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ABSTRACT 

 
 

As knowledge is power, information is power in supply chains. It 

(information) provides the decision maker the power to get ahead of 

the competition, the power to run a business smoothly and 

efficiently, and the power to succeed in an ever more complex 

environment. Information plays a key role in the management of the 

supply chain. But how the different combination of information 

sharing based on Information flow can affects the performance is 

not yet understood. In this study, information sharing  scenarios  is 

 designed  to analyze supply chain performance through  a 

 simulation model. We identify the most efficient scenario and 

estimate the each efficiency of information-sharing scenarios. 
Results show that two-way information sharing acts much more 

efficient than other scenarios and Demand information sharing is 

more efficient than Supply information sharing. In the end, using 

the factorial experiment design, the impact of demand  process 

 parameters  on the profit of information sharing was explored, and 

it showed that the correlation coefficient between the demand in this 

period and prior periods, have the most positive impact on the 

profit from the two-way information sharing. Vice versa, the 

variance of error term in the demand process has the most negative 

impact on the profit. 
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های مختلف اشتراک اطالعات در زنجیره تامین با بررسی سناریوی

 سازیاستفاده از شبیه
  

  وحید کاکاوند و ، حمیدرضا اسکندری*زادهرضا برادران کاظم

 

 چکیده:                          یکلمات کلید
تامین یک  حساب می آید، اطالعات نیز در زنجیره همانطوری که دانش در دنیای امروز یک قدرت به 

کار کارا و موفقیت در واندازی یک کسبتامین را برای راه قدرت است. اطالعات، اعضاء یک زنجیره

های مختلفی از اشتراک اطالعات بر محیط رقابتی امروزی بسیار یاری می کند. اینکه چگونه ترکیب

 روی عملکرد یک زنجیره تامین تاثیر بگذارد هنوز درک نشده توانداساس جهت جریان اطالعات می

های مختلف اشتراک اطالعات طراحی گردیده و عملکرد زنجیره تامین با است. در این مطالعه سناریوی

سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با ارزیابی عملکرد سناریوهای مختلف استفاده از شبیه

جیره تامین، بهترین سناریوی موجود انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان اشتراک اطالعات در زن

کند و همچنین اشتراک ها عمل میتر از سایر سناریویدهد که اشتراک اطالعات دوطرفه بسیار کارامی

تاثیر  باشد. ضمناً، با استفاده از طراحی آزمایشها،تر میاطالعات تقاضا از اشتراک اطالعات تامین با ارزش

پارامترهای فرایند تقاضا بر روی سود حاصل از اشتراک اطالعات بررسی شد که  نتایج نشان داد ضریب 

همبستگی بین تقاضا در این دوره و دوره قبل بیشترین تاثیر مثبت و واریانس جمله خطا در فرایند 

 .ردتقاضا، بیشترین تاثیر منفی را روی سود حاصل از اشتراک اطالعات دوطرفه دا
 

 1. مقدمه1
ی گذشته رو دسترسی به اطالعات با یک نرخ نمایی در طول دهه

-به افزایش بوده است. گسترش دسترسی به اطالعات برای تصمیم

ها و امکانات زیادی را گان مدیریت زنجیره تامین، فرصتگیرند

برای بهبود کارایی زنجیره تامین ایجاد کرده است. راجع به اهمیت 

های تامین، فراوانی اطالعات در دسترس و ر زنجیرهاطالعات د

اینکه عملکرد یک زنجیره تامین ضرورتاً به چگونگی هماهنگ 

                                                 
 3/6/39تاریخ وصول: 

 13/8/39تاریخ تصویب: 
مسئول مکاتبه، دانشیار  ، استادزادهرضا کاظم دکتر نویسنده مسئول مقاله:*

بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت 

 rkazem@modares.ac.irمدرس،

بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، ، استادیار حمید رضا اسکندری

 eskandari@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس،
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 kakavand.vahid@gmail.comدانشگاه تربیت مدرس،

به  .شدن تصمیمات اعضای آن بستگی دارد، زیاد گفته شده است

ترین شکل هماهنگی در اشتراک گذاشتن اطالعات، اساسی

 آوریهای اخیر در فن. توسعه[1] های تامین استزنجیره

ریزی منابع های برنامهاطالعات سازمانی همچون سیستم

دهند اطالعات به صورت یکپارچه بین اعضای اجازه می 2سازمانی

های زنجیره تامین به اشتراک گذاشته شود. به هر حال، سود

اشتراک اطالعات میان اعضای زنجیره تامین با احتمال فراوان به 

های عملیاتی و مشخصهساختار زنجیره تامین، الگوهای تقاضا 

 . [2]ها وابسته است همچون هزینه

های مختلف اشتراک اطالعات در این مطالعه به بررسی سناریوی

در زنجیره تامین خواهیم پرداخت. چهار سناریوی مورد بحث قرار 

خواهند گرفت که این چهار سناریوی بر اساس جهت جریان 

گیرد. در واقع می اطالعات در زنجیره تامین بین اعضای آن شکل

تر اشتراک اطالعات از دیدگاه هدف از این پژوهش مطالعه دقیق
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  9شماره  -12جلد  -1931 پاییــزمدیریت تولید،   نشریه بین المللی مهندسی صنایع و

جدیدی است که تا حاال مورد پژوهش قرار نگرفته است. در چند 

سال اخیر تنها چند مورد از کارهای صورت گرفته در زمینه 

اشتراک اطالعات به بررسی اشتراک اطالعاتی که از اعضای 

گیرد تیار اعضای پایین دست قرار میباالدست زنجیره در اخ

اند و در واقع بیشتر کارهای صورت گرفته به مطالعه پرداخته

اند که اعضای پایین دست زنجیره در اشتراک اطالعاتی پرداخته

-دهند. عواملی که برای اندازهاختیار اعضای باالدست آن قرار می

بارتند شود عهای اشتراک اطالعات در نظر گرفته میگیری سود

های نگهداری و کمبود(، ساختار تقاضا، زمان ها ) هزینهاز: هزینه

 و نرخ تامین.1انتظار

هایی که در مطالعات اشتراک از آنجائیکه در منابع ادبیاتی ساختار

اند بیشتر ساختار دوتایی و خطی اطالعات مورد بررسی قرار گرفته

ار یک زنجیره اند و از ساختدارند، که برای تحلیل بسیار ساده

باشند، لذا در این مطالعه ساختار تامین واقعی تا حدودی دور می

ای در نظر گرفته شده است که در هر رده آن چند عضو شبکه

-وجود دارد و از طرفی وجود دو کاال در این زنجیره از دیگر مزیت

باشد که در کارهای صورت گرفته قبلی های این مطالعه می

وجود  .شدصولی در نظر گرفته میزنجیره تامین تک مح

انتظار فروشان در حالت زمانهمبستگی بین تقاضاهای خرده

مخالف صفر مورد بررسی قرار نگرفته بود، که در این پژوهش این 

انتظار ثابت، در حالت متغیر نیز مطلب عالوه بر در حالت زمان

مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. فرایند تقاضای مورد مطالعه 

فروش ) شامل امل سه جزء، تقاضای دوره قبل، عمل خردهش

باشد که این اجزاء هر سه تبلیغات، بازار یابی و ...( و جمله خطا می

انتظار متغیر تا با هم تا حاال به صورت همزمان در یک مدل با زمان

اند که این کار را برای محاسبات بسیار حاال در نظر گرفته نشده

 کند. پیچیده و دشوار می

سازی استفاده شده است. با در این پژوهش از رویکرد شبیه

عملیات مختلف  Arenaساز به نام افزار شبیهاستفاده از یک نرم

سازی شده است و اثر ای شبیهیک زنجیره تامین چهار رده

پارامترهای مختلف ساختار زنجیره تامین بروی متغیرهای عملکرد 

 ه شده است. بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت

 

 .پیشینه تحقیق1
به بعد  2222بیشتر مقاالت مرور شده در این پژوهش از سال 

-اند، تا بتوان مرزهای پژوهش در این زمینه را در سالمنتشر شده

های اخیر پیدا کنیم. به منظور حفظ پیوستگی بین مقاالت، این 

گیرد. با بندی شده صورت میمرور بر اساس یک چارچوب اسکلت

العه مقاالت و انتشارات در این زمینه، عناصر کلیدی و عمومی مط

                                                 
1 Lead Time 

های مختلف در انتشارت متفاوت برای بررسی اثر که در حوزه

های زنجیره تامین مورد استفاده اشتراک اطالعات روی پویایی

هفت عنصر  [3]اند، شناسایی شد. هوآنگ و همکارانش قرار گرفته

ما نیز یک عنصر کلیدی دیگر  از این عناصر را شناسایی کردند و

را که اخیراً بحث آن مطرح شده است را به این عناصر اضافه 

 ایم که عبارتند از: کرده

گیری، نوع اطالعات، سبک ساختار زنجیره تامین، سطح تصمیم

سازی زنجیره عملکرد پویایی، رویکرد مدل اشتراک، شاخص

رد بررسی قرار ها و عنصر دیگر که کمتر موتامین، تحلیل داده

 گرفته شده: جهت جریان اطالعات.

ساختارهای زنجیره تامین دو سطحی گوناگون زیادی در ادبیات 

-مطالعه شده است. اولین کار صورت گرفته در این زمینه را می

. [4]، دانست 2222توان به کار آقای لی و همکارانش در سال 

توسعه دادند  ایآنها یک مدل تحلیلی از زنجیره تامین دو مرحله

فروش و یک تولیدکننده بود. آنها از دو حالت که شامل یک خرده

)با اشتراک اطالعات و بدون اشتراک اطالعات ( برای تحلیل 

تواند استفاده کردند. نتایج نشان داد که اشتراک اطالعات می

 داری در موجودی و هزینه به تولیدکننده فراهم کند.کاهش معنی

ساختارهای زنجیره تامینی بنا ساخت که به  این ضروری است که

اند تا بیانگر واقعیت باشند و به اندازه کافی اندازه کافی پیچیده

. در پژوهشی توسط [5]برای بررسی توسط محقق ساده باشد

ای مورد زنجیره تامین سه رده [6]هونگ ژانگژانگ و چنگچنگ

به مشتریان  توجه قرار گرفت که محصوالت خود را از تولیدکننده

فروش فروش( و خردهکننده )عمدهنهایی بعد از عبور از توزیع

 دهد. انتقال می

با اشتراک اطالعات تقاضا در زنجیره تامین، هر کدام، از تقاضای 

نهایی بازار برای محصوالت آشنا هستند و چنین اطالعاتی را برای 

به عنوان کننده کنند. توزیعبینی تقاضای آینده استفاده میپیش

کند و در واقع کننده عمل میفروش و تامینیک میانه بین خرده

فروش و تامین خودش را به عنوان یک واسطه بین تقاضای خرده

کند. آنها نشان دادند با حذف توزیع کننده مدیریت میتامین

آید: اول، میزان کل موجودی های زیر بدست میکننده سود

های میانی دوم، با کاهش رده یابد.زنجیره تامین کاهش می

شود و در زنجیره از تحریف تقاضا در طول زنجیره کاسته می

کند. یک مثال موفق برای چنین روند نتیجه اثر شالقی را آرام می

است که کانال مستقیمی را برای خرید  Dellکاری شرکت وکسب

 7/21ش باز کرد که با این کار در سرتاسر جهان حدود مشتریان

 . [7]سود برد  1111لیارد دالر در سال می

ای، زنجیره تامین در یک ساختار شبکه [8]چِن و همکارانش 

کننده و کننده، تولیدکننده، توزیعچهار سطحی شامل تامین

فروش در نظر گرفتند. اطالعات تقاضا و سطح موجودی به خرده
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  9شماره  -12جلد  -1931 پاییــزنشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید،  

های متفاوت اشتراک اطالعات اشتراک گذاشته شد. سناریوی

له تحلیل نتایج معیارهای عملکرد شامل هزینه کل، نرخ بوسی

تکمیل سفارش، سطح خدمت به مشتری و مدت چرخه سفارش 

برای بررسی اثر اشتراک اطالعات روی عملکرد زنجیره تامین 

ین ا DEAسازی و تحلیل طراحی شد. از طریق تجربیات شبیه

دی، نتایج بدست آمد که بعد از اشتراک اطالعات تقاضا و موجو

توانند سطح موجودی، اعضای مشمول در زنجیره تامین می

سیاست موجودی و اطالعات تقاضای واقعی مشتری را تشخیص 

توانند تصمیمات موثر و دهند. بنابراین، شرکاء در طول زنجیره می

تری را بنا سازند. بعالوه، معیارهای عملکرد مورد نظر بسیار واقعی

 هبود یابد.ای بتواند به طور برجستهمی

ها در زنجیره تامین خارج از درصد از کل هزینه 62عموماً، بیش از 

نقل اتفاق وهای موجودی و حملدهد، اکثراً در هزینهتولید رخ می

 . [5]افتد می

بعالوه، محصوالت بیشتر وقتشان را در زنجیره تامین در نواحی 

دالیل، گذارند. به این دیگری نسبت به تولید واقعی محصول می

ها در اشتراک اطالعات در زنجیره تامین روی بیشتر پژوهش

 [1]اند. چِنگ و وُو کاهش موجودی در زنجیره تامین متمرکز شده

در یک پژوهش اثر اشتراک اطالعات موجودی را بررسی کردند و 

نشان دادند که با به اشتراک گذاشتن اطالعات موجودی، سطح 

ی در هر دو عضو زنجیره تامین موجودی و هزینه نگهداری موجود

کاهش یافت و سیاست موجودی بهینه هر کدام روی سه سطح از 

نیز  [7]اشتراک اطالعات بدست آمد. این کار توسط گاوِرنِنی 

پژوهش شد که نتیجه آن بهبود در عملکرد زنجیره تامین با 

 % بود.3/16% و با حداکثر 5میانگین حدود 

های عملکرد را ته از شاخصدس 6، [3]هُوآنگ و همکارانش 

شناسایی کردند: فرایند، موجودی، منبع، خدمت به مشتری، اثر 

شالقی و مالی. که از میان آنها، درآمد و سود به طور گسترده 

اند. علت آن های عملیاتی مورد استفاده قرار نگرفتههمچون هزینه

است که اکثر کارهای صورت گرفته در اشتراک اطالعات در 

اند که هزینه و قیمت کاال ثابت تامین با این فرض بنا شده زنجیره

 باشد.می

های سازی زنجیره تامین یک نگاشت بین حوزهرویکرد مدل

های عملکرد است. اطالعات به اشتراک گذاشته شد و شاخص

-سازی اساساً در سه طبقه قرار گرفته است: مدلرویکردهای مدل

های شبیه سازی ریاضی و مدلریزی های برنامههای تحلیلی، مدل

های مدل زنجیره تامین توسط . در رویکرد تحلیلی، ویژگی[5]

آید. برای های ریاضی مثل احتمال و محاسبات بدست مینظریه

های لی و همکارانش شان مدلدر مقاله [12]مثال، یائو و دِرِسنِر 

که به ترتیب روی ارزش  [11]و راگاناتان و همکارانش  [4]

-پرک اطالعات روی زنجیره تامین دو سطحی و اثر برنامه بازاشترا

CRP)سازی مداوم 
1
فروش کار شده بود بین تولیدکننده و خرده (

-های تشخیص داده شده برای تولیدکنندهرا توسعه دادند، تا سود

را  VMIیا  CRPفروشان را تحت اشتراک اطالعات، گان و خرده

آنها را با استفاده از یک مدل های بین تحلیل کنند و توزیع سود

های زنجیره تامین دو سطحی، تحلیلی مقایسه کنند. اکثر مدل

 مدلهای تحلیلی هستند.

های مدیریت ترین متدلوژیسازی، یکی از گستردهرویکرد شبیه

-های شبیهعملیات است. در صحنه مدیریت زنجیره تامین، مدل

جیره تامین پردازد که یک زنسازی به توصیف این مطلب می

ها ها و سیاستچگونه در طول زمان به عنوان تابعی از پارامتر

ای است عمل خواهد کرد. یک زنجیره تامین سیستم پیچیده

جایی که بسیاری از عوامل همزمان در حال کار کردن هستند 

سازی ای با استفاده از شبیهدر مطالعه [8]. چِن و همکارانش [6]

های مختلف در یک زنجیره با سناریویاثر اشتراک اطالعات را 

تامین چند سطحی بررسی کردند و به نتایج قابل توجهی رسیدند. 

 Monte Carloسازی نیز با استفاده از شبیه [12]سون و لیم 

سازی شرایط گوناگون بازار سیاست اشتراک اطالعات و برای شبیه

-بینی درست را در یک زنجیره تامین متمرکز و نامدل پیش

 متمرکز بررسی کرد.

بر طبق جهت جریان اطالعات در بین اعضای زنجیره تامین، 

تواند به دو دسته طبقه بندی شود: اشتراک اشتراک اطالعات می

اطالعات جنبه تقاضا و اشتراک اطالعات جنبه تامین. اطالعات 

دست زنجیره تامین جنبه تقاضا اطالعاتی است که از طرف پایین

کند و اطالعات جنبه تامین یره حرکت میبه سمت باالی زنج

. یک عضو زنجیره تامین، مثل یک تولیدکننده، نه [13]برعکس 

دست احتیاج دارد تنها به دانستن اطالعات جنبه تقاضا از پایین

کننده بلکه همچنین باید دسترسی تامین خودش را آنهم از تامین

دهد و پدیداری همزمان در نظر بگیرد تا تقاضا را با تامین تطبیق 

 کامل اطالعات را بدست آورد. 

-ولی پژوهش در این زمینه ناچیز است و سزاوار است که کاوش

های آینده صورت بگیرد. های بیشتری در این زمینه در پژوهش

های در حالی که اکثر پژوهشها در زمینه اشتراک اطالعات در سال

است، اخیر روی ارزش اشتراک اطالعات تقاضا متمرکز شده 

اشتراک اطالعات تامین کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است که 

تواند به بهبود زنجیره تامین به خوبی اشتراک اطالعات تقاضا می

 کمک کند. 

تنها چند مقاله مربوط به اشتراک اطالعات تامین یافتیم که در 

اشتراک اطالعات محموله، زمان انتظار و ظرفیت تولید در 

. در کل، [15-14]ف تامین متمرکز شده بودندهای مختلزنجیره

                                                 
1 Continuous replenishment program 
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در پیشینه پژوهش کاری صورت نگرفته که نشان دهد کدام نوع 

اشتراک اطالعات بر مبنای جهت اطالعات برای اعضای زنجیره 

ای را برای آنها انجام دهد. از تر و مفیدتر است و مقایسهتامین کارا

ت رفت و برگشت آنجائیکه اطالعات در یک زنجیره تامین به صور

رسد که اشتراک اطالعات دو طرفه بسیار بهتر باشد به نظر میمی

ایم چنین کاری تر باشد ولی تا جایی که مطالعه کردهو با ارزش

 بررسی و پژوهش نشده است. 

 
 مدل شبیه سازی .9

ایم تا سود سازی به کار بردهدر این پژوهش، یک رویکرد شبیه

ای را ر یک زنجیره تامین چهار ردهحاصل از اشتراک اطالعات د

گانه دیوید کلتون و  8شناسایی کنیم. فرایند شبیه سازی مراحل 

کند. سیستم در این مطالعه یک را دنبال می [16]همکارانش 

های اعضای زنجیره تامین، حالت گسسته است زیرا فعالیت

همچون تکمیل سفارش، بازپرسازی موجودی و تحویل کاال، یا 

اندازی ها در نقاطی از زمان راهارشات یا با ورود محمولهتوسط سف

تواند به عنوان رویدادهای ها میشود. بنابراین، این فعالیتمی

گسسته دیده شود. تمرکز پژوهش این است که کمک کند تا 

ها سودهای حاصل از سناریوی های مختلف اشتراک سازمان

ابی کنند. بنابراین، شان درک و ارزیاطالعات را در زنجیره تامین

اعضای مشمول در طراحی پژوهش در یک نظم ترتیبی در طول 

کنند و یک سیاست کنترل موجودی معینی را زنجیره عمل می

 کنند.های هوشمندانه پیروی میسازیبدون بهینه

 
 ساختار زنجیره تامین و تنظیمات .1-9

امل ایم شنهادهایی را در شبکه زنجیره تامین مدل سازی کرده

ها، تولیدکننده و کنندهفروشان، توزیعچهار سطح متفاوت: خرده

ها. هر نهاد وظایف خود را شامل دریافت سفارشات، کنندهتامین

کننده خود، تکمیل کردن سفارشات، دریافت محموله از تامین

بینی کردن ها، پیشافتمحاسبه کردن سطوح موجودی و پس

کننده خود و منتظر ماندن تامین ها، قرار دادن سفارشات بهتقاضا

دهد. رفتار ترکیبی هر برای رسیدن محموله در آینده، انجام می

 دهد. ای را تشکیل مینهاد یک محیط پیچیده

-کنندهکننده )تامینزنجیره تامین مورد مطالعه شامل سه تامین

باشند(، یک تولیدکننده، دو دارای ظرفیت محدود می 3و1های 

باشد، که این زنجیره ترکیبی فروش میچهار خرده کننده وتوزیع

ارائه شده  1از ساختار واگرا و همگرا است. نمایشی از آن در شکل 

 است.

 

 
(a) 

 

 

 
(b)  

 (b)زنجیره تامینولیه برای تولید دو کاال در و فهرست مواد ا  (a). مدل ساختار زنجیره تامین مورد مطالعه در پژوهش1شکل

 
طول  تقاضای متغیر درفروشان با عدم اطمینان، یعنی خرده

-زمان برای هر دو محصول، مواجه هستند. بین تقاضا در خرده

همبستگی وجود دارد. تقاضای ایجاد شده  2فروشو خرد 1فروش

ل بوسیله مشتری نهایی از یک فرایند خود همبستگی نوع او

1
AR(1) فرایند تقاضا در ، کنیم کند. فرض میپیروی می

 باشد: ام kفروش در خرده tزمان 

(1) 
 

                                                 
تواند به تحلیل فرآیندهای رویکردی که در این تحقیق ارائه شده است می  1

یل را بسیار پیچیده گسترده شود، که تحل AR(n)تقاضای بسیار عمومی همچون 

های مدیریتی پایه است، ما کند. از آنجائیکه هدف ما بدست آوردن بینشمی

 محدود خواهیم کرد. AR(1) مان را به فرایندتوجه
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یک تخمین اولیه از میانگین تقاضا در دوره   که در آن

و  باشد؛ فروشان میاول در هریک از خرده

که درجه همبستگی های ثابتی هستند ضریب  

فروش در دوره فعلی و تقاضا و بین تقاضا و فعالیت بازاریابی خرده

-فروش در دوره قبلی را به ترتیب نشان میفعالیت بازاریابی خرده

یک جمله خطاست، که دارای توزیع نرمال با میانگین  دهند؛ 

ضات مساله، ضریب باشد؛ با توجه به مفرومی صفر و پراکنش 

باشد که شرط می ، و  همبستگی بین

، پراکنشکند که ماتریس هم، تضمین می 

 ها بازای هرفرض شده، است؛ و برای یک نیمه معین 

 و  کسان هستند. هر دو پارامتر دارای توزیع مستقل و ی

 باشند. می kو  tمستقل از 

باشد همانند لی و همکارانش از آنجاییکه تقاضا منفی نمی

 داری از به طور معنی 𝜎 (، فرض شده است که2222)

پوشی کوچکتر است برای اینکه احتمال تقاضای منفی قابل چشم

 باشد. 

در فرایند تقاضا، فعالیت  Xt-1(، 2228براساس تعریف وُو و چِنگ )

فروش، همچون ارتقاء، کاهش قیمت و تبلیغات بازاریابی خرده

دهد که ممکن است را نشان می t-1انجام شده، در دوره زمانی 

 Xt روی تقاضا در دوره بعدی تاثیر بگذارد. فرض شده است که

e دارای توزیع نرمال با میانگین
x  و پراکنش(𝜎x

)
، هاXtاست.  2

را در پایان دوره زمانی  Xtفروش مقدار مستقل از یکدیگر و خرده

t، های با اشتراک اطالعات، با رده باالیی زنجیره به در سناریوی

ها در فرایند شبیه سازی در گذارد. مقادیر این پارامتراشتراک می

 جدول زیر نمایش داده شده است.
 

-ر پارامترهای تقاضا در فرایند شبیه. مقادی1جدول

 سازی

𝜎x ex      پارامترها 

 مقادیر 122 2.7 2.4 2.3 22 22 12

 

، 2و1فروشان را برای توزیع به خرده 1محصول نوع 1توزیع کننده

را برای توزیع به  2محصول نوع 2کند و توزیع کنندهانبار می

 کند. ، انبار می4فروشو خرده 3فروشخرده

کند. از تولید می 1تولیدکننده دو نوع محصول در فرایند کششی

های مختلف اشتراک اطالعات آنجاییکه هدف بررسی اثر سناریوی

باشد، برای تمرکز بیشتر بر روی این مساله در زنجیره تامین می

زمان تولید صفر در نظر گرفته شده است، هیچ محدودیتی روی 

                                                 
1 Pull  

تواند به موع سفارشات میظرفیت تولید وجود ندارد و کل مج

  .صورت آنی تولید شود

2هر محصول به دو جزء
)مواد اولیه( احتیاج دارد، و یکی از دو   

جزء یک جزء مشترک است. نرخ استفاده از تمام مواد اولیه برای 

نمایش داده شده  1دو محصول یک است. ساختار تولید در شکل 

-د شده توسط توزیعاست. تولیدکننده برای برآورد سفارشات ایجا

یابی ها در صورت عدم داشتن موجودی کافی از یک برونکننده

-ها تضمین میکنندهکند. یعنی تامین را به توزیعآنی استفاده می

کند. تولیدکننده همزمان با تقاضا، با تامین نامطمئن نیز روبرو 

دهی، هر دو این عدم است و باید برای اتخاذ تصمیمات سفارش

ها را در نظر بگیرد. در اینجا عدم اطمینان به عنوان بازده اطمینان

، جایی که مقدار تامین دریافت شده به صورت احتمالی 3نامطمئن

 کند، مطالعه شده است. تغییر می

عدم اطمینان محموله اصوال از دو منبع برخاسته است: یکی 

نقل نامطمئن، ومربوط به تغییرپذیری زمان انتظار به علت حمل

های تولید است، و دیگر عدم رآیندهای اجرایی و یا زمانف

اطمینان برخاسته از متغیر بودن مقدار محموله است، یعنی مقدار 

رسد ممکن است کمتر از آنچه ای که به دست مشتری میمحموله

باشد که مشتری انتظار دارد که علت آن ممکن است به خاطر 

و ...( باشد، که ایجاد تعهد اولیه، ظرفیت  منابع محدود )مالی، مواد

 کند. خدمات کامل را برای اعضای زنجیره تامین غیر ممکن می

در این پژوهش روی منبع دوم ایجاد این عدم اطمینان متمرکز 

  شویم.می

تنها  3کنندهکننده نهایی و به جز تامینها، تامینکنندهتامین

های ا بر فرضبن کننده مواد اولیه برای تولیدکننده هستند.تامین

-مواد اولیه منحصر فرد است یعنی تامین 1کنندهمساله، تامین

وجود  1برای محصول نوع 1کننده دومی برای تهیه مواد اولیه نوع

-ندارد، فرض بر این است که آن قسمتی از تقاضا که توسط تامین

شود، لذا تولیدکننده ناچار نمی 4شود، انباشتهکننده تکمیل نمی

ی از کنار آن بگذرد و آن را در مراحل بعدی دوباره است به سادگ

 سفارش دهد.

کنیم که تولیدکننده هیچ اطالعاتی در مورد سیاست فرض می

تواند این سیاست را از کننده ندارد و نمیتکمیل سفارش تامین

کند که های تاریخی بدست آورد و تولیدکننده فرض میداده

)زمان انتظار برای  Lmکه  مقدار سفارش دقیقا همان مقداری است

دوره پیش سفارش داده است. اما با اشتراک  تولیدکننده(

اطالعات، تولیدکننده از مقدار محموله  فرستاده شده قبل از انجام 

تواند برای تنظیم مقدار شود، که میسفارش بعدی مطلع می

                                                 
2 Component  
3 Yield uncertainty 
4 backlog 
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سفارش دوره بعدش مورد استفاده قرار بگیرد. ولی بدون اشتراک 

دوره تاخیر از مقدار محموله خبردار  Lmتولیدکننده با اطالعات 

دوره   Lmبنابراین، زمانبندی تطبیق سفارش همیشه با  شود.می

 گیرد. تاخیر نسبت به حالت با اشتراک اطالعات صورت می

کننده کرد که تولیدکننده تنها یک تامینحالت قبل فرض می

ارد، بنابراین مجبور د 1برای قراردادن سفارش برای مواد اولیه نوع

کننده وفق دهد تا چنین عدم بود مقدار سفارش خود را با تامین

اطمینانی را حل کند. در حقیقت، اعضای زنجیره تامین معموالً 

بیش از یک منبع تامین دارند. در اینجا شرایط دیگری را در نظر 

تواند ظرف مدت کوتاهی ایم که این راه حل جایگزین میگرفته

 3کنندهدر برآورده کردن سفارش تولیدکننده توسط تامینکمبود 

را جبران کند، البته در این حالت تولیدکننده برای تامین زودتر 

 ای را متحمل شود.باید هزینه

به علت موضوع هزینه، تولیدکننده این منبع جایگزین را به عنوان 

گیرد و تنها حداقل مقدار ممکن را یک منبع تکمیلی در نظر می

دهد تا سطح موجودی واقعی خود را در مقدار مورد سفارش می

کننده شخص تواند یک تامینانتظار نگه دارد. منبع جایگزین می

تواند توسط هواپیما یا دیگر ثالث باشد و این سفارش فوری می

ها تحویل داده شود، ولی در هزینه خرید و یا جابجایی باالتر روش

 گیرد.این عمل صورت می

قدر سفارش بیشتر، هزینه خرید بیشتری باید پرداخت شود.  هرچه

تواند به طور کامل و بنابراین در این حالت سفارش تولیدکننده می

کننده سوم و به موقع برآورده شود )مجموع محموله از طرف تامین

 منبع جایگزین برابر است با مقدار مورد انتظار تولیدکننده(.

ده، سطح موجودی و سطح خدمت مقدار تصمیم سفارش تولیدکنن

دقیقاً همان مقدار نظری است که مدل موجودی تشخیص داده 

است، بجز برای هزینه کل، زیرا هزینه خرید در دو منبع تامین 

متفاوت است. بنابراین، در این بخش روی تحلیل تغییرات هزینه 

-های مختلف اشتراک اطالعات متمرکز میکل تحت سناریوی

های مربوط به حالت امترهای سیستم همان تنظیمشویم. اکثر پار

کند بجز را پیروی می 1کنندهعدم اطمینان موجود در تامین

هزینه خرید. در شرایط بدون اشتراک اطالعات، تولیدکننده مقدار 

کند تا یابی میرا برون 3کنندهضروری برآورده نشده توسط تامین

)که در  c1 تر به اندازهبا هزینه باال t+1را در دوره   tکمبود دوره

باشد( بیشتر از هزینه واحد می 15سازی مقدار آن برابر با شبیه

 معمول برآورده کند.

رسد. اما در حالت اشتراک اطالعات با می t+1محموله در دوره 

، پس از آگاهی از مقدار محموله ارسال شده قبل از 3کنندهتامین

) یعنی آن مقداری گذاردن سفارش بعدی، مقدار سفارش ضروری 

تر دوره قبل Lm-1برآورده نشده است(  3کنندهکه توسط تامین

جبران  t،  تا کمبود دوره t-Lm-1گیرد، یعنی در دوره صورت می

 12)با مقدار  c2شود. هزینه سفارش ضروری در این حالت به 

یابد که باز از هزینه معمول بیشتر سازی( کاهش میواحد در شبیه

 باشد. می c1 ولی کمتر از

مستقل از مقدار سفارش و  3و1های کنندهنرخ تکمیل تامین

تقاضا است و در این پژوهش دارای تابع توزیع مثلثی با مقادیر 

به ترتیب برای پارامترهای حداقل، محتمل و  1و  2.15، 2.6

 باشند.حداکثر تابع توزیع مثلثی می

 باشد:سایر مفروضات براساس زیر می

فروشان، به صورت فروش از ورد نشده در خردهتقاضای برآ (1

فروشان باشد. سفارشات برآورده نشده خردهدست رفته می

ها برآورد خواهد شد کنندهدر مراحل بعدی توسط توزیع

(Backlog.) 

هر رده از زنجیره تامین، از فرایند خود همبستگی نوع اول  (2

اده بینی تقاضاهای آتی خود از رده پائینی استفبرای پیش

-بینی در ردهکند، که پارامترهای مربوط به فرایند پیشمی

فروش، در های باالیی با پارامترهای فرایند تقاضا در خرده

دانند که فرایند تقاضا از ها میکنندهتوزیعارتباط هستند. 

نوع خود همبستگی نوع اول است، و از پارامترهای معلوم آن 

زیرا چنین اطالعاتی خبر دارند. این فرض پذیرفتنی است 

-فروشان به توزیعای با خردهتوان از طریق مذاکرات دورهمی

های تواند با دادهکننده میها منتقل شود، یا توزیعکننده

گذشته تقاضا، از چنین اطالعاتی به آسانی و با دقت کافی 

تواند با کننده نمیمطلع شود. البته فرض شده است که توزیع

و پارامترهای آن مقدار  فروشاضا در خردهفرایند تقدانستن 

را تشخیص دهد. این روند برای تولیدکننده نیز  Dtواقعی 

 برقرار است.

فروشان و ها به خردهکنندهتحویل سفارشات از توزیع 1انتظارزمان 

ها به تولیدکننده ثابت در نظر گرفته شده است. که کنندهاز تامین

شان یکسان و همچنین زمان فرواین زمان برای تمامی خرده

انتظار تولیدکننده برای تحویل سفارش خود از هر کدام یک از 

ها نیز یکسان است. اما زمان انتظار از تولیدکننده به کنندهتامین

 باشدها متغیر میکنندهتوزیع

-از آنجاییکه شکل دقیقی از تابع توزیع زمان انتظار برای توزیع

د، ولی تخمینی برای مقادیر  حداقل، ها قابل شناسایی نبوکننده

2حداکثر و محتمل
موجود بود از تابع توزیع مثلثی برای این تابع   

استفاده کردیم. تابع توزیع مثلثی برای استفاده و توضیح دادن 

ها هست که ممکن بود در این شرایط تر از دیگر توزیعراحت

یند شبیه استفاده کرد. مقادیر پارامترهای زمان انتظار در فرا

 .سازی به صورت زیر در نظر گرفته شده است
 

 

                                                 
1 Lead-Time  
2 Most likely 
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 سازیهای انتظار در فرایند شبیه. مقادیر عددی زمان1جدول
 زمان انتظار  هاکنندهزمان انتظار برای توزیع

 برای تولیدکننده

 زمان انتظار

 فروشانبرای خرده 
 پارامترها

 حداقل محتمل حداکثر

 ) بر حسب روز(مقادیر عددی 7 17 8 19 11

 
های نگهداری و کمبود خطی هستند. هزینه: هزینه ساختار (3

های وجود ندارد. هزینه لو نقدهی و حمل هزینه سفارش

ها و کنندهفروشان، توزیعنگهداری کاال در انبار در خرده

باشد و هزینه واحد می 1و  2، 3تولیدکننده به ترتیب برابر با 

-واحد برای خرده 25و  52، 75 کمبود به ترتیب برابر با

 .باشدها و تولیدکننده میکنندهفروشان، توزیع

ایم که در آن را در نظر گرفته ،(R,S)ای یک سیستم مرور دوره (4

هر رده از زنجیره تامین در هر دوره، محصوالت کافی سفارش 

دهد تا موقعیت موجودی را تا سطح مورد نظر باال بیاورند. می

 .R=1ایم،در نظر گرفته 1موجودی را  زمان چرخه مرور
های اولیه کافی در هر رده از زنجیره تامین فراهم موجودی

سازی را شده است تا تقاضاهای ایجاد شده در شروع شبیه

نشان دادند که  [16]برآورده کنند. در واقع اِپِن و اِسکاراج 

های نگهداری و کمبود موجودی خطی استفاده وقتی از هزینه

یک عملکرد راضی  1تا-یم سیاست موجودی سفارشکنمی

ایم که کل کننده دارد. بنابراین در این مطالعه فرض کرده

ای اعضای زنجیره تامین از سیاستهای موجودی دوره

 تا برابر است: -اند.سطح سفارشتا استفاده کرده-سفارش

 

 (2) 

 

س از تابع یک تابع معکو و، جائیکه در آن 

واحد هزینه کمبود موجودی در هر  p .توزیع نرمال استاندارد است

واحد هزینه نگهداری موجودی در هر دوره برای هر  hدوره، و 

میانگین مجموع تقاضای ایجاد شده برای هر  باشد. عضو می

عضو از زنجیره در مدت زمان انتظار از لحظه قرار دادن سفارش از 

( به 2کننده باال دست خود تا زمان رسیدن کاال )زمان انتظارتامین

پراکنش این  باشد و می tشرط تقاضا ایجاد شده در دوره 

تقاضای ایجاد شده در زمان انتظار به شرط تقاضای ایجاد شده در 

    است. tدوره زمانی 
 

                                                 
1 Order-up-to 
2 Lead time 

 . طراحی سناریوی شبیه سازی2
شتراک اطالعات مورد بحث و در این پژوهش چهار سناریوی ا

بررسی قرار خواهد گرفت که تحت هر یک از آنها اطالعات خاصی 

شود. این بین اعضای زنجیره تامین به اشتراک گذاشته می

ها بر حسب جریان اطالعات در زنجیره تامین ساخته سناریوی

 اند. که در زیر به طور کامل توضیح داده خواهد شد.شده

 
 )بدون اشتراک اطالعات( . سناریوی اول1-2

در این سناریوی هیچ گونه اطالعاتی بین اعضای زنجیره تامین رد 

شود. لذا، اعضای زنجیره تامین تصمیمات مربوط به و بدل نمی

موجودی خود را فقط بر اساس اطالعاتی که توسط رده پایینی 

، tسازند. در پایان دوره زمانی شود بنا میبرای سفارش داده می

شود. سپس آنها فروشان مشخص میای مشتری برای خردهتقاض

کننده کنند و یک سفارش از توزیعسطح موجودی خود را نگاه می

گذارد. سازی موجودی خود به اجرا میپرمربوط به خود برای باز

دریافت  t+Lr+1دورهفروشان محموله خود را در شروع سپس خرده

 کنند. می

ها به عنوان تقاضا در آنها کنندهفروشان در توزیعسفارش خرده

ای موقعیت موجودی شود، که آنها نیز به صورت دورهدیده می

کنند. اگر موجودی به اندازه کافی موجود نبود، خود را بازدید می

کنند. که آنها نیز این سفارش آنها یک سفارش از تولیدکننده می

کنند. و یدریافت م  خود را در شروع دوره زمانی

 دهد.همین روند نیز برای تولیدکننده رخ می

 

 . سناریوی دوم )اشتراک اطالعات تقاضا(1-2
ی قرار در این سطح از اشتراک اطالعات هیچ تغییری در نحوه

شان بینیفروشان مطابق با پیشدادن سفارشات توسط خرده

ات توانند اطالعهای زنجیره تامین میوجود ندارد. اما دیگر رده

مربوط به میزان تقاضا در دوره قبلی رده پایینی خود را دریافت 

ها، سفارشات خود را نه تنها کنندهکنند. یعنی، برای مثال توزیع

کنند بلکه فروشان تنظیم میبراساس مقدار سفارش خرده

فروشان را نیز مورد لحاظ قرار خرده اطالعات تقاضای مشتری

ها، تولیدکننده نیز قرار دادن هکننددهند. مشابه با توزیعمی

ها برای مواد اولیه مختلف را مطابق با کنندهسفارش خود از تامین
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ها و اطالعات تقاضا در این رده انجام کنندهاندازه سفارش توزیع

 دهد.می

 

 . سناریوی سوم ) اشتراک اطالعات تامین(9-2

 اطالعاتی که از سمت اعضای باالدست در این سطح با اعضای

شود، مربوط به اطالعات پایین دست به اشتراک گذاشته می

موجود در تامین مواد اولیه و زمان انتظار تا تحویل کاالها بوسیله 

باشد. با اشتراک اطالعات تامین تنها این اطالعات تولیدکننده می

ها و تولیدکننده به ترتیب در اختیار کنندهآن هم توسط تامین

ها قبل کنندهگیرد. پس، توزیعها قرار میندهکنتولیدکننده و توزیع

فروشان از انجام سفارش خود عالوه بر مقدار سفارشات خرده

-، توسط تولیدکننده خبر دار میمربوط به خود از مقدار واقعی

شود. تولیدکننده نیز برای تعیین مقدار سفارش خود از هر یک از 

ط به آن مواد اولیه از اطالعات کننده مربومواد اولیه از تامین

 شود.ها خود با خبر میکنندهظرفیت تامین

 

 . سناریوی چهارم )اشتراک اطالعات کامل )دوطرفه((2-2

در این سطح، اطالعات تامین و تقاضا به صورت همزمان در اختیار 

گیرد. لذا، آنها قبل از اتخاذ ها قرار میکنندهتولیدکننده و توزیع

رد مقدار سفارش خود این اطالعات را لحاظ قرار تصمیم در مو

کنند. دستی درخواست میداده، و سفارش خود را از عضو باال

کننده بطور همزمان و قبل از انجام سفارش خود از یعنی، توزیع

کند. آگاهی پیدا می اطالعات تقاضای مشتری و مقدار دقیق 

ها از اطالعات کنندهاضای توزیعتولیدکننده نیز عالوه بر مقدار تق

خود قبل از  3و 1کنندهکننده و ظرفیت دو تامینتقاضا در توزیع

 قرار دادن سفارش در آنها مطلع خواهد شد. 

 

 سازی. منطق الگوریتمی در شبیه7.2

باشد: مرحله مقدار دهی اولیه و هر سناریوی شامل دو فرایند می

ای. مرحله مقدار دهی تنها یک بار رحال پیشرفت دورهمرحله د

، تا پارامترهای سیستم را تنظیم کند و تصادفی گیردمیصورت 

ای شامل ها را مقدار دهی کند. فرایند اجرای دورهبودن مولد

بینی تقاضا، های درون زنجیره تامین، همچون پیشتمامی فعالیت

آوری آمارهای معدهی محصول، ذخیره و انتقال، و جسفارش

ای، پارامترهای سیستم شد. در مرحله اجرای دورهعملکرد می

بطور مستقل از مقدار پایین تا مقدار باالی خود برای تحلیل 

-سازیدوره شبیه 2222حساسیت تغییر داده شدند. فرایند برای 

کامپیوتری اجرا شد تا عملیات روزانه )یا هفتگی( هر رده از 

ای، دوره  2222سازی کند. هر سناریوی شبیهزنجیره تامین را 

داری آماری را بدست تکرار الزم داشت تا به اندازه کافی معنی 15

آورد. سپس در انتهای هر اجرا برای هر سناریوی مقادیر معیارهای 

شود تا پس از اتمام تمامی آزمایشات عملکرد یادداشت می

رند. در زیر کارهای مربوطه، مورد تحلیل، بررسی و مقایسه قرار گی

 صورت گرفته در هر مرحله آورده شده است. 

 )الف( مرحله مقدار دهی:

 های سناریوی؛بندی تنظیم( وارد کردن فایل پیکر1

( تنظیم کردن متغیرهای سیستم با مقدارهای مناسب در 2

 سناریوی؛

 های اعداد تصادفی؛( مقدار دهی مولد3

کافی  تاریخی را به اندازه هایسیستم تا داده 1( راه انداختن4

ذخیره کند.  2تا-بینی تقاضا و سطح سفارشبرای محاسبات پیش

-ای در زنجیره تامین )در هر رده از خردههای دورهفعالیت )ب(

 کننده(:فروش تا تامین

 ( دریافت سفارش محصول از مشتریان خود؛1

 کننده خود؛( دریافت محموله از تامین2

ات و هر مقدار تجمع یافته سفارشات به ( تکمیل کردن سفارش3

 تاخیر افتاده؛

بینی کردن تقاضای آتی و تخمین زدن پراکنش تقاضای ( پیش4

 محصوالت؛

 تا؛-( محاسبه کردن سطح بهینه سفارش5

کننده ( تعیین کردن مقدار سفارش و قرار دادن سفارش از تامین6

 خود؛

ر هر ( خالصه کردن عملکردهای هزینه و سطح موجودی د7

 .دوره

 
 . وارسی و اعتبار سازی مدل7

سازی مربوط است. وارسی و اعتبار سازی به آزمودن منطق مدل

سازی به یک آزمون منطقی احتیاج دارند تا های شبیهی مدلهمه

-مطمئن شوند که مدل در یک راه درست و مورد انتظار رفتار می

تواند با میشود. این مرحله دهد و اجرا میکند، واکنش نشان می

آزمودن اجراها و مشاهده کردن تغییرات پارامترهای سیستم با 

های مختلف پارامترهای ورودی صورت گیرد. بجای استفاده تنظیم

های ریاضی و آماری، یک درک عمومی نیز برای کامل از تکنیک

  .[6]کردن این مرحله کافی است 
قاضای برای این کار، دو شاخص سطح موجودی و نرخ تکمیل ت

هر محصول در هر رده در حالی که پارامترهای تقاضا و زمان 

-کننده و خرده فروش و همچنین بین تامینانتظار بین توزیع

شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. کننده و تولیدکننده تغییر داده می

                                                 
1 Warm up 
2 Order-up-to  



 131       وندزاده، حمیدرضا اسکندری و وحید کاکارضا برادران کاظم...          های مختلف اشتراک اطالعات در زنجیره تامینبررسی سناریوی

  9شماره  -12جلد  -1931 پاییــزنشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید،  

تواند های نگهداری و کمبود میدیگر شاخص عملکرد یعنی هزینه

یک عبارت  [4]ود. لی و همکارانش از این دو شاخص استنتاج ش

تخمینی برای میانگین موجودی در دست، ارائه دادند که میانگین 

سطح موجودی را برای هر دو حالت با اشتراک اطالعات و بدون 

زند که این عبارت برای این دو حالت اشتراک اطالعات تخمین می

 باشد:به شکل زیر می

 
(3) 

 
 

برابر است با  kت در فرایند تقاضا؛ همان مقدار ثاب dکه در آن 

های کمبود و به ترتیب هزینه h و pکه در آن  

   همان نرخ تکمیل سفارش  باشند و عبارتنگهداری می

همان  ρو  qواریانس سفارشات در طول زمان انتظار؛  vباشد؛ می

-می فروشانهای همبستگی بین تقاضاها و عمل خردهضریب

 باشند. 

های با توجه به این رابطه، مقادیر نظری این شاخص برای تنظیم

شود، بدست متفاوتی که از تغییر پارامترهای گفته شده ایجاد می

 اند.این مقادیر به نمایش گذاشته شده 3آید. که در جدولمی

 
 . مقادیر نظری میانگین سطح موجودی و نرخ تکمیل تقاضا9جدول 

 

 شرایط

 وجودیسطح م

 1کنندهتوزیع 1کنندهتوزیع فروشخرده
 تولیدکننده

 1کاالی نوع 1کاالی نوع

ρ=0.4,q=0.5,ρr=0.6,σ
X=5 

,σ=15,LTR=5,LTM=15 
181 938 599 389 257 

ρ=0.5,q=0.6,ρr=0.7,σ
X=10 

,σ=20,LTR=6,LTM=16 
937 787 1125 1686 817 

ρ=0.6,q=0.7,ρr=0.4,σ
X=15 

,σ=25,LTR=7,LTM=17 
759 392 1225 1226 1638 

ρ=0.7,q=0.4,ρr=0.5,σ
X=20 

,σ=30,LTR=8,LTM=18 
656 1151 1132 2529 9693 

نرخ تکمیل تقاضا )سطح خدمت به 

 مشتری(
9.3617 9.3617 9.3617 9.3617 9.3617 

 
البته باید به یک نکته توجه کرد که این عبارت برای تعیین مقدار 

س فرض اینکه زمان انتظار ثابت نظری میانگین موجودی بر اسا

ها وجود ندارد استوار کنندهاست و عدم اطمینانی از طرف تامین

است لذا برای بررسی این آزمایش، دو تا از مفروضات مساله مبنی 

ها و عدم اطمینان از کنندهبر تصادفی بودن زمان انتظار در توزیع

شد و مدل   برداشته 3و1های کنندهطرف تامین کاال توسط تامین

بدون در نظر گرفتن این دو فرض اجرا شد تا شرایط مساله 

  [ باشد.4همچون مساله لی و همکارانش ]

های گفته دوره برای هر یک از تنظیم 2222سازی برای شبیه

شود و مقدار دو شاخص یعنی میانگین سطح شده اجرا می

ه موجودی هر رده و نرخ تکمیل را تحت هر یک از شرایط محاسب

سازی شده یک روز را در اگر هر دوره کامپیوتری شبیه شده است.

سال فعالیت در یک  8دوره  2222جهان واقعی نشان دهد، تمام 

ای دوره 2222دهد. بنابراین، یک اجرای زنجیره تامین را نشان می

بایست برای فراهم ساختن عملکرد پایدار یک زنجیره تامین می

تکرار انجام داده شد و با هر تکرار  15 کافی باشد. برای هر تنظیم

از سید تصادفی متفاوتی استفاده به عمل آمد. تکرار در اینجا به 

-داری آماری از نتایج شبیهاین خاطر طراحی شد تا یک معنی

 سازی فراهم سازد. 

به کار گرفته شد تا ارزیابی  SPSSافزار توسط نرم tسپس آزمون 

شود. البته با مقادیر نظری برازنده میسازی کند که آیا نتایج شبیه

% و این فرض صفر که میانگین موجودی 15با فاصله اطمینان 

تکرار در هر تنظیم در هر رده با میانگین  15بدست آمده از 

نظری آن برابر است، همچنین میانگین نرخ تکمیل بدست آمده از 

ن سازی شده در هر تنظیم با نرخ تکمیل نظری آتکرار شبیه 15

به نمایش گذاشته  4ها در جدول داریتنظیم برابر است. معنی

 اند. شده

داری توان تفاوت معنینمی   افزار از نتایج بدست آمده توسط نرم

داری سازی و مقادیر نظری براساس آزمون معنیبین نتایج شبیه

توان نتیجه گرفت که مدل پیدا کنیم. بر همین اساس، می  5%

 .شوداجرا می سازی درستشبیه
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  9شماره  -12جلد  -1931 پاییــزمدیریت تولید،   نشریه بین المللی مهندسی صنایع و

 

 (1( و میانگین سطوح موجودی)عدد1سازی و مقادیر نظری نرخ تکمیل تقاضا)عددداریهای بین نتایج شبیه. معنی2جدول 

 

 شرایط

 تولیدکننده 1کنندهتوزیع 1کنندهتوزیع فروشخرده

 1کاالی نوع 1کاالی نوع 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 

ρ=0.4,q=0.5,ρr=0.6,σ
X=5 

,σ=15,LTR=5,LTM=15 
2.222 2.551 2.412 2.111 2.722 2.287 2.821 2.381 2.547 2.215 

ρ=0.5,q=0.6,ρr=0.7,σ
X=10 

,σ=20,LTR=6,LTM=16 
2.312 2.333 2.523 2.556 2.174 2.537 2.266 2.224 2.458 2.212 

ρ=0.6,q=0.7,ρr=0.4,σ
X=15 

,σ=25,LTR=7,LTM=17 
2.533 2.383 2.817 2.323 2.147 2.157 2.426 2.265 2.163 2.871 

ρ=0.7,q=0.4,ρr=0.5,σ
X=20 

,σ=30,LTR=8,LTM=18 
2.622 2.265 2.172 2.27 2.214 2.613 2.742 2.326 2.313 1 

 
سازی پایدار همچنین برای این که نشان داده شود نتایج شبیه

سازی طراحی شد تا آزمایش شود که آیا است، دو فرایند شبیه

گذارد. سازی تاثیر میعداد تکرار روی نتایج شبیهطول اجرا و ت

بار  35و  25، 15سازی را با این طور بود که هر بار شبیه 1طراحی

دوره اجرا و با یک سید اعداد تصادفی  2222تکرار و هر کدام با 

تعداد تکرار ثابت نگه داشته  2گیرد؛ و در طراحییکتا انجام می

تکرار و به  15د، یعنی هر بار با یابشود و طول اجرا تغییر میمی

شود و این دوره برنامه اجرا می 4222و  3222، 2222ترتیب با 

 بار نیز با سید اعداد تصادفی یکتا.

با اطمینان  ANOVAبا استفاده از یک آزمون تحلیل پراکنش 

% ، این آزمون به عمل آمد تا تعیین شود که آیا این رفتارهای 15

سازد. اگر نه، این ستم را متفاوت میمتفاوت، عملکردهای سی

 2222تکرار و  15شود که عملکرد در رفتار نتیجه اکتساب می

سازی و تعداد دوره پایدار است و نیازی به افزایش طول شبیه

تکرار نیست و مدل در یک راه مورد انتظار و درست، رفتار و عمل 

رده  کند. در این آزمون آماری سطح موجودی محصوالت در هرمی

گیری و سنجش انتخاب شده است. نتایج به عنوان معیار اندازه

سازی و نه تکرار بیشتر بطور نشان داد که نه طول بیشتر شبیه

تکرار را تغییر  15دوره و  2222داری نتایج سناریوی با معنی

 نشان داده شده است. 5دهد. که این نتایج در جدول نمی

های برای بهبود تخمینهمچنین از یک رویکرد حذف/تکرار 

دوره به  2222ها استفاده شد. در این روش میانگین پایدار عملکرد

دوره. تعداد تکرار  122شود، هر فاصله شامل فاصله تقسیم می 22

 باشد. می15هر اجرا 

گردد: محاسبه براساس عملکرد سیستم در سه روش محاسبه می

سازی اول شبیه دوره 122های تمام طول دوره )الف(؛ حذف داده

دوره باقی مانده )ب(؛ و نادیده  1122و محاسبه اعداد براساس 

دوره اول در محاسبات )پ(. آزمون  222های گرفتن داده

ANOVA  افزار % در نرم15با سطح اطمینانSPSS  انجام شد تا

داری تحت این آزموده شود که آیا معیارهای سنجش بطور معنی

ر این راه، توانستیم تعیین کنیم که آیا کند. دسه رفتار تغییر می

سازی داری روی نتایج شبیهتاثیر معنی " 1راه اندازی "مدت دوره 

 دارد یا نه.

نشان داده شده است، به این مطلب اشاره  5نتایج، که در جدال 

داری تحت این سه رفتار متفاوت کنند که هیچ تفاوت معنیمی

سیستم خیلی زود پایدار وجود ندارد که به این معنی است که 

-شود. دلیل ممکن است این باشد که موجودی اولیه در شبیهمی

سازی تا بود و دوره اجرای شبیه-سازی نزدیک به سطح سفارش

در این آزمون  "راه اندازی"کامال طوالنی بود. بنابراین تاثیر 

دو با هم در آزمون مقایسه چندگانه نیز دوبه دار نبود.معنی

-شدند که این آزمون نیز نشان داد که به صورت جفتمقایسه 

داری بین میانگین سطح موجودی در هر جفت هم تفاوت معنی

 رده وجود ندارد.

 
 . گزارش نتایج6

های اشتراک اطالعات تعریف شده در زنجیره هر یک از سناریوی

 2222های باالیی به آن اشاره شد به مدت تامین که در بخش

اجرا شد تا بتوان تحلیل آماری دقیقی از نتایج تکرار  15دوره و 

 داشته باشیم. 

سازی نتایج مربوط به معیارهای های شبیهبعد از اجرای مدل

دهد که کاهش موجودی و عملکرد یادداشت شد. نتایج نشان می

هزینه در سناریوی چهارم بیشتر از دوم و دوم نیز بیشتر از 

رفت. ست که انتظار میباشد که همان طوری اسناریوی سوم می

ها در متوسط سطح موجودی و برای درک بهتر از این کاهش

توان می   6هزینه درصد کاهش این دو معیار را در جداول 

 مشاهده نمود.
 

                                                 
1 Warm up 
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  9شماره  -12جلد  -1931 پاییــزنشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید،  

 

 برای آزمایش تاثیر ANOVAهای آزمون داری. معنی7جدول

 نتایجسازی در اندازی اجرای شبیهتعداد تکرار، طول دوره و مدت دوره راه 
 نوع آزمایش تعداد تکرار اجرا طول دوره اجرا اندازیمدت دوره راه
فروشسطح موجودی خرده 2.454 2.866 2.713  

1کنندهسطح موجودی توزیع 2.422 2.656 2.131  

2کنندهسطح موجودی توزیع 2.442 2.734 2.115  

1سطح موجودی کاالی نوع 2.648 2.488 2.181  

2ح موجودی کاالی نوعسط 2.781 2.882 2.146  
 

از نتایج این نکته حائز اهمیت است که کاهش دو معیار عملکرد 

در تولیدکننده بیشتر از  2و کاالی نوع 2کنندهمربوط به توزیع

تواند این باشد که در تقاضا کاال بین دو بقیه است که علت آن می

همبستگی وجود ندارد و این سبب شده است تا  4و3فروش خرده

ها از زنجیره تامین بیشتر باشد. یر اشتراک اطالعات در این ردهتاث

سازی، هزینه کل زنجیره تامین و هزینه برون از دیگر نتایج شبیه

نشان داده شده است.  7باشد که در جدول یابی تولیدکننده می

تری از نتایج و اینکه در کدام سناریوی برای درک بهتری و منطقی

ایم از تحلیل پراکنش رهای عملکرد داشتهبیشترین کاهش در معیا

افزار ایم. این آزمون در نرم% استفاده کرده5با سطح اطمینان 

SPSS .انجام شد 

 

 های مختلف اشتراک اطالعات. درصد کاهش سطوح موجودی در سناریوی6جدول 

 تولیدکننده
 1کنندهتوزیع 1کنندهتوزیع

های اشتراک سناریوی

 اطالعات

 1کاالی نوع 1کاالی نوع
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 اشتراک اطالعات تقاضا 15.12 15.26 8.21 8.32 8.12 8.28 11.75 14.33

 اشتراک اطالعات تامین 7.42 12.52 6.2 6.34 7.22 7.27 12.82 2

 اشتراک اطالعات کامل 21.61 24.16 13.71 13.15 11.74 12.11 18.71 14.33
 

 های مختلف اشتراک اطالعاتها در سناریوی. درصد کاهش هزینه5جدول 

 نجیره تامینهزینه کل ز یابی در تولیدکنندههزینه برون
 های اشتراک اطالعاتسناریوی

  درصد کاهش  درصد کاهش

 بدون اشتراک اطالعات 22211537.4  2113155.5 

 اشتراک اطالعات تقاضا 11123687.8 12.32 2231181.4 7.38

 اشتراک اطالعات تامین 22431235.3 8.25 1462831.2 33.42

 اطالعات کاملاشتراک  18274718.3 17.75 1161271.2 47.28
 

افزار برای دو معیار عملکرد توسط آزمون تحلیل نتایج توسط نرم

پراکنش بدست آمد، این نتایج برای هر یک از معیارها در سه 

قسمت مورد تحلیل قرار گرفتند. در مرحله اول حاصل از اجرای 

افزار این فرض مورد بررسی قرار گرفت که آیا در تحلیل توسط نرم

ی مختلف، تفاوتی بین متوسط دو عملکرد )سطح هاسناریوی

موجودی و هزینه( وجود دارد یا خیر؟ که با مشاهده نتایج یعنی 

داری متوجه خواهیم شد که این فرض که تفاوتی مقادیر معنی

(. بعد از رد فرض، در مرحله 1و  8شود )جداول وجود ندارد رد می

جفت جفتبعدی معیارهای عملکرد در هر سناریوی به صورت 

مورد تحلیل قرار گرفتند تا این تفاوت بین معیارهای عملکرد در 

های مختلف مشخص شود. پس از اینکه معلوم شد دو به سناریوی

با هم تمایز دارند در  4تا  1های دو این معیارها در سناریوی

های تعریف مرحله آخر برای هر رده در زنجیره تامین سناریوی

ر عملکرد متوسط سطح موجودی و هزینه شده بر اساس دو معیا

اند. و لذا مشخص شد که در کدام سناریوی بندی شدهرتبه

 باشد.ها میتر از بقیه سناریویمتوسط دو معیار عملکرد پایین



 زاده، حمیدرضا اسکندری و وحید کاکاوندرضا برادران کاظم      ...   های مختلف اشتراک اطالعات در زنجیره تامینبررسی سناریوی        137

  

  9شماره  -12جلد  -1931 پاییــزمدیریت تولید،   نشریه بین المللی مهندسی صنایع و

 

 های مختلفبرای متوسط سطح میانگین در سناریوی ANOVA. آزمون 8جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

DC1 INVENTORY 
LEVEL 

Between Groups 228405.475 3 76135.158 149.963 .000 

Within Groups 18276.900 36 507.692   

Total 246682.375 39    

DC2  INVENTORY 
LEVEL 

Between Groups 159853.400 3 53284.467 151.064 .000 

Within Groups 12698.200 36 352.728   

Total 172551.600 39    

MP1  INVENTORY 
LEVEL 

Between Groups 606511.675 3 202170.558 24.887 .000 

Within Groups 292447.300 36 8123.536   

Total 898958.975 39    

MP2  INVENTORY 
LEVEL 

Between Groups 1037484.100 3 345828.033 77.831 .000 

Within Groups 159959.000 36 4443.306   

Total 1197443.100 39    
 

 

 

 

 های مختلفها در سناریویبرای متوسط هزینه ANOVA. آزمون 3جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

SUPPLY CHAIN  
 TOTAL COST 

Between Groups 7.914E13 3 2.638E13 310.768 .000 
Within Groups 3.056E12 36 8.489E10   

Total 8.220E13 39    

DC1  
TOTAL COST 

Between Groups 3.456E12 3 1.152E12 111.783 .000 
Within Groups 3.710E11 36 1.031E10   

Total 3.827E12 39    

DC2 
  TOTAL COST 

Between Groups 2.559E12 3 8.529E11 133.903 .000 
Within Groups 2.293E11 36 6.370E9   

Total 2.788E12 39    

MP1 
  TOTAL COST 

Between Groups 3.264E12 3 1.088E12 51.266 .000 
Within Groups 7.641E11 36 2.122E10   

Total 4.028E12 39    

MP2 
 TOTAL COST 

Between Groups 8.194E12 3 2.731E12 141.345 .000 
Within Groups 6.957E11 36 1.932E10   

Total 8.890E12 39    

 

 های مختلف اشتراک اطالعاتهای عملکرد در سناریوی. رتبه بندی شاخص19جدول

  متوسط سطح موجودی متوسط هزینه

 نوع
 سناریوی

N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

 4 15 2.8275E6    

2 15  3.0646E6   

3 15   3.3427E6  

1 15    3.6107E6 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000  

 نوع
 سناریوی

N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

 4 15 655.6    

2 15  732.6   

3 15   774.3  

1 15    865.0 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000  

یع
وز

ت
ده

نن
ک

1 

 نوع

 سناریوی

N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

 4 15 4.4247E6    

2 15  4.7108E6   

3 15   4.8139E6  

1 15    5.1322E6 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000  

 نوع

 سناریوی

N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

 4 15 1085    

2 15  1157   

3 15   1182  

1 15    1262 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 
 

یع
وز

ت
ده

نن
ک

1 

 نوع

 سناریوی

N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

 4 15 5.9286E6   

2 15  6.1734E6  

3 15  6.2459E6  

1 15   6.7173E6 

Sig.  1.000 .684 1.000  

 نوع

 سناریوی

N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

 4 15 2312.8   

2 15  2435.6  

3 15  2463.1  

1 15   2656.4000 

Sig.  1.000 .903 1.000  

وع
ی ن

اال
ک

1 

 نوع

 سناریوی

N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

 4 15 5.4939E6   

2 15  5.9648E6  

3 15  6.0287E6  

1 15   6.7592E6 

Sig.  1.000 .735 1.000  

 نوع

 سناریوی

N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 

2 15 1924.6000  

4 15 1924.6000  

1 15  2246.7000 

3 15  2246.7000 

Sig.  1.000 1.000  

وع
ی ن

اال
ک

1 
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معلوم است،  12همانطوری که از این نتایج درج شده در جدول 

باشد در سناریوی چهارم که همان اشتراک اطالعات دو طرفه می

-ی کمبود و نگهداری در پایینمتوسط سطوح موجودی و هزینه

دهد اشتراک اطالعات ر دارند که این نشان میترین سطح خود قرا

کامل )دوطرفه( بیشترین سود را برای اعضای زنجیره تامین دارد. 

های دوم، سوم و اول به ترتیب در بندی سناریویدر این رده

اند. دیگر نکته قابل ذکر این جایگاه دوم، سوم و چهارم قرار گرفته

یشتر از اشتراک اطالعات باشد که اثر اشتراک اطالعات تقاضا بمی

باشد و سود بیشتری را برای اعضای زنجیره تامین به تامین می

دنبال دارد. قابل ذکر است چون سناریوی مختلف اشتراک 

کننده تاثیر ندارد از فروشان و تامیناطالعات بروی عملکرد خرده

 آوردن نتایج مربوط به آنها خودداری نموده شده است.

 

 )طرح آزمایش( . تحلیل حساسیت5

شده است که شامل  در این بخش تمرکز روی آزمایشاتی گذاشته

شود که ممکن است پارامتر یا عامل است که این استنباط می 5

به عنوان یک تکنیک قوی برای  1مهم باشند. طرح آزمایش عاملی

 . [13]این نوع مساله معرفی شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Factorial experiment design 

ای از آزمایشات در ترکیبی از عاملی دنباله عموماً در طرح آزمایش

شود. که در این پژوهش در صدد بررسی سطوح عوامل انجام می

تاثیر عواملی همچون پارامترهای فرایند تقاضا در سود حاصل از 

اشتراک هستیم که این عوامل عبارتند از ضریب هبستگی بین 

، فروش و تقاضا ، ضریب همبستگی بین عمل خردهتقاضاها 

 σ، پراکنش جمله خطا  فروش همبستگی تقاضا بین دو خرده

که هر کدام از این عوامل در دو . فروش و پراکنش عمل خرده

 اند. سطح باال و پایین در نظر گرفته شده

ل (، به عنوان یک ابزار اولیه برای تحلیANOVAتحلیل پراکنش )

آزمایش برای هر یک از دو  25ها استفاده خواهد شد. آماری داده

سناریوی اول و چهارم به طور جداگانه انجام شد که برای هر 

وجود دارد. ابتدا هر رفتار  2اجرا یا رفتار ترکیبی 32سناریوی 

دوره اجرا شده  2222تکرار و  15ترکیبی برای هر دو سناریوی با 

های مربوطه، درصد سود حاصل از ینهو سپس با استفاده از هز

طرح عاملی   25اشتراک اطالعات بدست آمده است. تحلیل این 

افزار برای ، صورت گرفت. خروجی نرمMinitabافزار توسط نرم

به  11% انجام شد، در جدول 5این آزمایش، که با سطح اطمینان 

 نمایش گذاشته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Treatment Combinations 

 برای طرح آزمایش عاملی MiniTabافزار . خروجی نرم11جدول 
Factorial Fit: Percentage of The Profit versus CCD; CCA; CCR; SDErr; SDAcn  
Estimated Effects and Coefficients for Percentage of The Profit (coded units) 

 

Term             Effect    Coef  SE Coef       T      P 

Constant                 11.621   0.2422   47.98  0.000 

CCD              10.299   5.149   0.2422   21.26  0.000 

CCA               2.276   1.138   0.2422    4.70  0.000 

CCR              -1.230  -0.615   0.2422   -2.54  0.023 

SDErr            -4.224  -2.112   0.2422   -8.72  0.000 

SDAcn             2.544   1.272   0.2422    5.25  0.000 

CCD*CCA           0.734   0.367   0.2422    1.51  0.151 

CCD*CCR          -1.635  -0.817   0.2422   -3.38  0.004 

CCD*SDErr        -5.674  -2.837   0.2422  -11.71  0.000 

CCD*SDAcn         1.776   0.888   0.2422    3.67  0.002 

CCA*SDAcn         0.991   0.496   0.2422    2.05  0.059 

CCR*SDAcn         0.890   0.445   0.2422    1.84  0.086 

CCD*CCA*CCR       0.830   0.415   0.2422    1.71  0.107 

CCD*CCA*SDAcn     0.714   0.357   0.2422    1.47  0.161 

CCD*CCR*SDAcn     0.470   0.235   0.2422    0.97  0.347 

CCD*SDErr*SDAcn  -1.276  -0.638   0.2422   -2.63  0.019 

 

S = 1.37014   R-Sq = 98.09%   R-Sq(adj) = 96.05% 
Analysis of Variance for Percentage of The Profit (coded units) 
 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

Main Effects         5  1096.55  1096.55  219.311  116.82  0.000 

2-Way Interactions   6   322.66   322.66   53.777   28.65  0.000 

3-Way Interactions   5    25.05    25.05    5.009    2.67  0.064 

Residual Error      15    28.16    28.16    1.877 

Total               31  1472.42 

Notation: CCD=ρ; CCA=q; CCR= ; SDAcn= ; SDErr=σ 
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، تخمین اثرها و ضرایب رگرسیون را برای 11جدول قسمت باالی 

 ρشود تاثیر دهد. همانطور که مشاهده میهر عامل نشان می

بروی افزایش درصد سود حاصل از اشتراک اطالعات کامل بسیار 

تاثیر مثبتی  و  ρ، qباشد و همچنین بیشتر از دیگر عوامل می

طالعات دارند بطوری که با بر روی درصد سود حاصل از اشتراک ا

افزایش هر یک از این عوامل درصد سود حاصل از اشتراک 

یابد اطالعات به اندازه ضریب این عوامل در رگرسیون افزایش می

تاثیر عکس روی درصد سود  σو  ولی دو عامل دیگر یعنی 

یابد و دارند یعنی با افزایش هر کدام درصد سود حاصل کاهش می

 بسیار بیشتر از دیگر عامل است.  σین تاثیر عکس در ا

و دو  ρاز این قسمت این مطلب نیز قابل استنتاج است که بین 

تعاملی دوتایی وجود دارد که تاثیر مثبتی روی  و  qعامل

تعامل  σو  و دو عامل  ρدرصد سود دارد و همچنین بین 

یر منفی بروی درصد  سود حاصل از دوتایی وجود دارد که تاث

قابل  11دار در جدول اشتراک اطالعات دارد. سایر تعامالت معنی

افزار، یک خروجی نرم 11مشاهده است. قسمت پایین جدول 

خالصه از تحلیل پراکنش متمرکز روی انواع جمالت در مدل 

گذاری شده نام 1رگرسیون است. سطری که با عنوان تاثیر اصلی

  .اثر اصلی پارامترهای فرایند تقاضا اشاره دارد 5است به 

دهد چقدر گزارش می "Seq SS"گذاری شده با عنوان ستون نام

یابد هر وقت که هر گروه از جمالت که مجموع مربعات افزایش می

 شوند.اند به مدل اضافه میدر باال لیست شده

ب اولین عدد در این ستون مجموع مربعات مدل را برای متناس

دهد. سطری که با عامل گفته شده نشان می 5کردن مدل تنها با 

2تعامالت دوتایی "
های برچسب گذاری شده است به تعامل "

دوتایی بین عوامل اشاره دارد و مجموع مربعات گزارش شده در 

 5اینجا مربوط به وقتی است که این جمالت به مدل که تنها با 

های د. بطور مشابه تعاملشونعامل ساخته شده است، اضافه می

یی نیز به این روش به مدل با مجموع مربعات مربوطه اضافه تاسه

 شوند. می

کند که چقدر مجمع به این شاره می ”Adj SS“ستون با برچسب 

یابد هر وقت هر گروه از جمالت به مدلی مربعات مدل افزایش می

 شود.که شامل تمام دیگر جمالت است اضافه می

بعد از حذف بعضی از تعامالت بین  11ر است که جدول قابل ذک

آنها از   P-valueداری آنها ناچیز بود یعنی مقدار عوامل که معنی

% بسیار بیشتر بود بدست آمده است. از نتایج بدست آمده 5مقدار 

توان مدل رگرسیونی استفاده شده برای بدست افزار میاز نرم

 : شده را به شکل زیر نوشتبینی آوردن مقادیر درصد سود پیش

 

                                                 
1 Main effects 
2 2-Way Interactions 

(4) 

 

 

 
 

 
 

 . نتیجه گیری8

های مختلف اشتراک سازی سناریویبا استفاده از رویکرد شبیه

اطالعات، شامل بدون اشتراک اطالعات، اشتراک اطالعات تامین، 

سازی اشتراک اطالعات تقاضا و اشتراک اطالعات دو طرفه شبیه

ها بروی عملکرد زنجیره تامین، که در شد تا اثر این سناریوی

ی نگهداری و اینجا با دو معیار متوسط سطح موجودی و هزینه

گیری شود. نتایج بدست آمده از شود، اندازهکمبود ارزیابی می

سازی حاکی از آن بود که اشتراک اطالعات دوطرفه شبیه

ه تامین دارد. از طرفی بیشترین سود را برای اعضای زنجیر

های بعدی قرار دارند. دیگر اشتراک اطالعات تقاضا و تامین در رده

نکته حائز اهمیت این بود که اشتراک اطالعات تقاضا تاثیر 

ها نسبت به اشتراک بیشتری در کاهش سطح موجودی و هزینه

 اطالعات تامین دارد.

با دوره  عامل ضریب همبستگی بین تقاضا در دوره فعلی 5اثر 

فروش در دوره قبلی با قبلی،  ضریب همبستگی بین عمل خرده

-تقاضا در دوره کنونی، ضریب همبستگی بین تقاضا در خرده

فروش بروی ، پراکنش جمله خطا و پراکنش عمل خرده2و1فرش

درصد سود حاصل با روش طرح آزمایش عاملی بررسی شد. که با 

یجه حاصل شد که ضریب این نت Minitabافزار استفاده از نرم

همبستگی بین تقاضا در دوره فعلی با تقاضا در دوره قبلی 

بیشترین تاثیر را بروی سود حاصل از اشتراک اطالعات دارد و با 

یابد. و در نقطه مقابل افزایش این ضریب درصد سود افزایش می

پراکنش جمله خطا قرار دارد که بیشترین تاثیر منفی را بروی 

شود. اگر وریکه افزایش آن باعث کاهش سود میسود دارد بط

فروشان با یکدیگر همبستگی داشته باشند این تقاضای بین خرده

امر سبب خواهد شد که ارزش اشتراک اطالعات کاهش یابد. 

ای بین این های دو و سه طرفههمچنین مشخص شد که تعامل

 عوامل وجود دارد.پ
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