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 پدر و ماردم، هبتقدیم 

گانو  یثاراز کلمه ا شانیانسان و  یمعظ  یرتعب  پاسهب   ازخودگذشت

 است نابیتشپ ینروزگاران بهتر ینسردرت ینوجودشان هک رد ا یدبخشام  یعاطفه سرشار و گرما پاسهب

 دیگرا یم و رتس رد پناهشان هب شجاعت  یاست و سرگردان  اردسیفرزبرگشان هک  یاهقلب پاسهب

 ...کندینم هک رهگز فروکش  غشانی ردیب  یاهمحبت پاسهب و

ررهوان  ین ی نش همعلم و دانش رهنمونمان شد و هب  یقو هب طر یدبخش  مانیهست را هک  یکتارپوردگار  کرانیب سپاس 

 ساخت. مانیروزاز علم و معرفت را  ین ی چ خوهشعلم و دانش مفتخرمان نمود و 
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 سپاسگزاری 

سخن را  یاهفهی صح بلند،  یاهگفتهدالوزی و  یاهنکتههک با  تر رضا شیخک جناب آاقی د یشمنداز استاد افضل و اند

 یاهمشاورههک با  بوده است انهمانیپارد اتمام و اامکل  جانبنی اعلم رپور نمود و همواره راهنما و راه گشای 

 مرا یاری نمودند.و رد امر معرفی منابع  اندبودهروشنگر مسیر تحقیق  خود یارزنده
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 چکیده

ناشی از نگهداری  هایینههزتولید و فروش و باال بودن  هاییستمساهمیت نگهداری موجودی در 

و یا محصول نهایی باعث گردید، تعداد زیادی از  ساختهیمهن، اعم از مواد اولیه، قطعات هایموجود

 هایبررس نیدر ا معموالً گوناگون کنترل موجودی بپردازند. یهامدلمحققان به بررسی و آنالیز 

 فاسدشدننرخ  چنانچه ، اماشودیم لیاثرات فاسد شدن کاال تحل یرینظرگ در بدون یموجود ستمیس

اخیر به دلیل پیشرفت در  یهاسالدر . کرد یپوشچشمبر مدل  آن اثرات از توانینمباشد  توجهقابل

کاالهای فاسدشدنی بسیار بیشتر از قبل  تعداد یرگسختفناوری، بازارهای رقابتی شدید و مشتریان 

 مختلف تعیین سیاست مدیریت یهابنگاهچنین بازارهایی یک امر حیاتی برای  باوجود. شده است

اهمیت باالی حوزه بهداشت و درمان  یلبه دلاقالم دارویی  بینیندرا موجودی کاالی موردنظر است.

. چراکه این حوزه باید قادر باشد تا با بیشترین سرعت و باشدیمهر کشوری دارای اهمیتی استراتژیک 

ر سیاست درست در زمینه مدیریت موجودی دقت، نیازهای دارویی جامعه را پوشش دهد و بدین منظو

به واقعی در محیط عدم اطمینان یک موقعیت  یسازمدلپیچیدگی در  د.رسمی به نظرامری ضروری 

به این مفهوم که  .است یافتهیشافزا ،یستندنو شناسایی  یصتشخقابلوجود برخی اطالعات که  علت

از  یدر برخ قادر به اعمال دقت و قطعیت منطق ریاضی کالسیک نیستند. ییتنهابهسنتی  یهامدل

 یش، باعث افزاهایموجودو  یدکنترل تول یبرا ییزرمسائل برنامهدر  یتبه نبود قطع توجهییب موارد،

مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات ضمن ارائه  .شودیمسازمان  هایینههز

و رسیدن به  موردمطالعهمنسجم و یکپارچه برای سیستم مدیریت موجودی شرکت  یک ساختار

که  باشدیمفازی  یهامجموعهمیم از ه یک تعبه معرفی تکنیک فازی شهودی ک ،بیشترین سودآوری

پرداخته  کندیمعالوه بر درجه عضویت، درجه عدم عضویت و درجه تردید را در محاسبات لحاظ 

میزان سفارش  ینهبه یربود که مقاد دیمدل جد یک یتوسعه یزمطالعه ن ینا یدیدستاورد کل. است

یک  .کند یینتع کمینه است،مجموع هزینه  که متناظر با راسفارش  یدورهمحصول و طول اقتصادی 

صورت  پارامترها یبرخ یردمقا یرو یتحساس یلو تحل شودیممدل ارائه  یحتشر یبرا یمثال عدد



 

 و

 

 مقادیر تقاضا، قیمت خرید و نرخ فساد بینییشپبرای  فازی شهودیاز رویکرد انتها  در .یردگیم

 برای پنج قلم داروی واکسن آنفوالنزا، قرص پنتوپرازول، کپسول متغیرهای غیرقطعی مدل عنوانبه

. با توجه به نتایج شده استاستفاده ماههسهدر یک دوره  یاگلسوآهن، لوسیون پرمترین و قرص 

توسط واحد حسابداری شرکت دارویی آلفا مشخص شد که تکنیک مزبور با کمک  شدهارائهواقعی 

متخصصان و خبرگان کمترین اختالف برآورد مقادیر متغیرهای تقاضا، قیمت خرید و نرخ فساد را 

باالیی در کنترل  ییکارا از و دارددر مقایسه با رویکرد فازی و رویکرد قطعی  یموردبررسبرای دوره 

عوامل  یتدرنها .استبرخوردار شرایط عدم قطعیت با توجه به نیاز مشتریان و همچنین تغییرات بازار 

ناشی از  محیطییستز هاییانز ینهمچناحتمالی سازمان و  هایینههزکسب سودآوری و کاهش 

 .آوردیمدفع و دورریز اقالم دارویی را فراهم 

 یهامجموعهودی، تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات، تئوری کلمات کلیدی: مدیریت موج

 فازی شهودی، اقالم دارویی.
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 فصل اول: مقدهم و کلیات طرح
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 مقدمه 4-4

از مدیریت  یاشاخه عنوانبهمدیریت موجودی را  (APICS) 1آمریکاانجمن تولید و کنترل موجودی 

. نقش مدیریت موجودی کندیمتعریف  هایموجودو کنترل  یزیربرنامهمرتبط با  وکارکسب

ریزی و را برنامه هایموجودسیستمی که  .استای خاص در یک سطح مطلوب داشتن اقالم یا کاالهنگه

محصول را  یریپذدر دسترسعوامل  باشد کهباید بر پایه محصول، مشتری و فرایند  کندیمکنترل 

 به حالینباا اما است، پنهان هزینه مراحل تمام در طی موجودی نگهداری هایینههز. آوردیمفراهم 

  (Toomey, 2012).شودیم تبدیل محصول هزینه از بخشی

از  یامطالعه .آمده است پدید عملیات در برجسته از تحقیق کاربرد یک عنوانبه موجودی کنترل

 آمریکا متحدهیاالتا در 2111 سال پایان در موجودی ارزش که دهدیم گزارش کنونی وکارکسب

 تواندمیدر هر اقتصادی  موجودی صرفهبهمقرون کنترل .رفته استفراتر  دالر تریلیون 1.9 از ییتنهابه

 .کند کمک اقتصاد آندر  خدمات و کاالها کارآمد جریان به و کاهش دهد یتوجهقابل طوربه را هزینه

و  ریزی خطیبرنامه هایمدل .موجودی وارد کرد مدیریت مسائل به توانیم را هاتکنیک از بسیاری

 کنترل هایبسته اکثر ،حالینباا. باشندمی هانمونه از آن چند شبکه جریان و تئوری صف غیرخطی،

 در از تحقیق اساسی یرشاخهزیک  موجودی نظریه .اندبناشده موجودی نظریه روش موجودی بر پایه

 و شود داده سفارش چه زمانی باید ، مانند:خاص سؤاالتپاسخگویی به  برای را ما که است عملیات

 .(Nahmias, 2011) کندیمراهنمایی و هدایت  مقدار؟ چه برای

 9هریس فورد توسط بار اولین که برای دارد 2EOQشدهشناخته فرمول در ریشه موجودی نظریه

 در جوان مهندس یک عنوانبه هریس،  .(Harris, 1913) بود شدهکشف پیش سال 111 به نزدیک

                                                 
1 American Production & Inventory Control Society 
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3 Ford Harris 
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 نگهداری هایینههز باالنس صحیح با که دریافت ، اوکردیمکار  5پیتسبورگ در 4وستینگهاوس شرکت

 فرمول .آورد دستبهرا  یادسته مطلوب اندازه تولید در برای ساده فرمول یک توانیم ،یاندازراه و

EOQ، تقریب یک عنوانبه که هنوز هم است آورشگفت و آمدهدستبه هریس توسط بار اولین برای 

 حد تا موجودی نظریه توسعه هریس، کار اتمام از پس. رودیم بکار پیچیده بسیار یهامدل برای مؤثر

 عدم تحت موجودی انتخاب از فروشروزنامه مدل .شد متوقف دوم جهانی جنگ از بعد تا زیادی

 تعادل اساسی رویکرد درواقع که رسدیم نظر به اگرچه ،شدهداده توسعه زمانهمین  در قطعیت

 آمدهدستبه بانکداری یینهدرزم 6اجورث توسط بار اولین برای قطعیت عدم تحت ،مختلف هایینههز

 .(Nahmias, 2011) (FY, 1888) بود

 مسائل از مهم دسته یک تاکنون موجودی کنترل در شدهنوشته مقاله صدها یا و هاکتاب از یکیچه

 مبنی بر اینکه ضمنی فرض یک ،شدهمطرحهمه مسائل  در. نکرده است برطرف را کنترل موجودی

 در. گرفتندمی، در نظر دارند ییرناپذیرتغ مطلوبیت و نهایتبی عمر طول موجودی در شدهیرهذخ اقالم

 به مشمول هایموجودی از اندعبارت که هاموجودی از زیادی بسیار دسته یک برای حقیقت،

 .(Nahmias, 2011) است نادرست فرض این ،فاسدشدنی یا و منسوخ پوسیدگی،

ناشی از نگهداری  هایینههزتولید و فروش و باال بودن  هاییستمساهمیت نگهداری موجودی در 

و یا محصول نهایی باعث گردید، تعداد زیادی از  ساختهیمهن، اعم از مواد اولیه، قطعات هایموجود

ها یبررس نیدر ا معموالً های گوناگون کنترل موجودی بپردازند.رسی و آنالیز مدلمحققان به بر

 فاسدشدننرخ  چنانچه شود، امایم لیکاال تحل فاسدشدناثرات  یرینظرگ در بدون یموجود ستمیس

 امری فساد .(1985جوالی و همکاران، ) کرد یپوشبر مدل چشم آن اثرات توان ازیباشد نم توجهقابل

 هایهزینه ازآنجاکه و دهدمی رخ واقعی دنیای محصوالت در از بسیاری برای زمان باگذشت که است

                                                 
4 Westinghouse 
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 گیریتصمیم در فرآیند ،گرفته شدن نادیده صورت در کند،می تحمیل موجودی بر سیستم را اضافی

 (.1932)هاشمی و همکاران،  کشاندمی به بیراهه را کاال سفارش استراتژی و کرده ایجاد خلل

 از نوع دو بین تمایزی باید خاص، محصول یک برای موجودی از مدل استفاده و انتخاب هنگام در

دفع  برای یاالجلضربو  مهلت هیچ که است پایدار نوع، محصوالت یک .گرفته شوددر نظر  محصوالت

 محصول یک ،دیگر نوع .ماند دنخواه باقی فروشقابل نامحدود صورتبهو  ندارد وجود هاآن یزدوررو 

 از پس وقرار بگیرد  موجودی تواند درمی محدود بسیار دوره یک برای تنها که است یفاسدشدن

در حالت کلی کاالی فاسدشدنی . (lieberman, 2015) برسد بفروش تواندنمی دیگر زمان آن گذشت

. کاالهایی مانند داروها، میوه دهدیمزمان ارزش خود را از دست  باگذشتکه  شودیمبه کاالیی گفته 

دسته کاالهای فاسدشدنی ، لبنیات، کاالهای فصلی و مد، وسایل الکترونیکی و غیره در یجاتسبزو 

 & Wagner)نمودندمطرح کاال را فاسدشدنبحث  ویتین و واگنر بار نیاول یبرا. گیرندیم قرار

Whitin, 1958)  اخیر به دلیل پیشرفت در فناوری، بازارهای رقابتی شدید و مشتریان  یهاسالدر

چنین بازارهایی یک امر  باوجود. شده استکاالهای فاسدشدنی بسیار بیشتر از قبل  تعداد یرگسخت

اقالم  بینیندرا است.موجودی کاالی موردنظر  های مختلف تعیین سیاست مدیریتحیاتی برای بنگاه

. استاهمیت باالی حوزه بهداشت و درمان هر کشوری دارای اهمیتی استراتژیک  یلبه دل 7دارویی

دقت، نیازهای دارویی جامعه را پوشش دهد و قادر باشد تا با بیشترین سرعت و  چراکه این حوزه باید

 د.رسمی نظربه مینه مدیریت موجودی امری ضروری بدین منظور سیاست درست در ز

در . استیری و انطباق با تغییرات پذریزی، انعطافحضور موفق در عرصه رقابت جهانی منوط به برنامه

ها و صنایعی دوام خواهند آورد که ضمن شناسایی توقعات و نیازهای جدید بهترین این میان سازمان

 (.1985)شیخ و صارمی،  دهندای را انجام بندی معقوالنهها داشته و زمانطراحی را جهت تحقق آن

کند. طراحی مهندسی ای اهداف طراحی را کاربردی میهوشمندانه طوربهطراحی فرایندی است که 

                                                 
7 pharmaceutical items 
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لکرد، کیفیت و کاهش اهداف اساسی آن بهبود عم ازجملهاز توانمندی انسان است که  اییرمجموعهز

 (.1987باشد )شیخ، هزینه می

با اثربخشی نیازهای مشتری را  طوربهتا  کنندیمسعی  هاسازمان ،امروزه با توجه به شرایط رقابتی

تولیدی موجود برآورده کنند. وجود تنوع گسترده، نیازهای  یهاستمیو سبه نوع خدمت  توجه

محصول و طراحی سیستم  یدر طراح رندگانیگمیتصم یهامیتصمبر  یرگذاریتأثمشتریان نیز عامل 

بسیاری بر اساس تکنیک  یهامدلاخیر  یهاسال. در شده استبرای یافتن یک جایگزین مناسب 

سیستماتیک نیازها را  یریگمیتصمکه با یک فرآیند  شده استدادهتوسعه  8اتیهیبر بدطراحی مبتنی 

 (.1931، یمؤد) دهدیمارائه  رندگانیگمیتصمبه  جامعی حلراه برآورده کرده و

در طراحی سیستم است که مورد  مندنظامروشی علمی و  عنوانبهتکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات 

. این مقبولیت ناشی از است شدهواقعهای مختلف علمی استقبال دانشمندان و محققان در رشته

باشد که تفاوت معناداری را با سایر دو اصل استقالل و اصل اطالعات در طراحی می یریکارگبه

اصول طراحی  یریکارگبه، تجربه و تخصص افراد در . دانشنموده استهای طراحی ایجاد تکنیک

 (.1985)شیخ و صارمی،  متفاوت ایجاد شود ییکارابا مطلوبیت و  ییهاطرحتا  شده استموجب 

 اخیر قرن دوم و اول یهادهه به که علمی مدیریت زمینه در کالسیک مطالعات پیدایش یابتدا از

 یفکر یهامشغله از هاآن مورد در یگیرتصمیم چگونگی و هایموجود کنترل مبحث ،گرددیبرم

 یبرا مختلفی یهامدل و گرفتهانجام زمینه این در یاگسترده یهاتالش تاکنون و بوده است مدیران

 یاساده نسبتاً یهامدل شدند مطرح ابتدا در که هاییمدل اکثر. است شدهارائه هایموجود کنترل

 نظر در قطعی طوربه را مدل یپارامترها و کرده واقعیات یسازساده در سعی امکان حد تا که بودند

 آن از قطعی و معین اطالعات و هاداده آوردن به دست و است پیچیده واقعی یدنیا ولی گرفتند،می

 توسعه تاکنون و شدهمطرحمیالدی  1365 سال در که 3یفاز یهامجموعه یتئور. است مشکل بسیار

                                                 
8 Axiomatic design 
9 Fuzzy set 



 

6 

 

 تشریح هاآن در که است مسائلی حل یبرا ،واردشده است علمی هایینهزم اکثر در و یافته فراوانی

 از یکی. نداشته است قطعیت و داشته ابهام و نبوده پذیرامکان قطعی طوربه رویدادها و هافعالیت

 کنترل موضوع است، قطعیت نبود و ابهام این مشمول یگیرتصمیم و مدیریت زمینه در که مسائلی

کاظمی و ) است غیرقطعی و مبهم شکل به واقعی یدنیا در آن یپارامترها اغلب که است یموجود

 نقطه. شد آغاز 1351 سال حدود موجودی تصادفی یهامدل در جدی پژوهش .(1931همکاران، 

 & ,Kenneth J Arrow, Harris) بود 1351 در سال مارشاك و هریس ،ورار مقاله اولیه عطف

Marschak, 1951) .ایدوره چند مسئله یک از دقیق تحلیل یک که بودند محققانی اولین هاآن 

 موجودی نظریه تحقیقات در را هعالق یتوجهقابل شکل به کتاب سه. کردند ارائه تصادفی موجودی

 Kenneth Joseph)اسکارف  و کارلین ،اررو ،(Thomson M Whitin, 1957) ویتین: کرد تهییج

Arrow, 1958)، ویتین  و هدلی و(Hadley & Whitin, 1963) .در مقاالت از انفجاری 1361دهه  در 

 یک داشتن ناقص اطالعات با آمیزموفقیت مقابله برای .(Nahmias, 2011) شد یدهد موجودی نظریه

 ممکن را اطالعات این امکان پردازش تا است الزم اطالعات گیریاندازهو  نمایش برای مناسب مدل

 .(Eulalia Szmidt, 2014) سازد

گرفتن نبه جهت در نظر  گوناگون، یطدر شرا باال ییکاراسادگی و قطعی علیرغم  یهامدلو  هایکتکن

 ها. در این روشقرارگرفته است موردانتقاداغلب  و شرایط متغیر محیطو عدم اطمینان ذاتی  دقتییب

، اما این کار ممکن است به دلیل ابهام و شودیمگیرندگان در قالب یک عدد قطعی بیان نظرات تصمیم

بسیاری از معیارها ذاتاً کیفی و ذهنی  چراکهمیسر نباشد.  یخوببهعدم اطمینان موجود در ارزیابی 

است، به همین دلیل  یرممکنغلق و قطعی اختصاص یک عدد کمی مط گیرندهیمتصمبوده و برای 

 .یا فازی بدین منظور استفاده کنند یافاصلهاز اعداد  دهندیمافراد ترجیح 

 مبهم اطالعات با برخورد ،است درگیر واقعی تمام ابعاد دنیای در ناچاربه قطعیت عدم که طورهمان

 و بینیپیش کنترل، برای شدهساختههای مدل. است روزمره زندگی در چالش یک و عادی کار یک



 

7 

 

گنجانیده  سیستم جزئیات درون یدرستبه باید قطعیت عدم همچنین و هاسیستم گونهینا تشخیص

 .(Eulalia Szmidt, 2014) شوند

 ایده ،درواقع. کرد معرفی را 11شهودی فازی مجموعه مفهوممیالدی  1381 سال اواسط در 11آتانوسوف

 از 12عضویت درجه با فقط دقت عدم آن در که کالسیک فازی یهامجموعه برخالف که بود این او

 متمم از یک خودکار طوربه عضویت درجه از 19عضویت عدم درجه برای و شودمی مدل[ 1،1]

 هستند،[ 1،1] از اعدادی عضویت عدم و عضویت درجه دو هر شهودی فازی یهامجموعه در گیرد،می

 شاخص دو از شهودی فازی یهامجموعه .(Eulalia Szmidt, 2014) نیست یک لزوماً  هاآن مجموع اما

 سه تواندمی وسیلهینبد و کندشرایط مختلف استفاده می توصیف برای، عضویت عدم و عضویت هدرج

. دهد نمایش زمانهم طوربه را طرفییب و( عضویت عدممخالفت ) ،(عضویت) یبانیپشت حالت

 نسبت به شهودی فازی مجموعه دارد وجود 14تردید درجه و اطمینان عدم کهیهنگام ،ترتیبینابه

 شرایط در رسدمی نظر به و دهد نشان تریمنعطف و بیشتر اطالعاتتواند می کالسیک فازی مجموعه

 .(Li, 2014) باشد مناسب دنیای واقعی طبیعی هاییژگیو با برخورد برای پیچیده مدیریت

 مسئلهبیان  4-0

اند. تولید و توزیع کرده هاییستمسمحصوالت، توجه زیادی به  یدکنندگانتولدر شرایط رقابتی امروز 

معمولی )فاسد نشدنی( تقسیم  یو کاالهااز دیدگاه آنان کاالها به دو دسته کاالهای فسادپذیر 

و بعد از گذشت  باشندیمکه دارای عمر مفید  شوندیمشوند. کاالهای فسادپذیر به کاالهایی اطالق می

 یهافراورده، داروها، ، مواد غذاییپذیریبآسدهند. قطعات فلزی ان، ارزش اولیه خود را از دست میزم

                                                 
10 Atanassov Krassimir 
11 intuitionistic fuzzy set 
12 Membership degree 
13 Non-membership degree 
14 Hesitate degree 
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 یدنفرارس درواقعاز کاالهای فسادپذیر هستند که بعد از اتمام عمر مفید،  ییهانمونهغیره، خونی و 

 .شوندیمتاریخ انقضا، فاسد و یا خراب 

. کندینمدر طول زمان تغییر  هاآنکه کیفیت و کمیت  شوندیمکاالهای معمولی به کاالهایی اطالق 

به دو دسته فسادپذیری آنی و فسادپذیری  توانیمهمچنین با توجه به ماهیت کاالها، فسادپذیری را 

دارد،  کاالها وجود فاسدشدنتقسیم کرد. در فسادپذیری آنی، بالفاصله پس از تولید امکان  یآن یرغ

 .شودیمپس از گذشت زمان معینی فساد کاال شروع  یآن یرغفسادپذیری  کهیدرحال

. بر دهندیمر برخی از صنایع مانند صنایع داروئی و غذایی کاالهای فسادپذیر منابع اصلی را تشکیل د

مربوط به  ،فروش در صنایع یرقابلغکاالهای  درصد 91، 2119در سال اساس ارزیابی صورت گرفته 

سازمان ارزیابی  .(شده استتمام هاآن)عمر مفید  گذشته است هاآنکه تاریخ انقضا  باشندیمداروهایی 

ها گذشته، که کاالهایی که تاریخ انقضا آن کندیماعالم  2115طی گزارشی در سال  سوپرمارکتملی 

میلیارد دالر  211 بربالغار که این مقد دهندیمرا تشکیل  هافروشگاهدرصد فروش کل  54 حدوداً

 فاسدشدندالر به دلیل میلیارد  91ر صنایع غذایی آمریکا که د شده استگزارشهمچنین است. 

ضمن داشتن انسجام  بتواند فقدان یک سیستم مدیریت موجودی درست که .رفته استازدستکاالها 

سودآوری یک سازمان را تضمین نماید  یتدرنهاو سیستم را کاهش دهد کل  هایینههز، در ساختار

ریت پیچیده دنیای واقعی را نیاز به داشتن یک رویکرد کارا برای مواجه با شرایط عدم اطمینان و مدی

 .سازدملزم می

از  اییافتهتکاملکه حالت  در این راستا مطالعه حاضر درصدد است تا از نظریه مجموعه فازی شهودی

های کنترل موجودی برای مقابله مدل وتحلیلیهتجزر راستای طراحی و باشد دفازی می هایمجموعه

عالوه بر تابع عضویت، با عدم اطمینان و شرایط پیچیده محیطی استفاده کند. مجموعه فازی شهودی 

های تحقیق به بررسی و تحلیل مدل این دارد.تابع عدم عضویت نیز مبنای محاسبات ریاضی آن قرار 

 پردازد.ای واقعی میدنی بینیپیشیرقابلغکنترل موجودی در شرایط نامشخص و 
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 ضرورت تحقیق 4-9 

وری و رسیدن به بهره هاینههزدر کاهش  انکارییرقابلغمسائل مرتبط با کنترل موجودی از جایگاه 

یک  عنوانبهکنترل موجودی اقالم دارویی  بینیندرا. باشندیمباال در هر سازمان برخوردار 

زیرمجموعه ویژه از اقالم فسادپذیر به دلیل اهمیت باالی حوزه بهداشت و درمان کشور از اهمیت 

تغییرات تقاضا و سایر  بینییشپکه خبرگان و متخصصان این حوزه در  باشدیماستراتژیکی برخوردار 

 .کنندیملیدی ایفا برای مقابله با شرایط ابهام و عدم اطمینان نقش ک هاینههزپارامترهای مرتبط با 

که نیاز  هایییتفعالانسان و  گیرییمتصمفرآیند  سازییهشبکاربرد نظریه مجموعه فازی شهودی در  

از تکنیک  یریگبهره. مطالعه حاضر با باشدیم اعتمادقابلبه تخصص و دانش انسانی دارد، معتبر و 

ی به دنبال ارائه یک سیستم مدیریت فازی شهود یهامجموعهطراحی مبتنی بر بدیهیات و نیز تئوری 

عالوه بر انسجام و یکپارچگی در ساختار، توانایی کاهش  که باشدیمموجودی برای اقالم فسادپذیر 

و مقابله با شرایط مبهم و پیچیده دنیای واقعی را  گیرییمتصمناشی از عدم وجود اطالعات در  یسکر

مدیریت موجودی با استفاده از  تم یکپارچهیق پس از طراحی یک سیسدر این تحق .داشته باشد

ات به ارائه یک مدل مناسب برای کنترل موجودی اقالم فسادپذیر یمبتنی بر بدیهتکنیک طراحی 

تقاضا، قیمت و البته نرخ  یپارامترهانوآوری مثل تعریف  ازلحاظهای خاصی که جنبه شدهپرداخته

 .شده استمتغیرهای فازی شهودی در آن لحاظ  عنوانبه 15فساد

 قیتحق ینوآور 4-1

طراحی مبتنی بر  تکنیک با استفاده از غیرهتولیدی و  از مختلف اعم هاییستمسدر زمینه طراحی 

در شرایط مختلف و با های گوناگون برای کنترل موجودی اقالم فاسدشدنی بدیهیات و نیز ارائه مدل

است. ولی در مطالعه حاضر به  شدهانجامجداگانه توسط محققان  صورتبهتی مطالعا فرضیات گوناگون

                                                 
15 deterioration rate 
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دلیل ادغام مدل مدیریت موجودی برای اقالم فاسدشدنی با رویکرد تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات 

شرایط عدم که توان باالیی برای برخورد با  این مدل تحت شرایط فازی شهودی یریکارگبهو نیز 

های جنبه از متغیرهای فازی شهودی دارد عنوانبهر گرفتن پارامترهای اصلی مدل قطعیت با در نظ

تواند کاستی که می نگرفته استای در این حیطه صورت آوری مطالعه حاضر بوده که تاکنون مطالعهنو

نظر گیرندگان را با استفاده از اعداد فازی و توافق دقتی و عدم اطمینان ذاتی ادراکات تصمیمو نقص بی

 گیری، رفع کند.خبرگان در تصمیم

 اهداف تحقیق 4-1

پاسخگویی به نیازهای اجزای  منظوربههایی که هریک از اجزای زنجیره تأمین یکی از هزینه

های یک هزینه ینترمهم ازجملهباشد که های موجودی میشوند، هزینهخود متحمل می دستیینپا

 همچنین و محصوالت مصرف و ونقلحمل تولید، ماهیت ،هامروز د.آیزنجیره تأمین به شمار می

زنجیره  یجهدرنتبه شکل متناقضی بسیاری از محصوالت و  .است سراسریو  یجهان خدمات متعدد،

 در و برنامه بر اساس باید که داروهایی باشند. ازای حساس به زمان میفزاینده صورتبهها تأمین آن

 شیر و گوشت ماهی، تازه، محصوالت د تانمصرف شو محل در درمانو  بهبود منظوربه مطلوب شرایط

 سازیذخیره شرایط به نیاز که بهداشتی محصوالتالبته  و دارندزمان طی در پذیریزوال کیفیت که

 ,Nagurney, Yu, Masoumi, & Nagurney) تباه شوند مرورزمانبه است ممکن حتی ای دارند وویژه

2013). 

رقبای جدید، باال رفتن توقعات مشتری و  حضور بازار، روند درتغییرات  بروز و اقتصادی تحوالت

رامترهای او دیگر پ هاینههز که نمایدیم مطرح را موجودی مسائل از جدیدی فصل ،دستینازامسائلی 

 نیز اقتصادی سفارش سیاست آن تبعبه و نموده تغییر هایدهپد این از متأثر زمانی افق طول مدل در

 .استالزم و ضروری  ینتأم زنجیره شبکه وتحلیلیهتجز یکپارچه چارچوب یک وجود .نمایدمی تغییر
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 برای بسیاری و داشته باشدرا  سازیبهینه کنترل و همچنین رقابتی رفتار توانایی باید چارچوبی چنین

 بهداشتی هایمراقبت از ،باشنددارای اهمیت می یفاسدشدن محصوالت آن در که صنعتی هایبخش از

 .(Nagurney et al., 2013) باشد مناسب 16تکهای و مد غذا، پوشاك تا

در شرایط عدم اطمینان  ارائه مدل مدیریت موجودی برای اقالم فاسدشدنی به دنبالمطالعه حاضر 

که با استفاده از رویکرد تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات ضمن سادگی و اطمینان مدل  باشدمی

و ارش و نگهداری موجودی این اقالم اقتصادی بهتر در سف هاییاستسبه  یدندررسبتواند سازمان را 

 ذاتی توانایی واسطهبه. کسب سود بیشتر کمک کند یتدرنهادستیابی به سهم بیشتر بازار و 

 به گیریتصمیم در هااین مجموعه سودمندی، مبهم اطالعات بیان در شهودی فازی هایمجموعه

 .(Eulalia Szmidt, 2014) است دركقابل ایژهیو شکل

 روش تحقیق 4-1

 زیر خالصه نمود: صورتبه توانیممتدولوژی پژوهش حاضر را 

کاالهای فسادپذیر،  ینهدرزم شدهارائه مختلف کنترل موجودی یهامدل الف. مطالعه پیرامون ادبیات و

گپ تحقیقاتی  و بررسی نقاط ضعف و شدهارائه یهامدلزمان، جدیدترین  باگذشت هاآنتعدد انواع 

 .تحقیقات صورت گرفته در موجود

در شرایط عدم اطمینان و تئوری  گیرییمتصمموجود،  هاییطمحب. مطالعه پیرامون انواع 

 .محیط واقعی یک ابزار مناسب در کنترل عدم قطعیت عنوانبههای فازی شهودی مجموعه

تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات برای ارائه  یریکارگبهج. تحلیل شرایط یک زنجیره تأمین سودآور و 

 در یک شرکت دارویی. یسودآور بیشترین کسب منظوربهساختار منسجم 

                                                 
16 High tech 
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سفارش سازی میزان د. ارائه یک مدل مناسب برای کنترل موجودی اقالم دارویی در راستای بهینه

 .LINGO افزارنرمبه کمک  ها، طول دوره و مجموع هزینهیده

ر شرایط دبرای پارامترهای متغیر  اعداد قطعی مدل یجابه اعداد فازی شهودی مثلثی ه. استفاده از

 نرخ فساد، میزان تقاضا و قیمت خرید. ازجملهپیچیده عدم اطمینان 

قطعی و دستیابی به جواب  مرکز ثقل به اعداد یفاز یدو. تبدیل اعداد فازی شهودی مثلثی با روش 

 .MATLABافزار با استفاده از نرم بهینه و انجام تحلیل حساسیت

حوزه  متخصصان وی فازی برای دریافت نظرات خبرگان انقطه 11ی. استفاده از روش مقیاس 

 بینی میزان تقاضا، نرخ فساد و قیمت خرید برای اقالم دارویی مختلف.بهداشت و درمان در پیش

از پنج قلم  یموردبررسای متغیرهای بینی با سه رویکرد قطعی، فازی و فازی شهودی بر. انجام پیشط

در یک  یاگلسوترین، قرص پنتوپرازول و قرص دارویی واکسن آنفوالنزا، کپسول آهن، لوسیون پرم

شده از طرف واحد حسابداری شرکت با مقادیر واقعی ارائه آمدهدستبهو مقایسه نتایج  ماههسهدوره 

 .موردمطالعهدارویی 

 لعه موردیو مطا قیتحق یزمان قلمرو 4-4

با توجه به وسعت صنایع غذایی و  و انجامید طول به 1934 بهمن تا 1934 سال یرماهت از پژوهش نیا

مدلی برای سیستم مدیریت به ارائه  هستند، عمرمحدوداقالمی با  دارندهنگهشیمیایی کشور که 

اقالم دارویی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد تکنیک مبتنی بر بدیهیات  کننده یرهذخموجودی، 

 پردازیم.می

 یقتحق سؤاالت 4-1
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 :استکلی زیر  سؤالپاسخگویی به دو  به دنبالاین مطالعه 

 تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات مدلی جهت مدیریت موجودی توان بر اساس چگونه می

 طراحی نمود؟ یفاسدشدنبرای اقالم 

 توان سیستم ن و محیط اطالعاتی مبهم چگونه میگیرندگاتنوع زیاد نظرات تصمیم باوجود

های فازی شهودی مدیریت موجودی برای اقالم فاسدشدنی با استفاده از نظریه مجموعه

 کرد؟ یسازمدل

 تخصصی اصطالحاتهیم و تعریف مفا 4-3

 در نظرند اقالم موجود سازمان با کیه ضمانت مکاست  یانیجر یموجود مدیریت :موجودیمدیریت 

 ع، فروش،ید، توزیات )تولیاز عمل ییهابخش ی، برانهیزت و هیفکی، تعداد، انکزمان، م گرفتن عوامل

 شود. كاز دارند، تدارین هاآنه به ک( یمهندس

های بسیار کارا در طراحی انواع ابزارها و فرایندهای یکی از روش :تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

گیری و طراحی بسیاری از تواند در تصمیممدیریتی، تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات است که می

را به بهترین نحو ممکن طراحی نماید. در  هاسازمان یهاخواستهمسائل پیچیده بکار رود و اهداف و 

بدیهی اول )اصل شود. اصل اصل بدیهی )استقالل و اطالعات( استفاده می فرایند طراحی از دو

استقالل( بیانگر رابطه بین نیازهای عملکردی و متغیرهای فیزیکی است و اصل بدیهی دوم )اصل 

 دهد.اطالعات( پیچیدگی طراحی را نشان می

زمان ارزش  باگذشتشود که در حالت کلی کاالی فاسدشدنی به کاالیی گفته می :کاالی فسادپذیر

دهند. کاالهایی مانند داروها، میوه و سبزیجات، لبنیات، کاالهای فصلی و مد، خود را از دست می

 گیرند.می وسایل الکترونیکی و غیره در راستای کاالهای فاسدشدنی قرار
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مجموعه  یرکه تصو شودیم یفتعر یتتابع عضو بر اساس یجموعه فازم فازی: یهامجموعهتئوری 

و  یماز تعم یدارند. مجموعه فاز یتاز اعضا درجه عضو یک هر .[ استیکدر بازه ]صفر و  یرفراگ

 یتعضو یک،کالس یهامجموعه یشد. در تئور یجادا یککالس یهامجموعه یدادن تئور یتعموم

 یاعضو  یککه  شوندیم یینتع ییدودوبر اساس شرط  ینریجمالت با صورتبهمجموعه  یکاعضا در 

اعضا در مجموعه  یتعضو یدرجات نسب یفاز یدر تئور کهیدرحالندارد.  یابه مجموعه تعلق دارد 

 مجاز است.

 از کلیتیا  تعمیم یک عنوانبه تواندمی شهودی فازی مجموعه یک: فازی شهودی یهامجموعهتئوری 

 یلهوسبه مبهم مفهوم یک تعریف برای دسترس در اطالعات که مواردی در، شود دیده فازی مجموعه

 عضویت عدم و عضویت درجه دو شهودی فازی یهامجموعه در. نیست کافی معمولی، فازی مجموعه

 .نیست یک لزوماً هاآن مجموع اما هستند،[ 1،1] از اعدادی وجود دارد که

در زمینه تکنیک طراحی  شدهانجاممختصر به مطالعات  صورتبهدر ابتدا  این رسالهدر فصل دوم 

شود. در های موجودی در ارتباط با کاالهای فسادپذیر پرداخته میمبتنی بر بدیهیات و نیز سیستم

در زمینه مطالعات فازی شهودی بکار رفته در این حوزه بیان  شدهانجامادامه مرور کلی بر مطالعات 

امل تشریح، فرضیات بیان و مدل ک طوربهدر این پژوهش  موردنظرشود. در فصل سوم مسئله می

یکی از  عنوانبهصنعت دارو کاربرد مدل در  در فصل چهارم ؛ وشودریاضی برای این مسئله ارائه می

مطالعه موردی توسط یک مسئله کاربردی شرح داده  عنوانبههای اقالم فسادپذیر ترین زیرشاخهاصلی

گزارش و پیشنهادات برای مطالعات آتی  ،ن روشنتایج حاصل از اجرای ای شود و در فصل پنجم نیزمی

 .شودمی بیان
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 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
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 مقدمه 0-4

 طراحی حوزه در اینکه به با توجه و است یکم و یستب قرن در هوشمندانه یهاچالش از یکی طراحی

 را طراحی آموزش که باشندیم آن یدر پ دانشمندان ؛باشدیم رسمی تحصیالت از ترمهم یاربس تجربه

 داشته دست در بد و خوب یهاطرح شناسایی و تمیز جهت را ییمبنا و درآورده علمی صورتبه

 .باشند

با کمک تکنیک  سیستم مدیریت موجودی ترکیبی از طراحی یموردبررسبا توجه به اینکه مسئله 

، در است شهودی طراحی مبتنی بر بدیهیات و کنترل موجودی برای اقالم فسادپذیر تحت محیط فازی

در  شدهانجاممطالعات مبتنی بر بدیهیات و سپس  مروری بر ادبیات تکنیک طراحی این فصل ابتدا

اهیم داشت و خو در محیط فازی شهودی کنترل موجودی کاالهای فسادپذیر هاییستمسرابطه با 

 بپردازیم.تا شکاف تحقیقاتی را مشخص کرده و تا حد ممکن به آن  بر آن استسعی 

بسیار زیادی که  هایینههز باوجوداین است که چرا  آیدیممهمی که در مطالعات اولیه به وجود  سؤال

 هاآنی زیادی به کنترل موجود زمانمدت، شودیمبابت از بین رفتن کاالهای فسادپذیر پرداخته 

 ؟شده است توجهییب

 تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات 0-0

 اتیهیبد بر یمبتن یطراح کیتکن قیتحق اتیادب یبررس 0-0-4

 یطراح به یعلم نگرش و کردیرو داشتن لزوم ،یطراح یتئور اتیادب نهیزم در قاتیتحق بودن یناکاف

 یطراح که تفکر طرز نیا وجود. کندیم جابیا را یطراح یتئور نهیزم در یشتریب مطالعات انجام و

 یعلم کردیرو به یتوجهیب لیدال از یکی شود، استوار یعلم یاهیپا بر تواندینم یعیطب علوم برخالف

 است.
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 ییهاروش و یاساس اصول به یطراح مسائل با مرتبط ماتیتصم اتخاذ جهت رانیمد و مهندسان

 و اصول فقدان. ندینما جادیا شگرف یبهبود یطراح خاص تیماه در بتوانند تا دارند ازین حیصح

 یطراح ماتیتصم تا شودیم موجب یریگمیتصم ثابت یهاهیپا ای مرجع عنوانبه یطراح در اتیهیبد

 .شوند اتخاذ کارشناسان قضاوت و یتجرب صورتبه

 مختلف یهاجنبه افراد. دارد یادیز مشترکات و مسائل هنر، مانند گرید خالق موضوعات با یطراح

 از یبرخ. ستندین آن یینها باتیترک یعدد حیتشر به قادر اما کنند،یم درك و دهیفهم را بایز یهنرها

 و بوده استثنا هاحلراه نیا اما اند،نموده جادیا را یخالق یهاحلراه یتصادف ندیفرآ قیطر از هاآن

 را خود یهافن و هادهیا یاصل هسته که ستندین قادر نوابغ از یاریبس متأسفانه. باشندینم یکل قانون

 انتقال یراحتبه تواندینم افراد نیا سرشار نبوغ. ندینما منتقل ترجوان یهانسل به کامل اتیجزئ با

 انیب کلمات با را خود یعیطب یهاییتوانا چطور و دانندیم چه که فهمندینم هاآن رایز کند، دایپ

 اتیهیبد. داشت یتخصص یهاکیتکن و یرشپذقابل حلراه شمارییب تعداد توانیم یطراح در ندینما

 کی انتخاب و بوده هاطرح انتخاب و سهیمقا یبرا مناسب یاهیپا که کنندیم جادیا ینیقوان ،یطراح

 .دارد یبستگ اتیهیبد نیا ساختن برآورده جهت آن ییتوانا به خوب طرح

 یمشتر کهیطورهب است یطراح موضوع به مسئله کی از انیمشتر ادراك انتقال شامل یطراح ندیفرآ

 و یطراح یهاروش ابزارها، قیطر از را انیمشتر ادراکات تا قادرند طراحان. دینما تیرضا احساس

 و دانشمندان اتیهیبد بر یمبتن یطراح کیتکن یمعرف با. دهند انتقال در دسترس منابع یکسری

 .یرندکارگبه مختلف یهارشته در را مزبور کیتکن تا اندکرده یسع یادیز محققان

 ضایعات جزء را هاآننموده و دانشمندان  یلرا به جامعه و سازمان تحم یادیز هایینههزبد  یطراح

. الزمه شودیممحسوب  یطراح ینوع یقتدر حق یستماز س یالگوبردار ینبنابرا؛ آورندیم به شمار

 (.1939)عباسی طالیی و همکاران،  باشدیم یستممناسب داشتن شناخت کامل از س یطراح
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های بسیار کارا در طراحی انواع ابزارها و فرایندهای مدیریتی، تکنیک طراحی مبتنی بر یکی از روش

رود و اهداف و  به کارگیری و طراحی بسیاری از مسائل پیچیده تواند در تصمیمبدیهیات است که می

 ممکن طراحی نماید. را به بهترین نحو هاسازمان یهاخواسته

از دو اصل  یریگبهرهبا  هایکتکن یدتریناز جد یکی عنوانبه یهیاتبر بد یمبتن یطراح یکتکن

 یو ابزارها هایکتکن یلاستفاده از خ یبرا یامروز یراناز مشکالت مد یاریاستقالل و اطالعات بس

 .(1939)عباسی و همکاران،  موجود را مرتفع نموده است

بدیهی اول )اصل شود. اصل در فرایند طراحی از دو اصل بدیهی )استقالل و اطالعات( استفاده می

استقالل( بیانگر رابطه بین نیازهای عملکردی و متغیرهای فیزیکی است و اصل بدیهی دوم )اصل 

 بدیهیات بر مبتنی طراحی در موجود بدیهی دهد. اصولاطالعات( پیچیدگی طراحی را نشان می

 را ممکن هدف تابع بهترین بتوانند تا کندمی ایجاد طراحان در را فرایندی-تحلیلی رویکردی واقعدر

 خواهان آنچه» بین پیوسته تعامل یک عنوانبه طراحی(. 1985نمایند )شیخ و صارمی،  انتخاب

 آن به رسیدن خواهان آنچه. شودمی تعریف «آن به دستیابی چگونگی» و «هستیم آن به رسیدن

 برای. شودمی تعیین مشتری نیازهای اساس بر که شودمی نامیده FR)17 (عملکردی الزامات هستیم

 دامنه یک در هاآن تجسم از استفاده با باید DP)18( طراحی پارامترهای عملکردی، نیازهای ارضای

 .(Suh, 1990) شوند انتخاب فیزیکی

. باشدمی فیزیکی حوزه در ها DP و عملکردی حوزه در ها FR ارتباط شامل طراحی فرایند

 مناسب یها DP انتخاب طریق از ها DP و ها FR بین نگاشت فرایند عنوانبه طراحی یگردعبارتبه

 بنابراین دارد، بستگی طراح فردی خالقیت به نگاشت فرایند. شودمی تعریف شود، برآورده ها FR که

 .دارد وجود طراحی برای خوب حلراه چندین به دستیابی امکان

 است. شدهداده( نشان 1-2های مختلف فرایند نگاشت در شکل )حوزه

                                                 
17 Functional requirement 
18 Design parameter 
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 یریگیم( نگاشت چهار قلمرو تصم4-0شکل )

 

شود. بر اساس آن است مشخص می به دنبالحوزه مشتری توسط نیازهای که مشتری در یک محصول 

های موجود تعریف یکنواختی و همچنین محدودیت ازنظررا  ها FRاین نیازها مهندسین طراحی 

متناظر هستند.  یها FRبه برآورده کردن  مصممدر حوزه فیزیکی  ها DP ازآنپسو  کنندمی

( در حوزه فرآیندی PV، متغیرهای فرآیند )ها DP ازنظر شدهمشخصبرای تولید محصول  یتدرنها

به یک  ها DPو  ها FRاست،  شدهداده( نشان 2-2که در شکل ) طورهمانشوند. تعریف می

 FRتوسط  DPآورند.  به دستشوند تا طراحان یک طراحی با جزئیات کامل تجزیه می مراتبسلسله

شوند. ن میدر سطح باالیی تعیی DPواسطه مشخصات هدر سطح بعد ب ها FRمربوطه همان سطح و 

های شود. این فرآیند برای سیستم( تجزیه، شکستن زیگزاگی نامیده می2-2شکل )طبق  این فرایند

 مقیاس بزرگ بسیار مفید است.
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 یگزاگیز مراتبسلسله( شکستن 0-0شکل )

تواند به سه ( می9-2طبق شکل ) ها DPمرتبط با  یها FRدر فرایند طراحی روابط بین  یطورکلبه

تنها متغیر  DP1( با تغییرaو وابسته باشد. در طراحی مستقل )نمودار  وابسته یمهنشکل مستقل، 

تغییر  FR2یعنی DP2تنها متغیر عملکردی مرتبط با DP2و با تغییر FR1 یعنی DP1عملکردی مرتبط با

( با bمه وابسته )نمودار مانند. در طراحی نینماید و سایر متغیرهای عملکردی ثابت باقی میمی

نیز  FR1،FR2بر تغییر عالوه DP2و با تغییر FR1یعنی DP1تنها متغیر عملکردی مرتبط با DP1تغییر

 FR2و FR1هر دو متغیر عملکردی DP2یا DP1سرانجام در طراحی وابسته با تغییر ؛ ونمایدتغییر می

 کند.تغییر می

 

 یطراح یند( انواع روابط در فرآ9-0شکل )
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 زیر بیان نمود: صورتبهتوان ( فرایند طراحی را می9-2بنابراین طبق شکل )

[FR] = [A][DP] (2-1) 

مناسب برای برآورده ساختن  یها DPای از ( فرایند طراحی شامل انتخاب مجموعه1-2طبق معادله )

FR است که در آن  ها[A] .ماتریس طراحی است 

[A] =

[
 
 
 
 
𝐴11 𝐴12 𝐴19

𝐴21 𝐴22 𝐴29

𝐴91 𝐴92 𝐴99]
 
 
 
 

 

 زیر نشان داد: صورتبهتوان را می Aijیطورکلبه

Aij =
∂FRi

∂DPj
 

(2-2) 

 .DPjبه ازای تغییر میزان FRiعبارت است از میزان تغییر متغیر عملکردی Aijهر جزء از ماتریس

تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات شامل دو اصل اساسی است. اصل استقالل و دیگری اصل اطالعات. 

سروکار دارد و اصل اطالعات به پیچیدگی طراحی  ها DPو  ها FRاصل استقالل با رابطه بین 

 شود:زیر تعریف می صورتبهپردازد. دو اصل )بدیهه( تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات می

 مستقل، طراحی: پذیرد انجام صورت سه به تواندمی که اشاره شد طراحی طورهمانالل: اصل استق

 کندمی ءارضا را استقالل بدیهه مستقل . طرح(شبه وابسته) مستقلنیمه طراحی و وابسته طراحی

. کندنقض می را یک بدیهه و یدآوردهپد عملکردها سایر بر مبتنی عملکردهایی وابسته طرح کهیدرحال

 با باشد یعملکرد ینیازها با مقایسه در طراحی ابعاد ناکافی تعداد از ناشی وابسته طراحی کهیوقت

 طرح و کرد غلبه مشکل این بر توانمی دهندمی افزایش را طراحی تعداد ابعاد که اجزایی کردن اضافه

 بیشتر اطالعاتی یمحتوا بخاطر داشتن مستقلیمهن طراحی. کرد تبدیل مستقل طرحی به را وابسته

 کرده تعیین را آن طراحی ماتریس ابتدا طرح بررسی در. دارد یکمتر ارزش مستقل طراحی به نسبت
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 قبل از طرحی کهیدرصورت خیر؛ یا کندمی نقض را استقالل بدیهه یجادشدها طرح شود تا مشخص

 در نمود، استفاده مؤثر ینحو به ایده توسعه مرحله در بدیهه استقالل از توانمی نداشته باشد وجود

 شوند.می انتخاب دلخواهبه گردد برآورده است قرار که را یعملکرد ینیازها حالت این

در  ها FRاصل استقالل اشاره به این نکته دارد که در طول فرآیند طراحی، با حرکت از  یطورکلبه 

باشد که  یاگونهبهباید  ها DPو  ها FRدر قلمرو فیزیکی، ارتباط بین  ها DPقلمرو عملکردی به 

)قاسمیه و همکاران،  داشته باشدمربوط به آن تأثیر  FRخاص تنها بر  DPانحراف کوچکی در یک 

1931). 

که حداقل اطالعات را در  است: بر اساس اصل اطالعات بهترین طرح، یک طرح مستقل اصل اطالعات

بر دارد. یا به عبارتی در تعیین پارامترهای طراحی از ابزارهایی استفاده شود که احتمال دستیابی به 

 یرهو غ مواد مشخصات ها،معادله ها،نقشه قالب در است ممکن اطالعات هدف را حداکثر نماید. این

 را عملیات توانمی موجود، اطالعات بر آن متقابل اثر و یدشدهتول اطالعات ماهیت به توجه با. باشد

 یک طراحی یبرا مثالً. داد انجام یکمتر هزینه با و ترساده صورتبهیا  و بیشتر هزینه با و ترپیچیده

 استفاده یتولید یفرآیندها و آالتماشین ییکسر از آن تولید جهت و شدهیینتع آن ابعاد بایستی کاال

 به یازن و شده پیچیده بسیار کاریینماش عملیات دهد، رخ اشتباهی ماشین انتخاب در اگر. کرد

 ،داشته اختیار در درستی ابزار اگر که دانندمی همه عبارتی به. خواهد داشت یزیاد اطالعات یمحتو

 به اینکه از قبل که کندمی ایجاد ذهن در را سؤاالتی مسئله خواهد بود. این ترآسان بسیار کار انجام

 :داد پاسخ هاآن به باید ،پرداخته شود گرا یههبد طراحی در اطالعات

 یگیراندازه کمی صورتهب را طرح اطالعات یمحتوا باید چگونه است؟ ماشینی چه اشتباه ماشین

 تأثیر تولید بر طراحی چگونه کرد؟ انتخاب را طرح بهترین اطالعات، سنجش با توانمی چگونه نمود؟

 گذارد؟می



 

23 

 

 پیچیدگی،. رسدمی نظر به مشکل آن کمی سنجش اما است، ساده کیفی صورتبه پیچیدگی بررسی

 وابسته یمهن یا وابسته صورتبه طراحی که یزمان. شودمی کار مطرح یک انجام سختی با ارتباط در

 دقیق مقدار محاسبه یجهدرنت و شده ترپیچیده طراحی ابعاد و یعملکرد ینیازها بین روابط باشد

 مطرح زبانی صورتبه و مبهم اوقات گاهی مرتبط اطالعات. گرددمی ترمشکل اطالعاتی یمحتو

 بر بیشتر موجود یهاروش. است حیاتی و مهم بسیار اطالعاتی یمحتو و سنجش شناسایی. شودمی

 و قطعی عدد شکل به بایستی دسترس در شود اطالعاتمی فرض آن در و بوده احتمال یتئور یمبنا

 یریگاندازه اریمع یک عنوانهب را یآنتروپ هک بود یفرد نیاول 13انونش. شود بیان یابازه صورتبه یا

 تمیلگار وسکمع صورتبه را یاطالعات یمحتو زین 21لسونیو. نموده است یمعرف اطالعات یمحتو

 یارمع چند یهایکنکت توان ازیم اطالعات اصل سنجش منظوربه. داشت انیب تلورانس یک یارضا

 پارامتر هر یاثربخش درجه هایکنکن تیا نمود. استفاده یمراتبسلسله وتحلیلیهتجز یکنکت ای یفاز

)قاسمیه و همکاران،  ندنکیم یریگاندازه یکصفر و  نیب یعدد صورتبه را یردکعمل تابع بر یطراح

1931). 

از طریق  iFR )تابع هدف(  دهنده میزان احتمال دستیابی به نیاز عملکردینشان 𝐼𝑖محتوای اطالعاتی

 باشد.می DPi یزیکیفمتغیر 

𝐼𝑖 = log2

1

𝑝𝑖
= − log2 𝑝𝑖 

(2-9) 

( از همپوشانی دامنه طراحی و دامنه سیستم 4-2طبق شکل ) FRاحتمال دستیابی به نیاز عملکردی 

شود. طبق اصل اطالعات طراحی که دارای حداقل محتوای اطالعاتی برای دستیابی به نیاز حاصل می

که تمام احتماالت برابر بنابراین هنگامی؛ )اهداف طراحی( باشد بهترین طراحی است FRعملکردی 

 کس.یک باشد محتوای اطالعات برابر صفر است و برع

                                                 
19 Sannon 
20 Wilson 
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 یستمس ی( دامنه طراح1-0شکل )

 

 به كمشتر دامنه. گرددمی بیان ابعاد برحسب و نشان داده را سیستم فعلی توانائی سیستم دامنه

 انتخاب یاگونهبه سیستم یک اگر .شودمی اطالق دامنه سیستم و طراحی دامنه بین كاشترا مقدار

را ( سیستم عملکرد محدوده) سیستم بازه بتواند( طرح یهاخواسته محدوده) آن طراحی بازه که شود

 کلیه تا است قادر طرح و بود خواهد طراحی بازه یرمجموعهز سیستم بازه آنگاه دهد پوشش

 نماید. تأمین را ها FRدستیابی به  یبرا انتظار مورد یهاخواسته

 فرایند طراحی در یعملکرد ینیازها تعیین اهداف و بدیهیات بر مبتنی تکنیک طراحی معرفی از قبل 

 در تواندپذیرد و میمی انجام یترمنظم صورتبهطراحی  این تکنیک از استفاده با اما بود مشکل

 فراهم هاپروژه كدر یبرا چارچوبی یک فناین  .رود به کار یچندبعد و پیچیده مسائل طراحی

در  یگیرتصمیم بدین ترتیب .نمایند طراحی را اهداف شرکت و هاخواسته تا قادرند افراد آورد ومی

)قاسمیه و  شودانجام می ممکن نحو بهترین ها بهها و اجرای آنطراحی پروژه انجام مراحلنحوه 

 .(1931همکاران، 
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 شدهیبررس منابع 0-0-0

 و یداخل معتبر مقاالت و یدکتر ،ارشد یکارشناس یهانامهانیپا ازجمله مختلف منابع یبررس با

 .شده استارائه آمدهدستبه یهانهیشیپ ،یخارج

 جهان سرتاسر در یاریبس افراد یول باشدیم نو نسبتاً یروش اگرچه اتیهیبد بر یمبتن یطراح

 مورد رانیا در عیبد روش نیا متأسفانه یول اندداده اختصاص موضوع نیا به را خود مقاالت و نامهانیپا

 خ،یش دکتر یآقا توسط اتیهیبد بر یمبتن یطراح ینهدرزم یدکتر رساله کی. شده استواقع غفلت

 و اتیعمل تیریمد طهیح در کیتکن نیا از شانیا. شده استانجام شاهرود یصنعت دانشگاه دانشیار

 با ستمیس یطراح بر یلیتحل یکردیرو داشتن پژوهش نیا یهاینوآور از. اندبرده بهره ناب دیتول

 یمعرف و معتبر یبندزمان جهت اییهچندال نگرش با ستمیس یسازمدل ،یهیبد اصول از استفاده

 (.1987باشد )شیخ، یم ستمیس یطراح در مطروحه اصول سنجش لیتسه یبرا ییهافن

 طراحی اصول از استفاده با سواری خودروی بر انتخاب تاٌثیرگذار عوامل شناسایی گر،ید یقیتحق در

 هدف. گرفته است صورت شاهرود صنعتی دانشگاه در ناظمی مرتضی یآقا توسط بدیهیات بر مبتنی

 یو کم کیفی معیارهای به با توجه سواری خودروی مختلف هایگزینه ارزیابی و تحلیل ق،یتحق نیا

 خودرو بهترین مورد در گیرییمتصم برای یسمیمکان تحقیق این اصلی هدف. باشدیم زمانهم طوربه

 و بدیهیات بر مبتنی طراحی ترکیب برای است روشی پیشنهاد پژوهش این. باشدیم بازار در

)ناظمی،  روش دو نتایج از استفاده با نهایی یبندرتبه به رسیدن و مراتبی سلسله وتحلیلیهتجز

1931.) 

از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات برای تعیین روایی و  یمؤدخانم نجمه ای دیگر در مطالعه

با  هایطراحو به معرفی چارچوبی برای ارزیابی  کرداستفاده  شدهیطراحسنجش مطلوبیت ساختار 

 (.1931، یمؤد) پرداخته است گیرییمتصم هاییکتکنکمک 



 

26 

 

 یطراحاز تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات در  1934در سال  شیخ، عباسی طالیی و عباسی

برای انتخاب منابع درس مدیریت عملیات رشته  یدرس یهاکتاب ینمند جهت تدونظام یچارچوب

 (.1934، و همکاران مدیریت در مقطع ارشد استفاده کردند )شیخ

 تولیدی یهاستمیسکاربرد تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات در طراحی  0-0-9

. باشدمی تولید فرایند طراحی و فرایندها، هاروش شامل که بزرگ چارچوبی یتولید سیستم طراحی

، مواد، آالتماشین شامل بزرگ کارخانه یک تا یتولید سلول از یک است ممکن یتولید سیستم یک

. باشد برداشته در را و اطالعات خدمات، محصوالت انواع تولید منظوربه اطالعات و انسانی ینیرو

 اساس بر یتولید یهاسیستم طراحی از خوبی یهانمونه (1-2)جدول  در گرفته صورت یهاپژوهش

 .باشدمی بدیهیات بر مبتنی اصول طراحی

 ی سیستم تولیدیدر طراحتکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات  ( استفاده از4-0) جدول

پژوهشگران نام پژوهش مربوطه  

 از یزیاد تعداد یبرا آل یدها سیستم ساخت طراحی یبرا روشی ارائه

 شدهیفتعر آن افزارنرم یکه برا یدورها طی در مشابه یفیتباک محصوالت

 تحویل زمان و هزینه، کیفیت طراحی این رفته در کارب یمعیارها. باشد

 طراحی به AD اصول از استفاده با که است بار اولین این پژوهش. است

 سیستم در آن از اصول که پردازدمی مختلف تولید چند با سیستم یک

 .شودمی گرفته کار به ناب تولید

 

 

(Suh, Cochran, & Lima, 1998) 

 یتولید یواحدها به یتولید سیستم تبدیل یبرا روش یک پیشنهاد

 بهتر مدیریت منظوربه یرمتمرکزغ و بیشتر یپذیرانعطاف منظوربه کوچک

 طراحی استقالل اصل و ناب مدیریت اساس اصول بر روش این. مؤثرتر و

 ت.اس شده یگذارپایه بر بدیهیات مبتنی

 

(Cochran, Eversheim, Kubin, & Sesterhenn, 

2000) 

 از با استفاده که سنتی یتولید سیستم تبدیل یبرا رویکرد یک طراحی

 تلفن به اتصال امکان با یتولید سیستم به، پذیردمی هدایت یکار فرایند

 طراحی و یکاربرد ینیازها مجموعه از استفاده .فرایند انجام یبرا همراه

 این هایینوآور دیگر از یتولید سیستم طراحی ابعاد در سلسله مراتبی

 .باشدمی پژوهش

 

 

 

(Kulak, Durmusoglu, & Tufekci, 2005) 

 

 در مدل که این ناب یتولید سیستم طراحی یبرا یسازمدل یک پیشنهاد

شده  بنانهاده متغیرها روابط بین، طراحی ابعاد، سیستمی الزامات قالب

 با سازییادهپ در موجود یهااز کاستی یبسیار مطالعه این در. است

، شودمی متقابل روابط در یسازشفاف باعث استقالل که اصل از استفاده

 .است شده جبران

 

)Houshmand & Jamshidnezhad, 2006( 

 با تحویل سفارش تا زمان کردن کوتاه منظوربه استقالل اصل از استفاده

 .سیستمی بین متقابل رابطه حذف

(Nakao, Kobayashi, Hamada, Totsuka, & 

Yamada, 2007) 
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 مدیریت از حمایت AD یکتکن از استقالل اصل بر مبتنی مدل یک ارائه

 این در. باشدمی اطالعات یآورفن و اطالعات مدیریت، ینتأم زنجیره

 در اطالعات مدیریت یهافعالیت نمودن هماهنگ منظوربه روشی مطالعه

 است شدهداده توسعه، استقالل اصل از استفاده با ینتأم زنجیرهبا  رابطه

 

(Schnetzler, Sennheiser, & Schönsleben, 

2007) 

 یشنهادشدهپ از استفاده با کارآمد یادار عملیات طراحی منظوربه روشی

 که دارند ادعا پژوهش در این استقالل اصل AD در پژوهشگران. است

 از وکارکسب شدن یو رقابت یادار عملیاتبهبود  باعث شدهیانب روش

 .گرددمی تولید تا سفارش کاهش زمان طریق

 
 

(Durmusoglu & Kulak, 2008) 

 مبتنی طراحی تکنیک از استفاده با چابک تولید سیستم طراحی مدل یک

 دستورالعمل یک مذکور مطالعه در پژوهشگر .است کرده بیان بدیهیات بر

 و روش، ابزار کردن مشخص برای طراحی فرایند مراحل از کارآمد و جامع

 الکترونیکی کلیدهای تولید شرکت در چابک تولید سیستم طراحی منابع

 .است داده ارائه هند کشور در

 

 

(Vinodh, 2011) 

 پذیرمقیاس و یریتکرارپذ. کردند معرفی را ییرتغقابل تولیدی سیستم یک

 یک انتها در پژوهشگران. است شدهیمعرف سیستم هایویژگی از بودن

 .اندداده تشریح را شدهارائه سیستم از موردی مطالعه

 

(Matt & Rauch, 2013) 

 سریع واکنش و جهانی یهارقابت با مقابله برای مجدد تولید سیستم یک

 شرایط در شدهیطراح سیستم در ؛ کهکردند ارائه مشتری قاضایت به

 در تغییر با و مختلف یهابخش بردن بین از یا کردن اضافه با گوناگون

 به وجود سیستم ساختار در موردنظر تغییر مربوطه افزارنرم یسینوبرنامه

 .آیدیم

 

(Puik, Gerritsen, Smulders, van Huijgevoort, 

& Ceglarek, 2013) 

 برای تولید هاییستمس طراحی برای بدیهیات بر مبتنی طراحی تکنیک از

 حفظ و ایجاد در خاص طوربه مقاله. کردند استفاده عملیاتی مزیت ایجاد

 .دارد تمرکز تأمین زنجیره هاییتقابل و سازمان

 

(Arcidiacono & Brown, 2013) 

بر  یمبتن یطراح یکو تکن یساختار طراح یسماتر یکپارچگی

ارتباط بهتر  یقمحصول از طر یطراح یندموجب بهبود فرا یهیاتبد

 .شودیم یطراح یو پارامترها یالزامات عملکرد ینب

 

(Rizzuti & De Napoli, 2014) 

 

 

 

 های فازی شهودیمجموعه 0-9

 اطالعات با برخوردوجود دارد،  واقعی دنیایدر  یسیستم هر در ناچاربه قطعیت عدم که طورهمان

 کنترل، برای شدهساخته هایمدل. است روزمره زندگی در چالشیک  و طبیعی امر یک مبهم

 توصیفات درون یدرستبه باید قطعیت عدم همچنین و هاسیستم گونهاین تشخیص و بینیپیش

 بزرگ چالش یک طوالنی زمانمدت برای نامعلوم اطالعات با داشتن سروکار .شوند دهگنجان سیستم

 نظر در احتمال نظریه برحسب صرفاً اطمینان عدم ،میالدی 1361 سالاینکه در  تاآمد حساب میبه

 عدم بین ابهام بدون ظاهربه ارتباط این. بود فهمقابل بودن یتصادفیا  «رندم» عنوانبه و گرفته شد
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 تحت شرایط توصیف به قادر که احتمال نظریه از متمایزریاضی  تئوری چندین با احتمال، و قطعیت

 پدیدار به شروع 1361 سالاوایل  در که هانظریه این ترینشدهشناخته .شد یمواز بودند قطعیت عدم

 ,Dempster) 21شواهد نظریه ،(Zadeh, 1965) فازی هایمجموعه نظریه: از اندعبارت کردند، شدن

1967a1967b, 1968, )، (Shafer, 1976)، 22امکان تئوری (Negoita, Zadeh, & Zimmermann, 

 و (Pawlak, 1982) 24راف مجموعه تئوری ،(Sugeno, 1974) 29فازی گیریاندازه تئوری، (1978

 , ;K. Atanassov, 1983K. T. Atanassov, 1999) 25شهودی فازی هایمجموعه تئوری یتازگبه

 هاینظریه توسعه .شده است دنیا سرتاسر در محققان از بیشتری تعداد تحریک باعث که (2012

 .G. Klir & Yuan, 1995; G) دارد وجود اطمینان عدم از متفاوت نوع چندین که داد نشان ذکرشده

J. Klir, 1987, 2005; G. J. Klir & Folger, 1988; G. J. Klir & Wierman, 1999) سه برای و 

 اطالعات -تریکل اصطالح از بحث عمدتاً ادامه در بود. تباطدر ار بودن تصادفی با قطعیت عدم سال

 هایمجموعهو تحلیل  مشاهده برای .خواهد شد استفاده( شودنیز می بودن یتصادف شامل که) 26ناقص

 اول نگاهدر  ناقص، اطالعات نمایش برای ابزار یک عنوانبه و مناسب اندازچشم یک در شهودی فازی

 .پرداخته شود فازی مجموعه نظریه اهمیت و ظهور چگونگی به، بهتر است

 و نمایش برای کارآمد و ساده ابزار یک عنوانبهمیالدی  1365 سال در زاده توسط فازی نظریه

 -غیره  و زیادی تعداد ،بلندقد مردان گویند،می که زمانی ،مثال برای - مبهم مقادیر و مفاهیم پردازش

 عدم و عضویت عناصر بین ناگهانی نه، تدریجی انتقال ذاتشان اینکه دلیل به هااین مجموعه. شد ارائه

 هدف این به زاده. گیرندمی قرار رایجو  دقیق ریاضیات محدوده از فراتر، است مجموعه یک در عضویت

 تابع با است {1،1} در مقادیرش که قطعی کالسیک از معمولی مشخصه تابع کردن جایگزین با

 ،کندرا فراهم می[ 1،1] فاصله در عضویت درجه نمایش برای مقادیری امکان انتخاب که عضویت

                                                 
21 evidence theory 
22 possibility theory 
23 theory of fuzzy measures 
24 rough set theory 
25 theory of intuitionistic fuzzy sets 
26 Imperfect information 
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 مجموعه یک از عنصر هر برای ایفاصله واحد در حقیقی مقدار یک تعیین ،یگردعبارتبه .یافتدست

 .است شدهداده عنصر عضویت درجه دهندهنشان مقدار این ؛ کهاست ضروری فازی،

 یک تعریف برای دیگری روش عنوانبه اندازچشم این در تواندمی شهودی فازی مجموعه مفهوم

 یک از استفاده با- مبهم مفهوم تعریف برای دسترس در اطالعات که زمانیمطرح شود.  فازی مجموعه

 این فازی مجموعه تئوری در اساسی فرض .نیست کافی -شد ذکر باال در که طورهمان فازی مجموعه

 عدد یک عنوانبه را فازی مجموعه یک در عنصر یک عضویت از ایدرجه اگر مثال، برای که است

 یینتع a -1 خودکار طوربه عضویت عدم درجه پس ،a گویندمی ،شود مشخص[ 1،1] از حقیقی

 حداکثر عضویت عدم مقادیر که است این بر فرض شهودی فازی مجموعه نظریه در عوض، در. شودمی

 بین اختالف(. است 1 حداکثر عضو عدم و عضویت مقادیر مجموع ،یگردعبارتبه) باشد a-1 باید

 مورد در تردید) دهدمی را دانش کمبود بیان اجازه ،1 مقدار و عضویت عدم و عضویتدرجات  مجموع

 مبهم اطالعات توانمی بهتر روش این در(. مجموعه یک به عنصر یک عضویت عدمهم  و عضویتهم 

 یدبا ،واقعی دنیای ی درروند یا پدیده هر یسازمدل و وتحلیلیهتجزبرای  که است واضح. کرد مدل را

 .گرفتدر نظر  را ناقص اطالعات ذاتی یهاجنبه تنوع

 او ایده ،درواقع. کرد معرفی را شهودی فازی مجموعه مفهوم یالدیم 1381 سال اواسط در آتانوسوف

 عضویت درجه با فقط( صراحت) دقت عدم آن در که کالسیک فازی هایمجموعه برخالف که بود این

 متمم 1 تا خودکار طوربه تنها عضویت درجه از عضویت، عدم درجه برای و شودمی مشخص[ 1،1] از

 هستند،[ 1،1] از اعدادی عضویت عدم و عضویت درجه دو هر شهودی فازی هایمجموعه در گیرد،می

 .نیست یک لزوماً هاآن مجموع اما
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 اصلی تعاریف 0-9-4

 مجموعه از کلیتیا  تعمیم یک عنوانبه تواندمی شهودی فازی مجموعه یک از آتانوسوف کلی تصور

 مجموعه یلهوسبه مبهم مفهوم یک تعریف برای دسترس در اطالعات که مواردی در، شود دیده فازی

 .کنیممی شروع فازی مجموعه و مجموعه یک پایه تعاریف از ما. نیست کافی معمولی، فازی

 قطعی مجموعه 0-9-4-4

 صفات کهاست  عناصر از منتخبی مجموعه، یک. است ریاضیات در اساسی مفاهیم از یکی مجموعه

 ،مثالعنوانبه باشد،می مشخص یحدومرزها دارای( قطعی مجموعه) کالسیک مجموعه. دارند مشابه

 :دارد وجود احتمال دو تنها

 A مجموعه به است متعلق X ءجز یک •

 A مجموعه به نیست متعلق Xء جز یک •

 .شود بیان آن مشخصه تابع با تواندمی کالسیک مجموعه یک

 ما داریم: X (XA)از  A یرمجموعهزو یک  Xبرای یک مجموعه  (4-0) تعریف

φA(x) = {
1 x ∈ A
0 x ∉ A

 

 

(2-4) 

به شکل زیر تعریف  Aیک مجموعه قطعی  φA(x). با استفاده از این تابعXدر  Aتابع مشخصه 

  :شودیم

A={< 𝑥,φA(x) >/𝑥 ∈ 𝑋 } (2-5)  

 

 .مجموعهیک  به باشد متعلق «حدی تا» تواندینم عنصر یک قطعی مجموعه یک برای
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 مجموعه فازی 0-9-4-0

 معرفی زاده توسط فازی مجموعه مفهوم. باشدمی قطعی مجموعه یک از تعمیم یک فازی مجموعه

 هر برای که شودمی مشخص Aμ ´عضویت تابع توسط X مرجع مجموعه در A´ فازی مجموعه یک. شد

 مجموعه در x عضویت درجه که شودمی تعیین Aμ´ (x) ∋ [1،1] حقیقی مقدار یک  X ∈x عنصر

 .کندمی بیانرا  ´A فازی

توسط زاده به شکل زیر   X={𝑥}در  ´Aیک مجموعه فازی  (Zadeh, 1965)(0-0)تعریف 

 :است شدهفیتعر

A={< 𝑥, μA´ (𝑥) >/𝑥 ∈ 𝑋 } (2-6)  

 

  X ∈xبرای هر عنصر ´μA .باشدیم A´تابع عضویت مجموعه فازی : A´μ :X ← [0,1] (x)جایی که 

 .دهدیمرا نشان  ´Aمیزان عضویت به مجموعه فازی 

است که توسط  A یاز مجموعه قطع یمتعم یک ،´A یمجموعه فاز یککه در باال ذکر شد،  طورهمان

افتد یاتفاق م وقتی A´در  x یکامل برا یتشود. عضوینشان داده م X →{0,1A𝜑 :{  توابع مشخصه

 یتدرجه عضو یکمجموعه کالس برخالفاما  ´Aμ= (x) 0 یکامل برا یتو عدم عضو ´Aμ= (x) 1که 

     یاز مجموعه قطع یتاست. تابع عضو یمجموعه فاز یک یاست. هر مجموعه قطع قراربر یزن یگرد

X ⊆ A شود.ینشان داده م یرتوسط تابع مشخصه ز 

μA(x) = {
1 x ∈ A
0 x ∉ A

 (2-7) 
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 مجموعه فازی شهودی 0-9-4-9

مجموعه  یک. (K. Atanassov, 1983) شد یمعرف آتاناسوفتوسط  یشهود یمفهوم مجموعه فاز

 است. یمجموعه فاز یکاز  ییمتعم یشهود یزفا

 یک (K. T. Atanassov,1986, 1999 K Atanassov, 1983, 2012 ; .) ()اتاناسوف (9-0)تعریف 

 :شودیمزیر تعریف  صورتبه Xدر  Aمجموعه فازی شهودی 

A={< 𝑥, μA(x), νA(x)  >/x ∈ X } (2-8)  

 

 جایی که

μA: X →[0,1] 

νA: X →[0,1] 

 با شرایط

0≤ μA(x) + νA(x) ≤ 1 ∀x ∈ X (2-3)  

 

 به x ∈ X عنصر یتو درجه عدم عضو یتدهنده درجه عضونشان یببه ترت νA(x) و  μA(x)اعداد 

 باشد.یم Aمجموعه 

 باشد:یم یربه شکل ز یشهود یاز مجموعه فاز اییرمجموعهز یهر مجموعه فازآشکار است که 

FS: {< x,μA(x),1−μA(x) > /x ∈ X} (2-11)  

 

 (K. T. Atanassov, 1986, 2012 1999K. Atanassov, 1983 ;) آتانوسوف() (1-0) تعریف

 برای یک مجموعه فازی شهودی ما خواهیم داشت:
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πA(x) = 1−μA(x) − νA(x) (2-11)  

است  کمبود دانش کنندهیانب A. πA(x) در مجموعه x( عنصر یدترد یه)حاش یشهود یشاخص فاز

 :xبرای هر واضح است که  .یرخ یا Aمتعلق است به  x یاکه آ

0≤ πA(x) ≤1 (2-12)  

 

 :x ∈ Xجایی که  ´Aبرای هر مجموعه فازی 

 
(2-19)  

 

از  یگرید یهادرجه یمعرف یبه معن یفاز یهاعهمجمو یجابه یشهود یفاز یهااستفاده از مجموعه

 ینباشد. چنیم فازی یا قطعی( به مجموعه یدترد یهو حاش یتعدم عضوجه شامل دراستقالل )

 بهتر یفتوصو  ابهاماتنشان دادن  برای تریدقیق جزئیات به ما، یفاز یهااز مجموعه یمیتعم

 .دهدیم یواقعدنیای  از مشکالت یاریبس

 یرپردازش تصو یهااز مناطق نمونه یاری( در بسیتمقدار عدم عضو در کنار) یدترد یهمحاسبه حاش

Bustince, Mohedano, Barrenechea, & Pagola, 2006)(، نامتوازن  یهااز کالس یبندطبقه

(Eulalia Szmidt & Kukier, 2006, 2008a, 2008b)، و  گیرییرأمذاکرات،  ی،گروه یریگیمتصم

 Eulalia Szmidt, 2014; E Szmidt & Kacprzyk, 1998; E Szmidt & J) است یاتیح یگرد یطشرا

Kacprzyk, 2000; Eulalia Szmidt & Kacprzyk, 2001, 2002, 2006). 

 روروبه نظرات انسان راظها با که ییطدر شرا تواندیمها مدل یهبر پا یشهود یفاز یهامجموعه

 :یمشویبا سه نوع پاسخ مواجه م ما در این شرایط باشد. مناسب بسیار شویمیم

 بله، -
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 ،خیر -

 یل)به دال نیست یبندطبقهقابلبله یا خیر  صورتبه یعنی کردن( ی)خودداراز پاسخگویی  یزپره -

 هاینهگز با همه»، «دهمخواهم پاسخ ینم»، «یستممطمئن ن»، «دانمینم» مثالعنوانبهمختلف، 

 (.یرهو غ «هستم موافق

 یمجموعه فاز یتکه ماه (K. T. Atanassov, 1999) آتاناسوف توسط شدهدادهارائه  مثال یردر ز

 .دهدینشان م یفاز یهامجموعه را با آنو تفاوت  ی،شهود

از همه کشورها با دولت منتخب  یامجموعه X یداجازه ده (K. T. Atanassov, 1999) (4-0مثال )

 یرأبه دولت مربوطه  مردماز  یدرصد x ∈ X هر کشور یبرا یمدانیم که ما یدمردم باشند. فرض کن

 نظردر ν(X) = 1-μ(X) نیز  ؛ وμ (X) = M (X) / 100و  (X)نشان داده  Mبا  این تعداد رااند. داده

. با اندنداده یرأ منتخب دولت بهکه است  دهندگانیرأاز  یعدد مربوط به آن بخش ین. ابگیرید

، حالینباا. گرفتدر نظر  ییشترب یاتجزئ با توانیمرا مقدار  ینا  یفاز هایهمجموع یهاستفاده از نظر

امکان نشان پس  ،شود یفخارج از دولت تعر دافرا یاشده به احزاب تعداد آراء داده عنوانبه ν (X)اگر 

مربوط به  مقدار که وجود دارد اندنداده یرأحزاب ااز  یکیچهکه به  دهندگانیرأاز  یبخش دادن

و واضح  دادل یشکت را{x,μ(x),ν(x) |x ∈ X }توان مجموعه یم ینبنابرا است. μ(x)-ν(x)-1 هاآن

 .μ(x)+ ν(x) ≥0  ≥ 1  است که

به دولت منتخب( و عدم  دهندگانیرأمجموع درجه عضویت ) که متمم شدهمشخصقدار این م

 27یا شاخص شهودی حاشیه تردید با عنوانرا  باشدیمبه سایر احزاب( از یک  دهندگانیرأعضویت )

 .شودشناخته میمجموعه فازی شهودی  در

                                                 
27 intuitionistic index 
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 فازی یهامجموعه کوتاه بر یامقدمه 0-9-0

 مفاهیم پایه 0-9-0-4

 :اگر و فقط اگر، A´ =Ø، شودیممجموعه تهی گفته  Xدر  A´به یک مجموعه 

 

(2-14)  

اگر . ⊇ ´B A´،باشدیم X در B´ یاز مجموعه فاز یرمجموعهز یک Xدر  شدهیفتعر A´یمجموعه فاز

 :تنها اگر و

 
(2-15)  

 

 اگر و تنها اگر: A  =´B´، برابر هستند، Xدر مجموعه مرجع یکسان  شدهیفتعر B´و  A´دو مجموعه 

 

(2-16)  

 یحداقل برا یتشود اگر و تنها اگر تابع عضوینرمال گفته م Xدر  شدهیفتعر A´ یمجموعه فازبه 

 ،بدهد 1عضو مقدار  یک

(2-17)  

 

 .نامندمی نرمال یرغیک مجموعه فازی را  صورت ینار در غی

یا قطعی است که  یفاز یرغ، یک مجموعه Xدر  A´، از یک مجموعه فازی A supp´مجموعه ساپورت 

 :شودیمبه شکل زیر تعریف 

(2-18) 
 

 Ø ⊆ suppA´ ⊆ X جایی که
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 :شودیم یفتعر زیر مطابق است یفاز یرغمجموعه  یککه  Xدر  ´A یمجموعه فاز یک یبرا αبرش 

(2-13)  

 

 .آیدبدست میقوی  αدر رابطه باال  برش  ”≤“بجای  ”,<“با جایگزین کردن

 طوربه هابا آن توانیمو  مهم هستند یاربس هاآن یو کاربردها یهر دو تئور نظرازنقطه α یهابرش

 کرد. یگزینجا یفاز یرغ یهااز مجموعه یتوال یکرا با  یمجموعه فاز یک یفردمنحصربه

 فازی یهامجموعهمنتخب در  یگراهاعمل 0-9-0-0

های قطعی شمال اجتماع، اشتراك و های فازی، درست همانند مجموعهاصلی در مجموعه یگراهاعمل

 شوند.توابع عضویت تعریف می بر اساسباشد که مکمل می

زیر تعریف  صورتبه، «نفی»وط به رابط بمر ،Xدر مجموعه مرجع  A´از مجموعه فازی  CA´مکمل 

 :شودیم

(2-21) 
 

 

 صورتبه «و»شود و مرتبط است با رابط نوشته می .´A´∩ Bکه  Xدر  ´Bو  ´Aاشتراك دو مجموعه 

 شود:زیر تعریف می

(2-21) 
 

 

 .a∧b = min(a,b)، برای مثال باشدیم، عملگر مینیمم "∧"جایی که 
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 صورتبه «یا»و مرتبط است با رابط  شودیمنوشته  .´A´+ Bکه  Xدر  ´Bو  ´Aاجتماع دو مجموعه 

 :شودیمزیر تعریف 

(2-22) 
 

 

 .a∨b = max(a,b)مثال ، برای باشدیممم ، عملگر ماکزی"∨ "جایی که 

 .شودیمکونرم( نامیده -tنرم )-sنرم و -tدر باال،  شدهیفتعراشتراك و اجتماع  یطورکلبه

 :شودیمزیر تعریف  صورتبهنرم -tیک 

(2-29)  

 

 :کنندیمخصوصیات زیر را برآورده  a,b,c ∈ [0,1]برای هر  کهیطوربه

 t(a,1) = a، عضو واحد است 1مقدار  .1

 مثالعنوانبهیکنواختی.  .2

 

 مثالعنوانبه ییجاجابه .9

 

 مثالعنوانبه یریپذشرکت .4

 

 .t(a,0) = 0است و  یکاهش یرغنرم یکنواخت و -tیک 
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 :شودیماشاره  هانرم t ینپرکاربردتردر ادامه به تعدادی از 

 که بیشترین کاربرد را در بین  مینیممt-دارد هانرم 

(2-24)  

 

 ضرب جبری 

(2-25)  

 

 T-نرم لوکاسویچ 

(2-26)  

 

s-  نرم کهt- شودیمزیر تعریف  صورتبه شودیمکونرم نیز نامیده: 

(2-27) 
 

 

 

 :کنندیمخصوصیات زیر را برآورده  a,b,c ∈ [0,1]برای هر  کهیطوربه

 .s(a,0) = aمقدار صفر عنصر واحد است و  .1

 مثالعنوانبهیکنواختی.  .2

 

 مثالعنوانبه ییجاجابه .9
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 مثالعنوانبه یریپذشرکت .4

 

 :شودیماشاره  هانرم s ینپرکاربردتربه تعدادی از در ادامه 

  ینترپراستفادهماکزیمم که s- باشدیمنرم 

(2-28)  

 

 ضرب احتمالی 

(2-23)  

 S-نرم لوکاسویچ 

(2-91)  

 نرم را دارد.-sنرم امکان بیان به شکل یک -tاست که یک  توجهقابلاین نکته 

(2-91)  

 

 فازی شهودی یهامجموعهبر کوتاه  یامقدمه 0-9-9

با  بازنمایی. شودمیشروع  یشهود یمجموعه فاز یهندس یشبحث در مورد دو نما بابخش  ینا

 یمجموعه فاز یفتوص ینو همچن (یتو مقدار عدم عضو یتاستفاده از دو اصطالح )مقدار عضو

و  یتعدم عضو یت،عضو یر. استفاده از سه اصطالح )مقادشودیم یدوبعد یشیمنجر به نما یشهود

 .دهدیم یجهنت بعدی رای سهیشنما یشهود یمجموعه فاز یحات( در توضیدترد یهحاش
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 .K. Atanassov, 1994; K. T) آتانوسوفتوسط  یشهود یاز مجموعه فاز یهندس یهایشنما دیگر

Atanassov, 1986, 2012) یشهود یمجموعه فاز یو روابط رو یهپا یگراهاعمل، در ادامه. شدهارائه 

 قرار خواهد گرفت. موردبحث

 فازی شهودی یهامجموعهنمایش گرافیکی از  0-9-9-4

 یر، مجموع مقادA یشهود یمجموعه فاز یکمتعلق به  xهر عنصر  یکه برا یدداشته باشخاطر  به

 ؛یعنیاست،  برابر یک یشهود یو شاخص فاز یتعدم عضو یت،عضو

(2-92)  

 

ما  .باشدی[ م1،1متعلق به ] یشهود یو شاخص فاز یتعدم عضو یت،عضو یراز مقاد یکو هر 

که در آن  MNHمثلث  یک آن( که در داخل 5-2)شکل  یمکن مکعب واحد تصور یک یمتوانیم

 .(Eulalia Szmidt & Janusz Kacprzyk, 2000) شده است برآورده معادله باال

 

 دیشهو یفاز یهامجموعه یبعدسه یکیگراف یش( نما1-0شکل )
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که در آن مختصات هر عنصر متعلق به است  مقطع سطح یک دهندهنشان MNHمثلث  ،یگردعبارتبه

سه  یقاز طر MNHکرد. هر نقطه متعلق به مثلث  یانتوان بیرا م یشهود یمجموعه فاز یک

 باشد. نقطهیم یعناصر قطع دهندهنشان Nو  M یاز. امت(μ,ν,π): است شدهیفتوصمختصات 

(1،1،1)M یعنی باشدیم یشهود یمجموعه فاز یکطور کامل متعلق به به ناصرع دهندهنشان μ = 1. 

، باشدیم یشهود یمجموعه فاز یکبه  عدم تعلق طور کاملعناصر به دهندهنشان N(1،1،1نقطه )

 ها بهآن آیا اینکه،به گفتن  یستیمنکه ما قادر ی است عناصر دهندهنشان H(1،1،1) نقطه .ν = 1یعنی 

( π = 1 یشهود ی)شاخص فازدر آن  که یامجموعه. خیر یا تعلق دارند یشهود یفاز یک مجموعه

 یهااز جنبه یاریبس یشنما یکند و به معنیفراهم م یجذاب یاربس اطالعات یریتفس یناست. چن

 یفاز یهاعهعناصر متعلق به مجمو دهندهنشان π =0که در آن  MN. بخش باشدمی اطالعات ناقص

تواند یم یشهود یمجموعه فاز یک یفتوص مقادیراز  یگرد یبهر ترک .باشدیم (μ + ν = 1) یککالس

 یمجموعه فاز یکاز عناصر متعلق به  یکهر  ،یگردعبارتبه. داده شودنشان  MNHدر داخل مثلث 

بیان  (5-2شکل )مطابق  MNHمتعلق به مثلث  (μ ،ν ،π)نقطه نشان  یک عنوانبهتوان یم یشهود

 .شود

را  یدوبعدفازی شهودی در فضای  یهامجموعهبرای  ممکن هاییشنما( یکی دیگر از 6-2شکل )

 .دهدیمنمایش 



 

42 

 

 

 فازی شهودی یهامجموعه یدوبعد یکیگراف یش( نما1-0)شکل 

 

که  یشهود یمجموعه فاز یک یفبه تعر یممستق طوربه شدهارائه یهندس یرالزم به ذکر است که تفس

 باشدیم، مرتبط (K. Atanassov, 1983; K. T. Atanassov, 1999) شدهیمعرفآتانوسوف توسط 

 فازی شهودی یهامجموعهروی  عملگرها 0-9-9-0

و روابط  یاتدر عمل (K. T. Atanassov, 1999) آتانوسوف یلهوسبه شدهیمعرف یجبخش شامل نتا ینا

 یرو یاتروابط و عملبه  مربوط یفتعار واسطهبه عطف . نقطهباشدیم یشهود یمجموعه فاز یرو

معکوس، روابط و  یانداز. در چشمگرفته استشکل ،یافتهگسترش ینجاکه در ا یفاز یهامجموعه

 .روندیم اربک، یدجد یفتعار یناز ا یدر موارد خاص یفاز یهامجموعه یبر رو یاتعمل

 است. شدهیفتعر یشهود یفاز یهامجموعه یبر رو یاتو عمل یروابط اساس ینجادر ا

 (K. T. Atanassov, 1999) آتانوسوف (1-0) تعریف

 یمعن iffشود ) یفتواند تعریم یرز یاتروابط و عمل Bو  A یشهود یمجموعه فاز جفت ازهر برای 

 ؛و تنها اگر( اگر :دهدیم
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 فازی شهودی یهامجموعهروابط روی  0-9-9-9

را  یمجموعه فاز یک یت،تابع عضو یعنی، عبارت یک، داده شدنشان  باال در تعاریف که طورهمان

 صحبت یشهود یفاز یهامجموعه با که در ارتباط یزمان کهیدرحال، کندیم یفتوصطور کامل به

 ابطهر یککه  یتفاوت مشابه زمانهمین الزم است.  )تابع عضویت و عدم عضویت( عبارتدو  شودمی

 وجود دارد.، شودمی یفتعر یشهود یرابطه فاز یکو  یفاز

 یرو شودیم یفتعر Y = {y} و X ={x} یفاز یرغدو مجموعه  ینب یرابطه فاز یک (1-0) تعریف

 R ⊂ X ×Y = {(x,y): x ∈ X,y ∈Y} . برای مثالX ×Y یدکارت جدول یک

(2-99) 
 

 

به هر جفت  یافتهاختصاص R یرابطه فاز یکاز  یتتابع عضو یک μR: X ×Y →[ 1،1]که  ییجا

(x,y), x ∈ X, y ∈ Y [1،1] یتاست. درجه عضو ∈ μR(x,y) یشدت رابطه فاز یریگاندازه توصیف 

R ینب x  وy باشدیم. 

 دهندهنشانکه  Rفازی  ارتباط ,Y = {Paul, Jim} و X = {Al, Bob, Clark}  اگر (0-0مثال )

 :شودیماست به شکل زیر بیان  «شباهت»

R = (Al, Paul)/0.5+ (Al, Jim)/0.3+ (Bob, Paul)/0.6+ 

+ (Bob, Jim)/0.4+ (Clark, Paul)/0.9+ (Clark, Jim)/0.1 

( «خود ما» یذهن یهاجنبه)با توجه به شباهت وجود دارد پل و کالرك  ینخوانده شود: ببرای مثال 

و  1.1درجه  اتنها ب -و کالرك  یمج ینکم ب نسبتاًو شباهت  باال یارتا حد بس یعنی، 1.3درجه  اب

شود.  دهنشان دا یسفرم ماتر یکاست در  ( ممکنX ×Yمحدود  یفضا یک)در  ی. هر رابطه فازیرهغ

 باال است. «شباهت»رابطه مربوط به  یرز یسماتر
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 یهمتا عنوانبه تواندیم یشهود یفاز R یرابطه یفتعر ی،شهود یفاز یامجموعه یفبا توجه به تعر

 شود. یمعرف یرابطه فاز

 :(K. T. Atanassov, 1999)(آتاناسوف) (1-0) یفتعر

 جدول یک یرو شودیم یفتعر Y = {y} و X = {x} یفاز یردو مجموعه غ ینب یرابطه فاز یک

 :آیدیمدست هوب R ⊂ X ×Y = {(x,y): x ∈ X,y ∈Y}. . برای مثالX ×Y یدکارت

(2-94) 
 

 در شرایطی که:

(2-95) 
 

 

به هر جفت  یافتهاختصاص R یرابطه فاز یکاز  یتتابع عضو یک μR: X ×Y →[ 1،1] و مانند قبل

(x,y), x ∈ X, y ∈ Y [ 1،1] یتاست. درجه عضو∈ μR(x,y) یشدت رابطه فاز یریگاندازه یفتوص R 

 .باشدیم yو  x ینب

تابع عدم  یت،تابع عضو :اصطالح موجوداز سه  عبارتتوسط هر دو  یشهود یرابطه فاز یک ین،بنابرا

 .شودیم یحتشر ی،شهود یشاخص عملکرد فاز یت،عضو

تعاون و  بانام R یشهود یرابطه فاز، Y = {Liz, Jim,John} و X = {Bob,Peter}  مثال: اگر

مشخص  {μR(x,y),πR(x,y) ,(x,y)}با استفاده از  کنندیمآماده  جدید پروژه یک کهیدرحال یهمکار
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 فازی شهودی ممکن است با استفاده از درجه تردید یهامجموعه، روابط بین مثالعنوانبه. شود

πR(x,y) درجه عدم عضویت  یجابهνR(x,y) .شرح داده شود 

R = (Bob, Liz)/1, 0+ (Bob, Jim)/0.7, 0.2+ (Bob, John)/0.5,0.3+ 

+ (Peter, Liz)/0.7, 0.2+ (Peter, Jim)/0.9, 0+ (Peter, John)/0.4,0.5 

 :یا در شکل ماتریسی

 

و در  (1درجه:  ین)با باالتر شودیم یدهد یزباب و ل ینب یعال یهمکار: شودیمکه برای مثال تفسیر 

با  ییدر حد باال معموالً یم(. پتر و جπ = 0) یستن هاآندر انتظار  یسخت یچه شانیهمکارارتباط با 

 = ν یعنی π =0)دارند  ینادر نظرات متفاوت یلی( و در مواقع خ1.3)با درجه  کنندیم یهمکار یکدیگر

آماده مباحثه با  معموالً هاآناما  (μ = 0.2) یستندموافق ن یکدیگربا  یلیخ معموالًپتر و جان  (.0.1

 یکدیگر را یکسان هدفرسیدن به  یموارد برا اکثردر  یباً تقرممکن است  ینبنابرا؛ (π =0.8) یکدیگرند

 .کنندمتقاعد 

 کالسیک، فازی و فازی شهودی یهامجموعهارتباط متقابل بین  0-9-1

 :دنشو استنباطد نتوانیم یرز یجفصل، نتا یندر ا شدهارائه هاییژگیوو  یفبر اساس تعار

 یت)با مشخص کردن تابع عضودهد یشرح مطور کامل به را یمجموعه فاز یک یتتابع عضو یک

 .(آیدبدست می یتعضو عدمخودکار تابع  طوربه

از دو اصطالح از سه  یدبا، یمده یحتوضکامل  طوربهرا  یشهود یمجموعه فاز یک یمخواهمی ما اگر

. {یشهود یشاخص عملکرد فاز یت،تابع عدم عضو یت،:}تابع عضویماستفاده کن موجود عبارت

درجه  یمعرف یبه معن یفاز یهامجموعه یجابه یشهود یفاز یهااستفاده از مجموعه ،یگردعبارتبه
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 یا νA تابع یک رسدیمبه نظر  μA )جدا از تابع باشدمی یامجموعه توصیفاتبه  یاز آزاد یگرید

πA وجود دارد.) 

 یشهود ی( و مجموعه فازFS) یفاز یها(، مجموعهی)قطع کالسیکمجموعه  یانم یدرون روابط

(IFSدر شکل ) (7-2)  شده استدادهنشان. 

 

 کالسیک، فازی و فازی شهودی یهامجموعه یان( ارتباط متقابل م4-0شکل )

 

 یستمدر س دونقطهتنها  ی،مجموعه قطع یک ی. برااست شدهیانب (8-2) در شکل (7-2) شکل مفهوم

 یکعنوان . بهیدرا ببن یامجموعه ینعناصر متعلق به چن یدتوانیم .(8-2) در شکل شدهدادهمختصات 

 کامل به مجموعه طوربه یاو دارد تعلق به مجموعه طور کامل به یا، قطعی یاعنصر مربوط به مجموعه

 طوربه) ν = 1و  μ = 0ه نقط یاو  کامل متعلق( طوربه) 1و  μ = 1تعلق ندارد، تنها نقطه با مختصات: 

-2) شکل یمورد در قسمت باال یندهد. ا یشرا نما قطعیتواند عناصر مجموعه یکامل تعلق ندارد( م

، عالوه بر μ + ν = 1 که یتواقع ینا یلبه دل ی،مجموعه فاز یک. در مورد شده استدادهنشان  (8

 ینا خط متصلکامل تعلق ندارد( شرح داده شد، کل بخش  طوربهو  کامل تعلق طوربه) یقبل یازامت
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 ینا (8-2) باشد. قسمت وسط از شکل یمجموعه فاز یکاز عناصر متعلق به  یرتصو یکتواند ینقاط م

 دهد.ینشان م را یتواقع

، فوق موارد عالوه بر، μ +ν ≤1 ≥0:یتوضع یلبه دل ی،شهود یمجموعه فاز یک یبرا ،یتدرنها

 یمجموعه فاز یکعناصر متعلق به  (8-2) شکل ییندار در قسمت پایهداخل مثلث سا ینهمچن

از عناصر با  یرتصو یک( مثلث)در داخل  یاز خطوط مواز یک. هر دهد یشنما دتوانیم را یشهود

 است. یشهود یهمان مقدار شاخص فاز
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 متعلق به مجموعه کالسیک، فازی و فازی شهودی عناصر یانم یسه( مقا1-0شکل )

 

خود، شامل مجموعه  نوبهبهکه است  یفاز یهاشامل مجموعه یشهود یدر مفهوم فوق، مجموعه فاز

 :که یمعن یناطالعات به ا ازنظر. (7-2)شکل  باشدیمیا کالسیک نیز  یقطع

 قطعی یاکامل به مجموعه طوربه یا)عناصر  باشندمیاطالعات کامل  - قطعی مجموعه 

 ند(،طور کامل تعلق نداربه یاو  اندمتعلق

 از  یبا مقدار یمجموعه فاز یکتواند به یاما عناصر م اندکاملاطالعات  - یفاز هایمجموعه

(، μ) یمجموعه فاز یکبه  اندمتعلقکه عناصر  یادانستن درجه با تعلق داشته باشند؛درجه 

 (،μ-1) یمفهمیمرا  دنمجموعه تعلق ندارهمان به  هاآنکه  یادرجهما بالفاصله 

 کامل نباشد. از  یشهود یشاخص فاز یلاطالعات ممکن است به دل - یشهود فازی مجموعه

مجموعه  یقاز طر توانرا می اطالعات، یشهود یفاز یهابا استفاده از مجموعه یگر،د یسو

 .کرد یانب (8-2و  7-2 اشکال) یفاز یهامجموعه یاو  قطعی

 های کنترل موجودی در ارتباط با کاالهای فسادپذیرسیستم 0-1

 ،کنندگانینتأم ،یدکنندگانتول از ییهاشبکه از متشکل و پیچیده و پویا امروزی ینتأم هایزنجیره

 هایزیرساخت عنوانبه(. Nagurney 2006) باشندیم تقاضا بازارهای در کنندگانمصرف و کنندگانیعتوز
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 امروزی، شدهیجهان شبکه اقتصاد در خدمات همچنین و محصوالت مصرف و توزیع تولید، برای ضروری

 برای مشتریان تقاضای. اندقرارگرفته روزافزون یهاچالش معرض در یاگسترده طوربه ینتأم هاییرهزنج

به  هاشرکت نیاز محیطیزیست هاینگرانی همچنین و وخامت به رو اقتصادی اندازچشم جدید، محصوالت

 و تردقیق خود خدمات و محصوالت توزیع و تولید تهیه، در و باعث شده داده استافزایش  یت راخالق

 .(Nagurney et al., 2013) شوند ترصرفهبه مقرون

 بخشرضایت کنترل در ینتأم زنجیره مدیریت ساختار یکپارچه ،توجهقابل دستاوردهای رغمبه ،وجودینباا

 ,Georgiadis, Vlachos, & Iakovou) است ناتوان هم هنوز واقعی دنیای عملی در هایچالش از بسیاری

 ،مصرف دوره یط در محصوالت که شودمی مطرح زمانی یفاسدشدن محصوالت تأمین زنجیره. (2005

 بیشتری نگرانی هاچالش این ،(Federgruen, Prastacos, & Zipkin, 1986) دارند محدود عمر طول

 .(Nagurney et al., 2013)کند ایجاد می مدیران و گیرندگانتصمیم برای

دسته مهم از مسائل  یک تاکنون یدر کنترل موجود شدهنوشتهصدها مقاله  یاها و از کتاب یکیچه

اقالم  ینکهبر ا یمبن یفرض ضمن یک ،شدهمطرح مسائل همه در. نکرده استرا برطرف  یکنترل موجود

 یقت،تند. در حقگرفیدارند، در نظر م ییرناپذیرتغ یتو مطلوب نهایتیطول عمر ب یدر موجود شدهیرهذخ

 ،28پوسیدگیمشمول به  هاییوجوداز م اندعبارتکه  هایاز موجود یادیز یاردسته بس یک یبرا

 .(Nahmias, 2011)فرض نادرست است  ینا ،91یفاسدشدن یا و 23منسوخ

 بخش یک که است معنی به این( نمایی فروپاشی) پوسیدگی .کنیم تعریف راباال  اصطالحات دهید اجازه

 فروپاشی نمایی به معنی پیوسته، یزمانیک بازه  در. رودب بین از ریزیبرنامه دوره هر در موجودی از ثابت

 نمایی واپاشی توسط واقعی هایسیستم از کمی بسیار تعداد. باشدمی نمایی نرخ یک با موجودی کاهش

 از ٪11 متوسط طوربه محلی غذایی مواد فروشگاه کنید فرض مثال، برای. اندشدهداده شرحدقیق  طوربه

 چند و ریزدینم دور را محصولی هیچ او روز چند ،درواقع. ریزدمی دور فساد دلیل به را هرروزش تولید
                                                 
28 decay 
29 Obsolescence 
30 perishability 
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 فرایند یک از مناسب تقریب یک روز در ٪11 دادن دست از فرض .ریزدیم دور ٪11 از بیشتر خیلی روز

شده ارائه بنزین و الکل مانند فرار، مایعات تبخیر برای مدل یک عنوانبه نمایی واپاشی. است ترپیچیده

 درخطر است ممکن هاآن کهیدرحال شوند،می ذخیره درباز ظروف در مواد این اغلب چگونه اما؛ است

. هستند نمایی واپاشی از درست نمونه یک( رادیواکتیو داروهای مانند) یواکتیوراد مواد باشند؟ تبخیر

 نمایی واپاشی کهیدرحال .جزء موضوعات تخصصی است رادیواکتیو مواد موجودی مدیریت ،حالینباا

 دارد وجود نیز بهتری هاییبتقر ،یشنهادشدهپ ثابت عمر با فاسدشدنی اقالم برای تقریب یک عنوانبه

(Nahmias, 2011). 

و وجه  علت ادامه در. است شدن منسوخ درخطر هایکاال موجودی مدیریت با مرتبط ائلمسدسته  یک

 که دهدمی رخ زمانی معموالً منسوخ شدن. شودمی تبیین فاسدشدنی و شدنی منسوخ اقالم میان تمایز

 هایینمونه هادوربین و هانقشه الکترونیکی، قطعات .شودمی جایگزین بهتر نسخه یک توسط کاال قلمیک

 .(Nahmias, 2011) شوندمی منسوخ که اقالمی از هستند

 در تغییراتی، بلکه شوندینم تغییردچار  خودشان اقالم مورد، هر در که به این نکته ضروری است توجه

 کاهش آیتم مطلوبیت تغییر، حال در محیط از نتیجه یک عنوانبهو  گیردیمشکل  هاآن اطراف محیط

ریخته  دور یا و اسقاط فروخته نشده اقالم و رودیم صفر به رو مطلوبیت موارد، از برخی در. یابدیم

به  منجر تواندیم مطلوبیت کاهش. یابدنمی کاهش صفر به مطلوبیت موارد اغلب در ،حالینباا. شوندمی

 هاPDA از قبل نسل مانند تر،قدیمی الکترونیکی اقالم ،مثالعنوانبه .شود قیمت کاهش یا و تقاضا کاهش

. رسندیم فروش به پایین یمتباق طورمعمولبه اما هستند، دسترس در همچنان سخت، هایدیسک یا و

. شود بینییشپ از قبل تواندنمی شودمی منسوخ آیتم یک آن در که اینقطه ،یسازمدل دیدگاه از

 ,Nahmias) شودیم مشخص قطعیت عدم توسط ،محصول مفید عمر طول در شدن منسوخ ،روینازا

2011). 
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در نظر  یفاسدشدناقالم  برای زیر تعریف رساله این سرسرتا در .رسیممی شدنیفاسداقالم  به ،یتدرنها

 دارای ،(معلوم و یا نامعلوم باشد است ممکن که) انقضا تاریخ تا فاسدشدنی یک کاالی .شودگرفته می

 انواع از بسیاری شامل اقالم این. رسدمی صفر به مطلوبیت ازنظر نقطه آن در، است ثابت مطلوبیت

 و داروها ،همچنین، و کنسرو محصوالت و شده فرآوری گوشت پنیر، شیر، مانند ،شدهیبندبسته غذاهای

 تواندیم اقالم از طبقه شود،می محصول عمر از اطمینان عدمبر  فرض کهیهنگام .باشدمی عکاسی فیلم

 نامشخص عمر با شدنیفاسد موجودی ،مثالعنوانبه. شود یسازمدل ،تربزرگ یامالحظهقابل صورتبه

 .(Nahmias, 2011) شود توصیف شدنی منسوخ اقالم انواع از بسیاری با تواندمیدقیقاً 

 طوالنی مدت برای مسائل از مهم دسته این چرا اقتصاد، در یفاسدشدن اقالم از زیادی دتعدا به توجه با

 ذکر این نکته. باشدمی دشوار مسائل این وتحلیلیهتجز که است این کوتاه پاسخ ؟اندشدهگرفته نادیده

 ایعمده شکل، میالدی 1361در اوایل سال  خود دکترای نامهپایان در ،91وینات پیت که است توجهجالب

 اما نوشت، یفاسدشدن موجودی صدور و سفارش برای قطعی مختلف هایمدل در موجودی، تئوری از

 بسیار نمادسازی که گفت او ،از او علت را پرسیدند کهیهنگام. منتشرنشده است پژوهش این هرگز

 .(Veinott, 1960) کند مطالعه دیگر مسائل روی برو  بگذارد کنار را کار که داد ترجیح او و بود پیچیده

 حد تا نامشخص تقاضا با ورهد دو عمر طول مورد در (Van Zyl, 1964) زیل وان مهم همچنین پژوهش

 .(Nahmias, 2011) نشد منتشر هرگز یجهدرنت ،است ماندهیباق ناشناخته زیادی

 در حالت قطعی ریفسادپذ اقالمکنترل موجودی  یهاستمیسمرور ادبیات برای  0-1-4

 هایینههزتولید و توزیع و به دلیل باال بودن  هاییستمسدر  هایموجودبه اهمیت نگهداری  توجهبا 

گوناگون موجودی  یهامدلبررسی و آنالیز  ، تعداد زیادی از محققان بههایموجودناشی از نگهداری 

استفاده یا فروش  منظوربهکه  باشندیمدریک سیستم، کاالهایی  هایموجود. منظور از پردازندیم

موجودی فرض بر  یهامدلدر  معموالً. شوندیمسازمان محسوب  هایییداراو جزء  شوندیمنگهداری 

                                                 
31 Pete Veinott 
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سیاری از است که در ب واضحنامحدود ذخیره کرد ولی  صورتبهکاالها را  توانیماین بوده است که 

و باعث  باشدیمبودن نرخ فسادپذیری، لحاظ کردن این فرض غیرواقعی  توجهقابلشرایط به خاطر 

 .گرددیمتحلیل اشتباه 

 یسهر یسفارش اقتصاد یزانم یکمسئله کالسکه با  یمسائل کنترل موجود یاضی،ر یسازمدلدر 

(Harris, 1913) دارند. در نظر  یه محصوالت عمر نامتناهک شدیفرض در نظر گرفته م ینشروع شد، ا

 یمد افتادگاز  صورتبه (T.M Whitin, 1953) یتینبار توسط و یناول یکاال برا ییرگرفتن فسادپذ

 ,Goyal & Giri) ییرو گ یالقبل گو دهه یکمطرح شد. حدود  مشخص، زمانمدتکاال پس از 

 191 یبا بررس یشانپرداختند. ا ییرفسادپذ یبر مبنا یموجود کنترل یهامدل یبندبه دسته (2001

 یبندیمتقس ییرو فسادپذ یمد افتادگنبود از  یارا بر اساس وجود  یکنترل موجود یهامدلمنبع، 

به کار باکر  توانی، مشده استانجاممحصوالت  ییرفسادپذ ینهدرزمکه  یمقاالت جامع ازجملهکردند. 

مقاالت  یاتادب مروربهمقاله  یناشاره کرد. در ا (Bakker, Riezebos, & Teunter, 2012)و همکاران 

 یمت،در ق یفمانند تخف یاتیبا در نظر گرفتن فرض تاکنون 2111از سال  ییرمرتبط با مبحث فسادپذ

معوقه  یهابودن و پرداخت یمحصول دچن یا یمحصولتک، رفتهازدستو فروش  افتپسکمبود 

 .شده استپرداخته

، شدهپرداختهمحصوالت  ییرفسادپذ یهکه در آن، به در نظر گرفتن فرض یمقاالت پیشینه داخلی واز 

در سال  (F. Jolai, Rabbani, M. and Honarvar, M, 2006) و همکاران یجوال یتوان به کارهایم

 ,F. Jolai) و همکاران یجوال ینو همچن Mirzazadeh, 2006)) و همکاران زادهیرزام، 1984

Gheisariha, E. and Nojavan, F, 2011)  کرد رهاشا 2111در سال. 

یک مدل کنترل موجودی قطعی برای کاالهای فسادپذیر  1931مزده و همکاران در سال  یمحمدمهد

ساده و  یتمو الگور یقروش حل دقو تخفیف مقداری ارائه دادند  افتپسبا در نظر گرفتن کمبود 

 .(1931)مزده و همکاران،  معرفی کردند یر بهینهقادم یافتنجهت  یکارآمد
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 یسفارش ده برنامه یینتع یبرا یوریستیکهمدل  یک (Bahari-Kashani, 1989) یکاشان یبهار 

 ین. در اکندیم ییرتغ طیخ طوربه ول زمانطر آن تقاضا در ارائه کرد که د یرفسادپذ ی کاالهایبرا

 .K.-J)، هر دو، متغیر است. چانگ و لین زیبازپرسا یچرخهاندازه سفارش و طول ، یوریستیکهمدل 

Chung & Lin, 2001)  را برای بررسی مسئله بازپرسازی موجودی  یافته یفتخفروش جریان نقدی

ثابت دنبال  یزیربرنامهگرفتن ارزش زمانی پول، در طول یک افق  در نظربرای کاالهای فسادپذیر، با 

 ا توسعه دادند. راو و همکارانر افتپسو بدون  افتپسبهینه با  یهاجوابو  هامدل هاآنکردند. 

(Rau, Wu, & Wee, 2004)  در زمینه توسعه مدل موجودی برای توسعه کاالهای فسادپذیر با وقوع

یکپارچه در مقایسه با  هاییمتصمنشان داد  هاآن هاییبررس. نتایج کارکردند کنندهینتأمکمبود برای 

 ,Hou)است. هو  ترباصرفههزینه  ازلحاظو خریدار  یدکنندهتول، کنندهینتأممستقل  هاییمتصم

یک مدل موجودی برای کاالهای فسادپذیر با نرخ زوال )خرابی( وابسته به موجودی و کمبود با  (2006

 .C.-F)آورد. لی و چانگ  به دستمحدود  یزیربرنامهفق شرایط تورم و تخفیف زمانی در طول یک ا

Lee & Chung, 2012) و  یسفارش دهرح یک سیستم جدید یوه تفکر سیستم دینامیک را برای طش

سیستماتیک  سازییهشب ییوهشنشان داد  هاآنسیستماتیک بکار بردند. نتیجه کار  سازییهشب

یک مدل  (C.-J. Chung, 2013). چانگ دهدیممناسب است و کمترین هزینه زنجیره را به دست 

. شودیمرا در نظر گرفت که در آن فرسایش موجودی فقط با نرخ ثابت انجام  یامرحلهتکموجودی 

سپس اثر تقاضای وابسته به موجودی و همچنین رابطه بین سیاست گارانتی کاالهای معیوب را 

 یاستباسبرای کاالهای فسادپذیر  یادومرحلهیکپارچه تولید -بررسی کرده و یک مدل موجودی

 سازی و برنامه نظارتی توسعه داد.بازپر

به اشکال مختلف، با در نظر گرفتن نرخ ( 2-2 جدول در بسیاری از محققان دیگر )مشاهده کنید

توابع  غیره، توابع مناسبی از زمان، قیمت فروش، سطح موجودی در دست و عنوانبهتقاضای مشتری 

 .اندکردهبندی را فرمول EOQهدف مسائل 
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یقطع یطدر مح کنترل موجودی اقالم فسادپذیر یهاستمیس یات( مرور ادب0-0جدول )  

 سایر فرضیات / روش حل فرضیات مرتبط با نرخ تقاضا محقق

(Barbosa & Friedman, 

1978)  
 

 ، بدون انباشت یا تراکم تقاضاEOQمدل 

(Baker & Urban, 1988)   مدلEOQ هزینه دورریز، تابع سود/روش ،

 داریبشمنحنی 

 

 

(Bhunia & Maiti, 1998) 

R(t) نرخ بازپرسازی 

 

فسادپذیر، تخفیف، بدون تراکم، انبار، چند 

 یاچندمرحله EOQمحصولی، 

(Cárdenas-Barrón, 

2007) 
 مشتری، زنجیره تأمین با چندین یاچندمرحله با تقاضای ثابت EOQمدل 

(CáRdenas-BarróN, 

Wee, & Blos, 2011) 
 -با رویکرد هندسی یادومرحلهزنجیره تأمین  با تقاضای ثابت EOQمدل 

 حسابرسی

(Cárdenas-Barrón, 

Teng, Treviño-Garza, 

Wee, & Lou, 2012) 

مدل موجودی با زنجیره تأمین  -تولید یکپارچه با تقاضای ثابت EOQمدل 

 یامرحلهسه 

(Cárdenas-Barrón, 

Treviño-Garza, & Wee, 

2012) 

، چند محصولی با چند VMIیستم کنترل س با تقاضای ثابت EOQمدل 

 محدودیت

(Cárdenas-Barrón, 

Taleizadeh, & Treviño-

Garza, 2012) 

 یاچندمرحله، سیاست یکاردوباره، ازیبازپرس 92تقاضای ثابت با انباشت جزئی

 در تحویل

(Ghosh, Khanra, & 

Chaudhuri, 2011) 
تقاضای وابسته به قیمت، فسادپذیر، انباشت 

 رفتهازدستجزئی، فروش 

 سود یحداکثر ساز

 

(Ho, Ouyang, & Su, 

2008) 

 

B>1 یک ضریب کشش قیمت است 

خریدار، دوره اعتباری، تخفیف –فروشنده 

 ، سود مشتركپرداختنقدی، تأخیر در 

(Lau & Lau, 2003) مدل قیمت و موجودی چند سطحی تقاضای متغیر 

(Sachan, 1984) D(t)=kt  وk مدل  ثابتEOQ  با کمبود، فسادپذیر، مقدار سفارش

 پایین-باال

(Sana, 2010)  تقاضا متأثر از خالقیت تیم فروش، اقالم فسادپذیر

 و قبال بهبود

 چند محصولی EOQسود، مدل  یحداکثر ساز

(Sana, 2011a, 2011b, 

2012) 
تقاضا تحت تأثیر ابتکار تیم فروش، قیمت و میزان 

 موجودی

 پویا هاییستمس درسود  یحداکثر سازمسئله 

(Sana, 2013)  مدلEOQ  برای تقاضای تصادفی با محدودیت

 فضای انبار

 مسئله کمینه کردن هزینه

(Sarkar, Sana, & 

Chaudhuri, 2010) 
 تورم باوجودتابع هزینه  بازمانتقاضا افزایشی متغیر 

(Sarkar, Chaudhuri, & 

Sana, 2010) 
 تابع سود، سیستم تولید ناقص تقاضا وابسته به میزان موجودی

(Sarkar & Sarkar, 

2013) 
تقاضا وابسته به میزان موجودی با فسادپذیری 

 بازمانمتغیر 

 با انباشت جزئی EOQ مدل تابع سود،

 

(Urban & Baker, 1997) 
 

 قیمت آوردن یینپا، EOQمدل 

                                                 
32 Partial backlogging 
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(Yao, Leung, & Lai, 

2008) 

 EPQتقاضا تصادفی و وابسته به قیمت، مدل    

 

(You & Hsieh, 2007) 
P واحد فروش قیمت 

 
 

 

 ، استراتژی تغییر قیمتEOQمدل سود 

 

(Wang, Tsung, & Lee, 

2010) 

P قیمت فروش و :α ،تقاضای اولیه :β حساسیت :

 قیمت

 

EOQ  برگشتی، تأخیر زمانی، مدل سود، اقالم

 مجدد استفادهقابل

 

(Zhang et al., 2010) 
γنرخ افت تقاضا : 

 

، سود مشترك، رفتهازدست فروشتابع سود، 

 اقالم معیوب

 

در حالت فازی و اقالم فسادپذیر کنترل موجودی  یهاستمیسمرور ادبیات برای  0-1-0

 فازی شهودی

سازمان  یکاز عوامل مهم  یکی یموجود یستمس یک یریتاز مد یاتیعملدر حال حاضر، بخش 

مرتبط در مدل پارامترهای  یگردو  ینههز یاجزا یتماه ی،واقع دنیای یط. در شراشودیممحسوب 

 بار یناول یبرا (Zadeh, 1965)زاده هستند.  بوده و با ابهام همراه یفازو نامشخص  صورتبه یموجود

 یهاز نظر (Bellman & Zadeh, 1970)بلمن و زاده  هاو بعد داد توسعهرا  یزمجموعه فا یهمفهوم نظر

، آثار ازآنپس .استفاده کردند یاتدر عمل یقتحقمرتبط با  گیرییمتصممباحث در  یمجموعه فاز

 ینو همچن یدر موجود ویژه را مفهوم ینا کاربرد( 9-2جدول مشاهده کنید ) یمتعدد یپژوهش

 .نشان داد وضوحبه، ینتأم یرهزنج یاتادب

 یریتو علوم مد یدر مهندس یفاز یاضیمدل ر یک (Kaufmann & Gupta, 1988)کافمن و گوپتا 

با انواع مختلف توابع  یفاز یخط یزیربرنامه مسائلدر  (Zimmermann, 1978) زیمرمندادند. توسعه 

 (Vujošević, Petrović, & Petrović, 1996) و همکاران وجوسویچ .قرارداد موردمطالعهرا  هدف

با  .کمبود بکار بردند به همراه یمدل فازیک در  یاذوزنقه یفاز اعداد به شکلرا  یسفارش ده ینههز

یک مدل موجودی همراه با تقاضای  یبرا (Wu & Yao, 2003) یائوگزاره، وو و  یناستفاده از ا

با خود به شکل فازی در نظر گرفتند.  مطالعه را درمقدار کمبود  ومقدار سفارش  افت، پارامترهایپس
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 (H.-M. Lee & Yao, 1999) یائوو  یتوسط ل کمبودبدون  یفاز EOQمدل  یک ی،فازول کمک اص

 تقاضاینقطه سفارش مجدد با  یمدل موجود (Kao & Hsu, 2002)کائو و هسو  .داده شدتوسعه 

کومار  .کردند یبررس 99به روش شاخص یبندرتبهو  یبرش از اعداد فاز آلفا یکبا استفاده از را  یفاز

تراکم و  از نوع رمپبا نرخ تقاضا  یمدل فاز یک (Kumar, De, & Goswami, 2012) و همکاران

با  EOQمدل  یک، ( ,De & Sana, 2013a2013b) و سانا ید ،اخیراً .کردند فرموله 94یجزئتقاضای 

از  یتابع عنوانبهتابع تقاضا  در نظر گرفتنبا  یب،به ترت ی،شهود فازی و یفاز 95افتپستقاضای 

 .انددادهارائه  فروش یمتو ق 96یغاتیتبل یهاتالش

توسط آتانوسوف  باشدیمفازی  یهامجموعهفازی شهودی که یک تعمیمی از  یهامجموعهتئوری 

فازی در توصیف و شرایط مبهم اقتصادی و پیچیده  یهامجموعهدر شرایطی که این تئوری ارائه شد. 

که  ییهایتانسان و فعال گیرییمتصم یندفرا یسازیهشب یبرادنیای واقعی توان الزم را نداشته باشند 

 .باشدیم اعتمادقابلاست معتبر و  یبه تخصص و دانش انسان یازن

 یواقع یایدن مسائل سازیینهبهدر فازی شهودی را  یهامجموعهتئوری  (Angelov, 1997) آنگلوف

 .K) آتانوسوف و گارگوفتوسط  یافاصلهتئوری فازی شهودی  .کرد اجرا یشهود یفاز یطدر مح

Atanassov & Gargov, 1989)  یافاصلهثابت سفارش  مقدارحل از راه یکتوسعه داده شد و 

 یکتکن ینچند .(Banerjee & Roy, 2010)شد  وتحلیلیهتجز یو رو یتوسط بانرج یاحتماالت

 یافاصلهفازی شهودی  یهامدل ینو همچن یافاصله یفاز یهامجموعه یبرا یتکامل یسازینهبه

، (Chen, Wang, & Arthur, 1996))چن و همکاران  قرارگرفته است موردمطالعه توسط پژوهشگران

 مائیتیو  مائیتی، (Chang, Yao, & Ouyang, 2004)، چانگ و همکاران (Hsieh, 2002) یههس

(Maiti & Maiti, 2006)هو و همکاران ، (Ho et al., 2008)همکاران و  زادهیطالع ، و(Taleizadeh, 
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Niaki, Aryanezhad, & Shafii, 2013). ،ًو همکاران  یچاکرابورت اخیرا(Chakrabortty, Pal, & 

Nayak, 2013) مدل  یکEPQ انددادهارائه  یافاصلها مقادیر ب چندهدفه. 

یشهود یو فاز یفاز یطدر مح کنترل موجودی اقالم فسادپذیر یهاستمیس یاتمرور ادب( 9-0جدول )  

 روش حل سایر فرضیات / پیوستهیادورهمرور  محقق

(Angelov, 1997) - - 
 

 فازی شهودی هاییکتکن

(K. Atanassov & 

Gargov, 1989) 
فازی شهودی  هاییکتکن - -

 یافاصله

(K. T. Atanassov, 

1986, 1999) 
 فازی شهودی هاییکتکن - -

(Banerjee & Roy, 

2010) 
با  یاحتمال EOQ مدل

 افتپستقاضای 

فازی و  یزیربرنامه هاییکتکن رفتهازدست، فروش 97زمان انتظار

 فازی شهودی

(Bellman & Zadeh, 

1970) 

 فازی هاییکتکن - -

(Chakrabortty et al., 

2013) 
با تقاضای  EOQمدل 

 افتپس

فازی شهودی،  یزیربرنامهتکنیک  بردار ضرایب اعداد فازی مثلثی

 پارتو سازیینهبه

(Chang et al., 2004)  مدل(r,Q )صورتبهزمان انتظار متغیر، تقاضا  یادومرحله 

 فازی

 و ابتکاری سازیرفازیغ

(Chen et al., 1996)  مدلEOQ صورتبهموجودی و تقاضا  هایینههز 

 فازی، تقاضای برآورد نشده

 قوانین توابع

(De & Sana, 2013a)  مدلEOQ  فازی با تقاضای

 افتپس

تبلیغاتی،  یهاتالشتقاضا حساس به 

 بردار ضرایب اعدا فازی مثلثی

 یاگر یبندرتبهشاخص 

(De & Sana, 2013b)  مدلEOQ  فازی شهودی با

 افتپستقاضای 

تقاضا حساس به قیمت فروش و 

بردار ضرایب اعدا تبلیغاتی،  یهاتالش

 فازی مثلثی

 یبندرتبه یهاروشتابع امتیاز و 

(Dubois, Gottwald, 

Hajek, Kacprzyk, & 

Prade, 2005) 

 فازی شهودی هاییکتکن - -

(Hsieh, 2002)  مدلEPQ روش ابتکاری و الگرانژ همه پارامترها فازی هستند 

(Kao & Hsu, 2002)  مدلEOQ فازی هاییکتکن تقاضا فازی 

(Kaufmann & 

Gupta, 1988) 

 فازی هاییکتکن - -

(Kumar et al., 

2012) 
 فازی هاییکتکن جزئی صورتبهانباشته تقاضا  تقاضای نوع رمپ

(H.-M. Lee & Yao, 

1999) 
 قوانین گسترش فازی انباشته تقاضا EOQمدل 

(Maiti & Maiti, 

2006) 
نرخ تقاضا و قیمت اعداد فازی هستند،  یادومرحله( r,Q)مدل 

 ، تقاضا برآورد نشدهچندهدفه

فازی و الگوریتم  سازییهشب

 ژنتیک

                                                 
37 Lead Time 
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(Sakawa, 1983) - - خطی فازی با چندین  یزیربرنامه

 هدف

(Takeuti & Titani, 

1984) 
- - 

 

 تکنیک فازی شهودی

(Taleizadeh et al., 

2013) 
تقاضا فازی، چند محصولی، تقاضای  EOQمدل 

 جزئی صورتبهبرآورد نشده 

غیرخطی عدد صحیح،  یزیربرنامه

فازی  سازییهشبروش ترکیبی از 

 و الگوریتم ژنتیک

(Vujošević et al., 

1996) 
برآورده با تقاضای  EOQمدل 

 نشده

هزینه سفارش فازی با تابع عضویت 

 یاذوزنقه

 تکنیک فازی

(Wu & Yao, 2003)  مدلEOQ  برآورده با تقاضای

 نشده

 تکنیک فازی مقدار کمبود و مقدار سفارش فازی

(Zimmermann, 

1978) 
 یزیربرنامهتئوری مجموعه فازی،  - -

 خطی فازی

(De, Goswami, & 

Sana, 2014) 
برآورده با تقاضای  EOQمدل 

 نشده

فازی شهودی،  یزیربرنامهتکنیک  همه پارامترها اعداد فازی مثلثی

 پارتو سازیینهبه

 

باال در هر  یوربهرهو رسیدن به  هاینههزدر کاهش  اییژهو نقش از مسائل مرتبط با کنترل موجودی 

 هاییرشاخهزی از یک عنوانبهکنترل موجودی اقالم دارویی  بینیندرا. باشندیمبرخوردار سازمان 

حوزه بهداشت و درمان کشور از اهمیت استراتژیکی نقش حیاتی از اقالم فسادپذیر به دلیل  اصلی

تغییرات تقاضا و سایر پارامترهای  بینییشپ در این حوزه خبرگان و متخصصانکه  باشدیمبرخوردار 

 .کنندیمله با شرایط ابهام و عدم اطمینان نقش کلیدی ایفا برای مقاب هاینههزمرتبط با 

که نیاز به تخصص  هایییتفعالانسان و  گیرییمتصمکاربرد نظریه مجموعه فازی شهودی در فرآیند  

در تحقیقات داخلی کاربردی تئوری این  متأسفانه اما ،تاس اعتمادقابلو دانش انسانی دارد، معتبر و 

در سرتاسر توسط محققان  شدهارائه یهامدلعالوه بر این  .شده استواقع یتوجهکمکامل مورد  طوربه

 د.نباشمیمدیریت موجودی  هاییستمسو کارا برای  ندمنظامدنیا فاقد پیروی از یک چارچوب 

فازی  یهامجموعهاز تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات و نیز تئوری  یریگبهرهمطالعه حاضر با 

عالوه بر انسجام و  است کهشهودی به دنبال ارائه یک سیستم مدیریت موجودی برای اقالم فسادپذیر 

و مقابله با  گیرییمتصمدر  ناشی از عدم وجود اطالعات یسکرتوانایی کاهش یکپارچگی در ساختار، 
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 وتحلیلیهتجزمدل پیشنهادی ارائه و مورد  9در فصل  .داشتهده دنیای واقعی را شرایط مبهم و پیچی

 .گیردیمقرار 
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 مقدمه 9-4

 یدر دسترس برا ییمواد خام تا محصول نها یاناست از جر یندیمحصول فرآ یک ینتأم یرهزنج

 ,Toomey) دهدیم یوندپ یکدیگررا با  ینددر فرآ یردرگ هایکنندهینتأمکه همه  یینها کنندهمصرف

 یهاخواسته یرمستقیمغا یم یمستق طوربهه کاست  ین شامل همه مراحلیمره تأیزنج یک .(2012

ه ک گیردیبرمات را در که تدارکا شبموارد مرتبط ب یتمام نیره تأمی. زنجسازدیمرا برآورده  یمشتر

ن مواد خام، یهمچن و فروشانخردهع و بازار یز توزک، انبارها، مرایدیز تولک، مراکنندگانینتأمشامل 

 .شودیم هاآنن یب یجار ییو محصوالت نهادر حال ساخت  هاییموجود

 یبرا هاشرکتاز یموردن مواد خامافتن یه روش کاست هنر و  علماز  یقیتلف ینتأمره یت زنجیریمد

و سیستم ن یره تأمیت زنجیریمد کنفیت جزء الیعدم قطع .بخشدیمرا بهبود  یرسانخدمتا ید یتول

 و روابط هادادهت در ین به لحاظ وجود عدم قطعیره تأمیت زنجیریاست و مدمدیریت موجودی 

رات ییاز تغ تواندیمت یدشوار است. عدم قطع اریبس ین امریره تأمیمختلف زنج ین واحدهایده بیچیپ

حسینیان و رنجبر میرزا ) شود یناش یخارج کنندگانینتأمنان یاطم تیا قابلی یمشتر یتقاضا

 .(1986بورانی، 

 یرهزنج یهابخشدر همه  یموجود هایینههزمحصول برابر است با مجموع  یک یبرا یموجود ینههز

کند و با آن قطعات از  یداریمحصول مونتاژ ممکن است تمام قطعات را خر یک یدکنندهتولن. یتأم

 یقمحصول مونتاژ ممکن است از طر ینپاسخ دهد. ا در زمان مشخصبه تقاضا  کنندگانینتأم

از  طلوبم یفبا توجه به تخف یادز یربه فروش برسد که محصول را در مقاد یفروشخرده یهافروشگاه

ممکن است  یدکنندهتول یبرا یموجود یممستق هایینههز. کنندیمو انبار  یداریخر یدکنندهتول

 رقطعات خواهد بود. ه هایینههز ینتأم یرهدر زنج یپنهان موجود هایینههزکوچک باشد.  نسبتاً

قرار خواهد  وکارکسبخروج از  در معرض خطر نپردازد یموجود هایینههزکه به  ایکنندهینتأم
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 ینهاز هز یخوببهنباشند، اما  خودآگاه یموجود هایینههزممکن است از  هاسازماناز  یاریگرفت. بس

 زینهه .باخبر هستندفروش باشد،  ینههز کنندهیینتع تواندیم( که یموجود هایینههز ازجملهکل )

 است فروشخردهبه  شدهارائه یمقدار یفتخف هایینههز مقدار، یندر کمتر ییکاال نها ینگهدار

(Toomey, 2012). 

ن و یماش یند ساخت )ازکارافتادگیل(، فرآیرکرد تحوی)د کنندهینتأمنان یت اطمیقابل یطورکلبه

ت در یعدم قطع یاصل سه منبع ،ب(ی)مقدار و ترک یمشتر ی( و تقاضاونقلحملت اعتماد یقابل

ن یت در تخمیعدم قطع بر آنوه . عال(Handfield & Nichols, 1999) باشندیمن، یتأم ییرهزنج

وجود ز ینعمر مفید محصوالت، و همچنین  افتادهعقب یهاارشسفنه یهز مثل ،یموجود هایینههز

 ت را )مانندین عدم قطعیره تأمیزنج یموجود هاییاستراتژتوسعه  یقات برایاز تحق یاریدارد. بس

نان ی، عدم اطمهاحالت یندر ا. اندکرده یسازمدلاحتمال  هاییعتوز یلهوسبه( یرقطعیغ یتقاضا

ات یتجرب یلو تحلز یاز آنال هایعتوزن یکه ا شوندیم مدل یاحتمال هاییعتوزبا  یمنابع و عوامل اصل

 تقاضاها ،یزان نوآوریل رشد می. با کاهش روزافزون طول عمر محصوالت به دلآیندیمگذشته به دست 

و  یناناطمقابلاست( کمتر  یاحتمال یهامدلکه الزمه آمار ) یآورجمعو  باشندیمر یار متغیبس

مرتبط  هایینههزبازار و  یتقاضا یابیارز یاحتمال برا هینظر که شودیمن ادعا یبنابرا؛ باشدیم استفاده

 ،بازار یتقاضا یریگاندازه رینظ یل وجود مشکالتیکه به دل ین زمانیست. همچنیمناسب ن یموجود

 یریپذامکانت وجود دارد، یعدم قطع و میزان و شدت فسادپذیری محصوالت یموجود هایینههز

 ین تقاضای. عالوه بر اگیردیم قرار مورداستفادهت یمدل کردن عدم قطع یشتر از احتمال برایب

 .(1986)میرزا حسینیان و رنجبر بورانی،  باشدیم تریناناطمقابل، ترکوتاه ی، در بازه زمانیرپذامکان

 تواندیم گیرندگانیمتصمنظرات  سازییهشبباال و  ییکارابه دلیل  شهودی یفاز یهامجموعهه ینظر

 باشد.مطرح  نیتأم یرهدر زنجت یمواجهه با عدم قطع یبرا جذابنه یک گزی عنوانبه
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دستیابی به اهداف در یک زنجیره تأمین ما نیاز به  افزودهارزشبرای رسیدن به بیشترین 

 عملیاتی هایینههزو  ییدارا ینگهدار سود فروش،اساسی شامل،  بخش یرزدر سه  شدهیبندطبقه

موجودی از طریق  هاییستمسما با معرفی یک ساختار منسجم و یکپارچه مدیریت  ادامهدر  .داریم

پنهان ناشی از نگهداری کاالهای  هایینههزکم کردن  به دنبالتکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات 

. در یمهستعملیاتی در یک سیستم مدیریت موجودی  هایینههزو همچنین کاهش  افزودهارزشبدون 

مسئله کاربردی از کنترل موجودی اقالم  ن در قالبیره تأمیزنج ینترل موجودکمدل نیز یک انتهای 

گرفتن عدم اطمینان محیطی )در نظر گرفتن پارامترهای  در نظرفسادپذیر با فرضیات مشخص و 

 .رددگیمو تحلیل  ( ارائهمتغیرهای فازی شهودی صورتبهتقاضا، هزینه خرید و نرخ فساد 

 نوع تحقیق 9-0

 یقتحق ،یازموردن یهابه دست آوردن داده یروش و چگونگ ازنظرپژوهش حاضر با توجّه به نوع آن و 

بر اساس  یتیجمعاست از نگرش و رفتار  یفیتوص یمایشی،پ یقاست. تحق یمایشیو از نوع پ یفیتوص

تا  کوشندیم یگران علوم اجتماعسؤال. پژوهش رشتهیکها به و معرف از آن یتصادف یانتخاب نمونه

 ینبسنده نکنند. همچن یفپرداخته و صرفاً به توص هایدهپد یینبه تب یمایشیپ یقاتبا استفاده از تحق

 یقتحق یاعتبار علم نظراز م. است یموضوع و هدف آن از نوع کاربرد یتبا توجه به ماه یقتحق ینا

ات یو بدون استعانت از واقع یذهن هاییلق تحلیها از طرن آنیبروابط  یرااست ز یحاضر از نوع ذهن

 .شوندیف میشف و تعرک یتجرب

 جامعه و نمونه آماری 9-9

 یکه حداقل در ک هایدها پدیم یرها، مفاهیاء، متغیاز افراد، اش یاا طبقهیجامعه عبارت است از گروه 

ه به آن ک گیرندیقرار م موردمطالعهجامعه،  یل اعضاکموارد،  یباشند. در برخ ك، مشتریژگیو
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، یمال هایینهالزم، وقت و هز یانسان یرویمبود نکموارد،  یاری، در بسحالینبااند. یگو یسرشمار

از  یانمونهه کن است یا ین مواردی. روش معمول در چندهدیل جامعه را نمک یمطالعه یاجازه

شرکت دارویی است که بنا بر دالیلی از ذکر  یکپژوهش حاضر،  یقتحق یجامعه جامعه انتخاب شود.

هدفمند، تمام افراد  یریگنمونه یقاز طر هاآنپس از انتخاب . کنیمیمنام آن در این اثر خودداری 

انتخاب و نظرات  بهداشت و درمان یگذشته و حاضر در حوزه یرانو مد ارشناسانخبره، شامل ک

 یانقطه 11 یازدهیامت یاسروش بسط مق برحسب یدهنمره مصاحبه و پرسشنامه  ییلهوسبه یشانا

 است. یدهگرد یآورجمع یفاز

ف، ین تعریته مهم در اک. نشودیل جامعه فرض مکه معرف کاز جامعه است  کیوچکنمونه، بخش 

در  ازآنجاکه .م دادیبه جامعه تعم توانینمه معرف جامعه نباشد، کرا  یاج نمونهیبودن است. نتا معرف

و مصاحبه داشتند،  یبه همکار یلهدفمند تما یریگنمونهدر  یافراد جامعه آمار یهمه یقتحق ینا

 .باشدیبرابر م یبا جامعه آمار یلذا نمونه آمار

 اطالعات یآورجمعو ابزارهای  هاروش 9-1

گیری و تواند متغیّرها را اندازهها میبه کمک آن محقق، وسایلی هستند که یریگاندازهابزار سنجش و 

کشف حقیقت گردآوری  یتاًنهاو  موردمطالعهی و بررسی پدیده وتحلیلیهتجزرا برای  یازموردناطالعات 

گیری و  اندازهبهدهی شوند که بتوانند اطالعات مربوط طراحی و سازمان یاگونهبهبنابراین باید ؛ نماید

 توان گفت:گیری میزار اندازهآوری نمایند. در تعریف ابسنجش متغیّرها را به نحو مطلوب جمع

 موردمطالعهها و موضوعات گیری متغیّرها و پدیدهعلوم طبیعی کار اندازه برخالفدر علوم انسانی  

برای این مسئله  ییهاحلراهاند تا شاید بتوانند سعی زیادی نموده محققانچندان راحت نیست و 

گیری آن ابداع نمایند. و اندازه موردمطالعهرا برای ثبت اطالعات مربوط به پدیده  ییابزارهابیابند و 

کارت  سؤاالتپرسشنامه،  سؤاالتاز:  اندعبارتهای ابزارهای سنجش و گردآوری اطالعات نمونه
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مشاهده، نظرسنج، آزمون پیشرفت تحصیلی، آزمون استعداد، آزمون های کارت مصاحبه، شاخص

 .باشدمی، آزمون فرافکن هوش، رغبت سنج

برای طراحی ساختار مدیریت موجودی برای اقالم فسادپذیر از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات  

مصاحبه،  یابزارهارو، از ی تحقیق پیش  از جامعه موردنظرهای برای گردآوری دادهاست.  شدهاستفاده

اینترنت و منابع  ،فازی یانقطه 11 یازدهیامت روش بسط مقیاس برحسب ینمره دهپرسشنامه 

فازی باشد. میفازی ی ترین ابزار در این پژوهش، پرسشنامهاست. اصلی شدهاستفاده ایکتابخانه

 .است در محیط با اطالعات مبهم یریگمیتصم یهااز انواع روش شهودی

 کردن برای کمتکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات  ارائه یک ساختار منسجم به کمک 9-1

 افزودهارزشبدون  یهاییداراداری ناشی از نگه یهانهیهز

که  مدیرت زنجیره تأمین اشاره داردو ثابت با توجه به  یجار هایییدارا از دودستهبه هر  دارایی 

 ییدارا یه،سرما هایینههز داشتننگه یینپا منظوربه .شودیم یرساختز یا ینگی،نقد ی،موجودشامل 

 در همین راستا، الزم است که (.«کم هایییدارا» FR-A) کم نگهداری شوددر حد امکان  یدبا

یه تجز یناول. محدود شوند یا وحذف  کنندینم یجادا افزودهارزش یمشتر یدگاهکه از د هایییدارا

از  یک، هر ازآنپس. شودیمانجام  یلتحو آماده همچنین کاالی روی منابع، کاالی در حال ساخت و

برای دستیابی  ابزار مناسب .شوندیم ثابت شکستهدر گردش( و  یه)سرما در جریان هایییدارابه  هاآن

کاهش  ی،موجود یریتو چرخه سفارش مجدد، مدیق میزان سفارش ، تطبمثالعنوانبه، به این هدف

 اتاز اثر یشگیریپ یک،خدمات لجست دهندگانارائهبه  یسپاربرون، یزیربرنامهدوره  و موجودی سطح

، مثالعنوانبهاطالعات ) یگذاراشتراكبه  ینو همچن ذخیره احتیاطیاز  سازیینهبه ،یشالق چرم

 .باشدی( مفروش یهادادهنقطه  ی،تقاضا، سطح موجود

 .دهدیمرا نشان  افزودهارزشفاقد  هایییداراکاهش  منظوربهجزئیات شکستن زیگزاگی  (1-9)شکل 
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 هاییداران به کمترین سطح از زیگزاگی برای رسید( فرآیند شکستن 4-9شکل )

 

برای بهینه کردن  ساختار منسجم با کمک تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیاتارائه یک  9-1

 عملیاتی یهانهیهز

 یکوتاه و کم بودن موجود زمان انتظار، مانند هایی، ابزارشد باال ارائه ی که درهدفدستیابی به  یبرا

 یاتیعمل هایینههز داشتننگهبه هدف  ی رسیدنبرا .باشندیمتأثیرگذار  یاتیعمل هایینههزبر انبار، 

ویژه در  به شکلو  ضایعات و اتالف(، «یاتیعمل یینپا هایینههز» FR-C) سطح ترینیینپادر 

 یهتجز یبراد. حذف شو یدن باحد امکاتا  منابع، کاالی در جریان ساخت و آماده تحویل هاییرشاخهز
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 ،اطالعات و مواد یانجر هایینههزشامل  ؛ کهشده استآورده پشتیبانی هایینههزتنها  یشتر،ب

و  یت، با حمامثالعنوانبه، توانیمرا  هاینههز .شودیم یانباردار یندهایفرآ و یریتمد یندهایفرآ

 یابی،و رد ییشناسا یآورفناطالعات،  یآورفنپردازش سفارش با استفاده از ، تبادل خودکار اطالعات

اتصال  ،مانند یلدر تحو هایوهش ینبهتر ینو همچن یکربندیپ یستم، سیکیو پرداخت الکترون خرید

 یریگبهرهبا  یموجود و خطاها در نگهداری دقتییب، کاهش مثالعنوانبه. کاهش داد یرهو غ 98متقابل

 یجزئیات (2-9)شکل  منجر شود. تریینپا کلی هایینههزبه  تواندیم تکنولوژیکی یآورفنو  هاروشاز 

 (.FR-C) دهدیمنشان  یاتی راعمل هایینههز یهاز تجز

 

 عملیاتی هایینههزیگزاگی برای کاهش شکستن ز یند( فرآ0-9شکل )

                                                 
38 cross-docking 
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 مدل کنترل موجودی با در نظر گرفتن نرخ فساد برای محصوالت 9-4

زمان  باگذشتکه محصوالت  یحالت یبرا ساده یسفارش اقتصاد ی، مدل کنترل موجودبخش یندر ا

 یبرا مدل، تقاضا یناست. الزم به ذکر است که در ا شدهدادهتوسعه  ،شوندمیفاسد  مشخص یبا نرخ

در نظر  نامشخص یمقدارت به دلیل وجود بازارهای رقابتی و عدم اطمینان محیطی، محصوال

 .شودمی یانمفروضات مسئله در ادامه ب یر. سااست شدهگرفته

 ،فاسدشدنیاقالم ارتباط با در  ینهچرخه سفارش به یک ییننحوه تع یمدل ما به بررس یندر ا

ی از یرهایمتغنرخ فساد  همچنین و یدخر یمتمحصوالت، ق یتقاضا برا شدهارائهدر مدل پردازیم. می

حل توابع  یبرا موردنیاز یپارامترها .باشدمیو زمان انتظار ثابت  ستنده جنس اعداد فازی شهودی

 ینههز و سفارش ینههز ،ینرخ فساد فاز و یتمهر آ یبرا یدخر ینههز .هستند یتقاضا فاز یبرا یتعضو

و مشخص است. سه پارامتر در هر دوره ثابت  یتمهر آ یبرا سازیذخیره ینههز و همچنین دفع ثابت

 تأثیر کهطوریبه شوندمیدر نظر گرفته  شهودی یفاز یرهایمتغ عنوانبهکل  ینهدر تابع هز یفاز

 یاطیاحت یره، ذخمسئله همچنین یندر ا .شودمیمحاسبه  هزینه اولیهبر تابع  یرهامتغ یننوسانات ا

 .یابدمیزوال  یموجود یهدر همان نرخ بق موجود و

 .شودمیدر ادامه نمادها و فرضیات کلی مدل بیان 

 نمادها 9-4-4

 :P هزینه خرید هر واحد از کاال 

 𝑃̃: هزینه خرید فازی هر واحد از کاال 

 K:  یسفارش دههزینه هر بار 

 h: هزینه نگهداری هر واحد کاال در واحد زمان 
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 F:  هر واحد کاال فسادهزینه 

 T:  یسفارش دهطول دوره 

 Q:  یسفارش دهمقدار هر بار سفارش در هر دوره 

 I (𝑡):  میزان موجودی کاال در زمانt 

 0𝐼: ذخیره احتیاطی اولیه 

 D: کاال در واحد زمان قطعی ینرخ تقاضا 

 �̃�: کاال در واحد زمان فازی ینرخ تقاضا 

 �̃�: در دست در واحد زمان یفساد موجود یبضر 

 kTC:  زمان واحد در دهی سفارش هزینه مجموع 

 :TC h زمان واحد در ینگهدار هزینه مجموع 

 :TC p زمان واحد در خرید هزینه مجموع 

 :TC f زمان واحد در فساد هزینه مجموع 

 : TC زمان واحد در هاموجودی کنترل هایهزینه مجموع 

 فرضیات 9-4-0

 است. یتو بدون محدود یی، تک کاالیموجود یستمس 

 برابر باسفارش  یلتحو زمانمدت 𝑘≠0  .است 

 شودمینامحدود در نظر گرفته  ی،افق زمان. 

  نیست.کمبود مجاز 

 موجود در انبار در طول زمان با نرخ ثابت یکاال 𝜃 (1<𝜃<1) و کاالی فاسد  شودمی فاسد

 بهبود و بدون جایگذاری است. غیرقابلشده 
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  ذخیره احتیاطی در زمانt  همان نرخ  که با شدهیلتشکاز کاالی فسادپذیر𝜃 موجودی مانند 

 .یابدیم زوال انبار

 d𝐼𝑆𝑆 (𝑡)/𝑑t =−𝜃 ̃𝐼𝑆S (𝑡); 0≤ 𝑡 ≤𝑇; 𝐼𝑆𝑆 (0) =𝐼0 

 :ینبنابراو 

𝐼𝑆𝑆(𝑡)=𝐼0𝑒−𝜃t ( 9-1 ) 

 

 مدل در حالت قطعی 9-4-9

است.  t سطح موجودی در دست در زمان دهندهنشان I (𝑡)که در قسمت قبل نیز بیان شد  طورهمان

 صورتبه. تابع موجودی باشدمیبدیهی است که تغییرات موجودی تحت تأثیر دو عامل فساد و تقاضا 

مسئله در  ینا .یابدمیکاهش  t=Tکمترین مقدار در زمان تا   t=0نمایی از بیشترین مقدار در زمان 

 است. رؤیتقابل وضوحبه یز( ن9-9شکل ) یموجود کنترل نمودار

 

 ی( نمودار کنترل موجود9-9شکل )
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 برحسبدر دست  یمحاسبه تابع موجود به ، ابتدایو موجود یدکنترل تول هایهزینهمحاسبه  یبرا 

 :پردازیممی زمان

𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
 = −𝜃𝐼(𝑡) − 𝐷 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

( 9-2 ) 

 

 خواهد بود: یرز صورتبه  یخط یفرانسیلکه حل معادله د شودمیاثبات 

 ( 9-9 ) 

 

dyبرابر است با  ´yاست و  xتابعی از  yکه در آن 

dx
 xنیز توابعی دلخواه از  q(x)و  p(x)و همچنین  

خواهیم  I(t)آوردن  به دستبرای  T𝜃−𝑒0𝐼)=𝑇(𝑆𝑆𝐼)=𝑇(Iو اینکه  ذکرشدههستند. با توجه به روابط 

 داشت:

I(𝑡)= 𝐼0𝑒−𝜃t+ 
𝐷

θ
 (𝑒𝜃(𝑇 -𝑡) −1) ( 9-4 ) 

 

که سفارش بیاید انجام شود  یدرزمانتحویل سفارش در مقدار سفارش تأثیری ندارد اما  زمانمدت

 :آیدیم به دستمقدار سفارش در هر دوره از رابطه زیر  روینازاتأثیرگذار است. 

Q(𝑇−𝑘) = 𝐼(0) = 𝐼0+ 
𝐷

θ
 (𝑒𝜃𝑇  −1) ( 9-5 ) 

 

 .پردازیمیم یو موجود یدکنترل تول هایینههزدر ادامه به محاسبه 

 یثابت سفارش ده ینههز 9-4-9-4

ینه هز مجموع .دارد یثابت ینهو هز گیردیمانجام  سفارش باریکدر هر دوره فقط  ینکهتوجه به ا با

 .باشدیم (K) در هر دوره برابر یسفارش ده
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 یموجود ینگهدار ینههز 9-4-9-0

 شود:( محاسبه Iابتدا الزم است میزان متوسط موجودی در دوره )برای محاسبه هزینه نگهداری  

I  =∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
= ∫ [

𝑇

0
 𝐼0𝑒−𝜃T+ 

𝐷

θ
 (𝑒𝜃(𝑇 -𝑡) −1)]dt = 

𝐼0

𝜃
 (1−𝑒−𝜃T)+ 

𝐷

θ2 (𝑒𝜃𝑇  −𝜃𝑇−1) ( 9-6 ) 

 

محاسبه  یرز صورتبهکل  ینگهدار ینههز، شدهمحاسبه( Iی )ا توجه به مقدار متوسط موجودب

 :شودیم

𝐻C =ℎ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 = ℎ∫ [

𝑇

0
 𝐼0𝑒−𝜃T + 

𝐷

θ
 (𝑒𝜃(𝑇 -𝑡) −1)]dt = 

ℎ𝐼0

𝜃
 (1− 𝑒−𝜃T)+ 

ℎ𝐷

θ2
 (𝑒𝜃𝑇  

−𝜃𝑇−1) 

( 9-7 ) 

 

 کاال یدخر ینههز 9-4-9-9

 هر در یدخر ینه، مقدار کل هز(5-9رابطه ) در شدهمحاسبه (Q) سفارش در دوره یزانمبا توجه به 

 :شودیممحاسبه  یرز صورتبهدوره 

𝑃C=𝑃∙Q(𝑇−𝑘) = 𝑃I0 + 𝑃 
𝐷

θ
(𝑒𝜃𝑇  −1) ( 9-8 ) 

 

 کاال هزینه فساد 9-4-9-1

را  شودیمکه در هر دوره فاسد  یمحصول میزان فساد در هر دوره، ابتدا الزم است ینههز محاسبه یبرا

از  یمشخص میزان t مانند یزمان مشخص هرلحظهدر  کهییازآنجا. یممحاسبه کن متوسط طوربه

از  هرلحظهدر  ین، بنابراشودیمفاسد (( 𝜃ت )در دس یاز موجود ینسبت مشخص)در دست  یموجود

 ینا به فاسد شده در کل دوره یکاال هزینه کل مقدار .بود خواهد 𝜃I (t) فساد برابر با یزاندوره، م

 شد: خواهد شکل

𝐷C = F(𝑄(𝑇−𝑘)−𝑇D) = 𝐹I0+𝐹 
𝐷

θ
 (𝑒𝜃𝑇−𝜃𝑇−1) ( 9-3 ) 

 

 یرز صورتبه یو موجود یدکنترل تول هزینه باال، کل شدهمحاسبه هایینههزبا توجه به  ینبنابرا

 :شودیم محاسبه
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𝑇C(𝑇)=
1

T
 (𝐾+𝑃C +𝐻C +𝐷C) = 

1

T
{K + 𝑃I0 +𝑃 

𝐷

θ
 (𝑒𝜃𝑇  −1) + 

ℎ𝐼0

𝜃
 (1− 

𝑒−𝜃T)+ 
ℎ𝐷

θ2  (𝑒𝜃𝑇  −𝜃𝑇−1) + 𝐹I0+ 𝐹 
𝐷

θ
 (𝑒𝜃𝑇  −𝜃𝑇−1) } 

 

(9-11)  

 صورتبهاز بسط تیلور  توانمی، 𝜃 با توجه به کوچک بودن مقدار

𝑒𝜃T ≅ 1+ 𝜃T +
1

2
 𝜃2𝑇2 و 𝑒−𝜃T ≅ 1− 𝜃T 

 

( 9-11 ) 

 استفاده کرد، بنابراین خواهیم داشت:

𝑇C (𝑇) =
1

T
{𝐾 + 𝑃I0+ ℎ𝐼0𝑇 + 𝐹I0} + {𝑃 (1+ 

θT

2
 ) +

hT

2
 +

 FθT

2
} 𝐷 (9-12)  

 

 T *و CT * ینهبه یرمقادبه دست آوردن  9-4-1

 منظوربه( و همچنین مقدار سفارش اقتصادی Tهدف از مدل تعیین کردن مقدار بهینه دوره زمانی )

 هاییاستس، در راستای در نظر گرفتن باشدیمکمینه کردن متوسط هزینه کل در واحد زمان 

. برای دستیابی به هاآنکلی  یراتتأثمحصوالت زوال یافته و همچنین  یزدورردر قبال نرخ  یشهرکالن

𝑑𝑇𝐶(𝑇)مشتق گرفت و برابر صفر قرار داد: Tبه ازای  TCزمانی باید از  دورهمقدار بهینه 

dT
= 0 

 جواب بهینه است: جهیدرنت

Topt =√
2𝐾+2(𝑃+𝐹)𝐼0

ℎ𝐷+(𝑃+𝐹)𝜃𝐷
 

 

(9-19) 

 

 93اعداد فازی شهودی مثلثی 9-1

 عنوانبه تواندمیآوردیم، یک عدد فازی شهودی،  دستبهبا توجه به اطالعاتی که از فصول پیشین 

بیان شود، اگر و فقط اگر توابع عضویت و عدم عضویت برای آن به شکل مثلثی یک عدد فازی شهودی 

 زیر تعریف شوند:

                                                 
39 triangular intuitionistic fuzzy number 
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 .c≤gو  e≤a کهطوریبه

 شودمیداده نمایش  { {(e; b; g) ;(a; b; cشکل )به مثلثی  نمادی یک عدد فازی شهودی صورتبه 

 تصویری به نمایش درآمده است. صورتبه (4-9که در شکل )

 

 لثیمث یشهود یعدد فاز یریتصو یش( نما1-9شکل )
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 از یک عدد فازی شهودی مثلثی 11مرکز ثقل 9-3

مرکز ثقل از یک عدد فازی  عنوانبهکه امتیاز آن  کنیمیمرا معرفی  pدر اینجا ما عدد فازی جدید 

 .شودیمشهودی مثلثی در نظر گرفته 

 به شکل زیر تعریف شود:  p: R →[0; 1]. اجازه دهید (4-9تعریف )

 

(9-14) 

 
 .باشندمیتوابع عضویت و عدم عضویت از عدد فازی شهودی  vو  μ کهیطوربه

 .باشدمییک عدد فازی  P (:4-9قضیه )

 .[1,1-]در  v -μرنج  اثبات:

 

 

h(b)=1 بنابراین: 

 

                                                 
40 gravity center 
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 جایی که

 

L یک تابع است از),b∞-( صعودییکنواخت  صورتبهپیوسته و  [0,1]روی 

 

R یک تابع است از(b,∞)  ازآنجاکهیکنواخت نزولی.  صورتبهپیوسته و  [0,1]روی p  یک عدد فازی

 است.

 است: pمرکز ثقل  (:2-9قضیه )

(9-15) 

 

 

 .آیدمی دست به( مرکز ثقل برای یک عدد فازی شهودی 15-9رابطه )از : نکته

 شودمیعدد فازی شهودی به یک عدد فازی تبدیل  صورت آندر  ، Aμ -=1 x) )Av(x)  اگر یادآوری:

 :آیدمی دست بهزیر  صورتبه( 15-9که مرکز ثقل آن با استفاده از رابطه )

(9-16) 
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 .است است از اعداد فازی کالسیک تعمیمییک عدد فازی شهودی  کهازآنجایی

 دست بهبه شکل زیر =A { {(e; b; g) ;(a; b; c) مرکز ثقل برای عدد فازی شهودی مثلثینکته: 

 :آیدمی

 

 به شکل:مرکز ثقل برای یک عدد فازی شهودی مثلثی اثبات: 

 

به زیر  صورتبهمرکز ثقل  A( برای عدد فازی مثلثی 15-9با استفاده از رابطه ) درنتیجه. باشدمی

 :آیدیم دست

(9-17) 

 
 

 یشهود یمدل در حالت فاز ارائه 9-41

( 𝜃( و نرخ فساد )P(، قیمت خرید )Dدر این بخش ما پارامترهای مبهم در مدل قطعی شامل تقاضا )

 کنیم:. اجازه دهید به ما تا فرض کنیمیمرا با متغیرهای فازی شهودی به شکل اعداد مثلثی جایگزین 

�̃�= {(D1, D2, D3), (D´1, D´2, D´3)}; 𝜃 ̃= {(𝜃1, 𝜃2, 𝜃3), (𝜃´1, 𝜃´2, 𝜃´3)}; and 𝑃 ̃= {(𝑃1, 𝑃2, 

𝑃3), (𝑃´1, 𝑃´2, 𝑃´3)} 

 

در ارتباط با توابع عضویت و عدم عضویت اعداد فازی شهودی  شدهدادهبر اساس اطالعات  درنتیجه

 :آیدمی دست بهمثلثی، مقدار مورد انتظار از هزینه کل در هر دوره از رابطه زیر 
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E[𝑇�̃� (T)]=E [
1

T
{𝐾+ �̃�I0+ ℎ𝐼0𝑇 + 𝐹I0} + {�̃� (1+

θ̃T

2
) +

hT

2
 +

 Fθ̃T

2
} �̃�] ( 9-18 ) 

 

مرکز ثقل اعداد فازی  سازغیرفازیدر انتها برای تحلیل شرایط و بررسی خروجی مدل با استفاده از 

 تحلیل و بررسی دقیق ومدل و  کاراییو  یابی به اهمیتبه اعداد قطعی تبدیل تا زمینه دست شهودی را

 ثیرگذار در مدل فراهم آید.پارامترهای تأ جزءجزءبه

تفسیر و نتایج  و یک مدل کاربردی با کمک یک مطالعه موردی شدهدادهدر فصل چهارم مدل توسعه 

 .گرددمیآن تحلیل 
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تحلیل دادهفصل چهارم: تجزهی
 اهو
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 مقدمه 1-4

و زنجیره تأمین این حوزه دارای  باشدمی هاحوزه ترینپراهمیتحوزه بهداشت و درمان هر کشوری از 

اقالم دارویی  هایهزینهزنجیره تأمین تأثیر مستقیمی بر  هایهزینه چراکهاهمیتی استراتژیک است؛ 

. این امر باشندمیهر زنجیره تأمینی  هایویژگیهمواره از  بینیپیشعدم قطعیت و دشواری  دارد.

اساس هم صنعت  ینا بر (.1932یان و همکاران، )غالم کندمیدر این حوزه را پیچیده  گیریتصمیم

و سالمت جامعه  یتدر امن یکه نقش مهم یادکرد یهر کشور یکاستراتژ یعاز صنا توانمیدارو را 

 مؤثر یهااز شاخص یکی یزآن را ن یدو امکان تول موردنیاز یبه داروها یدسترس یزانم یادارد و در دن

 .دانندمی یهر کشور یافتگیتوسعه

 مطالعه موردی: اقالم دارویی 1-0

 یندرمان و تسک یشگیری،پ یص،تشخ یکه برا شودمی یاد ایماده عنوانبهاز آن  یدر دانش پزشک

و  شودمی یدهنام "medicine" یا "Drug" هافرنگیبه قول  یا «دارو» اصطالحبهاستفاده و  یماریب

 .شودمیاقالم فسادپذیر شناخته  هایزیرشاخه تریناصلییکی از  عنوانبه

با  یزن یرانکشور ا در .است یدهدالر به ثبت رس یلیاردم 1111تجارت دارو در جهان در سال گذشته 

دالر را در سال گذشته  یلیارددرصد معادل چهار م 1.4جهان، تجارت دارو  یتدرصد جمع یکداشتن 

سالمت کشور  هایهزینهدر کل  ییدارو ایههزینهسهم  یگرد یبه خود اختصاص داده است و از نگاه

 یسو از .دارد یه مطلوبیگاآن جا یجهان یانگینبا شاخص نرخ م یسهدرصد است که در مقا 15هم 

به دارو  یعموم یازکه ن شودمی یاد یکصنعت استراتژ یک عنوانبهاز صنعت دارو  یلدل ینبه ا یگر،د

 .باشدمی ناشدنی انکاردر کشور 
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یک نگرانی جهانی مطرح است، از طرف دیگر این حوزه  عنوانبههزینه باالی دارو و افزایش پیوسته آن 

نیاز ضرورت این موضوع . باید قادر باشد تا با بیشترین سرعت، نیازهای دارویی جامعه را پوشش دهد

 دهی سفارشدر سیستم مدیریت موجودی و همچنین سیستم  قوی وبه وجود یک ساختار منسجم 

دارویی  هایشرکتکه کمترین دورریز و بیشترین بازدهی را عاید  هاهزینه سازیبهینهبر پایه  اقتصادی

 .سازدمیرا روشن  کند

برای شرکت تهیه یک ساختار منسجم بر پایه تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات  1-9

 دارویی

و واحدهای صنعتی  هاسازمانبر مباحث مالی  انکاریغیرقابل صورتبهمسائل کنترل موجودی 

فسادپذیری اقالم دارویی و  واسطهبهدارویی  هایشرکتمسائل در  دسته از . اینباشندمیتأثیرگذار 

در چرخه سالمت جامعه از اهمیت باالتری برخوردار هستند. هدف نهایی  هاآنهمچنین نقش حیاتی 

مالی  عه بدون شک دستیابی به سوداز تأسیس هر شرکتی عالوه بر ارائه خدمات در جهت رشد جام

 هایهزینهیک شرکت دارویی عالوه بر به حداقل رساندن مجموع در راستای این هدف، . استبیشتر 

شناخت دقیقی از بازار الزم است  ،ردیفهم هایشرکتعملیاتی و افزایش سهم بازار در رقابت با سایر 

. این مهم تا حدود زیادی با کمک نظرخواهی از متخصصان و استفاده از رویکردهای آورد ه دستب

 .باشدمیفازی و فازی شهودی ممکن 

برای به حداکثر رساندن سودآوری  را هاآناهداف، زیر اهداف و ابزارهای دستیابی به  (1-4)شکل 

 .دهدمیبا جزئیات نشان  شرکت
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 ت داروییشرک یبرا بر پایه تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات ساختار منسجم یک ی( طراح4-1شکل )

 

است که در سطح  یندهنده انشان یهیاتبر بد یمبتن یکتکن یبر مبنا شدهطراحی یستمیشکل س

ارائه یک مدل امر منوط به  ین. ااست (FR1) بیشترین سودآوری برای شرکت داروییصفر هدف 

سازمان دارای بیشترین سهم که  گرددیحاصل م یزماندستیابی به این مدل . باشدیم  (DP1)مناسب

باشد و عالوه بر آن در راستای  (FR12) عملیاتی هایهزینهسطح از  ترینکمو همچنین  (FR11) بازار

به  یابی. دستداشته باشد (FR13)را از پارامترهای متغیر مدل  بینیپیشدرست، بهترین  مکانیسمیک 

 بینیپیش. برای است  (DP11)به مشتری رسانیخدمتبیشترین سطح  درگروبیشترین سهم بازار 

 (DP12)موردنظردرست از پارامترهای متغیر الزم است برآوردها کمترین اختالف را با مقادیر واقعی 

 ( اصل1-4) رابطه .یابدمیکاهش  (DP13) سطح موجودی سازیبهینهبا  هایهزینهداشته باشد و 

 .دهدینشان م ییراتتغ ینا یاستقالل را برا

بیشترین سودآوری برای شرکت 
دارویی

FR1

کاهش هزینه های عملیاتی
FR13

بهینه سازی سطح موجودی
DP13

کاهش موجودی در گردش
FR132

بهینه سازی مقدار سفارش دهی
DP132

کاهش ذخیره احتیاطی
FR131

هموار سازی تقاضا 
DP131

پیش بینی درست از پارامترهای متغیر مدل
FR12

حداقل اختالف برآورد از مقادیر واقعی
DP12

شناخت  دقیق بازار
FR122

نظر خبرگان
DP122

تصمیم گیری درست در 
شرایط عدم اطمینان

FR121

تکنیک فازی شهودی
DP121

افزایش سهم بازار
FR11

بیشترین سطح خدمت به مشتری
DP11

کاهش نرخ فساد
FR112

لجتیک سرد
DP112

کاهش زمان انتظار
FR111

کاهش اختالف از 
زمان چرخه

DP111

افزایش انعطاف پذیری
FR114

تظابق با نرم های 
استاندارد

DP114

افزایش کیفیت
FR113

کاهش اختالف از کیفیت 
مطلوب

DP113

ارائه مدل کنترل موجودی مناسب
DP1
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(4-1) 
[
𝑋 0 0
0 𝑋 0
0 0 𝑋

] [
𝐷𝑃11
𝐷𝑃12
𝐷𝑃13

] 

 

و  یابدمیافزایش  بازار شرکت درسهم به مشتری تنها  رسانیخدمت( با بهبود سطح 1-4طبق رابطه )

در درست از پارامترهای مدل ندارد.  بینیپیشعملیاتی و همچنین  هایهزینهاین بهبود تأثیر منفی بر 

 شده است. یتاصول رعا ینا یگزاگی( بر اساس شکستن ز1-4سطوح شکل ) یرسا یجادا

بر اساس اصل اطالعات، بهترین طرح یک طرح مستقل است که حداقل اطالعات را در بر دارد. یا به 

احتمال دستیابی به اهداف را  شود کهعبارتی در تعیین پارامترهای طراحی از ابزارهایی استفاده می

کنند. شانون های مختلفی استفاده میحداکثر نماید. دانشمندان برای اجرای اصل اطالعات از تکنیک

گیری محتوی اطالعات معرفی نموده است. یک پارامتر اندازه عنوانبهاولین فردی بود که آنتروپی را 

 یریکارگبهیتم ارضای یک تلورانس بیان داشت. معکوس لگار صورتبهویلسون نیز محتوی اطالعات را 

و ناممکن  یرملموسغکنندگان تکنیک آنتروپی در عمل مشکل و تعیین عددی آن برای اکثر استفاده

 باشد.می

ها درجه های فازی استفاده نمود. این تکنیکتوان از تکنیکسنجش اصل اطالعات می منظوربه

کند. گیری میعددی بین صفر و یک اندازه صورتبهاثربخشی هر پارامتر طراحی بر تابع عملکردی را 

ع شود که بیشترین اثر را بر روی تاببعد از سنجش درجه اثربخشی، پارامتر و ابزار طراحی انتخاب می

 .نمایدهدف داشته و احتمال دستیابی به آن را حداکثر می

 با رویکرد فازی شهودی ل کنترل موجودی برای شرکت دارویی آلفامد 1-1

 ینانالف( عدم اطم) عرضه دارو، هایشبکه یمسائل کنترل موجود ابهامات در ترینرایجاز  سه مورد

گسترده در مطالعات مختلف  طوربهکه  هستندو )ج( نرخ زوال کاال  یمتق ییراتتغ در تقاضا، )ب(

پارامترها ممکن  ینکه ا احتمالیمتقابل  تأثیرات گرفتن نظر در بدون اما اندقرارگرفته موردبررسی
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طول  فاسدشدنیاست. اقالم  شدهگرفتهدر نظر  ینجادر ا این تعامل که داشته باشند یکدیگراست بر 

که  یزمان ین،بنابرا ؛دارد یبستگ یطیمح یطشرا ییراتبه تغ هاآندارند، اما غالباً نرخ زوال  عمرمحدود

 ینهو هز و فاسد باشد یمنقض یودتا حد یا کامل طوربه تواندمی رسدمی کنندهمصرف دست بهدارو 

و  باشد هاآن یافتبه باز یازداده شود ن یلتحو کنندهمصرفبه  ینکها جایبه یاکند و  یلرا تحم یادیز

 یعاتضاو  پردازندمی یبابت دفع مواد زائد آل یگزاف هایهزینه یشهرها و مناطق مسکون ینهمچن

 .شوندمیانسان محسوب  یحوزه زندگ یبرا تهدیدیو دارو  ییمواد غذا

 نمونه کاربردی تک کاالیی 1-1-4

 (1-4) جدول عات قطعیاطالاز محصوالت شرکت یک قلم  برای ی آلفاشرکت دارویحسابداری واحد 

 منتشر کرده است. قبل هایدورهبر اساس میانگین  ار

قطعی برای یک قلم از محصوالت شرکت دارویی آلفا ( اطالعات4-1جدول )  

 ریال/واحد P 100 قیمت خرید

 ریال/ هر سفارش K 900 هزینه سفارش

یدارنگههزینه   h 10 ریال/ واحد/ در واحد زمان 

 ریال/واحد F 20 هزینه فساد

احتیاطی اولیهذخیره   I0 10 واحد 

 واحد D 500 تقاضا قطعی

 θ 0.5 نرخ فساد

 

مقدار  9فصل  در شدهارائه( 19-9( تا )1-9و معادالت ) LINGO سازیبهینه افزارنرمبا استفاده از 

-4)که در جدول  آیندیم به دستو همچنین طول دوره  یسفارش ده، میزان هاینههزبهینه مجموع 

 .استشده ارائه (2

 ینهجواب به یر( مقاد0-1جدول )

 هاینههزمقدار بهینه مجموع  مقدار سفارش اقتصادی طول دوره

911/1 4/34 10001,91 
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مداوم در  طوربه یدر مطالعاتشان موجود یمحققان درگذشتههستند.  ثباتبیغالباً  ییدارو اقالم یمتق

و تقاضا در  نرخ زوال یمت،ق یاما پارامترها ؛اندگرفتهحال فساد با فرض ثابت بودن تقاضا را در نظر 

در صنعت و  یکیتکنولوژ یعسر ییراتبا توجه به تغ .یحتمالا هستند و یا یفاز یرمتغ یا یستمس یک

 ین،بنابرا ؛و با دقت برآورد نشوند سادگیبهاحتمال ممکن است  هایتوزیع، ییدارو ینتأم یرهزنج

 پذیریزوال ،درواقعندارند.  یآگاه یقدق طوربهاحتمال آن  یعتوز یااز نرخ زوال و  یموجود یرانمد

 ثباتیبیسفارش دارد، اما تعامل با تقاضا نامشخص و  ینهدر طول چرخه به توجهیقابل یرتأث ییدارو

 .دهدمیکاهش  یشتررا ب ینهبه و سفارش یدبه دوره تناوب خر یابیاحتمال دست یمت،ق

بررسی و رسیدگی به این مشکل و نیز عدم  دنبال بهو تحلیل مالی شرکت متخصصان واحد فروش 

بسط با استفاده از  حوزه بهداشتاطمینان محیطی با تشکیل کارگروهی و نظرسنجی از افراد خبره 

و برای مقابله با اثرات  Tبرای دوره  به این نتیجه رسیدن کهی فاز اینقطه 11 امتیازدهی یاسمق

استفاده از اعداد قطعی، اعداد فازی شهودی  یجابهتغییرات قیمت، تقاضا و نرخ فساد محصوالت، 

 کلی در طول دوره لحاظ کنند. هاینههزمالی خود و برآورد  هاییلتحلمثلثی را در 

، بیشترین از روند تغییر نیاز مشتریان بینییشپشرایط مختلف، بر اساس  یبررسپس از  هاآن روینازا

، تغییرات قیمت خرید از سمت یموردبررسدر محصول  و کمترین میزان ممکن از تقاضا

بر  یرگذارتأثو  کنندهیینتعشرکت و همچنین تغییرات شرایط محیطی و سایر عوامل  کنندگانینتأم

ترسی به مواد میزان دس و سیاسیقوانین دولتی، تغییرات وضعیت  ازجمله ،یموردبررسپارامترهای 

فصلی یا معلول از سفرهای  هاییماریب، شیوع هایمتحربا تشدید یا کاهش  هاکنندهینتأماولیه یا 

با اعمال رنج حداکثر و حداقل تغییرات برای پارامتر تقاضا، قیمت خرید و  ،یرهو غ و زیارتی یمرزبرون

اعداد ، یفاز اینقطه 11 امتیازدهی یاسسط مقوب ]1،1[،]1،1111[،]1،1511[ بین نرخ فساد به ترتیب

را جایگزین اعداد قطعی محاسباتشان کردند و با ثابت فرض  (9-4)در جدول  شدهارائهفازی شهودی 

 اقتصادی خود را گسترش دادند. هاییلتحلکردن سایر پارامترها 
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 یموردبررسیرهای متغ یبرا یشهود یفاز یر( مقاد9-1جدول )

 اعداد فازی شهودی مثلثی پارامترهای متغیر مدل

 �̃�= {(58, 100, 110), (58, 100, 118)} قیمت خرید

 �̃�= {(200, 500, 900), (100, 500, 1500)} تقاضا

𝜃 نرخ فساد ̃= {(0.45, 0.5, 0.75), (0.1, 0.5, 0.8)} 

 

 در فرمول نهایی زیر: شدهارائها فازی دادن اعد مناسب و قرار هایتحلیلبرای انجام  

E[𝑇�̃� (T)]=E [
1

T
{𝐾+ �̃�I0+ ℎ𝐼0𝑇 + 𝐹I0} + {�̃� (1+

θ̃T

2
) +

hT

2
 +

 Fθ̃T

2
} �̃�] (4-2)  

 

مرکز ثقل اعداد فازی  سازغیرفازی، الزم است تا با کمک روش هاهزینهمجموعه  سازیبهینه و 

 عی بازگردانیم.طشهودی مثلثی را به اعدا ق

 مرکز ثقل برای یک عدد فازی شهودی مثلثی به شکل: که در فصول قبلی ارائه شد طورهمان

 

 

 

به زیر  صورتبهمرکز ثقل  A( برای عدد فازی مثلثی 15-9با استفاده از رابطه ) درنتیجه. باشدمی

 :آیدیم دست

(4-9) 
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�̃� ،𝐷 فازیمتغیرهای  سازییرفازیغروش مذکور در  𝜃 و ̃ اعمال  ،اندرفته ( بکار18-9)که در رابطه  ̃

 . در نتیجه :شودیم

P =[
(115−75)(100−2∗115−2∗75)+(110−85)(85+100+110)+3(1152−752)

115−75+110−85
] = 95.3 

 

θ=[
(0.8−0.1)(0.5−2∗0.8−2∗0.1)+(0.75−0.45)(0.45+0.5+0.75)+3(0.82−0.12)

115−75+110−85
] = 0.31 

 

D =[
(1500−100)(500−2∗1500−2∗100)+(900−200)(200+500+900)+3(15002−1002)

115−75+110−85
] =

644.4 

 

 :آیندمی دست به (4-4)( مقادیر بهینه بر اساس جدول 2-4با قرار دادن این مقادیر در رابطه نهایی )

 زی شهودیاعداد فا یهبر پا ینهبه یر( مقاد1-1جدول )

 هاینههزمقدار بهینه مجموع  مقدار سفارش اقتصادی طول دوره

940/1 111/011 11/49303 

  

 تحلیل حساسیت 1-1-0

 ینا یبررس ی. براشودمی گیریتصمیمدر  قطعیت مسئله، منجر به نبود یپارامترها یردر مقاد ییرتغ

 یقسمت رو یندر ا است. ییدمف یاربس ابزار یت،حساس یزآنال ،گیریتصمیمدر  هاآن یرو تأث تغییرات

 .شودمیپارامترها ارائه  مختلف یرمقاد یبه ازا یتیحساس یزدر قسمت قبل، آنال شدهارائه یمثال عدد

میزان تغییر مقادیر بهینه ، آمدهدستبه MATLAB افزارنرمکه با استفاده از ( 5-4جدول )مقادیر 
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( مربوط به 1-4برای اطالعات قطعی جدول )، طول دوره و میزان سفارش اقتصادی را هاهزینهمجموع 

 .دهدمیبود، به ازی تغییرات سایر پارامترهای مدل نشان  شدهاعالمیک محصول مشخص 

( تحلیل حساسیت پارامترهای مدل1-1جدول )  

 *Z* T* Q تغییرات پارامترها

 

 
P 

5٫1  29٫31816  9913٫1  32٫183  

2٫1  66٫79664  9931٫1  77٫134  

- 2٫1  18٫51777  9553٫1  77٫214  

- 5٫1  28٫99585  9771٫1  5٫217  

 

 
K 

5٫1  93٫69461  9817٫1  28٫221  

2٫1  23٫62799  961٫1  82٫217  

- 2٫1  1٫61639  9912٫1  1٫131  

- 5٫1  13٫61847  9171٫1  37٫175  

 

 
h 

5٫1  3٫62633  9947٫1  17٫132  

2٫1  94٫62416  9416٫1  25٫136  

- 2٫1  3٫62123  9515٫1  14٫212  

- 5٫1  92٫61799  9535٫1  32٫216  

 

 
F 

5٫1  29٫62345  9425٫1  73٫136  

2٫1  3٫62512  9448٫1  15٫138  

- 2٫1  54٫61395  9481٫1  12٫211  

- 5٫1  75٫61511  9518٫1  72٫211  

 

 
I 

5٫1  79٫69837  9328٫1  11٫292  

2٫1  44٫62318  9657٫1  69٫212  

- 2٫1  52٫61431  926٫1  14٫185  

- 5٫1  35٫61236  2328٫1  66٫162  

 

 
D 

5٫1  24٫83343  2828٫1  89٫297  

2٫1  57٫79981  9162٫1  54٫215  

- 2٫1  95٫51344  9879٫1  34٫181  

- 5٫1  21٫99679  4833٫1  78٫148  

 

 
θ 

5٫1  98٫64531  2838٫1  85٫171  

2٫1  5٫69222  9211٫1  45٫186  

- 2٫1  9٫61196  9816٫1  55٫215  

- 5٫1  15٫53265  4589٫1  7٫252  
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 نمونه کاربردی چند کاالیی 1-1-9

واکسن پنج قلم دارویی شامل  برای پاییز، ماههسهدر ابتدای دوره ، واحد حسابرسی شرکت دارویی آلفا

 با ثابت فرض کردن گل،سویا قرص، کپسول آهن، لوسیون پرمترین و قرص پنتوپرازولآنفوالنزا، 

، هزینه فساد و میزان موجودی اولیه، برای پارامترهای دارینگه، هزینه دهی سفارشهزینه  تقریبی

متوسط  جداگانه با رویکرد قطعی و بر اساس صورتبه خرید و قیمت تقاضامتغیر نرخ فساد، میزان 

با توجه به شرایط و را  برآوردهمین  .است دادهانجام  بینیپیشقبلی  هایدورهمقادیر این پارامترها در 

و از عدم اطمینان ذاتی ناشی  محیط متغیر بازار دارویی کشور که متأثر از عوامل مختلفی است

با استفاده از  متخصصان و خبرگان این حوزه تحقیق و توسعه شرکت با کمکگروه بازاریابی و  ،شودمی

 همچنین فازی و رویکرد توجه به درجه تعلق برایبا و  یفاز اینقطه 11 امتیازدهی یاسبسط مق

با اعمال رنج حداکثر و حداقل تغییرات  فازی شهودی تعلق و تردید برای رویکرد عدم درجه تعلق،

. است دادهانجام  ]1،1[،]1،1111[،]1،1511[ بین برای پارامتر تقاضا، قیمت خرید و نرخ فساد به ترتیب

 .است کردهمنتشر  سؤالدر انتهای دوره واحد حسابرسی مقادیر واقعی را برای پارامترهای مورد 

به  ذکرشدهبرای اقالم دارویی مشخص در سه رویکرد ، هابینیپیشمیزان این  (8-4)تا  (6-4)جداول 

 دهدمیهمراه میزان اختالفشان از مقادیر واقعی را نشان 

حوزه بهداشت و درمان الزم به ذکر است که اعداد فازی و فازی شهودی مثلثی که با نظر خبرگان 

مرکز ثقل به یک  فازیدیمختلف با استفاده از روش  هایتحلیلبرای مقایسه و انجام  اندشدهگردآوری

 .اندواردشدهو سپس در جدول  اندشدهتبدیلعدد قطعی 

از مقدار برآورد شده به  موردبررسیدر دوره  «واکسن آنفوالنزا»برای میزان تقاضا  ازحدبیشافزایش 

استفاده از رویکرد فازی و . خبرگان با باشدمی H1N1و گسترش بیماری عی ناشی از شیوع روش قط

با کنترل شرایط عدم اطمینان تا حدود زیادی تأثیرات این عامل ناگهانی در تقاضای  فازی شهودی

با ورود به فصل شروع  «لوسیون پرمترین»داروی کردند. همچنین  بینیپیشواکسن آنفوالنزا را 
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داروی  و ؛تقاضا مواجه شدیش ناگهانی با افزا موخورگیمدارس و شیوع یک نوع بیماری مسری 

ناشی از اتمام فصل گرما و ورود به فصل سرما و کاهش نیاز به  با کاهش ناگهانی تقاضا «سویاگل»

 (6-4). در سایر موارد اختالفات چشمگیری دیده نشد. در جدول گردید روروبهداروی ضد تعریق 

 .است شدهبیان موردبررسیاطالعات کاملی ناشی از تغییرات تقاضا برای اقالم 

 مقادیر واقعی با سه رویکرد قطعی، فازی و فازی شهودی تقاضا از یربرآورد مقاداختالف ( 1-1جدول )

− شهودی فازی| فازی| |واقعی − قطعی| |واقعی −  تقاضا قطعی اعداد فازی فازی شهودی مقادیر واقعی |واقعی

 واکسن آنفوالنزا 1991 1419 1418 1492 111 23 14

 لوسیون پرمترین 1221 1287 1238 1928 118 41 91

 کپسول آهن 1151 1111 1113 1118 68 17 3

 قرص پنتوپرازول 1117 349 368 381 97 97 12

 شربت سویاگل 753 768 771 785 26 17 14

 مجموع     941 141 73

 

برای  از میزان واقعی هاآناطالعات الزم برای مقایسه رویکردهای مختلف و اختالف  (7-4)جدول 

 «کپسول آهن»برای  در ارتباط با تغییرات ناگهانی قیمت خرید. باشدمیرا دارا  پارامتر قیمت خرید

سیاسی دسترسی به نوع خارجی  هایتحریمبه علت وجود  موردبررسیاست که در دوره  ذکرشایان

قیمت اختالف زیادی  ازلحاظکه  شدمینبود و تقاضا دارو از تولیدات داخلی تأمین  پذیرامکاناین دارو 

از تولید مشابه توسط  «قرص پنتوپرازول»با نوع خارجی آن دارد. همچنین تغییرات قیمت برای 

 .شودمیداخلی و ایجاد رقابت و ارائه تخفیفات باال برای فروش بیشتر، ناشی  هایشرکت
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 یو فاز یفاز ی،قطع یکردبا سه رو یواقع یراز مقاد قیمت خرید یربرآورد مقاد ( اختالف4-1جدول )

 یشهود

− شهودی فازی| فازی| |واقعی − قطعی| |واقعی −  قیمت خرید قطعی اعداد فازی فازی شهودی مقادیر واقعی |واقعی

 واکسن آنفوالنزا 354 368 379 381 26 12 7

 لوسیون پرمترین 541 554 557 553 13 5 2

 کپسول آهن 875 684 679 663 216 15 4

 قرص پنتوپرازول 698 612 539 588 81 54 5

 شربت سویاگل 941 947 944 942 2 5 2

 مجموع     999 31 21

 

را نشان  موردبررسیمیزان اختالفات در رویکردهای برآورد نرخ فساد اقالم دارویی  (8-4)جدول 

 .دهدمی

 

 یشهود یو فاز یفاز ی،قطع یکردبا سه رو یواقع یراز مقاد نرخ فساد یر( اختالف برآورد مقاد1-1جدول )

− شهودی فازی| فازی| |واقعی − قطعی| |واقعی −  نرخ فساد قطعی اعداد فازی  فازی شهودی مقادیر واقعی |واقعی

 واکسن آنفوالنزا 1.8 1.81 1.89 1.82 1.12 1.11 1.11

 لوسیون پرمترین 1.79 1.71 1.72 1.72 1.11 1.11 1

 کپسول آهن 1.54 1.54 1.545 1.55 1.11 1.11 1.115

 قرص پنتوپرازول 1.94 1.95 1.955 1.96 1.12 1.11 1.115

 شربت سویاگل 1.21 1.2 1.22 1.29 1.12 1.19 1.11

 مجموع     1.18 1.17 1.19

 

 متغیرهر سازمانی در شرایط  و سودآوری و برآورد درست از تغییرات محیط رمز موفقیت بینیپیش

این  (8-4)تا  (6-4). با توجه به نتایج خروجی از جداول باشدمی انمشتری منعطف محیط رقابت و نیاز

برای کنترل عدم  سازشبیهیک  عنوانبهاست که استفاده از رویکرد فازی شهودی  ذکرشایاننکته 



 

94 

 

 واقعیاتنزدیک به  هابینیپیشبهتری را داشته و  کاراییقطعیت در شرایط مدیریتی در دنیای واقعی 

کلی تفسیر  صورتبه. در فصل پنجم نتایج تحقیق آوردمیسازمان فراهم  گیران تصمیمرا برای 

 .شودمی
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 فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
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 مقدمه 1-4

با اثربخشی نیازهای مشتری را  طوربهتا  کنندیمسعی  هاسازمانامروزه با توجه به شرایط رقابتی، 

نیازهای  برآورده کنند. وجود تنوع گسترده در تولیدی موجود یهاستمیسبه نوع خدمت  توجه

محصول و طراحی سیستم برای  یدر طراح رندگانیگمیتصم یهامیتصمبر  یرگذاریتأثمشتریان عامل 

بسیاری بر اساس تکنیک طراحی  یهامدلاخیر  یهاسالیافتن یک جایگزین مناسب شده است. در 

سیستماتیک نیازها را برآورده  یریگمیتصمکه با یک فرآیند  است شدهدادهتوسعه  اتیهیبر بدمبتنی 

 .دهدیمارائه  رندگانیگمیتصمجامعی به  و حلکرده 

و زنجیره تأمین این حوزه دارای  باشدمی هاحوزه ترینپراهمیتحوزه بهداشت و درمان هر کشوری از 

اقالم دارویی  هایهزینهزنجیره تأمین تأثیر مستقیمی بر  هایهزینه چراکهاهمیتی استراتژیک است؛ 

. این امر باشندمیهر زنجیره تأمینی  هایویژگیهمواره از  بینیپیشعدم قطعیت و دشواری  دارد.

 .کندمیدر این حوزه را پیچیده  گیریتصمیم

 یریگجهینت 1-0 

یک نگرانی جهانی مطرح است، از طرف دیگر این حوزه  عنوانبههزینه باالی دارو و افزایش پیوسته آن 

باید قادر باشد تا با بیشترین سرعت، نیازهای دارویی جامعه را پوشش دهد. این موضوع ضرورت نیاز 

در که در عین سادگی  اقالم دارویی و قوی در سیستم مدیریت موجودی به وجود یک ساختار منسجم

 سازیبهینهاقتصادی بر پایه  دهی سفارشو همچنین سیستم باشد  باالیی برخوردار کاراییاز  ،ساختار

با در . سازدمیروشن دارویی کند  هایشرکتکه کمترین دورریز و بیشترین بازدهی را عاید  هاهزینه

این  دارینگهزمانی مختص با  هایمحدودیتو عدم اطمینان محیطی و  هاپیچیدگینظر گرفتن تمامی 

 .بدهند دست ازن ممکن است ارزش اولیه خود را زما باگذشتاقالم که 
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و واحدهای صنعتی  هاسازمانبر مباحث مالی  انکاریغیرقابل صورتبهمسائل کنترل موجودی 

ق پارامترها را یدق طوربه توانینمه کآن یلبه دل ینترل موجودک یهامدلدر  .باشندمیتأثیرگذار 

ل یزمان تحو بینییشپمثل  ییهابخشم بود. اگرچه در یخواه روروبهابهام  م بایینما بینییشپ

 یدر مورد پارامترها یباشد ول یاز حالت واقع یب خوبیتقر تواندیم یآمار یهاروش استفاده از

 از یآمار یهاروشاستفاده از  یجابه، بهتر است یتصادف مبود مشاهداتکل یدل به و تقاضا ایینههز

فسادپذیری  واسطهبهدارویی  هایشرکتاین دسته از مسائل در  م.ییاستفاده نما یفاز یهامجموعه

در چرخه سالمت جامعه از اهمیت باالتری برخوردار  هاآناقالم دارویی و همچنین نقش حیاتی 

جامعه  و شکوفایی هستند. هدف نهایی از تأسیس هر شرکتی عالوه بر ارائه خدمات در جهت رشد

. در راستای این هدف، یک شرکت دارویی عالوه بر به باشدمیبدون شک دستیابی به سود مالی بیشتر 

 ،ردیفهم هایشرکتعملیاتی و افزایش سهم بازار در رقابت با سایر  هایهزینهحداقل رساندن مجموع 

مک نظرخواهی از . این مهم تا حدود زیادی با کآورد ه دستبالزم است شناخت دقیقی از بازار 

 .باشدمیمتخصصان و استفاده از رویکردهای فازی و فازی شهودی ممکن 

 متغیر مانند، یپارامترها یق برایاز اعداد دق استفاده یجابهه در آن که شد ئارا یحلراه مطالعهن یدر ا

ه ک شده استاستفاده یمبهم خواهند بود، از اعداد فاز ییه پارامترهاک تقاضا، نرخ فساد و قیمت خرید

 باشد. راهگشاار یبس هاینههز سازیینهبهو  یمربوط به سفارش ده مسائلدر حل  تواندیم

جلوگیری  به منجر ،ت پارامترهای تأثیرگذار در مدل کنترل موجودیابرآورد صحیح و نزدیک به واقعی

ناشی از دفع و  محیطیزیستکاهش اثرات  درنتیجهاقالم دارویی و  شدن منقضی هزینهاز تحمیل 

دقیق و با کنترل عدم اطمینان محیطی همچنین، به  بینیپیش. گرددمیضایعات این اقالم  دورریز

تحمیل جلوگیری از  میزان سفارش اقتصادی برای سازیبهینهو کل مدل  هایهزینهتخمین دقیق 

و وفاداری  شرکتاعتبار زیان مالی در  کمبود که عالوه بریا  ،هزینه نگهداری کاالی مازاد بر نیاز بازار

 .کندمیکمک  نیز تأثیر منفی دارد، مشتریان
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واقعی  مقادیرفازی از  هایبا رویکرد بینیپیشاختالف میزان  تحقیقاتبا توجه به نتایج  بیندراین

در  و ؛از صحت و درستی بیشتری برخوردار است شدهانجامپارامترها، نسبت به برآوردهای قطعی 

با رویکرد فازی تنها بر پایه  گیرانتصمیمنظرات  کهدرحالی و فازی شهودی، رویکرد فازیدو مقایسه 

، عدم تعلق مقادیربا در نظر گرفتن کاربرد نظریه مجموعه فازی شهودی  ،گیردمیدرجه تعلق صورت 

که نیاز به تخصص و دانش  هایییتفعالانسان و  گیرییمتصمفرآیند  سازییهشبدر  تعلق و تردید

، اندداشتهبه واقعیات  ترینزدیکمتخصصان برآوردهای  و باشدیم اعتمادقابلانسانی دارد، معتبر و 

با رویکرد  شدهبررسیبرای پنج قلم دارویی  بینیپیشمجموع اختالف از مقادیر واقعی در  کهطوریبه

 استفاده و توسعه رویکرد مذکور درنهایترا دارد. فازی شهودی کمترین میزان اختالف از مقادیر واقعی 

 .کندمیعوامل رشد مالی و سودآوری شرکت را فراهم قادر است 

 تحقیق یهاتیمحدود 1-9

 به موارد زیر اشاره داشت: توانیمموجود در این کار پژوهشی  هاییتمحدوداز 

  فازی شهودی در مطالعات  هایمجموعهکمبود اطالعات علمی برای دستیابی به مفاهیم اولیه

 .داخلی

 خاص کنترل  طوربهمرتبط با کنترل موجودی و  هایمدلمحاسباتی در  هایپیچیدگی

 سازیبهینه افزارنرماقالم فسادپذیر که نگارنده برای دستیابی به جواب بهینه از  موجودی

LINGO  نسبت به  تحلیل حساسیت و تأثیرگذاری پارامترهای مدل منظوربهاستفاده کرد و

 .است شده نویسی کد MATLAB افزارنرمیکدیگر مدل مسئله در محیط 

 م دارویی.تعدد انواع اقالم فسادپذیر و ارائه مدلی منطبق بر شرایط مخصوص اقال 

 اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان هایدادهبرخی از  آوریجمع هایمحدودیت. 

 پیشنهادات کاربردی 1-1
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 یهامجموعهبا استفاده از تئوری  توانندیمدارویی  یهاشرکتمحققان بخش فروش و تحقیق و توسعه 

فازی شهود و نظرخواهی از خبرگان، عملکرد سازمان خود را بر پایه تغییرات نیازهای مشتریان قرار 

واع داروها اعمال داده و عالوه بر تغییرات فصلی سایر عوامل سیاسی و اقتصادی را در تولید و عرضه ان

و جلوگیری از نگهداری  تریستهشا کنندگانینتأمبتوانند با کسب سهم بیشتر بازار، انتخاب تا  کنند

ناشی از دفع و  محیطییستز هاییبآساز  کسب سود مالی بیشتربیش از دوره مصرف دارو، عالوه بر 

 .کننددورریز اقالم دارویی جلوگیری 

 آتی پیشنهادت برای مطالعات 1-1

و کنترل شرایط عدم اطمینان با کمک  بینییشپتوانایی باالیی که در  به دلیل رویکرد فازی شهودی

صنعتی مانند تعمیر و نگهداری  یهاحوزهدر سایر  تواندیمهی از خبرگان و متخصصان را دارد نظرخوا

 بینییشپاقتصادی مانند  یهاحوزهو غیره و همچنین  تأمین یرهزنج، تولیدی هاییستمسپیشگیرانه، 

محققان در حوزه بهداشت و درمان از  بکار گرفته شود.در بورس اوراق بهادار  هاشاخصروند تغییرات 

و  هایمارستانبدر  نامشخص زمانمدتجراحی با  یهاعمل یبندزماندر  توانندیم شدهارائهرویکرد 

 نیز استفاده کنند. هاآمبوالنسو بازآرایی پویای  یابیمکانبرای  ییهامدل

با  توانیمعملیاتی از اعداد فازی شهودی  هایینههزمجموع  کردن ینهکمبرای  شدهارائهعالوه بر مدل 

 یفاتتخف گرفتن ، در نظریکنترل موجود یهامدلنرخ تورم در  اضافه کردن پارامترهایی مانند

مفهوم نرخ تورم  یریکارگبهدر  یاپو یتقاضا ، در نظر گرفتنیکنترل موجود یهامدلدر  یدوفروشخر

 یفاز یتگرفتن سفارش، کمبود، مقدار تقاضا، محدود نظر ، دریکنترل موجود چندهدفه یهامدلدر 

فرصت  ینهچون هز ییگرد هاییتمحدودنظر گرفتن  در و همچنین و توابع هدف هایتمحدوددر 

 کرد. یسازمدلمسائل مرتبط با کنترل موجودی را  غیره و رفتهازدست
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 داخلی منابع

 فصلنامة ،"یدیتول ستمیس استقرار و یفازبند جهت یات ابزاریهیبد بر یمبتن یطراح "(، 1985م، ) صارمی شیخ ر،

 .63تا  47صفحه  از ،74 شماره ،13 سال ت،یریمد دانش

نوین  ابزاری عنوانبه بدیهیات بر مبتنی طراحی تکنیک "(، 1939) ،م یطهماسب ،م یعباسشیخ ر،  ع، سی طالییعبا

 های مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.المللی ابزارها و تکنیک، کنفرانس بین"سیستم طراحی در

 از جنگلی با مواجهه در مدیران تفکر کردن مندنظام "(،1939)، م یطهماسب ع، ، شیخ ر، عباسی طالییم یعباس

 مدیریت، هایتکنیک و ابزارها المللیبین ، کنفرانس"بدیهیات بر مبتنی طراحی رویکرد با مدیریتی ابزارهای و هاتکنیک

 .تهران تهران، دانشگاه

 ، نخستین"بدیهیات بر مبتنی طراحی روش یکاربردها بر یمرور"(، 1931) ،م دسترنجفرد خ، قاسمیه ر، سلیمی

 نوین، گرگان. مدیریت علوم ملی همایش

های درسی با رویکرد مند جهت تدوین کتابطراحی چارچوبی نظام "(،1934، )م یعباس ع، عباسی طالییشیخ ر، 

، شماره 13، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی سمت، دوره "تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

99. 

ری با استفاده از اصول طراحی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب خودروی سوا "ارشد: نامهیانپا(، 1931، )م یناظم

 ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شاهرود."مبتنی بر بدیهیات

بر مبنای  شدهیطراحارائه مدل ریاضی جهت زمانبندی استقرار سیستم تولیدی ناب "(، رساله دکتری:1987شیخ ر، )

 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. ،"بدیهیات

، توسط تکنیک طراحی شدهیطراحتعیین روایی و سنجش مطلوبیت ساختار "ارشد: نامهیانپا، (1931) ن، یمؤد

 ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شاهرود."گیرییمتصم هاییکتکنمبتنی بر بدیهیات با 

 زنجیره موجودی هایینههز کاهش در اطالعات فناوری اثر مدلسازی" ،(1986م، ) بورانی رنجبر ح، حسینیان میرزا

 استراتژیک مدیریت انجمن اطالعات، هاییستمس و ینتأم ییرهزنج مدیریت المللیینب کنفرانس نخستین ،"ینتأم

 .ایران

 تأمین زنجیره در چوکوئت انتگرال بر مبتنی رویکرد یارائه"، (1932) ،ا سکاکی ،م یشهرک مؤمنی ،م یانغالم

 .24 شماره ،هشتم سال ،(سنندج آزاد) صنعتی مدیریت فصلنامه ،"دارویی

 چند (EPQ) یاقتصاد یدمقدار تول یکنترل موجود یدمدل جد یکارائه  "(، 1931) ،ك هاصراف ،م یانملک ،ا کاظمی

 .62تا  59 صفحه از ،1 شماره ،46 دوره صنایع، مهندسی تخصصی نشریه ،" یتصادف یفاز یبا تقاضا ییکاال
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 زنجیره در موجودی کنترل سیستم سازیینهبه در صف تئوری کاربرد"(، 1932) ،ف جوالی ،ا تیموری ،ط هاشمی

 مهندسی صنایع، تهران. المللیینبنفرانس ، دهمین ک" یفاسدشدن تأمین کاالهای

 یرفسادپذ یکاالها یبرا یقطع یمدل کنترل موجودتوسعه  "،(1932)زاده ع،  یطالعا،  ینظر ریاحیم،  مزده یمهدو

 صفحه از ،1 شماره ،47 دوره صنایع، مهندسی تخصصی نشریه ،" یمقدار یفو تخف افتپسکمبود  نظر گرفتنبا در 

 .81تا  63

 یتخصص نشریه ،" اعتباری یدخر یاستتحت س یاحتمال یمدل کنترل موجود "(، 1934ی ع، )صالحع، زاده  یطالع

 .63 تا 47 صفحه، از 1شماره ، 43، دوره یعصنا یمهندس
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Abstract 

The importance of inventory maintenance in the system of production and sales and the 

high cost of it such as raw material, semi-finished components or final product has 

motivated the researchers to analyze and study the different models in inventory control. 

Usually in such studies, the inventory system analyzes without considering the effects 

of perishing the products, bus if the rate of perishing is being noticeable, the effects on 

the model cannot be overlooked. In recent years, due to advances in technology, 

competition markets, and strict customers, the number of perishable products have been 

more than before. Despite such markets one of the vital tasks for different companies is 

to determine inventory management policy. In the meantime, Pharmaceutics items 

because of the great importance of the healthcare in any country is a strategic situation. 

Because this area should be able to quickly and accurately cover the pharmaceutical 

needs of society, so correct policy in the field of inventory management seems 

necessary. In modeling of a real situation in the uncertainty environment due to 

defection in detectable information the complexity has been increased. This means that 

traditional methods are not able to apply the accuracy and certainty of classical 

mathematical logic alone. In some cases, the neglect of the uncertainty in planning 

issues for production control and inventory, increases the cost of the organization. This 

study using axiomatic design techniques while provide a coherent and integrated 

structure for the inventory management system of company's case and achieve 

maximum profitability, introduce intuitionistic fuzzy technique that is a generalization 

of fuzzy sets in addition to the membership degree, non-membership degree and the 

degree of hesitation in terms of the calculation method. The considerable achievement 

of this study is the development of a new model that optimum values in economic order 

of goods and duration of the order, which correspond to determine the total minimized 

cost. A numerical example is proposed to illustrate the model and sensitivity analysis 

based on the values of some parameters. the end of the intuitionistic fuzzy approach to 

predict demand, the purchase price and deterioration rate is used as uncertain variables 

model for five drugs, influenza vaccine, pantoprazole tablets, iron capsules, permethrin 

lotion and Soyagol tablets on a three-month period. According to real results provided 

by Accounting Unit of the pharmaceutical company Alpha it was found that the 

technique with the aid of experts have minimized different estimated values of the 

variables of demand, the purchase price and deterioration rate for the period under 

review, in comparison with the fuzzy and classical approach and it provides more 

efficiency and certainty in controlling uncertainty situation regarding the needs of 

customers and changing in market. Eventually it provides the business factors, 

profitability and reduction in the potential costs of the organization, environmental 

losses due to disposal of leftovers of pharmaceutics. 

 Key word: inventory management, axiomatic design technique, theory of 

intuitionistic fuzzy set, pharmaceutical item. 
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