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چکیده
تعیین سیاست کنترل موجودی مناسب و قیمت فروش بهینة کاالهای مختلف ،از موضوعات اصلی تحقیقاات علمای و صانعتی اسات .از ار
دیگر ،امروزه بسیاری از کاالهایی که در بازار وجود دارند در زمرة اقالم زوالپذیرند .بنابراین ،تعیین قیمت بهینه و سیاستهای موجاودی بهیناه
برای این نوع کاالها اهمیت باالیی دارد .در این پژوهش یک زنجیارة تاأمین ساهساححی ،شاام یاک تودیدکنناده ،یاک توزیاعکنناده و یاک
خردهفروش ،در نظر گرفته شد که در آن فقط یک نوع کاالی زوال(فساد)پذیر با نرخ زوال (خرابی) ثابت عرضه میشاود .تقاضاا در ایان زنجیاره
قحعی و بازپرسازی در آن دحظهای بود .هد ْ محادعة سیستم موجودی توزیعکنندة این زنجیرة تأمین بود؛ وری که سود ک سیساتم بیشاینه
شود .دستاورد کلیدی این محادعه نیز توسعة مدل جدید و ارائة ادگوریتمی بود که مقادیر بهیناة قیمات فاروش محصاول و اول دورة سافارش
توزیعکننده را ،که متناظر با سود بیشینه است ،تعیین کند .بخشی از موجودی اودیة انبار در اثر زوال (خرابی) و فساد از بین مایرود؛ در نتیجاه
توزیعکننده میزان کاالی خرابشده را اسقاط و به همان اندازه در انبار خود کاالی سادم جایگزین میکند .جایگزینی کاال در انباار توزیاعکنناده
نیز دحظهای در نظر گرفته شد .در انتها مثال عددی برای تشریح مدل ارائه میشود و تحلیا سساسایت روی مقاادیر برخای پارامترهاا صاورت
میگیرد.

کلیدواژگان:

جایگزینی ،زنجیرة تأمین ،قیمتگذاری ،کاالی فسادپذیر.

مقدمه
در سالهای اخیر ،در بازارهاای واقعای ،باه ددیا افازایش
هزینهها ،روند جهاانیشادن ،رو باه پایاان رفاتن مناابع ،و
کوتاهی ول عمر کاالها به یکپارچگی زنجیرة تأمین بسیار
توجه شده است .همان ور کاه مایدانایم ،قیماتگاذاری
عاملی مهم در افازایش ساودآوری زنجیارة تاأمین اسات و
یکی از استراتژیهای رایج در ایجااد همکااری در زنجیارة
تاأمین باه شامار مایرود .پوالتوغلاو ] [1بار تصامیمهاای
همزمان قیمتگذاری و خریاد بارای یاک مادل موجاودی
تکدورهای با تقاضای قحعی و استمادی تمرکز کرده است.
چن و همکاران ] [2مسئلة کنترل موجودی و قیمتگذاری
تحت بررسای دورهای را بارای یاک خاردهفاروش ،کاه باا
تقاضای تصادفی وابسته به قیمت مواجه میشاود ،محادعاه
کردند .در این تحقیق ،هر تقاضای پاسخدادهنشده از دسات
میرود و هر موجودی باقیماناده در انتهاای دورة محادود
فروش ارزش بازیاافتی دارد .ساجادیه و همکااران ] [3روی
یک زنجیرة تأمین دوسححی ،شاام یاک توزیاعکنناده و
خریاادار ،تمرکااز کردنااد و یااک ماادل تودیاادا موجااودیا
* نویسنده مسئول

بازاریابی را به ور هامزماان توساعه دادناد بارای تعیاین
متغیرهای تصمیم بهینهای که سود را ماکزیمم مایکنناد.
مدل توسعهدادهشده بر پایة سود ک توزیعکننده و خریدار
است و سیاستهای بهیناة سافارشدهای ،سما ونقا  ،و
قیمتگذاری را مشخص مایکناد .هوانا و همکااران ][4
دربارة هماهنگی تصمیمهای سرمایهگذاری از قبی انتخاب
تأمینکنندگان و اجزا و قیمتگاذاری و موجاودی در یاک
زنجیرة تأمین چندسححی متشک از چندین تأمینکننده،
یک تودیدکننده ،و چنادین خاردهفاروش تحقیاق کردناد.
آنها مسئله را به عنوان یک بازی پویای سهسححی و غیار
همکاری مدل کردند.
از ار دیگاار ،از آنجاا کااه اماروزه بیشااتر کاالهااا در
معرض زوال (خرابی) قرار دارند ،محادعة کنتارل موجاودی
کاالهای فسادپذیر جایگاهی ویاژه دارد .بهااریکاشاانی ][5
یک مدل هیورستیک برای تعیین برنامة سفارشدهی برای
کاالهای فسادپذیر ارائه کرد که در آن تقاضا در ول زمان
به ور خحی تغییر مایکناد .در ایان مادل هیورساتیک،
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اندازة سفارش و اول چرخاة بازپرساازی ،هار دو ،متغیار
است .چان و دین ] [6روش جریان نقدی تخفیافیافتاه را
برای بررسی مسائلة بازپرساازی موجاودی بارای کاالهاای
فسادپذیر ،با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول ،در اول یاک
افااق برنامااهریاازی ثاباات دنبااال کردنااد .آنهااا ماادلهااا و
جوابهای بهینة با پاسافات و بادون پاسافات را توساعه
دادند .راو و همکاران ] [7در زمینة توساعة مادل موجاودی
برای کاالهای فسادپذیر با وقوع کمبود برای تاأمینکنناده
کار کردند .نتایج بررسیهای آنها نشاان داد تصامیمهاای
یکپارچه در مقایسه با تصمیمهاای مساتق تاأمینکنناده،
تودیدکننده ،و خریدار از دحاظ هزینه بهصرفهتر اسات .هاو
] [8یک مدل موجودی برای کاالهای فسادپذیر با نرخ زوال
(خرابی) وابسته به موجاودی و کمباود باا شارایط تاورم و
تخفیف زمانی در ول یک افاق برناماهریازی محادود باه
دست آورد .دی و چان ] [9شیوة تفکر سیستم دینامیک را
برای رح یک سیستم جدید سفارشدهی و شابیهساازی
سیستماتیک به کار بردند .نتیجة کار آنها نشان داد شایوة
شبیهسازی سیساتم دینامیاک مناساب اسات و کمتارین
هزینة زنجیره را به دست میدهد .چانا ] [10یاک مادل
موجودی تکمرسلهای را در نظر گرفت که در آن فرسایش
موجودی فقط با نرخ ثابت انجام میشود .سپس اثر تقاضای
وابسته به موجودی و همچنین رابحة بین سیاست گاارانتی
کاالهای معیوب را بررسی کرد و یک مدل موجودیا تودید
یکپارچة دومرسلهای برای کاالهای فساادپذیر باا سیاسات
بازپرسازی و برنامة نظارتی توسعه داد.
هنگامی که کاال فسادپذیر باشد ،مسئلة قیماتگاذاری
اهمیتی دوچندان مییابد .بنابراین ،مدلهای قیمتگاذاری
کاالهای فسادپذیر به ددی نزدیکشدن باه شارایط واقعای
کسبوکار بسیار مهماند .وی ] [11توسعة مادل موجاودی
قحعی با تخفیف مقداری ،قیمتگاذاری ،و سافارش معاو
جزئی را بررسی کرد .یان ] [12یک سیاست سفارشدهی
و قیمتگذاری بهینه را بارای کاالهاای فساادپذیر باا نارخ
تقاضااای سسااا بااه قیماات توسااعه داد .از آنجااا کااه در
هماهنگی و اتحاد بین خریدار و توزیعکننده توزیاعکنناده
بیشتر از خریدار سود میبارد ،اساتفاده از یاک اساتراتژی
قیمتگذاری و تخفیف مقداری برای وادارکردن خریدار باه
پاذیرش اتحااد الزم اسات .دای و همکااران ] [13یااک
سیستم تکمحصاودی باا افاق نامحادود و مقادار سافارش
اقتصادی را در نظر گرفتند .تی سائو و شین ] [14مسئلة
قیمتگذاری پویا ،ترفیع ،و بازپرسازی را برای یاک کااالی
فسادپذیر با اعتبار تجااری تاأمینکننادگان و تاالشهاای
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ترفیعی خردهفروشان محادعه کردناد .هاد آنهاا تعیاین
قیمت خردهفروشی بهیناه ،تاالشهاای تبلیغای ،و مقادار
بازپرسازی بهینه بود .هوان ] [15مدل موجودی یکپارچه
را برای تعیین سیاسات بهیناه باا شارایط کااهش هزیناة
پردازش سفارش و تأخیر مجاز در پرداخاتهاا توساعه داد.
دای ] [16یااک ماادل مقاادار ساافارش اقتصااادی قحعاای،
تقاضای کلی ،زوال (خرابی) ،و تابع هزینة خرید واسد را باا
دو سحح سیاست اعتبار تجااری در نظار گرفات .هاد او
یافتن مقادیر بهینة قیمت فروش ،تعداد بازپرسازی ،و رح
بازپرسازی بود .میهمی و نخعای ] [17یاک مادل کنتارل
موجودی و قیمتگذاری همزمان برای کاالهاای فساادپذیر
غیر آنی با تأخیر مجاز در پرداختهاا ارائاه کردناد .هاد
اصلی تعیین قیمت فروش بهینه ،برنامة بازپرسازی بهینه ،و
مقدار سفارش بهینه به ور همزمان بود؛ وری کاه ساود
ک را ماکزیمم کند.
هنگااامی کااه کاااال فسااادپذیر (شکسااتپااذیر) باشااد،
میتاوان از سیاساتهاای جاایگزینی نیاز بارای کاالهاای
فاسدشده استفاده کرد .در ادامه چند نمونه میآید .ناودم و
همکاران ] [18روشی را برای یاافتن سیاساتهاای تودیاد،
تعمیرا جایگزینی ،و تعمیرا نگهداری بازدارندة بهینه بارای
یک سیستم تودیدی ارائه کردند .در این سیساتم ،شکسات
(زوال) تصادفی ماشین و همچناین تعمیارات وجاود دارد.
وقتی یک زوال (خرابی) در سیستم اتفا میافتاد ماشاین
یا تعمیر میشود یا جایگزین .عم جایگزینی ماشین را ناو
میکند؛ در سادی که عم تعمیر کیفیت ماشاین را پاایین
میآورد (هیچگاه عملکرد ماشین نو با ماشین تعمیری یکی
نیست) .تعمیرا نگهداری بازدارناده نیاز باه منظاور بهباود
قابلیت ا مینان ماشین در نظر گرفته می شود .متغیرهاای
تصمیم در این مادل نارخ تودیاد ،نارخ تعمیارا نگهاداری
بازدارنده ،و سیاست تعمیرا جایگزینی است .مدل آنها بار
پایة فرایند تصمیم شبهمارکو است و هد ایان محادعاه
یاافتن متغیرهاای تصاامیمی اسات کاه هزینااههاای کلاای
سیستم را مینیمم کند .سیوازدیان و دنوساپوترا ] [19دخول
مسئلة کنترل موجودی اجزای شکستپذیر (فسادپذیر) باه
یااک مساائلة جااایگزینی کالساایک را در نظاار گرفتنااد و
مقایسااهای بااین ترکیااب جااایگزینی فااردی و سیاساات
موجودی با ترکیب جایگزینی گروهی و سیاست موجاودی
انجام دادند .تابع هد آنها مینیممکردن هزینة میاانگین
در هر واسد زمان بود .چن ] [20مسئلة تعمیرا نگهاداری
بازدارنده را در تئوری قابلیات ا میناان از نظار اقتصاادی
بررسی کرد .به ور کلای ،هنگاام وقاوع شکسات در یاک

Archive of SID

توسعة مدل قیمتگذاری کاالهای زوالپذیر با نرخ زوال ثابت با درنظرگرفتن جایگزینی کاالهای فاسدشده

سیستم دو سادت اتفا مایافتاد .در سادات اول ،شکسات
(زوال) قاب ا تعمیاار اساات و بااا کمتاارین تعمیاار درساات
میشود .در سادت دوم ،شکست تعمیرشدنی نیست .در این
سادت ،جایگزینی اصالسی اتفاا مایافتاد .وی بارای هار
سیاست به ور تحلیلی برناماة بهیناهای بارای جاایگزینی
بازدارنده ،که میانگین هزینه را مینیمم میکناد ،ارائاه داد.
گومز و همکاران ] [21به ور همزمان مسئلة برناماهریازی
تودیااد و کنتاارل کیفیاات را باارای یااک سیسااتم تودیااد
تکماشینه و غیر قاب ا مینان ،که فقط باه تقاضاای یاک
محصول پاسخ میدهد ،بررسی کردند .در این مدل ،ماشین
در معاارض زوال (خراباای) بااود و اثاار آن عماادتاً روی ناارخ
کاالهای معیوب تودیدشده در ول زمان مشاهده مایشاد.
هد اصلی این محادعه تعیین همزمان برنامة تودید بهیناه
و تعمیرات اساسی بارای سیساتم تودیاد باود؛ اوری کاه
هزینااة ک ا میناایمم شااود .گااوین و همکاااران ] [22اثاار
موجااودی قحعااات یاادکی را روی تصاامیمهااای تعمیاارا
نگهداری ابزار یا جایگزینی آنها بررسای کردناد .در مادل
آنها تغییارات تکنوداوکیکی هام در نظار گرفتاه شاد .در
نتیجااه ،تصاامیم جااایگزینی بساایار پیچیااده اساات .زیاارا
تصمیمگیرنده باید دربارة اینکاه دارایای خاود را باا کادام
تکنودوکی جایگزین کند نیز تصمیم بگیرد .آنها همچناین
از ریق فرایند تصمیم مارکو به فرمولسازی پرداختناد.
جااین و گوپتااا ] [23یااک سیسااتم موجااودی بااا کاالهااای
فسادپذیر غیر آنی را در نظر گرفتند که در آن نارخ تقاضاا
تابعی از تبلیغات کاال و قیمت فروش بود .آنهاا باا تعیاین
پارامترهاااای بهیناااة موجاااودی و بازاریاااابی ساااود کاا
خااردهفااروش را ماااکزیمم کردنااد .چنا و داای ] [24یااک
سیسااتم سااادة قابا تعمیاار فسااادپذیر بااا دو نااوع ساداات
شکست را محادعه کردند .آنها فرض کردند سیستم بعد از
تعمیر بهخوبی یک سیستم جدید نیسات و زوال (خرابای)
تصادفی است .با این فرضایات ،آنهاا یاک مادل پاردازش
هماهن برای سیستم فاسدکننده معرفی کردند.
بااه ااور کلاای ،بااا توجااه بااه بررساایهااا و محادعااات
انجامشده ،میتوان گفت گرچه پژوهش هایی که به موضوع
قیمااتگااذاری و کنتاارل موجااودی کاالهااای فسااادپذیر
پرداختهاند نسبتاً متعددند ،مقاده یا محادعهای کاه باه ایان
سه موضوع ،یعنی قیمتگذاری و کنترل موجودی کاالهای
فسااادپذیر بااا درنظرگاارفتن سیاساات جااایگزینی کاالهااای
فاسدشده به ور همزمان پرداخته باشد ،دیده نمیشود .از
آنجا که کاالهای فسادپذیر در ول زمان فاسد میشاوند و
هزینااهای را بااه سیسااتم تحمی ا ماایکننااد ،اسااتفاده از
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سیاستی که بتواند از این کاالهای فاسدشده استفاده کند و
به کاهش هزینة سیستم بینجامد بسیار محلوب خواهد بود.
در نتیجه ،در اداماة ایان تحقیاق بار ایان موضاوع ،یعنای
«توسعة مدل قیماتگاذاری بارای کاالهاای فساادپذیر باا
درنظرگ ارفتن سیاساات جااایگزینی کاالهااای فاسدشااده»،
تمرکز میشود .سؤالهای اصلی این تحقیق نیز عباارتاناد
از اینکه اوالً در این سیستم کدام کاالهای فساادپذیر را در
چه فواص زمانی سفارش دهیم و ثانیاً محصول را باه چاه
قیمتی بفروشیم تا سود ک سیستم بیشینه شود .در بخش
دوم مسئله بیان و تعریف میشود .در قسمت سوم ،پاس از
تعریف نمادها و پارامترها ،به مدلساازی ریاضای پرداختاه
می شود .سپس برای س آنها در بخش چهارم روشهاای
ریاضی بیان میشود .در قسمت پنجم مثاال عاددی بارای
نشاندادن کاربردیبودن مدل ارائاه مای شاود .در قسامت
ششم به تحلی سساسیت پرداختاه مایشاود .و نهایتااً در
قسمت هفتم جمعبندی ارائه میشود.

شرح و بیان مسئله
زنجیرة تأمینی را ،شام یک تودیدکننده و یک توزیعکنناده
و یک خردهفروش ،در نظر بگیرید که فقط یاک ناوع کااالی
فسااادپذیر بااا ناارخ زوال (خراباای) ثاباات تودیااد ماایکنااد و
میفروشد .هد اصلی محادعة سیستم موجودی توزیعکنندة
این زنجیرة تأمین و توساعة ماددی بارای تعیاین هامزماان
مقااادیر بهینااة قیماات فااروش محصااول  pو ااول دورة
سفارش  Tتوزیعکننده به منظور ماکزیممکاردن ساود کا
است .در این تحقیق توزیعکننده در ابتدای دورة سفارش باه
میزان تقاضای آن دوره کاال سفارش میدهد .اما ،از آنجا کاه
کاالها فسادپذیرند ،در ول دورة سفارش بخشی از کاالهاای
موجود در انبار خاراب مایشاوند و در نتیجاه توزیاعکنناده
مجبور است برای تأمین تقاضای مشاتریان خاود باه میازان
کاالهای خرابشده جنس سادم جایگزین کناد .در سقیقات،
او ابتدا کاالهای خرابشاده را اساقاط (بازیافات) مایکناد و
سپس به همان اندازه (انادازة کاالهاای خارابشاده) کااالی
سادم مایخارد .در ایان تحقیاق فارض بار ایان اسات کاه
جایگزینی دحظهای اسات و هزیناة خریاد مجادد کاالهاا باا
هزینة خرید اودیة آن برابر است .بهعالوه ،باه منظاور تعیاین
قیمت فروش بهینه ،فرض کاردیم تقاضاای مشاتری تاابعی
خحی از قیمت محصول است ، D( p)  (a  bp) ،که در
آن  a, bمقادیری ثابت و مثبتاند .کمباود مجااز نیسات و
همة تقاضاها باید پاسخ داده شوند .همچنین در این زنجیاره
بازپرسازی دحظهای و تقاضا قحعی است.
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مدلسازی
برای مدلکردن ،پارامترها و متغیرهای تصمیم باه صاورت
زیر تعریف میشوند:

پارامترها
) : I (t

سحح موجودی در زمان t

:

نرخ زوال (خرابی) ثابت

)  : D ( pنرخ تقاضای وابسته به قیمت

: FD

هزینة ثابت ارسال

: FP

هزینة ثابت سفارشدهی (خرید)

: CD

هزینة ارسال هر واسد کاال

: CP
: CH

هزینة سفارشدهی (خرید) هر واسد کاال
هزینة بازیافتی هر واسد کاال (ارزش اسقا ی)

:h

هزینة نگهداری هر واسد کاال در هر واسد زمان

: Qp

مقدار کاالهای فاسدشده

:T

FP  CP D( p)T  FP  CP (a  bp)T

هزینة ارسال :چون مقدار ارسال در هر چرخه به میزان
تقاضا در آن چرخه ،یعنی )  ، D ( pاست ،با داشتن  FDبه
منزدة هزینة ثابت ارسال و  CDبه منزدة هزینة ارسال هار
واسد کاال میزان هزینة ارسال در ک چرخة سافارشدهای
با رابحة  5به دست میآید:
FD  CD D( p)T  FD  CD (a  bp)T

هزینة نگهاداری :باق رابحاة  ،2ساحح موجاودی در
a a 
)D (p
دحظااة  tبراباار بااا (1  e  (T t ) )  11 12 

 a21 a22 

قیمت فروش هر واسد کاال
ول دورة سفارش

) dI (t
]   I (t )  D( p) ; t  [0, T
dt

با س رابحة  ،1با استفاده از شرط مارزی ، I (T )  0
رابحة موجودی توزیعکننده به صورت رابحاة  2باه دسات
میآید:
()2

توزیعکننده :در این تحقیق فارض

لفههایهزینة
مؤ 
میشود تابع هزینه شام هزینههای سفارشدهی ،ارساال،
نگهداری ،و جایگزینی خواهد بود؛ که هر یک به تفصی در
زیر بیان و محاسبه میشود:
هزینة سفارشدهی :در این مدل ابتدا به میزان تقاضای
دوره سفارش میدهیم و از آنجا که سفارشدهی شاام دو
بخش هزینة ثابت و هزینة متغیر است ،هزینة سفارشدهی
بر اسا رابحة  4چنین خواهد بود:

()5

رابحة دیفرانسی  1وضعیت موجودی توزیاعکنناده را
در هر دحظه از زمان نشان میدهد:
()1

()3

()4

متغیرهای تصمیم
:p

D( p)Tp  (a  bp)Tp

)(e (T t )  1

) D( p



است .پس ،با استفاده از بسط سری تیلور تا سه جمله برای
عبارت نماایی  e Tباه صاورت

2

 e T  1  T   Tو
2

2

جایگاااذاری )  D ( p )  (a  bpبااارای ساااادگی ،هزیناااة
نگهداری موجودی در هر چرخة بازپرسازی بر اسا رابحة
 6چنین خواهد بود:
()6

I (t ) 

به منظور تعیین مقادیر بهینة متغیرهای تصمیم ،ابتادا
باید تابع سود مدل شود و از آنجا که میزان سود از تفاضا
بااین درآمااد و هزینااه بااه دساات ماایآیااد ،ابتاادا باارای
بهدستآوردن درآمد به صورت زیر عم میکنیم:
درآمد :در این تحقیق  Tول دورة سافارش در نظار
گرفته شده و تقاضا در اول ایان دوره ) D( pاسات .در
نتیجه ،درآمد در ک دورة سفارش بر اسا رابحة  3چنین
خواهد بود:

I (t ) 

)  D( p

h  I (t )dt  h  
(1  e (T t ) )  dt
0
0
 

3
3
hD( p)T
h(a  bp)T


2
2
T

T

هزینة جاایگزینی :هزیناة جاایگزینی عباارت اسات از
تفاض هزینة خرید کاال به اندازة کاالهاای خاراب و ارزش
اسقا ی (هزینة بازیافت) کاالهای خراب .از رفی میدانیم
که اگر از موجودی ابتادای دوره مقادار تقاضاا و موجاودی
انتهای دوره کم شود ،مقدار زوال (خرابی) به دست خواهاد
آمد (رابحة :)7
()7

Qp  I (0)  I (T )  D( p)T

از آنجا که میزان موجودی در ابتدای دورة سافارش باا
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جایگاذاری  t  0در رابحاة  2برابار بااا

D( p )  T
)(e  1


I (0) 

است و در انتهاای دوره ساحح موجاودی باه  0مایرساد،
 ، I (T )  0و تقاضا در ول چرخاة سافارش D( p)T
است .در نتیجه مقادار زوال (خرابای) بار اساا رابحاة 8
چنین خواهد بود:
Qp  I (0)  I (T )  D( p)T

()8

(e T  1)  (a  bp)T

)(a  bp





در نتیجة استفاده از بسط سری تیلور تا سه جمله برای
2 2
عبارت نمایی  e Tبه صاورت  eT  1   T   Tهزیناة
2

جایگزینی بر اسا

رابحة  9چنین خواهد بود:

()9

C p (Qp )  CH (Qp )   C p  CH  Qp

 Cpهزینة خرید کاال به اندازة کاالهای خراب است کاه
با قیمت خرید اودیة کاال یکسان در نظر گرفته شاده و
ارزش اسقا ی است.
سال که تکتک پارامترهای هزینه در یک سیساتم باه
ور جداگانه محاسبه شدند ،با داشتن تابع درآمد در رابحة
 3و استفاده از رابحاههاای  9 ،6 ،5 ،4تاابع ساود کا بار
اسا رابحة  10چنین خواهد بود:

()10
















hD ( p )T 3


FP  C P D ( p )T 
2

TP ( p ,T )  D ( p )Tp  FD  C D D ( p )T 

 D ( p )T 2  D ( p )T

(C P  C H )  D ( p )T 3




2


قضیی ه TP (P ,T ) :مقعاار اساات اگاار و تنهااا اگاار
. a  2bp
برهان:

)  TP( P, Tمقعر است اگر و تنها اگر

 X .H .X T  P T   H  P T T  0که در آن:
 2TP 
pT 

 2TP 

T 2 

()11

Z

-3hTD ( p )  D ( p )(2  3 T )(C p  CH ) 

به نحوی که:

  2TP
 p 2
H  2
  TP

 T p
 2bT
Z


()12

5



3bhT 2
bCP  2 

Z  a  2bp  

2
b(C  C )(2T  1  3 T )  bC 
P
H
D


2

پس از عملیات باال ،عبارت  X  H  X Tبه صاورت
رابحهای درجة دو به شک رابحة  13به دست میآید:
()13

X  H  X T  T 2   T  

و برای اثبات تقعر باید نشان داده شود (رابحة :)14
()14
X  H  X T  T 2   T    0
یعنی مشتق دوم این رابحاة درجاة دو منفای و همچناین
   0است .پس ،تابع سود )  TP( P, Tمقعر اسات اگار و
تنها اگر  a  2bpو این بدین معنی است کاه در رابحاة
خحی تقاضا ،که تابعی از قیمت محصول است ،باید ضاریب
ثابت همواره بزرگتار از دو برابار ضاریب قیمات محصاول
باشد .باه عباارت دیگار ،هماواره قیمات محصاول بایاد از
مقداری مثبت کمتر باشد و یاک سادّ بااال داشاته باشاد و
قیمت از سدّ معینی باالتر نرود و اثبات کام میشود.
حل مدل
برای س مدل از رابحة  10نسبت به  pمشتق میگیاریم
(رابحة :)15

()15

) TP( p, T
 aT  2bpT 
P


bhT 3
 b(CP  CH ) 
bTCP 

2


3
(T 2  T   T )  bTC

D


2

از ر دیگر ،مشتق رابحة  10نسبت به  Tبر اساا
رابحة  16چنین است:

()16

) TP( p, T
 (a  bp) p 
T


3hT 2
C
(
a

bp
)

(a  bp)  
P

2


(a  bp)CD (a  bp)(CP  CH ) 


2
) (2T  1  3 T



2

با  0قراردادن رابحة  15رابحة  17را خواهیم داشت:

Archive of SID

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،49شماره  ،1بهار و تابستان 1394

6
a hT 2 T

 (CP  CH ) 
2b
4
2
1
T 2
(CH  CD ) 
) (CP  CH
2
4

p* 

()17

با جایگذاری رابحة  17در رابحاة  18و  0قاراردادن آن
رابحه ،رابحة  16به رابحة  18تبدی میشود:
()18

AT 4  BT 3  CT 2  DT  E  0

که یک چندجملهای درجة چهار بر سسب  Tاست کاه در
آن:
5b
2
 (CP  CH )  h 
16

()19
()20
()21
()22

B  b(CP  CH )  (CP  CH )  h 

C   a  bCD  bCH 
3h  3b
 3
  (CP  CH )    (CP  CH ) 2
4 4
 4
) D   a  bCD  bCH  (CP  CH
2

()23

A

 b
a 
E  
 CD  C H  

2 b 
 2

در ادامه ،روش س برای سادهسازی فرایند سا ارائاه
میشود.
گییاال  :ضاارایب چندجملااهای رابحااة  18محاساابه
میشود (رابحههای  19تا .)23
گییااد ا باارای هاار گااروه از ضاارایب محاساابهشاادة
چندجملهای ،همة ریشههای سقیقی و مثبت رابحة  ،18باا
استفاده از نرمافزار  ،MATLABتعیین میشود.
گااسوا قیمات فاروش محصاول ، P ،بارای هماة
مقادیر شدنی ول دوره ، T ،محاسبه میشود.
گااچهارا برای همة ترکیبهای ) (T , pتابع سود
ک با رابحة  10سساب می شود .همچنین شرط مقعربودن
در قضیة  1نیز بررسی میشود.
گااپنجم :با مقایسة سودهای کلی ،که در گاام  4باه
دست آمده ،بیشترین سود به دست میآید کاه متنااظر باا
قیمت بهینة محصول ،ول چرخة سفارش بهینه است.
مثال عددی
در ایاان ماادل ،مقااادیر درنظرگرفتااهشااده باارای پارامترهااا
b  0.05, a  20   0.04, Fp  40, FD  5, h  1,
 CD  3, CH  20و  C p  40هسااتند .باارای ساا
مثاااال ،محاااابق فرایناااد سا ا بااااال ،بیشاااترین ساااود

 TP*  59.5141به دست میآید که متناظر باا قیمات
بهینة محصول  P*  212.0936و ول چرخة سفارش
بهینه  T *  0.0592است.
تحلیل حساسیت
در ایاان قساامت چناادین آزمااایش عااددی باارای بررساای
سساسیت جوابهای بهینه به تغییرات مقادیر برخای پارامترهاا
انجام شد .نتایج به ور کام در جادول  1مایآیاد .همچناین،
عالوه بر جدول تحلی سساسیت ،نمودارهای مرتبط با هار یاک
نیز برای نشاندادن تغییرات پارامترها به تفضی ارائاه مایشاود.
گفتناای اساات در جاادول تحلیا سساساایت درصااد تغییاارات
متغیرهای تصمیم به ازای تغییارات پارامترهاا در جادول آماده
است؛ اما نمودارها با ا العات نقحهبهنقحه رسم شدهاناد .در ایان
بخش تحلی سساسیت روی پارامترهای ، h ، Fp ، C p ، CH
و  انجام شده اسات .ایان پارامترهاا ،از آن جهات کاه نقشای
مهاامتاار و تعیااینکننااده باار رفتااار تااابع هااد و در نتیجااه
تصمیمگیاریهاا و راهکارهاای مادیریتی دارناد ،بارای تحلیا
سساسیت انتخاب شدند .همان ور که در جادول  1و شاک هاا
مشخص اسات ،باا افازایش نارخ زوال (خرابای) قیمات فاروش
محصول افزایش و ول دورة سفارش کاهش مییاباد .پاس ،در
مواقعی که نرخ زوال (خرابی) محصاول باالسات ،بهتار اسات از
همان ابتادا محصاول بیشاتری را خریاداری و در انباار ذخیاره
کنیم .از آنجا که تغییرات نرخ زوال (خرابای) و هزیناة نگهاداری
تأثیری مشابه بر رفتار تابع و متغیرهای تصامیم مایگاذارد ،باه
آوردن نمودار یکی از آنهاا بسانده کاردیم .باا افازایش هزیناة
بازیافت (ارزش اسقا ی) ،قیمت فاروش محصاول و اول دورة
سفارش افزایش مییابد .با افزایش هزینة خرید محصول ،قیمات
فروش محصول افزایش و ول دورة سفارش کاهش مییابد.
بینشهای مدیریتی
 اگاار هزین اة نگهااداری هاار واسااد کاااال باااال باش اد،
موجودی کمتری در انبار نگاه داشته میشود.
 اگر نرخ خرابی باال باشد ،موجودی کمتری در انباار
نگاه داشته میشود تا هزینة فساد کاهش یابد.
 اگر هزینة ثابت ارسال باال باشد ،محصوالت بیشتری
توزیع میشود.
 اگر هزینة ثابت بازپرساازی بااال باشاد ،محصاوالت
بیشتری سفارش داده میشود.
 اگر هزینة جایگزینی در مقایسه با هزیناة نگهاداری
باال باشد ،محصوالت بیشتری سفارش داده میشاود
و در انبار نگه داشته میشود.
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212.0955

0.0593

0.0593

0.0592

product price

0.0593

replenishment cycle

0.0593

212.095

212.0945

0.0592

0.07

0.06

0.04
0.05
deteriorating rate

0.03

0.02

0.0592
0.01

0.07

0.06

0.04
0.05
deteriorating rate

0.03

0.02

212.094
0.01

شکل.1لثرتغ رنرخز ل (خرلبی)برمتغ رهایتصم م 
220

0.35

218

0.3

216

210

product price

212

0.2

0.15

0.1

208

0.05

206

35

30

25

70

60

50

15

20
Hire out cost

10

5

204

30

35

25

20
Hire out cost

15

10

5

0

شکل.2لثرتغ رهزینةبازیافت(لرزشلسقاطی)برمقادیربه نةمتغ رهایتصم م 
215

25

210
20

replenishment cycle

10

200
195
190
185
180

5

175

40
purchasing cost

30

20

0
10

70

60

50

40
purchasing cost

شکل.3لثرتغ رهزینةخریدبرمقادیربه نةمتغ رهایتصم م 

30

20

170
10

product price

15

205

replenishment cycle

214

0.25
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جد .1تأث رتغ ردرپارلمترهابرمقادیربه نه 
درصدتغ رلتمتغ رهایتصم م 

TP

p

T

+60.238
-36.384
+179.483
-60.823
+518.715
-78.348
-0.0003
+0.295
-0.0008
+0.295
-0.295
+0.296
-0.0003
+0.295
-0.0006
+0.295
-0.001
+0.295
-16.802
+16.802
-33.605
+33.605
-50.408
+50.408
-58.143
+172.94
-87.51
-63.33
-105.01
-90.58

+1.189
-1.188
+2.378
-2.377
+3.564
-3.565
+0.00009
+0.0003
+0.0001
+0.0002
-0.0001
+0.0001
+0.00009
+0.0003
+0.0001
+0.0002
+0.0002
+0.0002

+38.006
-22.804
+113.51
-38.006
+329.222
-48.817
0
+0.168
0
+0.168
-0.168
+0.168
0
+0.168
0
+0.168
0
+0.168

0
0
0
0
0
0

درصدتغ ردرمقادیرپارلمترها

0
0
0
0
0
0
+0.0006
-0.0006
+0.0004
-0.093
+0.0008
-17.926

جمعبندی و نتیجهگیری
در ایان مقاداه یاک سیسااتم موجاودی تاککااالیی باارای
کاالهای فسادپذیر بررسی و یک مدل ریاضی بارای تعیاین
مقادیر بهینة قیمت فروش محصول و اول دورة سافارش
ارائه شاد .همچناین ،از آنجاا کاه در ایان تحقیاق کاالهاا
فسادپذیرند ،هزینة جایگزینی برای کاالهای فاسدشده هام

-33.108
+98.479
-49.831
+202.605
-59.797
+370.3

+0.25
-0.25
+0.5
-0.5
+0.75
-0.75
+0.25
-0.25
+0.5
-0.5
+0.75
-0.75
+0.25
-0.25
+0.5
+0.5
+0.75
-0.75
+0.25
-0.25
+0.5
-0.5
+0.75
-0.75
+0.25
-0.25
+0.5
-0.5
+0.75
-0.75

CH

h



Fp

Cp

در نظر گرفته شد؛ کاه در آن کاالهاای فاسدشاده اساقاط
میشوند و به جای آنها کاالی ساادم جاایگزین مایشاود.
سااپس ،تقعاار تااابع سااود کا اثبااات و روش سلاای باارای
بهدست آوردن جاواب بهیناه ارائاه شاد .بارای نشااندادن
کاربردیبودن مدل و روش س ارائهشده مثال عددی بیاان
شد و تحلی سساسیت انجام گرفت .
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REFERENCES
1. Polatoglu, L. H. (1991). “Optimal order quantity and pricing decisions in single-period inventory systems.”
International Journal of ProductionEconomics, 23, 175-185.
2. Chen, F. Y., Wang, T., and Xu, T. Z. (2005). “Integrated inventory replenishment and temporal shipment
consolidation: A comparison of quantity-based and time-based models.” Annals of Operations Research,
135, 197-210.
3. Sajadieh, M. S. and Jokar, M. R. A. (2009). “Optimizing shipment, ordering and pricing policies in a twostage supply chain with price- sensitive demand.” Transportation Research-Part E, 45, 564-571.
4. Huang, Y., Huang, G. Q., and Newman, S. T. (2011). “Coordinating pricing and inventory decisions in a
multi-level supply chain: A game theoric approach.” Transportation Research Part E, 47, 115-129.
5. Bahari-Kashani, H. (1989). “Replenishment schedule for deteriorating items with time-proportional
demand.” Journal of the Operational Research Society, 40, 75-81.
6. Chung, K. J. and Lin, C. N. (2001). “Optimal inventory replenishment madels for deteriorating items taking
account of time discounting.” Computer & Operations Research, 28, 67-83.
7. Rau, H., Wu, M. Y., and Wee, H. M. (2004). “Deteriorating item inventory model with shortage due to
supplier in an integrated supply chain.” International Journal of Systems Science, 35:5, 293-303.
8. Hou, K. L. (2006). “An inventory model for deteriorating items with stock-dependent consumption rate and
shortage under inflation and time discounting.” European Journal of Operation Research, 168, 463-474.
9. Lee, C. F. and Chung, C. P. (2012). “An inventory model for deteriorating items in a supply chain with
system dynamics analysis.” Procedia- Social and Behavioral Sciences, 40, 41-51.
10. Chung, C. J. (2013). “Investigating imperfect process and demand effects on inspection scheduling and
supply chain replenishment policy.” Computer & Industrial Engineering, 64, 31-44.
11. Wee, H. M. (1999). Deteriorating inventory model with quantity discount, pricing and partial backordering.”
International Journal of Production Economics, 59, 511-518.
12. Yang, P. C. (2004). “Pricing strategy for deteriorating items using quantity discount when demand is price
sensitive.” European Journal of Operational Research, 157, 389-397.
13. Dye, C. Y., Ouyang, L.Y., andHsieh, T. P. (2007). “Inventory and pricing strategies for deteriorating items
with shortages: A discounted cash flow approach.” Computer & Industrial Engineering, 52, 29-40.
14. Tsao, Y. C. and Sheen, G. J. (2008). “Dynamic pricing, promotion and replenishment policies for a
deteriorating item under permissible delay in payments.” Computer & Operations Research, 35, 3562-3580.
15. Huang, C. K. (2010). “An integrated inventory model under conditions of order processing cost reduction
and permissible delay in payments.” Applied Mathematical Modeling, 34, 1352-1359.
16. Dye, C. Y. (2012). “A finite horizon deteriorating inventory model with two-phase pricing and time-varying
demand and cost under trade credit financing using particle swarm optimization.” Swarm and Evolutionary
Computation, 5, 37-53.
17. Maihami, R. and Nakhai, I. (2012). “Joint control of inventory and its pricing for non-instantaneously
deteriorating items under permissible delay in payments and partial backlogging.” Mathematical and
Computer Modeling, 55, 1722-1733.
18. DehayemNodem, F. I., Kenne, J. P., and Gharbi, A. (2011). “Simultaneous control of production,
repair/replacement and preventive maintenance of deteriorating manufacturing systems.” International
Journal of Production Economics, 134, 271-282.
19. Sivazlian, B. D. and Danusaputro, S. L. (1989). “Economic inventory and replacement management of a
system in which components are subject to failure.” Microelectronics Reliability, 29, 861-881.
20. Chang, C. C. (2014). “Optimum preventive maintenance policies for systems subject to random working
times, replacement, and minimal repair.” Computer & Industrial Engineering, 67, 185-194.
21. Rivera-Gomes, H., Gharbi, A., and Kenne, J. P. (2013). “Joint production and major maintenance planning
policy of a manufacturing system with deteriorating quality.” International Journal of Production
Economics, 146, 575-587.
22. Khanh Nguyen, T. P., Yeung, Th. G., and Castanier, B. (2013). “Optimal maintenance and replacement
decisions under technological change with consideration of spare parts inventories.” International Journal of
Production Economics, 143, 472-477.
23. Jain, M. and Gupta, R. (2013). “Optimal replacement policy for a repairable system with multiple vacations
and imperfect fault coverage.” Computers & Industrial Engineering, 66, 710-719
24. Cheng, G. Q. and Li, L. (2014). “An optimal replacement policy for a degenerative system with two-types of
failure states.” Journal of Computational and Applied Mathematics, 261, 139-145.

