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بهکارگیریسیاستذخیرۀپایةتغییریافتهدریکزنجیرۀتأمیندوسطحی

خردهفروشان 
شاملانبارو 
*2

مهدیسیفبرقی

آرزوقهقائی1و
 .1دانشجوی دکتری دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 .2دانشیار دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت ،94/05/05 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/09/08 :تاریخ تصویب)96/01/14 :

چکیده 
در سیاست ذخیرة پایه ،بالفاصله پس از فروش کاال ،بهمنظور تکمیل موجودی سفارش جدید صادر میشود؛ درحالیکه در سیاست ذخیرة پایۀ
تغییریافته ،صدور سفارش جدید با مقداری تأخیر انجاه میگیرد .در این پژوهش ،برای اولین بار یک سیسلت موجلودی دوسلطحی مبتنلیبلر
سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافته و مرور پیوسته -که متشکل از یک انبار مرکزی و چند خردهفروش یکسان و مستقل اسلت -مطالعله ملیشلود.
خردهفروشان با تقاضای پواسون مواجه هستند و تقاضاهای برآوردهنشده ،در انبار بهصورت پسافت و در خردهفروشان بلهصلورت ازدسلترفتله
درمیآیند .عملکرد این سیاست ،از طری شبیهسازی ارزیابی شده و هزینۀ کل آن با هزینۀ کل سیاست ذخیرة پایه مقایسه شلده اسلت .نتلایج
شبیهسازی نشان میدهد در سیاست تغییریافته ،در شرایطی که تأخیر اعمالشده پیش از همۀ سفارشها یکسان باشد ،هزینۀ کلل بله میلزان
زیادی کاهش مییابد.

واژههایکلیدی :تقاضای ازدسترفته ،تقاضای پلسافلت ،ذخیلرة پایله ،زنجیلرة تلأمین ،سیسلت هلای موجلودی
چندسطحی ،مرور پیوسته.

مقدمه 
در این مقاله ،یک زنجیرة تأمین دوسطحی شامل یک انبلار
مرکزی و چند خردهفروش یکسان -که سیاست ذخیرة پایه
را بهکار میبرنلد -درنظلر گرفتله شلده اسلت .در سیاسلت
ذخیرة پایه ،بالفاصله پس از فروش کاال ،بلهمنظلور تکمیلل
موجللودی سللفارش جدیللد صللادر ملیشللود .سیسللت هللای
موجودی مبتنیبر سیاست ذخیرة پایه ،بهطور معمول بلرای
کاالهای گرانقیمت و ک مصرف بهکار ملیرونلد [ ]1و []2
که هزینۀ سفارشدهی برای آنها صفر یا ک و زمان تحویل
آنها طوالنی است [ .]3زمان تحویل سفارش ،بلا توجله بله
وضعیت موجودی در دست انبار مرکزی (تأمینکننده) ثابت
یللا متغیللر اسللت .درصللورتیکلله در یللک زنجیللرة تللأمین
دوسللطحی ،انبللار مرکللزی (سللطح بللاالی زنجیللرة تللأمین)
موجودی داشته باشد ،خردهفروشان با زمان تحویل ثابت که
شامل زمان حمل است ،سلرویس داده ملیشلوند ،املا اگلر
موجودی نداشته باشد ،سفارشهای خردهفروشان بلا تلأخیر
روبهرو میشود [ ]1و بهمحض اینکله کلاال بله انبلار برسلد،
* نویسندة مسئول:

تحویللل داده م لیشللود .در سللطح پللایین زنجیللرة تللأمین،
هنگامی که خرده فروش موجودی نداشلته باشلد و مشلتری
یک سفارش جدید صادر کند ،مشتری یا برای دریافت کلاال
صبر میکند یا به خردهفروش دیگری مراجعه ملیکنلد []4؛
هرچنللد در صللنایع خللردهفروش لی ،هنگللامیکلله تسللهیالت
موجودی کلافی نداشلته نباشلند ،بیشلتر تقاضلای مشلتریان
به صورت ازدسترفته درمیآید .از آنجاکه تحلیل سیست های
موجلودی -کلله تقاضلای بللرآوردهنشللده در آنهلا بللهصللورت
ازدسترفته درنظر گرفته میشود -از پسافت پیچیدهتر است
[ ]5[ ،]4[ ،]3و [ ،]6بیشللتر پللژوهشهللای پیشللین ،بللر
سیست های موجودی پسافت تمرکز دارند [ ]7و [.]8
در این تحقی  ،یک زنجیرة تأمین دوسطحی متشکل از
یک انبار مرکزی و چند خردهفلروش ،بلهصلورت یکسلان و
مستقل درنظر گرفته شده است .سیاست تکمیل موجلودی
خردهفروشان که مبتنیبر سیاسلت ذخیلرة پایله اسلت ،بلا
اعمال تأخیر پیش از سفارش جدید تغییر یافته است .مزیت
این سیاست ،جلوگیری از افزایش هزینۀ موجودی از طریل
Email: m.seifbarghy@alzahra.ac.ir
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کاهش موجودی است .انبار ،سیاست مرور پیوسته و ذخیرة
پایه ،و خردهفروشان سیاست ملرور پیوسلته و ذخیلرة پایلۀ
تغییریافتلله را بللهکللار مللیبرنللد؛ درحللالیکلله تقاضللاهای
برآوردهنشده در خردهفروشان ،بهصلورت ازدسلترفتله و در
انبار به صورت پس افت درنظر گرفته میشود .خرده فروشلان
با تقاضلای پواسلون مواجله هسلتند و درنتیجله ،انبلار نیلز
تقاضای پواسون مییابد [ .]8هزینلۀ سلفارشدهلی ،نلاچیز
درنظر گرفته شده است.
ادامۀ مقاله بدین شرح است :در بخش بعلد ،ملروری بلر
پژوهشهای پیشین انجاه میگیرد .سپس دو پژوهش اصلی
که زیربنای تحقی حاضر بهشمار میروند ،معرفی میشوند.
نمادها و مدل مسئله برای یک زنجیلرة تلأمین دوسلطحی،
متشکل از یک انبار مرکزی و تعدادی خردهفروش یکسان و
مسللتقل -کلله سیاسللت ذخیللرة پایلله تغییریافتلله را بللهکللار
میبرنلد -در بخلش بعلدی ارائله ملیشلوند .سلپس نتلایج
شبیه سازی توضیح داده میشوند .درنهایت ،بخش آخلر بله
نتیجهگیری و پژوهشهای آتی میپردازد.

پیشینةپژوهش
در پژوهشهای پیشین ،به میزان زیلادی بله سیسلت هلای
موجودی مبتنیبر سیاست تکمیلل موجلودی ذخیلرة پایله
توجه شده است .با توجه به سیاست کنترل موجودی و نو
سیست مورد بررسی ،این پلژوهشهلا را ملیتلوان در سله
دستۀ زیر طبقهبندی کرد .1 :سیست موجودی یکسلطحی
با سیاسلت ذخیلرة پایلۀ اسلتاندارد .2 ،سیسلت موجلودی
یللکسللطحی بللا سیاسللت ذخیللرة پایللۀ تغییریافتلله و .3
سیست های دوسطحی مبتنیبر سیاست ذخیرة پایه.
دستةاول:سیستمموجودییکسطحیباسیاست 
ذخیرۀپایةاستاندارد 
پللژوهشهللای پیشللین از جمللله []12[ ،]11[ ،]10[ ،]9
سیست های موجودی یکسطحی مبتنیبر سیاست ذخیلرة
پایه را در شرایط زمان های تحویل تصادفی و قطعی بررسی
کردهانلد .کلاروش ،یلک سیسلت موجلودی ملرور پیوسلتۀ
مبتنیبر سیاست ذخیرة پایه را که تقاضای برآوردهنشده در
آن بهصورت ازدسترفته درنظر گرفته میشد ،مطالعه کلرد.
او با توجه به تقعر تابع هزینه ،یک الگلوریت جسلتوجلوی
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ساده برای یافتن سیاست بهینۀ سفارشدهی ارائله داد [.]9
سچی و چنگ ،سیاست بهینۀ ذخیرة پایه را با زمان تحویل
ثابت در اف برنامهریزی محدود و نامحلدود تعیلین کردنلد.
آنها فر کردند تقاضا بهصورت تصادفی است و تقاضاهای
برآوردهنشده بهصورت پسافت درملیآینلد [ .]10جانسلون
مقدار ذخیرة پایه و فراوانی وقو کسری را بهمنظور کلاهش
میانگین هزینه تعیلین کلرد .او اثبلات کلرد درصلورتیکله
زمللانهللای تحویللل ،تصللادفی و وابسللته باشللند ،تعللداد
1
سفارشهای در راه ،از توزیع دوجمله ای منفی کوتلاهشلده
پیروی میکند [ .]11چن و همکاران ،یک سیست موجودی
را که بلا تقاضلای پواسلون مواجله اسلت ،در شلرایطی کله
تقاضای برآوردهنشلده بلهصلورت ازدسلترفتله درملیآیلد،
بررسی کردند .با فر توزیع کلی برای زمان تحویل ،آنهلا
سیاست بهینۀ ذخیرة پایه را بهدست آوردند [.]12
دستةدوم:سیستمموجودییکسطحیباسیاست 
ذخیرۀپایةتغییریافته
در پژوهشهایی از جمله [ ]14[ ،]13[ ،]1با درنظرگلرفتن
تأخیر پلیش از صلدور سلفارش ،بله سیاسلت ذخیلرة پایلۀ
تغییریافته -که در آن بین زمان فروش کاال و سفارش پلس
از آن ،تأخیر اعمال میشد -پرداخته شد .هیل یک سیست
موجودی ذخیلرة پایله و ملرور پیوسلته را کله بلا تقاضلای
پواسون مواجه بود و در آن تقاضای برآوردهنشده بلهصلورت
ازدسترفته درنظر گرفته میشلد ،مطالعله کلرد .از دیلدگاه
وی ،اگر در هنگاه صدور سفارش ،مقدار باقیمانده از زملان
تحویل سفارشهای در راه ،از یک حد مشخص و ثابت کمتر
باشد ،سفارش جدید بالفاصله صادر ملیشلود .در غیلر ایلن
صورت ،صدور سفارش جدید با تأخیر انجاه میگیلرد [.]13
جانسون یک سیست موجودی یکسطحی مرور پیوسته بلا
تقاضای پواسون را که در آن ،تقاضای برآوردهنشده بهصورت
ازدسترفته درنظر گرفته میشد ،بررسلی کلرد .او سیاسلت
استاندارد ذخیرة پایه 2را تغییر داد و یک حلد پلایین بلرای
فاصلۀ بین زمان فلروش کلاال و سلفارش جدیلد بلهمنظلور
کاهش متوسلط هزینله ارائله کلرد [ .]14هیلل بیلان کلرد
زمانیکه در یک سیسلت موجلودی یلکسلطحی ،تقاضلای
برآوردهنشده به صورت ازدست رفته درمیآید و هنگاه فروش
کاال تعدادی سفارش در راه وجود دارد ،صدور یک سلفارش

بهکارگیری سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافته در یک زنجیرة تأمین دوسطحی شامل انبار و خردهفروشان

جدید موجب افلزایش هزینلۀ نگهلداری ملیشلود .در ایلن
شرایط ،اعمال تأخیر بین زمان فروش کاال و صدور سلفارش
جدید برای تکمیل موجودی به منظور جلوگیری از افلزایش
موجودی در انبار بهصرفه است [.]1
دستةسوم:سیستمهایدوسطحیمبتنیبرسیاس 
ذخیرۀپایه 
3

السون و هیل یک سیست موجودی دوسطحی متشلکل از
یللک تللأمینکننللده (تولیدکننللده) و چنللد خللردهفللروش
غیریکسان با فر سیاست ذخیرة پایه و پسافت را کله بلا
تقاضای پواسون مواجه هستند ،ارائه کردند .در این پژوهش،
زمان تحویل سفارشهای خرده فروشان شلامل زملان ثابلت
تولید ،زمان حمل و تأخیر بهدلیل پسافت در انبلار درنظلر
گرفته شده است .به منظلور محاسلبۀ حاللت پایلدار سلطح
موجودی و متوسط پس افت در خرده فروش ،زملان تحویلل
به دو صورت ثابت و تصلادفی بلا توزیلع گاملا و مسلتقل از
تقاضا لحاظ شده است [ .]15سجادیفر و حاجآقائی ،4یلک
زنجیرة تأمین سهسطحی مبتنیبلر سیاسلت ذخیلرة پایله،
متشکل از دو انبار و تعدادی خردهفروش را بهمنظور تعیلین
تابع هزینه بررسلی کردنلد؛ درحلالیکله خلردهفروشلان بلا
تقاضای پواسون روبهرو هستند و زملان تلدارک نیلز شلامل
زمللان ثابللت حمللل و تللأخیر در تحویللل سللفارش بللهدلیللل
پسافت درنظر گرفته شده است [ .]16الوارز و هیجدن ،یک
زنجیرة تأمین دوسطحی شامل یک انبلار مرکلزی 5و چنلد
انبار غیریکسان مبتنیبلر سیاسلت ذخیلرة پایله را بررسلی
کردند .انبارها با تقاضای پواسون و زمان تحویل ثابت مواجه
بودند .تقاضاهای برآوردهنشلده در انبلار مرکلزی بلهصلورت
پس افت و در انبارها به صورت ازدسلترفتله درنظلر گرفتله
شدند .آنها در شرایطی که امکان تلأمین اضلطراری وجلود
دارد و همچنین هیچ سفارش در راهی موجود نیست ،سطح
خدمت را برآورد کردند [ .]2هیل و همکاران ،حالت پایلدار
یک سیست موجودی دوسطحی مرور پیوسلته شلامل یلک
نو کاال را -درحالیکه انبار سیاست ذخیرة پایه و مبتنیبلر
بستۀ اقلاله 6را دنبلال ملیکلرد -مطالعله کردنلد .تقاضلای
برآوردهنشدة خردهفروشان بهصورت پلسافلت درملیآملد و
پس از یک تأخیر ،عالوهبر زملان ثابلت حملل تحویلل داده
میشد [ .]17جی و همکاران نیز یک زنجیرة تلأمین سلری
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دوسطحی مبتنیبر سیاست سفارش دورهای درنظر گرفتنلد
که سطوح مختلف آن ،ظرفیت محدود دارد .در شرایطی که
ظرفیت سطوح پایین کمتر از سطوح باالتر باشلد ،سیاسلت
بهینه معادل سیاست ذخیرة پایه تغییریافتله اسلت کله در
آن ،هریک از اعضا دارای چند سلطح ذخیلرة پایله هسلتند
[ .]18مهریزی و همکاران ،یک زنجیلرة تلأمین دوسلطحی
شامل یک تولیدکننده و چند انبار متفاوت مبتنیبر سیاست
ذخیرة پایه را بررسلی کردنلد .آنهلا اولویلتهلای مختللف
سللرویسدهلی را مقایسلله کردنللد و شللرایطی را کلله در آن
هریک بهتر عمل میکنند ،مطرح ساختند [ .]19محملودی
و همکاران نیز یک زنجیرة تأمین دوسطحی شامل یک انبار
و چند خردهفروش یکسلان درنظلر گرفتنلد .سلفارشهلای
برآوردهنشده ،در سطح انبار بهصورت پلسافلت و در سلطح
خردهفلروش بلهصلورت ازدسلترفتله درملیآینلد .در ایلن
پژوهش ،سیاست دورهای با سیاست ذخیرة پایه مقایسه شد
و شرایطی که در آن هریک از سیاستهلای ذکرشلده بهتلر
عمل میکنند ،بیان شد [.]20
بیشتر پژوهشهای پیشین ،بر سیسلت هلای موجلودی
دوسطحی با زمان تحویل ثابلت یلا تصلادفی تمرکلز دارنلد.
هرچند برخی از نویسندگان ،بلهدلیلل پلسافلت در سلطح
بللاالتر زنجیللرة تللأمین ،مقللداری تللأخیر را عللالوه بللر زمللان
ذکرشدة تحویل درنظر گرفتنلد .در شلرایطی کله تقاضلای
برآوردهنشده به صلورت ازدسلت رفتله درملیآیلد ،بلهدلیلل
جلللوگیری از موجللودی مللازاد در انبللار و درنتیجلله هزینللۀ
نگهداری ،صلدور سلفارش نیلز بلا تلأخیر انجلاه ملیشلود؛
بنابراین ،زمان تکمیل موجودی پلس از فلروش یلک واحلد
کاال ،از سه بخش تشکیل میشود که شامل تأخیر در صدور
سفارش ،زمان ثابت حمل و تأخیر در تحویل سفارش است.
در پژوهشهای پیشین ،سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافتله در
زنجیرة تأمین یکسطحی به کار رفته است .در ایلن مقالله،
یک زنجیرة تأمین دوسطحی شامل یک انبار مرکزی و چند
خردهفروش یکسان و مستقل درنظر گرفته شده کله در آن،
درصورتیکه انبار مرکزی موجودی نداشلته باشلد ،تقاضلای
خللردهفروشللان بللا تللأخیر بللرآورده ملیشللود .عللالوهبللراین،
خردهفروشان بلهمنظلور کلاهش در هزینلههلای نگهلداری،
سفارشهای خود را با تأخیر صادر میکنند.
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بررسیدوتحقیقاصلی
در این مقاله ،با توجه به پلژوهشهلای پیشلین ،زملان الزه
برای تکمیل موجودی خردهفروشان پس از فروش یک واحد
کاال ،شامل سه بخش مجزا درنظر گرفته شده است .بخلش
اول ،زمان ثابت حمل از انبار مرکزی به خرده فروشان است.
بخللش دوه شللامل زمللان تللأخیر در تحویللل کللاال بلله
خرده فروشان است که بهدلیل کسری در انبار مرکزی اتفاق
میافتد .درصورتی که انبار مرکزی در زمان صلدور سلفارش
خرده فروشان دارای موجودی در دسلت باشلد ،مقلدار ایلن
تأخیر صفر است .بخش سوه ،مربلوط بله زملانی اسلت کله
خردهفروش برای جلوگیری از افزایش هزینههای نگهلداری،
سفارشهای خود را با مقداری تأخیر صادر میکند.
تأخیر در تحویل کاال بهدلیلل کسلری در انبلار (سلطح
باالی زنجیرة تأمین) ،مبحلی است که در مقالۀ [ ]8مطالعه
شده اسلت و در بخلش  1,3بلهتفصلیل بررسلی ملیشلود.
همچنین تلأخیر در صلدور سلفارش در سیسلت موجلودی
تکسطحی ،در تحقی [ ]1مطرح شده است کله در بخلش
 2,3جزئیات آن بیان میشود.
خردهفروش 

تحقیقاول:تخمینزمانتدارکبرای
زمان تحویل سفارش خرده فروشان توسط انبار ،شامل زمان
ثابت حمل است .درصورتی که انبار در زمان صدور سلفارش
خرده فروشلان دارای موجلودی در دسلت نباشلد ،تقاضلای
خردهفروشان با مقداری تأخیر برآورده میشود که در مقاللۀ
[ ]8مقدار این تأخیر بلرآورد شلده اسلت .پارامترهلای ایلن
مدل بهصورت زیر معرفی میشوند:
𝑟̅̅̅𝐿 متوسط زمان تدارک خردهفروشان؛
𝑟𝐿 زمان حمل کاال از انبار به خردهفروشان؛
 𝐵0متوسط پسافت در انبار؛
 Λنرو تقاضا در انبار.
در این تحقی  ،زمان تدارک از انبلار بله خلردهفروشلان
شامل دو بخش زملان حملل و تلأخیر در تحویلل سلفارش
است .زمان حمل دارای مقداری ثابلت و تلأخیر در تحویلل
سفارش که بهعلت کسلری در انبلار اتفلاق ملیافتلد ،دارای
مقداری متغیر و متوسط آن برابر با  𝐵0 /Λاسلت؛ بنلابراین،
متوسط زمان تحویل برای هریک از خردهفروشلان براسلاس
فرمول لیتل برابر رابطۀ ( )1است.
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()1

̅̅̅𝑟 = 𝐿𝑟 + 𝐵0 /Λ
𝐿

تحقیقدوم:اعمالتأخیردرصدورسفارشجدید 
در مقالۀ [ ]1دو سیاست متفاوت ذخیرة پایلۀ تغییریافتله و
تأخیر کامل و تأخیر ساده درنظر گرفته شده است .درادامه،
سیاستهای ذکرشده توضیح داده شدهاند.
الف)سیاس ذخیرۀپایةتغییریافتهباتأخیرکامل 
در این سیاست ،با توجه به وضلعیت موجلودی در دسلت و
تعللداد سللفارشهللای در راه ،درمللورد اعمللالشللدن یللا
اعمالنشدن تأخیر در صدور سفارش تصمی گیری میشلود.
درصورتی که الزه باشد سفارشی با تأخیر صادر شود ،مقلدار
تأخیر بهینه محاسلبه ملیشلود .ابتلدا پارامترهلای مسلئله
بهصورت زیر معرفی میشوند:
𝑥 سطح موجودی در دست؛
𝑛 تعداد سفارشهای در راه؛
𝜆 نرو تقاضا در سیست موجودی تکسطحی؛
𝑐 هزینۀ کسری یک واحد کاال؛
𝑆 سطح موجودی در سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافته؛
 ℎهزینۀ نگهداری یک واحد کاال در واحد زمان؛
𝐿 زمان حمل کاال به سیست موجودی تکسطحی؛
𝑇 تأخیر اعمالشده پیش از صدور سفارش؛
∗ 𝑇 مقللدار بهینللۀ تللأخیر اعمللالشللده پللیش از صللدور
سفارش؛
)𝑇(𝑂𝑆𝑃 احتمال وقو کسری در زمان 𝐿 𝑇 +؛
𝑛𝑡 زمان رسیدن 𝑛امین سفارش در راه.
زمانیکه تقاضاهای برآوردهنشده بهصورت ازدسلترفتله
درنظر گرفته ملیشلوند ،اعملال تلأخیر در صلدور سلفارش
جدید به منظلور تکمیلل موجلودی ،هزینلههلای نگهلداری
موجودی را کاهش میدهد .سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافتله
با اعمال تأخیر در صدور سفارشهلا بلهصلورت زیلر درنظلر
گرفته میشود:
 .1اگر  𝑥 = 𝑆 − 1و  ،𝑛 = 0آنگاه 𝑇 = 0؛
 .2اگر 𝑐𝜆 ،𝑃𝑆𝑂(0) > ℎ/آنگاه 𝑇 = 0؛
 .3اگللر 𝑐𝜆 ،𝑃𝑆𝑂(0) < ℎ/تللأخیر 𝑇 بایللد پللیش از
سفارش جدید اعمال شود؛
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 .4اگر تأخیر پیش از سفارش جدیلد درنظلر گرفتله
شود و قبل از صدور سلفارش یلک فلروش اتفلاق
بیفتد ،سفارش اول لغو و برای یک سفارش جدید
برنامهریزی میشود.
شللایان ذکللر اسللت اگللر پللس از صللدور یللک سللفارش
𝑆 < 𝑛  𝑥 +باشللد ،یللک سللفارش جدیللد بللا تللأخیر 𝑇
برنامهریزی میشود.
اگر مقدار تأخیر صفر باشد ( ،)𝑇 = 0بالفاصلله پلس از
فروش یک واحد کاال ،صدور سفارش جدید انجاه میشود و
موجودی خردهفروش پس از زمان ثابت 𝐿 یک واحد افزایش
می یابد .درصورتیکه این مقدار مخالف صفر باشلد،𝑇 ≠ 0 ،
سفارش جدید پس از زمان 𝑇 صلادر ملیشلود و موجلودی
خردهفروش پس از زمان 𝑇  𝐿 +یک واحد افزایش مییابد.
∗ 𝑇 جواب منحصلربهفلرد معادللۀ  𝜆𝑐𝑃𝑆𝑂(𝑇 ∗ ) = ℎدر
بازة ) 𝑛𝑡  (0,است که از طری درونیابی بهدسلت ملیآیلد.
رابطلللۀ فلللوق ،درصلللورتی دارای جلللواب اسلللت کللله
 𝜆𝑐𝑃𝑆𝑂(0) < ℎو  𝜆𝑐𝑃𝑆𝑂(𝑡𝑛 ) > ℎباشد .جزئیات مربوط
به محاسبۀ درونیابی فوق در مقالۀ [ ]1بیان شده است.
ب)سیاس ذخیرۀپایةتغییریافتهباتأخیرساده 
علیرغ پیچیدگی کاربرد سیاست تلأخیر کاملل ،سیاسلت
تأخیر ساده به محاسبات سادهتری نیاز دارد .تلأخیر درنظلر
گرفتهشده ، 𝑇،بهصورت رابطۀ ( )2محاسبه میشود:
𝑇 = − 𝑙𝑛((𝜆𝑐 − ℎ)/𝜆𝑐) /ℎ
()2
زمانیکه یک واحد کاال به فلروش ملیرسلد ،سفارشلی
جدید پس از اعمال تأخیر فوق صادر میشود.

مدلسازیمسئله
نمادهاو 
همانطورکه در بخش قبل ذکر شد ،زمان تحویلل کلاال بله
خردهفروشان شامل دو بخش زمان ثابت حملل و تلأخیر در
تحویل کاال بهعلت کسری در انبار درنظر گرفته شده اسلت.
همچنین به منظلور کلاهش هزینلههلای موجلودی ،صلدور
سللفارش جدیللد بللا تللأخیر انجللاه م لیشللود .پارامترهللای
مطرحشده در این تحقی بهصورت زیر تعریف میشوند:
𝑁 تعداد خردهفروشان؛
 𝐶0متوسط هزینۀ نگهداری در انبار در واحد زمان؛
𝑖𝐶 متوسط هزینۀ نگهداری و کسری در خلردهفلروش 𝑖
اه در واحد زمان؛
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𝐿 زمان حمل کاال از انبار به خردهفروش؛
̅𝐿 متوسط زمان الزه برای تکمیل موجودی خرده فروش
پس از فروش یک واحد کاال؛
𝐶𝑇 هزینۀ کل سیست موجودی در واحد زمان.
اگر مقدار تلأخیر قبلل از صلدور سلفارش صلفر باشلد،
متوسط زمان الزه برای تکمیل موجودی به اندازة یک واحد
از لحظۀ فروش کاال ،𝐿̅ ،براساس رابطۀ ( )3بهدست میآید:
()3

𝐿̅ = 𝐿𝑟 + 𝐵0 /Λ

و اگر مقدار این تأخیر مخالف صفر باشد ،مقدار ̅𝐿 برابلر
رابطۀ ( )4است:
()4

𝑇 𝐿̅ = 𝐿𝑟 + 𝐵0 /Λ +

در سیست موجودی مورد بررسی در این مقالله ،زملان
تکمیل موجودی پس از فروش یک واحد کاال بهصورت فوق
درنظر گرفته میشود و محاسبۀ هزینۀ کل اجرای سیاسلت
ذخیرة پایۀ تغییریافته در این سیست دوسطحی ،با استفاده
از شبیهسازی براساس رابطۀ ( )5انجاه میگیرد:
()5

𝑁∑ 𝑇𝐶 = 𝐶0 +
𝑖𝐶 𝑖=1

نتایجشبیهسازی
بهمنظور مقایسۀ عملکرد سیاسلت ذخیلرة پایله تغییریافتلۀ
اعمال تأخیر بلین زملان فلروش یلک واحلد کلاال و صلدور
سفارش جدید ،با سیاست ذخیرة پایه که در آن مقدار ایلن
تأخیر صفر است ،مسلائل علددی زیلر بررسلی شلده اسلت
(جدول  .)1مدل شبیهسلازیشلده بله ازای مقلادیر علددی
پارامترهای مسئله و همچنین مقادیر مختلف سطح ذخیلرة
پایه برای هریک از خرده فروشلان و انبلار اجلرا ملیشلود و
براساس کمترین هزینۀ کل سیست شامل هزینۀ نگهلداری
و کسری سیاست بهینۀ سفارشدهی مشخص میشود.
در این بخش ،یک زنجیرة تأمین دوسطحی شامل یلک
انبلار مرکلزی و  5خلردهفلروش یکسلان و مسلتقل کله بلا
تقاضای پواسون مواجه هستند ،درنظر گرفتله ملیشلود .بلا
درنظرگرفتن مقادیر مختلفی بلرای 𝜆 𝑐 ،ℎ𝑟 ،و  𝐿0سیاسلت
بهینه برای هر مسئله تعیین میشود (جدول .)1
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خردهفروشانوانبار 
جدول.1مسائلعددیمربوطبه 
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2

32

1

2

25

2

هزینۀ نگهداری کلاال در انبلار مرکلزی و زملان تلدارک
خرده فروش ،برابر یک فلر شلده اسلت (.)ℎ0 = 𝐿𝑟 = 1
مسائل عددی از طری نرهافزار شبیهسلازی  Arenaارزیلابی
میشود و انتخاب زمان اجرای برنامه ،برابر  110،000واحلد
زمانی -که شامل  10،000واحد زمانی آماده سازی 7اسلت-
انجاه میگیرد.
هزینۀ کل براساس سیاست های ذخیرة پایۀ استاندارد و
ذخیرة پایۀ تغییریافته در جدول  2آمده است .همان طورکه
در این جدول مشاهده میشود ،اثلر سیاسلت تلأخیر کاملل
بسیار ک است .سیاست تأخیر کامل ،هزینۀ کل را در حدود
 0/1درصد کاهش میدهد؛ درحالیکه میانگین هزینلۀ کلل
سیاست تأخیر ساده ،بهطلور معنلاداری ()P-Value=0.455
در مقایسه بلا میلانگین هزینلۀ کلل سیاسلت ذخیلرة پایلۀ
استاندارد کلاهش یافتله اسلت .در سیاسلت تلأخیر سلاده،
کاهش هزینۀ کل حدود  13درصد است .اعملال تلأخیر در
صللدور سللفارش جدیللد سللبب کللاهش سللطح موجللودی و
درنتیجه کاهش هزینۀ نگهداری میشود ،اما هزینۀ کسلری

𝜆

𝑟ℎ

𝑐

𝐿0

0/75
0/75

1
1

5
5

1
2

1

25

1

25

2
1

را افزایش میدهد؛ بنابراین ،سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافته،
هزینۀ کلل را بله ازای برخلی از مقلادیر پارامترهلا کلاهش
میدهد .درصورتیکه هزینۀ نگهداری به ازای واحلد کلاال و
واحد زمان نسلبتاً بلاال باشلد ،احتملال اثرگلیاری سیاسلت
ذخیرة پایۀ تغییریافته افزایش مییابد ،اما در شلرایطی کله
ه زمان هزینۀ کسری بلهازای واحلد کلاال و نلرو تقاضلای
مشتری باال باشد ،احتمال کاهش هزینۀ کل پایین است.

جهگیریوپژوهشهایآتی
نتی 
در این تحقی  ،یک سیست موجودی دوسطحی مبتنلیبلر
سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافته و مرور پیوسته بررسی شلد.
در این سیست  ،تقاضای برآوردهنشلده در انبلار ،بله صلورت
پسافت و در خردهفروشان بهصلورت ازدسلترفتله درنظلر
گرفته شد .در شرایطی که سیاست ذخیلرة پایلۀ اسلتاندارد
بهکار گرفته شود ،بالفاصله پس از فروش یلک واحلد کلاال،
سفارش برای تکمیل موجودی صادر میشود.

بهکارگیری سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافته در یک زنجیرة تأمین دوسطحی شامل انبار و خردهفروشان
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بهکارگیری سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافته در یک زنجیرة تأمین دوسطحی شامل انبار و خردهفروشان

 یک سیست موجودی مبتنیبر سیاسلت، در این تحقی
 در تحقیقلات.مرور پیوسته و ذخیرة پایه درنظر گرفته شلد
آتللی مللیتللوان سیاسللتهللای دیگللر از جمللله سیاسللت
سفارشدهی بستهای یا سیاست مبتنیبلر دورة سلفارش را
 عملکرد سیاست ذخیرة، همچنین در این مقاله.بررسی کرد
پایۀ تغییریافته در مقایسه با سیاست ذخیرة پایه با استفاده
از شبیه سازی ارزیابی شد که برای تعیین سیاست بهینه در
.هر مسئله الزه اسلت حاللتهلای مختللف بررسلی شلوند
 ارزیابی عملکرد و،توسعۀ مدل ریاضی این سیست موجودی
.تحلیل مسائل عددی مختلف را تسهیل میکند

درصورتیکه تقاضای برآوردهنشده به صورت ازدست رفته
 صلدور سلفارش براسلاس ایلن سیاسلت،درنظر گرفته شود
،ممکن اسلت سلبب افلزایش سلطح موجلودی و درنتیجله
 سفارش جدید ممکلن.موجب افزایش هزینۀ نگهداری شود
 سطح موجودی در دسلت و، است براساس وضعیت سیست
 بهدلیل جللوگیری از هزینلههلای،تعداد سفارشهای در راه
، در این پلژوهش.بیشتر نگهداری همراه با تأخیر صادر شود
 تلأخیر کاملل و تلأخیر،دو سیاست ذخیرة پایۀ تغییریافتله
، بلرخالف سیاسلت تلأخیر کاملل.ساده درنظر گرفتله شلد
سیاست تأخیر ساده سبب کاهش قابلتوجهی در هزینۀ کل
 از لحاظ بهکلارگیری در، همچنین سیاست تأخیر ساده.شد
.دنیای واقعی بسیار سادهتر و کاربردیتر است
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