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کاربرد تئوری صف در بهینهسازی زنجیرة تأمین کاالی فاسدشدنی با
سیاست سفارشدهی ) (S-1, Sو افزایش رضایت مشتریان
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*3

طاهره هاشمی ،ابراهیم تیموری ،فریبرز جوالی
.1کارشناسارشدمهندسیصنایع،دانشگاهعلموصنعتایران
.2دانشیاردانشکدۀمهندسیصنایع،دانشگاهعلموصنعتایران
دانشکدههایفنی،دانشگاهتهران

.3استاددانشکدۀمهندسیصنایع،پردیس


اصالحشده،95/02/11:تاریختصویب)95/08/25:

(تاریخدریافت،94/12/11:تاریخدریافتروایت

چکیده
استفادهازتئوریصفدربهینهسازیسیستمهایکنترلموجودی،جایگاهخاصیدرادبیا موجودیکا یفاسدشدنیدارد.بهاوجهودایهن،
حجمکمیازمقا دراینحوزهبهبررسیسیاستسفارشدهی)(S-1,Sواف ایشراایتمشتریانپرداختهاند.دراینمقالهازمبانینظریۀ
صفبرایبهینهسازیسیستمکنترلموجودیواف ایشراایتمشتریاندرزنجیرۀتأمیندوسطحیکا هایفاسدشدنیاستفادهشدهاسهت.
زنجیرهشاملیکتأمینکنندهویکتولیدکنندهاست.مشتریانبراساسفرایندپواسونواردسیستممیشوندوبرایدریافتمحصولدرصف
قرارمیگیرند.برایتکمیلموجودیانبارتولیدکنندهازسیاستسفارشدهیموجودیپایهاستفادهمیشودومهد زمهانتولیهدمحصهولو
زمانتحویلسفارشدارایتوزیعنماییاست.هد ،تعیینمقادیربهینۀظرفیتانبارتولیدکنندهومحهلانتظهارمشهتریانبهاکمینههکهردن
دستآوردنمعاد تعادلی،معیارهایارزیهابیعملکهرد
به 
بدینمنظور،بابررسیشرای زنجیرهدرحالتپایدارو 
ه ینههایکلزنجیرهاست .
برایحلمدلپیشنهادیازروشجستوجویمستقیماسهتفادهمهیشهودوبهاآنهالی 

سیستممحاسبهمیشودومدلریاایتوسعهمییابد.
یشودکهجوا بهینۀسیستمموردبررسهیهمهوارهدرتعهادلیبهینه ینههههایانبهارو
حساسیتمدلدرقالبیکمثالعددیمشاهدهم 
یآید..
بهدستم 
روشازدسترفته 

نههایانتظاروف
هی 

واژههایکلیدی:ظریۀصف،زنجیرۀتأمین،کا یفاسدشدنی.(S-1,S)،



مقدمه
فسادامهریاسهتکههبهاگاشهتزمهانبهرایبسهیاریاز
محصههو دردنیههایواقعههیرخمههیدهههدوازآنجاکههه
ه ینههایااافیرابرسیستمموجودیتحمیهلمهیکنهد،
گرفتهشدن،درفرایندتصهمیمگیهریخلهل
درصور نادیده 
ایجادمیکندوراهبردسفارشکا رابهبیراههمیکشهاند.
بسیاریازانواعموادغاایی،دارویی،شیمیایی،خهونو...از
جملهههمحصههو فسههادپایرند.درواقههع،فسههادبهههانههواع
آسیبدیدگی،اایعا ،خشکشدنوتبخیراشارهداردوبه
اینمعناستکهکا ازعملکردموردانتظهارخهودانحهرا 
داشتهباشد.
باتوجهبهاهمیتنگهداریموجهودیدرسیسهتمههای
توزیعوفروشکها یفاسدشهدنیوبها بودنه ینههههای
ناشیازنگهداریموجودیها،مطالعا بسهیاریدرزمینهۀ

*نویسندۀمسئول:

تلفن02182084403:

بررسیوتحلیلسیستمهایموجودیکا هایفاسدشهدنی
وروشهههایمختلفههیدرحههلمسههائلو

انجههامگرفتههه
سازیاینسیستمهابهکاررفتهاست.

بهینه


مروری بر ادبیات
استفادهازنظریۀصفدربهینهسازیسیسهتمههایکنتهرل

موجودی،جایگاهویژهایدرادبیا کا یفاسدشدنیدارد.
مقا اینحوزهراازمنظرنوعسیاستتکمیهلموجهودی
یتوانبهسهدستهسیاستمرورپیوسته)،(s,S
درانبارهام 
دورهایوسیاستموجودیپایه)(S-1,Sتقسیمکرد.
مرور 
بههافههرضسیاسههتتکمیههلموجههودیمههرورپیوسههته،
کال اکام 1وساپنا،[1]2یکسیستمموجهودیفاسدشهدنی
باتقااایپواسونوفروشازدسترفتههرابررسهیکردنهد.

سههیواکومار3وآریواریگنههان،]2 4درزمینههۀیههکسیسههتم
Email: fjolai@ut.ac.ir
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موجودیفاسدشدنیباطولعمرنماییبادونهوعمشهتری
معمولیومنفیپژوهشانجامدادند.همچنین،سیواکومارو
همکاران ]3یکسیستمتولیدکا یفاسدشدنیباطولعمر
نماییراباوروددستهایمشتریانومد زمانتحویلنمهایی
بهصور یکسیستمصفبررسیکردند.
درنظرگرفتندو 
یداولی5وهمکاران][4ازتئوریصفبرایمدلسهازی
یکمرک ارائۀخدمت،باانباریازکا هایفاسدشهدنیبها
طولعمرنمهاییومجموعههایازسهطوحسهفارشمجهدد
استفادهکردند.ساتهیشکومهار6وا نگهو]5 7یهکمرکه 
تولیدمحصولفاسدشدنیباطولعمرنمهایی،بهاچنهدین
خدمتدهندهرادرنظرگرفتندومسهئلهرابههصهور یهک
گیرینیمهمارکوفیمدلسازیکردند.


فرایندتصمیم
8
شوفیا ورنس وهمکاران]،[6یکمرک ارائۀخهدمت
باسیاستسفارشدهیمرورپیوسته)(s,Sرابررسیکردند
کهمد زمانسرویسوزمانتحویلسفارشدارایتوزیع
phase typeهسههتند.جگاناتههان]7 9مسههئلهرابههاارائههۀ
خههدما تشههویقیبهههبرخههیازمشههتریانبررسههیکههرد.
همچنین،ویدرپژوهشیدیگر ]8یکسیستمموجهودی
فاسدشدنیبامشتریانمکررواحتمالانقطاعدرخدمترا
مطالعهکرد.
10
نهههسههازینههرخ
الحمههدی وهمکههاران][9بهههبهی 
خههدمتده هیدریههکسیسههتمموجههودیفاسدشههدنیبهها
مشتریانمنفهیپرداختنهد .کسهمی11وسهوجانیا]10 12
سیستمموجودیفسادپایربهاانقطهاعخهدمت،تقااهاهای
مجههددومشههتریانمنفههیرادرنظههرگرفتنههد.درپههژوهش
جگاناتان ،]11امکانوجودسهرویسههایانتخهابیبهرای
مشتریانوجوددارد.آمیرتاکدی 13وهمکاران ]12امکهان
بههازخورددرسیسههتمارائههۀخههدمترابررسههیکردنههد.
اینترتیب،مشتریانپسازانتظاردرصفودریافتکا ،
به 

ممکناستبرایدریافتخهدما ااهافیبههصهفثانویهه
منتقلشوند.
جگاناتانوهمکاران] [13یکمرک ارائۀخدمتبهادو
صفموازیودوخدمتدهندهرابررسهیکردنهد.سیسهتم
یکندومشتریان
موجودیازسیاستمرورپیوستهپیرویم 
یشهوند.
دربدوورودبهسیستمبهکوتاهترینصفمنتقلم 
یحوصهله
آنهافرضکردندکهامکانجابهجاییمشتریانب 
صفهاوجوددارد.
بین 

دورهای،
درحههوزۀسیاسههتتکمیههلموجههودیمههرور 
محمودیوهمکاران][14سیاست)(1,Tرابهرایسیسهتم
موجههودیفاسدشههدنیبههاطههولعمههرقطعههیومشههتریان
دورههایزمانی
یحوصلهبررسیکردند.دراینسیاستدر 
ب
یشود.م یتاین
ثابتTبهاندازۀیکواحدسفارشدادهم 
سیاستسفارشدهی،درعدمانتقالعدمقطعیتتقااابهه
سطوحبا ترزنجیرۀتأمیناستکهازبسیاریازه ینهههها
یکنهد.همچنهین،کهوکی 14وجهوینی]15 15
جلوگیریم 
درمههوردآثههارتغییههرطههولعمههرمحصههولبههرعملکههرد
سیستمهایموجودیفاسدشهدنیپژوهشهیانجهامدادنهد.
آنهافرضکردندکهعمرمحصولازتوزیعارلنهگتبعیهت
یکندوسیستمموجودیازسیاسهتمهروردورهایبهرای
م
یکند.
بازپرسازیانباراستفادهم 
نهسهازیسیاسهتبازپرسهازی
کاربردنظریۀصفدربهی 
موجودیپایه)،(S-1,Sبرایکا یفاسدشدنی،اولینباردر
پژوهشکال اکاموساپنا][16بررسیشد.آنههامسهئلهرا
بافرضفروشازدسترفتههوزمهانتحویهلسفارشهیکهه

مدلسازیکردند.
دارایتوزیععمومیاست ،
کال اکاموشانتی[17]16یکانبارکا یفاسدشدنیبها
یۀاصالحشدهرابررسیکردند.بهاایهن

سیاستموجودیپا
فرضکهسفارشفق زمانیصادرمیشودکهیکواحداز
موجودیفق بهدلیلسفارشمشتریکمشود؛بههعبهار 
دیگر،چنانچهبافسادمحصول،موجودیانبارکاهشیابهد،
آنهادلیلاینمسئلهرااجتنا از
یشود .
سفارشیصادرنم 
نظار پیوستهبرکا هایانباروبررسیخرابیودرنتیجهه
کاهشه ینههایناشیازآندانستند.
یوانیههدیس17وهمکههاران][18یههکسیسههتمتولیههدی
تکمرحلهایکا هایفاسدشدنیباسیاستموجودیپایهه
ومشتریانبیحوصلهرابررسیکردند.آنهافهرضکردنهد
کهطولعمرکا هاومد زمانتحملمشهتریانیکههدر
صفقراردارند،دارایتوزیععمومیهستند.
محمودیوحجی][19یکمدلموجودیدوسهطحی
کا یفاسدشدنی،باسیاستتکمیلموجودیپایههشهامل
یکانبارویکخردهفروشرابررسیکردنهد.آنههافهرض
قفسهایثابتدارند.
کردندکهکا هاعمر 
بابررسیادبیا کاربردنظریۀصفدرکنترلموجودی
فاسدشدنی،مشاهدهمهیشهودبههسیاسهتسهفارشدههی

کاربردتئوریصفدربهینهسازیزنجیرۀتأمینکا یفاسدشدنیباسیاستسفارشدهی)(S-1, Sواف ایشراایتمشتریان
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موجودیپایه) (S-1,Sدرزنجیرۀتأمینکا یفاسدشهدنی
چیکازمقا ایهن
کمترتوجهشدهاست.همچنیندرهی 
حوزه،مسئلۀراایتمندیمشتریانبامحدودکردنماک یمم
زمانانتظارمشتریاندرسیستممطرحنشدهاست.
باتوجهبهه خه  تحقیقهاتیموجهود،درایهنپهژوهش
زنجیرۀتأمینکا یفاسدشدنیبادوسهطحتولیدکننهدهو
تههأمینکننههدهبههاسیاسههتسههفارشدهههی)(S-1,Sبررسهی
یشودودرراستایاف ایشراایتمشتریان،کاهشزمان
م
انتظارمشتری درسیستمونی کاهشفروشازدسترفتهه
بابررسیظرفیتمحلانتظارمشهتریانمطالعههمهیشهود.
هد تعیینماک یممظرفیتانباروظرفیهتمحهلانتظهار
مشتریاندرحالتبهینهاست.بهدینترتیهب،صهفانتظهار
مشتریانوانبارتولیدکننده،بهصهور یهکسیسهتمصهف
میشود.
بررسی 
درادامه،پسازتشریحمسئله،رفتارسیستمدرحالهت
پایداربررسیومعیارهایارزیابیسیستممحاسبهمیشهود.

س سمدلریاایباهد کمینهسازیه ینههایزنجیهره
توسعهمییابد.درنهایت،باحلیکمثالعددیحساسهیت
مدلتحلیلونتیجهگیریوپیشنهادهاییبهرایتحقیقها 
آتیارائهمیشود.


محصول،موقعیتموجهودیانبهارکمتهرازمقهدارSشهود،
تأمینکنندهاقدامبهارسالموادخامبهانبارمیکنهد.ایهن
روندتازمانیادامهمییابدکهموقعیتموجودیبهمقدارS
برسد.
مد زمان زمبرایبستهبندیوارسالیکواحدماده
خامازتأمینکنندهبهانبارتولیدکنندهازتوزیهعنمهاییبها
پارامتر βپیرویمیکند.متوس مهد زمهانتولیهدیهک
واحدمحصولنهاییدارایتوزیهعنمهاییبهانهرخμاسهت.
همچنینفرضمیشودکهمحصو طولعمرمحهدودی
دارندکهازتوزیعنماییبانرخθپیرویمهیکنهد.شهرای 
تولیدبهگونهایاستکهفسادمحصولدرحهینتولیهدرخ
نمیدهد،بلکهفق درانبارتولیدکنندهامکانفسهادوجهود
دارد.
بهمنظورجلوگیریازپیچیدگیمدلصف،تهابعتوزیهع
مههد زمههانبههیندودرخواسههتمتههوالیدرحالههتپایههدار
بررسیمیشود.هد ،یافتنمقهادیربهینهۀظرفیهتانبهار
تولیدکنندۀSوظرفیتمحلانتظارمشتریانNباتوجهبه
معیار کمینهسازیه ینههاست.دربخشبعهدسیسهتمدر
حالتپایداربررسیمیشود.


تشریح مسئله

تجزیه و تحلیل سیستم در حالت پایدار

زنجیرۀتأمینموردبررسیشاملیکتهأمینکننهدهویهک
تولیدکنندهاست،کههیهکنهوعکها یفاسدشهدنیرابهه
مشتریانعراهمیکنند.ایهنزنجیهرۀتهأمیندرشهکل1
تأمینکنندهبهمنابعنامحدودموادخام
نشاندادهمیشود .
دسترسیدارد.
مشتریاناینزنجیرهازیکجمعیتنامحدودوبراساس
فرایندپواسونبانرخ λبهتولیدکنندهمراجعهمهیکننهدو
درصههور وجههودمههواداولیهههدرانبههاروظرفیههتخههالیدر
سیستم،درصفانتظارقرارمیگیرند.درغیهرایهنصهور ،

بهصور فروشازدسترفتهاست.
آنها 
تقااای 
برایتکمیهلموجهودی انبهارتولیدکننهده،از سیاسهت
موجودیپایه)(S-1,Sاستفادهمیشود.تأمینکنندههمواره
درصههدداسههتکهههموقعی هتموجههودیانبههارتولیدکننههده
(موجودیدردست+سفارشدرراه)رادرسهقفSحفهظ
کند؛بنابراین،هرزمانکهباورودمشتریجدیهدیهافسهاد

زنجیرۀتأمینموردبررسیممکناستازطریقیکفرایند
مارکو شبهتولهدومهرگبهاحالهت )(i,jتوصهیفشهود.
یگیریم:
زنجیرۀمارکو پیوستۀزیررادرنظرم 
 }  {(i , j ), 0  i  S  1, 0  j  N
کهههدرآنiمعههر تعههدادکا هههایموجههوددرمحههل
تولیدکننده(شاملانبهارومحصهولدرجریهانتولیهد)وj
معر تعدادمشتریاندرصفاست.
تغییرحالتسیستمدرمواردزیررخمیدهد:

 .1ورودیکمشتریبهسیستم،بهتغییهرحالهتاز
)(i,jبه) (i,j+1منجرمیشود.اینتغییهرحالهت
رخمیدهد.

بانرخλ
 .2بافاسدشدنیکواحدکا درانبهارتولیدکننهده،
انتقالازحالت)(i,jبه)(i-1,jرخمهیدههد.اگهر
محصولیدرجریانتولیدباشد،نرخانتقهالبرابهر
ودرغیراینصور .iθ

استبا(i-1)θ
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منجرمیشود،اینتغییرحالتباآهنگμرخ

میدهد.


 .3تولیدیکواحدکا توس تولیدکنندهوتحویل
آنبهمشتری،بهتغییرحالتاز)(i,jبه)(i-1,j-1

شکل  .1زنجیرة تأمین دوسطحی کاالی فاسدشدنی

 (i , j )   (i 1, j 1)   (i 1, j ) ,

 .4ارسالیکواحهدکها ازتهأمینکننهدهبههانبهار
تولیدکننده،بهتغییرحالتسیستمازحالت)(i,j
منجرمیشودکهبهانهرخβرخ

بهحالت)(i+1,j
میدهد.


()5

بههرایمحاسههبۀاحتمهها حههدی)π(i,jمههاتریسمولههد
میآوریم:
بهدست 
زنجیرۀمارکو را 


()6

()1






C 
AS 1 

...
AS
B S 1

...
C
BS

C
A1

()4

i  0, j  0


 A0

 B1
Q 





) (i , j )   (i 1, j 1
 i  0, 1  j  N  1
)(     i  ) (i , j )  (i  1) (i 1, j )   (i 1, j 1
) + (i 1, j
1  i  S  1, j  0





   i    (i , j )   (i 1, j 1)   (i 1, j ) ,

هریکاززیرماتریسهایBi،AiوCمربعیهستندواز
زیرماتریسهایدیگریتشکیلشدهاند.اینمهاتریسههادر

آمدهاند.
بخشامائم 
   (i  1)       (i , j ) 
بهصور زیرتعریفمیشود:
برداراحتما حدی 
)  (i , j 1)   (i 1, j 1)  i  (i 1, j )   (i 1, j
()2
] )8(    [ 0 , 1 ,...,  S 1
1  i  S , 1  j  N-1
یکه:
بهطور 

] )  i  [ (i ,0) ,  (i ,1) ,...,  (i ,N
()3
) (     (i  1) ) (i , j )   (i , j 1)  i  (i 1, j
احتمال)π(i,jازحلمعاد حاصلازاهر ماتریسهی
  (i 1, j ) ,
S 1
()9
 1
1 i  S , j  N
πQ=0وبرقراریشرط  i 0 iقابلمحاسبهاست.پس
ازحلمعاد تعادلی،میتوانمعیارهایارزیابیعملکهرد

سیستمرابههدسهتآورد.معهاد تعهادلیبههشهرحزیهر
)    (i  1)     (i , j )   (i , j 1)   (i 1, j
هستند:
(i  S  1, 2  j  N  1 )10

()7

i S, j 0

کاربردتئوریصفدربهینهسازیزنجیرۀتأمینکا یفاسدشدنیباسیاستسفارشدهی)(S-1, Sواف ایشراایتمشتریان



(    (i  1) ) (i , j )   (i 1, j ) ,


()11

اولیهدرانباروظرفیتخهالیدرسیسهتم،درصهفانتظهار
.درغیراینصور ،تقااایآنههابههصهور 

قرارمیگیرند
فروشازدسترفتهاست؛بنابراین،نهرخورودمشهتریانبهه

قابلمحاسبهاست:
سیستمازرابطۀزیر 

i  S  1, j  1


) (   (i  1) ) (i , j )   (i , j 1)   (i 1, j
()12

i  S  1, j  N

N

باحلمعاد فوق،احتما حدیسیستممحاسهبه
میشودومیتهوانمعیارههایارزیهابیعملکهردسیسهتمرا
محاسبهکرد.

) )  (1    (i ,N )    (0, j



i 1



میآید:
بهدست 
نرخفروشازدسترفته)،E(Sازرابطۀزیر 

N

S 1

) ) E (S )   (  (i ,N )    (0, j

()18

j 0

i 1



S 1 N

مدل ریاضی پیشنهادی

i 1 j 1

دراینبخش،مدلریاایباهد کمینهسازیه ینهههای
زنجیرهارائهمیشود.تهابعههد عبهار اسهتازمجمهوع
ه ینۀنگهداریکا ینیمهساخته،ه ینۀفسادمحصولدر
انبههارتولیدکننههده،ه ینههۀمربههوطبهههانتظههارمشههتریاندر
سیستموه ینۀفروشازدسترفته.

زمان در انبار تولیدکننده
اگر)E(Pنشاندهندۀمتوس تعدادکا هایفاسدشهدهدر
واحدزماندرانبارتولیدکنندهباشد،داریم:
S 1 N

)E (P )   (i  1) (i , j )   i  (i ,0
i  2 j 1

()19



()20


 1 W




S 1 N

) L   j  (i , j

مشتریاندرلحظۀمراجعهبهسیستم،ممکناسهتدر
شرای خاصیاجازۀورودبهسیسهتمراپیهدانکننهد .نهرخ
مراجعۀمشتریانبهسیستمλاستودرصور وجودمهواد

)  cwW  c s E (S

Subject to:

برایمحاسبۀمتوس زمانانتظهارمشهتریدرسیسهتماز
بدینمنظور،محاسبۀمتوسه 
قانونلیتلاستفادهمیکنیم .
طولصفونرخورودمشتریانبهسیسهتماهروریاسهت.
ازرابطۀزیرمحاسبهمیشود:

طولانتظاریصف
i  0 j 1

) Min TC (N , S )  c h E (I )  c p E (P



میانگین مدت زمان انتظار مشتری در سیستم

()15

N



W 

زمان

متوسط تعدداد کاالهدای فاسدشدده در واحدد

()14

i  0 j 1
S 1

L

متوسط تعداد تقاضاهای ازدسترفته در واحدد

)E (I )   (i  1) (i , j )   i  (i ,0

i 1

 j 

j 0

اگههر)E(Iرابرابههربههامتوسهه سههطحموجههودیدرانبههار
تولیدکنندهدرحالتحدیبدانیم،داریم:

S

) (i , j


()17

متوسط سطح موجودی در انبار تولیدکننده

()13

j 0

S 1 N

دراینبخهشابعهادعملکهردسیسهتمرادرحالهتپایهدار
محاسبهمیکنیم.ایهنمعیارههادرمحاسهبۀتهابعمجمهوع
ه ینۀکلسیستماستفادهمیشوند.

i 1

i 1

حالبااستفادهازقانونلیتلمتوس مد زمانانتظار
میآید:
بهدست 
مشتریدرسیستم 

معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم



S 1

) )    (1    (i ,N )    (0, j

()16

S
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()21
 S , N  1, 2,3,...
پارامترهایمورداستفادهدرمدلریاایبهشهرحزیهر
هستند:
ch
ه ینۀنگهدارییهکواحهدمحصهولدرواحهد
زماندرانبارتولیدکننده
ه ینههۀفسههادیههکواحههدمحصههولدرانبههار
cp
تولیدکننده
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ه ینۀیکواحدفروشازدسترفته
ه ینۀانتظارمشتریدرواحدزمان
اریبثابتمحهدودیتمیهانگینمهد زمهان
انتظارمشتریاندرصف

cs
cw
τ

بهدستآمد.دراینحالهت،ه ینهۀ
انتظارمشتریان N*= 6
کلبرابربا13/04است.درادامه،تحلیلحساسهیتنتیجهه
صور میگیرد.

اثر تغییرات نرخ تولید بر هزینة کل زنجیره



درمدلریاایفوق،محدودیت()20مربوطبههزمهان
انتظارمشتریاست.تولیدکنندهدرصددمحدودکردنمد 
زمانانتظارمشتریانبرایاف ایشمی انراایتمندیآنها
وکاهشه ینهههایناشهیازانتظهاراسهت.براسهاسایهن
محدودیت،میانگینزمانانتظارمشتری ̅
𝑊،نبایدبیشهتراز
یکنسبتخها ازمتوسه زمهانتولیهدمحصهولبهرای
مشتری𝜇،1⁄باشد.ایننسبتتوسه اهریبτواردمهدل
میشود.مقدارعددیτباتوجهبهخصوصیا مشتریانهر
سیستمتعیینمیشود].[20هرچهمقدارτب رگتر باشد،

محدودیتسختگیرانهتراستونشانمهیدههدمشهتریان
سیستم ،مد زمانانتظهارکمتهریرا مهیپایرنهد.وجهود
چنینمحدودیتیبهتولیدکنندهدرارائۀیکآستانۀزمهانی
یکنهد.براسهاسپهژوهش
برایانتظهارمشهتریانکمهکمه 
جوکس18وآلفا،]20 19زمانپردازشسفارشمشهتریدر
سیستمهایتولیدی-خدماتی،معمهو ً5تها20درصهداز
مد تحویلسفارشبهمشهتری(شهاملزمهانانتظهار)را
یدهد(.)0.05<τ<0.2
تشکیلم 
باتوجهبهخاصیتبازگشتیاحتما حهدی،نمهایش
تحد ودستیابیبهمی انبهینۀتابعههد کهاریدشهوار
است؛بنابراین،ازروشجسهتوجهویمسهتقیمبهرایحهل
مدلاستفادهشدهاست.

نتایج محاسباتی
بهمنظهورتحلیهلحساسهیتمهدلپیشهنهادینسهبتبهه
پارامترهایمختلهف،مسهئلهدرقالهبیهکمثهالبررسهی
میشود.مقادیرزیربرایپارامترهایمختلفدرنظهرگرفتهه

شدهاند:

λ=2, μ=3, ch=0.2, cp=2, cw=2, cs=15, θ=0.6, β=2,

اف ایشنرختولیدبههافه ایشنهرخخهدمتبههمشهتریو
میشود.همچنین،
کاهشمد زمانتحویلسفارشمنجر 
برایجلوگیریازکمبودموجودی،ظرفیتانبهاردرحالهت
بهینهافه ایشمهییابهدودرنتیجههکهاهشه ینهۀانتظهار
مشتریانوه ینۀفروشازدسترفتهرادرپیدارد.باتوجه
بهاینکهدراینمثاله ینۀهرواحدفهروشازدسهترفتهه
بسیاربیشترازه ینۀنگهدارییکواحدموجودیدرواحد
زماناست،اف ایشسطحموجودیانبارتأثیربسیارپهایینی
یتهوانبههطهورقطهع
براف ایشه ینههاداشتهاست،امام 
تأثیراف ایشنرختولیدرابراف ایشسطحموجودیانبارتها
زمانیدانستکهتعادلبینه ینههاینگههداریوفهروش
ازدسترفتهبهکهاهشه ینهۀکهلمنجهرشهود؛بنهابراین،

ه ینۀکلسیستمکاهشپیدامیکند.جدول1وشهکل2
رانشانمیدهند.

اینتغییرا 

جدول  .1تغییرات جواب بهینه با تغییر نرخ تولید
)TC* (S,N

*N

*S

μ

23/56
15/73
13/04
12/47
12/37

2
4
6
7
8

2
5
7
7
8

1
2
3
4
5



τ=0.04.

مطههرحشههدهدرایههنبخههشبههاروش

مثههالعههددی
جستوجویمستقیمحلشدهوکدنویسهیبهااسهتفادهاز
هرمافه ارMATLABصههور گرفتهههاسههت.پههسازحههل،
نه 
*
ظرفیتبهینۀانبارتولیدکنندهS =7وظرفیتبهینۀمحهل

شکل  .2تغییرات هزینة کل نسبت به نرخ تولید

کاربردتئوریصفدربهینهسازیزنجیرۀتأمینکا یفاسدشدنیباسیاستسفارشدهی)(S-1, Sواف ایشراایتمشتریان



تأثیر تغییرات نرخ مراجعة مشتریان بر هزیندة
کل زنجیره
جدول2وشکل3تغییرا متغیرهاومقدارتهابعههد را
بهازایمقادیرمختلفنرخورودمشترینشهانمهیدهنهد.
همانطورکهمشاهدهمیشود،بااف ایشنرخورود،ظرفیهت
انبارتولیدکنندهوه ینۀکلزنجیرهاف ایشوظرفیتصف
کاهشیافتهاست.

ه ینههایمربوطبههآندرانبهارافه ایشمهییابهد.بهرای
کاهشه ینۀنگهداریمحصول،بایدظرفیتانبهارکهاهش
یابد .همچنین،کاهشسطحموجهودی،احتمهالکمبهودو
فروشازدسترفتهرااف ایشمیدهد.مجموعۀایهنعوامهل

هایکلزنجیرهمیشود.

سبباف ایشه ینه
جدول  .3تغییرات جواب بهینه با تغییر نرخ فساد

جدول  .2تغییرات جواب بهینه با تغییر نرخ ورود مشتری
)TC* (S,N

*N

*S

λ

3/77
5 /8
13/04
25/07
38/96

5
7
6
4
3

2
3
7
10
11

0 /5
1
2
3
4


چنیننتیجهایمنطقیبههنظهرمهیرسهد،چراکههبها
اف ایشنرخورودمشتری،احتمالکمبودموجهودیانبهارو
فروشازدسترفتهوهمچنینمد زمانانتظهارمشهتریان

بیشترمیشودودرنتیجهه ینۀ مربوطبهآننیه افه ایش
مییابد؛بنابراین،درحالتبهینه،ظرفیتانبارتولیدکننهده
اف ایشوظرفیتمحلانتظارمشتریانکاهشمییابهد،تها
حدیازاف ایشه ینههاجلوگیریکند.
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)TC* (S,N

*N

*S

θ

5/28
9/48
11/57
14/19

9
6
6
6

15
11
9
6

0
 0 /2
0 /4
0 /8



شکل  .4تغییرات هزینة کل نسبت به پارامتر نرخ فساد محصول

همانطورکهمشاهدهمیشود،کمترینه ینۀکلزمانی
رخمیدهدکهنرخفسادمحصهولصهفرباشهد؛بههعبهار 
دیگر،محصولدارایطولعمرنامحدودباشد.

نتیجهگیری

شکل  .3تغییرات هزینة کل نسبت به نرخ ورود مشتریان

تأثیر تغییرات نرخ فساد محصول بر هزینة کل
زنجیره
جدول3وشکل4تغییرا سیاستسفارشدههیبهینههو
مقهدارتههابعهههد رابهههازایمقهادیرمختلههفنههرخفسههاد
محصولنشانمهیدههد.بهاافه ایشنهرخفسهادمحصهول،

دراینپژوهش،بهینهسازیزنجیرۀتأمیندوسطحیکا ی
فاسدشهدنیبههاسیاسههتسهفارشدهههی)(S-1,Sوافه ایش
راایتمندیمشهتریانبررسهیشهد.بهدینترتیهب،پهساز
درنظرگرفتنزنجیرۀتأمینبهصور یکسیستمصفوبها
بررسیشرای زنجیرهدرحالتپایهدار،معیارههایارزیهابی
عملکردسیستممحاسبهومدلریااهیبهاههد کهاهش
،کاهشفروشازدسترفتههومحهدودیت

ه ینۀکلزنجیره
مربوطبهزمانانتظارمشتریانتوسعهیافت.بهمنظورحهل
مدلپیشنهادیازروشجستوجویمستقیماستفادهوبها
بررسیمثالعددی،تحلیلحساسیتجوا بهدسهتآمهده
نسبتبهنرخورود،نرختولیدونرخفسهادصهور گرفهت.
مشاهدهشدکههموارهمقادیره ینۀکهل،ظرفیهتبهینهۀ

5330  سال،3  شمارۀ،05  دورۀ،)نشریۀ تخصصی مهنذسی صنایع (ویژهنامۀ یازدهمین کنفرانس بینالمللی مهنذسی صنایع
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)22(


Ai (1,1)  (  i    )

for i  1,..., S  1



Ai ( j , j )  (  (i  1)     )





)23(
)24(

for i  1,..., S , j  2,..., N



Ai ( N 1,N 1)  ((i  1)     ) for i  1,..., S

)25(


Ai ( j , j 1)  

for i  1,..., S , j  1,..., N

)26(


i


Bi  





(i  1)








(i  1) 

for i  1,...S

)27(









AS (1,1)  (  S  )

)28(


AS 1( j , j )  (  S    ) for j  2,..., N

)29(


AS 1( N 1,N 1)  (  S  )

AS 1( j , j 1)  

for j  2,..., N

)30(


)31(


B i (1,1)    i 

for i  (r  1),...(r  Q )

)32(


C( j , j )  

for j  1,..., N  1

)33(
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درتعههادلبههین،انبههاروظرفیههتبهینههۀصههفمشههتریان
ه ینههایکمبودوانتظارمشتریانوه ینههاینگهداریو
اف ایشظرفیتانبار.یآیند
 بهدستم
 فسادمحصولدرانبار
هموارهبهاف ایشه ینههههاینگههداریوفسهادمحصهول
امادرمقابلمد زمهانانتظهارمشهتریانو،منجرمیشود
کمبودوفهروشازدسهترفتههراکهاهش،ه ینههایانتظار
یتوان
 م،باتوجهبهتحلیلحساسیتصور گرفته.یدهد
م
گفتمقادیرپارامترهایمختلفسیستمبهویژهنرختولیدو
ههایمربههوطبهههفههروش
 نههرخوروددرکنههاراههرایبه ینه
انتظهارمشهتریانونگههداریمحصهول تهأثیر،ازدسترفته

.زیادیبره ینۀکلسیستمومقادیرمتغیرهایتصمیمدارند
:زمینههایتحقیقا آتیعبار انداز

مهروردائهمو، مقایسۀسیاستهایمهرورپیوسهته.1
موجههودیپایهههبههرایتکمیههلموجههودیانبههار
تولیدکننده
درMTS/MTO مطالعههۀمسههئلۀتولیههدترکیبههی.2
کهههدرآن،زنجی هرۀتههأمینکا هههایفاسدشههدنی
بخشیازرونهدتولیهدمحصهولپهیشازسهفارش
مشتریصور گیردومابقیبهبعدازآنموکهول
 زمههانانتظههارمشههترینیه،درایهنحالههت.شههود
.ییابد
 کاهشم

ضمائم
بهصهور زیهر
  زیرماتریسهایماتریسمولدفرایندمارکو
:میآیند
 بهدست
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