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Abstract 
One of the essential priorities is the supply chain of sensitive and perishable 
goods such as nutrients and medicine with providing a method as much as 
possible to increase the speed and health of food products in the distribution 
network. In the present study, a new model was designed and presented for the 
perishable food distribution network in the Mazandaran Bank Protein Food 
Distribution Institute (a case study) based on customer demand by vehicular ad-
hoc network using system dynamics method. First, an influential variable on the 
study's aims was determined, i.e., increasing the order volume and decreasing the 
delivery time. Then, the relationships between these variables were defined, and 
the model was designed and tested. Finally, three scenarios were designed, 
implemented, and analyzed after model verification. Based on the results, the 
market share can be increased by increasing the order delivery locations. In 
future works, the feasibility of implementing this strategy and determining the 
number and optimal location of order delivery locations can be investigated 
economically. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
One of the essential priorities is the supply 
chain of sensitive and perishable goods 
such as nutrients and medicine IS 
providing a method to increase the speed 
and health of food products in the 
distribution network. In the present study, 
a new model was designed and presented 
for the perishable food distribution 
network in Mazandaran Bank Protein Food 
Distribution Institute (a case study) based 
on customer demand and by vehicular ad-
hoc network using system dynamics 
method. Vehicle Routing Problem (VRP) is 
a hybrid optimization and integer 
programming problem asking this 
question: "What is the optimal set of 
vehicle navy routes to cross a particular 
set of customers?" (Nagy et al., 2013: 
2/199-213). The research in the field of 
vehicle routing has been conducted in 
various categories. Some researchers 
modeled and solved the simple vehicles 
routing problems (Dorreh Mirki, 2012: 1-4/ 
1-7), considering several assumptions, 
including heterogeneous vehicles (Yousefi 
Khoshbakht et al., 2012: 9/ 191-207), time 
window (Muslim Azar, 2013; Hey & Dovan, 
2014: 2472/ 98-107), simultaneous receive 
and delivery (Eghbali & Tavakoli 
Moghadam, 2017; Subramanian et al., 2010: 
11/ 1899-1911; Nagi et al., 2013: 2/ 199-213), 
capacity limitation (Larki et al., 2012; 
Harmanani et al., 2011; Talili et al., 2014: 
9109/ 779-783), multi-objectiveness (Abed 
et al., 2018: 193 / 784-701), etc. Based on 
the literature review, many types of 
research have been conducted in green 
and VANET Routing. In addition, a large 
number of researchers used several 
algorithms to find optimization rout in 
VANET, such as Whale, Genetic, Particle 
swarm, Bee colony, etc. However, the 

previous research had weaknesses, e.g., 
the inefficiency of models in large spaces 
and the real world has not been 
considered.  

 

2. Methodology 
This applicable research uses a 
quantitative-descriptive approach for data 
analysis based on the design of a 
perishable food distribution network 
model with demand dependent on delivery 
time using VANETs. Data were collected 
from library resources, and the real data of 
Mazandaran Bank Protein Food 
Distribution Institute was used. In this 
research, a dynamic system was used, 
including interpretive and quantitative 
techniques in the data collection process 
for modeling. The key aspects are briefly 
reviewed in 5 steps of the modeling 
process, including problem description, 
dynamic hypothesis, formulation, test and 
validation, policy, and evaluation 
preparation. Different stages are 
explained using a case study in the present 
research (Albaba et al., 2017: 142/ 1399-
1412). 

 

3. Findings  
First, previous studies were reviewed; the 
studied variables were identified by an 
expert. The model was then designed 
according to these variables and 
determining the relationships between 
them using previous studies and experts’ 
opinions. Besides, the model was verified 
by designing different introduced tests in 
section 4, which demonstrated the 
accuracy and validity of the model. Finally, 
two scenarios were defined based on two 
related types of research. 

Feng and Zhao indicated that sales 
planning and policies in customer 
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satisfaction effectively affect the order 
volume. While this result may be true, it is 
associated with the lowest order volume 
among the research scenarios because the 
order volume has increased by half a 
percent compared to the original model. In 
scenario 2, the role of increasing the 
number of order delivery locations was 
investigated in the research objectives 
based on Waldmir and Srblick's research. 
Similarly, the results indicated that 
increasing the number of order delivery 
locations has significantly improved 
compared to the first scenario, in both 
target variables, order volume, and 
delivery time. In scenario 3, as suggested 
by the experts, scenario 2 was combined 
with the researcher's desired factor 
(creating punitive policies to reduce the 
average delay of the delivery of goods from 
the supplier) since the second scenario 
provided significant results. Based on the 
results, the amount of order volume and 
delivery time can reach its optimum level 
over time if the third scenario is achieved. 

 

4. Conclusion 
Based on the results, the company should 
examine its order delivery locations and 
determine how to arrange them to reduce 
the optimal delivery time. On the other 

hand, the optimal number of locations for 
order delivery was determined, and these 
locations should be increased according to 
the economic analysis. To reduce delivery 
time, increase customer satisfaction and 
the order volume, the current situation of 
order delivery locations, distance from 
customers, the radar system of the 
location and customers should be 
investigated. The company should also 
review the contracts with its suppliers to 
create punitive policies to reduce the 
average delay in delivering goods from the 
supplier. Then, these delays and delivery 
time should be reduced by designing an 
appropriate contract and creating 
appropriate points and notes to prevent 
delays in the delivery of goods by 
suppliers. 

 

5. Limitations and Feature 
Research 

The obtained results would be more 
realistic and closer to the real world if the 
effect of punitive policies and order 
delivery locations variables existed in the 
model and its effect on the model were 
investigated to reduce the suppliers' 
underemployment. Hence, future works 
can focus on analysis methods between 
these two scenarios.  
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 تاریخ دریافت:
 ١٣٩٩آبان   ١٥

 : پذیرش تاریخ 
 ١٤٠٠تیر  ٩

 :انتشارتاریخ 
 ۱۴۰۱شهریور  ۳۱

 چکیده
  بتوان   آن  در  که  روشی  ارائه  و  دارو  و  غذایی  مواد  مانند  فاسدشدنی  و  حساس  کاالهای  تأمینزنجیره
 هایاولویت  از  یکی  داد،  افزایش  ممکن  حد  تا  پخش،  شبکه  در  را  غذایی  محصوالت  سالمت  و  سرعت
 غذایی  مواد  پخش  شبکه  برای  جدیدی  مدل  ارائه  و  طراحی  به  پژوهش  این  در.  است  ضروری

 اساس   بر)  موردی  مطالعه  بعنوان(   مازندران  بانک  پروتئین  غذایی  مواد  پخش  موسسه  در  فاسدشدنی
 سیستم،   پویایی  روش  از  استفاده  با   خودرویی  بین  ونقلحمل   شبکه  بکارگیری  با  مشتریان  تقاضای
  زمان   کاهش  و  سفارش  حجم  افزایش  یعنی  پژوهش  اهداف  بر  تاثیرگذار  متغیرهای  ابتدا.  شد  پرداخته
 درنهایت  و  شد  تست  و  طراحی  مدل  و  تعیین  متغیرها  این  بین  روابط  سپس  شده،  مشخص  تحویل،

 با   که  است  شده  توصیه  پایان  در.  شد   تحلیل  و  درآمد  اجرا  به  و  طراحی   سناریو  ۳  مدل،  تائید  از  پس
  توان می  نیز  آتی  تحقیقات  در  و  داد  افزایش  را  بازار  سهم  توانمی  سفارش،  تحویل  مکانهای  افزایش

 تحویل  مکانهای  بهینه  موقعیت  و   تعداد  تعیین   و   استراتژی  این  سازی پیاده  امکان  اقتصادی،  نظر  از
 .کرد بررسی را  سفارش

 کلیدواژه ها: 
 شبكه هوشمند، نقلیه وسایل

 زمان ،ad-hoc نقلي و حمل
 غذایی مواد تحویل،

 ونقلحمل شبکه فاسدشدنی،
 خودرویی بین
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 مقدمه ١
  ی مجموعه ا  ر یز  یی خودرو نیونقل بحمل ی  هاشبکه

ها شبکه  در  یاز  موقت  همراه   MANETs تلفن 
ا مجموعه  به  اشاره  و  وسا   یهستند    ه ینقل  لیاز 

بر   که  دارند  ها  جاده  در  استفاده  مورد  هوشمند 
کار    میس  ی ب  یمحل   یها  ی فن آور LAN شبکهاساس  

همکاران،    یوسفی(  کنندیم و  ).   ١٣٩١خوشبخت 
 یاصل  یا یخودرو مزا  تیجاده ها و امن  ی منی ا  ش یافزا

بحمل -ad هستند. شبكه هاي  یی خودرو   ن یونقل 
hoc حمل و نقلي موارد خاصي از شبكه هاي ad-
hoc   بسيار گرهها  ها  آن  در  كه  هستند  متحرك 

به سرعت    متحرك توپولوژي شبكه  بنابراين  و  بوده 
تغيير مي كند. تغييرات مكرر توپولوژي و قطع مكرر  

براي اطالعات    ارتباط، طراحي يك پروتكل  را  كارآمد 
مسيريابي در ميان وسايل نقليه و حتي زير بناي كنار  

 . )٢٠١٣و همکاران،    ١یناگ(  .جاده اي، دشوار مي سازد 

اهوشم  ییخودرو  نیب  یهاشبکه در    جاد ی ند 
مؤثر هستند که    اریونقل هوشمند بسسامانه حمل 

مصنوع  یانمونه  هوش  کاربرد  خودروها    یاز  در 
هوشمند    باشندیم خودمختار  رفتار  بروز  باعث  و 

مواقع در  خودروها  ناش   ی توسط  تصادف،    ی مانند 
م   ... و  راننده  همکاران،    ٢داکاستا(.  شوندی بودن  و 

پخش  .  )٢٠١٨ موسسات  موسسه  و  بانک  پروتئین 
آ   مشابه پ  ندهیدر  به  توجه  رفتن    ینیبش یبا  باال 

  ی تعداد و نوع خودرو ، فضا   ت ی سفارشات ، محدود
باال  یباال تنوع  پوشش،  غذا   یتحت  عدم    ،ییمواد 

به هز  نهیکنترل  و  ارسال    ،لیتحو   یهانهیزمان 
را انجام ندهند،    ی الزمها یساز  نهیکه به  یدرصورت

در    ان یمشتر  ی با توجه به تقاضا  ی بازار رقابت   نی در ا
  ل،یتحو   ی باال  یهانهیو هز  لیمورد زمان و نحوه تحو 

را به مرور از    انرقابت کنند و سهم بازارش  توانندی نم
 دست خواهند داد. 

مواد    ی به مدل ساز  مقاله   ن یا  در  شبکه پخش 
   ل یمان تحووابسته به ز   ی با تقاضا  یفاسدشدن   ییغذا

 
1 Nagy, et al 
2 da Costa, et al 

پرداخته  یی  خودرو  ن یونقل بشبکه حمل یریبا بکارگ
این مقاله افزایش    از طرفی هدف اصلی   شده است. 

می  بازار  گونه    باشد.سهم  این  مقاله  این  ساختار 
مطالعات پیشین بررسی شده    ٢است که، در بخش  
مدل، استخراج می شود. سپس   و متغیرهای موثر بر

به بررسی روش تحقیق و سیستم پویا    ٣در بخش  
ی ارائه  مطالعه مورد  ٤پرداخته می شود، در بخش  

مدل   ارزیابی  و  طراحی  و  گردد  پویایی سیستم  می 
نهایت در بخش   در  و    ۵انجام می گردد.  به بحث 

 پردازیم. نتیجه گیری از پژوهش می 

 مرور ادبیات ٢
مسئله    ک ی)  VRP(  هینقل   له یوس  یاب یریمسمسئله  

  ح یصحریزی عدد  و مسئله برنامه  ی بیترک  یساز  نهیبه
ناوگان    ی رهایمس  نهیپرسد "مجموعه به  ی است که م 

از    ی برا  هینقل  لیوسا از    کیعبور  خاص  مجموعه 
همکاران،    ٣ی ناگ(  " ست؟ی چ  انیمشتر .  )٢٠١٣و 

نقل  ی ابیریمسئله مس مختلف،  هیوسائل  اهداف  با 
  نه یآشنا در زم  میاز مفاه  یک یدارد و    یادیقدمت ز
عمل  پژوهش  اخ  اتیدر  دهه  دو  در  که    ر یاست 

ا   ی بزرگ  یهاشرفتیها و به دنبال آن پتالش   ن یدر 
تجز  نهیزم است.  گرفته  تحل  هیانجام    ر یمس  لیو 

  نهیاست که با هدف به حداقل رساندن هز  یاتیعمل
  گر یمکان به مکان د  کی سفر در حمل و نقل کاال از  

  ی بیترک  ا یمسافت    ا یزمان    ا ی  از یمورد ن  ی اعم از سفرها
ا م  ن یاز  انجام  دهه    ی موارد  چند  طول  در  شود. 

است تا  سوخت باعث شده  متیق  شیگذشته، افزا
کارآمدتر از    یاوه یبه ش  ع یک و توز یلجست  ی هاشرکت 

ا  ریمس خود  نقل  و  حمل  برنامه  کنند.  و  ستفاده 
  ی زمان   ی دادهایرو  ر،یمس  ی زیربرنامه  ی سنت  ی هاروش
بر کسب   یواقع روز  تاثرا که هر    گذارند، ی م   ریوکار 

دادن الزامات   قیتطب ی. برا دهندی مورد توجه قرار نم
ن مس  ان،یمشتر  ازیمورد  بودن  دسترس  و  یدر  ر، 

وسا  به  مربوط   ریمس  یزیربرنامه   ه،ینقل  لیمسائل 
واکنش نشان دهد تا    یداد یبه سرعت به هر رو   دیبا

3 Nagy, et al 
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  ١(عبدا...  دیحمل و نقل را محقق نما   نهیهز  ن یترکم

 ). ٢٠١٧و همکاران، 

 هی وسائل نقل   مسیریابی ٢٫١
زم  قاتیتحق نقل  یابیریمس  نهیدر  در    ه،یوسائل 

برخ  ی لفمخت  های دسته است،  شده    ی انجام 
نقل  ی ابیریمس مسئله  قات،یتحق را   هیوسائل  ساده 

کرده   یمدلساز حل  برخ )۱۳۹۱  ،یرک می  دره (اندو    ی ، 
نقل وسائل  مانند    ی وسفی ناهمگن(  هیمفروضات 

و همکاران،   زمان۱۳۹۱خوشبخت  پنجره  (مسلم  ی)،  
ه ۱۳۹۲آذر،   دوان   ی؛  در ۲۰۱۴،  ٢و  تحو   افت ی)،    ل یو 

(اقبال توکل   ی همزمان  ناگ۱۳۹۶مقدم،    یو  و    ٣ی ؛ 
محدود ۲۰۱۳همکاران،   و    ی (لرک   ت یظرف  تی )، 

  ٥ی ل ی؛ تل۲۰۱۱و همکاران،   ٤ی ؛ هارمانان ۱۳۹۱همکاران، 
همکاران،   (۲۰۱۴و  بودن   چندهدفه   ، و    ٦عابد ) 

 .اندلحاظ کرده  زیرا ن )۲۰۱۸همکاران، 

 ی ابی ریمس ی بیمسائل ترک  ۲٫۲
ن  ی برخ  ی طرف  از محققان  ترک  زیاز    ی بیمسائل 

همکاران،    ی(جعفر  یاب یریمس-یاب یمکان ،  ١٣٩٠و   (
همکاران،    یی رزای(م  ی موجود-ی ابیریمس ؛  ١٣٩٠٧و 

هارد و  و  ٢٠٠٥  ،٧ن یکمپل  مسئله    یکپارچگ ی  ای)  
(رنجبران،    نیتام  ره یدر زنج هیوسائل نقل  ی ابیریمس

حس١٣٩٤ حسن   ی نی؛   ه١٣٩٧  ،یو  و    ٨ن سای؛ 
ژ ٢٠١٧همکاران،   همکاران،    ٩جین ائوی؛   ؛  ٢٠١٩و 

  ی ک ی.  اندنموده   ی ) را بررس٢٠٢٠و همکاران،    ١٠ی کروک
  ر یاخ  یکه در سالها  یابیریمسئله مس  هایاز شاخه

  ی اب یریقرار گرفته است، مس  ی ادیمورد توجه افراد ز
(عبدل ل١٣٩٦  ،یسبز  همکاران،    ١١نی؛  ؛  ٢٠١٤و 

 
1 AbdAllah, et al 
2 He & Duan. 
3 Nagy, et al 
4 Harmanani, et al 
5 Tlili, et al 
6 Abad, et al 
7 Campbell & Hardin 
8 Hsin, et al 
9 Xiaojin, et al 
10 Kuroki, et al 
11 Lin, et al 
12 Eka Normasari, et al 
13 da Costa, et al 

همکاران،    ١٢ی اکانورماسار داکاستا ٢٠١٩و  و    ١٣؛ 
پ٨٢٠١همکاران،   همکاران،    ١٤تاکاسو ی؛  ،  ٢٠٢٠و   (

نقل  یابیریمس و    ی (اورازان  ی کیالکتر  ه یوسائل 
و    ١٦لوپاز ی؛ کام٢٠١٧،  ١٥و والترر  فری؛ ش١٣٩٦  ،یاعتبار

 . باشدی م )٢٠١٨همکاران، 

 های مطالعاتی روش  ٢٫٣
های متفاوتی  در مقاالت و تحقیقات مختلف از روش 
مدل برنامه    استفاده شده است. برای مثال توسعه

  مت یو ق  شاخه  تم یالگور  ک یو    ی بیترک  ح یصح  یس ی نو
شئو  و  کاستا۲۰۱۹،  ١٧(وانگ  همکاران،    ١٨؛  )،  ۲۰۱۹و 

  پارامترها   یساز  نهیبه  یبرا   استیس  ان یگراد  تمیالگور
 ٢٠)، مدل ریاضی (دورلینگ۲۰۱۸و همکاران،    ١٩(نظری

همکاران،   هوانگ ۲۰۱۶و  همکاران،    ٢١؛  و 
همکاران،    ٢٢؛ونسنت ۲۰۱۷ بهینه۲۰۱۷و  سازی  )، 

بر    یمبتن  یدو فاز   یروش ابتکاربا استفاده از    استوار
(جو گ یهمسا   یجستجو  همکاران،    ٢٣ی  )،  ۲۰۲۰و 

ی (کک و  و ابتکار  قیدق یها   تمیالگور بررسی ادبیات  
  ی جستجو  ی برا  یبیترک   تمیالگور )،  ۲۰۱۸،  ٢٤الپورته 

  یچند فاز   یب یروش ترک)،  ۲۰۱۸ن،  و همکارا  ٢٥(نیو   تابو 
ی  ابتکار  تمیو الگور   ایپو  یزی، برنامه ر یبا خوشه بند

همکاران،    ٢٦(وانگ  روش ۲۰۱۷و  از  بسیاری  و  های  ) 
اند که برای این موضوع، مورد  هایی بوده دیگر، روش 

 استفاده قرار گرفته است.  

انجام شده در مطالعات  بررسی های  اساس  بر 
مسئله    نهیتاکنون در زمگذشته دیده می شود که  

  ن یونقل بدر شبکه حمل  ی اب یریسبز، مس ی ابیریمس
است.    ی فراوان   قات یتحق  ییخودرو  شده  انجام 

14 Pitakaso, et al 
15 Schiffer & Walther 
16 Camilo Paza, et al 
17 Wang & Sheu 
18 Costa, et al 
19 Nazari, et al 
20 Dorling, et al 
21 Huang, et al 
22 Vincent, et al 
23 Guo, et al 
24 Koç & Laporte 
25 Niu, et al 
26 Wang, et al 
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  افتن یجهت    یاد یافراد ز   شودی مشاهده م  نیهمچن
بدر شبکه حمل   نهیبه  ریمس از    ییخودرو   نیونقل 

انبوه    ک،یمانند نهنگ، ژنت  یسازنهیبه  یتمهایالگور
  که   آنچه  اما .  اندزنبور و ... استفاده کرده   ی ذرات، کلون 

  اکثر   ضعف نقاط  از  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  تاکنون
مدلها در    یی توان به عدم کارآ   ی م   نیشپی  مطالعات

   اشاره کرد. ی واقع  یایبزرگ و دن یفضاها

 روش پژوهش ٣
دهنده  اینجا در رابطه با روش پژوهش که نشان در  

آوری اطالعات و همچنین  نوع پژوهش و شیوه جمع 
ابزار آن و در نهایت روش تجزیه و تحلیل آن بحث  

 خواهد شد. 

 نوع پژوهش  ٣٫١
این تحقیق از نوع کاربردی است. همچنین با توجه  

  ی فاسدشدن   ییشبکه پخش مواد غذا  به طراحی مدل 
شبکه    یریبا بکارگ   لیزمان تحو  وابسته به  ی با تقاضا

، پژوهش پیش رو، از نظر  ییخودرو   ن یونقل بحمل
 است. یف یتوص - ی م تحلیل اطالعات، از نوع ک

ابزارهای گردآوری داده و جامعه   ٣٫٢
 پژوهش 

آور  به جمع  ا   ی منظور  در  از    ،پژوهش  ن یاطالعات 
و در    شده است  استفاده  یامنابع کتابخانه خبرگان و  

  یی موسسه پخش مواد غذا های واقعی  نهایت از داده 
 ، بهره گرفته شده است.بانک مازندران  نیپروتئ

 پژوهش  ابزارهای تجزیه و تحلیل ۳٫۳
پژوهش    ستمیس  کینامید   از این  .  داستفاده شدر 

ی و تکنیک   ریتفس  یژگی از و  ستمیس  کینامیروش د 
  ی مدل ساز  یداده ها برا  یجمع آور  ندیدر فرآ کمی  

 وردار است.  برخ

 ل یو تحل  ه یروش تجز ۳٫۴
به    ی مرحله روند مدل ساز  ٥در    ی دیکل  ی جنبه ها

  ه یمساله، فرض  انیشده است، ب  یطور خالصه بررس

 
1 Al Ba'ba'a, et al 

سنج  ستت  ،یبندفرمول   ا،یپو  اعتبار    ن ی تدو  ، یو 
 ی.  اب یو ارز  استیس

  ییایپو ی مدل ساز ندی فرآ ی گام ها ٣٫٥
 ستم یس

در این پژوهش، مراحل مختلف با استفاده از مطالعه 
و همکاران،    ١(آلباباموردی، توضیح داده خواهد شد  

۲۰۱۷  .( 

 هایافته ٤
در این پژوهش استفاده از مدل پویایی سیستم در  

مازندران،   بانک  پروتئین  قرار  موسسه  بررسی  مورد 
 می گیرد. برای این کار مراحل پایین انجام می گیرد. 

 مراحل اجرایی پژوهش  ٤٫١
بر   تأثیرگذار  عوامل  شناسایی  برای  اول  مرحله  در 

غذا  مواد  داده   ی،فاسدشدن  یی پخش  های  از 
استفاده  کتابخانه  رشته  این  خبرگان  اطالعات  و  ای 

شود. سپس در گام بعد ارتباط میان این عوامل و  می
تاثیرشان بر هم و نوع آن با توجه به مثبت و منفی  

بررسی می گردد. پس از تائید نهایی  بودن راستای آن  
تاثیرات تعیین شده توسط خبرگان، اطالعات حاصل،  
پیاده   ونسیم  افزار  نرم  در  تحلیل  و  بررسی  جهت 
سازی می گردد. با استفاده از تحلیل این نرم افزار،  
تمامی   برای  تواند  می  که  گردد  می  کسب  نتایجی 

های پخش در راستای شناسایی عوامل مؤثر  موسسه
ها، مورد استفاده  ها و بهینه سازی آن ر این سیستم ب

در   سعی  بتوانند  آن  بکارگیری  با  و  گیرد  قرار 
منابع خود  بهینه و  کارایی سیستم  افزایش  و  سازی 

 داشته باشند.

 

 : مورد مطالعه ٤٫٢
بررس  پژوهش در    به  پخش    یحاضر  شبکه  جامع 

غذا با    ی فاسدشدن  یی مواد  محدود  عمر  طول  با 
به  یتقاضا تحو  وابسته  و    ی ابیریمس  یبرا  لیزمان 
م  ان ی مشتر  ی تقاضا  یبندزمان که    شود ی پرداخته 
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موثر بودن و کارآمد بودن را مورد    یهاشاخص   هیکل
و    یرساله، طراح   نیا   ی. هدف اصل دهدی توجه قرار م 

جد  ارائه غذا   ی برا  یدیمدل  مواد  پخش    یی شبکه 
  ن یپروتئ  ییدر موسسه پخش مواد غذا   یفاسدشدن

) بر اساس  یبانک مازندران (به عنوان مطالعه مورد
حمل  ان یمشتر  یتقاضا شبکه  از  استفاده  ونقل  با 

ا  یی خودرو   نیب مشکل  و    ن یاست.  مجموعه 
آ  یهامجموعه  در  که  به    ندهیمشابه  توجه  با 

ب  ینیبش یپ سفارشات  رفتن  خواهد    شتریباال  هم 
محدود  فضا  ت یشد،   ، خودرو  نوع  و    ی باال  یتعداد 

پو باالتحت  تنوع  غذا  ی شش،  کنترل    ،ییمواد  عدم 
هز  نهیبه و  ارسال  که    لیتحو   یهانه یزمان  است 

نها به  ن یا   ییهدف  و    ریمس  یساز  نهیپژوهش 
کرد تحویل   نحداقل  درصورت  زمان  که    یاست. 

غذا  یهامجموعه  مواد    نهیبه  گونهن ی ا  ییپخش 
با توجه   یبازار رقابت  نیرا انجام ندهند، در ا   هایساز

در مورد زمان    انیمشتر  یکاالها، تقاضا  یبه تنوع باال 
  توانند ی نم   ل،یتحو  یباال  یهانهیو هز  لیو نحوه تحو

بازارش سهم  و  کنند  دست    انرقابت  از  مرور  به  را 
دلیل انتخاب روش پویایی سیستم در    خواهند داد. 

این پروژه این است که بتوان در طول زمان تغییرات 
بررسی  مورد  تاثیر   را  بتوان  همچنین  و  داد  قرار 

متغیرها   دیگر  و  هدف  متغیرهای  بر  را  متغیرها 
پویایی  کرد.    و   علی  نقشه  شامل  سیستم  مشاهده 

  سیستم   رفتار  درک   برای  رایانه  سازی  شبیه  توسعه
گزینه.  است آخر    صورت   به  سناریو  های  در 

  به   تا  گیرندمی   قرار  آزمایش   مورد  سیستماتیک
 .دهند پاسخ "  اگر -چه " سؤاالت

موسسه  که    پژوهشبا توجه به ماهیت عملی این  
غذا  مواد  مازندران  نیپروتئ  ییپخش  استوار    بانک 

شود که نتایج این مطالعات بر  است، پیش بینی می 
در   استفاده  جهت  تاثیرگذار  های  شاخص  تقویت 

صنعت تامین  زنجیره  مواد    واحدهای  پخش  شبکه 
عالفاسدشدن   ییغذا باشد.  تاثیرگذار  براین،  ی،  وه 

شرکت  دیگر  می مدیران  نیز  راستای  ها  در  توانند 

استفاده   نتایج  این  از  خود،  تامین  زنجیره  مدیریت 
پژوهان و  نمایند. همچنین، محققان، استادان، دانش 

بر   عالوه  توانند  می  نیز  علمی  بخش  اعضای  دیگر 
از   حاضر،  پژوهش  نظری  مبانی  بخش  از  استفاده 

یری تحقیقاتی همراستا با  نتایج این بررسی، در بکارگ
این پژوهش در بازه زمانی  این موضوع، بهره گیرند.  

   صورت گرفته است. ۹۸تا سال  ۹۵سال 

 تدوین فرضیه پویا  ۴٫۳
تحقیقات   بررسی  با  و  خبرگان  با  گفتگو  از  پس 
معیارها  از  برخی  که  شد  مشخص  پیشین، 
تاثیرات   به  توجه  با  دیگر  برخی  و  تاثیرگذارترند 

ای ساده سازی مدل حذف گردیدند.  مشابه، در راست
 گردد: سه فرضیه اساسی تعریف می   پژوهش در این  

با طراحی مدل پویایی سیستم    فرضیه اول: )۱
توان مقدار بهینه متغیرهای تاثیرگذار بر  می

غذا مواد  پخش  را  فاسدشدن  یی شبکه  ی 
 شناسایی کرد. 

با طراحی مدل پویایی سیستم   فرضیه دوم:  )۲
زمان  و    حجم سفارشتوان مقدار بهینه  می
 را شناسایی کرد.  لیتحو 

با طراحی مدل پویایی سیستم    فرضیه سوم: )۳
نظر  می از  را  مناسب  مسیر  شبکه  توان 

غذا مواد  شناسایی  فاسدشدن  یی پخش  ی 
 کرد. 

 ساختار مدل  ۴٫۴
 تعیین مرز مدل 

ت که در  اس یمرز بسته ا یبازخورد دارا ستمیهر س
  ک ی جاد ی شود. هنگام ا  ی م  جادی آن رفتار مورد نظر، ا

مدل    کیبازخورد،    ستمیاز س  ستمیس  کینامیمدل د
کند. مرز مدل    ف یتعر  یمرز مدل را به روشن   دیساز با 

است.   ییموجود در مدل نها یشامل تمام مؤلفه ها
مدل   ی دیکل  ی رهایمتغ  ١جدول   مسئله    ی سازدر 
 دهد.   یرا نشان م  پژوهش 
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 متغیرهای کلیدی تاثیر گذار بر مدل   ١  جدول 

 پژوهش متغیرهای 
 نوع متغیر 

 کمکی  نرخ حالت 
   * حجم سفارش

  *  سفارش  افتیدر  یزمانمتوسط فاصله 
  *  تنوع سفارش نرخ 

 *   ی سفارشات فصل
 *   در سفارشات فروش غاتیتبل  راتیتاث

 *   مترقبه(مانند کرونا) در سفارشات  ریعوامل غ   ریتاث
 *   سفارش لیتحو یمکانها

 *   ی با توجه به خواست مشتر لیتحو  یبند تیاولو
  *  لیسفارش با توجه به زمان تحو  راتیینرخ تغ

 *   خاص  زماندر   لیتحو کیپ
 *   فروش   میشده ت نیی سفارشات بابت هدف تع کیپ
  *  انبار  یبا توجه به موجود ینقص سبد سفارش مشتر نرخ 

 *   محصول در حجم سفارش ی متی ق رات ییتغ
 *   ان یاز مشتر دی بابت نقص تول یمرجوع لیتحو

 *   (کم و کاست و اضافات)  لیو تحو  یریاشتباهات بارگ
 *   انیشترعدم حضور م یمعطل

 *   ع ینقص خودرو هنگام توز
 *   و انبار  عیکارکنان توز بتیغ

 *   و فروش عی نشده نرم افزار و سخت افزار توز ی نیب  شیمشکالت پ
  *  کننده  نی کاال از تام لیتحو ر یمتوسط تاخ

   * زمان تحویل 
 

 پژوهشحلقه های مدل  ٤٫٥
  ت ی و در نها  ی از روش علت و معلول   پژوهش   ن یدر ا
و نشان    ی مدلساز  یبرا  ان ی آن به نمودار جر  لیتبد

گذار، استفاده شده    ریتاث  ی فاکتورها  نیدادن روابط ب
ارائه   عوامل  شد،  اشاره  قبال  که  گونه  همان  است. 

جدول   در  بررس   ۱شده  روابط    ی مورد  و  گرفته  قرار 
  ی رهایمتغ  انی جر  ر نمودا تی و در نها  ی علت و معلول 

  ن یب  ن یشده است که از ا  نییخ تعو نر  یحالت، کمک 
مهم مدل   ۲ پژوهش،  حلقه  اهداف  به  توجه  در    با 

 ، نشان داده شده است.۱شکل 
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 ١  حلقه 

 
۳حلقه    

 حلقه های مهم مدل   ١  شکل 

 

در حلقه اول نشان داده شده است که هرچه حجم  
سفارش افزایش یابد، با توجه به افزایش مشتریان  
و افزایش حجم انتقال، مکان های تحویل نیز بایستی  

مکان  این  افزایش  با  یابد.  احتمال  افزایش  ها، 
تر شدن مکان تحویل به مشتریان افزایش می  نزدیک 

این مکان  افزایش  با  و  کمتر شدن فاصله  یابد  و  ها 
کا احتمال  تا مشتری،  تحویل  و    یمعطلهش  مکان 

، به شدت کاهش می یابد. با  انی عدم حضور مشتر
زمان   که  است  مشخص  زمان،  مدت  این  کاهش 

یابد و کاال با سرعت بیشتری  تحویل نیز کاهش می 
 به مشتریان تحویل داده خواهد شد. 

در حلقه دوم بیان شده است که هر چه حجم  
به   توجه  با  یابد،  افزایش  مشتری  یک  سفارش 

فرو سیاست افزایش  های  راستای  در  که معموال  ش 
می  اعمال  بیشتر،  با  فروش  قیمت  تغییرات  گردد، 

که  یابد، بصورتی توجه به حجم فروش نیز افزایش می 
واحد   قیمت  باشد،  بیشتر  سفارش  حجم  چه  هر 

با  کاهش می  و  این تغییرات قیمتی  افزایش  با  یابد. 
توجه به علوم اقتصادی، با کاهش قیمت حجم تقاضا  

لیوحت نامز

شرافس عونت خرن

تاریثات تاغیلبت  رد 
تاشرافس شورف  هناکم شرافس لیوحت یا

+

هابتشا  یریگراب تا

دشن ینیب شیپ تالکشم رازفا مرن ه
شورف و عیزوت رازفا تخس و

ماگنه وردوخ صقن
عیزوت

ز    
 

دع یلطعم طسوتم روضح م
نایرتشم

-+
تباب یعوجرم لیوحت

دیلوت صقن نایرتشم زا 

مجح شرافس  سوتم   
رد  

+

+

لیوحت نامز

شرافس عونت خرن

دنب تیولوا هجوت اب لیوحت ی هب 
یرتشم تساوخ

+

هجوت اب شرافس تارییغت خرن
هب لیوحت نامز 

+

صاخ نامز رد لیوحت کیپ

+ رد لوصحم یتمیق تارییغت
مجح شرافس 

+

هابتشا و یریگراب تا
لیوحت

دشن ینیب شیپ تالکشم رازفا مرن ه
شورف و عیزوت رازفا تخس و

ماگنه وردوخ صقن
عیزوت

تبیغ و عیزوت نانکراک 
رابنا

زا الاک لیوحت ریخات طسوتم
دننک نیمات ه

دع یلطعم طسوتم روضح م
نایرتشم

تباب یعوجرم لیوحت
دیلوت صقن نایرتشم زا 

کیپ تاشرافس  تباب  ده  ف
عت ن دش  ت  ف  ش

مجح شرافس 

س صقن خرن    
هجوت    

+

+
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می یابد و با توجه به این افزایش تقاضا در  افزایش  
زمان آن  در  تحویل  پیک  با  سازمان  زمان،  های  آن 

می  مواجه  حجم  خاص  این  که  صورتی  در  گردد. 
افزایش   نیز  تحویل  زمان  گردد،  زیاد  بسیار  تحویل 

رضایت  می کاهش  و  زمان  افزایش  این  با  و  یابد 
تغمشتریان،   زمان    راتیینرخ  به  توجه  با  سفارش 

یابد و میزان سفارش کاهش  نیز افزایش می   لیو تح
یابد. با ایجاد  یابد و یا با کاهش زمان، افزایش می می

با توجه    لیتحو   یبند  ت یاولو تغییرات در این نرخ،  
کند. برای مثال با  ی نیز تغییر میبه خواست مشتر

کاهش سفارشات و افزایش زمان خالی وسایل نقلیه  
تحویل به سمت  اولویت  سریع سفارشات    تحویل، 

می  پیدا  سوق  زمان  بزرگ  کار،  این  وجود  با  کند. 
می  کاهش  و  تحویل  تحویل  زمان  کاهش  با  یابد. 

افزایش   سفارش  حجم  مجددا  رضایت،  افزایش 
 شود. یابد و این چرخه مجددا تکرار می می

 افق زمانی مدلسازی  ٤٫٦
  ، به نظر کارشناسان  ماهه   ۳۶ زمانی افق با توجه 

 کافی زمان تا است گرفته شده نظر در سال   ۳یعنی  
 باشد. داشته وجود بازخوردها عملکرد برای

  نمودار روابط علت و معلولی و  ٤٫٧
 جریان 

ا شناسا  ن یدر  از  پس  تعر  یی مرحله  نوع    ف یو 
ها  رها،یمتغ حلقه  کردن  معلول  یمدل  و  و    یعلت 
  نییبه فرموله کردن مدل، تع  ان، ینمودار جر  میترس

رفتار    تست  رها،یمتغ  هیاول  ر یمقاد و  مدل  تطابق 
مدل    تیحساس  لیتحل  نیو هم چن  ستمیس  یواقع

از مدل   پس   .م یپرداز  یمختلف م   یدر برابر رفتارها
  ط یشرا   سازیهیشب  یبرا  یوترکامپی  افزاراز نرم   ،یساز

مختلف    یوها ی استفاده شده و سنار  ستمیمختلف س
. کنندی را در طول زمان، مشخص م   ستمیس  راتیتغ
و    متغیرهارفتار    راتیروند تغ  ی با بررس  ب، یترت  ن یبد

و انجام    ندهیدر آ  راتیتغ  نی با مشاهده ادامه روند ا
ضمن    یرهایمتغ  یرو   ت یحساس  زیآنال مدل، 

س  یاعتبارسنج مناسب    ییاجرا  هایاست یآن، 
.مدل سیستم داینامیک نمونه این  گرددی م   شنهادیپ

 تدوین شد.   ۲به صورت شکل  پژوهش 
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 پژوهش مدل سیستم پویای مسئله    ٢  شکل 

 

 اعتبارسنجی ساختار مدل ٤٫٨
 آزمون کفایت مرز  ٤٫٨٫١

ا  بررس  ن یدر  آ  ی م  ی آزمون  که    ی فاکتورها  ای گردد 
؟ همانطور  خیر  ایبر مدل در آن وجود دارد   رگذاریتاث
فاکتورهاک شده  اشاره  قبال  بررس   یه    ن ی ا  یمورد 

پ  قیپژوهش، از طر  و نظر خبرگان    نیشیمطالعات 
بنابرا   نییتع است.  ا   ت یاهم  نی شده    ن یوجود 

  ن یمچنشده است. ه  دی دو منبع تائ  نیفاکتورها در ا 

پارامترها،   ن یلزوم وجود ا   نییتع  ی در مرحله بعد، برا
 ستمیمهم، رفتار س  یفاکتورها  نیاز ا   ی با حذف برخ

مدل، پس    ی ها  ی. خروج ردیگ  ی قرار م   ی اب یمورد ارز 
فاکتورها در ادامه نشان داده    نیاز حذف هر کدام از ا 

 شده است.    

شکل   «اولو  ۳در  عامل  حذف    ی بند  تیتاثیر 
» بر متغیر حالت  یبا توجه به خواست مشتر  لیتحو 

نشان داده شده است. در این حالت با  ،  لیزمان تحو 

لیوحت نامز

شرافس عونت خرن

تاشرافس
یلصف 

+
تاریثات

تاغیلبت 
رد 

تاشرافس
شورف 

+
دننام)هبقرتم ریغ لماوع ریثات

تاشرافس رد (انورک

شرافس لیوحت یاهناکم

+

هب هجوت اب لیوحت یدنب تیولوا
یرتشم تساوخ

++

شرافس تارییغت خرن
هجوت اب 

لیوحت نامز هب

+

کیپ
صاخ نامز رد لیوحت 

+

+
رد لوصحم یتمیق تارییغت

شرافس مجح

+ و یریگراب تاهابتشا
لیوحت

+

شیپ تالکشم
رازفا مرن هدشن ینیب 

شورف و عیزوت رازفا تخس و
+

صقن
ماگنه وردوخ 

عیزوت
+

+

تبیغ
و عیزوت نانکراک 

رابنا

+
زا الاک لیوحت ریخات طسوتم

هدننک نیمات

مدع و یلطعم طسوتم
نایرتشم روضح

-
+

تباب یعوجرم لیوحت
صقن

نایرتشم زا دیلوت 

+
کیپ+

تاشرافس 
تباب 

فده 
شورف میت هدش نییعت

+

شرافس مجح
ینامز هلصاف طسوتم

شرافس تفایرد

+
-

صقن خرن
شرافس دبس 

اب یرتشم 
رابنا یدوجوم هب هجوت

+

+

+

+

+

+
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اینکه   به  تحویل،  توجه  نوبت  هرچه 
هماهنگیِ شدهریزی امهبرن اینکه  دلیل  به  باشد    تر 

صورت گرفته بیشتر است، لذا با ایجاد این هماهنگی  
می  کاهش  تحویل  مشخص  زمان  شکل  در  و  یابد 

  نمودار (است که در حالتی که این متغیر وجود دارد  
این    کهتر است و زمانی زمان تحویل کم   قرمز رنگ)

می  حذف  افزایش    رنگ)  آبی  نمودار (گردد  عامل  با 
 زمان تحویل روبرو هستیم. 

 

 
 ل ی حالت زمان تحو   ر ی بر متغ   » ی با توجه به خواست مشتر   ل ی تحو   ی بند   ت ی حذف عامل «اولو   ر ی تاث   ٣  شکل 

 

شکل   تاث  ۴در   » عامل  حذف  غ  ریتاثیر    ر یعوامل 
مترقبه(مانند کرونا) در سفارشات» بر متغیر حالت 

نشان داده شده است. در این حالت  ،  حجم سفارش
تاثیرات زیادی بر    مترقبه  ریبا توجه به اینکه عوامل غ

می رفتار مصرف در صورتی کننده  اتفاقات  گذارد،  که 
کرونا)    ریغ حجم  مترقبه(مانند  ندهد،  سفارش  رخ 

نسبت به زمان رخ دادن آن باالتر است.  در شکل  
مشخص است که در حالتی که این متغیر وجود دارد  

رنگ)  نمودار( سفارش  قرمز  و بیش   حجم  است  تر 
  رنگ)   آبی  نمودار(گردد  که این عامل حذف می زمانی

 روبرو هستیم.   حجم سفارشبا افزایش 
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 حالت حجم سفارش   ر ی مترقبه(مانند کرونا) در سفارشات» بر متغ   ر ی عوامل غ   ر ی حذف عامل« تاث   ر ی تاث   ٤  شکل 

 

 آزمون ارزیابی ساختار  ۴٫۸٫۲
مدل    کیشود که    یبه طور خالصه، اغلب گفته م

مناسب را به    ی "رفتار خروج   د یبا  ستمیس  کینامید
ساختار به    یکند."... اعتبارسنج  جادیمناسب ا  لیدال 

در    نیا  دییتأ  یمعنا استفاده  مورد  روابط  که  است 

با در نظر گرفتن   یاز روابط واقع یکاف  انگریمدل نما
است مطالعه،  ا  از  .هدف  در  که    پژوهش   ن یآنجا 

  م ینرم افزار ونس  طیمعادالت مربوط به مدل در مح
صح است،  شده  معادالت    ح ینوشته  ساختار  بودن 

 .شد دییوسط نرم افزار تأمدل ت

 

 
 تاییدیه صحیح بودن ساختار معادالت در نرم افزار ونسیم   ٥  شکل 
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 آزمون ارزیابی پارامتر  ٤٫٨٫٣
پارامترها و فاکتورهای مدل در این پژوهش با بررسی  

ارزیابی مقایسه ای  مطالعات پیشین و با استفاده از  
با مدل مرجع انجام شده است و در آخر با مشاوره  
پارامترها   این  است.  شده  تائید  موارد  این  خبرگان 

معرفی    ۱پس از حذف موارد مشابه به صورت جدول  
 می شوند.

 آزمون شرایط حدی  ۴٫۸٫۴
در این آزمون به بررسی رفتار مدل در شرایطی که  

رند، یعنی  ورودی های مدل در شرایط حدی قرار دا
زمانیکه در کمترین حد خود و یا بیشترین حد خود  
هستند. در این بررسی، مالحظه می گردد که مدل  
بخش   در  خیر.   یا  است  پایدار  نیز  این شرایط  در 

حالت   در  متغیرها  وضعیت  مرز  کفایت  آزمون 
 بینهایت (حداکثر یا حداقل مقدار) بررسی شد. 

  لیتحو   ی مکانهاتعداد  اول: وضعیت −
در پایین حد خود قرار دارد (شکل   رشسفا

٦.( 

تعداد   باشد،  سفارش  لیتحو   یمکانهااگر  کم   ،
تحویل   مکان  و  و  مشتریان  میان  فاصله  متوسط 

ها، مدت زمان یابد. با افزایش این فاصله افزایش می 
یابد و به  میان ارسال کاال و تحویل نهایی افزایش می 

تعداد   کاهش  دلیل  ،  سفارش  لیتحو   یمکانهااین 
 گردد. منجر به افزایش زمان تحویل می 

 

 
   حد خود قرار دارد   ن یی سفارش در پا   ل ی تحو   ی تعداد مکانها که  شرایط حدی برای زمانی   ٦شکل  

 

مترقبه(مانند    ری عوامل غ  ریتاث  دوم: وضعیت −
ترین حد خود  در پایین   کرونا) در سفارشات

 ).٧قرار دارد (شکل  

زمانی  وضعیت  این  غ  کهدر  مترقبه(مانند    ریعوامل 
، در کمترین حالت خود باشد، باتوجه به نرمال  کرونا)

از   بیشتر  نیز  سفارش  حجم  بازار،  وضعیت  بودن 
حالتی است که بازار به دلیل وقوع حادثه، در تالطم  

شکل   در  که  همانگونه  بنابراین  مشخص    ٧است. 
مترقبه(مانند   ر یعوامل غ  ریتاثشده است زمانی که  

ترین حد ممکن است  در پایین  کرونا) در سفارشات
یابد.   (نمودار آبی) افزایش می  حجم سفارشسطح 
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 حد خود قرار دارد   ن تری ن یی مترقبه(مانند کرونا) در سفارشات در پا   ر ی عوامل غ   ر ی تاث که  شرایط حدی برای زمانی   ٧شکل  

 

 آزمون خطای یکپارچگی  ۴٫۸٫۵
بازه   انتخاب  به مدل  نتایج بودن حساس  آزمون این
 آزمون این انجام برای که  می دهد نشان را زمانی ی

 که شد تبدیل ماه  ۹۶ به مدل  ماهه  ۶۰زمانی   بازه

ماهه    ۶۰و    ۳۶و دو شکل   ۸شکل   از که همانطور
با تغییر در تغییری  مدل  بازه زمانی مشخص است 

و عوامل موثر بر عملکرد   نشد مشاهده مدل  رفتار در
موجب   را  عملکرد  بهبود  هم  باز  کنترل  صورت  در 

 خواهند شد. 

 

 
 ماهه   ٦٠و    ٣٦خروجی های مدل در بازه    ٨شکل  
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 آزمون بازتولید رفتار  ٤٫٨٫٦
س  ن یا  ا یآ رفتار  شرا   ستمیمدل،  در    ی واقع  ط یرا 

پرسش با    ن یکند؟ پاسخ به ا   یم   انیو نما   یبازساز
است.    ی ابیرفتار، قابل ارز  دیاستفاده از آزمون بازتول

معتقد است که با توجه    پژوهشگر  نکهیبا توجه به ا
بررس  پ  ی ها  یبه  مطالعات    ن یا  ن،یشیگسترده 

و زمان    اثرگذار بر حجم سفارش  یرهایمتغ  ،  پژوهش
که رفتار    باشدی را در برگرفته است، لذا قادر م  لیتحو 

شناسا  ستمیس از  پس    ی نیب  ش یپ  ارهایمع  ییرا 
نشان داده شده است که با کنترل    ۹. در شکل  دینما

داد. اما    کاهش   را  ل یتوان زمان تحو   یعوامل موثر م 
هستند    لیدخ  یادیز  اریدر بهبود عملکرد عوامل بس

 .دارد   ازین یشتریکه هماهنگ کردن آنها زمان ب

 

 
 رفتار سیستم    ٩شکل  

 

 سناریوسازی  ٤٫٨٫٧
  ی فاکتورها   ی و بررس  لیگام و پس از تحل  نی در آخر

تع و  اثرگذار  زانیم  نییمدل  نوع  رو   یو  بر    ی آن 
متغ و  پژوهش،    ی اصل  یرهایفاکتورها  هدف  مورد 

متفاوت، با    یوها یسنار  فیزمان آن است که با تعر
گذار،    ریتاث  های مختلف گروه شاخص  ر یمقاد  نییتع

برا  ریمس استراتژ  دنیرس  یرا    ، یربردکا  یها  یبه 
ا ه در  ساخت.  نظر    پژوهش   ن یموار  به  توجه  با 

و     یی فاکتورها   ی،از مقاالت رسم  یبرخ   نیز  خبرگان 
  ی رهایو متغ  گذاردی حالت م  ریبر متغ  یادیز  ریکه تاث

  ی متفاوت برا  های برنامه  ن ییشده و با تع  ن یینرخ، تع

ها  نیا اهداف    ریتاث  یشاخص  اساس  بر  گذار، 
گر   و یسنار   ۳  ،   پژوهش  نظر  بر    فتهدر  است.  شده 

نشان داده    وها ی سنار  نی ا   ۱۰اساس در شکل    نیهم
ا  است.  گرفتن    وی سنار  ۳  ن یشده  نظر  در  با 

 رییدر حال حاضر قادر به تغ  ستمی که س  ییرهایمتغ
  میکه تصم  یریاز مقاد  یب یترک  نیآنهاست و همچن

ا  رندگانیگ که  اند  داشته    رهایمتغ  ب یترک  نیاعالم 
قابل اجراست نوشته شده اند. الزم به ذکر است که  

  ی هاپژوهش و استفاده از داده   نیمراحل ا  یدر تمام
طرداده   نیا   ،  پژوهش  از  روش    قیها  از  استفاده 

و به صورت درصدی    واحد شده  یب  ،یاستانداردساز
 . گرددبیان می 
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 حاضر   پژوهش سناریوهای    ١٠شکل  

 

شماره  :  ١سناریو   − سناریو  به  ۱در  توجه  با    ،
ژایو  و  فنگ  روی  ۱-۳  :۲۰۱۹(  ١مطالعات  بر   ،(

 
1 Feng & Zhao 

های مربوط به آن   ریزی فروش و سیاست برنامه
برای  در بخش رضایت مشتری تمرکز می  شود. 
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برنامهاین  به  محصول    یمتیق  راتییتغ  ریزیکار 
سفارش حجم  می   در  پرداخته  برای  باال  شود. 

یک   در  محصول  برای  فروش  میزان  اگر  مثال 
درصد افزایش یابد، قیمت فروش آن،  ۲۰لحظه،  

  ۱۰برای آن مشتری در راستای افزایش رضایت با  
درصد تخفیف ارائه خواهد شد. در این حالت با  
در   که  همانگونه  ویژه،  پیشنهاد  این  به  توجه 

اول نشان داده شده است،   این موضوع  شکل 
قیمت،   تغییرات  افزایش  با  در    ل یتحو  ک یپکه 

خاص می    زمان  افزایش  افزایش  این  و  یابد 
همانگونه که در حلقه اول مدل بیان شد باعث  

شود. بنابراین همانگونه  افزایش زمان تحوبل می 
تواند  است، این سناریو نمی شدهکه نشان داده 

 دو هدف پژوهش را تحقق بخشد. 

مقاله  :  ٢سناریو   − اساس  بر  دوم  سناریو  در 
)  به نقش  ۱۱۵۱۶/۷۲  : ۲۰۱۹(   ١والدمیر و اسربلیک 

،  سفارش  لیتحو   ی هامکان تعداد  افزایش  
می  تعداد،  پرداخته  این  افزایش  با  شود. 

افزایش  دسترسی  کاالها  به  مشتریان  های 
دسترسی می این  افزایش  با  و  زمان  یابد،  ها، 

بتحویل کاهش می  با توجه  لذا  افزایش  یابد.  ه 
مکانهای تحویل که منجر به کاهش زمان تحویل  
میگردد، حجم سفارش مشتریان و پیرو آن حجم  

 یابد. فروش نیز به شدت افزایش می

در این سناریو به ترکیب سناریو دوم    : ٣سناریو  −
که تا اینجا سناریو برتر است، با سناریو جدید  

سیاست  ایجاد  کاهش  یعنی  برای  تنبیهی  های 
تا تام  ل یتحو   ریخمتوسط  از  ،  کننده  ن یکاال 

این   اجرای  و  ایجاد  با  است.  شده  پرداخته 
تامینسیاست کاهش  ها،  دلیل  به  کنندگان 

 
1 Vladimir & Srbljic  
2 Schiffer & Walther 

ضررهای احتمالی به دنبال تحویل به موقع کاال  
کاال    لیتحو  ریمتوسط تاخخواهند بود. با کاهش  

یابد.  ، زمان تحویل نیز کاهش می کننده  ن یاز تام
سفارش کاال توسط مشتری، کاالها  زیرا پس از  

می ارسال  آماده  بیشتری  سرعت  و  با  گردد 
یابد. از طرفی  درنهایت زمان تحویل، کاهش می 

با کاهش زمان تحویل، رضایت افزایش یافته و  
به دلیل این رضایت حجم سفارش افزایش می  

 یابد.  

 گیریبحث و نتیجه ۵
پروژه  از    در   كاال   پخش   نظام   اصالح  اصلي   هاييكي 

  كاال   پخش   نظام  دهيسامان  ،اقتصادی  تحول   طرح
، ساماندهي   پژوهش نای  اجراي  اصلي  اهداف. است

در   كاال  مويرگي  پخش  مستمر  پايش  كاال،  پخش 
ارتقا و  مبادله  هزينه  كاهش  صنفي،    ی واحدهاي 

مي   ییکارا پخش  صنعت  راستا،   نای   در.  باشددر 
ارز   یبررس  مقاله  نیا  ی اصلهدف     یی کارا   یاب یو 
  یی کارا  یاب یاست. ارز   ییپخش مواد غذا  هایشرکت 

ن را فراهم  امکا  نیا   ییپخش مواد غذا  هایدر شرکت 
شرکت   کندیم پخش  امکانات  پخش    یهاتا 

 شوند. ی بند ت یو اولو  ییشناسا

نتایج   پیشین،  تحقیقات  بررسی  به  توجه  با 
های   پژوهش  در  آمده  اعتبار  یاورازانبدست    ، یو 

والترر   فریش)،  ۱۳۹۶( و  ۲۰۱۷(٢و  و    ٣لوپاز یکام) 
، با نتایج بدست آمده در پژوهش      ) ۲۰۱۸(   همکاران

و   پیشین  تحقیقات  در  زیرا  دارند  همخوانی  حاضر 
مدل   که  دارند  آن  بر  داللت  نتایج  حاضر  تحقیق 

شبکه پخش  پویایی سیستم برای بررسی رویکرد آتی  
ی بسیار  شهر  ن یو ب  یشهر درون   اوگانن  یی مواد غذا

پارامترهای   میتوان  این مدل  با  است.  اهمیت  حائز 
  یی سرعت، دقت و سالمت محصوالت غذا   ذار  تاثیرگ

تا حد    ، یشهر  ن یو ب  یشهررا در شبکه پخش درون 
افزا  هزیممکن  کاهش  موجبات  و  داد    ی ها  نهیش 

3 Camilo Paza, et al 
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همانگونه که در  .  دیسهم بازار گرد  شیپخش و افزا 
های  سناریوها نشان داده شده است، با ایجاد برنامه 

برنامه مانند  سیاست متفاوتی  و  فروش  های  ریزی 
افزایش   مشتری،  رضایت  بخش  در  آن  به  مربوط 

های  و ایجاد سیاست   سفارش  لیتحو   یمکانهاتعداد  
کاهش   برای  تاختنبیهی  از    لیتحو  ریمتوسط  کاال 

بنابر  کننده  نیتام شد.  پرداخته  هدف  بررسی  به   ،
نتایج حاصل شده، همانگونه که بیان شد با افزایش  

دوم    سفارش  لیتحو   یمکانها  تعداد سناریو  و  در 
دسترسی  زمان  افزایش  کاالها،  به  مشتریان  های 
می  کاهش  حجم  تحویل  زمان،  این  کاهش  با  یابد. 

می  افزایش  شدت  به  نیز  باالترین  سفارش  و  یابد 
دهد ،از این  میزان سفارش را به خود اختصاص می 

و   والدمیر  تحقیقات   با  پژوهش  این  نتایج  رو 
 اسربلیک همراستا میباشد . 

این  به  توجه  شرکت با  همیشه  دنبال  که  به  ها 
تعداد   افزایش  بازار هستند،    ی مکانهاافزایش سهم 

ها را از طریق افزایش  ، سهم بازار آنسفارش  لیتحو 
دهد. با این حال با توجه  حجم سفارش، افزایش می 

مکان  این  ایجاد  هزینه  افزایش  شرکت،  به  برای  ها 
باید بررسی شود که آیا این هزینه در مقابل افزایش  

باشد یا خیر. همچنین در  حجم، مقرون به صرفه می 
های تنبیهی  سناریو سوم با توجه به ایجاد سیاست 

  کننده  نیکاال از تام  لیتحو  ریمتوسط تاخبرای کاهش  
زمان   و  سفارش  حجم  بر  آن  بیشتر  مثبت  تاثیر  و 

توان مشاهده کرد  تاثیر، نسبت به سناریو دوم، می
یعنی   استراتژی  دو  این  اجرای  تعداد  که  افزایش 

های تنبیهی برای  و سیاست  سفارش  لیتحو   یمکانها
، به  کننده  نیکاال از تام  ل یتحو ر یمتوسط تاخکاهش 

بهترین   در  را  هدف  متغیرهای  همزمان،  صورت 
نتیجه دیگری  وضعیت خود قرار می  دهد. همچنین 

که استفاده از رویکرد پویایی سیستم استفاده شده  
ت  از دیگر  را  این تحقیق  کند،  حقیقات متمایز می در 

استفاده   سیستم  این  از  که  زمانی  که  است  این 
بررسی  می متغیرها  معلولی  و  علت  تاثیرات  و  شود 
گردد. سند این ادعا  شود یک دید جامع حاصل می می

برنامه دادند  ژایو، که نشان  و  ریزی  تحقیقات فنگ 

سیاست  و  بخش  فروش  در  آن   به  مربوط  های 
موثری بر حجم سفارش    رضایت مشتری، به صورت

گذارد، اما در این تحقیق نشان داده شد که  تاثیر می
عوامل موثرتر دیگری نیز وجود دارد که با تمرکز بر  

 توان این موارد را نادیده گرفت. آن می 

با توجه به نتایج این پژوهش، این شرکت، باید  
های تحویل سفارش خود بپردازد و  به بررسی مکان 
آن  چینش  به  نحوه  تحویل  زمان  کاهش  برای  را  ها 

مطالعه  با  طرفی  از  نماید.  تعیین  بهینه  صورت 
های تحویل سفارش، فاصله با  وضعیت موجود مکان 

این   موقعیت  راداری  سیستم  بررسی  مشتریان، 
ها و مشتریان، در راستای کاهش زمان تحویل  مکان

و در نتیجه آن افزایش رضایت مشتری و در نهایت  
تع سفارش،  سفارش  حجم  تحویل  مکان  بهینه  داد 

مشخص گردد و در صورت نیاز و با توجه به آنالیز  
همچنین با توجه   ها افزایش یابد.اقتصادی، این مکان 

سیاست ایجاد  به  نیاز  اعالم  برای  به  تنبیهی  های 
با    کننده  نیکاال از تام  ل یتحو  ریمتوسط تاخکاهش  

  توجه به نتایج این پژوهش ، شرکت باید به بررسی 
کنندگان خود پرداخته  قراردادهای میان خود و تامین

و   نکات  ایجاد  و  مناسب  قرارداد  طراحی  با  و 
تاخیر  تبصره از  جلوگیری  برای  آن،  در  مناسب  های 

تحویل کاال از سوی تامین کنندگان، این تاخیرات را 
کاهش داده و در نهایت با توجه به این کاهش، زمان  

 تحویل خود را نیز کاهش دهد.

 

 نده یآ قات یو تحق  تهای محدود
با توجه به نتایج این تحقیق، در صورتیکه متغیرهای  

های تنبیهی در راستای کاهش کم  مربوط به سیاست 
کاری تامین کنندگان، و همچنین متغیرهای مربوط به  

مکان  دیده  جانمایی  مدل  در  سفارش،  تحویل  های 
نتایج بسیار   بررسی گردد،  بر مدل  آن  تاثیر  و  شود 

گردد.  تر به دنیای واقعی حاصل می تر و نزدیک قعیوا
عالوه بر این، در تحقیقات آتی می توان بر روش های  

گیری میان این دو سناریو، تمرکز کرد.  تحلیل و نتیجه 
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روش   و  ها  استراتژی  کاربردی،  صورت  به  همچنین 
لذا   داد.  قرار  بررسی  مورد  را،  آن  از  استفاده  های 

تحقیقات  برای  ذیل    پیشنهادات  شرح  به  آتی 
 باشند:می

شاخص رتبه − بر  بندی  تاثیرگذار  های 
پخش    VANETبکارگیری   های  شرکت  در 
 موادغذایی 

بر   − قطعیت  عدم  سناریوهای  تاثیر  بررسی 
برای غذا  سودآوری  مواد  پخش    یی شبکه 

با     در   VANETبکارگیری  فاسدشدني 
 موسسه پخش پروتئین بانک مازندران
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