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ارائه مدل ریاضی جهت هماهنگی در میزان سرمایهگذاری مسئولیتهای اجتماعی و مقدار
سفارش در زنجیره تأمین دو سطحی دارو
3

محمدرضا نعمتالهی ،1سیدمهدی حسینیمطلق  ،* ،2جعفر حیدری
چکیده

اطالعات مقاله
دریافت مقاله1394/03/24 :
پذیرش مقاله1394/07/18 :
واژگان كلیدی:
زنجیره تیمیت دیر ،
مدل هماهننی،
مساولیت یجتماتی شرکتی،
لرع جم ر ری دیر های مازید،
مقدیر سدارش

توجههه ههه مسههاما یجتمههاتی زیسههتمحیطی منجههر ههه ییجههاد مدهههو جدیههدی در
کسهه کار ههه نهها مسههاولیت یجتمههاتی شههرکتها ( )CSRشههده یسههت کههه یز جملههه
موضوتات مههم مهورد حهر در سهالهای یخیهر می اشهد مسهاولیت یجتمهاتی شهرکت
ها تبهارت یسهت یز مجموتهه فیالیتههای دی للبانهه ینجها شهده توسهش یه شهرکت در
کار کهه ناهان دهنهده ننرینهی رن شهرکت نسهبت هه مسهاما یجتمهاتی زیسهت
کس
محیطههی مههی اشههد .در ییههت تحقیههک ،یه مههدل ریاضههی همههاهننی جهههت تییههیت مقههدیر
سههرمایهگذیری جهههت توسههیه مسههاولیتهای یجتمههاتی مقههدیر سههدارش در زنجیههره
تههیمیت د سههطحی دیر  ،متاههزا یز یهه تیمیتکننههده یهه خردهفههر ش دیر یریمههه
شهههده یسهههت تیمیتکننهههده مسهههاولیت سهههرمایهگذیری جههههت توسهههیه مسهههاولیتهای
یجتمههاتی ری ههر تهههده گرفتههه خردهفههر ش هها توجههه ههه تقاضههای یدتمههالی ایههد مقههدیر
سههدارش دیر ری قبهها یز شههر ر د ره فههر ش ماههتو کنههد توسههیه مسههاولیتهای
یجتمههاتی یز لریههک پیادهسههازی لههرع جمهه ر ری دیر هههای مههازید تههاریه گذشههته یز
سههطج جامیههه ههورت گرفتههه ییههت یمههر موجهه یفههزیی یتتبههار زنجیههره تههیمیت نههزد
ماههتریان در نتیجههه یفههزیی تقاضههای خردهفههر ش میشههود ی تههدی تملزههرد یتضهها
زنجیههره تههیمیت در د دالههت تیههمیمگیری غیرمتمرکههز متمرکههز ررسههی شههده پ ه
یز رن یه مههدل تیههمیمگیری هماهنه هها هههدش یاینهسههازی سههود زنجیههره ترغیه
یتضهها ههه شههرکت در لههرع همههاهننی یریمههه شههده یسههت نتههاین ناههان میدهنههد کههه هها
یسههتداده یز مههدل همههاهننی یریمههه شههده ،سههود یقتیههادی زنجیههره نسههبت ههه دالههت
تیههمیمگیری غیرمتمرکههز یفههزیی یافتههه همچنههیت تحههت شههرییطی ،سههطج تملزههرد
 CSRزنجیههههره در دالههههت تیههههمیمگیری هماهنهههه یز دالتهههههای تیههههمیمگیری
غیرمتمرکز متمرکز یاتر میشود

میپردیزند ساختارهای تیمیمگیری غیرمتمرکز متمرکز

 -1مقدمه
زنجیره تیمیت مجموتهیی یز یتضای متتلف یست که در

د سر ی

کنار یزدینر ا هدش رر رده سازی نیاز ماتریان ه فیالیت

هستند در زنجیرههای تیمیت ا ساختار غیرمتمرکز هر ی

* پست یلزتر نی
 1دیناجوی دکتریی دینازده مهندسی

لیف در نحوه تیمیمگیری در زنجیره تیمیت

نویسنده مساولHosein.parhizkar@yahoo.com :

نای  ،دیناناه تلم

نیت،

nematollahi@ind.iust.ac.ir

2

یستادیار ،دینازده مهندسی

motlagh@iust.ac.ir
مهندسی
 3یستادیار ،ت
j.heydari@ut.ac.ir
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یز یتضای زنجیره ر مبنای سود زیان شتیی خود ( نه

تاکنون تیاریف متیددی ریی مساولیت یجتماتی شرکتی

کا زنجیره) یقدی ه تیمیمگیری میکنند ا توجه ه یینزه

( 2)CSRیریمه شده یست تحلیلی یز تیاریف متتلف رن

تضو ر

توسش دیلزر د [ ]4ینجا شده یست هلورکلی  CSRری

کا زنجیره تیثیرگذیر یست ،ه

شرکت در

سیاری یز تیمیمات یتتاذ شده توسش ی
سودر ری یتضای دینر

میتوین مجموته فیالیتهای دی للبانه ی

همیت تلت ییت نور تیمیمگیری منجر ه جویبهای

کس

زیر هینه 1ریی زنجیره شده در نهایت منجر ه تملزرد

شرکت در یرتباط ا محیشزیست

ناکاررمد زنجیره تیمیت میشود در نقطه مقا ا ساختار

یتضای زنجیره تیمیت ه شیوههای متتلف میتوینند جهت

تیمیمگیری غیرمتمرکز  ،تیمیمگیری متمرکز قریر دیرد

توسیه مساولیتهای یجتماتی سرمایهگذیری ینجا دهند

در ییت دالت ه کا زنجیره تیمیت ه تنوین ی
یدد نناه شده فرض میشود ی

موجودیت

تیمیمگیرنده یدد،

کار دینست که نااندهنده تیهدیت ننرینیهای رن
جامیه می اشد[]5

پیادهسازی لرعهای ازگات دیر های یستداده ناده
تاریه گذشته یز سطج جامیه ()MTBP

3

یز جمله

کا زنجیره تیمیت ری مدیریت میکند[ ]1در چنیت شرییطی

ر شهای مرسو جهت توسیه مساولیتهای یجتماتی در

تیمیمات یتتاذ شده ریی زنجیره تیمیت هینه سرتاسری

زنجیرههای تیمیت دیر می اشد جود دیر های مازید یا

خویهند ود

تاریه گذشته در منازل میتویند یز چند جهت خطررفریت

زمانی که یتضای زنجیره تیمیت موجودیتهای یقتیادی

اشد یز لرفی ممزت یست ییت دیر ها هلور یشتباهی

مستقلی هستند ،پیادهسازی ساختار تیمیمگیری متمرکز

میرش شده سالمتی یمارین ری مورد تهدید قریر دهند یز

ر ر خویهد ود چون یتضای مستقا

لرش دینر ممزت یست ییت دیر ها هلور نامناس دف شده

در تما ا چال

محیشزیست ری رلوده نمایند ا توجه ه ییت یمر سیاری

زنجیره تیمیت ر سودر ری شتیی خود تمرکز کرده
تیمیمات دالت متمرکز ممزت یست ا مناف شتیی رنها

یز شرکتهای زرگ دیر یی در گزیرشهای خود در یرتباط

در تضاد اشد تیمیمی که ریی کا زنجیره تیمیت هینه

ا مساولیتهای یجتماتی ه سرمایهگذیری پاتیبانی یز

اشد یلزیماً ریی تمامی یتضا هینه نتویهد ود در چنیت

لرعهای جم ر ری دیر های مازید یشاره کردهیند ییت لرع

شرییطی ،مزانیزمهای هماهننی میتوینند مدید یق شود

میتویند یز لریک نی

ظر فی در دیر خانهها جهت

مدلهای هماهننی زنجیره تیمیت ه دنبال ریهزارهای

جم ر ری دیر های مازید ینجا شود

تملی جهت تاویک یتضای زنجیره تیمیت ه یتتاذ

یجریی چنیت لرعهایی توسیه مساولیتهای یجتماتی

تیمیمات هینه ریی کا زنجیره تیمیت هستند[]2

نهتنها موج

هبود شرییش جامیه محیشزیست شده لزه

تیمیمات مرتبش ا کنترل موجودی ،سیاستهای

یز نظر یقتیادی نیز میتویند مزییایی ریی شرکتها ه همریه

ازپرسازی ،تبلیغات یستریتژی خرید یز جمله تیمیماتی

دیشته موج مزیت رقا تی شود مطالیات ناان دیده یست

هستند که میتوینند ر یتضای دینر زنجیره تیثیرگذیر اشند

که ماتریان مایایند قیمت یاتری ریی خرید کاال یز

نیاز ه هماهننی دیرند[ ]3تال ه ر ییتها ،سیاری یز

شرکتهایی که ه مساولیتهای یجتماتی خود توجه دیرند،

تیمیمات دینر نیز ر تملزرد سایر یتضای زنجیره تیمیت

پردیخت نمایند[ ]6همچنیت ،لبک نظرسنجی ینجا شده

تیثیرگذیر هستند ه تنوین مثال میتوین ه توسیه

توسش دیچ همزارین [ ]7ماتو شده یست که یکثر یفرید

مساولیتهای یجتماتی سرمایهگذیری در ییت ریستا یشاره

تمایا یاتری جهت خرید یز دیر خانهیی دیرند که سر ی

نمود

ازگات دیر های مازید تاریه گذشته ری فریهم میکند ه
Suboptimal
Corporate Social Responsibility
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Medication Take-Back Program
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نیمتیلهی ،دسینیمطلک دیدری

تبارت دینر سرمایهگذیری در چنیت لرعهایی توسش هر
ی

یز یتضای زنجیره میتویند ه یفزیی

کم

یتتبار زنجیره

نموده در نتیجه سودر ری کا زنجیره ری تحت تیثیر

قریر دهد در ییت شرییش نیاز یست تا در یرتباط ا
تیمیمگیریهای مرتبش ا مساولیتهای یجتماتی نیز
همچون دینر تیمیمات در زنجیره تیمیت هماهننی ینجا
در ییت تحقیک ه ررسی هماهننی در سرمایهگذیری
همچنیت مقدیر سدارش در

زنجیره تیمیت د سطحی دیر متازا یز ی
ی

تیمیتکننده

خردهفر ش پردیخته میشود قبا یز شر ر د ره

فر ش ،خردهفر ش ا توجه ه تقاضای یدتمالی دیر ی
موردنظر لی د ره ا یستداده یز مدل ر زنامهفر ش مقدیر
سدارش خود ری تیییت مینماید در لرش دینر ،تیمیتکننده
دیر همنظور ناان دیدن توجه زنجیره ه مساولیتهای
یجتماتی یقدی ه پیادهسازی لرع جم ر ری دیر های مازید
یز سطج جامیه میکند در ییت لرع ،تیمیتکننده ا
سرمایهگذیری جهت رگاهی دیدن یا در نظر گرفتت جوییز،
مرد ری تاویک ه شرکت در لرع

ازگردیندن دیر های

میرش ناده میکند ا پیادهسازی ییت لرع ناان دیدن
توجه زنجیره ه مساولیتهای یجتماتی ،یتتبار زنجیره نزد
ماتریان یفزیی

یافته

در نتیجه تقاضای خردهفر ش

تحت تیثیر قریر میگیرد[ ]7هلور خال ه ،خردهفر ش
مقدیر سدارش دیر

تیمیتکننده مقدیر سرمایهگذیری در

زمینه مساولیتهای یجتماتی ری ماتو میکند شایان
ذکر یست هرد ی ییت متغیرها تال ه ر سود همان تضو ،ر
سود تضو دینر کا زنجیره تیثیرگذیر وده در نتیجه
می ایست ه نحوی هماهننی در ییت تیمیمات ورت
پذیرد در ییت تحقیک ی تدی ه مدلسازی زنجیره در د دالت
تیمیمگیری غیرمتمرکز متمرکز پردیخته پ

یز رن

مدل هماهننی یریمه میشود هدش یز مدل هماهننی یریمه
شده یاینهسازی سود کا زنجیره تیمیت هگونهیی یست
Discount
Delay in payment
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اشند

 -2مرور ادبیات
تحقیک داضر در یرتباط ا یدغا د موضور ی لی هماهننی
در زنجیره تیمیت مساولیتهای یجتماتی می اشد تاکنون
مطالیات زیادی در دوزه مدلهای هماهننی در زنجیره

شود
مساولیتهای یجتماتی

که یتضا نیز تمایا ه شرکت در لرع هماهننی ری دیشته

1
2

قریردیدهای متتلدی جهت ییجاد

تیمیت ینجا شده یست

هماهننی در زنجیره تیمیت یریمه شده یست

قریردید

تتدیف ، 1تیخیر در پردیخت ، 2ازگات خرید ، 3ینیطاش
مقدیری 4یز جمله قریردیدهای ریین در ید یات هماهننی در
زنجیره تیمیت می اشند خوینندگان جهت رشنایی یاتر ا
مدلهای هماهننی میتوینند ه مطالیات ینجا شده توسش
کچت[ ]8گا یندن همزارین[ ]9مریجیه نمایند در ییت
ت

ه ررسی تحقیقات ینجا شده در یرتباط ا هماهننی

در زنجیره تیمیت ا در نظر گرفتت مساولیتهای یجتماتی
پردیخته میشود همچنیت ا توجه ه یینزه لرع جم ر ری
دیر های مازید یز سطج جامیه ری میتوین مرتبش ا لجستی
میزوس دینست ،ه همیت تلت تیدیدی یز مقاالت مرتبش ا
هماهننی در زنجیره تیمیت میزوس نیز ررسی شدهیند
شی

ایت [ ]10ه ررسی قریردیدهای تسهیم دررمد

تتدیف مقدیری جهت ییجاد هماهننی در زنجیره تیمیت د
سطحی دلقه سته ا در نظر گرفتت یارینه د لتی پردیختند
سیو همزارین [ ]11ی

قریردید تسهیم دررمد در زنجیره

تیمیت د سطحی میزوس تحت سیستم تاویقی د لت یریمه
کردند همچنیت جیوینی [ ]12یز قریردید تسهیم دررمد
جهت ییجاد هماهننی در زنجیره تیمیت د سطحی میزوس
ا تبلیغات سبز پردیختند رنها فرض کردند تبلیغات سبز
توسش هر د تضو
فر ش

همنظور ( )1هدش ازیریا ی یفزیی

( )2هدش تملیاتی

یفزیی

مقدیر ازگاتیها

ورت میگیرد
گا یندن

پاپیوک [ ]13ه هماهننی در زنجیره تیمیت

میزوس د سطحی

سه سطحی ا یستداده یز قریردید
Buy-back
Quantity flexibility

3
4
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تسهیم دررمد در نیت کامپیوترهای شتیی پردیختند

تولیدکننده ینجا شده

در قریردید تسهیم دررمد در نظر گرفته شده فرض میشود

خردهفر ش یثر میگذیرد در ییت تحقیک د هدش متدا ت

خردهفر ش مقدیر تتدیف یریمه شده جهت خریدیری

ریی زنجیره تیمیت ( )1یاینهسازی سود یقتیادی ()2

کامپیوترهای دست د

ری هگونهیی یریمه میدهد که کا

ییت سرمایهگذیری ر تقاضای

یاینهسازی  CSRمورد ررسی قریر گرفته یست
مدل رنامهریزی د سطحی ریی

زنجیره تیمیت هینه شده در مقا ا در دی یز سود دا ا

یخیریً ،شو [ ]18ی

یز فر ش مجدد کامپیوترهای ازیافتی یت یتضا تسهیم

تیییت سطج هینه  CSRهر ی

میشود

تیمیت سه سطحی یریمه کرد مدل هگونهیی لریدی شده

یز یتضا در ی

زنجیره

همچنیت یتضا

نی همزارین [ ]14ه ررسی هماهننی در زنجیره تیمیت

یست که سود کا زنجیره یاینه شده

د سطحی ا در نظر گرفتت  CSRپردیختند رنها فرض

تمایا ه شرکت در لرع هماهننی دیشته اشند

کردند سرمایهگذیری  CSRتوسش تولیدکننده ینجا شده

سرمایهگذیری  CSRینجا شده توسش هر تضو ه ورت

ییت سرمایهگذیری یز لریک قریردید قیمت تمدهفر شی ا

هزینه رش شده در نظر گرفته شده یست

تضو پاییتدست تسهیم میشود در ییت تحقیک ،مقدیر

در تحقیک دینر ،مودیک

سرمایهگذیری  CSRمستقا یز مقدیر تولید فرض شده

هماهننی در زنجیره تیمیت د سطحی د کاناله ا در نظر

یست در یدیمه ،نی لی [ ]15ا یستداده یز نظریه ازیها

گرفتت مساولیتهای یجتماتی پردیختند در ییت مقاله

ه ررسی تیاما یت یتضای زنجیره تیمیت د سطحی ا

تیثیریت  CSRا یستداده یز شاخو مازید میرشکننده

توجه ه  CSRپردیخته تیثیر پاریمترهای خارجی ر ییت

مدلسازی شده یست همچنیت پاندی همزارین [ ]20ه

تیاما ری مورد ررسی قریر دیدند رنها فرض کردند

ررسی هماهننی در زنجیره تیمیت سه سطحی متازا یز

ر

خردهفر ش ا در

سرمایهگذیری  CSRتوسش هر د تضو ینجا شده
تقاضای نهایی محیول تیثیرگذیر یست
جورین [ ]16ی
تولیدکننده ی

ی

تولیدکننده ،ی

همزارین [ ]19ه ررسی

توزی کننده ی

نظر گرفتت مساولیتهای یجتماتی پردیختند در ییت

ازی د مردلهیی یریمه کرد طوریزه ی تدی
لرع تیرفه د تای ری یتال کرده سپ

تحقیک فرض شده یست تولیدکننده ا در نظر گرفتت مازید
میرشکننده ماتریان ،مساولیت توسیه مساولیتهای

خردهفر ش مقدیر سدارش ری تیییت میکند در ییت تحقیک

یجتماتی در زنجیره تیمیت ری ر تهده دیرد

فرض شده یست تضوی که ه  CSRتوجه دیرد ،تال ه ر

همانلور که مااهده میشود تحقیقات یندکی در دوزه

یاینهسازی سود یقتیادی ،رفاه ماتریان نهایی 1ری نیز

هماهننی در زنجیره تیمیت ا در نظر گرفتت مساولیتهای

در نظر میگیرد همچنیت پاندی [ ]6ه ررسی هماهننی در

یجتماتی ینجا شده یست در یکثر ییت تحقیقات ،نحوه

زنجیره تیمیت د سطحی ا یستداده یز قریردید تسهیم دررمد

سرمایهگذیری  CSRه ورت کلی یان شده یست

پردیخت مدل در د دالت متتلف ( )1توسیه  CSRتوسش

چنوننی ییت سرمایهگذیری مورد حر قریر ننرفته یست ا

تیمیتکننده ( )2توسیه  CSRتوسش خردهفر ش ررسی

توجه ه یینزه نور مساولیتهای یجتماتی در زنجیرههای

شده یست همچنیت توسیه  CSRشرکت یز لریک توجه

تیمیت متتلف متدا ت می اشد ه همیت تلت نیاز یست

ی ه مازید میرشکننده 2محاسبه شده یست در یدیمه،

هلور دقیکتر در یرتباط ا نحوه توسیه مساولیتهای

شو [ ]17یز قریردید تسهیم دررمد جهت هماهننی در

یجتماتی سرمایهگذیریهای پژ ه

زنجیره تیمیت د سطحی یریمه کرد در ییت مقاله فرض شده

ییت تحقیک یز د جنبه مدهومی تملیاتی دیریی نور ری

یست سرمایهگذیری  CSRه یزیی هر یدد کاال توسش

می اشد یز لحاظ مدهومی ،همانلور که در مر ر ید یات

1

2

End-customers' welfare

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ینجا شود

Consumer surplus

سال پانزدهم ،شماره  ،50پاییز 1396

249

نیمتیلهی ،دسینیمطلک دیدری

مااهده میشود در مقاالت مرتبش ا هماهننی در زنجیره

مستقا زنجیره نیز تمایا ه شرکت در لرع هماهننی

تیمیت ا در نظر گرفتت مساولیتهای یجتماتی تموماً سطج

دیشته اشند

 CSRه ورت متغیر تیمیم کلی در نظر گرفته شده
یست در یرتباط ا نحوه توسیه رن پیانهادی ناده یست
تنها در تیدید یندکی تحقیک [ ]20 ,19 ,6یز شاخو مازید
میرشکننده جهت کمّیسازی مساولیتهای یجتماتی
یستداده شده یست در ییت تحقیک نناهی جدید ه نحوه
توسیه مساولیتهای یجتماتی دیشته ریی ی لیت ار ا در

-3تعریف مسأله
ی تدی ه میرفی نمادها پردیخته پ

یز رن

در ییت ت

ساختار زنجیره تیمیت مورد نظر تیمیمات هر ی

یز یتضا

یان میشود سپ

نحوه یندیزهگیری سطج مساولیتهای

یجتماتی تیثیریت رن مورد ررسی قریر میگیرد

نظر گرفتت لرع جم ر ری دیر های مازید یقدی ه کمّی

 -1-3نمادها

سازی مساولیتهای یجتماتی در زنجیره تیمیت دیر شده

 : Dتقاضای ماتریان دیر لی د ره فر ش
 : f  D تا چنالی تقاضای ماتریان دیر لی د ره
 : F  D تا تجمیی تقاضای ماتریان دیر لی د ره
 : 0میاننیت تا توزی تقاضای خردهفر ش قبا یز توسیه
مساولیتهای یجتماتی
 : ینحریش مییار تا توزی تقاضای خردهفر ش
 : pقیمت فر ش دیر توسش خردهفر ش
 : wقیمت فر ش دیر توسش تیمیتکننده
 : cهزینه تهیه هر یدد دیر توسش تیمیتکننده
 : sیرزش هر یدد دیر در پایان د ره
 :  هزینه ییتتباری خردهفر ش رسی ه یمارین ه
یزیی هر یدد کمبود
یدد کمبود ریی خردهفر ش
 : هزینه مویجهه ا ی
شاما هزینه فر ش یز دست رفته ،ییتتباری رسی دیده

یست
یز لحاظ تملیاتی ،همانلور که در مر ر ید یات مرتبش ا
موضور مااهده میشود همویره یز قریردیدهای مرسو در
ید یات جهت ییجاد هماهننی در زنجیره تیمیت یستداده
شده یست ا توجه ه جود قوینیت

مقرریت خاص در

نیت دیر در ییرین (همچون قیمتگذیری توسش د لت)
یمزان یستداده یز سیاری یز ییت قریردیدها همچون تتدیف
جود ندیرد ا توجه ه ییت یمر در ییت تحقیک ی

مدل

ریاضی جدید جهت ییجاد هماهننی در زنجیره تیمیت یریمه
شده یست همچون سایر قریردیدهای یریمه شده در ید یات
هماهننی در زنجیره تامیت ،مدل ریاضی هماهننی یریمه
شده ه دنبال هینه سازی متغیرهای تیمیم هگونهیی

     p  w

یست که سود زنجیره تامیت یاینه شده در تیت دال هر

 : Qمقدیر سدارش خردهفر ش
 : سرمایهگذیری ینجا شده توسش تیمیتکننده ه یزیی هر
ماتری شرکتکننده در لرع جم ر ری دیر های مازید
 : Mتیدید ماتریان القوه شرکت در لرع جم ر ری
دیر های مازید
 : Uتمایا ماتریان جهت شرکت در لرع جم ر ری
دیر های مازید
 : aضری میزین یفزیی تقاضای خردهفر ش ه یزیی هر
شرکتکننده در لرع
 : SRسطج مساولیتهای یجتماتی در زنجیره تیمیت
 :  xyسود ینتظاری تضو ( xتیمیتکننده ا ، S
خردهفر ش ا  Rکا زنجیره ا  SCنمای دیده
میشود) در دالت ( yدالت متمرکز ا  ، cغیرمتمرکز ا
 dcهماهن ا  coنمای دیده شده یست)

د تضو زنجیره تمایا ه تیمیمگیری ماترک دیشته
اشند
در ییت تحقیک ،دیدگاه یریمه شده توسش شو [ ]17ا در نظر
گرفتت نور سرمایهگذیری مساولیتهای یجتماتی یینی
لرع جم ر ری دیر های مازید تاریه گذشته توسیه دیده
شده یست پ

یز مدلسازی ساختار تیمیمگیری

غیرمتمرکز متمرکز

ه دست ر ردن جویبهای دقیک

ریی متغیرهای تیمیم در هر د دالت،

ی

مدل

هماهننی جدید یریمه شده یست هدش یز مدل یریمه شده
یاینهسازی سود زنجیره هگونهیی یست که یتضای
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شزا  :1ساختار زنجیره تیمیت مورد ررسی

میگیرد سرمایهگذیری ینجا شده ا ت پیادهسازی ییت لرع

 -2-3ساختار زنجیره تأمین مورد بررسی
زنجیره تیمیت د سطحی دیر متازا یز ی
ی
ی

تیمیتکننده

خردهفر ش ری در نظر نیرید در ییت زنجیره تیمیت
قلم دیر تیمیت ه جامیه ترضه میشود تقاضای ییت

دیر در ازیر ،یدتمالی ا توزی نرمال فرض میشود سیستم
سدارشدهی خردهفر ش ت

د رهیی وده

ا توجه ه

تقاضای یدتمالی ا یستداده یز مدل ر زنامهفر ش یقدی ه
سدارشدهی دیر میکند در ورت جود دیر ی مازید در
ینتهای د ره ،ریی رنها یرزش یسقاط در نظر گرفته شده
یست در تما نیز مااهده میشود دیر های اقیمانده در
ینتهای د ره ا توجه ه نزدی تر شدن تاریه ینقضا رنها یز
یرزش کمتری رخوردیر هستند هزینههای میمول
خردهفر ش شاما هزینه خرید

کمبود می اشد شایان

ذکر یست ا توجه ه یینزه کاالی موردنظر دیر وده دیر
ی

کاالی یستریتژی

ریی سالمت جامیه یست ه همیت

تلت هزینه کمبود در مثالهای ررسی شده یاتر یز دد

ا میزین دیر های جم ر ریشده متناس

یست ه تبارت

دینر ،تیمیتکننده ه یزیی هر یدد دیر ی ازگات دیده
شده جایزه

یا کوپت تتدیف ریی خریدهای رتی یریمه

میدهد ا پیادهسازی ییت لرع ،سطج مساولیتهای
یجتماتی در زنجیره یفزیی
زنجیره یفزیی

یافته ه تب رن میزین یتتبار

یافته در نهایت تقاضای خردهفر ش تحت

تیثیر قریر میگیرد ا یفزیی
سدارش خردهفر ش یفزیی

تقاضای زنجیره ،میزین
یافته

در نتیجه سودر ری

تیمیتکننده نیز تحت تیثیر قریر میگیرد
ا توجه ه یینزه میزین سدارش خردهفر ش
میزین

سرمایهگذیری

تیمیتکننده

جهت

همچنیت
توسیه

مساولیتهای یجتماتی نه تنها ر تضو تیمیمگیرنده ،لزه
ر کا زنجیره تیمیت تضو دینر نیز تیثیرگذیر یست ،ه
همیت تلت می ایست در یرتباط ا ییت مقادیر تیمیم
هماهننی ینجا شود

میمول در نظر گرفته شده یست در سوی دینر تیمیتکننده

 -3-3اندازهگیری مسئولیتهای اجتماعی و تأثیر

قبا یز شر ر فیا ا توجه ه مقدیر سدارش خردهفر ش

آن بر عملکرد زنجیره تأمین

یقدی ه تیمیت دیر میکند دررمد تیمیتکننده متناس

ا

میزین سدارش خردهفر ش می اشد
ه منظور یفزیی

سطج مساولیتهای یجتماتی در زنجیره

ر شهای متتلدی جهت توسیه مساولیتهای یجتماتی در
سازمانها جود دیرد مساولیتهای یجتماتی میتویند یز
لریک سرمایهگذیری در فیالیتهایی همچون کاه

ینتاار

تیمیت اید یتضای زنجیره یقدی ه سرمایهگذیری کنند در

رالیندهها ،هبود شرییش کاری کم های ینسان د ستانه

یینجا فرض میشود تیمیتکننده ا پیادهسازی لرع

ینجا شود[ ]14یزی یز فیالیتهای ی لی جهت توسیه

جم ر ری دیر های تاریه گذشته ییت مساولیت ری ر تهده

مساولیتهای یجتماتی در زنجیره تیمیت دیر پیادهسازی
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یا پاتیبانی یز لرعهای جم ر ری دیر های میرش ناده

یزی یز مویرد مهم در کمّیسازی مساولیتهای یجتماتی،

یز سطج جامیه یست

یندیزهگیری سطج رن در زنجیره تیمیت می اشد در یاتر

در ییت تحقیک فرض میشود تیمیتکننده جهت جم ر ری

تحقیقات مرتبش در ییت دوزه [ ]18 17 ،14سطج CSR

سطج

در زنجیره تیمیت ه ورت تا یی یز سرمایهگذیری ینجا شده

دیر های تاریه گذشته سرمایهگذیری کرده

مساولیتهای یجتماتی زنجیره تیمیت ری توسیه میدهد
ییت سرمایهگذیری ا هدش یفزیی

دین  ،رگاهی

تددی یت  1 0در نظر گرفته شده یست ا یفزیی

ننرینی

میزین سرمایهگذیری توسش تیمیتکننده تمایا ماتریان

ماتریان نسبت ه رسی دیر های تاریه گذشته ینجا شده

یافته در نتیجه مقدیر دیر ی

تمایا ماتریان ری جهت شرکت در ییت لرع ازگردیندن
دیر های مازید یفزیی

جهت شرکت در لرع یفزیی

مییا د ه تبارت دینر هرچه

جم ر ری شده یفزیی

میدهد فرض میشود هلورکلی

سرمایهگذیری یاتری ینجا شود دیر ی تاریه گذشته

 Mماتری القوه جهت شرکت در لرع جود دیرد میزین

ییت موضور

یاتری یز سطج جامیه جم ر ری شده

سرمایهگذیری جهت پیادهسازی ییت لرع ری ر ا  ه یزیی

موج

هر ماتری شرکتکننده در لرع در نظر گرفته شده

نتیجه سطج  CSRزنجیره یفزیی

توسش تیمیتکننده تیییت میشود  ری میتوین میزین

میشود سطج مساولیتهای یجتماتی در زنجیره تیمیت ا

جایزه

یا کوپت خریدهای رینده یریمه شده ه ماتریان

یفزیی

سالمت جامیه

محیشزیست شده

مییا د در یینجا فرض

تددی یت  1 0یندیزهگیری شده تبارت یست یز:

 max

شرکتکننده در لرع در نظر گرفت در یینجا فرض میشود
تمایا ماتریان ه شرکت در لرع جم ر ری دیر ها تا یی
خطی یز میزین سرمایهگذیری تیمیتکننده وده همچون
ری طه ( )1یست:
0     max

   max

 
,

U  f      max
 1,


مقدیر  f  همویره تددی یت  1 0یست

هلورکلی

در دی یز ماتریان القوه که در لرع شرکت خویهند کرد
ری ناان میدهد در ییت ری طه ،ی

در

شایان ذکر یست در ییت تحقیک تا

SR  f   

سطج مساولیتهای

یجتماتی  SR  f  تا تمایا ماتریان

U  f  

یزسان در نظر گرفته شده یز توی یریمه شده در ید یات
موضور یستداده شده یست ه منظور تیییت دقیک ییت توی
اید مطالیات یاتری ورت گرفته

ییت مطالیات در

ریستای ییت تحقیک نیست
ا یفزیی

سطج  CSRدر زنجیره تیمیت یتتبار رن یفزیی

مقدیر یاینه ریی

یافته در نتیجه تقاضای محیول یاتر میشود در تحقیک

سرمایهگذیری (  )  maxجود دیرد که ا رن مقدیر ،تمامی

ینجا شده توسش دیچ همزارین [ ]7ناان دیده شده یست

ماتریان القوه تمایا ه شرکت در ییت لرع ری خویهند

که سیاری یز ماتریان تمایا یاتری ه خرید یز

دیشت هرچه تیمیتکننده سرمایهگذیری یاتری ریی

دیر خانههای شرکتکننده در لرع جم ر ری دیر های

تاویک ماتریان ه شرکت در لرع ینجا دهد ،تمایا

مازید ری دیرند در ییت تحقیک فرض میشود پیادهسازی ییت

مییا د ییت ر ش

تقاضای

ماتریان ه شرکت در لرع یفزیی

توسش محققان دینر همچون ای [ ]21در لریدی شبزه
لجستی

میزوس د سطحی همچنیت گا یندن [ ]13در

مدل هماهننی زنجیره تیمیت میزوس در نظر گرفته شده
یست

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

لرع توسش تیمیتکننده موج

یفزیی

خردهفر ش میشود دیت منظور تقاضای خردهفر ش پ
یز

پیادهسازی

ییت

لرع

ه ورت

تا

 N  0  aMf   ,  در نظر گرفته میشود
میاننیت تقاضای پی

نرمال
0

ینی شده د ن پیادهسازی لرع
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جم ر ری دیر ها یست همچنیت

a

متوسش یفزیی

تقاضا

ا جاینذیری تبارت


E  D  Q  



که در پیوست ()2

ه یزیی هر شرکتکننده در لرع می اشد

محاسبه شده یست ،تا سود ینتظاری خردهفر ش در دالت

 -4مدلسازی ریاضی

تیمیمگیری غیرمتمرکز تبارت یست یز:

در ییت ت

 Q    p  s  0 

ه مدلسازی زنجیره تیمیت در دالتهای

تملزرد زنجیره تیمیت در د دالت تیمیمگیری غیرمتمرکز
یز رن مدل تیمیمگیری هماهن

یریمه میشود

قضیه ( :)1تا

سود ینتظاری خرد فر ش در دالت

 -1-4مدل تصمیمگیری غیرمتمركز بدون توجه به

غیرمتمرکز نسبت ه

مسئولیتهای اجتماعی

اثبات :ماتک ی ل د تا نسبت ه  Qتبارتیند یز:

Q

مقیر یست

در دالت تیمیمگیری غیرمتمرکز فرض میشود یتضای
زنجیره تیمیت یددهای یقتیادی مستقلی وده

)  ( w  s

هلور

د ره ،خردهفر ش در یرتباط ا میزین سدارش تیمیمگیری

Q 
fs 
0
  

کرده تیمیتکننده سدارش ی ری رر رده میکند در یینجا
فرض میشود هیچی

مساولیتهای یجتماتی سرمایهگذیری ینجا نمیدهند تا
سود خردهفر ش در دالت غیرمتمرکز تبارت یست یز:
DQ
DQ

 pD  wQ  s  Q  D 
 dc
R Q   
 pQ  wQ    D  Q 

در دالتی که میزین تقاضا لی د ره یز مقدیر سدارش کمتر
اشد خردهفر ش ا کاالی مازید لی د ره مویجه شده در
دالتی که میزین تقاضا یاتر یز سدارش اشد خردهفر ش

 dc
R  pE 
 min  Q, D    wQ


 sE  Q  D     E  D  Q  





ا توجه ه محاسبات ینجا شده در پیوست ( ،)1تا سود
ینتظاری خردهفر ش تبارت یست یز:
 dc
R  pE  D   sE  D   wQ  sQ

  p  s    E  D  Q  



Q

 p  s  




 2  dc
R Q 
Q 2

قیمت فر ش کاال نزد خردهفر ش (  ) pهمویره یز یرزش
یسقاط رن (  ) sیاتر وده در نتیجه دا ا تبارت ()8
همویره مندی خویهد ود ا توجه ه یینزه ماتک د تا
نسبت ه  Qهمویره مندی یست ه همیت تلت تا سود
ینتظاری خردهفر ش مقیر می اشد پ

یز ری ر در قریر

دیدن تبارت ( ،)7مقدیر هینه سدارش خردهفر ش ری ر
یست ا:
 p   w 
Q  0  F 

 p   s 
1
S

ا کمبود مویجه میشود ا توجه ه تبارت ( ،)3تا سود
ینتظاری خردهفر ش در ییت دالت تبارت یست یز:

  dc
R Q 

 Q  
  p  s     Fs 
  1
    

جدیگانه توی هدش خود ری هینه میکنند قبا یز شر ر

یز یتضای زنجیره تیمیت جهت توسیه



 wQ  sQ





 Q  0    



Q
1

F
 s 

 0
  

    



p

s







  f  Q  0 


s



 

  


متتلف تیمیمگیری پردیخته میشود ی تدی ه ررسی
متمرکز پردیخته پ

dc
R

*
dc

طوریزه  FS1میزوس توزی تجمیی نرمال یستاندیرد یست
تا

سود ینتظاری تولیدکننده در دالت تیمیمگیری

غیرمتمرکز تبارت یست یز:
 dc
S  wQ  cQ

جزء ی ل د در تبارت فوق ه ترتی نااندهنده دررمد
هزینه تیمیت هر یدد کاال ریی تیمیتکننده می اشد
همانلور که مااهده میشود میزین سود تیمیتکننده
تا یی یز میزین سدارش خردهفر ش می اشد

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
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 -2-4تصمیمگیری متمركز با در نظر گرفتن

همانلور که در ری طه ( )12مااهده میشود ،تا

مسئولیت های اجتماعی

ینتظاری کا زنجیره تیمیت تا یی یز میزین سدارش

در ییت دالت فرض میشود تیمیتکننده یقدی

ه

خردهفر ش

سود

سرمایهگذیری تیمیتکننده در ریستای

سرمایهگذیری جهت پیادهسازی لرع جم ر ری دیر ها

مساولیتهای یجتماتی یست در دالت تیمیمگیری

کرده همچنیت تیمیمگیری در زنجیره تیمیت ه ورت

متمرکز فرض میشود ی

یدد تیمیمگیرنده مقادیر هینه

متمرکز ینجا میشود در دالت تیمیمگیری متمرکز ،ی

ییت متغیرها ری ا هدش یاینهسازی سود کا زنجیره تیمیت

مرج تیمیمگیری جود دیرد که تیمیمات هینه مر وط

تیییت میکند

ه کا زنجیره تیمیت ری تیییت میکند در مساله موردنظر،

قضیه  :2تا

د تیمیم یساسی می ایست ریی زنجیره تیمیت یتتاذ شود

تیمیمگیری متمرکز نسبت ه Q

دینری مقدیر

یزی مقدیر سدارش خردهفر ش

سود ینتظاری کا زنجیره تیمیت در دالت

اثبات :همنظور یثبات تقیر تا سود ینتظاری کا زنجیره
 می ایست ماتری

سرمایهگذیری  CSRتوسش تیمیتکننده می اشد در ییت

تیمیت نسبت ه Q

دالت تا سود ینتظاری کا زنجیره تیمیت تبارت یست یز:

مورد ررسی قریر دید ماتری

 cSC  Q,     R   S

کا زنجیره نسبت ه Q


 pE  min  Q, D    cQ  sE  Q  D  



جزء ی ل د در تبارت فوق ه ترتی نااندهنده دررمد

 تبارت یست یز:

هزینه خرید یست جزء سو نااندهنده
 Q  0  aM  /  max 
fs 





یرزش یسقاط دیر های اقیمانده در ینتهای د ره یست جزء

  2  SC

Q 2
   cSC    2
 
SC

  Q

 p  s 


چهار ری ر ا هزینه مویجهه ا کمبود ریی زنجیره می اشد
 Q  0  aM  /  max 
fs 





جهت پیادهسازی لرع جم ر ری دیر های مازید می اشد
یا د ماتریان یاتری در لرع

شرکت کرده کا هزینه ینجا شده یفزیی
ا توجه ه تا تقاضای خردهفر ش پ
لرع N  0  aMf   ,  

پ

تبارت یست یز:
 cSC  Q,     p  s   0  aMf      cQ  sQ 
 p  s   




 
 Q  0  aMf      
   
  0  aMf    Q   1  Fs 
 


 





Q



aMf








0


   f s 




 
 Mf  

First principal minor
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1



aM  p  s   

 max



 a M  p  s     Q  0  aM  /  max  

fs 

2
 max


 

2

یز پیادهسازی ییت

همچون پیوست ( ،)1تا سود ینتظاری کا زنجیره تیمیت

c
SC
2

 2 cSC
2M

2

 max

خویهد یافت

یز مقدیری محاسبات

 
Q
2

 2  cSC  2  cSC

Q 
 Q

همچنیت ،جزء رخر نااندهنده مجمور هزینه ینجا شده
هر چه مقدیر  یفزیی

هیایت رن ری

هیایت تا سود ینتظاری

 2  SC 

Q  
 2  SC 

 2 


  E  D  Q     Mf  



کا زنجیره

 مقیر یست

هننامی که ماتری

2

هیایت تا نسبت ه متغیرها مندی

مییت اشد رنناه تا یکیدیً مقیر خویهد ود شرط الز
کافی ریی مندی مییت ودن ییت یست که کهادهای ی لی
ه تنا ب مندی مثبت اشند ا ررسی ماتری
فوق مااهده میشود که کهاد ی لی ی ل 1تا

هیایت
یینی

  2  SC / Q 2همویره مندی وده همچنیت کهاد ی لی
د  2تا

همویره مثبت وده مقدیر رن تبارت یست یز:

Second principal minor

2
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  2  cSC   2  cSC    2  cSC   2  cSC 




2 
2
 Q     Q    Q 
2 M  p  s     Q  0  aM  /  max 

fs 

 max




در چنیت شرییطی ماتری

هیایت ،مییت مندی وده در

نتیجه تا سود ینتظاری کا زنجیره تیمیت نسبت ه

Q

 مقیر می اشد همنظور یافتت مقادیر هینه متغیرها
ماتک ی ل تا سود ینتظاری کا زنجیره تیمیت نسبت ه
د متغیر
تا

Q

 ری ر در قریر دیده میشود ماتک ی ل

نسبت ه Q

 تبارت یست یز:


Q
c
SC



 

1
 
 

 c  s 


  Q  0  aM  /  max
   p  s     Fs 

 

  cSC aM  p  s  2M 



 max
 max



 Q  0  aM  /  max   
  aM  p  s    1  Fs 
 



  


ا ری ر در قریر دیدن ر ی ش ( ،)15( )14ه ترتی ر ی ش
( )21( )20دا ا میشوند:
aM 

 p   c 
 FS1 

 p   s 

 max
aM 

 max

یتضا گردد در نتیجه ممزت یست رخی یتضا یز ینتتاب ییت
مقادیر یجتناب کنند
 -3-4مدل تصمیمگیری هماهنگ
تیمیمگیری متمرکز ریی زنجیره تیمیت

هینه سرتاسری منجر ه یاینهسازی سودر ری زنجیره
تیمیت میشود اییتدال ،یتتاذ ییت تیمیمات ممزت یست
سودر ری رخی یتضای زنجیره تیمیت ری نسبت ه دالت
غیرمتمرکز کاه

همچنیت سرمایهگذیری مساولیتهای یجتماتی یریمه
میشود مدل ریاضی هگونهیی لریدی شده یست که سود
کا زنجیره تیمیت یفزیی

ا ری ر هم قریر دیدن د تبارت ()16
سادهسازی مقدیر هینه * cتبارت یست یز:

 p  c a
2

یافته در تیت دال سود هیچی

یز یتضای زنجیره نسبت ه دالت غیرمتمرکز کمتر ناود ا
یتتاذ تیمیمات دست رمده توسش مدل سود کلی زنجیره
تیمیت نسبت ه دالت غیرمتمرکز یفزیی

مییا د یتضای

زنجیره تیمیت نیز یز شرکت در ییت لرع هماهننی یجتناب
نتویهند کرد
Max  SC  Q,  

s.t.
*
co
 dc
S  Qdc    S  Q,  

Q  0 

پ

ی

مدل ریاضی

هماهننی جهت تیییت مقادیر هینه میزین سدارش

*
co
dc
R  Qdc    R  Q,  

 2    a  p  s     a  p  s  
 FS1 


a p   s



()17

دهد در ییت ت

Q  0 

یز

یتتاذ مقادیر

  0, Q  0,

در مدل فوق تا هدش یینی ری طه ( )24ه یاینهسازی
سود ینتظاری کا زنجیره تیمیت میپردیزد ری طه ()25

c* 

تضمیت میکند که در دالت هماهن

سود تیمیتکننده یز

ی تدی ا یستداده یز ری طه ( )18مقدیر هینه سرمایهگذیری

دالت تیمیمگیری غیرمتمرکز کمتر ناود همچنیت ری طه

یز رن ا یستداده یز ری طه ()19

( )26تضمیت میکند که سود خردهفر ش در دالت

 CSRتیییت شده پ

هماهن

مقدیر هینه سدارش تیییت میگردد
 p   c 
 FS1 

 p   s 

ینتتاب مقادیر هینه *Qc

* cموج

aM  *c

 max

Qc*  0 

یاینهسازی سود

کا زنجیره تیمیت میگردد یما ا توجه ه یینزه ینتتاب ییت
مقادیر ممزت یست موج کاه

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

سودر ری یقتیادی رخی

کمتر یز دالت تیمیمگیری غیرمتمرکز ناود

هتبارتدینر ،ا یستداده یز مدل فوق مقدیر سدارش
سرمایهگذیری مساولیتهای یجتماتی هگونهیی تیییت
میشوند که سود کا زنجیره تیمیت یاینه شده
هیچی

سود

یز یتضا یز دالت غیرمتمرکز کمتر ناود در چنیت

شرییطی یتضای زنجیره تمایا ه شرکت در لرع هماهننی
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خویهند دیشت ری طه ( )27مر وط ه متغیرهای تیمیم

یستداده شده یست جهت یجریی مدل در دالت هماهن

یز

مدل می اشد ا جاینذیری توی سود ینتظاری یتضا کا

مقادیر سود دست رمده هر ی

زنجیره تیمیت ،مدل هماهننی یریمه شده تبارت یست یز:

غیرمتمرکز یستداده شده مدل ا یستداده یز نر یفزیر لیننو

Max:

   cQ  sQ 



  
  
  






aM 
 SC  Q,     p  s   0 
 max


 p  s   


 
aM 
 Q  0  aM  /  max
 
 Q  1  Fs 

   0  max



 
  f  Q  0  aM  /  max 
s

 




M 2

 max



s.t.
M 2

 max

wQdc*  cQdc*  wQ  cQ 

 p  s      wQdc*  sQdc* 
0

 p  s   




Q    



    Q   1  F 





 

    

 

   f  Q   



 

  

( )LINGOکدنویسی شده یست نتاین دا ا یز یجریی
مدل در سه دالت ( )1تیمیمگیری غیرمتمرکز )2( ،
تیمیمگیری متمرکز
یقتیادی،

0

s

( )3تیمیمگیری هماهن

مقدیر

سرمایهگذیری

در

مساولیتهای یجتماتی زنجیره تیمیت
سود هر ی

لرع،

سطج

همچنیت مقادیر

یز یتضا کا زنجیره یریمه شده یست ا توجه

ه یینزه در دالت تیمیمگیری غیرمتمرکز سرمایهگذیری
ینجا نمیشود ه همیت تلت مقادیر سرمایهگذیری سطج
مساولیتهای یجتماتی در ییت دالت در خویهد ود
جد ل  :1دیدههای مثال تددی

*

dc

dc

در

جد ل  2یریمه شده یست در هر دالت مقادیر سدارش

*

0

یز یتضا در دالت

پاریمتر

مثال 1

مثال 2

مثال 3

مثال 4

0

50

200

150

300



10

30

25

40

c

5

8

8

9

 p  s   

    aM   Q   1  F  Q  
 




 
   f  Q    aM  /  
 




w

8

15

10

13

p

12

20

20

15

s

4

7

5

6



10

20

15

20

  0, Q  0,

M

20

80

100

120

در یدیمه ا یستداده یز مثالهای تددی همچنیت تحلیا

 max

8

10

7

8

دساسیت ه ررسی تملزرد کارییی مدل یریمه شده در

a

0,8

0,4

0,5

0,3

*

dc

0

s


   wQ  sQ 



  
  
  





 aM  /  max



0

aM 



 max



  p  s   0 

0

s

max

max

0

s

همانلور که در جد ل  2مااهده میشود مقدیر سود کا

ییجاد هماهننی در زنجیره تیمیت پردیخته میشود

زنجیره تیمیت در دالت متمرکز همویره یاتر یز دالت

 -5نتایج محاسباتی
همنظور ررسی تملزرد مدل یریمه شده در ییت مقاله ،ی تدی
ه ررسی تیدیدی مثال تددی پردیخته

سپ

رری

پاریمترهای یساسی مساله تحلیا دساسیت ینجا میشود
دیدههای یستداده شده در مثالهای تددی در جد ل 1
ناان دیده شده یست
جهت محاسبه مقادیر متغیرها در د دالت تیمیمگیری
متمرکز

غیرمتمرکز یز نر یفزیر متل

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

()MATLAB

تیمیمگیری غیرمتمرکز یست در نتیجه سرمایه گذیری در
زمینه مساولیت های یجتماتی می تویند موج

یفزیی

سودر ری کا زنجیره تیمیت گردد در مثال تددی (،)1
تیمیمگیری متمرکز اتر شده یست نهتنها سود کا
زنجیره تیمیت یفزیی

یا د لزه سود هر د تضو زنجیره نیز

یز دالت غیرمتمرکز هتر شده یست در ییت دالت هر د
تضو زنجیره ،تیمیمگیری متمرکز ری ه دالت غیرمتمرکز
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ترجیج دیده مقادیر هینه دالت متمرکز ری ینتتاب خویهند
کرد

ینجا شده یست یز دیدههای مثال تددی ( )3یستداده شده
تغییریت سود کا زنجیره تیمیت در داالت متتلف نسبت

تیمیمگیری متمرکز همویره موج

یفزیی

سود همهی

یتضای زنجیره نمیشود در مثالهای تددی شماره ()2
( )4تیمیمگیری متمرکز موج

شده یست سود

خردهفر ش کمتر یز دالت تیمیمگیری غیرمتمرکز شود
همچنیت در مثال تددی شماره ( )3سود تیمیتکننده کمتر

ه تغییریت  aدر شزا ( )2نمای

دیده شده یست

همانلور که مااهده میشود سود زنجیره تیمیت در دالت
سیار نزدی

ه تیمیمگیری

تیمیمگیری هماهن

متمرکز یست تال ه ر ییت ،ا یفزیی

مقدیر پاریمتر a

سودر ری زنجیره تیمیت ا شی

قا ا مالدظهیی یفزیی

یز دالت غیرمتمرکز شده یست ا توجه ه یینزه یتضای

مییا د

زنجیره موجودیتهای یقتیادی مستقلی هستند در ییت

مساولیتهای یجتماتی ر میزین تقاضا یاتر اشد ،یتضای

شرییش یز تیمیمگیری متمرکز یتتاذ مقادیر هینه ریی

زنجیره تمایا یاتری جهت توسیه مساولیتهای

کا زنجیره یمتنار خویهند کرد

یجتماتی خویهند دیشت همچنیت شایان ذکر یست ا توجه

مدل هماهننی یریمه شده در شرییطی که تیمیمگیری متمرکز

ه یینزه در دالت تیمیمگیری غیرمتمرکز هیچگونه

موج کاه

سود رخی یز یتضا میگردد میتویند مدید یق

هتبارتدینر ،هرچه تیثیر سرمایهگذیری

سرمایهگذیری جهت توسیه مساولیتهای یجتماتی ینجا

شود ا یستداده یز مدل هماهننی مقادیر متغیرها هگونهیی

نمیشود ه همیت تلت مقدیر سود زنجیره تیمیت نسبت ه

تیییت شده یست که سود زنجیره تیمیت یاینه شده در تیت

تغییریت  aدساس نیست

دال یتضای زنجیره تمایا ه شرکت در تیمیمگیری ماترک

یزی یز دینر پاریمترهای تیثیرگذیر در مدل ینحریش مییار

دیشته اشند همانلور که در جد ل  2مااهده میشود در

تقاضا (  ) یست که نااندهنده میزین تد قطییت در

دالت تیمیمگیری هماهن  ،سود زنجیره تیمیت سیار ه دالت
تیمیمگیری متمرکز نزدی

شده سود هر د تضو زنجیره یز

مساله می اشد ا یفزیی
قطییت در مدل یفزیی

ینحریش مییار تقاضا میزین تد
مییا د ا یستداده یز دیدههای مثال

دالت تیمیمگیری غیرمتمرکز یاتر شده یست در ییت دالت

تددی ( ،)3نسبت ه ییت پاریمتر رنالیز دساسیت ینجا شده

هر د تضو زنجیره مقادیر دست رمده توسش مدل ری ینتتاب

مقدیر سود کا زنجیره تیمیت در داالت متتلف

خویهند کرد یزی یز نزات جال در یرتباط ا مدل یریمه شده،

تیمیمگیری در شزا ( )3نمای

دیده شده یست

میزین سطج مساولیتهای یجتماتی یست همانلور که

همانلور که مااهده میشود ا یفزیی

مقدیر ییت پاریمتر

مااهده میشود در مثالهای شماره ()2
سرمایهگذیری

( )4مقدیر

سطج مساولیتهای یجتماتی در دالت

تیمیمگیری هماهن

سود زنجیره تیمیت در هر سه دالت تیمیمگیری کاه
مییا د یزی یز نزات جال

یافت شده یز رنالیز دساسیت،

در دالت متمرکز یاتر شده یست

نحوه تغییریت سود زنجیره تیمیت در دالت تیمیم گیری

هتبارتدینر ،ا یستداده یز تیمیمگیری هماهن

نهتنها

هماهن

ینحریش مییار تقاضا می اشد همانلور

سودر ری یقتیادی زنجیره تیمیت تا دد خو ی یفزیی

یافته،

که در شزا ( )3مااهده میشود ا یفزیی

لزه ییت نور تیمیمگیری میتویند سطج مساولیتهای
یجتماتی در زنجیره تیمیت ری یفزیی

دهد هتبارتدینر ،مدل

هماهننی یریمه شده میتویند منجر ه ازی رد – رد ریی

ا یفزیی

ینحریش مییار

تقاضا سود زنجیره تیمیت در دالت هماهن
تیمیمگیری متمرکز نزدی

ه دالت

میشود ه تبارت دقیکتر،

مدل هماهننی یریمه شده در شرییش ا نامیینی تقاضای اال
قادر یست سود زنجیره

یتضای زنجیره تیمیت جامیه گردد

تملزرد سیار مناسبی دیشته

همنظور ررسی یاتر تملزرد مدل ،نسبت ه پاریمتر a

تیمیت ری تا دد تیمیمگیری متمرکز یفزیی

دهد

که یزی یز پاریمترهای یساسی در مدل یست رنالیز دساسیت
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
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نیمتیلهی ،دسینیمطلک دیدری
جد ل  :2مقادیر هینه متغیرها سود یتضای زنجیره در داالت متتلف تیمیمگیری
مثال

1

2

3

4

تیمیمگیری

*Q

*

*SR

R

S

 SC

دالت غیرمتمرکز

59,08

-

-

141,9

177,2

319,1

دالت متمرکز

72,51

2,80

0,35

150,7

197,9

348,6

دالت هماهن

72,51

2,80

0,35

150,7

197,9

348,6

دالت غیرمتمرکز

220,96

-

-

690,5

1546,7

2237,2

دالت متمرکز

263,97

2,40

0,24

576,4

1801,8

2378,2

دالت هماهن

247,88

3,11

0,31

690,5

1657,5

2348,0

دالت غیرمتمرکز

178,76

-

-

1294,1

357,5

1651,6

دالت متمرکز

207,42

3,00

0,43

1500,8

286,2

1787

دالت هماهن

207,52

2,00

0,29

1410,3

357,5

1767,8

دالت غیرمتمرکز

330,11

-

-

227,4

1320,4

1547,8

دالت متمرکز

356,06

0,9

0,11

187,6

1412,1

1599,7

دالت هماهن

345,26

1,17

0,15

227,4

1360,1

1587,5

2300
2200
2100

1900
1800

سود کا زنجیره تامیت

2000

1700
1600
1500
1

0.9

0.8

0.7

تصمیم گیری هماهنگ

0.6

0.5

0.4

a
تصمیم گیری متمرکز

0.3

0.2

0.1

0

تصمیم گیری غیرمتمرکز

شزا  :2تغییریت سود کا زنجیره تامیت در داالت متتلف تیمیم گیری نسبت ه a
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1900
1850
1800

1700
1650
1600
1550

سود کل زنجیره تامین

1750

1500
1450
1400
60

50

55

45

35

40

25

30

انحراف معیار تقاضا
تصمیم گیری متمرکز

تصمیم گیری هماهنگ

20

15

10

تصمیم گیری غیرمتمرکز

شزا  :3تغییریت سود کا زنجیره تامیت در داالت متتلف تیمیم گیری نسبت ه ینحریش مییار تقاضا تغییریت

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات آتی
در ییت مقاله ،ه ررسی هماهننی در سرمایهگذیری
مساولیتهای یجتماتی مقدیر سدارش در زنجیره تیمیت دیر
پردیخته شده یست زنجیره تیمیت ررسی شده ،د سطحی ا
ی

خردهفر ش

ی

تیمیتکننده دیر وده مقدیر تقاضا

یدتمالی در نظر گرفته شده یست تیمیتکننده همنظور توسیه
مساولیتهای یجتماتی در زنجیره یقدی ه پیادهسازی لرع
تاریه گذشته یز سطج جامیه

جم ر ری دیر های مازید

میکند سرمایهگذیری تیمیتکننده در ییت زمینه موج
یتتبار زنجیره در نتیجه یفزیی

یفزیی

تقاضای خردهفر ش

میشود قبا یز شر ر د ره ،خردهفر ش در یرتباط ا مقدیر
سدارش تیمیتکننده در یرتباط ا میزین سرمایهگذیری در
مساولیتهای یجتماتی تیمیمگیری میکند مقادیر ییت
متغیرها نهتنها ر سود همان تضو لزه ر سود کا زنجیره
تضو دینر تیثیرگذیر یست
پ

یز ررسی مدل در دالت تیمیمگیری غیرمتمرکز

متمرکز ،ی
زنجیره تیمیت
هماهن

مدل هماهننی جهت یاینهسازی سود کا
ترغی

یتضا ه شرکت در تیمیمگیری

ینجا شده ناان میدهند در دالت تیمیمگیری هماهن
نهتنها سودر ری یقتیادی زنجیره تیمیت تا دد قا ا قبولی
یفزیی

یافته ،لزه در شرییطی سطج مساولیتهای یجتماتی

یز دالت تیمیمگیری متمرکز یاتر میشود
همنظور مطالیات رتی میتوین ا در نظر گرفتت
محد دیتهای خاص زنجیره تیمیت دیر همچون سطج
سر ی

یا تاریه ینقضای دیر ها مدل ری ه شرییش یقیی

نزدی تر نمود همچنیت یستداده یز قریردیدهای موجود در
ید یات هماهننی همچون تتدیف تیخیر در پردیخت ریی
ییجاد هماهننی در زنجیره تیمیت هتنوین مطالیات رتی
پیانهاد میگردد
پیوست ()1






 dc
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یریمه مدل ریاضی جهت هماهننی در میزین سرمایهگذیری مساولیتهای یجتماتی
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