازی مدل ن درآ کردن لحاظ نباشد، پوشي

 .باشد مي ضروری

 تقسیم دسته سه در را موجودی اقالم [11]گیری  و گويال کلي طور به

  : اند نموده

 های مدل عمده :محدود نا عمر طول با محصوالت .۱

 برای ذخیره سازی قابل محصوالت که فرض اين با موجودی

 .اند يافته توسعه باشند، مي محدود نا زماني مدت

 به کهدارد  اقالمي به اشاره که :شدني منسوخ محصوالت .۲

 جديد ظهور محصوالت يا تکنولوژی سريع تغییرات دلیل

 .دهند مي دست از را خود ارزش زمان گذشت با رقبا، توسط

 با بايد يا ها نآ فروش فصل از گذشت پس االهاييک چنین

 بین از کلي طور به يا و شده فروخته تر پايین بسیار قیمت

 جمله از نظامي هواپیماهای يدکي قطعات مثال برای .بروند

 .باشد مي کاال اين

 انواع نظیر محصوالت از بسیاری :پذير زوال محصوالت .3

 دسته در اين هغیر و خون و شیمیايي دارويي، موادغذايي،

 ضايعات، ديدگي، سیبآ انواع به زوال واقع در .گیرند مي قرار

 .اشاره دارد تبخیر يا و شدن خشک

 فسادپذير موجودی-۱-۲

دارای  خود، به مربوط انقضاء تاريخ سررسید تا که میشود گفته کااليي به

 انقضا، تاريخ سررسیداما به محض ت اس يکساني و ثابت کاربردپذيری

 .رسد کاال به صفر مي  پذيریکاربرد

 

 زوال-۱-۳

 اشاره تبخیر يا و شدن خشک ضايعات، ،آسیب ديدگي انواع به زوال

 انحراف خود انتظار مورد عملکرد از کاال که معناست اين به زوال  .دارد

   .باشد داشته

 بندی طبقه دسته سه در را موجودی زوالپذيری [10]اشرادر  و قیر

  :کرده اند

 محصوالت ساير و میوه سبزيجات، مانند یممستق فساد .۱

 غذايي

 الکل و گازويیل مانند فیزيکي شدن تهي .۲

 لوازم در کیفیت و اثربخشي کاهش مانند فیزيکي نقص .3

 دارويي محصوالت و الکترونیکي

 منسوخ تبخیر، ضايعات، آسیب ديدگي، فسادپذيری، صورت به ،زوال

 که کاال يک ایحاشیه  سود رفتن بین از يا کاهش مطلوبیت شدن،

  .گردد مي تعريف میشود، آن اثربخشي کاهش به منجر

 گیری نظر در بدون موجودی سیستم ،محققان  بررسياکثر  در معموال .

 فاسد شدن نرخ چنانچه اما شود، مي تحلیل کاال پذيری فساد  اثرات

 .کرد پوشي چشم مدل بر آن اثرات از توان نمي،  باشد توجه قابل
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 موجودیهای مدل -۱-۴
در مدل سازی رياضي کنترل موجودی که با مدل کالسیک مقدار 

آغاز شد. فرض بر اين بود که   [13]هريس (EOQ)سفارش اقتصادی 

، فسادپذيری را در مورد  [32] ويتیناقالم عمر نامحدود دارند. اولین بار 

، به ۱کاالهای فصلي و اقالمي که پس از دوره معیني از رونق مي افتند

، در مطالعاتشان به اين نتیجه [10]  و شاردر قیر رد. پس از آنکار ب

رسیدند که مصرف اقالم فاسد شدني در طي زمان رابطه نسبتا نزديکي با 

 tتابع نمايي منفي دارد. آنها نشان دادند که سطح موجودی در لحظه 

 مي تواند در معادله ديفرانسیل زير پیروی کند.

 +  I (t)= -f (t)                                         )1( 

بیانگر سطح موجودی در لحظه  t  ،I(t)بیانگر نرخ تقاضادر زمان   f(t)که 

t  و .بیانگر نرخ فاسد شدن است 

سال بعد، تغییرات زيادی در فرضیات مدل های موجودی به  50تقريبا 

مطرح نبود، بلکه  وجود آمد. اين فرضیات تنها در مورد طول عمر اقالم

انواع تقاضا، ارائه تخفیف، وجود کمبود يا نبودن آن، تورم و ارزش زماني 

پول، تاخیر مجاز در بازپرداخت، يک سطحي و يا چندسطحي بودن 

سیستم های موجودی و ... را نیز شامل مي شود. فاکتورهايي مانند 

تقاضا و نرخ فاسد شدن، فاکتورهای کلیدی در سیستم  موجودی 

 هستند. 

  

 اقالم فاسد شدنی و تاخیر مجاز در بازپرداخت-۱-۵
اين است که به محض  در مدل های سنتي تعیین سفارش فرض بر 

حساب تسويه مي شود. اما به هر حال تامین دريافت سفارش،  

دوره معیني را به خرده  ،کنندگاني را مي يابیم که بدون دريافت بهره

یاری از مدل هايي که در اين زمینه فروشان پیشنهاد مي دهند.در بس

است. برای مثال وجود دارد طول دوره اعتباری به میزان خريد وابسته 

، اشاره کرد. اگر مقدار سفارش [4,3] و همکاران چنگ مي توان به مقاله

                                                           
1 - Fashion Item 

ه معیني را به وی ورخريدار از مقدار معیني بیشتر باشد، تامین کننده د

تقاضا يکنواخت بوده و نرخ فاسدشدن  پیشنهاد مي دهد. در اين مقاالت

 اقالم وابسته به زمان است.

مدل سفارش اقتصادی قطعي برای خرده فروش به منظور  [9]در  

تعیین قیمت فروش در شرايطي که تقاضا با زمان تغییر مي کند و تاخیر 

از  میشود ومجاز در بازپرداخت تقاضا را مورد نوسان قرار مي دهد، ارائه 

 ،برای بهینه سازی مساله غیرخطي و عدد صحیح حاصل PSOالگوريتم 

اغلب  ،مدل های موجود در حوزه اقالم فاسدشدني .مي گردداستفاده 

فرض مي کنند که اقالم به محض اين که انبار مي شوند، شروع به 

فاسدشدن مي کنند. اما بعضي از اقالم فاسدشدني هستند که به محض 

لیه اين اقالم به محض اينکه انبار مي تخ وند.انبار شدن، فاسد نمي ش

شوند، به تقاضا وابسته است و زماني که فاسدشدن شروع مي شود، به 

مدل موجودی اين اقالم بررسي [24]تقاضا و فساد اقالم وابسته است. در 

در مدل های باال فرض بر اين است که تامین کننده به خرده  شده است.

دهد اما خرده فروش به مشتريانش فروش دوره ی اعتباری پیشنهاد مي 

در اکثر معامالت تجاری، به  در حالي کهچنین دوره ای را ارائه نمي دهد.

تعداد کمي از مدل های  زنجیره تامین اين فرض واقعي نیست. ويژه در

موجودی ارائه شده اند که نه تنها تامین کننده به خرده فروش دوره 

ازپرداخت را برای وی مجاز مي اعتباری پیشنهاد مي دهد و تاخیر در ب

چنین دوره ای را پیشنهاد مي  داند، بلکه خرده فروش نیز به مشتريانش

 . [16] دهد

 اقالم فاسد شدنی و کنترل موجودی چند سطحی-۱-۶

در رقابت های جهاني موجود در عصر حاضر بايد محصوالت متنوع را 

مشتری بر  باتوجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرارداد. خواست

کیفیت باال و خدمت رساني سريع موجب افزايش فشارهايي شده است 

که قبال وجود نداشته است، در نتیجه شرکت ها بیش از اين نمي توانند 

به تنهايي از عهده تمامي کارها برآيند. بنابراين شرکت ها برآن شدند تا 

ديگر  در شکل يک زنجیره تامین يکپارچه با هم همکاری کنند. از طرف
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فاسد شدن اقالم موردبحث، موجب شده است که سیاست های ويژه ای 

برای کنترل موجودی اين اقالم به منظور کاهش هزينه های موجودی در 

، يک زنجیره تامین در نظر گرفته شده [17] کل زنجیره انجام شود.در

توزيع کننده مقداری محصول تازه از تولید کننده  که در آن است

کند که برای رسیدن به بازار هدف بايد مسافت طوالني را  خريداری مي

کند. توزيع کننده بايد اقدام و تالش مناسبي انجام دهد تا تازگي  طي

محصوالت در حمل و نقل طوالني حفظ شود. موقعیت او در اين رابطه بر 

روی مقدار و کیفیت محصول تاثیر مي گذارد.توزيع کننده بايد میزان 

نیز قیمت  چنین سطح تالش برای حفظ طراوت وسفارش خود ، هم

فروش را با درنظرگرفتن قیمت عمده فروشي تولید کننده، هزينه تالش 

برای حفظ تازگي و طراوت، فساد احتمالي محصول در مسیر حمل و 

نقل و میزان تقاضای محصول در بازار تعیین کنند. ازطرف ديگر تولید 

با توجه به تاثیرش بر روی میزان کننده نیز بايد قیمت عمده فروشي را 

 NPWاز روش  [29]سیلور در مقاله  سفارش توزيع کننده تعیین کند.

ارزش  [18]در  استفاده کرده است.[20]برای بهینه سازی مدل 

اطالعات و کنترل متمرکز در يک زنجیره تامین دو سطحي شامل يک 

ظر تامین کننده و يک خرده فروش بررسي مي شود. بررسي موردن

مربوط به مديريت کاالهای فاسدشدني با فسادآهسته و تاريخ انقضاء يک 

  قدار سفارش ثابت است.هفته و يا کمتر است. تقاضا احتمالي بوده و م

تا  در اين زمینهکارهای انجام شده  براساس بررسي صورت گرفته بر روی

خال در نظر گرفتن يک رابطه غیرخطي بین سطح موجودی و به حال،

مشاهده گرديد؛ چرا جهت نزديک تر شدن به محیط واقعي  ،تقاضا تابع

امروزه در دنیای واقعي،  که با وجود پیچیدگي و محدوديت های بسیار 

 قاضا را تابع خطي از سطح موجودی دانست.تهمواره نمیتوان  ديگر

يک تابع تقاضای غیرخطي نسبت  با درنظر گرفتندر اين مقاله  بنابراين

گرديده  ارائهمدلسازی و ارايه سیاست بهینه موجودی  ،به سطح موجودی

     است که درادامه مطرح خواهد شد. 

 مفروضات و نمادها-۲

 در اين بخش به توصیف مدل پیشنهادی مي پردازيم:

 مفروضات مدل به شرح زير است:

  محصول با نرخ ثابتي فاسد مي شود ) يعني درصد ثابتي از

پس از فاسد شدن دور ريخته موجودی در دست( . اين اقالم 

مي شوند و هیچ هزينه يا درآمدی برای برگرداندن يا بهتر 

 کردن آنها وجود ندارد.)جايگزيني و تعمیر لحاظ نمي شود.(

  وقتيM  T  حساب در زمانt=M  تسويه مي شود و خرده

 ]M,T[، در دوره  pIفروش برای اقالم موجود در انبار با نرخ 

،  t=M، حساب در زمان  M≥ T بهره پرداخت مي کند. وقتي

 تسويه مي شود و خرده فروش بهره ای پرداخت نمي کند.

  خرده فروش با توجه به شرايط دوره اعتباری مي تواند کسب

بهره به  eIبا نرخ  t=Mتا  t=Nدرآمد کرده و در طول دوره از 

 دست آورد.

  . فرش مي شود دوره های اعتباری ثابت و مشخص اندM≥N 

. 

  .لیدتايم قابل اغماض استLT=0. 

 .کمبود مجاز نمي باشد 

 .همه هزينه ها تحت تأثیر نرخ بهره و نرخ تورم قرار دارد 

 اين مدل يک قلم کاال را در نظر مي گیرد.

 نمادها:

( rt–se   ) s   در زمان( قیمت فروش هر واحد در زمان صفرt .) 

K         ي در زمان صفر.هزينه های سفارش ده 

Ie         .بهره حاصل از هر دالر در هر سال 

Ip      .بهره پرداخت شده برای هر دالر در هر سال 

M     دوره اعتباری خرده فروش که از جانب تأمین کننده پیشنهاد داده

 شده است .

      ۱نرخ فساد پذيری>  > 0. 

T   .طول سیکل موجودی 

C    ر زمان صفر.قیمت خريد هر واحد د 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

) rt–h(he      هزينه نگهداری هر واحد در سال در زمان صفر )در زمانt 

.) 

N               دوره اعتباری مشتری که توسط خرده فروش پیشنهاد داده

 . MNمي شود. فرض مي شود 

Q             .مقدار سفارش خرده فروش 

R1             .نرخ تورم 

R2            که نمايان گر ارزش زماني پول است.)نرخ بهره( نرخ تنزيل 

R             2نرخ بهره حاصل از تورمr-1r=r. 

(T)π       .کل سود خرده فروش در طول يک سال 

 

 

 

 :رياضی سازی مدل-۳
 

 :گیردي مدل سازی انجام مغیرخطي اکنون با استفاده از تابع 

دد يک ع Aکه در آن      تقاضا به صورت 

 عدد ثابت کمتر از يک است را در نظر مي گیريم:   ثابت ومثبت

(2) 

 

 

 : نرخ فساد پذيری   

معادله ديفرانسل  مرتبه اول باال، يک معادله ديفرانسیل برنولي است.  

را   و تغییر متغیر   طرفین را ضرب در  پس

 انجام مي دهیم. تا به يک معادله خطي مرتبه اول تبديل شود.

(3) 

 

 

نکته: جواب کلي معادله ديفرانسیل مرتبه اول 

 به صورت زير است:   

(4) 

 

 

 است. که در آن  

 ( به شکل زير در مي آيد.۲بنابراين رابطه )

(5) 

  

 

    که درآن

 

و با در   ( و با جايگزين کردن عبارت 5حل رابطه ) با

 خواهیم داشت: I(T)=0نظر گرفتن شرط کراني 

 

(6) 

 

 میزان سفارش برابر است با:

(7) 

 

 عددی مثال-۴

اطالعات زير بهینه سازی را انجام مي يک مثال با با استفاده از 

 دهیم:
A=2 

 

 

K=50 

c=5$ 

h=3$ 

Ie =0.13$/years 
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Ip =0.13$/years 

M=0.5 year 

N=0.2year 

r=0.1 

 هزينه سفارش دهي:

                     

 هزينه نگهداری:

 

 هزينه خريد:

 

 درآمد فروش:

 

 

 

 

 

 

 

 با مشتق گیری از تابع نتايج زير حاصل مي شود.

 (مثبت وافزايش است. N,0(در بازه      

 (مثبت وکاهشي است. N,M(زه در با   

 مثبت وافزايش است. T>Mدر بازه    

 
 

. 

 گیریبحث و نتیجه-۵
های عملیاتي نقش  کنترل موجودی همواره به دلیل آن که در سیستم

کند، بسیار مهمي را به منظور مديريت و استفاده بهتر از منابع ايفا مي

های مطالعاتي کنترل  ز حوزهمورد توجه بوده است. به عنوان يکي ا

دهي يا  توان به سیستم سفارش موجودی در زمینه مديريت، مي

در اين پژوهش  .سیاست مرور موجودی در زنجیره عرضه اشاره داشت

يک مدل کنترل موجودی ارائه شد که اقالم مورد مطالعه آن از نوع فاسد 

رداخت در شدني بوده و سیاست پرداخت معوقه به عنوان سیاست بازپ

نظر گرفته شده است. در ضمن هزينه ها ثابت نبوده و تحت تأثیر نرخ 

تابع سود ساخته شده  NPWبهره و تورم قرار دارند. با استفاده از روش 

است. برای يافتن جواب بهینه و اثبات يگانگي جواب تجزيه تحلیل 

و در نهايت اين تیجه حاصل شده است گسترده ای صورت گرفته است 

با در نظر گرفتن تابع تقاضا غیرخطي جواب بهینه نسبت به در نظر که 

گرفتن تابع تقاضا خطي نسبت به سطح موجودی بهتر و به واقعیت 

مدل ارائه  نزديک تر است.البته هر چند در اين مقاله سعي برآن بوده که 

بسیار از در نظر  به واقعیت نزديک تر گردد اما به دلیل پیچدگي شده

ي مفروضات صرف نظر شده است که امید است در تحقیقات گرفتن برخ

به وضعیت های عملي و واقعي تر هم چون مجاز  آتي بتوان مدل فعلي

ر صفر بودن زمان تدارک ، هم چنین ارائه تخفیف در یبودن کمبود ، غ

و يا برای برخي پارامتر ها مانند برابر خريد بیشتر و غیره گسترش داد.

طعیت در نظر گرفت و با اين فرض دوباره مساله را هزينه و...فرض عدم ق

 بررسي کرد.
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