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 -1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان ،کاشان
 -9استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران
 -9دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران
 -1استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ،تهران

چکیده
هدف از مدیریت زنجیره تأمین ،بهبود فعالیتهای مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تأمین به منظور بهبود
وضع کلی است .در این هنگام ممکن است بین اهداف اجزا و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهدداف
کلی ،تضاد و تناقضات بسیاری مشاهده شود ،که این اختالالت و تناقضات به مرور زمان به کاهش قددرت
و رقابتپذیری منجر خواهد شد .از جمله تعارضدات ،هزیندههدای بازاریدابی ،قیمدتگدذاری و موجدودی
هستند .در تحقیق حاضر و با فرض عدم همکاری بین سدطوح گونداگون و در حالدت بدازیهدای پویدا بدا
اطالعات کامل ،شناسایی رهبر مناسب از بین سطوح مختلف ،مورد نظر است .در حالت بازی غیرهمکارانه
پویا ،هر یک از سطوح ،اعم از خردهفروشان ،تأمینکنندگان و تولیدکنندگان ،بسته بده قددرت ناندهزندی و
جایگاه خود در بازار ،میتوانند نقش پیشرو را داشته باشند .با بررسی مدلهای گوناگون ،نتیجهگیدری شدد
که حرکت رهبری از انتهای زنجیره به ابتدا ،سود کلی زنجیره تأمین را کاهش داده است.
واژه های کلیدی:بازیهای غیرهمکارانه پویا،زنجیره تأمین ،همکاری در زنجیره تأمین.

* نویسنده مسؤول:

azad.kashan@yahoo.com
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 -1مقدمه

تناقضات بسیاری مشاهده شود ،که ایدن اخدتالالت و

زنجیره های تأمین امدروزه بده یکدی از پدارادایم هدای

تناقضددات بدده مددرور زمددان بدده کدداهش قدددرت و

غالب در عرصه کسب و کار تبدیل شدهاندد .فارسدتر

رقابتپذیری زنجیره تأمین منجر خواهد شد .از جمله

که بسیاری او را پایهگذار موضوع زنجیرههدای تدأمین

تعارضدددات ،هزیندددههدددای بازاریدددابی(تبلیغدددات)،

میدانند ،در سدال  1391ایددهای بدا ایدن مضدمون را

قیمتگذاری و موجودی هستند .متدها و رویکردهای

عنوان نمود که«:موفقیت سازمانها در گدرو تعامدل و

بسیاری به منظور ایجاد همکاری در زنجیره تدأمین و

تبادل اثربخش جریان اطالعات ،مواد ،سرمایه ،نیدروی

تعیین مقادیر بهینه موجدودی و قیمدت بدرای سدطوح

انسانی و تجهیزات در میدان آنهاسدت» .ایدن ایدده بدا

مختلف زنجیره تأمین قابل استفاده هسدتند .متددهدا و

گذشت زمدان بده نظریده ای غالدب و انکارناپدذیر در

رویکردهای بسدیاری بده منظدور ایجداد همکداری در

حوزه کسب و کار تبدیل شده است(منتدزر)9111 ،.1

زنجیره تأمین و تعیین مقادیر بهینه موجودی و قیمدت

بسددیاری از صدداحبنظران معتقدنددد کدده رقابددت بددین

برای سدطوح مختلدف زنجیدره تدأمین قابدل اسدتفاده

سازمانها و شرکتها در دهه های گذشته بده رقابدت

هستند .رویکرد نظریه بازیها با توجه به ویژگیهایی

میان زنجیرهها در عصر حاضر تبدیل شدده اسدت .در

کدده دارد ،ابددزاری مناسددب بددرای ایجدداد همکدداری در

واقع ،بخش عمده ای از تعمیم و گسترش ایدن زمینده

زنجیرههای تأمین است .این ابزار هم بدرای زنجیدره-

در دو دهدده اخیددر صددورت گرفتدده و بسددیاری از

های تأمین همکارانه و هم برای زنجیدرههدای تدأمین

سازمانهای بدزر

بدینالمللدی ،نظیدر سیسدکو ،دل،

نایددک ،پروکترانددد گامبددل و زارا از آن بهددرهمنددد
شدهاند(جسپرسون)9119 ،.9
اگرنه مدل جامعی در خصدو

تبیدین مسداول و

موضوعهای زنجیره تأمین وجود ندارد ،لیکن مدروری
بر مبانی نظری این زمینه نشان مدیدهدد کده مسداولی
نظیر سیستمهای اطالعاتی ،بازاریابی ،مددیریت مدالی،
موضددوعهددای لجسددتیکی و روابددن بددین سددازمانی از
زمینه های مورد توجده محققدان در ایدن حدوزه بدوده
اسدت(واند

و دیگدران .)9112 ،هددف از مددیریت

زنجیره تدأمین ،بهبدود فعالیدتهدای مختلدف اجدزا و
سطوح یک زنجیره تأمین به منظور بهبود وضدع کلدی
سیستم زنجیره تدأمین اسدت .در ایدن هنگدام ممکدن
است بین اهداف اجدزا و سدطوح مختلدف در جهدت
رسددیدن بدده اهددداف کلددی زنجیددره تددأمین ،تضدداد و

غیرهمکارانه قابلیت استفاده گستردهای را داراست.
 - 2مبانی نظری پژوهش
زنجیره تأمین :امروزه بسیاری از سازمان های کسب و
کدددار در قالدددب شدددبکههدددایی از تولیدکننددددگان و
توزیعکنندگان سازماندهی شدهاندد کده مدواد خدام را
تأمین ،آنها را به محصوالت نهدایی تبددیل و در میدان
مشتریان توزیع میکنندد .اصدطالح شدبکههدای نندد
سددطحی تولیددد /توزیددع در واقددع متددرادف بددا ننددین
شبکههایی هستند که با عنوان زنجیرههای تدأمین نیدز
شناخته می شوند و به وضعیت های اشداره دارندد کده
یک قلم تا پیش از رسیدن به مشتری نهایی گدامهدای
مختلفی را طی میکند(گوموس و گدونری)9112 ،.9
در تعریف زنجیره تأمین ،نوپرا آن را به صورت کلیه
اعضایی میداند که بهطور مسدتقیم یدا غیرمسدتقیم در
برآوردن نیاز یک مشتری دخالت دارند .معمدوال یدک

طراحی مدل رهبری در زنجیرههای تأمین سه سطحی نامحدود�/...:

زنجیره تأمین از پنج مرحله مشتریان ،خردهفروشهدا،

زنجیره تأمین بهمنظور حداکثرسازی منافع کل زنجیره

عمددده فددروشهددا /توزیددعکنندددگان ،تولیدکنندددگان و

و همچنددین ،هددر یددک از اجددرا ،از اهمیددت بدداالیی

تأمینکنندگان قطعات /مواد اولیه تشکیل شدده اسدت.

برخوردار است(نوپرا و میندل.)9112 ،

همددانطددور کدده مشدداهده مددیشددود ،در هددر یددک از
گزینه هدای فدوه همدواره مدیتدوان سداختاری نندد
سطحی را تجسم نمود .ضرورت توجه به سیستمهای
نند سطحی را مدیتدوان بدا نگدرش بده ضدرورت و
اهمیت هماهنگی در تصمیمات زنجیره تأمین مشاهده
نمود .در هر یک از مراحل زنجیرههای تأمین ،صددها
و هزاران تصدمیم اتخدام مدیشدود .ایدن تصدمیمات،
دامنهای از تصمیمات جزوی تا کالن را شامل میشود.
هرنه اهمیت یک تصمیم بیشتر باشدد ،برنامده ریدزی
بددرای آن از اهمیددت بیشددتری برخددوردار خواهددد
بود(استدلر و کیکلر )9112 ،.1در یک زنجیدره تدأمین
اتخددام تصددمیماتی هماهندد

و بددا در نظددر گددرفتن

نیازمندیها و ویژگدیهدای مراحدل مختلدف زنجیدره
اهمیت بسیاری دارد .بهطور کلدی ،زنجیدره تدأمین از
بخش ها و سطوح مختلفی تشکیل شده است کده هدر
کدام از این سطوح با یکدیگر در تعامل هسدتند .ایدن
تعامل از نوع تأمینکننده  -مشتری بدوده کده در کدل
زنجیره تأمین ،از تأمینکننده اولیه و اصلی ،تا مشدتری
نهایی به نشم می خورد .در تعامل بین هر دو بخدش
از زنجیره تأمین ،تعیین مواردی ندون :انددازه دسدته،
مقدار سفارش ،قیمت پیشنهادی ،سهم و مشارکت در
بازاریددابی ،قیمددت نهددایی و مددواردی از ایددن قبیددل،
بررسی میشدود .هدر یدک از مدوارد فدوه در فرایندد
نانه زنی طرفین مورد مباحثه قرار گرفته و در راستای
تأمین اهداف هر یک از طرفین ،و در صدورت امکدان
توافق نهایی صورت می پذیرد .بنابراین ،ایجاد توافدق،
همکدداری و همدداهنگی بددین سددطوح و اجددزای یددک

 -1 -2نظریه بازیها

ریشه اصلی به کارگیری نظریه بازی هدا در دهده  11و
در کشورهایی همچون ژاپن و آرژانتین آغداز گردیدد.
اغلب پیشگامان این رشته جدید ریاضدیدانانی بودندد
که بیشتر بر اثبات روابن تأکید داشتند تا بدهکدارگیری
نظریات در عمل؛ اما به مرور زمان این شداخه جدیدد
از ترکیب علوم ریاضی و اقتصاد ،جایگاه خدود را در
حددل تعارضددات در کدداربرد و عمددل نیددز نشددان
داد(راسموسن )9119 ،.9جان ندش در سدال  1391بدا
ل مسداول همکارانده
اراوه یدک نقطده تعدادلی بده حد ئ
پرداخددت(جددان نددش  )1391 ،و همچنددین راه حددل
جدیدددی بددرای مسدداول نانددهزنددی اراودده نمددود
(نش )1391 ،.2وی در ادامده توانسدت یدک راه حدل
تعادلی برای برای بازی هدای غیرهمکارانده نیدز اراوده
نماید .بدازی همکارانده بده شدرایطی اشداره دارد کده
بازیکنان یک فضای رقابتی به همکاری برای دستیابی
به سود بیشتر تمایل دارند؛ اما در بدازی غیرهمکارانده
هیچ یک از بازیکنان (سطوح زنجیره تدأمین در مقالده
مورد بررسی) تمایلی به تصمیمگیدری تحدت شدراین
همکارانه عالقهمند نبوده و تصدمیمگیدری انفدرادی را
گزینه مناسبتری میدانند (نش .)1399 ،1نظریه بازیها
تا سال  1321همچنان در اختیار علم اقتصاد و پس از
آن بددا توسددعه رشددته مددذکور و همچنددین ،افددزایش
توانمندی های اطالعاتی و فناوری اطالعات در سدایر
بخش های علمی و صدنعتی ،اسدتفاده از ابدزار نظریده
بازیها در علوم و صنایع نیز آغاز گردید .ایدن حدوزه
علمی در اوج منطق سداده خدود ،دارای محاسدبات و
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اثبات های ریاضی بسیار قدرتمنددی بدوده و در حدال

اگر بازیکنان از پیامد حاصدل از انتخداب یدا حرکدت

توسعه زیربنایی و بهکارگیری عملی در عصدر حاضدر

خود و حریفان اطالع داشدته باشدند ،بده آن بدازی بدا

است (راسموسن .)9119 ،بازی در اصطالح بده تمدام

اطالعات کامل و اگر حداقل یکی از بازیکندان اطدالع

موقعیتهدایی گفتده مدیشدود کده در آن بدین عمدل

از پیامددد خددود یددا سددایرین نداشددته باشددد ،بددازی بددا

بازیکنان وابستگی متقابل وجدود داشدته باشدد؛ یعندی

اطالعات ناقص نامیده میشود (عبدلی.)1912 ،

عمل هر بازیکن به واکنش مثبت یدا منفدی در طدرف
مقابل(حریف) منجر شود .به بیان دقیقتر ،پیامد(سود،

 -2-2سوابق پژوهشهای مشابه

درآمد و غیره) بازیکنان در یک بازی ،تابعی از عمدل

یکی از برجسته ترین و پرکاربردترین نقش های نظریه

طرفین است (راسموسن)9119 ،؛ امدا در عدرف ،سده

بازیها در زنجیره های تأمین ،نگدونگی تدأثیر آن بدر

شرط زیر ملزم به برقدراری اسدت تدا تعریدف بدازی

ایجاد همکاری و هماهنگی سطوح مختلف اسدت .در

مصداه پیدا کند:

این راستا و پس از مطالعه پیشینه تحقیق ،نکدات زیدر

 )1حداقل دو نفر ،سازمان و غیره وجود داشته باشند.

قابل اراوه هستند:

 )9طرفین که به بازیکنان شناخته میشوند ،با یکددیگر

 .1برخی از قراردادهای ایجاد همکاری در زنجیره

تعارض منافع داشته باشند.

تددأمین(بددا کمددک نظریدده بددازیهددا) بدده دنبددال ایجدداد

 )9هر یک از بازیکنان برای برد و حصول پیامد بیشتر

هماهنگی و همکاری با استفاده از تقسیم سود ،تقسیم

برای خود تالش میکند؛ اما پیروزی یا شکست یدک

درآمد ،مشارکت در سرمایهگذاری ،مشارکت در سود،

بازیکن تنها تابع تالش او نیسدت ،بلکده بده حرکدات

مشارکت یا تقسیم هزینهها و یا ایجاد همداهنگیهدای

حریف نیز وابسته است(عبدلی .)1912 ،هدر بدازی از

منصفانه هستند.

اجزای مشخصی نون :بازیکنان ،اقدامات ،اطالعدات،

 .9گروه دوم شامل قراردادهایی هستند که با هدف

پیامدها و راهبرد ها تشکیل شده است کده بدر اسداس

همکاری و هماهنگی و به کمک نظریده بدازیهدا بده

قوانین بازی به دنبال دستیابی به تعادل در یدک بدازی

دنبال ارتقای فدروش و یدا توسدعه وضدعیت زنجیدره

هستند(راسموسن .)9119 ،یک بازی بر اسداس ایسدتا

تأمین به کمدک قراردادهدای انتخدابی و پیشدنهادهای

یا پویا بودن و کامل یا ناقص بدودن ،بده دسدته هدای

خا

هستند.

مختلفی قابل تقسیم اسدت .در بدازی ایسدتا بازیکندان

 .9گروه سوم شدامل قراردادهدایی هسدتند کده بدا

همزمان حرکت و عمل خود را انجدام مدیدهندد ،در

هدف همکاری و هماهنگی و به کمک نظریه بازیها،

حالیکه در بازی پویا بازیکنان متوالیا اقدام به حرکت
مدینمایندد .بده عبدارتی ،در بدازی پویدا بازیکندان بدا
مشاهده حرکت حریدف یدا حریفدان خدود اقددام بده
انتخاب عمل یا استراتژی مینمایندد .از سدوی دیگدر

حالت هایی که در آن امکان ارجاع کاال ،بازپس گیدری
کدداال و یددا بددرهمزدن سددفارش وجددود دارد ،بررسددی
میشوند.
 .1گروه نهارم قراردادهایی هستند کده بدا هددف
همکاری و همداهنگی و بده کمدک نظریده بدازیهدا،

طراحی مدل رهبری در زنجیرههای تأمین سه سطحی نامحدود�/...:

وضددعیتهددای پددیشخریددد ،مشددارکت در طراحددی

بررسی اقدام شده است .در طراحی گام هدای تحقیدق

محصول ،مشارکت در تسهیم اطالعات و مدواردی از

عمدتا از تجربیات و تحقیقات مشدابه در زمیندههدای

این قبیل را بررسی مینمایند.

زیر الگوبرداری شده است:

 .9گروه پنجم قراردادهایی هسدتند کده بدا هددف
همکاری و همداهنگی و بده کمدک نظریده بدازیهدا،
مدددلهددای تخفیددف مختلددف و نحددوه تددأثیر آنهددا بددر
سودآوری سطوح و کلیت زنجیدره تدأمین را بررسدی

 .1تحقیقات متمرکز بر قراردادهای ایجاد همکاری
در زنجیرههای تأمین؛
 .9تحقیقات متمرکز بر استفاده از نظریه بازیها در
برقراری تعادل در زنجیره تأمین؛

می نمایند .جدول( )1مطالعات و پیشینه تحقیق مرتبن

 .9تحقیقات متمرکدز بدر بهینده سدازی متغیرهدایی

بددا موضددوع فددوهالددذکر را بددر اسدداس نهددارنوب

نون :قیمدت ،موجدودی و بازاریدابی و تبلیغدات در

پیشنهادی اراوه نموده است (در پایان مقاله درج شدده
است).

زنجیرههای تأمین.
 -1 -3ساختار بازی مورد بررسی

بددا توجدده بدده مطالعدده پددژوهشهددای پیشددین ،اهددم

تعامل و موازنه بین سیاستها و برنامههای بازاریدابی

نوآوریهای مقالده حاضدر شدامل مدواردی همچدون:

و کنتددرل موجددودی ،رویکددردی مناسددب و مفیددد بدده

نامحدددود بددودن زنجیددره تددأمین سدده سددطحی مددورد

منظور بهبود عملکرد زنجیدره تدأمین و شدرکت هدای

در مدلسدازی

تابعددده و فعدددال در آن اسدددت .در تحقیدددق حاضدددر

مساول و همچنین ،استفاده از پیشفرضهدایی ندون:

تصدمیمگیددری در زمیندده قیمددتگددذاری ،هزینددههددای

غیرخطی بودن تابع تقاضا ،کمبدود مجداز در سیسدتم

بازاریابی و خریدد کداال در یدک زنجیدره تدأمین سده

موجودی و تولید تدریجی است.

سطحی ،متشکل از نندین تأمین کننده ،تولیدکنندده و

بررسی ،بهکارگیری از بازی استکلبر

 -3فرایند اجرایی پژوهش
تفداوت اصددلی میدان آگدداهیهدای بشددری حاصددل از
کنجکاوی و یافته های حاصدل از پدژوهش و کداوش
علمی را میتوان در ساختاریافتگی و نظاممندی روش
علمی دانست .این ویژگدی در تعریدف پدژوهش نیدز
نهفته است که آن را فعالیتی گام بده گدام بدرای حدل
مسألهای خا

بیان میکنند .پدس از بحدپ پیرامدون

خرده فروش مد نظر است .با توجه به رقابت موجدود
بین تمامی سطوح سهگانه اشداره شدده ،از مددلهدای
رایج در نظریه بازیها به منظور یدافتن نقطده تعدادلی
استفاده خواهد شد .ساختار یک زنجیدره تدأمین سده
سددطحی شددامل  Mتددأمینکننددده

s1 , s 2 ,...,s M

،

N

تولیدکننده  n1 , n2 ,...,n Nو همچنین  Kخرده فدروش
 r1 , r2 ,...,rKاست.

ابعاد و جنبه های روش شناختی پژوهش حاضدر ،ایدن

 - 2-3پیشفرضهای بازی

بخددش بدده معرفددی و تشددری فراینددد و گددامهددایی

 .1تقاضای محصوالت در زنجیره تأمین سه سدطحی

دارد که طی آن نسبت به حل مسأله مدورد

مورد نظر تدابعی اسدت از قیمدت خدردهفروشدان بده

اختصا

 /مدیریت تولید و عملیات ،دوره ششم ،شماره ( ،)1پیاپی( ،)11بهار و تابستان 1931

مشتریان و همچنین ،هزیندههدای صدرف شدده بابدت

 .1هزینه تولید هر واحد محصدول بدرای تولیدکنندده

تبلیغات محصول مورد نظر در بازار هدف .شایان مکر

تابعی غیرخطی از تقاضای محصول است و با افزایش

است که با وجود متغیر بودن تدابع تقاضدا ،قطعدی در

میزان تقاضا ،هزینده متغیدر تولیدد هدر واحدد کداهش

نظر گرفتن تابع تقاضا در حوزه همکداری در زنجیدره

خواهد یافت (بازارا و دیگران)1339 ،19؛ (آریدانژاد و

تأمین با رویکرد نظریه بازیها بسیار متدداول بدوده و

سجادی.)191 ،

در تحقیق حاضر نیز از همین رویکدرد اسدتفاده شدده

 .9خرده فروشان تنها محصوالت تولیدکننده مرتبن را

است(ابد )1331 ،3؛ (لی )1339 ،11؛ (لی و دیگران،11

به فروش میرسانند .بهعبارتی ،هدر تولیددکنندده تنهدا

و نددری،

یک محصول تولید میکند و تنهدا بده خدرده فدروش

و نددری )9119 ،19و (اسددماعیلی و

طرف قرارداد ،محصول را اراوده مدینمایدد .از سدوی

 )133؛ (کددیم و لددی )1331 ،19؛ (جون د
)9111؛ (جوند
دیگران.)9111 ،11

دیگر ،هر خردهفروش نیز تنها محصوالت تولیدکنندده

 .9کمبود در سیستم زنجیره تأمین مجاز اسدت و بده

طددرف قددرارداد را بدده بددازار اراودده مددینمایددد .تنددوع

ازای هر واحد کمبود هزینهای به سط مرتبن تحمیل

محصوالت به تعداد تولیدکنندگان بدوده؛ امدا تفداوت

خواهددد شددد .هزیندده کمبددود مددذکور بددرای سددط

درون محصوالت اندک است.

تولیدکنندگان و بدرای انبدار محصدول نهدایی در نظدر

 .در ساختار در نظر گرفته شده ،هر تأمینکننده یک

گرفته شده است .در ضمن ،مقدار و نگونگی تولیدد،

نوع ماده اولیه را برای تولید کنندگان ارسال میکندد و

رفتاری تدریجی دارد.

از سوی دیگر ،هر تولیدکننده محصول نهایی خدود را

 .9انواع قراردادهدای همکداری ندون :مشدارکت در

تنهددا بدده خددردهفددروش طددرف قددرارداد خددود ارسددال

سددود ،مشددارکت در فددروش از دسددت رفتدده ،تقسددیم

مددینمایددد .در زنجیددره تددأمین فددوه ،تعددامالت بددین

هزینه ها ،کاالی مرجدوعی و بازپرداخدت ،در زنجیدره

مشددتریان بددا خددردهفروشددان ،خددردهفروشددان بددا

تأمین قابل استفاده است .در تحقیق حاضر بده منظدور

تولیدددکنندددگان و همچنددین ،بددین تولیدددکنندددگان بددا

ایجاد همکاری در سطوح مختلدف زنجیدره تدأمین از

تأمین کنندگان برقرار اسدت .مشدتری ،خدرده فدروش،

قرارداد مشارکت در سود بین تمامی سدطوح زنجیدره

تولید کننده و تأمین کننده ،هر یدک از تعدامالت خدود

تددأمین اسددتفاده شددده اسددت .در ضددمن ،تخفیددف از

نقش خریدار و فروشنده 1را ایفا مینمایند.

تولیدکننده به خردهفروش نیز در طراحی مدلها بهکار
گرفته شده اسدت .تصدمیمات و سیاسدتهدای بهینده

 -4مدلسازی توابع سود بازیکنان

موجودی ،قیمت گذاری و تبلیغات در سطوح مختلف

 -1 -4تابع سود خرده فروشان

زنجیره تأمین مدد نظدر بدوده و بده عندوان متغیرهدای

تعددداد  Kخددردهفددروش در زنجیددره تددأمین فعالیددت

تصمیم قابل تعریف و بررسی هستند.

می نمایند که هر خرده فروش محصول مورد نظر خود
را تنها از یک تولید کننده تأمین مینمایندد .در حالدت

طراحی مدل رهبری در زنجیرههای تأمین سه سطحی نامحدود�/...:

کلی ،پیامد هر خردهفروش حاصل تفاضل درآمددهای

به مشتری است .متغیرها و پارامترهای مدورد اسدتفاده

وی از هزینددههددای اوسددت .در ننددین شددرایطی،

بددرای محاسددبه پیامددد خددردهفروشددان در جدددول ()2

خددردهفددروش بددا هزینددههددای سددفارش ،هزینددههددای

فهرست و معرفی شده است .شایان مکر است کده بدا

نگهداری و همچنین ،هزینه های بازاریابی صرف شده

توجه به اینکه محصول نهایی هر تولیدکننده تنها برای

برای هر محصول مواجه است .از سوی دیگر ،حاشیه

یک خردهفدروش ارسدال مدیشدود ،در نتیجده تعدداد

سود هر خردهفروش حاصل تفاضل قیمدت پرداخدت

تولیدکنندگان و خردهفروشان برابر است.

شده به تولیدکننده برای خرید انبوه از قیمدت فدروش
جدول( :)9نمادشناسی مدل کلی خرده فروشان
ردیف

نماد

1

Gr

حاشیه سود خردهفروش rام

9

Prn

قیمت فروش محصول nام از سوی خردهفروش rام به مشتری نهایی

9

Pn

قیمت فروش انبوه محصول nام از سوی تولیدکننده nام به خردهفروش rام

1

Dn

تابع تقاضای محصول nام

9

CMn

هزینههای بازاریابی صرف شده از سوی خردهفروش برای محصول nام

k, α , β

شرح

ثابت تابع تقاضا ،ضریب کشش قیمتی تقاضا و ضریب تأثیر تبلیغات

2

C srn

هزینههای ثابت سفارش و خرید برای خردهفروش rام در هر بار کاالگیری محصول nام

1

Qrn

مقدار سفارش خردهفروش rام از محصول nام

3

'k n

سهم هزینه نگهداری از قیمت خرید محصول nام

11

TRr

مجموع درآمدهای خردهفروش rام

11

TMCr

مجموع هزینههای بازاریابی خردهفروش rام

19

TSCr

مجموع هزینههای سفارشدهی خردهفروش rام

19

THCr

مجموع هزینههای نگهداری خردهفروش rام

11

TCr

مجموع هزینههای خردهفروش rام

19

Zr

پیامد خردهفروش rام

تددابع کلددی هددر خددردهفددروش بددا در نظددر گددرفتن

تعمیم برای کل زنجیره تدأمین بده صدورت مددل ()1

محدودیتهای تقاضا و حاشیه فدروش و در صدورت

است.

 /1مدیریت تولید و عملیات ،دوره ششم ،شماره ( ،)1پیاپی( ،)11بهار و تابستان 1931
Max Z r = ( k .Prn −α .C M n β [ Prn − Pn − C M n
1
× Qrn × k n' × Pn
2

− C S rn .Qr−n1 ]) −
s .t
Prn − Pn ≥ 0

()1

Dn = k .Prn −α .C M n β ≥ 0
Dn ≤ PC n
k > 0 , α > 1, 0 < β < 1, α − β > 1

داشته باشند .هر تولیدکنندده از فدروش محصدول بده
خردهفروش درآمدی کسب نمدوده و از سدوی دیگدر
برای تولید ،تأمین مدواد اولیده ،کمبودهدای احتمدالی،
سفارش و همچنین ،راهاندازی خن تولید با هزینههای
مختلفی مواجه اسدت .بندابراین ،در ایدن بخدش تهیده
پیامد تولیدکنندگان فعال در زنجیره تأمین ،مورد نظدر
اسددت .متغیرهددا و پارامترهددای مددورد اسددتفاده بددرای

 -2-4تابع تولید کنندگان

تعددداد  Nتولیدکننددده در زنجیددره تددأمین فعالیددت
می نمایند که هر تولیدکننده محصول خود را تنهدا بده
یک خدردهفدروش اراوده مدینمایدد .از سدوی دیگدر،
تولیدکننده مواد مورد نیاز برای تولید محصوالت خود
را از  Mتأمینکننده فعال در زنجیدره تدأمین دریافدت
می نماید که هر یدک از مدواد خدام مدیتوانندد سدهم

محاسبه پیامد تولیدکنندگان در جددول( )2فهرسدت و
معرفی شده است .شایان مکر است کده بدا توجده بده
اینکه محصول نهایی هر تولیدکنندده تنهدا بدرای یدک
خددردهفددروش ارسددال مددیشددود ،در نتیجدده تعددداد
تولیدکنندگان و خردهفروشان برابر است (بده عبدارتی
.) n = r

متفاوتی در تأمین نیداز تولیددی محصدوالت مختلدف
جدول( :)9نمادشناسی مدل کلی تولیدکنندگان
شرح

ردیف

نماد

1

k sn

ضریب مصرف ماده اولیه sام در تولید محصول nام

9

C Ps

قیمت خرید هر واحد از ماده اولیه s

9

C Sn

هزینه ثابت راهاندازی برای تولید هر واحد محصول nام برای تولیدکننده nام

1

COsn

هزینه ثابت سفارشدهی هر واحد ماده اولیه از تأمینکننده  sبرای تولید محصول nام

9

u, γ

 uثابت تابع هزینه تولید هر واحد محصول nام و گاما ضریب تأثیر مزیت مقیاس

C hn

هزینه نگهداری هر واحد محصول nام

2

Bn

مقدار کمبود محصول nام برای تولیدکننده nام

1

C Bn

هزینه هر واحد کمبود برای محصول نهایی nام برای تولیدکننده nام

3

Gn

حاشیه سود محصول nام برای تولیدکننده nام

11

TRn

مجموع درآمدهای تولیدکننده nام

11

TBCn

مجموع هزینههای خرید از تأمینکنندگان برای تولیدکننده nام

19

TOCn

مجموع هزینههای راهاندازی و سفارش برای تولیدکننده nام

19

TPCn

مجموع هزینههای تولید برای تولیدکننده nام

11

THCn

مجموع هزینههای نگهداری محصول نهایی برای تولیدکننده nام

19

TSCn

مجموع هزینههای کمبود محصول برای تولیدکننده nام

1

PCn

ظرفیت تولید برای تولیدکننده nام

طراحی مدل رهبری در زنجیرههای تأمین سه سطحی نامحدود�/...:

با توجه به نمادشناسی و موارد مکر شده در جدول

 -3-4تابع سود تأمینکنندگان

فوه ،مدل کلی یک تولیدکننده در زنجیره تدأمین سده

پیامد هر تأمین کننده حاصل تفاضل درآمدهای حاصل

سطحی و با در نظر گرفتن محدودیت وی به صورت

از ارسددال مدداده اولیدده بدده تولیدکنندددگان مختلددف از

مدل ( )2است.

هزینه های صرف شده به منظور تأمین /استخراج مواد

M

Max Z n = [( Pn − ∑ ( k sn .C ps )) × Dn ] −
s =1

Dn
]−
Qrn

]

C Bn .Bn2
2.λn .Qrn

[] −

m

× ) [(∑ (COsn ) + C S n
s =1

اولیه است .در ضمن ،محدودیت عقالیی بودن رفتدار
تأمین کنندگان نیز باید مد نظر باشد ،بدین منظدور کده
تأمینکننده زمانی در بازی سه سطحی زنجیدره تدأمین

] ) [u.k 1−γ .Prαn .(γ −1) .C Mβ .(n 1−γ

مشارکت خواهد داشت که حاشیه سدود بدازی مثبدت

× − [C hn

باشد .در غیر این صورت ،مشدارکت در بدازی تمامدا

(λn .Qrn − Bn ) 2
2.λn .Qrn

s.t :
m

Pn − [∑ (C Ps .k sn )] ≥ 0
s =1

CPn ≥ Dn
Dn = k .Prn−α .C Mβ n
k > 0, u > 0, α > 1, 0 < β < 1,
0 < γ < 1, α − β > 1

ضرر ،عقالنی نبوده و با فرض های نظریه بازیهدا در
تضاد اسدت .بدرای تهیده مددل کلدی تدأمینکننددگان،
نمادهددای مددورد اسددتفاده در جدددول ( )4معرفددی و
تشری شدهاند .هر تأمینکننده تنها یک ماده اولیده بده
زنجیره تأمین اراوه می نماید؛ امدا مداده اولیده خدود را
می تواند به تمامی تولید کنندگان در صدورت نیداز بده
منظور استفاده در محصول نهایی ارسال نماید.

()9

جدول( :)1نمادشناسی مدل تأمینکنندگان
شرح

ردیف

نماد

1

GS

حاشیه سود تأمینکننده sام

9

TRS

مجموع درآمدهای تأمینکننده sام

9

TPC S

مجموع هزینههای خرید/تأمین یا استخراج ماده اولیه برای تأمینکننده sام

1

TSCS

مجموه هزینههای ثابت تأمین یا استخراج ماده اولیه برای تأمینکننده sام

9

THC S

مجموع هزینههای نگهداری ماده اولیه برای تأمینکننده sام

TC S

مجموع هزینههای متحمل شده توسن تأمینکننده sام

2

C Ss

هزینه ثابت هر بار تأمین یا استخراج ماده اولیه sام برای تأمینکننده sام

1

k Ss

سهم هزینه نگهداری از هزینه تأمین یا استخراج ماده اولیه sام

3

C So

هزینه تأمین یا استخراج هر واحد از ماده اولیه sام

11

ZS

تابع سود تأمینکننده sام

11

s

تأمینکننده sام از  1الی M
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پیامد هر تأمین کننده نیز شامل تفاضل درآمدد کدل از

 - 4 -4بهترین پاسخهای بازیکنان

هزینههای کل مرتبن با هر تأمینکنندده اسدت .بدا در

با توجه به مباحپ اراوه شده در مبانی نظری تحقیدق،

نظر گرفتن محدویت رفتار عقالنی هر تدامین کنندده،

و با در نظر گرفتن تعریف نش ،همواره یدک بدازیکن

مدل اولیه مطابق با مدل( )3است.

نسبت به بهترین تصدمیمات سدایر بازیکندان از خدود

مدل اولیه یک تأمینکننده

واکنش نشان مدی دهدد؛ زیدرا سدایر بازیکندان نیدز از
آگاهی برخوردار بوده و هیچگاه به کمتر از حد بهینده

N

Max Z S = [( C PS − C So ) × ∑ k sn .Dn ] −
n =1

خود تدن نخواهندد داد .بندابراین ،بدرای سده بدازیکن

D
[ ∑ n × C Ss ] −
n =1Q rn
N

]

()9

Qrn

N

2

n =1

تددأمینکننددده ،تولیدکننددده و خددردهفددروش بهتددرین
تصمیمات شناسایی و در مرحلده تعدادلیدابی و حدل

[ ∑ k S s .C So .k S n .

بازی ها استفاده شده است .بدا مشدتقگیدری از توابدع

s.t :
C PS − C So ≥ 0

∀s ∈ M
∀n ∈ N

n

سود هر یک از بازیکنان بر حسب متغیرهای تصدمیم
قیمت ،موجودی و تبلیغات ،در جددول ( )5فهرسدت

Dn = k .Pr−n α .C Mβ

بازیکنان ،نماد ،تعدداد ،بده همدراه متغیرهدای تصدمیم

k > 0 , u > 0 , α > 1, 0 < β < 1,
0 < γ < 1, α − β > 1

مربوطه و همچنین ،بهترین پاسخ هر کدام از بازیکنان
قابل مشاهده است.

جدول( :)9وضعیت کلی بازیکنان زنجیره تأمین
نام بازیکن

نماد

تعداد

خردهفروشان

R

} r ∈ {1,2,...,K

C M n , Prn

N

} n ∈ {1,2,...,N

Qrn , Pn , Bn

تأمینکنندگان S

} s ∈ {1,2,...,M

C PS

بهترین پاسخ

متغیرها

) α .( Pn + CS rn .Qr−n1

)(1

α − β −1

) β .( Pn + CS rn .Qr−n1

)(2

α − β −1

= Pr*n

= C*M n

m

Gn
) ] If ϕ' > 1 ( 3
Dn

تولیدکنندگان
(محصول)

[]+

) ( ∑ ( COsn ) + CS n

M

Qrn

s =1

s =1

[ = ϕ × [ ∑ ( k sn .C p s )] +
'

*Pn

m

2.( ∑ ( COsn ) + CS n ).Dn
)(4

En .λn .CBn

s =1

= Q*rn

m

2.( ∑ ( COsn ) + CS n ).Dn .En .λn
s =1

)(5

CBn
)

) If ϕ > 1 ( 6

]

Qrn

N

2

n =1

× CS s ) + ( ∑ k S s .CS o .k S n .

Dn

N

∑ k sn .Dn

n =1

N

∑(

n =1 Qr

n

=

B*n

C*PS = ϕ .[ CS o +

��
طراحی مدل رهبری در زنجیرههای تأمین سه سطحی نامحدود/...:
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( )1در حالددت اول ،خددردهفروشددان پددیشرو بددوده و

در بددازی غیرهمکاراندده پویددا هددر یددک از سدده عضددو

تولیدکنندگان و تأمینکنندگان پیرو هسدتند .در نندین

زنجیره تأمین؛ یعنی تولیدکننددگان ،تدأمینکننددگان و

وضعیتی ،هدف حداکثرسازی سود خدردهفروشدان بدا

خردهفروشان میتوانند نقش پیشرو(رهبر) یدا پیدرو را

در نظر گرفتن بهتدرین پاسدخهدای تولیددکننددگان و

ایفا نمایند .بنابراین ،سه نوع بازی غیرهمکارانده پویدا

تأمینکنندگان است .به عبارتی ،در تدابع هددف ،تدابع

برقرار اسدت :در حالدت اول خدرده فروشدان پیشدرو،

سود خردهفروشدان قدرار گرفتده و در محددودیتهدا

تأمینکنندگان و تولیدکنندگان پیدرو خواهندد بدود .در

بهترین پاسخهای تولیدکنندگان و تأمینکنندگان لحاظ

حالت دوم ،نقش پیشرو به تولیدد کننددگان داده شدده

شده است .بنابراین ،با در نظر گرفتن شرط عقالنیدت

است و خردهفروشدان در کندار تدأمینکننددگان پیدرو

و بهترین پاسخ برای سایر بازیکنان بر اساس تعاریف

هستند و نهایتا در حالت سوم تأمینکننددگان پیشدرو،

رویکرد نظریه بازیها ،سود خرده فروشان مطابق مدل

تولیدکنندگان و خردهفروشان پیرو هستند.

( )4حداکثر شده است.


β
−α
* 
 ( k .Prn .C M n [ Prn − P n 

K 
−1
)] Max TZ r = ∑  − C M n − C S rn .Q* rn

r =1 

− 1 × Q* r × k ' × P* n

n
n

 2
s .t

≥ 0 ; ∀r ∈ K , ∀n ∈ N

n

*

Prn − P

Dn ≥ 0 ; ∀n ∈ N
Dn ≤ PCn ; ∀n ∈ N

m

) ( ∑ ( C Osn ) + C S n
s =1

]

Q* rn

[ )] +

ps

*

M

= ϕ n × ([ ∑ ( k sn .C

*Pn

G* n
]) ; ∀n ∈ N
Dn

[+

'

s =1

m

2.( ∑ ( C Osn ) + C S n ).D n
s =1

= Q*rn

E n .λ n .C Bn
m

2.( ∑ ( COsn ) + C S n ).Dn .λ n .E n
s =1

= B*n

C Bn

= ϕ s .[ C So +

]

Q* rn
)
2

Dn

N

× C S s ) + ( ∑ k S s .C So .k S n .
n =1

C *PS

Dn
; ∀n ∈ N
PCn

λn = 1 −

()1
ϕ'n > 1 ; ∀n ∈ N
ϕ s > 1 ; ∀s ∈ M
u > 0 , k > 0 , α > 1, 0 < β < 1,
0 < γ < 1, α − β > 1

N

*
n =1Q rn

∑ k sn .Dn

( )9درحالددت دوم ،تولیدکنندددگان پیشددرو بددوده و

n =1

) β .( 1−γ
G* n = [ u .k 1−γ .Prα .( γ −1 ) .C M
]+
n

]+

Chn + CB n

= En

∑(

N

n

; ∀n ∈ N

Chn

( λ n .Q* rn − Bn ) 2
2.λ n .Q* rn

× [ C hn

2

] ; ∀n ∈ N

C Bn .B* n
2.λ n .Q* rn

[

β
Dn = k .Pr−n α .C M
; ∀n ∈ N
n

خردهفروشان و تأمینکنندگان پیرو هسدتند .در نندین
وضعیتی هدف حداکثر سازی سود تولیدکنندگان با در
نظددر گددرفتن بهتددرین پاسددخهددای خددردهفروشددان و
تأمینکنندگان است .به عبارتی ،در تدابع هددف ،تدابع
سود تولیدکننددگان قدرار گرفتده و در محددودیتهدا
بهترین پاسخ های خردهفروشان و تأمینکنندگان لحاظ
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شده است .بنابراین ،با در نظر گرفتن شرط عقالنیدت

بهترین پاسخ های خرده فروشان و تولیدکنندگان لحاظ

و بهترین پاسخ برای سایر بازیکنان بر اساس رویکدرد

شده است .بنابراین ،با در نظر گرفتن شرط عقالنیدت

نظریه بازیها ،سدود تولیدکننددگان مطدابق مددل ()5

و بهترین پاسخ برای سایر بازیکنان بر اساس رویکدرد

حداکثر شده است.

نظریه بازیها ،سود تدأمینکننددگان مطدابق مددل ()6
M

N

s =1

n =1

] Max TZ n = ∑ [ [( Pn − ∑ ( k sn .C * ps ) ) × Dn
Dn
]−
Qrn

× ) − [( ∑ ( C Osn ) + C S n
s =1

) β .( 1−γ

]
]]

C Bn .Bn2
2.λ n .Qrn

[]−

]]

) α .( γ −1

[ u .k 1−γ .P* rn

) ( λ n .Qrn − Bn
2.λ n .Qrn

N

M

n =1

s =1

] Max TZ S = ∑ [ [( C PS − C So ) × ∑ k sn .Dn

m

.C *M n

2

حداکثر شده است.
rn

*

2

Q

Dn

N

× C S s ] − [ ∑ k S s .C So .k S n .

N

∑ [−

*

n =1Q rn

n =1

s .t :
−1

) α .( Pn + C S rn .Q* rn

× − [ C hn

α − β −1

= Pr*n

−1

) β .( P* n + C S rn .Q* rn

s.t :

) β .( Pn + C S rn .Qr−n1

; ∀n ∈ N

()9

α − β −1

M

α − β −1

Qr
N
Dn
) × C S s ) + ( ∑ k S s .C S o .k S n . n
2
n = 1 Qr
n =1
n

α − β −1

= C*M n

) α .( Pn + C S rn .Qr−n1

; ∀n ∈ N

=

= ϕ n × ([ ∑ ( k sn .C ps )] +

Pr*n

]M

*Pn

m

*

G n
)]
Dn

N

[]+

) ( ∑ ( C Osn ) + C S n
s =1

[

Q* rn

C*PS = ϕ s .[ C S o +

N

'

s =1

∑(

∑ k s n .Dn

= C *M n

n =1

.k s n )] ≥ 0 ; ∀n ∈ N

Ps

*

m

m

2.( ∑ ( COsn ) + CS n ).Dn

Pn − [ ∑ ( C
s =1

En .λn .CBn

s =1

= Q*rn

m

2.( ∑ ( COsn ) + CS n ).Dn .λn .En

Dn
;
CPn

∀n ∈ N
∀n ∈ N

;

n

s =1

λn = 1 −

CBn

β
D n = k .Pr−n α .C M

]+

D n ≥ 0 ; ∀n ∈ N
∀n ∈ N

; CPn ≥ D n

∀s ∈ M

; ϕs > 1

u > 0 , k > 0 , α > 1, 0 < β < 1,

) β .( 1−γ
n

.C M

2

(

)]

C B .B* n
rn

*

2.λ n .Q

[]+

2

) α .( γ −1

1−γ

.Pr

n

) − Bn
rn

*

rn

*

= [ u .k

( λ n .Q

2.λ n .Q
β

n

.C M

خرده فروشان و تولیدکنندگان پیرو هسدتند .در نندین
وضعیتی هدف حداکثر سازی سود تأمینکنندگان با در
نظددر گددرفتن بهتددرین پاسددخهددای خددردهفروشددان و
تولیدکنندگان است .به عبارتی ،در تدابع هددف ،تدابع
سود تأمین کنندگان قدرار گرفتده و در محددودیت هدا

n

*

G

× [ C hn

k .Pr−n α

0 < γ < 1, α − β > 1

( )9درحالددت سددوم ،تددأمینکنندددگان پیشددرو بددوده و

= B*n

= Dn

Dn ≥ 0

Dn
PCn

λn = 1 −

Chn

= En

Chn + C Bn

C PS − CS o ≥ 0

ϕ 'n > 1

u > 0 , k > 0 , α > 1, 0 < β < 1,

α −β >1

0 < γ < 1,

��
طراحی مدل رهبری در زنجیرههای تأمین سه سطحی نامحدود/...:

جدول( ) :معرفی زنجیره تأمین فرضی

 -5بهکارگیری و اعتبارسنجی

پارامتر

مقدار

بهمنظور استفاده از مدلهای فوه در حدل مسداول در

R

9

دنیای واقعی ،یک نمونه مثال عددی شبیهسازی شدده

S

9

بررسی و تجزیه و تحلیل شده است تدا بده کمدک آن

) C Sr ( 2

9

'k 2

هم نمونهای عددی از مدلهای پیچیدده فدوه نمایدان

1.9

ϕ '2

1.19

گردد و در ضمن ،میزان اعتبار مدلهای پیشنهادی نیز

) k s n ( 12

1

) k s n ( 22

9

) Cos n ( 12

9

بررسی شود .برای این منظور در جدول ( )6اطالعات
پارامترهای مورد نیاز در یدک زنجیدره تدأمین فرضدی
نامحدود سه سطحی قابل مشاهده است .نمادشناسدی
جدول زیر نیز پیشتر در بخشهدای قبلدی مقالده و در

) Cos n ( 22
) Chn ( 1 ) = Chn ( 2

1.9

M

9

) C Sr ( 1

1

'k1

1.19

تأمینکنندگان بر اساس بدازه تغییدر پارامترهدای تدابع

'ϕ 1

1.1

تقاضای غیرخطی تجزیه و تحلیدل شددهاندد .در ایدن

) k s n ( 11

9

راستا ،و بهمنظور بررسی اعتبدار مددلهدا ،از رویکدرد

) k s n ( 21

9

طراحی آزمایشها بهمنظور تولید نمونههای آزمایشدی

) Cos n ( 11

هنگام فرایند مدلسازی اشاره شده است.
مدلهای استکلبر

خردهفروشان ،تولیدکننددگان و

استفاده شدده اسدت .پدنج پدارامتر  α ,β ,γ ,k ,uکده در

) Cos n ( 21

1

) CB ( 1 ) = CB ( 2

1

) C SS ( 1

99

طراحی شدهاند ،به عنوان مبنا قرار گرفته و با مطالعده

ϕ1

1.19

مثالهای بررسی شدده در مقداالت و ادبیدات تحقیدق

ϕ2

1.1

) C Sn ( 1

2

) C Sn ( 2

1

) C So ( 2

1.9

گرفتن مقدار حداقل و حداکثر برای پنج پارامتر مدورد

) PC( 1 ) = PC( 2

19

بررسی طراحی گردید .با توجده بده تعددد مددلهدای

) k sS ( 2

1.9

بررسی شده ،مقدار طدرح آزمدایش مدذکور بدا طدرح

) C So ( 1

9

آزمایشی  2 k − pو کسر "یک دوم" از مقددار اصدلی و

) C SS ( 2

91

با در نظر گدرفتن یدک نقطده مرکدزی در هدر بلدوک،

) k sS ( 1

1.19

معادالت غیرخطی مدرتبن بدا تقاضدا و هزینده تولیدد

توسن دانشمندان ،مقادیر حداقلی و حدداکثری بدرای
پنج پارامتر مذکور تعریف شدهاند .سپس با استفاده از
k

طرحهای آزمایشی  99 ، 2طرح آزمایشدی بدا درنظدر

جایگزین گردید و بدین ترتیب  12طرح آزمایش بده
صورت جدول( )7قابل تعریف هستند.
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جدول( :)2طراحی مدلهای نمونه آزمایشی بر ای حل و اعتبارسنجی

0.01 ≤ γ ≤ 0.1

2≤u≤4

3000 ≤ k ≤ 4000

1.2 ≤ α ≤ 1.25

تکرار
طرح 1

γ

U

K

α

β

1.11

1

1111

1.9

1.19

طرح 9

1.1

9

9111

1.9

1.19

طرح 9

1.11

1

طرح 1

1.1

1

9111
9111

1.9

1.19

1.99

1.19

طرح 9

1.1

1

1111

1.99

1.19

طرح

1.1

1

9111

1.9

1.19

طرح 2

1.199

9

9911

1.999

1.1

طرح 1

1.11

1

طرح 3

1.1

9

1.99

1.19

طرح 11

1.11

9

1.9

1.19

طرح 11

1.11

9

1.99

1.19

طرح 19

1.1

1

1.9

1.19

طرح 19

1.11

9

1.9

1.19

طرح 11

1.1

9

1.9

1.19

طرح 19

1.11

9

1.99

1.19

طرح 1
طرح 12

1.11
1.1

1
9

9111
9111
9111
9111
1111
1111
1111
1111
1111
1111

1.99

1.19

1.99
1.99

1.19
1.19

مدلهای سهگانه اشاره شده در مقاله ،ابتدا به زبدان
نرمافزار لینگو12نوشته شده ،و با توجه به اینکه مقددار
تابع هدف مقعر است (اثبات تقعر به کمدک مداتریس
هشین بررسی شده است) ،با استفاده از دستور "با -
زدایی ،"11موجه بودن فضدای جدواب نیدز بررسدی و
تأیید شد .سپس و با فعال نمودن گزینه جدواب بهینده
سراسری13و محلی ،91نرمافزار برای  12بار (بر اساس
تغییرات هر طرح آزمایش) ،مدلهای اصلی با در نظر
گرفتن سایر محدودیتها حل شده است .نتدایج حدل

0.05 ≤ β ≤ 0.15

کنندگان ،سود کلی زنجیره تأمین در صورت برقراری
شراین بازی استکلبر  ،کاهش یافته است.
 - 6جمع بندی و پیشنهادها
در تحقیق حاضر سدعی شدده اسدت بدا اسدتفاده از
رویکرد نظریده بدازیهدای غیرهمکارانده و علدی-
الخصو

بازی استکلبر

در مورد رهبری زنجیره

تأمین در حالت غیرهمکارانه مدل اراوده گدردد .در
تحقیق حاضر زنجیره تأمین مورد بررسی دارای سه

مدلهای رهبری سهگانه به قرار جدول ( )8است.

سط شامل خردهفروشدان ،تولیدکننددگان و تدأمین

با اجرای سه آزمون مقایسات زوجی ،مشخص گردید

کنندگان بود ،که به منظور دستیابی به مددلی جدامع

که در حالت پیشروی خردهفروشان سود کلدی بداالتر

در زمینه ایجاد همکاری در زنجیره تأمین ،افدزایش

بوده و تولیدکنندگان و تأمینکنندگان در ردههای دوم

سطوح زنجیره تأمین در پژوهشهای آتدی پیشدنهاد

و سوم قرار گرفتهاند .بهعبارتی ،با تغییر حرکتکنندده

میگدردد .در ضدمن ،رابطده بدین تولیدکننددگان و

پیشرو (رهبر) از انتهای زنجیره تأمین به سمت تأمین-

خددردهفروشددان از نددوع یددک بدده یددک بددود و هددر
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تولیدکننده محصول خدود را تنهدا بده یدک خدرده-

در پژوهشهای آتی بددون در نظدر گدرفتن تعامدل

فروش اراوه مینمود که این موضوع نیدز مدیتواندد

یک به یک بررسی مجدد شود.

جدول( :)1نتایج حل مدلهای رهبری زنجیره تأمین فرضی
سود کلی زنجیره تأمین
طرح آزمایش رهبری خردهفروشان رهبری تولیدکنندگان رهبری تأمینکنندگان
طرح 1
طرح 9

9199
1191

9 1
1999

9 91
1991

طرح 9

1111

1991

1939

طرح 1

1921

332

39

طرح 9

9912

11

1191

طرح

9991

1311

11

طرح 2

9193

1922

1911

طرح 1

1199

19 1

1911

طرح 3

1121

19 9

1912

طرح 11

99 1

1391

1111

طرح 11

1939

1199

331

طرح 19

9119

1191

1191

طرح 19

9121

1311

1199

طرح 11

9199

9 1

9 93

طرح 19

9993

1399

1191

طرح 1

1111

1933

1911

طرح 12

1131

1119

1939

در حوزه نوع همکاری مورد نظر در تحقیق حاضر،

الگو و راهکار پیشنهادی بهمنظور اسدتفاده ازمددل-

محور ایجاد همکاری بر اساس رفتار عقالیی بازیکنان

های پیشنهادی مبتندی بدر نیازمنددیهدای اطالعداتی،

و همچنین ،با در نظر گرفتن تعدادل و اصدل بهتدرین

زیرسدداختهددای موجددود ،وضددعیت بددازار ،وضددعیت

پاسخ نش بود .شایان مکر است که بسدیاری از مددل-

زنجیددرههددای تددأمین و همچنددین ،نحددوه حرکددت و

های ایجاد همکداری ،همچدون :مشدارکت در سدود،

تصمیمگیری سطوح مختلف است .نارنوب مدذکور

تسددهیم درآمددد ،قددرارداد بددازپسگیددری ،قراردادهددای

در سط کالن در شکل ( )1قابل مشاهده است.

اوتالفی ،قراردادهدای تدوافقی و همچندین ،تعدامالت

در ضمن ،باید به این نکته اشاره نمود که مدلهای

مبتنی بر تخفیف قابل استفادهاند .ابزارهای مکدر شدده

اشاره شده در تحقیق حاضدر مبتندی بدر حداکم بدودن

مددیتواننددد در مدددلهددای آتددی در زنجیددره تددأمین

فرض تسهیم اطالعات ،مشارکت کامل تمامی سطوح

نندسطحی به عنوان روشی به منظور ایجاد همکداری

زنجیره تأمین در تعامل اطالعاتی و همچنین ،شدراین

و توافق مورد استفاده محققان قرار گیرند.

دستیابی به اطالعات کامل است .این شراین در دنیای
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بازیهای غیرتکراری هستند؛ در صورتیکده در عمدل

واقعی معمدوال روی نخواهدد داد و بهتدر اسدت از

تعامل بین سطوح مختلف زنجیره تأمین در گذر زمان

 ناتمدام و ناکامدل همچدون بدازی،بازیهدای نداقص

رواج داشته و استفاده از بازیهای تکراری مدیتواندد

"عالمتدهی یا بدازیهدایی بدا تعدادل "بیدزین ندش

.در تحقیقات آتی استفاده شود و توسعه یابد

 مددلهدای طراحدی شدده در، در ضمن.استفاده شود
مقاله حاضر مبتنی بر یدک بدازه زمدانی و بده عبدارتی

تحلیل زنجیره تأمین
 سطح عمق پارامترهاسطح تأمین
تحلیل شرایط

 زیرساختهای اطالعاتی زیرساختهای فرهنگی-

 چانهزنی-

 زیرساختهای ارتباطی-

 همکاری-

 بازار آزاد-

 کاالها-

سطح اجرا
انتخاب رویکرد انتخاب قرارداد اجرای مدلها-

تحلیل بازی
 حرکت بازیکنان توالی تصمیمات پیامدها-
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جدول ( :)1مروری بر تحقیقات مشابه
کلیات تحقیق

بازی تحقیق

دانشمندان /رویکرد /ابزار/
قرارداد
زمان

نوع /حالت

فن و
دیگران،
91
9112

تعادل نش
مشارکت در
درآمد

ایستا /کامل/
غیرتکراری

جیاژن و
کین،
91
9112

تعادل نش
مشارکت در
درآمد

همکارانه/
غیرتکراری/
پویا /متوالی/
استکلبر

کچون و
دیگران،
91
9119

قرارداد
مرجوعی
و فروش انبوه

همکارانه/
ایستا /کامل/
غیرتکراری

91

تعادل نش
مشارکت در
سود

ایستا /کامل/
غیرتکراری

یین و
دیگران،
91
9112

بهینهسازی
مشارکت در
درآمد

پویا /کامل/
غیرتکراری/
همکارانه

شن و
پان ،
91
9111

تعادل
استکلبر
تعادل پارتو

نش/
استکلبر

بیهینیپاتی
و دیگران،
91
9113

مشارکت در
درآمد
مدل شیپلی

همکارانه/
غیرتکراری/
پویا /متوالی

جابر و
دیگران،
91
9112

قرارداد
تخفیف،
مشارکت در
سود

رویکرد غیر
نظریه بازی

فن ،
9111

خروجیهای تحقیق

شراین تحقیق
سطوح/
عمق
پیشفرضها
زنجیره
تأمین
تقاضا غیرقابل پیشبینی
سه سط با یک تولیدکننده ،یک
توزیعکننده و یک خردهفروش
متغیر :قیمت /مقدار سفارش و خرید

متغیرهای
بررسی
شده

دو سطحی با یک تأمینکننده و یک
خریدار
متغیر :قیمتها /مقادیر سفارش و خرید
تقاضای تصادفی
دو سطحی با یک یا نند خردهفروش
و یک تأمینکننده
متغیر :قیمتها /سود بازیکنان
دو حالت سیستم متمرکز و غیرمتمرکز
در زنجیره تأمین ،نند محصولی
دو سطحی معین و محدود
متغیر :قیمتهای بازیکنان
تقاضا به قیمت وابسته است
سه سطحی با یک تأمینکننده ،یک
تولیدکننده و یک خردهفروش
متغیر :قیمتهای بازیکنان /موجودی
بازیکنان /سفارشها
عدم قطعیت در تقاضا و عرضه ،کاال با
طول عمر کوتاه
یک تأمینکننده و یک تولیدکننده
متغیر :قیمتها /تولید /سفارش
دو سطحی با یک تولیدکننده و یک
خردهفروش
متغیر :قیمتهای بازیکنان

اعتبارسنجی

هدف/
خروجی

همکاری در زنجیره
تأمین با استفاده از
قرارداد مشارکت در
درآمد
همکاری در زنجیره
تأمین با استفاده از
قرارداد مشارکت در
درآمد
مقایسه سه نوع قرارداد
همکاری در زنجیره
تأمین
مقایسه حالت متمرکز با
حالت غیرمتمرکز در
همکاری با قرارداد
مشارکت
آنالیز حساسیت
و مقایسه متمرکز با
غیرمتمرکز در همکاری
با قرارداد مشارکت در
درآمد
مقایسه نتایج سه نوع
قرارداد مبتنی بر ظرفیت،
مشارکت در سود و
سرمایهگذاری مشترک
مطالعه مورد صنعت
رسانهای در هندوستان
طراحی فرایند نانهزنی
برای ایجاد همکاری
منصفانه در زنجیره تأمین

تقاضا وابسته به قیمت ،کمبود غیرمجاز
مقایسه دو نوع قرارداد
یک تأمینکننده ،یک تولیدکننده و یک
قرارداد در حالت تخفیف
خردهفروش
و مشارکت در سود نتایج
متغیر :قیمتهای خرید و فروش /میزان
بهتری دارد
تخفیف /اندازه سفارش
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