
 

 

 

 

 

 

 2932پاییز و زمستان ، (2)، شماره (7)مدیریت تولید و عملیات، دوره چهارم، پیاپی

 21/3/32: پذیرش                    23/6/39: دریافت

 55 -72: صص

 

 pirayesh@um.ac.ir                                                                              نویسنده مسؤول *

 

. 
 

 نهیبه اندازهو  حمل بهینه  وسیله ی و تعیینموجود نیتام های تاسیس ارائه

  یبحران طیشرا در سفارش
 (خراسان خودرو رانیا: یمورد مطالعه)

 

 2، رضا جوانشیر*1محمدعلی پیرایش نقاب

 دانشگاه فردوسی مشهد وه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی،گر استادیار-2

  (مرکز تهران)صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مهندسی  دارش کارشناس -2

 

 چکیده

. اسات ( مادل ویلساون  )سیاست تامین بعضی از اقالم بر اساس مدل سااده قععای   ،در ایران خودرو خراسان

دلیا   ه ایان وعاعیت را با   . شودریزی شده محقق نمیبعضی مواقع بنا به دالیلی دریافت کاال در زمان برنامه

 ارائه سیاسات  ،هدف از این مقاله. نامیم می شرایط بحرانی ، گیرد تولید در آستانه توقف قرار می اینکه خط

ها، تابع هزیناه کاه شاام      در مورد هر یک از سیاست. های مختلف تامین موجودی در شرایط بحرانی است

س کمینه کردن سازی شده و بر اسا مدل ،دهی، نگهداری و حم  و نق  است توقف خط، سفارش های هزینه

مدل این مقاله به صورت عددی بارای دو قععاه   . گردد آن، نوع وسیله حم  و مقدار بهینه سفارش تعیین می

هاای پیشانهادی باه     کاارگیری سیاسات   هدهد با  نتایج نشان می .کار برده شد هاز اقالم ایران خودرو خراسان ب

 .شود یمخراسان منجر کاهش هزینه نسبت به سیاست فعلی ایران خودرو 

 

 .سیاست کنترل موجودی، شرایط بحرانی، زمان تحوی  متغیر، حم  و نق  :كلیدی های واژه
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 مقدمه -1

است که در  یکنترل و نگهداری موجودی یکی از مسائل 

این . گیرد های مختلف اقتصاد مورد توجه قرار می بخش

ها  ای که تمامی سازمان به گونه ؛موعوع بسیار مهم است

غفلت از . ها درگیر هستند وزانه با موجودیبه صورت ر

تواند به  ها می اهمیت موجودی در بسیاری از سازمان

مخصوصاً اگر  ؛معنای تععیلی و شکست سازمان باشد

دیگر فاکتورهای تولید به خوبی برای دستیابی به نیازهای 

 . مشتریان مدیریت نگردند

د و ها برای تولید کاال و ارائه خدمت، به موا سازمان

. نمایند کنندگان آن تأمین می قععات نیاز دارند و از عرعه

هدف اصلی از مدیریت مواد اولیه و قععات مورد نیاز، 

کاال و قععات به میزان  ،این است که اوالً در هنگام نیاز

باشد و ثانیاً مقدار کاال و قععات به  مورد نظر موجود 

 ههزین زیاد که آنقدریعنی نه  ؛باشد "مناسب"اندازه 

ای را بر سازمان تحمی  نماید و نه  العاده انبارداری فوق

به عبارت دیگر، . آنقدر کم که خط تولید متوقف شود

های  منافع ناشی از دارا بودن موجودی بیش از هزینه

 . کمبود آن باشد
 

 ضرورت بررسی مدل -1-1

ها  کی از فاکتورهایی که تأثیر زیادی بر میزان موجودیی

ها باید به صورت دقیق  مدیریت موجودیدارد و در 

زمان تحوی  . هاست زمان تحوی  موجودی ،دشوکنترل 

. فاصله زمانی بین انجام سفارش تا دریافت کاالست

های  پویایی و عدم قععیت در زمان تحوی  به شک 

های مرتبط با این موعوع در نظر  مختلف در پژوهش

ثیرش بر تأعلت زمان تحوی  به دلی  . گرفته شده است

کاهش در زمان تحوی  مواد اولیه  ،مثال برای)ها  هزینه

و ( شود باعث کاهش سعح موجودی در خط تولید می

کاهش زمان تحوی  باعث افزایش  ،مثال رایب)درآمدها 

( شود پذیری می افزایش انععاف علتمزیت رقابتی به 

در . یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت عملیات است

های مرتبط با کنترل موجودی، هم  شبسیاری از پژوه

های قععی و هم احتمالی، زمان تحوی  به عنوان  مدل

شود،  یک متغیر غیر قاب  کنترل و ثابت در نظر گرفته می

های واقعی، زمان  در بسیاری از موقعیت ،با این حال

 .استتحوی  متغیر و قاب  کنترل 

ها بیان شد و  با توجه به اهمیتی که برای موجودی

ها دارد در این  ثری که زمان تحوی  بر مدیریت موجودیا

تعیین سیاست تامین موجودی در شرایط بحرانی با  ،مقاله

در اینجا شرایط . است شدهزمان تحوی  متغیر بررسی 

کنیم که به دالی  وجود  بحرانی را به زمانی اطالق می

فاکتورهای عدم اطمینان، که در شرایط واقعی معموالً 

افتد، موجودی به طور ناخواسته به صفر  ق میزیاد اتفا

کند و خعوط تولید در آستانه توقف قرار  کاهش پیدا می

 . گیرند می

ایده این موعوع از ایران خودرو خراسان گرفته شده 

واحد لجستیک ایران خودرو خراسان در تأمین . است

قععات مورد نیاز تولید ممکن است با شرایط بحرانی 

این شرایط ممکن است به  ،صورت کلی به. رو شود هروب

 :یکی از دالی  زیر رخ دهد

عاادم ارسااال محمولااه توسااط تااأمین کننااده در زمااان  -

 ؛ریزی شده برنامه

دریاافتی در بازرسای کیفای قععاات       رد ک  محمولاه  -

 ؛ورودی

 ...افزایش یکباره تقاعا و  -

ایران خودرو  های کی از اجزای زمان تحوی  سفارشی

زمان حم  و نق  متغیر . نق  است خراسان زمان حم  و

بیشتر   به این معنی که با صرف هزینه ؛و قاب  کنترل است
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توان از وسیله حم  و نق  سریعتر استفاده کرد و در  می

 .زمان تحوی  را کوتاه نمود ،نهایت

 برایسیاستی که واحد لجستیک ایران خودرو خراسان 

ست که اقدام این ا ،کند مقابله با شرایط بحرانی اتخاذ می

گذاری با استفاده از سریعترین وسیله حم   به سفارش

اطمینان از برآورده شدن  برای ،نماید و همزمان با آن می

سفارش دیگری با استفاده از  ،موجودی مورد نیاز

ای که در شرایط  معموالً وسیله)حم  ارزانتر ی وسیله

نیز ( شود ریزی شده از آن استفاده می عادی و برنامه

در شرایط بحرانی دو  ،به عبارت دیگر. کند ادر میص

کارشناس واحد لجستیک اندازه  وشود  سفارش صادر می

را بدون رویکرد علمی و به صورت تجربی  ها سفارش

 .کند تعیین می

که  را های دیگری قصد داریم سیاست ،ر این مقالهد

توان برای مقاب  با شرایط بحرانی اتخاد نمود معرفی  می

 . ی نماییمو بررس

 
 مرور ادبیات -1-2

شرایط بحرانی ناشی از وجود ریسک و عدم قععیت در 

یک مدل (  2333)گیولو و همکاران . تامین کاالست

در شرایعی که عدم قععیت در تامین کاال را موجودی 

هدف آنها کمینه کردن . کنند بررسی می ،وجود دارد

حدود های نگهداری و کمیود در یک افق زمانی م هزینه

آنها از  ،دلی  اینکه افق زمانی محدود استه ب. است

ریزی پویا مقدار حداکثر سفارش  طریق یک مدل برنامه

و لی و ( 2999)محبی . کنند در هر دوره را تعیین می

اثر عدم قععیت در تامین کاال را بر ( 2992)همکاران 

ای  های کالسیک مرور دائم و مرور دوره روی سیاست

مدل یک ( 2997)دادا و همکاران . دکنن بررسی می

کننده معالعه  ای را در شرایط عدم قععیت در تامین دوره

کننده از بین چند  هدف آنها انتخاب تامین. کنند می

سیستم موجودی ( 2929)لی و چن . کننده است تامین

کنند که کاالی خود را از  یک خرده فروش را بررسی می

کننده قاب  اطمینان  مینتا. کند کننده تهیه می یک تامین

سیاستی که آنها برای . همواره در دسترس نیست نبوده،

سیاست  ،اند کنترل موجودی خرده فروش در نظر گرفته

کننده  مدتی از طول یک دوره تامین. ای است مرور دوره

. در دسترس است و در غیر از آن در دسترس نیست

برای  نویسندگان مقاله با در نظر گرفتن مقادیر مختلف

 ،کننده در دسترس است میانگین زمانی که تامین

چن و . کنندسناریوهای مختلف تامین کاال را بررسی می

یک مدل کنترل موجودی را بررسی ( 2922)همکاران 

تواند تهیه  کننده می کنند که در آن کاال از چندین تامین می

هایی ممکن است  دلی  وجود ریسکه ب. شود

ریزی  ند سفارش خود را در زمان برنامهای نتوا کننده تامین

کننده  در این شرایط کاال از تامین .شده ارسال نماید

موعوع مورد بررسی در این مقاله . شود دیگری تهیه می

که هزینه احداث  طوریه ب ؛کنندگان است مکانیابی تامین

های سیستم موجودی کمینه  کنندگان و هزینه مکان تامین

سیستم ( 2922)و گیری ( 2922)چن و همکاران . گردد

کنند که کاالی  موجودی یک خرده فروش را معالعه می

تامین . کند کننده تهیه می مورد نیاز خود را از دو تامین

تامین . اما قاب  اعتماد نیست ،کننده اول ارزانتر است

هدف آنها تعیین . استکننده دوم گرانتر ولی قاب  اعتماد 

. کدام از تامین کنندگان است بهینه سفارش از هر  اندازه

مقابله با شرابط بحرانی  برایسیاستی که در این تحقیق 

ه بر اساس زمان تحوی  متغیر از طریق ب ،شود اتخاذ می

در ادامه . کارگیری وسای  حم  و نق  متفاوت است

با موعوع زمان های انجام شده  تعدادی از پژوهش

مقاالت مرتبط  بسیاری از. کنیم را مرور میتحوی  متغیر 
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با مسائ  کنترل موجودی زمان تحوی  را به عنوان یک 

، 2317کاندانس،)اند گرفته نظر متغیر غیر قاب  کنترل در

های  ولی در بسیاری از موقعیت، (،2369 هدلی و ویتین،

 ،به عبارت دیگر .عملی زمان تحوی  قاب  کنترل است

گردد،  کوتاه یتواند با شارژ هزینه اعاف زمان تحوی  می

که باعث کاهش هزینه نگهداری موجودی اطمینان 

متدی را برای زمان تحوی   (2332) لیائو و شیو. گردد می

 مستق  ءتوان آن را به سه جز کنند که می پیشنهاد می

نق  و  حم  و  هزینههای مدیریتی،  هزینه: تقسیم کرد

تعیین  ،هدف این روش. کننده هزینه تسریع در تأمین

هزینه مورد انتظار  که طوریه ب ؛حوی  استطول زمان ت

تر  مدلی عمومی. گرددبرای سیاست مرور پیوسته مینیمم 

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

را با افزودن مقدار سفارش به عنوان  ،رویکرد لیائو و شیو

در مدل لیائو و شیو تنها . اند یک متغیر تصمیم توسعه داده

به عنوان متغیر تصمیم در نظر گرفته شده زمان تحوی  

کنند که میزان سفارش از پیش تعیین  است و فرض می

دایا و رائوف -ولی در مدل توسعه یافته بن ،شده است

عالوه بر زمان تحوی ، مقدار سفارش نیز به عنوان متغیر 

 اویانگ و همکاران. تصمیم در نظر گرفته شده است

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

روشی ابتکاری ( 2331) موون و چوی. دهندمیتوسعه 

برای بهبود هر دو مقدار سفارش و نقعه سفارش در مدل 

 لن و همکاران اند و ایجاد کرده و همکاران اویانگ

ای برای بهبود آن مدل پیشنهاد  روش ح  ساده (2333)

اویانگ و  مدل ارائه شده( 2337) اویانگ و وو. کنند می

همکاران را با در نظر گرفتن نرخ سفارش عقب افتاده به 

کنند این  ند و فرض میا هعنوان متغیر تصمیم توسعه داد

نرخ به طول زمان تحوی  در مدت کمبود وابسته است و 

دو مدل جداگانه با فرض اینکه زمان تحوی  دارای تابع 

 دایا-نهریج و ب. نمایند ارائه می ،های مختلف است توزیع

با ترکیبی از سفارش عقب افتاده و فروش  مدلی (2333)

د و کاهش بهینه در زمان نکن از دست رفته پیشنهاد می

که با  ،های موجودی احتمالی تحوی  در تعدادی از مدل

 ،سفارش ترکیب شده است  گیری میزان بهینه تصمیم

هزینه هر کدام از ( 2992) پن و همکاران. گردد تعیین می

زمان تحوی  را  به عنوان تابعی از دو مقدار  اجزای

و  کنند سفارش و زمان تحوی  کاهش یافته تعریف می

شود و پس از آن  ابتدا مدلی با تقاعای نرمال ارائه می

مدل موجودی با تابع توزیع ناشناخته برای تقاعا مورد 

مدیریت ( 2995)ب چاندرا و گرابیس. گیرد بحث قرار می

ه زمان تحوی  متغیر و هزینه با توجه ب ،موجودی

و انتخاب اندازه زمان اند  کردهبررسی ، را تدارکات

های کاهش زمان تحوی  و  تحوی  براساس منافع و هزینه

را معالعه نموده و مدلی برای  اتافزایش هزینه تدارک

توسعه  اتارتباط بین بهینگی موجودی و هزینه تدارک

تقاعای  یمدل موجود( 2997) چن و چانگ. اند داده

با توجه به زمان تحوی  متغیر و محدودیت  را فصلی

ای  مدل بازنگری دوره( 2991)لین  .نمایند میمنابع ارائه 

شام  زمان تحوی  متغیر و سفارش عقب  ،موجودی

افتاده به منظور بهینه نمودن همزمان طول دوره بازنگری، 

نرخ سفارش عقب افتاده و زمان تحوی  را با هدف 

. کند میمودن متوسط ک  هزینه سالیانه بررسی مینیمم ن

نرخ سفارش عقب افتاده با ( 2993)یانگ و همکاران 

زمان تحوی  متغیر را زمانی که قاب  تفکیک به چندین 

بررسی و  است،جزء و قاب  کاهش با اعمال هزینه 

همزمان مقدار سفارش بهینه و زمان تحوی  را با هدف 

نمایند و با استفاده  میکاهش هزینه ک  موجودی تعیین 

از تئوری فازی به تعریف فاکتورهای عدم قععیت 

مدل موجودی ( 2993)رویچاودهاری . پردازند می



 

 53./..سفارش نهیبه اندازهو  حم  بهینه  وسیله ی و تعیینموجود نیتام های تاسیس ارائه

احتمالی برای کاالهای فاسدشدنی را با فرض اینکه 

بررسی و  ،قیمت فروش تابعی کاهشی از زمان باشد

تقاعا و زمان تحوی  هر  ،در این مدل. است کردهمعالعه 

فی هستند و با هدف ماکزیمم نمودن سود میزان دو تصاد

در مدل مرور ( 2993)لو . نماید سفارش را تعیین می

پیوسته، در شرایط زمان تحوی  قاب  کنترل، با هدف 

ی سفارش  مینیمم نمودن متوسط هزینه سالیانه نقعه

( 2922)فرگانی و همکاران . نماید مجدد را تعیین می

یوسته، شام  کمبود و مدل موجودی با سیاست مرور پ

هنگامی که زمان تحوی  با  را هزینه نگهداری متغیر

معالعه و زمان تحوی   ،اعمال هزینه قاب  کاهش است

 .نمایند بهینه و مقدار سفارش بهینه را تعیین می

توان نتیجه گرفت  بر اساس مرور ادبیات انجام شده می

 تامین موجودی در شرایط بحرانی با زمان ی در زمینه

 . تحوی  متغیر تحقیقی انجام نشده است

 

 معرفی مدل -2

یعنی اینکه دریافت مواد و قععاات ماورد    شرایط بحرانی

در . ریزی شده محقق نشود نیاز خط تولید در زمان برنامه

ی مانناد هزیناه توقاف خاط     یها این شرایط وجود هزینه

کند سیاستی برای تامین مواد و قععاات ماورد    ایجاب می

هایی که در این مقالاه   چارچوب سیاست. ذ شودنیاز اتخا

تاوان زماان    بر این اساس اسات کاه مای    ،شود معرفی می

به خدمت گرفتن وسای  حما    راهتحوی  سفارش را از 

ها، هزیناه   معیار ارزیابی سیاست. داد و نق  متفاوت تغییر

، هزینااه کاا  اساات کااه شااام  هزینااه توقااف خااط    

حما  و نقا    هزیناه   دهای، هزیناه نگهاداری و    سفارش

نوع  ،ها در هر یک از سیاست ،تصمیم هایمتغیر. شود می

 . وسیله حم  و اندازه سفارش است

کااه در را مفروعاااتی هااا،  قباا  از معرفاای سیاساات 

 :کنیم شود را معرفی می ها استفاده می سازی سیاست مدل

 .تقاعا قععی و نرخ آن ثابت و یکنواخت است -

تخفیاف  و  قیمت واحد کااال مشاخص و ثابات اسات     -

 .قیمت کاال وجود ندارد

 .ریزی نامحدود استافق برنامه -

های نگهداری متناسب با متوسط سعح موجودی هزینه -

 .است

 .کمبود مجاز نیست -

 .استوابسته زمان تحوی  به وسیله حم  انتخابی  -

هزیناه حما  را در بار     ،دهی ثابت بوده هزینه سفارش -

 .گیردنمی

هر  .تلف استناوگان حم  متشک  از وسای  حم  مخ -

به میازان اساتفاده از    دارد کهثابت  ای وسیله حم  هزینه

کاه باه    دارد یآن بستگی ندارد و هزیناه متغیار   ظرفیت

 .استوابسته تعداد حم  کاال 

پارامترها و متغیرهای مورد استفاده در ایان مساأله باه    

 :شوند صورت زیر تعریف می

D :در واحد زمان تقاعای کاال نرخ. 

A :دهی سفارش بتهزینه ثا. 

h :ک واحد کاال در واحد زمانی نگهداری هزینه. 

C : واحد کمبود یکهزینه توقف خط به ازای. 

Li :حم   زمان تحوی  وسیلهi ،امi=1,2,…,n. 

Ri :  هزینه ثابت استفاده از وسیله حمi،امi=1,2,…,n 

.Vi :      هزینااه متغیاار اسااتفاده از وساایله حمااi ،ام

i=1,2,…,n. 

Qwi : سافارش در صاورت اساتفاده از     هیناه ب انادازه

 .i=1,2,…,n، ام در شرایط عادیiوسیله حم  
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Kwi: سافارش دهای،    هاای  شام  هزینه)مینیمم هزینه

( i=1,2,…,n ام،iنگهداری و استفاده از وسایله حما   

 .در شرایط عادی

Qw :سفارش در شرایط عادی بهینه اندازه. 

Tw :ر طول فاصله زمان دریافت دو سفارش متوالی د

 .شرایط عادی

R* : بهینه در شرایط عادی هزینه ثابت وسیله حم. 

V* :هزینه متغیر وسیله حم  بهینه در شرایط عادی. 

Kji :هاای   شام  هزیناه )هزینه مقابله با شرایط بحرانی

توقف خط،  سافارش دهای، نگهاداری و حما  و     

ام واستفاده از وسیله j در صورت اتخاذ سیاست( نق 

 .امiحم  

F :ها ثابت تغییر در برنامه سفارش ی ههزین. 

Tmax :    ماکزیمم طول بازه پوشاش داده شاده توساط

 .های مقابله با شرایط بحرانی سیاست

n : تعداد وسای  حم  و نق. 

، شرایعی است که سیستم تاامین موجاودی   شرایط عادی

با توجه به اینکاه تقاعاا    .نیست با مشک  خاصی مواجه

لذا در شارایط   ،از نیستو ثابت است و کمبود مج یقعع

عااادی ماادل موجااودی معااابق بااا ماادل ساااده قععاای   

در شرایط عادی، مقدار اقتصادی سفارش (. 2شک )است

و مینیمم هزینه ک  طباق مادل ویلساون قابا  محاسابه      

 :است
 

n,...,1i,DVh)RA(D2

DV
2

Q
h
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iiwi
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 وسیله حم تعیین بهینه سفارش و  اندازهبرای محاسبه 

را  Kwi( n،...،2=i)وسای  حم  مقاادیر  همهبهینه، به ازای 

، مقادار بهیناه   Kwiمحاسبه و بار اسااس کمتارین مقادار     

و وسیله حم  بهیناه را در شارایط عاادی    ( Qw)سفارش

R. نیمک تعیین می
Vو  *

 هاای  را به ترتیب به عنوان هزینه *

ثابت و متغیر استفاده از وسایله حما  بهیناه در شارایط     

 .گیریم ر نظر میعادی د

ریازی شاده    در زمان برنامه ها در شرایط عادی سفارش

 2گردد و نمودار موجودی باه صاورت شاک     تأمین می

 .خواهد بود

 
 (شرایط عادی)زمان  -نمودار موجودی .2شک  

 

شارایط   2 معاابق شاک    t0کنایم در زماان    فرض مای 

در  ،باه دالیلای  ، بناا  Qwیعنی سفارش  ؛بحرانی پیش آید

موجودی به صفر رسایده  سعح  و دریافت نگردد t0زمان 

در ایان   .خط تولید در آستانه توقف قرار گیرد درنتیجهو 

هااای زیاار را بااه عنااوان   تااوان سیاساات ماای ،صااورت

مقابلاه باا شارایط     برایآلترناتیوهای پیش روی مدیریت 

 .بحرانی تعریف نمود

 ؛صدور سفارش بحرانیعدم  -2

 ؛یک سفارش بحرانی محدود صدور -2

 ؛صدور یک سفارش بحرانی آزاد -9

 .سیاست ایران خودرو خراسان -2

، سفارشی است که هنگام وقوع سفارش بحرانیمنظور از 

. شاود  مقابله با این شرایط صادر مای  برایشرایط بحرانی 

کاه  را هاا، تاابع هزیناه    برای هر یک از سیاست ،در ادامه

دهای، نگهاداری و    های توقف خط، سافارش  جمع هزینه

ناسایی کرده و بر اسااس آن مقادار   ش ،حم  و نق  است

 موجودی

 زمان

Qw Qw Qw 

t1 t0 

(2) 

(2) 



 

 62./..سفارش نهیبه اندازهو  حم  بهینه  وسیله ی و تعیینموجود نیتام های تاسیس ارائه

و نااوع وساایله حماا  را تعیااین  بحراناایبهینااه ساافارش 

 . نماییم می

 
 (شرایط بحرانی)زمان  -نمودار موجودی .2شک  

 

 های مقابله با شرایط بحرانی هزینه سیاست -3

 سفارش بحرانی صدورعدم : سیاست اول -3-1

در این سیاست برای مقابله با شرایط بحرانی اقدامی 

در شرایط بحرانی  ،به عبارت دیگر. گیرد صورت نمی

دریافت محموله  2شود و معابق شک   سفارشی داده نمی

اتفاق  t1در زمان  ها بعدی طبق برنامه عادی سفارش

خط تولید با  t1تا  t0لذا در بازه زمانی  .خواهد افتاد

میزان کمبود در . ماندکمبود مواجه است و متوقف می

از آنجا که هزینه هر واحد . است Qwاین بازه به اندازه 

توقف خط در  لذا هزینه ،واحد پولی است Cکمبود کاال 

 :عبارت است از [t0,t1] بازه

 CQK w1  

نماش داده  Twاست که با  Qw/Dبرابر [t0,t1]  طول بازه

 .ودش می

 
صتتدور یتتا ستتفارش بحرانتتی : سیاستتت دوم -3-2

 محدود

ک ، یا  (t0)، در لحظه وقوع شرایط بحرانی 9معابق شک  

 Qiانادازه ایان سافارش    . شاود  صادر میسفارش بحرانی 

این سافارش  . شود حم  می iاست و با استفاده از وسیله 

 taتاا   t0فاصله زماانی باین   . گردد دریافت می taدر زمان 

بارای اینکاه    .اسات  i ان تحوی  وسایله حما   برابر با زم

 t1رخ ندهاد و از زماان    ها تغییر در برنامه عادی سفارش

به بعد شرایط عادی دنبال شود، الزم است اندازه سفارش 

باه اتماام برساد؛ باه      t1طوری انتخاب شود تا در زماان  

عبارت دیگر، اندازه این سفارش محدود به این است که 

را برآورده سازد، از ایان رو،   t1تا  taاز زمان  فقط تقاعا

 . امیمن آن را سفارش بحرانی محدود می
 

 
 (سیاست دوم) زمان -نمودار موجودی. 9شک  

 
به عنوان سفارش بحرانای از   Qiدر این سیاست، مقدار 

 :شودفرمول زیر محاسبه می

DLQQ iwi  

به صورت  t1تا  t0ه در بازه زمانی هزین ،در این سیاست

 :زیر قاب  محاسبه است

nih
D

Q
VQRADCLK i

iiiii
,...,2,1,

2

2

2  

شام  هزینه توقف خاط تاا زماان دریافات     ( 5)رابعه 

دهی، هزینه ثابت حما ،   سفارش بحرانی، هزینه سفارش

هزینه متغیر حم  و هزیناه نگهاداری سافارش بحرانای     

 :مداری( 5)در ( 2)با جایگزین کردن رابعه . است
 

n,...,2,1i,h
D2

)DLQ(

V)DLQ(RADCLK

2

iw

iiwiii2







 

 
جهت تضمین اینکه سفارش بحرانای در زماان کمباود    

 :دریافت شود الزم است محدودیت زیر را اعمال نماییم

 موجودی

 زمان

Qi 
Qw Qw 

t1 t0 ta 

 موجودی

 زمان

Qw Qw 

t1 t0 

(9) 

(2) 

(5) 

(6) 

(9) 
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wi TL  

مان تحوی  وسیله داللت بر این دارد که ز( 7)رابعه 

 .باشد دوره کمبودحم  انتخابی کوتاهتر از طول 

 

 ور یا سفارش بحرانی آزادصد: سیاست سوم -3-3

،  یک سفارش بحرانی در 2در این سیاست، معابق شک  

دریافات   taاین سفارش در زماان  . شود صادر می t0زمان 

در اندازه . سازد را برآورده می tbگردد و تقاعا تا زمان  می

زماان اتماام   )tbاین سفارش محدودیتی وجاود نادارد و   

باه   .باشاد  t1د از تواند هر زماانی بعا   می( سفاش بحرانی

 .  نامیم آن را سفارش بحرانی آزاد می علت،همین 

تغییر ایجاد  ها در این سیاست، در برنامه عادی سفارش

 tbباه   t1از ( Qw)شود و زمان دریافت سفارش عاادی   می

 .شود منتق  می
 

 
 (سیاست سوم)زمان -نمودار موجودی. 2شک  

 
، tbتاا   t0در فاصاله زماانی   این سیاسات،   هزینه اعمال

 tbتاا   t0فاصاله زماانی   . شاود  محاسبه می( 1)طبق رابعه 

 .است Li+Qi/Dبرابر 

n,...,2,1i,)DV)RA(Dh2)(
D

QQ
L(

Fh
D2

Q
VQRADCLK

**wi

i

2

i

iiiii3








 

دریافت زمان مجموع هزینه توقف خط تا ( 1)رابعه 

دهی، هزینه ثابت حم ،  سفارش بحرانی، هزینه سفارش

رش بحرانی، هزینه متغیر حم ، هزینه نگهداری سفا

هزینه تغییر برنامه، منهای هزینه برنامه عادی سفارشات 

عادی   دلی  اینکه برنامهه ب) است tbتا  t1در فاصله 

برنامه  هزینه ،انتقال یافته است tbبه  t1از زمان  ها سفارش

های این  از هزینه tbتا  t1در فاصله  ها عادی سفارش

 (. سیاست کم شود

بهینااه ساافارش  مقاادار( 1) گیااری از رابعااه بااا مشااتق

 :شودمحاسبه می

h

D)VV(

h

)RA(D2
Q i

**
*

i





 

 
دیاده  ( F)هزینه تغییار برناماه    این سیاست درکه  از آنجا

ای باشاد تاا    لذا مقدار سفارش باید به انادازه  ،شده است

الزم اسات   ،از ایان رو  .باه اتماام برساد    t1از زمان  پس

 :اییممحدودیت زیر را برای مقدار سفارش اعمال نم

n,...,1i,DLQQ iwi  

الزم است زمان  ،سیاست دوم مشابه ،در این سیاست

 کمبودتحوی  وسیله حم  انتخابی کوتاهتر از طول بازه 

وسیله حملی که این  ،به عبارت دیگر .(Li<Tw)باشد

 های انتخاب حذف می از گزینه ،شرط را نداشته باشد

 .شود

 

 رو خراسانسیاست ایران خود: سیاست چهارم -3-4

سیاستی  ، توعیح داده شد 2-2طور که در بخش  همان

مقابله با  برایکه واحد لجستیک ایران خودرو خراسان 

این است که به  ،کند شرایط بحرانی اتخاذ می

حم   ی گذاری با استفاده از سریعترین وسیله سفارش

مورد  کاالیاطمینان از برآورده شدن  برای .نماید اقدام می

با استفاده از همزمان با سفارش اول ارش دیگری سف، نیاز

ای  وسیله ،وسیله حم  معمولی)حم  معمولی ی یلهوس

ریزی شده از آن  است که در شرایط عادی و برنامه

 موجودی

 زمان

Qi Qw Qw 

tb t0 ta t1 

(7) 

(1) 

(3) 

(29) 
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در  ،به عبارت دیگر. کند نیز صادر می( شود استفاده می

کارشناس . شود شرایط بحرانی دو سفارش صادر می

و نوع وسیله حم   اه  واحد لجستیک اندازه سفارش

را بدون رویکرد علمی و به صورت تجربی سفارش دوم 

 .کند تعیین می

در این قسمت قصد داریم سیاست ایران خودرو 

چنانچه بخواهیم نمودار . سازی کنیم را مدلخراسان 

به نموداری  ،موجودی را در این سیاست رسم کنیم

 .خواهیم رسید( 5)مشابه شک 

 
ایران  فعلی زمان سیاست -نمودار موجودی. 5شک  

 خودرو خراسان

هنوز موجاودی سافارش    tdدر زمان ( 5)معابق شک  

 Q2که سفارش دوم باه میازان    به اتمام نرسیده( Q1)اول 

برابار باا زماان     taتاا   t0زماان   ی فاصله. شود میدریافت 

 تاا  t0تحوی  سریعترین وسیله حم  است و فاصله زمان 

td     برابر با زمان تحوی  وسیله حم  انتخااب شاده بارای

 .سفارش دوم است

به صورت زیر قابا    tcتا  t0در بازه  این سیاستهزینه 

براباار بااا     tcتااا   t0فاصااله زمااانی  . محاساابه اساات 

Lmin+(Q1+Q2)/D است. 
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هزینه توقف  :به ترتیب عبارتند از( 22)جمالت رابعه 

دهی بارای   ، هزینه سفارششا دریافت اولین سفارخط ت

دو سفارش، هزینه ثابت حم  سفارش اول، هزینه ثابات  

حم  سافارش دوم، هزیناه متغیار حما  سافارش اول،      

هزینه متغیر حم  سفارش دوم، هزینه نگهداری سفارش 

اول و دوم، هزینااه نگهااداری ساافارش دوم از زمااان    

و هزیناه  ( tb)اولتا زمان اتمام سافارش  ( td)دریافت آن

تاا  ( t1)از زمان دریافت آن( QW)نگهداری سفارش عادی

در سیاسات فعلای ایاران    ) (tc)زمان اتماام سافارش دوم  

خورد خراسان تغییار در برناماه عاادی سفارشاات داده     

 (. شود دریافت می t1شود و سفارش عادی در زمان  نمی

و ناوع وسایله    هاا  اندازه سفارش ،طور که ذکر شد همان

باا   .گردد دوم به صورت تجربی تعیین میسفارش حم  

و ناوع وسایله    Q1 ،Q2)قرار دادن مقادار ایان پارامترهاا    

هزینه تحمی  شده به شرکت ایران ( 22)در رابعه ( حم 

 .کردتوان محاسبه  خودرو خراسان را می

بااه ترتیااب زمااان   Vminو  Lmin ،Rmin( 22)در رابعااه )

بات و هزیناه متغیار ساریعترین وسایله      تحوی ، هزینه ثا

سیاسات ایاران    2-2-9از آنجا که در بخش . حم  است

لاذا سیاسات ایاران     ،دهایم  را بهبود می خراسان خودرو

و  فعلای دو حالات  ( سیاسات چهاارم  ) خراسان خودرو

 K4-1iم یهزینه آنها را به ترتیب با عال دارد که  افتهیبهبود 

 .(دهیم نمایش می K4-2iو 

 

 بهبود سیاست ایران خودرو خراسان -3-4-1

 ،(5شااک  )خراسااان ایااران خااودرو فعلاای در سیاساات

 شود که سفارش دوم ممکن اسات در زماانی  مالحظه می

گاردد کاه ایان    دریافت  ،که سفارش اول به اتمام نرسیده

همچنین، . کند خود هزینه نگهداری به شرکت تحمی  می

ود و سفارش ش تغییر داده نمی ها در برنامه عادی سفارش

عادی ممکن است در زمانی کاه سافارش دوم باه اتماام     

 موجودی

 زمان

Q2 
Qw 

Qw 

tc t0 ta t1 td tb 

Q1 

(22) 
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دریافت گردد که این امر نیز هزینه نگهاداری را   ،نرسیده

تاوان   این سیاست را مای  ،به همین علت. دهد افزایش می

به این گوناه بهباود داد کاه سافارش دوم در زماانی کاه       

و  رسد دریافات گاردد   موجودی سفارش اول به صفر می

ادی در زمانی که موجاودی سافارش دوم باه    سفارش ع

نماودار   ،در ایان صاورت  . رسد دریافات گاردد   اتمام می

 . قاب  نمایش است( 6)گردش موجودی به شک  

نوع  در سیاست فعلی ایران خودرو خراسان،همچنین، 

اندازه سفارشات به صاورت   وسیله حم  سفارش دوم و

و کمیناه  سازی تابع هزیناه   شود؛ با مدل تجربی تعیین می

و ناوع بهیناه    هاا  توان اندازه بهیناه سافارش   کردن آن می

 . دوم را تعیین نمودسفارش وسیله حم  

 ددوم نبایااساافارش در ایاان سیاساات وساایله حماا   

چرا که در این صاورت در واقاع    ،سریعترین وسیله باشد

گاردد و ایان   ک سفارش با سریعترین وسیله صادر مای ی

 .ودسیاست مشابه سیاست سوم خواهد ب

 

 
یافته ایران  زمان سیاست بهبود-نمودار موجودی .6شک  

 خراسان خورو

 

در ایاان سیاساات براباار بااا     tcتااا  t0فاصااله زمااانی  

Lmin+(Q1+Q2)/D  باازه در این  ه این سیاستهزین واست 

 :شودمحاسبه میبه صورت زیر 
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زماان    مجموع هزینه توقف خاط تاا   شام( 22)رابعه 

دهای بارای دو    دریافت اولین سافارش، هزیناه سافارش   

، و دوم ثابات حما  سافارش اول    ی هاا  سفارش، هزیناه 

، هزینااه و دوم متغیاار حماا  ساافارش اول  هااای هزینااه

نگهداری سفارش اول و دوم، هزینه تغییر برنامه، منهاای  

 tcتااا  t1در فاصااله  هااا هزینااه برنامااه عااادی ساافارش 

باه   t1از زماان   ها  دلی  اینکه برنامه عادی سفارش هب)است

tc در  هاا  لذا هزینه برنامه عادی سفارش ،انتقال یافته است

 (.های این سیاست کم شود از هزینه tcتا  t1فاصله 

الزم است زمان دریافت سفارش  ،طور که اشاره شد همان

ن زماا  ،دوم همزمان با اتمام سفارش اول باشد، از این رو

صااادور سااافارش دوم باااه انااادازه   بااارایمناساااب 

iL
D

Q
L  1

min  پس از زمانt0 است. 

در این سیاست، زمان تحوی  وسیله حم  انتخابی دوم 

wiعالوه بر اینکه باید در محدودیت  TL    ،صدق کناد

الزم اساات محاادویت
 

iL
D

Q
L  1

min  را نیااز پوشااش

 علتبه  tbر این صورت مجدداً در زمان زیرا در غی ،دهد

 کمبود مواجهتأخیر در دریافت سفارش دوم خط تولید با 

 .خواهد شد

باشد کاه   ای باید به اندازه Q1مقدار  6با توجه به شک  

را پوشش دهاد و باا    تقاعا تا زمان دریافت سفارش دوم

 :لذا ؛آن نیز همپوشانی نداشته باشد

)( min1 LLDQ i  
 
 :داریم( 22)در رابعه ( 29)گذاری رابعه  ا جایب
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 موجودی

 زمان

Q2 Qw Qw 

tc t0 ta t1 tb 

Q1 

(22) 

(29) 

(22) 
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  ، مقدار بهینهQ2نسبت به ( 22)با مشتق گرفتن از رابعه

 : را به صورت زیر خواهیم داشت آن
 

h
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به اندازه باشد کاه زماان اتماام     باید Q2عمناً، سفارش 

زیاارا در غیاار  ،باشااد t1ز یااا بعااد ا t1در زمااان ( tc)آن

خط تولید با کمبود مواجاه   t1تا  tcصورت، در فاصله  این

تاوان   نمای  t1سفارش عاادی را زودتار از زماان    )شود می

 :لذا( دریافت کرد
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برقارار   تسااوی به صاورت   (26) در صورتی که رابعه

 .شود میحذف ( 22)از رابعه ( F)هزینه تغییر برنامه ،شود
 

های مقابلته بتا شترایط بحرانتی و      مقایسه سیاست -2

 انتخاب سیاست بهینه

؛ هار سیاساتی کاه    اسات ها هزیناه   معیار مقایسه سیاست

ناوع وسایله    .سیاست بهینه اسات  ،کمترین هزینه را دارد

. حم  و اندازه سفارش بحرانی متغیرهای تصمیم هساتند 

نه سافارش  برای تعیین نوع بهینه وسیله حم  و مقدار بهی

شود که در هر سیاست به ازای هر  بدین صورت عم  می

باا توجاه باه معالاب     ) وسیله حم ، اندازه بهینه سفارش

مقدار هزینه سیاسات باه ازای   . گردد تعیین می(  9بخش 

وسیله حم  درنظر گرفته شده و مقدار بهینه سافارش باا   

 باه دلیا   . شود توجه به توعیحات این بخش محاسبه می

ر شرایط واقعی تعداد وسای  حم  و نق  محدود اینکه د

و قاب  شمارش است محاسبات به ساادگی قابا  انجاام    

 .است

های تعریف  برای انتخاب سیاست بهینه از بین سیاست

هزیناه مقابلاه باا     مقداربرای هر سیاست  دشده فوق، بای

باا  . را محاسبه و با هم مقایساه کنایم  ( Kji)شرایط بحرانی

شاود کاه در هار     مالحظه می Kijی تابع ساز توجه به مدل

زماان ایان تاابع متفااوت      ی ها طول دوره یک از سیاست

تااابع ( 9و  2شااک )اول و دوم هااای  در سیاساات. اساات

دهاد، در سیاسات    را پوشش مای  [t0,t1]هزینه بازه زمانی

را پوشاش   [t0,tb]تاابع هزیناه باازه زماانی    ( 2شک )سوم

تاابع  ( 6و  5شاک   )دهد و در سیاست ایران خاودرو  می

از ایان رو،  . دهاد  را پوشاش مای   [t0,tc]هزینه بازه زمانی

با توجه باه  . مستقیما با هم قاب  مقایسه نیستند Kijمقادیر 

ها Kijبرای مقایسه  ،است t0ها زمان  اینکه شروع تمام بازه

هاای مختلاف را باه     زمان در سیاسات  های ماکزیمم بازه

ای همااه باار .گیااریم ماایعنااوان بااازه مشااترظ در نظاار  

ها، هزینه را در این بازه مشترظ محاسبه و با هام   سیاست

 . کنیم می مقایسه

و . دهایم  نمایش مای  Tmax را بازمان  های ماکزیمم بازه 

 :عبارت است از

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

 
هاای مقابلاه باا شارایط      بنابراین، برای مقایسه سیاست

هاا را در باازه   Kijمقادیر  است بهینه،یبحرانی و انتخاب س

هزینه هار یاک از    ،لذا. نماییم محاسبه می Tmaxتا  t0زمان 

نحوه اصالح : )گردد ها به صورت زیر اصالح می سیاست

ها بر این اساس اسات کاه باه هزیناه هار یاک از        هزینه

از زماان اتماام    ،ها ها هزینه برنامه عادی سفارش سیاست

در سیاست :tbوم، در سیاست اول و د:t1)سفارش بحرانی

اعااافه ، Tmaxتااا زمااان  ( در سیاساات چهااارم :tcسااوم، 

 .(گردد می
 

(25) 

(26) 

(27) 
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 :      هزینه سیاست اول
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 :هزینه سیاست سوم
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 (:ایران خودرو خراسان)هزینه سیاست چهارم

 خراسان ت فعلی ایران خودروهزینه سیاس: 
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 :خراسان هزینه سیاست بهبود یافته ایران خودرو
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 نتایج عددی -5

در این قسمت کاربرد نتایج ایان تحقیاق را باه صاورت     

عددی بر روی دو نمونه از قععات ایران خودرو خراسان 

تخاب شده پلوس و لوله ترماز  دو قععه ان. دهیم نشان می

دهاد   تامین این قععات نشان می یهستند که سابقه تاریخ

در ایان   .شرایط بحرانی برای این قععات رخ داده اسات 

 خراساان بیاان  قسمت ابتدا سیاست فعلی ایاران خاودرو   

سپس با رویکردی که در این مقاله تشاریح شاد    شود می

 .رددگ سیاست بهینه برای این دو قععه تعیین می

 

 اطالعات قطعات
واحد است، هر  2999تقاعای هفتگی برای قععه پلوس 

قیماات دارد و هزینااه  ریااال2999999واحااد آن حاادود 

. به ازای هر واحد در هفته اسات  ریال299999نگهداری 

واحد اسات،   2999تقاعای هفتگی برای قععه لوله ترمز 

قمیات دارد و هزیناه    ریاال  299999هر واحد آن حدود 

باه ازای هار واحاد در هفتاه      ریاال  29999ری آن نگهدا

 . است

  تاوان از ساه وسایله    این قععات میو نق   برای حم 

زمان )اطالعات مربوط به وسای  حم . حم  استفاده کرد

 2طباق جادول   ( ثابت و متغیر حما   های تحوی ، هزینه

 .است
 

 اطالعات وسای  حم  و نق   .2جدول 

هزینه متغیر 

 (Vi)حمل

ازای  تومان به)

 (كاال هر واحد

هزینه ثابت 

 (Ri)حمل

 (تومان)

زمان 

 (Li)تحویل

 (ساعت)

نوع وسیله 

 (i)حمل

 

199 29999 3 2 

299 299999 22 2 

29 599999 21 9 

 

دهی،  ای، از جمله هزینه سفارش سایر اطالعات هزینه

برای  ها هزینه توقف خط و هزینه تغییر برنامه سفارش

 .است 2ول دو قععه مشابه و طبق جد
 

(21) 

(23) 

(29) 

(22) 

(22) 
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 ای اطالعات هزینه .2 جدول

-هزینه سفارش

 (A)دهی

(تومان)   

 (C)هزینه توقف خط

تومان به ازای هر ) 

 (كاال واحد

 (F)هزینه تغییر برنامه

(تومان)   

59999 999999 299999 
 

 خراسان فعلی ایران خودرو سیاست

در ایران خودرو خراسان، هنگاام باروز شارایط بحرانای     

سیاست فعلی به این صورت است که  ،سبرای قععه پلو

و  2واحاد باا وسایله حما       39ک سفارش باه تعاداد   ی

 599همزمان با سافارش اول سافارش دومای باه تعاداد      

 . شودصادر می 9حم   یواحد با وسیله

سیاست فعلی برای مقابله با شرایط بحرانای قععاه لولاه    

 259ک سفارش به تعاداد  یترمز به این صورت است که 

و همزماان باا سافارش اول     2حما    یباا وسایله  واحد 

 9حما    یواحد با وسیله 2999سفارش دومی به تعداد 

 . شودصادر می

 تعیین سیاست بهینه

کارگیری  هبه ترتیب نتایج حاص  از ب 2و  9ول اجد

پلوس و لوله ترمز را  قععاتهای مختلف برای  سیاست

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

بدست آمده و هزینه  9سفارش بر اساس معالب بخش 

 2مربوط به آن با توجه به توعیحات و روابط بخش 

 . محاسبه شده است

 

 

 پلوسقععه های مقابله با شرایط بحرانی برای  و هزینه در سیاست ، نوع وسیله حم مقدار سفارش. 9 جدول

 وسیله حمل               سیاست 

 3وسیله حمل 2لوسیله حم 1وسیله حمل 

 مقدار سفارش

 (واحد)

 هزینه

 (تومان)

 مقدار سفارش

 (واحد)

 هزینه

 (تومان)

 مقدار سفارش

 (واحد)

 هزینه

 (تومان)

عدم تغییر در برنامه : اول

 ها سفارش
9 52212522 9 52212522 9 52212522 

صدور یا سفارش بحرانی : دوم

 محدود
229 26621635 39 25523979 7 59179929 

صدور یا سفارش بحرانی : سوم

 آزاد
229 26621635 279 25292377 212 59237192 

سیاست فعلی ایران : 1-چهارم

 خراسان خودرو
- - - - 

599 

واحد با 39همزمان)

 (2وسیله حم 

21222222 

سیاست بهبود یافته : 2-چهارم

 خراسانایران خودرو 
-  -

279 

 واحد99همزمان)

 (2با وسیله حم 

26692622 

212 

واحد 229مزمانه)

 (2با وسیله حم 

26739669 
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، برای قععه پلوس اتخاذ 9با توجه به نتایج جدول 

کمترین هزینه را  2با وسیله حم   2-سیاست چهارم

سفارش  2واحد با وسیله حم   99در این سیاست . دارد

 2واحد با وسیله حم   279شود و همزمان با آن  داده می

ین سیاست هزینه ا. شود سفارش داده می

اتخاذ این سیاست در مقایسه با . تومان است26692622

با هزینه )سیاست فعلی ایران خودرو خراسان

منجر به کاهش هزینه به اندازه ( 21222222

 .شود تومان می2623779

 

 لوله ترمز قععه های مقابله با شرایط بحرانی برایو هزینه در سیاست ، نوع وسیله حم مقدار سفارش .2 جدول

 وسیله حمل                                              سیاست 

 3وسیله حمل 2وسیله حمل 1وسیله حمل 

مقدار 
 سفارش

 (واحد)

 هزینه
 (تومان)

 مقدار سفارش
 (واحد)

 هزینه
 (تومان)

 مقدار سفارش
 (واحد)

 هزینه
 (تومان)

 226979259 9 226979259 9 226979259 9 عدم تغییر در برنامه سفارشات: اول

صدور یا سفارش بحرانی : دوم
 محدود

992 26799592 992 25259522 222 59719122 

صدور یا سفارش بحرانی : سوم
 آزاد

992 26799592 917 25279722 227 59669919 

سیاست فعلی ایران : 1-چهارم
 خراسان خودرو

- - - - 

2999 
واح259همزمان)

د با وسیله 
 (2حم 

21926162 

سیاست بهبود یافته ایران : 2-چهارم
 خراسان خودرو

-  -
917 

واحد با 99همزمان)
 (2وسیله حم 

26693191 

227 

واحد 229همزمان)

 (2با وسیله حم 

26395975 

، برای قععه لوله ترمز، 2با توجه به نتایج جدول 

کمترین هزینه را  2با وسیله حم   2-سیاست چهارم

سفارش  2ه حم  واحد با وسیل 99در این سیاست . دارد

 2واحد با وسیله حم   917شود و همزمان با آن  داده می

 266931919هزینه این سیاست . شود سفارش داده می

اتخاذ این سیاست در مقایسه با سیاست فعلی . است ریال

ایران خودرو خراسان به کاهش هزینه به اندازه 

 .شود میریال منجر  29179299

پلوس و لوله ترمز به در این مثال عددی، دو قععه 

توان  عنوان نمونه آورده شده تا نشان داده شود می

. بخشیدسیاست فعلی ایران خودرو خراسان را بهبود 

بهبود سیاست مقابله با شرایط بحرانی برای این دو قععه 

کند؛  جویی هزینه ایجاد می صرفه ریال 99967399جمعا 

یران ا. برای هر قععهریال  25999999طور متوسط  هب

کند، با فرض اینکه  قععه تامین می 2199خودرو خراسان 

بار در سال دچار شرایط  این قععات، یک% 29تامین 

سازی سیاست تامین موجودی در  بحرانی شود، بهینه

به کاهش هزینه به منجر طور متوسط  هشرایط بحرانی، ب

 .شود در سال میریال  2799999اندازه 
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 تحلیل حساسیت

ای در  منظور نشان دادن اثر پارامترهای هزینه به ،در ادامه

انتخاب سیاست بهینه، بر روی تعدادی از پارامترهای 

هزینه تغییر برنامه،  و ای از جمله هزینه توقف خط هزینه

تحلی  حساسیت انجام  بر اساس اطالعات قععه پلوس،

 .دهیم می
 

 C نتایج تحلی  حساسیت پارامتر. 5جدول 

 ریال)C (ریال)هزینه بهینه سیاست میزان سفارش

 9999999 266926229 2-چهارم 2واحد با وسیله حم  99و  2واحد با وسیله حم 279

 2999999 51179519 2-چهارم 2واحد با وسیله حم  99و  2واحد با وسیله حم 279

 299999 26926229 2-چهارم 2واحد با وسیله حم  99و  2واحد با وسیله حم 279

 99999 7963779 سوم 2یله حم واحد با وس279

 22269 5956939 اول عدم صدور سفارش 

 

 (C)هزینه توقف خط تحلیل حساسیت -1

 Cبا کااهش مقادار پاارامتر    دهد  نشان می 5نتایج جدول 

 ریاال  99999 مقادار و در  یاباد  مای میزان هزینه کااهش  

یعنی  ؛به سیاست سوم 2-سیاست چهارمسیاست بهینه از 

و  کناد تغییر مای واحد  279به میزان  صدور یک سفارش

در بهیناه  سیاسات   اداماه یاباد  در صورتی که این کاهش 

سیاست اول که  ،مجدداً تغییر کرده ریال C=22269 مقدار

باه عناوان سیاسات     ،به معنی عدم صدور سفارش اسات 

میازان   Cبا توجه به اینکه پاارامتر  . گردد میانتخاب بهینه 

کناد باا    ط را تعیاین مای  تحمی  هزینه به دلی  توقف خا 

نزدیک شدن این مقدار به صفر هزینه کمتری بر ساازمان  

 .است منعقیگردد و لذا عدم صدور سفارش  تحمی  می

 

 

 F نتایج تحلی  حساسیت پارامتر. 6جدول 

سیاست  میزان سفارش 
 بهینه

 (ریال)F (ریال)هزینه

 2999999 266926229 2-چهارم 2واحد با وسیله حم  99و  2واحد با وسیله حم 279

 2299999 266226229 2-چهارم 2واحد با وسیله حم  99و  2واحد با وسیله حم 279

 2279529 266216359 دوم 2واحد با وسیله حم 229

 2599999 266216359 دوم 2واحد با وسیله حم 229

 

 (F)تغییر برنامه ی هزینه تحلیل حساسیت -2

به ازای تغییر در  ای است که مقدار هزینه Fپارامتر 

با افزایش  .گردد به مدل اعافه می ها عادی سفارش  برنامه

 ،نشودتا زمانی که سیاست عوض  در مقدار این پارامتر

میزان سفارش  ،افزایش پیدا کرده سیاستفقط هزینه 

در مقدار دهد  نشان می 6نتایج جدول . کند نمیتغییر 

یاست به س 2-سیاست چهارمسیاست بهینه از  227952

در سیاست دوم تغییر در برنامه عادی . کند تغییر میدوم 
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در هزینه این  Fوجود ندارد، لذا مقدار  ها سفارش

شود و به همین دلی  است که با  سیاست وارد نمی

سیاست بهینه به سمت سیاست دوم می   Fافزایش 

همچنین، مقدار آن تاثیری بر اندازه سفارش و . کند می

هزینه و مقدار  دارد و با افزایش آنهزینه سیاست دوم ن

 .ماند سفارش ثابت می
 

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه -6

در این مقاله با الگوبرداری از سیستم تأمین موجودی در 

شرایط بحرانی در ایران خودرو خراسان مدلی برای 

گیری در شرایط بحرانی با مد نظر قرار دادن زمان  تصمیم

مقابله با شرایط بحرانی،  رایب. دیحوی  متغیر ارائه گردت

 ،سازی سیاست فعلی ایران خودرو خراسان عالوه بر مدل

نتایج . سازی شد های دیگری نیز ارائه و مدل سیاست

دهد اتخاذ سیاست بهینه نسبت به  عددی نشان می

جویی  سیاست فعلی ایران خودور خراسان منجر به صرفه

  حساسیت همچنین، با انجام تحلی. شود ها می در هزینه

سیاست خاصی شود  بر روی برخی از پارامترها نتیجه می

پیشنهاد توان  نمیبه عنوان سیاست بهینه در تمام موارد 

هر کدام از  ،بلکه با توجه به مقادیر پارامترهای مدل ،کرد

انتخاب بهینه به عنوان سیاست ها ممکن است  سیاست

  .شوند

به صورت  ها هزینه تغییر برنامه سفارش ،در این مقاله

توان در توسعه این مدل به  ثابت در نظر گرفته شد که می

 ،همچنین. گرفتزمان در نظر  وابسته بهصورت متغیر 

نرخ تقاعای کاال به صورت ثابت فرض شده است که 

های احتمالی مدل را در  توان با در نظر گرفتن نرخ می

 .های آتی توسعه داد وهشژپ
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