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 الكترونيكمواد اوليه در خطوط توليد مبتني بر متدولوژي كانبان  مصرف
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  msxp12@yahoo.comعضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي كاشان، 2

 

 

  

هاي صاحبان صنايع و كارخانجات خطوط توليد، از جمله دغدغه در محصوالت BOMچارچوب امروزه مصرف صحيح مواد اوليه در -  چكيده

يكي از مهمترين اهداف . رودهاي توليد به شمار ميگامي موثر در كنترل هزينهمديريت و كنترل ميزان مصرف صحيح مواد اوليه . ي ميباشدتوليد

با توجه به متدولوژي كانبان به عنوان يك راهكار . توليد ميباشد طمديريت زنجيره تامين مواد اوليه، تامين و مصرف صحيح مواد اوليه در خطو

ليه نه در تغذيه خطوط قطعات و مواد اوليه كه بر پايه نظام تامين به موقع و كشش مواد استوار است، ميزان مصرف استاندارد قطعات و مواد اوبهي

از طرفي بر پايه سوابق اطالعاتي ثبت شده در خصوص نقل و انتقال قطعات و مواد اوليه از . محصوالت قابل محاسبه دقيق ميباشد BOMبر اساس 

فاصله بين مصرف واقعي و مصرف استاندارد داللت بر . مواد در خطوط توليد نيز قابل محاسبه ميباشد واقعي ميزان مصرف ،انبار به خطوط توليد

. باشداز نكات قابل توجه در محاسبه انحراف مصرف، بازه زماني محاسبه آن مي .ميزان انحراف مصرف قطعات و مواد اوليه در خطوط توليد دارد

و نيازهاي صنايع البته اقتضائات . معيارهائي نظير ارزش ريالي قطعه، حجم قطعه، سابقه انحراف مصرف مواد در تعيين اين بازه موثر ميباشند

  .هاي زماني محاسبات انحراف مصرف نيز موثر استدر خصوص تعيين بازهمختلف 

  

  ه تامين، نظام تامين به موقع مديريت زنجيرمتدولوژي كانبان،  انحراف مصرف مواد، - كليد واژه

 

 مقدمه - 1

مقاله بـه ارائـه روشـي در خصـوص محاسـبه ميـزان         ايندر 

بـا   .انحراف مصرف مواد اوليه در خطوط توليـد پرداختـه ميشـود   

هـاي  رتوجه به اينكه استفاده از متدولوژي كانبان و استفاده از ابزا

ا دقـت  الكترونيكي در آن، ميزان مصرف مواد را در خطوط توليد ب

نمايد بنابراين با كمك اين روش مي توان ميـزان  مي مشخصباال 

  . محاسبه نموددقيق انحراف مصرف مواد اوليه مواد را 

ــه   پيشــنهادي نخســت الزم اســتدر جهــت تبيــين روش ب

ختصار به تعاريف زير بنائي الزم از جمله زنجيره تامين به همـراه  ا

سيستمهاي مبتني بر ايـن  مديريت آن، نظام تامين به موقع، انواع 

نظام، متدولوژي كانبـان و كاربردهـاي الكترونيـك در آن، ليسـت     

پرداخته شود و سپس بـر  ) BOM( مواد تشكيل دهنده محصوالت

  .پايه شناخت ايجاد شده، روش پيشنهادي طرح گردد

 هاي زماني محاسبه انحراف مصرف قطعات و مـواد تعيين بازه

باشد امـا  نايع مختلف متفاوت ميبر اساس اقتضائات و نيازهاي ص

شود كـه مـي توانـد بـر     مي بيانمعيارهائي مختلفي در اين مقاله 

  .هاي زماني موثر باشدتعيين بازه

 نيازهاي الزمارائه پيش -2

جهت شروع بررسي و بيـان روش محاسـبه انحـراف مصـرف     

مواد اوليه، نخست الزم است به تبيين مطالب مرتبط بـا مـديريت   

  . مواد در خطوط توليد پرداخته شود زنجيره تامين

 نجيره تامينز -2-1

هاى مرتبط با جريـان و تبـديل    زنجيره تامين بر تمام فعاليت
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و نيـز   كاالها از مرحله ماده خام تا تحويل به مصرف كننده نهـايى 

 .شود هاى اطالعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى جريان

اى اسـت كـه همـه     به طـور كلـى، زنجيـره تـامين زنجيـره      

هاى مرتبط با جريان كاال و تبـديل مـواد، از مرحلـه تهيـه      فعاليت

ماده اوليه تا مرحله تحويل كاالى نهايى به مصرف كننده را شامل 

ى جريان كاال دو جريان ديگـر كـه يكـى جريـان      درباره. مى شود

اطالعات و ديگرى جريان منابع مالى و اعتبارات است نيز حضـور  

 .دارد

 مديريت زنجيره تامين - 2-2

هاى زنجيره  مديريت زنجيره تامين بر يكپارچه سازى فعاليت

هاى اطالعاتى مرتبط با آنها از طريق بهبـود در   تامين و نيز جريان

روابط زنجيره ، براى دستيابى به مزيت رقابتى قابل اتكا و مستدام 

  .شود مشتمل مى

بنابراين، مـديريت زنجيـره تـامين عبـارت اسـت از فراينـد        

هـاى   هـاى زنجيـره تـامين و نيـز جريـان      فعاليـت  يكپارچه سازى

ــازى    ــگ س ــود و هماهن ــق بهب ــا آن، از طري ــرتبط ب ــاتى م اطالع

   . [1]تها در زنجيره تامين تــــوليد و عرضه محصوال فعاليت

آنچه در اين مقاله به عنوان مـديريت زنجيـره تـامين بـه ان     

 پرداخته ميشود، فرايند تامين مناسـب قطعـات و مـواد اوليـه در    

 .خطوط توليد مي باشد

 )JIT(تامين به موقع  نظام  - 2-3

بعد از جنـگ جهـاني دوم، مـردم ژاپـن در تـالش بـراي           

در آن زمـان، روشـهاي   . ساخت مجدد اقتصاد كشورشان برآمدنـد 

پاسخگوي نياز اين كشور نبود و يكي از داليلـي كـه    سنتي توليد،

كمبـود   ژاپني ها مجبور شدند به شيوه هاي جديد روي بياورنـد، 

دليل ديگـر ايـن بـود كـه ژاپـن      . فضا و وسعت كم كشورشان بود

كشوري بـا جمعيـت زيـاد و منـابع طبيعـي بسـيار انـدك اسـت         

بنابراين طبيعي اسـت كـه آنهـا نسـبت بـه اتـالف منـابع، بسـيار         

  .حساس باشند

هـا، همچنـين نگهـداري موجوديهـا را غيرمفيـد مـي       ژاپني 

ارهاي بـزرگ بـود و باعـث راكـد     زيرا اين امر نيازمند انب دانستند

  .ماندن سرمايه مي شد

ميالدي در كارخانه  1950ين فلسفه براي اولين بار در دهه ا

توسعه يافت كه هدف آن برآورده سـاختن تقاضـاي    ي ژاپنتويوتا

 1970پـس از آن در اوايـل دهـه    . مشتريان با حداقل تأخير بـود 

  . كردند بسياري از كارخانجات ژاپني اين سيستم را پياده

 مبتني بر نظام تامين به موقع ساختارهايانواع  -2-4

 توليدي فشاري  ساختارهاي •

مواد به سـطوح پـائين هـل     ر ساختار توليد مبتني بر فشارد

داده مي شود و انبار بـدون توجـه بـه ميـزان منـابع در دسـترس       

موجودي مواد اوليه و محصول مي تواند از مقدار  .ساخته مي شود

  .تر رودموجودي مجاز باال

  

 توليدي كششي  ساختارهاي •

كشش توليـد در زمـان نيـاز آغـاز      مشتري پروسه توليد را با

صورت نياز به ايستگاه كاري حمـل  اين ساختار در مواد در .كندمي

 .اندازه مقادير انباشته حداقل در نظر گرفته شده اسـت  .مي گردد

بـه عبـارت ديگـر بـدون اعـالم نيـاز و        .اتالف حداقل شده اسـت 

گردنـد  شش، قطعات و مواد اوليه به خطوط توليد منتقـل نمـي  ك

  .باشدبنابراين در اين ساختار كشش و نياز نقطه شروع فرايند مي

 متدولوژي كانبان -2-5

 اطالعـات  حاوي كارت معناي به كه ژاپني است لغتي كانبان

اين واژه از دو عبارت كان به معناي ديداري و بان به معناي  .است

در كشور ژاپـن   متدولوژيايده اوليه اين . است كارت تشكيل شده

در ايـن متـدولوژي    .شكل گرفته اسـت  ي ژاپنو در شركت تويوتا

هر كاال در جريان توليد داراي يك كارت بوده و اين كارت ميـزان  

نياز و سفارش الزم را جهت واحـد انبـار يـا واحـد تـامين كننـده       

  .[1]دهدنمايش مي

ژي، ميـزان سفارشـات الزم   به عبـارت بهتـر در ايـن متـدولو    

جهت هر كاال بـر روي كارتهـاي مـرتبط ديـداري نوشـته شـده و       

  .يا واحد تامين كننده ميگردند گذاري از انبارمبناي سفارش

در كارتهاي كانبان اشـاره شـده، اطالعـاتي نظيـر نـام و كـد       

قطعه، آدرس محل انبارش كاال، ميزان سفارش و نياز و مواردي از 

 .گردداين دست ثبت مي

در واقع سيستمهاي مبتني بر اين متدولوژي به عنـوان يـك   

سيستم برنامه ريزي توليد در جهت رسيدن بـه نظـام تـامين بـه     
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  .  [2]موقع قلمداد ميگردند

 سيستم كانبان الكترونيك -2-6

امروزه در بسياري از صنايع و كارخانجات توليـدي بـه جـاي    

از سيستمهاي نرم  استفاده از كارتهاي كاغذي و يا مقوائي كانبان،

  .برندافزاري در اين خصوص بهره مي

در  RFIDاستفاده از ابزارهايي نظير باركد، فناوريهائي نظيـر   

جهت بهبـود پيـاده سـازي ايـن سيسـتم، گامهـاي مـوثري را در        

اي كارتهـاي كانبـان   نمونـه  1شـكل   .[3]توسعه آن برداشته است

  .حاوي باركد را به تصوير كشيده است

  

  
  اي از كارتهاي كانبان الكترونيكنمونه: 1شكل 

  

استقرار سيستم كانبان الكترونيك بـه عنـوان يكـي از پـيش     

نيازهاي اصلي محاسبه دقيق ميـزان مصـرف اسـتاندارد بـر پايـه      

BOM   در ايـن سيسـتم در هنگـام    . محصوالت توليـدي ميباشـد

گزاري قطعات و مواد اوليـه خطـوط   محاسبه ميزان نياز و سفارش

در  ميزان مصـرف ايـن مـواد   الزم است به انبارهاي سازمان، توليد 

پايگاه داده مرتبط ثبت گردد تا بـا اسـتفاده از سـوابق اطالعـاتي     

آوري شده به ميزان مصرف استاندارد قطعـات و مـواد اوليـه    جمع

  . پي برد

بديهي است هرچه در سيستم در تهيه اين اطالعات با دقـت  

ق و مناسـب در ايـن بخـش    بيشتري عمل گردد بـه مقـادير دقيـ   

تـري خـواهيم   دست يافته و به تبع آن به انحـراف مصـرف دقيـق   

  .رسيد

 )BOM(مواد اوليه تشكيل دهنده محصوالت  - 2-7

جهت توليد محصوالت نياز است قطعات و مواد اوليه تشكيل 

  .دهنده به همراه ضريب مصرف آنها در محصول مشخص باشد

تلفي نظير موتور به عنوان مثال يك خودرو داراي قطعات مخ

يعنـي هـر   . ميباشـد خودرو به ميزان يك و دو صندلي يـك نفـره   

خودرو داراي يك موتور با ضريب مصرف يك و صندلي يك نفـره  

  . باشدبا ضريب مصرف دو مي

بنابراين به كليه قطعـات و مـواد اوليـه تشـكيل دهنـده هـر       

آن  BOMمحصول و ميـزان مصـرف آن در سـاخت آن محصـول     

  .ميگردد محصول اتالق

 طرح موضوع - 3

الزم است به مفهوم انحراف جهت شروع طرح مسئله نخست 

جهت ساخت محصـوالت توليـدي، مصـرف    . مصرف پرداخته شود

آنها باشد و هرگونـه مغـايرت در    BOMمواد اوليه بايستي بر پايه 

  .آمار مصرف مواد بيانگر ميزان انحراف در مصرف ميباشد

ور و دو صندلي جلـو  ك موته عنوان مثال هر خودرو داراي يب

بنابراين اگر در يك بازه زماني يكصد خودرو توليد گـردد  . ميباشد

. و دويست صندلي بايستي مصرف گردند بوده نياز به يكصد موتور

بنابراين اگر  به هر دليل مصرف قطعات مذكور مغاير با اين اعـداد  

 بنـابراين . مي بود در مصرف آنهـا انحـراف بـه وجـود آمـده اسـت      

د عبارتسـت از ميـزان   نحراف مصرف مواد اوليه در خطـوط توليـ  ا

  .محصوالت در خطوط توليد BOMمصرف مغاير با ميزان 

 ه ميزان انحراف مصرفمحاسب پيشنهادي روش - 4

ارائه روش پيشنهادي، نخست الزم است پارامترهاي  درجهت

هاي دستيابي به آنهـا تبيـين گـردد و    مرتبط با محاسبات و روش

 . ط بين آنها پرداخته شودسپس به رواب

 تعيين پارامترهاي محاسبه - 4-1

A :   موجودي فيزيكي پاي خط ابتداي دوره:  

ايـن موجـودي در كنـار    آمـار مـرتبط بـا    جهت دستيابي بـه  

هـاي  هاي زماني مـورد نظـر تـيم   خطوط توليد، الزم است در بازه

موضوع اقدام به شـمارش ميـزان   اين متشكل از پرسنل مرتبط با 

  .مواد اوليه در خطوط توليد نمايندقطعات و 

B  :  موجودي فيزيكي پاي خط اقالم در انتظار تاييد ابتـداي
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  دوره

 اين آمار نيز از طريق شـمارش پرسـنل قابـل دسـتيابي مـي     

  .باشد

 C  : موجودي فيزيكي پاي خط انتهاي دوره  

بـه آمـار مـرتبط بـا ايـن موجـودي در كنـار        جهت دستيابي 

خطوط توليد، الزم است هماننـد موجـودي ابتـداي دوره در بـازه     

هاي متشكل از پرسـنل مـرتبط بـا ايـن     هاي زماني مورد نظر تيم

موضوع اقدام به شمارش ميزان قطعات و مـواد اوليـه در خطـوط    

  .توليد نمايند

  

D  : تاييد انتهـاي   موجودي فيزيكي پاي خط اقالم در انتظار

 دوره 

آمار اين موجودي از طريق شمارش توسـط پرسـنل مـرتبط    

  .باشدقابل دستيابي مي

E   : ميزان اقالمي كه به خطوط ارسال شده  

هاي ارسالي انبـار بـه خطـوط    اين ميزان از طريق آمار حواله

 . توليد قابل دستيابي است

F   :م منطبـق  ميزان اقالم برگشتي از خط به انبار شامل اقال

  و نامنطبق

اطالعات مرتبط با ميزان اقالم برگشتي از خطـوط توليـد بـه    

هـاي انبـار قابـل    انبارها از طريق اطالعات ثبت شـده در سيسـتم  

  .دستيابي است

جهت محاسبه ميزان مصـرف واقعـي كـافي اسـت از طريـق      

  .محاسبات بر روي پارامترهاي فوق به شكل زير صورت گيرد

  (A+B+E-C-D-F)ابراست با ميزان مصرف واقعي بر

 مصرف استاندارد محاسبه -4-2

درخصوص محاسـبه مصـرف اسـتاندارد بـر پايـه متـدولوژي       

  .روش پيشنهادي زير طرح ميگردد لكترونيكاكانبان 

جهت محاسبه مصرف استاندارد فرض را بر اين ميگذاريم كه 

تغذيه خطوط قطعـات و مـواد اوليـه سـاخت محصـول از طريـق       

 .رونيك صورت ميگيردسيستم كانبان الكت

به عبارت بهتر سيستم نـرم افـزاري مبتنـي بـر متـدولوژي       

گذاري قطعات و مـواد اوليـه مـورد نيـاز     كانبان عهده دار سفارش

هاي زمـاني مـنظم سفارشـات مـورد     خطوط توليد بوده و در دوره

  .نمايدنياز بر مبناي مصرف مواد اوليه جهت واحد انبار صادر مي

هاي زماني مشخص و به صـورت مـنظم   بازهبا اين فرض، در  

محصـوالت   BOMميزان نياز به قطعات و مواد اوليه كه بر اساس 

بـه ايـن ترتيـب ميـزان     . در پايگاه داده مناسـب ذخيـره ميگـردد   

 محصوالت قابل محاسبه و بهـره   BOMمصرف استاندارد بر پايه 

  .بود برداري خواهد

ميـزان مصـرف   نكته قابل توجه در اين بخـش آن اسـت كـه    

محصـوالت توليـدي بايسـتي در زمـان      BOMاستاندارد بـر پايـه   

بـديهي اسـت    .مصرف يعني در هنگام فرايند توليد ذخيره گـردد 

اطالعات ذخيره شده در پايگاه داده مرتبط هنگـام فراينـد توليـد    

بيانگر ميزان مصرف استاندارد قطعات و مـواد اوليـه مـرتبط مـي     

الزم است كه بـه علـت كثـرت سـوابق      البته ذكر اين نكته. باشند

اطالعاتي مذكور، ضروري است در بـازه هـاي مختلـف زمـاني بـر      

حسب نياز، اطالعات قبلي خـارج از نيـاز، از پايگـاه داده مربوطـه     

  .حذف گردند

 بيـان جهت روشن شدن اين موضـوع مـوارد بـا ذكـر مثـال       

  .ميگردد

ليــه احتمــال تغييــرات قطعــات و مــواد او ،در فراينــد توليــد

بـه ايـن تغييـرات كـه در چـارچوب      . واره وجـود دارد توليدي هم

BOM  خورد تغييـرات مهندسـي نيـز    محصوالت توليدي رقم مي

  .اتالق ميگردد

بنابراين در بازه زماني محاسـبه انحـراف مصـرف، الزم اسـت     

مورد  ،وجود داردآن محصول  BOM درآنچه كه به صورت واقعي 

  .محاسبه قرار گيرد

در يك كارخانـه توليـد خـودرو قطعـه كمربنـد       فرض نمائيد

ايمني به دليل مشكل كيفي و هر دليل ديگري از كيفيت مطلوب 

برخوردار نيست و واحـد مهندسـي سـازمان، نسـبت بـه تعـويض       

همچنين فرض نمائيد در بـازه زمـاني   . سازنده آن اقدام مي نمايد

 روز 15نمـائيم و  يك ماهه اقدام به محاسبه انحـراف مصـرف مـي   

در توليـد محصـول    Xاز سازنده  1اول ماه از كمربند ايمني با كد 

روز دوم ماه از كمربند ايمني سـازنده   15و مربوطه استفاده شده 

در خطـوط توليـد مصـرف شـده      2با كد قطعـه   Yديگري به نام 

قطعـات از   نبنابراين اگر مقارن با مصرف و سفارشگزاري اي. است

آنهـا ثبـت و ذخيـره گـردد در     انبارهاي سـازمان، ميـزان مصـرف    

هنگام محاسبه مصرف استاندارد به عدد مصـرف شـده صـحيح از    
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  .خواهيم رسيد 2و  1هر دو قطعه 

بـا   ،در حالت تغييرات ضريب مصرف نيـز بـه همـين منـوال    

استفاده از اين روش، محاسبات از دقت كـافي برخـوردار خواهـد    

  BOM در 1اي بـا ضـريب مصـرف    به عنوان مثال قطعـه . گرديد

روز اول مـاه در خطـوط توليـد مصـرف      15محصول توليدي طي 

روز دوم مـاه بـا ضـريب     15گرديده است اما به هر دليل طـي  مي

در خطوط مذكور مصرف شده اسـت بنـابراين چنانچـه     2مصرف 

ســوابق مصــرف ايــن قطعــات ذخيــره نشــده باشــد آمــار مصــرف 

  .ر نخواهد بوداز دقت كافي برخوردا  BOMاستناندارد آنها بر پايه 

ــارچوب    ــت در چ ــن اس ــه ممك ــواردي ك ــه م  BOMاز جمل

محصول دستخوش تغيير گردد، ضـريب مصـرف مـواد و قطعـات     

 . تشكيل دهنده محصوالت ميباشد

 انحراف مصرف محاسبه - 4-3

انحراف مصرف قطعات و مواد اوليـه در خطـوط عبارتسـت از    

  .فاصله بين مصرف واقعي و مصرف استاندارد 

ميزان انحراف مصرف قطعات و مـواد اوليـه    رتسادهبه عبارت 

نچه كه بايستي در خطوط توليد آدر خطوط توليد به انحراف بين 

محصـوالت مصـرف گـردد و آنچـه واقعـاً مصـرف        BOMبر پايـه  

  .ميگردد، داللت دارد

 انحراف مصرف بازه زماني محاسبه -4-4

هاي زماني محاسبه انحـراف قطعـات و مـواد    در خصوص بازه

  :رهاي زير پيشنهاد ميگردد اوليه، معيا

 ارزش ريالي قطعه •

 حجم قطعه •

 سابقه انحراف مصرف •

با توجه به معيارهاي فـوق و اينكـه جهـت محاسـبه مصـرف      

واقعي الزم است موجـودي قطعـات پـاي خـط شـمارش گردنـد       

هاي مختلفي را مي تـوان بـر حسـب نيـاز و اهميـت      بنابراين بازه

ات و مواد اوليه با حجم به عنوان مثال قطع. موضوع در نظر گرفت

كم و ارزش ريالي كم به صورت فصلي محاسبه گرديده و قطعـات  

و مواد اوليه با حجم بيشتر و ارزش ريالي باالتر به صورت هفتگـي  

  .باشندو يا ماهانه قابل محاسبه مي

از جمله مواردي كه در اين مقوله بسيار اهميـت دارد توجـه   

هـاي قبلـي   د اوليـه در بـازه  به سوابق انحراف مصرف قطعات و موا

اي كه همواره سابقه انحراف داشته باشند نقطه مواد اوليه. ميباشد

قابل توجه بوده و الزم است به شكل ويژه مورد بررسي و ارزيـابي  

  . گيرندقرار 

توان در اين بخش به آن اشاره نمـود  از جمله مواردي كه مي

ف در صـنايع و  هاي زماني محاسبه انحراف مصـر آن است كه بازه

  .باشندمتفاوت مي و اقتضائات، كارخانجات مختلف بر حساب نياز

زماني عوامل انسـاني نيـز مـوثر     البته در خصوص تعيين بازه

همانطوريكه در بخش پارامترها به آن اشاره گرديد جهت . هستند

تعيين برخي از پارامترها، شمارش اين قطعات در خطـوط توليـد   

له در صنايع و كارخانجات مختلف مي توانـد  نياز است كه اين مقو

توانـد بـر   اقتضائاتي روبرو باشد و اين مسـئله مـي  با محدوديتها و 

  .هاي محاسبات موثر باشدتعيين بازه

 گيري تيجهن -5

با توجه به اهميت موضـوع انحـراف مصـرف قطعـات و مـواد      

اوليه در خطوط توليد، در ايـن مقالـه روشـي در جهـت محاسـبه      

  .نموده استآن ارائه ميزان دقيق 

با توجه به اصول حاكم بر مديريت زنجيره تامين مواد و نظام 

تامين به موقع، الزم است قطعات و مواد اوليه در خطوط توليد بر 

پايــه كشــش و ميــزان مصــرف ارســال شــده و يكــي از بهتــرين  

 . مكانيزمهاي تحقق اين موضوع، سيستم كانبان ميباشد

صـنايع و كارخانجـات توليـدي از     با عنايت بـه آنكـه امـروزه   

نماينـد  امكانات الكترونيكي در سيستم كانبـان بهـره گيـري مـي    

افزاري مبتني بر اين سيستم از بديهيات كار محسـوب  ساخت نرم

افـزاري و  به عبارت ديگر از با اسـتفاده از امكانـات نـرم    . گرددمي

پايگاه داده مرتبط امكـان ثبـت سـوابق اطالعـات وجـود خواهـد       

  .   اشتد

امكـان ثبـت و    ،مـذكور  با توجه به تغذيه خطوط با سيسـتم 

بنابراين . نگهداري ميزان مصرف در حين فرايند توليد ميسر است

محصـوالت   BOMبا اين روش ميزان مصرف اسـتاندارد بـر پايـه    

  .توليدي قابل محاسبه خواهد بود

ميزان انحراف مصرف قطعات و مواد اوليه بر ميـزان اخـتالف   

بايسـتي در    BOMكه جهت ساخت محصـوالت بـر اسـاس    آنچه 

  .خطوط توليد مصرف گردند با آنچه كه واقعاً مصرف ميگردند
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به عبارت بهتر فاصله بين مصرف واقعي و مصرف اسـتاندارد   

داللت بر انحراف مصرف قطعات و مـواد اوليـه در خطـوط توليـد     

  .دارد

در  با توجه بـه آنكـه مصـرف واقعـي قطعـات و مـواد اوليـه        

خطوط توليد بر اساس سوابق اطالعات نقل و انتقال آنها به انبار و 

برگشتهاي آنها قابل محاسبه اسـت بنـابراين رسـيدن بـه ميـزان      

  .انحراف از مصرف مواد با اين روش ميسر ميباشد

انحـراف از   اهميـت  تـوان بـه  از نتايج مهم اين پـژوهش مـي  

اشـاره  يـدي  مصرف مواد جهت صاحبان صنايع و كارخانجـات تول 

مديريت و كنترل آن ارزش افزوده زيادي را  كه بديهي است نمود

  .جهت صنايع به همراه خواهد داشت

 و نياز صنايع و كارخانجات توليدي بـازه  اقتضائاتبا توجه به 

البتـه  . تواند متفاوت باشـد هاي زماني محاسبه انحراف مصرف مي

نحـراف مصـرف   سه معيار ارزش ريالي قطعه، حجم قطعه، سابقه ا

   .تواند موثر باشددر تعيين اين بازه مي

البته با توجه بـه آنكـه جهـت تعيـين برخـي از پارامترهـاي       

محاسبه نظير موجودي اول دوره قطعات و مواد اوليـه در خطـوط   

نياز به شمارش قطعات توسط پرسنل مربوطه ميباشد، اين عامـل  

 . باشد نيز مي تواند در تعيين بازه زماني محاسبات موثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گردد كنترل و مديريت بـر مصـرف   نشان مي همچنين خاطر

هاي صاحبان صنايع مواد اوليه در خطوط توليد از نيازها و دغدغه

 هـا بـوده و اسـتفاده از فـن    و كارخانجات توليدي در كليـه رشـته  

ايــن زمينــه بســيار مــوثر و كارگشــاء ارزيــابي آوريهــاي نــوين در 

  . ميگردد

پيشنهادي كه بر پايه متدولوژي كانبـان اسـتوار اسـت    روش 

ميزان انحراف مصـرف قطعـات و    روشي است كه با استفاده از آن

به صـورت دقيـق قابـل محاسـبه مـي      مواد اوليه در خطوط توليد 

  . گردند
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