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چکیذٌ
هذل یکپاسچِ تعییي ّضیٌِّا دس صًجیشُ تأهیي تشخالف ػایش هذلّاایی کاِ یاک یاا دٍ تعاذ سا تاِ کااس
هیگیشًذّ ،ش ػِ تعذ تَلیذ ،تأهیي ٍ تَصیع سا تِطَس ّوضهاى تِ کاس هیگیشد .تاا تَهاِ تاِ ایٌکاِ دس هاذل
یکپاسچِ ،هَهَدی هذل تا دس ًظش گشفتي ّش ػِ هشحلِ تا یکذیگش دس ًظش گشفتاِؿاذُ ٍ تثاادل ّضیٌاِّاا
تِدسػتی كَست هیگیشد ،لزا ّضیٌِّای ایجادؿذُ کوتش خَاّذ تَد .ایي هقالِ ،هذلی یکپاسچِ تش هثٌای ّش
ػِ تعذ هزکَس تشای تعییي ّضیٌِ کل دس صًجیشُ تأهیي اسائِ هیکٌذً .تایج تِدػاتآهاذُ دس ایاي پاظٍّؾ
ًـاى هیدّذ کِ اػتفادُ اص هذل یکپاسچِ تَلیذ -تأهیي -تَصیع دس هقایؼِ تا ًتایج حاكل اص ػایش هاذلّاا
كشفِهَیی تیـتشی دس ّضیٌِّا سا تِ دًثال داسد.
واژگان کلیدی :صًجیشُ تأهیي ،لجؼتیکّ ،ضیٌِ کل ،یکپاسچِػاصی.
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مقذمٍ
ٌّذفیلذ 1هذیشیت صًجیشُ تأهیي سا ؿاهل ّوِ فعالیتّای هشتثط تا هشیاى هَاد ٍ تثذیل کاالّا
اص هشحلِ هادُ خام تِ حالت هحلَل ًْایی (تشای هلشف) ٍ ًیض هشیاىّای اطالعاتی کِ هشتثط تا
آى ّا هیؿَد تعشیف کشدُ اػت () .Handfield,1999هاذیشیت صًجیاشُ تاأهیي 2ؿااهل اهاضا
هذیشیت اطالعات ،هذیشیت هَهَدی ،هشیاى هَاد ٍ هذیشیت سٍاتط تیي اعضا صًجیشُ هیتاؿذ.
لجؼتیک تَػط اًجوي هذیشیت لجؼتیک تِكَست صیش تعشیف ؿذُ اػت« :هشیاى تشًاهِسیضی،
اهشا ،کٌتشل ،اًثاس هَاد ،ػشٍیغّا ٍ اطالعات ٍاتؼتِ تِ آى اص ًقطِ هثذأ تا ًقطِ هلشف تاا ّاذف
تشآٍسدُ کشدى دسخَاػت هـاتشی» فعالیاتّاای لجؼاتیک ؿااهل ػافاسؽّاا ،خشیاذ ،کٌتاشل
هَهَدی ،طشحسیضی تؼْیالت ٍ تشاتشی دس ؿثکِ صًجیشُ تأهیي هیتاؿذ ٍ ،دس ػِ هشحلِ تاأهیي،
تَلیذ ٍ تَصیع هشیاى هییاتذ (اتطحی ،1383 ،ف .)45
تأهیيکٌٌذگاى ،تَلیذکٌٌذگاى ٍ تَصیعکٌٌذگاى تَهِ خَد سا تیـتش تِ ػیؼتنّاای لجؼاتیک
هعطَف کشدُاًذ تا ساّی تشای کاّؾ ّضیٌِ ٍ تْثَد پاػخگَیی تِ هـتشی (یعٌی تْیاِ هحلاَل
دس صهاى ٍ هکاًی کِ هـتشی هیخَاّذ) تیاتٌذ ،تِ ایي هٌظاَس یکپااسچگی ّضیٌاِ کال دس ؿاثکِ
لجؼتیک ،کلیذی تشای عولکشد هذیشیت ػاصهاى دّی لجؼتیک اػت .تاِ ّوایي لحاا ،،اّویات
ایجاد یک هذل یکپاسچِ ّضیٌِ کل لجؼتیک احؼاع هیگشدد .الصم اػت تحقیقات كَست گشفتِ
هَسد تشسػی قشاس گیشد ،تِ ایي هٌظَس ػاتقِ تشکیة هذلّای تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع هاَسد تشسػای
قشاس هیگیشد .تا تا ایجاد یک هذل یکپاسچِّ ،ضیٌِ کال لجؼاتیک تاِ حاذاقل تشػاذ .هاذلّاای
یکپاسچِ تاعث كشفِهَیی ٍ هلَگیشی اص تحویل ّضیٌِّای اضافی هیگشدد (ػعادت ،1375 ،ف
.)92
بیبن مسئلٍ
ّذف ایي پظٍّؾ ،اسائِ هذل یکپاسچِ تعییي ّضیٌِّای تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع اػات .اسائاِ ایاي
هذل تِهٌظَس تعییي ّضیٌِّای هشتثط تا صًجیشُ تأهیي اػت تِگًَِای کاِ تیـاتشیي تْاشٍُسی ٍ
1 Handfield
2 Supply Chain Management
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كشفِهَیی هوکي سا ایجاد ًوایذ .ایي هذل سا هیتَاى تاا فشضایات الصم ،تاشای ّشیاک اص هشاحال
تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع ،ایجاد کشدُ ٍ ػپغ تا تَهاِ تاِ اًاَا تَػاعِّاایی کاِ تاش سٍی هاذلّاا
اهکاىپزیش اػت ،هذل یکپاسچِ تأهیي-تَلیذ-تَصیع تعشیف ًوَد .دس ساُ ایجاد ایي هاذل هایتاَاى
هحذٍدیت ّایی هاًٌذ تقاضای هـاتشیاى ،ظشفیات تَلیاذی ،ظشفیات اًثااس ٍ هیاضاى هَهاَدی سا
تشؿوشد .دس هذل یکپاسچِ تشخالف ػایش هذلّا ،هَهَدی هذل تا دس ًظش گشفتي ّاش ػاِ هشحلاِ
تَلیذ ،تَصیع ٍ تأهیي تا یکذیگش دس ًظش گشفتِؿذُ ٍ تثادل ّضیٌِّا تِدسػتی كَست هیگیشد ،لزا
اػتفادُ اص یک هذل یکپاسچِ کِ تتَاًذ ّضیٌِّا سا کاّؾ دّذ ،دس ایي پظٍّؾ هذًظش قشاسگشفتاِ
اػت.
مببوی وظری
دس صًجیشُ تأهیي هـتشی ،تَلیذکٌٌذُ ،تأهیيکٌٌذُ ٍ تَصیعکٌٌذُ دس تعاهال تاا یکاذیگش تاشای
تأهیي ًیاصّای هـتشی ؿاهل خشیذ ،تَصیاع ،اًثااسداسی ،تعویاش ٍ ػاایش ًیاصّاای هاشتثط تاا ّان
ّوکاسی هیکٌٌذ .هذلّای تعییي ّضیٌِ تش پایِ تاأهیي ،تَلیاذ ٍ تَصیاع هایتاؿاٌذ ٍ سٍؽّاای
تشکیثی ؿاهل دٍ تعذ اص ایي ػِ تعذ هیتاؿٌذ ٍ هذل یکپاسچِ ؿاهل ّش ػِ تعذ تِطاَس ّوضهااى
اػت (هالحؼیٌی ،1385 ،ف .)10
3

2

ساًااذٍلف 1هقااذاس ػاافاسؽ اقتلااادی ٍ هقااذاس تَلیااذ اقتلااادی تشکیااة کااشدُ اػااتٍ .ی
تلوینگیشی هـتشک تش سٍی هقذاس ػفاسؽ اقتلادی ٍ هقذاس تَلیذ اقتلادی دس ؿاشایط هختلاف
تِعولآهذُ اػت کِ تِعٌَاى هذل تشکیثی تأهیي -تَلیذ هطشحؿذُ اػت .تشسػی تش سٍی تشکیاة
هااذلّااای تَلیااذ ٍ تَصیااع تااا هطالعااات ػاایلَس ٍ پیتشػااَىٍ ٍ 4اگٌااش 5آغاااص ؿااذُ اػاات
).(Randolf,1996 - Silver, 1985 - Wagner,1980
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تعضی اص هقاالت تِ طَس هـخق تش سٍی تشکیة تَلیاذ ٍ تَصیاع توشکاض داؿاتِاًاذ کاِ ؿااهل
تحقیقات تلوي فیلذ ٍ 1تشًضّ ٍ 2اّن 3هیتاؿذ ،ایي هقاالت هقذاس هَهَدی دس هثذأ ٍ هقلذ تاش
اػاع هذل هقذاس ػفاسؽ اقتلادی ٍ ّوچٌیي تشکیة آى تا تشًاهِّای تَلیذ تِكَست پیَػاتِ ٍ
گؼؼتِ سا تشسػی هیکٌذ ().(Randolf,1996 - Silver, 1985 - Wagner,1980
اسًگّ ٍ 4وکاساى طشاحی ؿثکِ صًجیشُ تأهیي سا تِعٌَاى یک هؼاللِ تلاوینگیاشی ساّثاشدی
تشای هذلّای تَلیذ-تَصیع هطشح کشدُاًذ .دس ایي تلوینگیشی تعذاد هکاىّای تاأهیيکٌٌاذگاى
هَاد خام ،تَلیذات ،هَهَدی هیاى فشایٌذ ٍ تؼْیالت تَصیع تشای یک تاصُ صهاًی تعییي هایکٌٌاذ
().Erengs,1999
ٍیذالّ ٍ 5وکاساى هذلّای ساّثشدی تَلیذ-تَصیع سا تشسػی کشدُاًذ ٍ ،توشکض اكلی سا تاش سٍی
هذلّای تشًاهِسیضی عذد كحیح هختلط قشاس دادُاًذ ).(Vidal,1997
دس اداهِ ایي هقاالت هیتَاى تِ کاس هاستیي 6اؿاسُ کشد کِ یک گضاسؽ هَفقیاتآهیاض اص کااستشد
تشًاهِسیضی سیاضی هْت تشکیة ػیؼتنّای تَلیذ -تَصیع ؿاهل  4کاسخاًاِ 40 ،هشکاض تقاضاا ٍ
 200هحلَل هیتاؿذ). (Martin,1993
داػکی ٍ 7کاتش یک هذل تشای ػیؼتن تأهیي -تَصیع تش اػاع کاستشد تَاتع پیَػتِ هْت اسائاِ
ّضیٌِ تَصیع ٍ تقاضای هـتشی طشاحی کشدُاًذ ().Dasci,2001
تَک تیٌذسّ ٍ 8وکاساى تشکیة تشًاهِسیضی هَهَدی ٍ تشاتشی (تَلیذ-تَصیع) سا دس هؼللِ تَصیع
تَصیع کاغز تا هَهَدی احتیاطی هَسدتشسػی قشاس دادُاد ().(Bookbinder,1989
لیٌذا 9یک هطالعِ هَسدی دس صهیٌِ تثادل ّضیٌِّای هایاتیّ ،ضیٌِ هَهَدی ٍ ّضیٌاِ تشاتاشی
(تَلیذ-تَصیع) اًجام دادُاًذ .دس هذل آىّا ًیاصّاای هَهاَدی احتیااطی تخوایي صدُ ؿاذُ ٍ تاش
اػاع اطالعات ٍاقعی گزؿتِ هَسد تشسػی قشاسگشفتاِ اػات ،تلاوینگیاشی دس صهیٌاِ هَهاَدی
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احتیاطی هؼاتقل اص تلاویوات هایااتی -تخلایقً 1یؼات ٍ هَهاَدی احتیااطی تاا تقاضاای
تخلیق دادُؿذُ تِ ّش هشکض تَصیع هحاػثِ هیؿَد).(Linda,2001
اػکَتّ ٍ 2وکاساى تشکیة تَاتع تشاتشی ٍ اًثاسداسی (تَلیذ-تَصیع) دس صًجیشُ تأهیي سا تش اػاع
اػاع هذل ؿثیِػاصی تَػعِ دادُاًذ ().Scott,2003
یاًگ ٍ ّوکاساى 3تا دس ًظش گشفتي الیِّای هختلف تشای تَلیذ-تَصیع یک هذل تشکیثای ایجااد
کشدُاًذ ،آىّا هجوَعِای اص تَلیذکٌٌاذگاى ،تَصیاعکٌٌاذگاى ٍ هـاتشیاى سا تاِعٌاَاى هجوَعاِ
هَسدتشسػی قشاس دادُاًذ ٍ تا فشم تکویل یک هحلَل دس چٌاذ هشحلاِ تَلیاذ دس ّاش کاسخاًاِ ٍ
ػپغ تَصیع آىّا دس یک ؿثکِ تَصیع تا سػیذى تِ دػت هـتشی هذل خَد سا تَػاعِ دادُاًاذ ٍ
ّوچٌیي یادآٍسی کشدُاًذ کِ اهکاى ػاخت یک هذل یکپاسچِ تشای تأهیي -تَلیذ ٍ تَصیاع ٍهاَد
داسد () .Yang,2002تا تَهِ تِ هطالة هطاشحؿاذُ ًتیجاِ هایگاشدد کاِ هاذلّاای تشکیثای
هیتَاًٌذ كشفِهَیی تیـتشی ًؼثت تِ هذلّای هعوَلی ایجاد کٌٌذ ٍ اًتخاب هٌاػةتشی تاشای
هذلّای تعییي ّضیٌِ کل اػت.
ريشضىبسی
هقادیش ٍسٍدی ،تَلیذ ٍ تَصیع تِكَست تاَاتعی پیَػاتِ تشحؼاة صهااى تعشیاف هایگشدًاذ دس
ػادُتشیي حالت یک کاسخاًِ هطاتق تا ؿکل یک دس ًظش تگیشیذ کِ ؿاهل ّش یاک اص عَاهال صیاش
اػت.
ؿکل یک -یک کاسخاًِ تا ٍسٍدی ) ،XQ(tتَلیذ ) ٍ ،XP(tتَصیع )XD(t

1 Economic Production Quantity
2 Scott
3 Yang
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دس ایي ٍضعیت ػؤاالتی اص قثیل آًکِ چِ هیضاى تایذ خشیذاسی ؿَد ،چِ هقاذاس تَلیاذ ٍ تَصیاع
خَاّذ ؿذ تایذ دس صهاى  tهَاب دادُ ؿَد .ضوٌاً ایي ػِ عٌلش تایاذ تاا یکاذیگش استثاا ًضدیاک
داؿتِ تاؿٌذ ،چَى تأثیش ّضیٌِ آىّا تش یکذیگش کاهالً هـَْد اػت؛ ٍ ایجاد هَهَدی دس ّشیک اص
ایي هشاحل ػثة افضاِیؾ ّضیٌِ کل خَاّذ ؿذ .ػپغ تا اسائاِ فشضایات هاذل ،ساتطاِای سا تاشای
هحاػثِ ّضیٌِّا ًَؿتِ ٍ هذل سا هیتَاى تا اػتفادُ اص آى تعشیف ًوَد (فشهی ،1382 ،ف .)17
ارائٍ مذل ي بحث ي بررسی
لجؼتیک دس ػِ هجوَعِ تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع ٍ ػاپغ تاِكاَست یکپاسچاِ هاذل هایؿاَد،
تِهٌظَس هذل ًوَدى ّش یک اص هجوَعِّای تاال الصم اػت فشضیات ٍ ؿشایط هشتَطِ ّاش یاک سا
تیاى ًوَد:
دٍسُّای صهاًی t j<=t,
 :D, P, Qعَاهل تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع
) : ZD(t), ZP(t), ZQ(tهتغیشّای تلوینگیشی دس صهیٌِ تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع دس دٍسُ t
): XD(t), XP(t), XQ(tهقذاس تأهیي هَاد ،تَلیذ ٍ تَصیع هحلَل دس دٍسُ t
)ّ: SD(t), SP(t), SQ(tضیٌِ ثاتت تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع دس دٍسُ t
)ّ: CD(t), CP(t), CQ(tضیٌِ هتغیش تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع دس دٍسُ t
)ّ: hD(t), hP(t), hQ(tضیٌِ ًگْذاسی هَاد تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع دس دٍسُ t
): ID(t), IP(t), IQ(tهقذاس هَهَدی هَاد تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع دس دٍسُ t
): AD(t), AP(t), AQ(tظشفیت تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع دس دٍسُ t
 :Mیک عذد تضسگ
هذل ّضیٌِ کل تْیٌِ تأهیيکٌٌذگاى لجؼتیک تِ ؿشح صیش اػت:
ّضیٌِ ًگْذاسی هَهَدیّ +ضیٌِ هتغیش ّ +ضیٌِ ثاتت خشیذ هَاد= )TC(Q
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هذل ّضیٌِ کل تَلیذکٌٌذگاى لجؼتیک تِ ؿشح صیش اػت:
ّضیٌِ ًگْذاسی هَهَدی ّ +ضیٌِ هتغیش تَلیذ ّ+ضیٌِ ثاتت تَلیذ = )TC(P

هذل ّضیٌِ کل تَصیعکٌٌذگاى لجؼتیک تِ ؿشح صیش اػت:
ّضیٌِ ًگْذاسی هَهَدی ّ +ضیٌِ هتغیش تَصیعّ +ضیٌِ ثاتت تَصیع هَاد= )TC(D
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تاتع ّذف ّش یک اص ایي ػِ هذل حذاقل ػاصی ّضیٌِّای تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع تِطَس هذاگاًِ
هیتاؿذ ،هحذٍدیت اٍل دس ّش یک اص ایي هذلّا دس ًظش گشفتي هحذٍدُ ظشفیات هٌااتع تاأهیي،
تَلیذ ٍ تَصیع هیتاؿذ (الَاًی ،1382 ،ف .)21
هحذٍدُ دٍم تِهٌظَس اسضا تقاضا تشای هشکض تأهیي ،تَلیذ ٍ یا تَصیع هیتاؿذ کِ تاا تَهاِ تاِ
ًیاص دس ّش دٍسُ tدس ًظش گشفتِؿذُ اػت.
هحذٍدُ ػَم :هیضاى هَهَدی تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع سا ًـاى هیدّذ.
هحذٍدُ چْاسم :استثا تیي ) XQ(t) ٍ XP(t) ٍ XD(tکِ هتغیشّای تلوین دس صهیٌِ هیاضاى
تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع ّؼتٌذ ٍ ) ZQ(t)ٍ ZP(t) ٍ ZD(tکِ هتغیشّاای تلاوینگیاشی كافش ٍ
یک سا تشقشاس هیًوایذ تا تَهِ تِ ایٌکِ دس ّش دٍسُ اهکاى تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع ٍهَد داسد یا ایٌکِ
هوکي اػت ّیچیک اص فعالیتّا اًجام ًـَد استثا آىّا تا یک عذد تضسگ (هثالً)  Mتشقشاس ؿاذُ
اػت (سئیؼی ،1382 ،ف .)11
هحذٍدُ پٌجنً :ـاى هایدّاذ کاِ ّشیاک اص هتغیشّاای ) XQ(t)ٍ XP(t) ٍ XD(tهثثات ٍ
هتغیشّای ) ZQ(t)ٍ ZP(t) ٍ ZD(tكفش ٍ یک ّؼتٌذ.
مذل تًسعٍ دادٌضذٌ بٍمىظًر یکپبرچٍسبزی َسیىٍ کل لجستیک
هذلّایی کِ اسائِ ؿذُاًذ دس صهیٌِ تْیٌِػاصی هذل تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع تِكَست تٌْا اقاذام
کشدُاًذ ٍ لجؼتیک عْذُداس هشیاى هاَاد صًجیاشُ تاأهیي دس ػاِ هجوَعاِ تاأهیي هاَاد ،تَلیاذ
(لجؼتیک دسٍى کاسخاًِ) ٍ تَصیع هیتاؿذ.
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اصایيسٍ استثا تیي ّش یک اص هجوَعِّای تاال ٍ ایجاد هذلی کِ تا دس ًظاش گاشفتي ّاش یاک اص
ؿشایط تتَاًذ تْیٌِػاصی دس هجوَعِ صًجیشُ تاأهیي ایجااد ًوایاذ اّویات داسد .دس ًظاش گاشفتي
ؿشایط هختلف تشای حل هذل هایتَاًاذ تاِ پیچیاذگیّاا افاضٍدُ ٍ تاِ ّوایي دلیال دس ؿاشٍ
هذلػاصی تا ؿشایط اٍلیِ هذل یکپاسچِ سا ایجاد کشدُ ٍ دس اداهِ تِ تَػعِ ًتایج تِدػاتآهاذُ اص
هذلّا هیپشداصین (آالدپَؽ ،1389 ،ف .)80
مفبَیم یکپبرچگی َسیىٍ کل لجستیک
هحققاى تِ ایي ًتیجِ سػیذُاًذ کِ کاّؾ ّش یک اص عَاهل ّضیٌِ ،دیگش کاسػاص ًویتاؿذ تلکاِ
تایذ تشکیة ّضیٌِّا سا کویٌِ ػاخت ٍ ،علت آى سا اػتفادُ اص سٍؽّای تْیٌِػاصی دس ّش یک اص
حَصُّای تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع هیداًٌذ ٍ اعتقااد داسًاذ یاک تْیٌاِػااصی کلای ساُحال تْثاَد
ؿثکِّای صًجیشُ تأهیي هیتاؿذ .دس ایي صهیٌِ هیتَاى تِ هطالعات َّکی هیي ٍ 1هَس اؿاسُ کشد
().Hokeymin,1994 – Linda,2001
تْیٌِػاصی کلی دس ّضیٌِّای لجؼتیک تِ هعٌای کاّؾ ّضیٌاِ دس ّاش یاک اص فعالیاتّاای
ّوچَى ػفاسؽ دّی خشیذ ،تشاتشی ،هایاتی اًثاس ،تؼْیالت ٍ هَهَدی ٍ… تِطَس هجاضا ًیؼات
چشاکِ کاّؾ ّضیٌِ دس یک هَسد ،افضایؾ ّضیٌِ دس های دیگشی سا تِ دًثال خَاّاذ داؿات .اهاا
تلوین ًْایی یافتي ٍ اسائِ یک هذل یکپاسچِ حذاقل ػااصی ّضیٌاِ کال لجؼاتیک دس ػاِ تعاذ
تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع هیتاؿذ .تا تا حذاقل ّضیٌِ ،حذاکثش کاسایی دس یک صًجیشُ تأهیي تاِ دػات
آیذ.
تا تَهِ تِ هَضَعات تاال الصم اػت یکپاسچگی ّضیٌِّا تیي هشاحل تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع ایجااد
ؿَد.

1 Hokeymin
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پیصفرضَبی مذل یکپبرچٍ َسیىٍَبی لجستیک
 -1یک تأهیيکٌٌذُ دس ایي هذل ٍهَد داسد.
ّ -2ضیٌِ ًگْذاسی دس کلیِ هشاحل تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع قاتلتعییي اػت ٍ هایتاَاى آى سا
یکؼاى فشم کشد.
 -3ظشفیت تأهیيکٌٌذگاى ٍ کاسخاًِ قاتلتعییي هیتاؿذ.
 -4تقاضای تَلیذ کاسخاًِ ػفاسؿی ٍ هعیي اػت ٍ تِكَست ّش دٍسُ تعییي هیؿَد.
 -5کاال فقط اص یک قطعِ (هحلَل) تـکیل ؿذُ اػت.
 -6فقط یک هشحلِ تَلیذ دس ًظش گشفتِؿذُ اػت.
 -7فقط یک هشکض تَصیع دس ًظش گشفتِؿذُ اػت.
ّشیک اص فشمّای هحذٍدکٌٌذُ تاال تشای هذل یکپاسچِ قاتل تَػعِ اػت.
ارائه مدل یکپارچه
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تاتع ّذف ایي هذل ؿاهل کویٌِػاصی ّش یک اص ّضیٌِّاای تاأهیي ،تَلیاذ ٍ تَصیاع ٍ کویٌاِ
کشدى ّضیٌِّای هَهَدی ّش یک اػت.
هحذٍدُ اٍل :تضویي هیًوایذ کِ هقذاسی کِ خشیاذاسی (تاأهیي) هایؿاَد کوتاش اص ظشفیات
تأهیيکٌٌذگاى اػت.
هحذٍدُ دٍم :هقذاس تَلیذ سا دس ّش دٍسُ کَچکتش یا هؼاٍی ظشفیت کاسخاًِ دس ّواى دٍسُ قشاس
خَاّذ داد.
هحذٍدُ ػَم :هقذاسی کِ تَصیع هیؿَد کَچکتش یا هؼاٍی ظشفیت اًثاس دس دٍسُ  tاػت.
هحذٍدُ چْاسم تا ؿـن :تضویي هیًوایذ هقذاس تأهیي ،تَلیذ دس ّواى دٍسُ ٍ یا دٍسُّای قثلی
اًجام هیگشدد ،ضوٌاً هقذاس تَصیع دس ّش دٍسُ تشای هقذاس تقاضا اسضا هیگشدد.
هحذٍدُ ّفتن ٍ ّـتن ٍ ًْن :تیااًگش هیاضاى هَهاَدی ،تاأهیي ،تَلیاذ ٍ تَصیاع اػات ،هقاذاس
هَهَدی ّش یک تا اػتفادُ اص هقذاس هلشفی دس هشحلِ تعذی دس ّش دٍسُ هـخق هیؿَد.
کاستشد ایي هذل تشای تَلیذات ػفاسؿی (هاًٌذ قطعات خَدسٍ) اػت ٍ دس صهیٌِ پیچیذگی حال
اص طشیق ًشمافضاسّای پیـشفتِ ٍ یا سٍؽّای اکتـافی (ّیَسیؼتیک) تِساحتی قاتلحل اػت.
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برتری مذل یکپبرچٍ وسبت بٍ جمع مذلَبی تأمیه ،تًلیذ ي تًزیع
ًکتِ قاتلرکش دس ایي هذل آى اػت کِ صهاًی کِ یک هذل کلی سا حال هایکٌاین هاَابّاای
تِدػتآهذُ تِهشاتة تْتش اص صهاًی اػت کِ ّش یک اص هذلّای تأهیي ،تَلیذ یا تَصیع سا تِتٌْایی
حل هیکٌین.
دلیل ایي اهش آى اػت کِ ٍقتیکِ ّش یک اص هذلّا سا تِتٌْایی حل هیکٌین هذلّای تاأهیي-
تَصیع ،تَلیذ -تَصیع ٍ تَصیع سا خَاّین داؿت .دس ایي ؿشایط هَهَدی ّش یک اص هذلّا فقاط تاا
دس ًظش گشفتي هشحلِ تعذی تعییي خَاّذ ؿذ اها دس هذل یکپاسچِ تأهیي -تَلیذ -تَصیع هَهَدی
هذل تا دس ًظش گشفتي ّش یک اص ػِ هشاحل تا یکذیگش دس ًظش گشفتِؿذُ ٍ تِ ّویي دلیال تثاادل
ّضیٌِّا تِدسػتی كَست خَاّذ گشفت ٍ تِ ّویي دلیل ّضیٌِّای ایجادؿذُ اص حالت قثلای کاِ
ّش یک اص آىّا تِتٌْایی حل ؿَد کوتش خَاّذ تَد .تا تَهِ تاِ آًکاِ ایاي تثاادل دس ّاش یاک اص
دٍسُّا تعادل ّضیٌِّا ٍ کوتشیي آىّا سا ایجاد خَاّذ کشد تِ ّویي دلیل ایي هَضَ ػثة تغییش
دس تلوینگیشی دس ّش دٍسُ خَاّذ ؿذ.
مقبیسٍ مذلَبی مختلف بب حل یک مثبل
تِ ایي هٌظَس الصم اػت یک هثال تشای چْاس دٍسُ دس ًظش تگیشین .کِ دس آى دس تعضی اص دٍسُّا
ّضیٌِ تأهیي اص ػایش دٍسُّا تیـتش اػت .دس آى كَست اگش هاذل سا تاِتٌْاایی حال کٌاین ،هاذل
تِطَس طثیعی تا تَهِ تِ دس ًظش گشفتي ظشفیت تأهیيکٌٌذُ دس دٍسُّای هاَاد سا تاأهیي خَاّاذ
کشد کِ ّضیٌِ کوتشی داؿتِ تاؿذ اگش هذٍل یک داؿتِ تاؿین تا تَهِ تِ ّضیٌاِّاای تاأهیي دس
دٍسُ دٍ ٍ ػِ تیـتش اػت پغ تایذ تیـتشیي خشیذ دس دٍسُ اٍل یا چْاسم كَست پزیشد.
اص طشفی دسكَستیکِ تخَاّین هذل تَلیذ سا ًیض دس ًظش تگیشین ٍ ّوچٌیي دس ایي ٍضعیت اگاش
فشم کٌین دٍسُ اٍل ّضیٌِ هتغیش تاالتش اص ػایش دٍسُّا تاؿذ تِ ّویي لحا ،هطاتق تاا هاذٍل دٍ
تِ دلیل آًکِ دس اٍلیي دٍسُ حتواً تایذ تَلیذ داؿتِ تاؿین ،تَلیذ دس دٍسُ اٍل كَست پزیشفتِ اػت
اص طشفی تِ دلیل تاال تَدى ّضیٌِ دس دٍسُ ػَم ،تَلیذ دس دٍسُ دٍم ٍ چْاسم كَست گشفتِ اػت.
تشای هذل تَصیع دس هذٍل ػِ ،تا تَهِ تِ هحذٍدیت اسضا تقاضا دس ّش دٍسُ الصم اػت دس ّاش
دٍسُ تِ ّواى هیضاى تقاضا ،کاال اسػال گشدد .دس هذٍل چْااس تاشای هاذل یکپاسچاِ ّضیٌاِ کال
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تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع تا دس ًظش گشفتي ؿشایط تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع كَست گشفتِ اػت ٍ تِ ّویي
لحا ،تا تَهِ تِ قیوتّای خشیذ ٍ ّضیٌِّای هَهَدی ّضیٌِّای تَلیذ تیـتشیي خشیاذ دس دٍسُ
یک ٍ ػپغ دس دٍسُ چْاس كَست گشفتِ ٍ تِ ّویي لحا ،تَلیذ دس دٍسُّای یک ،دٍ ،ػِ ،چْااس
اًجام ؿذُ اػت.
ّواىطَس کِ دس هذٍل یک تا چْاس هـاّذُ هیؿَد ،هجوَعِ ّضیٌِ تأهیي ٍ ،1160احذ ّضیٌِ
تَلیذ ٍ 1870احذ ٍ ّضیٌِ تَصیع ٍ 2420احذ هیتاؿذ ٍ تِ ایي تشتیة هوع ّضیٌِ تأهیي ،تَلیذ ٍ
تَصیع ٍ 5450احذ هیتاؿذ دسكَستیکِ هذل سا تِكَست یکپاسچِ حال کٌاین هطااتق تاا هاذٍل
ؿواسُ چْاس هوع ّضیٌِّا تشاتش تا  4110خَاّذ ؿذ کِ ًـاًگش ٍ 1340احذ کاّؾ ّضیٌاِ اػات
ایي هَضَ تیاًگش آى اػت کِ ًگاُ کلی تِ ّضیٌِّا تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع تاعث کاّؾ ّضیٌِ کال
آىّا خَاّذ ؿذ کِ ایي هؼللِ سا هیتَاى تا تکشاس اعذاد ،هجذداً تِ آى دػت یافت.
هذٍل ؿواسُ یک -هَابّای هذل تأهیي
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هذٍل ؿواسُ دٍ -هَابّای هذل تَلیذ
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هذٍل ؿواسُ ػِ -هَابّای هذل تَصیع
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هذٍل ؿواسُ چْاس -هَابّای هذل یکپاسچِ
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وتیجٍگیری ي پیطىُبدَب
دس ایي پظٍّؾ اًَا هذلّای تَػعِ دادُ ؿذُ دس صهیٌِ ّضیٌِّاای تاأهیي ،تَلیاذ ٍ تَصیاع ٍ
ّوچٌیي هذل یکپاسچِ دس تعییي ّضیٌِ کل لجؼتیک اسائِ گشدیذ .لضٍم اسائِ یک هاذل یکپاسچاِ
تا تَهِ تِ کاّؾ ّضیٌِ ایجاد ؿذُ ًؼثت تِ ػاایش سٍؽّاای تخوایي ّضیٌاِ هٌطقای تاِ ًظاش
هیسػذ .تا تَهِ تِ هذل اسائِؿذُ هیضاى خشیذاسی ،تَلیذ ٍ تَصیع کااال هـاخق هایگاشدد ٍ اثاش
افضایؾ هَهَدی دس ّشکذام اص هشاحل تش افضایؾ ّضیٌِ کل تِساحتی قاتلهحاػثِ خَاّذ تَد.
دلیل ایي اهش آى اػت دس هذل یکپاسچِ تعییي ّضیٌِ کل ،هَهَدی هذل تا دس ًظش گشفتي توام
هشاحل تا ّوذیگش دس ًظش گشفتِؿذُ ٍ تثادل ّضیٌِّا تِدسػاتی كاَست هایگیاشدّ .واَاسُ یاک
تْیٌِػاصی کلی ساُحل تْثَد ؿثکِّای صًجیشُ تأهیي هیتاؿذ.
هحذٍدیتّای هذل یکپاسچِ ؿاهل هَاسد صیش هیتاؿٌذ:
 -1اسضا تقاضای هـتشیاى
 -2دس ًظش گشفتي ظشفیت تَلیذی
 -3دس ًظش گشفتي ظشفیت اًثاس
 -4تشقشاسی تعادل تیي هَهَدی ،تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع
 -5تخلیق هؼیش تشاتشی دس هؼیشّا
 -6دس ًظش گشفتي کیفیت
ًتایج حاكل اص حل یک هثال کاستشدی دس ایي پظٍّؾ ،کاّؾ ّضیٌِّا سا دس اػاتفادُ اص هاذل
یکپاسچِ ًؼثت تِ ػایش هذلّای تشکیثی ًـاى هیدّذ.
تِعٌَاى پیـٌْاد تشای تْثَد هذل یکپاسچِ دس آیٌذُ هیتَاى ساّکاسّای تَػعِ کاستشدّای هذل
سا تِ ؿشح صیش تیاى کشد:
 -1تعضی فشضیات هحذٍدکٌٌذُ هذل هاًٌذ ػیاػتّای هَهاَدی ،تعاذاد تاأهیيکٌٌاذُ،
هشاکض تَلیذ ٍ هشکض تَصیع کِ دس ایي هذل آهذُ اػت قاتل تَػعِ اػت.
 -2دس ًظش گشفتي ؿشایط ٍاقعی تشای هحلَالت ًظیش قطعات ٍالاذ ٍ صیشهجوَعاِّاای آى،
ػیؼتنّای تَلیذی ،افضایؾ الیِّای تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع هیتاَاى هاذل یکپاسچاِ سا
تَػعِ داد.
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 -3دس ًظش گشفتي اًثاسّا ٍ ٍػایل تشاتشی ٍ تخلیق آىّاا تاشای ّاش یاک اص حاَصُّاای
تأهیي ،تَلیذ ٍ تَصیع دس تَػعِ آیٌذُ هیتَاى دس ًظش گشفت.
 -4دس هَسد سٍؽّای حل هذل اص سٍؽّاای اکتـاافی (ّیَسیؼاتیک) ٍ ،یاا ؿاثیِػااصی
هیتَاى اقذام ًوَد.
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