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 مشتری بازار رویکرد با تامین زنجیره درتحلیل بازی تئوری کاربرد

 (فارس سیمان :مطالعه دمور)
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 4/7/89تاریخ پذیرش:

 چکیده
باشد. فقدان هایی که صنعت سیمان امروزه با آن رو به روست، اداره و مدیریت زنجیره تأمین مییکی از چالش

ان و تفاوت قیمت از سوی تولیدکننده و مدیریت زنجیره تامین، صنعت سیمان را با مشکالت جدی مانند نوس
دهد، فروشی رخ میفروشان رو به رو کرده است. معموال زمانی که کمبود منابع و کاال در یک خردهخرده

 نامیده  "رفتار جستجوی مشتری"روش دیگری مراجعه کند. این پدیده اغلب مشتری ممکن است به خرده
فروش در زنجیره تامین دو پله با استفاده از تئوری ننده و دو خردهشود. پژوهش حاضر به تحلیل یک تولیدکمی

ها )تعادل نش، تعادل استکلبرگ( با رویکرد بازار مشتری در صنعت سیمان فارس پرداخته است. روش بازی
گیری از نظر خبرگان و باشد. با بهرهها، موردی میآوری دادهتحقیق از نظر هدف کاربردی از نظر جمع

ت موجود در سایت اصلی سیمان فارس و با تعیین پارامترهای مدل و استفاده از نرم افزار متمتیکا به حل اطالعا
دهد که با شرایط فعلی و توابع سود معادالت ریاضی و رسم توابع پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می

 به منظور بیشینه کردن سود امکانپذیرفروشی برای تولیدکننده تعریف شده برای مسأله، تعیین قیمت عمده
 بایست شرایط بازار را برای تعیین قیمت عمده فروشی مورد نظر قرار دهد.باشد و لذا تولیدکننده مینمی 

 

 ها، تعادل نش، تعادل استکلبرگ، رویکرد بازار مشتریزنجیره تامین، تئوری بازی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 پذیرد.می صورت متمرکز غیر و متمرکز شکل دو به تامین نجیرهز در گیریتصمیم کلی طور به

 در کافی اطالعات به که اصلی عضو یا واحد گیرندهتصمیم یک متمرکز، تأمین در زنجیره

 به نسبت است، برخوردار گیریتصمیم جهت الزم قدرت از و داشته تامین دسترسی زنجیره

 سیاست راستای در اعضا حالت، این در ماید.نمی اقدام زنجیره اعضای کل سیاستگذاری برای

 شود کهموضوع مشخص می ادبیات نمایند. با بررسیمی همکاری با یکدیگر شده تعریف

طالیی زاده نیاکی و اند )بوده مسائلی پاسخگوی چنین ریاضی ریزیبرنامه استاندارد یهامدل

 هایبنگاه و مجزا ازمانهایس اغلب تامین زنجیره اعضای آنجایی که از . ولیکن(7115، 1ویی

 به تمایلی عمل در یکپارچه گیریتصمیم در موجود منافع وجود با مستقل هستند، اقتصادی

 به را خود اهداف کنندمی تالش و نداشته را اعضا کل برای شده تصمیمات اتخاذ از پیروی

 در . بنابراین(7114، 7سیستم  بهینه نمایند )گیان نوک کارو و پونتران دولفو کل هدف جای

 واقعیت به ترنزدیک و ترعملی مدلی متمرکز غیر تامین زنجیره واقعی، مسائل دنیای از بسیاری

باشد. فروش ای از مدیریت زنجیره تأمین میتوزیع و فروش محصوالت زیر مجموعه .باشدمی

شند باچند جانبه و فروش انحصاری هر کدام یک استراتژی در توزیع و فروش محصوالت می

فروشان در شرایط مختلف دیده که در میان اکثر تولیدکنندگان و بازارهای فروش یا خرده

ترین عناوین رشد یافته در ترین و قابل مالحضهجذاب (.1587شود )نویدی و رحیمی، می

 باشدمدیریت زنجیره تأمین، توجه به مسائل هماهنگی، همکاری و رقابت میان اعضای زنجیره می

تواند ابزار مفیدی در بررسی مسائل مدیریت زنجیره تأمین می ها ای که نظریه بازیبه گونه

های گوناگون و ها به تحلیل وضعیت(. نظریه بازی1581باشد )نعیمی صدیق و همکاران، 

پردازد. به عبارتی دیگر، هر عمل و عملکردی در زنجیره متشمل بر عملکرد زنجیره تأمین می

کند )دریساوی بهمنشیر، گذارد ولی کامال آن را تعیین نمیازی تاثیر میتأمین بر هر نتیجه ب

گذاری در کشورهای در حال توسعه به علت وجود با توجه به این که سرمایه (.1599
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متغیرهای فراوان و ناشناخته با مخاطرات زیادی مواجه است و رقبای فراوانی نیز در آن حضور 

وری بازیها و به کارگیری آن برای موفقیت در مواجه با هایی مانند تئدارند، شناخت روش

آید. تئوری بازی با در نظرگرفتن رقبای متعدد در بازارهای کنونی الزم و ضروری به نظر می

طرفین در زنجیره تامین، ابتدا سعی به تعادل هر یک، و سپس سعی به ایجاد احساس خشنودی 

(. یک تولیدکننده 1581لی و احتشام راثی،و رضایت در مشتری نهایی دارد )اسالمی بیدگ

عالوه بر هزینه کردن در ازای تولید یک منبع، اگر با تقاضای سالم و روشنی رو به رو نشود، 

. یکی 1(7113دهد )یوکینگ و دیگران،  می نام تجاری را در ازای وفاداری مشتریان از دست

باشد. در دیریت زنجیره تامین میهای که صنعت سیمان امروزه با آن رو به روست، ماز چالش

های حمل و نقل، تمایز و تنوع محصول، سطح خدمات قابل ارایه این زمینه مسایلی چون هزینه

سازی مدیریت زنجیره تأمین مناسب بهبود پیدا کند. تواند با پیادهو رقابت شدید قیمتی می

سیمان فارس را با های مدرن حمل و نقل صنعت فقدان مدیریت زنجیره تأمین و سیستم

مشکالت جدی همچون نوسان و تفاوت شدید قیمت در نواحی مختلف، عدم تحویل به موقع 

های عمرانی مواجه کرده است. در این پژوهش از آنجایی که سیمان و وقفه در اجرای پروژه

فروش فروشان و بین یک تولیدکننده و دو خردهدستی بین خردههای باالدستی و پایینرقابت

شود، بنابراین تجزیه و تحلیل حاصل، رفتار یک تولیدکننده را در ازای رفتار نمایش داده می

دهد. اگر مشتریان از فروش را با توجه به رفتارهای جستجوی بازار مشتری نشان میدو خرده

فروش اول فورش دوم سوق پیدا کنند، خردهفروش اول به دلیل عدم موجودی به خردهخرده

ش از دست رفته را متحمل خواهد شد. به عبارتی دیگر هنگامی که زنجیره تأمین هزینه فرو

است، شرایط برای وجود یکتایی و تعادل در  5یا درونزا 7دارای قیمت عمده فروشی برونزا

آید. بنابراین در پی تحقق سؤال اصلی پژوهش مبنی بر استفاده از تئوری بازی به دست می

ین صنعت سیمان فارس، با رویکرد بازار مشتری و چگونگی این بازی در تحلیل زنجیره تأم

 امر، سعی داریم، شناخت بهتری از زنجیره تأمین صنعت سیمان ایجاد نماییم.
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 پیشینه تحقیق

ای با عنوان همکاری در زنجیره تأمین در حالت کمبود ( در مقاله1581عبدلی و همکاران )

د پژوهش قرار دادند. به اذعان این افراد، در بین مجاز، تئوری بازیهای غیرهمکارانه را مور

اهداف زنجیره و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی زنجیره ، تضاد و تناقضات 

ای که این اختالالت و تناقضات به مرور زمان منجر به شود؛ بگونهبسیاری را مشاهده می

ارتی دیگر رویکرد تئوری بازی پذیری زنجیره تامین خواهد شد. به عبکاهش قدرت و رقابت

تواند قیمت را در هر مورد ذکر شده به تعادل برساند و تناقضات را به حداقل غیرهمکارانه می

ای با عنوان طراحی مدل هماهنگی در ( مقاله1581ممکن برساند. نعیمی صدیق و همکاران )

ی و بدون همکاری مورد زنجیره تامین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازیها با همکار

خریدار بررسی  -پژوهش قرار دادند. در این تحقیق، مدلهای مختلف زنجیره تامین فروشنده

شد. در این مدلها، همزمان با هم رقابت و همکاری وجود داشت. با استفاده از تعادل و بازی 

بیشتری  باهمکاری و مقایسه این دو نشان داد که هر یک نسبت به حالت بدون همکاری سود

( مقاله ای تحت عنوان ارائه مدل رقابتی فروش چند 1587شود. نویدی و رحمتی )عایدشان می

انجام دادند. ایشان یک  ها ی تامین و تحلیل آن با استفاده از نظریه بازیها جانبه در زنجیره

سیستم زنجیره تامین متشکل از دو تولید کننده، دو خرده فروش و یک محصول تولیدی  در 

ی ها دهد یکی از تولید کنندگان مالک یکی از بازار می نظر گرفتند. نتایج این تحقیق نشان

فروش بوده و بازار فروش دوم مستقل است. همچنین یکی از تولید کنندگان باید به هر دو 

خرده فروش، محصول ارائه دهد در این صورت زنجیره تامین مورد نظر در شرایط فروش چند 

فروش  انحصاری قرار گرفته است. برای حل و همچنین انتخاب استراتژی  جانبه در مقابل

ی مختلف توزیع محصول از یک بازی بسط یافته سه مرحله ای استفاده ها بهینه، در خط مشی

( مقاله ای تحت عنوان تعامل بین دو زنجیره تامین 1587کرده اند. غیاثی فرد و همکاران )

ارائه دادند. در این پژوهش سعی بر مدل سازی رقابتی و  ها حلقه بسته با رویکرد تئوری بازی

مقایسه بین دو زنجیره تامین سه سطحی حلقه بسته که هر یک شامل یک تولید کننده، یک 

خرده فروش و یک بخش سوم جهت جمع آوری محصوالت استفاده شده مشتری با در نظر 
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هر زنجیره را بود، بررسی کردند. گرفتن مفاهیم تئوری بازی و وجود جمع کننده مجزا برای 

به ویژه استکلبرگ برای بدست آوردن مقدار بهینه قیمت عمده فروشی و  ها از تئوری بازی

خرده فروشی و مقدار بهینه برگشت ضریب برگشت محصول با در نظر گرفتن رقابت برون 

تم مدیریت ( مقاله ای تحت عنوان سیس1587زنجیره ای استفاده کردند. رسایی و همکاران )

به  ها موجودی توسط فروشنده در حالت یک فروشنده و چندین خرده فروش انجام دادند. آن

مدل سازی زنجیره تامین در حالت متمرکز و غیر متمرکز پرداختند. بهره گیری از تعادل 

ی آن بود. ها از ویژگی ها استکلبرگ برای تشریح عملکرد سیستم و ارائه تحلیل حساسیت

و مخصوص کشش قیمت نسبت به  ها داد پارامترهای مربوط به بازار خرده فروش نتایج نشان

ی فروش محصول دارد. در ها تقاضا ، تاثیر چشم گیری بر سود اجزا زنجیره تامین و قیمت

شود.  می حالی که این پارامترها در برخی از موارد رویکرد برای کنترل موجودی به کار گرفته

مقاله ای تحت عنوان قیمت گذاری محصول در یک زنجیره  (1583خدیور و همکاران ) 

در محیط فازی شهودی انجام دادند. در  ها تامین دو سطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی

این تحقیق یک زنجیره تامین دو سطحی متشکل از یک تولید کننده و یک خرده فروش در 

اختار برنامه ریزی دو سطحی در قالب نظر گرفته شد. در طراحی قیمت گذاری پیشنهادی از س

بازی استکلبرگ بهره گرفته شد. مقاله ایشان از متغیرهای فازی شهودی به منظور توصیف بهتر 

اطالعات مبهم و نادقیق و مواجه با عدم قطعیت و ابهام موجود در فرآیند قیمت گاری 

ه تامین دو عضوی ( یک زنجیر1892) 1محصول استفاده گردیده است. الیشبرگ و استینبرگ

گذاری ی تولید و توزیع محصول را مورد مطالعه قرار داده و سیاستهای بهینه قیمتها با فعالیت

 گذاریقیمت سیاست تعیین و سازی( به هماهنگ1883) 7ونگو موجودی را تعیین نمودند. 

ر، خریدا – فروشنده سیستم یک در تعدادی تخفیف و امتیاز حق پرداخت روشهای طـریق از

( 7115) 5است. کاچون پرداخته خریدار چند-قیمت بهینه سیاستبا  و فروشنده یک شامل

ی مختلف تئوری بازی و کابرد آن در تحلیل زنجیره تامین را به صورت گسترده ها شاخه
 

1 . Eliashberg, J & Steinberg. 
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( مقاله ای تحت عنوان تبلیغات تعاونی، نظریه بازی و 7115) 1تحلیل کرد. سوزان و همکاران

حرده فروش انجام دادند. در این مقاله تفاوت حاصل از سه مدل  -د کنندهزنجیره تامین تولی

باشد و در همین راستا از  می پیرو مخالف -ارائه شده در تفاوت سود و انتخاب استراتژی رهبر

7ژانگ و کنند. راجو می روش چانه زنی استفاده
 در گذاری(، سیاست بهینه قیمت7113 (

یوگانگ و  نمودند. تعیین دوبخشی تعرفه و تعدادی تخفیف ایروشه طریق از را تامین زنجیره

دهی را در یک زنجیره گذاری و دوره سفارش( تصمیات مربوط به قیمت7119) 5همکاران

( 7112) 4بایناگ فروش مورد مطالعه قرار دادند.کننده و چند خردهتامین شامل یک توزیع

پویای استکلبرگ انجام داد. در این مقاله به گذاری ترافیک با تعادل ای با موضوع قیمتمقاله

پردازد. گذاری ترافیک تعادل پویا جهت تعیین بهینه عوارض)متغیر با زمان( میمسأله قیمت

این مقاله ضمن شناسایی دو فرد با بازی مجموع غیر صفر با مدل پویای استکلبرگ، با وجود 

مرتفع را با مثال عددی نشان داد. ساختار اطالعات و ارزیابی بردار گرادیان، تابع هدف 

را در مدیریت زنجیره تامین تحلیل و  ها ( کاربرد تئوری بازی7119)3ناگاراجان و سوسیک 

ای با موضوع بازخورد پویای بازیهای استکلبرگ ( مقاله7119) 9بررسی کردند. پو و همکاران

ره دارند که بازی استکلبرگ های غیر منحصر به فرد ارائه دادند. وی و همکاران اشاحلبا راه

-هایی مانند اقتصاد، مدیریت، سیاست و علوم رفتاری استفاده میای در زمینهبه طور گسترده

سازی در سطح مشخص اصطالحاً تواند به عنوان یک مسأله بهینهشود. بازی استکلبرگ می

با اطالعات مدل شوند. در این مقاله، زمان گسسته بازی استکلبرگ با بازخورد پویا بی

-بازخورد در نظر گرفته شده است. ایشان نتیجه گرفتند بازی استکلبرگ با الگوریتم برنامه

تواند سطح دسترسی به منحصر به فرد بودن را پایین بیاورد و در تمامی حاالت نویسی پویا می

در ( از تئوری بازی استکلبرگ 7118) 2مشابه مورد استفاده قرار گیرد. یوگانگ و همکاران
 

1 . Susan et al. 

2 . Raju, J & Zhang. 

3 . Yugang & et al. 

4 . Bynug 

5 . Nagarajan & sosic 

6 . Pu et al. 

7 . Yugang & et al 
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خی تحلیل تیم مدیرت موجودی توسط فروشنده در حالی که رهبر بازی باشد استفاده کردند. 

اند و سناریوی همکاری ( مطالعه اخیر را توسعه داده7118) 7( و خی و وی7118) 1و نیرات

فروش همکاری وجود نداشته است را اعضا را با دو سناریوی قبلی که میان تولیدکننده و خرده

( تئوری بازی استکلبرگ را برای مقابله سیستم 7111) 5المهداو و مانتین مودند.مقایسه ن

مدیریت موجودی توسط فروشنده در حالی که تولید کننده رهبر باشد با موقعیتی که یکی از 

 باشند، به کار برده اند.   می پیروان وی ها رهبر و تولید کننده و سایر خرده فروش ها خرده فروش

قوی برای بازی استکلبرگ، با  هایحلای با موضوع راه( مقاله7111) 4رانجیمز و همکا

عقالنیت و مشاهدات محدود در شناخت انسان ارائه دادند. بازی استلکبرگ مدل طبیعی برای 

هایی مانند بازارهای انحصاری هایی مهم است که شامل تعامل انسان، با حوزهبسیاری از برنامه

های استکلبرگ یک بازیکن، رهبر و متعهد به یک ت. در بازیهای امنیتی اسو حوزه

ای از تعهدات رهبری باشد. تواند گوشهباشد در این حالت تصمیمات پیرو میاستراتژی می

حل بهینه مؤثر است. اما در برخی های موجود برای بازی استکلبرگ برای تعیین راهالگوریتم

رود و باعث انحراف در تصمیم نهایی گردد. از اوقات ممکن است خود رهبر به انحراف 

تصمیمات انسانی با وجود عقالنیت، محدودیت و مشاهدات در مقابل وجود یک رهبر، ممکن 

ای با کاربرد موضوع ( در مقاله7117)3است در عمل غیر قابل قبول باشد. کاردال و چی یو 

ای بر اساس یک مدل پایه استکلبرگ در آزمایشگاه به ارائه بازی منحصر به فرد استکلبرگ

رقابت خروجی پرداختند. بازی استکلبرگ در یک محیط آزمایشگاه و پیدا کردن یک رفتار 

بینی تعادل، از مدلهای متناقضی که تاکنون در این حوزه ارائه شده است. در این متعادل با پیش

-ود را ایجاد میگیری گروهی بیشترین سمقاله به طور تجربی بررسی شده است که آیا تصمیم

شود. نتیجه تعادل از کند و یا فقط تصمیات فردی با رفتار سیستم بیشترین سود را منجر می

-همچنین مدلی، بیشتر ارائه یک مزیت رقابتی است که در راستای بیشترین پیامد ممکن می

 

1 . Xie, & Neyret 

2 . Xie &Wei 

3 . Almehdawe & mantin 

4 . James et al. 

5 . Cardella &  chiu 
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یره حل استکلبرگ در یک مدل زنجای با عنوان راه( در مقاله7115) 1باشد. ماوو و همکاران

در  ها خریدار به بررسی تاثیر تأخیرات مجاز در زنجیره تامین پرداختند. آن -تأمین فروشنده

های این مقاله سیسات اعطای تأخیر مجاز را پیشنهاد کردند وعنوان نمودند که، نه تنها هزینه

 فرض به فروشندگان و خریدار تعلق دارد.اضافی، بلکه یک بعد اضافی از تأخیر به طور پیش

های بهینه هر دو فروشنده و خریدار تحت مدل غیر تعاملی حلواقعیت این است که راه

های نش و استکلبرگ حلباشد که با تجزیه و تحلیل حساسیت به مقایسه راهاستکلبرگ می

( مقاله ای تحت عنوان هماهنگی قیمت و خدمات در سطح 7115) 7پردازد. زیاو و زومی

ره تامین همراه با وخامت مورد تحت مدیریت موجودی تصمیم گیری برای یک زنجی

فروشنده انجام دادند. در این مقاله مدل بازی استکلبرگ از یک زنجیره تامین در حالت یک 

خرده فروش با وخامت محصول از یک منبع بررسی کردند دریافتند که بهره وری سیستم غیر 

نرخ زوال، هزینه تامین کننده و بهره  متمرکز زنجیره تامین با مقیاس بازار، حساسیت قیمت،

دهد. در تمامی این  می وری خدمات، سرمایه گذاری را افزایش و نرخ تولید را کاهش

مطالعات انجام شده برای اعمال مساله تعیین قیمت زنجیره تامین، یا به صورت فازی، یا 

یا در راستای ی استکلبرگ با نش و یا بدون لحاظ کردن رویکرد مشتری و ها تفکیک بازی

ی تصمیم گیری چند معیاره تعریف شده  است. اما مطالعه هم زمان تعادل نش و ها تکنیک

ی تعیین قیمت با رویکرد جستجوگری مشتری برای محصول ها بازی استکلبرگ در بازی

صورت نگرفته است. نوآوری پژوهش حاضر استفاده از شرایط تعارض به منظور متمایز 

ممکن است دانش  ها گیری بر اساس پارامترهایی است که در مورد آنساختن شرایط تصمیم 

و آگاهی قطعی برای تصمیم گیری وجود نداشته باشد. لذا در این مقاله به طور نمونه مدلی  بر 

اساس بازی استکلبرگ و تعادل جان نش، در قیمت گذاری با دو بعد درونزا و برونزا در یک 

د بازار مشتری )ضریب جستجو گری مشتری( ارائه گردیده زنجیره تامین دو سطحی با رویکر

ی مطرح شده از جانب تولید کننده و خرد فروشان به صورت ها است. نحوه ارتباط قیمت

ی همکارانه و غیر همکارانه در تعیین ها عمده مطرح است. همچنین نحوه مدل سازی بازی
 

1 . Maw et al. 

2 . Xiao & xu 



 711 ...مشتری بازار رویکرد با تامین زنجیره درتحلیل بازی تئوری کاربرد

 

 

رفتار مشتریان( تحت شرایط عدم ی مشتری )ها قیمت عمده فروشی را با لحاظ کردن استراتژی

شود. بررسی ادبیات پیشین تحقیق همان طور که مشاهده شد مبین این  می قطعیت نشان داده

موضوع است اوال، مدلی که همزمان به قیمت عمده فروشی درونزا و برونزا در اثر رفتار تولید 

گری مشتریان( را به کننده و خرده فروشان بپردازد و دوما، رفتار مشتریان )ضریب جستجو 

ی وی را مد نظر قرار دهد را، مورد پژوهش قرار ها عنوان عامل مهم هر سازمان و تامین نیاز

 نگرفته است.
 

 تشریح مسئله

فروش و یک در این پژوهش پیرامون یک زنجیره تامین متشکل از یک تولیدکننده، دو خرده

جیره تامین بدین صورت است که شود. نحوه جریان کاال در این زننوع محصول تحقیق می

رساند. لذا مشتریِ تولیدکننده کاال را تولید کرده و فقط به صورت عمده به فروش می

کنند. باشند، که در قالب خرید عمده از تولیدکننده خرید میتولیدکننده، خرده فروشان می

نیاز خود را به  کنندگان نهایی محصول نیز،همچنین مشتریان نهایی یا به عبارت دیگر مصرف

 نمایش داده شده است. 1کنند. نمای کلی مسئله در شکل فروشان، تامین میوسیله خرده

 
 (5112مدل مفهومی پژوهش)یوکینگ و همکاران، .1شکل

 کارخانه سیمان فارس

  تولید کننده

 خرده فروشان

 مشتریان نهایی
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فروشان با مشتریان نهایی محصول در ارتباط هستند و وظیفه تامین خرده 1با توجه به نمودار 

پردازد، قطعی نبودن میزان له اصلی که پژوهش حاضر به آن میتقاضای آنها را دارند. اما مسئ

مسئله شامل یک باشد:  می مدل پیشنهادی شامل مفروضات زیرباشد. تقاضای مشتریان می

شود، تولید مسئله به صورت تک محصولی بررسی می باشد،تولید کننده و دو خرده فروش می

فروش مستقیم ندارند، مشتریان نیاز خود را فروشند و کننده فقط به خرده فروشان محصول می

مشتریان  باشد ،کنند، تقاضای مشتریان به صورت احتمالی میاز طریق خرده فروشان تامین می

تواند رفتارهای دهند، تولید کننده نیز میرفتارهای متفاوتی از نظر جستجوی محصول انجام می

شد و عدم توانایی برای تامین نیاز مشتری متفاوتی در قبال تعیین قیمت عمده فروشی داشته با

 شود.باعث نارضایتی مشتری و نهایتا کاهش اعتبار تولیدکننده و خرده فروش می
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 سازی تحقیقمدل

 
 

دهی سازی سوددر این بخش کلیه زنجیره تامین به صورت رفتار همکارانه سعی در بهینه

فروشان و تولیدکنندگان مطرح وابط بین خردهکنند. از آنجایی که در این حالت رزنجیره می

باشد. در این جا گردد؛ رفتار مشتریان میباشد، لذا تنها عاملی که منجر به تغییر شرایط مینمی

کنیم و در مورد شرایط با توجه به هر یک از شرایط فوق، تابع مطلوبیت مورد نظر را ایجاد می

که در نظر گرفتن این حاالت در حقیقت کاربرد کنیم. الزم به ذکر است بهینگی آن بحث می

 باشد: می ها در دو حالت است. پارامترها و متغیرها به شرح زیرنظریه بازی

  

ی ها
نظریه باز

 

مشتریان رفتار جستجوگری نداشته باشند و لذا در این حالت اگر مشتری کاالی مورد نظر را 
شود و  به فروشگاه دیگری فروشی نیافت، از خرید منصرف میدر اولین مراجعه به خرده

 کندمراجعه نمی

در این حالت نیز با توجه به وجود دو . بخشی از مشتریان رفتار جستجوگری داشته باشند
فروشی خرده فروشی در زنجیره تامین، بخشی از مشتریان اگر کاالی مورد نظر را در خرده 

 .کننداول پیدا نکردند به خرده فروشی دیگر نیز مراجعه می

مشتریان رفتار جستجوگری نداشته باشند و بین خرده فروشان و تولیدکننده نیز از نظر قیمت 
ای وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر قیمت عمده فروشی یک متغیر عمده فروشی رابطه

 .نامیمبه اختصار این حالت را حالت اول می. برونزا باشد

مشتریان رفتار جستجوگری داشته باشند اما بین خرده فروشان و تولیدکننده نیز از نظر قیمت 
ای وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر قیمت عمده فروشی یک متغیر عمده فروشی رابطه

 .نامیمبه اختصار این حالت را حالت دوم می. برونزا باشد

مشتریان رفتار جستجوگرانه نداشته باشند اما بین خرده فروشان و تولیدکننده از نظر قیمت 
ای وجود داشته باشد و به عبارت دیگر قیمت عمده فروشی یک متغیر عمده فروشی رابطه

 .نامیمبه اختصار این حالت را حالت سوم می. درونزا باشد

مشتریان رفتار جستجوگرانه داشته باشند و بین خرده فروشان و تولید کننده از نظر قیمت 
ای وجود داشته باشد و به عبارت دیگر قیمت عمده فروشی یک متغیر عمده فروشی رابطه

 .نامیمبه اختصار این حالت را حالت چهارم می. درونزا باشد

 همکارانه

 غیر همکارانه

 نحوه ارتباط نظریه بازی با سؤاالت مطرح شده در پژوهش .5شکل
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 ها ها و متغیر معرفی پارامتر. 1جدول 

پارام

 تر
 توضیحات

پارام

 تر
 توضیحات

 فروشیقیمت عمده   اندیس خرده فروشان  

 هزینه تولید   iفروش تقاضای محصول خرده   

 هزینه نارضایتی مشتری برای تولیدکننده    قیمت فروش به مشتری نهایی  

   
ها برای ضریب جستجوگری مشتری

 iفروش خرده
 تابع سود تولیدکننده   

 iفروش تابع سود خرده    iفروش میزان سفارش کاال برای خرده   

   
-یتی مشتری برای خردههزینه نارضا

 iفروش 
 تابع سود کل زنجیره تامین   

    
حجم فروش مورد انتظار برای خرده 

 iفروش 
    

تاوان فروش از دست رفته مورد انتظار 

 iخرده فروش 

 هزینه کلی وفاداری برند     iهزینه سفارش خرده فروش     

ی رقابتی سر و کار دارد در حالتی که دو یا ها ضی است که با موقعیت، مدل ریاها نظریه بازی

ی مختلف سعی بر تصمیم گیری داشته باشند، از این نظریه ها چند شخص یا سازمان با هدف

شود و نحوه واکنش بازیکنان  می کنیم. در چنین موقعیتی که در طول بازی ایجاد می استفاده

تواند  می تمرکز دارد بنابراین به کارگیری آن در صنعت )اعضای زنجیره تامین( به تعارضات

را به هم نزدیک کند. همچنین برای واکنش رفتار ما در  ها تعارضات را در نظر بگیرد و یا آن

در تحلیل اعضای  ها مقابل رفتار رقبا این مدل کاربرد دارد. نحوه استفاده از تئوری بازی

 :باشد می زنجیره تامین به شرح زیر
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 ها در تحلیل اعضای زنجیره تامین نحوه استفاده از تئوری بازی. 3شکل

 

انجام خواهد  1افزار متمتیکا ویرایش دوم، کتاب یوگن دنها با نرمضمنا تجزیه و تحلیل داده

 -افزار جبری بسیار رایج، پدید آورده شده توسط شرکت ولفرمگرفت. این برنامه یک نرم

افزاری مورد نیاز در ریاضی و علوم طبیعی را در اختیار ه اکثر توابع نرمریسرچ است ک

دهد. در این بخش به دنبال ارائه مدلی هستیم که وضعیت در زنجیره کنندگان قرار میاستفاده

-باشد. ابتدا میتامین را بهینه نماید. با توجه به چند عاملی بودن مسئله دو مورد قابل تصور می

گیری برای هر عامل به صورت مستقل گرفته شود و به عبارتی که تصمیم توان تصورکرد

فروشان به دنبال بهینه کردن وضعیت خود در بازار باشند. تصور دیگری تولیدکننده و خرده

باشد. لذا در این فروشان و تولیدکننده میتوان داشت رویکرد همکارانه بین خردهکه می

 

1 . Eugen Dan 

 زنجیره تامین

 استکلبرگ تولید کننده

مبتنی بر / مطلوبیت
/  بهترین تصمیم

عدم /تعادل/بهینگی
 تعادل

 خرده فروشان

 مشتریان

ضریب جستجو گری 
 ندارند/ دارند 

 جان نش

مبتنی بر / مطلوبیت
/  بهترین تصمیم

عدم /تعادل/بهینگی
 تعادل

ه بهره گیری و پیاد

 سازی در صنعت

 ها استفاده از تئوری بازی

در جهت بهینگی، تعادل، 

 مطلبویت، زنجیره تامین

اعضای زنجیره تامین و 

 رویکرد بازار مشتری
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-رویکرد همکارانه و سپس شرایط متفاوت با رویکرد تصمیم قسمت ابتدا به شرایط متفاوت با

 شود.گیری مجزا پرداخته می

 الف( رفتار همکارانه

-در این حالت شرایط بازی استکلبرگ حاکم است به عبارت دیگر تولیدکننده قیمت عمده

-فروشی قیمت خردهکند و مشتریان با همکاری، با توجه به قیمت عمدهفروشی را تعیین می

فروش یکی است. در این حالت کنند. بنابراین قیمت فروش هر خردهوشی را تعیین میفر

توانند رفتار جستجوگری داشته باشند یا نداشته باشند. در ادامه این دو حالت به مشتریان می

 صورت کامل تشریح گردیده است.

 گری ندارندمشتریان رفتار جستجو 

فروش رید که شامل یک تولیدکننده و یک خردهیک زنجیره تامین دوسطحی را در نظر بگی

کند و به ازای هر واحد تولید می cاست. تولیدکننده یک نوع از محصوالت خود را با هزینه 

فروشان محصول را به قیمت فروشد. خردهفروش میبه دو خرده wآنها را به قیمت عمده 

فروش یکی باشد یا در هر دو خرده فروشند. این قیمت ممکنبه مشتریان می   فروشی خرده

-شوند. برای خردهاز طرف مشتریان محلی روبرو می   فروش با تقاضای نباشد. هر دو خرده

(، تقاضای ارضاء نشده به مقدار   ، اگر تقاضای محلی از مقدار سفارش فراتربرود )iفروش 

رابطه اخیر را       ین حالت آید. برای اینکه مشخص شود در ابدست می (     )

(     )به صورت 
توان گفت که در این حالت هزینه مشتریان از دهیم. مینشان می  

(     )   دست رفته به صورت 
باشد. الزم به ذکر است که در این مورد اگر می  

فروش و این هزینه به خردهمتحمل یک واحد هزینه فروش از دست رفته شود  iفروش خرده

دیگر نیز به علت عدم پاسخگویی تقاضا ارجاع داده شود سپس تولید کننده با هزینه از دست 

فروش مواجه خواهد شد. در این حالت رابطه بین تولیدکننده و خرده   دادن برند به اندازه 

-ان، قیمت را تعیین میفروشرابطه استکلبرگ است. یعنی تولیدکننده با توجه به واکنش خرده

 کنند.فروشی را تعیین میفروشان با توجه به قیمت عمده، قیمت خرده کند و سپس خرده
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باشد. می iفروش هزینه سفارش خرده    ( نشان داده شده است، 1همان طور که در جدول )

کند، لذا عرضه می محصول خود را   و    فروش به اندازه حداقل با توجه به اینکه خرده

. الزم به ذکر است که در این ((     )   )   شود با برابر می iفروش درآمد خرده

باشد. از طرف دیگر با توجه به می i فروش، حجم فروش مورد انتظار برای خرده    عبارت 

(     )فروش به اندازه اینکه هر خرده
نشده دارد و هزینه از دست رفتن تقاضای ارضاء   

باشد. لذا هزینه کلی وفاداری برند برای تولیدکننده به می    فروش برند نیز برای هر خرده

∑   صورت  (     )
  

 باشد.می    

 تابع سود کل زنجیره تامین باشد این تابع   با توجه به مطالب گفته شده در این قسمت اگر 

 شود.به صورت زیر نمایش داده می

   ∑     (   (     ))     (     )
        

   

    ∑ (     )
  

      

باشد. دهنده سود ناخالص تولیدکننده مینشان (   )در این حالت با توجه به اینکه مقدار 

  )رسد سود ناخالص برابر با با توجه به میزان سفارش که بدست تولیدکننده می

 )∑   
 
شود. اگر از این مقدار سود، هزینه از دست رفتن برند به اندازه می    

    ∑ (     )
   

  کسر گردد. سود خالص تولیدکننده برابر با عبارت زیر خواهد شد.    

   (   )∑        ∑ (     )
   

   
 
    

 مشتریان رفتار جستجوگری دارند 

فروش اول توانایی در این حالت مشتریان رفتار جستجوگرانه دارند، بدین معنی که اگر خرده

   با احتمال نمایند و فروشان دیگر مراجعه می-ارضای تقاضای آنها را نداشته باشد به خرده

در حقیقت،    فروشان دیگر مرتفع نمایند. احتمال توانند اختالف تقاضای خود را از خردهمی

از سوی خرده    دهد. لذا در این حالت مقدار ضریب رفتار جستجوگری مشتری را نشان می

(     )  مابقی تقاضا، به اندازه    شود و با احتمال تامین می iفروش 
، از سوی سایر   

(1) 

(7) 
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گردد. با توجه به این نکته، تابع سود کل زنجیره تامین و تامین کننده به فروشان تامین میخرده

  گردد.صورت زیر تعیین می

   ∑    (   (     (     )
    ))     (     )

   
   

         ∑ (     )
  

              

   (   )∑       ∑(     )
  

 

   

 

   

 

اندیشند و سعی در بهبود در این حالت هر یک از عوامل زنجیره تامین به منافع خود می

 وضعیت خود در زنجیره تامین دارند.

 یر همکارانهب( رفتار غ

فروش با هم ارتباط و همکاری ندارند. با فروشان در تعیین قیمت خردهدر این حالت خرده

تواند های قبل داده شد، در این حالت نیز شرایط متفاوتی میتوجه به توضیحاتی که در قسمت

 وجود داشته باشد که تصمیمات زنجیره به آن شرایط بستگی دارد. 

 حالت اول 

فروشان به فروش برونزا است و همچنین خردهاینکه در این حالت قیمت عمدهبا توجه به 

آوری هر یک از اجزای باید که رابطه سودصورت مستقل دنبال کسب منفعت خود هستند، می

زنجیره تامین را به صورت مستقل مورد محاسبه قرار دهیم. در این حالت توابع مطلوبیت هر 

-تابع سود خرده   آید. در این رابطه بدست می 4ق روابط یک از عوامل زنجیره تامین طب

حجم فروش مورد انتظار برای    تابع سود خرده فروش دوم، عبارت    فروش اول ، 

قیمت     ، i فروشتاوان فروش از دست رفته مورد انتظار خرده   ، عبارت iفروش خرده

سود فروش     تابع سود تولیدکننده،    فروش، ردهفروشی برونزا برای هر دو خعمده

  باشد.هزینه کلی وفاداری از دست رفته برند می   تولیدکننده و 

     (   (     ))     (     )
      

(5) 



 107 ...مشتری بازار رویکرد با تامین زنجیره درتحلیل بازی تئوری کاربرد

 

 

     (   (     ))     (     )
      

   (   )∑       ∑(     )
  

 

   

 

   

 

 حالت دوم 

-عبارت بدست می 3در این حالت توابع مطلوبیت هر یک از عوامل زنجیره تامین طبق روابط 

ین متغیری برونزا در ا    آید. با توجه به پارامترهای تعریف شده و توجه به این نکته که 

 ( خواهیم داشت: حالت است و همچنین با احتمال ضریب جستجوگری مشتری)

     (   (     (     )
    ))     (     )

      

     (   (     (     )
    ))     (     )

      

   (   )∑        ∑ (     )
   

   
 
    

فروشی برونزا است. به عبارت دیگر الزم به ذکر است که در حالت اول و دوم، قیمت عمده

در قیمت  ها کنند. آنفروش به صورت استکلبرگ بدنبال تولیدکننده عمل میهر دو خرده

کنند. به این علت که همزمان گیری میر مستقل، ولی همزمان تصمیمعمده ثابت به طو

کنند تعادل قیمت در بازی نش اتفاق میافتد. به عبارت بهتر یک استراتژی گیری میتصمیم

فروش یک مقدار افتد. به همین علت هر خردهفروشان اتفاق میمنحصر به فرد نش بین خرده

فروشان به این مقدار سفارش هیچکدام از خرده سفارش مطلوب منحصر به فرد دارد. در

خواهند که مقدار سفارش خود را عوض کنند. همچنین وقتی قیمت برونزا است، تنهایی نمی

گردد. به صورت خالصه فروش با جستجو در شرایط بازار تعیین میمقدار سفارش هر خرده

فروشان با توجه به خردهدر این حالت قیمت عمده فروشی توسط تولیدکننده تعیین شده و 

کنند. گیری میقیمت تعیین شده، به صورت همزمان در خصوص مقدار سفارش و ... تصمیم

 در این حالت هر کدام از اجزاء زنجیره تامین بدنبال کسب منفعت خود هستند.

(3) 

(4) 
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 حالت سوم 

. الزم آیدبدست می 9در این حالت توابع مطلوبیت هر یک از عوامل زنجیره تامین طبق روابط 

 9به صورت روابط  3باشد. لذا روابط متغیری درونزا می    به ذکر است که در این حالت 

  شوند.تعدیل می

     (   (     ))     (     )
      

     (   (     ))     (     )
      

   (   )∑       ∑(     )
  

 

   

 

   

 

 حالت چهارم 

آید. با بدست می 2در این حالت توابع مطلوبیت هر یک از عوامل زنجیره تامین طبق روابط 

باشد، همچنین متغیری درونزا در این حالت می    پارامترهای قبلی و توجه به این نکته که 

  ( خواهیم داشت: با احتمال ضریب جستجوگری مشتری)

     (   (     (     )
    ))     (     )

      

     (   (     (     )
    ))     (     )

      

   (   )∑        ∑ (     )
   

   
 
    

گردد. در این حالت فروشی به صورت درونزا تعیین میدر حالت سوم و چهارم قیمت عمده

 رسند؛ لذا بازار به تعیین قیمت هیچکدام از اجزاء زنجیره تامین به توافقی در قیمت نمی

 تصمیمات اجزاء زنجیره تامین است.پردازد و شرایط بازار حاکم بر می

 آوری اطالعاتجمع

کننده، در این قسمت به منظور انجام مطالعه موردی، نیاز به اطالعات مختلفی پیرامون تولید

های موجود شرکت باشد. به منظور دستیابی به این پارامتر از قیمتفروشان و مشتریان میخرده

(9) 

(2) 
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( 7ر شرکت قیمت محصوالت به صورت جدول )شود. در اطالعات ثبت شده داستفاده می

 آورده شده است.

 الیر به کارخانه درب از مانیس هرتن یبها  .5جدول

 با احتساب ارزش افزوده بهای پایه نام محصول

کیلوئی  31سیمان کیسه ای 

 تیپ دو

1131111 1735311 

 1723511 1121111 پنجسیمان کیسه ای تیپ 

 1181111 1111111 سیمان فله ای تیپ دو

 1111911 1171111 پنج سیمان فله ای تیپ

نوع قیمت مختلف وجود دارد؛ لذا به دلیل اینکه در مدل ارائه  4شود، همانطور که مشاهده می

شده یک محصول مورد بررسی قرار گرفته است، لذا در اینجا نیز ما یکی از محصوالت را 

باشد و ای تیپ دو میب شده سیمان فلهکنیم. محصول انتخابرای مطالعه موردی انتخاب می

کنیم. طبق اطالعات واحد لذا دیگر اطالعات مورد نیاز را نیز بر اساس این محصول برآورد می

ریال به ازای  911111ای تیپ دو در شرکت سیمان حسابداری صنعتی هزینه تولید سیمان فله

شود. لذا برآورد برآورد می 981111هر تن برآورد گردیده است. با احتساب ارزش افزوده 

باشد. به همین دلیل از نظر خبرگان استفاده کرده و نتیجه به این صورت آن بسیار مشکل می

باشد که حاصل حاصل شده است که هزینه هر واحد کمبود دو برابر حاشیه سود محصول می

برای کمبود، به  باشد. لذا هزینه کاهش اعتبارجمع سود از دست رفته و هزینه کاهش اعتبار می

باشد. که با توجه به قیمت محصول و هزینه تولید محصول برای میزان حاشیه سود محصول می

باشد. برآورد پارامترها و اطالعات مکفی در زمان حاضر ریال می 711111هر تن سیمان 

واقعی باشند. در  ها ( مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی بر آن بوده است که داده1583)

در مینیمم  91با عدد   فروشان و مشتریان است( که مربوط به اطالعات خرده5جدول )

 111در مینیمم تقاضا و با عدد  21با عدد    باشد.  می در ماکسیمم تقاضا 171تقاضا و با عدد 
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باشد.احتمال کمبود موجودی به نوعی حالت شکست و داشتن در ماکسیمم تقاضا می

-نوعی پیروزی قلمداد شود. این حالت مذکور برگرفته از توزیع برنولی میموجودی کافی به 

باشد. یکی از حاالت ممکن تابع تقاضای احتمالی، توزیع برنولی است. به این ترتیب ضریب 

فروشان )مشتریان( اگر با شکست یا کمبود موجودی روبرو شوند و جستجوگری برای خرده

شود. در اینجا با نظر خبرگان روبرو شوند، بررسی می اگر با پیروزی یا موجودی مورد نظر

مربوطه، باالترین حالت ممکن در راستای ضریب جستجوگری در نظر گرفته شد، که نشان 

درصد  41شود. به عبارت دیگر فروش )مشتری( با کمبود مواجه میدرصد مواقع خرده 91داد 

-موجودی مورد نظر مواجه میفروش )مشتری( با سطح خدمت کافی یا همان مواقع خرده

شوند. سپس دوباره با نظر خبرگان، کمترین حالت ممکن در راستای ضریب جستجوگری در 

شود. فروش )مشتری( با کمبود مواجه میدرصد مواقع خرده 41نظر گرفته شد، که نشان داد 

ظر فروش )مشتری( با سطح خدمت کافی یا همان موجوری مورد ندرصد مواقع خرده 91لذا 

شود. در نهایت به دلخواه و بدون هیچ ترجیحاتی احتمال ضریب جستجوگری را مواجه می

در نظر  9/1فروشی دوم و احتمال ضریب جستجوگری برای خرده 4/1فروش اول برای خرده

فروش طبق نظر ریال برای هر دو خرده 1711111گیریم. قیمت فروش به مشتری نهایی می

ریال  111111فروش و همچنین هزینه نارضایتی برای هر دو خرده خبرگان و برآورد قیمتها

 باشد.ها میطبق نظر خبرگان و برآورد هزینه

 فروشان و مشتریاناطالعات مربوط به خرده .3جدول

  پارامتر                

 خرده فروش

 2فروش خرده 1فروش خرده

 (      ) فرمی از    (      )  فرمی از      

   4/0 6/0 

   1200000 1200000 

   100000 100000 
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باشد. فرض مورد الف( در این حالت مشتریان رفتار جستجوگری ندارند و رویکرد همکارانه می

βنظر در اینجا به معنی  باشد. تابع سود مورد نظر در این شرایط که در قسمت قبل بیان می   

( تخمین زده شده است. پس از 2ر گرفتن پارامترهای برآورد شده در رابطه )گردید، با در نظ

گردد که مقدار سفارش برای جایگذاری مقدارهای مشخص در روابط تعریف شده تعیین می

قرار دارد.که این مقدار پس  111تا  21فروش دوم بین و برای خرده 171تا  91فروش اول بین خرده

ریال برای هر  981111تولید این محصول با احتساب ارزش افزوده از فاکتورگیری از هزینه 

به  1فروش و با استفاده از مینیمم و ماکسیمم تابع تقاضای هر یک تعیین شدند. کلمه درستخرده7

  باشد.برقرار و صحیح می   و    معنای آن است که در این بازه مقدار سفارش 

      

(

 
 

  (     )  

   ({

        
       

 

  
(      (       )  )     

)  

   ( {

         
       

        
  

 

  
    

)  

  ({

           
 

  
(       )

          

     

)  

  ({

          
 

  
(       )

          

     

)

)

 
 

 

 

1.True 

(9) 



 89، تابستان 35 ، شمارههمسال هفد –مه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی صلناف 719

 

باشد. به منظور بررسی رفتار تابع، نمودار سه بعدی آن را رسم تابع فوق یک تابع دو متغیره می

( نشان داده شده است. شکل زیر دارای طول، عرض و ارتفاع 4کنیم. این نمودار در شکل )می

گردیده است. که خطوط مشخص شده و تشکیل دهنده سانتیمتر رسم  1به اندازه  نسبتو با 

 باشد. می نقطه ماکسیمم نشان دهنده مقدار سفارش برای خرده فروش اول و دوم

 
 نمودار رفتار تابع سود در حالت همکارانه بدون رفتار جستجوی مشتریان .4شکل 

 

دستیابی به این  باشد. به منظورشود، تابع دارای ماکسیمم مطلق میهمان طور که مشاهده می

پردازیم. با پیش شرطی بر گرفته از ( می9نقطه به حل دستگاه دو معادله و دو مجهول رابطه )

پردازیم. نسبت مشتق جزئی تابع سود کل زنجیره تأمین در حالت  می مشتق جزئی به تحلیل

ان همکارانه بر مشتق جزئی میزان سفارش کاال برای خرده فروش اول و بر مشتق جزئی میز

  باشد. می سفارش کاال برای خرده فروش دوم در تساوی مقدار صفر پیش شرط
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 آید:به دست می 11، رابطه 8با جایگذاری روابط در دستگاه دو معادالت و دو مجهول رابطه 
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آید. همچنین کل سود می بدست 7/99و  7/89ترتیببه    و    با حل دستگاه مقادیر بهینه 

ریال. رابطه فوق با توجه به پیش شرط  44991111زنجیره تامین در این حالت برابراست با 

فروش دوم در نقاطی فروش اول و مقدار سفارش خردهمقدار سفارش خرده دهد کهنشان می

 دهد.باشند که مقدار تساوی، عدد صفر را جواب میدارای برقراری صحیح می

ب( رویکرد همکارانه با فرض اینکه مشتریان رفتار جستجوگری دارند. نحوه عملکرد در این 

باشد. نحوه تدوین تابع ت آن در تابع سود میباشد و تنها تفاوحالت نیز مشابه حالت قبل می

های برآورد شده را در تابع سود سود در این حالت در بخش قبل بیان گردید. در اینجا داده

باشد. لذا با استفاده از قرار داده، تابع دارای ماکسیمم مطلق یا به عبارت دیگر نقطه بهینه می

شود. افتن نقطه بهینه در این حالت پرداخته میرویکردی که در حالت قبل استفاده گردید به ی

همچنین کل  .آیدمی بدست 15/28و  81/83ترتیب به    و    با حل دستگاه مقادیر بهینه 

ریال. همانطور که اشاره گردید در  49491111سود زنجیره تامین در این حال برابر است با 

در بهینه کردن سود خود با توجه به شرایط این رویکرد هریک از اعضای زنجیره تامین سعی 

موجود دارند. از آنجایی که در شرایط چند عاملی ممکن است نقاط بهینه در دسترس نباشند، 

کنند. در شرایط چند عاملی دو نوع تعادل مورد بررسی قرار لذا نقاط تعادل اهمیت پیدا می

 گیرند که عبارتند از تعادل نش و تعادل استکلبرگ.می

(11) 
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حالت اول: رویکرد غیرهمکارانه در حالتی که مشتریان رفتار جستجوگرانه نداشته و قیمت  ج(

فروشان با استفاده از تعادل نش مقدار عمده فروشی یک متغیر برونزا باشد. در این حالت خرده

کنند. مراحل کننده میدهی به تولیدسفارش تعادلی خود را یافته و طبق آن اقدام به سفارش

باشد: ابتدا با استفاده از پارامترهای برآورد شده ئله تحت این شرایط به صورت زیر میحل مس

برای مطالعه موردی و توابع سود تدوین شده در بخش قبل، توابع سود عوامل مسئله را 

( آورده شده است. در این رابطه تابع سود 11کنیم. توابع سود مذکور در روابط )بازنویسی می

فروشها با استفاده از مقدارهای مینیمم و ماکسیمم سفارش آنها و هر یک از خردهزنجبره تامین 

 اند. سپس در تابع سود زنجیره تامین یا تولیدکننده جای گرفته
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شود، لذا به فروشان تعیین میاز آنجایی که متغیرهای تصمیم مسئله با توجه به توابع سود خرده 

شود. نمودارهای مذکور در شکل منظور شناسایی رفتار این توابع سود، نمودار آنها ترسیم می

برش در شکلهای مذکور نقاط ماکسیمم هستند که برای  ( آورده شده است. نقاط9( و )3)

 است. 111و برای خرده فروش دوم  171خرده فروش اول 

 
 انیمشتر یجستجو رفتار بدون یمکاربدون ه حالت در 1فروش خرده سود تابع رفتار مودار. ن2 شکل
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 یجستجو تاررف بدون یمکاربدون ه حالت در 5فروش خرده سود تابع رفتار نمودار(: 6)شکل

 انیمشتر

باشد، هر دو تابع دارای ماکسیمم فروشان مشخص میهمانطور که در نمودار توابع سود خرده

( 17باشد. به منظور یافتن نقطه تعادل نش برای مسئله از رابطه )مطلق یا به عبارتی نقطه بهینه می

  شود.استفاده می

{

   

   
  

   

   
  

 

  شود.( حاصل می15دستگاه دو معادله و دو مجهول ) 17در رابطه  11با جای گذاری روابط 

{
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 94/24و  49/99ترتیب به    و    مقادیر بهینه ( 17با حل دستگاه دو معادله و دو مجهول )

برای  53/1949242. همچنین میزان تابع سود هر کدام از عوامل نیز به صورت آیدمی بدست

برای  17/41414527فروش دوم و نهایتا رده برای خ 31/9499129فروش اول، خرده

 آید.تولیدکننده به دست می
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د( حالت دوم: رویکرد غیرهمکارانه در حالتی که مشتریان رفتار جستجوگرانه داشته و قیمت 

باشد و تنها تفاوت آن با عمده فروشی یک متغیر برونزا باشد. این حالت مشابه با حالت قبل می

باشد. با تحقیق در خصوص نحوه تعیین تابع سود در این حالت، میحالت قبل تابع سود آن 

ترتیب به    و    مقادیر بهینه آید. متغیرهای تصمیم و مقدار هرکدام از توابع سود بدست می

. همچنین میزان تابع سود هر کدام از عوامل نیز به صورت آیدمی بدست 17/21و  72/95

فروش دوم و نهایتا برای خرده 89/9892473اول  فروشبرای خرده 98/2398593

 آید.برای تولیدکننده به دست می 89/79924398

ه( حالت سوم: رویکرد غیرهمکارانه در حالتی که مشتریان رفتار جستجوگرانه نداشته و قیمت 

فروشی یک متغیر درونزا باشد. برای حل مسئله در این حالت و تعیین نقاط تعادلی عمده

ای تصمیم مسئله، از یک تعادل نش و یک تعادل استکلبرگ به طور همزمان استفاده متغیره

محاسبه کرده و  wشود. بدین منظور ابتدا برای خرده فروشان نقطه تعادل نش را برحسب می

، در تابع سود تولیدکننده، نقطه wفروشان بر حسب سپس با قرار دادن متغیرهای تصمیم خرده

کنیم. بدین منظور ابتدا توابع سود هرکدام از عوامل ید کننده محاسبه میرا برای تول wبهینه 

کنیم. توابع زنجیره تامین را برحسب پارامترهای برآورد شده برای مطالعه موردی محاسبه می

 ( آورده شده است. 14مذکور در روابط )
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 کنیم: استفاده می 13برای یافتن نقاط تعادلی نش مسئله، از رابطه 

{
 

 
   

   
  

   

   
  

                                                                          

  شود.حاصل می 19دستگاه دو معادله و دو مجهول  13در رابطه  14با جایگذاری روابط 

{
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فروشان به مقدار زیر ( متغیرهای تصمیم خرده12با حل دستگاه دو معادله و دو مجهول رابطه )

 آید.دست میب

    
         

     
    

           

      
  

فروشان در تابع سود تولیدکننده، تابع سود بصورت رابطه با قرار دادن متغیرهای تصمیم خرده

  گردد:( حاصل می19)

{
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گردد که به نقطه تعادل استکلبرگ برای مسئله ایجاد می  برحسب  19یابی رابطه با بهینه

فروشان نیز خرده میزان متغیرهای تصمیم  باشد. با تعیین میزان می w=14/7592932 صورت

فروش اول، لذا نهایتا میزان سود خرده آید.زیر بدست می 37/49و  98/44میزان  ترتیب بهبه 

و  -32549111، -91911111فروش دوم و تولیدکننده به ترتیب برابر است با خرده

(13) 
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رو فروشان با تابع سود منفی روبهگردد که در این حالت خرده. لذا مشاهده می119711111

 گردد و مقرون به صرفه نیست.لی در حقیقت تشکیل نمیشوند و لذا چنین نقطه تعادمی

و( حالت چهارم: رویکرد غیرهمکارانه در حالتی که مشتریان رفتار جستجوگرانه داشته و 

حالت نیز شیوه کار همچون حالت سوم فروشی یک متغیر درونزا باشد. در اینقیمت عمده

ار جستجوگری مشتریان نیز به آن افزوده باشد که رفتباشد و تنها تفاوت آن در تابع سود میمی

شود و لذا فروشان منفی میگردد. در این حالت نیز همچون حالت سوم، توابع سود خردهمی

 گردد.نقطه تعادل تشکیل نمی

 گیری و پیشنهادات تحقیقات آتینتیجه

و تحلیل یی که اشاره شد از شرایط استراتژیک و تجزیه ها با به کارگیری مدل ها نظریه بازی

تصمیمات و تعامالت با صنعت، امکان مطالعه روابط سازمانی با عوامل درونی و بیرونی را در 

کند. به گونه ای دیگر یکی از اهداف این نظریه پیش بینی  می جهت کسب نتیجه بهینه فراهم

ی تصمیم گیری است. این تئوری تعیین قیمت، نتیجه آن که از ها شرایط محتمل برای بازی

تواند بهینه عمل کند.  می هر یک از اعضای زنجیره تامین در راستای منافع جمعی را سوی

دهد  می ی مشابه در حالت مقایسه آشکار است که نشانها ی این پژوهش با پژوهشها یافته

یی از قبیل قیمت گذاری یک جانبه و سلطه نگر، ها مطالعات بررسی شده به طور کلی به جنبه

ازی استکلبرگ و جهت بهینگی و تعادل، زنجیره تامین چند سطحی )مشابه استفاده از تئوری ب

پژوهش حاضر یک تولید کننده و دو خرده فروش و یا دیگر حاالت متغیر در تعداد تولید 

ی رقابتی، استفاده از یک ها ی فازی، ارائه مدلها کننده، خرده فروش و فروشنده(، مدل

ی تامین کنندگی اشاره دارند اما ها گذاری، هزینهی سرمایه ها محصول منحصر به فرد، نرخ

پژوهش پیش رو با ایده ای نو آورانه از قیمت عمده فروشی درونزا و برونزا در دو حالت مجزا 

آورد و به  می بین تعامالت و روابط مراوده ای تولید کننده و خرده فروشان سخن به میان

برونزا و درونزا باید تابع بازار باشد و از دهد تامین قیمت در حالت  می صورت کاربردی نشان

هم مانند دیگر اعضای  ها عهده انحصاری تولید کننده و یا خرده فروش خارج است و باید آن
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زنجیره تامین نگاه خود را به بازار از دست ندهد و منتظر رویکرد و استراتژی آن باشند و با آن 

دهد که مشتری در قالب جستجو کردن  می همکاری کنند. همچنین عالوه بر موارد فوق نشان

 جهت مایحتاج خود به صورت احتمال )عدم قطعیت( تا چه میزان و با چه درجه ای از احتمال

ی خود را جبران نماید که این رویکرد برنامه ریزی صحیح و پیش بینی به ها تواند کمبود می

کند. به عبارتی  می تسهیلموقع اهداف توسط یک مدیر را برای سازمان و مشتریانش بسیار 

ی عمده فروشی درونزا و برونزا و همچنین از نظر بررسی رفتار ها دیگر از نظر بررسی قیمت

 مشتریان در حالتی که ضریب جستجو گری دارند یا ندارند از دیگر تحقیقات متفاوت

با دو باشند. این تحقیق  می باشند و در دیگر حاالت بیان شده تا حدودی شبیه هم دیگر می

گردد استفاده همزمان از تعادل  می خصیصه فوق الذکر بسط و گسترش داده شده است. اضافه

ی مختلفی طبق ها خورد. مدل می استکلبرگ و تعادل نش در این گونه تحقیقات کمتر به چشم

شرایط مختلف از جمله رویکردهای همکارانه )رفتار جستجوگرانه و عدم وجود رفتار 

یکرد غیرهمکارانه )حالت اول تا چهارم( در میان اعضای زنجیره تامین جستجوگرانه( و رو

بررسی گردید. در رویکرد اول حاالت همکارانه طبق شرایط رفتار جستجوگرانه مشتریان و 

عدم رفتار جستجوگرانه مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده گردید که در حالت رفتار 

یابد. این موضوع منطقاً نیز صحیح ره تامین افزایش میجستجوگرانه مشتریان، سود کلی زنجی

آورد و باشد زیرا زنجیره تامین شانس بیشتری برای تامین درخواست مشتریان به دست میمی

حالت، متشکل از شرایط  4شود. در رویکرد غیر همکارانه لذا باعث افزایش سود آن می

قرار گرفت. در رویکرد اول مشتریان  مختلف مشتریان و اعضای زنجیره تامین، مورد بررسی

گردد. در این حالت رفتار جستجوگرانه نداشته و قیمت عمده فروشی نیز توسط بازار تعیین می

یابد. در حالت دوم مشتریان رفتار سود کل زنجیره نسبت به حالت همکارانه کاهش می

د. در این حالت نسبت گردجستجوگرانه دارند و قیمت عمده فروشی نیز توسط بازار تعیین می

یابد اما نسبت به رویکرد مشابه در حالت به حالت قبلی سود کل زنجیره تامین افزایش می

شویم. در حالت سوم و چهارم به تعیین همکارانه با کاهش سود کل زنجیره تامین مواجه می

یان و شرایطی شامل تعیین قیمت عمده فروشی توسط تولیدکننده با رفتار جستجوگرانه مشتر
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عدم جستجوگری مشتریان پرداخته شد. در این شرایط نقطه بهینه برای تولید کننده منجر به 

شود. نکات و گردد و لذا چنین نقطه تعادلی ایجاد نمیفروشان میمنفی شدن توابع سود خرده

باشد: در مدل  می هایی در مورد مدل و پیشنهاد برای مطالعات آینده به صورت روبه روتوصیه

مورد بررسی در این پژهش فرض شده است که مشتریان دارای یک تابع تقاضای احتمالی 

توان از توان رفتار مشتریان را بر اساس قیمت محصول )قطعی( تعیین نمود، میباشند، لذا میمی

ساز وکار تخفیف در میان اعضای زنجیره تامین استفاده نمود، با توجه به اینکه مشاهده گردید 

توان زنجیره تامین را برای بیش از یک کند لذا مینده دو محصول مختلف تولید میتولیدکن

محصول در نظر گرفت و مشاهده گردید که به دلیل عدم رقابت برای تولیدکننده، هنگامی که 

نماید. برای برطرف پردازد قیمت باالیی را تعیین میتولیدکننده به تعیین قیمت محصول می

 توان از بیش از یک تولیدکننده به عنوان رقیب در پژوهش استفاده کرد.کردن این مشکل می
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