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 چکیده
زنجیره تأمین به  پیشینهباعث ایجاد مفهومی جدید در های تأمین رو به جلو و رو به عقب همزمان به زنجیرهتوجه 

های تأمین حلقه بسته منجر به سودآوری و بهبود است. استفاده از زنجیره شدههای تأمین حلقه بسته عنوان زنجیره
های تأمین و کاهش سطح به اختالل در روند حرکتی زنجیرهتواند منجر یکی از عواملی که می .شودمی یسازمان عملکرد

 اثر شالقی دراثرگذار بر  هایراهبرد ارائههدف از این پژوهش اثر شالقی است.  ،شودها سودآوری و عملکرد سازمان
 -توصیفیها این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جنبه نوع و نحوه گردآوری دادهاست. زنجیره تأمین حلقه بسته 

در کشور خبرگان صنعتی و دانشگاهی حوزه تولیدات روغن خودرو  ازنفر   ۰7 جامعه آماری پژوهش راپیمایشی است. 
اثرگذار بر کاهش اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه  راهبرد ۸ ،در این پژوهش با مطالعه پیشینه پژوهش. انددهداتشکیل 

ابزار مورد استفاده در این پژوهش را تن از خبرگان دانشگاهی تعدیل یافت.  7بندی نظرات بسته شناسایی و با جمع
سازی در ادامه با استفاده از تکنیک مدلشناسایی شده تشکیل داده است.  راهبرد ۸پرسشنامه مقایسات زوجی حاوی 

های پژوهش حاکی از قرارگیری یافته. ساختاربندی گردید سطح کلی 7در  بدست آمده راهبرد ۸ ختاری تفسیری،سا
دسترس بودن اطالعات در  در»و  «دیتول یزریو برنامه یکنترل موجود ایدوره یبررس یهااستیس جادیا» هایراهبرد

-راهبردهای پژوهش نشان از قرارگیری همچنین یافته. استدر سطح آغازین مدل  «یافتیمحصوالت باز یمورد پارامترها

تبادل محصول با  استیرو به عقب با استفاده از س نیتأم رهیزنج ندیمحصوالت در فرآ یابیدر روند باز دید شیافزا»های 
 در سطح پایانی مدل دارد. «محصول لیزمان تحو کاهش»و  «یمشتر
 

 ، اثر شالقی، صنعت روغن خودروراهبردزنجیره تأمین حلقه بسته،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

 [.۳۹] های اخیر زنجیره تأمین و مدیریت کردن آن مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته استدر سال
هایی مانند بازاریابی، مدیریت عملیات، خرید و که از رشته ای استیک مبحث میان رشتهمدیریت زنجیره تأمین 
 نیتأم رهیشبکه زنج یو هماهنگ یطراح ندیفرآ به عنوان نیتأم رهیزنج تیریمد [.1۹] شودپشتیبانی تشکیل می

، تعریف شده کندمی لیتبد یینها یرا به کاال هیکه مواد اول ییهاتیفعال ریکاال و خدمات و سا انیجر تیریمدو 
 [.۲۴] شوددر نظر گرفته می ها و ایجاد مزیت رقابتیبه عنوان ابزاری قدرتمند جهت ارتقاء رشد شرکت و [۳۴]

 [.4۲] ها در ساختار زنجیره تأمین خود، مسائل زیست محیطی استها و شرکتهای سازماندغدغهیکی از امروزه 
و افزایش آگاهی جوامع نسبت سو  از یکبر محیط زیست  هاو تأثیرات نامطلوب آن تیشدن و رشد جمع یصنعت

توجه تولیدکنندگان به مسائل زیست محیطی را دوچندان ، اهمیت از سوی دیگر به حفاظت از محیط زیست
در پی توجه به مسائل زیست محیطی، مفاهیمی همچون زنجیره تأمین حلقه بسته و بازیافت  [.۲2] ساخته است

  [.17[، ]4۲] محصوالت مطرح گردیده است
و زنجیره تأمین رو به عقب  با هم ادغام شوند؛ زنجیره تأمین حلقه  رو به جلو  تأمین رهیکه زنج یهنگام

کنندگان به دیمحصوالت از تول انیو جر هیمواد اول ییشامل جابجا مین رو به جلوأت رهیزنجشود. بسته ایجاد می
مصرفمعکوس محصول از  انیشامل جر زنجیره تأمین رو به عقب از سوی دیگراست،  یینها کنندگانمصرف

 رهیزنج [.11]، [4۴] رسدیم انیبه پا افتیازو ب  ی، بازسازیرتعم، از پردازش مجدد که پس است یینها نندگانک
و تحویل محصول  محصوالت مجددردازش و پ مشتریان نهایی تا هیاز مواد اول یحلقه بسته چرخه کامل نیتأم
و  هیو مصرف مواد اول عاتیبا کاهش ضا زنجیره تأمین حلقه بسته نیبنابرا ؛گیردرا در بر می انیبه مشتر هاآن
حلقه  تأمین رهیزنج نکهیا رغمی عل .[۳۸[، ]42]د به همراه داشته باشاثرات مثبتی بر محیط زیست  تواندیم یانرژ

درک ؛ قرار گرفته است استگذارانیو س نانی، کارآفررانی، مدانیدانشگاه شتریمورد توجه ب ریاخ یهابسته در سال
ترین یکی از مهم [.۲] وجود ندارد نیتأم رهینوع زنج نیا تیریاجرا و مد یدر مورد چگونگ یتیریمد ییو راهنما

و تأثیر  یینها انیمشتر یتقاضا در میزان نانیعدم اطمشود موانعی که در مدیریت زنجیره تأمین بدان توجه می
 ی، هنگامشدهشناخته المللی در ادبیات بین شالقیکه به عنوان اثر  دهیپد نیا [.۸] است نیتأم رهیبر کل زنجآن 

از  پس [.۰[، ]۲4] ریان باالدستی زنجیره تامین به صورت افزایشی اتفاق بیفتدج تقاضا در رییشود که تغیظاهر م
نشان  یاند. براکرده یرا بررس تأمین رو به جلو رهیزنجشالقی در از محققان اثر  ی، تعداد1ستررهای فاپژوهش
 یرا برا جهینت 7۴۴۴توان حدود می  ۲گوگل اسکوالرمختصر در  یجستجو کیبا  قیتحق نهیزم نیا تیدادن اهم

  [.۳[، ]۳۹] مشاهده نمود «نیتأم رهیجدر زنشالقی اثر »
حلقه  نیمأت رهیزنج یبرا یچالش اساس کیممکن است  شالقیکه اثر  دندیرس جهینت نیاگرچه محققان به ا

توجه به اثر شالقی در زنجیره  [.۲] نگرفته استمورد توجه قرار این موضوع در تحقیقات اخیر بسته باشد، اما 
-یحلقه بسته م تأمین رهیدر زنج شالقیاثر زیرا  روداساسی و ضروری به شمار می مین حلقه بسته یک عاملأت

بی  باشد.فی مختل یهایژگیو یرو به جلو وجود دارد، داراتأمین  رهیزنج یکه برا یبا موارد سهیتواند در مقا
گرفتن  دهینادبنابراین  ؛شودافزایش ضایعات  وناکارآمدی  تواند منجر بهمیمین أاثر شالقی در زنجیره ت توجهی به
 ی( برایجهان ای یامشخص )منطقه هاینهیزمدر  در زنجیره تأمین حلقه بسته منجر به شکست شالقیوجود اثر 

مشکالت متعددی را به همراه داشته باشد  تواندگردد که این امر میمیزنجیره تأمین  انواع مختلف محصوالت
وجود  یحلقه بسته، اطالعات کم تأمین رهیدر زنجشالقی اثر  تیریمد یهادر مورد علل و راههمچنین  [؛1۳]
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[، 1۰] های یکسانی داردبرخی از نویسندگان بر این باورند که اثر شالقی در هر دو نوع زنجیره تأمین ویژگیدارد. 
[12[ ،]2.]  

های متفاوتی در دو نوع زنجیره تأمین دارد و اعتقاد دارند که اثر شالقی ویژگیدر حالی که سایر محققین 
به منظور استفاده بهتر از اثرشالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته و  در دو نوع زنجیره یکسان نیست.پیامدهای آن 

های مختلف استفاده از اثر شالقی در مدیریت زنجیره خاص خود، لزوم استفاده از با در نظر گرفتن محدودیت
ارائه شده در حوزه روغن موتور  یهاطبق آماررسد. های مناسب به منظور به کارگیری آن الزم به نظر میراهبرد

تن روغن  ۸۴۴۴ دیتول تیساالنه ظرف نیهزار تن محصول وجود دارد. همچن 7۴ساالنه  دیتول تیدر کشور ظرف
شده در  هیتصف ینفت یهافرآورده دیدر کشور وجود دارد و در مجموع روند سهم ارزش افزوده صنعت تول یصنعت
  کل صنعت بوده است. زحدود هفت درصد ا 1۳۹۳سال 

 شودوری آن در داخل کشور متمرکز آو بازفر خودرو این پژوهش سعی دارد تا به نحوی بر چرخه تولید روغن
در زنجیره  اثر شالقی اثر گذار بر کاهشهای راهبرداین پژوهش به دنبال آن است تا با استفاده از لذا  [؛۳۳]

ها راهبردو با دیدگاهی سیستمی به تجزیه و تحلیل اثرات این  دروغن خودرو پاسخ مناسبی ده تأمین حلقه بسته
تا بتواند به هر نحو ممکن ضمن باال بردن کارایی سیستم، اثر شالقی را در زنجیره تأمین  بر یکدیگر دست یابد

گیران در و تصمیم مدیرانپژوهش  اینهای حلقه بسته صنعتی تولید روغن خودرو در کشور کاهش دهد. از یافته
 مدت خود استفاده نمایند. ی بلندمدت و کوتاهاهریزیتوانند برای برنامهمی کشور حصوالت روغن خودرومصنعت 
 
 و پیشینه مبانی نظری .2

از منابع  یکیو  نیتأم رهیزنج تیریمدپیشینه مورد مطالعه در  یهادهیاز پد یکی اثر شالقی. اثر شالقی
بسیاری از صنایع مورد توجه واقع شده است  و  در   شالقیاثر  [.14] است تأمین یهارهیزنج ی درناکارآمد یاصل

است که  یادهیپداثر شالقی  [.۲۲] قرار گرفته استبسیاری از محققین نیز  های اخیر مورد توجههمچنین در سال
در باالدست زنجیره تأمین ایجاد ای تغییرات عمده، نیتأم رهیزنج کیدست  نییدر سفارشات تقاضا پا رییبا تغ
 شالقیاثر  [.7] توان نوعی تحریف در اطالعات مرتبط با  تقاضا تعریف کرداثر شالقی را می [.۲۳] کندمی

-تولید و کنندگانتأمینشود و در آن سفارشات ارسال شده به یم ییشناسا نیتأم رهیزنجبا است که  ایواقعه

 تحریفمربوط به  شالقیاثر  یعلت اصلد. کنیم جادیا یینها یاز فروش به مشتر یشتریب پذیریتغییر کنندگان 
 [:4] شامل موارد زیر استاطالعات  فیتحر لیاست. دال نیتأم رهیاطالعات در طول زنج

  دهد، یسفارش م یکه مشتر یمثال، هنگام برای است؛  ینیب شیخطا در پیکی از دالیل تحریف اطالعات
 .پردازش کند ندهیمحصول آ یتقاضا یرفتارهامثابه  دارد که آن اطالعات را به  لیکننده تمانیتأم

 اطالعات شود. از آنجا که سفارش دادن معموالً وقت و  فیممکن است باعث تحر زیسفارش ن یبنددسته
 ؛ماهانه سفارش دهند یحت ای یصورت هفتگه ها ممکن است بسفارش مکرر، شرکت یدارد، به جا نهیهز

 .دکننیم افتیمربوط به نوسانات را در ریکنندگان اطالعات تأخنیتأم نیبنابرا

 ابدییمحصول کاهش م کی متیکه ق یگذارد. هنگامیم ریتأث انیمشتر دیخر ماتیبر تصم متیوسان قن ،
محصول به حالت  متیق یوقت .کنند یداریخر ازیاز مقدار مورد ن شتریب ریممکن است آن را در مقاد انیمشتر
 نیا جهیکنند. در نتیآن را متوقف م دینشود، خر هیها تخلآن یکه موجود یتا زمان انیمشتر ددبرگر یعاد

 .دهدینشان نم به شکل مناسبی را یمصرف واقع و یمشتر دیخر ی، الگوهامتینوسانات ق

و  یمربوط به موجود ماتیرا در تصم نیتأم رهیدر زنج یکنندگان باالدستنیتواند تأمیاطالعات م فیحرت
از حد و  شیب دیشود و منجر به تولیم نیتأم رهیدر زنج یباعث ناکارآمدشالقی خود سوق دهد. اثر  دیتول

 نیبنابرا ؛شودیم یانرژ و هیاول وادمصرف مواد زائد و م جهیکاال و در نت یموجود شیاز حد، افزا شیسفارشات ب
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-یم یمنف ریتأث تأمین نیز رهیزنج یطیبر عملکرد مح شالقی، اثر یناکارآمد لیآن به دل یدعالوه بر اثرات اقتصا
   [.1۳[، ]47] گذارد

ها و مورد توجه سازمان ریاخ یهااست که در سال ینگرش ن،یتأم رهیزنج. زنجیره تامین حلقه بسته
در  یخدمت به مشتر ایمحصول و  هئارا یکه برا ییهااجزا و حلقه هینگرش کل نیها قرار گرفته است. در اشرکت

اتخاذ گردد که کل  یابه گونه یراهبرد ماتیشود تصمیم یو سع کنار هم قرار دارند، مورد توجه قرار گرفته
محدود  نیتأم رهیزنج کیبرخوردار باشد.  یترشیب یو اثربخش ییاز کارا بیرق یهارهیدر مقابل زنج نیتأم رهیزنج

در بر  یینها یتا مشتر هیکننده اولنیرا از تأم یو خدمات یدیتول یاجزا هینبوده؛ بلکه کل دیتول یهابه اجزا و مکان
تمام شده  نهیهز شیمنجر به افزا نیتأم رهیمختلف زنج یهابخش نیب یکپارچگیو  ی. عدم هماهنگردیگیم

 شیافزا تیامر در نها نیکه ا گرددیمبه موقع محصوالت  لیعدم تحو و متیق شیکاال و به تبع آن افزا
 لیو تبد انیمرتبط با جر یهاتیتمام فعال نیتأم رهیشبکه زنج .دارد یکنندگان را در پمصرف یتینارضا

 شود. یها را شامل ممرتبط با آن یهاانیجر زیو ن یبه مشتر لیتا تحو هیمواد اول نیها از مرحله تأممحصول
کنندگان دیبه تول انیاز مشتر یشود، محصوالت مصرف فیدر مسئله تعر زنجیره تأمین رو به عقباگر بحث 

 نیتأم رهیزنج» شبکه فرض شود، مدل را میمستق انیمعکوس در کنار جر انیجر ،یشود. اگر در مدلیارسال م زین
معکوس و  رهیشده است: زنج لیحلقه بسته از دو بخش تشک نیتأم رهی. زنج(1)شکل  نامندیم« حلقه بسته

شود و سپس یکنندگان و کارخانه شروع منیمحصوالت از تأم انیجر م،یمستق رهی. در زنجمیمستق رهیزنج
 رهیدر زنج .دهندیم لیها تحوآن یبه منظور فراهم کردن تقاضا انیرا به مشتر ییکنندگان، محصوالت نهاعیتوز

مونتاژ  ای یبنددسته یکنندگان براعیتوز ای یآوربه سمت مراکز جمع انیاز مشتر یمعکوس، محصوالت مصرف
 تأمین رو به جلو رهیزنج [.۳7[، ]۳2] شوندیفرستاده م ختنیانهدام و دور ر ایاستفاده مجدد و ،  ءایاح یکردن برا

 در صورتی که  .است یینها کنندگانمصرفکنندگان به دیمحصوالت از تول انیو جر هیمواد اول ییشامل جابجا
شودکه بعداً یشروع م یینها کنندگانمصرفمورد استفاده  یکاالها یآورزنجیره تأمین رو به عقب معموالً با جمع

به طور همزمان رخ  و معکوس رو به جلوتأمین  رهیکه زنج یهنگام [.۹] شوندیمجدداً ادغام م نیتأم رهیدر زنج
منجر به ایجاد زنجیره تأمین حلقه بسته (، 1)شکل  محصول کیارزش در کل چرخه عمر  جادیدهد، با هدف ایم

 .شودمی
زنجیره دهد که ینشان ماخیر است، اما مطالعات  یاقتصاد زنجیره تأمین حلقه بسته دارای مزایایچه  اگر  

به  یو انرژ هیو مصرف مواد اول عاتیمانند کاهش ضا ستیز طیبر مح یمثبت راتیتأث تواندتأمین حلقه بسته می
، مهم یک زنجیره تأمین پایدار جادیا یکه برا ند( هشدار داد۲۴1۴)1کاریگاسی و همکاران [.۲] داشته باشد همراه

، با ارزیابی چرخه عمر محصوالتکنند که یم شنهادیها پآناتخاذ شود.  یتیریمناسب مد یکردهایاست که رو
ماوری و  [.۳۸]ایجاد کرد  داریعملکرد پا یبهبود و مشخص کردن اقدامات برا یالزم را برا یهافرصتتوان می

بسته حلقه  نیتأم یهارهیسبز در زنج نیتأم رهیو زنج یداریپا نیتواند بیدادند که م صی( تشخ۰۲۴1) ۲همکاران
 رهیزنجرا در  داریپا وسبز  یهاجنبه نهیزم نیاز مطالعات در ا یاریبس [.۳1] وجود داشته باشدارتباطی  و معکوس

اگرچه هر سه زنجیره تأمین پایدار، زنجیره تأمین سبز و  [؛1۴] اندقرار داده یبسته را مورد بررس حلقه نیتأم
ها را یکی دانست؛ بنابراین اثر شالقی زنجیره تأمین حلقه بسته دارای مزایای زیست محیطی هستند اما نباید آن

های متفاوتی با اثر شالقی در زنجیره تأمین سبز و پایدار است و عواقب حلقه بسته دارای ویژگیدر زنجیره تأمین 
 [.۲] ناشی از آن در سه نوع زنجیره تأمین یکسان نیست

                                                                                                                                                 
1 Quariguasi et al. 

۲ Murray et al. 
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 [۲] مین حلقه بستهزنجیره تأ. 1شکل
 

 پیشینه پژوهش

زنجیره تأمین، در مطالعات اخیر اثر شالقی در زنجیره تأمین و  ثیرات آن برأبا توجه به اهمیت اثر شالقی و ت
ها اشاره ی از آندکه در این بخش به تعدا مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته زنجیره تأمین حلقه بسته

حلقه بسته بر اساس  نیمأت رهیدر زنج شالقیکاهش اثر ای با عنوان ( به مطالعه۲۴۲۴)1ژانگ و ژانگ شده است.
تر شود و دهیچیحلقه بسته پ نیتأم رهیشود زنجیباعث م تیعدم قطع اند.ی پرداختهفاز داریکنترل پا کردیرو

را کاهش  اثر شالقیپردازد تا بتواند یم یفاز یکنترل قو کیبه  پژوهش نیشود. ا دتریشد شالقیسپس اثر 
)مرور  حلقه بستهتأمین  رهیدر زنج اثر شالقی ریتأثای با عنوان ( به مطالعه۲۴1۸) ۲براز و همکاران [.44]دهد 

اند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته و زنجیره تأمین رو ادبیات( پرداخته
حلقه بسته مشابه موارد موجود  تأمین رهیدر زنجاثر شالقی  ریتأث لیدالپژوهش نشان داد که به جلو است. نتایج 

تواند منجر به کاهش کاهش اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته می لذا  رو به جلو است.  تأمین رهیدر زنج
 مهار اثر یبرا یمدل کنترل فاز( ۲۴12)۳ژانگ و همکاران [.۲]د شواثرات مثبت زیست محیطی ضایعات و 

                                                                                                                                                 
1 Zhang and Zhang 

۲ Braz et al. 

۳ Zhang  et al. 

 توسعه عمر محصول طراحی تولید
  تولید به وسیله
 محصول

مدیریت 
 تولید

 مشتری مواد خام
خرده فروش/ 
 توزیع کننده

 تولید

 بازیافت

استفاده توسط 
 هاانسان

 تولید مجدد

 جمع آوری/
 تست

 جداسازی

 دسترس

 مجدد استفاده

 تعمیر

 نوسازی

 زنجیره تأمین رو به جلو
 زنجیره تأمین رو به عقب
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هدف از انجام این . ارائه کردند نامشخص یبیترک افتیباز یهاحلقه بسته با کانال نیتأم رهیدر زنج شالقی
 قابلیتمدل کنترل فازی پژوهش  نتایجمطابق پژوهش کنترل اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته بوده است. 

مدلای با عنوان ( به مطالعه۲۴14)1نما و همکارا [.4۳] دکنترل اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته را دار
اند. هدف از انجام این پرداخته حلقه بسته نیمأت رهیزنج مجدد دیدر تول شالقیاثر  لیو تحل هیو تجز یساز

پژوهش ارائه مدلی برای کاهش اثر شالقی در نجیره تأمین حلقه بسته و بازیافت و تولید مجدد محصوالت 
مدل ذا ل ؛ تواند منجر به کاهش اثرشالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته شودمیپژوهش مدل برگشتی بوده است. 

 [.۲۸] تواند عالوه بر کاهش اثر شالقی تأثیرات مثبت زیست محیطی نیز به همراه داشته باشدارائه شده می
زنجیره تأمین رو به در  اثر شالقی تأثیر گذار بر یعوامل اصل لیو تحل هیتجزدر  ( ۲۴1۲)۲دیاز و همکاران آدنسون
ها بر اثر شالقی در زنجیره ثر و میزان اهمیت آنؤهدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل ماند. پرداخته عقب

 تأمین حلقه بسته بوده است. 
 

 های اثر گذار بر اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بستهراهبرد. 1 جدول

 ردیف
های اثرگذار بر کاهش اثر راهبرد

 شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته
 منابع هدف نماد

1 
های کنترل و نظارت و راهبردبه کارگیری 
 ها در زنجیره تأمین حلقه بستههماهنگی گره

1S 

بهبود توانایی همکاری در میان بازیگران  راهبردهدف از این 
و همچنین نظارت و کنترل  حلقه بسته در زنجیره تأمین
ست تا بتوانند نقش خود را به نحو ا هارفتار حرکتی آن

 د.ننمای ایفا یمؤثرتر

[4۳ ،]
[۲۰] 

 2S کاهش زمان تحویل محصول 2
تحویل زودتر محصول به مشتریان است  راهبردهدف از این 

 تا بتواند اثرشالقی و تغییرات تقاضا را کنترل نماید.
[۳4] 

3 
ایجاد فرآیند کنترل موجودی با استفاده از 

 به اشتراک گذاری اطالعاتتنظیم سفارش و 
3S 

گذاری بهتر اطالعات در به اشتراک راهبردهدف از این 
 باشد.می یند موجودی انبارها و مواد اولیهآجهت کنترل فر

[۲7] 

4 
ایجاد سیاست جدید جبران خسارت، ارائه 

الگوی سفارش بدون اشکال برای موجودی و 
 برنامه ریزی تولید

4S 

تعیین الگوهای جدید و بهینه سفارش  راهبردهدف از این 
شالقی بر پیکره زنجیره تأمین  مجدد در جهت کاهش اثر

 حلقه بسته است.
[۲1] 

5 
ای کنترل های بررسی دورهایجاد سیاست

 موجودی و برنامه ریزی تولید
5S 

حجم موجود در موجودی و کنترل تعیین  راهبردهدف از این 
 تا در صورت ایجاد اثرمحصوالت است کاال، مواد اولیه و 

شالقی امکان پاسخگویی بهتر در برابر آن در زنجیره تأمین 
 باشد.

[۰[ ،]۲] 

6 
بینی به منظور تنظیم ارائه الگوریتم پیش

 متغیرهای سفارش و کنترل تولید
6S 

تنظیم نمودن متغیرهای مختلف در  راهبردهدف از این 
باالنس نمودن میزان تقاضاست تا در صورت بروز اثرشالقی 

 امکان تغییرات مختلف در زنجیره فراهم آید.
[1۲ ] 

7 
پارامترهای در دسترس بودن اطالعات در مورد 
 محصوالت بازیافتی

7S 

یافتی زشفافیت در زمینه محصوالت با راهبردهدف از این 
است تا امکان استفاده از اطالعات مورد نظر در آن در اختیار 

 ره تأمین قرار بگیرد.جیتمامی اجزای زن
[4] 

                                                                                                                                                 
1 Ma et al. 

۲ Díaz et al 



 8۰2 حلقه بسته  نیتأم یهارهیجدر زن یاثر شالق یهاراهبرد

8 
افزایش دید در روند بازیابی محصوالت در 

استفاده از فرآیند زنجیره تأمین رو به عقب با 
 سیاست تبادل محصول با مشتری

8S 

گردآوری یک سیستم مدنظر است تا  راهبردهدف از این 
یند آبتوان از طریق آن از فروش محصوالتی که در فر

 گیرند اطمینان حاصل نمود.بازیافت قرار می

[4۰ ،]
[۲] 

 
بینی مورد استفاده، به موجودی انبار، تکنیک پیش عواملی همچوننتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 

با بر اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته تأثیر دارند. اشتراک گذاری اطالعات و آخرین تقاضای مشتریان 
بر اثر  شدهعامل مهم شناساییاثر گذارترین ، اثر گذار بر اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بستهتوجه به عوامل 

ای ( به مطالعه۲۴1۴)1پاتی و همکاران [.1] بازگشتی است محصوالت، درصد در زنجیره تأمین حلقه بستهشالقی 
-اند. هدف از انجام این پژوهش اندازهبا عنوان تعیین میزان تأثیر اثر شالقی بر زنجیره تأمین حلقه بسته پرداخته

ت محصوالتی مانند پالستیک و کاغذ است. مدل گیری تأثیر اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته برای بازیاف
کند ارائه شده در این پژوهش به عدم ثبات روند سفارش و بازیافت محصوالت پالستیکی و کاغذی کمک می

 شناسایی گردیده است. 1های اثرگذار بر اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته به صورت جدول راهبرد [.۳۰]
 
 شناسی پژوهشروش .3

گیرد زیرا در این پژوهش، توسعه دانش های کاربردی قرار میپژوهش پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره
. همچنین از بعد استها مدنظر سازمان کاربردی و کاربرد عملی آن در جهت حل یکی از معضالت زنجیره تأمین

 ۲ها پیمایشی است )کاربردی، توصیفی، پیمایشی(. شکل میزان کنترل متغیرها توصیفی و از جنبه گردآوری داده
از خبرگان دانشگاهی  و  نفر  ۰7عه آماری این پژوهش را تعداد . جامدهدمراحل انجام پژوهش را نشان می
ها با که با توجه به سابقه کار و میزان آشنایی آن دهدرتاسر ایران تشکیل میصنعتی صنعت روغن خودرو از س

باشند تا به عنوان  هداشترا سال کاری در این حوزه  1۴د. این خبرگان باید حداقل سابقه موضوع انتخاب شدن
است.  شدهاستفادهنامه از ابزار پرسش موردمطالعهتبیین مدل  پاسخگو برای سؤاالت در نظر گرفته شوند. برای

سشنامه مقایسه زوجی تکمیل گردیده است. روایی پر صورتبهآوری نظرات خبرگان و پرسشنامه از طریق جمع
مراحل انجام پژوهش و همچنین است.  قرارگرفتهید تائاز طریق روایی محتوایی مورد ارزیابی و این پژوهش 
 است. شدهمشخص ۲در شکل  توالی انجام آن

 

                                                                                                                                                 
1 Pati et al. 
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بررسی و مطالعه پیشینه پژوهش

نظرخواهی از خبرگان

استخرا  استراتژی های مؤثر بر کاهش 
اثرشالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته

طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی

طراحی مدل علت و معلولی

 
 پژوهشمراحل انجام  . ۲ل شک

 

بر اثر شالقی در و اثرگذار  مؤثر راهبرد ۸پیشینه پژوهش در مرحله اول با استفاده از  ۲ با توجه به شکل
. قرار گرفته استتعدیل  دانشگاهی مورد خبرگانتن از  7 نظرخواهی ازشناسایی و با زنجیره تأمین حلقه بسته 

اند. های متعدد در زمینه زنجیره تأمین و باالخص زنجیره تأمین حلقه بسته را دارا بودهخبره سابقه پژوهش 7این 
شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته در صنعت روغن  بر اثر تأثیرگذارهای راهبردترین مشخص شدن مهم با

طریق از اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته  سازی مفهومپیاده منظوربهآن ، ساخت مدل اولیه خودرو کشور
 ۰7مشخصات این . خبره صنعتی صورت پذیرفت ۰7از طریق نظرخواهی از و  1ساختاری تفسیریسازی مدل

 نمایش داده شده است.   ۲خبره در جدول 
 

 . مشخصات خبرگان مورد استفاده در پژوهش۲جدول 

 )سال(حداقل میزان سابقه  پست سازمانی نوع خبره
حداقال تعداد مقاالت و یا 

 پروژه در این حوزه مطالعاتی
 تعداد

خبرگان 

 دانشگاهی

 7 4 7 استادیار

 ۳ 2 ۰ دانشیار

 1 ۰ ۹ استاد

خبرگان 

 صنعتی

 17 7 1۸ مدیر

 ۲7 4 1۴ معاون ارشد

 ۲۰ 4 ۸ معاون اجرایی

 
تن از خبرگان دانشگاهی  7های شناسایی شده از طریق پیشینه پژوهش و مورد تأیید قرار گرفته توسط راهبرد

ها راهبردگرفت تا نحوه ارتباط میان  رقرا ۲جدول مطابق با خبره  ۰7از طریق پرسشنامه مقایسه زوجی در اختیار 
است که  یینها شدهییعامل شناسا ۸ ی متشکل ازارسشنامهمرحله، پ نیشده در اابزار استفادهمشخص گردد. 

شده است تا با مقایسه تن از خبرگان است، خواسته ۰7دهندگان که شامل صورت مقایسات زوجی، از پاسخبه
سپس  ( را مشخص کنند.متقابل ۀطرفه، وجود رابطیک ۀها )عدم وجود رابطه، وجود رابطآن ۀدو عوامل، رابطدوبه

                                                                                                                                                 
1 Interpretive structural modeling (ISM) 
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 مدلسازیها گردید. راهبردساختاری تفسیری اقدام به طراحی مدل ارتباطی میان  مدلسازیبا استفاده از تکنیک 
 [.41] معرفی شد 1توسط وارفیلداولین بار در جهان ساختاری تفسیری فرآیند یادگیری تعاملی است که 

 سعی دارد تا نشان داده و بندی شدهو سطح پیچیده را به شکل گرافیگیحل مسائل مدلسازی گونه از این 
ساختاری  مدلسازییگر دعبارتبه. میان عوامل را به نحو مطلوبی کاهش دهد بسیار زیاد های درونیپیچیدگی
ای از عناصر مختلف و مرتبط با همدیگر در یک مدل است که در آن مجموعه ساختاریافته یک فرآیند تفسیری

به برقراری نظم در  ختاری تفسیریمدلسازی ساشناسی شوند. روشجامع ساختاربندی می به صورت سیستمی و
روابط درونی  با شناسایی ،سازی ساختاری تفسیری. مدلنمایدکمک میروابط پیچیده میان عناصر یک سیستم 

قرار و بررسی وتحلیل یهتجزمورد  عوامل به نحو مطلوبیرا بر سایر  عاملتأثیر یک  میان عوامل سعی دارد تا
 موجود در یکبندی و تعیین سطح عناصر تواند به اولویتمیتفسیری  از سوی دیگر مدلسازی ساختاری. دهد

 ISMمراحل مختلف  کند.شده مییطراحسیستم اقدام کند که کمک شایانی به مدیران، برای اجرای بهتر مدل 
 [.۳۲] استبه شرح زیر 

و اثرگذار بر اثر شالقی در  مؤثرهای راهبردرابطۀ میان  الف( تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری:
آید. برای به دست آوردن این ماتریس از روابط می با استفاده از این ماتریس به دست زنجیره تأمین حلقه بسته

 شود:زیر استفاده می
V :i  منجر بهj شودمی 
A :j  منجر بهi شودمی 
X بین  دوطرفه: برای نشان دادن تأثیرi  وj 
O برای نشان دادن عدم تأثیر بین :i  وj 

های این ماتریس بر مبنای ماتریس خود تعاملی و با استفاده از رابطه یابی اولیه:ب( ایجاد ماتریس دست
 شود:زیر تشکیل می

 1یابی عدد در ماتریس دست  مربوطگرفته است، خانۀ  V( در ماتریس خود تعاملی نماد j, iاگر خانه ) (1
 گیرد.( عدد صفر میi, jگیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )می

یابی عدد گرفته است، خانۀ مربوطه در ماتریس دست A( در ماتریس خود تعاملی نماد j, iاگر خانه ) (۲
 گیرد.می 1( عدد i, jگیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )صفر می

 1یابی عدد گرفته است، خانۀ مربوطه در ماتریس دست X( در ماتریس خود تعاملی نماد j, iاگر خانه ) (۳
 گیرد.می 1 عددهم( i, jگیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )می

یابی عدد صفر گرفته است، خانۀ مربوط در ماتریس دست O( در ماتریس خود تعاملی نماد j, iاگر خانه ) (4
 گیرد. یصفر م عددهم( i, jگیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )می

با در نظر گرفتن رابطۀ تعاملی بین عناصر الزم است، ماتریس  یابی نهایی:ج( تشکیل ماتریس دست
که حالت پایدار برقرار یطوربه ;رساند k+1یابی اولیه سازگار شود. بدین منظور باید ماتریس اولیه را به توان دست
 شود.( نشان داده می*1) صورتبهخواهد شد که  1. بدین ترتیب برخی عناصر صفر تبدیل به K+1=MK(Mشود )

یابی )خروجی( و مجموعۀ مقدم )ورودی( پس از تعیین مجموعۀ قابل دست ها:د( تعیین سطح شاخص
ای هر یابی برشود. مجموعۀ قابل دستبندی متغیرها انجام میبرای هر عنصر و تعیین مجموعۀ مشترک، سطح

باشند و مجموعۀ  ظاهرشدهیک  صورتبهیابی نهایی ها ماتریس دستای است که در آن سطرعنصر، مجموعه
دست آوردن اشتراک این دو  باشند. با به ظاهرشدهیک  صورتبهها ای است که در آن ستونمقدم، مجموعه

                                                                                                                                                 
1 Warfield 
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یابی مجموعۀ قابل دست مجموعه، مجموعۀ مشترک به دست خواهد آمد. عناصری که مجموعۀ مشترک با
 دهند. با حذف این عناصر و تکرار این مرحله برای سایریکسان باشد، سطح اول اولویت را به خود اختصاص می

 شود.عناصر، سطح کلیه عناصر تعیین می
یابی نهایی، مدل تحقیق شده و ماتریس دستیینتعبر اساس سطوح  ه( ترسیم مدل ساختاری تفسیری:

 دهد.بندی عوامل مختلف و نحوه اثرگذاری عوامل بر یکدیگر را نشان میاین مدل سطح شود.ترسیم می
 شدهاستفادهاز خبرگان تن  ۰7 ازنظر هاپرسشنامه در این تحقیق برای پر کردن ازآنجاکهکرد  خاطرنشانباید 

. شوداست، برای تشکیل ماتریس خود تعاملی از روش مُد بر اساس بیشترین فراوانی در هر درایه استفاده می
 در این پژوهش پس از اعمال مد در پژوهش آورده شده است. قرارگرفتهجداول 
جمع سطری مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی برای هر عنصر  وابستگی: –وتحلیل قدرت نفوذ یهتجزو( 

این دو عامل، چهار گروه از عناصر  بر اساسبیانگر میزان نفوذ و جمع ستونی نشانگر میزان وابستگی خواهد بود. 
ناحیه  4. هر یک از این استیی خواهند بود که شامل متغیرهای خودمختار، مستقل، پیوندی و وابسته شناساقابل

 ی تحلیل نمایددرستبهدهد که ابعاد خود را یکه به محقق این امکان را م استهای خاصی خود دارای ویژگی
[1۸.] 

 
 هایافته ها وتحلیل داده .4

مصاحبه  نیمطالعه و همچن در حوزه مورد عیوس نهیشیشد در گام اول محققان با مرور پ انیبر اساس آنچه ب
آمد. این عوامل در قالب پرسشنامه  به دستاثر گذار بر اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته  راهبردبا خبرگان 

مقایسات زوجی در اختیار خبرگان قرار گرفت تا با نمادهای ویژه ارتباط میان عوامل مختلف را مشخص نمایند. 
به دست آمد که به  یساختار یتعامل سیماتر ،یفراوان نیشتریو استفاده از روش مد بر اساس ب یآورپس از جمع
های اثر گذار بر اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه راهبردخبرگان دهنده این ماتریس نشان است. ۳شرح جدول 

 است. بسته
 

 . ماتریس تعاملی ساختاری۳جدول

8S 7S 6S 5S 4S 3S 2S 1S راهبرد 

O A V O O X V  1S 

A O A O A O   2S 

V O V A O    3S 

V O A V     4S 

O V O      5S 

O O       6S 

V        7S 

        8S 

 
آن  اساسر ب یینها یابیداده شد و سپس جدول دست لیتشک هیاول یابیدست سیبا استفاده از جدول فوق ماتر

 مجموعه قابل ،ییبه شناسا ازیسطح ابعاد مطابق با آنچه در مرحله قبل گفته شد ن نییتع یبرا. به دست آمد

 .شده استمشخص 4مقدم و مشترک است که در جدول  ،یابیدست
 

 . تعیین سطوح4 جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه مقدم مجموعه دستیابی عوامل ردیف
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1 S1 ۸1و۲و۳و4و2و 1و۳و7و۰  1و۳   4 

2 S2 ۲ ۸1و۲و۳و4و2و۰و  ۲ 1 

3 S3 ۸1و۲و۳و4و2و 1و۳و4و7و۰  1و۳و4   4 

4 S4 ۸۲و۳و4و7و۰و 1و۳و4و2  ۳و4   ۲ 

5 S5 ۸1و۳و7و2و۰و 4و7و2  7و2   7 

6 S6 ۸۲و4و7و2و 1و۳و7و2و۰  7و2   ۳ 

7 S7 ۸1و۲و۳و2و۰و 4و7و۰   ۰ 7 

8 S8 ۸۲و 1و۳و4و7و2و۰و۸   ۸ 1 

 
طور که در ناست هما ترسیم شده ۳صورت شکل به یریتفس یمدل ساختار میترس، 4با توجه به جدول 

اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته های کاهش ارتباطی میان استرتژیشده است مدل مشخص ۳ شکل
 . شده استیمترسسطح  7در صنعت محصوالت روغن خودرو کشور 

 

 
 گذار در اثر شالقی بر زنجیره تأمین حلقه بستههای اثرراهبرد. مدل روابط بین ۳ل شک

 

 شدهاستفادهوابستگی، از مقادیر نفوذ و وابستگی ماتریس دستیابی -همچنین برای ترسیم نمودار قدرت نفوذ
 است. مشخص شده 4که در شکل 

 
         ۸ 

ای کنترل ایجاد سیاست های بررسی دوره
 ریزی تولیدموجودی و برنامه

در دسترس بودن اطالعات در مورد 
 پارامترهای محصوالت بازیافتی

از ایجاد فرآیند کنترل موجودی با استفاده 
تنظیم سفارش و به اشتراک گذاری 

اطالعات

افزایش دید در روند بازیابی محصوالت در فرآیند 
زنجیره تأمین رو به عقب با استفاده از سیاست تبادل 

 محصول با مشتری

 کاهش زمان تحویل محصول

های کنترل و نظارت به کارگیری استراتژی
ها در زنجیره تأمین حلقه و هماهنگی گره

تهبس

ارائه الگوریتم پیش بینی به منظور تنظیم متغیرهای سفارش و 
 کنترل تولید

ایجاد سیاست جدید جبران خسارت، ارائه الگوی سفارش بدون 
 اشکال برای موجودی و برنامه ریزی تولید

 6S 3وS 

 ناحیه مستقل

7S 5   وS  4وS  1وS  
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        ۰ 

        2 

        7 

         4 

        ۳ 

        ۲ 

        1 

۸ ۰ 2 7 4 ۳ ۲ 1  

 وابستگی -نمودار نفوذ .4 شکل
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

باالیی را در تحقیقات مختلف محصوالت مصرفی اهمیت از در دنیای کنونی، بحث بازآوری و استفاده مجدد 
یندها در زنجیره تأمین رو به جلو به آهای تأمین حلقه بسته ضمن توجه به فرزنجیره به خود اختصاص داده است.

صورت همزمان به اهمیت و تأثیرگذاری زنجیره تأمین رو به عقب نیز توجه دارد. از سوی دیگر توجه به اثر 
قی موجب متالطم یند اثر شالآباشد. زیرا فرریزی یک سازمان بسیار حائز اهمیت مییند برنامهآشالقی در فر

هدف از این پژوهش ارائه مدل ارتباطی میان گردد. نمودن جریان حرکت در مسیر دستیابی به اهداف سازمان می
نتایج پژوهش  د.باشهای کاهش اثر شالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته در صنعت روغن خودرو کشور میراهبرد
بر این اساس و اند. بندی گردیدهسطح کلی طبقه 7شناسایی شده در این زمینه در  راهبرد ۸از آن است که  حاکی
 مورد بررسی قرار گرفته است،  ۲گونه که در شکل شماره همان

بودن  دسترس در»و  «دیتول یزیربرنامهو  یکنترل موجود یادوره یبررس یهااستیس جادیا»های راهبرد
ند. در حقیقت مدیران ادر سطح آغازین مدل قرار گرفته «یافتیمحصوالت باز یاطالعات در مورد پارامترها

ریزی مناسب تولید در سازمان خود و باشند که با استفاده از برنامه و باید توجه داشتهرهای تولید روغن خودسازمان
حرکت مدل را به نحو ای نتحلیل و بررسی اطالعات مختلف واصله از محصوالت بازیافتی خواهند توانست زیرب

گردد تا ها کلید خورده و باعث میراهبرد مسیر حرکتی راهبردایجاد نمایند. با حرکت کردن این دو  احسن
 جادای»و  «شوندیحلقه بسته ساخته م نیتأم رهیها در زنجگره یکنترل که با نظارت و هماهنگ یهاراهبرد»
با نظارت به حرکت درآیند.  «اطالعات یگذاررش و به اشتراکسفا میبا استفاده از تنظ یکنترل موجود ندیفرآ

ارائه » راهبرد ،های سازمانیند تولید محصوالت و طراحی فرآیند کنترل موجودی در تمام بخشآفر بربهتر 
ر بینی بهتآید. با پیشمی به حرکت در «دیسفارش و کنترل تول یرهایمتغ میبه منظور تنظ ینیبشیپ تمیالگور

ایجاد سیاست جدید جبران »دهی و کنترل نمودن آن سازمان خواهد توانست به سمت متغیرهای سفارش
-با ایجاد سیاستحرکت نماید.  «ریزی تولیدبدون اشکال برای موجودی و برنامهخسارت، ارائه الگوی سفارش 

در روند  دید شیافزا» و «محصول لیکاهش زمان تحو» خواهد توانستهای نوین جبران خسارت سازمان 
را در  «یتبادل محصول با مشتر استیرو به عقب با استفاده از س نیتأم رهیزنج ندیمحصوالت در فرآ یابیباز

  پیش بگیرد.

 وندیپی ناحیه

 ناحیه خود مختار وابستهناحیه 

8, S2S 
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مدت خواهد گردید و با کاهش زمان تحویل محصول منجر به سودآوری باالیی برای سازمان در کوتاه
حرکت افزایش روند بازیابی محصوالت تولیدی از مشتریان نهایی سازمان خواهد توانست مواد اولیه الزم برای 

درجه  لیو تحل هیپژوهش در بخش تجز هایافتهمورد بررسی و پایش قرار دهد. ی دوباره چرخه را به نحو احسن
خودمختار  هی. ناحباشدیم یبعاد مدل بر اساس درجه نفوذ و وابستگا یرقرارگی دهندهنشان زین یو وابستگ نفوذ
 رایز شوند،یمعموالً از مدل جدا م رهایمتغ نیهستند. ا فیضع یقدرت نفوذ و وابستگ یاست که دارا یاهیناح
 نیابعاد وجود ندارد که ا گونهنیپژوهش ا نیا یبا مدل هستند که در مدل مورد بررس فیضعاتصاالت  یدارا

 . باشدیمهای شناسایی شده با یکدیگر راهبرد یارتباط قو انگریموضوع ب
هستند که به طور  یقو یاما وابستگ فیقدرت نفوذ ضع یهستند که دارا یابعاد قتیوابسته در حق هیناح

 سازنهیزم توانندیها کمتر مدخالت داشته و خود آن یادیها عوامل زآن جادیا یو برا باشندیمدل م جینتا دهعم
در روند  دید شیافزا»و  «محصول لیکاهش زمان تحو» هایراهبرد یشوند. در مدل مورد بررس گرید یرهایمتغ
 نیدر ا «یتبادل محصول با مشتر استیرو به عقب با استفاده از س نیتأم رهیزنج ندیمحصوالت در فرآ یابیباز
. دهدیم لیشکباال باشند، ت یقدرت نفوذ و وابستگ یکه دارا ییرهایرا متغ یوندیپ هی. ناحرندیگیقرار م هیناح
خود  یهم رو رد،یها صورت گآن یکه رو یرییندارند، هر تغ یثبات رند،یگیقرار م هیناح نیکه در ا ییرهایمتغ
 . گذاردیاثر م رهایمتغ گریها و هم دآن

سفارش و به اشتراک  میبا استفاده از تنظ یکنترل موجود ندیفرآ جادیا» هایاستراژیپژوهش  نیا جیطبق نتا
 هیناح نیدر ا «دیسفارش و کنترل تول یرهایمتغ میبه منظور تنظ ینیبشیپ تمیارائه الگور»و  «اطالعات یگذار
 نی. ارندیگیهستند قرار م نییپا یقدرت نفوذ باال اما وابستگ یکه دارا ییرهایمستقل، متغ هیاند. در ناحگرفته قرار
در وهله  دیبا ستمیشروع کارکرد س یو برا دهندیمدل را شکل م یربنایهستند که ز یدیکل یرهایمتغ رها،یمتغ

حلقه  نیتأم رهیها در زنجگره یکنترل که با نظارت و هماهنگ یهاراهبرد»های راهبردها توجه شود. اول به آن
و  یموجود یسفارش بدون اشکال برا یجبران خسارت، ارائه الگو دیجد استیس جادیا»و  «شوندیبسته ساخته م

در دسترس »و  «دیتول یزیرو برنامه یکنترل موجود یادوره یبررس یهااستیس جادیا»و  «دیتول یزیربرنامه
از جهت نتایج این پژوهش  .رندگییقرار م هیناح نیدر ا «یافتیمحصوالت باز یبودن اطالعات در مورد پارامترها

کننده شالقی به نوعی تکمیل های کاهش اثرراهبردبرقراری ارتباط و طراحی مدل مفهومی ارتباطی میان 
  [.۲[، ]44] است (۲۴1۸)  و براز و همکاران (۲۴۲۴) ژانگ و ژانگهای پژوهش

 یدر دسترس بودن اطالعات در مورد پارامترها» راهبردهمچنین نتایج این پژوهش از جهت شناسایی 
 (۲۴14) نراهای ما و همکاهای مهم در سطح آغازین مدل با یافتهراهبردبه عنوان یکی از  «یافتیمحصوالت باز
 ایدوره یبررس یهااستیس جادیا» راهبردهای پژوهش در قرارگیری یافته از سوی دیگر [.۲۸] مطابقت دارد
 نآدنسوها در پژوهش در سطح آغازین مدل با یافته راهبردبه عنوان یک  «دیتول یزریو برنامه یکنترل موجود

 ایدوره یبررس یهااستیس جادیا» راهبردبا توجه به قرارگیری دو  [.1] مطابقت دارد (۲۴1۲) نراو همکا دیاز
در  «یافتیمحصوالت باز یدسترس بودن اطالعات در مورد پارامترها در»و  «دیتول یزریو برنامه یکنترل موجود

مند تتا با استفاده از ابزارهای قدر شودگیران حوزه روغن خودرو توصیه میسطح آغازین مدل به مدیران و تصمیم
-نظران قوی در این حوزه یک برنامه کامل و جامع از برنامهریزی کنترل موجودی و استفاده از صاحبدر برنامه

 ریزی کنترل موجودی را شناسایی نمایند. 
بازده  گذاری و در دسترس قراردادان پارامترهایی از محصوالت بازیافتی از قبیل نرخ شتراکبه اهمچنین 

-با سایر تولیدکنندگان و تأمین ،ده قابل مصرفمحصول، نرخ تبدیل محصول بازیافتی به ما بازدهمحصول، زمان 

 گذاریاشتراکتوجهی نمایند تا با  قابلیند رو به عقب زنجیره تأمین کمک أکنندگان روغن خودرو در کشور به فر
در این حوزه به کاهش اثر شالقی در زنجیره تأمین  تولیدکنندگانمناسب اطالعات و استفاده از اطالعات سایر 
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ختلفی های تحقیقاتی مهای پژوهش دارای سرنخهمچنین یافتهحلقه بسته در صنعت روغن خودرو کمک نمایند. 
توان به بررسی مفهومی هر یک از به سایر پژوهشگران عالقمند در این حوزه است که از جمله این موارد می

گرفته در سطح آغازین مدل اشاره نمود تا با استفاده از نظرات کارشناسی و  های قرارراهبردباالخص  ،هاراهبرد
توانند با . همچنین سایر پژوهشگران میمنجر شودیره تحقیقاتی آن بتوان به کارایی بهتر و باالتر آن در زنج

تا  بپردازندها راهبردار در این ذهای اثرگهای این بخش به بررسی شاخصراهبرداستفاده از مفاهیم موجود در 
از سوی دیگر سایر ها اقدام نمایند. راهبرداز  یک سایر محققین بتوانند به طراحی مدل مناسب برای هر

های مختلف مسیر استفاده از طرح وها راهبردتوانند به بررسی و ترسیم یک نقشه ارتباطی میان پژوهشگران می
 .کنندشالقی در زنجیره تأمین حلقه بسته کمک  سناریو، به افزایش کارایی و کاهش اثر
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