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چکیده
در اين مطالعه يک مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقالم رو به رشد ارائه شده است .در اين
سیستم موجودی ،شرکت اقالمی را خريداری میکند که اين اقالم مانند دام و طیور ،بعد از
طی يک مدت زمانی رشد کرده ،به وزن ايدئال خود میرسد .سپس شرکت اين اقالم را برای
مصرف مشتريان ذبح کرده ،به فروش میرساند .در اين مطالعه ،کمبود اقالم مجاز نیست و
تعداد سفارشها بايد مقدارشان عدد صحیح باشد .با توجه به اين موارد ،در اين مقاله يک
مسئله برنامهريزی غیرخطی عدد صحیح برای اين سیستم موجودی فرموله شده است .در اين
مدل فرض شده است اقالم با يک تابع که تقريب خطی دارند رشد کرده ،بعد از رسیدن به
يک وزن ايدئال ،برای مصرف آماده میشوند .از آنجايی که اين مدل يک مسئله برنامهريزی
محدب است ،میتوان برای آن يک جواب بهینه بدون توجه به عدد صحیح بودن سفارش به
دست آورد .سپس با توجه به مقدار بهدستآمده ،يک الگوريتم پیشنهادی برای جواب بهینه
با فرض عدد صحیح بودن سفارش بیان شده است .در پايان ،از يک مثال عددی فرضی برای
تشريح و بیان کارايی اين مدل پیشنهادی و الگوريتم حل آن استفاده شده است .همچنین
تحلیل حساسیتی برای تمام پارامترهای مسئله انجام شده است که تأثیر هر يک از اين
پارامترها را بر روی مقدار تابع هدف و مقدار سفارش نشان میدهد.

 -1مقدمه
تالش برای بهینهسازی هزينههای سازمان با توجه به
مديريت موجودیها به بیش از يک قرن قبل باز میگردد
که اولین مدل کنترل موجودی به نام مدل مقدار سفارش
اقتصادی توسط فورد ويتمن هريس در سال  1913میالدی
ارائه شد [ .]1مدل هريس هزينۀ کل سیستم موجودی را
که شامل هزينه نگهداری و هزينه سفارشدهی است،
کمینه میکند .پنج سال بعد از آن ،يعنی در سال 1918
میالدی ،يک توسعه بسیار مهم مدل مقدار سفارش
اقتصادی به نام مدل مقدار تولید اقتصادی توسط تفت بیان
شد [ .]2تفت در اين مدل به جای دريافت سفارش به
صورت آنی ،فرض کرد که سازمان کاال را با يک نرخ تدريجی
تولید میکند .هر دو مدل بیانشدۀ هريس و تفت با روش
مشتقگیری حل شده و جواب بهینه آنها به دست آمده

است؛ اما در اين روش حل اندازه دسته سفارش و تولید
میتواند به صورت صحیح و غیرصحیح باشد .بنابراين ،در
سال  2010میالدی ،گارسیا  -الگوئنا و همکارانش روش
حل اين مدلها را بهبود بخشیدند و الگوريتمهای بهینهای
برای به دست آوردن جواب بهینه اندازه سفارش و تولید به
صورت صحیح ارائه دادند [.]3
مدلهای مقدار سفارش اقتصادی توسط چند محقق ،اصالح
و با در نظرگیری خواص نوع کاال ،نحوۀ پرداخت پول ،زمان
تحويل کاال و محدوديتهای انبار و بودجه ،توسعه داده
شدهاند (در اين زمینه به طور نمونه میتوان به مطالعات
طالعیزاده و نوبیل [ ،]4يوسفی و رضايی [ ]5و طالعیزاده
و چراغی [ ]6اشاره کرد) .برای مثال ،محققان در برخی از
مطالعات ،مدل مقدار سفارش اقتصادی را برای محصوالت
فاسدشدنی مانند دارو ،لبنیات ،سبزيجات ،سیفیجات و
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مواردی از اين قبیل توسعه دادند (در اين زمینه به طور
نمونه میتوان به مطالعات طالعیزاده و همکاران [،]7
دابسون و همکاران [ ،]8آوايناديو و همکاران [ ،]9لیائو و
همکاران [ ] 10و باکسما و همکاران [ ]11اشاره کرد).
همچنین ،مرور ادبیاتی بر روی مسائل موجودی برای
محصوالت فاسدشدنی در دو مطالعۀ گويال و گیری [ ]12و
بیکئر و همکارانش [ ]13انجام شده است.
در سالهای اخیر ،مدل مقدار سفارش اقتصادی توسط
رضايی در سال  2014میالدی برای اقالمی که رو به رشد
هستند ،ارائه شد .اقالم رو به رشد مانند دام و طیور ،پس از
خريد و گذشت مدت زمانی مشخص ،با تغذيۀ مناسب رشد
میکنند [ .]14مطالعۀ رضايی ،اولین تحقیق در زمینۀ اين
گونه مسائل موجودی است.
در اين مطالعه ،يک مسئله برنامهريزی غیرخطی برای يک
سیستم موجودی با يک نوع کاال که بعد از مدت زمانی
مشخص رشد میکند ،توسعه داده شده است .يکی از
جنبههای نوآوری اين مقاله نسبت به مطالعات گذشته در
زمینه اقالم رو به رشد ،در نظرگیری صحیح بودن اقالم
سفارش داده شده است؛ از همین رو در اين مسئله فرض
شده است که تعداد اقالم سفارش داده شده بايد به صورت
اندازه صحیح باشد .بنابراين ،مدل پیشنهادی اين مطالعه
يک مسئله برنامهريزی غیرخطی عدد صحیح است .در اين
مقاله ،الگوريتمی دقیق با توجه به خاصیت محدب بودن
تابع هدف ارائه شده است .در اين الگوريتم در ابتدا جوابی
بر اساس عدد صحیح نبودن مسئله به دست میآيد و سپس
با داشتن اين مقدار ،جواب بهینه عدد صحیح تعیین
میشود .همچنین ،نوآوری ديگر اين مقاله ،محاسبه نقطه
سفارش مجدد است تا مدير بر اساس اين سطح موجودی
اقالم خود را سفارش دهد تا با کمبود مواجه نشود .در پايان
نیز يک مثال عددی برای تشريح حل و تحلیل حساسیت
پارامترهای مسئله بیان شده است.
بخشهای ديگر مقاله بهصورت زير مرتب شدهاند :نمادها،
فرضیهها و به طور کلی تعريف مسئله در بخش دوم آمده
است .در بخش سوم ،يک الگوريتم دقیق برای حل اين
مسئله پیشنهادی ارائه شده است .مثال عددی و تحلیل
حساسیت بر روی پارامترهای مسئله در بخش چهارم بیان
شده است .در نهايت ،نتیجهگیری و پیشنهادها برای
تحقیقات آتی در بخش پنجم آمده است.
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 -2تعریف مسئله
در اين مدل فرض میشود حیوانات (اقالم) تازه به دنیا آمده
خريداری و به آنها غذا داده میشود تا بزرگ و به عبارتی
پروار شوند .در اين مدل مقدار بهینه خريد حیوانات تازه به
دنیا آمده و زمان بهینه کشتار بهمنظور برآورد تقاضای بازار
تعیین میشود .اين مسئله تولیدی برای يک سیستم
موجودی سالم ارائه شده است که در آن احتمال از بین
رفتن دام يا طیور ،صفر است .فرضیههای زير نیز برای
توسعۀ اين مدل مقدار سفارش اقتصادی با اقالم در حال
رشد در نظر گرفته شدهاند:
 هزينهای اضافی برای تغذيه و رشد اقالم فرض
شده است که اين هزينه تغذيه شامل هزينههای
خريد و نگهداری علوفه ،کارگران و مواردی از اين
قبیل است.
 تابع رشد اقالم به صورت خطی است.
 در اين سیستم کمبود مجاز نیست.
 هزينۀ نگهداری اقالم در حال رشد متفاوت با
هزينۀ نگهداری آنها بعد از ذبح شدن فرض شده
است.
همچنین ،نمادهايی که در اين سیستم موجودی در نظر
گرفته شدهاند به قرار زير است:
 : yتعداد اقالمی که در هر بار سفارش داده شده است.
 : t1مدت زمانی که اقالم در حال رشد هستند.
 : 2مدت زمانی که اقالم در حال مصرف هستند.
 : cهزينه خريد هر واحد وزنی (واحد پولی  /واحد وزنی).
 : rهزينه تغذيه هر واحد وزنی در واحد زمان (واحد پولی /
واحد وزنی .واحد زمان).
 : hهزينه نگهداری هر واحد وزنی اقالم ذبحشده در واحد
زمان (واحد پولی  /واحد وزنی .واحد زمان).
 : eهزينه نگهداری هر واحد وزنی اقالم در حال رشد در
واحد زمان (واحد پولی  /واحد وزنی .واحد زمان).
 : Lمدت زمان تحويل سفارشها (.واحد زمان).
 : Aهزينه راهاندازی (سفارشدهی) هر دوره رشد ،مقدار
پولی است که بايد برای آمادهسازی محیط جهت دريافت
سفارشها پرداخت کرد (واحد پولی  /هر بار آمادهسازی).
 : Rنقطه سفارش مجدد.
 : kنرخ رشد.
 : Dنرخ مصرف سالیانه.
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 : w 0وزن هر قلم در زمان خريد.
 : w tوزن تقريبی هر قلم در زمان کشتار.

حال رشد ،سعی میشود مجموع کل هزينههای هر دوره
( )TCUکه شامل هزينه خريد ( ،)BCهزينه نگهداری

 : Q tوزن کل موجودی در زمان .t
نمودار موجودی وزن در دست برای وقتی که اقالم بدون
رشد و اقالم در حال رشد هستند ،به صورت شکلهای ()1
و ( )2است .از آنجايی که سیستم بدون کمبود فرض شده
است ،همیشه بايد نرخ مصرف کوچکتر از نرخ رشد باشد؛
به عبارت ديگر. D  k ،

( ،)HCهزينه راهاندازی ( )OCو هزينه تغذيه ( )PCاست،
مطابق معادله ( )3کمینه شود.

Inventory weight

Q0=yw0
-D

()3

TCU = BC + HC + OC + PC

در زيربخشهای زير جزءبهجزء هزينههای معادله ( )3شرح
داده میشود.
 -1-2هزینۀ خرید هر دوره
قیمت خريد هر واحد وزنی اقالم برابر  cاست .بنابراين،
هزينۀ خريد کل هر دوره از معادلۀ ( )4به دست میآيد.
()4

BC = cyw0

 -2-2هزینۀ نگهداري اقالم رو به رشد در دوره
time

شکل  :1نمودار موجودی وزن در دست مقدار سفارش افتصادی
برای اقالم بدون رشد
Inventory weight
Q1=yw1

-D

-D
yk
Q0=yw0

time

شکل  :2نمودار موجودی وزن مدل مقدار سفارش اقتصادی
برای اقالم در حال رشد با تابع رشد خطی

بر اساس شکل ( y ،)2تعداد اقالم اولیه خريداریشده در
هر دوره رشد از تأمینکنندگان w 0 ،و  w tبهترتیب وزن
اولیه (وزن حیوانات تازه به دنیا آمده) و وزن نهايی (وزن
حیوانات آماده کشتار) است .بنابراين ،وزن اولیه کل و وزن
نهايی کل بهترتیب  Q0  yw 0و  Q1  yw1استt1 .
طول دورهای است که اقالم در حال رشد هستند .در انتهای
اين دوره ،حیوانات ذبح شده ،در دوره  2به تقاضای
مشتريان تخصیص داده میشوند .بدين منظور همواره
معادلههای زير قرار است:
()1
()2

w1 −w0
k

=

yw1
D

Q1 −Q0
yk

=

Q1
D

= t1

= t2

در اين مدل مقدار سفارش اقتصادی خطی برای اقالم در
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هزينه نگهداری هر واحد وزنی اقالم رو به رشد در واحد
زمان برابر  eاست .بنابراين با توجه به شکل ( )2میتوان
هزينه نگهداری اقالم رو به رشد هر دوره را از معادلۀ زير
محاسبه کرد:
()5

)

2
y(w2
) 1 −w0

2k

(= e

) t (Q1 +Q1
)
2

EC = e ( 1

 -3-2هزینۀ نگهداري اقالم ذبحشده هر دوره
هزينۀ نگهداری هر واحد وزنی اقالم ذبحشده در واحد زمان
برابر  hاست .از آنجايی که هزينۀ نگهداری اقالم در پايان
دوره تغذيه محاسبه میشود؛ يعنی  ، t 2بنابراين هزينه
نگهداری هر دوره را میتوان از معادلۀ ( )6محاسبه کرد.
()6

)

(yw1 )2
2D

() = h

t2 Q 1
2

( HC = h

 -4-2هزینۀ راهاندازي هر دوره
هزينۀ ثابت راهاندازی هر دوره رشد برابر  Aاست .بنابراين،
هزينۀ راهاندازی هر دوره را میتوان از معادلۀ ( )6به دست
آورد.
()7

OC = A

 -5-2هزینۀ تغذیۀ هر دوره
هزينۀ تغذيۀ هر واحد وزنی در واحد زمان برابر  rاست .با
توجه به شکل ( ،)2هزينۀ تغذيۀ هر دوره برابر میشود با:
()8

) ry(w1 2 −w0 2
2k

=

) rt1 (Q1 −Q0
2

= PC

 -6-2هزینۀ كل موجودي
هزينۀ کل موجودی هر دوره بر اساس پنج معادلۀ (،)5( ،)4
( )7( ،)6و ( )8به صورت معادله ( )9فرموله میشود .
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+A+

h(yw1 )2
2D

+

2
ey(w2
) 1 −w0

2k

چون  S1و  S2همواره بزرگتر از صفر هستند ،بر اساس
مطالعه گارسیا  -الگوئنا و همکاران [ ،]3جواب بهینه عدد

TCU = cyw0 +
) ry(w1 2 −w0 2

()9

2k

که با تقسیم هزينۀ کل موجودی  TCUبر طول دوره
هزينۀ موجودی کل سالیانه برابر میشود با:
TCU

()10

t2

که با جاگذاری
+

2

،

⌉

DA
yw1

+

yw1
2

+h

2
De(w2
) 1 −w0

2kw1

+

or
⌋

Dcw0
w1

= TC

S1
S2

y ∗ = ⌊0.5 + √0.25 +

در نتیجه ،جواب بهینه مسئله ( )17با توجه به مطالعه
گارسیا-الگوئنا و همکاران [ ]3برابر میشود با:

2kw1

⌉

از آنجايی که تعداد اقالم خريداری شده بايد عددی صحیح
باشد ،داريم:
+

()12

S2

()18

) Dr(w1 2 −w0 2

()11

S1

y ∗ = ⌈−0.5 + √0.25 +

= TC

از معادلۀ ( )2خواهیم داشت:

2

صحیح هر مسئله کمینهسازی به صورت  S1 y  S2 yبا
 S1 ,S2  0برابر است با:

2
De(w2
) 1 −w0

2kw1

+

DA
yw1

+

yw1
2

+h

Dcw0
w1

= TC

) Dr(w1 2 −w0 2

y > 0; integer

2kw1

در نهايت TRC ،که هزينه متغیر سالیانه است ،از معادلۀ
زير به دست میآيد:
()13

)y

hw1
2

DA 1

(( )+
y

w1

()14
()15

≥0

−

hw1
2

2DA
w1 y3

=

2DA
1

=

∂TRC

∂TRC
∂y

()17
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S1
w1

قدم دوم :اگر  qعدد صحیح نباشد y  q  ،است .در
غیر اين صورت ،هر دو مقدار  y  qو  y  q  1جواب
بهینه مسئله هستند.

قدم سوم :با توجه به  ، yهزينه بهینه کل را از رابطۀ ()11
محاسبه میکنیم.
Inventory weight

∂2 y

⏞
⏞hw
DA
1
TRC = { } ( ) + { 1 } y
2

2DA

∂y

اما با توجه به عدد صحیح بودن متغیر تصمیم  ،yبايد اين
جواب بررسی شود .بنابراين تابع هدف ( )13را میتوان به
صورت زير نیز نوشت:
y

که  q بزرگترين عدد گردشده  qو  q کوچکترين
عدد گردشده  qاست .در نتیجه ،جواب بهینۀ مسئله
برنامهريزی غیرخطی عدد صحیح پیشنهادی را میتوان با
اجرای قدمهای الگوريتم زير به دست آورد:

∂2 TRC

= 0 → y∗ = √ 2
hw

S2

()19

hw2
1

1

از آنجايی که اين مدل مقدار سفارش اقتصادی يک مسئله
برنامهريزی غیرخطی محدب است ،میتوان با مشتقگیری
از تابع هدف نسبت به تعداد سفارشها ،جواب بهینه را از
معادلۀ ( )16به دست آورد.
()16

⌋

2DA

y ∗ = ⌊0.5 + √0.25 +

قدم اول :محاسبه مقدار . q = −0.5 + √0.25 + hw2

تابع ( )13بر اساس معادلۀ ( ،)15يک تابع محدب است .اين
مسئله بدون در نظرگیری عددصحیح بودن متغیر تصمیم
 ،yيک برنامهريزی غیرخطی محدب است؛ چون محدوديتی
ندارد و تابع هدف آن نیز محدب است.
DA

hw2
1

or

= TRC

 -3روش حل و نقطه سفارش مجدد

w1 y2

2DA

y ∗ = ⌈−0.5 + √0.25 +

Q1
R
-D
L

yk
Q0

time

شکل  :3نمودار موجودی حالت اول نقطه سفارش مجدد

 -1-3محاسبه نقطه سفارش مجدد
مدت زمان تحويل در اين مسئله برابر با  Lاست .در اين
سیستم موجودی امکان ندارد مدت زمان تحويل از طول
يک دوره بیشتر شود؛ زيرا در دنیای واقعی اگر مدت زمان
تحويل اقالم بیشتر از مدت زمان رشد آنها باشد ،اقالم
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خريداری شده نظیر جوجهها ،بره و گوسالهها تلف میشوند.
در نتیجه با توجه به اينکه کمبود مجاز نیست ،دو حالت
برای محاسبه نقطه سفارش مجدد خواهیم داشت:
الفt 2  t1  L :
در اين حالت مدت زمان تحويل از زمانیکه اقالم ذبح شده
تا زمان شروع رشد آنها کمتر است .بنابراين نمودار
موجودی اين حالت به صورت شکل ( )3میشود .در نتیجه،
نقطه سفارش مجدد در دوره مصرف رخ داده ،مقدار آن
خواهد شد:
R = yw1 − (G − L)D

()20

که  Gاختالف زمانی دوره مصرف و رشد است؛ به زبان
رياضی يعنی . G  t 2  t1
ب t 2  t1  L :
در اين حالت مدت زمان تحويل از زمانیکه اقالم ذبح شده
تا زمان شروع رشد آنها بیشتر است .بنابراين نمودار
موجودی اين حالت به صورت شکل ( )4میشود .در نتیجه،
نقطه سفارش مجدد در دوره رشد رخ داده ،مقدار آن خواهد
شد:
R = yw1 − (L − G)yk

()21

Inventory weight

= 60.73

قدم دوم :مقدار  q  60.73عدد صحیح نیست؛ بنابراين،


. y  q   61
قدم سوم :با توجه به ، y  61


+

2

2kw1

Dcw0
w1

= TC

) Dr(w1 2 −w0 2
2kw1

 -2-4محاسبه نقطه سفارش مجدد
فرض کنید برای مثال عددی فوق ،مدت زمان تحويل برابر
 0.03سال باشد .بنابراين در ابتدا بايد مقدار دوره رشد و
مصرف را از معادالت ( )1و ( )2به صورت زير محاسبه کرد:
= 1.5

w1 −w0

= 8.13

k
yw1
D

= t1
= t2

G = t2 − t1 = 8.13 − 1.5 = 6.8

در نتیجه t 2  t1  L ،است و بايد از حالت اول ،يعنی
معادله ( )20برای محاسبه نقطه سفارش مجدد استفاده
کرد.
R = yw1 − (G − L)D = 2060

به مقدار  2060رسید بايد اقالم جديد را سفارش داد.
جدول  :1اطالعات عددی مثال

yk
Q0

پارامتر

A

h

D

k

مقدار

1000

0.02

1500

100

time

شکل  :4نمودار موجودی حالت دوم نقطه سفارش مجدد

 -4مثال عددي و تحلیل حساسی ت
در اين بخش يک مثال عددی فرضی برای تشريح حل
مسئله و تحلیل حساسیت پارامترهای مدل بر روی جواب
بهینه ارائه شده است .اطالعات اين مثال عددی در جداول
 1و  2آمده است.
 -1-4حل مثال عددي
قدمهای الگوريتم حل پیشنهادی را به صورت زير برای پیدا
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DA
yw1

+

yw1

+h

2
De(w2
) 1 −w0

+

= 21849.6

-D

کردن جواب بهینه مثال عددی اجرا میکنیم.
قدم اول :محاسبه مقدار q

hw2
1

بنابراين وقتی مقدار سیستم موجودی در زمان دوره مصرف

Q1
R
L

2DA

q = −0.5 + √0.25 +

جدول  :2مابقی اطالعات عددی مثال
پارامتر

r

e

c

W1

W0

مقدار

10

0.03

20

200

50

 -3-4تحلیل حساسیت
در اين زيربخش ،تأثیر هر يک از پارامترهای مسئله بر روی
متغیر تصمیم و تابع هدف بررسی میشود .بدين منظور
برای مثال عددی بیانشده ،مقدار هر يک از پارامترها با
فرض اينکه مقدار بقیۀ پارامترها ثابت هستند ،تغییر داده
شدهاند .تغییرات هر يک از اين پارامترها در جدول  3آمده
است .نتايج زير با توجه به اطالعات جدول  3به دست آمده
است .با توجه به اطالعات جدول  3مشخص است که:
 وزن نهايی اقالم ،تأثیر بسیار زيادی بر روی
تغییرات مقدار سفارش دارد .هزينه هر بار
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آمادهسازی ،نرخ مصرف و هزينه نگهداری اقالم
ذبحشده بر تغییرات مقدار سفارش تأثیر متوسطی

فعالیت میکنند ،بسیار مناسب و کارآمد است .در اين مقاله
فرض شد کمبود اقالم مجاز نیست و تعداد سفارشها بايد

دارند .بقیۀ پارامترهای مسئله ،تأثیری بر تغییرات
مقدار سفارش ندارند.
 نرخ مصرف ،نرخ رشد ،هزينۀ تغذيه و هزينۀ خريد
اقالم ،تأثیر بسیار زيادی بر تغییرات تابع هدف
دارد .وزن اولیه و وزن نهايی بر روی تغییرات تابع
هدف تأثیر متوسطی دارند .هزينۀ هر بار
آمادهسازی ،هزينۀ نگهداری اقالم ذبحشده و
هزينۀ نگهداری اقالم رو به رشد ،تأثیر کمی بر
تغییرات تابع هدف دارند.

صحیح باشد .از همین رو يک مسئله برنامهريزی غیرخطی
عدد صحیح برای اين مدل پیشنهادی ارائه شد .در اين مدل
اقالم با يک تابع خطی برای تغذيه ،رشد میکنند و بعد از
رسیدن به يک وزن ايدئال ،برای مصرف آماده میشوند .در
اين مطالعه ثابت شد که مدل ارائهشده يک مسئله
برنامهريزی محدب است و برای آن يک جواب بهینه بدون
توجه به عدد صحیح بودن سفارش ارائه شد .سپس با توجه
به مقدار بهدستآمده ،يک الگوريتم پیشنهادی برای به
دست آوردن جواب بهینه با فرض عدد صحیح بودن سفارش
بیان شد .در خاتمه از يک مثال عددی فرضی برای تشريح
و بیان کارايی مدل پیشنهادی و الگوريتم حل استفاده

جدول  :3تحلیل حساسیت پارامترهای مسئله
درصد تغییرات

پارامتر

درصد تغییرات

اولیه

0

0

-30

-16.39

-0.18

30

14.75

0.15

-30

-16.39

-29.84

30

14.75

29.82

-30

0

27.66

30

0

-14.89

-30

19.67

-0.18

30

-11.47

0.15

-30

0

-10.29

30

0

10.29

-30

0

-19.30

30

0

19.30

-30

0

-0.05

30

0

0.05

-30

0

-8.10

30

0

7.32

-30

46.62

-7.79

30

-22.95

13.72

A

D

k

h

c

r
e
W0

W1

*y

*TC

0

 -5نتیجهگیري و پیشنهادها
در اين مقاله يک مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقالم
رو به رشد ارائه شده است .در اين سیستم موجودی ،شرکت
اقالمی را خريداری میکند که اين اقالم مانند دام و طیور،
بعد از طی يک مدت زمانی رشد کرده ،به وزن ايدئال
میرسند .سپس شرکت اين اقالم را برای مصرف مشتريان
ذبح کرده ،به فروش میرساند .اين مدل پیشنهادی برای
تمام شرکتهايی که در حوزه دام و طیور و مواد غذايی
مجله مدلسازی در مهندسی

گرديد .همچنین تحلیل حساسیتی برای تمام پارامترهای
مسئله انجام و تأثیر هر يک بر روی مقدار تابع هدف و مقدار
سفارش بیان شد .مواردی را که میتوان برای توسعه اين
مدل پیشنهادی در نظر گرفت ،عبارت است از:









کمبود کاال را در نظر گرفت که اين کمبود
میتواند بهصورت پس افت ،از دست رفته يا پس
افت جزئی باشد.
ضايعات را برای اقالم در نظر گرفت که همان
مرگ و میر حیوانات در طول دوره رشدشان است.
اقالم را در موقع مصرف به صورت فاسدشدنی در
نظر گرفت.
محدوديت انبار را برای دوره رشد اقالم در نظر
گرفت.
سیاست قیمتگذاری را برای اقالم در نظر گرفت.
سیاست تصمیمگیری در مورد خريد اقالم از چند
نوع تأمینکننده را در نظر گرفت.
سیاست تخفیف را برای خريد اقالم در نظر گرفت.

 -6تقدیر و تشکر
نويسندگان بر خود الزم میدانند از سردبیر و داوران مجله
به دلیل نظرات ارزندهای که برای بهبود مقاله پیشنهاد
کردند ،تشکر و سپاسگزاری کنند.
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