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سفارش در شرایط بحرانی
(مطالعه موردی :ایران خودرو خراسان)
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-2استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -2کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،شرکت ایران خودرو خراسان

چکیده
در ایران خودرو خراسان ،سیاست تامین بعضی از اقالم بر اساس مدل سااده قععای(مادل ویلساون) اسات.
بعضی مواقع بنا به دالیلی دریافت کاال در زمان برنامهریزی شده محقق نمیشود .این وضاعیت را باه علات
اینکه خط تولید در آستانه توقف قرار می گیرد ،شرایط بحرانی می نامیم .هدف از این مقاله ،ارائه سیاسات
های مختلف تامین موجودی در شرایط بحرانی است .در مورد هر یک از سیاست ها ،تابع هزیناه کاه شاام
هزینههای توقف خط ،سفارش دهی ،نگهداری و حم و نق است ،مدلسازی شده و بر اساس کمینه کردن
آن ،نوع وسیله حم و مقدار بهینه سفارش تعیین می گردد .مدل این مقاله به صورت عددی بارای دو قععاه
از اقالم ایران خودرو خراسان بهکار برده شد .نتایج نشان میدهد باهکاارگیری سیاسات هاای پیشانهادی باه
کاهش هزینه نسبت به سیاست فعلی ایران خودرو خراسان منجر میشود.
واژههای كلیدی :سیاست کنترل موجودی ،شرایط بحرانی ،زمان تحوی متغیر ،حم و نق .

* نویسنده مسؤول

pirayesh@um.ac.ir
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 -1مقدمه

درآمدها (برای مثال ،کاهش زمان تحوی باعث افزایش

کنترل و نگهداری موجودی یکی از مسائلی است کاه

مزیت رقابتی به علت افزایش انععافپذیری میشاود)

در بخشهای مختلف اقتصاد مورد توجه قرار میگیرد.

یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت عملیاات اسات .در

این موضوع بسیار مهم است؛ باه گوناهای کاه تماامی

بسیاری از پژوهشهای مرتبط با کنترل موجاودی ،هام

سازمانها به صاورت روزاناه باا موجاودیهاا درگیار

مدلهای قععی و هم احتمالی ،زمان تحوی باه عناوان

هسااتند .غفلاات از اهمیاات موجااودی در بساایاری از

یک متغیار غیار قابا کنتارل و اابات در نظار گرفتاه

سازمانها میتواند به معنای تععیلی و شکست سازمان

میشود ،با این حال ،در بسیاری از موقعیتهای واقعی،

باشد؛ مخصوصاً اگر دیگر فاکتورهای تولید باه خاوبی

زمان تحوی متغیر و قاب کنترل است.

برای دستیابی به نیازهای مشتریان مدیریت نگردند.

با توجه به اهمیتی که برای موجودیهاا بیاان شاد و

سازمانها برای تولید کاال و ارائاه خادمت ،باه ماواد و

ااری که زمان تحوی بر مدیریت موجاودیهاا دارد در

قععااات نیاااز دارنااد و از عرضااهکنناادگان آن تاا مین

این مقاله ،تعیین سیاسات تاامین موجاودی در شارایط

مینمایند .هدف اصلی از مدیریت مواد اولیه و قععاات

بحرانی با زمان تحوی متغیار بررسای شاده اسات .در

مورد نیاز ،ایان اسات کاه اوالً در هنگاام نیااز ،کااال و

اینجا شرایط بحرانی را به زمانی اطال میکنیم کاه باه

قععات به میزان مورد نظر موجود باشاد و اانیااً مقادار

دالی وجود فاکتورهای عدم اطمیناان ،کاه در شارایط

کاال و قععات به اندازه "مناسب" باشد؛ یعنی نه آنقادر

واقعی معموالً زیاد اتفا میافتاد ،موجاودی باه طاور

زیاد که هزینه انباارداری فاو العاادهای را بار ساازمان

ناخواسته به صفر کاهش پیدا میکند و خعوط تولید در

تحمی نماید و نه آنقدر کم که خط تولید متوقف شود.

آستانه توقف قرار میگیرند.

به عبارت دیگر ،منافع ناشی از دارا بودن موجودی بیش
از هزینههای کمبود آن باشد.
 -1-1ضرورت بررسی مدل
یکی از فاکتورهایی که ت ایر زیادی بر میزان موجودیها
دارد و در مدیریت موجودیها باید باه صاورت دقیاق
کنترل شود ،زمان تحوی موجودیهاست .زمان تحوی

ایده این موضوع از ایران خودرو خراسان گرفته شده
است .واحد لجستیک ایران خودرو خراساان در تا مین
قععات مورد نیاز تولید ممکن است با شارایط بحرانای
روبهرو شود .به صورت کلی ،این شرایط ممکن اسات
به یکی از دالی زیر رخ دهد:
 -عدم ارسال محموله توساط تا مین کنناده در زماان

فاصله زمانی بین انجام سفارش تاا دریافات کاالسات.

برنامهریزی شده؛

پویایی و عدم قععیت در زمان تحوی باه شاک هاای

 -رد ک محموله دریافتی در بازرسای کیفای قععاات

مختلف در پژوهشهای مرتبط با این موضاوع در نظار

ورودی؛

گرفته شده است .زمان تحوی به علت علت ت ایرش بر

 -افزایش یکباره تقاضا و ...

هزینهها (برای مثال ،کاهش در زمان تحوی مواد اولیاه
باعث کاهش سعح موجودی در خط تولید میشاود) و

یکی از اجزای زمان تحوی سفارشهای ایران خاودرو
خراسان زمان حم و نق اسات .زماان حما و نقا
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متغیر و قاب کنترل است؛ به این معنای کاه باا صارف

دورهای را در شاارایط عاادم قععیاات در تااامینکننااده

هزینه بیشتر میتاوان از وسایله حما و نقا ساریعتر

معالعه میکنند .هدف آنها انتخاب تاامینکنناده از باین

استفاده کرد و در نهایت ،زمان تحوی را کوتاه نمود.

چند تاامینکنناده اسات .لای و چان ( )2929سیساتم

سیاستی که واحد لجستیک ایران خودرو خراسان برای

موجودی یک خارده فاروش را بررسای مایکنناد کاه

مقابله با شرایط بحرانی اتخاذ میکناد ،ایان اسات کاه

کاااالی خااود را از یااک تااامینکننااده تهیااه ماایکنااد.

اقدام به سفارشگذاری با استفاده از ساریعترین وسایله

تامینکننده قاب اطمیناان نباوده ،هماواره در دساترس

حما مااینمایااد و همزمااان بااا آن ،باارای اطمینااان از

نیست .سیاستی که آنها بارای کنتارل موجاودی خارده

برآورده شدن موجودی مورد نیاز ،سفارش دیگاری باا

فروش در نظر گرفتهاند ،سیاست مارور دورهای اسات.

استفاده از وسیلهی حم ارزانتر(معماوالً وسایلهای کاه

مدتی از طول یک دوره تامینکننده در دسترس است و

در شارایط عاادی و برنامااهریازی شاده از آن اسااتفاده

در غیر از آن در دسترس نیست .نویسندگان مقاله با در

میشود) نیز صادر میکند .به عبارت دیگر ،در شارایط

نظر گرفتن مقادیر مختلاف بارای میاانگین زماانی کاه

بحرانی دو سفارش صادر میشاود و کارشاناس واحاد

تامینکننده در دسترس است ،سناریوهای مختلف تامین

لجستیک اندازه سفارشها را بدون رویکرد علمی و باه

کاال را بررسی میکنند .چان و همکااران ( )2922یاک

صورت تجربی تعیین میکند.

مدل کنترل موجودی را بررسی میکنند که در آن کااال

در این مقاله ،قصد داریم سیاستهای دیگری را کاه
میتوان برای مقابا باا شارایط بحرانای اتخااد نماود
معرفی و بررسی نماییم.

از چندین تامینکننده میتواند تهیه شود .به علت وجود
ریسکهایی ممکن است تامینکنندهای نتواند سافارش
خود را در زمان برنامهریزی شده ارسال نماید .در ایان
شرایط کاال از تامینکننده دیگری تهیه میشود .موضوع

 -2-1مرور ادبیات

مورد بررسی در این مقاله مکانیابی تامینکنندگان است؛

شرایط بحرانی ناشی از وجود ریسک و عادم قععیات

به طاوریکاه هزیناه احاداک مکاان تاامینکننادگان و

در تامین کاالست .گیولو و همکاران ( )2333یک مدل

هزینااههااای سیسااتم موجااودی کمینااه گااردد .چاان و

موجودی را در شرایعی که عدم قععیت در تامین کااال

همکاران ( )2922و گیاری ( )2922سیساتم موجاودی

وجود دارد ،بررسی میکنند .هادف آنهاا کمیناه کاردن

یک خرده فروش را معالعه میکنند که کاالی مورد نیاز

هزینههای نگهداری و کمیود در یک افق زمانی محدود

خود را از دو تامینکننده تهیه میکند .تامین کنناده اول

است .به علت اینکه افق زمانی محادود اسات ،آنهاا از

ارزانتر است ،اما قاب اعتماد نیسات .تاامین کنناده دوم

طریق یک مدل برنامهریزی پویا مقدار حداکثر سفارش

گرانتر ولی قاب اعتماد است .هدف آنها تعیاین انادازه

در هر دوره را تعیین میکنناد .محبای ( )2999و لای و

بهینه سافارش از هار کادام از تاامین کننادگان اسات.

همکاران ( )2992اار عدم قععیت در تامین کااال را بار

سیاستی که در این تحقیق برای مقابله با شرابط بحرانی

روی سیاستهای کالسیک مرور دائم و مارور دورهای

اتخاذ میشود ،بر اساس زمان تحوی متغیر از طریق به

بررسی مایکنناد .دادا و همکااران ( )2997مادل یاک

کارگیری وسای حم و نق متفاوت اسات .در اداماه
تعدادی از پژوهشهای انجام شاده باا موضاوع زماان
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تحوی متغیار را مارور مایکنایم .بسایاری از مقااالت

دادهاند و فرض میکنند این نرخ به طول زمان تحویا

مرتبط با مسائ کنترل موجاودی زماان تحویا را باه

در مدت کمبود وابساته اسات و دو مادل جداگاناه باا

عناااوان یاااک متغیااار غیااار قابا ا کنتااارل در نظااار

فرض اینکه زمان تحوی دارای تابع توزیعهای مختلف

گرفتهاند(کاندانس ،2317،هدلی و ویتین ،)،2369 ،ولی

است ،ارائه مینمایند .هریج و بن-دایا ( )2333مدلی با

در بسیاری از موقعیتهای عملای زماان تحویا قابا

ترکیبی از سفارش عقب افتاده و فروش از دست رفتاه

کنترل است .به عبارت دیگر ،زمان تحوی میتواناد باا

پیشنهاد میکنناد و کااهش بهیناه در زماان تحویا در

شارژ هزینه اضافی کوتاه گردد ،که باعث کاهش هزیناه

تعاادادی از ماادلهااای موجااودی احتمااالی ،کااه بااا

نگهداری موجاودی اطمیناان مایگاردد .لیاائو و شایو

تصمیمگیری میزان بهینه سفارش ترکیاب شاده اسات،

( )2332متدی را برای زمان تحوی پیشنهاد مای کنناد

تعیین میگردد .پن و همکاران ( )2992هزینه هر کادام

که می توان آن را باه ساه جازء مساتق تقسایم کارد:

از اجزای زمان تحوی را به عنوان تابعی از دو مقادار

هزینههای مدیریتی ،هزینه حم و نق و هزینه تساریع

سفارش و زمان تحوی کاهش یافته تعریف میکنناد و

در ت مینکننده .هادف ایان روش ،تعیاین طاول زماان

ابتدا مدلی با تقاضای نرمال ارائه میشاود و پاس از آن

تحوی است؛ به طوریکاه هزیناه ماورد انتظاار بارای

مدل موجودی با تابع توزیع ناشناخته برای تقاضا مورد

سیاست مرور پیوسته مینیمم گاردد .مادلی عماومیتار

بحااث قاارار ماایگیاارد .چاناادرا و گرابیس اب ()2995

توسط بن-دایا و رائوف ( )2332پیشنهاد شده است که

مدیریت موجودی ،با توجه باه زماان تحویا متغیار و

رویکرد لیائو و شیو ،را با افازودن مقادار سافارش باه

هزینه تدارکات ،را بررسی کاردهاناد و انتخااب انادازه

عنوان یک متغیر تصمیم توسعه دادهاند .در مدل لیائو و

زمان تحوی براساس منافع و هزینههای کااهش زماان

شیو تنها زمان تحوی به عنوان متغیار تصامیم در نظار

تحوی و افزایش هزینه تادارکات را معالعاه نماوده و

گرفته شده است و فرض میکنند که میزان سافارش از

مادلی بارای ارتباااط باین بهینگاای موجاودی و هزینااه

پیش تعیین شده است ،ولی در مدل توسعه یافتاه بان-

تدارکات توسعه دادهاند .چان و چاناگ ( )2997مادل

دایا و رائوف عالوه بر زمان تحوی  ،مقدار سفارش نیز

موجودی تقاضای فصلی را با توجه باه زماان تحویا

به عنوان متغیر تصمیم در نظر گرفته شده است .اویانگ

متغیر و محدودیت منابع ارائه مینمایناد .لاین ()2991

و همکاران ( )2336مدل بن-دایا و رائوف را با در نظر

مدل بازنگری دورهای موجودی ،شاام زماان تحویا

گرفتن کمبود توسعه میدهند .ماوون و چاوی ()2331

متغیر و سفارش عقب افتااده باه منظاور بهیناه نماودن

روشی ابتکاری برای بهباود هار دو مقادار سافارش و

همزمان طول دوره بازنگری ،نرخ سفارش عقب افتااده

نقعه سفارش در مدل اویانگ و همکاران ایجاد کردهاند

و زمان تحوی را با هدف مینیمم نماودن متوساط کا

و لاان و همکاااران ( )2333روش حا سااادهای باارای

هزینه سالیانه بررسی می کند .یانگ و همکاران ()2993

بهبود آن مدل پیشنهاد میکنناد .اویاناگ و وو ()2337

نرخ سفارش عقب افتاده با زمان تحوی متغیر را زمانی

مدل ارائه شده اویانگ و همکاران را با در نظر گارفتن

که قاب تفکیک به چندین جزء و قاب کاهش با اعمال

نرخ سفارش عقب افتاده به عنوان متغیر تصمیم توسعه

هزینه است ،بررسی و همزمان مقدار سافارش بهیناه و
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زمان تحوی را با هدف کااهش هزیناه کا موجاودی

هزینه سفارشدهی ،هزینه نگهداری و هزیناه حما و

تعیین مینمایند و با استفاده از تئوری فازی به تعریاف

نقاا ماایشااود .متغیرهااای تصاامیم ،در هاار یااک از

فاکتورهای عدم قععیات مایپردازناد .رویچاودهااری

سیاستها ،نوع وسیله حم و اندازه سفارش است.

( )2993ماادل موجااودی احتمااالی باارای کاالهااای
فاسدشدنی را باا فارض اینکاه قیمات فاروش تاابعی
کاهشی از زمان باشد ،بررسی و معالعه کرده اسات .در
این مدل ،تقاضا و زمان تحوی هر دو تصادفی هساتند
و با هدف ماکزیمم نمودن سود میزان سفارش را تعیین

قب ا از معرفاای سیاسااتهااا ،مفروضاااتی را کااه در
ماادلسااازی سیاسااتهااا اسااتفاده ماایشااود را معرفاای
میکنیم:
 -تقاضا قععی و نرخ آن اابت و یکنواخت است.

مینماید .لو ( )2993در مدل مرور پیوساته ،در شارایط

 -قیمت واحد کاال مشخص و اابات اسات و تخفیاف

زمان تحوی قاب کنترل ،با هدف مینیمم نمودن متوسط

قیمت کاال وجود ندارد.

هزینه سالیانه نقعهی سفارش مجدد را تعیین مینمایاد.

 -افق برنامهریزی نامحدود است.

فرگانی و همکاران ( )2922مدل موجودی باا سیاسات
مرور پیوسته ،شام کمبود و هزینه نگهاداری متغیار را
هنگامی که زمان تحوی با اعمال هزیناه قابا کااهش
است ،معالعه و زمان تحویا بهیناه و مقادار سافارش

 هزینااههااای نگهااداری متناسااب بااا متوسااط سااعحموجودی است.
 -کمبود مجاز نیست.

بهینه را تعیین مینمایند.

 -زمان تحوی به وسیله حم انتخابی وابسته است.

بر اساس مرور ادبیات انجام شده میتوان نتیجه گرفت

 -هزینه سفارشدهی اابت بوده ،هزینه حما را در بار

در زمینهی تامین موجودی در شرایط بحرانی باا زماان

نمیگیرد.

تحوی متغیر تحقیقی انجام نشده است.

 -ناوگان حم متشک از وسای حم مختلف اسات.

 -2معرفی مدل
شرایط بحرانی یعنی اینکه دریافت مواد و قععات مورد
نیاز خط تولید در زمان برنامهریزی شده محقق نشاود.
در این شرایط وجود هزینههایی مانند هزینه توقف خط
ایجاب میکند سیاستی برای تامین مواد و قععات مورد

هر وسیله حم هزینهای اابت دارد که به میزان استفاده
از ظرفیت آن بستگی ندارد و هزیناه متغیاری دارد کاه
به تعداد حم کاال وابسته است.
پارامترها و متغیرهای مورد استفاده در این مسا له باه
صورت زیر تعریف میشوند:

نیاز اتخاذ شود .چاارچوب سیاساتهاایی کاه در ایان

 :Dنرخ تقاضای کاال در واحد زمان.

مقاله معرفی میشود ،بر این اساس است کاه مایتاوان

 :Aهزینه اابت سفارشدهی.

زمان تحوی سفارش را از راه به خدمت گرفتن وسای
حماا و نقاا متفاااوت تغییاار داد .معیااار ارزیااابی
سیاستها ،هزینه ک است که شام هزینه توقف خط،

 :hهزینه نگهداری یک واحد کاال در واحد زمان.
 :Cهزینه توقف خط به ازای یک واحد کمبود.
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 :Liزمان تحوی وسیله حم iام.i=1,2,…,n ،

 :Riهزیناااه اابااات اساااتفاده از وسااایله حمااا
iام :Vi.i=1,2,…,n ،هزینه متغیار اساتفاده از وسایله

قععی است(شک  .)2در شرایط عادی ،مقدار اقتصاادی
سفارش و مینیمم هزینه ک طبق مادل ویلساون قابا
محاسبه است:

حم iام.i=1,2,…,n ،

D Q
 h  Vi D
Q
2

()2

 :Qwiاندازه بهیناه سافارش در صاورت اساتفاده از
وسیله حم iام در شرایط عادی.i=1,2,…,n ،

 2 D( A  Ri )h  Vi D ,i  1,...,n

()2

) 2 D( A  Ri
Qwi 
h

 :Kwiمینیمم هزینه(شام هزینههای سفارش دهای،
نگهداری و استفاده از وسیله حم iام) i=1,2,…,n،
در شرایط عادی.

) K wi  ( A  Ri

برای محاسبه اندازه بهیناه سافارش و تعیاین وسایله
حم بهینه ،به ازای همه وسای حم مقادیر()i=2،...،n

 :Qwاندازه بهینه سفارش در شرایط عادی.

 Kwiرا محاسبه و بر اساس کمتارین مقادار  ،Kwiمقادار

 :Twطول فاصله زمان دریافت دو سافارش متاوالی

بهینه سفارش( )Qwو وسیله حما بهیناه را در شارایط

در شرایط عادی.
* :Rهزینه اابت وسیله حم بهینه در شرایط عادی.
* :Vهزینااه متغیاار وساایله حما بهینااه در شاارایط
عادی.
 :Kjiهزینه مقابله با شرایط بحرانی(شام هزینههای

*

*

عادی تعیین میکنیم R .و  Vرا به ترتیاب باه عناوان
هزینههای اابت و متغیر استفاده از وسیله حم بهینه در
شرایط عادی در نظر میگیریم.
در شرایط عادی سفارشها در زمان برنامهریزی شده
ت مین میگردد و نمودار موجودی به صاورت شاک 2
خواهد بود.

توقف خط ،سفارش دهای ،نگهاداری و حما و

موجودی

نق ) در صاورت اتخااذ سیاسات jام واساتفاده از
وسیله حم iام.
 :Fهزینهی اابت تغییر در برنامه سفارشها.
 :Tmaxماکزیمم طول بازه پوشش داده شاده توساط
سیاستهای مقابله با شرایط بحرانی.
 :nتعداد وسای حم و نق .
شاارایط عااادی ،شاارایعی اساات کااه سیسااتم تااامین
موجودی با مشک خاصی مواجه نیست .باا توجاه باه
اینکه تقاضا قععی و اابت است و کمبود مجاز نیسات،
لذا در شرایط عادی مدل موجودی معابق با مدل سااده

Qw
زمان

t1

Qw

Qw

t0

شک  .2نمودار موجودی -زمان (شرایط عادی)
فرض میکنایم در زماان  t0معاابق شاک  2شارایط
بحرانی پیش آید؛ یعنی سفارش  ،Qwبنا باه دالیلای ،در
زمان  t0دریافات نگاردد و ساعح موجاودی باه صافر
رسیده و درنتیجه خاط تولیاد در آساتانه توقاف قارار
گیرد .در این صورت ،میتوان سیاستهاای زیار را باه
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عنوان آلترناتیوهای پیش روی مدیریت برای مقابلاه باا

واحد کمبود کاال  Cواحد پولی است ،لذا هزینه توقاف

شرایط بحرانی تعریف نمود.

خط در بازه ] [t0,t1عبارت است از:
K 1  Qw C

()9

 -2عدم صدور سفارش بحرانی؛
 -2صدور یک سفارش بحرانی محدود؛
 -9صدور یک سفارش بحرانی آزاد؛
 -2سیاست ایران خودرو خراسان.
منظور از سفارش بحرانی ،سفارشای اسات کاه هنگاام
وقوع شرایط بحرانی برای مقابله با این شارایط صاادر
میشود .در ادامه ،برای هار یاک از سیاساتهاا ،تاابع
هزینه را که جمع هزینههای توقف خط ،سفارشدهای،

طول بازه ] [t0,t1برابر  Qw/Dاست کاه باا  Twنمااش
داده میشود.
 -2-3سیاست دوم :صدور یک

سکفارش بحرانکی

محدود
معابق شک  ،9در لحظه وقاوع شارایط بحرانای )، (t0
یک سفارش بحرانی صادر میشود .اندازه این سافارش
 Qiاست و با استفاده از وسیله  iحما مایشاود .ایان

نگهداری و حم و نق اسات ،شناساایی کارده و بار

سفارش در زمان  taدریافت میگردد .فاصله زمانی بین

اساس آن مقدار بهینه سافارش بحرانای و ناوع وسایله

 t0تا  taبرابر با زمان تحوی وسیله حم  iاست .بارای

حم را تعیین مینماییم.

اینکه تغییر در برنامه عادی سافارشهاا رخ ندهاد و از
موجودی

Qw
زمان

t1

Qw
t0

شک  .2نمودار موجودی -زمان (شرایط بحرانی)

زمان  t1به بعد شرایط عاادی دنباال شاود ،الزم اسات
اندازه سفارش طوری انتخاب شود تاا در زماان  t1باه
اتمام برسد؛ به عبارت دیگر ،اندازه این سفارش محدود
به این است که فقط تقاضا از زمان  taتا  t1را بارآورده
سااازد ،از ایاان رو ،آن را ساافارش بحراناای محاادود
مینامیم.

 -3هزینه سیاستهای مقابله با شرایط بحرانی

موجودی

 -1-3سیاست اول :عدم صدور سفارش بحرانی
در این سیاست برای مقابله با شارایط بحرانای اقادامی
صورت نمیگیرد .به عبارت دیگر ،در شارایط بحرانای
سفارشاای داده نماایشااود و معااابق شااک  2دریافاات

Qw
زمان

t1

Qi
t0 ta

Qw

شک  .9نمودار موجودی -زمان (سیاست دوم)

محموله بعدی طبق برنامه عادی سفارشها در زماان t1

اتفا خواهد افتاد .لذا در بازه زمانی  t0تا  t1خط تولید
با کمبود مواجه است و متوقف میماند .میازان کمباود
در این بازه به اندازه  Qwاست .از آنجا کاه هزیناه هار

در این سیاست ،مقدار  Qiبه عنوان سافارش بحرانای
از فرمول زیر محاسبه میشود:
()2

Qi  Qw  Li D
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در این سیاسات ،هزیناه در باازه زماانی  t0تاا  t1باه
صورت زیر قاب محاسبه است:

ایجاد میشود و زمان دریافت سفارش عادی ( )Qwاز

2

Qi
h , i  1,2,..., n
2D

()5

در این سیاست ،در برنامه عادی سفارشها تغییر

K 2 i  Li DC  A  Ri  QiVi 

 t1به  tbمنتق میشود.
موجودی

رابعه ( )5شام هزینه توقف خط تا زماان دریافات
سفارش بحرانی ،هزینه سفارشدهی ،هزینه اابت حم ،
هزینه متغیر حم و هزینه نگهاداری سافارش بحرانای
است .با جایگزین کردن رابعه ( )2در ( )5داریم:
() 6

Qw

زمان

Qi

Qw

t0 ta

t1 tb

شک  .2نمودار موجودی -زمان(سیاست سوم)

K 2 i  Li DC  A  Ri  ( Qw  Li D )Vi
( Q  L D )2
 w i
h , i  1,2,...,n
2D

جهت تضمین اینکه سفارش بحرانی در زمان کمباود
دریافاات شااود الزم اساات محاادودیت زیاار را اعمااال
نماییم:

هزینه اعمال این سیاست ،در فاصله زمانی  t0تا ،tb
طبق رابعه ( )1محاسبه میشود .فاصله زمانی  t0تا tb

برابر  Li+Qi/Dاست.
2

()1
Li  Tw

()7

رابعه ( )7داللت بر این دارد که زمان تحوی وسیله
حم انتخابی کوتاهتر از طول دوره کمبود باشد.
 -3-3سیاست سوم :صدور یک

سکفارش بحرانکی

آزاد
در این سیاست ،معابق شک

hF

Qi

2D

K 3 i  Li DC  A  Ri  QiVi 

)( 2 Dh( A  R* )  DV * ) , i  1,2,...,n

Qi  Qw
D

 ( Li 

رابعه ( )1مجموع هزینه توقف خط تا زمان دریافت
سفارش بحرانی ،هزینه سفارشدهی ،هزینه اابت حم ،
هزینه متغیر حم  ،هزینه نگهداری سفارش بحرانی،
هزینه تغییر برنامه ،منهای هزینه برنامه عادی سفارشات
در فاصله  t1تا  tbاست (به علت اینکه برنامه عادی

یک سفارش

سفارشها از زمان  t1به  tbانتقال یافته است ،هزینه

،2

بحرانی در زمان  t0صادر میشود .این سفارش در زمان

برنامه عادی سفارشها در فاصله  t1تا  tbاز هزینههای

 taدریافت میگردد و تقاضا تا زمان  tbرا برآورده

این سیاست کم شود).

میسازد .در اندازه این سفارش محدودیتی وجود ندارد
و (tbزمان اتمام سفاش بحرانی) میتواند هر زمانی بعد
از  t1باشد .به همین علت ،آن را سفارش بحرانی آزاد
مینامیم.

با مشتقگیری از رابعه ( )1مقدار بهینه سفارش
محاسبه میشود:
()3

2 D( A  R* ) ( V *  Vi )D

h
h

Qi* 
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از آنجا که در این سیاست هزینه تغییر برنامه ()F
دیده شده است ،لذا مقدار سفارش باید به اندازهای

موجودی را در این سیاست رسم کنیم ،به نموداری
مشابه شک ( )5خواهیم رسید.

باشد تا پس از زمان  t1به اتمام برسد .از این رو ،الزم

Q1

Qw

Q2

است محدودیت زیر را برای مقدار سفارش اعمال
نماییم:

Qw
t1 tc

زمان

()29

Qi  Qw  Li D , i  1,..., n

تحوی

وسیله حم

t0 ta td tb

شک  .5نمودار موجودی -زمان سیاست فعلی ایران
خودرو خراسان

در این سیاست ،مشابه سیاست دوم ،الزم است زمان
انتخابی کوتاهتر از طول بازه

موجودی

معابق شک ( )5در زمان  tdهنوز موجودی سافارش

کمبود باشد( .)Li<Twبه عبارت دیگر ،وسیله حملی که

اول ( )Q1به اتمام نرسیده که سفارش دوم به میازان Q2

این شرط را نداشته باشد ،از گزینه های انتخاب حذف

دریافت میشود .فاصلهی زمان  t0تا  taبرابار باا زماان

می شود.
 -4-3سیاست چهارم :سیاست ایران خودرو خراسان
همانطور که در بخش  2-2توضیح داده شد ،سیاستی
که واحد لجستیک ایران خودرو خراسان برای مقابله با
شرایط بحرانی اتخاذ میکند ،این است که به
سفارشگذاری با استفاده از سریعترین وسیلهی حم

تحوی سریعترین وسیله حم

تا  tdبرابر با زمان تحوی وسایله حما انتخااب شاده
برای سفارش دوم است.
هزینه این سیاست در بازه  t0تاا  tcباه صاورت زیار
قاب محاسابه اسات .فاصاله زماانی  t0تاا  tcبرابار باا
 Lmin+(Q1+Q2)/Dاست.

اقدام مینماید .برای اطمینان از برآورده شدن کاالی
مورد نیاز ،سفارش دیگری همزمان با سفارش اول با
استفاده از وسیلهی حم معمولی(وسیله حم معمولی،

است و فاصله زماان t0

()22

h
2D

) K 4 1i  Lmin DC  2 A  Rmin  Ri  Q1Vmin  Q2Vi  (Q1  Q2
2

2

Q Q Q
Q1
 Li )h  Qw ( Lmin  1 2 w )h, i  1,..., n
D
D

 Q2 ( Lmin 

وسیلهای است که در شرایط عادی و برنامهریزی شده

جمالت رابعاه ( )22باه ترتیاب عبارتناد از :هزیناه

از آن استفاده میشود) نیز صادر میکند .به عبارت

توقااف خااط تااا دریافاات اولااین ساافارش ،هزینااه

دیگر ،در شرایط بحرانی دو سفارش صادر میشود.

سفارشدهای بارای دو سافارش ،هزیناه اابات حما

کارشناس واحد لجستیک اندازه سفارشها و نوع

سفارش اول ،هزینه اابت حما سافارش دوم ،هزیناه

وسیله حم سفارش دوم را بدون رویکرد علمی و به

متغیر حم سفارش اول ،هزینه متغیار حما سافارش

صورت تجربی تعیین میکند.

دوم ،هزینااه نگهااداری ساافارش اول و دوم ،هزینااه

در این قسمت قصد داریم سیاست ایران خودرو

نگهداری سفارش دوم از زمان دریافت آن( )tdتا زماان

خراسان را مدلسازی کنیم .چنانچه بخواهیم نمودار

اتمااام ساافارش اول( )tbو هزینااه نگهااداری ساافارش
عااادی( )QWاز زمااان دریافاات آن( )t1تااا زمااان اتمااام
ساافارش دوم(( )tcدر سیاساات فعلاای ایااران خااورد
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خراسان تغییر در برنامه عادی سفارشات داده نمیشود

در این صورت ،نمودار گردش موجودی به شاک ()6

و سفارش عادی در زمان  t1دریافت میشود).

قاب نمایش است.
همچنین ،در سیاست فعلی ایاران خاودرو خراساان،

همانطور که ذکر شد ،اندازه سفارشها و نوع وسیله
حم سفارش دوم به صورت تجربی تعیین مایگاردد.

نوع وسیله حم سفارش دوم و انادازه سفارشاات باه

با قرار دادن مقدار این پارامترها ( Q2 ،Q1و نوع وسایله

صورت تجربی تعیین میشود؛ با مدلسازی تابع هزیناه

حم ) در رابعه ( )22هزینه تحمی شاده باه شارکت

و کمینه کردن آن میتوان اندازه بهینه سفارشها و ناوع

ایران خودرو خراسان را میتوان محاسبه کرد.

بهینه وسیله حم سفارش دوم را تعیین نمود.

(در رابعااه ( Rmin ،Lmin )22و  Vminبااه ترتیااب زمااان
تحوی  ،هزینه اابت و هزینه متغیار ساریعترین وسایله
حم است .از آنجا که در بخش  2-2-9سیاست ایران
خودرو خراسان را بهبود میدهیم ،لاذا سیاسات ایاران
خودرو خراسان (سیاست چهاارم) دو حالات فعلای و

در ایاان سیاساات وساایله حما ساافارش دوم نبایاد
سریعترین وسیله باشد ،چرا که در این صورت در واقع
یک سفارش با سریعترین وسیله صادر میگردد و ایان
سیاست مشابه سیاست سوم خواهد بود.

بهبود یافته دارد که هزینه آنها را به ترتیاب باا عالیام
 K4-1iو  K4-2iنمایش میدهیم).

Q1
Qw

 -1-4-3بهبود سیاست ایران خودرو خراسان
در سیاست فعلای ایاران خاودرو خراساان(شاک ،)5

t1 tc

زمان

و سفارش عادی ممکن است در زمانی که سفارش دوم
به اتمام نرسیده ،دریافت گردد که این امار نیاز هزیناه
نگهداری را افازایش مایدهاد .باه هماین علات ،ایان
سیاست را میتوان به این گونه بهبود داد کاه سافارش
دوم در زمااانی کااه موجااودی ساافارش اول بااه صاافر
میرسد دریافت گردد و سفارش عاادی در زماانی کاه
موجودی سفارش دوم به اتمام میرسد دریافت گاردد.

tb

t0 ta

ایران خورو خراسان

که سفارش اول به اتمام نرسیده ،دریافت گردد که ایان
همچنین ،در برنامه عادی سفارشها تغییر داده نمیشود

Q2

Qw

شک  .6نمودار موجودی-زمان سیاست بهبود یافته

مالحظه میشود که سفارش دوم ممکن است در زمانی
خااود هزینااه نگهااداری بااه شاارکت تحمیا ماایکنااد.

موجودی

فاصااله زمااانی  t0تااا  tcدر ایاان سیاساات براباار بااا
 Lmin+(Q1+Q2)/Dاست و هزینه ایان سیاسات در ایان
بازه به صورت زیر محاسبه میشود:
h
F
2D

) K 4 2i  Lmin DC  2 A  Rmin  Ri  Q1Vmin  Q2Vi  (Q1  Q2
2

2

i  1,2,...,n

()22

Q1  Q2  Qw
)( 2 Dh( A  R * )  DV * ) ,
D

 ( Lmin 

رابعه ( )22شام مجموع هزینه توقف خط تا زماان
دریافت اولین سفارش ،هزینه سافارشدهای بارای دو
سفارش ،هزینهها ی اابات حما سافارش اول و دوم،
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هزینااههااای متغیاار حما ساافارش اول و دوم ،هزینااه
نگهااداری ساافارش اول و دوم ،هزینااه تغییاار برنامااه،

با مشتق گرفتن از رابعاه( )22نسابت باه  ،Q2مقادار
بهینه آن را به صورت زیر خواهیم داشت:

منهای هزینه برنامه عادی سفارش ها در فاصله  t1تاا tc
است(بهعلت اینکه برنامه عادی سفارشهاا از زماان t1

بااه  tcانتقااال یافتااه اساات ،لااذا هزینااه برنامااه عااادی
سفارش ها در فاصله  t1تا  tcاز هزینههای این سیاسات
کم شود).
همانطور کاه اشااره شاد ،الزم اسات زماان دریافات
سفارش دوم همزمان با اتمام سفارش اول باشد ،از این

()25

ضمناً ،سفارش  Q2باید به اندازه باشد که زمان اتماام
آن( )tcدر زمااان  t1یااا بعااد از  t1باشااد ،زیاارا در غیاار
اینصورت ،در فاصاله  tcتاا  t1خاط تولیاد باا کمباود
مواجه میشاود(سافارش عاادی را زودتار از زماان t1

نمیتوان دریافت کرد) لذا:

رو ،زمان مناسب برای صدور سافارش دوم باه انادازه
Q1
 Li
D

 Lmin پس از زمان  t0است.

()26

در این سیاست ،زمان تحوی وسایله حما انتخاابی
دوم عالوه بر اینکه باید در محدودیت  Li  Twصد
Q1
کنااد ،الزم اساات محاادویت  Li
D

 Lmin را نیااز

پوشش دهد ،زیرا در غیر این صورت مجادداً در زماان
 tbبه علت ت خیر در دریافت سفارش دوم خاط تولیاد
با کمبود مواجه خواهد شد.

2 D( A  R* ) ( V *  Vi )D
Q2* 

h
h

Q1  Q2 Qw
Q Q

 Li  2  w  Q2  Qw  DLi
D
D
D D

Lmin 

در صورتی که رابعه ( )26به صورت تساوی برقارار
شااود ،هزینااه تغییاار برنامااه( )Fاز رابعااه ( )22حااذف
میشود.
 -2مقایسه سیاستهای مقابله با شرایط بحرانی و
انتخاب سیاست بهینه
معیار مقایسه سیاستها هزینه است؛ هار سیاساتی کاه

با توجه به شک  6مقدار  Q1باید به انادازهای باشاد

کمترین هزینه را دارد ،سیاست بهینه است .نوع وسایله

که تقاضا تا زمان دریافت سفارش دوم را پوشش دهاد

حم ا و اناادازه ساافارش بحراناای متغیرهااای تصاامیم

و با آن نیز همپوشانی نداشته باشد؛ لذا:

هستند .برای تعیین نوع بهینه وسیله حم و مقدار بهینه

) Q1  D( Li  Lmin

()29

سفارش بدین صورت عم میشود که در هر سیاسات
به ازای هر وسیله حم  ،اندازه بهینه سفارش( با توجاه

با جایگذاری رابعه ( )29در رابعه ( )22داریم:
K 4  2i  Lmin DC  2 A  Rmin  Ri  D( Li  Lmin )Vmin  Q2Vi
2

()22
i  1,...,n

h Q h
 D( Li  Lmin )2  2  F
2 2D
Q2  Q w
 ( Li 
)( 2 Dh( A  R* )  DV * ) ,
D

به معالب بخاش  ) 9تعیاین مایگاردد .مقادار هزیناه
سیاست به ازای وسیله حم درنظر گرفته شده و مقدار
بهینه سفارش با توجه به توضیحات این بخش محاسبه
میشود .به علت اینکه در شرایط واقعی تعاداد وساای
حم و نق محدود و قاب شامارش اسات محاسابات
به سادگی قاب انجام است.
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برای انتخااب سیاسات بهیناه از باین سیاساتهاای
تعریف شده فو  ،باید برای هر سیاست مقادار هزیناه
مقابله با شرایط بحرانی( )Kjiرا محاسبه و با هم مقایساه
کنیم .با توجه به مدلسازی تابع  Kijمالحظه میشود که

سیاست ساوم:tc ،در سیاسات چهاارم) تاا زماان Tmax

،اضافه میگردد).
هزینه سیاست اول:
Qw
) * )( 2 Dh( A  R* )  DV
D

()21

در هر یک از سیاستها طول دورهی زماان ایان تاابع
متفاوت است .در سیاستهای اول و دوم (شک  2و )9
تابع هزینه باازه زماانی] [t0,t1را پوشاش مایدهاد ،در
سیاست سوم(شک  )2تابع هزینه باازه زماانی] [t0,tbرا
پوشش میدهد و در سیاست ایران خاودرو(شاک  5و
 )6تابع هزینه بازه زمانی] [t0,tcرا پوشاش مایدهاد .از
این رو ،مقادیر  Kijمستقیما با هم قاب مقایسه نیستند .با
توجه به اینکه شروع تمام بازهها زمان  t0اسات ،بارای
مقایسه Kijها ماکزیمم بازههای زماان در سیاساتهاای

هزینه سیاست دوم:
()23

Qi
Q Q
) * h  F  ( Li  i w )( 2 Dh ( A  R * )  DV
2D
D
2

عبارت است از:

هزینه سیاست چهارم(ایران خودرو خراسان):
 هزینه سیاست فعلی ایران خودرو خراسان:

2

()27

K 3 i  Li DC  A  Ri  QiVi 

Q
 (Tmax  Li  i )( 2 Dh ( A  R * )  DV * ), i  1,..., n
D

()29

همه سیاستها ،هزینه را در این بازه مشترک محاسبه و

ماکزیمم بازههای زمان را با  Tmaxنمایش میدهیم .و

(Q  L D) 2
K 2 i  Li DC  A  Ri  (Qw  Li D)Vi  w i
h
2D
Q
 (Tmax  w )( 2 Dh( A  R * )  DV * ), i  1,...,n
D

هزینه سیاست سوم:

مختلف را به عنوان بازه مشترک در نظر میگیریم .برای
با هم مقایسه میکنیم.

K1  QwC  ( Tmax 

h

}]Tmax=Max{[t0,t1], [t0,tb], [t0,tc

بنابراین ،برای مقایسه سیاستهای مقابله باا شارایط

Q1  Q2
2

2D

()22
i  1,...,n

K 4  1i  Lmin DC  2 A  Rmin  Ri  Q1Vmin  Q2Vi 

)h

Q1  Q2  Qw
D

 Li )h  Qw ( Lmin 

)( 2 Dh( A  R* )  DV * ) ,

Q1  Q2
D

Q1
D

 Q2 ( Lmin 

 ( Tmax  Lmin 

بحرانی و انتخاب سیاست بهینه ،مقادیر Kijها را در بازه
زمان  t0تا  Tmaxمحاسبه مینماییم .لذا ،هزینه هر یک از
سیاستها به صاورت زیار اصاالی مایگاردد( :نحاوه
اصالی هزینهها بر این اساس است که به هزینه هر یک
از سیاستها هزینه برنامه عادی سافارش هاا ،از زماان
اتمام سفارش بحرانی(:t1در سیاسات اول و دوم:tb ،در

هزینه سیاست بهبود یافته ایران خودرو خراسان:
K 4  2i  Lm in DC  2 A  Rm in  Ri  D( Li  Lm in )Vm in  Q2Vi
2

()22

h Q2 h

F
2 2D
) * )( 2 Dh( A  R * )  DV

)( 2 Dh( A  R * )  DV * ), i  1,...,n

Q1  Q2
D

 D ( Li  Lm in ) 2
Q2  Q w
D

 ( Li 

 (Tm ax  Lm in 
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 -5نتایج عددی
در این قسمت کاربرد نتایج این تحقیق را به صورت
عددی بر روی دو نمونه از قععات ایران خودرو
خراسان نشان میدهیم .دو قععه انتخاب شده پلوس و

سایر اطالعات هزینهای ،از جمله هزینه سفارشدهی،
هزینه توقف خط و هزینه تغییر برنامه سفارشها برای
دو قععه مشابه و طبق جدول  2است.

لوله ترمز هستند که سابقه تاریخی تامین این قععات
نشان میدهد شرایط بحرانی برای این قععات رخ داده
است .در این قسمت ابتدا سیاست فعلی ایران خودرو
خراسان بیان میشود سپس با رویکردی که در این
مقاله تشریح شد سیاست بهینه برای این دو قععه تعیین
میگردد.

جدول  .2اطالعات هزینهای
هزینه تغییر

هزینه توقف خط)(C

هزینه

برنامه)(F

(تومان به ازای هر

سفارشدهی)(A

(تومان)

واحد كاال)

(تومان)

299999

999999

59999

سیاست فعلی ایران خودرو خراسان

اطالعات قطعات

تقاضای هفتگی برای قععه پلوس  2999واحد است،

در ایران خودرو خراسان ،هنگام بروز شرایط بحرانی

هر واحد آن حدود 2999999ریال قیمت دارد و هزینه

برای قععه پلوس ،سیاست فعلی به این صورت است

نگهداری 299999ریال به ازای هر واحد در هفته

که یک سفارش به تعداد  39واحد با وسیله حم  2و

است .تقاضای هفتگی برای قععه لوله ترمز 2999

همزمان با سفارش اول سفارش دومی به تعداد 599

واحد است ،هر واحد آن حدود  299999ریال قمیت

واحد با وسیلهی حم  9صادر میشود.

دارد و هزینه نگهداری آن  29999ریال به ازای هر
واحد در هفته است.

لوله ترمز به این صورت است که یک سفارش به تعداد

برای حم و نق این قععات میتوان از سه وسیله
حم

سیاست فعلی برای مقابله با شرایط بحرانی قععه

استفاده کرد .اطالعات مربوط به وسای

حم (زمان تحوی  ،هزینههای اابت و متغیر حم )
طبق جدول  2است.

 259واحد با وسیلهی حم  2و همزمان با سفارش
اول سفارش دومی به تعداد  2999واحد با وسیلهی
حم  9صادر میشود.
تعیین سیاست بهینه

جدول  .2اطالعات وسای حم و نق

جداول  9و  2به ترتیب نتایج حاص از بهکارگیری
نوع وسیله

زمان

هزینه ثابت

حمل)(i

تحویل)(Li

حمل)(Ri

(ساعت)

(تومان)

هزینه متغیر
حمل)(Vi

سیاستهای مختلف برای قععات پلوس و لوله ترمز را

(تومان به ازای

دربر دارند .در هر سیاست و هر وسیله حم ؛ مقدار

هر واحد كاال)

سفارش بر اساس معالب بخش  9بدست آمده و هزینه

2

3

29999

199

مربوط به آن با توجه به توضیحات و روابط بخش 2

2

22

299999

299

9

21

599999

29

محاسبه شده است.
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جدول  .9مقدار سفارش ،نوع وسیله حم و هزینه در سیاستهای مقابله با شرایط بحرانی برای قععه پلوس
وسیله حمل 1
سیاست

وسیله حمل

وسیله حمل3

وسیله حمل2

مقدار سفارش
(واحد)

هزینه
(تومان)

مقدار سفارش
(واحد)

هزینه
(تومان)

مقدار سفارش
(واحد)

هزینه
(تومان)

اول :عدم تغییر در برنامه
سفارشها

9

52212522

9

52212522

9

52212522

دوم :صدور ی سفارش بحرانی
محدود

229

26621635

39

25523979

7

59179929

سوم :صدور ی سفارش بحرانی
آزاد

229

26621635

279

25292377

212

59237192

چهارم :1-سیاست فعلی ایران
خودرو خراسان

-

-

-

-

599
(همزمان39واحد با
وسیله حم )2

21222222

چهارم :2-سیاست بهبود یافته
ایران خودرو خراسان

-

-

(همزمان99واحد

26692622

212
(همزمان229واحد
با وسیله حم )2

26739669

279
با وسیله حم )2

با توجه به نتایج جدول  ،9برای قععه پلوس اتخاذ

26692622تومان است .اتخاذ این سیاست در مقایسه

سیاست چهارم 2-با وسیله حم  2کمترین هزینه را

با سیاست فعلی ایران خودرو خراسان(با هزینه

2

 )21222222منجر به کاهش هزینه به اندازه

دارد .در این سیاست  99واحد با وسیله حم

سفارش داده میشود و همزمان با آن  279واحد با

2623779تومان میشود.

وسیله حم  2سفارش داده میشود .هزینه این سیاست
جدول  .2مقدار سفارش ،نوع وسیله حم و هزینه در سیاستهای مقابله با شرایط بحرانی برای قععه لوله ترمز
وسیله حمل 1

وسیله حمل3

وسیله حمل2

مقدار
سفارش
(واحد)

هزینه
(تومان)

مقدار سفارش
(واحد)

هزینه
(تومان)

مقدار سفارش
(واحد)

هزینه
(تومان)

9

226979259

9

226979259

9

226979259

992

26799592

992

25259522

222

59719122

992

26799592

917

25279722

227

59669919

چهارم :1-سیاست فعلی ایران
خودرو خراسان

-

-

-

-

2999
(همزمان259واح
د با وسیله
حم )2

21926162

چهارم :2-سیاست بهبود یافته ایران
خودرو خراسان

-

-

917
(همزمان99واحد با
وسیله حم )2

26693191

سیاست

وسیله حمل

اول :عدم تغییر در برنامه سفارشات
دوم :صدور ی
محدود

سفارش بحرانی

سوم :صدور ی
آزاد

سفارش بحرانی

227
(همزمان229واحد
با وسیله حم )2

26395975
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با توجه به نتایج جدول  ،2بارای قععاه لولاه ترماز،

میکند؛ به طاور متوساط  25999999ریاال بارای هار

سیاست چهارم 2-با وسیله حم  2کمتارین هزیناه را

قععه .ایران خودرو خراسان  2199قععه تامین میکند،

دارد .در ایاان سیاساات  99واحااد بااا وساایله حم ا 2

با فرض اینکه تامین  %29این قععات ،یکبار در ساال

سفارش داده میشود و همزماان باا آن  917واحاد باا

دچار شرایط بحرانی شود ،بهینهساازی سیاسات تاامین

وسیله حم  2سفارش داده میشود .هزینه این سیاست

موجودی در شرایط بحرانی ،به طور متوسط به کااهش

 266931919ریال است .اتخاذ این سیاست در مقایسه

هزینه به اندازه  2799999ریال در سال منجر میشود.

با سیاست فعلی ایران خودرو خراسان به کاهش هزیناه
به اندازه  29179299ریال منجر میشود.
در این مثال عددی ،دو قععه پلوس و لوله ترماز باه
عنوان نمونه آورده شده تا نشاان داده شاود مایتاوان،
سیاست فعلی ایران خودرو خراسان را بهباود بخشاید.
بهبود سیاست مقابله با شارایط بحرانای بارای ایان دو
قععه جمعا  99967399ریال صرفهجویی هزینه ایجااد

تحلیل حساسیت
در ادامه ،به منظور نشان دادن اار پارامترهاای هزیناهای
در انتخااااب سیاسااات بهیناااه ،بااار روی تعااادادی از
پارامترهای هزینهای از جمله هزینه توقف خط و هزینه
تغییر برنامه ،بر اساس اطالعات قععاه پلاوس ،تحلیا
حساسیت انجام میدهیم.

جدول  .5نتایج تحلی حساسیت پارامتر C
میزان سفارش

سیاست بهینه

هزینه(ریال)

(Cریال

279واحد با وسیله حم  2و  99واحد با وسیله حم 2

چهارم2-

266926229

9999999

279واحد با وسیله حم  2و  99واحد با وسیله حم 2

چهارم2-

51179519

2999999

279واحد با وسیله حم  2و  99واحد با وسیله حم 2

چهارم2-

26926229

299999

279واحد با وسیله حم 2

سوم

7963779

99999

عدم صدور سفارش

اول

5956939

22269

 -1تحلیل حساسیت هزینه توقف خط()C

سیاست اول که به معنی عدم صدور سفارش است ،باه

نتایج جدول  5نشان میدهد با کاهش مقدار پاارامتر C

عنوان سیاست بهینه انتخاب میگردد .با توجه به اینکاه

میزان هزینه کاهش مییاباد و در مقادار  99999ریاال

پارامتر  Cمیزان تحمی هزینه به علات توقاف خاط را

سیاست بهینه از سیاست چهارم 2-باه سیاسات ساوم؛

تعیین میکند با نزدیک شدن این مقدار به صافر هزیناه

یعنی صدور یک سفارش باه میازان  279واحاد تغییار

کمتری بر سازمان تحمی میگردد و لاذا عادم صادور

میکند و در صورتی که این کاهش ادامه یابد سیاسات

سفارش منعقی است.

بهینه در مقادار  C=22269ریاال مجادداً تغییار کارده،
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جدول  .6نتایج تحلی حساسیت پارامتر F
میزان سفارش

سیاست

هزینه(ریال)

(Fریال)

بهینه
279واحد با وسیله حم  2و  99واحد با وسیله حم 2

چهارم2-

266926229

2999999

279واحد با وسیله حم  2و  99واحد با وسیله حم 2

چهارم2-

266226229

2299999

229واحد با وسیله حم 2

دوم

266216359

2279529

229واحد با وسیله حم 2

دوم

266216359

2599999

 -2تحلیل حساسیت هزینهی تغییر برنامه ()F

مدلسازی شد .نتایج عددی نشان میدهد اتخاذ

پارامتر  Fمقدار هزینهای است که به ازای تغییر در

سیاست بهینه نسبت به سیاست فعلی ایران خودور

برنامه عادی سفارشها به مدل اضافه میگردد .با

خراسان منجر به صرفهجویی در هزینهها میشود.

افزایش در مقدار این پارامتر تا زمانی که سیاست

همچنین ،با انجام تحلی حساسیت بر روی برخی از

عوض نشود ،فقط هزینه سیاست افزایش پیدا کرده،

پارامترها نتیجه میشود سیاست خاصی به عنوان

میزان سفارش تغییر نمیکند .نتایج جدول  6نشان

سیاست بهینه در تمام موارد نمیتوان پیشنهاد کرد،

میدهد در مقدار  227952سیاست بهینه از سیاست

بلکه با توجه به مقادیر پارامترهای مدل ،هر کدام از

چهارم 2-به سیاست دوم تغییر میکند .در سیاست دوم

سیاستها ممکن است به عنوان سیاست بهینه انتخاب

تغییر در برنامه عادی سفارشها وجود ندارد ،لذا مقدار

شوند.

 Fدر هزینه این سیاست وارد نمیشود و به همین
علت است که با افزایش  Fسیاست بهینه به سمت
سیاست دوم می میکند .همچنین ،مقدار آن تاایری بر
اندازه سفارش و هزینه سیاست دوم ندارد و با افزایش
آن هزینه و مقدار سفارش اابت میماند.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله با الگوبرداری از سیستم ت مین موجودی
در شرایط بحرانی در ایران خودرو خراسان مدلی برای
تصمیمگیری در شرایط بحرانی با مد نظر قرار دادن
زمان تحوی متغیر ارائه گردید .برای مقابله با شرایط
بحرانی ،عالوه بر مدلسازی سیاست فعلی ایران
خودرو خراسان ،سیاستهای دیگری نیز ارائه و

در این مقاله ،هزینه تغییر برنامه سفارشها به
صورت اابت در نظر گرفته شد که میتوان در توسعه
این مدل به صورت متغیر وابسته به زمان در نظر
گرفت .همچنین ،نرخ تقاضای کاال به صورت اابت
فرض شده است که میتوان با در نظر گرفتن نرخهای
احتمالی مدل را در پژوهشهای آتی توسعه داد.
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