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 هماهنگی یک زنجیرۀ تأمین دو سطحی با استفاده از قرارداد بیمه، 

 پریودی تحت شرایط برگشت کاال از مشتری و تقاضای دو

  1، عیسی نخعی2کمال چهارسوقی ،3يار شاهرخ همت

ثر برای بهبود عملكرد زنجیرۀ تأممی،، ايجأاد همأاه گی بأی، اع أای      ؤيک روش م چکیده:

موضوع هماه گی زنجیرۀ تممی، را با اسأتااده از قأرارداد بیمأ     نوشتار . اي، استزنجیرۀ تممی، 
کأ   ده أد   زنجیأرۀ تأممی، را شأكی مأی     ،فأروش  ک  ده و يک خأرده  ک د. يک تولید بررسی می

روست. پذيرش کاالی برگشتی از   کاال از مشتری روب فروش با تقاضای احتمالی و برگشت خرده
دهأد. در ايأ،    ثیر قأرار مأی  مهای بازار رقابتی امروز است و موضوع هماه گی را تحت تأ  ويژگی
ک  ده برای رسیدن ب  هماه گی کامی  پارامترهای قراردادی و قیمت فروش کاالی تولید ،نوشتار

قأرارداد  پأژوه   شأود. در ايأ،    تعیی، می ،برد برای هر دو ع و زنجیرۀ تممی، أ برد وضعیتو 
ازای  دهد، ب  نشان میپژوه  های  شود. يافت  گذاری درآمد مقايس  می اشتراک بیم  با قرارداد ب 

و در صورت انتخاب کرد تعريف توان  را میيک قرارداد بیم   ،گذاری درآمد اشتراک هر قرارداد ب 
ک  ده با قأرارداد بیمأ  نسأبت بأ  قأرارداد       مترهای قراردادی، سود مورد انتظار تولیدصحیح پارا

 ک د. گذاری بهبود پیدا می اشتراک ب 
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 مقدمه
شدن سريع، کاه  قیمت  با م سوخرايان  بازی، پوشاک و  اسباب مان دمعموالً فروش محصوالتی 

هأای   شأرکت  ،. بأرای ماأال  انأد  عمر محصول و عأدم قععیأت بأاالی تقاضأا موا أ      چرخۀ طی 
عمأر  چرخۀ ک  د و متوسط  محصول  ديد معرفی می 05در هر سال  ،های همراه تلا، ۀک  د تولید

(. وقتی رقبا محصوالتی 2553 ،ماه است )لی   و هونگ 35اي، محصوالت در کشور کره کمتر از 
و فشار ب  تولیدک  دگان  يافت  ک  د، تقاضا برای محصوالت قديمی کاه   ديد ب  بازار عرض  می

مقأدار  گیأری   ها در تصأمی  بی ی از کاه  قیمت . اي، پی يابد میها افزاي   برای کاه  قیمت
ک أد. تصأمی     تشأوي  مأی   گذاشت  و آنها را ب  کأاه  حجأ  خريأد    تمثیرفروشان  ساارش خرده

 دارد.بر سود تولیدک  دگان تمثیر متقابلی  ،فروشان ب  کاه  حج  خريد خرده
ک أد کأ  در زمأان     وادار مأی ک  أده را   هأای تولیأد   شرکت ،وکار کسب ۀتشديد رقابت در عرص

 بأا افأزاي  ت أوع محصأوالت، مشأتريان     ی را عرض  ک  د. تر مت وع محصوالت بیشتر وتر  کوتاه
. اگأر کأاال   احساس قاطعی ندارنأد درخصوص اي ك  کاال مت اسب با نیازم دی يا سلیق  آنها است، 

پأژوه   ( در 2533. چ، و بأی ) برگرداندمت اسب با نیازم دی نباشد، مشتری ممك، است کاال را 
ای  گونأ   بأ   ؛است شايان تو  برگشتی در بازار رقابتی امروز ک  د، ارزش کاالهای  خود معرح می

( ب  حجأ   2550رسد. بايدرم، ) میلیارد دالر درسال می 355ک  در آمريكای شمالی اي، مقدار ب  
ک أد. او يأادآور    شدن و بازرسی آنها اشاره می مشكالت ناشی از م سوخ عظی  کاالهای برگشتی و

میلیأارد دالری در سأال    6  ت هأايی بأا حجأ  برگشأت     شود ک  شرکت وال مأارت خأود بأ    می
 .اهمیت داردبسیار  ،رو تو   ب  موضوع برگشت کاال از مشتری روست. از اي،  روب

کأ  بأر تصأمیمات    اسأت   زنجیأرۀ تأممی،  شده، از موضوعات متداول در يک  مشكالت اشاره
مدلی بأا در نظأر گأرفت،     ۀگذارد. ب ابراي، ارائ می تمثیر زنجیرۀ تممی،دهی و عملكرد کی  ساارش

. يكی رسد ب  نظر میضروری  ،زنجیرۀ تممی،برای بهبود عملكرد سازوکاری و طراحی  موارد فوق
کردن برگشت کاال از مشتری و در نظرگرفت، تقاضای احتمالی  لحاظپژوه ، های اي،  از نوآوری

. استفروش  متشكی از يک تولیدک  ده و يک خرده ،دو سعحی زنجیرۀ تممی،در يک  یپريوددو 
آورد و مأدل را بأا شأرايط     ، امكان کاه  قیمت کاال را در مدل فأراه  مأی  یپريودتقاضای دو 

فروشأان را بأ     . عدم قععیت باالی تقاضا و برگشت محصوالت، خأرده ک د تر می هماه گواقعی 
ولیدک  أدگان تمايأی دارنأد    ت ،ديگأر سأوی  ک أد. از   کاه  حج  خريد محصأوالت مجبأور مأی   

سأبب   زنجیرۀ تأممی، بیشتری ساارش ده د. ت اد اهداف بی، اع ای مقدار کاالی فروشان  خرده
هماه گی ضأروری اسأت تأا    های  سازوکاررو استااده از  اي، شود. از می زنجیرۀ تممی،مدی آناکار
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ت اد اهداف بأی،   مدی حاصی ازآرا ب  کسب هماه گی تشوي  ک د و ناکار زنجیرۀ تممی،اع ای 
 .(2552 ،، کاندا و دشموخ)آرشی دار ک درا رفع  زنجیرۀ تممی،اع ای 

ناشی از ت أاد   زنجیرۀ تممی،با طراحی م اسب پارامترهای قرارداد، امكان رفع ناهماه گی در 
انتشأار  بأا   است ک  هايیای از ب دها و تعهد مجموع  زنجیرۀ تممی،قراردادهای  .اهداف و ود دارد

سأازد و ناکارآمأدی حاصأی از ت أاد      اطالعات م اسب، امكان دستیابی ب  هماه گی را هموار می
شأود )گیأری و    س  هدف عمأده حاصأی مأی    می،مت ۀزنجیر ک د. با قراردادهای اهداف را رفع می

   :(2531باردهان، 
 ؛زنجیرۀ تممی،افزاي  سود کی  .3
  ؛زنجیرۀ تممی،امكان تقسی  ريسک میان اع ای  .2

 .زنجیرۀ تممی،برد برای اع ای أ ايجاد شرايط برد  .1

استااده از قرارداد بیم  برای ايجاد هماه گی و بهبأود  پژوه ، های اي،  يكی ديگر از نوآوری
پیشأ هادی   ۀ. قرارداد بیماست زنجیرۀ تممی،اهداف متعارض اع ای  يیعملكرد اع ا و همراستا
بأرای   ،ع وان ح  بیمأ   اک  ده ب فروش ب  تولید يک پرداخت از خرده ؛اول: شامی دو پارامتر است

مانأده  نگهداری کاالهای بأاقی  ۀسه  هر ع و از هزي  ؛مانده و دومتقسی  ريسک کاالهای باقی
فروش را ب  ساارش کأاالی   خرده ،هماند فروش. سیاست تقسی  ريسک کاالهای باقی در نزد خرده

شوند ک   ای تعريف می گون  پارامترهای قرارداد بیم  ب   پی  رو پژوهک د. در  بیشتر تشوي  می
برد بأرای هأر دو ع أو فأراه  شأود.      أ   بهبود پیدا ک د و شرايط برد زنجیرۀ تممی،سود اع ای 
 شود. گذاری مقايس  می اشتراک قرارداد بیم  با قرارداد ب پژوه  اي،  همچ ی، در

پأژوه  و ادبیأات مأرتبط بأا     پیشأی ۀ   نخستب دی شده است.  بخ  نوشتار بدي، شرحاي، 
مأدل و حالأت متمرکأز     هأای   ش اسی پژوه ، فرضأی  روش در بخ  بعد. شود میموضوع مرور 
در  را گأذاری درآمأد   اشأتراک  قرارداد بیم  و قرارداد ب  ،ادام شود. در  سازی می مدل زنجیرۀ تممی،
قرارداد بیم  بأا   ۀحاصی از مقايس . نتايجشود مدل پرداخت  میبررسی سپس ب  و  کرده مدل لحاظ
گیأری   نتیج  پايان اي، نوشتار نیز ب شود.  میبعدی بیان گذاری درآمد در بخ   اشتراک قرارداد ب 

 پژوه  اختصاص دارد. و کاربردهای مديريتی اي، 

 پژوهش ۀپیشین
از مشتری با استااده از قراردادها و برگشت کاال  زنجیرۀ تممی،هماه گی  پژوه  ب موضوع اي، 
 زنجیأرۀ تأممی،  خأود بأ  موضأوع همأاه گی در     پأژوه   ( در 3133مقأدم )  . صادقیارتباط دارد

 ک أد.  کید میمت ،ها پردازد و بر اهمیت هماه گی برای رسیدن ب  مزيت رقابتی و کاه  هزي   می
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کردن محتوای ذه ی خبرگان برگزيده شأده   ب  مدل ،ش اختی کارگیری رويكرد نگاشت  محق  با ب
و روابط میان آنهأا   زنجیرۀ تممی،ثر بر هماه گی ؤپردازد و ا زای م کشور می یر ص عت خودرود

 .  ک د میرا مشخص 
کیأد بأر اهمیأت  ريأان مأواد از میأان       م( ضأم، ت 3122) ، مأؤم ی و نأالچیگر  صادقی مقدم

کیأد  مسازی اي،  ريان ت بر هماه گ ،زنجیرۀ تممی،مالی، اطالعات و مواد در  ۀگان های س   ريان
ک  أده،   می،مسأعحی متشأكی از يأک تأ     سأ   زنجیأرۀ تأممی،  ، يک پژوه  ک  د. آنها در اي، می

و از  شأود  مأی قععأی فأرض    تقاضأا  در اي، پأژوه  گیرند.  ک  ده در نظر می ک  ده و توزيع تولید
 . شود یحی مسئل  استااده م یبرا یکژنت يت الگور
ک  أد. در   را ب  دو گروه اصألی تقسأی  مأی    زنجیرۀ تممی،( قراردادهای 2535)گ، چ، و زای زان

    اند. کردهسازی عملكرد خريدار تمرکز  خريد و بهی  بهی ۀ های  روی سیاست فقط ناگروه اول، محقق
سأعحی   سأ   زنجیرۀ تأممی، موضوع قراردادها را در يک  (3133) شمسی و ص یعی ،اسمعیلی

. ک أد  تأالش مأی   حداکار کردن سود خأود  درپی زنجیرۀ تممی،. هريک از اع ای اند کردهبررسی 
دنبال حداکار کردن سأود   ب  ،وارنتیدورۀ تولیدک  ده با تعیی، قیمت فروش، قیمت وارنتی و طول 

نگهداری و تعمیر بهی أ  اسأت. مشأتری    هزي ۀ دنبال تعیی،  در حالیك  واحد خار ی ب  ؛خود است
نظريأۀ  از پأژوه   . ايأ،  ک أد او ايجاد  ای است ک  حداقی هزي   را برای انتخاب گزي   درپینیز 
 یو بأ  موضأوع همأاه گی تأو ه    کأرده   سازی و تعیی، اقدامات بهی   استااده ها برای مدل بازی

   .نداشت  است
ک  د. هأدف ايأ، گأروه،     تمرکز می زنجیرۀ تممی،گروه دوم تحقیقات روی موضوع هماه گی 

 بهبأود پیأدا ک أد.    زنجیأرۀ تأممی،  د کأی  ک  عملكرای  گون  است؛ ب  تعیی، پارامترهای قراردادی
 گیرد.  در گروه دوم قرار می پژوه  حاضرموضوع 

صورت کامأی بررسأی    ب  را یپريود با تقاضای تک زنجیرۀ تممی،قراردادهای برخی محققان، 
 شأده  تري، قراردادهأای بررسأی   (. متداول2535 و هون، 2535البرچات، ؛ 2551)کاچون،  اند کرده

نشده  (، قرارداد برگشت کاالی فروخت 2553، ، زان و لی ده فروشی )يونگعبارت د از: قرارداد عمده
کأاچون و  ؛ 2554گذاری درآمد )گايانوکارو،  اشتراک (، قرارداد ب 3332ايمونز، و  3320)پاسترناک، 
و بأارنس و   2555 دانأاهو، ی )پذيری مقدار (، قراردادهای انععاف2531و هسیوه،  2550الريوير ، 
تمرکز  یپريود تحت تقاضای تک زنجیرۀ تممی،بر ايجاد هماه گی معالعات (. اي، 2552باسوک، 

 های مربوط بأ   پژوه . استفروش بی  از يک دوره  ۀتقاضای دور ،اگرچ  در واقعیت اند؛ کرده
ايجأاد  بأا هأدف    یپريوديأا چ أد   یپريودبا در نظر گرفت، تقاضای دو  زنجیرۀ تممی،قراردادهای 
  شود. معالعات اشاره میاي، ب  برخی از . ندبسیار محدود ،هماه گی
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تصأأمیمات قیمأأت و مقأأدار سأأاارش در حأأالتی کأأ  تقاضأأا  دربأأارۀ ( 3333پتأأروزی و دادا )
 ک  د.  تو   نمی زنجیرۀ تممی،ولی آنها ب  موضوع هماه گی  ،ک  د است، بحث می یپريودچ د

اسأتااده   زنجیأرۀ تأممی،  خود از سیاست حااظت قیمتی در  معالعۀ( در 2555) پادمانابان لی و
با اسأتااده از يأک مقأدار حااظأت قیمتأی       زنجیرۀ تممی،ده د هماه گی  ک  د. آنها نشان می می

 پذير است.  امكان ،م اسب
 زنجیأرۀ تأممی،  گذاری درآمد برای ايجأاد همأاه گی    اشتراک قراردادهای ب  ( از2553) ياشی،
 ک  د. برد تو   نمیيط برد أ رچ  آنها ب  ايجاد شرااگ ؛ک د استااده می
اسأت.    های اخیر وظايف متااوتی برای سیاست برگشت کاال از مشتری تعريأف شأده   در سال

کیایت باالی کأاال را در   ،های برگشت کاال سیاستبرخورداری تولیدک  ده از ک د،  مورتی بیان می
هأای برگشأت کأاال از     ده د اسأتااده از سیاسأت   می( نشان 2533چ، و بی ) ک د. میايجاد ذه، 

( ب  داليأی  2534گذارد. هو ) می تمثیرفروش  گذاری خرده بر تصمیمات مو ودی و قیمت ،مشتری
بأ  ارزش   دهد برگشت کاال او نشان می ک د. تو   می زنجیرۀ تممی،موضوع برگشت کاال در يک 

را بأر اسأاس    زنجیرۀ تممی،تقاضا در يک تار ( رف2535) اسقاطی کاال وابست  است. زايو و ديگران
( از 2533. هوانگ )اند کردهتجزي  و تحلیی  ی،ب  مشتری از بابت کاالی برگشتشده  مبلغ پرداخت

مدل تخایف مقداری برای کاه  تعداد کاال برگشتی مشتريان استااده و بر ايأ، اسأاس مقأدار    
 ک د. فروش را تعیی، می تخایف پرداختی ب  خرده

بأا در نظأر گأرفت، تقاضأای دو      زنجیرۀ تممی،قراردادهای  دربارۀ گرفت انجاممعالعات ر بیشت
انأد.   را در مدل لحاظ نكأرده  یاند و کاالی برگشت شده تو   کرده فقط ب  کاالی فروخت  ،یپريود

از قرارداد بیمأ  بأرای    ،زنجیرۀ تممی،همچ ی، مبت ی بر دان  حاصل  از مرور ادبیات قراردادهای 
 های اي، مقال  عبارت د از: است. بر اي، اساس نوآوری  ايجاد هماه گی استااده نشده

 ؛و احتمالی یپريودبا تقاضای دو  زنجیرۀ تممی،ترکیب برگشت کاال از مشتری در مدل  .3
 ؛زنجیرۀ تممی، در استااده از قرارداد بیم  برای ايجاد هماه گی .2
 .گذاری درآمد اشتراک قرارداد بیم  با قرارداد ب  ۀمقايس .1

 روش شناسی پژوهش  
بأا تمرکأز بأر موضأوع همأاه گی       زنجیرۀ تأممی، های  موضوع،  زء پژوه نظر  اي، پژوه  از
 ۀای اسأت. بأا معالعأ   ها در اي، پژوه  معالعات کتابخانأ  وری دادهآشود. ابزار گردمحسوب می

شأكاف تحقیأ     خواهد شأد، بخ  مرور ادبیات ب  آنها اشاره  مختلف ک  ب  تاصیی درهای   مقال
تحلیلأی قأرار   أ   هأای توصأیای   شود. براي، اساس، اي، پأژوه  در گأروه پأژوه     ش اسايی می
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زنجیرۀ در يک  ،و برگشت کاال از مشتری یپريودبا ترکیب تقاضای دو پژوه  گیرد. در اي،  می
فروش، شكاف تحقی  تكمیی و مدل توسأع    ک  ده و خرده دو سعحی متشكی از يک تولید تممی،

. رويكأرد  شأود  مأی تأر   و کأاربردی انعباق بیشأتری يافتأ    شود و با شرايط دنیای واقعی،  داده می
ک  ده در قالب  فروش و تولید توابع سود خرده در اي، معالع . استکمی پژوه  در اي،  رفت رکا ب 

گذاری درآمد برای ايجاد هماه گی  اشتراک از قرارداد بیم  و ب  د.نشو رياضی توصیف میهای  مدل
فروش و پارامترهأای قأرارداد در هريأک از حأاالت      شود. مقدار ساارش خرده در مدل استااده می

های رياضأی تعريأف    در قالب مدل ،گذاری درآمد اشتراک هماه گی با استااده از قرارداد بیم  و ب 
نظأر  ، اي، پأژوه  از  شود ه میکار برد ب  در ص ايعپژوه  اي، نتايج  اي ك . با تو   ب  ندشو می

سازی رياضی توابع سأود، مقأدار    مدلپژوه  کاربردی است. از آنجا ک  هدف أ   ای توسع  ،هدف
را از آن تأوان   می شود، میتجزي  و تحلیی سازی  است و اي، مدلساارش و پارامترهای قراردادی 

های عددی برای نماي ،  از ماال در پژوه  پی  رورياضی دانست. أ   های تحلیلی پژوه نوع 
سأازی مقايسأ     با خرو ی شبی  پژوه  نتايج ،شود و در خاتم  توضیح کاربرد و نتايج استااده می

  خواهد شد.  

 مدل هایهفرضی

 اسأت. ک فروشأ ده  ک  أده و يأ   متشكی از يک تولیدآن را داري ، بررسی  ی ک  قصدزنجیرۀ تممی 
دهأد.   فأروش تحويأی مأی    ب  خرده wو ب  قیمت  ک د می تولید c ۀک  ده محصول را با هزي  تولید

پارامترهأای قأراردادی را    توانأد  میک  ده  است. تولید یپريوداحتمالی و دو  ،تقاضا برای محصول
هأای   فروش متحمی هزي أ   تعیی، ک د. خرده زنجیرۀ تممی،برای دستیابی ب  بهتري، عملكرد کی 

رفت  در صورت و ود تقاضايی بیشتر از میزان  شود. فروش از دست غیر مستقی  از فروش کاال می
شأود. بأ  کاالهأای     مانأده در انتهأای دوره اسأقاط مأی     دهأد و مو أودی بأاقی    ساارش، رخ می

از  Gی خريداری شده ب  احتمال شود کاال گیرد. فرض می نگهداری تعل  میهزي ۀ نشده،  فروخت 
با ايأ،  شود. طی دوره، امكان فروش کاالی برگشتی و ود ندارد.  میداده سوی مشتری برگشت 

 ها ب  شرح زير هست د:   فرضیتوضیحات، 
3. 110 pwc 10 ؛ h 120؛ gg  1222و pphg   ؛)(
2.  )(,,,ˆ,,, iiiii Fhgcpwc1؛مستقی از ه  هست د 
1. 0)(iF متغیر تصادفی همواره  ۀو دام ,0؛ 
 ؛شود دهی ناچیز فرض می ساارش ۀهزي  .4
ک  ده با افزاي  مقدار سأاارش افأزاي     ک  ده نامحدود است و سود تولید ظرفیت تولید .0

 ؛يابد می



204ـــــــــــــــــــــــــــ...هماهنگییکزنجیرۀتأمیندوسطحیبااستفادهازقرارداد

 دارد. را اول ۀدهی در ابتدای دور ساارشبار فرصت  فروش يک خرده .6

ip:  ؛  پريودقیمت فروش کاال در 
 ه؛یمت خريد کاال از تولیدک  دق:  

1c : ؛يک پريودتولیدک  ده در  ۀهزي 

iĉ : ؛  پريودفروش در ازای فروش هر واحد کاال در  غیر مستقی  خرده ۀهزي  

ig:  ؛ پريودکمبود هر واحد کاال در  ۀهزي 

1h :؛ پريوددر نگهداری هر واحد کاال  هزي ۀ 

i : ؛ پريوددر متغیر تصادفی غیر م ای تقاضا 
)(iF:  ؛ پريوددر توزيع متغیر تصادفی 

Q: ؛اول ۀفروش در ابتدای دور مقدار ساارش خرده 

y :؛دوم ۀمانده در ابتدای دور مقدار کاالی باقی 

ik ,:  ؛ پريوددر سود مورد انتظار اع ای کانال 

 .   : زنجیرۀ تممی، کی{ =   ک  ده،  : تممی، فروش،  : خرده }
اسأتااده از قأرارداد بیمأ  بأرای ايجأاد      ، مدل زنجیرۀ تأممی،  ۀتوسع ضم، پژوه هدف اي، 

و برگشأت   پريأود فروش با کاه  قیمت کاال طی دو  ک  خرده است هماه گی کامی در شرايعی
بهی ۀ دستیابی ب  سیاست فروش برای  خرده  ۀروست. بر اي، اساس سه  بهی   کاال از مشتری روب

شوند ک  هر دو ع و زنجیرۀ تممی، با اي،  ای تعريف می گون  کانال تعیی، و پارامترهای قرارداد ب 
 دست آورند.    هماه گی بناقرارداد سود بیشتری نسبت ب  حالت 

 کانال متمرکز

مقدار کأاالی  . شود میمشخص  ،متمرکز زنجیرۀ تممی،بهی ۀ در اي، بخ  تصمی  مقدار ساارش 
 دوم عبأارت  پريأود شود. سود مورد انتظأار در   فرض می   يک برابر با ۀمانده در انتهای دور باقی
 از: است

 (3رابعۀ 

 



y

sc

dfyhgGp

ycgGpgy

0
222222

222222

)())()1([

)ˆ)1(()(





 

در ايأ، شأرايط برابأر     زنجیرۀ تممی،اول ساارش شود، سود  ۀدر ابتدای دور  چ انچ  مقدار 
 است با: 
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321تابع توزيع QF3)(اگر    مقدار ساارش بهی   عبارت  ،پیچ  باشد. طب  قاعدۀ
 است از:

 (1رابعۀ 

0)())1(()()]ˆ)1((

)1([)ˆ)1((
)(

32221222

1111111
1







 

QFhgGpQFcgGp
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Q

Qsc

 

* در صورتی ک  مقدار
scQ برابر با مقداری ازQ   در ايأ،   ک أد،  را بأرآورده   1 رابعأۀ باشد ک

 است: 4رابعۀ ب  شرح  زنجیرۀ تممی،حالت سود مورد انتظار 

 (4رابعۀ 
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1
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 زنجیرۀ تأمین در حالت غیر متمرکز

سأود خأود    کردندنبال حأداکار  های مستقلی است ک  هريک ب  متشكی از شرکت زنجیرۀ تممی،
اخذ تصمیمات بهی   برای خود هسأت د و بأ  اثأر     درپیاع ا  ،متمرکز هست د. در اي، ساختار غیر

  ک  د. تو هی نمی زنجیرۀ تممی،تصمیمات بر 
 ک  ده در ساختار غیر متمرکز عبارت است از: سود مورد انتظار تولید

Qcws (0رابعۀ  )( 1  

 دوم عبارت است از: پريودفروش در  سود مورد انتظار خرده

 (6رابعۀ 
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 آيد.  دست می ب  2از رابعۀ فروش  مقدار ساارش بهی   خرده

 (2رابعۀ 

0)())1(()()])1((

))1([()ˆ)1((
)(

32221222

111111
1,









QFhgGpQFcgGp

hgGpcwgGp

Q
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1cwک د. با تو   بأ  اي كأ     را برآورده می 2است ک  رابعۀ   مقدار      ۀسأاارش بهی أ 

 .استدر حالت متمرکز بیشتر از حالت غیر متمرکز  زنجیرۀ تممی،

 **
scr QQ   

 در حالت غیر متمرکز و با استفاده از قرارداد بیمه زنجیرۀ تأمین

  گیرد. پأارامتر  عهده میرفروش را ب خردهمانده نزد  ک  ده ريسک کاالی باقی با قرارداد بیم ، تولید
 ،α ، يع یک  ده است. پارامتر دوم فروش ب  تولید يک پرداخت  انبی از خرده بوده ومبلغ ح  بیم  

دلیأی انحأراف مقأدار سأاارش کأاال از میأزان        فروش از ضرری ک  ب  از سه  خردهاست  عبارت
 است. 3ب  شرح رابعۀ ک  ده با بیم   شود. سود مورد انتظار تولید تقاضای بازار ايجاد می

 (3رابعۀ 
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 :(35)رابعۀ است  ب  شرح زيرفروش  سود مورد انتظار خرده

 (35رابعۀ 
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 است. 33ب  شرح رابعۀ فروش با استااده از قرارداد بیم   خرده ۀبهی مقدار ساارش 

 (33رابعۀ 
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 ک د، زيرا: فروش کاه  پیدا می خرده ۀمقدار ساارش بهی  ،يابد افزاي  می α وقتی

0
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*
,, irQ  مقدارQ اگر  ک د. را برآورده می 33 ۀک  معادل*

,
*

irsc QQ  و     مقأدار  ،باشأد   

 از: است عبارت
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اي، قرارداد  بست،سود اع ا با پذيرند ک   در صورتی اع ای زنجیرۀ تممی، قرارداد بیم  را می
های  بايد محدوديت Tرو مقدار پرداخت اولیۀ  بهبود پیدا ک د. از اي، ،بدون قرارداد زماننسبت ب  

 ک د:زير را برآورده 

)()(  شود: سازی تعريف می برای ساده
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 شود. تعريف می Tحداقی و حداکار مقدار  34و  31های  با استااده از محدوديت
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 فروش عبارت است از: ک  ده و خرده سود موردانتظار تولید ،بر اي، اساس
 

TQhGpQhGp (30رابعۀ  scscis  )}())1(()())1(){(1( *
111

*
322,   

)1)}()1(()())1((){( (36رابعۀ  *
111

*
322, scscscir QhGpQhGpT    

 

 درآمد گذاری اشتراک بهدر حالت غیر متمرکز و قرارداد  زنجیرۀ تأمین

ک  د. از ايأ،   بازی می زنجیرۀ تممی،نق  مهمی در مديريت  ،گذاری درآمد اشتراک قراردادهای ب 
و غیره استااده شأده اسأت. ايأ، قأرارداد بأا       های برخط فیل  و فروش ۀقراردادها در ص عت ا ار

ک أد و   مأی عرض     ا قیمتکاال را ب ،ک  دهشود. تولید مشخص می(    ∅) استااده از دو پارامتر
فروش  سود مورد انتظار خردهپردازد.  از درآمدش را ب  تولیدک  ده می (3-∅) فروش خرده ،در مقابی

 درآمد عبارت است از:          گذاری اشتراک با قرارداد ب 

 (37رابعۀ 
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 فروش عبارت است از: خرده ۀمقدار ساارش بهی 

 (32رابعۀ 
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 عبارت است از: 32 ۀاز رابع آمده دست ب فروش با استااده از مقدار  سود مورد انتظار خرده
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*
,, rvrQ  مقدارQ اگر  ک د. را برآورده می 32 ۀاست ک  معادل*

,
*

rvrsc QQ  ،پس زنجیرۀ  باشد
ک  ده عبأارت   قیمت فروش کاال توسط تولید ۀمقدار بهی  ،شود و در اي، حالت تممی، هماه گ می

 است از:
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)(0 چ انچ  *
, scrvr Q شود: میمحاسب   23ۀ براساس رابع  ∅ حداقی مقدار ،باشد 
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 ک  ده با استااده از قرارداد عبارت است از: فروش و تولید سود مورد انتظار خرده
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 فروش عبارت است از: ک  ده و خرده ، سود موردانتظار تولید21و  22روابط سازی  پس از ساده

)()1)(1)}(()(){( (24رابعۀ  *
32

*
121

*
, scscscscrvr QpQppGQ    

)()1)(1)}(()(){( (20رابعۀ  *
32

*
121

*
, scscscrvs QpQppGQ    

 گذاری درآمد قرارداد بیمه با قرارداد به اشتراک ۀمقایس
زنجیرۀ با اي، شرط ک   (   ) يک قرارداد بیم  ،(   ∅) گذاری درآمد اشتراک برای هر قرارداد ب 

، ک أد ايجأاد   زنجیرۀ تأممی، و سود مورد انتظار مشابهی را برای هر ع و کرده  را هماه گ تممی،
 آيد.  دست می ب  26ۀ از طري  رابع ( ) . پارامترشود تعريف می
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)())1()1()1(()()1()( (26رابعۀ  *
32

*
112 scsc QhQhGpAT    

)()( *
32

*
11 scsc QpQpA   

ای از قراردادهای بیم  ک  سود مشابهی ايجاد  با استااده از اي، معادل ، امكان تعريف مجموع 
 شود. میک  د، فراه   می

 شوند: فرمول  میبراساس روابط باال  22و  27روابط 

)()1(]))(()[( (27رابعۀ  *
1

2
2

2
, AVarQVarPVar scrvs    

)()1(]))())()[( (22رابعۀ  *
2

2
2

*
1

2
1

2
, AVarQVarhQVarhVar scscis    

 آيد: دست می ب نتايج زير  ،22و  27روابط دو قرارداد بر اساس  ۀاز مقايس
  ∅ 

ک  سود مأورد   ب  اي، مع ا باشد؛1شوند ک   فقط وقتی اي، دو مقدار با ه  برابر می
 گأذاری  اشأتراک  ک  ده با قأرارداد بأ    با سود مورد انتظار تولید ،ک  ده با قرارداد ت می، انتظار تولید
 است.  =  5و مقدار برابر بوده 

  ∅ 

ک  أده مبلغأی را بأ      تولیأد ؛ بأ  ايأ، مع أا کأ      خواهأد بأود      5 پس ،باشد ∅   اگر
دسأت    گأذاری درآمأد بأ    اشتراک پردازد، درنتیج  سود کمتری نسبت ب  قرارداد ب  فروش می خرده
بیشأتر از قأرارداد    ،بیمأ   ک  أده بأا قأرارداد    آورد. براساس روابأط زيأر، واريأانس سأود تولیأد      می
 است. گذاری درآمد  اشتراک ب 

0x  )()( 13 xVarxVar   1)()( 13  xFxF  

2
1

2
2

2
2 )]1([ hhGp   210 hh   22 )1( hGp   

](3((([)]1([(( *
)

2
2

*
)1

2
1

2
2

*
)1 scscsc QVarhQVarhGpQVar  (            23رابع    

    ∅ 

ک  أده   فروش مبلغی را ب  تولید خرده ،خواهد بود. بر اي، اساس 0Tباشد پس  ∅   اگر
ک  ده سأود مأورد انتظأار بیشأتری نسأبت بأ  قأرارداد         در نتیج  تولید ،پردازد در ابتدای دوره می

 آورد. دست می  گذاری درآمد ب اشتراک ب 
01باشد و∅    اگر   کمتأر   ،ک  ده با قرارداد بیمأ   واريانس سود تولید ، دمیی ک,

 گذاری درآمد خواهد بود. اشتراک از قرارداد ب 
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 های پژوهش   یافته
 شود. مالی قرارداد بیم  روی اع ا و کی زنجیرۀ تممی، در  دول يک شرح داده میاثرهای 

چأون  ،فروشأد  مأی فأروش   ک  ده با استااده از قرارداد بیم  کأاالی بیشأتری بأ  خأرده     تولید
**
rsc QQ  ۀوقتأی کأ  حاشأی   خصأوص   بأ  ک  ده  ک د. تولید و در نتیج  سود بیشتری کسب می 

  خواهد برد. بیشتری از ا رای قرارداد  بهرۀسودش طی زمان کاهشی باشد، 
فأروش طأی    سود خأرده  ۀب ابراي، حاشی ،دوم کاهشی است پريودفروش در  چون قیمت خرده

اثر مابتی  ،ک  ده مانده توسط تولید کاالی باقی ۀشدن بخشی از هزي  . متحمیيابد میزمان کاه  
فروش يک ح  بیم  در ابتدای دوره بأ    خرده ،ديگرسوی فروش خواهد داشت. از  روی سود خرده

 پردازد. ک  ده می تولید

ها.فوایدوهزینه0جدول

 زنجیرۀتأمینکل کنندهتولید فروشخرده 

يد
فوا

 

 افزاي  فروش افزاي  فروش افزاي  فروش

 ۀشدن ت ها بخشی از هزي أ  متحمی
 مانده کاالی باقی

 ۀدريافت يک مقدار ثابت در ابتأدای دور 
 فروش

  
هزي

 

شدن يک پرداخت ثابت در  متحمی
 ابتدای دوره قبی از فروش کاال

متحمی شدن بخشأی از هزي أ  کأاالی    
 مانده در ابتدای دوره فروش باقی

--- 

 

 

اد بیم  در مقايسأ  بأا قأرارداد    با استااده از قراردانتظار دارد ک  ده  تولید ی ک واريانس و سود
درنتیج  زمانی ک  تغییأرات تقاضأا    ،تعیی، شود ∅  ک د. اگر  بهبود پیدا می ،گذاری اشتراک ب 

 ک د. می ک  ده قرارداد بیم  را انتخاب  باال باشد، تولید
فأروش بأرای    خأرده  ۀگذاری درآمأد، کأاه  انگیأز    اشتراک قرارداد ب های  يكی از محدوديت

دلیأی پرداخأت حأ  بیمأ  در      فروش ب  در حالیك  در قرارداد بیم ، خرده ؛فروش محصوالت است
 ابتدای دوره، تمايی بیشتری برای فروش محصوالت دارد.

قرارداد بیم  طی دو  فروش را با استااده از ک  ده و خرده تولید ۀوضعیت درآمد و هزي  2 دول 
های قرارداد بیم  اي، اسأت کأ     يكی از محدويت 2دهد. معاب  با  دول  زمانی توضیح می ۀدور

 آورد. دست نمی  دوم ب پريودهیچ درآمدی در گذاری  اشتراک برخالف قرارداد ب تولیدک  ده 
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پریوددرآمدوهزینهقراردادهاطیدوۀ.مقایس1جدول

 

 گذاریاشتراکقراردادبه قراردادبیمه

 ک  ده تولید فروش خرده ک  ده تولید فروش خرده

ور
د

 ۀ
ول

ا
 

 درآمد
     ثابت

     متغییر

 هزي  
     ثابت

     متغییر

ور
د

 ۀ
وم
د

 

 درآمد
     ثابت

     متغییر

 هزي  
     ثابت

     متغییر

 مثال عددی

سريع محصول، عأدم قععیأت بأاالی تقاضأا و       شدن م سوخ همچونهايی  با ويژگی رايان ص عت 
 ۀتأا فوريأ   2552از اگوسأت   ،شوند. برای ماأال  عمر محصول ش اخت  می ۀچرخدر کاه  قیمت 

اسأت.   داشأت  کأاه   درصأد   6/22 شخصی در آمريكأا های  رايان متوسط قیمت فروش  ،2553
های بیأان   ها و محدوديت فرضی مصداق زنجیرۀ تممی، معاب  با  ،فروشان آن و خرده 3اپی شرکت

مأاه اسأت.    32تأا   3 و بأی،  بوده کوتاهاپی  عمر محصوالت ۀک د، چرخ . ونگ بیان میاستشده  
 سأال  دالر در 433بأا قیمأت    GB36 و WIFIاپی بأا مشخصأات    IPADنسی اول  ،برای ماال

ماه بعد  3 تقريباً 2IPAD  ديد را با نام ۀ. شرکت اپی محصول ارتقايافتشدب  بازار عرض   2535
دالر کاه  داد. برگشت  133نسی اول را ب   IPADکرد و قیمت عرض  دالر بازار  433با قیمت 

 25اپأی در   Iphone 4 بأرای ماأال  . يید شده استمکاال در اي، زنجیرۀ تممی، نیز يک سیاست ت
ستگاه موا أ   دهی د . بعد از زمان کوتاهی مشتريان با مشكی آنت،عرض  شدب  بازار  2535ژوئ، 
شدت  داد، سیگ ال آنت، ب  در محی مشخصی از تلا، قرار میدست خود را چ انچ  مشتری  شدند؛

ندادن موقعیت  در بازار رقابتی، ب  مشأتريان    . شرکت برای از دستشد میضعیف و تماس قعع 
 داد. فرصت برگشت کاال را 

 هایقبلشدهدربخشروابطبیانالف(مبتنیبر

 عبات د از:کاررفت   ب  های . پارامترها و دادهاختصاص داده شده استيک ماال عددی بخ  ب  اي، 

02 ĉ  0h  1001 p  
232 h  5651 /c  622 p  

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

1. Apple  
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),(~ 50401 N  8502 /c  501 g  
),(~ 150602 N  01 ĉ  312 g  

  10%G  

گیأرد. بأر اسأاس     قرار مأی  016 -674در فاصلۀ  34و 31بر اساس روابط  Tمقدار ح  بیمۀ 
شود. مقدار سأاارش بهی أۀ زنجیأرۀ تأممی، براسأاس       تعیی، می α=  33/5مقدار بهی ۀ  32رابعۀ 
   برابر با  1رابعۀ 

برابأر بأا    2فروش براساس رابعۀ  . مقدار ساارش بهی ۀ خردهاست 2/33  
  

سود مورد انتظار  1است ک  از مقدار ساارش بهی ۀ زنجیرۀ تممی، کمتر است.  دول  22/3  
 دهد. ک  ده را در حالت بدون هماه گی و هماه گی نشان می تولیدفروش و  زنجیرۀ تممی،، خرده

زنجیرۀتأمین.سودموردانتظاراعضای9جدول

 کنندهتولید فروشخرده زنجیرۀتأمین 

 50/3252 222/3625 312/2222 قرارداد بیم 

 3276 3656 3/2222 درآمد گذاری اشتراک ب قرارداد 

 50/3252 032/3042 062/2744 اه گیمبدون ه
  

يابأد. بأر اسأاس     واحد افزاي  مأی  12/312سود کی زنجیرۀ تممی، با استااده از قرارداد بیم  
6040، حداقی و حداکار مقدار سود 23رابعۀ  // φ   .است 

 و بأأا فأأرض 20و  24فأأروش و زنجیأأرۀ تأأممی، بأأر اسأأاس روابأأط   ک  أأده، خأأرده سأأود تولیأأد
تو أ    فروش را بأا  ک  ده و خرده تغییرات سود تممی، 3است. شكی  1برابر با اطالعات  دول  ∅=  0/5

 يابد. فروش افزاي  می سود خرده ∅دهد. با افزاي  مقدار  در دام ۀ مجاز، نشان می ∅ب  تغییرات 

 
زنجیرۀتأمینرویسوداعضای∅اثرنمودار.0شکل

 يابد. افزاي  می Tک  ده با افزاي   دهد سود مورد انتظار تولید نشان می 2شكی 
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رویسودموردانتظارTاثرنمودار.1شکل


 

 ،يابأد  افأزاي  مأی   αتأی  قدهد. و فروش نشان می ساارش خرده روی مقداررا  α اثر 1شكی 
کوچأک، ريسأک    αک د ک  مقدار  يید میمک د. شكی ت فروش کاه  پیدا می مقدار ساارش خرده

 مقدار ،ديگربیان ک د. ب   افزاي  ساارش تشوي  می فروش را ب  و خردهداده  فروش را کاه  خرده
α  فأروش را بأ     خأرده وضعیت فروش است. اي،  خردهی ريسک و ضرر بیشتر برای امع  بزرگتر ب

همواره مقداری  ،براي، ک د. عالوه سود کمتری دريافت می آن، و متعاقب دارد میواکاه  ساارش 
کأی زنجیأرۀ    ۀفروش برابر با مقدار ساارش بهی أ  خرده ۀو ود دارد تا مقدار ساارش بهی  α برای

 شود. تممی، 
 

 

 
رویمقدارسفارشبهینه αاثرنمودار.9شکل



ثابت در نظر گرفت  شود با کاه  قیمت خريد  α دهد در شرايعی ک  مقدار نشان می 4شكی 
  يابد.  میفروش افزاي   مقدار ساارش خرده ،محصول
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رویقیمتخریدکاالαاثرنمودار.2شکل

 
 

، تابع يابی  با تو   ب  شكی درمیدهد.  را روی سود کی زنجیرۀ تممی، نشان می α اثر 0شكی 
تابع محدب است و مقدار آلاايی ک  سود مورد انتظار زنجیرۀ تأممی، را حأداکار    ،سود مورد انتظار

 است.  33/5 برابر با ،ک د می

 
زنجیرۀتأمینرویسودکلαاثر.نمودار4شکل

يابد با در نظر گرفت، مقأدار ثابأت    افزاي  می T دهد وقتی پرداخت  انبی نشان می 6شكی 
 يابد. گذاری کاه  می اشتراک قرارداد ب مرتبط با  ∅ ، مقدارαبرای 

 

 
∅رویمقدارTپرداختجانبیتأثیرنمودار.6شکل
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 سازی نتایج با استفاده از ابزار شبیهآزمون ب( 

آزمأون  سازی برای  . از شبی استبا عدم قععیت تقاضا رويی  روب سازی ابزار قدرتم دی برای  شبی 
از  ،بسیار سأاده اسأت   3شود. کار با صاحات گسترده استااده میقبی مرحلۀ دست آمده از   نتايج ب

 شود.  اکسی استااده می افزار نرم ازپژوه  نتايج اي، آزمودن رو برای  اي،

 
وروداطالعاتحالت.4شکل

بأرای تولیأد    (7شأكی  )معاب  بأا   rand ای ب  نام هتابع از پی  تعريف شد ،اکسیبرنامۀ در 
ايأ،  تعأداد تكأرار   ک أد.   افزار را ساده مأی  و يک و ود دارد ک  کار با نرمبی، صار  اعداد تصادفی

مقأدار  مقدار ساارش در حالأت همأاه گی،   های مدل،  ورودیشود.  مرتب  فرض می 355 آزماي 
شأوند و سأود مأورد     هماه گی و پارامترهای قراردادی در نظر گرفت  مأی ساارش در حالت بدون 

  هست د. سازی  ف، خرو ی شبی انتظار اع ا در س اريوهای مختل
دهد. نتايج حأاکی از بهبأود عملكأرد زنجیأرۀ      سازی را نشان می نتايج خرو ی شبی  4 دول 

توزيع  درصد، 30با تو   ب  سعح اطمی ان و ست تممی، در حالت هماه گی با استااده از قراردادها
با نتأايج  يابد ک   سود هر دو ع و با استااده از قرارداد پیش هادی بهبود می، 32نمون   ۀتی و انداز

 همخوانی دارد.  1 دول 

سازی.خروجیشبیه2جدول

 کنندهتولید فروشخرده زنجیرۀتأمین 

 3252 3/3605 3/2202 هماه گی

 3252 032/3052 0/2735 هماه گیبدون 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

1. Spreadsheets 
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 گیری و پیشنهادها نتیجه
 يأک و  ک  أده  یأد تول يأک متشأكی از   ،تأممی،  زنجیرۀ يک هماه گی موضوع ب  بررسی نوشتار اي،

فأروش در   خأرده  پرداخت.با استااده از قرارداد بیم   یپريودتحت شرايط تقاضای دو  ،فروش خرده
رو اسأت، مقأدار سأاارش کأاال را       حالیك  با يک تقاضای احتمالی و برگشت کاال از مشتری روب

افأزاي  ت أوع محصأوالت، مشأتريان همأواره در خصأوص ت اسأب کأاال بأا          ک د. بأا   تعیی، می
بأ  برگشأت    ،و چ انچ  کاال با نیاز آنها مت اسأب نباشأد  قععی ندارند  انتخاب ،های خود نیازم دی

وقتأی  . های فروش هست د فروشان ناچار ب  کاه  قیمت خرده ،ديگرسوی . از ک  د اقدام میکاال 
عدم قععیأت تقاضأا، برگشأت کأاالی مشأتريان و      ، شود میرض  عک  محصوالت  ديد ب  بازار 

ک د تأا مقأدار سأاارش کأاال را کأاه        فروش فراه  می شرايعی را برای خرده ،ها کاه  قیمت
قأرارداد   دادنشأان  پژوه  . نتايج شدای با دو پارامتر پیش هاد  ، قرارداد بیم پژوه د. در اي،  ده

 زنجیأرۀ تأممی،  برد را برای هر دو ع أو   أ  واند شرايط بردت و می شده ايجاد هماه گی سبب ،بیم 
در اي، همچ ی، يابد.  فروش افزاي  می . با استااده از اي، قرارداد، مقدار ساارش خردهآوردفراه  
پأارامتر   دادنأد، ها نشان  يافت  شد.درآمد مقايس   گذاری اشتراک ب قرارداد بیم  با قرارداد  ،پژوه 
گأذاری درآمأد    پذيری بیشتر قرارداد بیم  در مقابی قأرارداد بأ  اشأتراک    مو ب انععاف ح  بیم 

ای تعريف کرد ک  واريأانس و سأود    گون  توان ب  پارامترهای قرارداد بیم  را می ،همچ ی، شود. می
 انتظار تولیدک  ده، بهبود پیدا ک د.  مورد

فأرض  پأژوه   راه  آورد. در ايأ،  آتی فمعالعات تواند پاي  و بستری برای  میپژوه  اي، 
مستقی  از  ۀفروش و ود ندارد. يک توسع ک  ده يا انبارش خرده ، محدوديتی روی ظرفیت تولیدشد

فأروش   ک  ده و ظرفیأت انبأارش خأرده    ظرفیت تولیدبرای اي، تحقی ، در نظر گرفت، محدوديت 
مستقی از هأ    پريود، قیمت فروش کاال و تقاضا در هر شدفرض  پژوه  . همچ ی، در اي،است

پأژوه   . متداول است ک  با کاه  قیمت، تقاضا افزاي  پیدا ک د. يأک توسأع  از ايأ،    هست د
 باشد.تعیی، متغیرهای تصمی  و پارامترهای قرارداد، تحت اي، شرايط  تواند می

 منابع

قراردادهأای  هأا در   (. تعیی، بهتري، سیاسأت 3135شمسی گمچی، ن. و ص یعی م ارد، م. ) ؛اسمعیلی، م.
(: 7) 1، مأديريت صأ عتی   ۀمجلأ و مشأتری.   تولیدک  ده، واحد خار ی سعحی با های س  خدمت

31-3. 

می،، تولیأد و توزيأع بأا    متأ  ۀريأزی يكپارچأ   (. برنامأ  3122م ی، م. و نأالچیگر، س. ) ؤم ؛مقدم، م. صادقی
 .73-22 (:2) 3، یص عت يريتمد یپژوهش یعلم مجلۀکارگیری الگوريت  ژنتیک،   ب
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