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روشهایی برای مدیریت این موجودیتها میتوانند بسیار
مثمر ثمر واقع شوند ] .[3صاحب نظران زنجیره تامین کاال بر

کاال به عنوان یک عامل حیاتی در عملیات مختلف تجاری و

این باورند که شناخت و مدیریت موجودیتهای مرتبط می-

صنعتی نقش کلیدی دارد .نیاز مصرفکننده به کاالی مورد

تواند نوسانات و پارامترهای موثر بر تعادل زنجیره مانند عرضه

نظر و اعالم آن به محیطی تحت عنوان بازار باعث میگردد

و تقاضا را هدایت نماید .این گروه بر این باورند که جریان

حلقههای مستقلی از فرایندها شروع به فعالیت نمایند .به

کاال در مقابل جریان اطالعات ،منابع و اعتبارات مالی اساسی-

عبارت دیگر حرکت تولیدکنندگان برای برآورده نمودن نیاز به

ترین مفاهیمی هستند که همواره باید مورد توجه قرار گیرند.

مصرفکننده مجموعهای از عناصر درگیر موضوع را فعال می-

به عبارت دیگر یک زنجیره تامین بدون جریانات کاال،

نماید .زنجیرهای از عناصر که از تأمین مواد اولیه برای ساخت

اطالعات و منابع مالی قابل تصور نیست ولی عمیق شدن در

یک محصول آغاز میشود و تا رساندن کاال به دست مصرف-

این بررسی یک نکته را حائز اهمیت میسازد که تمام

کننده ادامه مییابد .به عبارت دیگر زنجیرهای که همه

فرآیندهای زنجیره تامین بدون ماهیتی مانند کاال ،موجودیت

فعالیتهای مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد از مرحله تهیه

و حق حیات نخواهند داشت .کاال به عنوان اصلیترین

آن تا مرحله تولید محصول نهایی و تحویل به مصرفکننده را

موجودیت زنجیره کانون فعالیتهای لجستیکی است ،و

شامل میشود .این مجموعه فعالیت اطالعات زنجیره تأمین

زنجیره تامین ،تامینکنندگان مواد اولیه ،تولیدکنندگان

کاال نامیده میشود ] .[1زنجیره تأمین کاال در حقیقت

قطعات ،تولیدکنندگان محصول نهایی ،توزیعکنندگان و

شالودهای از فرایندهای مختلف تجاری و صنعتی است

مصرفکنندگان را شامل میشود .وجود ناهماهنگی بین

.فرایندهایی که باید اوال منسجم عمل نمایند و ثانیا بیش-

عوامل فوق که اجزای زنجیره تامین هستند منجر به بروز

ترین تعامل را با هم داشته باشد عناصری مانند تولید ،توزیع،

اغتشاش و بینظمی در زنجیره تامین میگردد ،بنابراین الزم

خرید ،فروش و حمل و نقل از عناصر مهمی هستند که اگر

است این مجموعه با نگاهی جامع و کلینگر مدیریت شود

هرکدام فاقد عملکرد الزم باشند زنجیره را تحت تأثیر قرار

] .[4دراثر وجود بینظمی و ناهماهنگی بین اعضای زنجیره،

خواهند داد به عبارت بهتر وقتی کاالی مورد نظر مصرف-

پدیدهای تحت عنوان اثر شالقی در آن نمایان خواهد شد ،که

کننده و یا مشتری نهایی در زمان مقرر به دست او نرسد،

به موضوع تشدید تغییرات تقاضا از مشتری به تولیدکننده

حتمًا عنصر یا عناصری در انسجام مأموریت خود کوتاهی

اشاره دارد و برای تمام اعضای زنجیره تامین تبعات نامطلوب

نمودهاند موضوعهایی مانند تعمیرات ،انبارداری ،عملیات

به دنبال خواهد داشت ] 5و  .[6هدف این تحقیق پیشنهاد و

تدارکات و سفارشات را نیز باید به این زنجیره اضافه نمود .بر

ارایه راه حل ریاضی و شبیهسازی برای کنترل اثر شالقی با

این اساس کارکرد بهینه زنجیره تامین نظام منسجم و پویایی

نگرش سریهای زمانی برای زنجیرههای تامین چندمحصولی،

را طلب میکند تا فقط بتوانند یک کاال را برای مصرف کننده

چندسطحی و چندمرحلهای و تعیین رویکردی برای بهبود اثر

آماده و مهیا نماید ] .[2تصور فرایندهای تامین قطعات

شالقی بر اساس زنجیرههای تامین چند محصولی،چندمرحله-

تخصصی ،فرایندهای دیگر مانند طراحی ،مطالعات وابسته و

ای و چندسطحی است ].[7

غیره را نیز در بر خواهد داشت که میتواند پیچیدگی زنجیره
تامین را بیشتر نماید .آشنایی با فرآیندهای مختلف زنجیره

 .2پیشینه تحقیق

تامین و توقع کارکرد مناسب آن این مهم را باعث میگردد،
1

عملًا در نگاه بدبینانه ذهنیت به سمت راهکاری برای حفظ

سیریکاسمسوک ] ،[8در تحقیقی با عنوان اندازهگیری اثر

وضعیت مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضعیت زنجیره

شالقی در زنجیرهی عرضه با مدل تقاضای سریهای زمانی

میرود .شناخت موجودیتهای زنجیره تامین و به کارگیری
1Sirikasemsuk
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ارائه دادند و فرایند تقاضا در یک زنجیره تأمین دو مرحلهای

شالقی در زنجیره تامین دوسطحی پیشنهاد کردند .این مدل

متشکل از یک تأمین کننده و دو خرده فروش بررسی کرده

بیشتر توسط تصویری از پنج محصول تعیین میشود و نشان

است .تأثیر پارامترهای همبستگی فرایند تقاضا  ،ضریب

دادند که این مدل ،مجموعه بهینهای از پارامترها را برای

همبستگی بین دو اخطا و واریانس خطا در اثر شالقی مورد

کاهش اثر شالقی تسهیل میکند .صادقی ] ،[13تحقیقی با

بررسی قرار گرفت .در نتیجه ،اندازهگیری اثر شالقی با استفاده

عنوان ارائه معیاری برای اثر شالقی در یک زنجیره تامین

از یک روش تحلیلی با هدف حداقل کردن میانگین مجذور

دومحصولی با پیشبینیهای هموارسازی نمایی انجام داده

خطا ( )MMSEبرقرار شد .سپس آزمایشهای عددی برای

است .او در این پژوهش ،یک زنجیره تأمین دوسطحی و

نشاندادن رفتار اثر شالقی با توجه به پارامترهای مختلف

دومحصولی را به منظور کمیکردن اثر شالقی در نظر گرفت و

فرایندهای تقاضا انجام شد تا مشخص شود در چه شرایطی اثر

به این نتیجه رسید که تحلیل هزینه براساس کمبود و هزینه

شالقی بی اثر میشود .عالوه بر این ،ارزیابی نسبت واریانس

نگهداری تحت اثر شالقی مختلف انجام میشود .تراپرو و

موجودی مورد بررسی قرار گرفت

پدریگال ،[14] 5در تحقیق شان یک معیار جدید مبتنی بر
تعمیم متغیر اثر شالقی به کار بردند و نشان دادند که اثر

ماکویی و مددی ،[9] 1تحقیقی با عنوان اثر شالقی و توان

شالقی در طول زمان ثابت نیست ،اما جالب است که این اثر

لیاپانوف انجام دادند .آنها با به کارگیری توان لیاپونوف یک

در طول دورههای تبلیغاتی کاهش مییابد .لی و همکاران

معیار برای اثر شالقی ارائه دادند و به کمینهسازی اثرشالقی

] ، [7تحقیقی با عنوان اثر شالقی و اثر ضد شالقی در زنجیره

پرداختند و با بررسی روابط ریاضی ،به نتایج کاربردی درمورد

تامین انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که هر دو اثر هنگام

6

رفتار اثر شالقی دست یافتند .اویانگ و لی ،[10] 2پژوهشی با

مواجه شدن با تقاضاهای مشتری نهایی ممکن است رخ دهد.

عنوان اثر شالقی در شبکههای زنجیره تأمین را انجام دادند.

کشاری و همکاران ،[6] 7در تحقیقشان طرحی را به منظور

آنها در این پژوهش جریان سفارشات را که توسط هر

کاهش اثر شالقی در زنجیره تامین چندمرحلهای ارائه کردند.

تامینکننده برای هر فرآیند تقاضای مشتری ثابت قرار داده

نتایج به دست آمده نشان میدهد که طرح پیشنهادشده می-

میشود مشخص کردند .همچنین شرایط تحلیلی مقاوم را

تواند جایگزین مناسبی برای کاهش اثر شالقی هماهنگ باشد.

براساس سیاستهای مدیریت موجودی تعیین نمودند و برای

ژائو و همکاران ،[15] 8تحقیقی در مورد کاهش اثر شالقی در

پیشبینی وجود اثر شالقی برای هر ساختار شبکهای ،هر گونه

بهینهسازی زنجیره تامین انجام دادهاند .آنها در این پژوهش از

سیاستهای تامین مجدد موجودی و فرایندهای تقاضای

مدل سیستم دینامیکی ( 9)SDبرای بررسی تأثیر استراتژی

مشتری دلخواه ،استنتاج کردند .آنها با مثالهای عددی نشان

واحد و سناریوهای ترکیبی در کاهش تقویت موجودی ،یعنی

دادند که نتایج تحلیلی به درستی اثر شالقی را تعیین

اثر شالقی در محتوای سه سطحی استفاده کردند .نتایج نشان

میکنند .نپال و همکاران ،[11] 3در تحقیق شان با عنوان اثر

میدهد که فعالیتهای بهبود مثبت یک راهحل بهینه در میان

شالقی در صالحیتدار کردن زنجیره تامین با در نظر گرفتن

استراتژیهای منفرد است .نارایانان و همکاران

جنبههای چرخه عمر محصول به تحلیل اثر شالقی پرداختند و

تحقیقی با عنوان تأثیر محدودیتهای ظرفیت و انعطافپذیری

با استفاده از شبیهسازی ،سه مرحله از چرخه عمر محصول را

بر اثرشالقی در زنجیره تأمین را انجام دادند .آنها بررسی کردند

بررسی کردند .نتایج شبیهسازی نشان داد که عملکرد یک

که تا چه حد سطوح مختلف محدودیتها در کاهش تقویت

سیستم وقتی یک تغییر مرحله در تقاضای چرخه زندگی رخ

اثرشالقی ناشی از رفتار انسانی موثر است .نتایج نشان داد که

میدهد به طور کلی بدتر می شود .تانویر و همکاران،[12] 4
در پژوهش شان یک مدل بهینهسازی را برای کاهش اثر
1 Makui & Madadi
2 Ouyang &Li
3 Nepal et al
4 Tanweer et al
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محدودیت به کاهش واریانس سفارش بدون افت قابل توجه در

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،الیه شبکه زنجیره

سطح خدمات در زنجیره تأمین کمک میکند .بنابراین در این

تأمین (الیه  ،)1از دو مدل ارتباطی و یک مدل موجودی

تحقیق با توجه به اهمیت موضوع بررسی اثر شالقی در

تشکیل شده است .مدل موجودی به منظور مدلکردن زنجیره

زنجیره تأمین ،به این مطلب پرداخته شده است به کارگیری

تأمین بین واحدهای زنجیره تأمین استفاده شده است .مدل

فرایندهای لجستیکی تماما حول محور کاال میچرخد.

مشارکتی (الیه  )2به منظور مدلکردن فرایند سفارش و
تنظیم مجدد زنجیره تأمین به کار میرود .انتخاب چنین

بررسی مطالعات فوق نشان میدهد که مدیریت زنجبره تامین

ساختاری ،باعث میشود که کاربر بتواند زنجیره تأمین مربوط

در کانون توجه محققین قرار دارد و به عنوان بحث روز از آن

به خود را شبیهسازی کند و امکان کاهش اثر شالقی را داشته

یاد میشود .عالقه قابل توجه در پژوهشهای مرتبط با

باشد .ساختار مذکور امکان مطالعه و بررسی زنجیرههای تأمین

مدیریت زنجیره تامین در دهه گذشته با توجه به پتانسیل آن

پیچیدهی چندمرحلهای و چندمحصولی را فراهم میکند.

به منظور بهبود کارایی عملیات و کاهش هزینه بوده است .هر
بخش زنجیره تامین میتواند از طریق همکاری نزدیکتر با
سایر بخشها و از طریق یکپارچهسازی از فرایندهای
تصمیمرگیری مختلف بهرهمند شوند .بنابراین مدیریت بهینه
زنجیره تامین منجر به دستیابی به هدف مهم آن یعنی
حداقلسازی هزینه برای تمام اعضای زنجیره خواهد شد .الزم
به ذکر است عالیق فردی نسبت به مباحث مدیریت زنجیره
تامین نیز نقشی محرک در این راستا داشته است .نو بودن
بحث یکی از معیارهای انتخاب حوزه دقیق مطالعه است .پس
از مرور ادبیات موضوعی مشخص شد اثر شالقی به عنوان یکی
از معیارهای سنجش عملکرد زنجیره تامین در حال حاضر
مورد توجه بسیاری قرار گرفته و مقاالت متعددی طی سال-
های اخیر در این خصوص تدوین و به چاپ رسیده است .از
اینرو حوزه دقیق اثر شالقی در محدوده کلی زنجیره تامین به
عنوان موضوعی جدید که تحقیقات زیادی در مورد ان در حال
انجام است و جای کار بسیار نیز دارد مورد توجه قرار گرفت.

 -3تشریح مدل تحقیق
به منظور اندازهگیری اثر شالقی برای واحدهای (حوزههای)
زنجیره تأمین از یک شبیهسازی دو الیهای 1و سه مدل
عمومی استفاده میشود .این سه مدل عبارتاند از مدلهای
موجودی ،2ارتباطی 3و مشارکتی 4که در شکل  1نشان داده
شده است.

 1-3شبیهسازی اثر شالقی در زنجیره تأمین
چندمحصولی و چندسطحی
برای اندازهگیری و بهبود اثر شالقی از مدلسازی سیستم پویا

5

استفاده شده است .این مدل برای مطالعه و مدیریت سیستم-
های پیچیده و دارای بازخورد است .این سیستمها میتوانند در
حوزههای مختلفی مثل کسب و کار ،اقتصاد ،محیط زیست،

2 Two Layer Simulation
3 Inventory Model
4 Linkage Model
5 Contribution Model

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

مدیریت انرژی ،مسائل شهری و سایر حوزههای اجتماعی
5. System Dynamics Modeling
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وجود داشته باشند .در واقع ،با استفاده از ساختار سلسله
برخی ویژگیهای مدلسازی پویا سبب شده تا با سایر روش-

مراتبی مذبور ،میتوان رفتار هر پدیدهای را مدل کرد ].[17
 .2توسعه و ایجاد یک فرضیهی پویا برای تشریح آثار

های شبیهسازی متفاوت باشد و کاربردهای ویژهای به شرح
زیر برای آن پدید آورد.
 .1مدلسازی پویا بر چهار مؤلفه سیستمی استوار
است :موجودیها ،جریانها ،بازخورد و روابط

مسئله،
 .3ساخت یک مدل شبیهسازی شده از سیستم،
 .4آزمون مدل برای کسب اطمینان از درستی عملکرد
آن در دنیای حقیقی ،و
 .5دستیابی به نتایج.

غیرخطی،
 .2در بیشتر برنامههای شبیهسازی ساختار مدل آماده
است و کاربر با تغییر پارامترها ،نتایج را بررسی
میکند ،در حالی که در مدلسازی پویا ،کاربر خود

این ساختار سلسله مراتبی ،دارای ارکان ذیل است:
•

محدودی بسته یا نمودارهای علی :ابزاری برای

مدل را ساخته ،نتایج را در قالب جدولها و

ترسیم روابط علی بین مجموعهای از متغیرهای

نمودارها بررسی میکند،

داخل یک سیستم است .عناصر اساسی این حلقهها

 .3مدلسازی پویا شامل دو بخش اصلی ایجاد مدل و
آزمون آن است ،که سبب میشود تا کاربر درک

عبارتاند از متغیرها (عوامل) و فلشها( 1روابط).
•

حلقههای بازخور :وقتی مجموعهای از متغیرها در
یک مسیر بسته به یکدیگر متصل میشوند ،یک

بهتری از مسائل پیچیده پیدا کند،

حلقهی علی را شکل میدهند .حلقههای بازخور،

 .4مدلسازی پویا رفتار کل سیستم را تحلیل می-

شامل حلقههای بازخور مثبت و حلقههای بازخور

کنند،

منفی میباشند .حلقههای بازخور مثبت ،دایرهای

 .5فرایند مدلسازی و خود مدل ،پتانسیل یادگیری

است که اگر یک عامل در آن ،در جهتی تغییر داده

باالیی را در مدلسازی پویا دارا است ،و

شود ،دایره ،تغییرات را در آن جهت تقویت میکند.

 .6تمرکز اصلی مدلسازی پویا بر ساختار سیستم

حلقههای بازخور منفی ،دایرهای است که اگر یک

است ،که بیانگر رفتار سیستم میباشد.

عامل در آن ،در جهتی تغییر داده شود ،دایره ،با
در حالی که در دیگر روشهای شبیهسازی تمرکز بر تعامل
میان افراد است که به وسیله روابط آماری و ریاضی بیان می-

تغییرات آن عامل در آن جهت مخالفت میکند.
•

متغیرهای سطح یا حالت :مربوط به عناصری در

شوند و تفسیر آنها برای فردی که مدل را مطالعه میکند

سیستم هستند که مقدار آنها در جریان یک دورهی

بسیار دشوار است .اما در مدلسازی پویا پیادهسازی رفتار

زمانی شکل میگیرد .متغیرهای نرخ :متغیرهای

سیستم ،تحلیل نتایج و آزمون مدل شبیهسازی شده ،اطالعاتی

نرخ ،میزان متغیر را در واحد زمان نشان میدهند و

در مورد چگونگی رفتار سیستم در شرایط در نظر گرفته شده

مجموعهای از متغیرهای نرخ ،موجب دگرگونی در

را به تحلیلگر میدهد [ .[18مراحل انجام این روش شناسی

متغیر حالت میشوند .متغیرهای کمکی :این

به ترتیب عبارتاند از:

متغیرها نشانگر ضرایبی هستند که رابطهای بین

 .1تعریف مسئله( ،باید گفت که :مسائل مطرح در
مدلسازی سیستم پویا به طور عمده ساختیافته

متغیرهای دیگر را معین میکنند .معموال
متغیرهای برون زا در سیستم ،توسط این نوع
متغیرها نشان داده میشود.

نبوده ،در نتیجه در مراحل اولیهی بررسی نمیتوان
به تعریف دقیق به گونهای دست یافت که گلوگاهها
را یافته و در صدد رفع مشکالت برآمد)،
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

1. Arrows 9 Causal Diagram
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فعالیتهای اصلی این قسمت خرید و حمل است.

شامل حمل مواد ،مدیریت موجودی و ساخت است.

زنجیره تأمین داخلی ،شامل همه پردازشهای

مشاهده میشود که زنجیره تأمین وقتی محصول

استفاده شده به وسیلهی یک سازمان در تبدیل

واگذار یا مصرف میشود ،پایان مییابد .فعالیتها

دادههای حمل شده به سازمان توسط تأمین-

شامل بستهبندی ،انبار و حمل است .این فعالیتها

کنندگان ،به خروجیها است ،از زمانی که مواد وارد

ممکن است با استفاده از چندین توزیعکننده انجام

سازمان میشود تا زمانی که محصول نهایی برای

شود مثل عمده فروشان و خرده فروشان .این

توزیع به خارج سازمان حرکت میکند .فعالیتها

قسمت میتواند به سمت راست به همین ترتیب
گسترش یابد.

 2-3بیان صورت مسئله مطالعه موردی
شکل  2نمایش دهنده زنجیره تامین یک کارخانه تولیدی
نوشابه با دو محصول است ،این محصوالت مواد اولیه مشترک
مصرف میکنند .و حاصل تولید به روشهای مختلف ،به دست
توزیعکنندگان و خردهفروشان میرسد .این شبکه دارای دو
محصول و سه مرحله زنجیره تامین است .دو نوع نوشابه
تولیدی این کارخانه ،به سمت توزیع کنندگان و خرده فروشان
حمل میشوند .کارخانه مذبور به صورت روزانه ،دادههای توزیع
شامل ،فروش روزانه ،سطح ذخیره روزانه و پیشبینی تقاضا را
دریافت مینماید .هر توزیع کننده دارای پیشبینی تقاضای
ماهانه
برای محصوالت  Aو  Bمیباشد ،که مبنای آن ،بر اساس
فروش سال قبل و در همین ماه میباشد .در نتیجه امکان
تبدیل میزان پیشبینی تقاضای ماهانه به روزانه وجود دارد .که
زنجیره تأمین چند سطحی ،چندمرحلهای و چندمحصولی در
شکل  2مشاهده میشود.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

این کارخانه به منظور تکمیل موجودی توزیعکنندگان
درخواست سفارش را به جای آنان تکمیل میکند که بستگی
به مرکز تصمیمگیری خودش دارد .اگر تشخیص دهد که
موجودی توزیعکنندهای برای محصول  Aکم است 840 ،واحد
این محصول را برای آن توزیعکننده حمل مینماید و اگر اگر
تشخیص دهد که موجودی توزیع کنندهای برای محصول B

کم است 700 ،واحد این محصول را برای آن توزیعکننده
حمل مینماید .زمان تدارک سفارش یک روز است.
برای تامین مواد اولیه بخش تولید این کارخانه از تامینکننده،
برنامهریزی سفارش خاصی وجود دارد ،به منظور تعیین زمان و
میزان سفارش ،آمار هفتگی تولید محصوالت  Aو  Bو میزان
مصرف مواد اولیه ،هر جمعه وصول میگردد و از رویه سفارش
برنامهریزی شده استفاده میگردد .اندازه انباشته برای محصول
 12000Aو برای محصول  10500 Bواحد است و سفارش
مواد اولیه برای  21600واحد صورت گرفته و زمان تدارک
برای تولید محصول  Aو  Bیک روز و زمان تدارک سفارش
برای مواد اولیه دو روز است
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شکل  -2زنجیره تأمین چند سطحی ،چندمرحلهای و چندمحصولی

 3-3استفاده از برنامه فازی-عصبی تطبیقی در
مطالعه موردی
نرمافزار متلب بخشی را تحت عنوان برنامه فازی عصبی
تطبیقی در ماژولهای خود تحت عنوان  ANFISرا دارد که

 3-4محاسبه کمی اثر شالقی بر مبنای شبیهسازی

بر اساس معادالت ذکر شده ،شکل گرفته است .بر اساس داده-

زنجیره تامین

های دریافتی تصمیمگیری را انجام میدهد .ورودی و خروجی
سیستم استنتاج فازی بر اساس سیستم تصمیمگیری انجام
میشود .برای توزیعکننده دارای دو ورودی هستیم ،اولین
ورودی سطح موجودی توزیعکننده بر نقطه واقعی فروش و
دومین ورودی سطح موجودی توزیعکننده بر نقطه پیشبینی
فروش است و خروجی آن تصمیمگیری برای تکمیل ذخیره
توزیعکننده است .خروجی یک بدین معنا است که کارخانه
درخواست سفارش را برای توزیعکننده تکمیل نماید و خروجی
یک بدین معنا است که هیچ درخواست سفارشی از جانب
توزیعکننده ،تکمیل نمیشود .مدل سیستم استنتاج فازی
برای سیستم کنترل فازی عصبی تطبیقی ،طراحی شده است.
این طراحی شامل سه قدم :فازی کردن ،ارزیابی قوانین و غیر
فازی کردن است.
به دلیل اینکه سیستم کنترل فازی عصبی تطبیقی یک
سیستم یادگیر است ،برای فازیکردن الزم است اطالعات و
تصمیم گیریهای پیشین ،به آن منتقل شود .در این تحقیق از
 540داده ورودی موجود برای سیستم کنترل فازی عصبی
تطبیقی استفاده شده است ٪80 ،از این دادهها برای بهینه-
سازی سیستم کنترل فازی عصبی تطبیقی ( 432داده) و
 ٪20بقیه ( 108داده) برای تست سیستم کنترل فازی
عصبی تطبیقی و اندازهگیری دقت آن استفاده گردیده است
که دقت آن  ٪99محاسبه گردید.

برای شبیهسازی مدل مطرح شده در مطالعه موردی ،نیاز است
مدلهای موجودی ،ارتباطی و مشارکتی را برای محاسبه اثر
شالقی طراحی نماییم.
بر پایه الگوریتمهای طراحی شده برای ماژولهای مدلهای
موجودی ،ارتباطی و مشارکتی ،عالوه بر برنامه پیشبینی
تقاضای مشتری که با برنامه متلب  ANFISنوشته شده است،
دو برنامه برای ورود اطالعات و محاسبه برای پیداکردن اثر
شالقی نوشته شد .برنامه ورود اطالعات بر مبنای وب بوده و با
ASPنوشته شده است و اطالعات الزم را در یک بانک
اطالعاتی از نوع اسکیوال سرور 1ذخیره میکند و برنامه
محاسباتی با جاوا نوشته شده است که خروجی آن مقدار اثر
شالقی است .سطح کیفیت اطالعات در مدل مشارکت با
استفاده از سری زمانی است.
در مدل موجود زنجیره تامین کارخانه نوشابهسازی ،اثر شالقی
برای دوره زمانی  90روزه محاسبه و با مدل شبیهسازی شده
مقایسه گردیده است .میزان خطا برای اثر شالقی مابین صفر و
 ٪9متغیر است .میزان خطای متوسط برای بخش توزیع
 ٪0/94و برای بخش تولید  6/35درصد است.
اثر شالقی برای زنجیره تامین کارخانه نوشابهسازی و برای
دوره زمانی  90روزه محاسبه ،با مدل سری زمانی بر اساس
مقایسه گردیده است .امیزان خطا برای اثر شالقی بین  0/57و
 13/16درصد متغیر است .میزان خطای متوسط برای بخش
توزیع 1/41درصد و برای بخش تولید  8/45درصد میباشد.

SQL SERVER

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

جلد  -9شماره  -4زمستان 1398

1

302

شبیهسازی اثر شالقی چندمرحلهای در زنجیرهی تأمین چندمحصولی و چندسطحی

جدول  -1برآورد و محاسبه میزان خطاهای اثر شالقی ،بر اساس دو محصول  Aو [19] B
متوسط خطا

شبیه سازی مقاله

خطا (درصد)

(درصد)
0.94

6.35

محاسبه واقعی

پایه

کاال

0.00

30.74

30.74

محصول A

0.93

21.82

21.62

محصولB

0.00

36.21

63.21

محصول A

0.00

28.59

28.59

محصولB

4.14

45.06

43.27

محصول A

0.57

29.81

29.28

محصولB

6.10

11.48

10.82

محصول A

9.01

4.72

4.33

محصول B

3.95

6.32

6.58

مواداولیه

عامل

توزیع کننده 1

توزیع کننده 2

توزیع کننده 3

تولید کننده

جدول -2برآورد میزان خطاهای اثر شالقی ،بر اساس دو محصول  Aو  Bو محاسبه بر اساس سری های زمانی
متوسط خطا

شبیه سازی مقاله

متوسط خطا

خطا (درصد)

پایه

(درصد)

0.62

30.55

1.41

(درصد)
1.41

8.45

شبیه سازی مقاله

خطا (درصد)

پایه
0.62

30.55

2.70

21.04

2.70

21.04

1.79

35.56

1.79

35.56

0.59

28.43

0.59

28.43

2.01

44.14

2.01

44.14

0.75

29.36

0.75

29.36

3.82

11.23

3.82

11.23

8.38

4.69

8.38

4.69

13.16

5.71

13.16

5.71

8.45

جدول  -3براورد خطاهای اثر شالقی ،برای دو محصول  Aو  Bو محاسبه بر اساس مدل شبیهسازی تحقیق حاضر
متوسط خطا (درصد)

خطا (درصد)

1.83

7.34

شبیه سازی مقاله پایه

محاسبه واقعی

کاال

2.23

30.05

30.74

محصول A

0.46

21.72

21.62

محصولB

2.34

35.56

36.21

محصول A

2.67

27.83

28.59

محصولB

2.30

44.26

43.27

محصول A

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

عامل
توزیع کننده 1

توزیع کننده 2

توزیع کننده 3
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0.98

29.29

29.28

محصولB

0.17

10.34

10.82

محصول A

10.44

3.88

4.33

محصول B

11.40

5.83

6.58

مواد اولیه

 -4یافتههای تحقیق
در نهایت مدل طراحی شده برای زنجیره تامین کارخانه
نوشابهسازی ،اثر شالقی برای هر واحد زنجیر تامین برای دوره
زمانی  90روزه محاسبه و با مدل شبیهسازی مقایسه گردیده-
اند .این مقایسه در جدول  3به تفکیک بر اساس دو محصول
 Aو  Bنشان داده است .میزان خطای برای اثر شالقی مابین
 0/17و  11/40درصد است .میزان خطای متوسط برای بخش
توزیع  1/83درصد و برای بخش تولید  7/34درصد است.
و در انتها شکلهای  10و  11بیانگر جداول مقایسهای محاسبه
اثر شالقی برای زنجیر تامین کارخانه نوشابه سازی و برای
دوره زمانی  90روزه محاسبه ،به تفکیک بر اساس دو محصول
Aو  Bو برای مدل شبیهسازی شده بر اساس مقاله پایه []19
و سری های زمانی و مدل شبیهسازی بر اساس تحقیق حاضر
میباشند.

تولید کننده

در پژوهش حاضر با توجه به نتایج تحقیق مشخصأ دو تغییر
شامل :تغییر سطح کیفیت اطالعات از حالت یک به نوع هفت،
که استفاده از مدل سری زمانی به عنوان الگوی تقاضا بود و
روزانهکردن ،بازرسی موجودی توزیعکنندگان و حمل محصول
به صورت روزانه برای تکمیل موجودی آنها ،باعث کاهش
مناسب اثر شالقی شده است .نتیجهی بخش تطبیق مشارکت-
های واحد زنجیره تامین در طول کل زنجیره تامین نشان می-
دهد که لزومی ندارد اندازهی واحدهای ارسالی محصول به
توزیع کنندگان ،در صورت کاهش موجودی آنها تغییر پیدا
کند.
در مقایسه کاهش اثر شالقی برای دو محصول مورد بررسی در
این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که کاهش اثر شالقی
محصول  Bزیاد نبوده ولی با مراجعه به بخش خط مبنا
مشاهده میشود که از ابتدا اثر شالقی برای محصول 4/718 B
درصد بوده که در مقایسه با میزان اثر شالقی برای محصول A

در خط مبنا که  11/48را نشان میدهد ،بسیار بهتر است و

 -5نتیجهگیری

علت آن میتواند سازگاری بیشتر این محصول با مشتریان

استقرار رویکردهای مدیریت زنجیری تأمین ،همواره با دو

(عوامل توزیع) باشد بنابراین کاهش کمتری از اثر شالقی

ویژگی اساسی یکپارچه سازی و هماهنگ سازی اجزای حاضر

(1/97درصد) در آن مشاهده میشود .از طرف دیگر کاهش

در زنجیره همراه است که مزیتهای این رویکرد در دهههای

 33/ 33درصدی سطح اثر شالقی محصول  Aبدین معنا است

اخیر ،موجب گرایش محققان به این زمینة مطالعاتی شده

که تطبیق مشارکتها ،برای این محصول باعث ازدیاد سازگاری

است؛ اگرچه ،این ویژگیها مشکالتی را در ساختار زنجیرة

آن در طول زنجیره تولید شده است .در نهایت ،مشاهده

تأمین و مدیریت آن ایجاد کرده است .یکی از مهمترین این

کاهش  31/63درصدی سطح اثر شالقی در مواد اولیه به علت

عارضهها که در قالب تشدید نوسان تقاضا از پایین به باالی

کاهش اندازه انباشته سفارشی و تطبیق آن با تقاضاهای بخش

زنجیره خودنمایی میکند ،اثر شالقی یا اثر شالق چرمی است.

تولید میباشد.

صرفنظر کردن از این اثر ،تا حدی میتواند موجب خدشهدار

البته ذکر این نکته ضروری است که واکنش زنجیرهی تأمین

شدن کارایی مدیریت زنجیرهی تأمین شود؛ به همین دلیل

در اثر شالقی ،با روشهای متفاوت پیشبینی تقاضا متفاوت

شناسایی دالیل بروز این اثر و ارائة راه حلهایی برای تخفیف و

است که به عنوان موضوع پژوهش های آتی میتوان آن را

کاهش آن در کانون توجه محققان قرار گرفته است.

بررسی کرد و در هر حالت نیز هزینه های سفارشدهی،
نگهداری و پس افت را نیز مقایسه نمود.
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