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 دهيچک
ره با ي زنجيطراحاگرچه . تي و عدم قطعنه، زمان،يهز:  وجود داردين معموالً سه چالش اصليره تاميک زنجي يدر طراح

ن چالش يت عمدتاً از مهمتري مهار عدم قطع، اماردي پذي صنعت انجام مي کسب و کار، و چشم انداز رقابتيتوجه به استراتژ
ت در يش عدم قطعيداي پي سه منبع اصلنيتامند يفراو  پردازش، مالحظاتتقاضا، نوسانات .  سازمان ها استيش روي پيها

در   نشدهينيش بينوسانات پ مهار يبرا. برجسته تر استان ين ميدر اغالباً  تقاضا زيافت و خ ري و تاثکه نقش  باشنديره ميزنج
 ن مقاله ضمن مروريدر ا. تي، زمان تدارک، و ظرفيموجود:  متداول وجود دارديتقاضا سه استراتژخته يا آميمقدار 

، يش توان رقابتين در افزاآت و ضروت ي اهمييساشناو ، تي ظرفيه گذاري سرماماتيتصم يدر مدلساز مختلف يکرد هايرو
 ي براييربنايز ،ن چارچوبي ا.ارائه شده استن يره تاميزنجکارگزاران ت يابعاد مسئله ظرف نييتع يبرا ينظرچوب رک چاي

  .دهد يارائه من يره تاميک زنجيعضو  يا خدماتي يدي توليسازمان هادر ت ي مسئله ظرفۀ گسترليتحل
 کيت استراتژي ظرفيزين، نوسانات تقاضا، برنامه ريره تامي زنجي طراح:يدي کليواژه ها

 
 مقدمه -۱

                                                 
د صنعتی از دانشگاه بوعلی يع گرايش تولي کارشناسی مهندسی صنا-١

 دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت صنعتی در دانشگاه -سينای مهدان 
 هتران

 دانشجوی کارشناسی –ت صنعتی از دانشگاه هرمزگان يري کارشناسی مد-٢
 شد مديريت صنعتی در دانشگاه هترانار
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دار يق پاي، مختصات و الزامات توفيط کسب و کار جهاني و سرعت روزافزون تحوالت در محيش فشار رقابتيافزا
ن ي تاميره هايان زنجيوزه بحث رقابت مکه امريبطور. ر داده استيي تغيزان قابل مالحظه ايسازمان ها را به م

ت کارآمد يريه مديدار، جز در ساي پاي رقابتيت هايان سازمان ها شده است و مزيک رقابت مين مفهوم کالسيگزيجا
 . ستين محصوالت و خدمات متصور نيره تاميدر سراسر زنج

، و ٤يطي، اتفاقات مح٣مانراث سازي از ميبيجه ترکيا خدمات هر سازمان در نتين محصوالت يره تاميزنج
 شود، ين صحبت ميره تامي در زنجي که از مفهوم طراحيلذا هنگام. ]۱ [ردي گي حساب شده شکل م٥ي هايطراح

ره است که با در نظر گرفتن ابعاد ي از عناصر و روابط موجود در زنجين برخيي تعي خردمندانه برايماتيمنظور تصم
نه، يهز: ارد وجود دين معموالً سه چالش اصليره تاميک زنجي يدر طراح . گردندي آن اخذ ميمختلف عملکرد کل
لذا ممکن .  شودين مييتع، ي کسب و کار و چشم انداز رقابتمختصات با توجه يمسئله اصلاما . تيزمان، و عدم قطع

هش گر کاي دييکه در جايد تا حد ممکن باشد در حالينه تولي کاهش هزين هدف اصليره تاميک زنجياست در 
ش يدر هر صورت امکان پ اما . محسوب شوديا زمان تدارک محصوالت مسئله اصليد، و يتولزمان ، يزمان طراح

 . استمتخصصان  يش رويپمسائل ن ين همواره از مهمتريره تاميت در زنجي و مهار عدم قطعينيب
تقاضا :  که عبارتند از شده استيين شناسايره تاميت در زنجينگتن سه منبع عدم قطعيلي و بيدر مطالعات ل

ن کننده، يت تاميفيک( ن ي، و تام)  ماشن آالت، حمل و نقلينان، خرابيت اطميبازده، قابل(ند ي، فرا) ختهي، آممقدار(
خته تقاضا يا آمي مقدارت در يکه عدم قطعمورد نظر است  ييره هايزنجمقاله ن يادر . ]۲ [)لينان تحويت اطميقابل

 . روديبه شمار م آن ها ي اصليچالش رقابت
هر چه سطح . تي، زمان تدارک، و ظرفيموجود:  متداول وجود دارديدر مهار چالش تقاضا سه استراتژ

نه ها يابد اما در عوض هزي يابد امکان مهار نوسانات تقاضا بهبود ميش يره افزاي مختلف زنجي در بخش هايموجود
، يش زمان طراحيافزا.  شوديسازمان ها از گردش خارج مه ي از سرمايابند و حجم قابل توجهي يش ميبه شدت افزا

ف يان و تضعيت مشتري دهد اما به کاهش رضايش ميز امکان مهار نوسانات تقاضا را افزايد، و تدارک محصول نيتول
د يت تولي در ظرفيري ، انعطاف پذي اسميت هايش ظرفين افزايهمچن.  شودي سازمان منجر ميت رقابتيموقع
 يي تواند توانايز ميد ني جديت هاي در ظرفيه گذاريمات مربوط به سرماي، و تصميند محصول چيره هايزنج
 .  ش دهدي افزايزان قابل مالحظه ايخته تقاضا را، به ميا آمي از مقدار يت ناشيره در مهار چالش عدم قطعيزنج

 
نيره تاميت زنجيريت در علم مديگاه مسئله ظرفي  جا-)۱(شکل   

                                                 
3 Legacy 
4 Happenstance 
5 Design 
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، سازمان يريم گي است و در صورت اشتباه در تصمي کالنينه هايت مستلزم صرف هزي ظرفيمات طراحيتصم

 خاص خود را دارند و انتخاب و يت هايا و محدودي مزايلذا هر سه استراتژ.  شودي مواجه ميبا مخاطرات جد
 يي شماليذ شکلدر  .ردي ممکن انجام پذياتي عمل همه جوانبيست با دقت فراوان و بررسي باي هر کدام، مياجرا

 . ن قابل مالحظه استيره تاميت زنجيريت در قلمرو علم مدياز مسئله ظرف
   
 تي ظرفمسئلهپرداخت به  ضرورت -۲

ک شرکت است که از منابع پردازش ي پردازش يت هاي ها و محدودي از توانمنديت، برآورديمفهوم ظرف
 يه گذاري منابع مختلف سازمان و سرمايت عبارت است از موجوديزبان ساده ظرفبه . ردي گي نشأت ميمتعدد
ان يمات مسائل مربوط به جرين تصميا.  ها در گستره زمان اشاره داردين موجودير اييمات تغيت به تصميظرف
 ا  مورد انتظار ري آتياي کسب مزايت، و عقد انواع قراردادها برايل ظرفيا تعدي از توسعه ي ناشينقد

 .رندي گيدر بر م
ت ي ظرفيمات طراحي تصمي برايدي کليژگي، چهار و۱۹۹۴ک در سال ينديت و پيکسيدر مطالعات د

 يژگين چهار ويا. ]۳ [ش روشن نموديش از پين حوزه را بيقات گسترده در اي شد که ضرورت انجام تحقييشناسا
ا ي در گستره زمان ٨ي عمل نسبي، آزاد٧ظارت مورد انتيت در کسب مزي، عدم قطع٦يريبرگشت ناپذ: عبارتند از

 .٩يي، و چند بعد گرايه گذاري سرماييايپو
ر قابل يغ يه گذارينه سرماي هز ازيبخش عمده ا است که ين معنيت بديمات ظرفير بودن تصميبرگشت ناپذ

شهود جبران  مي هاييق فروش داراي توان از طرينه ها را مي از هزي و در صورت اشتباه، تنها کسرجبران است
 ير قطعيت غي است و ماهيريم گي تصمي از منابع اطالعاتيت مورد انتظار، ناشيت در کسب مزيعدم قطع. نمود
ا يره در خصوص توسعه يگر کارگزاران زنجي بالفعل و بالقوه، و عملکرد ديت رقباي بازار، ابهام در نقش و فعاليتقاضا
 ييايا پوي در گستره زمان ي عمل نسبيآزاد.  کننديت ميا تقوت رين عدم قطعيت ها طبق برنامه، ايل ظرفيتعد

 ينکه ميت عالوه بر اي ظرفي در مسائل طراحيعني.  به نام زمان اشاره دارديگريد يدي به عامل کليه گذاريسرما
 يز منافع مالي و مراحل آن نيه گذارين شود، زمان سرماييره تعي در سراسر زنجيت سازيست مقدار و محل ظرفيبا

                                                 
6 irreversible 
7 uncertainty over the future rewards 
8 some leeway about the timing or dynamics of the investment 
9 multidimensionality  

 رهیزنج
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 عدم مهار یها یاستراتژ
 

یطراح یها چالش  
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ت را ي مسائل ظرفيريرپذي و تاثي، گستره اثرگذارييت چند بعد گرايدر نها.  دارندي درپي قابل مالحظه ايو اعتبار
مساله تعدد کارگزاران شبکه  مطرح شده، يژگياگر به چهار و. دهد ي نشان ميدي کليرهاير متغيدر تعامل با سا

ت با توجه به ي ابعاد مختلف مساله ظرفي و بررسيياسام، ضرورت شنيفزائيز بين را نيره تامي در زنجيريم گيتصم
 . گردديش احراز ميش از پين بيره تامي زنجير قابل مالحظه آن بر توان رقابتيتاث

 
 قي روش تحق-۳

ل ابعاد مسئله ي تحلي برايک چارچوب نظرينه، يشي گسترده پي و بازنگريق با استفاده از بررسين تحقيدر ا
 که ييرهاينه، متغيشي پيبررس. ن ارائه شده استيره تاميک زنجي عضو يا خدماتي يديل تويت در سازمان هايظرف

 ير بناي کند و زي ميين هستند را شناسايشي پي پژوهش هايافته هايت باشند، و در واقع يممکن است حائز اهم
 يست که مبنا عام ايک طرح مفهوميز ي نيچارچوب نظر.  دهدي به دست مين چارچوب نظري تدوي براياستوار
 . آوردي، فراهم ميقات آتير را در تحقي آزمون پذيه هاين فرضي تدوي الزم برايمنطق

ن ييزان در تعيران و برنامه ريمد"نست که ي اي باشد و سوال اساسي ميت پژوهش از نظر هدف اکتشافيماه
 سازمان، چه ي آتيت هايفمات مربوط به ظري در تصميه گذاري، و لزوم سرمايرگذاريگستره عملکرد، دامنه تاث

 سطح تجمع (ل ي است و و واحد تحلير علينوع پژوهش غ". ست مد نظر قرار دهند؟ي باي را ميدي کليجنبه ها
 .  باشنديسازمان ها م) ي بعديل هايداده ها به هنگام تحل

 
 و اهدافکردها يرور روم -۴

ک را به سه يت استراتژي ظرفيزيدر برنامه رافته يتوسعه  يکاربرد ي توان مدل هاي ميات موضوعيبا مرور ادب
 يدر مدل ها. ]۴ [اي پوي، و مدل هاي چند عاملي، مدل هاي کانونيمدل ها): ۱جدول ( م نمودي تقسيدسته اصل

ا مسئله معروف ي صف، و يق شبکه هاي مسئله عمدتاً از طري متمرکز است و مدلسازيريم گيند تصمي فرايکانون
ر متمرکز ي غيريم گي تصمي چند عامليدر مدل ها. ردي پذي ها انجام ميت موجوديريروزنامه فروش در علم مد
ن کنترل دارند، معموالً بر حسب منافع خود يره تامي از زنجيک بر بخش خاصي که هر ياست و کارگزاران متعدد

 يه گذاري سرمايدر مدل ها.  شودي انجام مي بازين مسائل اغلب با استفاده از تئوري ايمدلساز.  کننديعمل م
ت ي معموالً ظرفي ساده سازين مسائل برايدر ا.  شودين مييست تعي بايز ميت ها نيم ظرفيا زمان تنظيت پويظرف

ق ي دقي روند اما به منظور بررسيل به کار مي تحليا براي پوي تصادفي شود و مدل هايوسته فرض مير پيک متغي
 يوي چند سناري مدل را تا حد عملکرد بر مبنايريک پذيد و تفکر گسسته فرض کريک متغيست تقاضا را ي بايتر م

 يل را طيات تاکنون روند ذيق در عمليت در علم تحقيظرف يزيبرنامه رات ي ادبيبه طور کل. محدود کاهش داد
 .کرده است

 
 کي عام هر ي هايژگيک و و يت استراتژي ظرفيزيافته در برنامه ري توسعه ي کاربردي مدل ها-)۱(جدول 

 ي عمومي هايژگيو

 ابزار مورد استفادهمراحل  ماتينوع تصم
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 يت هايد ظرفين اندازه، زمان، و مکان خريي به تعياتين شاخه از پژوهش عمليا) ۱۹۸۲(ف لوس يطبق تعر
 يستم در کشورهايمه دوم قرن بي نيات اقتصاد صنعتيپر واضح است که با توجه به مقتض. ]۵ [ پردازديد ميجد

 روزافزون در ي کارآمد به تقاضايي پاسخگوي به بعد، چگونگ۵۰ت از دهه يرف ظيزيه برنامه ريافته، هدف اوليتوسعه 
 ۱۹۶۱ن در سال ين آلن اس ِميمقاله مکتب آفر. ت ها تمرکز داشتي رو به رشد بود و لذا بر توسعه ظرفياقتصاد ها

ک ينده از يت فزاي از توسعه ظرفي ناشياسي مقي اقتصادهايان اندوخته هاين بار به مطالعه دادوستد مي نخستيبرا
ن از ينکه ِميبا ا. ]۶ [گر پرداختي دياز از سويش از وقوع نيت ها پي ظرفينه فرصت نصب و راه اندازيطرف، و هز

، و با هدف کاهش يافته قطعي توسعه ي  اغلب مدل ها۸۰کن تا اواسط دهه ي استفاده کرد لي تصادفيک الگوي
) ۱۹۹۲(ن و همکاران ي، و ب)۱۹۹۱(اراسکوپولس و همکاران ، پ)۱۹۸۷(س و همکاران يويد.  شدندينه طراحيهز

ت تک يز بر توسعه ظرفي آن ها ني را پس از دهه هشتاد توسعه دادند اما مدل هايرقطعي غين مدل هاينخست
 .نه ها متمرکز بودي و کاهش هزيمنبع

ر و توسعه آن، مسائل يي و تغيشتر بر انتخاب تکنولوژي و توجه ب۹۰ن از دهه ي نويت تکنولوژيريبا ظهور مد
 يکه تکنولوژيزمان. ات قرار گرفتيت عمليريشمندان دانش مدي مورد توجه انديگريه ديت از زاوي ظرفيه گذاريسرما

ت به ي ظرفيه گذاريد، مسائل آن در قالب سرماي از منابع متفاوت مطرح گردي شبکه ايت هايبه عنوان قابل
ک يندي و پي، ه)۱۹۹۰(ن و فروند يفا. د مورد توجه قرار گرفتي توليندهاير کردن فرايخصوص در حوزه انعطاف پذ

مقاالت ) ۲۰۰۲(ش و وانگ ي، و ب)۲۰۰۲(ن و همکاران ي، ِنتس)۱۹۹۸(ِگم ي، َون م)۱۹۹۵(وز ي، ُجردن و ِگر)۱۹۹۲(
 ينديا فريريانعطاف پذ. ر ارائه دادندي انعطاف پذي هايت در تکنولوژي ظرفيه گذاري در حوزه سرمايارزنده ا

ر متمرکز در ي غيريم گي تصميي داد اما مساله عدم کارايش مي افزات هايعدم قطعره را در مهار ي زنجييتوانا
 . ن همچنان مطرح بوديره تاميزنج

محققان عمدتاً رفتار . ]۱ [ ساده داردي قرار گرفته، ساختاري که تاکنون مورد بررسيني تاميره هاياغلب زنج
م غالب ي پارادايند مدلسازيدر فرا.  دهنديم ميره تعمي کنند و آن را به سراسر زنجيمدل م را ين دو گره متواليب
ره يمسئله زنج) ۱۹۹۷(ن يپکيکاچن و ز. ک مسئله روزنامه فروش مواجه استي با ين دستيينست که کارگزار پايا

ن خرده ي کننده واحد با چندنيک تاميمسئله ) ۱۹۹۷(کاچن . ]۷ [ کردندي با کارگزاران متعدد را بررسين سريتام
ن يره تامي زنجي بر مدل هايدر مرور) ۱۹۹۸(اس، و آگاروال ي، ناميِسيت. ]۸ [فروش را مورد مطالعه قرار داد

 .]۹ [ح کردنديره تشري را به سراسر زنجين دو گره متواليم رفتار بي تعميچگونگ

ره ي زنجيي و عقد قرارداد بر کارايمت گذاري قي هاير استراتژينه، تاثيت بهي مقدار ظرفي به موازات مدل ها
ن يي، کارگزار پايد برگشتي خريک خط مشينشان داد ) ۱۹۸۵(مطالعات پسترناک . ز مورد توجه قرار داشتين نيتام

 ميتصم
انواع مدل ها

 ي کانونيمدل ها 

 چند يمدل ها

 يعامل

 اي پويمدل ها

 متمرکز

 ر متمرکزيغ

 ر متمرکزيا غيمتمرکز 

 يک مرحله اي

 يک مرحله اي

 يچند مرحله ا

  صف، مسئله روزنامه فروشيشبکه ها

 يه سازي، شبي بازيتئور

 ISD يا، خط مشي پوي تصادفيهامدل 
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که ي را هنگامينه عمده فروشيمت بهيمسئله ق) ۱۹۹۸(ر يويالر.  کنديب ميشتر ترغيد بيره را به خري زنجيدست
 بر يف مقداري تخفير انواع برنامه هايگر تاثياز طرف د. ]۱۰ [ست،  مورد مطالعه قرار دادين مجاز يد برگشتيخر

ر برنامه ي تاثيک مدل اقتصاديبا ارائه ) ۱۹۸۳(جوالند و شوگان . شتر کانال ها مورد مالحظه قرار گرفتي بيهماهنگ
 قيک مطالعه جامع با تلفي يط) ۱۹۹۵(نگ ِو. شتر کانال ها را نشان دادندي بي بر هماهنگيف مقداريتخف
ت ين کفايره تامي زنجي کامل کانال هاي هماهنگي برايي به تنهاي مقداريف هاي نشان داد تخفي قبليکرد هايرو
 .   ]۱۱ [ کندينم

ک افق ي در ن کارخانه راي شامل چندي مرحله اکين يره تاميک زنجيت يظرف) ۱۹۸۸(ن، و ِاسچارج يِاِپن، مارت
) ۱۹۹۷(گم ي و َون ميِالبرل. ]۱۲ [ کردندي جنرال موتورز مدلسازي برا، تقاضايوي اساس سه سنار ساله بر۵ يزمان

گم يُسن و َون ميو َهر]۱۳[نان ارائه دادند يط عدم اطميت در شراي ظرفيه گذاري سرماي  برايک مدل عمومي
ت يط عدم قطعي را، در شراين چند محصوليره تاميک زنجي در يت چند مرحله اي ظرفيزيمسئله برنامه ر) ۱۹۹۹(

مدل شبکه روزنامه )  ۲۰۰۲ (يگم و روديون م. ]۱۴ [ کردندي مدلسازياتيک مدل پژوهش عمليتقاضا، بر اساس 
لنر يس و ميکوِول. ]۱۵ [ با نقاط پردازش و انبارش متعدد توسعه دادندي چند محصوليره هاي زنجيفروش را برا

ن چند مرحله ي تاميره هاي، را در زنجي و برون سپاريت سازي بر ظرفنيت تقاضا و تاميتعامل عدم قطع) ۲۰۰۲(
 يح مرکب براي عدد صحيزيک مدل برنامه رياز ) ۲۰۰۴( و پروث يچاوهان، ناگ. ]۱۶ [ مورد مطالعه قرار دادنديا

 ه کردند توسعه بازار استفادي با استراتژين سه مرحله ايره تاميک زنجيک يت استراتژي ظرفيزي برنامه ريمدلساز
ن، ي معيطياز و تحت شراي از پژوهشگران به تناسب نياريجه گرفت که تا به امروز بسي توان نتيت ميدر نها. ]۱۷[

ن يکن اهداف اين ارائه کرده اند، لي تاميره هايجک زنيت استراتژي ظرفيزي برنامه ري را، براي متعدديمدل ها
 .داشته استل را يذکرد يمطالعات عمدتاً دو رو

),,...,(  را tن در زمانيره تاميت نقاط مختلف زنجي بردار سطوح ظرفاگر 21 itttt kkkk م، ي فرض کن=
ر ي تاثيدر بعد اقتصاد. قابل طرح است ياتي و عمليک از دو منظر اقتصاديت استراتژيف ظريزيهدف از برنامه ر

 ي اقتصادي در مدل هاياتيتابع سود عمل.  شودي اعمال مtت موجود در زمان ي ظرفياتيق سود عمليت از طريظرف
),(معموالً با  ωπ ktشود که ي نشان داده م ωتقعر تابع سود يه عموميفرض.  باشديت مدل ميار عدم قطعي مع 

 مطرح است و مدل ها يشتريات بيات جزئيت عمليريکرد مديدر رو. ه بازگشت کاهنده استي، و حاشياتيعمل
 دايت درونزاد پي در مدل ماهياتين تابع سود عمليبنابرا.  کننديان مي را بي و خروجين وروديمعموالً رابطه ب

ت م، تابع هدف عمدتاً به صوريش دهي نماtXره را با ير پردازش محصوالت زنجياگر بردار مقاد.  کنديم
ttt XCP ))'()(( max ωω نه يمت فروش و هزي قيب بردارهاي به ترتωtC)( و ωtP)( شود که ي مطرح م−

ره با يمم کردن سود حاصل از پردازش محصوالت مختلف زنجين هدف ماکزيبنابرا.  باشنديتمام شده محصوالت م
)('ت ي ظرفيت هايدر نظر گرفتن محدود ttt kXA ≤ωاست   . 

 
 يشنهادي چارچوب پ-۵
خته يا آميت موجود در مقدار يت به منظور غلبه بر عدم قطعي ظرفيه گذاريمات سرمايک تصميت استراتژياهم

ران و يدر واقع مد. ت ارائه نشديسئله ظرفم مواجه با ي برايد اما چارچوب مشخصي محصوالت احراز گرديتقاضا
  يزي در برنامه ريه گذاريت سرماي، و اهميرگذاريملکرد، دامنه تاثن گستره عييازمان در تعزان سيبرنامه ر

ن ي کاهش ايبرا  عاميروشل يذ ينظرچارچوب .  شوندي روبرو مي سازمان خود با ابهامات جدي آتيت هايظرف
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 يچارچوب نظر.  شوديار مق برآن استوي تحقي است که تمامياني بنيمنظور از چارچوب نظر. دده يابهامات ارائه م
ن يوند اي کند و پي و مشخص ميي که مرتبط با مسئله پژوهش است شناسايتي مهم را در وضعيرهاي متغمناسب

ت با توجه به شش ي ظرف ابعاد مسئله،)۲شکل  (ن محتوايدر ا ].۱۸[ دهد ي ارائه مي منطقيبه گونه ارها را يمتغ
، ي، چند مرحله ايک مرحله اي (يت سازيمراحل ظرف -۱: عبارتند از که  شونديم ي و بررسييشناسا يديعامل کل

کرد يرو -۴، )يکوتاه، طوالن(چرخه عمر محصول  -۳، )هيساده، چندال( محصول يدگيچيپ -۲ ،)پس از تحقق تقاضا
 ، چنديک عاملي (يريم گيتصمت يماه -۶ ،)ياقتصاد، ياتيعمل(ل يتحل سطح -۵، )نيتامره يکپارچه، زنجي(د يتول

 يک بعد مشخص ميت را از يمات ظرفيت تصمي، و اهميعملکرد، دامنه اثرگذارک از عوامل مذکور يهر  .)يعامل
     .کند

در مسائل .  اشاره دارديه گذارين سرماي به امکان استفاده از بازخورد مصرف در حيت سازيمراحل ظرف
لذا در .  شوديريم گيود محصول به بازار تصمست قبل از وري باي، عمدتاً ميدي توليت هاي در ظرفيه گذاريسرما

ک مرحله يت در ي ظرفي فروش محصول، طراحينيش بي پيافته است و بر مبناي تقاضا تحقق نيريم گيزمان تصم
 ت ها وجود داشته باشد فروش فاز اولي در ظرفي مرحله ايه گذاريچنانچه امکان سرما.  شوديانجام م

 ي شده باشد مشکلياگر تقاضا قطع.  فراهم آوردي آتيت هاينه توسعه ظرفي زم را دري تواند اطالعات ارزشمنديم
ر محصوالت با ي از موارد نظيارياما در بس.  شوديان انجام مي سفارش مشتري بر مبنايت سازيوجود ندارد و ظرف

ک ي يست قبل از تحقق فروش حتي باي ميت سازي، کل ظرفيکيش رونده الکترونيع پيچرخه عمر کوتاه در صنا
ه يمات سرمايده تر هستند و تصميچي معموالً پيک مرحله ايت ي ظرفيمسائل طراح. واحد محصول انجام شود

ا يت پويز ماهيمات نين تصميهم)  ساله۱۵ تا ۱۰( بلند مدت تر يالبته در افق زمان.  دارنديسک باالتري آن ريگذار
 .افتي خواهد ينده اي فزايدشوارل آن ها ي کنند و تحليدا ميپ

 
 نيره تاميت در زنجي ظرفيه گذاريمات سرمايل دهنده ابعاد تصمي تشکي  عوامل اصل-)۲(شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ماهیت تصمیم گیری
غیر ( چند عاملی 
 )متمرکز

 

 : مراحل ظرفیت سازی
 یک مرحله ای
 چند مرحله ای

 :پیچیدگی محصول  از تحقق محصولبعد
 ساده

 چند الیه

 

:چرخه عمر محصول  
 کوتاه
 طوالنی

:سطح تحلیل  
  عملیاتی
 اقتصادی

 :رویکرد تولید
 یکپارچه

 زنجیره تامین

 

 تصمیمات ظرفیت
  در زنجیره تامین 
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 توانند ساده ي محصوالت م. ساخت اشاره داردي الزم براي هاي به تعداد اجزاء، و تنوع فناور محصوليدگيچيپ

 و در ،ه از اجزاء متنوعي شوند اما محصوالت چند اليد ميک مرحله توليده در محصوالت سا. ه باشنديا چند الي
د ي تولي شوند اما برايد ميک کارخانه توليمحصوالت  ساده به سهولت در .  شونديل ميتعداد متفاوت تشک
ا از ي کرد ديکپارچه توليک شرکت بزرگ کامالً ي توان محصول را در يم. کرد وجود دارديه دو رويمحصوالت چند ال

 . د پرداختيت ها به تولي فعالي مستقل کوچکتر و برون سپاري از شرکت هايره ايق زنجيطر
هر چه دوره عمر محصول کوتاه تر .  کنديت را مشخص ميمات ظرفيکل تصمي سيچرخه عمر محصول به نوع

، و يوتر شخصيل، کامپيموبا(ک ي الکترونيشرويع پي مثال در صنايبرا. ابدي ي ميشتريت بيت اهميباشد مسئله ظرف
 ينيش بي بر اساس پيه گذاري الزم باال، و اغلب سرمايه گذاريت کوتاه، حجم سرمايمات ظرفيکل تصميس...) 

ده اند و چرخه عمر در مورد آنها ي رسي که به بلوغ فناورياما در محصوالت.  شوديک مرحله انجام ميفروش و در 
 .ابندي ي ميشتريز غالباً سهولت بيت نيمات ظرفي ندارد تصميت چندانياهم

ن حوزه ارائه شده است ي که تاکنون در اي متعدديمدل ها. . ات مورد انتظار اشاره دارديل به جزئيسطح تحل
مت ي قياتي پژوهش عمليدر مدل ها. ي اقتصادي، و مدل هاياتي پژوهش عمليمدل ها: کرد دارنديعمدتاً دو رو
  باشد اما دري مفروض ميک تابع چگالي ي داراير تصادفيک متغياضا ا خدمات ثابت است و تقيمحصوالت 

.  باشدي نمير تصادفيک متغيمت رابطه معکوس دارد و ي است که با قي تقاضا تابعيابي و بازاري اقتصاديمدل ها
مت يق هم وابسته به يعني دوگانه دارد يتين ماهيره تامي زنجي بخش هاينست که تقاضا در تماميت ايالبته واقع

ل يار دشوار است و معموالً سطح تحلي بسي فوق کاريژگي توامان هر دو وي، اما بررسير تصادفيک متغياست و هم 
از ي نياتيل عمليزان سازمان معموالً به تحليران و برنامه ري مد. کندياز را مشخص ميکرد مورد نيرو) ا کالنيخرد (

ن با توجه به يره تاميک از کارگزاران زنجيهرات يو حجم عملت يفظرر يل است که مقادين سطح تحليدر ارا يز. دارند
  . مسئله مشخص خواهد شديت هايمحدود
 اشاره دارد و يق برون سپاريا از طريد محصول درون خانه ي تولي برا سازمانيبه استراتژد يکرد توليرو

ز يش تر ني همانطور که پ. سازديمن کنندگان روشن ي مختلف با تاميعقد قراردادهاحوزه ت را  در يمات ظرفيتصم
 ياز طرفاما . ابدي يش مي آن افزاييش برون گراين با افزايره تاميزنج در يريم گيتصم يياشاره شد عدم کارا

 کسب و ياستراتژ.  دهديش مي سازمان را افزاي دارد و توان رقابتي باالتري اثر بخشي در موارد متعدديبرون سپار
ابد يش ين افزايره تامي در زنجييهرچه برون گرا.  کندين مورد مشخص ميان را در ا سازميکار شرکت سمت و سو

 .ابدي يش ميز افزايت ني ظرفيزيت برنامه ري، و اهمير گذاريگستره عملکرد، دامنه تاث
 را مشخص يريم گيت تصمي ماه،ک بخشيکنترل آن ها بر زان ين و ميره تاميتعدد کارگزاران مستقل در زنج

گر کارگزاراِن ي دي برايان قابل توجهيا زي تواند سود يک شرکت ميت ي ظرفيه گذاريمات سرمايصمت.  کنديم
 بر حسب منافع خود عمل) کارگزار(رنده يم گيره به همراه داشته باشد اما از آنجا که هر تصميزنج
.  ابدي ي کاهش ميالحظه ازان قابل مين به ميره تامي زنجيين، کارايره تامي زنجيري رقابت پذي کند نه بر مبنايم
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ت ي ظرفيه اطالعات، درباره طراحيار داشتن کليرنده واحد با در اختيم گيک تصمي است که اگر ين به آن معنيا
زان ي تواند به ميره مي زنجيري و رقابت پذي کند، سودآوريريم گي آن تصمي توسعه آتي هايره و استراتژيزنج

ن يا.  باشديم) يچند عامل(ر متمرکز ي غيريم گيتصمند يفراست و ين گونه  ني اما اغلب ا،ابديش ي افزايقابل توجه
 ييست با شناساي بايزان سازمان ميران و برنامه ريمدلذا . ن، ناکارا استيره تاميت زنجي ظرفيدر حوزه طراحروش 
 يي هايراتژو استک از محصوالت شرکت، در روش ها ين هر يره تامي در زنجيريم گيت تصميل درست ماهيو تحل
ده آل ي ا متمرکزيريم گيرمتمرکز ناکارا و تصميغمات يتصمن يق آنها بتوان شکاف بياز طر کنند که يه گذاريسرما

 .را تا حد ممکن کاهش داد
 ن هريره تاميت در زنجي ظرفيه گذاريمات سرمايزان سازمان ها در مواجه با تصميران و برنامه رين مديبنابرا
ن عوامل نه يل درست ايتحل .ندي ارائه نمامناسب پاسخ مذکور يدي شش عامل کليانند برا بتو ستي باي، ممحصول

 ي الزم براي آورد، بلکه ابزارهايره محصوالت آن فراهم ميت سازمان و زنجي از مسئله ظرفيبهترتنها شناخت 
ل بر اساس ي تحلي انتخاب ابزارهايچگونگبخش بعد  در . کندي مشخص ميز تا حد مناسبي مسئله را نيمدلساز

 .ج به دست آمده ارائه شده استينتا
   يبحث و بررس  -۶

 يبرا ي عملي توان ابزارهايت با توجه به شش عامل فوق روشن شود، ميمات ظرفينکه ابعاد تصميپس از ا
د  رشي آن جاي هرچه چرخه عمر محصول کوتاه تر بوده و فناور.ن نموديي تعيشتري با سهولت ب مسئله رايمدلساز

ت ي ماهيريم گي که تصميطيدر شرا. افتي خواهد يشتريت بيت اهميمات ظرفي داشته باشد، تصميشتريو تکامل ب
ک مرحله انجام شود و سطح ي در يت سازين نظارت دارد، اگر ظرفيره تاميک کارگزار بر کل زنجيمتمرکز دارد و 

ل مسئله مناسب ي تحلي برايلم موجود روزنامه فروش در عيا مدل هاي صف ي باشد، مدل هاياتيل عمليتحل
ند يک فراي مسئله را در غالب ،اني جريوسته و تمرکز بر زمان هاي پي صف با فرض زمان هايمدل ها. خواهند بود

 که در آن هر محصول يو مسائلمنابع چندگانه   بايره هاي زنج. کننديل مي تحلي تصادفي با تقاضايتصادف
 ي اصليپارامترها .]۴ [ شونديل مي صف تحليق شبکه هاياز طر دارد ير به فردر منحصيند، و مسي، فرايزمانبند

)(نه در هر گره يشينرخ پردازش ب:  صف عبارتند ازيدر مدل ها iµ نرخ پردازش متوسط در هر گره با نظر گرفتن ، 
)( رهيزنج تيت ظرفيمحدود iλ، و زمان متوسط پردازش  )( im . هر گره ت ي از ظرفيبردار ت بهرهيمحدودلذاi 

=≥1ز به صورت ين iim λρ ا کاهش يش نرخ خدمت يافزاق يت از طري ظرفيه گذاريمفهوم سرما .خواهد بود
.  شوديستم صف ظاهر مي، در سگرهآن ش در تعداد خدمت دهندگان ي و با افزاiزمان متوسط پردازش در هر گره 

 از يق تريان دقي بي خطيزي روزنامه فروش و برنامه ري صف نسبت به مدل هايالزم به ذکر است که مدل ها
 ره يت زنجيز در ظرفي را نيکي تاکتي هاير زمانبنديرا تاثي دهند زي پردازش در شبکه ارائه ميچگونگ
 . ]۴[  کننديلحاظ م

ن يدر ا.  شوندي ها منشعب مي روزنامه فروش از مسئله معروف روزنامه فروش در علم کنترل موجوديمدل ها
 شود و ير گسسته در نظر گرفته ميک متغيزمان به صورت  شوند، ي مدل مي خطيزيکه به صورت برنامه ر مسائل

در .  شودي وابسته به زمان در مدل وارد مtD ي تقاضاي در نظر گرفتن بردارهاقيت در تقاضا از طريعدم قطع
ان ي گردد و در پاين ميي شوند، سپس تقاضا تعي مشخص مS يموجود و بردار Kت ي هر دوره بردار ظرفيابتدا

  ي عموم به معادلهياتي تابع سود عملXت يفعالدار بر. دي آيبه دست م Xت يدوره بردار فعال
)()(),,( XRSCXRDCXCXPDSK SHDP −′−−′−′−′=πدر تابع هدف .  کنديمم مي را ماکز
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 بردار P، ينه نگهداري هزHC، ينه کسري هزPCر تقاضا، يس مسي ماترDRن، ير تاميس مسي ماترSRمذکور 
 باشند و يز سه دسته مي مسئله نيت هاي محدود. باشدي پردازش و حمل و نقل مينه هايبردار هز Cمت ها، و يق

SXRDXRKAX: عبارتند از SD ≤≤≤ نست که با يهدف ا.  باشديت ميرف ظرفس مصي ماترAو  ,   ,   
 سود مورد انتظار موسسه يافتن تقاضا، ارزش فعلي قبل از تحقق S ي و سطح موجودKت يانتخاب بردار ظرف

ن مدل ها يدر ا. ]۱۵ [روزنامه فروش را توسعه دادند يا شبکه يمدل ها) ۲۰۰۲ (يگم و روديون م. مم شوديماکز
 يت سازي از ظرفينه ناشي و هز،يت سازينه فرصت کمبود ظرفين هزيبق مبادله يطراز نه، يبه تي ظرفسبدک ي
 يبرا رسند اما ي به جواب ميلي کوچک به روش تحليشبکه ها. دي آي به دست مش از حد مورد انتظاريب

 يت مدل هايمز . استفاده کرديه سازياده از شب با استفي تصادفينه سازيست از روش بهي بايمده يچي پيشبکه ها
 ت هايزن در ظرف از عدم تواينه معموالً شامل درجه اينست که جواب بهي شبکه روزنامه فروش در ايتصادف

 . ن مسئله ناممکن استي اي قطعيکه در مدل هاي باشد، در حاليم
ت ن حااليدر ا  از آنجا که.دارد) يملچند عا(ر متمرکز ي غتيره ماهيت زنجيمات ظرفي تصميدر موارد متعدد

 الزم ، باشديم رهي زنجيقتصادار کارگزاران يمات سايک شرکت وابسته، متعامل، و متداخل در تصميمات يتصم
ن گونه مسائل با استفاده از ي ا.رديز در نظر بگي را نيرامونيک کارگزاران منفعت طلب پياست مدل رفتار استراتژ

 از ح آنيابد و توضي يش مي به شدت افزايدگيچيپ ي بازي تئوريدر مدل ها . شوند ي مي مدلسازي بازيتئور
نه آن تنها يجواب بهو  دارد يت جدي محدودکيز ين روش ني اما الزم به ذکر است که ا.ن مقاله خارج استيقلمرو ا

 . کندي را لحاظ نميت سازينه ظرفي بهي دهد و زمان هاي الزم را نشان ميت سازياندازه ظرف
 ه محدودي اوليه گذاريک سرمايرد، مسئله به يپذدر چند مرحله انجام  تواند يم يت سازي که ظرفيطيدر شرا

 يدر حالت تک محصول.  روندين مسائل به کار ميل اي تحلي برايت سازيظرف ي عمومي هاياستراتژ. شود ينم
گر يت و در سمت دي ظرفي رهبريک سمت آن استراتژيرد که در ي گي قرار ميف دوقطبيک طي ي روياستراتژ
ت يم و باالعکس در حالت ظرفيت هرگز کمبود نداري ظرفي در حالت رهبر. باشديت عقب افتاده مي ظرفياستراتژ

سازمان ها معموالً . م داشتي خواهيان ناراضيم اما فروش از دست رفته و مشتريت آزاد نداريعقب افتاده هرگز ظرف
 ينه هايت و هزي ظرفيه گذاريسرما ينه هاين هزيق مبادله بي و از طر کننديه م استفاديديبري هيک استراتژياز 

البته سطوح  . کننديره انتخاب مياسخ به نوسانات زنجپ ي را برايت و موجودي از ظرفي سطوح،ي موجودينگهدار
 بر سطوح شتريمحصوالت بالغ ب يبرا. وابسته اندز ينن حالت به چرخه عمر محصوالت يت در اي و ظرفيموجود
دو عامل زمان .  شودي تمرکز متيمحصوالت در حال رشد بر ظرف يبراکه ي در حال شود،يمه ي باال تکيموجود

ت يم ظرفيتنظانواع . ابندي ي ميت مضاعفيا اهمي پويدر مدل هات ها يم ظرفي تنظينه هاي ها و هزيت سازيظرف
 وسته کامل را يم پي تا تنظيک مرحله اي ۀت گسستيظرفم يد و از تنظنري گيف قرار ميک طي يز رويها ن

  .دن شويشامل م
 اما ، طلبدي را ميگريت مجال دي ظرفيه گذاري سرماي هايرامون انواع مدل ها و استراتژي پيليبحث تفص

  در انتخاب ابزار و، مشخص گردديبه درست يشنهادي عوامل مطرح شده در چارچوب پيناببر مچنانچه ابعاد مسئله 
 .م شدي مواجه خواهي کمترياسب مسئله با دشوار منيمدلساز
 
  يريجه گي نت-۷
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ت به عنوان ي ظرفيه گذاريمات سرمايت تصمينخست، اهم.  قرار گرفتيبررسن نوشتار سه موضوع مورد يدر ا
 و ييشناسان، يره تاميخته تقاضا در زنجيا آمي از مقدار يت ناشي مهار عدم قطعۀ سه گاني هاي از استراتژيکي

در .  شديات به اختصار بررسيت عمليرين شاخه از علم مديکرد ها و اهداف موجود در ايدر ضمن رو. ديز گرداحرا
ن ارائه ي تاميره هايت در زنجيمات ظرفي تصميدي ابعاد کليي شناساي عام برايک چارچوب مفهومي مرحله دوم

د، يکرد توليل، رويحصول، سطح تحل محصول، چرخه عمر ميدگيچي، پيت سازي مراحل ظرفن چارچوبيادر . ديگرد
ت ي، و اهميرگذاري گستره عملکرد، دامنه تاثۀل دهندي تشکيه عنوان شش عامل اصل بيريم گيت تصميو ماه
 ي انتخاب ابزارهايز چگونگيدر مرحله سوم ن .ديشنهاد گردي پهات سازمان ي ظرفيزي در برنامه ريه گذاريسرما

 مورد بحث قرار ي به صورت اجماليشنهاديج به دست آمده از چارچوب پي مسئله بر اساس نتاياتي عمليمدلساز
 .گرفت

ره يت سازمان و زنجي از مسئله ظرفين عوامل نه تنها شناخت بهتريل درست ايکه تحلگان معتقدند سندينو
 .د کني مشخص ميز تا حد مناسبي مسئله را ني مدلسازي الزم براي آورد، بلکه ابزارهايمحصوالت آن فراهم م

 ييک از عوامل ذکر شده، صحت و روايرامون هر ير پيات آزمون پذيجاد فرضيق اي توانند از طريکن محققان ميل
 يه گذاري مسائل سرماينه مدلسازي دهد در زمي نشان مگانسندي نوي هايبررس. ندي نماي را بررسيطرح مفهوم

 پژوهشگران ي فرارويقاتي تحقحوزهلذا . شده است در کشور انجام ي اندکين، تاکنون مطالعاتيره تاميت در زنجيظرف
ل، ي ابزارها و سطوح متعدد تحليبا توجه به گستردگ. کامالً پرکشش است، ي مطالعات کاربردبخشبه خصوص در 

ات ياضيو ر، اقتصادع، ي صناي، مهندسيت صنعتيري مديحوزه ها پژوهشگران ي تواند براين حوزه ميقات در ايتحق
  . برخوردار باشديت کافي از جذابيکاربرد
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