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  چكيده 

ها ها به برون سپاري قطعات و خدمات باعث شده است كه شركتجهاني شدن و ظهور رقابت پذيري و اثر آنها بر خط مشي سازمان

هاي مرتبط با آن، همچون تصميم به خريد و زمانبندي خريد اهميت قابل توجهي دهند. لجستيك به تصميم گيري به عملكرد خريد و

يابد كه در برخي صنايع مانند نساجي و پوشاك، وجود موجودي و نگهداري آن موقع و به ويژه خريد به موقع آنجا اهميت مضاعف مي

شود. لذا در اين مقاله، مدلي مفهومي بر كاربرد  مناسب در بازار مينجر به عملكردي ناهاي تامين و توليد سنتي، م و پيروي از سيستم

بندي چند اي مانند شناسايي و طبقهشود. در اين راستا، مقولهمفهوم به موقع در بخش خريد يك زنجيره عرضه پوشاك ارائه مي

هاي لجستيك، مدل تثبيت شده حمل با بررسي ه و بر پايه هزينهكنندگان تحت شبكه به موقع در نظر گرفته شد معياره اقالم و تامين

شود. ضمن پياده سازي الگوريتمي براي رويه حمل يكپارچه، اقالم از تامين كنندگان پيشنهاد مي آوري انواع وسايل نقليه، جهت جمع

 گيرد.كت و شلوار) تحت بررسي قرار ميها با استفاده از مطالعه عددي در زنجيره عرضه كاالي نساجي ( ميزان تاثيرپذيري هزينه

 

 چند معياره،  لجستيك به موقع ABCزنجيره عرضه پوشاك، طبقه بندي  سيستم حمل يكپارچه، خريد به موقع، هاي كليدي:واژه

  

 

 مقدمه-1

به  هاي وابستهسازمان درگذاري با جهاني شدن و ظهور سرمايه
طور مداوم افزايش يافته و سپاري قطعات و خدمات به برون ،شركت

  ها به عملكرد خريد و اين باعث شده است كه شركت
بندي زمانهاي مرتبط با آن، كه شامل تصميم به خريد،  گيريتصميم

ها، خريد و تحليل خريد، برگزاري مذاكرات، طرح ريزي همكاري
  ).2007 و همكاران است اهميت بيشتري دهند (ايساوي منابع

دهي و تحويل مواد در خريد به موقع به معني تعدد سفارش

با  كنندگانِعرضهتر است كه ترجيحا از هاي كوچكاندازه انباشته
اي كه مصرف مواد در گونهكيفيت و در گستره محلي تامين شده، به

مقدار مناسب و دقيقا در زمان مورد نياز انجام شود. خريد به موقع 
ترين نتيجه محسوس از اهميتها نيست اما پر همان كاهش موجودي

استقرار خريد به موقع، كاهش موجودي و مواد است. روي و گويين 
ارند كه خريد به موقع، فلسفه برتري زنجيره تامين ) اشاره د1999(

وري است. براساس اهداف سيستم درست به موقع، يعني بهبود بهره
و كيفيت جهت داشتن حداقل ضايعات و كمترين نياز به موجودي 

بندي اطمينان، الزم است كه در عمليات خريد كه شامل كيفيت زمان

تري اعمال شود. از وري اقالم ورودي است كنترل بيشو بهره
بسياري جهات، مفهوم به موقع مبناي تفكر امروزي در مديريت 
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زنجيره عرضه و روابط نزديك تامين كننده/ شركا در وضعيت بنگاه 
). از آنچه كه در 1394و همكاران  باشد (براونتوسعه يافته مي

سيستم خريد  پيامدهايتوان از استقرار اين سيستم مالحظه شده مي

سازي زمان با  ع، به كاهش موجودي اطمينان و انبار، ذخيرهبه موق
كنندگان، كاهش حجم كار كردن تامين مدت و محلي ايجاد روابط بلند

و سفارشات در هر بازه زماني، كاهش هزينه سفارش و انبار با 
). در راستاي دستيابي 1999زمانبندي مناسب نام برد (گاناسكاران 

قع، عوامل مكان جغرافيايي و ميزان به اهداف سيستم خريد به مو
كنندگان و كنندگان به محل خريدار، روابط بين تاميننزديكي تامين

كنندگان و خريداران، خريدار، ميزان تبادل اطالعات بين تامين

بندي در توليد با توجه به تبادل ريزي و زمانبيني، برنامه پيش
گذار هستند اطالعات صورت گرفته و سيستم حمل و نقل تاثير 

  ).1988و انصاري و مدرس  1995(فولر 
در واقع اين عوامل منجر به بهبود شاخص عملكردي زنجيره  

توجه به منافع اين رهيافت از  شوند.عرضه و فرآيند تداركات مي
كننده و تقويت اين رابطه، نياز به استقرار نقطه نظر خريدار و تامين

كند. در مقاالت، چندان ميهاي ارزش دو  در زنجيره را اين نگرش
هاي خريد به موقع را به داشتن سيستم توزيع كانبان، تعدد ويژگي

هاي  ها، حداقل ذخيره اطمينان، داشتن قرارداددر تعداد تحويل

استاندارد، داشتن تمركز جغرافيايي، تبادل الكترونيكي اطالعات بين 
). 1993و گلهار اند (استم  كننده تا خريدار برشمرده ها از تامينبخش

برد است و تامين كننده و خريدار  -مشي برد طموقع يك خخريد به 
پذير براي اجراي اين سيستم در زنجيره خواهند منافعي توجيه

مضاف بر مزاياي برشمرده شده، از خريد به موقع به عنوان  داشت.
اي كه گونهشود. بهمسيري براي رسيدن به لجستيك ناب استفاده مي

هاي تطبيق داده شده با خريد به موقع عالوه بر كاهش پايه شركت

هاي الزم اقالم مورد نياز هاي تامين)، در زمانتامين (كاهش واسطه
 ).1997 و همكاران كنند (جونز رخانه را دريافت ميكا

  

  

 

  پژوهشپيشينه -2
هاي فرآيند اوليه و مسئوليت خريد شامل بخش 1960در دهه 

ها، سفارش خريد، دريافت صورت حسابتداركات، دريافت 

ها سفارشات و پرداخت هزينه خريد بوده است. بسياري از شركت
به اين نتيجه رسيده بودند كه فرآيند خريد در موفقيت سازمان در 

 هايي مانند كنترل كيفيت، بازاريابي و كنترل توليد نقش بخش

سازمان  هاي هر درصد هزينه 50سزايي خواهد داشت و در حدود به
). در دهه 2009 و همكاران مونكزكاهاي خريد است (ناشي از هزينه

ها با مسائل جديدي در فرآيند خريد مثل بسياري از سازنده 1970
هاي هاي وصول نشده و زمانكمبود مواد اوليه مورد نياز، بدهي

رو شدند و اين سبب شد تا بر روي دسترسي طوالني روبه
سازي انبار تمركز بيشتري شود به بهينههاي نگهداري و  سياست

هاي مديريت ژاپني فلسفه درست به موقع اي كه در سيستمگونه

مفهوم خريد به موقع براي اولين بار  1980مطرح گرديد و در سال 
با توجه به ميزان  وري و كيفيت مطرح گرديد.در جهت بهبود بهره

سزايي كه در ر بهها و تاثياهميت خريد به موقع در عملكرد سازمان
زنجيره تامين به خصوص در باالدست زنجيره خواهد داشت، 

هاي مختلف در اين حوزه  هاي متعددي از جنبهمقاالت و پژوهش
  صورت گرفته است.

) پس از مطالعه ادبيات خريد به 1988انصاري و مدرس ( 
وري موقع، به بررسي تاثير اين فلسفه در بهبود كيفيت و بهره

اند. فولر  هاي اثرگذار در اين زمينه را تحليل كردهپارامتر پرداخته و

) مرور جامعي بر ادبيات خريد به موقع داشته است و پس از 1995(
هاي خريد به موقع به تفصيل به تحليل و مرور هر برشمردن رويكرد

ها پرداخته است و در نهايت مزايا و معايب اين سيستم را يك از آن
اند. در مقاالت مروري گارگ و دشمارخ لعه كردهپس از استقرار مطا

) تحليل نسبتا جامعي بر ادبيات 1993) و استم و گلهار (1999(
چنين در است. همها صورت گرفتهخريد به موقع، منافع و ويژگي

هاي كاربردي مناسبي از مقاالت مطالعه شده بندياين مقاالت دسته

دسته بندي به روز  1 شكلهاي هر يك آورده شده است. و ويژگي
گونه كه همان است. 1999شده پژوهش گارگ و دشمارخ در سال 

بندي، مقاالت حوزه خريد  شود در اين طبقه استنباط مي 1از شكل 
دسته مطالعات تجربي، موردي، مروري، مفهومي و  5به موقع در 

هاي كمي آورده شده است در اين مقاالت تحليلي مبتني بر مدل
هاي تحليلي بيش از پيش سهم مقاالت اخير در رويكرددسته بندي 

) پس از مروري بر ادبيات 1999شود. در مقاله گاناسكاران (ديده مي

سازي اين هاي اجرايي موجود در پياده خريد به موقع، محدوديت
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 سيستم در زنجيره عرضه تحليل شده و داليل وجود اين 

لي پيشنهاد شده است. حها شرح و براي هريك از آنها راهمحدوديت

سازي را با  ) خريد به موقع در صنعت استيل1999( ويينروي و گ

اند و پس از طبقه بندي مواد استفاده از يك مدل مفهومي ارائه كرده
ها به تك معياره و جداسازي آن ABCهاي مختلفي چون با روش

ترين مزاياي موادي كه امكان خريد به موقع دارند، يكي از مهم
هاي لجستيكي است را بررسي  د به موقع كه كاهش هزينهخري

 ،هاي لجستيكيه الگوريتمي نشان دادند كه هزينهيها با اراكردند. آن
كند كمتر از حالت اي كه از خريد به موقع تبعيت ميتحت شبكه

خريد سنتي و با تواتر كم است. در نهايت، اقالمي كه امكان خريد 

ترين  رد مشخص شده و يكي از اثرگذاربه موقع براي آنها وجود دا
هاي زنجيره عرضه است هاي خريد به موقع كه كاهش هزينهويژگي

موقع را دارا هستند مورد براي آن دسته از مواد كه امكان خريد به 
  گرفته است. بررسي قرار

) اثر كاهشي لجستيكي را تحت 2001دونگ و همكاران (
اكتشافي مطالعه كردند. نتايج آنها سياست خريد به موقع را با روش 

هاي  نشان داد كه رابطه غير مستقيمي بين خريد به موقع و هزينه
لجستيكي براي تامين كنندگان وجود دارد. در واقع در مقاله مذكور، 

گيري از خريد به موقع براي تامين اثر حداقلِ غير مستقيم از بهره
  ارائه شد.هاي لجستيكي كنندگان در قالب كاهش هزينه

هماهنگي زنجيره تامين بوضوح بايد عملكرد و كاربرد مفهوم 
گونه كه در مقاالت متعددي به خريد به موقع را افزايش دهد؛ همان

تامين كننده  -اهميت روابط مستحكم و به خوبي تثبيت شده خريدار
دهد كه هاي متعدد نشان مياستناد شده است. اگرچه بحث

بهبود  JITكرد تامين كننده را از طريق هماهنگي به تنهايي عمل
). اين اثر در مقاله چكرا بورتي و 2001دهد (دونگ و همكاران نمي

) براي هماهنگ سازي زنجيره عرضه در محيط 2016چترجي (
اندازي هاي راهخريد به موقع مورد مطالعه قرار گرفت. افزايش هزينه

هايي  كننده چالشهاي نگهداري تامين  دهي و تغيير هزينهو سفارش

بايست مديريت كند. آنها است كه تامين كننده در خريد به موقع مي
هاي جبران را براي ترغيب تامين كننده در پذيرش برخي رويكرد

خريد به موقع ارائه كردند. اين موضوع خصوصا در مواقعي كه 
استفاده از  .استتر تر از تامين كننده است جذابخريدار قدرتمند

خريد به موقع، مزاياي كاهش متر مربع فضاي فيزيكي هم سيستم 
دهي و خريد به هاي سفارشدارد. برخي از محققان با مطالعه سيستم

هاي انبارداري و سفارش دهي مطالعه موقع اثر آنها بر كاهش هزينه
كا  جاسن وو شيدر 2013 كردند (به عنوان نمونه وو و همكاران

دهي مبتني بر خريد به موقع ممكن  را ببينيد). سيستم سفارش 2000
اي نسبت به مدل اندازه انباشته است به طور پيوسته مزاياي هزينه

 اي داشته باشد.اقتصادي حتي با هر روند تقاضا و ساختار هزينه

  
  
  
  

 روش شناسي پژوهش-3

در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن صنايع منتخب پوشاك (كت 
عرضه با استفاده از رويكرد خريد به موقع از نقطه  و شلوار)، شبكه

شود. مقاله حاضر سازي ميهاي لجستيكي تحليل و مدلنظر هزينه
  ) است.1999در واقع توسعه وپياده سازي مدل روي و گويين (

با رقابتي شدن بازار جهاني، پر رنگ شدن تاثير مد، برندينگ و 
ويل به موقع، كيفيت بازاريابي در صنعت پوشاك مفاهيمي چون تح

ها، روابط پايدار با جاي انباشت آن در انبارباال، گردش سرمايه به
كنندگان مناسب و انعطاف پذير حائز اهميت گشته است لذا تامين
سازي سيستمي چون خريد به موقع كه اين اهداف را محقق مدل

سازد الزم است. چهارچوب كلي پژوهش حاضر كه سيستم خريد 
آورده  2كند در شكل سازي ميا در صنعت پوشاك مدلبه موقع ر
  شده است.
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 موقع به خريد
 

مقاالت مروري
 

مطالعات موردي
 

مقاالت مفهومي
 

مقاالت تجربي
 

مقاالت تحليلي
 

Schniederjans (2000)

Dong (2001)

Ghasimi  et al  (2014)

Shnaiderman &

 Ben-Baruch (2016) 

Chakraborty & Chatterjee (2016)

 

Romero (1991)

Turnbull (1992)

Hong & Hayya (1992)

Leavy (1994) 

 

Banerjee & Sriram (1995)

Mohan & Singh (1995)

Fawcett & Scully (1995)

Tersine & Hummingbird (1995)

Waters-Fuller (1995)

Gerg et al. (1996b)

Gerg et al. (1997b)

Garge & Deshmunkh (1999)

Gunasekaran (1999)

Alcaraz et al. (2014)

 

Wood et al (1996)

Chen & Chen (1997)

Garg et al (1997)

Landry & Dugu (1997) 

Roy & Guin (1999)

Singh & Garg (2011)

Wu  et al (2013) 

Gupta & Kini  (1995)

Mukhopadhyay (1995)

Nassimberi (1995)

Garg et al (1996a)

Garg et al (1996c)

Goyal & Deshmukh (1997)

Gonzalez et al (1999)

Kaynak & Pagan (2003)

Danese et al (2012)    

 
  

  بندي مقاالت در حوزه خريد به موقعدسته .1شكل

  

  

تقسيم بندي مواد

FSN طبقه بندي

VED طبقه بندي

 ABCطبقه بندي 

دو معياره

طبقه بندي بر اساس 
چرخه عمر

سيستم حمل يكپارچه خريد به موقع

كاهش هزينه هاي سازمان، 
حصول تحويل به موقع

  

 نماي شماتيك مدل مفهومي پژوهش .2شكل
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 محصول عمر دوره

 

       استفاده لزوم        

(VED) 

 

 ABC بندي دسته

 

 سرعت و جايي جابه

(FSN) دهي سفارش

 

 A  اقالم

 

B   اقالم

 

C اقالم   

 

 F   اقالم

 

S  اقالم

 

N اقالم

 

V م اقال

 

E م اقال

 

Dم اقال

 

مدي غير
 

مدي
 

 در موجودي اقالم بندي دسته

موقع به خريد سيستم
 

  

  شكل شماتيك طبقه بندي سلسله مراتبي مواد در زنجيره عرضه پوشاك .3شكل

  

 موقع در صنعت پوشاكرهيافتي جهت خريد به

با توجه به مرور صورت گرفته در ادبيات پيشين؛ آلكاراز و 

) سيستم به موقع در صنايع تجاري مكزيك را 2014همكاران (
موقع و مدل  ) مدل خريد به2012مين و همكاران (مطالعه كردند. 

اقتصادي سفارش را در صنعت بتن مقايسه كرده و در نهايت مدل 
اند. پيشتر اشاره شد كه  مفهوم تر شناختهموثرتركيبي اين دو را 

 خصوص پوشاك خريد به موقع در زنجيره تامين نساجي و به

قرار نگرفته است رغم ضرورتي كه دارد مورد مطالعه محققين علي

اي اين سيستم كه لذا در اين پژوهش يكي از مفاهيم و نتايج پايه

هاي سازمان و حركت به سمت لجستيك به موقع كاهش در هزينه
  شود. است تحليل و مدلسازي مي

  طبقه بندي مواد

هاي خاصي كه استقرار سيستم خريد به موقع با توجه به ويژگي
يك سازمان، امكان بررسي آن وجود دارد، براي تمامي محصوالت 

ندارد. لذا در اين بخش به طبقه بندي محصوالت با استفاده از 
دو معياره و ساير  ABCهاي مختلف همچون ها و شاخصروش

شود تا محصوالتي كه در صنعت كت و شلوار ها پرداخت ميروش
، 3امكان خريد به موقع را دارا هستند شناسايي گردند. در شكل 

ساختار سلسه مراتبي دسته بندي اقالم موجودي در سيستم خريد به 

اقالم  ABCدسته بندي چند معياره  موقع، آورده شده است.
اين طبقه بندي بر اساس ارزش مصرف ساالنه صورت  موجودي

گيرد. به اين صورت كه محصوالتي با باالترين سطح ارزش در مي

قرار  Cرزش در دسته و كم ا B، با ارزش متوسط در دسته Aسطح 
كمترين مقدار در انبار ولي بيشترين توجه  Aگيرند. معموال دسته مي

هاي سازمان را شامل و ارزش را دارند چرا كه حجم زيادي از هزينه
 ABC). در مدل 1994و ترساين 1999شوند (روي و گن مي

بندي مواد فقط قيمت و ارزش مالي مواد مبناي  سنتي، جهت طبقه
كه در صنايعي چون ندي قرار گرفته است. با توجه به اينتقسيم ب

نساجي و پوشاك عالوه بر قيمت، ضرورت مواد در توليد پوشاك 

است به دو معياره استفاده شده  ABCنيز حائز اهميت است از 
دليل اينكه برخي از مواد ارزش پاييني دارند ولي در پروسه توليد 

ها امكان تكميل حضور آنداراي اهميت بااليي هستند و بدون 
داشت اقالمي مانند   پروسه توليد و حتي جايگزيني وجود نخواهد

دكمه و اليه چسب در توليد كت و شلوار مصاديقي از موارد ذكر 
 شده هستند.
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بندي مورد نظر در طريقه انجام محاسبات جهت نيل به دسته

  مشاهده  2جدول  ازطور كه آورده شده است. همان 1جدول 

با كمترين شمار  Aها مربوط به طبقه شود بيشترين درصد هزينهمي

و به  6/0به قيمت، وزني معادل  1. در جدول استموجود در انبار 

 داده شده است. علت  4/0ميزان اهميت (لزوم استفاده)، وزني معادل 

 

 

 

 
 

ها از اهميت باالتري برخوردار اين انتخاب آن است كه هزينه

است الزم به ذكر است وزن پيشنهادي تاثيري در مدل پيشنهادي 

و اهميت از دامنه  هانخواهد داشت. جهت تعيين دامنه قيمت

امتيازات ليكرت استفاده شده است كه در اقالم موجودي كت و 

شود. نمره نهايي هر قلم قابل شلوار توسط تصميم گيرنده تعيين مي

  .گرددتدارك، بر اساس فرمول زير محاسبه مي

  

  

 

   ABCبنديكت و شلوار و طبقه كاالي جدول مواد مصرفي در  .1جدول 

  

 كاال

نمره   )4/0اهميت (  )6/0قيمت  (

  اهميت

نمره 

  قيمت

مجموع 

  نمرات

درصد 

  نمرات

درصد 

  تجمعي

نوع 

 9 7 5  3 1 9 7 5  3  1  دسته

 پارچه متري

  (اصلي) 
     ����     ���� 6/3 4/5 9 3/14 3/14 A 

 پارچه متري

  (داخل كار)
    ����     ����  6/3 2/4 8/7 4/12 7/26 A 

 A 1/39 4/12 8/7 2/4 6/3 ����      ����     دكمه

 A 3/50 1/11 7 2/4 8/2 ����      ����     آستر

 B 8/60 5/10 6/6 3 6/3 ����       ����    اليي

 B 4/69 6/8 4/5 8/1 6/3 ����        ����   دوك نخ

  ����     ����    كش
 

2 3 5 8 4/77 B 

  ����        ���� زيپ
 

2 6/0 6/2 1/4 5/81 C 

  ����        ���� نوار اريب
 

2 6/0 6/2 1/4 6/85 C 

    ����    ����   كاور
 

4/0 8/1 2/2 5/3 1/89 C 

    ����    ����   چوب لباسي
 

4/0 8/1 2/2 5/3 6/92 C 

 مارك

 پارچه ايي 
����      ����    

 
2/1 6/0 8/1 9/2 5/95 C 

 مارك

 كاغذي 
����      ����    

 
2/1 6/0 8/1 9/2 4/98 C 

     ����     ���� ليبل قيمت
 

4/0 6/0 1 6/1 100 C 

           مجموع
   

1/54 100 - 
 

)1(             * (1 )* tani i iFinal Score Price Impor ceα α= + −   
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اقالم تشكيل   ABCبر اساس محاسبه نمره كل و تحليل         

هاي مذكور در جدول هاي كت و شلوار، دستهدهنده زير مونتاژ

اند. پر واضح است كه مواردي چون به تفكيك آورده شده 2

  اند.قرار گرفته Aپارچه و آستر در دسته 

شماتيكي از اقالم مورد نياز جهت توليد ، نمايش 4در شكل          

هاي پيشنهادي بندي هاي آنها و تاثير طبقهكت و شلوار، مدل

 آورده شده است. 

بدين ترتيب كه در ابتدا محصوالت بر مبناي چرخه عمر و نوع       

تقاضاي مرتبط با آن تفكيك شده و شرايط الزم جهت خريد به 

شماتيك شناسايي موقع براي محصوالت مختلف به صورت 

هاي شود رويكردگونه كه از شكل استنباط ميشود. همانمي

ها سازگار خريد به موقع بر اساس تامين كنندگاني كه با آن

توانند بر اساس تحويل هستند و نوع تقاضاي مرتبط با آنها مي

ترين مسير و كمترين هزينه و يا اجراي مدل تحليل سلسله كوتاه

  ده شوند.    ) برگزيAHPمراتبي(

 

  

 طبقه بندي بر اساس اهميت اقالم در فرآيند توليد

بسته به اينكه عدم وجود برخي مواد مصرفي در توليد پوشاك 

كند و يا اينكه جزو اقالم حياتي و در ذات محصول ايرادي وارد نمي

 يا ضروري است دسته بندي ديگري نيز الزم است. 

اهميت استفاده از يك ماده بندي بر اساس ميزان لذا، اين طبقه

اي كه اگر وجود آن ماده حياتي در فرآيند توليد است به گونه

)Vital باشد در دسته (V گيرند به عنوان نمونه، در كت و قرار مي

آيد. دو دسته ديگر به شلوار، پارچه جز اقالم حياتي به حساب مي

Essential (E) ورت هاي اساسي مثل زيپ در شلوار كه در صكاال

توان جايگزيني يافت و بدون آن يا كاالي جايگزين محصول نبود مي

هاي مطلوب هستند كه كاال Desirable (D)ناقص است و دسته 

ها و هاي خاص، پالك مانند موارد تزئيني در كت چون دوخت

  شوند.هاي تزئيني تقسيم ميدكمه

 

 

 

  طبقه بندي بر اساس سرعت حركت

بر اساس سرعت حركت در فرايند در اين دسته بندي مواد 

)، بدون حركت SLOW)، آرام (FASTتوليد به سه دسته سريع (

)NON-MOVINGشوند. ) تقسيم مي 

بندي بر اين اساس استوار است كه عموما متوسط زمان دسته

ماه است، موادي  6سفارش براي مواد پر مصرف در پوشاك تقريبا 

، موادي كه در حد Fشوند در دسته ماه مصرف مي 6كه در كمتر از 

و موادي كه  Sشوند در دسته ماه تا يك سال مصرف مي 6فاصل 

گيرند. در جدول  قرار مي Nبندي هستند در دسته خارج از اين دسته

هاي طبقه بندي بر اساس سرعت حركت در خط توليد ، بازه3

  تشريح شده است.
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  ABCبندي طبقه .2جدول 

 دسته درصدتعداد هر دسته نسبت به كل  درصد اهميت نسبت به كل  نوع اقالم

 A 29 3/50  ها، آستر و دكمه پارچه

 B 21 1/27  اليي، كش و نخ

 C 51 3/14  ساير اقالم

                                

مجموعه مواد در انبار

 

محصوالت غير مدي 
 

ملزومات بسته بندي
 

محصوالت مدي
 

ايتقاضاي دوره

 

تقاضا تكراري و ذخيره 
اطمينان

 

مد رنگي
 

مد بر اساس جنس
 

طرح اساس بر مد
 

 هاكمهد تعداد در تغيير با طرح

پوشاك ظاهر و يپ هاز
 

يكبار تقاضا
 

 دوخت مدل در تفاوت با طرح
 

ايتقاضا دوره
 

تكراري تقاضا
 

ABC  ,VED  ,FSN طبقه بندي
 

C,S,N,E,Dاقالم  

 

 

  AF,AV,FV,AFV,BFV  اقالم

 

تقاضاي پايدار
 

تقاضاي نيمه پايدار
 

تقاضاي ناپايدار
 

JIT تامين كننده  ناسازگار با

 

JITتامين كننده سازگار با 

 

كننده غير به موقعتامين
 

كننده به موقعتامين
 

AHP مدل  كننده به موقع به وسيله اطالعات تامين 
تلفني،فكس و غيره

 

خريد به موقع
 

موقع به خريد از استفاده عدم
 

 SWOT, ISM  آناليز با موقع به خريد مدل پذيري انعطاف

 غيره و دسترسي زمان مطالعه  

FCP،ترين مسيرتحويل با حداقل هزينه و كوتاه

 

 
  هاي پيشنهادي در زنجيره عرضه پوشاك) جهت تعيين نقش تامين كنندگان مبتني بر طبقه بندي1999گويين (. مدل تقاضا محور اصالح شده روي و 4شكل 

 هاي درون سازماني است.ابزاري كارامد براي شناسايي شرايط محيطي  و توانايي SWOT*تحليل 

 كند.ه مييها بوده و راه دستيابي به پيشرفت را ارا) روشي براي شناسايي عوامل موثر و اساسي و رابطه بين آنISM*مدل ساختاري تفسيري (
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 FSN طبقه بندي .3جدول 

  دسته بندي اقالم  (بر اساس ماه) محدوده دسته  نوع دسته  رديف

1  F 6 <  ها، ليبل قيمت، اليي، دوك، آستر پارچه  

2  S  6-12  ها كش، نوار اريب، مارك  

3  N  12 >  سي، زيپ، دكمهاكاور، چوب لب  

  

  

  دسته بندي بر اساس چرخه عمر محصول                

و ميزان ماندگاري آن در بازار يكي از  چرخه عمر محصول

مصرف مواد در صنعت نساجي  عوامل مهم و تاثيرگذاري بر
است به منظور اعمال چرخه عمر محصول، بدين ترتيب عمل 

اي در بازار هفته 20-10عمر  شود كه موادي كه داراي طول مي

هستند در دسته مدي و ساير محصوالت كه معموال تا يك سال 
كنند در دسته محصوالت غير مدي (ماندگاري تر عمر ميو بيش

  يك طبقه براي ملزومات  4گيرند. در شكل  باال) قرار مي
است كه شامل محصوالتي هستند كه صرفا بندي آورده شدهبسته

روند و محيط كار ميمثل كاور، چوب لباسي به بنديجهت بسته
  ها تاثير ندارد.مدي و غير مدي بر مصرف آن

 

  

  )JITبندي مواد به موقع (طبقه    

  اي و تكراري باشند و در موادي كه داراي تقاضاي دوره
بندي )، در طبقهA, Bارزش (در دسته كاالهاي با  ABCبندي طبقه

FSN مصرف (هاي پر در دسته كاالF و در طبقه بندي (VED  در

  دسته كاالهاي حياتي قرار بگيرد به عنوان اجزايي مد نظر قرار 
  تدارك و تطابق به موقع را دارند.ضرورت گيرند كه مي

  

  سيستم يكپارچه حمل مواد

شود يكي از اهداف لجستيكي كه در فرآيند توزيع دنبال مي
هاي جهت كاهش هزينهها و حمل آنها در جا محمولهجابجايي يك

هاي به موقع، خريد در حمل و سازمان خواهد بود. ولي در سيستم
كننده براي گيرد. در صورتي كه تامينهاي كوچك صورت ميمقدار

حمل از تمام حجم وسيله نقليه استفاده كند حالت بار كامل 
گويند كه در مورد  LTL و در غير اين صورت حالت FTLكاميون

ها باعث اين افزايش در هزينه .يابدي حمل افزايش ميهادوم، هزينه
ها تا پر اي در فروشندگان به جهت نگه داشتن محمولهايجاد انگيزه

جاست كه با شدن تمامي حجم وسيله خواهد شد. در واقع در اين

كه به معناي حمل  FCPمعرفي مفهوم خظ مشي حمل يكپارچه 
كنندگان مختلف در يك هاي تامينيكپارچه گروهي از محموله

گيرد ي بزرگ است در الگوريتم مورد نظر مبنا قرار ميمحموله
  ).6و 5(شكل 

 

 

  

 الگوريتم يكپارچگي حمل (الگوريتم روي و گوئين)- 3

,در اين الگوريتم ابتدا مقادير  ,i i i i iq qW qW∑  براي همه
 JITمقادير اقالمي از پوشاك مورد نظر كه بايستي تحت رويكرد 

 Kخريداري شوند محاسبه گرديده و سپس نوع وسيله نقليه كه با 
نمايش داده شده است و ظرفيت وزني آن مشخص است به صورتي 

  گردد. كه كمترين هزينه را به سازمان تحميل كند، انتخاب مي
عه وزن خريداري شده بر ظرفيت وسيله در ادامه، با تقسيم مجمو

 نقليه انتخابي تعداد وسيله نقليه مورد نياز مشخص خواهد گرديد
i(يعني محاسبه i

k

qW

C
) و در صورتي كه حاصل اين تقسيم كمتر ∑

از يك بود حمل با آن وسيله امكان پذير نبوده و با تعويض وسيله 

  در نهايت براي بررسي اثر خريد  توانند حمل را انجام دهند.مي
  هاي تحميل شده هاي سازمان مجموع هزينهموقع در هزينهبه

به سازمان (حمل + خريد + نگهداري) را در شرايط مختلف 
ها در هر شرايط تخمين محاسبه كرده و ميزان صرفه جويي در هزينه
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ها و صورت به ترتيب نماد 5و شكل  4جدول  زده خواهد شد.
الگوريتم يكپارچگي حمل را در لجستيك پوشاك مورد  شماتيك

  دهد.نظر نشان مي

  نمادها

ها و عالئم محاسباتي استفاده شده در نماد 4در جدول شماره 
  ارائه الگوريتم آورده شده است.

در واقع الگوريتم تحت دو مجموعه محدوديت زير طراحي شده     
  .)1999است (روي وگوئين 

   بارمحدوديت ظرفيت حمل    )2(
1

n

i i k k

i

q W n C
=

≤∑
  

  محدوديت فضاي انبار   )3(
1

n

i k k

i

S n S
=

≤∑
  

  

ها:  استقرار سيستم حمل يكپارچه و كاهش هزينه-4

  تحليل عددي

براي بررسي تاثير سيستم حمل يكپارچه و اثر آن در كاهش    
هاي حمل با توجه به انواع مختلف وسايل حمل ها، هزينههزينه

آورده شده است و سپس بر اساس ميزان تقاضا  7جدول  بار در
، مقايسه صورت گرفته است الزم به ذكر است كه 8در جدول

ها هاي مرسوم آنهاي انواع وسايل حمل بار بر اساس نرخهزينه
در بازار برآورده شده است. اقالم پارچه متري، پارچه داخلي، 

فكيك اقالم، آستر و دوك نخ مواردي هستند كه توسط سيستم ت

 اند.گري شدهغربال

  

  نماي شماتيك زنجيره عرضه پوشاك بدون حمل يكپارچه .5شكل

  

  

  نماي شماتيك حمل يكپارچه در زنجيره عرضه پوشاك .6شكل
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  هامعرفي نماد .4جدول

  معاني هانماد

1

2

1

1

( )

( )

i

i

i

k

k

i

k

t

T

i

I

h

in

t i

T I

n

i i k k

i

n

i k k

i

D

W

q

C

n

S

S

C

C

C

C
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  مقدار تقاضاي كاال

 وزن واحد هربخش

 مقدار برداشت روزانه

 ظرفيت ماشين حمل با توجه به محل تحويل

 تعداد وسيله مورد نياز

 فضاي اشغالي توسط كاالها

 فضاي در دسترس

 FCMهاي حمل با هزينه

 FCMهاي حمل بدون هزينه

 FCMهزينه موجودي با 

 FCMهزينه موجودي با 

 هاي نگهداري براي هر روز و هر تن هزينه

 FCM بدونروز با و  nهزينه موجودي براي 

1 2 1[ ... ]n n hW W W C
− −
+ + + 

 

  

 FCMهاي حمل و نگهداري با مجموع هزينه

 

 FCMهاي حمل و نگهداري بدون مجموع هزينه

 

 محدوديت ظرفيت وسيله نقيله

 محدوديت فضاي انبار
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شروع

توقف

هاي نگهداري و حمل قبل و بعد از خريد به موقع محاسبه هزينه

.گرددكند، انتخاب ميترين هزينه را به سازمان تحميل ميوسيله اي كه كم

و مشخص كردن تعداد   ∑kC/ iwiq محاسبه
وسيله نقليه مورد نياز 

.حمل امكان پذير نيست

انتخاب وسيله حمل مناسب با توجه به ظرفيت 
kCحمل آن 

موقعها با خريد بهجويي در هزينهمحاسبه درصد صرفه

0.75تر يا مساوي بزرگ kn آيا 
است؟ بله

خير

 براي تمامي اقالم  ∑iwiq,  iq, iwiqمحاسبه 

موقع به

 

 نماي شماتيك الگورتم محاسباتي در سيستم خريد به موقع. 7شكل

 

  حمل هايظرفيت حمل وسايل مختلف همراه با هزينه .5جدول
  

    K  
  (نوع وسيله)

 وزن(تن)  هزينه(ساعتي)

1 40000 5/0  

2 60000 1-5/1  

3 72000 4-2 

4 105000 11-6 

5 170000 24-11 

6  212000  36-24  

7  250000  44-36  
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  نه و وزن محصوالتزاتقاضاي رو .6جدول 

  مجموع

  تقاضا 

 حاصل ضرب

 وزن در تقاضا 

  (ميليون)روزانه  

  وزن محصول

  (گرم)      

  تقاضا روزانه    

  (ميليون)

  تقاضا

  ماهانه 

  (ميليون)

  تقاضا

  ساالنه

  (ميليون)

  انواع

  محصول

  نوع

  محصول 

 پارچه متري  1  75/8  729/0  024/0  400  722/9  722/9

  پارچه داخلي  2  5/2  208/0  007/0  170  181/1  903/10

  اليي  3  25/1  104/0  003/0  80  278/0  181/11

  آستر  4  25/6  521/0  017/0  38  660/0  840/11

  دوك نخ  5  5/37  125/3  104/0  03/0  003/0  843/11

  

 12شود، براي حمل اين استنباط مي 6گونه كه از جدول همان

تن پارچه و ملزومات كت و شلوار به صورت يكپارچه با وسيله 

هزار تومان ساعتي پرداخت  170اي معادل هزينه 5حمل شماره 
خواهد شد در حالي كه اگر قصد داشته باشيم در سه بخش چهار 

 هزار 216بايد  3ي حمل شماره تني آن را حمل كنيم و از وسيله
شود نتايج لذا طبق آنچه از جدول برآورد مي شود پرداختتومان 

هاي حمل در اثر بهره گيري از حاصل حاكي از كاهش در هزينه
  سيستم حمل يكپارچه است.

  

  هاتاثير خريد به موقع در كاهش هزينه 

در اين بخش، با فرض اعمال سيستم يكپارچه حمل؛ تاثير زمان 

  شود. ها بررسي ميسفارشات در هزينهخريد و انباشته كردن 

نيز مشخص است اگر سياست خريد  7همانطور كه در جدول 
  به موقع اعمال شود و عمليات خريد به صورت روزانه انجام شود، 

هاي روزانه صفر خواهد بود. حال هاي نگهداري براي خريدهزينه
روز اي معادل يك اگر عمليات خريد براي دو روز انجام شود هزينه

ها به نگهداري محصوالت كه با توجه به نرخ نگهداري از انباررداري
دهي و خريد، دست آمده است در مقايسه با حالتي كه سفارش

روزانه انجام شود، افزايش يافته است. مطابق اين نرخ براي هر روز 

هزار تومان روزانه  350اي معادل نگهداري كاال و خدمات هزينه
  .دريافت خواهد شد

  

  ها براي يك روز تقاضامحاسبه هزينه. 7جدول 

1TC iC  
tC

 

  وزن (تن)  نوع وسيله

317  0  105  4  722/9  

    72  3  181/1  

    40  1  278/0  

    60  2  660/0  

    40  1  003/0  

  

317  0  317    843/11  
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  به موقع و هچها با حمل يكپارنمودار صرفه جويي در هزينه. 8شكل 

  

  

شود انجام خريد به استنباط مي 8گونه كه از جدول همان

هاي سازمان اثرگذار بوده و درصورتي موقع در كاهش هزينه

كه سفارش به صورت روزانه باشد و از حمل يكپارچه استفاده 

جويي هاي حمل صرفهدرصد در هزينه 46شود به اندازه 

روند كاهش صرفه جويي در سازمان  8خواهد شد. در شكل 

  با افزايش تعداد روزهاي سفارش دهي نمايش داده شده است.

  

  رييگجهينت -5

هاي جهت بررسي اثر لجستيك به موقع در كاهش هزينه

زنجيره عرضه، در اين مقاله زنجيره عرضه پوشاك كت و 

شلوار مورد بررسي قرار گرفت و براي نيل به اين هدف، ابتدا 

هاي متنوعي براي مواد مصرفي محصول معرفي بنديدسته

 گيري دقيق، اقالمگيري از يك سيستم غربالشدند تا با بهره

موجودي كه ضرورت تحويل و تدارك به موقع دارند 

هاي فضاي شناسايي شوند. سپس با توجه به محدوديت

موجود، نزديكي تامين كنندگان، ظرفيت وسيله نقليه و 

زمانبندي تحويل الگوريتمي براي سياست يكپارچه حمل ارائه 

سازي سيستم خريد كه يكي از مزاياي پيادهجاييگرديد. از آن

سازي هاي حمل است پس از پيادهقع، كاهش هزينهموبه

سيستم خريد به موقع در اين صنعت مورد تحقيق قرار گرفت 

آورده شده است لذا استفاده از  8و نتايج نهايي در جدول 

هاي لجستيكي و سيستم خريد به موقع تاثير در كاهش هزينه

ذخيره منابع شركت براي برآورده شدن اهداف لجستيك به 

كت و توليد كاالي اين پژوهش بر روي صنعت  دارد. موقع
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  هاي مختلف سفارشها در سيستم حمل يكپارچه در زمانبنديانواع هزينه .8جدول 

  ذخيره هزينه
2TC 1TC iC  

TC  
tC  

  روز  وزن (تن) نوع وسيله

46%  170  317  0  170  317  5  843/11  1  

44%  520  752  350  170  402  5  687/23  2  

20%  912  1144  700  212  444  6  530/35  3  

13%  1372  1577  1050  322  527  7+3  374/47  4  

12%  1782  2032  1400  382  599  6+5 217/59  5  

10/%  2174  2421  1750  424  671  6+6  060/71  6  
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 شلوار انجام شده كه متاثر از مد است از آنجايي كه 

هاي رياضي مبتني بر تحقيق در عمليات، در تحليل رويكرد

هاي مختلف توانايي قابل توجهي در مدلسازي دارند، جنبه

ها توسعه داد. توان با اين دسته از مدلتحقيق حاضر را مي

، توسعه پژوهشهاي ارزشمند و قابل توجه اين ي از توسعهيك

زنجيره عرضه مورد مطالعه به ارسال به موقع در شبكه توزيع 

و پايش آن در خدمات رساني مطلوب مشتريان است با توجه 

به اهميت زمان و رقابت در صنايع مدي، لزوم توجه به اين 

وقع و مدل شود. تلفيق رويكرد خريد به ممقوله دو چندان مي

اندازه انباشته اقتصادي و مطالعه اثر اجرايي اين سيستم بر 

هاي موجودي و لجستيك، مسير ديگري براي كاهش هزينه

  توسعه تحقيق حاضر است.
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