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 چکیده

سب همچون منا ییاز الگو یریبهره گ ازمندین مناسب و حفظ آن، یگاهیبه منظور کسب جا یو جهان یدر عرصه مل یامروز یها سازمان

نبال اتخاذ ته به دهای تامین، پیوس هستند. مدیریت زنجیره انیو انتظارات مشتر یرقابت تیتحقق مز یدر راستا نیتام رهیزنج تیریمد

ای است که دیدهپأمین، راهکارهایی جهت تحقق هرچه بهتر اهداف تعیین شده برای زنجیره می باشد. یکی از مسائل بسیار پویا در زنجیره ت

 راتییتغ یزرگنمائبو  دیاست که تشد نیتام یرهیدر زنج یعموم یآشفتگ کی یشود. اثر شالق چرمق میبه آن اطال "اثر شالق چرمی"عنوان 

رگذار اجزای تأثی ز تمامیااز فرآیندهای تولیدی و توزیعی به هم پیوسته و متشکل  یبنابراین زنجیرهای. کند یم فیرا توص یمشتر یدر تقاضا

ملکرد موثر بر ع یهارییتغم، دینامیکی ستمیس کردی، با استفاده از روپژوهش نیدر طول زنجیره، نیازمند نگاهی جامع، پویا و موثر است. در ا

 یمورد بررس نیتام رهیها را در زنج رییمتغ یرفتار یها شهی، رتیحساس لیتحل و با ییرا شناسادر اثر شالق چرمی  نیتام رهیزنج تیریمد

 .و مدل رشد زنجیره تامین ارائه خواهد شد دهیممیقرار 

 کلمات کلیدی 

 ، شرکت دیزل سنگین ایرانینیب شیپ یروش ها ،یکینامید کردیرو ،یاثر شالق چرم ،نیتام رهیزنج
 

Bullwhip effect in supply chain control using dynamic models (case 
study: Iran Heavy Diesel Company) IIEC 2017 
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ABSTRACT 
 

Modern organizations require a proper mode such as supply chain management in order to achieve 

competitive advantage and customer expectations in both national and international fields so that they 

reach a suitable position and maintain it. Supply chain management seeks constantly to adopt better 

strategies for achieving the goals established for the chain. One of the very dynamic issues in the supply 

chain is the bullwhip effect. Therefore, a series of interconnected production and distribution processes 

comprising all parts along the chain requires a comprehensive, dynamic and effective view. In this study, 

the author decides to identify the variables affecting the performance of supply chain management using 

the dynamic systems approach and to consider behavioral roots of variables by sensitivity analysis in the 

supply chain and supply chain development model will be presented. 
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 مقدمه -1

ا باعرضه محصوالت تاازه  ،یامروز یجهان یامان در بازارها یرقابت ب

کسب  یهابنگاه ان،یحضور کوتاه در بازار و اوج گرفتن انتظارات مشتر

ر عرضاه خاود وادا یهاارهیو تمرکز بار زنج یگذارهیکار را به سرما و

ها تاک شارکتتک انیم گریوکار امروز دکرده است. رقابت در کسب 

 رهیازنج تیری. مادافتدیاتفاق م نیتأم یها رهیزنج انیمبلکه  ستین

انناد شاده تاا بتو لیها تبادشارکت یبرا کیاستراتژ یبه ابزار نیتأم

 نگااه دارناد و باا تاوان یرا راضا انیکرده، مشاتر تیریرا مد کیفیت

 دنیراه نظم بخش نیتوان گفت بهتر یبه جرأت م بمانند. یباق یرقابت

هاا ثبات و  ساتمیمسائل مربوط به س عیو سر حیصح یبه واکنش ها

 است که ندهیاز آ ییویآنها به شکل سنار ینقاط مهم عملکرد یبررس

 نیاثبت ا دهد، یرا مالک قرار م ستمیس طیرفتار گذشته و حال مح

ز ا یریاکه با بهاره گ است یکیدانش و تکن یریبکارگ ازمندین ویسنار

و در جهات حال  ییشناساا یمشکالت را به درسات یستمینگرش س

 یواکنش را نشاان ما نیتر حیو صح نیتر عیآمده سر شیمعضالت پ

وم به دنبال کنترل مفها نام دارد. ستمیس یها ییایدانش پو نیدهد ا

از  نیتاام رهیااز مباحث مهام در زنج یکیبه عنوان  یاثر شالق چرم

 یهاا ییایاپو یکرد مدل سازیرو لهیبوس نیتام رهیزنج لیتحل قیطر

 ایاران نیسنگ زلیشرکت د نیتام رهیمتناسب با ساختار زنج ستمیس

 عیاتوز ازیابر اثر ن نیتام یها رهیاز زنج یاری. در حال حاضر بساست

باه  کننده هاا نیکننده ها به تام دیکنندگان و تول دیکنندگان به تول

 ایشده  یطراح شی، بدون آنکه از پاند افتهیگسترش  یجیصورت تدر

آن هاا وجاود  تیریماد ایبهبود  یبرا یبرنامه ا یریاز شکل گ شیپ

ودن باجزا و حساس  نیبودن ارتباط ب دهیچیبه پ جه. با توداشته باشد

ل مد کیاثربخش بدون  یها رییدر متغ ریی، هر گونه تغنیتام رهیزنج

 نیاا طی. باا توجاه باه شاراخواهد بود ینیب شیقابل پ ریغ کینامید

باه نظار  کیانامید ستمیشناخته شده از ابزار س یها یژگیمساله و و

 ینیب شیپ یبرا یبه عنوان ابزار ایپو یساز هیرسد استفاده از شب یم

 یگوناگون و بررس یها رییمتغ تیحساس زی، امکان آنالندهیآ تیوضع

 ریرا امکان پذ نیتام رهیمختلف در زنج یها استیس یریآثار به کارگ

 [.1]خواهد کرد

 نیتام ی رهیدر  زنج یاثر شالق چرم :(1) شکل

 مرور ادبیات -2

عرضه  یها رهیرشد زنج شیافزا( 2011) یایو بونداپاد رایباتاچ

از چالش ها مواجه  یعیوس فیمختلف کسب و کار با ط یدر حوزه ها

از  یکیبه آن پرداخته اند.  رانیاز محققان و مد یاریشده است و بس

است، پرداخته شدهعرضه  یها رهیکه توسط محققان در زنج یمسائل

    همکاران لدی[. کتف2]باشدمیو عوامل موثر بر آن  یاثر شالق چرم

اشاعة اطالعات  ،یتصادف یآماده ساز یها اثر زمان ی( به بررس2004)

[. 3پرداختند] یشالق چرم یاطالعات منتشر شده بر رو تیفیو ک

داده ها را بر کاهش اثر  ی( اثر تبادل الکترون2014ماکوا و باراگاس )

با استفاده از نرم افزار  یمتوسط موجود نةیهز زیو ن یچرم القش

( 2008و همکاران ) سی[. کلفور4مطالعه کردند] ینترنتیساز ا هیشب

عرضه و انتشار اطالعات بر اثر  یها پارامتر ریتاث وةیش لیتحل هیبه تجز

 استیثر سا( 2008و راسجان ) کای[. جکس5پرداختند] یشالق چرم

[. اروال و 6ند]دمورد مطالعه قرار دا یعرضه را بر شالق چرم یها

 یا رهیزنج یها استیرا بر س یاثر زمان آماده ساز( 2009همکاران )

( 2012ومندلسون ) ی[. برا7کردند] یابیارز یاثر شالق چرم نیا

عرضه  ی رهیسطوح زنج یاثر تبادل اطالعات بر رو یبر رو یمطالعه ا

موثر  اریاز عوامل بس یکی[. 8دادند] جامان را یاز اثر شالق چرم یناش

 یها بر اساس گفتة دانشمندان استفاده از روش یبر اثر شالق چرم

رابطه مطالعات  نیعرضه است. در ا رةیتوسط زنج ینیب شیمختلف پ

 یبر اثر شالق چرم ینیب شیمختلف پ یاثر روش ها یبر رو یاریبس

و  ی( به بررس2000مثال چن و همکاران ) یصورت گرفته است. برا

متحرک بر اثر  نیانگیم یها و روش یینما یاثر هموار ساز سةیمقا

 کیشامل  یدو سطح ی عرضة ساده رةیزنج کیدر  یشالق چرم

[. چن و همکاران 9کننده پرداختند] دیتول کیخرده فروش و 

اثر  تقاضا و زمان ارائة سفارش را بر ینیب شیاثر پ نی( همچن2000)

 جیمطالعه کرده و نتا یعرضة دو سطح رةیزنج کی در یشالق چرم

( 2004[. زانگ )10دادند] میتعم یچند سطح یها رهیآن را به زنج

 ستمیس کیدر  یرا بر اثر شالق چرم ینیب شیپ یها اثر روش زین

که روش  دیرس جهینت نیکرد. او به ا یساده بررس یموجود یعرضه 

وبونو و [. گر11]گذارند یم ریتاث یبر اثر شالق چرم ینیب شیپ یها

 ،یعصب یشبکه ها رینظ یریادگی یها( اثر روش2006همکاران )

از  یناش ینیب شیپ یرا برا یبانیبردار پشت یها نیو ماش نویرگرس

 جیرا با نتا جینتا نیکردند. آن ها سپس ا یبررس یاثر شالق چرم

 یخط ونیرگرس و متحرک نیانگیم رینظ یسنت یمربوط به روش ها

( اثر روش هموار 2008و همکاران ) راکتاری[. با12]کردند سهیمقا

عرضه ی هریزنج تیریرا در مد یاز اثر شالق چرم یناش یینما یساز

 یرا برا یساز هیشب یبرنامه کیکردند. آن ها  حیتشر یکیالکترون ی
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 سعهتو رهیدر زنج یینما یهموار ساز یپارامتر ها نیانتخاب بهتر

 یساختار یها شهیاز ر یکی( 2011[. بارالس و گوندوز )13دادند ]

ناهماهنگ از سطوح  یعرضه، استفاده رةیرا در زنج یاثر شالق چرم

 ی[. نجف14عنوان کردند] ینیب شیپ یمختلف روش ها یها رهیزنج

 ینیب شیپ یاثر روش ها ی سهی( به مطالعه و مقا2007) یو فراهان

اثرات  لیبه دل یخط ونیو رگرس یینما یساز ارمتحرک همو نیانگیم

 یدر دو حالت ثابت و خط یسطح چهار رةیدر زنج یشالق چرم

 یاز روش ها رهیزنج یاعضا یها فرض کردند که همه آن پرداختند.

و  یناکاه [.15]کنند یخود استفاده م یتقاضا ینیب شیپ یمشابه برا

در  یچرم القاثر ش سفارش را بر کاهش یالگو ( اثر2007همکاران )

 [. 16عرضه مطالعه کردند] رةیزنج

 تعریف مساله -3

 یابیدست یاز اجراء مرتبط است که در راستا یمجموعه ا ستمیس    

 .اشدبآن ها بوجود آمده  نیخاص، نوع و نحوه ارتباط ب تیبه مامور

 میس( تقیکینامید) ایو پو ستایتوان به دو مدل ا یها را م ستمیس

 زمان، در یط ستم،یعناصر و خود س ستا،یا ستمیکرد. در س یبند

ر طو به ایپو یها ستمیشود، اما س یمن رییدچار تغ طیارتباط با مح

دل م. درنیگ یم ریتاث طیاز مح زیداده و خود ن رییرا تغ طیمستمر مح

ر موثر د یتواند کاربرد یم نیتام رهیزنج ستمیس یبرا یکینامید

 لیتحل ستم،یس یاز لحاظ کارائ نیتام رهیزنج تیشناخت وضع

 ریتاث زانیالزم از م درک زیآن و ن یداریسرعت پاسخ و مقدار پا

 نجیرهزدر این پژوهش مدل  بر تقاضا آن را داشته باشد. زینو یگذار

بر اساس سیاست به اشتراک گذاری است که ی تامین چهار سطحی 

مرحله ی متمرکز عمل می کند که در آن هر مرحله پیش بینی 

تر ارش های گرفته شده از مراحل باالتقاضای خود را بر اساس سف

 محاسبه می کنند.

رد. دا وجود نیتام رةیزنج یدر مدل ها یاریبس راتییکه تغ ئیاز آنجا

ه در نظر گرفته شده و نسخ یمرکز رةیزنج کیبه صورت  یمدل اصل

. مدل ردیگ یبر مرا در یعدد متفاوت ایمختلف آن نام و  یها

باشد که عبارت  یم سطحپژوهش شامل چهار  نیدر ا یشنهادیپ

و  عمده فروش(، رانیا نیسنگ لزی)شرکت د تولید کننده است از

 کل( ی)ناوگان بازساز راه آهن( و خرده فروشسازمان ) توزیع کننده

 ستمیس کردیکه با استفاده از روای( ان ریلی منطقهگ)ناو و مشتری

ت. نشان داده شده اس زیراست که در شکل  افتهیتوسعه  کینامیدا

دو  یهعرض یها رهیزنج یهانیدر م یساختار به شکل گسترده ا نیا

 قرار گرفته اند. دهیچیپ یساده و شبکه ها یمرحله ا

 

 مورد مطالعه سطحیچهار  نیتام رهیمدل زنج :(2) شکل

 حل مدل -4

 یوگذار بر ر ریتاث یهارییمتغبایستی  یمدل سازانجام قبل از 

، شها شامل نرخ فرورییمتغ نی. اشناسایی شود نیتام رهیزنج

 ،یمرکز کاال در انبار ی، موجودنصبمراکز  یکاال در انبارها یموجود

ب و مراکز نص یانبارها یفضا ،نصبدر انبار مراکز  نانیاطم رهیذخ

 یها مریمتغ نیاز ا کیهر  حیبه توض بیترت هباشد که بیم رهیغ

و  اگونها از مطالعه مقاالت گونرییمتغ نیا ییشناسا ی. برامیپرداز

 مرتبط با موضوع استفاده شده است.

 نرخ فروش -4-1

ز کامر یاز انبارها یفروش محصول و خروج موجود زانینمودار م

د مور یروند فروش کاال نیدر طول زمان نشان داده شد. در ا نصب

وان ت. پارامتر ستون نرخ فروش به دآییم هسالدوره یک  کینظر در 

 باشد. یماه م کیوات( و پارامتر سطر نرخ فروش به تفک لوی)ک

 

 

 

 

 

 

 

 ساله 1در بازه  یلیر دیزلنرخ فروش توان در سال موتور  :(3) شکل
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 موجودی کاال در انبارهای فروش -4-2

مورد نظر در انبار  یکاال یساله موجود کیاز رفتار  اینمونه

 باشد. یمراکز م

 هر نوع کیبه تفک دیزلخانواده موتور  یموجود :(4) شکل

 ذخیره اطمینان در انبار -4-3

 رهیمواجه نشدن با کمبود در انبار ذخ یبرا یمقدار موجود نیا

شده کاال  ینبیشیفروش پ زانیبراساس م نانیاطم رهی. ذخشودیم

وش فر 0.3کاال برابر  نیکه در مورد ا شودیم نییدر هر مرکز تع

 ماه است. کیشده  ینبیشیپ

 نمودار علی حلقوی -4-4

 مطرح شده در یهاریمتغ ،یحلقو ینمودار عل یبه منظور طراح

ه گرفت رارق یابیو عوامل موثر بر رفتار آنها مورد ارز یکینامید هیفرض

ا آنه بازخورد برآمده از ارتباط هایو حلقه رهایو نوع ارتباط متغ

 .میبرس یینها یحلقو یتا به مدل عل شودیم حیمرحله به مرحله تشر

 ز :اکه عبارت است  میپرداز یچند حلقه مهم م یررسدر ادامه به ب

 یموجود -کنترل فروش یحلقة هدف جو.1

 عتوزی -یموجود یحلقة هدف جو.2

 دیتول -حلقة رشد فروش.3

 حلقة رشد فروش و ارسال .4

 هیمواد اول نیسفارش و تام یحلقة هدف جو.5

 موجودی -حلقه هدف جوی فروش -4-4-1

ر ب یموجود ریو بازخورد تاث یفروش بر موجود ریحلقه تاث نیدر ا

امل عتقاضا به عنوان  ریحلقه تاث نیفروش قابل مشاهده است. در ا

ست ا یدر حالت نیشده است. البته ا شیفروش، نما ی)+( رو یشیافزا

 واشد بکز نصب وجود داشته ادر انبار مر یبا اندازه کاف یکه موجود

 ودهنب یشیو افزا یتقاضا بر فروش خط ریتاث ود،در صورت وجود کمب

 همراه خواهد شد. یالتیا تعدو ب

 
 موجودی -حلقه هدف جوی فروش :(5) شکل

 ارسال -موجودی یهای هدف جوحلقه -4-4-2

امل ا ععوامل گوناگون بر ارسال به عنوان تنه ریحلقه تاث نیدر ا

 کز نصب موتور قابل مشاهده است.امر یموجود ندهیافزا

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال  -موجودی یجو هدف ی حلقه :(6) شکل

 قطعات موتورجوی ارسال  حلقه هدف -4-4-3

به تامین کننده به  قطعات موتوردر این حلقه سفارش حمل 

عنوان یک متغیر کلیدی و براساس میزان درخواستهای معوق، 

در انبار تامین کننده و ظرفیت تولید پس از تبدیل  قطعاتموجودی 

د. براساس شودرخواستی، تعیین می قطعاتمحصول درخواستی به 

توسط تامین کننده به  قطعات، ارسال قطعاتمیزان سفارش حمل 

شرکت )واحد تولید( انجام شده و این امر موجب کاهش موجودی 

 در انبار تامین کننده خواهد شد. قطعات

 

 

 

 

 

 

 جوی ارسال قطعات موتور حلقه هدف :(7) شکل
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 موتور ارسال -حلقه رشد فروش -4-4-4
بازخورد فروش به  ،شودهمانطور که مشاهده میدر این حلقه 

بینی فروش و تعیین ذخیره اطمینان ایجاد شده ارسال از طریق پیش

بینی شده ذخیره اطمینان نیز افزایش است. با افزایش فروش پیش

 خواهد یافت.

 موتور ارسال -حلقه رشد فروش :(8) شکل

 موتور دیزل تولید -حلقه رشد فروش -4-4-5
حلقه عالوه بر متغیرهای مربوط به بخش فروش، در این 

متغیرهای بخش  واسط بین فروش و تولید و همچنین متغیرهای

تولید نیز وارد شده و حلقه رشدی با چندین حلقه داخلی به وجود 

آورند که همه آنها در نهایت در ایجاد حلقه رشد فروش که موجب می

 موتورسفارش  شود،بینی فروش و ذخیره اطمینان میرشد پیش

 .یابداز فروش به تولید نیز افزایش می دیزل

 

 تولید -حلقه رشد فروش :(9) شکل

 رشد زنجیره تامیننهایی حلقه  -4-4-6

 حلقه نهایی رشد زنجیره تامین :(10) شکل

 الگوریتم مدل دینامیک برای بررسی اثر شالق چرمی-4-4-7

توان به  نهایی میخرده فروش: در الگوریتم -مشتریاثر متقابل 

  چگونگی تعامل مشتریان و خرده فروشان دست پیدا کرد. در این

الگوریتم تقاضای مشتری هر هفته تحویل داده می شود. خرده 

 فروشان سعی می کنند تا همة سفارشات را به موقع تحویل دهند

  مگر این که سفارش آماده نشده باشد.

 نیب ندیفرا یینها تمگوریال در: فروش عمده-ابل خرده فروشاثر متق

 نیشده است. ا فیعرضه توص رةیزنج خرده فروش و عمده فروش در

 یسفارش به عمده فروش بر اساس بررس کیرابطه در شکل ارسال 

. خرده فروش وجود دارد یافتد که در آن موجود یاتفاق م یهفتگ

 نیسفارش ها را عرضه کند مگر ا همةکند تا  یم یعمده فروش سع

 وجود داشته باشد. ریکه تاخ

 زیه نمشاب ندیفرا کیکارخانه: -کننده عیتوز-اثر متقابل عمده فروش

 -. عمده فروشردیگ یعرضه صورت م رةیمراحل مختلف در زنج نیب

خانه کار یعنی آخر مرحلة در ،کارخانه-کننده عیکننده و توز عیتوز

 نیااست، بنابر رهیزنج انیپا نجایا رایمتفاوت است ز یکم ندیفرا

 .در نظر گرفته شود یاز سفارش مراحل قبل شتریب یستیبا دیتول

 شبیه سازی زنجیره تامین مدل اجرای -4-4-8
ه ، مدل بدر مدل و نوشتن توابع و معادالت بعد از عدد گذاری

 ز یکدرستی اجرا می شود و نمودار برخی از انباشت های مدل بعد ا

 شد.صورت زیر می باهفته شبیه سازی به  100مر حله اجرا در مدت 

 

 متغیرها بینی پیش روند و نتایجنمودار  :(11) شکل
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 نتیجه گیری و پیشنهادات آتی -5
ضمن شناساایی و ارائاه تحلیال مناساب از یاک  در این پژوهش

و  زنجیره تأمین، عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد زنجیره شناسایی شاده

قارار  ارتباطات بین آنها و نحوه تأثیرشان بر کل سیستم مورد ارزیابی

یکای از در زنجیاره تاامین کاه  چرمای اثر شالقگیرد و در ادامه به 

 محسوب می شود پرداخته شده مدی زنجیره تامینآدالیل اصلی ناکار

 است و پارامترهای مهم و تاثیر گذار بر اثار شاالق چرمای شناساایی

 ا و باگردیدند. مدل شبیه سازی شده زنجیره با استفاده از این متغیره

باه  تکنیک پویایی سیستم و با نرم افزار ونسیم طراحی شد و با توجه

ین ایاران( و واقعی بودن سازمان مورد مطالعاه )شارکت دیازل سانگ

شبیه  وجود اطالعات کافی از رفتار این متغیرها در سازمان، رفتارهای

. سازی شده با واقعیت مقایسه و نتایج با روش های ممکن آزمون شد

با توجه به میزان انطباق باالی عملکرد مادل شابیه ساازی شاده باا 

 عملکرد واقعی زنجیره می توان گفت متغیرهای شناسایی شده تا حد

 ه اند.دی همان متغیرهای اصلی و مؤثر بر رفتار عملکرد زنجیره بودزیا

 ینگچگو موثر بر آن به یپارامترها رییبا تغ ،یدر بحث اثر شالق چرم

 جیتابرده شد و ن یپ نیتام رهیمختلف زنج یدر رده ها رشسفا رییتغ

 نمودار نشان داده شد. یسفارش بر رو راتییحاصل از درصد تغ

 این تحقیق عبارتند از: پیشنهادات تکمیل

  در مدل طراحی شده در این تحقیق تنها یک تأمین کنناده و در

یک سطح در نظر گرفته شده بود که تأمین کنندگان می توانناد 

ت در چند سطح عمودی و یا افقی افزایش پیدا کنند. در این صور

 مسائلی مانند دسترسی به مرتفع به همه ماواد ماورد نیااز بارای

باا زماان پیشابرد  محصاول و لازوم همااهنگی سفارشااتید تول

 متفاوت می تواند مورد بحث قرار گیرد.

 ردعملک بر آنها تأثیر و دولت اتخاذی سیاست های می توان تاثیر 

  مختلاف سیاساتگذاری هاای و نتاایج تحلیل و تجزیه و سازمانها

 مورد بررسی قرار داد.

 مادل  مفهاوم محادودیت باه توجاه باا مدل سازی فرآیند تکرار

 ناکامال ناوعی باه مدل هاا همه که داشت بیان می توان سازی،

 موجودیت ها از کوچکی نمونه خود ذات در مدل که چرا هستند؛

 جزئیاات مای تاوان تکرار، هر با پس. است واقعی دنیای روابط و

 را کامل تری و پیچیده تر مدل و نمود لحاظ مدل در را بیشتری

 .داشت قبل به نسبت

 ه به اینکه جریان نقدینگی در این پژوهش در نظار گرفتا با توجه

توان در تحقیقات آتی به اثر شالق چرمای جریاان  نشده بود می

نقدینگی با در نظر گرفتن سیاست های سفارش دهای گونااگون 

 پرداخت.

  با توجه به بررسی انجام شده در این پژوهش در خصوص زنجیره

ساطحی کاه انتهاای زنجیاره تاامین شارکت ماورد  چهارتامین 

باشد، پیشنهاد می گردد مطالعه )شرکت دیزل سنگین ایران( می

اثر شالقی چرمی نیز بر روی سطح پایین تر از ایان شارکت نیاز 

 مدل سازی و بررسی گردد.

 تقدیر و تشکر -6
در پایان بجاست تا از همکاری صمیمانه مدیریت محترم شارکت 

واحااد طارح و برناماه کااه در و کلیاه پرسانل ران دیازل سانگین ایاا

 عات و تجزیه و تحلیل آن نقش برجسته ای داشته انادگردآوری اطال

 تشکر و قدردانی را داشته باشیم. کمال 
 

 مراجع -7
 

طح بررسی تاثیر س اشراق نیای جهرمی ، عبدالحمید ، بابک فرزامی؛ [1]

مجموعه مقاالت اولین ،  زنجیره تامینبهره وری در موجودی بر 

 – 472کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین ، جلد دوم  ، ص 

463،1384. 

]2[ Bhattacharya, Ranjan, and Susmita Bandyopadhyay. 

"A review of the causes of bullwhip effect in a 

supply chain." The International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology 54.9-12 

(2011): 1245-1261. 

]3[ Chatfield, Dean C., et al. "The bullwhip effect—

impact of stochastic lead time, information 

quality, and information sharing: a simulation 

study." Production and Operations Management 

13.4 (2004): 340-353. 

]4[ Machuca, Jose AD, and Rafael P. Barajas. "The 

impact of electronic data interchange on reducing 

bullwhip effect and supply chain inventory 

costs." Transportation Research Part E: Logistics 

and Transportation Review 40.3 (2004): 209-228. 

]5[  

Kelepouris, Thomas, Panayiotis Miliotis, and 

Katerina Pramatari. "The impact of replenishment 

parameters and information sharing on the 

bullwhip effect: A computational study." 
Computers & Operations Research 35.11 (2008): 

3657-3670. 

]6[ Jakšič, Marko, and Borut Rusjan. "The effect of 

replenishment policies on the bullwhip effect: A 

transfer function approach." European Journal of 

Operational Research 184.3 (2008): 946-961. 

]7[ Agrawal, Sunil, Raghu Nandan Sengupta, and Kripa 

Shanker. "Impact of information sharing and lead 

time on bullwhip effect and on-hand inventory." 
European Journal of Operational Research 192.2 

(2009): 576-593. 

]8[ Bray, Robert L., and Haim Mendelson. 

"Information transmission and the bullwhip 

effect: An empirical investigation." Management 

Science 58.5 (2012): 860-875. 

]9[ Chen, Frank, Jennifer K. Ryan, and David Simchi‐

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 7 

Levi. "The impact of exponential smoothing 

forecasts on the bullwhip effect." Naval Research 

Logistics (NRL) 47.4 (2000): 269-286. 

]10[ Chen, Frank, et al. "Quantifying the bullwhip 

effect in a simple supply chain: The impact of 

forecasting, lead times, and information." 
Management science 46.3 (2000): 436-443. 

]11[ Zhang, Xiaolong. "The impact of forecasting 

methods on the bullwhip effect." International 

Journal of Production Economics 88.1 (2004): 15-

27. 

]12[ Carbonneau, Real, Kevin Laframboise, and Rustam 

Vahidov. "Application of machine learning 

techniques for supply chain demand forecasting." 
European Journal of Operational Research 184.3 

(2008): 1140-1154. 

]13[ Bayraktar, Erkan, et al. "The role of forecasting on 

bullwhip effect for E-SCM applications." 
International Journal of Production Economics 113.1 

(2008): 193-204. 

]14[ Barlas, Yaman, and Baris Gunduz. "Demand 

forecasting and sharing strategies to reduce 

fluctuations and the bullwhip effect in supply 

chains." Journal of the Operational Research 

Society 62.3 (2011): 458-473. 

]15[ Hussain, Matloub, and Paul R. Drake. "Analysis of 

the bullwhip effect with order batching in multi-

echelon supply chains." International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management 41.8 

(2011): 797-814. 

]16[ Ma, Yungao, et al. "The bullwhip effect on 

product orders and inventory: a perspective of 

demand forecasting techniques." International 

Journal of Production Research 51.1 (2013): 281-

302. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

