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.1مقدمه 

باتوجه به رقابت ش ن بازارها جهان ر صنانع ونا ون و همنندژ نقش روزافزون
با ور هتاوتژ ایزاشا شتتانان ر انجا شزانا رقابت باا توید کنن ان شوالوو  ،تال
صنانع باا شتتا ش ار افزانش زنا نافته ات ؛ به همدژ عل ر تالها اودا ،ر فضا
ر صنانع شختل  ،نقش شتتانان و وواتتهها نها ر فا نن شا هتاز و ارائه
توید
شوالوو بسدار بدتتا ش ه ات [ .]14ورو شؤثا شتتانان به فا نن شا هتاز شوالوو  ،از
ابت ا تا انتها زنجداه تأشدژ شوالول ،به شکل دا تدستمها توید شنجا ش ه ات که ر
نها فا نن شا هتاز و توید  ،ب ون حضور نک تاار شتخص غاز نم شو ؛ بناباانژ تعددژ
شکان بهدنه نقطه ناوذ تاار شتتا و انتخاب تدات بهدنه ش نان و نگه ار شوجو ،
اهمد بسدار زنا ار [.]12
بهطورکل ر توید فا نن ته تدات کل باا ش نان و نگه ار شوجو بهکار
3
افته ش شو  :توید باا انبار)MTS( 1؛ توید با اتاس تاار  )MTO( 2و تأودا ر تمانز
( .]8[ )DDانتخاب رت تدات ها ش نان شوجو ش توان شوجب انعطافپذنا ،
پاتخگون به نوتانا تقاضا و ارائه شوالووت با تنوع باوتا شو ؛ اشا با توجه به ع مقطعد ر
تقاضا شوالوو و شاهد پونا عملدا  ،تتخدص تدات رت باا صنانع تان ندس ؛
ازانژرو ر انژ پ وهش پ وهتگاان به نبال ارزناب اثا بهکار دا تدات ها ش نان
شوجو هستن .
ر توید فا نن ( ر صنانع شانن صنانع شدمدان و شوا غذان ) ،با توجه به توید
شوالوو شتع و شاانط نگه ار واص باا ها شوالول ،شوضوع ش نان شوجو  ،اهمد
تاوتار شوضوع و ع مقطعد پاراشتاهان شانن تقاضا
ار  .به یدل پدند
زنا
شوالوو  ،تکندک شبدهتاز سسته پدتاش باا تخمدژ واقعبدنانه شعدارها بهکار ش رو .
ابت ا ،تدات ها  MTO ،MTSو  DDبهصور وایص ،ش لتاز  ،اجاا و شقانسه ش شو .
«وایص» به انژ شعنا ات که نک تدات باا تمام شوالوو اعمال ش شو ؛ تپس و
تدات تاکدب  MTS/DDباا شوالووت با هزننه فسا باو انجا ش ه و با شقانسه انژ پنج
تدات  ،تدات بهدنه تعددژ وواه ش ؛ رنتدجه اه اف انژ پ وهش عبار ان از :شعاف و
ر صنانع فا نن ؛ طااح ش ل شبدهتاز کارا باا
شناو تدات ها ش نان شوجو
بارت و انتخاب بهتانژ تدات و تعددژ تدات ها ش نان شوجو باا بهبو عملکا
کاروانههان با توید فا نن .
1. Make-To-Stock
2. Make-To-Order
3. Delayed Differentiation
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بهطوروالصه پاتشها پ وهش عبار ان از:
 .1عواشل شؤثا با انتخاب تدات ها ش نان شوجو ک امان ؟
 .2تدات ها ش نان شوجو باا هاک ام از شوالوو شور بارت به چه صور ات ؟
انژ پ وهش از نظا علم  ،تأثدا انتخاب تدات ها ش نان شوجو با هزننهها توید را
بارت ش کن و ش توان راهنما شاد بهشنظور بهبو عملکا تدستمها تاار ه و
انبار ار به ش ناان ارائه ه .
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

پیشینهنظری .تدستمها توید و ش نان شوجـو بـه شـکلهـا شتاـاوت باناشـهرنـز
ش شون  .بهطورکل تدستمها توید قطعا سسته به تدستمها انبار ـ شبنا و تاار ـ شبنا
تقسدم ش شون (شکل .]7[ )1

شوالوو

شوالوو
توید انبار-شبنا:

شتتا

توید تاار -شبنا:

شتتا

توید کنن ه

انبار
تاارشا

تاارشا
شوالوو

توید کنن ه
تاارشا

شکل  .1تدستمها ش نان شوجو

انواع تدستمها توید و ش نان شوجو عبار ان از:
 .1تاو باا انبار ( :)MTSر انژ تدستم ،شوالوو طبق تقاضا پدشبدنـ شـ ه تویدـ و
تپس ر انبار نگه ار ش شون تا بهفاو باتن  .تداتـ  MTSباعـث کـاهش زشـان ارائـه
شوالول به شتتا ش شو ؛ اشا هزننهها شوجو (هزننهها نگهـ ار و وـواب تـاشانه) و
هزننهها فسا شوالوو را افزانش ش ه [.]5
 .2شونتاژ با اتاس تاار ( :1)ATOر انژ تدستم قطعا و شوالـوو ندمـهتـاوته از قبـل
تهده ش ه و بهشوض رناف تاار شتتا  ،شوالول نهان شونتاژ و شا ه و به شتتا توونل
ا ه ش شو  .ر انژ رو ندز زشان ارائه شوالول به شتتا تقانباً کوتاه ات .

1. Assemble-To-Order
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 .3تاو با اتاس تاار ( :)MTOر انژ تدستمها طاح ها نا تاکدبـا شوالـوو از قبـل
شوجو ات و شتتا نک شوالول را انتخاب ش کن و تپس تویدـ انجـام شـ شـو  .ون ـ
تدستمها  ،MTOزشان توونل طوون  ،هزننه نگه ار پاندژ و انعطاف پـذنا بدتـتا تویدـ
ات .
 .4شهن ت با اتاس تاار ( :1)ETOانـژ تدسـتم ر شـاک هـا توید کننـ ه تـاوتارها
پدند ه اتتاا ه ش شو  .شوالول ر انژ تدستم با اتاس شتخالا شور نظا شتـتا طااحـ
ش شو و تاار ها نک از شتتانان به شجموعه شنوالابهفـا از قطعـا  ،فهاتـ شـوا و
فا نن نداز ار [.]7
ر صنانع فا نن تدستم  ETOکاربا ن ار و تدستم  ATOندز به صورت کـه شطـاح
ش بهکار نم رو ؛ چااکه ر انژ صنانع واژه شونتاژ شاهوش ن ار و انژ تدستم باعنوان «تـأودا
ر تمانز ( »)DDشطاح ش شو  .ر انژ تدات شوالوو شدان ر شخازن ذوداهتاز شوقـ
ذوداه ش شون و بع از رناف تاار  ،توید نها تکمدل ش شو و به اتمـام شـ رتـ  .یدـل
بهکار دا تدات  DDانژ ات که شوالوو شدان ش توانن باا تویدـ چنـ نژ شوالـول
نهان اتتاا ه شون  .تدات  DDبه ذوداهتاز شوالوو شدان نداز ار و باا فااننـ هان
شناتب ات که شوالوو ر حدژ فاانن توید شتمانز ش شون  .از نجاکه شوالوو شدـان ر
انژ رو ذوداه ش شون  ،انژ تدات زشان توید ( ر شقانسه با تدات  )MTOو هزننـه هـا
فسا شوالوو ( ر شقانسه با تدات  )MTSرا کاهش ش ه [.]15
نقطه ناوذ تاار شتتا ( 2)CODPشاحلها ر چاوه توید ات که ر ن ،نک
شوالول واص به تاار نک شتتا واص شاتبط ش شو و بخت از تازشان را که به
تاار ها شتتانان شابوط ات از بخش پدشبدن و باناشهرنز تازشان ،ج ا ش کن [.]9
انتخاب فا نن توید  ،بهطور که شنطبق با ندازها بازار و شاانط توید باش  ،عمدقاً با شوقعد
CODPشاتبط ات [ .]21هاچه  CODPبه انتها زنجداه توید نز نکتا باش  ،باعث کاهش
زشان توونل تاار به شتتا و افزانش ق ر پاتخگون به شتتانان و ندز افزانش شوجو
شوا اویده و ندمتاوته ر انستگاهها شاقبل انژ نقطه ش شو ؛ ر شقابل هاچه  CODPبه
ابت ا زنجداه نز نکتا شو  ،تبب کاهش شوجو شوا اویده و ندمتاوته ،افزانش زشان توونل
شوالوو به شتتا و افزانش اشکان تاارش تاز ش شو (شکل.]12[ )2

1. Engineer-To-Order
2. Customer Order Decoupling Point
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شکل CODP .2

ر تدات ها شختل

پیشینهتجربي.پ وهشها ر زشدنه شسئله بارت تدستمها ش نان شوجو و تاار ه
بسدار شو و هستن ؛ وی ر تالها اودا پ وهتگاان به پ وهش ر انژ حوزه عالقهشن
ش هان  .پ وهش ون انک ( ،)2001نخستدژ پ وهت که بهطور شتخص به نافتژ نقطه ناوذ
تاار شتتا ر شودطها توید پا اوته و چارچوب باا تتخدص عواشل شاتبط با
تدات ها ش نان شوجو ارائه کا ه ات و انژ پ وهش تعددژ ش کن که عواشل شختلا ،
شانن اشکان ذوداهتاز شوالوو شدان و ظافد انبارها ،ر تالمدم دا اننکه شوالوو
بان از ک امنک از تدات ها  MTOنا  MTSپداو کنن  ،شؤثا هستن .
اویگا ( ،)2003با ارائه شاوصها تالمدم دا ر ته تته بازار ،شوالول و فا نن ،
تولدلها بدتتا را ر رابطه با فعاید ها توید قبل و بع از نقطه ناوذ تاار شاح ا و
و شاوص اصل ر انتخاب تدات ها  MTSو  MTOرا ب ثبات تقاضا و نسب ش زشان
توید به ش زشان توونل شعاف کا  .توشژ و همکاران ( ،)2004شطایعات ر تدستم تاکدب
 MTO/MTSر توید فا نن انجام ا ن و نک چارچوب تهتطو (تعددژ اتتاات
توید ـ شق ار ذوداهش ه شوالوو و زشان توونل شوالوو ـ فا نن تاودص تاار ها و
زشانبن توید ) ارائه کا ن  .تو و همکاران ( ،)2005با بدان اننکه تدات  MTOشکل از
تدات  DDات که ر ن شوالوو از شاحله تاار شتااو هستن  ،ش لهان باا و
نوع تاوتار  DDر تاارش تاز انبوه توتعه ا ن و عملکا نها را از یواظ هزننه کل
زنجداه تأشدژ و زشان انتظار شتتا تنجد ن .
راجاز و نان ( ،)2007با کمک شبدهتاز سسته پدتاش  ،ش ی ر شودط  MTOبا
ظافد ثاب و کنتال ورو بهوتدله جانمه ناکا تنگدژ ،طااح کا ن و به انژ نتدجه
رتد ن که انژ رو  ،تارنخ توونل تاار ها را بهبو نم بخت  ،بلکه بان تع ا از تاار ها
را ر کنن  .کوبا و هدنک ( ،)2012با اتتاا ه از تکندک پونان شنات تدستمها نک تدستم
تاکدب با اتتاا ه از شزانا و تدات  MTOو  MTSشعاف کا ه و اتتاات ها توید را با
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اتاس نک توید کنن ه جهان شاشدژ و کتاورز ارزناب کا ن  .نها نتدجه افتن که
اتتاات  MTOر صور ع مشو و ن ظافد توید  ،بسدار تاز ار ات ؛ وی رعمل،
تدات  MTOباا بازار شور نظا و عملکا تازشانها ور از تتاس ات  .ر شاانط
ع ماطمدنان تقاضا ،شوالوو اتتان ار به اتتاات  MTSتوق پد ا ش کنن و بهطور والصه،
نک اتتاات توید تاکدب  MTS/MTOبه تتداب به نک بازار بهتا و عملکا عملدات
باوتا شنجا ش شو .
شار ا و اکدا ( ،)2012با شقانسه تدات ها ش نان شوجو  MTSو  DDو تدات
تاکدب  DD/MTSبا اتتاا ه از شبدهتاز سسته پدتاش  ،ر شور انتخاب تدات بهدنه
تالمدم دا کا ن  .ر انژ پ وهش شعدارها هزننه شواتبهش ه باا تدات ها ،MTS
 DDو تدات ها تاکدب شقانسه ش ن  .ان و اتدکژ ( )2015با اتتاا ه از ا هها تقاضا و
ایگورنتم تتخدص ا هها پا  ،تدات ها  MTSو  MTOرا بارت کا ن  .نتانج نتان ا
که اتتاات  MTSش توان به تطح باون از هزننهها شوجو شنجا شو ؛ اشا تدات
 MTOاز نظا صافهجون ر هزننهها شوجو بسدار ووب عمل ش کن ؛ بناباانژ شناتان و
اتتاا ه از تدات هان شثل  MTOکه بهصور تاکدب با  MTSاجاا شون  ،وزم ات .
ر پ وهشها اودا ،ان و اتدکژ ( ،)2015راجاز و نان ( )2007و کوبا و هدنک ()2012
به بارت عملکا تدات ها ش نان شوجو پا اوتهان ؛ اشا تدات ها تاکدب  ،بارت
نت هان  .ر پ وهش شار ا و اکدا ( ،)2012تدات ها تاکدب شطایعه ش ه ات ؛ اشا شواتبه
واقعبدنانها از شعدارها هزننه ر انژ پ وهش صور نگافته ات و هزننههان ازقبدل
هزننهها انبار ار و وواب تاشانه شواتبه نت هان ؛ بناباانژ با توجه به اننکه ر پ وهشها
ر توید فا نن  ،بهصور جاشع ،شقانسه نت هان  ،انژ
پدتدژ تدات ها ش نان شوجو
ر توید فا نن با شواتبه
پ وهش ر پ شقانسه جاشع تدات ها ش نان شوجو
واقعبدنانه شعدارها هزننه و زشانِ ر جانان تاو با اتتاا ه از تکندک شبدهتاز سسته
پدتاش ات .
مدل مفهومي .شکل  ،3تاوتار کل فعاید ها اصل تدستم را نتان ش ه  .فعاید ها
بهطورکل به باناشهرنز توید  ،زشانبن توید  ،توید شوالوو شدان  ،توید شوالوو نهان
و انبار ار تتهبن ش شون .
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شکل  .3تاوتار کل تدستم

ر باناشهرنز توید  ،شدزان توید هاتگ و شاهانه با اتتاا ه از تاار ها شتتانان،
پدشبدن تقاضا و شوجو فعل تعددژ ش شو  .ر بخش زشانبن توید  ،زشان انتظار تکمدل
تاار ها و اویون بن توید شوالوو شدان و نهان شتخص ش شو  .توید شوالوو
شدان و نهان با تاکدب شدمدان شتااو بااتاس باناشهرنز و زشانبن توید صور ش دا
و رنهان ر بخش انبار ار ظافد انبارها و شخازن ذوداهتاز و هزننهها نگه ار و
انبار ار شوالوو شتخص ش ه و شوجو شوالوو ذوداهش ه با اتاس فاو و نا فسا
شوالوو بهروز ش شون  .باا ارائه نک شاهوم بهتا از فا نن باناشهرنز توید و زشانبن ،
جزئدا توید ر کاروانه ر شکل  ،4نتان ا ه ش ه ات .

شکل  .4ش ل شاهوش شسئله
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بهطورکل فا نن توید به انژ صور ات که انواع شوالوو شدان توید و ر شخازن
ذوداهتاز شوق ذوداه ش شون  .پس از زشون اول کنتال کداد ( ،)QC1شوا شدمدان
وباره به ر کتور توید شنتقل ش ه و شوالوو نهان توید و بستهبن ش شون  .پس از زشون
وم کنتال کداد ( ،)QC2شوالوو به انبار و از نجا باا شتتانان ارتال ش شون  .باا
بدان روابط رناض ش ل ،اجزا اصل تدستم شطابق شکل  ،3تتانح ش ه و روابط رناض
تعان ش شون :
ورو اصل باناشه رنز توید  ،تقاضا شوالوو اتـ  .باناشـهرنـز تویدـ بـهصـور
هاتگ  ،با اتتاا ه از تقاضا هاتههـا پدتـدژ صـور شـ دـا  .ر هـا تـاار اطالعـا
ثب ش ه شاشل تارنخ ورو تاار به تدستم ،شوع توونل تاار  ،شقـ ار تـاار نـا شقـ ار
شوالول شور نداز و  IDشوالول (شماره شناتان شوالوو ) ات .
به یدل ع م ق و تنوع تقاضا شاهانه ،ر شبدهتاز  ،تاار ها «واقع » و
«شور انتظار» بهصور تالا ف از شجموعه ا هها کاروانه شور شطایعه بهصور تالا ف
انتخاب ش شون  .تاار ها «واقع » نتان هن ه نداز واقع شتتانان ات و تاار ها
«شور انتظار» نتان هن ه پدشبدن باناشهرنز توید بو ه و باا تقاضا شوالول ر شاه نن ه
و باا تکمدل شج ظافد شوجو اتتاا ه ش شو  .اوتالف بدژ انژ نوع تاار نتان هن ه
تنوع تقاضا و ع ماطمدنان ات .
نخستدژ ام ر فاانن ارزناب تاار ها ،تعددژ یزوم پا از تاار ر هاته جـار اتـ
که از طانق بارت زشان انتظار باا تکمدل تاار ها تعددژ ش شو .
)LT = ODD – (PTMP + PTFP + TQCTT

رابطه ()1
1

 :LTزشان انتظار باا تکمدل تاار ها
2
 :ODDشوع شقار توونل تاار
3
 :PTMPش زشان توید شوالول شدان
4
 :PTFPش زشان توید شوالول نهان
 :TQCTTش زشان بارت کنتال کداد

5

1. Lead Time
2. Order Due Date
3. Production Time of Middle Product
4. Production Time of Final Product
5. Total QC Test Time
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ام بع
شوالول ات .

ر فا نن ارزناب تاار ها ،بارتـ شوجـو

وـایص ر تـتاس بـاا تویدـ

NIH = TPW + TPQCT + PP

رابطه ()2
1

 :NIHشوجو وایص ر تتاس
2
 :TPWشوجو وایص ر انبار
3
 :TPQCTشوالوو ر شاحله کنتال کداد
4
 :PPتاار ها ر حال توید
زشانبن توید باا شوالوو  ،با اتاس زشان انتظار باا تکمدل تاار ها ،شبدهتـاز
ش شو  .باا توید شوالوو شدان  ،زشان انتظار باا تکمدل ،بهصور زنا شواتبه ش شو :
رابطه ()3

)MPLT = ODD – (PTMP + PTFP + TQCTT
5

 :MPLTزشان انتظار باا توید شوالوو شدان
باا توید شوالوو نهان  ،زشان انتظار باا تکمدل ،بهصور زنا شواتبه ش شو :
)FPLT = ODD – (PTFP + TQCTT

رابطه ()4
6

 :FPLTزشان انتظار باا توید شوالوو نهان
شوالوو شدان و نهان که از زشون کنتالکداد عبور ش کنن  ،باا ذوداهتاز به
ر انبار را
شخازن ذوداهتاز شوق و انبارها ارتال ش شون  .انژ شوالوو  ،تطح شوجو
افزانش ش هن  .عما شاد شوا شدمدان ر و حای فلها ( ر واح ذوداهتاز شوق ) و
بطا ها پاش ه ( ر انبار شوالوو نهان ) ،بهصور روزانه بارت ش شو  .باا پدگدا
عما شاد شوا شدمدان  ،زشان که نک تته از شوا توید ش شو  ،زشان توید بالفاصله
بهصور تمباها زشان  7ثب ش شو .

1. Net Inventory on Hand
2. Total Product in The Warahous
3. Total Product Under QC Test
4. Product in Progress
5. Middle Production Lead Time
6. Final Production Lead Time
7. Time Stamp
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انژ تمباها ر واح ها ذوداهتاز شوق
شوالوو شدمدان ور ان اوته ش شون ا ا:

و انبار شوالوو

نهان پدگدا

ش شو .

CT > SL + TS

رابطه ()5

 :CTزشان فعل تدستم
 :SLعما شاد شوالوو
 :TSتمبا زشان

1
2

نا رتد ن شوالول به شتتا بدتتا از نک روز تأودا شوسوب ش شو :
𝑖𝑈 𝑖∑
𝑖𝑄 𝑖∑

رابطه ()6

= )OOF (%

3

 :OOFرص تکمدل بهشوقع تاار ها
 :Iان نس شوالول
 :Uiکل تاار ها بهشوقع تکمدلش ه شوالول i
 :Qiکل تاار ها رناف ش ه باا شوالول i
هزننهها راهان از (تمدزکا ن ر کتور بع از ها بار توید ):
رابطه ()7

fl
fl
SC ($) = ∑ Cm
× Nm

4

m

 :SCهزننه راهان از
 :Mرو ها ذوداهتاز شتااو
fl
 :Cmهزننه تمدزکا ن ر کتور ر ها تغددا ،بع از شتوتط  mبار توید
fl
 :Nmتع ا شتوتط  mبار تغدداا

1. Current Time
2. Shelf Life
3. Ontime Order Fulfillment
4. Setup Cost
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هزننهها فسا شوالوو شدان و نهان :
SLEC ($) = CMiddle + CFinal

رابطه ()8
1

 :SLECهزننه فسا شوالوو
 :CMiddleهزننه فسا شوالوو شدان ر واح ها ذوداهتاز شوق
 :CFinalهزننه فسا شوالوو نهان بستهبن ش ه ر انبار
C Middle ($) = ∑ CkMiddle × QMiddle
k

رابطه ()9

k

 :CkMiddleهزننه فسا شوالول شدان k

 :QMiddleشدزان کل ( )kgشوالول شدان  kفات ش ه
k
C Final ($) = ∑ CiFinal × QFinal
i

رابطه ()10

i

 :CiFinalهزننه فسا شوالول نهان i

 :QFinalشدزان کل ( )kgشوالول نهان  iفات ش ه
i
هزننهها تأشدژ شوجو نمانانگا هزننهها صافش ه قبل از نداز بـه ن ر شـوا اویدـه،
شوالوو شدان و شوالوو نهان ات که هزننه وواب تاشانه و هزننـههـا نگهـ ار را
شاشل ش شو  .شواتبه بخش عم ه هزننهها شوجو شوا شـدمدان بـه شـاح زنـا صـور
ش دا :
OC ($) = OMaterial + OMiddle + OFinal

رابطه ()11
2

 :OCهزننه وواب تاشانه
 :OMaterialهزننه وواب تاشانه شوا اویده
 :OMiddleهزننه وواب تاشانه شوالوو شدان
 :OFinalهزننه وواب تاشانه شوالوو نهان

1. Shelf Life Expiration Cost
2. Opportunity Cost
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رابطه ()12

OMaterial = ∑j IjMaterial × K Material
× TjMaterial × Interest rate1
j

 :IjMaterialقدم
 :K Materialشدزان کل ( )kgشوا اویده اضاف j
j
 :TjMaterialزشان اضاف باق شان ن شوا اویده  jر انبار
ها کدلو ام شوا اویده j

رابطه ()13

OMiddle = ∑k IkMiddle × K Middle
× TkMiddle × Interest rate
k

 :IkMiddleهزننه ها کدلو ام شوا بهکاررفته ر توید شوالول شدان k
 :K Middleشدزان کل ( )kgشوالول شدان اضاف k
k

 :TkMiddleزشان اضاف باق شان نشوالول شدان  kر انبار
OFinal = ∑i IiFinal × K Final
× TjFinal × Interest rate
i

رابطه ()14

 :IiFinalهزننه ها کدلو ام شوا بهکاررفته ر توید شوالول نهان i

 :K Finalشدزان کل ( )kgشوالول نهان اضاف i
i

 :TiFinalزشان اضاف باق شان ن شوالول نهان  iر انبار
WHC ($) = W Material + W Middle + W Final

رابطه ()15
2

 :WHCهزننه انبار ار
 :W Materialهزننه انبار ار شوا اویده
 :W Middleهزننه انبار ار شوالوو شدان
 :W Finalهزننه انبار ار شوالوو نهان
رابطه ()16

W Material = ∑ 𝑆jMaterial × K Material
× TjMaterial
j
j

 :SjMaterialهزننه نگه ار

ها تُژ شوا اویده j

 .1ناخ بهاه
2. Warehousing Cost
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W Middle = ∑ SkMiddle × K Middle
× TkMiddle
k

رابطه ()17

k

 :SkMiddleهزننه نگه ار

ها تُژ شوالول شدان k
W Final = ∑ SiFinal × K Final
× TjFinal
i

رابطه ()18

i

 :SiFinalهزننه نگه ار

ها تُژ شوالول نهان i

.روششناسيپژوهش 

3

تاوتار ش ل و ع مقطعد پاراشتاها از شبدهتاز سسته پدتاش و باا
به یدل پدند
اجاا زشانشها شبدهتاز از ا هها کاروانه شور شطایعه (شاک شدمدان به ا ) اتتاا ه
ش شو .
شبیهسازی .شبدهتاز شجموعها از رو ها باا تقلد رفتار نک تدستم واقع با کمک

رانانه ات و ه ف ن تولدل و بارت عملکا تدستم تو شطایعه و انجا بهبو ر ن و نا
انجام پدشبدن ها ات [ .]3ش توان از شبدهتاز به شنظور تعددژ پاراشتاها بواان باا
ارزناب شسائل شختل نک تدستم ،با ح اقل وطا شمکژ اتتاا ه کا [ .]4اشاوزه شبدهتاز
ر ستاه زنا از علوم کاربا ار و با توجه به ق ر و شوبوبدت که ار  ،باعث ش ه ات تا
ر انژ زشدنه توید شو [.]2
نامافزارها بسدار کار ش
نرمافزار  .ED1نامافزار  EDکاشلتانژ و پاتاع تانژ نامافزار شبدهتاز سسته پدتاش

2
ات که ر تال  2003توتط شاک هلن « » ISSشعاف ش  .شودط و ابزارها طااح ش ه
ر انژ نامافزار ،ش زشان وزم باا تاو ش لها شبدهتاز سسته و پدند ه را نسب به
رقبا وو تا ح بسدار زنا کاهش ش ه  .




انجامپروژهشبیهسازی .ه ف انژ پ وهش ح اکثاکا ن رص تکمدل بهشوقع تاار ها و

ح اقلکا ن شجموع هزننهها ات  .به انژ شنظور عملکا تدات ها  DD ،MTSو MTO

1. Enterprise Dynamics
2. Incontrol Simulation Solutions
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بهطور وایص ارزناب ش ه و تپس و تدات تاکدب  MTS-DDبا تماکز با کاهش هزننه
فسا شوالوو انجا ش شو .
باا شقانسه تدات ها چهار شعدار اصـل شواتـبه شـ شـو  .1 :رصـ تکمدـل بـهشوقـع
تاار ها؛  .2هزننهها راهان از (تمدزکا ن ر کتور بع از ها بار توید )؛  .3هزننـههـا فسـا
شوالوو شدان و نهان ؛  .4هزننه ها تأشدژ شوجو (هزننه نگه ار شوا و وواب تاشانه).
باا جمع ور ا هها شور نداز انژ پ وهش از اطالعـا تویدـ و فـاو  5تـال (فـاور نژ
 1390تا اتان « )1394شاک شدمدان به ا » اتتاا ه ش  .ر انژ کاروانـه از تداتـ MTS
اتتاا ه ش شو .
ر وطوط توید انواع شانعا ظافشـون ،
ر پ وهش حاضا ،تدات ها ش نان شوجو
یباتتون  ،نامکنن ه ،پاكکنن هها تـطوح ،شـانع یویـهبـازکژ ،شـاشپوها و شانعـا تتتـون
( رشجموع  52نوع شوالول از  7نوع شا ه شدان و با  37نوع بستهبنـ شتاـاو ) ارزنـاب شـ .
شوالوو عما شاد شو و ارن و پدتدنه تقاضا نها شتغدا و ارا ع ماطمدنان ات .
اطالعا ورو ش ل شاشل شدزان توید و فاو شاهانه و هاتگ ها شوالول ،توابع توزنع
فعاید هـا تویدـ  ،تاکدـب شـدمدان شوالـوو شدـان و نهـان  ،ظافدـ انبارهـا و شخـازن
ذوداهتاز و هزننهها نگه ار و انبار ار شوالوو ات که ر ش ل شبدهتـاز بـهکـار
رفته ات .
باا اجاا نک ش ل شبدهتاز  ،وجو ا هها و اطالعا شور نداز بـه صـور توزنـع هـا
شار ضاور ات ؛ بناباانژ زشانها ثب ش ه فاو و فعاید ها تویدـ  ،توتـط نـامافـزار
 EasyFitبهصور توزنع شار باحسب قدقه به تـ شـ  .توزنـع شـار ا ههـا تویدـ و
فاو ر نامافزار بهصور توزنع ناشال تخمدژ ز ه ش .
با رنظا افتژ شو و ن ها فدزنکـ تدسـتم ،جزئدـا فا ننـ ها و شتخالـا عملدـات
تدستم با اتتاا ه از اشکانا ش ل و بهکار دا اتمهـا ر تـتاس ،شسـئله ر نـامافـزار ED
ش لتاز ش  .با توجه به اننکه تدستم فعل کاروانه شور شطایعه MTS ،ات  ،ابت ا ش ل MTS
طااح و اجاا ش ه و پس از بارت صو و اعتبار ش ل ،به طااح تنارنوها باا تغددا تدستم
شوجو پا اوته ش شو .
اتمهایاستفادهشده درمدلسازیمسئله درنررمافرزار ( Arrivallist .EDبـاا ورو
اطالعا زشانبن توید بهصور هاتگـ و شاهانـه)( Excel ،ورو اطالعـا شور ندـاز بـاا
توید شوالوو  ،شاشل تاکدبا شوالوو  ،شدزان تویدـ هـا شوالـول ،باناشـهرنـز تویدـ و
رناف ا هها از نام افزار)( Assembler ،ر کتورها توید بـاا تـاو شوالـوو شدـان و
شوالوو نهان )( Server ،بخش کنتال کداد )( Multiservice ،نقطه ورو تاار شتتا
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به تدستم)( Queue ،انبارها و واح ها ذودـاهتـاز شوقـ )( Splitter ،ورو شـوا اویدـه بـه
تدستم و تاکدک نها)( Sink ،ثب تع ا شوالوو وارجش ه از تدستم).
شااوضا ش ل عبار ان از:
ـ جزئدا عملدا که با ش نان شوجو تأثدا ار ؛ شاشل عما شادـ شوالـوو و تخالـدص
ظافد واح ها ذوداهتاز شوق  ،به یدل تأثدا با هزننهها و شزانا تدات ها شختل بان
ر نظا افته شو .
ـ هزننه انجا واح ها ذوداهتاز شوق باا تدات  DDو تدات هـا تاکدبـ شواتـبه
ش شو .
ـ باا جلو دا از یو ها احتمای  ،ر کتورها پس از ها بـار تعـونض شـوا شـدمدان تمدـز
ش شون  .تمدزکا ن ر کتور حت ر صورت که شوالول ج ن شاشل همان شوا شـدمدان باشـ
که وانژ پا از با رو ن ر ر کتور انجام شـ ه اتـ  ،وزم اتـ  .هزننـههـا شـاتبط بـا
تمدزکا ن ر کتور شاشل ب و شوا شدمدان شالافش ه ر طول تمدزکا ن ات .
ـ زشانها پا از و ظافد توید بهصور قدق شتخص ش ه ات .
ـ شساف بدژ شاشدژها و ر کتورها ر نظا افته نت ه ات .
نما ش ل شبدهتاز تدات  MTSر شکل  ،5شتاه ه ش شو .
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شکل  .5نما ش لتاز شسئله

ر نامافزار ED

به یدل اننکه ش ل شبدهتاز تاوتهش ه توتط تولدل ا ،شاانط ابتـ ان  ،شتـابه ننـه ر
نک وط توید واقع ر حال اجاا ات را ن ار  ،زشان شتخال باا امشـ ن تدسـتم تعدـدژ
ش شو  .باا شواتبه زشان امش ن توصده ش شو تا نمـو ار وـاص تاتـدم شـ ه و زشـان
تقانب امش ن از رو انژ نمو ار شتخص شو  .شنظور از زشان امش ن تدستم ،ش زشـان
ات که طول ش کت تا نک تدستم به حای نسبتاً پان ار بات [.]2
باا انژ شسئله ر شوور افق «زشـان» و ر شوـور عمـو «زشـان ر جانـان تـاو »
(ثب ش ه توتط نامافزار پس از  30بار اجاا شـ ل) قـاار افـ و نمـو ار تاتـدم شـ  .زشـان
امش ن تدستم 20 ،روز تخمدژ ز ه ش .
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شکل  .6نمو ار زشان امش ن تدستم

طول وره اجاا شبدهتاز  ،بهاتتثنا زشان ام ش ن تدستم ،نک تال رنظا افته ش ؛
زناا شعدارها تالمدم دا با اتاس هزننهها تاونه ات  .تع ا اجـاا فا ننـ شـبدهتـاز
باا ها تدات  30بار ( رشجموع  150بار) ات .
باا اطمدنان از اجاا صودح ش ل به طور که تمام اجزا ضـاور تدسـتم را ارا باشـ ،
فا نن بارت صو ش ل انجام ش شو و بهشنظور کسب اطمدنان از اننکه ش ل تاوتهشـ ه بـا
تطح قابلقبوی  ،ارائه هن ه تدستم واقع باش  ،فا نن اعتبارتنج صور ش دا  .با توجه بـه
اننکه شبدهتاز ش ل ر نامافزار  EDانجام ش پذنا و انژ نامافزار از ابزارهـا شـبدهتـاز و
شودط تهبُع بهاه ش با  ،ش توان اطمدنان شناتب از صو ش ل کسب کـا ؛ بـه عـالوه ر
ش لتاز ها شاحله از زنا تدستمها کاروانه ،تال با انژ بو ه که واوج ها با شودط واقع
شتناتب باش و فا نن شعتباتاز بهطور پدوتته انجام ش ه ات  .بـهشنظـور اطمدنـان کاشـل از
اعتبار ش ل ر انژ قسم  ،شجموعه ا هها ش ل و تدستم واقع با نک نگا شقانسه ش  .نخس
بان شتخص شو که نا و شجموعه از ا هها ،ارا توزنع ناشال هستن نا ودا؟ به انژ شنظور از
زشون کویمو اوف ـ اتمدانوف اتتاا ه ش (ج ول .)1
ج ول  .1نتانج زشون کویمو اوف ـ اتمدانوف
Sig.

Df

Statistic

0/533
0/555

44866
44848

0/315
0/227

1
2

با توجه به اننکه شدزان  sigبدتتا از  0/05ات  ،ش توان نتدجـه افـ کـه توزنـع ا ههـا
ناشال ات  .ق م بع شتخصکا ن شتابهبو ن وارنانس و شدانگدژ و شجموعه ا هها ات  .با
توجه به نتانج زشون ( Fج ول  ، )2شق ار  sig.بدتتا از  0/05ات ؛ بناباانژ ش توان با اطمدنـان
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 95رص ا عا کا که و شجموعه ا ه ها ،وارنانس ها نکسان ارن و با توجه به نتانج زشـون
( Tج ول  )3بدژ شدانگدژ و شجموعه ا هها تااو شعنا ار شتاه ه نم شو .
ج ول  .2نتانج تولدل وارنانس و

زشون F

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/277

1/182

427565/115
361592/501

1
32554
32555

427565
11771282264
11771709830

ج ول  .3نتانج

Between Groups
Within Groups
Total

زشون T

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

4/73902
4/68766

601
601

1005
1013

16110
16446

1
2

ج ول  .4زشون شعنا ار T
t-test for Equality of Means

Levene's Test for
Equality of Variances

 Sig.
)(2-tailed

Df

t

Sig.

F

0/277

32554

-1/087

0/08

7/119

0/277

32539

-1/087

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

ج ول  ،4نتان ش ه که تااو شعنـا ار بـدژ شدـانگدژ و نمونـه وجـو نـ ار (تـطح
شعنا ار بدتتا از  0/05ات )؛ رنتدجه با اطمدنان  95رص ش تـوان ا عـا کـا کـه اوـتالف
شار شعنا ارا بدژ تدستم واقع و ش ل شبدهتاز وجو ن ار و ش ل تاوتهش ه شعتبا اتـ .
پس از تنجش صو و اعتبار ش ل ،ش تـوان تـأثدا تـانا تداتـ هـا ( MD1 ،MTO ،DDو
 )MD2را بارت کا .
باا تغددا تدستم توید از  MTSبه تانا تدات ها ر تنارنوها شختل  ،ابت ا وزم اتـ
ظافد بهدنه شخازن ذوداهتاز بـاا تداتـ  DDو تداتـ هـا تاکدبـ تعدـدژ شـ ه و
شوالوو باا تدات هـا تاکدبـ انتخـاب شـو  .بـه انـژ شنظـور ابتـ ا تعـ ا واحـ ها
ذوداهتاز شوق باا ها نک از شوالوو شدان با ح اقل شدزان شور نداز باا تدات DD
وایص غاز ش ه و شعدارها هزننه ،بهعنوان توابع از تع ا واح ها ذوداهتاز  ،ارزنـاب شـ
(شکل )7؛ رنهان شتخص ش که تغددا واح ها ذوداهتاز ر افزانش هزننهها شؤثا ات و
ظافد بهدنه شنابع ذوداهتاز شوق تعددژ ش .
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%100
%80
%60
%40
%20
%0
شکل  .7تأثدا تع ا واح ها ذوداهتاز شوق با شعدارها شور بارت

ر نک تدات ش نان شوجو ان ه ل ،رص تکمدل بـهشوقـع تـاار هـا بـاو اتـ و
هزننهها راهان از  ،فسا و شوجو ر کمتانژ حای شمکژ قـاار ار  .ر انـژ پـ وهش ندـز
تدات ها تاکدب  MTS-DDباه ف بهح اکثارتان ن رص تکمدل بـهشوقـع تـاار هـا و
ح اقلکا ن هزننهها انجا ش و تال ش شو که با انجا تدات ها تاکدب ر همه شعدارها
به وضعد بهدنه بات ؛ بناباانژ با اتتاا ه از تجزنـهوتولدـل پـارتو (شـکل  ،)8شوالـووت کـه
بدتتانژ تهم ر هزننه فسا را اشتن ( ر تدات  ،)MTSشناتان ش  .بـاا شوالـوو بـا
هزننه فسا پاندژ ،تدات  DDبهوـاطا کـاهش اتـتاا ه از واحـ ها ذودـاهتـاز شوقـ و
بهح اقلرتان ن هزننهها راهان از بهکار نم رو .
92%

%100
%80

%76

%60
%40
%20
%0
شکل  .8نمو ار پارتو هزننه فسا شوالوو شختل

ر انبار ر تدات

MTS
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با توجه به شکل  ،8شوالوو  D ،C ،B ،Aو  Hبدتتا از  76رصـ از هزننـه کـل فسـا
شوالوو را به وو اوتالاص ش هن  .ر تدات تاکدب  MD1انژ شوالوو تو تدات
 DDو تانا شوالوو تو تدات  MTSتوید ش شون  .انتخـاب تداتـ  DDبـاا انـژ
شوالوو باعث افزانش ان ك هزننهها راهان از و افزانش ان ك زشـان تکمدـل تـاار هـا
ش شو که ر شقانسه بـا کـاهش نسـبتاً زنـا کـه ر هزننـههـا فسـا بـهوجـو شـ ور ،
قابلچتمپوش ات  .باا تدات تاکدب  ،MD2شعدار انتخاب تا  92رص از هزننه کل فسا
شوالوو افزانش ا ه ش .
.تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

4

طبق نتانج به ت ش ه از اجاا ش لها و ثب اطالعا  ،همانطـور کـه انتظـار شـ رفـ ،
تدات  MTSوایص ،زشان توونل تاار پاندژتا و هزننه راهان از کمتا ار ؛ اشـا هزننـه
ر انژ تدات بـاوتا اتـ  .ر شقانسـه ،تداتـ DD
فسا شوالوو و هزننهها شوجو
وایص نسب به  MTSوایص ،هزننه شوجو و فسا پاندژتا ار  .تداتـ  MTOوـایص،
زشان توونل تاار باوتا نسب به همه تدات ها ار  ،اشا رشجموع هزننهها ن نسـب
به تانا تدات ها پاندژتا ات ؛ هاچن هزننهها راهان از ر انژ تدات  ،بسدار باو ات .
همانطور که انتظار ش رف  ،نتانج نتان ش ه که تداتـ هـا تاکدبـ باعـث کـاهش
قابلتوجه ر هزننهها فسا شوالوو ش هان (شکل .)9
میانگین هزینه های فساد محصوالت
12000000
12000000

10000000
10000000
8000000
8000000
6000000
6000000
4000000
4000000
2000000
2000000

0 0
MTO

MD2

MD1

DD

شکل  .9شقانسه هزننهها فسا شوالوو

هزننهها راهان از
اشته ات (شکل .)10

MTS

ر تدات ها شختل

ر تدات ها تاکدب  ،نسب به تداتـ  DDکـاهش نسـبتاً زنـا
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میانگین هزینه های راه اندازی

500000
500000
400000
400000

300000
300000
200000
200000
100000
100000
MTO

MD2

MD1

DD

شکل  .10شقانسه هزننهها راهان از

MTS

0 0

ر تدات ها شختل

ر رابطه با هزننهها شوجو که با توجه به شاانط تاشانه ذار ر اناان ،با  4ناخ بهـاه
بانک شتااو ارزناب ش ه ات  ،ها و تدات تاکدب ر انژ شعدار ،نسب بـه تداتـ MTS
بهبو نافتهان (شکل .)11
میانگین هزینه های موجودی با نرخ بهره متفاوت

%22
%
22

%18
%
18

%10
%
10

%14
%
14

50000000
50000000
40000000
40000000

30000000
30000000
20000000
20000000
10000000
10000000
MTO

MD2

MD1

شکل  .11شقانسه هزننهها شوجو

DD

با ناخ بهاه شتااو

MTS

0 0

ر تدات ها شختل

ازنظا رص تکمدل بهشوقع تاار ها ،تدات  MTSهمننان از تدات هـا نگـا بهتـا
عمل ش کن ؛ اشا تدات ها تاکدب نسب به تدات  DDر انژ شعدار ،بهبو زنا اشتهان
(شکل .)12

104

چشمانداز مديريت صنعتي ـ شماره  26ـ تابستان 1396

میانگین درصد تحویل به موقع سفارش ها
1
%100%
100
95%

90%
%0.9
90
85%

%0.8
80
80%
75%

70%
%0.7
70
65%

60%
%0.6
60
55%

50%
%0.5
50

MTO

MD1

MD2

MTS

DD

شکل  .12شقانسه رص توونل بهشوقع تاار ها ر تدات ها شختل

تدات  MTSبا توجه به هزننه ها باوتا که ر رابطه با فسا شوالـوو و شوجـو ،
نسب به تانا تدات ها ار  ،از نظا شجموع هزننهها ندز با اوتالف از تانا تدات ها ضعد تـا
عمل ش کن و تدات  MTOبا توجه به ناخ بسدار پاندژ فسا شوالوو  ،پـاندژتـانژ شدـزان
هزننه را ر شدان تانا تدات ها ار  .تدات هـا تاکدبـ  MD1و  MD2بهبـو زنـا ر
شدانگدژ شجموع هزننهها نسب به تدات ها  MTSو  DDاشتن (شکل .)13
میانگین مجموع هزینه ها با نرخ بهره متفاوت

22%%22

18
%%
18

1414
%
%

%
%1010
100000000
100000000
80000000
80000000

60000000
60000000
40000000
40000000
20000000
20000000
0
MTO

MD2

MD1

DD

MTS

شکل  :13شقانسه شدانگدژ شجموع هزننهها با ناخ بهاه شتااو

0

ر تدات ها شختل

باا شقانسه تدات ها از تولدل وارنانس با اتتاا ه از نامافزار  SPSSاتتاا ه ش که نتانج
ن ر ج ول  ،5قابلشتاه ه ات .
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ج ول  .5نتانج تولدل وارنانس
Mean
Square

Sig.

F

0/000

7952/958

0/505
0/000

0/000

8714/373

2/31E+23
92/65E+1

df

Sum of
Squares

4
145
149
4
145
149

2/018
0/009
2/027
9/22E+23
3/83E+21
9/26E+23

Between Groups

رص توونل
بهشوقع
تاار ها

Between Groups

شدانگدژ
شجموع
هزننهها

Within Groups
Total

Within Groups
Total

ر واوج تولدل وارنانس ،با توجه به شق ار به تـ شـ ه  sig.کوچـکتـا از  0/05اتـ ؛
بناباانژ فاضده صاا شبن با باابـا شدـانگدژ هزننـههـا و شدـانگدژ رصـ توونـل بـهشوقـع
تاار ها ر تدات ها شور بارت ر ش شو  .باا رتبهبنـ تداتـ هـا از زشـون تـوک
اتتاا ه ش .
ج ول  .6نتانج زشون توک (باا شقانسه رص توونل بهشوقع تاار ها)
Subset for alpha= 0/05

5

3

4

1
0/6375

2
0/7253

0/8280
0/8338
0/9827
1/000

1/000

1/000

1/000

N

Policy

30
30
30
30
30

MTO
DD
MD1
MD2
MTS

1/000

Sig.

ج ول  .7نتانج زشون توک (باا شقانسه شدانگدژ شجموع هزننهها)
Subset for alpha= 0/05
5

4

3

2

1

55673600000
79128133333
108902933333
126568333333
278928033333
1/000

1/000

1/000

1/000

1/000

N

Policy

30
30
30
30
30

MTO
MD2
MD1
DD
MTS
Sig.

با توجه به نتانج زشون توک  ،ازنظا شعدار « رص توونل بهشوقع تاار ها» ،تدات ها بـه
تاتدب زنا رتبهبن ش شون :
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MTO < DD < MD1< MD2 < MTS

و ازنظا شعدار «شدانگدژ شجموع هزننهها» رتبهبن

تدات ها بهصور زنا ات :
MTS > DD > MD1 > MD2 > MTO



تفسیرنتايج .طبق نتانج واوج نامافزار و نتانج رتبهبن تدات ها ر زشون توک  ،با توجـه
به اننکه تدات  MTOازنظا رص توونل بهشوقع تاار هـا بسـدار ضـعد عمـل شـ کنـ ،
ش توان نتدجه اف که بهکار دا انژ تدات ر صنانع با توید فا نن اشکانپذنا ندسـ
و از تمام ظافد ها توید کاروانه ر انژ رو اتتاا ه نم شو ؛ بـه همـدژ یدـل تداتـ
 MTOکنار ذاشته ش شو  .تداتـ  MTSندـز از نظـا شدـانگدژ شجمـوع هزننـههـا ،بسـدار
ناشطلوبتا از تانا تدات ها ات ؛ بناباانژ تدات  MTSندز حذف شـ ه و رنهانـ ر شدـان
ته تدات باق شان ه ،تدات  ،MD2بهعنوان تدات باتا انتخاب ش شو .
یشنهادها 

.نتیجهگیریوپ

5

ر انژ پ وهش تال ش تا با ارائه نک ش ل شبدهتاز سسـته پدتـاش  ،تداتـ بهدنـه
ش نان شوجو ر صنانع با توید فاانن را تعددژ و تأثدا ن بـا شعدارهـا هزننـه و زشـان
بارت شو  .با اتتاا ه از نامافزار  ،EDپنج تدات شـ نان شوجـو (،DD ،MTO ،MTS
 MD1و  )MD2شبدهتاز ش  .باا اجاا شـ ل ،ا ههـا شابـوط بـه تدسـتم شوجـو و
فاو «کاروانه شدمدان به ا » بـهکـار رفـ و نتـانج نتـان ا کـه ر صـنانع فا ننـ بـا
شوالوو فسا پذنا ،تدات ها تاکدب عملکا بهتا نسب به تدات ها وایص ارن .
نتانج انژ پ وهش ،با شطایعا ان و اتدکژ ( ،)2015راجاز و نان ( ،)2007کـوبا و هدنـک
( )2012و شار ا و اکدا ( )2012ر زشدنه  CODPو بهکار دا تاکدب تدات ها هموـوان ار
و با توجه به شبدهتاز تماش تدات ها قابلاجاا ر تویدـ فا ننـ و رنظا ـافتژ تمـاش
شعدارها هزننه و زشان ،نتانج شطایعـا پدتـدژ را تکمدـل شـ کنـ  .پدتـنها شـ شـو بـاا
پ وهشها ت ر رابطه با ستا شسئله ،تأثدا افـزانش تعـ ا ر کتورهـا تویدـ و ظافدـ
ذوداهتاز و ر رابطه با رونکا حل شسئله ،توتعه ایگورنتمها فااابتکار بـاا انـژ شسـئله
بارت شو ؛ همنندژ با توجه به نافتهها پ وهش ،اتتاا ه از تدات هـا شـ نان شوجـو
بهصور تاکدب ر بدتتا شودطها توید قابلاجـاا اتـ و بـهعنـوان نـک زننـه عملـ ،
ش توان انژ تدات ها را به صنانع شعاف کا .
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