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توسعة مدل تولید اقتصادی در زنجیرههای تأمین سهسطحی یکپارچه و
غیریکپارچه با درنظرگرفتن سیاست بهینة کنترل موجودی
*2

مهسا نوری داریان ،1عطااهلل طالعیزاده

 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ مهندسی صنایع ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 .5دانشیار دانشکدۀ مهندسی صنایع ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت ،30/15/2 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،32/3/15 :تاریخ تصویب)38/5/5 :

چکیده
در این تحقیق ،به توسعۀ مدل تولید اقتصادی در زنجیرۀ تأمین سهسطحی با دو ساختار متفاوت میپردازیم .زنجیرهای متشکل از یک تأمینکننده ،یک
تولیدکننده و چندین خردهفروش که تأمینکننده مواد اولیه را به کاالی پیشساخته تبدیل میکند و در اختیار تولیدکننده قرار میدهد ،تولیدکننده نیز
آنها را به کاالی نهایی تبدیل و برای خردهفروشان ارسال میکند تا بدین ترتیب خردهفروشان بتوانند پاسخگوی تقاضای بازار باشند .گفتنی است آنها
بازپرسازی موجودیشان را بهطور همزمان انجام میدهند و از آنجا که هریک مشتریان خاص خود را دارند ،تقاضایشان با یکدیگر متفاوت است .با توجه به
تصمیمات اعضای زنجیره ،دو ساختار زنجیرۀ تأمین غیریکپارچه و یکپارچه بررسی شده است .در این پژوهش ،ما از رویکرد استکلبرگ برای حل
مدلهای ارائهشده استفاده خواهیم کرد .سیکل سفارشدهی خردهفروشان متغیر تصمیم مدل است .هدف اصلی این پژوهش ،توسعۀ مدل موجودی و
تولید در زنجیرههای تأمین سهسطحی در راستای کاهش هزینههای زنجیرۀ تأمین با استفاده از سیاست بهینۀ کنترل موجودی است .در پایان ،نمونه
مسائلی برای هریک از ساختارهای زنجیرۀ تأمین ارائه شده است.
واژههاي كلیدي :برنامهریزی تولید ،تعادل استکلبرگ ،زنجیرۀ تأمین ،کنترل موجودی ،مدیریت زنجیرۀ تأمین ،نظریه بازی.

مقدمه
در رقابتهای جهانی موجود در عصر حاضر ،باید محصوالت
متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار
داد .خواست مشتری بر کیفیت باال و خدمترسانی سریع،
موجب افزایش فشارهایی شده که قبالً وجود نداشته است،
درنتیجه نمیتوان بیش از این تمام کارها را در شرکتها
بهتنهایی برعهده گرفت .گفتنی است در بازار رقابتی
موجود ،بنگاههای اقتصادی و تولیدی عالوهبر پرداختن به
سازمان و منابع داخلی ،خود را به مدیریت و نظارت بر
منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافتهاند؛ زیرا
دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم
بیشتری از بازار است.
براساس این ،فعالیتهایی نظیر برنامهریزی عرضه و
تقاضا ،تهیۀ مواد ،تولید و برنامهریزی محصول ،خدمت
نگهداری کاال ،کنترل موجودی ،توزیع ،تحویل و خدمت به
مشتری که پیش از این در سطح شرکت انجام میشد،
اکنون به سطح زنجیرۀ عرضه انتقال پیدا کرده است .در
حالت کلی زنجیرۀ تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل
میشود که از یکدیگر جدا هستند و بهوسیلۀ جریانهای

* نویسندۀ مسئول

مواد ،اطالعات و جریانهای مالی به یکدیگر مربوط
میشوند .این سازمانها میتوانند بنگاههایی باشند که مواد
اولیه ،قطعات ،محصول نهایی یا خدماتی چون توزیع،
انبارش ،عمدهفروشی و خردهفروشی تولید میکنند ،حتی
خود مصرفکنندۀ نهایی را نیز میتوان یکی از این
سازمانها درنظر گرفت ].[1
مسئلۀ کلیدی در زنجیرۀ تأمین ،مدیریت و کنترل
هماهنگ تمام فعالیتهای درون زنجیره است ،این مدیریت
پدیدهای است که در آن کار به طریقی انجام میشود که
مشتریان بتوانند خدمت مطمئن و سریع را با محصوالت با
کیفیت و با حداقل هزینه دریافت کنند ].[5
ادبیات پژوهش
در دهههای  84و  14میالدی ،سازمانها برای افزایش توان
رقابتی خود تالش میکردند تا با استانداردسازی و بهبود
فرایندهای داخلی خودشان محصولی با کیفیت بهتر و
هزینۀ کمتر تولید کنند .در آن زمان ،تفکر غالب این بود که
مهندسی و طراحی قوی ،همچنین عملیات تولید منسجم و
هماهنگ ،پیشنیاز دستیابی به خواستههای بازار و درنتیجه
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کسب سهم بیشتری از بازار است ،به همین دلیل سازمانها
تمام تالش خود را بر افزایش کارایی معطوف میکردند .در
دهۀ  24میالدی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار
مشتریان ،سازمانها بهطور فزایندهای به افزایش انعطاف
پذیرش در خطوط تولید و توسعۀ محصوالت جدید برای
ارضای نیازهای مشتریان عالقهمند شدند .در دهۀ 34
میالدی ،به همراه بهبود در فرایندهای تولید و بهکارگیری
الگوهای مهندسی مجدد ،مدیران بسیاری از صنایع
دریافتند که برای ادامۀ حضور در بازار ،تنها بهبود
فرایندهای داخلی و انعطافپذیری در تواناییهای شرکت
کافی نیست ،بلکه تأمینکنندگان قطعات و مواد نیز باید
موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و
توزیعکنندگان محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی با
سیاستهای توسعۀ بازار تولیدکننده داشته باشند ][5؛
بنابراین ،رقابت بازارهای جهانی ،عرضۀ محصوالت جدید در
بازار و اوجگرفتن انتظارات مشتریان ،شرکتها را به
سرمایهگذاری و تمرکز بیشتر بر زنجیرههای عرضه وادار
کرد؛ بهطوریکه شرکتها خود را به مشارکت در
زنجیرههای تأمین بهمنظور موفقیت در بازارهای رقابتی
ملزم دانستند .با چنین نگرشی ،رویکردهای زنجیرۀ تأمین و
مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.
شایان ذکر است که اصطالح «مدیریت زنجیرۀ تأمین»
در اواخر دهۀ هشتاد میالدی مطرح ،و در دهۀ نود بهصورت
گستردهتری استفاده شد .پیش از این اصطالحات
«لجستیک» و «مدیریت عملیات» بهجای آن بهکار میرفت.
محققان و نویسندگان مختلف ،تعاریف متفاوتی از زنجیرۀ
تأمین و مدیریت آن ارائه کردهاند؛ برای مثال ،گنشن و
هریسون ] [9زنجیرۀ تأمین را شبکهای از تسهیالت و توزیع
امکانات معرفی کردند که وظیفۀ آن تهیۀ مواد اولیه ،تبدیل
آنها به کاالی پیشساخته و نهایی و توزیع کاالهای نهایی
به مشتریان است سپس چوپرا و مندل ] [0معتقد بودند که
هر زنجیرۀ تأمین شامل تمام مراحلی است که بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم در برآوردهکردن خواست مشتری
دخالت دارد ،همچنین آنها ] [2بیان کردند که مدیریت
زنجیرۀ تأمین و مدیریت جریانها و داراییهای این زنجیره
بهمنظور بیشینهسازی سود زنجیرۀ تأمین است و مدیریت
جریانهای درون و بین مراحل مختلف زنجیرۀ تأمین نیز در
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جهت بیشینهسازی مجموع سودآوری این زنجیره حرکت
میکند؛ بنابراین ،زنجیرۀ تأمین نهتنها شامل سازندگان و
تأمینکنندگان است بلکه بخشهای حملونقل ،انبارها،
خردهفروشان و حتی مشتریان را نیز شامل میشود ،درنتیجه
مدیریت زنجیرۀ تأمین هماهنگکنندۀ بخشهای تولید،
موجودی ،مکانیابی و حملونقل در یک زنجیرۀ تأمین
بهمنظور دستیابی به بهترین پاسخ و اثربخشی در بازارهای
رقابتی است .باید توجه داشت که مدیریت این زنجیره نقشی
مهم و حیاتی در افزایش یکپارچگی و رقابت در بازار برای
شرکتها ایفا میکند ] 1و .[5
گفتنی است هدف محوری مدیریت زنجیرۀ تأمین
ارسال کاالهای سالم در مقادیر خواستهشده در زمان و
مکان مورد نظر با کمترین هزینه ،بهمنظور جلب رضایت
مشتریان است .محققان و نویسندگان مختلف ،نگرشهای
متفاوتی را از زنجیرۀ تأمین ارائه کردهاند؛ برخی آن را در
روابط میان خریدار و فروشنده محدود کردهاند ،چنین
نگرشی تنها بر عملیات خرید ردۀ اول در یک سازمان
تمرکز دارد .هیل ] ،[8گویال و نبیبی ] ،[1بویاسی و گلیگو
] ،[2بنتال و همکاران ] ،[3اسماعیلی و همکاران ][14و
سای و همکاران ] [11سیاستهای قیمتگذاری ،موجودی،
تولید و ارسال را در یک زنجیرۀ تأمین با یک فروشنده و
یک خریدار بررسی کردند ،درحالیکه برخی دیگر مانند
ونگ و همکاران ] ،[15اسلیکر و همکاران ][19و یو و
همکاران ] ،[10مسائل موجودی را در یک زنجیرۀ تأمین
شامل یک فروشنده و چندین خریدار مطرح کردند .شاو و
همکاران ] [12زنجیرۀ تأمین دوسطحی متشکل از یک
تأمینکننده و تعدادی از خردهفروشان را درنظر گرفتند که
در آن تولیدکننده کاال را تولید میکند و با قیمت
عمدهفروشی در اختیار خردهفروشان قرار میدهد سپس
خردهفروشان آن را با قیمت خردهفروشی به بازارهای
مستقل میفروشند .در این مدل ،سیاستهای بهینۀ زنجیره
با استفاده از روش حلی دقیق تعیین میشود.
هیوانگ و همکاران ] ،[18تصمیمات هماهنگ بنگاههای
اقتصادی از قبیل قیمتگذاری ،موجودی و انتخاب
تأمینکننده یا سایر اعضا را در زنجیرۀ تأمین سهسطحی
بررسی کردند که شامل چندین تأمینکننده ،یک
تولیدکننده و تعدادی از خردهفروشان است .در این زنجیره،
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یک بازی غیرهمکاری بین اعضا برقرار است .آنها روشهای
تحلیل و محاسباتی مختلفی را برای بهدستآوردن نقطۀ
تعادل نش این بازی غیرهمکارانه توسعه دادند.
زیاو و همکاران ] [11زنجیرۀ تأمین سهسطحی را با یک
پیمانکار ،یک تولیدکننده و یک خردهفروش بهمنظور
بررسی تصمیمات سفارشدهی ،قیمتگذاری و زمان تحویل
کاال با استفاده از روش حل دقیق درنظر گرفتند .سانا ][12
و پال و همکاران ] [13یک مدل موجودی و تولید را در یک
زنجیرۀ تأمین سهسطحی شامل یک تأمینکننده ،یک
تولیدکننده و یک خردهفروش درنظر گرفتند .پال و
همکاران یک مدل موجودی و تولید را در یک زنجیره
تأمین سهسطحی مطرح کردند که چندین تأمینکننده،
یک تولیدکننده و عدهای از خردهفروشان تشکیلدهندۀ
اعضای آن هستند .در این تحقیق ،بهینهکردن سود زنجیره
با استفاده از روشهای حل دقیق تحت سیاستهای کنترل
موجودی مهمترین هدف این تحقیق است.
یکی از مهمترین سیاستهای بهینۀ تصمیمگیری
سیاست کنترل موجودی است .در این سیاست ،اعضای
زنجیرههای تأمین مطمئن میشوند که موجودی کاالهای
آنها در سطوحی قرار دارد که میتوانند پاسخگوی
استانداردهای ازپیش تعیینشده باشند و بودجۀ کافی را برای
سرمایه در گردش آزاد کنند .سیاست بهینۀ موجودی نقش
تعیینکننده و مهمی را در تصمیمات تصمیمگیرندگان هر
زنجیره ایفا میکند .در این بین ،طالعیزاده و همکاران ][54
سیاست بهینۀ بازپرسازی موجودی را برای مدلی از
سفارشدهی اقتصادی با وجود مواد اولیۀ وارداتی درنظر
گرفتند و روشی ابتکاری برای این مدل ارائه کردند.
هماهنگی و یکپارچگی راهبردهای بهینۀ موجودی و
قیمتگذاری با دیگر زمینههای تصمیمگیری در زنجیرۀ
تأمین از قبیل تولید ،ارسال و ...سبب اثربخشی و کارایی
بیشتر زنجیره خواهد شد ،به همین دلیل بسیاری از محققان
تصمیمات بهینۀ هماهنگ را در تحقیقات خود درنظر
گرفتهاند؛ برای مثال ،هیل ] [51مسئلۀ موجودی و تولید
یکپارچه را با استفاده از سیاستهای سفارش و تولید بهینه
در راستای کمینهکردن هزینهها اعم از هزینۀ راهاندازی،
تولید ،هزینۀ انتقال و نگهداری موجودی توسعه داد.
همچنین آنها الگوریتمی دقیق برای بهدستآوردن جواب
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بهینۀ مسئلۀ مذکور ارائه دادند .بویاسی و گالیگو ] [2مسائل
هماهنگی را در یک زنجیرۀ تأمین دوسطحی شامل یک
عمدهفروش و یک یا چند خردهفروش تحلیل کردند سپس
ابد ] [55مسئلۀ سفارشدهی و قیمتگذاری را برای یک
کاالی خرابشدنی زمانی که تولید محدود است ،بررسی
کردند .در این مدل ،کمبود بهصورت فروش ازدسترفته و
پسافت جزئی درنظر گرفته شده است .او روش جدیدی را
برای مدلسازی تقاضای پسافت ارائه کرد که در آن
مشتریان برای دریافت کاالی موردنظرشان منتظر نمیمانند.
بن دایا و همکاران ] [59مروری اجمالی بر مسئلۀ
سفارشدهی همزمان و مطالعهای تجربی بهمنظور مقایسۀ
سیاستهای اصلی پیشنهادی برای مدلهای سفارشدهی
اقتصادی انجام دادند .تمرکز این مطالعات بر اختالف این
سیاستها با روش حل بهینه بود.
سجادیه و اکبری جوکار ] [50تحقیقات خود را بر روی
مدلی از زنجیرۀ تأمین دوسطحی متشکل از یک فروشنده و
یک خریدار متمرکز کردند .آنها یک مدل بازاریابی،
موجودی و تولید یکپارچه را برای تعیین بیشترین سود با
توجه به مقادیر متغیرهای تصمیم با استفاده از روشی دقیق
توسعه دادند .زیو ] [52مدل موجودی دورهای را برای مسئلۀ
بازپرسازی موجودی و قیمتگذاری همزمان ،با درنظرگرفتن
سیاستهای برگشت و سفارشدهی مجدد برای یک کاال
مطالعه کرد .گفتنی است سیاست پویای بهینه بهمنظور
تعیین تصمیمات سفارشدهی ،تطبیق در هر دوره و
بیشینهکردن سود کل در این مدل بهکار گرفته شده است.
هونگ و لی ] [58سیستم موجودی را که در آن تنها
یک کاال تولید میشود ،بررسی کردند .در این تحقیق،
سیاست ارسال زمانمحور برای کاهش هزینههای
حملونقل بهکار گرفته شده است و آنها تعداد سیکل
ارسال را بهمنظور بیشینهکردن سود با استفاده از روش
حلی دقیق بهدست آوردند.
کردناس بارون و سانا ] [51مسئلۀ هماهنگی را در یک
زنجیرۀ تأمین با تولیدکننده و خردهفروش بررسی کردند.
در این تحقیق ،فرض بر آن است که تقاضای مشتریان با
تبلیغ و عرضۀ بهتر خردهفروش افزایش مییابد؛ بنابراین،
خردهفروش برای فروش بیشتر محصوالت خود نهایت
تالشش را خواهد کرد؛ بدین ترتیب آنها با استفاده از روش
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حلی دقیق دریافتند که مدل پیشنهادی برای افزایش سود
زنجیره ،مدلی مناسب و کارآمد است.
شو و همکاران ] [52سیاست بهینۀ کنترل موجودی را
برای خردهفروشی ریسکگریز تحت شرایط قطعینبودن
تأمین و تقاضا پیشنهاد کردند .ژانگ و همکاران ] [53نیز
مدلی از بهینهسازی دوسطحی را برای تعیین سیاست بهینۀ
سفارشدهی یک خردهفروش در زنجیرۀ تأمین با
درنظرگرفتن تقاضا و تأمین غیرقطعی پیشنهاد دادند و
تأثیر سیاست پیشپرداخت را به سود خردهفروش با
استفاده از الگوریتم حل دقیقی مطالعه کردند.
بررسی پژوهشها نشان میدهد اگرچه تصمیمات بهینۀ
کنترل موجودی یکی از مؤثرترین و مهمترین تصمیمات
عملیاتی اعضا در زنجیرههای تأمین تولیدی و خدماتی بر
هزینههای زنجیرۀ تأمین است ،بهدلیل پیچیدگیهای
محاسباتی ،تصمیمهای کنترل موجودی اعضا برای
ساختارهای مختلف زنجیرۀ تأمین سهسطحی با درنظرگرفتن
هزینههای عملیاتی مواد اولیه ،کاالی پیشساخته و کاالی
نهایی با روش حل دقیق مطالعه نشده است ،بدین ترتیب در
این پژوهش به توسعۀ مدل مقدار تولید اقتصادی در زنجیرۀ
تأمین سهسطحی ،بررسی آن در ساختارهای مختلف این
زنجیره و بهکارگیری سیاست کنترل موجودی مواد پرداخته
میشود تا گامی کوچک در راستای کاهش هزینهها و افزایش
سود زنجیرههای تأمین بهعنوان اصلیترین بخش فعال در
زمینههای صنعتی ،تولید ،خدماتی و ...برداشته شود.
بیان مسئله
در این پژوهش ،زنجیرۀ تأمین سهسطحی شامل
تأمینکننده ،تولیدکننده و تعدادی خردهفروشان است .در
این زنجیره کاالیی تولید میشود و خردهفروشان کاالی

موردنیاز خود را برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان به
تولیدکننده سفارش میدهند ،تولیدکننده نیز مواد اولیۀ
الزم را برای تولید کاال به تأمینکننده سفارش میدهد
سپس تأمینکننده مواد اولیه را از تأمینکنندهاش دریافت،
و آنها را با نرخ تولید ثابت به کاالی پیشساخته تبدیل
میکند پس از این تولیدکننده کاالی پیشساخته را در
بستههایی با اندازههای مساوی میگیرد و با نرخ تولید
مشخص به کاالی نهایی تبدیل میکند و درنهایت کاالهای
نهایی بهعنوان محموله به خردهفروشان ارسال میشود تا
پاسخگوی تقاضای مشتریان باشد .در شکل  1ساختار
زنجیرۀ تأمین مذکور نشان داده شده است.
یکی از فرضیات مسئله این است که خردهفروشان
محمولهها را در زمان یکسانی دریافت میکنند ،اما ممکن است
تعداد این محمولهها برای هر خردهفروش با توجه به تقاضای
مشتریان او متفاوت باشد .همچنین در این پژوهش ،تقاضا در
طول دورۀ ثابت ،قطعی و تابعی از قیمت کاال درنظر گرفته
شده است و کمبود مجاز نیست .باید توجه داشت که طول
سیکل سفارشدهی خردهفروشان متغیر تصمیم مسئله است.
هدف این پژوهش ،گسترش مدل موجودی و تولید در
زنجیره تأمین سهسطحی است؛ بهطوریکه بتوان هزینههای
کل سیستم را با استفاده از سیاست بهینۀ کنترل موجودی
کمینه ،یا سود آن را بیشینه کرد .در این پژوهش ،تأثیر
تصمیمات بهینۀ موجودی هریک از اعضای زنجیره بر
هزینههای زنجیره بررسی خواهد شد؛ به این صورت که
هزینههای شبکۀ زنجیرۀ تأمین بهترتیب در دو زنجیرۀ
تأمین غیریکپارچه و یکپارچه با استفاده از فرایندهای
تصمیمگیری غیرمتمرکز و متمرکز مطالعه میشود تا
بهترین ساختار زنجیرۀ تأمین برای کاهش هزینهها و
افزایش سود در دسترس قرار بگیرد.

خردهفروش 1

خردهفروش 2




خردهفروش 3

تولیدکننده

خردهفروش nr
شکل  .1ساختار زنجیرة تأمین سهسطحی

تأمینکننده
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در این پژوهش ،فرضهایی در مدلسازی درنظر گرفته
شده است که برخی سادهساز و بعضی واقعگرایانه هستند:
 تقاضا در طول دورۀ ثابت ،قطعی و تابعی از قیمت
کاالست.
 هزینۀ سفارشدهی و هزینۀ نگهداری برای همۀ
خردهفروشان یکسان است.
 هزینههای نگهداری موجودی طی فرایند تولید با
افزایش عملیات روی کاال در سلسلهمراتب زنجیره
افزایش مییابد.
 در این زنجیره تنها یک کاال تولید میشود.
 خردهفروشان بازپرسازی موجودیشان را در سیکل
زمانی یکسان انجام میدهند.
 تقاضای خردهفروشان با یکدیگر متفاوت است.
 سیکل زمانی تأمینکننده مضرب صحیحی از سیکل
زمانی تولیدکننده ،و سیکل زمانی تولیدکننده
مضرب صحیحی از سیکل زمانی خردهفروشان است.
 تمامی پارامترهای مدل ،قطعی هستند.
در این مدل اندیسهای  m ،sو  rبهترتیب به
تأمینکننده ،تولیدکننده و خردهفروشان ،و اندیس  iبه
خردهفروش  iام مربوط است .پارامترها و متغیرهای تصمیم
بهکار رفته در این مدل نیز عبارتاند از:
پارامترها

: Ps
: Pm
: Ds
: Dm
: Dr i

نرخ تولید تأمینکننده؛
نرخ تولید تولیدکننده؛
نرخ تقاضای تأمینکننده؛
نرخ تقاضای تولیدکننده D m  a  bs s ،؛
نرخ تقاضای خردهفروش  iام؛
nr

  D r i  D  a  bs m؛
i 1

:T s
:T m
: k1
:k2

: h0
: hs

سیکل زمانی تأمینکننده؛
سیکل زمانی تولیدکننده؛
ضریب صحیحی از سیکل زمانی تولیدکننده؛
T s  k 1T m  k 1k 2T
ضریب صحیحی از سیکل زمانی خردهفروشان؛
T m  k 2T
هزینۀ نگهداری هر واحد مادۀ اولیۀ تأمینکننده در
واحد زمان؛
هزینۀ نگهداری هر واحد کاالی نهایی تأمینکننده و
مادۀ اولیۀ تولیدکننده در واحد زمان؛
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: hm
هزینۀ نگهداری هر واحد کاالی نهایی تولیدکننده در
واحد زمان؛
هزینۀ نگهداری هر واحد کاالی خردهفروش  iام در
: hr i
واحد زمان؛
 : HCS rهزینۀ نگهداری مواد اولیۀ تأمینکننده در واحد
زمان؛
 : IHC sهزینۀ نگهداری کاالی نهایی تأمینکننده در واحد
زمان؛
 : HCM rهزینۀ نگهداری مواد اولیۀ تولیدکننده در واحد زمان؛

 : IHC mهزینۀ نگهداری کاالی نهایی تولیدکننده در واحد
زمان؛
 : HC r iهزینۀ نگهداری خردهفروش  iام در واحد زمان؛
هزینۀ راهاندازی تولید تأمینکننده؛
: As
هزینۀ راهاندازی تولید تولیدکننده؛

: Am
 : SC sهزینۀ راهاندازی تولید تأمینکننده در واحد زمان؛
 : SC mهزینۀ راهاندازی تولید تولیدکننده در واحد زمان؛
هزینۀ سفارشدهی هر واحد مادۀ اولیۀ تأمینکننده
:Os
در واحد زمان؛
هزینۀ سفارشدهی هر واحد مادۀ اولیۀ تولیدکننده
:O m
در واحد زمان؛
هزینۀ سفارشدهی هر واحد کاالی نهایی؛
:O r i
خردهفروش  iام در واحد زمان؛
 : OC sهزینۀ سفارشدهی مواد اولیۀ تأمینکننده در واحد
زمان؛
 : OC mهزینۀ سفارشدهی مواد اولیۀ تولیدکننده در واحد
زمان؛
 : OC r iهزینۀ سفارشدهی کاالی نهایی خردهفروش  iام در
واحد زمان؛
تعداد خردهفروشان؛
: nr
تعداد کاالی دریافتشده و تولیدشده بهوسیلۀ
:Qs
تأمینکننده در هر سیکل؛
اندازۀ محمولۀ دریافتشده بهوسیلۀ تأمینکننده؛
:G s
G s  Qs m1
تعداد کاالی دریافتشده و تولیدشده بهوسیلۀ
:Q m
تولیدکننده در هر سیکل؛
اندازۀ محموله دریافتشده بهوسیلۀ تولیدکننده در
:G m
هر سیکل G m  Q m m 2 ،؛
اندازۀ محمولۀ دریافتشده بهوسیلۀ خردهفروشان؛
:G r
:G r i

اندازۀ محمولۀ دریافتی بهوسیلۀ خردهفروش  iام؛
nr

G r  G r i
i

:TC s

تابع هزینههای کلی تأمینکننده در واحد زمان؛
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:TC m

تابع هزینههای کلی تولیدکننده در واحد زمان؛

 مؤلفههاي هزینة تولیدكننده

:TC r

تابع هزینههای کلی خردهفروشان در واحد زمان؛

:TC i

تابع هزینههای کلی زنجیرۀ تأمین یکپارچه؛

:TC ni

تابع هزینههای کلی زنجیرۀ تأمین غیریکپارچه؛

:TC ir

تابع هزینههای کلی زنجیرۀ تأمین یکپارچه؛.

در بخش تولید ،هزینههای راهاندازی تولید ،سفارشدهی
مواد اولیه و نگهداری آنها ،همچنین هزینۀ نگهداری کاالی
نهایی برعهدۀ تولیدکننده است؛ بنابراین ،هزینۀ راهاندازی
تولیدکننده در واحد زمان برابر است با:

متغیر تصمیم
سیکل زمانی هریک از خردهفروشان.
:T

Am
k 2T

()2

مدلسازي مسئله
همانگونه که در بخشهای پیش ذکر شد ،در این مقاله
سیاست بهینۀ موجودی را در زنجیرههای تأمین سهسطحی
مطالعه میکنیم .در این مدل ،زنجیرۀ تأمین سهسطحی
درنظر گرفته شده است که اعضای آن را یک تأمینکننده،
یک تولیدکننده و چند خردهفروش تشکیل میدهند .با
توجه به فرضیات مسئله ،به مدلسازی توابع هزینۀ هریک
از اعضای زنجیره میپردازیم.
 مؤلفههاي هزینة خردهفروشان

محمولههای مواد اولیۀ دریافتی بهوسیلۀ تولیدکننده در
هر سیکل تولید ،با  Q m  k 2TDبرابر است .از آنجا که
تولیدکننده بازپرسازی موجودی خود را  m 2بار در هر بازۀ
تولید انجام میدهد ،هزینۀ سفارشدهی تولیدکننده در
واحد زمان عبارت خواهد بود از:
Om m 2
k 2T

()8

از تأمینکنندۀ زنجیره  m 2بار در هر سیکل تولید دریافت
میکند .اندازۀ این محمولهها برابر است با:
Q m k 2TD

m2
m2

در این سطح از زنجیره ،خردهفروشان دو هزینۀ
سفارشدهی کاال و نگهداری موجودی را متحمل میشوند،
بدین ترتیب هزینۀ سفارشدهی خردهفروش  iام در واحد
زمان عبارت است از:
()1

موجودی

ام

دریافت میکند برابر است با:
()5
G r i  TD r i
بیشینهترین موجودی در دسترس خردهفروش  iام،
 ،TD r iو کمترین آن صفر است؛ بنابراین ،موجودی
میانگین او برابر است با  TD r iو هزینۀ نگهداری موجودی
2

او در واحد زمان بهصورت زیر است:
()9

HC r i  hr i

هزینههای کلی خردهفروشان در واحد زمان برابر است
با:
()0

Gm 

OC r i 

اندازۀ هریک از محمولههایی که خردهفروش i

TD r i
2

OC m 

در این زنجیره ،تولیدکننده مواد اولیۀ موردنیاز خود را

()1

Or i
T

SC m 

nr
O
TD r i
TC r (T )  [ r i  hr i
]
T
2
i 1

زمان
شکل  .2موجودي مواد اولیة تولیدكننده

با توجه به شکل  5که نشاندهندۀ سطح موجودی مواد
اولیۀ تولیدکننده است ،هزینۀ نگهداری مواد اولیۀ
تولیدکننده در واحد زمان برابر است با:
()2

k 2TD 2
2m 2 Pm

HCM r  hs

تولیدکننده پس از تولید کاالهای نهایی در  k 2محمولۀ
یکسان ،آنها را برای خردهفروشان ارسال میکند.
همانطور که در شکل  9نشان داده شده است ،تولیدکننده
در هر سیکل  Tبه مقدار  TDبرای خردهفروشان ارسال
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میکند .در ابتدای هر سیکل تولید ،موجودی تولیدکننده
صفر است و موجودی سیستم به کمترین مقدار خود یعنی
برابر با موجودی خردهفروشان میرسد که با
2

Pm  TD 2 Pm

 nr

T   Dr i 
 i 1


برابر است سپس موجودی

سیستم با نرخ ثابت  Pm  Dافزایش مییابد ،پس از آن
تولیدکننده فرایند تولید را پس از مدتزمان  k 2TDمتوقف
Pm

میکند تا کاالهای نهایی تولیدشده را برای خردهفروشان
ارسال کند و بدین ترتیب سطح بیشینۀ موجودی سیستم
برابر است با:
()3

(Pm  D )k 2TD TD 2

Pm
Pm

با توجه به شکل  ،9سطح موجودی سیستم با نرخ ثابت
 Dکاهش مییابد و میانگین موجودی کل سیستم برابر
است با:
()14

(Pm  D )k 2TD TD 2

2Pm
Pm

بنابراین میانگین موجودی تولیدکننده از تفاضل
میانگین موجودی سیستم با میانگین موجودی
خردهفروشان بهدست میآید که داریم:
()11

(Pm  D )k 2TD TD 2 TD


2Pm
Pm
2

بدین ترتیب هزینۀ نگهداری کاالهای نهایی تولیدکننده
در واحد زمان برابر خواهد بود با:
()15

(Pm  D )k 2TD TD 2 TD


]
2Pm
Pm
2

[ IHC m  hm

فرایند تولید را انجام میدهد؛ یعنی مواد اولیه را به کاالهای
پیشساخته تبدیل میکند و در اختیار تولیدکننده قرار
میدهد ،بدین ترتیب هزینههای تأمینکننده ،هزینۀ
راهاندازی تولید ،هزینههای سفارشدهی و نگهداری مواد
اولیه و هزینۀ نگهداری کاالی نهایی هستند .هزینۀ
راهاندازی تأمینکننده در واحد زمان برابر است با:
As
k 1k 2T

()10

) (A m  O m m 2
k TD 2
 hs 2
k 2T
2m 2 Pm

TC m 

hmT
D2
) [(2  k 2
]  (k 2  1)D
2
Pm
) (A  O m m 2
k T (a  bs m ) 2
 m
 hs 2
k 2T
2m 2 Pm


hmT
(a  bs m )2
) [(2  k 2
])  (k 2  1)(a  bs m
2
Pm



 مؤلفههاي هزینة تأمینكننده
در حوزۀ تأمین ،تأمینکننده همان هزینههای تولیدکننده
را متحمل میشود؛ زیرا در این زنجیره تأمینکننده نیز

SC s 

در این بخش از زنجیره ،تأمینکننده محمولههای مواد
اولیۀ موردنیاز خود را برای تأمین موجودی مواد اولیه از
تأمینکنندۀ خود در هر سیکل دریافت میکند و با توجه به
اینکه سیکل سفارشدهی تأمینکننده با  k 1k 2Tبرابر است،
محمولههای مواد اولیه دریافتی در هر سیکل با
 Qs  k 1k 2TD mبرابر خواهد بود ،اما با توجه به اینکه
تأمینکنندۀ بازپرسازی ،موجودی خود را  m1بار در هر
بازۀ تولید انجام میدهد ،هزینۀ سفارشدهی تأمینکننده
در واحد زمان برابر است با:
O s m1
k 1k 2T

()12

OC s 

همانطور که در شکل  0نشان داده شده است ،اندازۀ
محمولههای مواد اولیه که تأمینکننده دریافت میکند
برابر است با:
Q s k 1k 2TD m

m1
m1

()18

Gs 

بنابراین هزینۀ نگهداری مواد اولیۀ تأمینکننده در واحد
زمان برابر است با:
2

و درنهایت ،هزینههای تولیدکننده در واحد زمان برابر
خواهد شد با:

()19
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()11

k 1k 2TD m
2m1Ps

HCS r  h0

همانطور که پیش از این گفتیم ،سیکل زمانی
تأمینکننده با  T s  k 1T m  k 1k 2Tبرابر است و
تأمینکننده در هر سیکل به تعداد  k 1m 2محموله را برای
تولیدکننده ارسال میکند که اندازۀ هریک از آنها با
 k 2TD mبرابر است.
m2

در شکل  ،2تصویر موجودی تأمینکننده و تولیدکننده
نشان داده شده است که در آن سطح موجودی کاالی
نهایی تأمینکننده با خطوط پهن و موجودی مواد اولیه
تولیدکننده با خطچین مشخص شده است .هزینۀ نگهداری
کاالی نهایی تأمینکننده برابر است با:
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 2

D 2
 k 1  m  (k 1  1)D m 

h k T  m2
 Ps

IHC s  s 2 

2

 Dm 2
1
  1 


  m 2  Pm


و درنتیجه تابع هزینۀ تأمینکننده در واحد زمان برابر
است با:
) (A s  O s m1
k k TD 2
 h0 1 2 m
k 1k 2T
2m1Ps

TC s 

 2
Dm 2
1 D 2
 (1  ) m 
) hs k 2T (  k 1

m2
Ps
m 2 Pm 
2 
 (k 1  1)D m

) (A s  O s m1
k k T (a  bs s ) 2
 h0 1 2
k 1k 2T
2m1Ps



 2
(a  bs s )2
1 (a  bs s ) 2 
)  (1 
) hs k 2T (  k 1


m2
Ps
m2
Pm 
2 
)  (k 1  1)(a  bs s


()13
و هزینههای شبکۀ زنجیره تأمین برابر است با مجموع
هزینههای تکتک اعضای زنجیره که داریم:
 2
 (a  bs s ) 2 
 k1 


Ps

 m 2


2

hkT
1  (a  bs s ) 
TC ni (T )  s 2   1 

2   m 2  Pm




(
k

()1
a

bs
)
s
 1





) (A s  O s m1
k 1k 2T (a  bs s ) 2

 h0
k 1k 2T
2m1Ps
) (A m  O m m 2
k T (a  bs m ) 2
 hs 2
k 2T
2m 2 Pm

بهکار بردیم و فرض کردیم که یک بازی غیرهمکاری بین
اعضای زنجیرۀ تأمین برقرار است و بدین ترتیب هریک از
بازیکنان درصدد کمینهکردن هزینهها و بیشینهکردن سود
خود هستند ،به همین دلیل روش حل استکلبرگ برای این
مسئله انتخاب شد که در این روش براساس روش
تصمیمگیریهای متوالی ،ابتدا پیرو راهبرد بهینۀ خود را
تعیین میکند و درادامه رهبر ،با توجه به بهترین پاسخ
پیرو ،راهبرد خود را اعالم میدارد .در این زنجیره ،ابتدا
خردهفروشان در نقش پیرو ،متغیرهای تصمیم خود را بهینه
میکنند و با استفاده از نتایج بهدستآمده ،تولیدکننده و
تأمینکننده در نقش رهبر ،راهبرد بهینۀ خود را اعالم
میکنند.
برای بهینهکردن هزینۀ شبکه ،ابتدا باید محدببودن
تابع هزینههای کلی شبکه زنجیرۀ تأمین غیریکپارچه (
 )TC niرا ثابت کنیم و از آنجا که تابع هزینۀ زنجیرۀ تأمین
غیریکپارچه با مجموع توابع هزینۀ تأمینکننده ( ،)TC s
تولیدکننده (  )TC mو تابع هزینۀ خردهفروشان ( )TC r
برابر است ،باید محدببودن تابع هزینۀ هریک از آنها را به
اثبات رساند.



nr
) T (a  bs m
O 
   r i   hr i
2
i 1  T 
hmT
(a  bs m ) 2

) [(2  k 2
])  (k 2  1)(a  bs m
2
Pm

()54
الگوریتم حل
در این بخش دو ساختار شبکۀ زنجیرۀ تأمین غیریکپارچه و
یکپارچه را بررسی میکنیم.
 زنجیرة تأمین غیریکپارچه
در بخشهای پیشین گفتیم که در یک زنجیرۀ تأمین
غیریکپارچه ،شرکتهای (اعضای) آن ماهیتی مستقل دارند
و هر عضو این زنجیره ،تصمیمگیرندۀ مستقل است؛
بنابراین ،فرایند تصمیمگیری غیرمتمرکز را در این زنجیره
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میبخشد؛ بنابراین ،بهدلیل اینکه اعضای یک زنجیره تأمین
یکپارچه با هم رقابتی ندارند و تصمیماتشان را براساس
تصمیمات تصمیمگیرندۀ مرکزی اتخاذ میکنند ،نظریه
بازیها بهکار برده نمیشود.
در این مدل نیز شبکۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه بررسی
میشود؛ بنابراین در این زنجیره بهعنوان یک کل ،تمام
اعضا تالش میکنند تا تقاضای مشتریان را ارضا کنند؛
بنابراین داریم:
شکل  .4موجودي مواد اولیة تأمینكننده

قضیۀ  .1تابع هزینۀ خردهفروشان ( )  )TC r (Tمحدب
است.
اثبات .محدببودن تابع هزینۀ خردهفروشان (
)  )TC r (Tرا میتوان با استفاده از مشتق دوم تابع هزینۀ
خردهفروشان
(  )TC rنسبت به  Tکه اکیداً صعودی است ،ثابت کرد.
()51

 2TC r (T ) nr 2O r i
 3 0
T 2
i 1 T

با مشتقگیری از تابع هدف نسبت به  ،Tمقدار بهینۀ
 Tبهدست میآید که عبارت است از:
nr
) TC r (T
O
h D
  r 2i  r i r i  0
T
T
2
i 1

()55

2n rO r i
) * hr i (a  bs m

T * 

 زنجیرة تأمین یکپارچه
در این زنجیره ،اعضای آن با هم رقابتی ندارند و براساس
تصمیمات تصمیمگیرنده مرکزی تصمیم میگیرند؛ بنابراین،
از فرایند تصمیمگیری متمرکز استفاده میشود که در آن
یک تصمیمگیرنده حل بهینه را تعیین میکند و
تصمیمگیرندۀ مرکزی برای افزایش قابلیت رقابتی زنجیرۀ
تأمین یکپارچه فعالیتهای اعضای زنجیره را هماهنگ
میکند؛ بهطوریکه عملکرد زنجیرۀ تأمین را بهبود

nr

D s  D m   D r i  D  a  bp

()59

i 1

پس تابع هزینۀ شبکۀ یکپارچه برابر است با:
 2
 (a  bp ) 
 k1 


 Ps
 m 2


2

hkT
1  (a  bp ) 
TC i (T )  s 2   1 

2   m 2  Pm 


)  (k 1  1)(a  bp





2
) (A  O s m1
) k k T (a  bp
) T (a  bp
 s
 h0 1 2
 hr i
k 1k 2T
2m1Ps
2
2

nr
k T (a  bp ) 2
) O  ( A  O m m 2
 r i   m
 hs 2
k 2T
2m 2 Pm

i 1  T

hmT
(a  bp ) 2
) [(2  k 2
])  (k 2  1)(a  bp
2
Pm



()50
در زنجیرۀ مذکور ،تصمیمگیرندۀ مرکزی برای کاهش
هزینههای شبکه و بهتبع آن افزایش سود زنجیره ،درصدد
بهدستآوردن مقادیر بهینۀ متغیر تصمیم مسئله خواهد بود
که سیکل زمانی خردهفروشان (  )Tاست؛ بدین منظور
ابتدا باید محدببودن تابع هدف این زنجیرۀ تأمین را ثابت
کنیم.
قضیۀ  .5تابع هدف شبکۀ زنجیره تأمین یکپارچه
( )  )TC i (Tمحدب است.
اثبات .تابع هدف شبکۀ زنجیرۀ تأمین ( ) )TC i (T
محدب است ،اگر داشته باشیم:
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  2A s
2A m 2n rO r i 2bhmT
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:مقدار بهینۀ آن بهدست میآید که عبارت است از

)52(

T  نسبت به50 و با مشتقگیری از تابع هدف رابطۀ

TCi (T )
( A  Os m1 ) hs k2 2
(a  bp) 2
1 (a  bp) 2
 s

[(

k
)

(1

)
 (k1  1)(a  bp)]
1
T
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 [(2  k2 )
 ( k2  1)( a  bp)]
2
2m1 Ps
k2T
2
Pm

g
f

T * 

f 

 h0

2

hm
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موجودی کاالی نهایی تأمینکننده

موجودی مواد اولیه تولیدکننده

زما

 موجودي تولیدكننده و تأمینكننده.5 شکل

2
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این مثال ،ما فرض کردیم که ، a  2,000,000
، Pm  140,000
، Ps  399,000 ، b  1, 400
 Am  200 ، As  800و  h0  0.2باشد ،مقادیر
پارامترهای دیگر نیز در جدول  1آمده است.

مثال عددي
در این بخش ،نمونه مسئلهای پیشنهاد شده است که در آن
یک زنجیرۀ تأمین سهسطحی با یک تأمینکننده ،یک
تولیدکننده و چهار خردهفروش درنظر گرفته شده است .در

جدول  .1دادههاي مربوط به نمونة مسئله
اعضا

اندیس

hri

hm

hs

Or

Om

Os

خردهفروش
تولیدکننده
تأمینکننده

i
1
1

2

_
5

_
_
4.2

24

_
944

_
_
844

_
_

_

_
_

_

نتایج مثال فوق برای مقادیر مختلف  kو  mبه شرح زیر
هستند:

هماهنگ در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا پاسخگوی
تقاضای مشتریان خود باشند ،هزینههای زنجیره کاهش
مییابد و بهدنبال آن قیمت تمامشدۀ محصول نیز کاهش
خواهد یافت ،بدین ترتیب اعضای زنجیرۀ تأمین به
مهمترین هدف خود که جلب رضایت مشتری است ،دست
خواهند یافت ،بدین ترتیب میتوان این مدل را در دنیای
واقعی برای همۀ زنجیرههای تأمین سهسطحی تولیدی و
خدماتی موجود ،با یک تأمینکننده ،یک تولیدکننده و
گروهی از خردهفروشان بهکار گرفت که در تالش برای
تأمین کاالی مشتریان بدون کمبود و در کوتاهترین زمان
ممکن هستند و میتوان با توجه به نتایج این پژوهش
بهترین ساختار زنجیرۀ تأمین (ساختار یکپارچه) را برگزید.

 T *  4/4195 ، m 2 برابر با  20811است.
 مقدار بهینۀ  TC niبرای  k 2  8 ، k 1  2و 8

نتیجهگیري
بهدلیل افزایش هزینهها ،روند جهانیشدن ،محدودشدن
منابع ،کوتاهترشدن دورۀ عمر کاالها و زمان سریعتر پاسخ
به مشتریان ،توجه به سمت یکپارچگی زنجیرۀ تأمین جلب
شده است .یک شبکۀ زنجیرۀ تأمین کارا به همکاری بین
تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،خردهفروشان و حتی
خریداران نیاز دارد؛ به عبارت دیگر در بازارهای کنونی،
رقابت از سازمانهای مجزا فراتر بوده و بهمنظور حفظ
موقعیت رقابتی الزم است منافع کل زنجیرههای تأمین
درنظر گرفته شده و افزایش کارایی و سودآوری کل زنجیره،
هدف مشترک تمام سازمانهای درگیر باشد ،به همین
منظور ،در این مقاله ،بحث کنترل موجودی و تولید را
بهجای تمرکز بر یک بنگاه خاص ،در یک زنجیرۀ تأمین
سهسطحی شامل سه حوزۀ تأمین ،تولید و توزیع تحت
ساختارهای متفاوت یکپارچه و غیریکپارچه بررسی

 مقدار بهینۀ  TC niبرای  k 2  2 ، k 1  0و m1  2

 T *  4/4581 ، m 2  1 ،با  ،85412و مقدار بهینۀ
TC iبرای  k 2  2 k 1  0و ، m 2  5، m1  5
 T *  4/4121با  84000برابر است.
 مقدار بهینۀ  TC niبرای  k 2  8 ، k 1  0و ، m1  2
 T *  4/4531 ، m 2  1با  ،81292و مقدار بهینۀ
TC iبرای  k 2  8، k 1  0و ، m 2  5، m1  5
 T *  4/4101با  21025برابر است.
 مقدار بهینۀ  TC niبرای  k 2  1 ، k 1  0و m1  1
 T *  4/4912 ، m 2  1 ،با  ،12018و مقدار
بهینۀ  TC iبرای  k 2  1 ، k 1  0و 9، m1  9

 T *  4/4531 ، m 2  5 ، m1 با  ،13281و
مقدار بهینۀ  TC iبرای  k 2  8 ، k 1  2و m1  5
 T *  4/4151 ، m 2  9،با  84425برابر است.
سپس برای بررسی کارایی مدل پیشنهادی در ابعاد
بزرگتر ،نمونۀ مسئلۀ فوق را با تعداد بیشتری از
خردهفروشان بررسی کردیم که نتایج آن در جدول  5نشان
داده شده است.
با توجه به نتایج محاسبات مربوط به دو زنجیرۀ تأمین
یکپارچه و غیریکپارچه درمییابیم که مقادیر هزینۀ شبکۀ
زنجیرۀ تأمین در زنجیرۀ تأمین یکپارچه ،بهمراتب از زنجیرۀ
تأمین غیریکپارچه کمتر است؛ بنابراین ،زمانی که شرکتها
و سازمانهای فعال در زنجیرۀ تأمین بهصورت یکپارچه و

1931  بهار،1  شمارۀ،25  دورۀ،نشریۀ تخصصی مهندسی صنایع

198

درنظرگرفتن کمبود در مدل به شکلهای مختلف از جمله
، فروش ازدسترفته یا حتی پسافت جزئی،پسافت
همچنین اضافهکردن فرضهای واقعی نظیر محدودیت
 حوزههای...ظرفیت انبار و حملونقل و محدودیت منابع و
.مناسبی برای گسترش مدل بهنظر میرسند

 بررسی مسائل نمونه نشان میدهد، در این بین،کردهایم
هزینههای کل زنجیرۀ تأمین در حالت یکپارچه در مقایسه
 اما،با حالت غیریکپارچه کاهش چشمگیری دارد
 تولید و،یکپارچهسازی زنجیره و ادغام هر سه حوزۀ تأمین
توزیع در قالب یک مجموعه امری مشکل است؛ زیرا ایجاد
محیطی برای این سه حوزه و هماهنگی بین آنها نیازمند
بهکارگیری راهبردهای بهینۀ تصمیمگیری اعم از کنترل
 در، بهدلیل پیچیدگی مدلهای ارائهشده.موجودی است
این مدل عامل کمبود نادیده گرفته شده است؛ بنابراین
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k 2  5 ، k 1  4  نتایج نمونة مسئله براي.2 جدول
ساختار غیریکپارچه

ساختار یکپارچه

nr

T*

TCni

m1

m2

T*

TCi

m1

m2

2
8
1
2
3
14

4/4514
4/4511
4/4534
4/4949
4/4952
4/4902

85482
85439
85102
85121
85513
85589

2
2
8
8
1
1

1
1
5
9
0
0

4/4122
4/4181
4/4138
4/4541
4/4551
4/4592

84020
84241
84295
84211
84844
84859

5
5
9
9
2
2

5
5
5
9
9
0
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