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 چكیده

لی داین مقاله م ها، هماهنگ سازی زنجیره تامین ضروری تر شده است.تکنولوژی و افزایش رقابت میان شرکتبا رشد سریع 

د ال را تولیقلم کا دهد که در آن فروشنده یکهماهنگ برای یک فروشنده و یک خریدار در یک زنجیره تامین دو سطحی ارائه می

نبار ذخیره آن را در ا یاقیماندهمقداری از اقالم را در قفسه و بخریدار  کند.ل میخریدار ارسا به ی برابرهایی با اندازهو در دسته

هینه قیمت های بسیاست تعیینهدف وابسته به هردو عامل قیمت و سطح موجودی در نظر گرفته شده است. . تقاضا کندمی

انی که زم ماهنگنتایج عددی نشان داده است که سودآوری مدل ه که سود ماکزیمم شود. استای گذاری و سفارش دهی به گونه

 تقاضا وابستگی بیشتری به سطح موجودی و وابستگی کمتری به قیمت داشته باشد، بیشتر است.

 كلمات كلیدی 

 .مدیریت موجودی، اندازه دسته توام اقتصادی، تقاضای وابسته به موجودی و قیمت، قیمت گذاری

 

Optimizing pricing and ordering policies in a two-level supply 

chain with stock and price dependent demand 

3, Mohsen S. Sajadieh2*, S.M.T. Fatemi Ghomi1M. Hemmati 

, Tehran, IranechnologyOf T niversityustrial Engineering, Amirkabir UndDepartment Of I 1,2,3 

ABSTRACT 

With rapid growth of technology and competition among the companies, the supply chain 

coordination becomes more crucial. This paper develops a coordinated vendor-buyer model for a two-

level supply chain. The vendor produces single item and delivers the buyer’s ordered quantity in equal 

shipments. Some of the delivered items are displayed on the buyer’s shelf, while the rest of the items are 

kept in the buyer’s warehouse. Demand is influenced by both stock level and selling price. The 

objective is to determine the optimal pricing and ordering policies such that, the total profit is 

maximized. The numerical study shows that coordinated model is more beneficial for the buyer and 

vendor when the demand is more stock sensitive and less price sensitive. 
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 مقدمه -1

کنتارل و هاای لجساتیک زنجیاره تاامین را درصد از هزینه 50حدود 

دهد. مدیریت موجاودی مزایاای زیاادی تشکیل میمدیریت موجودی 

ها، بهبود سود و سطح رضایت مندی مشتری را باه مانند کاهش هزینه

هماهنگ سازی برای یکپارچه سازی موجودی های همراه دارد. مکانیزم

های لجستیکی اجزای زنجیره تامین منجر به بهباود عملکارد و فعالیت

ها شود. یکی از این مکانیزمهای کل سیستم میسیستم و کاهش هزینه

زماانی کاه میاان  ( اسات.1JELSتعیین اندازه دسته تاوام اقتصاادی  

شاته باشاد، هار عباو باه صاور  اجزای زنجیره هماهنگی وجاود ندا

کناد. در ایان شارای  بر حداکثر سازی سود خود تمرکاز مایمستقل، 

تبمینی بر حداکثر شدن سود فروشنده و خریدار در غالب یک زنجیره 

هایی وجود ندارد و غالبا اهداف متباد این اعبا، منجر به اتخاذ سیاست

 JELSمادل  گردد کاه از دیادگاه زنجیاره بهیناه نخواهاد باود. درمی

شاوند و باا در اعبای زنجیره به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته مای

 شود. های مختلف تمامی اعبا، سیاست بهینه اتخاذ مینظرگیری هزینه
 

 ردهبا رقابتی شدن بازار جهانی یکپارچگی اهمیت بیشتری پیدا ک

ری گیبا در نظر1977در سال  JELSاست. اولین مطالعه برروی مسائل 

ار با این ک. [1] رخ تولید نامحدود و سیاست دسته به دسته انجام شدن

 سپس فرض تولید . [2]آزاد کردن فرض تولید نامحدود ادامه یافت

ال  ی محصوکه کل دستهدسته به دسته آزاد شد و فرض شد، تا زمانی

رض فدر مطالعا  بعدی  . [3]ها به تاخیر بیفتندتولید شود، ارسال

 د قبله بتواننیز آزاد شد و مدلی ارائه شد که فروشند هالتاخیر در ارسا

 [5]الک گ  . [4]ها را انجام دهداز آنکه کل دسته را تولید کند ارسال

 داده است.ارائه  JELSپیرامون مسائل  مرور ادبیاتی

مقاال  ارائه شده در زمینه اندازه انباشته توام اقتصادی  بسیاری از

تواند در حالی که تقاضای مشتری میاند. تقاضا را ثابت در نظر گرفته

تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند سطح موجودی، قیمت، تبلیغا ، زمان 

فاکتور قیمت یکی از معیارهای مشتریان در خرید  و... قرار بگیرد.

فروشان است، لذا تغییر قیمت منجر به تغییر تقاضای محصول از خرده 

شود. به عبار  دیگر رابطه معکوسی بین تقاضای ورودی محصوال  می

به زنجیره و قیمت فروش محصول وجود دارد. سجادیه و اکبری جوکار 

 JELSهای برای نخستین بار تقاضای وابسته به قیمت را در مدل [6]

تامینی شامل یک فروشنده و یک خریدار  زنجیره هاآن .در نظر گرفتند

سود خریدار و  توامو بر مبنای ماکزیمم سازی  JELSرا تحت سیاست 

با استفاده از روشی تحلیلی مقدار بهینه  و فروشنده بررسی کردند
                                                           

1 sizingJoint economic lot  

مرکز و غیر متمرکز در دو حالت زنجیره تامین متهای تصمیم را متغیر

هرچه تقاضا به قیمت وابسته تر نشان دادند که ها به دست آوردند. آن

 باشد، همکاری میان اعبای زنجیره تامین سودآورتر است.

 و کنترل موجودیقیمت گذاری مدلی برای  [7]میهمی و نخعی 

 یمت وه به قها تقاضا را قطعی و وابستارائه کردند. آن پذیراقالم فساد 

ز جازمان در نظر گرفتند. در این مقاله فرض شده است که کمبود م

 ستگیاست و نرخ پس افت متغیر و به زمان انتظار بازپرسازی بعدی ب

 دارد. 

تواند بر تقاضا تاثیر سطح موجودی عامل دیگری است که می

ا با ر JELSهای برای اولین بار مدل [8]سجادیه و همکاران . بگذارد

ک یمدلی شامل ها آنکردند.  ارائهتقاضای وابسته به سطح موجودی 

ا رو یک خریدار را در نظر گرفتند که فروشنده محصوال  فروشنده 

در . فرستدهایی با اندازه مساوی به خریدار میکند و در دستهتولید می

 .تاین مقاله مدل در دوحالت هماهنگ و غیر هماهنگ ارائه شده اس

ابسته به مدلی برای اقالم فساد پذیر با تقاضای و [9]دوان و همکارانش 

 ند وهردو حالت با پس افت و بدون آن را ارائه کرد سطح موجودی در

 افت فرض کردند که نرخ پس افت به زمان انتظار و میزان تقاضای پس

 JELSمدلی دوسطحی تحت  [10]زنونی و جابر  شده بستگی دارد.

ند و ها تقاضا را وابسته به سطح موجودی فرض کردتوسعه دادند. آن

قوش و  سه در نظر گرفتند.ای برای اقالم درون قفسطح کمینه

بسته وابا تقاضای  مدلی شامل چند قلم کاالی فسادپذیر [11]همکاران 

ی مدل پیشنهاد محدودیت فبا را در و به موجودی را بررسی کردند

 نظر گرفتند. خود در

مدلی برای یک فروشنده و چند خرده  [12]پاندا و همکارانش 

ر  ای که تقاضای هر خرده فروش به صوفروش توسعه دادند به گونه

ه خطی به موجودی و به صور  معکوس و توانی به قیمت فروش وابست

س د و براسانشواقالم توس  فروشنده تولید میدر این مرجع است. 

 مندال و گیری د.نشوای بین خرده فروشان توزیع میسیاست دوره

دار تحت به زنجیره تامینی شامل یک فروشنده و چند خری [13]

ای تقاض اند. در این مقالهبرای اقالم فساد پذیر توجه کرده CSسیاست 

 خریدار وابسته به قیمت فروش و موجودی در دست فرض شده است و

 ردهانگیری و با است.مدل به دو حالت جداگانه و یکپارچه ارائه شده

برای زنجیره تامینی شامل یک خرده فروش و  JELSیک مدل  [14]

ه ببسته کاالی فسادپذیر ارائه کردند. در این مقاله تقاضا وایک قلم 

 موجودی در دست و قیمت در نظر گرفته شده است که در آن تولید

 دهد.کننده درصدی از درآمد حاصل از فروش را به خرده فروش می

و قیمت تقاضا را وابسته به موجودی  [15]چادهاری و همکارانش 

ها اقالم فصلی فساد پذیر توسعه دادند. آندر نظر گرفتند و مدلی برای 

ای بررسی کردند که مسئله سفارش دهی و قیمت گذاری را به گونه
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فروش تغییر کند و تعداد این  یقیمت فروش بتواند در طول دوره

 تغییرا  قابل کنترل باشد.

در این مقاله یک مدل هماهنگ برای زنجیره تامینی شامل یک 

   رارایه شده است که در آن خریدار محصوالفروشنده و یک خریدار ا

با  در دو سطح انبار و قفسه نگهداری می کند. اقالم در دسته های

ده ر خراندازه های مساوی از فروشنده به انبار خرده فروش و از انبا

 املدو ع وابسته به تقاضای محصوال شوند. فروش به قفسه ارسال می

 ده است. در نظر گرفته شو قیمت سطح موجودی 

ده در عالیم و فرضیا  به کار گرفته ش 2در ادامه مقاله، در بخش 

مدل ریاضی مسئله بیان شده  3مسئله آورده شده است. در بخش 

ی مآن  به بررسی حل مسئله و الگوریتم پیشنهادی برای 4. بخش است

هادا  است. نتایج و پیشنمدل آنالیز حساسیت شده 5پردازد. در بخش 

ع فهرست مناب 7و در نهایت در بخش  ارائه شده است 6 آتی در بخش

 تحقیق بیان شده است.

 عالیم و فرضیات -2

 است.در این مدل از فرضیا  زیر استفاده شده

  یک زنجیره تأمین دو سطحی شامل یک فروشنده و

 .استیک خریدار  در نظر گرفته شده

 .ظرفیت قفسه محدود فرض شده است 

  نرخ تقاضا ثابت و تابعی از سطح موجودی قفسهI(t)  و

 است.قیمت فروش محصول در نظر گرفته شده

 ( , ) ( )D t u a bu I t   0که در آن>  a ،0>  b 

1    0 و   .همانطور که مشخص است  است

ی بین تقاضا و قیمت و همچنین رابطه بین تقاضا رابطه

-صور  خطی در نظر گرفته شدهو سطح موجودی به 

 .است

 ت، نرخ تولید فروشنده ثابت و بزرگتر از نرخ تقاضا اس

-بنابراین در مدل پیشنهادی کمبود موجودی رخ نمی

 دهد.

  فروشنده و خریدار از سیاست موجودی مرور دائم

 کنند. استفاده می

  دستهQ  واحدی ارسال شده توس  فروشنده به انبار

 از انبار qهای مساوی با اندازه ارسال bnخریدار، در 

bQشوند. یعنیخریدار به قفسه منتقل می n q  که

عدد صحیح است. الزم به ذکر است که اقالم  bnدر آن 

شوند که سطح موجودی زمانی به قفسه منتقل می

 باشد. درون قفسه برابر صفر شده

 از  ی نگهداری موجودی نزد خریدار بزرگترهزینه

 ی نگهداری موجودی نزد فروشنده است.هزینه

  افق زمانی نامحدود است و مد  زمان تحویل در تمام

 سطوح برابر صفر در نظر گرفته شده است.

 باشند:عالیم استفاده شده در مدل پیشنهادی به شرح زیر می

bA ی سفارش دهی خریدار: هزینه 

vA ی راه اندازی فروشنده: هزینه 

vh ر ی نگهداری هر واحد کاال در واحد زمان در انبا: هزینه

 فروشنده 

wh ارر خریدی نگهداری هر واحد کاال در واحد زمان در انبا: هزینه 

dh ی نگهداری هر واحد کاال در واحد زمان در قفسه: هزینه 

C ازدپردکه خریدار به فروشنده می ی خالص خرید اقالم: هزینه 

dC ظرفیت قفسه : 

P نرخ تولید فروشنده : )P D(  

S ی ثابت انتقال اقالم از انبار به قفسه: هزینه 

dT طول سیکل قفسه : 

wT طول سیکل انبار : 

vT  طول سیکل فروشنده که در آن :vn  دسته به خریدار وv bn n 

 دسته به قفسه ارسال می شود.

q  ر بار اقالم منتقل شده از انبار خریدار به قفسه در ه: مقدار

 انتقال

bn ک دورهیهای ارسالی از انبار خریدار به قفسه در : تعداد دسته 

vn های ارسالی فروشنده به خریدار در هر دوره: تعداد دسته 

u قیمت فروش هر واحدکاال که مشتری به خریدار می پردازد :. 

 مدل -3

 فرضیا  و نمادهای بیاان شاده و در راساتای در این بخش با توجه به

. شودمی سازی مسئله به صور  یکپارچه ارایهماکزیمم سازی سود، مدل

تای در بهینه سازی یکپارچه اعبای زنجیره مستقل از یکدیگر و در راس

ردن گیرند، بلکه با به اشتراک گذاماکزیمم کردن سود خود تصمیم نمی

کل همان طور که در شکنند. ماکزیمم میاطالعا ، سود کل زنجیره را 

ارسال دسته های تولیدی با انادازه  vn مشخص است فروشنده در ( 1 

را در  تایی qرا به انبار خریدار می فرستد و خریدار دسته های  Qبرابر 

bn .ارسال به قفسه می فرستد 
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Q

Q=nbq

q

Td

Tw=nbTd

              

Tv=nvnbTd

          

P

 

 موجودی در زنجیره تامین سطح :(1) شكل

)ی تابع تقاضا به صور  رابطه , ) ( )D t u a bu I t    در نظر

دار . میزان کاهش سطح موجودی در هر لحظه برابر مقگرفته شده است

 تقاضا است. بنابراین تغییرا  سطح موجودی درون قفسه از طریق

 شود.رابطه زیر بیان می

 1) ( )
( ) 0 d

dI t
D a bu I t t T

dt
         

ی ( رابطه1و حل معادله   I(0) = qبا در نظر گرفتن شرط اولیه 

 مربوط به سطح موجودی در هر واحد زمان را به دست می آوریم. 

 2) ( )
( )

te a bu q a bu
I t

 



    
  

تابع نمایی  ،برای ساده سازی عبار  مربوط به سطح موجودی

با  .زنیمتقریب می بس  مک لورن را با استفاده از (2داخل عبار   

ساده  ( به صور  زیر2رابطه   استفاده از دو جمله اول بس  مک لورن

 شود.می

 3) ( ) (1 )( )
a bu a bu

I t t q
 

 
      

گر طول سیکل قفسه که بیان ،dTسطح موجودی در پایان زمان 

)یعنی .باشداست، صفر می ) 0dI T   است. با استفاده از این معادله

dT آید.به صور  زیر به دست می 

 4) 
( )

d

q
T

a bu q 


 
 

ی زیر بین طول ( مشخص است که رابطه1 شکل با توجه به 

 سیکل قفسه خریدار، انبار خریدار و انبار فروشنده برقرار است.

 5) v w v b dT T n n T   

 اجزای تشکیل دهنده تابع هزینه در سمت خریدار شامل هزینه 

از  قالماسفارش دهی، هزینه نگهداری محصوال  در انبار، هزینه انتقال 

سه انبار به قفسه و هزینه نگهداری و فساد پذیری محصوال  در قف

 است. در ادامه نحوه محاسبه این اجزا ارائه شده است.

 خریدار: هزینه ی سفارش دهی

 6) b b

w b d

A A

T n T
  

ر داقالم هزینه نگهداری ( 3( و  4با استفاده از رواب   

 عبار  است از: قفسه
 

 7) 
2

0

( )
2( )

dT

d d

d d

h h q
I t dt

T a bu q T


   

 

 :به قفسهخریدار انتقال اقالم از انبار  یهزینه

 8) 
d

S

T
 

 هزینه نگهداری اقالم در انبار خریدار:

 9) 
( 1)

( )
2

w b b d

w

h n n qT

T


 

قدار فروش متفاضل درآمد کل خریدار در هر واحد زمان برابر 

ه و مقدار پرداخت او برای خرید کاال ب خریدار به مشتری نهایی

 .آیددست می. بنابراین درآمد خریدار از فرمول زیر بهفروشنده است

 10) 
( )

( )( )b

d

u c q
TR u c q bu a

T



      

  زیر به ( تابع سود خریدار به صور10( تا  6  با استفاده از رواب 

 آید.دست می

 11) 
2

( )
( )( )

2 21
( 1)

2 2

b

b

b

d

w b

A q a
TP u c q a

n q

h q S q aS
h q n

q







   

 
  

 

داری ی نگهی راه اندازی و هزینههای فروشنده شامل هزینههزینه

ت موجودی است و درآمد فروشنده از فروش محصول به خریدار به دس

 می آید.

 هزینه راه اندازی:

 12) v v

v v b d

A A

T n n T
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vn/ فروشنده ابتدا در یک بازه زمانی به اندازه  Q P،  تقاضای

از موجودی محصوال   ی بازهبقیهدهد و در خریدار را با تولید پاسخ می

نگهداری موجودی  یهزینه . برای محاسبهکنداستفاده می تولیدشده

 گیریم.دی، از نمودار زیر بهره مینزد فروشنده در طول یک دوره تولی

 

 رفتار تجمعی موجودی نزد فروشنده در یک دوره تولیدی :(2) شكل

 

د ده نزشبیانگر موجودی تجمعی کاالی تولید ذوزنقه در نمودار باال 

از  فروشنده است و قسمت هاشور خورده بیانگر میزان کاسته شده

یب، موجودی در طول زمان در طول یک دوره تولیدی است. به این ترت

نگهداری واحد موجودی در واحد زمان در  یضرب هزینهحاصل

با  مساحت حاصل از کاستن سطح هاشور خورده از سطح ذوزنقه، برابر

 ینگهداری موجودی محصول نزد فروشنده در طول یک دوره یهزینه

 متوس  موجودی فروشنده برابر است با: تولیدی است.

 13) 

2( )1
( ( ) ( )

2

... ( ( 1) ))

(( 1)(1 ) )
2

v

v v v v v w

v

v v w

v v

v

v v

n Q Q Q
I T n Q Q T Q T T

T P P P

Q
Q T n T

P

n Q n QQ
n

T P T P

      

    

   

 

نگهداری موجودی نزد فروشنده در یک  یبدین ترتیب، هزینه

 شود:تولیدی، از عبار  زیر محاسبه می یدوره

 14) (( 1)(1 ) )
2

v v v

v

v v

h Q n Q n Q
n

T P T P
    

الم اقد ای است که خریدار برای خریدرآمد فروشنده برابر با هزینه

 :عبار  است ازبنابراین درآمد فروشنده  پردازد.به فروشنده می

 

 15) ( )vTR c q bu a    

v همانطور که پیش تر بیان شد v b dT n n T  وbQ n q  است. با

 ( تابع سود فروشنده عبار  است از:4توجه به رابطه  

 16) 

( ( ))
( ) ( ( ))

2

( ) ( )
(( 1)(1 ) )

v v b
v v

v b

v

A a bu q h n q
TP n C a bu q

n n q

a bu q a bu q
n

p p

 
 

   

  
     

     
  

 

ست دبه ( تابع سود مدل هماهنگ 16( و  11با استفاده از رواب   

 آید.می

 17) 

( )( )

1 1
( 1)

2 2

1
(( 1) ( 2)( ))

2

b v

b v b

w b d

v b v v

A A S
TPC u a bu q

n q n n q q

h q n h q

a bu q
h qn n n

P





     

   

 
  

 

 روش حل -4

 برای به دست آوردن مقدار بهینه این مسئله از روش شبیه سازی

ازی پیاده س Matlabاین مسئله به کمک نرم افزار  استفاده شده است.

ی یرهاشده است. در این روش با توجه به تقعر تابع هدف نسبت به متغ

ا بیت اگسسته، دامنه تغییرا  این دو متغیر به دست آمده است. در نه

شده  جو مقدار بهینه تابع هدف محاسبهواستفاده از الگوریتم جست

 هدر نظر گرفت( 1به صور  جدول  مسئله ارامترهای مقادیر پ است.

 شده اند.

 (: مقادیر پارامترها 1) جدول

 پارامتر مقدار
200 a  
4 b 

0.1 β 
4500 P  

25 S 
20 C  

500 dC 
100  bA 
400  vA 
20 C  
20  dh 
5  wh 

  
 bnرا به ازای مقادیر مشخص  bn*,vn,q,u(TPC(*( تابع 3شکل  

است.   vn=1و bn=6 دهد. در این حالت مقادیر بهینهنشان می vnو 

 اندازه دسته و( مشخص است مقدار بهینه 3همانطور که در شکل  

ه ب u=27.77و  q=21.96به ازای مقادیر پارامترهای داده شده  قیمت

 1581.36مقدار تابع هدف بهینه برابر  دست آمده است. در این حالت

  است.
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 uو  qنمودار تابع سود كل به عنوان تابعی از  :(3) شكل

 حساسیتآنالیز  -5

 تاردر این بخش با تغییر برخی از پارامترهای مسئله چگونگی رف

سطح  وابستگی تقاضا به اثر تغییرا  (2 جدول شود.مسئله تحلیل می

دهد. را بر روی متغیرهای مسئله نشان می (βپارامتر   موجودی

 . با افزایش میزان وابستگی( مشخص است2  همانطور که از جدول

الی ان دهنده مقدار دسته ارسکه نش qمقادیر ودی تقاضا به سطح موج

رچه هیابد. این روند به دلیل آن است که به قفسه است، افزایش می

م وابستگی تقاضا به سطح موجودی بیشتر باشد، افزایش تعداد اقال

 ندازهبا افزایش ا .تواند تقاضای بیشتری را جذب کنددرون قفسه می

 د.کنارسال به قفسه کاهش پیدا میهای ارسال، تعداد دفعا  دسته

 بر روی مقادیر خروجی βاثر پارامتر (: 2) جدول

TPC u q nv nb β 
1563.59 27.70 19.08 1 7 0.06 
1572.28 27.72 19.30 1 7 0.08 
1581.36 27.77 21.96 1 6 0.10 
1591.45 27.80 22.26 1 6 0.12 
1601.73 27.82 22.57 1 6 0.14 
1612.22 27.92 26.48 1 5 0.16 
1624.61 27.96 26.94 1 5 0.18 
1637.29 27.99 27.43 1 5 0.20 
1651.57 28.18 33.77 1 4 0.22 
1667.81 28.24 34.60 1 4 0.24 
1687.74 28.61 46.13 1 3 0.26 
2010.34 43.14 500.00 1 1 0.28 
2435.23 44.39 500.00 1 1 0.30 

 

دهند که هرچه میزان وابستگی ( نشان می3( و شکل  2جدول  

تقاضا به سطح موجودی بیشتر باشد مقدار سود حاصل از مدل بیشتر 

است. این روند به دلیل آن است که با افزایش وابستگی تقاضا به سطح 

میزان با افزایش میزان موجودی نمایش داده شده در قفسه، موجودی، 

یابد. میزان این تقاضا و در نتیجه میزان سودآوری مدل افزایش می

 بسیار چشمگیر است. β >0.26 افزایش به ازای مقادیر 

 
 برروی سود مدل هماهنگ βاثر تغییرات پارامتر  :(4) شكل

 در با توجه به اینکه تقاضا وابسته به دو عامل قیمت و موجودی

، است نظر گرفته شده بود، پارامتر دیگری که در این بخش تحلیل شده

 ( نشان3جدول    ضریب وابستگی تقاضا به قیمت( است. bپارامتر 

کاهش یافته است. دلیل  محصول قیمت فروش ،bبا افزایش دهد می

 مقدار حساسیت تقاضا به قیمت bاین کاهش آن است که با افزایش 

خرید مشتری به شد  به قیمت یابد، بنابراین فروش افزایش می

محصول با قیمت پایین تر شود. در این حالت محصول وابسته می

 تواند جذب کند.مشتری بیشتری را می
 

 بر روی مقادیر خروجی bاثر پارامتر (: 3  جدول

TPC u q nv nb b 

10466.38 125.64 500 1 1 1.0 
5861.33 70.30 47.27 1 3 1.5 
4132.24 52.96 28.07 1 5 2.0 
3107.18 42.89 26.98 1 5 2.5 
2427.42 36.12 22.77 1 6 3.0 
1943.39 31.35 22.33 1 6 3.5 
1581.36 27.77 21.96 1 6 4.0 
1301.07 24.97 19.26 1 7 4.5 
1077.82 22.76 19.01 1 7 5.0 
895.89 20.95 18.78 1 7 5.5 
744.94 19.45 18.56 1 7 6.0 
617.85 18.18 18.34 1 7 6.5 
509.51 17.10 18.13 1 7 7.0 

 

( نشان می دهند، با افزایش 4و شکل  ( 3همانطورکه جدول  

لیل یابد. دضریب وابستگی تقاضا به قیمت، مقدار سود مدل کاهش می

این امر کاهش قیمت فروش به منظور جذب مشتری است. در این 

 قاضاتحالت همچنین مقدار دسته ارسالی به قفسه با افزایش وابستگی 

ه به قیمت کاهش یافته است. این موضوع به دلیل باال بودن هزین

بت ت نسنگهداری اقالم در قفسه و تاثیر بیشتر وابستگی تقاضا به قیم

 است. bگی تقاضا به موجودی به ازای مقادیر بزرگ به وابست
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 برروی سود مدل هماهنگ βاثر تغییرات پارامتر  :(5) شكل
   

 نتیجه گیری و پیشنهادات -6

ه رائادر این مقاله یک مدل یکپارچه برای زنجیره تامین دو سطحی 

رای شده است. در این مدل فروشنده اقالم را در دسته های برابر ب

هد و در میکند. خریدار بخشی از اقالم را در قفسه قراارسال میخریدار 

طح س به کند. میزان تقاضای مشتری وابستهباقی را در انبار ذخیره می

ه اقالم درون قفسه خریدار و قیمت محصوال  در نظر گرفت موجودی

ه حل شددقیق مدل ارائه شده با استفاده از الگوریتمی شده است. 

   است.

هرچه وابستگی تقاضا به سطح موجودی بیشتر نتایج نشان داد 

 فزایششود. در این حالت به دلیل اباشد، سود مدل هماهنگ بیشتر می

-یمحجم ارسالی و کاهش تعداد دفعا  ارسال اقالم، اعبای زنجیره 

ت ه دستوانند از مزایای اقتصاد مقیاس بهره ببرند. همچنین نتایج ب

نفی مثیر تواند تاگی زیاد اقالم به قیمت فروش میآمده نشان داد وابست

بر روی سودآوری مدل داشته باشد و از طریق کاهش قیمت فروش 

ای به منظور توسعه این مدل می توان کاالهموجب کاهش سود شوند. 

و  فاسد پذیر را در نظر گرفت. همچنین در نظر گرفتن زمان تحویل

ن ر مدل پیشنهادی در ایغیر صفر می تواند توسعه دیگری ب کمبود

 مقاله باشد.
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