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 چکیده:

از چالش های مدیریت موجودی تعیین مدلی کاربردی بهینه برای کنترل موجودی و زنجیره ی تأمین همواره یکی 

 براساس تجزیهام و مدل های مختلفی ارائه شده است. و تولید و تأمین بوده و در این عرصه تلاش های زیادی انج

و تحلیل کسری از مطالعات حاضر پاره ی کنترل موجودی در سطوح متفاوت و زنجیره ی تأمین و با توجه به 

برخی محدودیت ها، این مقاله مدلسازی کاربردی را به همراه رویکردها و استراتژی های متفاوت ارائه میدهد که 

هره ب میتوان از الگوریتم های متفاوتی چون الگوریتم ژنتیک، کلنی مورچه ها، هارمونیک و ... دلاین مبرای حل 

جست. پس از بررسی اهمیت کنترل موجودی و اهمیت زنجیره تأمین با مطالعات پژوهش های پیشین، به ارائه 

 ی مدل کاربردی میپردازیم.

 .2زنجیره تأمین ،1کنترل موجودی واژه های کلیدی:

                                                             
1 inventory control 
2 supply chain management 



 

2 
 

 

  



 

3 
 

 مقدمه: -1

)شرکت های سازنده( ای است که برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان  3زنجیره تأمین یک شبکه ای از گره ها

. در این شبکه، موقعیت هر همکاری میکنند و این شرکت های سازنده در بخش های مختلف سازماندهی میشوند

 –شرکت سازنده یا همان گره، مربوط به موقعیت نسبی آن در واقعیت است. این گره ها از طریق روابط عرضه 

این گره ها تقاضاهای خارجی که سفارشاتی را به لایه های پایینی زنجیره تأمین تقاضا به یکدیگر متصل میشوند. 

  . [5]فارشات لایه های بالایی پاسخ میدهند، تأمین میکنند میدهند را توسط عرضه خارجی که به س

مورد  4و همکاران توسط محققانی مانند ارو 1591مشکل کنترل موجودی )به خصوص چند بخشی( در اوایل دهه 

بررسی قرارگرفته است. چالش اصلی در این مسئله، کنترل سطوح موجودی با تعیین اندازه سفارشات برای هر 

 هر دوره است تا بتواند تابع هدف ارائه شده را بهینه سازی کرد.بخش در طول 

 

، 9در مقاله ای تحت عنوان مدل کنترل موجودی چند محصوله و چند بخشی با استراتژی ذخیره مجدد مشترک

را بر سیستم موجودی اعمال میکند و مدل کنترل موجودی چند محصوله و چند  6استراتژی بازپرسازی مشترک

تأمین کننده است(، یک  2تأمین کننده) به دو بخش تقسیم میشوند و هر بخش دارای  4بخشی را که شامل 

محصول میباشد، میسازد. سپس از یک الگوریتم ژنتیک طراحی شده برای حل  2توزیع کننده و  2شرکت اصلی و 

ین مدل استفاده میکند و در نهایت مدلی که تحت سه استراتژی سفارشدهی است را شبیه سازی میکند که ا

موجب حداقل سازی هزینه های سفارش، نگهداری، حمل و نقل و کمبود میشود. در این پژوهش مفروضاتی چون 

ک کننده فقط میتواند ی وجود یک شرکت اصلی در زنجیره ی تأمین و ثابت بودن قیمت هر محصول و یک تأمین

، برای هر شرکت گره ای ثابت 7محصول خام را فراهم کند همچنین زمان بین سفارش یک کالا و دریافت آن

میباشد، علاوه براین هزینه ذخیره سازی هر محصول در هر واحد ثابت بوده و هزینه ذخیره سازی شرکتهای گره 

 . [4]ای مختلف، میتواند متفاوت باشد 

                                                             
3 nodes 
4 Arrow et al 
5 A multi-product multi-echelon inventory control model with joint replenishment strategy 
 چند محصوله، یک استراتژی سفارشی است که برای سفارش انواع محصوالت در یک چرخه سفارشی Joint Replenishment استراتژی 6

 یمشابه برا یو چرخه سفارش شرکت ها کندیم نییتع یرا به عنوان چرخه سفارش اصل ی)سازنده( حداقل چرخه سفارشیو شرکت گره ا باشدیم
است. هیسفارش پا یانتگرال چندگانه از چرخه  کیسفارش هر محصول   

7  Lead time)زمان انتظار( 
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ای تحت عنوان مدل زنجیره تأمین موجودی تک تولیدکننده ی چند خریداره با زمان انتظار قابل کنترل  در مقاله

، یک مدل زنجیره تأمین موجودی دو بخشی ارائه شده است که در آن تقاضای هر 8و تقاضای حساس به قیمت

زء تشکیل شده و هر جزء را تولیدکننده از چندین ج  خریدار به قیمت فروش محصول بستگی دارد. زمان انتظار

میتوان با کمترین هزینه فشرده اضافی کاهش داد. در این مدل پیشنهادی فرض شده که زمان انتظار تقاضا با نرخ 

توزیع نرمال یا توزیع آزاد است و تقاضای هر خریدار به عنوان یک عملکرد غیر خطی قیمت محسوب میشود و 

بهینه سازی با حداکثر رساندن کل سود مورد انتظار زنجیره تأمین  که  زمان انتظار یک متغیر تصمیمگیری است.

شامل سود خریداران، تولیدکننده و سپس تابع سود حاصل از کل سیستم میباشد، به دست می آید؛ سپس با دو 

شود. که هر دو به دو دسته توزیع نرمال و توزیع آزاد حل می 11و مدلی برای تک تک نهادها 5رویکرد مدل یکپارچه

کاهش زمان انتظار اثر جزئی بر قیمت فروش محصول دارد اما سود سیستم زنجیره ی تأمین را افزایش می 

 .[3]دهد

، 11فازی-در مقاله ای تحت عنوان یک روش جدید برای مدیریت موجودی چند بخشی در محیط تصادفی و عصبی

دل شبیه سازی شبکه عصبی را با یک روش برای مدیریت موجودی موثر چند بخشی ارائه میکند سپس یک م

فازی، ارائه میدهد؛ و در نهایت عملکرد آن با استفاده از مدل های عملکردی -پشتیبانی زمان انتظار تقاضای عصبی

بخشی و دارای ساختار  nمحاسبه میشود. در این روش تلاش میشود تا سیستم تأمین  SCORانتخاب شده از مدل 

های پایین تر توسط بخش های بالاتر تغذیه میشوند و فرض بر این است که درختی بهینه سازی شود که بخش 

در این مدل تقاضا و زمان انتظار، توسط محاصبات   آخرین بخش)انبار مرکزی( با موجودی نامحدودی تغذیه میشود.

 . [3]فازی تعیین میشود، روشی که نتایج واقعی را به همراه دارد-عصبی

                                                             
8 A single-manufacturer multi-buyer supply chain inventory model with controllable lead time and price-sensitive 
demand 
 در این رویکرد، خریداران و تولیدکننده تحت همکاری کامل یکدیگر قرار می گیرند. آنها به عنوان یک واحد خدمت می کنند و سعی می کنند 9

را به حداکثر برسانند. ستمیسود کل س  
10 Stackelberg gaming approach که در این رویکرد، خریداران و تولیدکننده با یکدیگر همکاری نمی کنند، اما خریداران با یکدیگر 

.کنند یم نییبه حداکثر رساندن سودشان تع یرا برا یجهان متیکنند و ق یم یهمکار  
11 A new methodology for multi-echelon inventory management in stochastic and neuro-fuzzy environments 
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،  13(R, Q) 12گوریتم بهینه سازی اکتشافی کارآمد برای سیستم موجودی دو بخشیدر مقاله ای تحت عنوان ال

 mو  14یک سیستم موجودی قطعات یدکی غیر قابل تعمیر و دو بخشی ارائه میدهد که  شامل یک شرکت اصلی

(  نقطه سفارش مجدد و R, Qخرده فروشان یکسان است و یک تأمین کننده خارجی است و رویکرد موجودی )

مقدار سفارش را پیاده سازی میکند. در این پژوهش، مسئله سیاست تصمیم گیری به منظور به حداقل رساندن 

کل سرمایه گذاری موجودی سالیانه با توجه به میانگین تکرار سفارش سالانه به همراه تعدادی محدودیت های 

، فرموله میشود. برای حل این مسئله، سیستم را به  19د شدکه به محض موجود بودن کالا انجام خواه یسفارش

echelon  وLocation  تجزیه کرده و پارامترهای سیاست موجودی را بدست آورده، و الگوریتم بهینه سازی

اکتشافی تکراری را ایجاد و توسعه میدهد. آزمایشات حاکی از آن است که الگوریتم بهینه سازی حاصله یک روش 

 . [12]ثر برای تنظیم سیاست پارامترها در سیستم های موجودی در مقیاس بزرگ استکارامد و مو

، 16استوار  در مقاله ای تحت عنوان سیاست های موجودی چند بخشی بهینه سازی شده در شبکه های توزیع

کرد یسیاست های موجودی را در زمینه ی شبکه های توزیع چند بخشی پیچیده مورد بررسی قرار میدهد و یک رو

بهینه سازی و شبیه سازی یکپارچه را برای انتخاب سیاست های موجودی برای شبکه های توزیع چند بخشی 

پیشنهاد میکند. براساس رویکردهای تقریبی موجود که عمدتا برای مدل موجودی دو بخشی طراحی شده است، 

 شده است. از طریق محاسبه پارامترهاییک مدل موجودی چند بخشی تحلیلی با الگوریتم بهینه سازی کارآمد ارائه 

توسط این مدل پیشنهاد میشود. سپس یک مدل شبیه سازی برای " بهینه"سیستماتیک، سیاست های موجودی 

ارزیابی راه حل های پیشنهادی تحت بازار پویا مورد استفاده قرار میگیرد تا بهترین گزینه انتخاب بشود. در این 

رامد که سیاست های موجودی در یک توزیع چند محصوله چند بخشی بهینه پژوهش، یک روش بهینه سازی کا

( در هر طبقه و Warehouseمیکند؛ و از رویکرد یکپارچه استفاده میشود. این مدل شامل چند شرکت اصلی)

( وجود دارد؛ چنین فرض شده است که هر شرکت اصلی باید Stock pointدر هر شرکت اصلی چندین انبار)

 .[6]فقط پاسخگوی یک نوع از این محصولات است stock pointلات مشابهی را نگهداری کند و هر انواع محصو

                                                             
12 An efficient heuristic optimization algorithm for a two-echelon (R, Q) inventory system 
  سفارش داده میشود.Q یا کمتر از آن برسد به مقدار ثابت R( با توجه به تقاضای احتمالی، هرگاه موجودی به سطح R, Q در مدل )13
14 warehouse 
15 Backorder 
16 Optimized multi-echelon inventory policies in robust distribution networks 
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( برای زنجیره تأمین دو بخشی همراه با زمان انتظار R, Qدر مقاله ای تحت عنوان سیاست و قیمت گذاری بهینه )

ل یک شرکت اصلی و یک ، یک زنجیره تأمین دو بخشی را که شام17خدمات خرده فروش-و اطلاعات ناقص سطح

خرده فروشی با تقاضای تصادفی و یک سیاست سطح بالا میباشد ارائه میدهد. زمان انتظار خرده فروشی شامل 

از شرکت اصلی تا خرده فروشی است که برای خرده فروشان ناشناخته است وشرکت اصلی از  18زمان حمل و نقل

خرده فروش و شرکت اصلی براساس رویکرد سطح خدمات خرده فروشان بی اطلاع است. رابطه بین 

Stackelberg game 15 با اطلاعات ناقص مدلسازی شده است. سیاست های موجودی و قیمت گذاری بهینه

بدست می آید. نتایج نشان میدهد که  21سازی شده با استفاده از یک الگوریتم مبتنی بر برنامه نویسی دو سطحی

به اشتراک گذاشتن اطلاعات برای شرکت اصلی مفیدتر است از خرده فروش. هر دو شرکت اصلی و خرده فروش 

به طور بررسی مداوم و تقاضای نرمال کوتاه  21back order( همراه با مدل موجودی R, Qاز سیاست بازپرسازی )

  [11]شرکت اصلی مضرب عدد صحیحی است از مقدار سفارش خرده فروش شده استفاده میکنند. مقدار سفارش

در مقاله ای تحت عنوان قیمت گذاری، تولید و سیاست های موجودی برای مواد خام در زنجیره تأمین سه 

، هدف بهینه سازی هزینه کل شبکه زنجیره تأمین با هماهنگ کردن سیاست تصمیم گیری با استفاده 22سطحی

است. در این پژوهش فرض شده است که تقاضا حساس به قیمت است و کمبود Stackelberg 23-از تعادل نش

مجاز نمیباشد. در مدل ارائه شده متغیرهای تصمیم شامل قیمت تأمین کننده، قیمت تولیدکننده و تعداد حمل 

-تولید-اریو نقل های دریافت شده توسط تأمین کننده و تولیدکننده است. مدل ارائه شده، مدل قیمت گذ

موجودی غیر متمرکز در زنجیره تأمین سه سطحی میباشد که شامل یک تأمین کننده و یکتولید کننده و چند 

                                                             
17 Optimal (R, Q) policy and pricing for two-echelon supply chain with lead time and retailer’s service-level 
incomplete information 
( برای تحویل محموله ها به خرده فروشان استفاده میکند، یکی LSP شرکت اصلی از دو نوح حمل و نقل از طریق ارائه دهنده خدمات لجستیک)18

 از اصلی شرکت صورت این در. میشوند داده تحویل تأخیر با سفارشات باشد، نداشته موجودی اصلی شرکت هرگاه. اورژانسی دیگری و سنتی
.کند حفظ را باال خدمات سطح تا هوایی نقل و حمل مثل میکند، استفاده اورژانسی نقل و حمل  

 یک بازی استراتژیک در اقتصاد که در آن شرکت رهبر اول حرکت می کند و سپس شرکت های دنبال کننده به طور پیوسته حرکت می کنند. 19

کنند می رقابت کمیت در و هستند پیرو یک و رهبر یک بازی این بازیکنان بازی، نظریه در  
20 BLPP 
  سفارشی که به محض موجود بودن کاال انجام خواهد شد.21
22 Pricing, manufacturing and inventory policies for raw material in a three-level supply chain 
(، راه حلی از تئوری بازی است که شامل دو یا چند بازیکن است و در آن فرض بر آگاهی هر بازیکن به Nash equilibrium تعادل نش)23

استراتژی تعادل بازیکنان دیگر است و هیچ بازیکنی فقط برای کسب سود خودش با تغییر استراتژی یک جانبه عمل نمیکند؛ اگر هر بازیکنی 
یچ بازیکنی نمیتواند با تغییر استراتژی خود در حالی که نفع بازیکن دیگری را بدون تغییر نگه داشته باشد عمل کند، استراتژی را انتخاب کند، ه

 سپس مجموعه انتخاب های استراتژی فعلی و بهره مندی مربوطه، تعادل نش را تشکیل میدهد.
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خرده فروش است. برای بدست آوردن راه حل بهینه، یک الگوریتم اکتشافی ارائه شده است که سیاست های بهینه 

 . [8]تولید، قیمت گذاری و مدیریت موجودی را ارائه می دهد

با فرایند تولید ناقص،  24(R, Tدر مقاله ای تحت عنوان بهینه سازی هزینه راه اندازی در مدل سیستم موجودی )

، کاهش 26، سیستم موجودی بررسی دوره ای را با در نظر گرفتن بهبود کیفیت29بهبود کیفیت، و بازپرداخت جزئی

یدهد. در نهایت، نتایج عددی را با توجه به هزینه نصب، بازپرداخت جزئی و روند بازرسی، مورد بررسی قرار م

الگوریتم خاصی ارائه میدهد و نشان میدهد که چگونه پارامترهای حساس، بر هزینه کل تأثیر میگذارند. علاوه 

براین هزینه ی کل را در دو مورد باهم مقایسه میکند: در ابتدا هزینه های نصب و احتمال تولید موارد معیوب به 

ها بررسی میشود و در مورد دوم، آنها به عنوان متغیرها در نظر گرفته میشوند. در مدلسازی موجودی عنوان پارامتر

 . ]5[27فرض بر این است که دو گروه از مشتریان با توجه به ضرورت تقاضایشان وجود دارد

کنترل و سطح در مقاله ای تحت عنوان مدل موجودی زنجیره تأمین دو بخشی با محدودیت زمان انتظار قابل 

، یک مسئله موجودی زنجیره تأمین دو بخشی را که شامل یک فروشنده و یک خریدار را مطرح میکند. 28خدمات

تولید میکند و آن را به یک  25در سیستم مورد مطالعه، یک فروشنده، یک محصول را در یک محیط تولید دستی

علاوه بر این فرض میشود که توزیع نرمال است. خریداری که با یک تقاضای تصادفی روبه رو است عرضه میکند؛ 

همچنین زمان انتظار خریدار قابل کنترل در نظر گرفته شده است که میتواند با هزینه افزوده شده کاهش یابد و 

خریدار یکپارچه برای تعیین میزان -شوند. یک مدل برای مسئله فروشنده Backorderتمام کمبود ها میتوانند 

ان انتظار و تعداد حمل و نقل ها از فروشنده به خریدار در طول یک دوره تولید فرموله میشود بهینه سفارش، زم

خریدار که شامل مجموع هزینه -که هدف به حداقل رساندن هزینه کل مورد انتظار از سیستم یکپارچه فروشنده

                                                             
  سفارش داده میشودR( در هر دوره که موجودی بررسی می شود به اندازه فاصله آن تا میزان ثابت R, T در مدل )24
25 Optimizing setup cost in (R, T) inventory system model with imperfect production process, quality improvement, 
and partial backordering 
 در هر تولید، همیشه بعضی از محصوالت ناقص به دلیل مشکالت مربوط به کارگران و ماشین آالت و تجهیزات تولید میشوند، بنابراین با 26

 بهبود کیفیت تولید و کاهش هزینه راه اندازی در تولید، میتوان مقدار پولی را از این طریق حفظ و سرمایه گذازی کرد.
 گروه اول شامل مشتریانی است که میخواهند سفارششان به موقع در زمانی که انتظار دارند براورده شود. بنابرین زمانی که فروشنده سر وقت 27

 که هستند مشتریانی دوم گروه اول، گروه خالف بر. میکند انتخاب را دیگری فروشنده و نمیکند صبر مشتری نمیکند، براورده را سفارششان
.دهند تغییر را فروشنده بخواهند که نیست حساس و ندارد اهمیت خیلی تقاضایشان  

28 Two-echelon supply chain inventory model with controllable lead time and service level constraint 
29 Batch Production 
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و نگهداری در واحد 31اندازیهای سفارش، نگهداری و زمان انتظار در واحد زمان برای خریدار و هزینه های راه 

برای خریدار دارد. به جای داشتن هزینه کمبود در تابع هدف، یک  SLCزمان برای فروشنده است و محدودیتهای 

( در مدل قرار داده شده است که نیاز به تقسیم قطعی تقاضا در هر چرخه دارد. SLCمحدودیت سطح سرویس)

ن حدود تعداد حمل و نقل ها پیشنهاد شده و  یک الگوریتم برای به علاوه بر این یک روش کارآمد برای پیدا کرد

 . [1]حداقل رساندن هزینه کل مورد انتظار ارائه شده است

در مقاله ای تحت عنوان مدل تخصیص هزینه برای بهینه سازی موجودی زنجیره تأمین همراه با زمان انتظار قابل 

رکز که شامل یک فروشنده و یک خریدار است در نظرگرفته ، مسئله هماهنگی زنجیره تأمین غیر متم31کنترل

شده است. فروشنده یک محصول واحد را به خریدار ارائه میدهد و زمان انتظار را میتوان با اضافه کردن هزینه 

خرابی ،کنترل کرد. دو مدل موجودی زنجیره تآمین با زملن انتظار قابل کنترل در حالت تصمیمگیری متفاوت در 

پیشنهاد شده است و  Stackelbergفته شده است، یکی از آنها تحت مدل غیر متمرکز بر اساس مدل نظر گر

نامتوازن  33Nashارائه شده است. علاوه براین، مدل چانه زنی  32دیگری تحت مدل متمرکز زنجیره تأمین یکپارچه

. ریدار، ارائه شده استبراساس سطح رضایتمندی برای بدست آوردن بهترین تخصیص هزینه بین فروشنده و خ

نتایج حاصل نشان میدهد که کوتاه شدن زمان انتظار میتواند هزینه های موجودی را کاهش دهد و مدل تخصیص 

 . [2]هزینه بر اساس سطح رضایتمندی ارائه شده است

دو ، چنین عنوان میکند که یک سیستم 34در مقاله تجزیه و تحلیل سیستم موجودی دو بخشی همراه با بازگشت

بخشی  که شامل یک انبار و یک توزیع کننده است همراه با بازگشت را در نظر میگیرد و یک مدل قطعی و یک 

مدل غیر قطعی تحت بررسی پیوسته برای این سیستم ارائه میدهد. توزیع کننده روبه رو میشود با سفارشات 

به توزیع کننده  39یوب اما قابل بازیافتمشتری و سفارشات را میفرستد به انبار برای بازپرسازی. واحدهای مع

بازگردانده میشوند، که بلافاصله برای بازیابی به انبار بازگردانده میشوند. بنابراین ما فرض میکنیم که واحدهای 

معیوب مستقیما به انبار بازگردانده میشوند. از آنجایی که نرخ بازگشت اغلب کمتر از نرخ تقاضا است، انبار نمی 

                                                             
30 Setup 
31 Cost allocation model for optimizing supply chain inventory with controllable lead time 
32 The classic single decision-maker system 
33 Nash bargaining توافقی است که طی آن حاصل ضرب مطلوبت افراد، بیشینه میشود. نکته قابل توجه توافق نش، بهینه پرتو بودن آن 

.باشد آنان برای نش توافق از حاصل مطلوبیت از بیشتر بازیکنان دوی هر مطلوبیت که یافت دست توافقی به تواننمی که مفهوم این به. است  
34 Analysis of a two-echelon inventory system with returns 
  منظور از بازیافت در اینجا، محصولی است که معیوب بوده و بعد از بازگشت به انبار بازسازی و قابل استفاده شده است.35
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ضای توزیع کننده را تنها با واحدهای بازپرداختی پاسخ دهد. انبار از یک تأمین کننده خارجی  با ظرفیت تواند تقا

بی نهایت خرید میکند. بنابراین انبار دارای دو موجودی است: یکی موجودی قابل بازیافت از واحدهای معیوب و 

 . ]7[تو خریداری شده اس 36موجودی قابل استفاده از واحدهای بازیافت شده

در مقاله ی هماهنگ سازی قیمت گذاری و تصمیم گیریهای موجودی در یک زنجیره تأمین چند سطحی: یک 

، تصمیم گیری های سازمانی مانند انتخاب تأمین کنندگان و اجزا، قیمت گذاری و موجودی 37رویکرد نظری بازی

ه و چندین خرده فروش ارائه شده در زنجیره تأمین چند سطحی متشکل از چند تأمین کننده، یک تولیدکنند

است. این مسئله به عنوان یک بازی پویای بدون همکاری سه سطحی مدلسازی شده است. در این پژوهش تعادل 

Nash  برای تحلیل استراتژی های تأمین کننده و تولیدکننده و خرده فروشان در کل بازیRMS  اعمال شده

نتایج  راه حل، یک مورد خاص در صنعت کامپیوتر ارائه شده است. است. برای نشان دادن مدل بازی و الگوریتم

نشان میدهد که افزایش مقیاس بازار خرده فروشی، سود خرده فروشان دیگر را کاهش میدهد و چرخه بازپرسازی 

 . [10]خود را کاهش میدهد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 فرض براین است که واحدهای بهبودیافته همانند جدیدهایی که خریداری شده اند هستند و ارزش واحدی دارند. زمان بازیابی انقدر کم فرض 36

 شده که صفر در نظرگرفته میشود.
37 Coordinating Pricing and Inventory Decisions in a Multi-Level Supply Chain: A Game Theoretic Approach 
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 مدلسازی کاربردی -2

زنجیره تأمین و با توجه به محدودیت های موجود با بررسی پیشینه ی پژوهش ها در حوزه ی کنترل موجودی و 

 در این دو زمینه میتوان مدل مفهومی زیر را ارائه داد:

 تابع هدف:

مینیموم کردن هزینه ی کل و کل سرمایه گذاری موجودی سالیانه= هزینه سفارش + هزینه نگهداری 

ی موجودی آماده در }مجموع هزینه موجودی آماده در واحدهای خرده فروشی + مجموع هزینه ها

انبار{ + هزینه حمل و نقل + هزینه کمبود + + هزینه تعویض کالاهای معیوب + هزینه بازرسی + هزینه 

 فروش های ازدست رفته

 محدودیت ها:

 Warehouse <  0 میانگین سطح موجودی

 0 <میانگین سطح موجودی تأمین کنندگان

  0 <ای متفاوت برای کالاه  میانگین سطح موجودی توزیع کنندگان

سالیانه در خرده Targetتکرار سفارش های  ≥میانگین تکرار سفارش های سالیانه در هر خرده فروشی

 فروشی 

سالیانه در Target تکرار سفارش های  ≥ Warehouseمیانگین تکرار سفارش های سالیانه در 

Warehouse 

 در خرده فروشی Targetهای Backorderتعداد  ≥ها در خرده فروشی  Backorderکل تعداد 

 Warehouseدر  Targetهای Backorderتعداد  ≥ Warehouseها در Backorderکل تعداد 

کمبود تقاضا ی مورد انتظار در انتهای دوره

مقدار در دسترس برای پاسخ به تقاضا در هر دوره
 مقدار کمبود تقاضایی که توسط موجودی برآورده نشده است  ≥  
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 درختی موضوعات:نمودار  -4
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برای کلیه مراحل تولید اقتصادی و بهینه باید برنامه ریزی جامع و دقیق صورت گرفته و کنترل به موقع انجام 

شود. این کنترل ها کمک میکنند تا تصمیمات لازم تبرای به حداقل رساندن تأخیر در تأمین سفارشات مشتریان 

تجهیزات، نیروی انسانی، و سایر منابع به نحو موثر عاید شود. با این برنامه ریزی صحیح قادرخواهیم بود از مواد، 

و کارا بهره جست. ما با ارائه ی مدلی جامع و با درنظر گرفتن استراتژی ها و رویکردها و محیط های متفاوت 

و با درنظرگرفتن محدودیت ها و با در نظرگرفتن هزینه های زمانی، مدل کنترل موجودی قطعی و غیر قطعی 

أمین متداول و چابک بدست آورده ایم که میتوان از آن برای کنترل کردن موجودی بر پایه ی براساس زنجیره ت

 زنجیره ی تأمین در شرکت استفاده کرد.
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