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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

در این پژوهش به بررسی سیاستهای قیمتگذاری و تعیین درجه سبز کاال در دو زنجیرهتأمین رقیب
پرداخته میشود .هر زنجیره شامل یک تولیدکننده و یک خردهفروش است که یک کاالی سبز را تولید
کرده و به مصرفکننده نهایی میرسانند .کاالهای تولید شده توسط این دو زنجیره جایگزین یکدیگر
هستند .این مسأله در دو حالت درنظر گرفته شده است؛ در حالت نخست فرض میشود تولیدکننده
رهبر بازار است اما در حالت دوم خردهفروش نقش رهبر بازار را عهدهدار خواهد بود .در هر دو حالت،
دولت بهعنوان یک عامل قوی ،بر بازار تأثیرگذار خواهد بود .نحوه تأثیرگذاری دولت بر زنجیرهها بدین
صورت است که دولت با برقراری یک سیستم یارانه/جریمه و نیز تعیین یک حداقل درجه سبز مشخص
برای کاالها ،جریمه و یا یارنهای را برای هر تولیدکننده درنظر خواهد گرفت .در این پژوهش باتوجه به
قیمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی و میزان یارانه و جریمه و همچنین توابع تقاضا ،تابع سود
تولیدکننده و خردهفروش ارائه میشود .سپس با استفاده از رویکرد نظریه بازیها ،قیمتهای تعادلی
عمدهفروشی و خردهفروشی و نیز درجه سبز تعادلی ارائه میشود .نتایج عددی نشان میدهد که بازی
خردهفروش-استکلبرگ ،شرایط بهتری را برای اعضای زنجیره و محیط زیست فراهم میکند و این تأثیر
با میزان رقابت بین اعضا رابطه مستقیم دارد.

دریافت 1400/02/11
پذیرش 1400/05/30
(مقاله پژوهشی)
کلمات کلیدی:
زنجیرهتأمین سبز
نظریه بازی
قیمتگذاری
دخالت دولت
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مقدمه1

در سالهای گذشته ،نگرانیهای زیستمحیطی ،فشارهای نظارتی و
رقابتی ،سازمانها را به سمت زنجیرههای تأمین سبز سوق داده است
[ .]1در این شرایط زنجیرهتأمین سبز میتواند بهعنوان تحولی نو در
مدیریت منابع ،موجب به حداقل رساندن تأثیرات زیستمحیطی شود
[ .]2سبز کردن زنجیرهتأمین بهمعنای درنظر گرفتن معیارهای
زیستمحیطی در تمام سطوح زنجیره ،از تأمینکننده و تولیدکننده تا
مصرفکننده نهایی میباشد [ .]3در این راستا ،دولتها بهمنظور تشویق
تولیدکنندگان کاالهای سبز ،اقدام به تصویب سیاستها و آییننامههای
حمایتی نمودهاند [ .]4بهعبارتی میتوان گفت ازآنجاکه دولت
قدرتمندترین تصمیمگیرنده در بازار است ،میتواند برای کاهش آلودگی
و افزایش پایداری محصوالت ،قوانینی را وضع نماید [.]5
* نویسنده مسئول :انور محمودی
تلفن087-33664600 :؛ پست الکترونیکیanwar.mahmoodi@uok.ac.ir :

باتوجه به جذابیت و اهمیت روزافزون کاالهای سبز و افزایش تمایل
مصرفکنندگان نسبت به مصرف این کاالها ،بهمنظور دستیابی به بهترین
کارایی ،لزوم بررسی و مطالعه رفتار و عملکرد تولیدکنندگان،
خردهفروشان و زنجیرههای تأمین کاالهای سبز نیز افزایش یافته است.
از طرفی با ورود دولت به بازار کاالهای سبز و اعمال مقرراتی در جهت
حفظ محیط و نیز پاسخگویی به افکار عمومی ،تولیدکنندگان و
خردهفروشهای کاالهای سبز ناچار به اتخاذ سیاستهایی جهت
پاسخگویی به اقدامات دولت هستند.
باتوجه به موارد فوق و همچنین با مطالعه ادبیات موجود مشخص
شد که بیشتر مطالعات صورت گرفته ،به بررسی رقابت و یا همکاری بین
تولیدکننده و خردهفروش در یک زنجیره سبز پرداختهاند .تعدادی از
مطالعات نیز بر نحوه تقابل یک زنجیرهتأمین سبز و یک زنجیرهتأمین
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غیرسبز تمرکز نمودهاند .موارد گفته شده باتوجه به گرایش روزافزون
زنجیرههای تأمین به تولید کاالهای سبز با کاستیهایی روبهرو است.
از طرفی ،اکثر تحقیقات موجود نقش دولت را به یک تشویقکننده
محدود کردهاند که این مورد نیز باتوجه به اقدامات سختگیرانه دولتهای
کنونی در مواجهه با آلودگیهای محیطی نمیتواند پاسخگوی نیازهای
دنیای واقعی باشد.
امروزه بسیاری از خردهفروشان کوچک و بزرگ در سراسر دنیا
بهمنظور کسب مزیت رقابتی و نشان دادن نقش خود در جلوگیری از
آلودگی محیط و نیز به خطر افتادن سالمت انسانها ،تصمیم به شرکت
در برنامههای مربوط به تولید کاالی سبز گرفتهاند .دخالت شرکتهای
خردهفروشی یا بهصورت مشارکت در بازیافت مواد موجود در بستهبندی
کاالها و یا بهصورت سرمایهگذاری مستقیم در تولید کاالی سبز میباشد.
بهعنوان مثال خردهفروشی تریدر جوز ( )Trader Joe'sدر چند سال
گذشته بیش از  670میلیون پوند مواد از جمله مقوا ،بستهبندیهای
پالستیکی و سطلهای پالستیکی را بازیافت کرده است و همچنین با
سرمایهگذاری  200میلیون دالری در سال  ،2020بستهبندی بیش از
 150محصول را با از بین بردن اجزای اضافی بهبود داده است که نتیجه
این تالش ،حذف  2میلیون پوند بستهبندی پالستیکی از محصوالت بوده
است [.]6
باتوجه به موارد گفته شده و نیز درنظر گرفتن این مورد که در اکثر
پژوهشهای موجود سرمایهگذاری برای تولید کاالی سبز برعهده
تولیدکننده درنظر گرفته شده است ،بهمنظور پر کردن خأل موجود ،در
این پژوهش فرض میشود هزینه تولید کاالی سبز بر عهده خردهفروش
میباشد.
در این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به سواالت زیر خواهیم بود:
 )1تأثیر دخالت دولت در درجه سبز کاال ،قیمتها و سود زنجیرهها
چگونه است؟
 )2ساختار رهبری زنجیره (تولیدکننده-استکلبرگ و یا خردهفروش-
استکلبرگ) چه تأثیری بر قیمت و درجه سبز کاال دارد؟
بهمنظور پاسخگویی به سواالت فوق ،در این پژوهش ،به بررسی
رقابت بین دو زنجیرهتأمین دوسطحی که هر کدام شامل یک تولیدکننده
و یک خردهفروش است ،پرداخته میشود .در سناریوی اول تولیدکننده
رهبر بازار است اما در سناریوی دوم خردهفروش این نقش را برعهده
میگیرد .هر تولیدکننده یک کاالی سبز تولید میکند که این کاالها
جایگزین هم هستند و هر کاال توسط یک خردهفروش و در یک بازار
مشترک بهدست مصرفکننده میرسند .الزم به ذکر است در این تحقیق
دولت حداقل درجه سبزی را بهمنظور اعطای یارانه و یا اعمال جریمه
درنظر خواهد گرفت.

 .2مرور ادبیات
در این بخش ،در ابتدا ادبیات موضوع رقابت در زنجیرههای تأمین سبز
در زیربخش  1-2مرور میشود .سپس نقش دولت در توسعه زنجیرههای
تأمین سبز در زیربخش  2-2مرور میگردد .در نهایت ،سهم پژوهش
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جاری در زیربخش  3-2ارائه میشود.
 .1-2رقابت در زنجیرههای تأمین سبز
هوانگ و همکاران [ ]7به بررسی برهم کنش چند تأمینکننده ،یک
تولیدکننده و یک خردهفروش در یک زنجیرهتأمین سبز پرداختند.
بصیری و حیدری [ ]8اثر رقابت و همکاری بین اجزای یک زنجیرهتأمین
که یک کاالی سبز و یک کاالی غیرسبز تولید میکرد را بررسی کردند.
چن و همکاران [ ]9به بررسی سیاستهای قیمتگذاری و استراتژیهای
سبز در یک زنجیرهتأمین سبز با رقابت عمودی و افقی پرداختند که
شامل یک تولیدکننده سبز ،یک تولیدکننده سنتی و یک خردهفروش
مشترک بود .حافظالکتب [ ]10به بررسی دو زنجیرهتأمین سبز ،متشکل
از دو تولیدکننده و دو خردهفروش که کاالی قابل تعویض میفروشند،
پرداخت .پانجا و موندال [ ]11رقابت بین تولیدکننده و خردهفروش را
در یک زنجیرهتأمین سبز و با درنظر گرفتن شرایط مختلف برای تقاضای
بازار مورد بررسی قرار دادند.
در بیشتر پژوهشهای انجام شده بهویژه در سالهای گذشته همانند
[ ]13[ ،]12و [ ]14فقط به بررسی تصمیمات خردهفروش و تولیدکننده
در یک زنجیرهتأمین سبز پرداخته شده است .همچنین تعدادی از مقاالت
ارائه شده مانند [ ]15و [ ]16به بررسی برقرار ساختن و یا عدم
برقرارسازی کانالهای فروش مستقیم توسط تولیدکنندگان پرداختهاند.
سایر پژوهشها همانند [ ]17و [ ]18که رقابت بین زنجیرههای مجزا را
مورد بررسی قرار دادهاند نیز بیشتر بر رقابت بین یک زنجیره سبز و یک
زنجیره غیرسبز متمرکز شدهاند؛ درحالیکه در این پژوهش باتوجه به
گرایش روزافزون برندهای جهانی به تولید کاالهای سبز ،سعی شده است
مدلی برای رقابت بین دو زنجیره سبز ارائه گردد.
 .2-2نقش دولت در توسعه زنجیرههای تأمین سبز
در این بخش نحوه دخالت دولت در بازار کاالهای سبز بررسی میشود.
شو [ ]12به بررسی تعامالت بین تولیدکنندگان و تأمینکنندگان
تحت مداخله دولت پرداخت و نشان داد که مداخله مالی توسط دولت
تأثیر قابل توجهی در قدرت چانهزنی نسبی اعضای یک زنجیرهتأمین
سبز در مذاکرات دارد .شو و چن [ ]19با بررسی اثر دخالت دولت در
یک زنجیرهتأمین سبز به این نتیجه رسیدند که بهمنظور کسب سود،
دولت باید سیاست مالیات و یارانه را اتخاذ کند .جین و می [ ]20به
بررسی نحوه کنش بین دولت و تأمینکنندگان پرداختند و دریافتند
ضروری است که دولت مجازاتهایی را برای کاالهای غیرسبز درنظر
بگیرد .مدنی و راستی-برزوکی [ ]17در رقابت بین یک زنجیره سبز و
یک زنجیره غیرسبز ،دولت را بهعنوان رهبر بازار درنظر گرفتند .در این
تحقیق دولت برای کاالهای سبز یارانه و برای کاالهای غیرسبز مالیات
درنظر خواهد گرفت .یانگ و شیائو [ ]21اثر یارانه دولتی را بر یک زنجیره
سبز مورد ب ررسی قرار دادند و دریافتند دخالت دولت همیشه برای
زنجیرهتأمین سبز مفید نیست .لوی و همکاران [ ]22با درنظر گرفتن
کانالهای چندگانه در یک زنجیرهتأمین ،تأثیر یارانه دولتی را بر این
زنجیره بررسی کردند .سان و همکاران [ ]23تأثیر سرمایهگذاری سبز از
طرف تولیدکننده و یا تأمینکننده را در یک زنجیرهتأمین و با درنظر
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ن

گرفتن یارانه دولتی بررسی کردند.
تحقیقات فوق و اکثر تحقیقات انجام شده در این حوزه بیشتر بر
بررسی تأثیر یارانههای دولتی متمرکز هستند .مطالعاتی که جریمههای
دولتی را نیز درنظر گرفتهاند ،معموالا مرزبندی خاصی برای کاالی سبز
و غیرسبز درنظر نگرفتهاند اما در این پژوهش دولت با تعریف پارامتری
ب رای تعیین حداقل درجه سبز ممکن برای کاال ،مشخص خواهد کرد که
تولیدکننده یارانه دریافت خواهد کرد و یا جریمه خواهد شد.
 .3-2سهم پژوهش حاضر
برای نشان دادن سهم اصلی این مطالعه در ادبیات موجود ،جدول ()1
ارائه شده است که شامل مقایسهای مختصر در میان ادبیات مربوطه و
براساس مفروضات اصلی است.
مسأله مورد بررسی در این پژوهش ،بررسی رقابت بین دو
زنجیرهتأمین سبز است که هر کدام یک کاالی سبز که جانشین هم
هستند را به بازار عرضه میکنند .وجه ممیزه مسأله موردنظر با ادبیات
موجود ،رقابتی بودن زنجیرههای تأمین و همچنین دخالت دولت با
استفاده از سیستم یارانه/جریمه است .به این صورت که دولت بهعنوان
ناظر ،تولیدکنندهای را که درجه سبز کاالیش از حداقل درجه سبز تعیین
شده توسط دولت کمتر باشد جریمه ،و تولیدکنندهای را که درجه سبز
کاالیش از کمینه درجه سبز تعیین شده بیشتر باشد ،تشویق خواهد کرد.
درون هر زنجیره نیز بین تولیدکننده و خردهفروش ،رقابت تولیدکننده-
استکلبرگ (در حالت اول) و خردهفروش-استکلبرگ (در حالت دوم)
برقرار است .عمدهترین تفاوتهای پژوهش حاضر نسبت به ادبیات موجود
را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
جدول ( :)1برخی از مقاالت مرور شده در این پژوهش
مرجع

نوع کاال
غیرسبز سبز

نوع رقابت

دخالت دولت
جریمه

✓

درون زنجیره

[]19

✓

✓

بین زنجیره

✓

[]20

✓

✓

درون زنجیره

✓

[]17

✓

✓

[]12

یارانه

رهبر-پیرو

✓

MS & RS

✓

-

✓

✓

MS

[]21

✓

درون زنجیره

✓

✓

MS & RS

[]24

✓

درون زنجیره

✓

MS

✓

بین زنجیره

✓

-

[]26

✓

درون زنجیره

✓

MS

[ ]7

✓

درون زنجیره

[]25

✓

MS

✓

درون زنجیره

✓

MS

✓

بین زنجیره

✓

MS

[]28

✓

✓

بین زنجیره

✓

MS

[]29

✓

✓

درون زنجیره

MS

[]15

✓

درون زنجیره

MS

[]23

✓

درون زنجیره

پژوهش حاضر

✓

بین زنجیره

[]27

✓

[]10

✓

✓

دخالت دولت در مدل میباشد .در پژوهشهای پیشین مانند [ ]17و []4
که به بررسی زنجیرههای با کاالهای سبز و غیرسبز پرداختهاند معموالا
مرزبندی خاصی توسط دولت بهمنظور جداسازی کاالهای سبز و غیرسبز
انجام نشده است و فقط به این مورد بسنده شده است که برای کاالهای
سبز ،یارانه و برای کاالهای غیرسبز جریمهی خاصی اعمال میشود؛ اما
در این پژوهش دولت با تعیین حداقلی برای درجه سبز کاال ،میزان یارانه
و جریمه را برای هر تولیدکننده مشخص میکند.
در تحقیقاتی همانند [ ]21و [ ،]28شیوه دخالت دولت همانند
پژوهش حاضر است اما تفاوت این دو تحقیق در این است که در []21
رقابت تولیدکننده-استکلبرگ و خردهفروش-استکلبرگ در بین اجزای
یک زنجیرهتأمین بررسی شده است و در [ ]28به رقابت بین یک زنجیره
سبز و یک زنجیره غیرسبز با درنظر گرفتن بازی تولیدکننده-استکلبرگ
و پرداخت هزینه سبزسازی از سوی تولیدکننده پرداخته شده است.
یکی دیگر از مواردی که در تحقیقات پیشین به حد کافی مورد توجه
قرار نگرفته است ،توانایی خردهفروشان در سرمایهگذاری بهمنظور تولید
کاالی سبز است .در همه مطالعات فوق ،فرض بر این است که
سرمایهگذاری سبز بهعهده تولیدکننده است اما همانطور که پیشتر
گفته شد در حال حاضر بسیاری از خردهفروشان بهمنظور کسب مزیت
رقابتی اقدام به سرمایهگذاری سبز نمودهاند؛ بههمین دلیل در این
پژوهش فرض بر این است که هزینه سرمایهگذاری سبز برعهده
خردهفروشان است.
در مطالعاتی مانند [ ]17[ ،]25[ ،]19و [ ]10که رقابت بین دو
زنجیره را بررسی کردهان د ،دو منبع اول ،در درون هر زنجیره حالت
همکاری بین اعضا را درنظر گرفتهاند .منبع [ ]17رقابت بین یک زنجیره
سبز و غیرسبز را در حالت تولیدکننده-استکلبرگ بررسی کرده است و
منبع [ ]10رقابت بین زنجیرهای را با درنظر گرفتن یارانه و ساختار بازی
تولیدکننده-استکلبرگ درنظر گرفته است .الزم به ذکر است تمامی
منابع فوق ،پرداخت هزینه سبزسازی را از سوی تولیدکننده درنظر
گرفتهاند.

-

بین زنجیره

✓
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MS & RS

یکی از جنبههای تمایز این پژوهش نسبت به ادبیات موجود ،نحوه

 .3مدل مسأله و روش حل
 .1-3شرح مسأله
در این پژوهش دو زنجیرهتأمین سبز رقیب درنظر گرفته شده است که
هر کدام شامل یک تولیدکننده سبز و یک خردهفروش هستند .فرض
شده است تابع تقاضا بهصورت قطعی و وابسته به قیمت و درجه سبز
کاال میباشد .همچنین فرض شده است هر تولیدکننده یک کاالی سبز
تولید و از طریق خردهفروش بهفروش میرساند که این کاالهای سبز
جایگزین هم هستند .در این مدل هر دو زنجیره رقیب ،دارای قدرت برابر
هستند ،اما در درون زنجیرهها ،در حالت اول تولیدکننده نقش رهبر بازی
استکلبرگ (تولیدکننده-استکلبرگ) را عهدهدار است و در حالت دوم
خردهفروش این نقش را برعهده خواهد داشت (خردهفروش-استکلبرگ).
شکل ( )1ساختار شماتیک مدل را نشان میدهد.

نوروزی فصیح و محمودی :ق متگذار و تع ن رجه سبز حص ل ر زنج هها تأ ن رق ب با رنظ گ فتن خا ت و ت
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)1,2
پارامترها
𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

𝛾
𝑖𝛿

𝜆
𝑖𝜇
شکل ( :)1ساختار بازی در درون و بیرون زنجیره

در این مدل ،مداخله دولت بهعنوان یک عنصر مهم بازار درنظر گرفته
شده است .در این پژوهش بهمانند [ ]21و [ ،]28دخالت دولت بهصورت
مکانیزم یارانه/جریمه درنظر گرفته شده است .این مکانیزم به این صورت
است که دولت یک درجه سبز کمینه را برای کاالهای سبز درنظر
میگیرد؛ اگر درجه سبز کاالهای تولید شده ،از درجه سبز کمینه تعیین
شده توسط دولت بیشتر باشد ،تولیدکننده یارانه دریافت میکند اما اگر
درجه سبز کاال کمتر از حد تعیین شده باشد ،آن تولیدکننده مشمول
جریمه میشود .جریمه و یارانه اعمال شده برای هر تولیدکننده دارای
یک ضریب تعدیل است که این ضریب نیز توسط دولت تعیین میشود.
همانطور که قبالا نیز گفته شد ،در این تحقیق و در هر دو حالت،
هزینه سرمایهگذاری سبز برعهده خردهفروش خواهد بود .الزم به ذکر
است مطابق با ادبیات موجود از جمله مراجع [ ]21و [ ،]28یارانه و
جریمه اعمال شده از طرف دولت ،بر تابع سود تولیدکننده اثرگذار خواهد
بود.
در این مسأله ،قیمت عمدهفروشی یک متغیر تصمیم برای
تولیدکننده است و درجه سبز کاال و قیمت خردهفروشی ،متغیرهای
تصمیم خردهفروش میباشد .هدف این مسأله دستیابی به مقدار بهینه
قیمت عمدهفروشی ،قیمت خردهفروشی و درجه سبز کاال ،بهگونهای
است که میزان سود هر زنجیره ماکزیمم شود.
نمادگذاری مسأله بهصورت زیر است:
اندیس
𝑖
𝑛

مجموعه نشاندهنده شماره کاال ()𝑖 = 1,2
مجموعه نشاندهنده شماره سناریو ()𝑛 = 1,2

توابع
𝑖𝑑
𝑀
𝑛𝑖𝜋
𝑅
𝑛𝑖𝜋

تابع تقاضا برای کاالی 𝑖ام)𝑖 = 1,2( 𝑑𝑖 ≥ 0 ،
تابع سود تولیدکننده 𝑖 در سناریو 𝑛 (= 𝑛 ;𝑖 = 1,2
)1,2
تابع سود خردهفروش 𝑖 در سناریو 𝑛 (= 𝑛 ;𝑖 = 1,2

بازار پایه برای کاالی 𝑖ام)𝑖 = 1,2( 𝑎𝑖 ≥ 0 ،
ضریب حساسیت تقاضای خردهفروش 𝑖 به قیمت خودش،
)𝑖 = 1,2( 𝑏𝑖 ≥ 0
هزینه تولید کاالی 𝑖ام)𝑖 = 1,2( ،
ضریب حساسیت تقاضای خردهفروش 𝑖 به قیمت رقیب،
)𝑖 = 1,2( 𝑏𝑖 > 𝛾 ≥ 0
ضریب حساسیت تقاضای تولیدکننده 𝑖 نسبت به سطح
سبز خودش ()𝑖 = 1,2
ضریب حساسیت تقاضا نسبت به سطح سبز رقیب𝛿𝑖 > ،
𝜆≥0
ضریب هزینه سرمایهگذاری سبز برای کاالی 𝑖ام𝑖 =( ،

)1,2

متغیرهای تصمیم
𝑛𝑖𝑝
𝑛𝑖𝑤
𝑛𝑖𝜃

قیمت نهایی کاالی 𝑖ام در سناریو 𝑛𝑖 =( 𝑝𝑖𝑛 ≥ 0 ،

)1,2; 𝑛 = 1,2
قیمت عمدهفروشی کاالی 𝑖ام در سناریو 𝑛𝑤𝑖𝑛 ≥ 0 ،
()𝑖 = 1,2; 𝑛 = 1,2
درجه سبز کاالی 𝑖ام در سناریو 𝑛𝑖 =( 𝜃𝑖𝑛 ≥ 0 ،
)1,2; 𝑛 = 1,2

 .2-3مدلسازی مسأله
در این پژوهش فرض شده است مصرفکنندگان نسبت به قیمت و درجه
سبز کاال حساس هستند .هنگامیکه درجه سبز یک زنجیره دچار اختالل
شود و یا درجه سبز زنجیره رقیب بهبود یابد ،مصرفکنندگان به خرید
از زنجیره رقیب روی میآورند .این شرایط هنگامی که قیمت فروش یک
زنجیره افزایش یابد و یا قیمت فروش زنجیره رقیب کاهش یابد نیز
صادق است .در اینجا از یک مدل تقاضای خطی استفاده شده است که
نسبت به قیمت خردهفروشی زنجیره و رقیب آن و همچنین نسبت به
درجه سبز کاال و درجه سبز زنجیره رقیب ،خطی است .تابع تقاضای
زنجیرهتأمین سبز ،مشابه مدل [ ]30و [ ،]31به شکل زیر است:
()1

𝑖 ; 𝑛𝑗𝜃𝜆 𝑑𝑖 = 𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 𝑝𝑖𝑛 + 𝛾𝑝𝑗𝑛 + 𝛿𝑖 𝜃𝑖𝑛 −
= 1,2 & 𝑗 = 3 − 𝑖; 𝑛 = 1,2

در ادامه تعدادی از مهمترین فرضیات درنظر گرفته شده در این
پژوهش بیان شده است:
فرض )𝑏𝑖 > 𝛿𝑖 ( :1
این فرض بدین معناست که تقاضا برای محصول سبز ،بیشتر از اینکه
به درجه سبز وابسته باشد ،تحت تأثیر قیمت خردهفروشی است ]15[ .و
[ ]18مهمترین منابعی هستند که این فرض را در مسأله خود وارد
کردهاند.
فرض  :2دولت برای تولید هر واحد کاالی سبز ،یارانه/جریمهای به میزان
)  𝑠 = 𝑘𝜃0 (𝜃𝑖 − 𝜃0برای تولیدکننده درنظر میگیرد که در آن 𝜃0
حداقل سطح سبز برای دریافت یارانه است و 𝑘 عامل تعدیل دولت در
ارائه یارانه/جریمه به تولیدکننده است .اگر  𝜃𝑖 ≥ 𝜃0در این صورت یارانه

ن
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برابر است با )  𝑘𝜃0 (𝜃𝑖 − 𝜃0و در غیر این صورت جریمه برابر است با
)  .−𝑘𝜃0 (𝜃𝑖 − 𝜃0در این پژوهش نیز به مانند [ ]28و [ ]21از مکانیزم
باال برای بررسی دخالت دولت در زنجیرههای سبز استفاده شده است.
فرض  :3هزینه سرمایهگذاری سبز برای کاال به سطح سبز وابسته است
𝜇
و برابر  𝐼 = 2𝑖 𝜃𝑖2درنظر گرفته میشود .این تابع هزینه برای اولین بار
در [ ]32و سپس در [ ]12استفاده شد.
باتوجه به مطالب باال تابع سود تولیدکننده و خردهفروش به شکل
زیر نشان داده میشود:
𝑀
𝑛𝑖𝜋
𝐼 = (𝑤𝑖𝑛 − 𝑐𝑖 + 𝑠)𝑑𝑖 −

()2

= (𝑤𝑖𝑛 − 𝑐𝑖 + 𝑘𝜃0 (𝜃𝑖𝑛 − 𝜃0 ))(𝑎𝑖 −
𝑏𝑖 𝑝𝑖𝑛 + 𝛾𝑝𝑗𝑛 + 𝛿𝑖 𝜃𝑖𝑛 − 𝜆𝜃𝑗𝑛 ); 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 3 −
𝑖; 𝑛 = 1,2

و
()3

𝑖𝑑) 𝑛𝑖𝑤 = (𝑝𝑖𝑛 −
= (𝑝𝑖𝑛 − 𝑤𝑖𝑛 )(𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 𝑝𝑖𝑛 + 𝛾𝑝𝑗𝑛 + 𝛿𝑖 𝜃𝑖𝑛 −
𝜇 2
𝑛𝑖𝜃 𝑖 𝜆𝜃𝑗𝑛 ) −
; 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 3 − 𝑖; 𝑛 = 1,2

𝑅
𝑛𝑖𝜋

2

 .3-3روش حل مسأله
 .1-3-3سناریو اول (تولیدکننده-استکلبرگ)
برای حل مسأله باتوجه به وجود رقابت درون و بیرون زنجیرهای از
تکنیکهای نظریه بازیها استفاده میشود .توالی زمانی تصمیمگیریها
در بازی تولیدکننده-استکلبرگ ،به شکل زیر است:
 )1ابتدا تولیدکنندگان قیمت عمدهفروشی کاالی خود را تعیین
میکند.
 )2خردهفروشها پس از مشاهده قیمت عمدهفروشی ،قیمت
خردهفروشی و درجه سبز خود را بهصورت همزمان تعیین میکنند.
در نتیجه عالوه بر رقابت استکلبرگ در یک زنجیره ،یک رقابت بین
زنجیرهها و در سطح خردهفروشی وجود دارد .با استفاده از تکنیک
استنتاج بازگشتی ابتدا تعادل نش خردهفروشها با فرض قیمتهای
عمدهفروش داده شده ارائه میشود.
𝛿2

قضیه  :1با فرض 𝑖𝑏 ،𝜇𝑖 > 2قیمت و درجه سبز تعادلی برای
𝑖

خردهفروش با استفاده از روابط ( )4و ( )5بهدست خواهد آمد.
()4
()5

𝑖𝜇 𝑗𝑍 𝑇𝑗 𝑤𝑖1 − 𝑆𝑗 𝑤𝑗1 𝜇𝑖 +
𝑗 & ; 𝑖 = 1,2
𝐻
𝑖=3−
) 𝑗𝑍 𝛿𝑖 (−𝐺𝑗 𝑤𝑖1 − 𝑆𝑗 𝑤𝑗1 +
= 𝜃𝑖1
𝑗 & ; 𝑖 = 1,2
𝐻
𝑖=3−
= 𝑝𝑖1

مقادیر 𝐻 𝐺𝑖 ،𝑆𝑖 ،𝑇𝑖 ،و 𝑖𝑍 در پیوست شماره  1آورده شده است.
اثبات :اثبات در پیوست شماره  2آورده شده است.
همانطور که پیشتر گفته شد ،بین خردهفروش و تولیدکننده هر
زنجیره ،رقابت استکلبرگ وجود دارد ،بنابراین روابط مربوط به قیمت
خردهفروشی و درجه سبز کاال در تابع سود تولیدکنندگان جایگذاری
میشود.
𝐻
قضیه  :2تحت فرض
𝑖𝛿 𝑗 𝐺

<  ،𝑘𝜃0بازی ایستا بین دو تولیدکننده دقیقاا

یک تعادل نش دارد که از رابطه زیر بهدست میآید.
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2𝑈𝑖 𝑉𝑖 (−𝑉𝑗 𝑌𝑖 +𝑋𝑖 𝑍𝑗 −𝐻𝑈𝑗 (𝑐𝑖 +𝑘𝜃02 )+

)
𝑖;

𝑤𝑖1

)) (𝑆𝑗 𝑋𝑖 +𝑉𝑗 (𝛾𝑇𝑖 +𝜆𝐺𝑖 𝛿𝑗))(−𝑉𝑖 𝑌𝑗 +𝑋𝑗 𝑍𝑖 −𝐻𝑈𝑖 (𝑐𝑗 +𝑘𝜃02
)) 𝑗𝛿 𝑖𝐺𝜆(𝑆 𝑋 +𝑉 (𝛾𝑇 +𝜆𝐺𝑗 𝛿𝑖 ))(𝑆𝑗 𝑋𝑖 +𝑉𝑗 (𝛾𝑇𝑖 +
𝑈( 𝑖 𝑗 𝑖 𝑗 −4
)
𝑗 𝑉 𝑖 𝑉 𝑗𝑈 𝑖

(
=

𝑖 = 1.2; 𝑗 = 3 −

مقادیر 𝑖𝑈 𝑌𝑖 ،𝑉𝑖 ،و 𝑖𝑋 در پیوست شماره  1آورده شده است.
اثبات :اثبات در پیوست شماره  2آورده شده است.
 .2-3-3سناریو دوم (خردهفروش-استکلبرگ)
همانطور که پیشتر بیان شد ،در این حالت و در درون هر یک از
زنجیرههای تأمین ،خردهفروش بهعنوان رهبر بازی استکلبرگ ایفای
نقش خواهد کرد .در این سناریو نیز مانند سناریوی اول هزینه
سرمایهگذاری سبز برعهده خردهفروش است.
عالوه بر موارد بیان شده ،فرض بر این است که در این سناریو قدرت
دو زنجیره برابر است .ازآنجاکه در این سناریو تولیدکننده نقش پیرو را
عهدهدار است ،لذا در مرحله نخست باید مقدار  𝑤𝑖2را محاسبه نمود.
باید درنظر داشت قیمت خردهفروشی برابر با حاصل جمع قیمت
عمدهفروشی و سود حاشیهای خردهفروش است که بهصورت زیر نشان
داده میشود:
𝑝𝑖2 = 𝑤𝑖2 + 𝑚𝑖2
لم  :1قیمت تعادلی عمدهفروشی برای سناریو دوم با استفاده از رابطه
زیر محاسبه میشود:
()7

1
(𝑎 + 𝛾𝑝𝑗2
𝑖 𝑖𝑏
)) + 𝑏𝑖 (𝑐𝑖 − 𝑝𝑖2 + 𝑘𝜃0 (𝜃0 − 𝜃𝑖2
𝑗 ;+ 𝛿𝑖 𝜃𝑖2 − 𝜆𝜃𝑗2 ); 𝑖 = 1,2
𝑖=3−

= 𝑤𝑖2

اثبات :اثبات در پیوست شماره  2آورده شده است.
مطابق با بازی خردهفروش-استکلبرگ ،در این مرحله نوبت به
محاسبه متغیرهای تصمیم خردهفروش میباشد .ازآنجاکه خردهفروش
هزینه سرمایهگذاری سبز را تقبل میکند ،در نتیجه درجه سبز کاال یک
متغیر تصمیم برای خردهفروش میباشد که در این مرحله به همراه
قیمتخردهفروشی کاال و بهصورت همزمان محاسبه خواهد شد.
قضیه  :3تحت فرض

(𝛿𝑖 +𝑘𝑏𝑖 𝜃0 )2
𝑖𝑏4

> 𝑖𝜇 ،بازی ایستا بین دو

خردهفروش دقیقاا یک تعادل نش دارد که از روابط زیر بهدست میآید:
()8

() 9

)

) 𝑖𝜇𝑗𝐿 𝑖𝑏(𝑐𝑖 +𝑘𝜃02 )(𝐹𝑗 (𝛿𝑖 +𝑘𝑏𝑖 𝜃0 )+

𝑝𝑖2
𝜃𝑘((+

) 𝑗𝜇 𝑗𝐵0 (𝛿𝑖 +𝑘𝑏𝑖 𝜃0 )−3𝜇𝑖 )(−𝐴𝑗 (𝛿𝑗 +𝑘𝑏𝑗 𝜃0 )+

=

𝑖;
𝑖𝜇) 𝑗𝑀(𝛿𝑖 + 𝑘𝑏𝑖 𝜃0 )(𝐹𝑗 + 𝑘𝑀𝑗 𝜃0 ) + (𝑏𝑖 𝐿𝑗 − 3
𝑖 = 1,2; 𝑗 = 3 −
𝜃𝑖2
1
=
𝛿(
𝑖 𝑖𝜇) 𝑗𝑀(𝛿𝑖 + 𝑘𝑏𝑖 𝜃0 )(𝐹𝑗 + 𝑘𝑀𝑗 𝜃0 ) + (𝑏𝑖 𝐿𝑗 − 3
) + 𝑘𝑏𝑖 𝜃0 )(𝐴𝑗 (𝛿𝑗 + 𝑘𝑏𝑗 𝜃0 ) + 𝑀𝑗 (𝑐𝑖 + 𝑘𝜃02
𝑖 − 𝐵𝑗 𝜇𝑗 ); 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 3 −

مقادیر 𝑖𝐴 𝐿𝑖 ،𝐹𝑖 ،𝐵𝑖 ،و 𝑖𝑀 در پیوست شماره  1آورده شده است.
اثبات :اثبات در پیوست شماره  2آورده شده است.
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در این قسمت ابتدا تأثیر 𝑘 و  𝜃0بهصورت همزمان بر قیمتهای
عمدهفروشی و خردهفروشی و درجه سبز کاال و سپس تأثیر ضریب هزینه
سرمایهگذاری سبز و ضریب حساسیت به درجه سبز بررسی میشود.
برای بررسی این پارامترها یک مثال عددی پایه درنظر گرفته شده است
که مقادیر اولیه پارامترهای آن در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( :)2مقادیر مربوط به مثال عددی پایه
𝛿2 = 0.8
𝛾 = 0.8
𝜆 = 0.7

𝜇1 = 75
𝜇2 = 75
𝛿1 = 0.8

𝑏2 = 2
𝑐1 = 6
𝑐2 = 6

𝑎1 = 120
𝑎2 = 100
𝑏1 = 2

 .1-4آنالیز میزان اثرگذاری دولت بر قیمتها و درجه سبز
باتوجه به مقادیر درنظر گرفته شده برای مثال عددی پایه و درنظر گرفتن
فرض موجود در قضیه ( ،)2بازه بهدست آمده برای ضریب تعدیل برابر با
 0 ≤ 𝑘 ≤ 2.4و محدوده مجاز برای حداقل درجه سبز تعیین شده
توسط دولت برابر با  0 ≤ 𝜃0 ≤ 4.1میباشد .افزایش میزان 𝑘 و  𝜃0به
معنی بیشتر شدن دخالت دولت در امر تولید کاالی سبز است .همانطور
که در شکل ( )2مشاهده میشود ،با افزایش مقدار 𝑘 و  ،𝜃0درجه سبز
کاال در سناریوی اول تغییر محسوسی نخواهد داشت زیرا در این سناریو
تولیدکننده رهبر بازار است و از طرفی یارانه و جریمه اعمال شده از
طرف دولت ،تأثیر مستقیمی بر خردهفروش نخواهد داشت و در نتیجه
خردهفروش نیازی به افزایش درجه سبز کاال ندارد .در این حالت با
افزایش  ،𝜃0بهدلیل پایین بودن درجه سبز کاال ،تولیدکننده با جریمهی
دولتی مواجه خواهد شد که میزان این جریمه با افزایش مقدار 𝑘 و 𝜃0
بیشتر خواهد شد .همچنین در این حالت بهدلیل پایین بودن درجه سبز،
نمیتوان انتظار افزایش تقاضا برای کاال را داشت .در این شرایط
تولیدکننده بهمنظور کم کردن اثر این جریمههای دولتی ،ناچار به
افزایش قیمت عمدهفروشی خواهد بود که این افزایش در قیمت
عمدهفروشی ،موجب به وجود آمدن یک روند صعودی در قیمتهای
خردهفروشی نیز خواهد شد که این افزایش قیمت در شکلهای ( )4و
( )5دیده میشود.

شکل ( :)3تأثیر 𝒌 و 𝟎𝜽 بر درجه سبز کاال در سناریوی دوم

افزایش در میزان قیمتها و نیز کم بودن درجه سبز کاال باعث کم
شدن تقاضا برای تولیدکننده و خردهفروش میشود که این امر کاهش
سود اعضا را بهدنبال دارد که این کاهش سود در جدول ( )3دیده
میشود.
در سناریوی دوم شرایطی متفاوت نسبت به سناریوی اول وجود دارد.
در این حالت ،همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود ،با افزایش
میزان دخالت دولت ،خردهفروش بهدلیل رهبر بودن در بازار و بهرهمندی
از شرایط موجود اقدام به افزایش درجه سبز کاال میکند .افزایش درجه
سبز کاال موجب افزایش یارانه اعطا شده به تولیدکننده میشود که این
مسأله و نیز دخالت نداشتن تولیدکننده در هزینههای مربوط به
سرمایهگذاری سبز موجب کاهش قیمت عمدهفروشی میشود .با کاهش
قیمت عمدهفروشی و افزایش تقاضا و همچنین با بیشتر شدن مقدار
یارانه اعطا شده به تولیدکننده ،تابع سود هر دو تولیدکننده همانطور
که در جدول ( )4مشاهده میشود ،روندی صعودی پیدا میکند .با کاهش
قیمت عمدهفروشی از یک سو و نیز افزایش درجه سبز کاال و بهدنبال آن
افزایش تقاضا برای کاال از سوی دیگر ،خردهفروش اقدام به کاهش قیمت
خردهفروشی میکند .در این حالت بهدلیل باال بودن درجه سبز کاال و
در نتیجه تحمیل هزینه های زیادی جهت سبزسازی کاال ،تابع سود
خردهفروش کاهش مییابد.
بهطور کلی و بهعنوان یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت در
شرایطی که تولیدکننده رهبر بازار است ،تأمین هزینه سرمایهگذاری سبز
توسط خردهفروش میتواند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست (بهدلیل
پایین بودن درجه سبز کاال) ،مصرفکنندگان و اعضای زنجیرهتأمین
(بهدلیل افزایش قیمتها) بگذارد .اما در شرایطی که خردهفروش رهبر
بازار است ،پرداخت هزینه سبزسازی از سوی خردهفروش به سود محیط،
مصرفکننده و اعضای زنجیره خواهد بود.
جدول ( :)3تأثیر 𝒌 و 𝟎𝜽 بر سود اعضای زنجیره در سناریوی اول
𝑀
𝑅
𝑀
𝑅
𝜋11
+ 𝜋11
𝜋21
+ 𝜋21
2175
1758
1826
1444
1011
718

شکل ( :)2تأثیر 𝒌 و 𝟎𝜽 بر درجه سبز کاال در سناریوی اول

𝑅
𝜋21
571
474
240

𝑀
𝜋21
1187
970
478

𝑅
𝜋11
707
600
344

𝑀
𝜋11
1468
1228
667

𝜃0

𝑘

2.1
4.2
6.3

0/8
6.1
4.2

ن
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جدول ( :)4تأثیر 𝒌 و 𝟎𝜽 بر سود اعضای زنجیره در سناریوی اول
𝑀
𝑅
𝜋22
+ 𝜋22

𝑀
𝑅
𝜋12
+ 𝜋12

𝑅
𝜋22

𝑀
𝜋22

𝑅
𝜋12

𝑀
𝜋12

𝑘 𝜃0

1777
1593
1391

2200
2037
2138

1180
1016
650

597
577
714

1461
1299
1019

739
738
1119

0/8 1/2
1/6 2/4
2/4 3/6

شکل ( :)4تأثیر 𝒌 و 𝟎𝜽 بر قیمت عمدهفروشی

شکل ( :)5تأثیر 𝒌 و 𝟎𝜽 بر قیمت خردهفروشی

ه دس

صا

ر س ستمها ت د /سال نهم /شماره هجدهم /بهار و تابستان 1400

خردهفروش قیمت نهایی کاال را افزایش خواهد داد.
درمجموع میتوان گفت افزایش میزان رقابت موجب افزایش
قیمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی و درجه سبز کاال خواهد شد اما
این شرایط درصورتی اثرات مطلوبی بر محیط و اجتماع خواهد داشت که
رهبری بازار برعهده خردهفروش باشد.

شکل ( :)6تأثیر 𝜸 بر درجه سبز کاال

شکل ( :)7تأثیر 𝜸 بر قیمت عمدهفروشی

 .2-4تأثیر 𝜸 بر متغیرهای تصمیم مسأله
در این قسمت با درنظر گرفتن  𝑘 = 1.5و  ،𝜃0 = 2تأثیر تغییرات 𝛾
در بازه ] [0.4,1.6بر قیمتهای خردهفروشی و عمدهفروشی و بر درجه
سبز کاال بررسی میشود .در واقع این پارامتر نشاندهنده میزان رقابت
بین دو زنجیره میباشد .باتوجه به شکل ( ،)6در سناریوی اول و با افزایش
میزان رقابت ،درجه سبز کاال اندکی افزایش مییابد اما این افزایش به
اندازهای نیست که درجه سبز کاال را به  𝜃0رسانده و مانع از جریمه
تولیدکنندگان توسط دولت شود .در این شرایط بهمنظور جبران جریمه
دولتی ،تولیدکننده اقدام به افزایش قیمت عمدهفروشی میکند که این
امر بر قیمتهای خردهفروشی نیز اثرگذار خواهد بود .در شکلهای ()7
و ( ،)8میزان افزایش قیمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی مشاهده
می شود .پایین بودن درجه سبز کاال در این سناریو ناشی از ساختار بازی
و تأمین هزینه سبزسازی توسط خردهفروش میباشد.
در سناریوی دوم ،با افزایش مقدار 𝛾 ،درجه سبز کاال نیز بهمیزان
چشمگیری افزایش مییابد .در این حالت ،تولیدکنندگان بهدلیل دریافت
یارانه از سوی دولت ،بهمنظور حفظ تقاضا تمایل چندانی برای افزایش
قیمت عمدهفروشی نخواهند داشت .با افزایش درجه سبز کاال و بهدنبال
آن افزایش تقاضا و همچنین بهدلیل افزایش هزینه تولید کاالی سبز،

شکل ( :)8تأثیر 𝜸 بر قیمت خردهفروشی

 .5جمعبندی و پیشنهاد پژوهشهای آتی
در این پژوهش مدلی برای بررسی رقابت بین دو زنجیرهتأمین سبز دو
سطحی ،در دو حالت مختلف و با درنظر گرفتن دخالت دولت ارائه شد.
در این مدل فرض شد عالوهبر رقابت بین زنجیرهها ،درون هر زنجیره نیز
رقابتی بهصورت تولیدکننده-استکلبرگ یا خردهفروش-استکلبرگ برقرار
است.
نتایج عددی نشان میدهد اعمال یارانه و جریمه از طرف دولت
میتواند تأثیر زیادی بر درجه سبز و قیمتهای عمدهفروشی و
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 در این پژوهش ازآنجاکه هزینه سبزسازی کاال.خردهفروشی داشته باشد
 ساختار رهبری زنجیرهتأمین تأثیر بهسزایی بر،برعهده خردهفروش است
سیاستهای اعمال شده از طرف اعضا خواهد داشت بهگونهای که این
.عامل نتایج حاصل از دخالت دولت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد
تجزیه و تحلیل مدل نشان داد در شرایطی که تولیدکننده رهبر بازار
 خردهفروش سعی در پایین نگه داشتن درجه سبز کاال بهمنظور،است
کاهش هزینههای خود دارد که این مسأله در مجموع اثرات خوبی بر
 رهبر شدن خردهفروش در زنجیره این.بازار و جامعه نخواهد داشت
،فرصت را بهدست خواهد داد که بهمنظور بهرهمندی از شرایط رهبری
توجه به مسائل زیستمحیطی افزایش یابد که این امر نتایج مطلوبی بر
.مسائل اقتصادی نیز خواهد داشت
 پیشنهادات، باتوجه به کاستیهای موجود در این پژوهش،در نهایت
:زیر جهت تحقیقات آتی ارائه میشود
) درنظر گرفتن رویکردهای متفاوت در رقابت بین زنجیرهها1
در این پژوهش فرض شده است هر دو زنجیره دارای قدرت برابر
 میتوان رقابتی را درنظر گرفت که بین زنجیرهها رقابت.هستند
.استکلبرگ وجود داشته باشد
) تقسیم یارانه و جریمه2
.در این پژوهش جریمه و یارانه دولتی فقط به تولیدکننده تعلق میگیرد
با درنظر گرفتن قراردادی بهمنظور تقسیم هزینه سبزسازی کاال بین
 میتوان شرایطی را به وجود آورد که هر دو،تولیدکننده و خردهفروش
 این حالت.عضو در پرداخت جریمه و یا بهرهمندی از یارانه شریک باشند
شاید بتواند منجربه عدالت بیشتر در کنش بین اعضا و نیز بهرهمندی
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پیوست شماره 1
) 𝑘𝜃02

𝐴𝑖 = 𝑎𝑗 (𝛿𝑖 + 𝑘𝑏𝑖 𝜃0 ) + 𝑎𝑖 (𝜆 + 𝑘𝛾𝜃0 ) + (γ𝛿𝑖 − 𝜆𝑏𝑖 )(𝑐𝑖 +
) 𝐵𝑖 = 3𝛾𝑎𝑖 + 4𝑎𝑗 𝑏𝑖 + 𝛾𝑏𝑖 (𝑐𝑖 + 𝑘𝜃02
) 𝑗𝛿 𝑖𝑏𝐹𝑖 = (𝛿𝑖 + 𝑘𝑏𝑖 𝜃0 )(−𝛿𝑗 (𝛿𝑖 + 𝑘𝑏𝑖 𝜃0 ) + 𝜆(𝜆 + 𝑘𝛾𝜃0 )) + 𝜇𝑖 (−3γλ + 4
𝑖𝜇 𝑖𝑏𝐿𝑖 = (𝛿𝑖 + 𝑘𝑏𝑖 𝜃0 )2 − 4
) 𝑗𝑏 𝑖𝑏𝑀𝑖 = (𝛿𝑖 + 𝑘𝑏𝑖 𝜃0 ) (−𝑏𝑗 (𝛿𝑖 + 𝑘𝑏𝑖 𝜃0 ) + 𝛾(𝜆 + 𝑘𝛾𝜃0 )) + 𝜇𝑖 (−3𝛾 2 + 4

) 𝑗𝜇) 𝑗𝑏 𝑖𝑏𝐻 = 𝜆𝛿𝑖 (𝜆𝛿𝑗 − 𝛾𝜇𝑗 ) − 𝛿𝑖2 (𝛿𝑗2 − 2𝑏𝑗 𝜇𝑗 ) + 𝜇𝑖 (−𝛾𝜆𝛿𝑗 + 2𝑏𝑖 𝛿𝑗2 + (𝛾 2 − 4
) 𝑖𝜇 𝑖𝑏𝑇𝑖 = 𝜆𝛿𝑗 (𝜆𝛿𝑖 − 𝛾𝜇𝑖 ) − 𝛿𝑗2 (𝛿𝑖2 − 2𝑏𝑖 𝜇𝑖 ) + 𝑏𝑗 𝜇𝑗 (𝛿𝑖2 − 2
) 𝑖𝜇𝛾 𝑆𝑖 = −𝛾𝛿𝑖2 + 𝑏𝑖 (𝜆𝛿𝑖 +
) 𝑖𝜇 𝑖𝑏𝑍𝑖 = 𝑎𝑖 (𝜆𝛿𝑖 − 𝛾𝜇𝑖 ) + 𝑎𝑗 (𝛿𝑖2 − 2
𝑖𝜇) 𝑗𝑏 𝑖𝑏𝐺𝑖 = −𝛾𝜆𝛿𝑖 + 𝑏𝑗 𝛿𝑖2 + (𝛾 2 − 2
𝑉𝑖 = 𝐻 − 𝑘𝐺𝑖 𝛿𝑗 𝜃0
) 𝑗𝜇𝛾 𝑌𝑖 = 𝐻𝑎𝑖 + 𝑍𝑖 (−𝜆𝛿𝑗 +
)) 𝑗𝜇𝛾 𝑋𝑖 = −𝐻𝛿𝑖2 + 2𝑘𝐺𝑗 𝛿𝑖3 𝜃0 + 𝐻𝑏𝑖 𝜇𝑖 + 𝑘𝛿𝑖 𝜃0 (𝑏𝑖 (𝑇𝑗 − 𝐺𝑗 𝜇𝑖 ) + 𝑆𝑖 (−𝜆𝛿𝑗 +

) 𝑖𝜇𝛾 𝑈𝑖 = 𝑏𝑗 𝑇𝑖 + 𝐺𝑖 𝛿𝑗2 + 𝑆𝑗 (−𝜆𝛿𝑖 +

پیوست شماره 2
اثبات قضیه :1
برای بیشینهسازی توابع چندمتغیره از ماتریس هشین استفاده میشود که مبنای آن بر مشتقات جزیی این توابع است ،استفاده میشود .اگر ماتریس
هشین در نقاط مورد نظر (متغیرهای مسأ له) یک ماتریس معین منفی باشد ،تابع مربوطه در آن نقاط دارای یک نقطه بیشینه محلی است .برای معین
منفی بودن ماتریس هشین در یک ماتریس  2×2باید درایه اول ماتریس منفی و دترمینان آن مثبت باشد .حال در این قسمت پس از محاسبه مشتق
مرتبه اول و دوم تابع سود نسبت به قیمت خردهفروشی و درجه سبز کاال ،ماتریس هشین بهصورت زیر تشکیل خواهد شد:
𝑖𝛿
𝑖 ] ; 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 3 −
𝑖𝜇−
𝛿2

𝑅
𝜕 2 𝜋𝑖1
𝜕𝑝𝑖1 𝜕𝜃𝑖1
𝑖𝑏−2
[=
𝑅
𝑖𝛿
𝜕 2 𝜋𝑖1
2
] 𝜕𝜃𝑖1

𝑅
𝜕 2 𝜋𝑖1
2
𝜕𝑝𝑖1
𝑅
=)
𝐻(𝜋𝑖1
𝑅 2
𝜕 𝜋𝑖1
[𝜕𝜃𝑖1 𝜕𝑝𝑖1

درایه اول ماتریس همواره منفی است و دترمینان نیز بهازای 𝑖𝑏 𝜇𝑖 > 2مثبت است .لذا تابع سود خردهفروش نسبت به قیمت خردهفروشی و درجه
𝑖

سبز کاال مقعر است .حال با حل همزمان دستگاه زیر ،مقادیر بهینه قیمت خردهفروشی و درجه سبز کاال مطابق با روابط ( )4و ( )5بهدست خواهد
آمد:
𝑅
𝜕𝜋𝑖1
= 0 ⇒ 𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 𝑝i1 + 𝛾𝑝j1 − 𝑏𝑖 (𝑝i1 − 𝑤i1 ) + 𝛿𝑖 𝜃i1 − 𝜆𝜃j1 = 0
𝜕𝑝𝑖1
𝑖 ; 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 3 −
𝑅
𝜕𝜋𝑖1
= 0 ⇒ (𝑝i1 − 𝑤i1 )𝛿𝑖 − 𝜃i1 𝜇𝑖 = 0
{ 𝜕𝜃𝑖1

اثبات قضیه :2
مشتق مرتبه اول و دوم تابع سود تولیدکننده نسبت به قیمت عمدهفروشی بهصورت زیر است:
𝑀
𝜕𝜋𝑖1
𝑖 = 0; 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 3 −
𝜕𝑤𝑖1
)) 𝑗𝜇𝛾 −2(𝐻 − 𝑘𝐺𝑗 𝛿𝑖 𝜃0 ) (𝑏𝑖 𝑇𝑗 + 𝐺𝑗 𝛿𝑖2 + 𝑆𝑖 (−𝜆𝛿𝑗 +

𝐻2

𝑀
𝜕 2 𝜋𝑖1
= 2
𝜕𝑤𝑖1

مخرج کسر همواره مثبت است ،درنتیجه صورت کسر باید منفی باشد ،یعنی:
(𝐻 − 𝑘𝐺𝑗 𝛿𝑖 𝜃0 ) (𝑏𝑖 𝑇𝑗 + 𝐺𝑗 𝛿𝑖2 + 𝑆𝑖 (−𝜆𝛿𝑗 + 𝛾𝜇𝑗 )) > 0

که این اتفاق بهازای

𝐻
𝑖𝛿 𝑗

𝐺 <  𝑘𝜃0رخ خواهد داد.

به این ترتیب تابع سود تولیدکننده نسبت به قیمت عمدهفروشی مقعر است و قیمت تعادلی از برابر صفر قرار دادن مشتق اول و حل آن بهدست
میآید.
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اثبات لم :1
با درنظر گرفتن رابطه  𝑝𝑖2 = 𝑤𝑖2 + 𝑚𝑖2مشتق مرتبه اول و دوم تابع سود تولیدکننده نسبت به قیمت عمدهفروشی بهصورت زیر است:
𝑀
𝜕𝜋𝑖2
𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝛾𝑝𝑗2 − 𝑏𝑖 (𝑚𝑖2 + 𝑤𝑖2 ) + 𝛿𝑖 𝜃𝑖2 − 𝑏𝑖 (−𝑐𝑖 + 𝑤𝑖2 + 𝑘𝜃0 (−𝜃0 + 𝜃𝑖2 )) − 𝜆𝜃𝑗2 ; 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 3 −
𝜕𝑤𝑖2
𝑀
𝜕 2 𝜋𝑖2
2 = −2𝑏𝑖 < 0
𝜕𝑤𝑖2

باتوجه به اینکه مشتق مرتبه دوم منفی است در نتیجه تابع سود نسبت به قیمت عمدهفروشی مقعر است و مقدار آن با برابر صفر قرار دادن مشتق
مرتبه اول و حل آن بهدست خواهد آمد.
اثبات قضیه :3
در این حالت پس از محاسبه مشتق مرتبه اول و دوم تابع سود نسبت به قیمت خردهفروشی و درجه سبز کاال ،ماتریس هشین بهصورت زیر تشکیل
خواهد شد:
3𝛿𝑖 − 𝑘𝑏𝑖 𝜃0
) 2𝛿𝑖 (𝛿𝑖 − 𝑘𝑏𝑖 𝜃0
𝑖 ] ; 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 3 −
−
𝑖𝜇 −
𝑖𝑏

درایه اول ماتریس همواره منفی است و دترمینان نیز بهازای

𝑅
𝜕 2 𝜋𝑖2
𝑖𝑏−4
𝜕𝑝𝑖2 𝜕𝜃𝑖2
=
[
3𝛿𝑖 − 𝑘𝑏𝑖 𝜃0
𝑅𝑖𝜋 𝜕 2
2
] 𝜕𝜃𝑖2

(𝛿𝑖 +𝑘𝑏𝑖 𝜃0 )2
𝑖𝑏4

𝑅
𝜕 2 𝜋𝑖2
2
𝜕𝑝𝑖2
𝑅
=)
𝐻(𝜋𝑖2
𝑅𝑖𝜋 𝜕 2
[𝜕𝜃𝑖2 𝜕𝑝𝑖2

> 𝑖𝜇 مثبت است .در نتیجه با برابر صفر قرار دادن مشتق اول تابع سود

نسبت به  𝑝𝑖2و  𝜃𝑖2و حل همزمان دستگاه حاصل ،میتوان مقادیر بهینه قیمت خردهفروشی و درجه سبز کاال را بهصورت روابط ( )8و ( )9بهدست
آورد.
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ABSTRACT
This study examines the pricing and product greenness level determining
policies in two competing supply chains. Each supply chain consists of one
manufacturer and one retailer, in which the manufacturer produces a green
product, and the retailer delivers it to the end consumer. The manufactured
products in supply chains are substitutable. This problem is considered in two
scenarios: either the manufacturer or the retailer leads the market. In both
cases, the government, as a powerful party, can affect the market by
establishing a subsidy/punishment system. This system sets a threshold for
the product greenness level and punishes or supports the manufacturer
accordingly. In this research, we present the manufacturer and retailer profit
functions, taking advantage of wholesale and retail prices, the amount of
subsidy and punishment, and demand functions. Next, we use a gametheoretic approach to provide the equilibrium wholesale and retail prices and
the equilibrium greenness levels. Numerical results show that the retailerStackelberg structure provides better conditions for the supply chain members
and the environment, and it is even more highlighted with the competition
intensity between the members.

Corresponding author. A. Mahmoodi
Tel.:087-33664600; E-mail address: anwar.mahmoodi@uok.ac.ir

