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SUPPLY CHAIN
683



مشتریشامل تمامی فرایند های مستقیم یا غیر مستقیم در تامین سفارش

ابد عموما با تقاضای مشتری آغاز و با پرداخت وجه توسط او خاتمه می ی

تامینزنجیره 

783



استوجود هر شرکتی خدمت به مشتریانش دلیل 

و

وجود هر زنجیره تامین نیز خدمت به بازاری است که در آن فعالیت می کنددلیل 

HAUSMANN
[1]

883



HANDFIELD
1999 [1]

مرحله تامین شامل همه فعالیت های مرتبط با جریان وتبدیل کاالها اززنجیره 

(  مصرف اماده برای کاالی ) تا مرحله نهایی ( اولیه ماده استخراج ) اولیه 

.  ونیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با انها تعریف می شود 

983



HANDFIELD
1999

ای فلسفه وجود زنجیره تامین در واقع ارضای نیازهای مشتریان در راست

برای حلقه های مختلف زنجیره می باشد و هدف هر( مثل سود)کسب ارزش 

.دزنجیره در نهایت بیشینه سازی ارزش ایجاد شده توسط حلقه ها می باش

1083



خدمت به مشتری زنجیره تامین

ساخت برای 

انبار

ساخت برای 

سفارش

تامینزنجیره 

1183



علت اهمیت زنجیره 
تامین

تامینعلت اصلی تمرکز شرکت ها بر روی زنجیره 

:تهدید ها-

تر شدن دوره عمر محصوالت کوتاه 

مشتریانمتغیر تقاضاهای 

:فرصت ها -

اطالعاتیوتوسعه فناوری رشد 

1283



مشکالت زنجیره 
[ 6 , 5 ]تامین 

مشکالت 

عدم هماهنگی

عدم اطمینان

اثر شالق 
چرمی

ندهذخیره فریب

1383



مشکالت زنجیره 
[2,3 ]تامین 

.سته اشدم نجااستر رط  فوـتوس، القیـر شـثاه ـمیندر زا ـیهـسرین برـلاو

: ران همکاو لی از نظر شالقیثر وز ابره ل عمدـلیدنج ـپ

(قطعیي تقاضاي اـه جـب)ا ـتقاضپیشبینی •

االـکل ـتحویاي رـغیر صفر بر نتظاان ماز•

أمینـتدر د وـکمب•

ايتهـسدی ـهرشدفاـس•

قیمتت نوسانا•

1483



اثر شالقی

1583



1683



«تئوري شتاب دهنده موجودي در سیكلهاي تجاري » 

میالدي60دههدر بازي این

.بوجود آمد MITدر دانشگاه

(BEER GAME) [4]

1783
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مدیریت زنجیره 
[5]تامین

تامینكلیدی در مدیریت زنجیره های وتصمیمات موجودی یکی از مسائل مدیریت •

 .استابعاد زمانی و تاثیرات آنها برعملکرد زنجیره مخصوصا در 

م عنوان سیستتحت مسائل موجود در زمینه مدیریت موجودی در شرایط گوناگون انواع •

.ی مطرح می شودسطحهای موجودی چند 

1983



مدیریت زنجیره 
تامین

های تامین را زنجیره دردر واقع، مسأله سیستم های موجودی چند سطحی 

.  موجودی در نظر گرفتهای كالسیك می توان تعمیمی بر مدل 

2083
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جایگاه سیستم های 
سطحیموجودی چند 

.  اشددرنگرش مسئله گرا تاکید بر روی مسائل مطرح در زنجیره تامین می ب

ا یاین مسئله به دو گروه مسائل ساختاری یا استراتژیک ومسائل هماهنگی

.شوندعملیلتی تقسیم می 

2283



ساختاریمسائل 

ره ی در رابطه با چگونگی ونحوه ی استقرار اجزای مختلف یک زنجیعمدتا 

.تامین بحث می کنند

2383



مسائل هماهنگی

با سیاست هایمسائل هماهنگی عموما پس از مسائل ساختاری مطرح می شوند و در رابطه 

.هماهنگی بین اجزای مختلف یک زنجیره تامین بحث می کنند

2483



هماهنگیمسائل 

شد؟کنترل موجودی شامل زمان سفارش و میزان سفارش چگونه باید باسیاست •

شد؟بادوره برنامه ریزی تولید کوتاه مدت تولید شرکت چند هفته یا ماه باید•

؟دچه سازمان هایی به عنوان تامین کنندگان قطعات شرکت باید انتخاب شون•

2583



THOMAS & GRIFFIN 
(1996)

ی در واقع دسته ای از مسائل هماهنگچند سطحی مسائل سیستم های موجودی 

ی در زنجیره تامین می باشند که در حل و مدلسازی آنها عموما از روش ها

.تحلیلی و شبیه سازی استفاده می شود

2683



THOMAS & GRIFFIN 
(1996)

 مسائل هماهنگی در زنجیره تامین:

فروشنده–مسائل هماهنگی خریدار 

توزیع–مسائل هماهنگی تولید 

توزیع–مسائل هماهنگی موجودی 

2783



مسائل هماهنگی 
توزیع–موجودی 

مسائل این دسته معروف به مسائل موجودی نیز می باشند و سیستم های

ه مرتبط با آن تحت عنوان سیستم های موجودی چند سطحی نیز مورد اشار

.گیرند قرار می 

2883



چند سطحیموجودی 

مسائل مربوط به سیستم های موجودی  چند سطحی را می توان به دوگروه

دوگروه در تفاوت اصلی بین مسائل این. کلی مسائل واگرا وهمگرا تقسیم کرد

.انهاستواقع در ساختار زنجیره تامین مربوط به 

2983



مسائل واگرا

2

1
انبار 
مرکزی

خرده 
1فروش 

خرده 
2فروش 

خرده 
3فروش 

3083



مسائل همگرا

2

1 تامین 
1کننده

تامین 
2کننده

تامین 
3کننده

سایت 
مونتاژ

3183



تقسیم بندی مسائل  
موجودی چند سطحی

.می شودبه دو دسته ی مرور دائم ومرور دوره ای تقسیم گروه هر مسائل 

3283



بندی مسائل تقسیم 
سطحیچند موجودی 

بر حسب اینکه تعریف موجودی هر واحد در هر سطح بر اساس موجودی 

. اشتدبنگاه یا موجودی سطحی انجام شود مجددا تقسیم بندی دیگری خواهیم 

3383



موجودی بنگاه

واحد در هر لحظه آن واحد در هر سطح تنها معادل موجودی خود هر 

.  می باشد

(تعریف سنتی موجودی)

3483



سطحیموجودی 

واحد وتمامی آن هر واحد در هر سطح شامل موجودی خود موجودی 

.باشدمی آن واحدهای زیرین 

3583



بندی مسائل تقسیم 
سطحیچند موجودی 

دستهکه در مدل ها استفاده می شوند به دو اقالمی 

تعمیرو قابل مصرفی 

. می شوندتقسیم 

3683



مسائل سیستم های 
موجودی چند سطحی

سیستم های 
واگرا

رل سیاست کنت
مرور دائم

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

رل سیاست کنت
مرور دوره ای

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

سیستم های 
همگرا

رل سیاست کنت
مرور دائم

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

رل سیاست کنت
مرور دوره ای

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

3783



مسائل سیستم های 
موجودی چند سطحی

سیستم های 
واگرا

رل سیاست کنت
مرور دائم

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

رل سیاست کنت
مرور دوره ای

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

سیستم های 
همگرا

رل سیاست کنت
مرور دائم

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

رل سیاست کنت
مرور دوره ای

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

3883



مسائل سیستم های 
موجودی چند سطحی

سیستم های 
واگرا

رل سیاست کنت
مرور دائم

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

رل سیاست کنت
مرور دوره ای

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

سیستم های 
همگرا

رل سیاست کنت
مرور دائم

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

رل سیاست کنت
مرور دوره ای

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

3983



مسائل سیستم های 
موجودی چند سطحی

سیستم های 
واگرا

رل سیاست کنت
مرور دائم

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

رل سیاست کنت
مرور دوره ای

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

سیستم های 
همگرا

رل سیاست کنت
مرور دائم

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

رل سیاست کنت
مرور دوره ای

موجودی 
بنگاهی

موجودی 
سطحی

4083
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تحقیقات اولیه
CLARK & SCARF

(1960)

چند سطحی های موجودی كارهای اولیه در زمینه سیستم یکی ازمشهورترین 

.  رداختندسطحی پبه تحلیل تابع هزینه سیستم های چند " سطحیموجودی"بر مفهوم با تاكید 

4383



اولیهتحقیقات 
SHERBROOKE

(1968)

پایگاه مرکزی به همراه چندین پایگاه •

موجودی دو سطحی با مرور دائم سیستم •

قلم کاال از نوع قابل بازیافت یک •

4483



ادامه تحقیقات
DEUERMEYER & SCHWARZ

(1981)

ت رابطه با اقالم مصرفی و به منظور تخمین ساده ای برای میانگین مددر 

زمان انتظار هر سفارش خرده فروش در انبار مرکزی در یک سیستم 

.دوسطحی  می باشد

4583



ادامه تحقیقات
ALBIN
(1982)

مجموع در چه زمانی یک فرآیند پوآسون می تواند جایگزین برایبررسی شد که 

دامنه چند فرآیند مختلف تقاضا باشد و نتیجه ی بدست آمده نشان داد که برای

.وسیع از مقادیر مختلف پارامترهای تاثیر گذار در مدل مناسب است

4683



ادامه تحقیقات
GRAVES
(1985)

ورد دیگر ماین مقاله یک انبار به عنوان پایگاه مرکزی و چندین پایگاه در 

.مطالعه قرار گرفته اند

.بوده استبر روی اقالم قابل بازیافت تمرکز این مقاله 

4783



ادامه تحقیقات
MOINZADEH & LEE

(1986)

هاییدر چنین سیستم موجودی اندازه بهینه سفارش و سطوح تعیین 

ید برخوردار از یک فرآیند تجدانبارکه به فرآیند تقاضای تخمین انجام شده در این مقاله مربوط 

گ گونه ای که مدت زمان های بین دو تقاضای متوالی از یک توزیع ارلناست می باشد به 

.پوآسون برخوردار استتقاضای برخورار است و همچنین فرآیند ورود به انبار از 

4883



ادامه تحقیقات
SVORONS & ZIPKIN

(1988)

DEUERMEYERمقاله پیرو موضوع   & SCHWARZ (1981) 

ر انحراف استاندارد عالوه ب)تخمین ها با در نظر گرفتن گشتاور دوم همان 

.و با دقت بیشتری محاسبه شد( میانگین

4983



ادامه تحقیقات
AXSATER

( 1990 , 1993 , 1998 )

سطحیارزیابی متفاوت برای هزینه سیستم چند روش 

ای روش برکه مسیر یک واحد تقاضا را در سیستم مورد بررسی قرار داده و از این طوری 

یدار تعیین نمود و در نهایت هزینه کل سیستم را در حالت پااستفاده تعیین هزینه های دیگر آن 

.ساختدهی دسته ای را ممکن سفارش هزینه های دقیق محاسبه کرد و امکان 

5083



ادامه تحقیقات
AXSATER
(1990)

ن خرده هزینه های نگهداری و کمبود سیستم یک انبار مرکزی و چندیتعیین 

فروش با فرض سیستم مرور دائم از نوع موجودی پایه

5183



ادامه تحقیقات
AXSATER
(1993)

رش دهی های تقریبی و دقیق برای ارزیابی سیستم قبلی در حالت سفاروش 

دسته ای در تمامی واحد ها با فرض خرده فروشان یکسان

5283



ادامه تحقیقات
AXSATER
(1998)

غیر دقیق سیستمی متشکل از یک انبار مرکزی و دو خرده فروشارزیابی 

شویکسان و در ادامه تقریبی از تعمیم این روش برای بیش از دو خرده فر

5383



ادامه تحقیقات
ANDERSON & MELCHIORS

(2001)

ه اخارزیابی هزینه ای در حالت سفارش دهی دسته ای پرداخته شده و این شبه 

.را شاخه ای مناسب برای تحقیق های آینده معرفی می کند

5483



ادامه تحقیقات
SEIFBARGHY & AKBARI

(2006)

با تقاضای توزیع نرمال ، (R,Q)سیاست مرور دائم سیستم دو سطحی را در حالت 

.  دبودن خرده فروشان مورد بررسی قرار دادنفروش از دست رفته و غیر یکسان 

.ارزش افزوده این تحقیق بحث غیر یکسان بودن خرده فروشان است

5583
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مدل موجودی چند سطحی زوال پذیر

57

[6]

83



.تقاضا ها و تولید قطعی و ثابت هستندنرخ 

.نرخ تولید از نرخ تقاضا است

.دوره برنامه ریزی معلوم و شناخته شده است

.زمان تحویل ناچیز است

.کمبود جایز نیست

.تولید کننده ، تامین کننده وخریدار به صورت جداگانه در نظر گرفته می شوند

.تنها یک قلم کاال در نظر گرفته می شوند

.استنرخ زوال ثابت وقطعی 

.کننده در هر زمان تعدادی از اندازه انباشته های مواد اولیه را برای تولید تحویل می دهدتامین 

.تولید کننده تعدادی از انباشته های کاالهای نهایی را به خریدار در هر زمان تحویل می دهد

ضریب مواد اولیه به کاالی نهایی یک به یک است

مفروضات 

5883
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t :  ریزیزمان برنامه

t3 :  آخر زمان تولید تا زمان تولید از لحظه

T1 کننده زمان تولید تولید  :

T2 تامین کنندهدوره زمان  :

n : سفارشدورههردرخریداربهشدهدادهتحویلنهاییکاالیتعداد

𝑛𝑝 : T1 هردوره سفارش تعداد کاالی نهایی تحویل داده شده به خریدار در 

qB اندازه انباشته کاالی نهایی تحویلی از تولید کننده به خریدار :

QB : کل مقدار سفارش از کاالی نهایی برای خریدار در هر چرخه

qp : t  کاالی نهایی تولید شده در زمانمقدار

qpw مقدار مواد اولیه از تامین کننده به انبار تولیدکننده در هر بار تحویل :

پارامترها

𝑇2 = (𝑛𝑝 + 1)𝑡

𝑇1 = 𝑛𝑝𝑡 + 𝑡3

6083



qB اندازه انباشته کاالی نهایی تحویلی از تولید کننده به خریدار :

QB :  چرخهکل مقدار سفارش از کاالی نهایی برای خریدار در هر

qp :t مقدار کاالی نهایی تولید شده در زمان

qpw مقدار مواد اولیه از تامین کننده به انبار تولیدکننده در هر بار تحویل :

qnpw آخرین مواد اولیه تحویل داده شده از تامین کننده به انبار تولید کننده :

Qs : 𝑇2 کننده دردورهمواد اولیه سفارشی از تامین کل 

Qpw مقدار مواد اولیه از تامین کننده خارجی به تامین کننده در هر بار تحویل :

Qnpw مواد اولیه از تامین کننده خارجی به تامین کننده در آخرین تحویل سفارشیمقدار  :

Ap : T  موجودی کاالی نهایی تولید کننده درکل

IB(t) :t  سطح موجودی کاالی نهائی خریداردر زمان

Ipi(t) :t  زمان تولید کننده در سطح موجودی کاالی نهایی

Ipw(t) :t در زمان کنندهسطح موجودی مواد اولیه برای انبار تولید 
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Is(t) : سطح موجودی مواد اولیه در زمان برای انبار تامین کننده

TCB هزینه کل برای خریدار :

TCp کنندههزینه کل برای تامین  :

TCpw هزینه کل برای انبار تولید کننده :

TCs هزینه کل برای تامین کننده :

TC : هزینه کل برای انبار تامین کننده

D : نرخ تقاضای هفتگی از کاالی نهایی برای خریدار

A : هزینه سفارش دهی برای خریدار در هر سفارش

FB هزینه دریافت کاالی نهایی برای خریدار در هردریافت :

HB هزینه نگهداری هر واحد کاال در هر واحد زمان برای خریدار :

PB هزینه واحد رو به زوال کاالی نهایی خریدار :

θB نرخ زوال برای کاالی نهایی خریدار :

P : نرخ تولید هفتگی برای تولیدکننده از کاالی نهایی

Sp هزینه راه اندازی برای تولیدکننده :

Fp هزینه تحویل دادن کاالی نهایی برای تولیدکننده :

Hp هزینه نگهداری هر واحد کاال در هر واحد زمان برای تولیدکننده :

Pp هزینه هر واحد رو به زوال برای تولیدکننده برای کاالی نهایی :

θp نرخ زوال برای کاالی نهایی تولیدکننده : 6283



P : نرخ تولید هفتگی برای تولیدکننده از کاالی نهایی

Sp هزینه راه اندازی برای تولیدکننده :

Fp هزینه تحویل دادن کاالی نهایی برای تولیدکننده :

Hp هزینه نگهداری هر واحد کاال در هر واحد زمان برای تولیدکننده :

Pp هزینه هر واحد رو به زوال برای تولیدکننده برای کاالی نهایی :

θp تولیدکنندهنرخ زوال برای کاالی نهایی  :
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Fpw هزینه دریافت مواد اولیه برای تولیدکننده :

Hpw هزینه نگهداری هر واحد مواد اولیه در انبار تولیدکننده :

Ppw هزینه هر واحد رو به زوال برای مواد اولیه تولیدکننده :

θpw نرخ زوال برای مواد اولیه تولیدکننده :

S : هزینه سفارش دهی برای تامین کننده برای مواد اولیه

Fs هزینه تحویل مواد اولیه برای تامین کننده :

Hs هزینه نگهداری هر واحد مواد اولیه برای تامین کننده :

Ps هزینه هر واحد رو به افول مواد اولیه تامین کننده :

θs نرخ زوال برای مواد اولیه تامین کننده :
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خریدارمدل موجودی کاال نهائی برای 
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سطح موجودی کاالی نهایی تولید کنندهمدل 
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:مدل موجدی مواد اولیه انبار تولید کننده
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مدل موجودی تامین کننده

7283
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در هفته24000: نرخ تولید کاالی نهایی

دالر در هر بار راه اندازی 500: هزینه راه اندازی

دالر در هر بار تحویل150: هزینه تحویل به خریدار

دالر12هر واحد در هفته : هزینه نگهداری 

دالر90هر واحد در هفته برابر : هزینه خرابی و زمال

0.095: نرخ زوال

دالر در هر دریافت20: هزینه دریافت مواد اولیه

دالر10هر واحد در هفته : هزینه نگهداری مواد اولیه

دالر85هر واحد : هزینه خرابی مواد اولیه

0.09: نرخ خرابی مواد اولیه

اطالعات پارامتر تولید کننده 
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دالر در هر دریافت20: هزینه دریافت مواد اولیه

دالر10هر واحد در هفته : هزینه نگهداری مواد اولیه 

دالر85هر واحد مواد اولیه : هزینه خرابی زوال

0.09: نرخ خرابی

دالردر هر سفارش250: هزینه سفارش مواد اولیه

دالر در هربار تحویل125: هزینه تحویل مواد اولیه تولید کننده

دالر در هفته8هر واحد : هزینه نگهداری مواد اولیه

دالر75هر واحد : هزینه خرابی و زوال

0.1: نرخ خرابی

اطالعات پارامتر تامین کننده
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t=nمقادیر هر متغیر به از 
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که باید نگرش یک پارچه  به مدل داشته در مدل موجودی چند سطحی مهم ترین نکته این است

.باشیم

[6,7]گیرینتیجه 

.می توان در این مدل از تصمیمات استراتژی و تصمیمات تاکتیکی استفاده کرد

و تخصیص به دنبال دست یابی به اهداف مکان یابی و تعیین تعداد کارخانجات: تصمیمات استرتژیک

.انبار های منتخب  به کارخانجات و تخصیص خرده فروشان به انبار های منتخب است

ز انبار ها تعیین میزان سطوح ذخیره احتیاطی  و میزان سفارش کاال در هریک ا:تصمیمات تاکتیکی

.را مشخص می کند
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