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 چکیده
، در کننده استکه هر زنجیره شامل یک تولیدکننده و توزیع تأمیناین مقاله رقابت بین دو زنجیره در 

. رقابت تحت سناریو بازی استشود. تقاضای اجناس تابعی از قیمت و زمان تدارک نظر گرفته می
-)نش تحت بازی بدون همکاریسناریو  نوع سه. شودگرفته میبا همکاری در نظربدون همکاری و 

و  ، زمان تدارکبه قیمت مربوط گیریتصمیم و وتحلیلتجزیه برای مختلف استکلبرگ( و با همکاری
 و شودمی داده نشان هابازی همه در فردمنحصربه تعادل یک وجود. است شده ساخته اندازه محموله

و  عددی مثال. شده است ارائه هاهر یک از زنجیره بهینه تصمیمات محاسبه برای را دقیقی هایفرمول
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 مقدمه -1
بسیار مرسوم است. از  تأمینها در زمینه مدیریت زنجیره مروزه استفاده از نظریه بازیا

، بلکه در مباحث مربوط به تأمینها در زنجیره الگذاری کادر قیمت ها نه تنهانظریه بازی
 ،شود. با توجه به این موضوعاستفاده می تأمین تبلیغات و بررسی تعامل اعضای زنجیره

توان وجود چند ها در تحقیقات را میل استفاده روزافزون از مفاهیم نظریه بازیالییکی از د
ها به در مسائل عنوان کرد که نزدیکتر شدن هر چه بیشتر پژوهش (چند بازیکن) عامل

های ارائه شده با استفاده از نظریه بازی در حوزه مدل. واقعیت را به دنبال خواهد داشت
تواند از نوع این تعامل می .پردازدبه بررسی تعامل بین اعضای آن زنجیره می تأمینزنجیره 

و  تأمینهای و یا زنجیره تأمینهمکاری یا رقابت باشد. اهداف متعارض اعضای یک زنجیره 
هد شد که هر یک از اعضا در راستای گیری مستقل هر یک از اعضای آن باعث خواتصمیم
سازی سود خود حرکت کنند. این رفتار باعث خواهد شد که مجموع سود زنجیره بیشینه
های ارائه شده در حوزه مدیریت زنجیره کاهش یابد. به همین دلیل مدل و یا سیستم تأمین
ها عمدتاً به مدل های ممکن بین اعضای زنجیره تأکید دارند. در اینبیشتر بر همکاری تأمین

امروزه رقابت  .تقسیم خواهد شد تأمینوسیله عقد قرارداد سود یا هزینه بین اعضای زنجیره 
 .[2, 1] غییر یافته استت تأمینهای ل به رقابت در بین زنجیرههای انفرادی و مستقدر کارخانه

پاسخگویی سریع به ترین عوامل رقابت در بین سازمان هاست. قیمت و زمان تدارک از مهم
رضایت مشتریان در بازار رقابتی امروزی  های اصلی حفظنیازهای مشتریان، از شاخص

های تولید بر است. امروزه برای پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان استفاده از سیستم

های تولیدی پس از دریافت  بسیار مرسوم است. در این گونه سیستم 1اساس سفارش
سپس  سفارش از سوی مشتری محصول درخواستی او بر اساس سفارش دریافتی تولید و

گونه که مشخص است در این سیستم تولیدی زمان . همانگیردمیقرار مشتری در اختیار 
محصول و رساندن آن به دست مشتری صرف خواهد شد. این زمان،  مشخصی برای تولید

-ترین مسائلی که تولیدکنندگان در این گونه سیستمیکی از مهم .شودنامیده می 2زمان تدارک

تعیین اندازه بهینه برای زمان تدارک است. کم کردن زمان  ،مواجه هستندهای تولیدی با آن 
هر چه  ،گذاری هر چه بیشتر برای کاهش آن است. از سوی دیگرتدارک مستلزم سرمایه

گذاری اولیه برای کاستن زمان تدارک بیشتر باشد، هزینه تولید و در نتیجه قیمت سرمایه
توان با به منظور کاهش زمان تدارک، می د بود.ل به مشتری نیز بیشتر خواهعرضه محصو

 
1 Make-to-Order  

2 time-Lead 
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نقل سریعتر، زمان تولید یا ارسال وهای حملهای جدیدتر یا سیستماستفاده از فناوری
-این نوع سرمایه ،طور که مشخص استمحصول را به طور محسوسی کاهش داد؛ اما همان

 .شودر به افزایش هزینه واحد محصول میها منجگذاری
 

 پژوهش ادبیات -2
. ستا تأمینگذاری در زنجیره پیرامون مبحث قیمت تأمینسهم عمده مسائل تعامل در زنجیره 

گذاری محصول در حالت وجود همکاری بین به عبارت دیگر در این گونه مطالعات، قیمت
 هایمدلشود. بررسی می هایا در میان زنجیره هایا رقابت بین آن تأمیناعضای زنجیره 

 شرکت بازاریابی و عملیاتی هایفعالیت به که تقاضا توابع توصیف برای یریاض مختلف
 رد محققان توسط ایفزاینده طوربه تقاضا توابع چنین  .است شده داده توسعه است، وابسته
ستفاده توابع تقاضایی که در مقاالت مورد ا .گیردمی قرار استفاده مورد وکارو کسب اقتصاد
 .[3] است تبلیغات و کیفیت فضا تدارک، زمان ،تخفیف ،قیمت به وابستهگیرد عمدتاً قرار می

 

 تأمینساختار رقابت در زنجیره  -2-1
 ختارسا سه به توانمی "تأمین زنجیره در رقبا جایگاه" لحاظ از را تأمین زنجیره در رقابت

 نمود: زیر تقسیم

 به هم با تأمین زنجیره از سطح یک اعضای که دهدمی رخ هنگامی: افقی رقابت. 1  
 شانفرو عمده کنندگان و یامیان تولیدرقابت  به توانمی ،مثال برای. پردازندمی رقابت

 تقاضای از بیشتری آوردن سهم دستهب برای تأمین زنجیره یک در )توزیع کنندگان(
فته کنندگان مورد بررسی قرار گرتأمین در مقاالت زیادی رقابت میان. کرد اشاره بازار

کنندگان( نیز توزیع) رقابت در میان خریدارانتوان اشاره نمود. می [7-4]است. از جمله به 
اشاره  [15-8]توان به یل و بررسی قرار گرفته است که میدر مقاالت متعددی مورد تحل

 نمود.

 تأمین زنجیره از متفاوت دو سطح اعضای که دهدمی رخ هنگامی: عمودی رقابت. 2  
 هعمد و تولیدکننده یک بین رقابت به توانمی ،مثال برای. پردازندمی به رقابت هم با

 .کرد اشاره عمده سفارش مقدار و محصول گذاریقیمت در تأمین یک زنجیره در فروش
 اهده نمود.مش  [22-16]توان رقابت در بین دو سطح را در مقاالت برای نمونه می

 به هم با تأمین زنجیره چند یا دو وقتی: تأمین زنجیره چند یا دو بین رقابت. 3  
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 هم با توانندمی زنجیره هر درون اعضای حالت این در. افتدمی اتفاق پردازند،می رقابت
کمتری بر روی رقابت  مقاالت .بپردازند مشارکت و همکاری به هم با و یا کنند رقابت

 اشاره نمود. [26-23]توان به مقاالت اند که می، متمرکز شدهتأمینهای میان زنجیره

 
 تأمینهای رقابت بین زنجیره -2-2
 رهرقابت میان دو زنجی که رقابتی هایتأمین زنجیره در شده ارائه هایمدل ،بخش این در

 و رهامتغی نوع بازی، نوع تعداد زنجیره، محصول، تعداد نظیر فرضیاتی مبنای بر ،دارد وجود

 .است شده آورده مدل نوع
دو شبکه توزیع موازی را که هر کدام از یک تولیدکننده و یک توزیع کننده تشکیل شده ژیان 

های توزیع، تولیدکننده در صدد است، کاالهایی با اوی قرار داد. در هر یک از شبکهرا مورد واک
نیز، مبادرت به انتخاب کننده قرار دهد و خرده فروش یت متفاوت را به در اختیار توزیعماه

توجه به تقاضای قطعی،  فروشی نماید.  اثرگذاری حرکت بر روی عملکرد سیستم باقیمت خرده
گیرد. نتایج ها نیز مورد واکاوی قرار میبکههای توزیع، بین شعالوه بر درون هر یک از شبکه

حاصل از این واکاوی با در نظر گرفتن فرضیاتی بیانگر این است که شبکه پیرو از سودمندی 
بین  تأمینمبادرت به واکاوی رقابت دو زنجیره  ژیائو و همکاران .[23] ای برخوردار استویژه

با فرض اینکه در  ،سطح سرویس زمانی که خود تابعی است از تقاضای بازار احتمالی قیمت و
رو را دارد، نمودند. در مقاله ذکر کننده نقش دنبالهکننده نقش رهبر و توزیعتأمینهر زنجیر، 

کننده و یک تأمینادن ریسک، هر یک، از یک بدون مدنظر قرارد تأمینهای شده، زنجیره
گریز است(. مفروضات مقاله کننده ریسکاند. )فرض شد که توزیعتشکیل شدهفروش، خرده

هر یک از  یبًا با دیگری متفاوت است.کننده تقرتأمینمذکور، به شرح زیر است: محصوالت هر 
فروشی و ها در قیمت خردهکنندهعکننده رابطه طوالنی دارند. توزیتأمینها با کنندهتوزیع

کننده بر سر قیمت عمده فروشی، تأمینپردازند و گذاری سرویس با یکدیگر به رقابت میسرمایه
ات اندکی در رابطه با رقابت دو زنجیره در رقابت است. در مقاله مورد ذکر، گفته شد که مطالع

در قیمت و سطح سرویس با مدنظر قراردادن عدم قطعیت و ریسک، صورت گرفته است.   تأمین
و سود  تأمیننتایج حاصله بیانگر این موضوع است که تصمیمات بهینه اعضا در طول زنجیره 

ه ریسک عدم یت نسبت بگیری تحت تأثیر حساسکننده رقیب به طور چشمتأمینمورد انتظار 
تصمیمات بهینه فروش قرار دارد. عالوه بر آن، نتایج اذعان نمود که قطعیت تقاضای یک خرده
گذاری سرویس تأثیر کارآیی سرمایهرقیب، تحت تأمینفروش زنجیره سرویس و قیمت خرده
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ها، رقابت قیمتی دو زنجیره با رویکرد تئوری بازی  ،وو و همکاران .[24] کننده استیک توزیع
شود، هر یک از فقط یک نوع کاال تولید می ،را مورد واکاوی قرار دادند. در رقابت مذکور تأمین

ای و با دوره دورهها تککننده تشکیل داده و مدلها را یک تولیدکننده و یک توزیعزنجیره
هایی با این ویژگی از بازیاند.  چون بازه زمانی نامحدود است، برای نامحدود فرض شده

گردد. سود ناشی از هر پوشی میای به دوره دیگر چشماثرگذاری انتقال موجودی از دوره
هایی که توسط دو زنجیره، معین گردیده توجه به قیمت زنجیره و سهم بازار آن در هر دوره با

و  نده استگلبرگکنازی عمودی، تولیدسیکپارچه گردد.نین مقدار فروش، محاسبه میو همچ
از جمله سه استراتژی به کار گرفته شده در مسئله  ،فروشیزنی روی قیمت عمدههمچنین چانه
زنی به این شکل است که شرکا در مورد قیمت استراتژی چانهباشد. نحوه عمل مذکور، می

مقدار سفارش و همچنین قیمت  فروشی به مذاکره پرداخته و توزیع کننده با گزینشعمده
زنی، از تراتژی چانهسازی اسمدلآید. در  به حداکثر رساندن سود برمیفروشی، درصدد  ردهخ

حوه عمل به این شکل است که نه شده است. نامتقارن احتمالی استفادزنی یک مدل چانه
آن در میزان فروشی و پس از زنی روی قیمت عمدهکننده و تولیدکننده، نخست با چانهتوزیع

رسند. دهد، به توافق میها را تولید و تحویل میکننده آنکننده که تولیدتوزیع مناسب سفارشات
ه ست قیمت را انتخاب نمودا کننده قادرد، توزیعگردچون ابهامات تقاضا با این توافق برطرف می

به  شود.ای دیگر رفتار میو در پی آن فروش رخ خواهد داد. در استراتژی استکلبرگ، به گونه
ل که تولیدکننده بدون اینکه سود توزیع کننده را در نظر بگیرد، قیمت عمده فروشی را این شک

با رویکرد تئوری  ،اندرسون و بائو  .[25] کند که سود خود به حداکثر برسدطوری تعیین می
را مورد واکاوی قرار دادند. در رقابت مذکور نیز فقط  تأمینها، رقابت قیمتی دو زنجیره بازی

کننده تشکیل شده ها را یک تولیدکننده و یک توزیعشود، هر یک از زنجیرهیک نوع کاال تولید می
یک نوع تابع تقاضای خطی به کار رفته و ساختار یکسانی برای  ،در این پژوهشاست. 
یج حاصل از پژوهش مذکور اذعان نمود، که در نتا های رقیب در نظر گرفته شده است.زنجیره

بر  تأمینسطح مشخصی از رقابت، ضریب تغییر سهم بازار، ارجحیت ساختار یک زنجیره 
کند که هر گاه سهم بازار محصوالت این ضریب مشخص می ،در واقع .نمایددیگری را تعیین می

رجحیت دارد. بر خالف ها یکسان باشد، ساختار نامتمرکز بر ساختار یکپارچه ازنجیره
ورد واکاوی قرار دادند، های مطرح شده قبلی که فقط مسئله رقابت بین دو زنجیره را مپژوهش

همچنین  را مورد واکاوی قرار داده است. تأمینهای رقابت بین تعداد متعدد زنجیره این پژوهش
ی با ساختارهای اهپیشنهاد به واکاوی مسئله رقابت در قیمت بین زنجیره ،در پژوهش مذکور
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رضاپور و  .[26] که در پژوهش حاضر به این مسئله پرداخته شده است ناهمگون داده شده
متمرکز را با در  تأمینمدل تعادلی جهت طراحی شبکه یک زنجیره  ،در پژوهش خود همکاران

رقیب، مورد واکاوی  تأمیننظر گرفتن یک تابع تقاضای قطعی غیرمستقل از قیمت و زنجیره 
نقل وها و حمل، قیمتتأمینهای های مصرف زنجیرهریانج ،قراردادند. در این پژوهش

رقیب که این  تأمین. جهت طراحی شبکه زنجیره [2] اندزا در نظر گرفته شدهمحصوالت، درون
شود رض میای پرداختند. فها عملکردی ترتیبی دارند، به ارائه یک مدل ترتیبی دو مرحلهزنجیره
عدادی توزیع کننده به منظور نگهداری سهم بازار و اندازی تصدد راهرقیب، در تأمینزنجیره 

مدلی را با دو استراتژی استگلبرگ و حداقل  ای و همکاران .[27] درآمد در آینده نزدیک است
 ،شودجدیدی که تشکیل می تأمینتأسف، طراحی و حل نمودند در استراتژی استکلبرگ، زنجیره 

را، به  تأمینجیره کنندگان جدید به زنعد از به کارگیری توزیعآمد خود بدرصدد است در
موجود را به  تأمینجدید، زنجیره  تأمینشود که زنجیره و همچنین فرض می حداکثر برساند

کند ورود جدید، فرض می تأمینطور منطقی انتخاب نماید. در استراتژی حداقل تأسف، زنجیره 
به واکاوی رابطه میان  لیو و همکاران .[28] ینی نیستبموجود قابل پیش تأمینآتی زنجیره 

پرداختند. در  تأمینهای فظ محیط زیست و سود شرکای زنجیرهسطح رقابت، سطح عملیات حا
ای که رقابت در تولید میان محصوالت با قابلیت جایگزینی هست )هر محصول ممکن زنجیره

فروش یک تولیدکننده و یک خردهرا  تأمینه تولید شده باشد، زنجیره است توسط یک تولیدکنند
این  کنند کهدو تولیدکننده محصوالت جایگزین تولید می ،دوم دیده است. در ساختارتشکیل گر

ر رسانند. در ساختافروش انحصاری مشترک به فروش میمحصوالت را از طریق یک خرده
محصوالت خود را از کنند و فروش انحصاری مشترک کار میسوم، دو تولیدکننده با دو خرده

در پژوهش خود، با در نظر گرفتن رقابت میان دو  وو .[29] رسانندطریق آنان به فروش می
فروش با ساختارهای ک تولیدکننده استکلبرگ و یک خردهکه هر یک از ی تأمینزنجیره 
مشی فروش برگشتی بر عواملی ودی تشکیل شده، به واکاوی اثر خطسازی عمیکپارچه

ها بیان نمودند که فروشی، پرداختند. آنو خرده فروشیهمچون، میزان سفارش، قیمت عمده
 در مقایسه با، مورد استفاده قرار گرفته های رقیباستراتژی برگشتی که در ساختار زنجیره

شود. نتیجه مطرح شده با ، منجر به حصول سود بیشتر میاستراتژی عدم فروش برگشتی
در محیط رقابتی  وو و همکاران .[30] ، سازگاری داردتأمیننتایج بیان شده در مورد زنجیره 

 دو .نمودند تأمینهای که تقاضایی برای آن مشخص نشده، مبادرت به بررسی ساختار زنجیره
قراردادهای  با هاآن از کدام هر اند.گرفته شده نظر در رقیب یکدیگرتأمین  زنجیره
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 اعضا استراتژیک گردند. رفتارمی ادغام عمودی یکپارچه شده یا  صورت به سازیهماهنگ
 غیرمتمرکز زنجیره دو یکپارچه، زنجیره دو: شده به صورت ارائه  تأمین زنجیره ساختار تحت

تأمین  زنجیره یکپارچه است. ساختار زنجیره یک و غیرمتمرکز زنجیره یک با ترکیبی ساختار و
 .[31] دارد محصول هایویژگی به بستگی تعادل ساختار و شده است بررسی تعادل ساختار و

گذاری آب مورد بررسی قیمت رقابتی را برای استراتژی  ساختار زنجیره تأمین  دو و همکاران
کننده به عنوان توزیعکننده به عنوان رهبر و یکبار ، یک بار تأمینقرار دادند. در این ساختار

پروژه  اند. مورد مطالعه در این پژوهش،رهبر در زنجیره تأمین رقابتی آب در نظر گرفته شده
زمان  و ینههزرقابت  یبرا یکپارچهمدل  یک ما و همکاران .[32] آب در کشور چین بوده است

توانند یموجود در مدل م یها. شرکتنمودندناهمگون ارائه  یانبا مشترتأمین  یهایرهزنج ینب
حساس به زمان ارائه دهند.  یانخدمات خود به مشترو  یدتول یرا برا یمختلف یزمان یهاینهگز
زنجیره که ما آن را  کند یم یجادبر زمان را ا یمبتنتأمین  یرهاز زنج یدیمفهوم جد ،امر ینا

را به بعد تأمین  یرهزنج یندر رقابت است و رقابت ب یعنصر اصل زمان .یمنامیم 3زماندار
 .[33] ددهیزمان گسترش م یعنی یدیجد

 

 تقاضای وابسته به قیمت و زمان تدارک -3-2
 ایگسترده طوربه 1980سال از محصوالت گیری در خصوص قیمت و زمان تدارکتصمیم اهمیت
 و قیمت به مربوط تصمیمات مورد در هامقاله از بسیاری بعد، به زمان آن از. است شده شناخته

 یک اول جریان: شود می مربوط ما مطالعه به ادبیات اصلی جریان سه. اندکرده مطالعه ،زمان تدارک
پاالکا  .دارد وجود گیرندهتصمیم یک تنها که معناست بدان این ؛گیردمی نظر در را انحصاری شرکت

و زمان  قیمت در خطی صورت به مشتری تقاضای که جایی کردند، مطالعه را بنگاه یکو همکاران 
 برای توالی ترتیب با  M / M /1 صف یک عنوان به شرکت عملیات. شودمی گرفته نظر در تدارک
و  تولید متغیر هایهزینه کل منهای درآمد شرکت، رساندن حداکثر به هدف. شودمی ارائه بار اولین
 زمان قیمت، ،بویاسی و ری .[34] خدمات است سطح محدودیت معرض در خیرتأ جریمه هایهزینه
 به حساس تقاضای با شرکت یک برای را تعویض قابل محصول دو ظرفیت تصمیمات و تدارک
 دو برای ظرفیت نسبی هزینه بین رابطه به مربوط بینش هاآن. کنندمی بررسی زمان و قیمت

 تأمین زنجیره دو. [1] دهندمی ارائه بازار به را شرکت از شده ارائه زمان یا قیمت تمایز و محصول
 اساس بر و دهندمی تشکیل فروشخرده یک و کنندهتأمین یک هاآن از یک هر که گیرندمی نظر در را

 
3 T-chain 
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 استفاده عمومی زمان تدارک توزیع با صف مدل یک از هاآن. کنندمی رقابت مشتریان به خدمات
 ، است هماهنگی بدون تأمین زنجیره دو هر( 1: گیردمی قرار وتحلیلتجزیه مورد سناریو سه. کنندمی
 یک فقط آن در که ترکیبی سناریوی( 2 ، کنندمی انتخاب را خود تصمیمات ،طرفین از یک هر یعنی

 یک برنستین و همکاران .[35] هستند هماهنگ تأمین زنجیره دو هر( 3 و است هماهنگ تأمین زنجیره
 آن در مستقل فروشانخرده و مشترک منبع یک که جایی کنند،می مطالعه را ایدوره چند محیط
 زمان گیری در خصوصتصمیم. وابسته است قیمت و سطح به بسته مشتری تقاضای. دارد وجود
 .[36] قرار گرفته است خدمات مجموعه سطح، زیرتدارک

 
 بندی مقاالت ارائه شدهطبقه.  1 جدول
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 [23] 1 قیمت قطعی - - * محدود 2

 [24] 1 سطح سرویس -قیمت  تصادفی - * - محدود 2

 [25] 1 قیمت تصادفی * * * ایچند دوره 2

n [26] 1 قیمت قطعی * - - محدود 

 قطعی - * - محدود 2
میزان - مکانیابی– قیمت

 ارسال
1 [2] 

 [27]  مکانیابی -قیمت قطعی - - * محدود 2

 [29] 1 محیط زسیت -قیمت قطعی - - * محدود 2

 [28] 1 مقدار سفارش -قیمت  قطعی - * - محدود 2

 [30] 1 مقدار سفارش-قیمت  تصادفی * - * محدود 2

 * - * محدود 2
عدم 
 اطمینان

 [37] 1 قیمت

 تصادفی - * - محدود 2
-سطح سرویس -قیمت 

 موجودی
1 [31] 

 [32] 1 قیمت قطعی * - * محدود 2
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 [33] 1 زمان -قیمت  قطعی - - * محدود 2

 قطعی * * * محدود 2
 -زمان تدارک -قیمت

اندازه  -اندازه انباشته
 سفارش

1 
پژوهش 
 حاضر

 

تأمین در حالت یک تولیدکننده و یک سازی دو زنجیره مدل -3
 در هر زنجیره با تقاضای وابسته به قیمت و زمان تدارک   کنندهتوزیع

های های مکرر در اندازهمستلزم تحویل JIT تأمیناست.  JITنوعی از مشارکت به فرم توافق 
کننده است که باری اضافی بر روی دوش تأمینپذیری کوچک است که نیازمند انعطاف

حمیل مدت و تبادل اطالعات به خریدار تکننده است. از طرف دیگر، قراردادهای طوالنیتأمین
و نشان دادن ی مذاکره و همکاری فراهم کردن ابزاری برا ،می شود. هدف ما در اینجا

شود و میسر می همکاریاست که با  تأمینجویی در هزینه کل زنجیره پتانسیل فراوان صرفه

ار دو طرف مورد استفاده قر از هر   JITتواند برای غلبه بر فشارهای ناشی از مشارکت می
 ویکرد نظریهدو سطحی را با ر تأمیندهی در یک زنجیره ست بهینه سفارشسیا .[38] بگیرد

را  مفروضاتیبازی در حالت بازی با همکاری و بدون همکاری مورد بررسی قرار دادند. 
مدل را  ،سازساده مفروضاتکنیم با این گیریم و سعی میبرای ساده کردن مدل در نظر می

 اند از:عبارت مفروضاتفرموله کنیم. این 

  ای و اعض گیریمدر نظر میها زنجیرههر یک از کننده را برای تأمینیک خریدار و یک
 .نمایندزنجیره با یکدیگر همکاری می

 شود.فرض می تقاضای مشتری وابسته به قیمت و زمان تدارک 

 را ده ـکننولیـدنرخ تولید تp کنیم که گیریم و سیستم را طوری فرض میدر نظر میp 

> D .باشد  

 .در سیستم مفروض ما کمبود مجاز نیست 
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و موجودی  توزیع کننده، موجودی کنندهتولیدربوط به نگهداری موجودی هزینه های م
ی نگهداری موجودی هزینه ،کنیمگونه که مشاهده میآمده است. همان 1شکلکل سیستم در 

-دست میهب کنندهوزیعتکننده و تولیداز مجموع هزینه نگهداری موجودی  در هر زنجیره کل

است. درست در این  qD/Pمینیمم موجودی در سیستم در ابتدای سیکل است که برابر با  آید.

شود. مینیمم موجودی باید به حدی باشد که به هنگام ارسال شروع می pزمان تولید با نرخ 
 - P)باشد. موجودی سیستم با نرخ  qاولین محموله به خریدار مقدار موجودی در دست آن 

D) کند. مقدار موجودی ماکزیمم در سیستم افزایش پیدا میqD/P + (P - D) Q/P ست. در ا
 گردد.این نقطه تولید متوقف می

 
 کننده در هر زنجیرهتولیدکننده و توزیعالگوی موجودی برای .  1 شکل

 

ده در رابطه زیر نمایش دا زنجیرهکل  و کنندهتوزیعکننده و تولیدموجودی متوسط برای 
 :شودمی

𝐼𝑅 =
𝑞

2
=

𝑄

2𝑛
 

(1)  𝐼𝑀 =
𝑞𝐷

𝑃
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)
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−
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2
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  تأمینهای ساختار زنجیره. 2 شکل

 

 متغیرهای تصمیم
 له به شرح زیر است:های تصمیم مسئمتغیر

T𝑖   کننده تدارک برای توزیعزمانi 

𝐶𝑅𝑖 کننده قیمت فروش محصول توسط توزیعi 

n𝑖  iکننده توزیع تعداد محموله در هر سفارش 

𝑚𝑖 
 i کنندهتولید تعداد محموله در هر اندازه انباشته

𝑞𝑀𝑖 کننده ه ارسالی تولیداندازه محمولi 

𝑞𝑅𝑖 کننده توزیع دریافتیه اندازه محمولi 

 پارامترها
 های مدل ریاضی به شرح زیر است:پارامتر

𝐷 و زمان تدارک وابسته به قیمت سالیانه کل تقاضای 

𝐴𝑅𝑖 کنندهدهی توزیعهزینه سفارش i 

ℎ𝑅𝑖  کننده توزیعهزینه نگهداری موجودی سالیانهi 

𝑟𝑅𝑖 کننده توزیع نرخ نگهداری موجودی سالیانهi 

𝑍𝑅𝑖  ) هزینه ثابت دریافت هر بار کاال( iکننده توزیعهزینه دریافت  

𝐿𝑅𝑖 کننده توزیعپذیری برای نرخ هزینه از دست دادن انعطافi 
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𝐾 هزینه تولید هر واحد محصول 

𝑎 تقاضای پایه برای محصول 

𝛽𝐶  تقاضا تابع برای قیمت االستیسیته ضریب 

𝛽𝑇 تقاضا تابع برای االستیسیته زمان تدارک ضریب 

𝜃𝐶  درجه جایگزینی محصول با توجه به قیمت )حساسیت به قیمت رقیب(  

𝜃𝑇  درجه جایگزینی محصول با توجه به زمان تدارک )حساسیت به زمان تدارک
 رقیب(

𝑃 کنندهنرخ تولید تولید  i 

𝐴𝑀𝑖 
 iکننده سازی ثابت تولیدهزینه آماده

ℎ𝑀𝑖 
 i  کنندهتولیدنه نگهداری موجودی سالیانه هزی

𝐶𝑀𝑖 کنندههزینه تولید تولید  i 

𝑟𝑀𝑖 کنندهرخ نگهداری موجودی سالیانه تولیدن  i 

𝑍𝑀𝑖  i  کنندهدن کاال مستقل از حجم کاال تولیدهزینه ثابت مربوط به هر بار فرستا 

𝑊𝑀𝑖 کنندهتوزیعبه  قیمت فروش محصول i 
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 زمان تدارکتابع تقاضای وابسته به قیمت و  -1-3
تصمیم گیری در  .وابسته است و سطح زمان تدارک  قیمت به بسته ،مشتری تقاضای
توابع مختلف تقاضای  .[3] قرار گرفته است خدمات مجموعه سطح، زیرتدارک زمان خصوص

 . وابسته به قیمت و زمان تدارک را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است اعم از اشکال
 

 یک زنجیره دارک درتابع تقاضای وابسته به قیمت و زمان ت مدل خطی برای -2-3
 میزان .[39] شد داده توسعه خطی تابع یک عنوانبه مورد این برای تقاضا مدل ترینساده

  ال و زمان تدارک کاال بستگی دارد:ی کاال به قیمت کاتقاضا برا
 

(2) D = a − βCCR − βTT 
 

 در رقابت بین دو زنجیره ضای وابسته به قیمت و زمان تدارکتابع تقا مدل خطی برای
 .[40, 35] شد داده توسعه خطی تابع یک عنوان به مورد این برای تقاضا مدل ترینساده

 خطی طوربه بنگاه هر تقاضای و است ثابت ظرفیت دارای بنگاه هر این است که بر فرض
 شرکت محصول برای خطی تقاضای مدل. است شده زمان تدارک تضمین و قیمت به وابسته

 است: شده نوشتهزیر  صورتبه
 

 
(3) 

𝐷1 = 𝑎 − 𝛽𝐶𝐶𝑅1 + 𝜃𝐶(𝐶𝑅2 − 𝐶𝑅1) − 𝛽𝑇𝑇1 + 𝜃𝑇(𝑇2 − 𝑇1) 
𝐷2 = 𝑎 − 𝛽𝐶𝐶𝑅2 + 𝜃𝐶(𝐶𝑅1 − 𝐶𝑅2) − 𝛽𝑇𝑇2 + 𝜃𝑇(𝑇1 − 𝑇2) 

𝐷 = ∑ 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1
 

 
𝛽𝐶فرض بر این است که:   > 0   ،𝜃𝐶 > 0  ،𝛽𝑇 > 0  ،𝜃𝑇 > 𝛽𝐶همچنین و  0 > 𝛽𝑇  ،

𝜃𝐶 > 𝜃𝑇 . 
 

  تأمینزنجیره  مدل ریاضی -3-3
و  دوم است تأمیناول و زنجیره  تأمینمجموع سود سیستم شامل مجموع سود زنجیره 

آید. فرم دست میهکننده بکننده و سود تولیدر زنجیره نیز از مجموع سود توزیعسود ه
 صورت زیر است:ریاضی آن به

(4) 𝜋𝑇 = 𝜋1 + 𝜋2 
𝜋1 = 𝜋𝑅1 + 𝜋𝑀1 
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𝜋2 = 𝜋𝑅2 + 𝜋𝑀2 
 

 مدل ریاضی توزیع کننده -4-3
دست هب هافروش به میزان هزینه درآمد حاصل از کننده از اختالف میزانسود توزیعمجموع 

ی، کاال، هزینه نگهداری موجودش کننده شامل هزینه هر بار سفارهای توزیعآید. هزینهمی
 ست.کننده اطاف و هزینه خرید محصول از تولیدهزینه دریافت کاال، هزینه از دست دادن انع

(5) 
𝜋𝑅𝑖(𝑞𝑅𝑖, 𝑛𝑖) = 𝐷𝑖. 𝐶𝑅𝑖 − (

𝐴𝑅𝑖𝐷𝑖

𝑛𝑖𝑞𝑅𝑖
+

𝑟𝑅𝑖𝐶𝑅𝑖𝑞𝑅𝑖

2
+

𝑍𝑅𝑖𝐷𝑖

𝑞𝑅𝑖

+
𝐿𝑅𝑖𝐶𝑅𝑖(𝑛𝑖𝑞𝑅𝑖)

2
+ 𝐷𝑖. 𝑤𝑀𝑖) 

 

 کنندهریاضی تولیدمدل  -5-3
ن کننده به میزازان درآمد حاصل از فروش به توزیعمیاز اختالف کننده مجموع سود تولید

ی ، داری موجودسازی، هزینه نگههای تولید شامل هزینه آمادهآید. هزینهدست میهها بهزینه
 تولید است.  و هزینههزینه ارسال کاال 

 
(6) 

𝜋𝑀𝑖(𝑞𝑀𝑖 , 𝑚𝑖) = 𝐷𝑖. 𝑤𝑀𝑖 − (
𝐴𝑀𝑖𝐷𝑖

𝑚𝑖𝑞𝑀𝑖

+
𝑟𝑀𝑖𝐶𝑀𝑖 𝑚𝑖𝑞𝑀𝑖

2
[1 −

𝐷𝑖

𝑝𝑖
−

1
𝑚𝑖

+
2𝐷

𝑚𝑖𝑝𝑖
] +

𝑍𝑀𝑖𝐷𝑖

𝑞𝑀𝑖

+ 𝐷𝑖. 𝑘)) 
 

 زمانهم بازی بدون همکاری  -6-3
 طورهباشند، ب برخوردار یکسانی گیریتصمیم قدرت از هاهر یک از زنجیره که زمانی

 افتدمی اتفاق نش بازی یک حالت این در .پردازندمی گیریتصمیم به همکاری بدون و زمانهم

 که آنجا از همچنین .باشدمی بازی نش تعادل نقطه آوردن دستهب ساختاری، چنین حل راه و

 عالوه زنجیره تصمیم اعضای متغیرهای و هستند محدودیت دارای زنجیره اعضای از یک هر

 4نش تعمیم یافته لهمسئ یک لذا دارند، وجود اعضا دیگر هایمحدودیت در هدف، تابع بر

 بازیکن هر استراتژی که طوریبه ؛است استراتژی مجموعه یک نش، تعادل نقطه .دارد وجود

 شدن حداکثر به توجه با. باشد داشته قرار بهینه شرایط در دیگر استراتژی بازیکن به نسبت

 
4 Generalized Nash Equ ilibrium Point (GNEP) 
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 استراتژی این از انحراف به تمایل هاآن از یکهیچ نش، تعادل نقطه در هر زنجیره سود

 نش تعادل لهمسئ مدل بنابراین .گرددمی آنها برای سود کاهش به منجر زیرا ،داشت نخواهند

 بود: خواهد زیر به صورت نیز
 
(7) 

𝑀𝑎𝑥 𝜋1(𝑞𝑀1, 𝑞𝑅1, 𝑛1, m1, 𝐶𝑅1, 𝑇1) = 𝜋𝑅1 + 𝜋𝑀1 
S.t. 

𝐷1 = 𝑎 − 𝛽𝐶𝐶𝑅1 − 𝛽𝑇𝑇1 
𝛽𝑇 , 𝛽𝐶 ≥ 0 

 
(8) 

𝑀𝑎𝑥 𝜋2(𝑞𝑀2, 𝑞𝑅2, m2, 𝑛2, 𝐶𝑅2, 𝑇2) = 𝜋𝑅2 + 𝜋𝑀2 
S.t.  

𝐷2 = 𝑎 − 𝛽𝐶𝐶𝑅2 − 𝛽𝑇𝑇2 
𝛽𝑇 , 𝛽𝐶 ≥ 0  
 

 ترتیبی بدون همکاری بازی  -7-3
 اییج در است، شده گرفته نظر در استکلبرگ بازی نوع از دو زنجیره بین تقابل ،بخش این در

 خود نظر مورد استراتژی تواندمی و کندمی ایفا را رهبر نقش هازنجیره (بازیکنان) از یکی که

 رهبر تدااب استکلبرگ، بازی یک در ،دیگر عبارت به. نماید تحمیل پیرو دیگر( )بازیکنان به را

 بهترین قالب در را خود العملعکس پیرو بازیکنان سپس نموده، تعیین را خود استراتژی

 قیطری به استراتژی بهترین ارائه رهبر هدف دهند.می انجام موجود اطالعات با استراتژی

 نجاما توانندمی پیرو بازیکنان که منطقی هایاستراتژی تمامی گرفتن نظر در از بعد که است

 مدل ریاضی به فرم زیر است: .نماید بیشینه را خود درآمد دهند،
 
 
 
(9) 

𝑀𝑎𝑥 𝜋1(𝑞𝑀1, 𝑞𝑅1, 𝑛1, m1, 𝐶𝑅1, 𝑇1) = 𝜋𝑅1 + 𝜋𝑀1 
S.t. 
𝐷1 = 𝑎 − 𝛽𝐶𝐶𝑅1 − 𝛽𝑇𝑇1 
𝛽𝑇 , 𝛽𝐶 ≥ 0 
(𝑞2, 𝑚2, 𝑛2, 𝐶𝑅2) ∈ 𝑎𝑟𝑔 𝑀𝑎𝑥 𝜋2(𝑞𝑀2, 𝑞𝑅2, m2, 𝑛2, 𝐶𝑅2, 𝑇2)

= 𝜋𝑅2 + 𝜋𝑀2 
S.t. 
𝐷2 = 𝑎 − 𝛽𝐶𝐶𝑅2 − 𝛽𝑇𝑇2 
𝛽𝑇 , 𝛽𝐶 ≥ 0 

𝐷 = ∑ 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1
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 با همکاریبازی  -8-3
 از همکاری بدون هایبازی به نسبت باهمکاری هایبازی طوالنی زمان مدت برای اگرچه

 این. اندگرفته قرار توجه مورد بسیار امروزه اما بودند برخوردار ادبیات در کمتری توجه

 سود به دستیابی برای هاشرکت بین روابط در مذاکرات و زنیچانه دلیل گسترش به روند

 بازی نظریه با اساسی تغییر ساختار حیث از باهمکاری بازی نظریه .است افتاده اتفاق بیشتر

 از شده ایجاد ارزش عنوان به بازی خروجی بر بازی باهمکاری، نظریه دارد. همکاری بدون

 که حالی در دارد. تمرکز اعضاء، بین تخصیص عایدی و بازیکنان از ایمجموعه همکاری

 پردازدمی بازیکنان جانب از اتخاذ شده خاص اقدامات به بیشتر همکاری بدون بازی نظریه

 از همکاری، در کنندهشرکت اعضای بین عایدی تخصیص مسئله باهمکاری، بازی در .[41]

 بین همکاری پایداری مناسب سود تخصیص یک زیرا است، برخوردار شایانی اهمیت

 یک هیچ که باشد ایگونه به باید سود تخصیص دیگر، عبارت به .نمایدمی تضمین را بازیکنان

 همکاری اگر بنابراینباشند.  نداشته جدایی برای تمایلی همکاری، به پیوستن از پس اعضاء از

 پایداری و تعادل از سطحی به باید همکاری اعضای ،بماند پایدار مدتی برای و بگیرد شکل

 مدل ریاضی به فرم زیر است: .باشند یافته دست
 
 
(10) 

𝑀𝑎𝑥  𝜋𝑇(𝑞𝑀𝑖, 𝑞𝑅𝑖, 𝑛𝑖, 𝑚𝑖 , 𝐶𝑅𝑖, 𝑇1, 𝑇2) = 𝜋1 + 𝜋2 
S.t. 
𝐷1 = 𝑎 − 𝛽𝐶𝐶𝑅1 + 𝜃𝐶(𝐶𝑅2 − 𝐶𝑅1) − 𝛽𝑇𝑇1 + 𝜃𝑇(𝑇2 − 𝑇1) 
𝐷2 = 𝑎 − 𝛽𝐶𝐶𝑅2 + 𝜃𝐶(𝐶𝑅1 − 𝐶𝑅2) − 𝛽𝑇𝑇2 + 𝜃𝑇(𝑇1 − 𝑇2) 

𝐷 = ∑ 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1
 

𝛽𝐶 , 𝜃𝐶 , 𝛽𝑇 , 𝜃𝑇 ≥ 0 
 

 
 تحلیل عددی -4

ر اعدادی متناظبایست به پارامترها می ،نتایج عددیدست آوردن ههای کمی و ببرای آنالیز
 گیریم.دست آوردن نتایج عددی بهره میهکنیم. از یک مثال عددی برای ب
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 ها و مقادیر عددی متناظرپارامتر . 1 جدول
 

 پارامتر مقدار عددی پارامتر
مقدار 
 عددی

 مقدار عددی پارامتر عددیمقدار  پارامتر مقدار عددی پارامتر

𝐴𝑅1 225 𝑟𝑅2 0,3 𝑃1 1500 𝐿𝑅1 0,05 𝑍𝑀1 4,5 

𝐴𝑅2 200 𝑍𝑅1 0,5 𝑃2 1500 𝐿𝑅2 0,05 𝑍𝑀2 4,5 

ℎ𝑅1 5 𝑍𝑅2 0,5 𝐴𝑀1 100 𝐾 0,1 𝑊𝑀1 250 

ℎ𝑅2 5 𝐶𝑀1 10 𝐴𝑀2 75 𝛽𝐶  2 𝑊𝑀2 250 

𝑟𝑅1 0,3 𝐶𝑀2 10 ℎ𝑀1 2 𝛽𝑇 4 𝑎 1800 

𝑟𝑀2 0,2 𝜃𝑇 3 ℎ𝑀2 2 𝑟𝑀1 0,2 𝜃𝐶  2 

 
 لتعاد نقطه که بود خواهد یافته تعمیم نش تعادل مدل یک زمانبازی با همکاری هم مدل

 (K.K.T)  کانتاکر-کاروش معادالت دستگاه زمانهم حل طریق از و دقیق صورت به آن

 با غیرخطی مدل نوع از نش بازی در هامدلآید. می دستبه زنجیره اعضای برای
 زازنجیره دیگر  به نسبت یک زنجیره آن در که استکلبرگ مدل. هستند تعادلی هایمحدودیت

 و نمایدمی تعیین را خود هایاستراتژی ابتدا کهطوریبه است، برخوردار بیشتری قدرت
 دو لهئمس یک ،دیگر عبارت به .نمایندمی تعیین را خود بهینه مقدار زنجیره دیگر آن متعاقب
 با و غیرخطی مدل نوع از استکلبرگ بازی در شده ارائه مدل .است گردیده ارائه سطحی

 بهینه مقدار که است پذیرامکان صورت بدین دقیق صورت به آن حل و است محدودیت

 یک مسئله به تبدیل دوسطحی لهمسئو آید دست میهب KKT شرایط طریق پیرو از بازیکنان

 بدین شد، خواهد حل دقیق صورت به دو زنجیره بین همکاری مسئله شد. خواهد سطحی

 با و هم با را خود هایاستراتژی و هستند واحد موجودیت یک دارای دو زنجیره صورت
 بهینه میزان KKTشرایط  از استفاده با نیز مسئله این در و نمایندمی تعیین یکدیگر همکاری

ها همکاری میان خریدار و در زنجیرهکنیم فرض می آید.می دستبه همکاری مدل سود
 انبر روی قیمت و زمان تدارک است. شای کننده وجود دارد و رقابت میان زنجیره هاتأمین

گیگابایت در  2با حافظه  Core 2 Duo 2.26 GHzپردازشگر  یک روی مدل برکه است  ذکر
 مطابق جدول ذیل حاصل شده است. ،کد شده است و نتایج GAMS  نرم افزار 
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 نتایج عددی.  2 جدول
 

 با همکاری
  بدون همکاری

 نش استکلبرگ

31 51 39 qM1 
63 17 42 qM2 

62 43 23 qR! 
125 24 17 qR2 

32 29 28 𝑚1 
16 31 22 m2 
16 35 47 n1 
8 22 53 n2 
302 274 298 CR1 
296 346 321 CR2 
30 34 31 𝑇1 
29 22 29 𝑇2 

21874 31452 21456 𝜋1 
23771 12784 19838 𝜋2 
45645 44236 41294 𝜋𝑇 

 
گردد سود سیستم در حالت بازی با همکاری بیشتر مشاهده می 3طور که در جدول همان
 ،تأمین هایزنجیره در هماهنگی ابزارهای از ها تمایل به همکاری دارند. یکیلذا زنجیرهاست. 
 برخوردارند مختلفی ییکارآ از کدام هر که است مختلف هماهنگی قراردادهای از استفاده

 آن بهینه سود به قرارداد با تأمین زنجیره یک سود نسبت صورت به قرارداد یک ییکارآ)
 تأمینهای زنجیره هماهنگی برای قراردادها از مختلفی انواع(. شودمی فیتعر ،تأمین زنجیره
 :کرد اشاره زیر قراردادهای به توانمی جمله آن از که دارند وجود
 فروشی عمده قیمت قرارداد -1
 (6برگشتی سیاستهای) 5برگشتی خرید قراردادهای -2
 درآمد تقسیم قراردادهای -3
 7یمقدار انعطاف قراردادهای -4 

 
5 Buy back contracts  

6 Returns poli cies  

7 Quantity-flexi bility contract s  

 استراتژی

 متغیر
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 8فروشی عمده تخفیف قراردادهای -5
 9مقداری تخفیف قراردادهای -6
  مدل وابسته به قیمت و زمان تدارک پارامترهای به نسبت حساسیت تحلیل -2
 هر درسود سیستم  میزان تغییر، آن در که گرددمی تحلیل حساسیت ارائه قسمت این در

 هر در همچنین ،گیردمی قرار بررسی مورد همکاری با استکلبرگ و نش، هایبازی از یک

 .گرددمی ارائه بررسی مورد پارامترهای از هریک به مربوط مدیریتی هایپیام قسمت

 
 سود سیستم ی وابسته به قیمت و زمان تدارک برهااثر تغییر پارامتر.  4 جدول

 

تغییر 
 پارامترها

 سود سیستممیزان تغییر 

𝜽𝑻 𝜽𝑪 𝜷𝑻 𝜷𝑪 

ش
ن

 

گ
ستکلبر

ا
ی 

با همکار
 

ش
ن

 

گ
ستکلبر

ا
ی 

با همکار
 

ش
ن

 

گ
ستکلبر

ا
ی 

با همکار
 

ش
ن

 

گ
ستکلبر

ا
ی 

با همکار
 

+75% - - 580 - - 470 723-  639-  523-  357-  308-  299-  

+50% - - 373 - - 271 528-  488-  324-  234-  173-  153-  

+25 % - - 185 - - 143 289-  223-  148-  109-  86-  59-  

-25% - - -168 - - 129-  246 245 164 97 64 73 

-50% - - -373 - - 263-  499 398 267 207 134 143 

-75% - - -604 - - 511-  847 731 456 402 308 287 

 
ی درصدی در مقدار پارامترها75و  25،50دهد که افزایش یا کاهشنشان می 4 جدول

 گذارد. می یتأثیر سود سیستم چهبر روی وابسته به قیمت و زمان تدارک 
درجه جایگزینی محصول با  افزایش با نمود مشاهده توانمی 3طور که در شکل همان

 . توجه به زمان تدارک سود سیستم بیشتر می شود
 

 
8 Sales-r ebate contracts  

9 Quantity-discount contra cts  
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 بر روی سود سیستم درجه جایگزینی محصول با توجه به زمان تدارک تغییرات تأثیر.  3 شکل

 
 درجه جایگزینی محصول با توجه به  با ،نمود مشاهده توانمی 4طور که در شکل همان

 یافت.  خواهد افزایش زنجیره سود
 

 
 

 سیستمبر روی سود  درجه جایگزینی محصول با توجه به قیمت تغییرات تأثیر.  4 شکل
 

زمان  االستیسیته ضریب افزایش با ،نمود مشاهده توانمی 5طور که در شکل همان
 در قیمت متوسط، استز منظر پاسخگویی ا بازار بودن تررقابتی دهنده نشان که تدارک

 زنجیره اعضای تمامی سود ،آن نتیجه در که یابدمی کاهش مینتأ زنجیره تمامی سطوح

زمان  کاهش مجبور به ،بیشتر سود آوردن دستبه برای زنجیره اعضای. یافت خواهد کاهش
 .گردندمی خود تدارک
 

-1000

-500

0

500

1000

-100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

-1000

-500

0

500

1000

-100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%
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 بر روی سود سیستم االستیسیته زمان تدارک ضریب تغییرات تأثیر.  5 شکل
 

 که قیمت االستیسیته ضریب افزایش با ،نمود مشاهده توانمی 6طور که در شکل همان

 هشکا مینتأ زنجیره تمامی سطوح در قیمت متوسط ،است بازار بودن تررقابتی دهنده نشان

برای  امر این .یافت خواهد کاهش زنجیره اعضای تمامی آن سود نتیجه در که یابدمی
 برای زنجیره اعضای که دارند قرار کامل رقابت با بازار یک در که افتداتفاق می محصوالتی

 .گردندمی خود قیمت کاهش به مجبور ،بیشتر سود آوردن دستبه
 

 
 

 بر روی سود سیستم  قیمت االستیسیته ضریب تغییرات تأثیر.  5 شکل
 

 گیریبندی و نتیجهجمع -5
 منبع یک عنوان به تأمین هایزنجیره در 10هماهنگی بر هاسازمان از بسیاری امروزه،     
 بلندمدت و نزدیک شراکت نوعی ،تأمین زنجیره هماهنگی. دارند تأکید رقابتی مزیت از جدید
 اطالعات، از میزانی و کنندمی کار مشترک صورتبه تأمین زنجیره اعضای ،آن در که است
 در اصلی هایجنبه از یکی. کنندمی تسهیم متقابل، اهداف کسب برای را هاریسک و منابع

 
10 Coordi nation  

-1000
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-100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

نش استکلبرگ با همکاری

-500
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 را هاسازمان اطالعات، گذاریاشتراک به. است 11اطالعات گذاریاشتراک به هماهنگی، ایجاد
 هایهزینه کاهش منابع، از بهتر برداریبهره موجب و کندمی بهتر تصمیمات اخذ به قادر

 که هاییفرض از یکی .گرددمی بازار تقاضای به بهتر پاسخگوی نهایت، در و ،تأمین زنجیره
 دو در اعضا همه برای متقارن و کامل اطالعات وجود است، شده گرفته نظر در تحقیق این در

 بازیگران ترجیحات کامل، اطالعات با هایبازی در بازیگران تمامی. است رقیب تأمین زنجیره
 وجود طورکلیبه دانش این ،12کامل غیر اطالعات با بازی در که حالی در دانند،می را دیگر
 واقعی دنیای در راهبردی تعامالت از بسیاری ،غیرکامل اطالعات با هاییبازی. ندارد
 دارند مختلفی خصوصی اطالعات اغلب تأمین زنجیره اعضای. کنندمی منعکس را وکارکسب
. باشد داشته وجود تأمین زنجیره در ذاتی صورت به اطالعات تقارن عدم شودمی باعث که

ها تحت سه سناریو بازی با استفاده از رویکرد نظریه بازی تأمینهای رقابت بین زنجیره
ها در حالت بازی سی قرار گرفت.  مجموع سود زنجیرهبدون همکاری و با همکاری مورد برر

طور که اشاره نسبت دو سناریوی بدون همکاری بیشتر شده است و همانبا همکاری به 
 ها تمایل به همکاری دارند.، زنجیرهگردید
 تواندنمی تنهایی به تأمین هایزنجیره در هماهنگی مبحث بررسی که این به توجه با

 هماهنگ تأمین زنجیرهای حضور در تأمین زنجیره یک سودآوری افزایش جهت تضمینی
 بین رقابت و مختلف قراردادهای از استفاده با هماهنگی مباحث تلفیق باشد، دیگر رقیب

 :باشد آتی تحقیقات برای جالب موضوعات از دیگر یکی تواندمی تأمین هایزنجیره

 رقیب تأمین هایزنجیره مابین و درون در رهبری مختلف ساختارهای نقش بررسی 
 هایزنجیره شبکه از ساختار هر برای که این و هماهنگی مختلف کارایی قراردادهای در

 .شودمی پیشنهاد هماهنگی قرارداد نوع چه تأمین

 و تأمین هایزنجیره از بیشتری تعداد قیمت بین در رقابت مسئله حل و سازیمدل 
 تأمین هایزنجیره درون سطوح از تعداد بیشتری طورهمین

 و سایر  ( کیفیت) سرویس سطح و قیمت در زمانهم طوربه رقابت گرفتن نظر در
 . تأمین هایزنجیره مباحث بین

 مانند) فروش مستقیم هایکانال دارای تأمین هایزنجیره بین رقابت گرفتن نظر در 
 از رهبری مختلف ساختارهای تحت( بازار به تولیدکننده از مستقیم فروش اینترنتی هایکانال
 کانال بین هماهنگی مختلف هایمکانیزم بررسی طور،همین و تأمین هایزنجیره شبکه

 
11 Information sharing  

12 None -com plete inf ormation 
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 .رقیب تأمین هایزنجیره در فروش مستقیم کانال و فروشیخرده

 

 هانوشتپی -6
1. Make-to-Order 

2. time-Lead 

3. T-chain 

4. Generalized Nash Equilibrium Point (GNEP) 

5. Buyback contracts  

6. Returns policies 

7. Quantity-flexibility contracts 

8. Sales-rebate contracts 

9. Quantity-discount contracts 

10. Coordination  

11. Information sharing  

12. None-complete information 
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