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چکیده 
زنجیرههای تأمین ،شامل شبکهای از سازمانها و افراد درگیر در برآوردهکردن نیاز مشتری هستند.
افزایش پژوهشها و عالیق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین ،بررسی رفتار
سیستمهای شبکه زنجیره تأمین را ضروری کرده است .در این پژوهش سعی شده است ،تأثیر متغیرهای
مربوط به مقدار و عدمقطعیت تقاضا و همچنین عدماطمینان شرکای زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره
تأمین در یک زنجیره تأمین تولید تجهیزات پزشکی دوسطحی بررسی شود .شاخص میزان برآوردهسازی
تقاضای مشتری و اثر شالق چرمی بهعنوان دو شاخص عملکردی زنجیره تأمین بررسی شدند .برای
تحلیل رفتار سیستم نسبت به تغییر متغیرهای عدمقطعیت ،از پویاییهای سیستم استفاده شده است که
یکی از ابزارهای نیرومند برای تحلیل و درک رفتار عملیات در زنجیرههای تأمین است .نتایج پژوهش
نشان میدهد که افزایش مقدار تقاضا ،عدمقطعیت تقاضا ،عدماطمینان سیستم تولیدی و توان تأمینکننده
اثر زیادی بر تشدید اثر شالق چرمی و کاهش میزان برآوردهسازی تقاضای مشتری در طول زنجیره
تأمین دارد.
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.1مقدمه 
1

امروزه تمایل بنگاههای اقتصادی به رقابت مبتنی بر زنجیره تأمین ( )SCتبدیل شده است.
بر اساس تعریف انجمن حرفهایهای مدیریت زنجیره تأمین ( ،2)CSCMPزنجیره تأمین جریانی
از مواد و اطالعات در فرایندهای لجستیکی است که از مرحله دستیابی به مواد اولیه تا تحویل
محصول نهایی به مشتریان نهایی وجود دارد [ .]6چاپرا و میندل ( ،)2013نیز زنجیره تأمین را
بهصورت تمام اجزایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در برآوردهکردن تقاضای یک مشتری
درگیر هستند ،تعریف کردهاند .در یک زنجیره تأمین ،سه نوع جریان شامل جریان مواد،3
اطالعات 4و منابع پولی 5وجود دارد []5؛ درنتیجه ،هدف زنجیره تأمین بهبود عملکرد کل شبکه از
طریق مدیریت و کنترل کارا و اثربخش مجموعهای از فعالیتهای هماهنگشده و همچنین سه
جریان یادشده در طول شبکه زنجیره تأمین است .
توسعه محصول جدید ( 6)NPDو نوآوری مهمترین اجزای توسعه اقتصادی و رشد و بقای
شرکتها محسوب میشود [ .]13توسعه محصوالت موفق و نوآورانه بهشدت به دلیل و منطق
وجودی شرکتها وابسته است .شرکتها برای اینکه موفق باشند باید محصوالت و خدماتی را
انتخاب کنند که بتوانند از طریق آن برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند و خود را از رقبا متمایز
سازند .هر فرایند  NPDنیازمند مدیریت ریسکهایی است که زنجیره تأمین را تحتتأثیر قرار
میدهد .برای مثال ،باید پیشبینی مناسبی از تقاضای بازار و سهم بازار احتمالی شرکت در دست
داشت تا بتوان بر آن اساس برنامه تولید مناسبی را اجرا کرد؛ از طرفی ،خرید مواد اولیه محصول
جدید ،سطح موجودی اطمینان محصول کامل شده و بهطورکلی سطح موجودیهای هر یک از
اجزای زنجیره تأمین برای پاسخگویی به تقاضای مشتری همگی بخشی از تصمیمهایی است که
در توسعه یک محصول جدید اتخاذ میشود.
هدف این پژوهش ،مدلسازی پویاییهای یک زنجیره تأمین تولیدی در راستای توسعه یک
محصول جدید است .سطح پیچیدگی زنجیره تأمین نیز با فرض سهسطحیبودن 7برای زنجیره
تأمین در نظر گرفته شده است تا بتوان عملکرد زنجیره را در شرایط مختلف عملیاتی سنجید و
درنهایت رفتار پویای زنجیره تأمین را شناخت و بهبود داد .یکی از رویکردهای متداول شبیهسازی
استفاده از رویکرد پویاییهای سیستم ( 8)SDاست []14؛ بدین منظور از رویکرد  SDبرای

1. Supply chain
2. Council of SC Management Professionals
3. Material
4. Information
5. Financial
6. New product development
7. Three echelon
8. System dynamics
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ساخت مدل و سنجش عملکرد سیستم استفاده شده است SD .کمک خواهد کرد تا بتوان دیدی
کلی از سیستم داشت و به هم پیوستگی میان کارکرد1های مختلف و یا چرخههای 2مختلف در
یک زنجیره تأمین را بهعنوان یک سیستم شناسایی کرد [ .]15توانایی فهم کل سیستم به همراه
تحلیل تعامل میان اجزای متنوع یک سیستم یکپارچه و درنهایت پسخوراند ،3بدون شکستن
سیستم به اجزای آن SD ،را به یک روششناسی ایدهآل برای مدلسازی شبکههای زنجیره
تأمین تبدیل کرده است .ساختاری برای تحلیل کل زنجیره تأمین یک محصول جدید در قالب
یک مدل  SDدر این پژوهش ارائه شده است و درنهایت سناریوهای مختلفی بهمنظور شناسایی
رفتار پویای سیستم ارائه و تحلیل شده است .در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از
ابزار مناسب  SDسناریوهای مختلف شرایط آتی ورود این محصول به بازار موردسنجش قرار
گیرد و اقدامات پیشگیرانه الزم برنامهریزی شود.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

یکی از موضوعهای حیاتی در زنجیره تأمین اثر شالق چرمی یا اثر تقویت است .اثر شالق
چرمی 4توصیف میکند که چطور افزایش سفارشها و بهتبع آن افزایش موجودی در یک زنجیره
تأمین رخ میدهد و این افزایش موجودیها با حرکت به سمت باالدستی زنجیره ،بیشتر میشود.
فارستر ( ،)1961این پدیده را بررسی کرد [ .]8وی رفتار پویای کنترل تولید در سیستمهای
صنعتی تولید و توزیع را بررسی کرد .سیستمی که او مطالعه کرد یک زنجیره تأمین ساده شامل
یک خردهفروش ،یک مرکز توزیع ،یک انبار و یک مکان تولید بود .هر موجودیت فقط
میتوانست از اطالعات موجود در محل خود برای سفارشگذاری استفاده کند .مورد دیگری که او
بهعنوان پیشفرض سیستم موردبررسی در نظر گرفت ،تأخیرهای زمانی بود که بین مراحل
مختلف زنجیره وجود داشت .فارستر ( ،)1961نشان داد که اثرات  10درصد افزایش در فروش
خردهفروش بر سطوح سفارش و موجودی کل بازیگران زنجیره اثر بسیار شدیدی دارد .تالش
برای کمّیسازی اثر شالق چرمی توسط تعدادی از پژوهشگران صورت گرفته است .چن و
همکاران ( ،)2000اثر شالق چرمی را نسبت واریانس تقاضا در دو مرحله متوالی زنجیره تأمین
تعریف کردهاند .آنها یک زنجیره تأمین  Kمرحلهای را با فرض زمان تأخیر مشخص و تقاضای
احتمالی در نظر گرفتند و حد پایین اثر شالق چرمی را تعریف و نشان دادند که اثر شالق چرمی
را نمیتوان بهطور کامل از زنجیره تأمین حذف کرد .فقیه و همکاران ( )1393نیز با استفاده از
مدلسازی روس  SDزنجیره تأمین خدمات ارتباط ثابت ایران را بررسی کردند [ .]7آذر و
1. Function
2. Cycle
3. Feedback
4. Bullwhip effect
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همکاران ( )1392با استفاده از  SDتعامل بین زنجیره صنعت و دانشگاه را موردبررسی قرار دادند
و بر اساس سناریوهای مختلفی وضعیت ارتباط این دو در پرتو برنامه پنجم توسعه را تبیین کردند
[.]2
در سالهای اخیر شرکتها بر نحوه ورود به بازار و برآوردهسازی الزامات مشتریان از طریق
بهبود ویژگیها و فرایندهای محصول با هدف افزایش سهم بازار و سوددهی تمرکز کردهاند؛
بنابراین طراحی و توسعه محصول به موضوعی مهم و پرطرفدار در مبانی نظری تبدیل شده است
[.]4
برای بقا در محیط کسبوکار فعلی ،زنجیرههای تأمین بهمنظور بهبود توسعه محصول خود بر
حوزههای مختلفی تمرکز میکنند که ازجمله میتوان به شناسایی نیازهای مشتریان برای توسعه
پیوسته محصول جدید ،بهبود کیفیت محصول و شتاببخشیدن به فرایند تجاریسازی اشاره کرد.
مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین نقش همکاری با تأمینکنندگان و خریداران در فرایندهای
توسعه محصول جدید را بهطور عمیق بررسی کرده است .برای مثال ،توینگ ( ،)2007روابط میان
تولیدکننده وسایل نقلیه و شش تأمینکننده کلیدی که به طراحی نهایی محصول منجر میشود
را بررسی کرده است .همانطور که ذکر شد ،شکلهای متفاوتی از همکاری بین تأمینکنندگان و
مشتریان در توسعه محصول جدید تجزیهوتحلیل شده است ازجمله :ایجاد نوآوری تأمینکننده
[]9؛ درگیری زودتر تأمینکنندگان در]10[ NPD؛ مشارکت و سرمایهگذاری تأمینکننده؛
یکپارچگی تأمینکننده؛ توسعه تأمینکننده و مشارکت مشتری.
کاربرد مدلسازی پویاییهای سیستم در مدیریت زنجیره تأمین ( 1)SCMریشه در
پویاییهای صنعتی دارد .نخستین کار انجام شده در مدلسازی  SDمرتبط با  SCMتوسط
فارستر ( )1958است .امروزه کاربرد مدلسازی  SDدر مدیریت زنجیره تأمین در حوزههای
مختلفی ازجمله مدیریت زنجیره تأمین سبز بینالمللی ،مدیریت موجودی سبز ،طراحی زنجیره
تأمین سبز ،نوسانات تقاضا ،پدیداری اطالعات ،تصمیمگیری در مدیریت موجودی ،بازمهندسی
زنجیره تأمین و رویکرد یکپارچه پویاییهای سیستم مطرح شده است.
مینگیشی و تیِل ( SD ،)2000را بهبود درک بهتر از رفتار لجستیک پیچیده یک صنعت
غذایی یکپارچه و جامع استفاده کردند .آنها یک مدل کلی ارائه دادند؛ سپس نتایج شبیهسازی
قابلاستفاده کاربردی در زمینه محصوالت و پردازش ماکیان را عرضه کردند .استرمن (،)2000
یک مدل  SDکلی از ساختار مدیریت انبار را معرفی کرد که برای توضیحدادن منابع نوسان،
تقویت و تأخیر مشاهدهشده در زنجیره تأمین استفاده میشود .حافظ و همکاران ( ،)1996تحلیل و
مدلسازی یک زنجیره تأمین صنعتی دوسطحی مواجه شده در صنعت ساختمان را با استفاده از
1. Supply chain management
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یک ساختار پویایی سیستم جامع شرح دادند؛ بهعالوه از نتایج شبیهسازی برای مقایسه
استراتژیهای مهندسی مجدد مختلف استفاده کردند.
در پژوهشی در صنعت گوشت ،مدل  SDبهمنظور ابزاری برای مصورکردن حرکات کل
زنجیره استفاده شد .مدیران زنجیرههای تأمین گوشت باید انتظار تغییرات و اختالالت زنجیره را
پیشبینی و توانایی مدیریت مؤثر زنجیره را داشته باشند .ابزار مدلسازی پویای زنجیره ،انسجام و
یکپارچگی عوامل مهم در هر سطح زنجیره را فراهم میکند [.]12
پژوهش حاضر برخالف پژوهشهای پیشین بر شبیهسازی شرایط آتی زنجیره تأمین یک
محصول جدید متمرکز شده است؛ ضمن اینکه از روشهای سناریوسازی اوزبایراک نیز بهره
گرفته شده است [ .]11این پژوهش شرایط آتی را در یک زنجیره تأمین سهسطحی مدلسازی
کرده است؛ درحالیکه در گذشته اغلب شبیهسازیها در یک زنجیره تأمین یک و دوسطحی
انجام شده است.

روششناسيپژوهش 

.3

زمانی که یک سیستم پیچیده است ،استفاده از مدلهای شبیهسازی بهدالیل متعددی مرجح
بر سایر روشهای حل است [ .]1زمان موردنیاز برای یافتن راهحلی برای یک مدل تحلیلی
ممکن است بیشازحد طوالنی شود و مدلساز به این جمعبندی برسد که یک راهحل تحلیلی به
دلیل دشواریهای واضح ریاضیاتی بهسختی بهدست میآید؛ عالوه بر این ،مدلساز ممکن نیست
بتواند جنبههای رفتاری سیستم موردبررسی را در قالب یک مدل تحلیلی فرمولبندی کند .در
مقابل ،مدلسازی شبیهسازی میتواند بهطور مجازی هر سیستمی را با لحاظ مجموعهای از
مفروضات در نظر بگیرد .دلیل اساسی آن است که شبیهسازی برای مدلسازی پیچیدگی مناسب
است؛ درحالیکه مدلهای شبیهسازی میتوانند مدلهای پیچیدهتری را با لحاظ سایر بازیگران
زنجیره تأمین نیز مدلسازی کند .درنظرگرفتن همه پیچیدگیها میتواند مفاهیم اصلی موردنظر
در این پژوهش را پنهان کند.

1

توصیفمدلزنجیرهتأمین.زنجیره تأمینی که در این مقاله به آن اشاره شده است ،مربوط به
یک سیستم ترکیبی ساخت برای سفارش ( 2)MTOو ساخت برای انبار ( 3)MTSاست .مدل
زنجیره تأمین در این مقاله سهسطحی است .یک سطح مربوط به تولیدکننده ،یک سطح مربوط
به تأمینکننده و یک سطح مربوط به نمایندگان فروش (توزیعکننده) است و پویاییهای سیستم
1. Analytical model
2. Make to order
3. Make to stock

14

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 24زمستان 1395

در سطح عملیاتی 1بررسی شده است .تقاضا در سطح توزیعکنندگان بر اساس پیشبینی تقاضای
یکساله که به روش هموارسازی نمایی 2هموار شده ،در نظر گرفته شده است؛ درحالیکه
تقاضای مربوط به تولیدکننده بر اساس سفارشهای بازپرسازی 3نمایندگان فروش و سفارشهای
خرید به تأمینکننده نیز بر اساس تقاضای تولیدکننده مشخص میشود .شکل  ،1ساختار عمومی
زنجیره تأمین محصوالت تجهیزات پزشکی در ایران را نمایان میسازد .در این پژوهش یکی از
محصوالتی که اخیراً توسط یکی از شرکت های تولیدی تجهیزات پزشکی یکبار مصرف توسعه
یافته است به نام «لوله خأل خونگیری ( » 4)BCTدر نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه
BCTها انواع مختلفی دارند که در این پژوهش یک نوع خاص آن لحاظ شده است؛ از طرفی از
منظر تأمین نوع خاصی از مواد اولیه که ژل 5است در نظر گرفته شده است .با توجه به
محرمانهبودن اطالعات موردنظر ،داده های ممکن در این پژوهش ارائه شده است.

/

/
/

/
... /





شکل  .1ساختار عمومی زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی در ایران

مدل حاضر ،جریان مواد و اطالعات را نشان میکند .جریان مالی بهمنظور جلوگیری از
پیچیدگی مدل در نظر گرفته نشده است .زمان شبیهسازی ،یک سال در نظر گرفته شده بود و
نرمافزار  VENSIMبه کار رفت .نمودار جریان و انباشت ( 6)SFDسیستم تولیدی میتواند
1. Operational level
2. Exponential smoothing method
3. Replenishment orders
4. Blood collection tube
5. Gel
6. Stock and Flow Diagram
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بهمنظور شبیهسازی پویایی سیستم تولیدی بهکار گرفته شود SFD .بهکارگرفتهشده این پژوهش،
در شکل  2آورده شده است .نمودار شکل  ،2متغیرهای مورداستفاده در مدلسازی سیستم و
روابط میان آنها را نشان میدهد .این روابط بهمنظور برقراری معادالت ریاضی برای انجام
شبیهسازیهای مختلف و تحلیل رفتار پویای سیستم تعریف شدهاند .مستطیلها در شکل ،2
نمایانگر متغیرهای سطح 1یا انباشت و شیرها 2نشاندهنده متغیرهای جریانی هستند که در
افزایش یا کاهش متغیرهای سطح نقش ایفا میکنند .جریان فیزیکی مواد از طریق کمانهای دو
خط و جریان اطالعات با کمانهای تک خط نشان داده شدهاند .متغیرهای کمکی 3نیز در شکل
 2با حروف بزرگ نمایش داده شدهاند .بازه زمانی 4نیز باتوجه به پیشنهاد استرمن برابر
کوچکترین بازه زمانی در مدل ،برابر  0/05ماه در نظر گرفته شده است .فرضهای مدل SD
این پژوهش عبارتاند از:
ـ نمایندگان فروش اگر پاسخگوی تقاضایی بهطور کامل نباشند ،تقاضا از بین نمیرود و بهصورت
سفارشهای پاسخدادهنشده 5برای ارسال در دوره ارسال بعدی در نظر گرفته میشود؛
بهعبارتدیگر امکان برآوردهکردن ناکامل تقاضا از سوی نمایندگان وجود دارد؛
ـ با توجه به اینکه محصول جدید بوده است ،بر اساس تجربههای پیشین و پژوهش بازاری که
انجام شده بود ،تخمین تقاضای یکساله ولی بهطور ماهانه از خرداد  1394تا خرداد  1395برای
محصول جدید در نظر گرفته شده است؛
ـ علیرغم اینکه امکان برآوردهکردن ناکامل تقاضا توسط نمایندگان وجود دارد؛ بااینحال رضایت
مشتریان نیز بر اساس نسبت برآوردهشدن تقاضا اندازهگیری میشود؛
ـ زمانی که سفارشهای بازپرسازی نمایندگان برای تولیدکننده ارسال میشود ،با کمی تأخیر،
سفارشهای رسیده از کل نمایندگان تجمیع میشود و بر اساس سفارشهای تجمیعشده و
مقداری موجودی اطمینان موردنظر واحد فروش شرکت تولیدی ،سفارش تولید بارگزاری میشود؛
ـ برای ارسال کاال به نمایندگان ،زمان تأخیر حملونقل لحاظ شده است؛
ـ برای تولید طبق سفارش واحد فروش ،زمان تأخیری برای تولید کل سفارش موردنظر وجود
دارد؛
ـ برای دریافت مواد اولیه از تأمینکننده از زمان ارسال سفارش تا زمان دریافت آن زمانی
بهعنوان تأخیر وجود دارد؛

1. Level variable
2. Valves
3. Auxiliary variable
4. Time step
5. Backlogged orders
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1

بهمنظور مواجهه با سفارشهای

ـ نمایندگان فروش مقداری موجودی اطمینان ()SS
غیرپیشبینیشده نگهداری میکنند؛
ـ با توجه به جدیدبودن محصول ،هنوز ظرفیت تولید واقعی به ظرفیت تولید اسمی نزدیک نشده
است و بر اساس منحنی یادگیریای که درخصوص خطوط تولید مشابه از قبل بهدستآمده است
و فشاری که از سوی واحد بازرگانی برای برآوردهکردن سفارشها صورت میگیرد ،ظرفیت تولید
با گذشت زمان افزایش مییابد؛
ـ با توجه به سیاست مدیریت مجموعه ،در هر ماه تحت هر شرایطی یک میزان حداقل از
محصول جدید بهمنظور یادگیری و تولید دانش فنی و همچنین جلوگیری از بیکاری کارکنان
تولید میشود.
نمودار علّي معلولي .بهندرت اتفاق میافتد که متغیرهای یک سیستم برهم اثرگذار نباشند؛
بنابراین مفید است که قبل از ترسیم نمودار انباشت و جریان ( )SFDحلقههای اصلی مدل و
نمودار علّی معلولی ( )CLD2تشریح شوند؛ بدین منظور ،سه حلقه اصلی شامل حلقه توزیعکننده،
حلقه تولیدکننده و حلقه تأمین بررسی شدهاند .نوع اثر میان متغیرها در بخش توزیعکنندگان
(مثبت یا منفی) نیز روی شکل  ،2نشان داده شده است .در قسمت توزیعکننده  9حلقه ( 5حلقه
مثبت و  4حلقه منفی) وجود دارد که درنهایت تعامل میان این  9حلقه ،یک حلقه مثبت به وجود
میآورد.
یکی از حلقههای اصلی  CLDتوزیعکنندگان مربوط به حلقه منفی شامل سفارش بازپرسازی
نماینده ،سفارش تایید شده ،نرخ تحویل به نماینده و موجودی انبار نماینده است .زمانی که
نمایندگان سفارش خود را اعالم میکنند ،مقادیر سفارش تایید شده در واحد فروش مشخص
میشود؛ سپس بر اساس روش  MTOساخت صورت گرفته و نرخ تحویل به نماینده بر اساس
موجودی موردنظر و توان تولید مشخص میشود .در مرحله بعدی موجودی نمایندگان پر میشود
و مقدار موجودی نمایندگان بر مقدار سفارش جدید آنها نیز اثرگذار خواهد بود؛ در نتیجه هرچه
نمایندگان سفارش بیشتری میدهند ،در دفعات بعدی سیکل سفارش خود (با فرض مشخص
بودن تقاضا) با توجه به حجم باالتری از موجودی ،سفارش کمتری را ارائه خواهند داد.

1. Safety stock
2. Casual loop diagram
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انباشت سفارشات عقب افتاده -
+
+
+
نرخ تحویل سفارش عقب افتاده +
+

+

موجودی انبار نماینده
+

+
نرخ تحویل به مصرف کننده +

نرخ تحویل به نماینده

موجودی اطمینان نماینده

+

تقاضای پیش بینی شده
+
سفارش بازپرسازی نماینده
+
+

سفارش بوک شده
+

+ +
کل سفارشات

-

حداقل سفارش نماینده

شکل  .2نمودار علی معلولی توزیعکنندگان

حلقه مربوط به تولیدکننده نیز در شکل  ،3آورده شده است و مثبت و منفی بودن روابط نیز تعیین
شده است .یکی از حلقههای اصلی بخش تولیدکننده ،حلقه شامل نسبت موجودی به سفارشهای
تجمیعی ،تأثیر نسبت موجودی به سفارش بر درصد بهرهبرداری از ظرفیت ،نرخ تولید مازاد ،نرخ تولید
معمول اضافی ،موجودی تولیدشده ،نرخ حمل برای بستهبندی و موجودی بستهبندی شده است که یک
حلقه منفی است .این حلقه نشان میدهد که هر چه مقدار موجودی فعلی نسبت به تقاضا یا سفارش
واقعی بیشتر باشد نیاز به تولید کمتر خواهد شد و برعکس.
درصدبهرهبرداریمطلوب
ازظرفیت

 f 3ظرفیتمطلوبتولید
><Time

نرخيادگیری

نرختولیدمعمول
روزانه

- +
+
 + +نرختولیدمازاد -

تاثیرنسبتموجودیبهسفارشبر
درصدبهرهبرداریازظرفیت
نسبتموجودیبه

-

سفارشاتتجمیعي +

+

سفارشتجمیعيتولید

+
موجودیتولیدشده +
+
-

 +نرختولیدکل
++
تولیدبرنامهريزی
شده

نرختولیدمعمولاضافي
+

+
نرخحملبرایبستهبندی
-

+

+
+
نرختولیدبرنامهريزیشده
زمانتاخیراستريل

موجودیبستهبندیشده

شکل  .3نمودار علّی معلولی تولیدکنندگان
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حلقه مربوط به تأمینکننده نیز به همراه روابط مثبت و منفی در شکل  ،4مشخص است .در
این بخش نیز یک حلقه اصلی شامل مجودی ژل ،مقدار سفارش ژل و نرخ بازپرسازی ژل است.
این حلقه منفی بهطور خالصه نشان میدهد که هرچه موجودی ژل بیشتر باشد ،مقدار سفارش
موردنیاز ژل کمتر است و هرچقدر مقدار سفارش کمتر باشد ،نرخ بازپرسازی موجودی نیز کاهش
مییابد و برعکس.
نرخخروجژلازانبار
+
نرختولیدکل

نرخبازپرسازیژل

+

+

 +موجودیاطمینان +
مطلوبژل
+

حداکثرظرفیتممکن
+
-

+
زمانتاخیرخريد

+
موجودیژل
+

نرخمصرفژل

+
-مقدارسفارشژل

حداقلمقدارسفارش

شکل  .4نمودار علّی معلولی تأمینکننده

متغیرهایمدل.در مدلهای  ،SDمتغیرهای انباشت تجمیع یا انتگرال متغیرهای جریان است؛
خالص جریان در انباشت درواقع همان نرخ تغییر متغیر انباشت است .این نوع ساختار از طریق
رابطه  1و معادله انتگرال نشان داده میشود:
t

()1

) stock(t)= ∫ [inflow(s)- outflow(s)] ds+ stock(t0
t0

در رابطه  inflow(s) ،1نشاندهنده ارزش نرخ ورودی در هر زمانی مانند  sبین زمان اولیه
(  ) tو زمان فعلی ( )tاست .متغیرهای انباشتی که در این مدل استفاده شدهاند به همراه روابط
ریاضی هر یک در ادامه آمده است:
1
ـ سفارشهای عقبافتاده نمایندگان ( : )DBOاگر موجودی انبار نمایندگان بیشتر از مقدار
سفارشهای دریافتی آنها باشد ،سفارشی بیپاسخ نمیماند؛ ولی اگر موجودی نمایندگان کمتر از
مقدار سفارش دریافتی آنها باشد ،خود دو حالت دارد :اگر نرخ تحویل کاال به مشتریان کمتر از
تقاضای پیشبینیشده باشد ،تقاضای پیشبینیشده منهای نرخ تحویل کاال به مشتری (آن مقدار
0

1. Dealers backlogged orders
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از تقاضا که پاسخ داده نشده) بهعنوان سفارش عقبافتاده انباشت میشود و درصورتیکه نرخ
تحویل کاال به مشتری بیشتر از تقاضای آنها باشد ،بدیهی است که مقدار سفارش عقبافتاده
وجود نخواهد داشت؛ همچنین همواره نرخ تحویل سفارشهای عقبافتاده نیز باید از این مقدار
کسر شود تا مقدار خالص انباشت سفارشهای عقبافتاده بهدست آید؛ درنتیجه ،رابطه ریاضی این
متغیر انباشت بهصورت زیر تعریف شده است .در نرمافزار  VENSIMبرای بیان عبارات شرطی
دوحالته از فرمول  IF THEN ELSEاستفاده میشود.
(Dealers backlogged orders =IF THEN ELSE (dealers )2
inventory>=Total orders, 0, IF THEN ELSE (delivery rate to
consumers<forecasted Demand, forecasted Demand- delivery rate to
consumers, 0))-backlogged orders delivery rate

ـ موجودی نمایندگان ( :1 )DIموجودی نمایندگان خالص جریان ورودی کاال به انبار نمایندگان
است ،یعنی کل ورودی کاال منهای خروجی کاال از انبار:
()3

Dealers inventory= delivery rate to dealer-delivery rate to
consumers

ـ موجودی تولیدشده ( :2)MIبا توجه به اینکه مقدار تولیدشده با کمی تأخیر وارد انبار میشود که
به میزان زمان موردنیاز برای تولید است ،رابطه ریاضی زیر تعریف شده است .برای درنظرگرفتن
تأخیر از تابع  DELAY FIXEDدر نرمافزار  VENSIMبرای نرخهای تولید استفاده شده
است .با توجه به اینکه موجودی یک متغیر انباشت است ،جریان ورودی آن نرخ تولید در شرایط
معمولی و نرخ تولید اضافه است و جریان خروجی انبار برای بستهبندی بهعنوان نرخ خروجی نیز
در نظر گرفته شده است.
()4

Manufactured inventory= planned production rate +production rate+
surplus production rate-shipment rate for packaging

1. Dealers inventory
2. Manufactured inventory
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ـ موجودی بستهبندیشده ( :1)PIموجودی بستهبندیشده بر اساس نرخ ورودی محصوالت
استریلشده و نرخ خروجی کاالهای ارسالشده برای نمایندگان محاسبه میشود .رابطه ریاضی
آن نیز بهصورت رابطه  5است:
()5

Packed inventory=shipment rate to packing-delivery rate to dealer

ـ موجودی مواد اولیه (ژل) ( :2)GIموجودی ژل نیز بر اساس نرخ ورودی بازپرسازی موجودی و
نرخ خروجی ژل که برای تولید مصرف میشود ،محاسبه میگردد .رابطه ریاضی آن به صورت
زیر است:
Gel inventory=replenishment rate-outflow rate
( )6
با توجه به اینکه ،محصول جدید است در خصوص تقاضای آن دادههای تاریخی وجود ندارد
و بر اساس کل اندازه بازار ،سهم بازار پیشبینیشده و نوسانات فصلی تقاضای واقعی برآورد شده
است؛ همچنین ،از تابع  Random Normalبرای مدلسازی رفتار عمومی تقاضا استفاده شده
است.
3
در این سیستم ،تقاضا ورودی کل سیستم خواهد بود و محرک رفتار کل سیستم محسوب
میشود .در مدل پیشنهادی فرض شده است ،تقاضاهایی که امکان پاسخگویی به آن وجود ندارد،
بهعنوان سفارشهای عقبافتاده در سیستم ذخیره و در دفعات بعدی ارسال میشوند .انعکاس
این دیدگاه ،در رابطه  1آمده است .تقاضاهای اعالمشده و سفارشهای عقبافتاده ،کل
سفارشها ( 4)TOرا تشکیل میدهند .ضمن اینکه تقاضای پیشبینیشده در نرخ تحویل
سفارشهای عقبافتاده و همچنین کل سفارشهای عقبافتاده نیز اثرگذار است؛ بهنحویکه نرخ
تحویل سفارشهای عقبافتاده ( 5)BODRبهصورت رابطه ریاضی  7تعریف شده است:
()7

Backlogged orders delivery rate = IF THEN ELSE (delivery rate to
consumers<=Total orders, dealers backlogged orders, IF THEN ELSE
(delivery rate to consumers>forecasted Demand, delivery rate to
))consumers-forecasted Demand, 0

1. Packed inventory
2. Gel Inventory
3. Driver
4. Total Orders
5. Backlogged Orders Delivery Rate
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از تابع  IF THEN ELSEدر ساخت رابطه ریاضی استفاده شده است .بهطور خالصه ،اگر
نرخ تحویل محصول کمتر از کل سفارش باشد؛ یعنی امکان ارسال سفارشهای عقبافتاده وجود
دارد؛ در غیر این صورت اگر نرخ تحویل محصول به مصرفکنندگان بیشتر از تقاضا باشد ،مقدار
نرخ تحویل سفارش عقبافتاده میتواند برابر مازاد نرخ تحویل محصول به مشتری و تقاضای
پیشبینیشده باشد؛ در غیر این صورت نیز امکان ارسال سفارش عقبافتاده وجود ندارد.
1
در قسمت نمایندگان ،یک متغیر بسیار مهم به نام سفارش بازپرسازی نمایندگان ( )DRO
وجود دارد .این متغیر خود تابعی از موجودی اطمینان نماینده ،حداقل مقدار سفارش نماینده (بر
اساس سیاست شرکت تولیدکننده مشخص شده است) ،موجودی انبار نماینده و کل سفارش
محاسبه میشود .رابطه ریاضی  ،8آن را تشریح میکند:
(Dealers replenishment order= IF THEN ELSE (dealers )8
inventory<Total orders, MAX (Total orders-dealers inventory +
DEALER SAFETY STOCK, DEALERS MINIMUM ORDER), MAX
((Total orders+ DEALER SAFETY STOCK), DEALERS MINIMUM
))ORDER

مقدار سفارش بازپرسازی بر اساس یک تابع شرطی ساخته شده است .این شیوه
سفارشگذاری پس از مصاحبههای انجامشده با نمایندگان لحاظ شده است.
در قسمت نمایندگان ،کل سفارشهای دریافت و موجودی نمایندگان ،نرخ تحویل به
مصرفکنندگان 2را مشخص میکند .این نرخ از نظر ریاضی بهصورت رابطه  9تعریف شده است:
()9

Delivery rate to consumers=IF THEN ELSE (dealers inventory>Total
)orders, Total orders, dealers inventory

قسمت بعدی این زنجیره تأمین ،جریانهای مواد و اطالعات شرکت تولیدکننده است .بر
اساس سفارش بازپرسازی نماینده و زمان موردنیاز برای جمعبندی و مدیریت سفارشها
( ،3)THDOمقدار سفارشهای نهایی شده ( 4)BDOبهدست میآید .برای جلوگیری از طوالنی
شدن متن مقاله ،از ارائه روابط ریاضی برای برخی از متغیرهای جریان ،کمکی و ثابت امتناع و به
روابط ریاضی متغیرهای نرخ پرداخته میشود.5
1. Dealers Replenishment Order
2. Delivery Rate to Consumers
3. Time to Handle Dealers' Order
4. Booked Dealers' Order

 .5عالقهمندان می توانند از طریق مکاتبه با نویسندگان ،اطالعات مربوط به روابط ریاضی مدل را دریافت کنند.
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در شرکت تولیدی ،چند متغیر جریان به نامهای نرخ تولید معمولی اضافی ( ،1)SRPRنرخ
تولید مازاد ظرفیت ( ،2)SPRنرخ تولید برنامهریزیشده ( 3)PPRنرخ حمل برای استریل
( ،4)SRSنرخ حمل برای بستهبندی ( ،5)SRPنرخ یادگیری ( ،6)LRنرخ خروج ژل (7)GORو
نرخ بازپرسازی ژل (.8)GRR
 PPRبه اندازه  80000عدد در ماه برنامهریزی شده است .در معادله  ،SRPRسفارش تولید،
بر اساس سفارش تجمیعی تولید ( )APO9که توسط واحد فروش مشخص میشود ،ظرفیت اولیه
تولید ( 10)IPCو  PPRبهدست میآید PPR .به مقدار  80000عدد در ماه تعیین شده است که
ناشی از سیاستهای حفظ و نگهداری نیروی انسانی و اکتساب دانش فنی تولید در شرکت
تولیدکننده است؛ بنابراین اگر در یکی از ماهها سفارشهایی حتی کمتر از  80000عدد توسط
نمایندگان دریافت شود ،تولید به میزان  80000عدد خواهد بود IPC .نیز به مقدار تولید معمول
مطلوب ( 11)DRPدر نظر گرفته شده است که  130000عدد در ماه است؛ البته درصورتیکه
موجودی مواد اولیه (ژل) امکان تولید کمتری را فراهم کند ،این ظرفیت بر اساس حداکثر امکان
تولید ( 12)MPCبر اساس مواد اولیه تعدیل میشود SPR .نیز در صورتی فعال میشود که تقاضا
از نرخ تولید معمولی پیشی بگیرد .رابطه ریاضی  SPRبهدلیل حجم باال حذف شده است.
در این معادله نرخ تولید مازاد بر اساس متغیرهای مختلفی بهدست میآید .سه متغیر جدید در
این رابطه ریاضی وجود دارد .متغیر زمان موردنیاز برای تعدیل ظرفیت اضافی ( 13)TASCبرابر
14
 2/5روز در نظر گرفته شده است .متغیر بعدی درصد بهرهبرداری مطلوب از ظرفیت ()DUC
است که معادل  90درصد در نظر گرفته شده است .تأثیر نرخ نسبت موجودی به سفارش بر
بهرهبرداری از ظرفیت ( 15)EIOCUو  LOنیز بر کوتاهشدن زمان دستیابی به تولید مازاد اثرگذار
است .زمانی که مقدار سفارشها نسبت به موجودی بیشتر شود ،واحد فروش برای دستیابی به
ظرفیت بیشتر بر واحد تولید فشار وارد میکند .این فشار ،به کوتاهترشدن زمان دستیابی به نرخ
تولید اضافی منجر میشود .متغیر  EIOCUبر اساس تابع جدول محاسبه میشود LO .نیز
1. Surplus Regular Production Rate
2. Surplus Production Rate
3. Planned Production Rate
4. Shipment Rate for Sterile
5. Shipment Rate for Packaging
6. Learning Rate
7. Gel Outflow Rate
8. Gel Replenishment Rate
9. Aggregate Production Orders
10. Initial Production Capacity
11. Desired Regular Production
12. Maximum Possible Capacity
13. Time to Adjust Surplus Capacity
14. Desired Utilization% of Capacity
15. Effect of Inventory/Order on Capacity Utilization
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ضریبی بین صفر و یک است که در طول زمان کاهش مییابد و در کمترین مقدار به
0/62میرسد.
بر اساس نرخ کل تولید ( 1)TPOمقدار مواد اولیه موردنیاز بهدست میآید .اگر موجودی ژل
ناکافی باشد بر اساس رابطه  ،10مقدار سفارش ژل ( 2)GOQمحاسبه میشود:
(Gel order quantity= IF THEN ELSE (Gel inventory<Gel desired )10
safety stock, MINIMUM ORDER QUANTITY, IF THEN ELSE (Gel
inventory-Gel desired safety stock>MINIMUM ORDER QUANTITY,
))0, MINIMUM ORDER QUANTITY

با توجه به هزینههای سفارش دهی و انبارداری و الزام تأمینکننده ،حداقل مقدار سفارش
برای ژل معادل  500کیلو در نظر گرفته شده است .موجودی اطمینان مطلوب ژل ( 3)GDSSبر
اساس رابطه  11به دست میآید
()11

Gel
desired
safety
=stock
GEL
CONSUMPTION
RATE*PURCHASING LEAD TIME*total production rate


4

متغیرهایتأخیراطالعات(. )IDدر واقعیت ،بهدلیل کمبود تسهیالت ارتباطی و برخی مسائل
انسانی همواره تأخیر اطالعات وجود دارد؛ بااینحال ،در طی زمان با افزایش سرمایهگذاری روی
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ( 5)ICTو ارتقای سطح هماهنگی میان بازیگران زنجیره تأمین،
 IDکاهش مییابد .افزایش در زمان تأخیر ،به ایجاد نوسان در سطوح موجودی در مراحل مختلف
زنجیره تأمین منجر میشود .در این مقاله ،زمانهای تأخیر مقدار ثابت در نظر گرفته شدهاند و از
تابع  Delay Fixedاستفاده شده است .متغیرهای تأخیری که در مدل این پژوهش بهکار
رفتهاند ،عبارتاند از:
ـ زمان حملونقل محصول برای نمایندگان؛
ـ زمان مدیریت سفارشهای دریافتی از نمایندگان؛
ـ زمان تجمیعکردن سفارشهای دریافتی از نمایندگان؛
ـ زمان استریلشدن محصوالت؛
1. Total Production Order
2. Gel Order Quantity
3. Gel Desired Safety Stock
4. Information Delay
5. Information and Communication Technology
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ـ زمان تعدیل ظرفیت تولید اضافی؛
ـ فاصله زمان بین سفارش و تحویل مواد اولیه؛
ـ زمان موردنیاز برای تولید محصول با ظرفیت باالتر (زمان موردنیاز یادگیری).
اعتبارسنجي مدل .قبل از ارائه هر گونه تحلیل ،از چندین آزمون برای اعتبارسنجی مدل
ارائهشده استفاده شده است .بر اساس پیشنهاد بارالس ( ،)1996در این پژوهش از آزمونهایی
ازجمله روش تحلیل حساسیت برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد؛ در واقع الگوهای تغییر رفتار
متغیرهای اصلی بر اساس تغییر پارامترهای مدل موردبررسی قرار گرفت .به پیشنهاد فارستر
( )1961از آزمون حدی مدل و نظر خبرگان نیز برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد .با توجه به
جدیدبودن محصول و نبود دادههای تاریخی برای آن نمیشد از دادههای تاریخی بهمنظور آزمون
مدل استفاده کرد [ .]3درخصوص آزمون مناسببودن مفاهیم ]14[ 1استفادهشده و برازش مدل
ساختهشده نیز از نظر خبرگان استفاده شد که مدل را تأیید کردند .بهمنظور استخراج حساسیت
مدل به پارامترها سعی شد حساسیت مدل نسبت به تغییر مقادیر ورودی متغیرهای اصلی مدل در
نظر گرفته شود .مشاهده شد که متغیرهای تقاضا ،موجودی نماینده و موجودی تولیدشده بهترتیب
بیشتری اثر را بر نرخ تحویل داشتهاند .پس از آزمونهای انجامشده ،به نظر میرسد که مدل
رفتار منطقیای از سیستم را نمایان میسازد و از اعتبار مناسبی برخوردار است.
شرايطاولیهوعملکردسیستم.در این پژوهش عملکرد سیستم با دو عامل اثر شالق چرمی
( 2)BAو نرخ برآوردهسازی تقاضای مشتریان ( 3)CDFRمشخص شده است .در ادامه به معرفی
هر یک از این دو شاخص پرداخته میشود.
پژوهشگران بسیاری از نسبت واریانس بهعنوان سنجه اثر شالق چرمی استفاده کردهاند.
یکی از روشهای موردقبول برای محاسبه اثر شالق چرمی ،محاسبه انحراف معیار است .اثر
شالق چرمی ،بهطور خالصه بیان میکند که با تغییر در تقاضا در زنجیره تأمین پاییندستی،
تقاضا در زنجیره تأمین باالدستی چقدر تغییر میکند .نخستین بار ،فارستر ( )1958با استفاده از
 SDتوانست وجود اثر شالق چرمی را نمایان سازد .پس از وی ،استرمن ( ،)1982به دالیل وقوع
این اثر پرداخت .چن و همکاران ( ،)2000جزو نخستین پژوهشگرانی بودند که روشی برای
اندازهگیری اثر شالق چرمی پیشنهاد کردند .آنها پیشنهاد کردند که از نسبت واریانس بین
جریانهای ورودی و خروجی در هر فعالیت در زنجیره تأمین (درصورتیکه فقط همان یک مرحله
1. Suitability of concepts
2. Bullwhip Effect
3. Customers Demand Fill Rate
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در زنجیره تأمین وجود داشته باشد) میتوان بهعنوان شاخص اثر شالق چرمی استفاده کرد .در
این پژوهش از محاسبه انحراف معیار سه متغیر جریان نرخ تحویل به مصرفکنندگان ( )DRCو
نرخ تحویل به نماینده ( )DRDو نرخ کل تولید ( 1)TPRبرای محاسبه  BEاستفاده شد .مربع
تغییرات  DRCو  DRDو مربع تغییرات  DRCو  DRDبهطور جداگانه با متغیر حالت
 Devsquareمحاسبه شدند .مجموع مربع تغییرات نیز در یک متغیر حالت به نام  tdsqمحاسبه
شده است؛ سپس انحراف معیار هریک از دو  tdsqبا یک متغیر کمکی به نام  stdاندازهگیری
شده است .درنهایت نیز اثر شالق چرمی بر اساس نسبت دو  stdمحاسبه میشود .کلیه این
روابط ،به همراه محاسبه اثر شالق چرمی در روابط  19 -12آمده است.
()12

Devsquare1= (DRD-TPR) 2
2

)Devsquare2= (DRC-DRD

()13
()14

tdsq1 = ∑ devsquare1

()15

tdsq2 = ∑ devsquare2

()16

tdsq1
DT

= std1

()17

tdsq 2
DT

= std 2

()18

tdsq1
DT

= std1

()19

std1
std 2

= bullwhip effect

شاخص دیگری که در تحلیل نتایج موردنظر قرار گرفته است ،شاخص برآوردهسازی تقاضای
مشتریان ( )CDFRاست .این شاخص بر اساس نسبت نرخ تحویل محصول به مصرفکنندگان
( )DRCبه کل سفارش ( )TOمحاسبه میشود.
سیستم معرفیشده ابتدا در شرایط معمولی شبیهسازی شد که در آن تقاضای مشتری
بهصورت یک تابع نرمال پیشبینی شده بود .زمان موردنیاز برای تولید نیز بهصورت ثابت در نظر
گرفته شده بود .نتایجی که از مدل اولیه بهدست آمد ،بهعنوان مبنای مقایسه عملکرد سیستم در
1. Total Production Rate
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سناریوهای ساختهشده مدنظر قرار گرفت؛ به همین منظور ،وضعیت شاخصهای عملکردی در
هر سناریو نسبت به سناریو اولیه و شرایط معمولی نمایش داده شدهاند (شکل .)5
>< e
Tim

تقاضایپیشبیني
شده

موجودیاطمینان
نماينده

نرختحويلسفارش
عقبافتاده

حداقلسفارش
نماينده

سفارشبازپرسازی
نماينده

کلسفارشات

انباشتسفارشات
عقبافتاده

std
1

ظرفیتمطلوبمعول
تولید

زمانموردنیازبرایمديريت
سفارشاتدريافتي

>< e
Tim

نرخيادگیری

زمانتاخیراستريل

زمانموردنیازبرای
جمعبندیسفارشات

موجودیبسته
بندیشده

حداقلسطحموجودی

سفارشتجمیعيتولید

ظرفیتاولیهتولید

حداکثرظرفیتممکن

نسبتموجودیبه
سفارشاتتجمیعي

نرخمصرفژل

تاثیرنسبتموجودیبهسفارشبر
درصدبهرهبرداریازظرفیت

موجودیاطمینان
مطلوبژل

تابع2

نرخبازپرسازیژل

>< e
Tim

حداقلمقدارسفارش

مقدارسفارشژل

زمانتاخیرخريد

موجودیژل

ظرفیتمطلوبتولید

نرخخروجژلازانبار

نرختولیدکل

زمانالزمبرایتطبي
قظرفیتموردنیاز

تولیدبرنامهريزی
شده

نرختولیدمعمول
روزانه

نرختولیدمازاد

درصدبهرهبرداریمطلوب
ازظرفیت

نرختولیدمعمول
اضافي

نرختولیدبرنامهريزی
شده

موجودیتولیدشده

نرخحملبرایبسته
بندی

devsqu
are 1

نرختحويلبهنماينده

سفارشبوکشده

زمانتاخیرحمل
براینماينده

موجودیانبارنماينده

نرختحويلنماينده

نرختحويلبهمصرف
کننده

tdsq2
devsqu
are 2

std
2

اثرشالقچرمي
tdsq1

تابع3

شکل  SFD .5سیستم تولیدی موردمطالعه
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سناريوسازی.با توجه به اینکه تقاضا یکی از مهمترین تصمیمهای اثرگذار بر عملکرد زنجیره
است ،چهار سناریو از هشت سناریو متمرکز بر تقاضای مشتری است .دو سناریوی اول اثر
کاهش/افزایش تقاضا و دو سناریوی دوم اثر کاهش/افزایش تغییرپذیری تقاضا بر عملکرد سیستم
را می سنجد .سطح تقاضا در دو سناریوی اول با تغییر میانگین ،حد پایین و حد باالی تابع نرمال،
در دو سناریوی دوم با تغییر انحراف معیار تابع نرمال دستکاری شده است .سناریوی پنجم مربوط
به خرابی ماشینآالت تولیدی است .در سناریوی شش عدماطمینان به زمان تحویل تأمینکننده
در نظر گرفته شده است.

نتايجآزمايشها 


سناريو:1تقاضایباال.در این سناریو ،تقاضای محصول به اندازه  50درصد افزایش یافته و
تأثیر آن بر  CDFRو  BEبررسی شده است .در شکل  ،6وضعیت  CDFRمشاهده میشود.
طبق این نمودار بهدلیل نبود موجودی اطمینان مناسب برای نماینده و کمبود ظرفیت تولید،
امکان برآوردهسازی  100درصدی نیاز مشتریان در این شرایط وجود ندارد .این نمودار بهخوبی
رابطه میان تقاضای باال و  CDFRرا نشان میدهد .در شرایط نرمال  CDFRباالتر از CDFR
در سناریوی  1است.

شکل  .6مقایسه  CDFRوضعیت معمولی و سناریوی «تقاضا باال»
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در شکل  ،7اثر شالق چرمی در دو شرایط معمولی و «تقاضا باال» مشاهده میشود .اثر
شالق چرمی در شرایطی که تقاضا باالست بیشتر از شرایط معمولی است.

شکل  .7مقایسه  BEدر شرایط معمولی و سناریوی «تقاضا باال»

سناريو:2تقاضاپايین.در این سناریو ،مقادیر میانگین ،حد باال و پایین تابع نرمال تقاضا به
مقدار  50درصد کاهش یافته است .طبق شکل  ،8در شرایطی که تقاضا  50درصد کاهش
مییابد ،امکان برآورده سازی  100درصدی تقاضای مصرفکنندگان وجود دارد و  CDFRدر
سناریوی «تقاضا پایین» بهطور معناداری باالتر از شرایط معمول سیستم است.
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شکل  .8مقایسه  CDFRدر شرایط معمولی و سناریوی «تقاضا پایین»

سناريو  :3افزايش عدمقطعیت تقاضا .این سناریو اثر افزایش در عدمقطعیت تقاضا را بر
 CDFRو  BEمیسنجد .طبق شکل  ،9با  2/5برابرشدن انحراف معیار تقاضا CDFR ،تغییر
چندانی نکرده است.

شکل  .9مقایسه  CDFRدر شرایط معمولی و سناریوی «عدمقطعیت باالی تقاضا»

با افزایش تغییرپذیری و عدمقطعیت تقاضا ،اثر شالق چرمی نسبت به شرایط معمولی
افزایش یافته است.
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شکل  .10مقایسه  BEدر شرایط معمولی و سناریوی «عدمقطعیت باالی تقاضا»

با توجه به تحلیلهای صورتگرفته روی موجودی محصول نهایی ،در سناریویی که مقدار
تقاضا یا عدمقطعیت تقاضا افزایش مییابد ،مقدار موجودی محصول نهایی نیز بهطور قابلتوجهی
افزایش پیدا میکند؛ ضمن اینکه اثر عدمقطعیت تقاضا بر موجودی محصول نهایی ،بیشتر از اثر
مقدار تقاضا است (شکل .)11

شکل  .11مقایسه موجودی محصول نهایی در سناریوهای مرتبط با تقاضا
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:کاهشعدمقطعیتتقاضا.در این سناریو ،مقدار انحراف معیار تقاضا  75درصد

سناريو4
کاهش یافته است و اثر این کاهش تغییرپذیری بر  CDFRو  BEدر نظر گرفته شده است .طبق
شکل  ،12تغییرپذیری  CDFRدر شرایطی که عدمقطعیت تقاضا کاهش یافته ،بسیار ناچیز است.
نمودار نشان میدهد در شرایطی که پیشبینی تقاضا با اطمینان و عدمقطعیت پایینتری صورت
گیرد ،به ایجاد نوعی پایداری در  CDFRمنجر خواهد شد.

شکل  .12مقایسه  CDFRدر شرایط معمولی و سناریوی «عدمقطعیت پایین تقاضا»

با کاهش عدمقطعیت تقاضا ،اثر شالق چرمی نیز کاهش مییابد .این سناریو به همراه
سناریوی «افزایش عدمقطعیت تقاضا» بهخوبی نظریههای مرتبط با اثر شالق چرمی را تأیید
میکند .زمانی که عدم قطعیت در تقاضا کاهش مییابد ،سیستم تولیدی بیشتر متمایل به
سیستمهای تولید برای انبار ( 1)MTSمیشود و نرخ تولید هموار شده و قابلیت برنامهریزی باال
میرود .بهمنظور درک بهتر این مسئله ،نمودار نرخ تجمیعی تولید در حالت معمولی و سناریوی 4
در شکل  ،13ارائه شده است.

1. Make to Stock
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شکل  .13مقایسه نرخ تجمیعی تولید در حالت معمولی و سناریوی «عدم قطعیت پایین تقاضا»

وعدماطمینانخطتولید.در این سناریو ،فرض شده است

ماشینآالت 

سناريو:5خرابي
که از ماه پنجم تا هفتم با توجه به خرابیهای ماشینآالت ،ظرفیت تولید  50000عدد کمتر شده
است .با توجه به اینکه کاهش ظرفیت تقاضا به افزایش زمان تحویل محصول منجر خواهد شد،
پیشبینی میشود که  CDFRدر این حالت کاهش زیادی یابد .با توجه به شکل  CDFR ،14از
ماه نهم کاهش زیادی یافته است .فاصله زمانی بین خرابی ماشینآالت و کاهش  CDFRبه
دلیل موجودی محصول نهایی و زمان سفارش تا تحویل به نماینده است.

شکل  .14مقایسه  CDFRدر شرایط معمولی و سناریوی خرابی ماشینآالت
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مطابق شکل  ،15خرابی ماشینآالت اثر زیادی بر اثر شالق چرمی گذاشته و منجر شده
است تا در دورههای بعدی ،نرخ تولید باالتری برنامهریزی شود.

شکل  .15مقایسه  BEدر شرایط معمولی و سناریوی خرابی ماشینآالت

رقابلاطمینان.در این سناریو ،زمان سفارش تا دریافت مواد اولیه

تأمینکننده غی

سناريو:6
دوبرابر شده است که نشان از عدمپاسخگویی سریع تأمینکننده دارد .مطابق نتایج CDFR ،در
این شرایط در دورههای اول کاهش زیادی یافته است؛ ولی پس از یک دوره مشخص ،واحد
خرید بر اساس سیاستهای مبتنی بر شرایط تأمینکننده توانسته برنامهریزی صحیحی داشته
باشد .در شکل  ،16این اثر مالحظه میشود.

شکل  .16مقایسه  CDFRدر شرایط معمولی و سناریوی «تأمینکننده غیرقابلاطمینان»
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با توجه به افزایش زمان تحویل تأمینکننده ،اثر شالق چرمی نیز افزایش زیادی یافته است.
این مورد در شکل  ،17مشاهده میشود.

شکل  .17مقایسه  BEدر شرایط معمولی و سناریوی «تأمینکننده غیرقابلاطمینان»

جهگیریوپیشنهادها 
.5نتی 

در این مقاله ،زنجیره تأمین دوسطحی یک محصول جدید با استفاده از  SDمدلسازی شد.
 SDابزار نیرومندی برای مدلسازی ساختارهای پیچیدهای همچون شبکههای زنجیره تأمین
است و اطالعات مفیدی درخصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه میکند .مدلسازی این
ارتباطات و تعامالت برای درک عمیق رفتار سیستمهای پیچیده امری ضروری است و کمک
شایانی به تصمیمگیری بهمنظور بهینهسازی سیستمها میکند.
در این پژوهش ،یکی از محصوالت جدید یک زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی برای مطالعه
مدنظر قرار گرفت .با توجه به جدیدبودن محصول ،دو متغیر نرخ یادگیری و فشار واحد بازرگانی
بر واحد تولید برای دستیابی و نزدیکشدن به ظرفیت اسمی تولید بهکار رفت .شش سناریو بر
اساس شرایط تقاضا ،تأمینکننده و تولیدکننده نیز مدنظر قرار گرفتند و در هر سناریو ،وضعیت
معمولی بهعنوان مدل مبنای مقایسه مدنظر قرار گرفت.
چهار سناریو از شش سناریو متمرکز بر اثر تغییرات تقاضا بر عملکرد سیستم طراحی شدند.
تغییرات تقاضا مربوط به تغییر مقدار تقاضا و تغییرپذیری تقاضا (انحراف معیار تقاضا) است .در دو
سناریو اثر کاهشی و در دو سناریو اثر افزایشی مقدار و انحراف معیار تقاضا در نظر گرفته شد.
نتایج در دو سناریوی مرتبط با افزایش مقدار و انحراف معیار تقاضا ،بهوضوح نشان میدهد که اثر

مدلسازی پويايي در زنجیره تأمین يک محصول ...

35

معکوسی بین افزایش مقدار یا انحراف معیار تقاضا و  CDFRوجود دارد .مطابق نتایج ،افزایش
مقدار یا انحراف معیار تقاضا به افزایش اثر شالق چرمی در زنجیره تأمین باالدستی منجر شده
است .این نتایج با نتایج بسیاری از پژوهشهای پیشین که درخصوص اثر تغییرات در مقدار و
تغییر تقاضا بر اثر شالق چرمی بودهاند ،سازگار است .همانطور که پیشتر نیز در این خصوص
بحث شد ،کاهش عدمقطعیت تقاضا به هموارشدن نرخ تولید و درنتیجه نزدیکشدن به سیستم
تولیدی  MTSمنجر خواهد شد؛ عالوه بر این ،نشان داده شد که افزایش عدمقطعیت در تقاضا
به افزایش قابلتوجه موجودی محصول نهایی منجر میشود .این رفتار سیستم ،یکی از اصول
بدیهی در حوزه مدیریت موجودیها است و اغلب سعی میشود با نگهداری مقدار مشخصی
موجودی اطمینان بر این عدمقطعیتها غلبه شود.
دو سناریوی دیگر مرتبط با عدمقطعیت عملکرد شرکای زنجیره تأمین که در این پژوهش
تولیدکننده و تأمینکننده بودند ،طراحی شده بود .طبق نتایج ،عدماطمینان و هرگونه اخالل در
شرکت تولیدکننده و تأمینکننده به کاهش  CDFRو تشدید  BEمنجر خواهد شد.
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ،پژوهشگران درخصوص اثر تغییر تابع پیشبینی تقاضا،
همچون توابع نمایی ،میانگین متحرک و سایر توابع و مقادیر آنها بر  CDFRو BE
پژوهشهایی را در صنایع مختلف دنبال کنند؛ همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی اثر
شالق چرمی با لحاظ بیش از یک محصول و در یک زنجیره تأمین بیش از دو سطح بررسی شود
و اثر شالق چرمی بر مقدار موجودی در هر یک از سطوح زنجیره تأمین موردبررسی دقیق قرار
گیرد.
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