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مقدمه- 1
با دیگر يسازآمادهی و دهسفارشبراي صنایع تولیدي، هماهنگی تصمیمات 

مانند تولید و توزیع نه تنها مفید و کاربردي بوده بلکه تأمینهاي زنجیره جنبه
ین تصمیمات، رویکردي را جهت بهینه رسد. هماهنگی اضروري و الزم به نظر می

کند که کارایی زنجیره و سازي سیستم به جاي بهینه سازي مجزاي اجزا پیشنهاد می
وکاروکسبدنیايدررقابتافزایشباامروزهنیز سازمان را بهبود بخشد. 

هاسازمانبینهمکاريوبحث هماهنگیها،شرکتناپذیراجتنابونزدیکتعامالت
برمحققان زیادياخیر،سالیانطولدر.استشدهواقعروزافزونتوجهمورد

.اندکردهتأکیدآنکارکردهايوتأمینزنجیرهمختلفهايحلقهردهماهنگیاهمیت
تأمینزنجیرهمدیریتدرشاغلینواز دانشگاهیانمجددييعالقهاخیردههدودر
شرایطیتحلیلبا،هابازينظریه. ]1[استشدهمشاهدهها نظریه بازيموضوعبه

قابلوترینجذابازیکیطرفیاز. استهمکاريوتضادشاملکهباشدمیمرتبط
مسائلبهتوجه،تأمینزنجیرهمدیریتدریافتهپرورشعناوینترینمالحظه

يابزارتواندمیها بازينظریه. استزنجیرهاعضايمیانرقابتوهمکاريهماهنگی
زنجیرهیکدر.باشدتأمینزنجیرهمدیریتمربوط بهمسائلبررسی و حلدرمفید

اعضايهايفعالیتسازيهماهنگبهمرکزيندهگیرتصمیمواحدیکمتمرکز،تأمین
زنجیرهدربنابراین. نمایدبهینهرازنجیرهکلعملکردمجموعدرتاپردازدمیزنجیره

هرکهغیرمتمرکز،تأمینزنجیرهیکندارد. درردکاربها بازينظریهمتمرکزتأمین
:دهدرخاستممکنحالتدو،استمستقلندهگیرتصمیمیکزنجیرهازعضو

رقابتبهخودشخصیعملکردرشدبرايتأمینزنجیرهاعضاي-الف
یکازسهمیبهدستیابیبرايتأمینزنجیرهازسطحیکدررقابتمانند. پردازندمی

ایندرکهمحصولیکتقاضايبازارازسهمیآوردندستبهیاوودمحدمنبع
متمرکزغیرتأمینهاي زنجیرهتحلیلدررقابتیهاي بازيبامرتبطمسائلحالت،
.گیردمیقراراستفادهمورد
يسازهماهنگوسیلههبکهتصمیم بگیرنداستممکنتأمینزنجیرهاعضاي-ب

مجموعهعملکردخود،شخصیعملکردسازيبهینهابهمزمانخود،هاي استراتژي
ازنوعاینتحلیلبرايابزارهاترینبرجستهازیکیطبیعتًا. نمایندبهینهنیزرا

همکاريباهاي بازينظریهي،سازهماهنگهمکاريباغیرمتمرکزتأمینهاي زنجیره
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چندحضوربایبیترتیاهمزمانهاي يگیرتصمیمتحلیلبهکهاستهمکاريبدونو
پردازد.میناکاملیاکاملاطالعاتشرایطتحتبازیکن،

از رویکرد نظریه دهی در این مقاله نیز براي بهبود عملکرد زنجیره و افزایش سود
غیر تأمیندر یک زنجیره يسازآمادهدهی و جهت تعیین میزان سفارشها بازي

استفاده شده است.متمرکز

پیشینهاي وهشمروري بر پژ- 2
ومشارکتیکپارچه سازي، همکاري،يهاعبارت،تأمینزنجیرهمدیریتادبیاتدر

تأمینزنجیرهدرهماهنگیمفهومبراي توجیهاغلبوبودهیکدیگرمکملهماهنگی
ي ریزبرنامهبرايمشارکتیکارراهارائهمعنیبهراهمکاري. روندمیکاربه

اطالعاتیيهاسیستمواطالعاتدوطرفهتبادل،محصولمشتركتوسعهمشترك،
تسهیمومدتبلندهمکاريشبکه،درسطحچندیندرمتقابلهمکاريیکپارچه،

استمعنیآنبهمشارکتی،تأمینزنجیرهیک.دندانمیسودهاوها ریسکعادالنه
رهزنجیهايفعالیتاجرايجهتریزيبرنامهبرايمستقلشرکتچندیادوکه

در این بخش رقابت در تا موفقیت بیشتري داشته باشند.کنندي میهمکارباتأمین
را از لحاظ جایگاه رقبا در زنجیره و نوع بازي در ادبیات مورد تأمینزنجیره 

گیرد.بررسی قرار می

تأمینساختار رقابت در زنجیره - 2-1
سهبهتوانمی»تأمیننجیرهزدررقباجایگاه«لحاظازراتأمینزنجیرهدررقابت

نمود:زیر تقسیمساختار

بههمباتأمینزنجیرهازسطحیکاعضايکهدهدمیرخهنگامی: افقیرقابت- 1
عمدهرقابت میان تولید کنندگان و یابهتوانمیمثالبراي. پردازندمیرقابت

بازارتقاضايازبیشتريآوردن سهمدستبهبرايتأمینزنجیرهیکدرفروشان
کنندگان مورد بررسی قرار گرفته تأمیندر مقاالت زیادي رقابت میان . کرداشاره

توزیع (رقابت در میان خریداراننمود.توان اشاره می]3, 2[است. از جمله به 
توان میکنندگان) نیز در مقاالت متعددي مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که

اشاره نمود.]5, 4[به 
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جیرهزنازمتفاوتدو سطحاعضايکهدهدمیرخکههنگامی: عموديرقابت- 2
وکنندهتولیدیکبینرقابتبهتوانمیمثالبراي. پردازندمیبه رقابتهمباتأمین
سفارشمقدارومحصولگذاريقیمتدرتأمینیک زنجیرهدر)3شکل(فروشعمده
]7, 6[توان رقابت در بین دو سطح را در مقاالت میبراي نمونه.کرداشارهعمده

مشاهده نمود.

بههمباتأمینزنجیرهچندیادووقتی: تأمینزنجیرهچندیادوبینرقابت- 3
رقابتهمباتوانندمیزنجیرهاعضايحالتایندر. افتدمیاتفاقپردازند،میرقابت

مقاالت کمتري بر روي رقابت میان .بپردازندمشارکتوهمکاريبههمباو یاکنند
در این اشاره نمود.]9, 8[توان به مقاالت میمتمرکز شده اند کهأمینتهاي زنجیره

غیر دو سطحیتأمیندر یک زنجیره کننده و خریدارتأمینمقاله رقابت عمودي بین
گیرد. مورد بررسی قرار میمتمرکز

تقوي فرد و همکاران طراحی یک مدل چند هدفه به منظور تعیین میزان سفارش 
یو و . کنندگان را مورد بررسی قرار دادندتأمینمطلوب موجودي و تخصیص به 

نهبهیرمنظوبهراوشفرهعمدیکونشاوفردهخربینبطرواچگونگیهوانگ
ديموجويهاسیاستولمحصوترکیب،یابیزاربايهايتژاستراتتصمیمازيسا

لیهاوادموهتولیدکنند. نددادارقرسیربرردموتأمینهنجیرزVMI سیستمیکدر
چندبهراتمحصوالازايادهخانوتاکندمییافتدرهکنندتأمینچندازرادخو
جایگزینیقابلنهاییيمشترايبرهشدئهارتمحصوال. نمایدئهاراوشفردهخر

. باشدمیزيبایرزدودارايکهستانگادونشزيبایکهشدئهارالمد. ستا
میهتولیدکنندونشاوفردهخربینهموستااربرقرنشاوفردهخربینهمقابتر

نتیکژیتمرلگواواريتکر،لیلیتحيهاروشنشتعادلنقطه یافتنرمنظوبه. باشد
زيباازحاصلنشدلتعادرهاقیمتتعیینرمنظوبهمدلیوو .]10[دندکرترکیبرا

مختلفیيهاحالتبارانتایجودنموئهاراقیبرارخریددووهشندوفریکنهمزما

هوانگ و .]9[دادارقرمقایسهردموندارندیکسانیرتقدهاارخریدوهشندوفرکه
هتولیدکنندیکتامینهنجیرزیکدرراتولیدارمقدواريگذقیمتتتصمیماوانگ 

ازيمولکانادوطریقازرادخوتمحصوالهتولیدکنندآندرکهوشفردهخریکو
نددنموسیربر،کندمیعرضهزاربابهوشفردهخرسطهوابهیامستقیمرتصوبه
ابتدا. دارددجووديپریودويیزربرنامهفقاکیدرتقاضاقطعنمکااکهريطوبه
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وهستندچهریکپاديعمورتصوبهوشفردهخروهتولیدکنندکهستاهشدضفر
مقایسهکنندمیيگیرتصمیمغیرمتمرکزرتصوبهعضااکهحالتیبانتایجسپس

راکتیرمشاتتبلیغاواريگذقیمتمسئلهسید اصفهانی و همکاران .]11[ستاهشد
تابعیتقاضاآندرکهنددنموسیربرارخریدتک-هشندوفرتکتامینهنجیرزیکدر

نیکسارتقددارايهنجیرزعضودوهر. باشدمیتتبلیغاهزینهوقیمتازغیرخطی
ايبرهتولیدکننددوآندرکه.کنندمیيگیرتصمیمنهمزمارتصوبهوهستند
. نددازپرمیقابتربهوشفردهخریکطریقازدخومتمایزتمحصوالعرضه
)1: مختلفحالتسهدرمسئلهوهشدگرفتهنظردرپویاوبه قیمتسحساتقاضا

دهخرباگانهاجدرطوبههتولیدکنندهرکهحالتی)2ن؛تولیدکنندگابینکاملقابتر
حالت)3وفتدامیقتفاافئتالادوبینقابتروهنددیمفئتالاتشکیلوشفر

نامهروزمسئلهبهچن .]12[ستاگرفتهارقرمقایسهوسیربرردموکاملتمرکز
ترکیبیتاثیروختهداپرارخریدیکو هشندوفریکتامینهنجیرزیکدروشفر

متمرکزحالتدودررانرفتهوشفريحدهاوادادنپسسیاستوکتیرمشاتتبلیغا
يهايتژاسترالی و چن .]13[هددمیارقرسیربرردموهنجیرزدرتمرکزمعدو

درراقیبرهکنندتامیندواريگذقیمتيهايتژاستراووشفردهخریکتامین
درمسئله. ندادادهارقرمطالعهردمودارددجووتامیندرشکستنمکااکهمحیطی

یکتشکیلبایاونهمزمارتصوبهنکنندگاتامینکهريطوبهغیرمتمرکزحالت
هشدمقایسهکاملمتمرکزحالتبانتایجوهشدسیربر،کنندمیيگیرتصمیمفئتالا
.]14[ستا

اکبر فخر آبادي و همکاران یک زنجیره سه سطحی شامل دو خرده فروش، یک 
هر یک از اعضا در هاي کننده و هماهنگ کردن تصمیمتأمینکننده و یک تأمین

را مورد بررسی قرار ها زمینه قیمت گذاري و موجودي را با استفاده از نظریه بازي
قیمت گذاري و مدیریت مسئلهپهلوانی قمی و همکاران مدلسازي و حل .]15[دادند

ایندر.]16[سه سطحی را مورد بررسی قرار دادندتأمیندر زنجیرهها موجودي
پرداختهخریداریکوفروشندهیکشاملتأمینزنجیرهیکبررسیبهمقاله،

بدونيهابازيسپس.گرددمیارائهفروشندهوخریدارریاضیمدل.شودمی

–خریدار(خریداراستکلبرگو) رهبر–فروشنده(فروشندهاستکلبرگهمکاري

تا گرددمیارائهمثال عددي.ددگرمیمدلو ارائههمکاريبايهابازيو)رهبر
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آنالیز عددي و .نمودمقایسهمختلفيهابازيدررافروشندهوخریدارسودبتوان

.دهدها و درآمد را نشان میبر هزینهها تحلیل حساسیت مدل، اثر تغییر پارامتر
حوزهایندرآیندهمطالعاتپیشنهادهایی برايوگیرينتیجهبندي،عجمسرانجام

.گردندمیمعرفی

فروشنده- خریداريهامدلدراستکلبرگبازي- 2-2
ازمتشکلايردهدوتأمینزنجیره یکدررامشارکتیتبلیغاتمسئلهوانگ و ژیانگ 

رقیبفروشخردهدووکندمیاعالمراخودتصمیماتابتداکهرهبرتولیدکنندهیک
کنند،میتصمیم گیريهمزمانصورتبهخودسودنمودنحداکثرهریک برايکه

درفروشخردهدودر آنکهراحالتیآنهابراینعالوه. انددادهقراربررسیمورد
درکنند،میشرکتائتالفیکدرمجموع سودشانمنظور حداکثرسازيبهپیرونقش

پنجرا تحتخریداردووفروشندهیکتأمینزنجیرهیکوو .]17[اندگرفتهنظر

ابتدازنجیرهرهبربه عنوانفروشنده-1:نمودندبررسیمختلفقدرتسناریوي
سودحاشیهیکدیگربارقابتدرها فروشسپس خردهوکندمیاعالمراخودقیمت

و درکندمییريتصمیم گرهبراولینعنوانبهفروشنده-2.کنندتعیین میراخود
فروشخردهو سپسیکشمارهفروشخردهابتدافروشندهقیمتبهالعملعکس

ها فروشخردهابتدا-3.کنندمیرا اعالمخودتصمیمپی درپیصورتبهدوشماره
عنوانبهفروشندهسپسوکنندمیتعیینراخودحاشیه سودهمزمانصورتبه

واستاولین رهبرعنوانبهیکشمارهفروشردهخ-4.نمایدمیگیريپیرو تصمیم
راخودتصمیماتمتوالیصورتبهفروشندهودوشمارهفروشخردهآنازپس

دیگرفروشخردهوفروشندهواسترهبرشماره یکفروشخرده- 5.کنندمیاتخاذ

تأمینزنجیرهیککاي و چیانگ .]9[کنندمیتصمیم گیريهمزمانصورتبهاوازپس
درهستندمواجهفروشروزنامهمسئلهباکهراخریدارچندوفروشندهشامل یک

قطعیتعدمودهندمیسفارشفصل فروشدرخریدارهاکهيطوربهاندگرفتهنظر
فصل اززودترتواندمیرهبرعنوانبهخریدارانازیکی.افتدمیاتفاقفصلآندر

شدهگرفتهنظردرمختلفسناریويدو.بگیردتخفیفمقابلدرودهدبسفارش

خریدار رهبر فرصت دو بار -2دهد میخریدار رهبر تنها یکبار سفارش-1:است
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و تولیدکنندهیکازمتشکلیتأمینزنجیره.ژانگ و هوانگ ]18[ی را دارددهسفارش
مشتركسکوينمودند. یکبررسیراانددادهائتالفتشکیلکهکنندهتأمینچندین

وجودجایگزینیقابلمختلفيهابا ماژولمحصوالتازيهاخانوادساختبراي

تأمینانتخابمورددرابتدازنجیرهرهبروعنوان مشتريبهتولیدکننده.دارد
منظور بهکنندگانتأمینسپسویکندممگیريتصمیسکوکنندگان و آرایش

گیريسفارش تصمیماندازهوهاقیمترويبرائتالفکلسودنمودنحداکثر

.]4[کنندمی

فروشنده– خریداريهامدلدرهمکاريبابازي- 2-3
قیمتتعیینمکانیسمی برايفروشنده–خریدارتأمینهايزنجیرهآنکهبهتوجهبا

تصمیماتدرتضادبهمنجرتواندمیجهتهربهمکانیسماین.دارندفروشیعمده

روشانفه خردبازارتقاضاينبودنمشخصعلتبه.گرددفروشندگانوخریداران
تنها نهتانمایندانتخابپذیرانعطافصورتبهراانباشتهاندازهدهند تامیترجیح
.دهندپاسخنیزرانیازهاي مشتريبتوانندبلکهگردندمتحملکمتريموجوديهزینه

محصوالتیکجاصورتبهفروشانخردهدهندمیترجیحدیگرسويازتولیدکنندگان

از این.شودمیتأمینزنجیرهناکاراییبهمنجرتضادهايینبنابراین چن.بخرندرا
خردهبینهماهنگیتاارائه دادندراهمکاريبابازينظریهرویکردژي و نیرترو

ها آنمطالعات.نمایندبرقراراختیاريطریق قراردادهايازراتولیدکنندهوفروش

همچنین.گرددمیفروشندهوخریدارنصیببیشتريسودطریقاز اینکهدادنشان
زنیچانهومذاکرهو قدرتریسکيهااولویتکهگردیدندانتخابنیزسناریوهایی

آندرکههمکاريبابازيمدلاسماعیلی وزیفونگسکول.]19[گیردمیبردررا
آنکه دردادندقرارمطالعهموردرادارندبازاریابیهزینهتسهیمو فروشندهخریدار
دریافتعایدي بیشتريهمکاريبدونحالتبهنسبتو فروشندهخریدار

رقابت همکارانه در صنعت فناوري اطالعات و ، قادري عابد و همکاران.]20[نمایندمی
سروري قره آغاج و همکاران چارچوبی .]21[ارتباطات را مورد بررسی قرار دادند

.]22[ارائه نمودندها هواپیمایی با رویکرد نظریه بازيهاي براي تحلل همکاري شرکت
توانمیگرفتهانجامادبیاتمروروشدهارائهمقاالتخالصهبهتوجهباحال
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وهامحدودیتها،فرضومسئلهتعریفهايزمینهدرراتحقیقیکمشخصات
دسته بندي نمود.1جدول صورتبههاخروجی

طبقه بندي و دسته بندي مقاالت ارائه شده 1جدول

نوع مدل

ي
افقبرنامهریز

نوع بازي

متغیرهاي تصمیمتقاضا
تعداد 

محصول
نام 

نویسنده
يبدون همکاري

همکار
با نشاستکلبرگ

یک -چند فروشنده
خریدار

]2[1اندازه سفارش-قیمت تصادفی**-نامحدود

یک –دو فروشنده 
خریدار

]3[2قیمتمتغیر-**نامحدود

چند –یک فروشنده 
خریدار

قطعی**-نامحدود
اندازه -کننده تأمین-قیمت 

]n]4آرایش سکو- انباشته

چند –یک فروشنده 
خریدار

]5[1سطح موجودي-قیمتقطعی--*نامحدود

یک –یک فروشنده 
خریدار

]n]6سیکل تولید-تبلیغات-قیمتمتغیر--*نامحدود

یک –یک فروشنده 
خرید

]7[1قیمتمتغیر*-*نامحدود

یک –یک فروشنده 
خرید

]23[1قیمت-تبلیغاتمتغیر-**نامحدود

یک –یک فروشنده 
خریدار

]24[1اندازه انباشته-قیمتمتغیر*--نامحدود

دو –یک فروشنده 
خریدار

]25[2اندازه انباشته-قیمتاحتمالی*--نامحدود

یک –یک فروشنده 
خریدار

احتمالی*--نامحدود
سهم - اندازه انباشته-قیمت

سود
1]26[

یک –یک فروشنده 
ارخرید

قطعی*-*نامحدود
-اندازه محموله-انباشتهاندازه 

اندازه سفارش
1

تحقیق 
حاضر
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م اندازه انباشته، اندازه تصمیهاي شود متغیرمالحظه می1همانگونه که در جدول 
ریزي محموله و اندازه سفارش در مدل یک خریدار یک فروشنده در افق برنامه

باوبازي بدون همکاري ترتیبی و با همکاري با تقاضاي قطعیصورتبهمحدود که 
دهد سیر مطالعات انجام گرفته نشان میگردد.مدل می،JITتوافق در نظر گرفتن

بررسی همزمان اندازه سفارش، اندازه محموله و اندازه انباشته مورد بررسی قرار 
به عنوان ابزار مذاکره در ها نظریه بازينگرفته است. عالوه بر این استفاده از رویکرد 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تأمیني زنجیره سازهماهنگادبیات 
کمینوعازکمیوریاضیهايمدلازاستفادهبه علتتحقیقاینکلیرویکردحیثاز
لتعبهمطالعهاین،استنتاجی- استقراییدسته بنديحیثاز.گرددبندي میطبقه
حوزهدرخاص،کاربردوشرایطیکدرعمومییک تئوريسازيویژهازبرداريبهره

ازاستفادهباگرددمیسعیتحقیقایندیگر درعبارتگیرد. بهمیقراراستنتاجیمطالعات
آنپیدروگرددریاضیمدل،رقابتی غیر متمرکزتأمینزنجیرهیکهابازينظریهمفهوم

.)2(جدول :اجراي پژوهش به شرح ذیل استهاي گام.آیددستبهبازيلتعادنقاط

هاي اجراي پژوهشگام2جدول 

مسئلهتعریف 1

مسئلهفرموله کردن 2

مسئلهروش حل 3

همکاريتعادل استکلبرگ

و تحلیل حساسیتمثال عددي4

مدل ریاضی- 3
مکرر در هاي حویلمستلزم تJITتأمیناست. JITنوعی از مشارکت به فرم توافق 

کننده است که باري اضافی تأمینکوچک است که نیازمند انعطاف پذیري هاي اندازه
قراردادهاي طوالنی مدت و تبادل ، کننده است. از طرف دیگرتأمینبر روي دوش 

فراهم کردن ابزاري براي مذاکره و ازشود. هدف میاطالعات به خریدار تحمیل
است تأمینی در هزینه کل زنجیره جویصرفهپتانسیل فراوان همکاري و نشان دادن

تواند براي غلبه بر فشارهاي ناشی میشود ومیمیسرهمکاريبا در بستر بازيکه
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را براي ساده مفروضاتیاز هر دو طرف مورد استفاده قرار بگیرد.JITاز مشارکت 
ساده ساز مدل را مفروضاتکنیم با اینگیریم و سعی میکردن مدل در نظر می

از:اندعبارتمفروضاتفرموله کنیم. این 

گیریم.کننده و یک کاال را براي این سیستم در نظر میتأمینیک خریدار و یک ·

شود.فرض میDمتناوب و ثابت و با نرخ صورتبهتقاضاي خریدار ·

کنیم ري فرض میگیریم و سیستم را طودر نظر میpکننده را تأمیننرخ تولید ·
باشد.p > Dکه 

در سیستم مفروض ما کمبود مجاز نیست.·
، موجودي خریدار و موجودي کنندهتأمینمربوط به نگهداري موجودي هاي هزینه

ي نگهداري کنیم هزینهمیآمده است. همانگونه که مشاهده1کل سیستم در شکل 
کننده و خریدار تأمیندي موجودي کل سیستم از مجموع هزینه نگهداري موجو

qD/Pمینیمم موجودي در سیستم در ابتداي سیکل است که برابر با آید.میدستبه
شود. مینیمم موجودي باید به شروع میp است. درست در این زمان تولید با نرخ

حدي باشد که به هنگام ارسال اولین محموله به خریدار مقدار موجودي در دست آن 
qدي سیستم با نرخباشد. موجو(P  -  D)مقدار موجودي کند. میافزایش پیدا

گردد.میاست. در این نقطه تولید متوقفqD/P + (P - D) Q/Pماکزیمم در سیستم 

]27[کنندهتأمینالگوي موجودي براي خریدار و 1شکل 
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کننده و کل سیستم در رابطه زیر نمایش تأمینموجودي متوسط براي خریدار و 
شود.میداده

2 2B
q QI

n
= =

 (1)

:اندازه محموله، يگیرتصمیمسه متغیر   q ، : کمیت سفارش خریدار= و.

=اندازه تولید :  . باشند.می.

از:اندعبارتگیریم که میپارامتر اصلی را براي خریدار در نظرپنج 

تقاضاي سالیانه با نرخ ثابت
ی خریداردهسفارشهزینه 

ℎ
ℎهزینه نگهداري موجودي سالیانه خریدار = نرخ قیمت فروش وکه در آن(.

نگهداري موجودي سالیانه است.)
هزینه ثابت دریافت هر بار کاال)(هزینه دریافت خریدار

طاف پذیري براي خریدارنرخ هزینه از دست دادن انع

از:اندعبارتگیریم که میکننده در نظرتأمینپارامتر اصلی را براي پنج

نرخ تولید
کنندهتأمیني ثابت سازآمادههزینه 

ℎ کنندهتأمینهزینه نگهداري موجودي سالیانهℎ = هزینه تولید وکه در آن(.
نرخ نگهداري موجودي سالیانه است.)

هزینه ثابت مربوط به هر بار فرستادن کاال مستقل از حجم کاال
قیمت فروش محصول به خریدار

1(1 ) (1 ) ( )
2 2 2 2S

q D D m q q m q D DI q
P P P P

= + - - = - + -

(1 )
2T

D D m qI q
P P

= + -
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خریدار مدل استکلبرگ- 3-1
نیازمند، تأمینبدون همکاريدر این حالت ارتباطات بر مبناي قیمت است. در روش 

کننده است. ارتباطات و تبادل اطالعات محدودي رایج است. این تأمینتعداد زیادي
میان گونه ارتباطات براي خریداران مزایایی همانند تعویض و جابجایی آسان در

دیگران در اطالعات محرمانه دارد. کمتر و عدم سهیم شدنهاي هزینه، کنندگانتأمین
عات محرمانه در دسترس دیگران کنندگان آن است که اطالتأمینمزیت اصلی براي 

براي گیرند.میناشی از این روش قرارهاي این مزایا تحت تاثیر زیانگیرد.قرار نمی
ها از زیان، کیفیت پایین و مشکالت تحویل، مثال براي خریداران مقدار زیاد موجودي

، تاه مدتکنندگان قراردادهاي کوتأمیناست. براي سناریوو مشکالت ناشی در این 
، و افزایش فشار براي کاهش قیمتمقدار زیاد موجودي اولیه، ورودي محدود

براي خریداران داشتن مناسباست. خط مشی سناریوناشی از این هاي زیان
تأمینمکرر در ابعاد کوچک است که منجر به ضرر و زیان بزرگ براي هاي محموله

مقدار انباشته ومحموله در ابعاد بزرگکنندگانتأمینمشابه طوربهکنندگان است. 
.که باعث ضرر بسیار براي خریداران است، دهندمیزیاد را ترجیح

توجهفروشندهاستکلبرگمرسوممدلبهتأمینزنجیرهادبیاتدرتحقیقاتاکثر

.باشدنمیدركقابلغیرخریداربهفروشندهازقدرتتغییروجوداینبا.اندداشته
بهفروشندهورهبرعنوانبهخریدارآندرکهخریداراستکلبرگمدلبخشایندر

JITخریدار در . گیردیمقراربررسیمورداست،شدهگرفتهدرنظرپیروعنوان

کوچک و متوالی است. فرض ما بر این است که مقدار تقاضاي هاي نیازمند محموله
شود.له به خریدار تحویل داده میمحموnدر ، ، میزان قرارداد)(خریدار

)= سود خریدار از تفاضل باشد.میهاي ثابت مستقل از حجم محمولههزینه)/
هزینه ، یدهسفارشهزینه (هزینه کل سیستمدرآمد حاصل از فروش محصوالت با

ایش ) نم2(که در رابطهشود) حاصل مینگهداري موجودي و هزینه دریافت محموله
داده شده است.

)2(( , ) = . − ( + 2 + )

کنیم که بخشی از کمیت قرارداد که هنوز به خریدار تحویل داده در اینجا ما فرض می
م در الزامی است که باید در آینده صورت پذیرد. این تعهد و الزانشده است تعهد و
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کننده و یا تغییر محصول تأمینعوض کردن) (ي از دست دادن انعطاف براي تغییرنتیجه
ولی در ، بیان شده ناچیز استهاي است. گرچه این هزینه نسبت به سایر هزینه

از که هزینهدهیمنشان میرا با این هزینهشود.قراردادهاي بلند مدت مهم تلقی می

مجدداً .]28[گیریم% ارزش کل قرارداد در نظر می3نامیم و تقریبًا نعطاف میدست دادن ا
نویسیم. ) را با اضافه کردن هزینه از دست دادن انعطاف می2(يطهراب

)3(( , ) = − ( + 2 + +
( )

2 )

در فرم کوتاه داریم:

)4(( , ) = −
( )

− ( )

که در آن 

)5(
 (n)=D ( + )

 (n)=D ( )

مشتق qنسبت به سود سالیانهي محموله از آوردن مقدار بهینهدستبهکه براي 
.دهیم قرار می0گیریم و حاصل را برابر می

)6(∗  (n)= ( )/ ( )

∗با جایگذاري  ( ) خواهیم داشت:4(در رابطه(

)7(( , )=2 ( )/ ( )

) از ، بهینهnآوردن مقداردستبهبراي  )/  ( مشتق nنسبت به (
.دهیمقرار می0گیریم و حاصل را مساوي می
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)8(∗ = /

براي خریدار است و اندازه بهینه∗نزدیکترین عدد صحیح به nي مقدار بهینه
) ) سپس قرار دادن 4(يدر رابطهnبا جایگذاري  ) و( ) 5(در رابطه(

سفارش) براي خریدار عبارت است (دادآید. همچنین اندازه بهینه قرارمیدستبه
=از: ي خود کننده را مجبور به محموله بهینهتأمیناگر خریدار قوي باشد و ..

تواند اندازه انباشته خود را یک کننده میتأمین، از نظر تعداد دفعات و اندازه کند
=، ترکیب صحیح از اندازه محموله انتخاب کند ..

کننده تأمینمدل استکلبرگ- 3-1
گرفتهپیرو درنظرعنوانبهخریدارورهبرعنوانبهکنندهتأمینآندرکهمدلی

گستردهصورتبهکهنامیممیرهبر)فروشنده(استکلبرگ فروشندهمدلراشودمی

فاضل درآمد باتکننده ازتأمینکل سود.استقرار گرفتهبررسیموردادبیاتدراي
هاي مربوط به و هزینههاي نگهداري موجوديهزینه، سازيهاي آمادهمجموع هزینه

آید.میدستبهارسال محموله 

)9(( , ) = . − ( + 2 1 − −
1

+
2

+ )

داریم:در فرم کوتاه 

)10(( , ) = . − (
( )

+ ( ))

که در آن

)11(
 (m)=D ( + )

 (m)= [1− − + ]

کننده عبارت است از:تأمینبراي مقدار بهینه 
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)12(∗ (m)= ( )/ ( )

دو مورد وجود دارد که بستگی به نرخ تولید و نرخ mي براي تعیین میزان بهینه
تقاضا دارد.

است m'بهینه نزدیکترین عدد صحیح بهm،باشدP<2Dالف) در صورتی که
آید:میدستبهي زیر که از رابطه

)13(′= ( )
( )

) و قرار دادن 10(در رابطهmبا جایگذاري مقداراندازه محمولهۀو مقدار بهین
کننده تأمیني براي سازآمادهآید. مقدار بهینه میدستبه) 12(آن در عبارت

،= است..

)14(∗= ( )
/

است. در این صورت مقدار m ،m=1مقدار بهینه براي P>2Dب) در صورتی که
و مقدار انباشته را مقدار صحیح از اندازه محموله انتخاب کند، بهینه محموله

= ي زیر است که از رابطهm'نزدیکترین عدد صحیح بهmکه در آن .
آید: میدستبه

)15(′=
( )

بهترین مقدار ، انتخاب شود=کننده ،تأمیناگر اندازه محموله توسط 

=، سفارش براي خریدار نزدیکترین عدد صحیح به nاست. که در آن .
عبارت زیر است:

)16(∗ =
1

2 /
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بازي با همکاري- 3-2
ونیومنونتوسطبنیاديمطالعهیکدرباراولینباهمکارييهابازيموضوع

بهنسبتباهمکارييهايبازطوالنیزمانمدتبراياگرچه.شدمطرحمنگسترن
امروزهاما،بودندبرخوردارادبیاتدرکمتريوجهتازهمکاريبدونيهابازي

درمذاکراتوزنیچانهگسترشدلیلبهرونداین.اندگرفتهقرارتوجهموردبسیار

بازينظریه.استافتادهاتفاقبیشترسودبهدستیابیبرايها شرکتبینروابط
نظریه.دارديهمکاربدونبازينظریهبااساسیتغییرساختارحیثازباهمکاري

ايمجموعههمکاريازشدهایجادارزشعنوانبهبازيخروجیبرباهمکاري،بازي
بدونبازينظریهکهحالیدرداردتمرکزاعضاء،بینعایديتخصیصوبازیکناناز

.پردازدمیبازیکنانجانبازشدهاتخاذخاصاقداماتبهبیشترهمکاري
درکنندهشرکتاعضايبینعایديصتخصیمسئلهباهمکاري،بازيدر

پایداريمناسبسودتخصیصیکزیرااست،برخوردارشایانیاهمیتازهمکاري،

کهباشدايگونهبهبایدسودتخصیصدیگر،عبارتبه.نمایدمیتضمینراهمکاري

.باشندنداشتهجداییبرايتمایلیهمکاري،بهپیوستنازپساعضاءازیکهیچ
بهبایدهمکارياعضايبماندپایدارمدتیبرايوبگیردشکلهمکارياگرینبنابرا

بايبازرویکردبخش،این. درباشندیافتهدستپایداريوتعادلازسطحی
صورتدراینکهبهنظربافروشنده،-خریدارتأمینزنجیره مسئلهیکدرراهمکاري

.دهیممیقراربررسیوردمکنند،میکسبرابیشتريسودهمکاري طرفین
به دهد و میکنندگان را کاهشتأمینکننده تعداد تأمینمشارکت خریدار و 

شود که پتانسیل سرمایه میمنجر ساختار قیمتی منصفانه براي هر دو طرف
و سهیم شدن اطالعات دادهگذاري مشترك در تولید و توسعه و ارتباطات گسترش

، زمایشگاه و ساختآهاي اي خریداران شامل کاهش هزینهرا دارد. مزیت اصلی بر
مکرر در هاي کاهش موجودي و تحویل، تأمیناطمینان از ، افزایش کیفیت

همکاري ، کنندگان قابل پیش بینی بودن قراردادتأمینکوچک است. براي هاي مقیاس
هاي يگیرتصمیمتاثیر گذاشتن روي ، (R&D)تحقیق و توسعهخریدار، افزایش 

هم دارد. اي نهفتههاي آینده خریدار در شمار مزایاي اصلی هستند. مشارکت زیان
تأمینو اشکاالت عبارتند از افزایش یافتن وابستگی به ها براي خریداران زیان

ارتباطات و مکاتبات و از دست دادن هاي هزینه، مذاکره جدیدهاي شیوه، کنندگان
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و اشکاالت ها کنندگان زیانتأمینندگان رده دوم. براي کنتأمینقرارداد مستقیم با 
هاي افزوده ارتباطات و مکاتبات هزینه، از دست دادن اطالعات محرمانه: عبارتند از

و هماهنگی و افزایش فشار از طرف دیگران.
توانند میکننده آماده همکاري باشند،تأمینیعنی خریدار و ، اگر هر دو شریک

توانند میخریدارتوافق کنند.اندازه محموله همکاري برايراتژياستبرروي 
=مقدار سفارش =تواند کننده نیز میتأمینرا انتخاب کند. . را .

سودمقادیري صحیح هستند. nو mکه در آن ، براي مقدار انباشته خود انتخاب کند
بسته به هر دو طرف قرارداد مشترك است عبارت است از:کل سیستم که وا

)17(( , , ) = . + . − (
( , )

+ ( , ) )

که در آن 

)18(( , ) = ( ) + ( )
( , ) = ( ) + ( )

صورتبهمحموله مقدار بهینه ) بیان شده اند.5() و11(در عباراتyو xمقادیر 
زیر بیان شده است.صورتبهاست که سودکردن بیشینه کردن

)19(( , ) = ( , )/ ( , )

عدديآنالیز- 4
اعدادي متناظر هابایست به پارامترمیآوردن نتایج عدديدستبهکمی و هاي براي آنالیز

.)3(جدول گیریمآوردن نتایج عددي بهره میدستبهکنیم. از یک مثال عددي براي 

مثال عددي3جدول 

2210004,50,181010025000,0310,220225
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ده مآدستبهآمده نتایج عددي زیر دستبههاي طهباپس از جایگذاري اعداد در ر
:)4(جدول است

هاي اصلیي مربوط به پارامترهای و هزینهدهسفارشيهاسیاست4جدول 

با همکاري
نوع سیاستبدون همکاري

هاي تصمیمرمتغی خریداراستکلبرگکنندهتأمیناستکلبرگ

اندازه محموله4753923

تعداد محموله در هر سفارش18238

اندازه سفارش847,91077,5874

تعداد محموله در هر اندازه انباشته10119

اندازه انباشته تولید471538,8437

خریدارسودکل 193541837719390

کنندهتأمینسودکل 214622161221344

کلسود408163998940734

ضرر خریدار3610130

کنندهتأمینضرر 1500268

کل ضرر سیستم082782

هزینه خریدار6461623610

کنندهتأمینهزینه 539388656

هزینه کل118520111266

کننده بر تأمیني دهد که افزایش هزینهنشان می4نتایج عددي با توجه به جدول 
% ضرر 2در سال است که $268محموله از سوي خریدار قوي اندازهاثر تحمیل 

شود. آنالیزهاي عددي کننده وارد میتأمینکننده به تأمینهمکارياستراتژينسبت به 
%) ضرر بیشتر 5($1013، کنندهتأمیناستکلبرگدهد که خریدار با پذیرشنشان می

ي خریدار نمودار زیر مقدار هزینهشود.خود متحمل میاستکلبرگرا نسبت به انتخاب 
خریدار در نظر استکلبرگتعداد محموله در هر سفارش در صورتی که را با توجه به 

کل = 38nمشخص است در1کند. همانگونه که در نمودارمیگرفته شود را مشخص
شود که مقدار بهینه براي خریدار است.می19390خریدار سود
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استکلبرگ خریدار)(تعداد محموله در هر سفارشي خریدار با توجه به مقدار هزینه1نمودار 

تعداد محموله در هر اندازه کننده را با توجه به تأمیني نمودار زیر مقدار هزینه
کند. میخریدار در نظر گرفته شود را مشخصگاستکلبرانباشته در صورتی که 
21344کننده تأمینسودکل m = 19مشخص است در2همانگونه که در نمودار

کننده است.تأمینشود که مقدار بهینه براي می

انباشته کننده با توجه به تعداد محموله در هر اندازه تأمیني مقدار هزینه2نمودار 
استکلبرگ خریدار)(
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کننده تأمیني خریدار و از مجموع هزینهسناریوي کل سیستم در این هزینه
نمودار زیر مقدار است.1266سناریوي کل سیستم در این آید. هزینهمیدستبه

استکلبرگتعداد محموله در هر سفارش در صورتی که ي خریدار را با توجه به هزینه
مشخص 3کند. همانگونه که در نمودارمیننده در نظر گرفته شود را مشخصکتأمین

شود که مقدار بهینه براي خریدار است.می1623ي خریدار کل هزینهn=2است در

نده)کنتأمیناستکلبرگ (ي خریدار با توجه به تعداد محموله در هر سفارشمقدار هزینه3نمودار 

تعداد محموله در هر اندازه کننده را با توجه به تأمیني نمودار زیر مقدار هزینه
کند. میکننده در نظر گرفته شود را مشخصتأمیناستکلبرگانباشته در صورتی که 
mمشخص است در4همانگونه که در نمودار  = 388کننده تأمیني کل هزینه1 

کننده است.تأمینشود که مقدار بهینه برايمی

کننده با توجه به تعداد محموله در هر اندازه انباشته تأمیني مقدار هزینه1نمودار 
کننده)تأمیناستکلبرگ (
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کننده تأمیني خریدار و از مجموع هزینهسناریوي کل سیستم در این هزینه
.است2011سناریوي کل سیستم در این آید. هزینهمیدستبه

درصدي در مقدار پارامترهاي 50دهد که افزایش یا کاهش نشان می5جدول
6گذارد. جدولمیتأثیربازي با همکاري کننده نسبت به تأمینضرر اصلی بر روي

درصدي در مقدار پارامترهاي اصلی بر روي50ش یا کاهش دهد که افزاینشان می
نتایج گسترده میزان گذارد.میتأثیربازي با همکاري بهنسبتضرر خریدار

نگهداري موجودي و ، يسازآمادهحساسیت و عددي نشان داد که ضرر و زیان 
است 50- 90در حدود %معموالً، کنندهتأمینمرتبط به محموله و جابجایی هاي هزینه

یا ، یا قیمت فروش، کند. اگر هزینه نگهداريتغییر میاستراتژيانتخاب که بسته به 
با افزایش شود. بعالوهکننده بیشتر میتأمینضرر و زیان ، نرخ تولید افزایش یابد

یابد. خط میکننده کاهشتأمینزیان ، تقاضایا نرخ، هزینه تولید، يسازآمادههزینه 
در ابعاد هاي کنندگان داشتن مقدار انباشته بزرگ و محمولهتأمینبهینه براي مشی 

معموالًکه ، بزرگ است. این خط مشی منجر به ضرر قابل توجهی براي خریدار است
% کند. نتایج است که بسته به خط مشی بهینه خریدار تغییر می80- 180در حدود 

نرخ هزینه نگهداري ، يسازآمادهیش هزینه عددي ما نشان داد که زیان خریدار با افزا
نرخ تقاضاي ، ی یا تولیددهسفارششود. هزینه باالتر میبیشتر، یا قیمت فروش

sBکلی اگرنرخ طوربهدهد. باالتر، میزان ضرر خریدار را کاهش می rr / ،SB CC یا /

p/Dتر در مقایسه با خط مشی بهینه بیشتر خواهد ضرر طرف ضعیف ، باال باشد
SBبود. افزایش در نرخ  AA ولی یک اثر ، کنندهتأمینیک اثر افزایشی بر روي ضرر /

کاهشی بر روي زیان خریدار دارد. قیمت فروش در مقابل نرخ هزینه تولید و هزینه 
بیشترین اثر را بر روي ضرر و ، کنندهتأمینهاي نگهداري براي خریدار در برابر نرخ

کننده در برابر خریدار و هزینه تأمینزیان خریدار دارند. هزینه محموله براي 
ضرر و زیان کننده، بیشترین اثر را بر رويتأمیننگهداري براي خریدار در برابر 

کل سیستم را براي خریدار و يتواند هزینهمیسناریواین کننده دارد.تأمین
درصدي در 50دهد که افزایش یا کاهش نشان می7کننده بهینه کند. جدولمینتأ

استکلبرگبه جاي همکاريبازي با اگر، ي سیستمپارامترها بر روي کل هزینه
گذارد. میتأثیر، کننده اتخاذ شودتأمین
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کنندهتأمینها بر روي ضرر اثر تغییر پارامتر5جدول

تغییر 
پارامترها

%)(کنندهتأمینمقدار ضرر 

sABAB Br Cs sr CBZsZBLPd
+50%6571856371927111446

-50%947162100100497145166

ها برروي ضرر خریداراثر تغییر پارامتر6جدول

تغییر 
پارامترها

%)(ار ضرر خریدارمقد

sABAB Br Cs sr CBZsZBLPd

+50%208134242130165166144201145

-50%11421984250176163217144250

درصدي در پارامترها بر روي 50د که افزایش یا کاهش دهنشان می8و 7جدول 
تأثیر، خریدار اتخاذ شوداستکلبرگبه جاي همکاريبازي باي سیستم، اگرکل هزینه

گذارد. می

به جاي اريدر بازي با همکسیستمهاي اثر تغییر پارامترها برروي بهبود هزینه7جدول
کنندهتأمیناستکلبرگ

تغییر 
پارامترها

%)68حالت پایه (در صد بهبود هزینه کل سیستم

sABABrsrBZsZBCSCBLPd

+50%79,461,910545,767,364,69734638766

-50%50,577,330,48,769,773,934120776687
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به جاي بازي با همکاري در هاي سیستماثر تغییر پارامترها برروي بهبود هزینه8جدول
خریداراستکلبرگ

تغییر 
پارامترها

%)6.9حالت پایه (د بهبود هزینه کل سیستمدر ص

sABABrsrBZsZBCSCBLPd

+50%6,46,68,16,64,8127,46,36,57,66,3

-50%7,97,95,87,712,92,76,37,77,96,57,6

در مذاکرات همیشه به نفع طرف ضعیف تر است که نظر طرف قوي تر را براي 
را به تواند جبران کردنجلب کند. طرف ضعیف تر میبازي با همکاريت با خط موافق

خود را بهبود بخشد. هاي طرف قوي تر پیشنهاد دهد و در عین حال وضعیت هزینه

گیريبندي و نتیجهجمع- 5
صرفه جویی ایجاد ها تواند در هزینهمیهمکاري بازي بانتایج عددي نشان داد که 

توانند از این کننده میتأمینخریدار و .یشتري را عاید زنجیره نمایدو سود بکند
تواند ي کمی به عنوان ابزار مذاکره و مشارکت استفاده کنند. گروه ضعیف میهامدل

تصحیح قیمت و یا پاداش تشویق کند.وسیلههبهمکاريگروه دیگر را به سیاست 
همیشه منجر بازي با همکاريخط مشی که دهد نشان مینتایج اصلی آنالیزهاي کمی 

همچنین گردد.میتأمینی در سیستم کلی هزینه براي زنجیره ویجصرفهبه 
آمده توسط طرف ضعیف تر از طریق مذاکره براي خط مشی دستبهی جویصرفه

آمده توسط سایر شرکا است و دستبههاي یجویصرفهبهینه مشارکتی بیشتر از 
است. براي خریدار 25-60%وکنندهتأمینبراي 1-30%در محدودهمعموالً
تواند به دو میبازي با همکارياستراتژيدر هزینه کل سیستم در ها یجویصرفه

اي را براي هر دو طرف خریدار و قسمت بین دو طرف تقسیم شود که مزایاي نهفته
آورد. میکننده فراهمتأمین

چندیافروشندهچندواقعی،دنیايايردهدوبتیرقاتأمینهايزنجیرهدرمعموالً
.دادتوسعهراتأمینزنجیرهردههراعضايتعدادتوانمیلذا. داردخریداروجود
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و و دو خریدارفروشندهیکخریدار،یکوفروشندهدوبرايرامسئلهتوان میمثال
ي محصول را در این مدل تقاضا.توسعه دادند فروشنده و چند خریدارچحتی 

محصول و قیمت تقاضايبینوابستگیقطعی در نظر گرفته شده است وصورتبه
مقالهایندردر تحقیقات آتی مد نظر قرار گیرد.دتوانمیکهگرفته نشده است نظردر

احتمالیتقاضايباشند،میمعلوموقطعیمدلپارامترهايتمامیکهاستشدهفرض
.باشدرقابتیتأمینزنجیرهدرآتیتحقیقاتبرايمناسبیاربسیزمینهتواندمی

هاي بیشتر و تعداد محصوالت بیشتر در تحقیقات توان از تعداد ردهعالوه بر این می
از این مدلمحققین و اندیشمندانکاربردهاي متصور از این تحقیقآتی استفاده نمود.

تی خود در مسیر تعالی و توسعه صنعت توانند به عنوان یک الگو براي تحقیقات آمی
براي مدیرانی که در پی افزایش مزیت رقابتی و کسب رهبري و تجارت بهره جویند.

فظ سازمان خودحاي باشند و کسب رضایت مشتري را از اصول پایهمیدر بازار
ه کل اتخاذ نمایند کاي شود که تمام تصمیمات را به گونهمیدانند، به آنان کمکمی

کارآیی و اثربخشی بیشتري برخوردار باشد. نتایج حاصل از این از تأمینزنجیره 
روابط خرید و تولیدي کهبسیاري از صنایع و کارخانجاتیعملی درطوربهمسئله 
.کاربرد دارد، حاکم استدر زنجیره غیر متمرکزفروش
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