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چکیده
در سالهای اخیر استفاده و پیادهسازی زنجیره تأمین حلقه بسته ازآنجهت مورد اهمیت قرار گرفته
است که مسبب بهبود در سودآوری شرکتها ،مسائل زيستمحیطی و توسعه پايدار و ..میشود .همین
امر موجب گستردگی تحقیقات و افزايش مقاالت در اين زمینه گشته است .لذا بررسی عوامل تأثیرگذار و
میزان تأثیرگذاری آنها شناخت بهتری برای طراحی يک زنجیره تأمین حلقه بسته میشود .توجه عمده
در اين مقاله بر روی برنامهريزی ظرفیت تولید با در نظر گرفتن رفتار مشتری و خدمات بر روی میزان
بازگشتیها در زنجیره تأمین است .هدف اين مقاله روشن نمودن متغیرهای مؤثر و چگونگی رويکرد
آنها نسبت به يکديگر در جهت تحقق اهداف زنجیره میباشد .ازاينرو ابتدا مروری بر روی ادبیات
موضوع داشته و متغیرهای کلیدی برخی از مقاالت مشخص شده است .در قدم بعدی با رسم نمودارهای
علی و معلولی ارتباطات متغیرها با يکديگر بررسی و سپس توسط نمودار جريان ،متغیرهای حالت و
محلهای انباشت در زنجیره مشخص گرديد .درنهايت با استفاده از آزمونهای مدلسازی پويا مانند
تحلیل حساسیت ،آزمون شرايط حدی و  ،...مدل راستی آزمايی و اعتبارسنجی شده است.
واژگان کلیدی :زنجیره تأمین حلقه بسته ،نمودار علی ،نمودار جريان ،تحلیل حساسیت
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 -1مقدمه
بر اساس عوامل زيستمحیطی ،حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی ،تدارکات لجستیک و مسائل
مربوط به زنجیره تأمین حلقه بسته ،توجه زيادی را در بین متخصصان جلب کرده است .مفهوم
زنجیره تأمین حلقه بسته در چارچوبهای لجستیک معکوس ،1نتیجه يکپارچهسازی ،توسعه و
تکمیل تئوریهای  30سال گذشته میباشد.
زنجیره تأمین مستقیم ،ترکیبی از فرآيندهای درخواستهای مشتريان است و شامل همه
نهادها مانند :تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،حملونقل ،انبارها ،خردهفروشان و مشتريان
میباشند که جريان از تأمینکنندگان شروع شده و محصول نهايی به مشتريان میرسد ،اما
زنجیره تأمین حلقه بسته به صورت کلی از مشتريان شروع میشود و محصوالت بازگشتی
جمعآوری میشوند و سپس کاالها بازيافت شده و برای فروش مجدد وارد بازارهای ثانويه
میشوند.
مديريت لجستیک معکوس و زنجیره تأمین حلقه بسته يکی از جنبههای مهم و حیاتی هر
کسبوکار بوده و پشتیبانی از هر نوع محصولی است .در عصر کنونی که چرخه عمر
محصوالت هر روز کوتاهتر میشود ،قوانین دولتی جديد و قوانین سبز که به بازگرداندن و از
رده خارج کردن مواد زائد مربوط است ،نیز مديران سطوح باال امور لجستیک و فرآيندهای
زنجیره تأمین را وارد میسازد تا توجه بیشتری به فرآيند مديريت زنجیره تأمین حلقه بسته
داشته باشند.

 -2مرور ادبیات
يکی از مسائل مهم در قرون فعلی محیطگرايی است .در واقع با افزايش آگاهی نسبت به حفاظت
محیطزيست و گرم شدن زمین در جهان ،روند سبز برای حمايت از منابع زمین و محیطزيست،
از مباحث بسیار مهم دهه اخیر به شمار میآيد .زنجیره تأمین نیز به عنوان ستون فقرات فعالیت
هر سازمان از اين امر مستثنا نیست .در ادامه به مقاالت متعددی که در زمینه طراحی شبکه
زنجیره تأمین با محوريت مسائل محیطزيستی به چاپ رسیدهاند ،اشاره خواهیم کرد.
تصمیمگیری در زنجیره تأمین معکوس به سه بخش تقسیمبندی میشود] :[1تصمیمات
1Revers logestics
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استراتژيک شامل پیشبینی بازگشتیها ،منبعيابی و برونسپاری ،مکانيابی تسهیالت و تعیین
ظرفیت آنها؛ تصمیمات تاکتیکی شامل پیشبینی بازگشتیها ،منبعيابی و برونسپاری،
برنامهريزی و کنترل تولید ،قیمتگذاری ،مديريت موجودی ،مسیريابی و برنامهريزی حملونقل؛
تصمیمات عملیاتی :شامل قیمتگذاری ،مديريت موجودی ،مسیريابی و برنامهريزی حملونقل و
زمانبندی و کنترل تولید .در يک تقسیمبندی ديگر تحقیقات صورت گرفته در اين حوزه شامل
پیشزمانهای تولید و بازتولید [ ،]4-2بهینهسازی سطوح موجودی و مقدار سفارش اقتصادی
] ،[8-5مقايسه بین استراتژیهای فشار و کشش [ ]10-9و برنامهريزی ظرفیت [ ]16-11در
بسیاری از اين تحقیقات از رويکرد پويايی سیستم استفاده شده است [.]20-17
والچوس 2و همکاران ] [15يک مدل سیستم دينامیکی برای برنامهريزی ظرفیت دينامیکی
بازتولید در زنجیره تأمین حلقه بسته ارائه کردند .برنامهريزی ظرفیت يک موضوع استراتژيک
برای سوددهی زنجیره تأمین معکوس به دلیل جريان باالی متغیرهای بازگشتی است .در اين
مقاله ،توسعه سیاستهای برنامهريزی ظرفیت مؤثر برای عملیات بازتولید در زنجیره تأمین
معکوس انجام شده است .رفتار سیستمهای مشابه تحت اين مطالعه از طريق شبیهسازی مدل
بر اساس قوانین روشهای سیستم دينامیکی تحلیل شده است .مدل شبیهسازی شده يک ابزار
تجربی که برای ارزيابی سیاستهای برنامهريزی ظرفیت بلندمدت متناوب با استفاده از سود
کل زنجیره تأمین به عنوان معیار اندازهگیری کارآمدی سیاست ارائه شده است.
پولز

3

] [21با رويکرد سیستم داينامیک ،يک مدل سیستم کنترل موجودی برای روند

بازسازی در زمینه زنجیره تأمین حلقه بسته که روند بازگشت با استفاده از عوامل متعددی که
تحت تأثیر روابط درون فرآيند است ،مدلسازی کرد .عوامل زمان اقامت محصول نزد مشتری،
قرارداد خدمات با مشتری و رفتار مشتری در بازگشت محصوالت در نظر گرفته شد .يافتهها
نشان میدهد که کاهش زمان اقامت و افزايش سطح شرايط خدمات با مشتريان که بهنوبه خود
باعث افزايش رفتار مشتری در بازگشت محصول استفاده شده میشود ،میتواند به بهرهوری
در مديريت موجودی برای شرکتهای درگیر در فرآيند تولید منجر شود .فرآيند تولید با
استفاده از بعضی عوامل کلیدی مدل شده است مانند )1( :يکپارچهسازی ظرفیت
تولید/بازسازی )2( ،فاصله زمانی سفارش تا دريافت کاال )3( ،سفارش عقبافتاده و ( )4پوشش
- Vlachos
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موجودی ،چندين سیاستی که رفتار دينامیکی سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد.
پولز] [22فعالیت بازتولید ،زنجیره تأمین معکوس محصوالت اصالحشده را به عنوان
بخشی جدايیناپذير از زنجیره تأمین سنتی روبهجلو در نظر میگیرد .در پايان عمر مفید
محصوالت ،يک فرايند تأمین معکوس فعال میشود که در آن مواد و محصوالت نامطلوب از
کاربران نهايی به منظور بهبود و ترمیم پس گرفته میشود .بنابراين ،برنامهريزی برای زنجیره
تأمین سنتی کاالها بايد محصوالت بازيافت را در نظر گرفت .دو فرايند اصلی کنترل موجودی و
برنامهريزی تولید است.
رضی و شابندرزاده] [23زنجیره تأمین حلقه بسته را به عنوان يک راهحل برای توسعه
پايدار از يک سو و افزايش سودآوری شرکتها از سوی ديگر پیادهسازی کردند .آنها تعاريف
دقیق و تفاوتهای اساسی مدل عمومی لجستیک معکوس و زنجیره تأمین حلقه بسته را بیان
کردند و همچنین داليل عمده بستن زنجیره بیان شد و انواع طبقهبندی آن ارائه کرد.
قاسمی و همکاران ] [24ضمن بررسی ارکان و نهادهای مختلف يک شبکه زنجیره تأمین
حلقه بسته به پیکرهبندی آن و بهینهسازی جريان مواد نیز پرداختهاند .در اين مقاله تالش شده
است که با تأمین قطعات مناسب بهگونهای که پايداری و دوام بیشتری را در محصوالت تولیدی
داشته باشند ،به کاهش هزينهها و حفظ محیطزيست کمک شوند .از يک روش تصمیمگیری
چندمعیاره و يک مدل برنامهريزی رياضی چندهدفه استفاده گرديد.
ابراهیم نژاد و روشنی] [25با در نظر گرفتن تقاضا و بازگشت فازی ،زنجیره تأمین حلقه
بسته را موردمطالعه قرار دادند که در آن محصوالت دارای ساختار چندسطحی (مونتاژ)
میباشند .به منظور حل مسئله موردنظر ،يک مدل برنامهريزی عدد صحیح ترکیبی جهت تعیین
میزان تولید محصوالت در سطوح پايانی و میانی و همچنین تعیین مقدار قطعات خريداریشده
و بازسازیشده در مدت زمان برنامهريزیشده جهت پوشش تقاضا ارائه شده است .تابع هدف
مدل شامل حداقل کردن هزينههای ناشی از تولید و بازسازی میباشد.

 -3تئوری پویایی سیستم
منشأ مفهوم سیستم دينامیکی ( )dynamical systemبه مکانیک نیوتنی برمیگردد .روشهای
سیستمی از الگوهای مبتنی بر تفکر سیستمی استفاده میکنند .دينامیک سیستمها به رفتار
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سیستمها در طول زمان توجه میکند .تفاوت تفکر سیستمی و دينامیک سیستمها همچنان که از
پیشوند دينامیک پیداست ،توجه ويژه دينامیک سیستم به زمان است .صفت پويا و اصطالحاتی
مانند پوينده بودن به تغییر در طول زمان اشاره دارد .به همین علت هرگاه میگويند سیستم
دينامیکی را بررسی کنید ،منظور اين است که بايد رفتار و ويژگیهای آن در طول زمان بررسی
شده و تغییرات آنها ،زير نظر گرفته شود.
اين روش در سال  1950در آمريکا و توسط فارستر ايجاد شد .در آن زمان او از اين روش
در کارهای مهندسی برق خود  MITدانشگاه استفاده میکرد .اين روش با در نظر گرفتن
روابط بین اجزای سیستم رفتار سیستم را پیشبینی میکند .اين الگوها روشی برای فهمیدن و
درک رفتار سیستمهای پیچیده در طول زمان هستند .چیزی که روش پويايی سیستم را از
روشهای ديگر متمايز میسازد ،استفاده از حلقههای بازخورد و متغیرهای جريان و حالت
است که در شناخت رفتار سیستم کمک میکنند .اساس اين روش اين است که شناختن ساختار
سیستم -روابط غیرخطی ،تأخیرات و بازخوردها -در مشخص کردن رفتار سیستم به اندازه
شناختن تکتک اجزا اهمیت دارد .همچنین اين روش ادعا میکند که خواصی در کل سیستم
وجود دارد که آنها را نمیتوان در تکتک عناصر يافت .در برخی حاالت رفتار کل سیستم
نمیتواند بهوسیله رفتار اجزای آن شرح داده شود .اين روش نتیجه يک نوع نگرش سیستمی
پويا است که برای توسعه محدودههای مدلهای ذهنی و توسعه ابزاری برای فهمیدن اينکه
چگونه ساختار يک سیستم پیچیده رفتار آن را ايجاد میکند ،استفاده میشود.

 -3-1شرح مدل
در سیستم موردبررسی ،تولید محصوالت جديد ،جمعآوری و بازرسی محصوالت استفاده
شده ،تولید مجدد و دفع محصوالت استفاده شده نامناسب برای فرآيند تولید مجدد در نظر
گرفته شده است .برای تسهیل کردن فرآيند مدلسازی ظرفیت جمعآوری و فعالیتهای بازرسی
نامتناهی در نظر گرفته شده است .در فرآيند مدلسازی با استفاده از مفهوم "میزان استفاده از
ظرفیت تولید /تولید مجدد" هنگام شروع فرآيند از تمام ظرفیت سیستم برای تولید/تولید مجدد
استفاده نخواهد شد تا مدل بیشتر با دنیای واقع سازگار باشد .چون هیچگاه کارخانهای با
شروع کار از تمام ظرفیت نمیتواند استفاده کند و هنگام کاهش آن نیز نمیتواند يکدفعه تمام
24
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ظرفیت را به صفر برساند؛ بهخصوص اگر نیروی انسانی مهمترين عامل تولید در کارخانه
باشد ،نمیتوان بهطور لحظهای تعداد زيادی نیرو استخدام و يا اخراج کرد .رفتار مشتری با
افزايش کیفیت خدمات شرکت بهبود میيابد و از اين طريق نرخ کاالی برگشتی به سمت
برگشتیها افزايش میيابد .رفتار مشتری که تابعی از خدمات پس از فروش شرکت میباشد،
توسط تابع جستجو در سیستم مدل شده است.

 -3-2متغیرهای کلیدی
برگشتیهای انباشتهشده :4محصوالت برگشتی که از مشتری گرفته شده ،جمعآوری و انباشته
میشوند .بعداً با بازرسی به دو گروه برگشتیهای پذيرفتهشده و رد شده (دورريختنی) تقسیم
میشوند.
برگشتیهای پذيرفتهشده :5برگشتیهای پذيرفتهشده به مراکز کنترل ،تمیزکاری و
مرتبسازی فرستاده میشوند .بعد از کنترل ،تمیزکاری و مرتبسازی به کارخانهها فرستاده
میشوند و پس از ترکیب با مواد ديگر به محصوالت جديد تبديل میشوند و به چرخه توزيع
باز میگردند( .برگشتیهای رد شده يا دورريختنی :برگشتیهای رد شده ،دفع میشوند).
موجودی قابل بازيابی :6گروهی از برگشتیهای انباشتهشده که بعد از بازرسی برای تولید
مجدد پذيرفته میشوند .اين موارد به عنوان موجودی قابل بازيابی ذخیره میگردد.
موجودی قابلارائه :7محصوالت دوباره تولیدشده از طريق فعالیت بازتولید و يا محصوالت
جديد از طريق فعالیت تولید به عنوان موجودی قابلارائه ذخیره میشوند ،بعد از سفارش برای
تغذيه فروش استفاده میشوند.
تولید مجدد :8فعالیت تولید مجدد يا بازتولید محصول از موجودی قابل بازيابی را شامل
میشود.
تولید :9فعالیت تولید تنها زمانی استفاده میشود که بازتولید قادر به برآورده کردن مقدار
محصول مورد نیاز برای فروش نباشند.
بقیه متغیرهای بکار رفته در مدل به همراه نوع و واحد آنها در جدول  2مشخص شده است.

4 Collected Retur ns
5 accepted returns
6 Recovera ble Invent ory
7 Serviceable Inventory
8 remanufacturing
9 production
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جدول  .1متغیرهای بهکاررفته در مدل
شماره

نام متغیر

نام التین

نوع
متغیر

واحد

1

موجودی قابلارائه

Serviceable inventory

حالت

کاال

2

بازتولید

Remanufacturing

نرخ

کاال/زمان

3

فروش

Sales

نرخ

کاال/زمان

4

زمان تحويل

Delivery time

کمکی

زمان

5

موجودی قابلارائه مطلوب

6

فاصله موجودی قابلارائه با مطلوب

Desired serviceable
inventory
Gap serviceable inventory

کمکی

کاال

کمکی

کاال

TASI

کمکی

زمان

8

پوشش موجودی

Inventory coverage

کمکی

کاال

9

موجودی قابل بازيابی

10

بیشترين سطح موجودی قابل بازيابی

Recoverable inventory
Upper recoverable
inventory

حالت

کاال

کمکی

کاال

Gap current recoverable

کمکی

کاال

12

تقاضا

Demand

کمکی

کاال

13

سفارشات انباشتهشده

Accumulated orders

حالت

کاال

14

سفارشات

Orders

نرخ

کاال/زمان

15

سفارشات تکمیلشده

Fulfilled orders

نرخ

کاال/زمان

16

بازگشتی انباشتهشده

Collected returns

حالت

کاال

17

بازگشتی

Returns

نرخ

کاال/زمان

18

بازگشتی رد شده

Failed returns

نرخ

کاال/زمان

19

بازگشتی پذيرفتهشده

Accepted returns

نرخ

کاال/زمان

20

میانگین بازگشتی پذيرفتهشده

Expected Accepted returns

کمکی

کاال

21

مدت زمان بازرسی

Inspection time

کمکی

زمان

22

درصد دفع

Disposal percentage

کمکی

-

23

ظرفیت کل تولید و بازتولید

& Total remanufacturing
production capacity

کمکی

کاال

7

11

زمان الزم برای تطبیق با موجودی
مطلوب

اختالف موجودی قابل بازيابی با
بیشترين سطح
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شماره

نام متغیر

نام التین

نوع
متغیر

واحد

24

استفاده از ظرفیت تولید

CUP

کمکی

-

25

استفاده از ظرفیت بازتولید

CUR

کمکی

-

26

زمان سفارش تا تحويل تولید

Production lead time

کمکی

زمان

27

زمان سفارش تا تحويل بازتولید

Remanufacturing lead time

کمکی

زمان

28

شاخص بازگشت

Return index

کمکی

-

29

خدمات پس از فروش

Service

کمکی

-

30

رفتار مشتری

Behavior customer

کمکی

-

 -4یافتههای پژوهش
 -4-1نمودارهای علی و نمودار انباشت-جریان
فرضیه دينامیکی  :1با افزايش فروش مقدار برگشتی افزايش میيابد و با افزايش مقدار برگشتی
مقدار موجودی قابل بازيابی و بنابراين مقدار موجودی قابلارائه افزايش میيابد .اين حلقه
تقويتکننده موجودی قابل بازيابی است.

+
باز تولید

موجودی قابل +
بازیابی
بازگشتی های
پذیرفته شده
+

+
موجودی قابل ارائه

جمع آوری
بازگشتی
بازگشتی های اتباع
+

+
فروش

 +بازگشتی ها

شکل  .1فرضیه دينامیکی يک
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ظرفیت بازتولید
دوره بازیابی سطح
موجودی

فاصله موجودی قابل
بازیابی فعلی

بیشترین سطح موجودی
قابل بازیابی

-

+

حلقه تعادل بازگشتی

زمان بازرسی

بازگشتی پذیرفته شده
-

موجودی قابل بازیابی
+

بازگشت پذیرفته شده
مورد انتظار

شکل  .2فرضیه دينامیکی دو
F4
ظرفیت کل تولید و بازتولید

ظرفیت تولید

استفاده از ظرفیت تولید

ظرفیت باز تولید مورد نیاز
سفارش تولید

ظرفیت بازتولید

(Time
F5
تقاضا

زمان سفارش با تحویل تولید

F3

تولید

استفاده از ظرفیت بازتولید

زمان سفارش با تحویل
باز تولید

فروش

سفارشات تکمیل شده

بازنگری در سطح موجودی

سفارشات انباشته
شده

موجودی قابل ارائه

بیشترین سطح موجودی
قابل بازیابی

موجودی قابل
بازیابی

بازتولید

سفارش باز تولید

سفارشات

فاصله موجودی فعلی با
بیشترین سطح موجودی قابل
بازیابی

زمان تحویل
بازگشتی پذیرفته شده
فاصله موجودی قابل ارائه با
موجودی قابل ارائه مطلوب

زمان الزم برای تطبیق با
موجودی قابل ارائه

زمان بازرسی
بازگشتی پذیرفته شده
مورد انتظار

درصددفع
بازگشتی انباشته
شده

موجودی قابل ارائه مطلوب
بازگشتی
سفارشات)

پوشش مجموعه
شاخص بازگشتی

خدمات

F2

F1

شکل شماره  :2نمودار انباشت
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بازگشتی رد شده
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فرضیه دينامیکی  :2با افزايش فاصله موجودی قابل بازيابی فعلی با بیشترين سطح
موجودی قابل بازيابی ،مقدار برگشتیهای پذيرفتهشده افزايش و لذا موجودی قابل بازيابی
افزايش و در نهايت فاصله موردنظر کاهش میيابد که منجر به کاهش موجودی قابل بازيابی
میشود .اين حلقه اصالحکننده موجودی قابل بازيابی است.
جدول شماره  :2فرمولها
))𝑡(𝑟𝐺 𝑀𝐼𝑁(𝐸𝑞(𝑡).
𝑇𝐼

𝑡

CR(t)=∫𝑡 (𝑟(𝑡) − 𝑄𝑎(𝑡) −

= )𝑡(𝑎𝑄

0

) 𝑄𝑓(𝑡))𝑑𝑡 + 𝐶𝑅(𝑡0

)𝑡(𝐼𝑅 𝐺𝑟(𝑡) = 𝑈𝑟(𝑡) −
𝐶𝑇 ∗𝑎rc(t) = RE C
))𝑡(𝐼𝑅 𝑅𝑜(𝑡) = 𝐼𝐹 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝐸𝐿𝑆𝐸 (𝐴𝐵𝑆(𝑈𝑟(𝑡) −
≤ 1 ∶ 𝐴𝑁𝐷:
)𝑡(𝑜𝑅 = )𝑇(𝑅

))𝑡(𝐼𝑆 𝐷𝑠(𝑡) −
𝐼𝑆𝐴𝑇
)O(t) = D(t
)𝑡(𝑠 = )𝑡(𝑜𝐹
𝐷𝑃 × )𝑡(𝑅𝐶
𝑇𝐼

= )Gs(t

)𝐷𝑃 𝐸𝑞(𝑡) = CR(t)∗ (1 −
𝐿𝑆𝑅 ∗)𝑈𝑟(𝑡) = rc(t
)𝑡(𝑐𝑟 𝑝𝑐(𝑡) = 𝑇𝐶 −
)𝑡(𝑜𝑃
)𝑡(𝑠𝐺(𝐸𝑆𝐿𝐸 𝑁𝐸𝐻𝑇 𝐹𝐼 =
)𝑡(𝑠𝐺 > 𝑅𝑜(𝑡). 𝑀𝑖𝑛(𝑝𝑐(𝑡).
)− 𝑅𝑜(𝑡)). 0
)P(t) = Po(t
Ds(t) = o(t) × IC
))𝑡(𝐼𝑆 𝑀𝐼𝑁(𝐴𝑂(𝑡).
= )𝑡(𝑆
𝑇𝐷
𝑟(𝑡) = 𝐷𝐸𝐿𝐴𝑌 𝐹𝐼𝑋𝐸𝐷(0.7
)× 𝑆(𝑡). 6.0

= )𝑡(𝑓𝑄
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شکل  :3نتايج شبیهسازی برای شش متغیر کلیدی
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 -4-2شبیهسازی و اعتبارسنجی مدل
مدلها بازنمودهای ساده از جهان واقعی میباشند .اگر مدل بتواند تمام ابعاد مؤثر در جهان
واقعی را بهطور جامع در بر بگیرد و تشريح کند ،مدل کامالً درست خواهد بود که اين غیرممکن
است .درعینحال سودمندی مدل بايد با اعتبارسنجی آن مشخص شود .آزمونهای
اعتبارسنجی بايد قبل از هر تجزيهوتحلیل مدل شبیهسازی شده ،انجام شود .آزمونهای
اعتبارسنجی به ما اين اجازه را خواهند داد که نسبت به مدل خود مطمئن شويم.
در شکل  3شش نمودار برای شش متغیر کلیدی رسم شده است .در ادامه به تحلیل
حساسیت و آزمونهای شرايط حدی و چک ابعادی خواهیم پرداخت.

 -4-3آزمون تحلیل حساسیت
با استفاده از نمودارهای  vensimآزمون تحلیل حساسیت را برای بازگشتیها ،فاصله
موجودی قابلارائه با موجودی مطلوب ،استفاده از ظرفیت تولید برای را فروش انجام میدهیم
که نتايج زير حاصل گرديده است.
الف) نمودارهای شکل شماره  4تغییرات بازگشتی در اثر تغییر رفتار مشتری را نشان
میدهد و بیانگر آن است که با تغییر رفتار مشتری در سه سطح شاهد تغییر در شاخص
بازگشتی و در نتیجه آن میزان بازگشتی هستیم.
اين تغییر طبق رابطه موجود در تابع  f1که در نمودار جريان موجود است طراحی شده
است .در حالت  3افزايشی با شیب معمولی ،در حالت  1بدون شیب ،در نهايت در حالت  2با
شیب خیلی زياد رفتار مشتری تغییر کرده است .مطابق نتیجه اشکال با بهبود رفتار مشتری
میزان بازگشتی افزايش میيابد.
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Returnindex

Returns
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Returnindex : 1
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Returnindex : 3
Returnindex : 2

شکل  :4ب) شاخص بازگشت

شکل  :4الف) میزان بازگشتی
CUP

.3
.225
.15
.075
0
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10

CUP : 1

0
CUP : 3
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شکل  :4ج) میزان استفاده از ظرفیت تولید بر اساس سه حالت زمان سفارش

ب) در نمودارهای ج شکل  4تحلیل حساسیت استفاده از ظرفیت بازتولید مطابق با سه
سطح زمان سفارش تا تولید آزمون انجام شده است .برای متغیر استفاده از ظرفیت تولید ،با
کاهش زمان سفارش تا تولید ،میزان استفاده از ظرفیت تولید افزايش يافته است.
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 -4-4آزمون چک ابعادی
جدول شماره  :3آزمون چک ابعادی
رديف

نام متغیر

فرمول

1

سفارشات

سفارش = تقاضا

2

سفارشات
تکمیلشده

سفارشات تکمیلشده = فروش

واحد
راست

چپ

کاال  /زمان

کاال  /زمان

راست

چپ

کاال  /زمان

کاال  /زمان

راست

چپ

کاال  /زمان

کاال  /زمان

راست

چپ

کاال  /زمان

کاال  /زمان
چپ

3

بازگشتیها

بازگشتیها * فروش

4

بازتولید

RO

بازگشتیهای رد

(بازگشتیهای انباشتهشده* درصد دفع) /

راست

شده

مدت زمان بازرسی

کاال  /زمان

کاال  /زمان

تولید

Po

راست

چپ

کاال  /زمان

کاال  /زمان

بازگشتیهای

 Min(EQ,اختالف موجودی قابل بازيابی با

راست

چپ

پذيرفتهشده

بیشترين )/مدت زمان بازرسی

کاال  /زمان

کاال  /زمان

5
6

7

9
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شکل  :5انواع آزمون شرايط حدی

 -4-5آزمون شرایط حدی
با استفاده از نرمافزار  vensimآزمون شرايط حدی را بررسی کرده و خروجی آن به صورت
زير میباشد.
قاعده  :1با صفر شدن ظرفیت کل تولید و بازتولید موجودی قابل بازيابی ،تولید ،فروش و
تمام متغیرهای درونزا صفر میشوند.
قاعده  :2با صفر شدن تقاضا میزان فروش و سفارش صفر میشود.
قاعده  :3با صفر شدن درصد دفع میزان بازگشتی صفر میشود.
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 -5نتیجهگیری
اين مقاله مدلی برای برنامهريزی ظرفیت همزمان برای واحد تولید و واحد بازتولید ارائه
میدهد .با در نظر گرفتن مفهوم استفاده از ظرفیت برای تولید و بازتولید سعی شده است که
حداقل يکی از دو فرآيند تولید و بازتولید فعال باشند .اگر از اين مفهوم استفاده نمیشد امکان
اينکه هیچکدام از فعالیتها فعال نباشند و اينکه شرکتها فعالیت تولید و بازتولیدشان را در طی
يک دوره مرتباً فعال و غیرفعال کنند ،وجود داشت که با واقعیت تطابق کمتری داشت و مفهوم
استفاده از ظرفیت اين مشکالت را رفع کرد .همچنین خروجیهای نرمافزار  vensimرا به
صورت نمودار نشان داديم و در نهايت به بررسی آزمونهايی همچون آزمون تحلیل
حساسیت ،آزمون شرايط حدی و آزمون چک ابعادی پرداختیم و نتايج آن را بررسی نموديم.
برای تحقیقات آتی میتوان از محصوالت دارای چرخه بازگشت مانند قطعات کامپیوتری و
باتری خودرو و غیره استفاده کرد و میزان بهرهوری اقتصادی فرايند تولید و بازتولید را به
توجه به رفتار مشتری مدل کرد.

 -6پینوشتها
Revers logestics
Vlachos
Poles
Collected Returns
accepted returns
Recoverable Inventory
Serviceable Inventory
remanufacturing
production
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