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 91زمستان                     سید مهدی همایونی



 
 
 

 آشنایی با برنامه ریزی ادغامی،•
 .روشهای ابتکاری برای برنامه ریزی ادغامی•

 
 

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 
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در رده برنامه های میان مدت  ( Aggregate Planning)برنامه ریزی ادغامی •
 .ماه را پوشش می دهد 12تا  2که به طور معمول از . دسته بندی می شود

از   به طور مؤثرهدف از برنامه ریزی ادغامی ایجاد یک طرح تولید است تا •
منابع در دست سازمان برای رسیدن به تقاضای مورد نیاز مشتریان استفاده  

 .  کند

دارند یا   تقاضای فصلیدغامی برای سازمانهایی که ابه خصوص برنامه ریزی •
 .تغییرات تقاضای زیادی را تجربه کرده اند، مناسب است

در برنامه ریزی ادغامی در مورد نرخ تولید محصول خروجی، استخدام و •
اخراج نیرو، سطح موجودی در دست، به تأخیر انداختن برآوردن تقاضا، و 

 .کمک گرفتن از قراردادهای جنبی، تصمیم گرفته می شود
 

 

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 
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در بنگاههای تولیدی به جای آنکه برای تنها یک محصول برنامه ریزی •
انجام شود، چندین محصول از خط تولید همزمان با هم مورد توجه 

از اینرو به این سطح از برنامه ریزی ادغامی گفته . قرار می گیرد
 .  می شود

برنامه ریزی ادغامی اغلب با پیش بینی از تقاضای محصوالت مورد نظر •
شروع می شود و سپس چندین طرح مختلف توسط برنامه ریزان عرضه 

شده و برنامه  هاین طرحها از نظر توانایی اجرا و هزینه مقایس. می شود
 .  بهتر انتخاب می شود

مورد بازبینی قرار ( معموال ماهانه)برنامه انتخاب شده به صورت مداوم •
 .تا تغییرات الزم اعمال گردد( برنامه ریزی موجی)می گیرد 
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   :منابع•

 نیروی انسانی–

 تجهیزات–

 پیش بینی تقاضا•

 :سیاستها•

 قراردادهای جنبی–

 اضافه کاری–

 تغییر سطح موجودی–

 (Backorder)پس افت تقاضا –

 :هزینه ها•

 هزینه نگهداری کاال–

 استخدام و اخراج–

 اضافه کاری–

 تغییر سطح موجودی–

 قرارداد جنبی–

 

 

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 
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 کل هزینه مرتبط با طرح ارائه شده،•

   :سطح برنامه ریزی شده برای•

 موجودی–

 محصول–

 استخدام–

 قرارداد جنبی–

 پس افت تقاضا–

 

 

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 
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 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 CRP-برنامهریزیظرفیتموردنیاز

 MRP-برنامهریزیاحتیاجاتمواد

 RCCP-محاسبهسرانگشتیمنابعموردنیاز

 MPS-زمانبندیاصلیتولید

 MS-زمانبندیمادر

 AP-برنامهریزیادغامی
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 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 مقدارتجمعیتقاضا مقدارتجمعیتولید
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گزینه های )استراتژی پیشگیرانه •
 (: تقاضا

 قیمت گذاری،–

 ،(Promotion)اقدامات ترویجی –

 پس افت تقاضا،–

 .ایجاد تقاضا–

 

گزینه های )استراتژی واکنشی •
 (:عرضه

 استخدام و اخراج نیرو،–

 اضافه کاری،–

 به کارگیری نیروی نیمه وقت،–

 استفاده از موجودی،–

 .قرارداد جنبی–

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

استراتژی کلی  2در برابر نوساناتی که در میزان تقاضا وجود دارد می توان 
 .  را به کار برد 2یا مخلوطی از این 
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 :مزایا•

 ثبات در نیروی انسانی و نرخ تولید،–

 

 :معایب•

 (Backorder)هزینه باالی نگهداری از موجودی ها، و پس افت ها –

 هزینه باالی قراردادهای جنبی، –

 ...عدم کنترل بر محصول حاصل از قراردادها و–

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 
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 :مزایا•

 حداکثر استفاده از ظرفیت نیروی کار،–

 .هزینه کم در نگهداری از موجودی ها–

 

 :معایب•

 اخراج نیروها اثرات منفی بر آنها و بر جو روانی سازمان،–

 اشتباهات ناشی از پیش بینی غلط خطرناک است،–

 نیافتن مهارت مورد نظر درهنگام نیاز،–

 احتماال کیفیت پایینتر محصول به دلیل تجربه کمتر کارگران–

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 
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 : هزینه های استخدام•
هزینهمعایناتپزشكی،عكسبرداریو–

آزمایشگاه،

هزینهآشناییبامحیطكار،–

هزینهتهیهوسائلایمنیجدید،–

هزینهغیربهرهوربودندردوره–
آموزش،

هزینهغیربهرهوربودنتعلیمدهندگان،–
 ...و

 :هزینه های اخراج•
هزینههایقانونی،–

هزینهتجربهازدسترفته،–

...كاهشاعتباردربازاركارو–

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 هزینه نگهداری کاال، هزینه پس افت کاال،•
مصرف   خطیدر مورد هزینه نگهداری، فرض بر این است که موجودی ها به صورت •

 .می شوند
هزینه عادی تولید، استخدام و اخراج نیرو، هزینه اضافه کاری تولید، قرارداد جنبی و  •

  ... 
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 تعیین افق مناسب برای برنامه ریزی، و تعیین تقاضا برای هر دوره در این افق،   -1

شامل ظرفیت عادی، اضافه کاری،  )ظرفیت تولید محصول برای هر دوره  -2
 را مشخص کنید،( قرارداد جنبی

مثال یک سطح مشخص )سیاستهای سازمان یا بخش مورد نظر را تدوین کنید  -3
از نیروی انسانی باید حفظ شود، یا مقدار مشخصی ذخیره احتیاطی الزم 

 ،  (است

هزینه واحد برای نیروی انسانی، اضافه کاری قرارداد جنبی، نگهداری موجودی،  -4
 را مشخص کنید،... پس افت تقاضا، اخراج و 

 طرحهای هم ارز را پیاده سازی و محاسبات مربوطه را انجام دهید،   -5

 .بهترین طرح را انتخاب و برای اجرا معرفی کنید -6

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 
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پیش بینی  . ماهه دوم سال دارد 6یک شرکت تولیدی نیاز به یک برنامه ادغامی برای 
سیاست شرکت آن است . ماه بعدی در زیر آورده شده است 6تقاضا برای این کاال در 

بماند، ولی می توان از نگهداری موجودی و به تأخیر تعدادنیرویانسانیثابتکه 
موجودی این کاال در ابتدای . انداختن تقاضا برای برآورده کردن تقاضا استفاده کرد

در نظر گرفته شده  واحد300ظرفیتتولیدعادیبرایهرماه. ماه اول صفر است
.  ماه نمی تواند از ظرفیت تولید در وقت اضافه استفاده کند 6است؛ و شرکت در این 

 .مقدار تولید و هزینه کل آن را محاسبه کنید

 تومان، 200  هزینه تولید در وقت عادی←

 تومان، 600 هزینه قرارداد جنبی برای هر واحد←

 تومان، 100 هزینه نگهداری هر دوره محصول←

  تومان، 500  هزینه تأخیر در تقاضا←

  

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره تقاضا

200 1 

200 2 

300 3 

400 4 

500 5 

200 6 
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 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 2 3 4 5 6 مجموع

 پیشبینیتقاضا 200 200 300 400 500 200 1800

 محصولدروقتعادی

 پیشبینیتقاضا –محصول

 موجودی

 آغازین           

 پایانی           

 متوسط           

 پسافت

 هزینهتولید

 موجودیهزینه

 هزینهپسافت

 مجموع
15 

 از صورت مساله



 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 2 3 4 5 6 مجموع

 پیشبینیتقاضا 200 200 300 400 500 200 1800

 محصولدروقتعادی 300 300 300 300 300 300 1800

 پیشبینیتقاضا –محصول

 موجودی

 آغازین           

 پایانی           

 متوسط           

 پسافت

 هزینهتولید

 موجودیهزینه

 هزینهپسافت

 مجموع
16 

 از صورت مساله



 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 2 3 4 5 6 مجموع

 پیشبینیتقاضا 200 200 300 400 500 200 1800

 محصولدروقتعادی 300 300 300 300 300 300 1800

 پیشبینیتقاضا –محصول 100 100 0 (100) (200) 100 -

 موجودی

 آغازین           

 پایانی           

 متوسط           

 پسافت

 هزینهتولید

 موجودیهزینه

 هزینهپسافت

 مجموع
17 

کل محصول تولیدی منهای پیش 
 بینی تقاضا



 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 2 3 4 5 6 مجموع

 پیشبینیتقاضا 200 200 300 400 500 200 1800

 محصولدروقتعادی 300 300 300 300 300 300 1800

 پیشبینیتقاضا –محصول 100 1 100 0 (100) (200) 100 0

 موجودی

 آغازین            0 2 100 200 200 100 0

 پایانی            100 200 200 100 0 0

 متوسط            50 150 200 150 50 0 600

 پسافت

 هزینهتولید

 موجودیهزینه

 هزینهپسافت

 مجموع
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 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 2 3 4 5 6 مجموع

 پیشبینیتقاضا 200 200 300 400 500 200 1800

 محصولدروقتعادی 300 300 300 300 300 300 1800

 پیشبینیتقاضا –محصول 100 100 0 (100) (200) 100 0

 موجودی

 آغازین            0 100 200 200 100 0

 پایانی            100 200 200 100 0 0

 متوسط            50 150 200 150 50 0 600

 پسافت 0 0 0 0 100 0 100

 هزینهتولید

 موجودیهزینه

 هزینهپسافت

 مجموع
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 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 2 3 4 5 6 مجموع

 پیشبینیتقاضا 200 200 300 400 500 200 1800

 محصولدروقتعادی 300 300 300 300 300 300 1800

 پیشبینیتقاضا –محصول 100 100 0 (100) (200) 100 0

 موجودی

 آغازین            0 100 200 200 100 0

 پایانی            100 200 200 100 0 0

 متوسط            50 150 200 150 50 0 600

 پسافت 0 0 0 0 100 0 100

K360 60000 60000 60000 60000 60000 60000 هزینهتولید 

 موجودیهزینه

 هزینهپسافت

 مجموع
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 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 2 3 4 5 6 مجموع

 پیشبینیتقاضا 200 200 300 400 500 200 1800

 محصولدروقتعادی 300 300 300 300 300 300 1800

 پیشبینیتقاضا –محصول 100 100 0 (100) (200) 100 0

 موجودی

 آغازین            0 100 200 200 100 0

 پایانی            100 200 200 100 0 0

 متوسط            50 150 200 150 50 0 600

 پسافت 0 0 0 0 100 0 100

K360 60000 60000 60000 60000 60000 60000 هزینهتولید 

K60 0 5000 15000 20000 15000 5000 موجودیهزینه 

 هزینهپسافت

 مجموع
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 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 2 3 4 5 6 مجموع

 پیشبینیتقاضا 200 200 300 400 500 200 1800

 محصولدروقتعادی 300 300 300 300 300 300 1800

 پیشبینیتقاضا –محصول 100 100 0 (100) (200) 100 0

 موجودی

 آغازین            0 100 200 200 100 0

 پایانی            100 200 200 100 0 0

 متوسط            50 150 200 150 50 0 600

 پسافت 0 0 0 0 100 0 100

K360 60000 60000 60000 60000 60000 60000 هزینهتولید 

K60 0 5000 15000 20000 15000 5000 موجودیهزینه 

K50 0 50000 0 0 0 0 هزینهپسافت 

 مجموع
22 



 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 2 3 4 5 6 مجموع

 پیشبینیتقاضا 200 200 300 400 500 200 1800

 محصولدروقتعادی 300 300 300 300 300 300 1800

 پیشبینیتقاضا –محصول 100 100 0 (100) (200) 100 0

 موجودی

 آغازین            0 100 200 200 100 0

 پایانی            100 200 200 100 0 0

 متوسط            50 150 200 150 50 0 600

 پسافت 0 0 0 0 100 0 100

K360 60000 60000 60000 60000 60000 60000 هزینهتولید 

K60 0 5000 15000 20000 15000 5000 موجودیهزینه 

K50 0 50000 0 0 0 0 هزینهپسافت 

K470 60000 115000 75000 80000 75000 65000 مجموع 
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مدتزمانعادی،*نرختولیددرزمانعادی*نیرویكارتولیددروقتعادی←

مدتزماناضافهكاری،*نرختولیددرزماناضافه*نیرویكارتولیددروقتاضافه←

میزانتقاضادوره، –(دقراردا+اضافه+عادی)كلمیزانتولیدپیشبینیتقاضا –محصول←

موجودیمنتقلشدهازدورهقبل،موجودیابتدایدوره،←

تقاضا، –محصول+موجودیابتدایدورهموجودیانتهایدوره،←

،(موجودیانتهایدوره+موجودیابتدایدوره)نصفمتوسطموجودیدوره،←

.اگرمنفیباشدموجودیابتدایدوره،+تقاضا –محصولپسافت،←

مقادیرتولید،موجودی،پسافتدرواحدهزینهآنها،ضربهزینهها،←



 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 
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سیاست شرکت برآن است  . ماه آینده محصولی را به صورت زیر پیش بینی کرده است 8شرکتی تقاضای 

که نیروی کار بیشتری استخدام نکند، و تا سرحد ممکن با استفاده از موجودی ها و به تأخیر انداختن  

روز اضافه کاری   3در عین حال شرکت اجازه می دهد از حداکثر . تقاضا، مشتریان خود را راضی نگه دارد

است و  واحد30توانتولیدیشركتدرزمانعادیهرروز. در هر ماه و قرارداد جنبی استفاده شود

ماه آینده تدوین   8برنامه ای برای تولید این محصول در . تعداد روزهای کاری هر دوره نیز مشخص است
   .واحد می باشد 50موجودی ابتدای افق برنامه ریزی . کنید

 تومان، 200  هزینه تولید در وقت عادی←

 تومان، 300  هزینه تولید در وقت اضافه←

 تومان، 500 هزینه قرارداد جنبی برای هر واحد←

 تومان، 100 هزینه نگهداری هر دوره محصول←

  تومان، 450 هزینه تأخیر در تقاضا در هر دوره←

  

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره تقاضا روزكاری

25 600 1 

23 850 2 

24 800 3 

22 850 4 

26 650 5 

21 750 6 

25 850 7 

26 700 8 25 



ماه آینده خود با توجه به پیش بینی بسیار متغیر تقاضا و هزینه باالی نگهداری   6سازمانی برای 
. محصول، در نظر گرفته است که در صورت عدم نیاز کارگران خود را اخراج کند یا نیروی جدید بگیرد

تومان در نظر گرفته شده   400تومان و هزینه اخراج یک کارگر  600هزینه استخدام هر کارگر جدید 
واحد محصول تولید   2نفر است که هر کارگر در وقت عادی در هر روز  30تعداد فعلی کارگران . است

در  . نفر در هر ماه می توان استخدام نمود تا توان مهارتی کارگاه مختل نشود 3ضمنا حداکثر . می کند
از طرفی درصورت کمبود ظرفیتهای  . روز می توان برای هر نفر اضافه کاری در نظر گرفت 3هر ماه تا 

هزینه های طرح  . واحد در هر ماه از قراردادجنبی استفاده کرد 50عادی و اضافه می توان تا سقف 
 .مطلوب را محاسبه کنید

 تومان، 25 هزینه تولید هر واحد در وقت عادی←

 تومان، 35 در وقت اضافهتولید هر واحد هزینه ←

 تومان، 45 هزینه قرارداد جنبی برای هر واحد←

 تومان، 35 هزینه نگهداری هر دوره محصول←

  تومان، 50  هزینه تأخیر در تقاضا←

  

 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره تقاضا روزكاری

21 1150 1 

23 860 2 

25 1050 3 

20 1200 4 

26 900 5 

22 550 6 26 



 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 21 2 23 3 25 4 20 5 26 6 22 مجموع

 پیشبینیتقاضا 1150 860 1050 1200 900 550 5710

 (اخراج)استخدام (3) 27

 محصولدروقتعادی

 محصولدروقتاضافه

 جنبیمحصولقرارداد

 پیشبینی –محصول

 متوسطموجودی

 پسافت

 اخراج/هزینهاستخدام

 هزینهتولید

 موجودیهزینه

 هزینهپسافت

 27 مجموع

 نفر کارگران کنونی 30



 :  نخستین مرحله محاسبه نیروی کار مورد نیاز است•
 

 
 

با محاسبه مقدار باال اگر تعداد کارگر مورد نیاز از تعداد کارگران موجود بیشتر باشد، باید •
کارگرانی را ( و با توجه به حداکثر استخدام مجاز در هر ماه)به اندازه اختالف این دو عدد 

 .استخدام کنیم

و با )اگر تعداد کارگران مورد نیاز از تعداد موجود کمتر باشد، باید به اندازه اختالف آنها •
 .، کارگرانی را اخراج کنیم(توجه به حداکثر اخراج مجاز در هر ماه

پس از تعیین تعداد کارگران در دوره کنونی، می توان مقادیر تولید در زمانهای عادی و •
 : اضافه را محاسبه کرد

زمانعادی*نرختولید*تعدادكارگران=تولیددروقتعادی
در مورد تولید در وقت اضافه باید دقت کرد که ظرفیت تولید اضافه در هر ماه رعایت •

 .شود
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Round ( =  تعداد کارگر مورد نیاز 
 محصول مورد نیاز

) 
 تعداد روز کاری* نرخ تولید هر کارگر 
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 دوره 1 21 2 23 3 25 4 20 5 26 6 22 مجموع

 پیشبینیتقاضا 1150 860 1050 1200 900 550 5710

 (اخراج)استخدام (3) 27

 محصولدروقتعادی 1134

 محصولدروقتاضافه 16

 جنبیمحصولقرارداد 0

 پیشبینی –محصول 0

 متوسطموجودی 0 0 0

 پسافت 0

 اخراج/هزینهاستخدام 1200

 هزینهتولید 28910

 موجودیهزینه 0

 هزینهپسافت 0

 29 مجموع 30110



 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 21 2 23 3 25 4 20 5 26 6 22 مجموع

 پیشبینیتقاضا 1150 860 1050 1200 900 550 5710

 (اخراج)استخدام (3) 27 (8) 19 2 21

 محصولدروقتعادی 1134 874 1050

 محصولدروقتاضافه 16 0 0

 جنبیمحصولقرارداد 0 0 0

 پیشبینی –محصول 0 14 0

 متوسطموجودی 0 0 0 0 14 7 14 14 14

 پسافت 0 0 0

 اخراج/هزینهاستخدام 1200 3200 1200

 هزینهتولید 28910 21850 26250

 موجودیهزینه 0 245 490

 هزینهپسافت 0 0 0

 مجموع 30110 25295 27940
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 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 21 2 23 3 25 4 20 5 26 6 22 مجموع

 پیشبینیتقاضا 1150 860 1050 1200 900 550 5710

 (اخراج)استخدام (3) 27 (8) 19 2 21 3 24

 محصولدروقتعادی 1134 874 1050 960

 محصولدروقتاضافه 16 0 0 144

 جنبیمحصولقرارداد 0 0 0 50

 پیشبینی –محصول 0 14 0 (32)

 متوسطموجودی 0 0 0 0 14 7 14 14 14 14 0 7

 پسافت 0 0 0 32

 اخراج/هزینهاستخدام 1200 3200 1200 1800

 هزینهتولید 28910 21850 26250 31290

 موجودیهزینه 0 245 490 245

 هزینهپسافت 0 0 0 1600

 مجموع 30110 25295 27940 34935
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 برنامه ریزی تولید ادغامی  –بخش دوم 

 دوره 1 21 2 23 3 25 4 20 5 26 6 22 مجموع

 پیشبینیتقاضا 1150 860 1050 1200 900 550 5710

 (اخراج)استخدام (3) 27 (8) 19 2 21 3 24 (6) 18 (6) 12 -

 محصولدروقتعادی 1134 874 1050 960 936 528 5482

 محصولدروقتاضافه 16 0 0 144 0 18 178

 جنبیمحصولقرارداد 0 0 0 50 0 0 50

 پیشبینی –محصول 0 14 0 (32) 4 0

 متوسطموجودی 0 0 0 0 14 7 14 14 14 14 0 7 0 4 2 4 0 2 32

 پسافت 0 0 0 32 0 0 32

 اخراج/هزینهاستخدام 1200 3200 1200 1800 2400 2400 12200

 هزینهتولید 28910 21850 26250 31290 23400 13830 145530

 موجودیهزینه 0 245 490 245 70 70 1120

 هزینهپسافت 0 0 0 1600 0 0 1600

 مجموع 30110 25295 27940 34935 25870 16300 160450
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دقت کنید که در بسیاری از موارد و در عمل باید بین گزینه های مختلف تصمیم  •
مثال ممکن است در موردی اگر نیروی کار کمتری را در دوره حاضر اخراج . گرفت

 .کنید، و موجودی برای دوره بعدی نگه دارید، نیاز به استخدام نیروی کمتری باشد

ممکن است در چنین موردی هزینه چنین طرحی از هزینه اجرای برنامه  •
 . اخراج کامل کمتر شود/ استخدام

در مجموع هر چه میزان تغییرات در تقاضا کمتر باشد بیشتر به سمت روشهای  •
اما اگر تغییرات تقاضا زیاد باشد و نیروی کار ماهری  . ثبات در نیروی کار می رویم

اخراج نیرو به مواجهه با  / بهتر است با قراردادهای موقت و استخدام نباشدنیاز 
 .تغییرات  بپردازیم
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ماهآیندهنیازبهیکبرنامهمیان6یکشركتتولیدیبهمنظوربرآوردهكردنتقاضادر

،(اخراج)سیاستشركتبهنحویاستكهمیتوانبرایكمبودهاازاستخدام.مدتدارد

همچنینشركتمیتواندبرایدورههایآینده.اضافهكاریوقراردادجنبیاستفادهكرد

پیشبینینرختقاضادرهرماه،تعداد.موجودیذخیرهكندیاآنكهتقاضارابهتأخیراندازد

نرختولید.روزكاریومیزاناضافهكاریبرایهركارگردرهرماهدرجدولزیرآمدهاست

نفرند،و50واحدمحصولاستوتعدادكارگرانموجودشركت10هركارگردرهرروزبرابر

.نفررامیتواناستخدامیااخراجنمود5درهردورهتا

باتوجهبهاطالعاتدادهشدهدراسالیدبعد،یکبرنامهمیانمدتمناسببرایشركتارائه

.دهید
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تومان،30هزینهتولیددروقتعادی←

تومان،40هزینهتولیددروقتاضافه←

تومان،55هزینهقراردادجنبیبرایهرواحد←

تومان،15هزینهنگهداریهردورهمحصول←

تومان،40هزینهتأخیردرتقاضادرهردوره←

تومان،2500هزینهاستخدامنیرویجدید←

تومان،2000هزینهاخراجنیرویكار←
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اضافه
 كاری

 دوره تقاضا روزكاری

3 25 12800 1 

4 24 13000 2 

2 22 9000 3 

3 23 14000 4 

1 26 12000 5 

0 21 10000 6 
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از . در تحقیقات گذشته روشهای بسیاری برای برنامه ریزی ادغامی اشاره شده است•
 :جمله

در بخش های آینده به آن )و روشهای حل مربوط به آن  روش برنامه ریزی خطی•
 .(پرداخته می شود

که در آن مقدار تجمعی تولید و مقدار تجمعی مصرف در یک  روش حل ترسیمی•
زمان ترسیم می شود و سپس هر منحنی که زیر مقدار ظرفیت تولید  -نمودار مقدار

 .قرار گیرد و بتواند تقاضا را برآورده کند می تواند به عنوان جواب در نظر گرفته شود

دوره آینده برای  n، که در آن میانگین متحرک تقاضای روش میانگین متحرک•
احتماال  nبا تغییر در مقدار . برنامه ریزی آن تعداد دوره در نظر گرفته می شود

 .  می توان به جوابهای بهتری دست یافت
که در واقع با معادالت رگرسیون و اطالعات دوره های   روش تعدیل نیروی انسانی•

برای برآوردها در آینده تصمیم  ... گذشته در مورد سطح تولید و نیروی انسانی و 
 .گرفته می شود
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