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 1030شماره مقاله : 

ز و در زنجیرۀ تأمین رقابتی یک کاالی سب های نظریۀ بازیای تأثیر انواع سیاستتحلیل مقایسه

 یک کاالی غیرسبز: رویکرد نظریه بازی

 3یبرزک یراست یمرتض، 2ئینایس محمدرضا، *1یمانیسل یمهد

 ، ایراناصفهان یصنعت دانشگاه ها،ستمیس و عیصنا یمهندس دانشکده 3،2،1

 mahdi.soleimani@in.iut.ac.irمکاتبات:  مسئولنویسنده *

 :چکیده

کاالها، مبحث زنجیرۀ تأمین سبز مورد توجه قرار گرفته است. در امروزه با توجه به روند پرشتاب صنعتی شدن جهان و تأثیرات محیط زیستی 

 لیتشک هدکنندیتول کیاز  رهیزنج نی. ایک زنجیرۀ تأمین سبز پرداخته شده استها روی های نظریۀ بازیتأثیر انواع مدلبه مقایسۀ مطالعه،  این

 هاآناز  یکیکه عرضه شده است فروش محصوالت توسط دو خرده نی. اکندیم دیسبز تول ریسبز و غ نیگزیجا یشده است که دو نوع کاال

استکلبرگ و نش مورد توجه قرار گرفته است. پس  یهایمطالعه، استراتژ نیسبز است. در ا ریغ یکاال ۀفروشند یگریسبز و د یکاال ۀفروشند

ارائه یک مثال عددی پرداخته شده است. به  ،وهایاز سنار کیسبز در هر ریسبز و غ یکاالها یفروشعمده متیسبز و ق یسطح نوآور ۀاز محاسب

، نتایج حاصل از آن بیان شده است. همچنین پیشنهاداتی در زمینۀ مورد مطالعه ارائه شده است وهایسنار تیحساس لیتحلدر پایان ضمن ارائۀ 

 های آتی در این زمینه باشد.تواند موضوعی برای پژوهشکه می

 کلمات کلیدی: 

 گذاریقیمت ؛زنجیره تأمین سبز ؛بازی نش ؛بازی استکلبرگ ؛هابازیتئوری 

 مقدمه 1

محیطی محصوالت، روند رو به رشد صنعتی شدن جهان است. نگرانی در مورد آثار محیط علت اهمیت روزافزون مسئلۀ محیط زیست و آثار زیست

های مربوط به مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز شده ها سبب افزایش پژوهشهای صنعتی برای سالمت انسانزیستی و افزایش خطرات ناشی از فعالیت

قولۀ مدیریت زنجیرۀ تأمین یا به عبارتی مدیریت زنجیرۀ . از طرف دیگر مطالعات جدید در حوزۀ مدیریت عملیات سبب آگاهی جامعه از م[1]است 

ها جهت حفاظت از محیط زیست و . مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز، به معنای مجموعه اقدامات داخلی و خارجی بنگاه[7-2]تأمین سبز شده است 

پذیرد و هدف وری و سوددهی مجموعه، در کنار حفاظت از محیط زیست صورت میرهباشد. در حقیقت تالش برای افزایش بهکاهش آلودگی آن می

های کاهش آلودگی است. از جمله موضوعاتی که در این بحث مطرح گونه مطالعات، یافتن نقطۀ تعادل بین سوددهی مجموعه و هزینهاصلی این

. در بحث زنجیره تأمین سبز دو نکته حائز اهمیت است. اول سطح سبز بودن زنجیره [9, 8]شود، کاهش میزان تولید کربن در حین تولید است می

 گذاری بر روی کاالی نهایی.و دوم قیمت

 فروشی وز بودن، قیمت عمدهها، چه تأثیری بر روی سطح سبهای مختلف نظریۀ بازیما در این مقاله درصدد پاسخ به این سوال هستیم که مدل

 باشد.ها، هدف نهایی این مقاله میحالت و مقایسۀ آن 4سازی و حل کردن این مسئله در قیمت نهایی دو کاالی سبز و غیر سبز دارد. مدل

 شود دو دسته هستند:سناریوهایی که در این مقاله بررسی می

  1سناریوی کانال غیر متمرکز -1

 2رانهسناریوی سیاست همکا -2

کند. در این گیری فردی، متغیرهای کلیدی زنجیرۀ تأمین را مشخص میسناریوی کانال متمرکز: نامگذاری این سناریو به این دلیل است که تصمیم

تحمل مهای سبز شدن سیستم را او شود زیرا هزینهفروشی توسط تولیدکننده تعیین میسناریو، دو مؤلفۀ سطح سبز بودن و همچنین هزینۀ عمده

ها نیز مؤلفۀ حاشیۀ فروش، خرده. از سوی دیگردهیمنشان می 𝑤فروشی را با و متغیر قیمت عمده θشود. در اینجا ما متغیر سطح سبز بودن را با می

شی و همچنین فروفروشی را با کمک قیمت عمدهتوان قیمت خردهشود. درنهایت مینشان داده می 𝑚کنند که با فروشی را تعیین میسود خرده

خود  گذاریفروشی اغلب در مطالعاتی وجود دارد که تولیدکننده تصمیم قیمتفروشی محاسبه کرد. این نوع محاسبۀ قیمت خردهحاشیۀ سود خرده

. [10]کند فروشی میفروش نیز تصمیمات خود را، مشروط به قیمت عمدهدهد و همچنین در مقابل خردهفروش قرار میرا، مبنای حاشیه سود خرده
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فروش و سوم تولیدکننده، دوم استکلبرگ خرده 3کنیم. نخست استکلبرگبه منظور نشان دادن این روش، ما سه زیر مسئله برای این سناریو ایجاد می

شرح داده شد. وی مسئلۀ  1924سناریوی نش عمودی. اولین بازی استکلبرگ توسط یک اقتصاددان آلمانی به نام هنری ون استکلبرگ در سال 

های تحقیقاتی متنوعی . مفهوم بازی استکلبرگ سپس به رشته[11]را مطالعه نموده بود  –فروختندکه کاالی مشابه می–رقابت بین دو شرکت 

کلبرگ . یک بازی استاندارد است[13, 12]گرفت شد، مورد استفاده قرار میپیرو مشاهده می-هایی که رابطۀ رهبرگسترش پیدا کرد و برای موقعیت

 کند و در مقابل، پیرو به صورت عاقالنه بهشامل دو بازیکن است یکی در نقش رهبر و دیگری پیرو. ابتدا در زنجیره رهبر تصمیم گرفته و اقدام می

شود که، یمدهد. در حقیقت بازی استکلبرگ، یک بازی ترتیبی است. البته در بازی استکلبرگ )با اطالعات کامل( فرض تصمیم او واکنش نشان می

داند که پیرو چه کند. دوم اینکه رهبر به طور کامل میداند که پیرو تصمیمات او را نظاره میمیداند. اول اینکه او رهبر دو موضوع را به خوبی می

رغم اینکه شود. الزم به ذکر است علیسازی از طریق سناریوهای مذکور شرح داده می. در ادامۀ مقاله روش مدل[14]دهد پاسخی به هر تصمیم او می

نگاه  4تمرکزها به زنجیرۀ تأمین از منظر مسازی در زمینۀ زنجیرۀ تأمین طراحی و اجرا شده است؛ اما بسیاری از آنسازی و بهینهتعداد زیادی مدل

 دهندۀ اهمیت بررسی مدل از منظر غیرمتمرکز است. . این خود نشان[17-15]اند کرده

گذاری این سناریو این است که سطح سبز در درون زنجیره تأمین، با هماهنگی و همکاری بازیکنان زنجیره سناریوی سیاست همکارانه: دلیل نام

کنند. روش کار در را تعیین می 5فروشان با استفاده از رابطۀ همکارانه، سطح سبزه تولیدکننده و خردهکنیم کتعیین شود. در این سناریو ما فرض می

به  –ود شفروش میکه در این زنجیره شامل یک تولیدکننده و دو خرده –این سناریو به این صورت است که ابتدا توابع سود هریک از بازیکنان را 

نماییم. الزم به ذکر است بع سود را حساب کرده و از طریق مشتق جزئی، مقدار بهینۀ سطح سبز را محاسبه میآوریم. سپس جمع تمام توادست می

 .[22-18, 14]های همکارانه انجام شده است که اخیرا مطالعات زیادی در حوزۀ سیاست

 پیشینۀ تحقیق 2

معرفی شد. مدیریت زنجیره تأمین  1996مدیریت زنجیره تأمین سبز نخستین بار توسط انجمن پژوهش صنعتی دانشگاه ایالتی میشیگان در سال 

. [23]گیرد اال از نوع مواد اولیه، طراحی و ساخت محصول تا استفاده از محصول و بازیافت آن را در برمیسبز تمام مراحل طی شده توسط یک ک

( P&G(، پراکتر و گمبل)HP(، هیولت پاکارد)GMپردازند؛ از جمله شرکت جنرال موتورز)های بزرگی در حوزۀ زنجیرۀ تأمین سبز به فعالیت میشرکت

شدن زنجیره تأمین، باید بدانیم . هنگام صحبت از سبز [24]اند سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز کسب کردهشهرت خوبی از طریق پیاده 6و نایک

الوه شود؛ بلکه عها و کاهش ورود زباله به محیط زیست نمیکه منافع این کار فقط محدود به ممنوعیت مواد شیمیایی سمی، کاهش انتشار آالینده

حوزۀ زنجیره تأمین سبز، چِن و شو مطالعات اخیر در  در. [25]شود های سازمان میبر کاهش مصرف و کاهش آلودگی، منافع آن نصیب تمام بخش

و تابع سود، قابلیت بازیافت محصوالتشان را بهبود  7افت پویااند که چگونه با ایجاد مدل بازی متفاوت در شرایط رقابت بازار، بازیمطالعه کرده [26]

لیدکنندگانی که محصوالتشان از اجزای قابل بازیافت تشکیل شده است را، کنندگان و تودر زنجیره تأمین سبز، رقابت بین تأمین [27]بدهند. شو 

یک مسئله مشابه را با استفاده از  [28]استفاده کرده است. شو و چن  8زنی نشمورد توجه قرار داده است. او در این مطالعه از بازی نامتقارن چانه

 تواند سود غیرمنفی برایها نشان داد که تحت شرایط خاص، تولید محصوالت سبز میاند. نتایج آنای تحلیل کردههای سه مرحلهمدل نظریۀ بازی

د یاند به این صورت که تولیدکننده، کاالهای سبز تولیک مدل بازی تکامل یافته ارائه کرده [1]تولیدکننده به همراه داشته باشد. براری و همکاران 

فروش، تعادل را میان سود ها برای خرید کاالی سبز است. هماهنگی و همکاری بین تولیدکننده و خردهفروش مسئول جذب مشتریکند و خردهمی

اند. به این صورت ساختارهای متفاوتی از زنجیره تأمین سبز را مقایسه کرده [29]کند. گاش و شاه تجاری و میزان حفاظت از محیط زیست ایجاد می

اضا گیرد و معتقد است که باید تقفروش وجود دارد. تولیدکننده در مورد درجۀ سبز بودن محصوالت سبز تصمیم میکه یک تولیدکننده و یک خرده

ی و فروش به صورت یک سیستم کلها نشان داد که اگر تولیدکننده و خردهد تا سود او بیشینه شود. نتایج مطالعات آنفروش نهایی زیاد شودر خرده

 یکپارچه ادغام شوند، نوآوری سبز بیشینه خواهد شد.

کنندگان توانستند یک کانال سبز را بین تأمین هاتواند سبب ایجاد تقاضای بازار شود. آنمعتقد بودند که تنوع محصوالت سبز می [30]کائو و ژانگ 

تقاضای بازار در به مطالعه در زمینۀ تأثیر کاالی سبز بر روی  [31]گذاری هماهنگ کنند. ژانگ و لیو و تولیدکنندگان، با استفاده از استراتژی قیمت

فروش بوده است و درجه سبز بودن کننده و یک تولیدکننده و یک خردهیک زنجیره تأمین سه سطحی پرداختند. این زنجیره دارای یک تأمین

ه به کها به نحوی استفاده شده است پیرو سه سطحی و یک بازی استکلبرگ در مدل آن-کاالهای سبز در آن ثابت فرض شده است. یک بازی رهبر

که در آن تولیدکننده -گذاری یک زنجیرۀ تأمین سبز های قیمتدر مورد استراتژی [32]رقابت بین اعضای زنجیره کمک کند. ژانگ و همکارانش 

های تولید، بر روی انتخاب حاالت تولید و کارآیی سیستم ها نشان داد که هزینهاند. نتایج آنتحقیق کرده -کندسبز و غیرسبز تولید می کاالهای

 تأثیرگذار است.
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ها در جهت کاهش مصرف مواد غیر مستقیم)مثل اند که به دلیل تالشای بحث کردهر مورد مسئلۀ کانال همکارانهد [33]همچنین کوربت و دکرویکس 

د؛ شواند که کاهش مصرف مواد غیرمستقیم، سبب کاهش هزینۀ مصرف کننده میها استدالل کردهرنگ( در صنایع خودروسازی ایجاد شده بود. آن

ر د ای برای کشمکش در زنجیرۀ تأمین وجود دارد.به معنی کاهش درآمد و تقریبا سود بیشتر است. بنابراین انگیزهکننده این که برای تأمیندرحالی

ت فروشی و قیمت نهایی محصوالهای مختلف، سطح سبز بودن زنجیره تأمین و همچنین قیمت عمدهاین مقاله سعی شده است با استفاده از سیاست

 .های مختلف انجام شودستای بین سیامشخص شده و مقایسه

 مدل مسئله 3

 .شودپردازیم و در ادامه، به مدل مسئله پرداخته میابتدا به معرفی و توضیحاتی در مورد پارامترها، متغیرهای تصمیم و متغیرهای کمکی مسئله می

 پارامترهای مسئله

λ ضریبی از پتانسیل بازار که متقاضی کاالی سبز است 

β سبز در گسترش تقاضا ضریب اثربخشی نوآوری 

η گذاری جهت به دست آوردن نوآوری سبزپارامتر سرمایه 

𝑎 کل پتانسیل بازار برای خرید محصوالت مورد نظر 

𝑏1, 𝑏2  2و1حساسیت تقاضا نسبت به تغییرات قیمت کاالی 

𝑐1, 𝑐2  2و1هزینه متغیر تولیدکننده برای تولید هر واحد از کاالهای 

 متغیرهای تصمیم

θ سطح سبز بودن 

𝑤1, 𝑤2  2و  1های کاالی فروشیعمدهقیمت 

𝑝1, 𝑝2  2و1محصوالت  نهاییقیمت 

 متغیرهای کمکی 

𝐷𝐺  تابع تقاضای کاالی سبز 

𝐷𝑁𝐺  تابع تقاضای کاالی غیرسبز 

Π𝑀 تابع سود تولیدکننده 

Π𝑅𝐺  فروش کاالی سبزتابع سود خرده 

Π𝑅𝑁𝐺  کاالی غیرسبزفروش تابع سود خرده 

 هایی که قرار است در این بخش بررسی شوند عبارتند از:سیاست

 سیاست کانال غیر متمرکز -1

 سناریوی مدل استکلبرگ با رهبری تولیدکننده  -1-1

 فروش سناریوی مدل استکلبرگ با رهبری خرده  -1-2

 سناریوی مدل نش عمودی  -1-3

 سناریوی سیاست همکارانه -2
 شود و خواهیم داشت:مشخص می 𝑚فروش با است که حاشیه سود خردهالزم به ذکر 

𝒑 = 𝑤 + 𝑚 
 توابع اصلی مورد استفاده به شرح زیر است:

و ضرائبی از تأثیر قیمت هرکدام از  (𝜆𝑎تابع تقاضای کاالی سبز: این تابع عبارت است از بخشی از پتانسیل بازار که متقاضی کاالی سبز هستند )

 (.βθشود )تقاضا و در نهایت بخشی از تقاضا که به واسطۀ نوآوری و سطح سبز به تقاضای کاالی سبز افزوده میکاالها بر 
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𝑫𝑮 =  𝜆𝑎 − 𝑏1(𝑤1 + 𝑚1) + 𝑏2(𝑤2 + 𝑚2) + 𝛽𝜃                                 (1) 

1)کاالی غیرسبز هستند )تابع تقاضای کاالی غیرسبز: این تابع عبارت است از بخشی از پتانسیل بازار که متقاضی  − 𝜆)𝑎 و ضرائبی از تأثیر قیمت )

 شود.( ایجاد میβθشود )هرکدام از کاالها بر تقاضا و درنهایت بخشی از تقاضا که به واسطۀ نوآوری و سطح سبز از تقاضای کاالی غیرسبز کاسته می

𝑫𝑵𝑮 = (1 − 𝜆)𝑎 − 𝑏1(𝑤2 + 𝑚2) + 𝑏2(𝑤1 + 𝑚1) − 𝛽𝜃                    (2) 

که به صورت -د تولیدکننده: این تابع متشکل است از سود حاصل از فروش کاالهای سبز و غیر سبز با عالمت مثبت و نیز هزینۀ نوآوری سبز تابع سو

 با عالمت منفی. -تابع درجه دو است

𝚷𝑴 = (𝑤1 − 𝑐1)𝐷𝐺 + (𝑤2 − 𝑐2)𝐷𝑁𝐺 −
1

2
𝜂𝜃2                                      (3) 

 ضرب میزان فروش کاالی سبز در حاشیه سود این کاال.کاالی سبز: این تابع متشکل است از حاصلفروش تابع سود خرده

𝚷𝑹𝑮 = (𝑝1 − 𝑤1)𝐷𝐺                                  (4) 

 ضرب میزان فروش کاالی غیرسبز در حاشیه سود آن.فروش کاالی غیرسبز: این تابع متشکل است از حاصلتابع سود خرده

𝚷𝑹𝑵𝑮 = (𝑝2 − 𝑤2)𝐷𝑁𝐺                     (5) 

 9مدل استکلبرگ با رهبری تولیدکننده 3-1

فروش فروش تعیین می کند. سپس خرده( را بر اساس تابع پاسخ خرده2فروشی )( و همچنین قیمت عمده1کننده، سطح سبز )در این سناریو تولید

توسط تولیدکننده بزرگ رهبری و کنترل می شود. برای محاسبه ابتدا مقدار  تعیین می کند. در حقیقت بازار 2و  1حاشیه سود خود را بر اساس 

بدست آورده و سپس دو معادله را در یک دستگاه معادالت حل کرده و مقدار  𝑚2و  𝑚1فروش سبز و غیرسبز را بر حسب بهینۀ توابع سود خرده

 آوریم.را بدست می 𝑚2و  𝑚1بهینۀ 

𝛛𝚷𝑹𝑮

𝛛𝒎𝟏

= 0 ,
𝛛𝚷𝑹𝑵𝑮

𝛛𝒎𝟐

= 0 

𝒎𝟏
∗ =

2𝑎𝑏1𝜆 − 𝑎𝑏2𝜆 − 2𝑏1
2𝑤1 + 𝑏1𝑏2𝑤1 + 2𝑏1𝛽𝜃 + 𝑏2

2𝑤1 − 𝑏2𝛽𝜃 + 𝑎𝑏2

4𝑏1
2 − 𝑏2

2  

𝒎𝟐
∗ = −

2𝑎𝑏1𝜆 − 𝑎𝑏2𝜆 + 2𝑏1
2𝑤2 − 𝑏1𝑏2𝑤1 + 2𝑏1𝛽𝜃 − 𝑏2

2𝑤2 − 𝑏2𝛽𝜃 − 2𝑎𝑏1

4𝑏1
2 − 𝑏2

2  

دهیم. سپس گیریم و برابر صفر قرار میمشتق می 𝑤2و  𝑤1و  𝜃دهیم و از آن نسبت به متغیرهای قرار می Π𝑀را درون تابع  𝑚2و  𝑚1سپس مقادیر 

 آوریم.را بدست می 𝑤2و  𝑤1و  𝜃سه معادلۀ بدست آمده را در یک دستگاه سه معادله و سه مجهول حل کرده و مقادیر بهینۀ 

𝝏𝚷𝑴

𝝏𝒘𝟏
= 0 ,

𝝏𝚷𝑴

𝝏𝒘𝟐
= 0 ,

𝝏𝚷𝑴

𝝏𝜽
= 0 

𝜽∗ =
1

2

𝛽𝑏1(2𝑎𝜆 − 𝑏1𝑐1 + 𝑏1𝑐2 − 𝑏2𝑐1 + 𝑏2𝑐2 − 𝑎

2𝑏1
2𝜂 + 3𝑏1𝑏2𝜂 − 𝑏1𝛽2 + 𝑏2

2𝜂
 

𝒘𝟏
∗ =

1

4

1

(𝑏1−𝑏2)(2𝑏1
2𝜂+3𝑏1𝑏2𝜂−𝑏1𝛽2+𝑏2

2𝜂)
(4𝑎𝑏1

2𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏1𝑏2𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏2
2𝜂𝜆 + 4𝑏1

3𝑐1𝜂 + 2𝑏1
2𝑏2𝑐1𝜂 − 3𝑏1

2𝛽2𝑐1 + 𝑏1
2𝛽2𝑐2 −

4𝑏1𝑏2
2𝑐1𝜂 + 3𝑏1𝑏2𝛽2𝑐1 − 𝑏1𝑏2𝛽2𝑐2 − 2𝑏2

3𝑐1𝜂 + 4𝑎𝑏1𝑏2𝜂 − 𝑎𝑏1𝛽2 + 2𝑎𝑏2
2𝜂)  

 

𝒘𝟐
∗ = −

1

4

1

(𝑏1−𝑏2)(2𝑏1
2𝜂+3𝑏1𝑏2𝜂−𝑏1𝛽2+𝑏2

2𝜂)
(4𝑎𝑏1

2𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏1𝑏2𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏2
2𝜂𝜆 − 4𝑏1

3𝑐2𝜂 − 2𝑏1
2𝑏2𝑐2𝜂 + 3𝑏1

2𝛽2𝑐2 −

𝑏1
2𝛽2𝑐1 + 4𝑏1𝑏2

2𝑐2𝜂 − 3𝑏1𝑏2𝛽2𝑐2 + 𝑏1𝑏2𝛽2𝑐1 + 2𝑏2
3𝑐2𝜂 − 2𝑎𝑏1𝑏2𝜂 + 𝑎𝑏1𝛽2 − 4𝑎𝑏1

2𝜂)  

𝑝با توجه به رابطۀ  = 𝑤 + 𝑚 :خواهیم داشت 

𝒑𝟏
∗ = 𝑤1

∗ + 𝑚1
∗ =

1

4
(12𝑎𝑏1

3ηλ − 10a𝑏1
2𝑏2𝜂𝜆 − 6𝑎𝑏1𝑏2

2𝜂𝜆 + 4𝑎𝑏2
3𝜂𝜆 + 4𝑏1

4𝑐1𝜂 + 2𝑏1
3𝑏2𝑐2𝜂 − 5𝑏1

3𝛽2𝑐1 + 3𝑏1
3𝛽2𝑐2 −

4𝑏1
2𝑏2

2𝑐1𝜂 + 7𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐1 − 5𝑏1

2𝑏2𝛽2𝑐2 − 2𝑏1𝑏2
3𝑐2𝜂 − 2𝑏1𝑏2

2𝛽2𝑐1 + 2𝑏1𝑏2
2𝛽2𝑐2 + 10𝑎𝑏1

2𝑏2𝜂 − 3𝑎𝑏1
2𝛽2 + 2𝑎𝑏1𝑏2𝛽2 −

4𝑎𝑏2
3𝜂)/ ((2𝑏1 − 𝑏2)(𝑏1 − 𝑏2)(2𝑏1

2𝜂 + 3𝑏1𝑏2𝜂 − 𝑏1𝛽2 + 𝑏2
2𝜂))  

𝒑𝟐
∗ = 𝑤2

∗ + 𝑚2
∗ = −

1

4
(12𝑎𝑏1

3𝜂𝜆 − 10a𝑏1
2𝑏2𝜂𝜆 − 6𝑎𝑏1𝑏2

2𝜂𝜆 + 4𝑎𝑏2
3𝜂𝜆 − 4𝑏1

4𝑐2𝜂 − 2𝑏1
3𝑏2𝑐1𝜂 + 5𝑏1

3𝛽2𝑐2 −

3𝑏1
3𝛽2𝑐1 + 4𝑏1

2𝑏2
2𝑐2𝜂 − 7𝑏1

2𝑏2𝛽2𝑐2 + 5𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐1 + 2𝑏1𝑏2

3𝑐1𝜂 − 2𝑏1𝑏2
2𝛽2𝑐1 + 2𝑏1𝑏2

2𝛽2𝑐2 + 6𝑎𝑏2
2𝑏1𝜂 + 3𝑎𝑏1

2𝛽2 −
2𝑎𝑏1𝑏2𝛽2 − 12𝑎𝑏1

3𝜂)/ ((2𝑏1 − 𝑏2)(𝑏1 − 𝑏2)(2𝑏1
2𝜂 + 3𝑏1𝑏2𝜂 − 𝑏1𝛽2 + 𝑏2

2𝜂))  
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 اثبات شرایط بهینگی:

( pهایی ))نکته: به دلیل اینکه ما به جای قیمت ن ماکزیمم باشد کنیم که توابع سود بازیکنان دارای نقطۀ، بررسی میبهینگیبه منظور یافتن شرایط 

 خواهد بود(. mایم، بنابراین مشتقات برحسب ( استفاده کردهwفروشی )( و قیمت عمدهmاز مجموع حاشیه سود )

𝝏𝟐𝚷𝑹𝑮

𝝏𝒎𝟏
𝟐 < 𝟐𝚷𝑹𝑵𝑮�� و 0

𝝏𝒎𝟐
𝟐 < 0 ⇒ −2𝑏1 < 0 ⇒ 𝑏1 > 0                    (6) 

 :شودپس از بررسی، شرط زیر حاصل می. شودبررسی می در تابع سود 10هسینمنفی معین بودن ماتریس  در ادامه

η > (𝛽2𝑏1)/(𝑏1 + 𝑏2)(2𝑏1 + 𝑏2)                (7) 

 11فروشسناریوی مدل استکلبرگ با رهبری خرده 3-2

اده از آن، کند. سپس تولیدکننده با استففروشی را تعیین میخردهفروش با استفاده از تابع پاسخ تولیدکننده، حاشیۀ سود در این سناریو ابتدا خرده

 فروش تأثیر زیادی بر روی بازار دارد.کند. در اینجا فرض شده است که خردهفروشی را تعیین میسطح سبز و قیمت عمده

𝝏𝚷𝑴

𝝏𝒘𝟏

=  و 0
𝝏𝚷𝑴

𝝏𝒘𝟐

=  و 0
𝝏𝚷𝑴

𝝏𝜽
= 0 

𝜽(𝒎𝟏, 𝒎𝟐) =
1

2

(2𝑎𝜆 − 𝑏1𝑐1 + 𝑏1𝑐2 − 𝑏1𝑚1 + 𝑏1𝑚2 − 𝑏2𝑐1 + 𝑏2𝑐2 − 𝑏2𝑚1 + 𝑏2𝑚2 − 𝑎)𝛽

𝑏1𝜂 + 𝑏2𝜂 − 𝛽2
 

𝒘𝟏(𝒎𝟏, 𝒎𝟐) =
1

4

1

(𝑏1−𝑏2)(𝑏1𝜂+𝑏2𝜂−𝛽2)
(2𝑎𝑏1𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏2𝜂𝜆 + 2𝑏1

2𝑐1𝜂 − 2𝑏1
2𝑚1𝜂 − 3𝑏1𝛽2𝑐1 + 𝑏1𝛽2𝑐2 + 𝑏1𝛽2𝑚1 +

𝑏1𝛽2𝑚2 − 2𝑏2
2𝑐1𝜂 + 2𝑏2

2𝑚1𝜂 + 3𝑏2𝛽2𝑐1 − 𝑏2𝛽2𝑐2 − 𝑏2𝛽2𝑚1 − 𝑏2𝛽2𝑚2 + 2𝑎𝑏2𝜂 − 𝑎𝛽2)  

𝒘𝟐(𝒎𝟏, 𝒎𝟐) = −
1

4

1

(𝑏1−𝑏2)(𝑏1𝜂+𝑏2𝜂−𝛽2)
(2𝑎𝑏1𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏2𝜂𝜆 − 2𝑏1

2𝑐2𝜂 + 2𝑏1
2𝑚2𝜂 + 3𝑏1𝛽2𝑐2 − 𝑏1𝛽2𝑐1 − 𝑏1𝛽2𝑚1 −

𝑏1𝛽2𝑚2 + 2𝑏2
2𝑐2𝜂 − 2𝑏2

2𝑚2𝜂 − 3𝑏2𝛽2𝑐2 + 𝑏2𝛽2𝑐1 + 𝑏2𝛽2𝑚1 + 𝑏2𝛽2𝑚2 − 2𝑎𝑏1𝜂 + 𝑎𝛽2)  

مشتق گرفته و برابر صفر قرار  𝑚2و  𝑚1دهیم و از آن نسبت به قرار می Π𝑅𝑁𝐺و  Π𝑅𝐺را درون تابع 𝜃 و  𝑤سپس مقادیر به دست آمده برای 

 آوریم.را به دست می 𝑚2و  𝑚1دو مجهول حل کرده و مقادیر بهینه و  . سپس دو معادله را در یک دستگاه دو معادلهدهیممی

𝚷𝑹𝑮 =
1

4

1

𝑏1𝜂+𝑏2𝜂−𝛽2 (𝑚1(2𝑎𝑏1𝜂𝜆 + 2𝑎𝑏2𝜂𝜆 − 2𝑏1
2𝑐1𝜂 − 2𝑏1

2𝜂𝑚1 − 2𝑏1𝑏2𝑐1𝜂 + 2𝑏1𝑏2𝑐2𝜂 − 2𝑏1𝑏2𝜂𝑚1 +

2𝑏1𝑏2𝜂𝑚2 + 𝑏1𝛽2𝑐1 + 𝑏1𝛽2𝑐2 + 𝑏1𝛽2𝑚1 + 𝑏1𝛽2𝑚2 + 2𝑏2
2𝑐2𝜂 + 2𝑏2

2𝑚2𝜂 − 𝑏2𝛽2𝑐1 − 𝑏2𝛽2𝑐2 − 𝑏2𝛽2𝑚1 −

𝑏2𝛽2𝑚2 − 𝑎𝛽2))  

𝚷𝑹𝑵𝑮 = −
1

4

1

𝑏1𝜂+𝑏2𝜂−𝛽2 (𝑚2(2𝑎𝑏1𝜂𝜆 + 2𝑎𝑏2𝜂𝜆 + 2𝑏1
2𝑐2𝜂 + 2𝑏1

2𝜂𝑚2 − 2𝑏1𝑏2𝑐1𝜂 + 2𝑏1𝑏2𝑐2𝜂 − 2𝑏1𝑏2𝜂𝑚1 +

2𝑏1𝑏2𝜂𝑚2 − 𝑏1𝛽2𝑐1 − 𝑏1𝛽2𝑐2 − 𝑏1𝛽2𝑚1 − 𝑏1𝛽2𝑚2 − 2𝑏2
2𝑐1𝜂 − 2𝑏2

2𝑚1𝜂 + 𝑏2𝛽2𝑐1 + 𝑏2𝛽2𝑐2 + 𝑏2𝛽2𝑚1 +

𝑏2𝛽2𝑚2 − 2𝑎𝑏1𝜂 − 2𝑎𝑏2𝜂 + 𝑎𝛽2))  

𝝏𝚷𝑹𝑮

𝝏𝒎𝟏

= 0,
𝝏𝚷𝑹𝑵𝑮

𝝏𝒎𝟐

= 0 
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𝒎𝟏
∗ = (8𝑎𝑏1

3𝜂2𝜆 + 12𝑎𝑏1
2𝑏2𝜂2𝜆 − 6𝑎𝑏1

2𝛽2𝜂𝜆 − 4𝑎𝑏2
3𝜂2𝜆 + 6𝑎𝑏2

2𝛽2𝜂𝜆 − 8𝑏1
4𝑐1𝜂2 − 16𝑏1

3𝑏2𝑐1𝜂2 + 4𝑏1
3𝑏2𝑐2𝜂2 +

8𝑏1
3𝛽2𝑐1𝜂 + 2𝑏1

3𝛽2𝑐2𝜂 − 4𝑏1
2𝑏2

2𝑐1𝜂2 + 8𝑏1
2𝑏2

2𝑐2𝜂2 + 4𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐1𝜂 − 2𝑏1

2𝑏2𝛽2𝑐2𝜂 − 𝑏1
2𝛽4𝑐1 − 𝑏1

2𝛽4𝑐2 + 8𝑏1𝑏2
3𝑐1𝜂2 +

4𝑏1𝑏2
3𝑐2𝜂2 − 8𝑏1𝑏2

2𝛽2𝑐1𝜂 − 2𝑏1𝑏2
2𝛽2𝑐2𝜂 + 2𝑏1𝑏2𝛽4𝑐1 + 2𝑏1𝑏2𝛽4𝑐2 + 4𝑏2

4𝑐1𝜂2 − 4𝑏2
3𝛽2𝑐1𝜂 + 2𝑏2

3𝛽2𝑐2𝜂 −

𝑏2
2𝛽4𝑐1 − 𝑏2

2𝛽4𝑐2 + 4𝑎𝑏1
2𝑏2𝜂2 − 2𝑎𝑏1

2𝛽2𝜂 + 8𝑎𝑏1𝑏2
2𝜂2 − 6𝑎𝑏1𝑏2𝛽2𝜂 + 𝑎𝑏1𝛽4 + 4𝑎𝑏2

3𝜂2 − 4𝑎𝑏2
2𝛽2𝜂 −

𝑎𝑏2𝛽4)/(16𝑏1
4𝜂2 + 32𝑏1

3𝑏2𝜂2 − 16𝑏1
3𝛽2𝜂 + 12𝑏1

2𝑏2
2𝜂2 − 4𝑏1

2𝑏2𝛽2𝜂 + 3𝑏1
2𝛽4 − 8𝑏1𝑏2

3𝜂2 + 16𝑏1𝑏2
2𝛽2𝜂 − 6𝑏1𝑏2𝛽4 −

4𝑏2
4𝜂2 + 4𝑏2

3𝛽2𝜂 + 3𝑏2
2𝛽4)  

𝒎𝟐
∗ = −(8𝑎𝑏1

3𝜂2𝜆 + 12𝑎𝑏1
2𝑏2𝜂2𝜆 − 6𝑎𝑏1

2𝛽2𝜂𝜆 − 4𝑎𝑏2
3𝜂2𝜆 + 6𝑎𝑏2

2𝛽2𝜂𝜆 + 8𝑏1
4𝑐2𝜂2 + 16𝑏1

3𝑏2𝑐2𝜂2 − 4𝑏1
3𝑏2𝑐1𝜂2 −

8𝑏1
3𝛽2𝑐2𝜂 − 2𝑏1

3𝛽2𝑐1𝜂 + 4𝑏1
2𝑏2

2𝑐2𝜂2 − 8𝑏1
2𝑏2

2𝑐1𝜂2 − 4𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐2𝜂 + 2𝑏1

2𝑏2𝛽2𝑐1𝜂 + 𝑏1
2𝛽4𝑐1 + 𝑏1

2𝛽4𝑐2 − 8𝑏1𝑏2
3𝑐2𝜂2 −

4𝑏1𝑏2
3𝑐1𝜂2 + 8𝑏1𝑏2

2𝛽2𝑐2𝜂 + 2𝑏1𝑏2
2𝛽2𝑐1𝜂 − 2𝑏1𝑏2𝛽4𝑐1 − 2𝑏1𝑏2𝛽4𝑐2 − 4𝑏2

4𝑐2𝜂2 + 4𝑏2
3𝛽2𝑐2𝜂 − 2𝑏2

3𝛽2𝑐1𝜂 +

𝑏2
2𝛽4𝑐1 + 𝑏2

2𝛽4𝑐2 − 16𝑎𝑏1
2𝑏2𝜂2 + 8𝑎𝑏1

2𝛽2𝜂 − 8𝑎𝑏1𝑏2
2𝜂2 + 6𝑎𝑏1𝑏2𝛽2𝜂 − 𝑎𝑏1𝛽4 − 8𝑎𝑏1

3𝜂2 − 2𝑎𝑏2
2𝛽2𝜂 +

𝑎𝑏2𝛽4)/(16𝑏1
4𝜂2 + 32𝑏1

3𝑏2𝜂2 − 16𝑏1
3𝛽2𝜂 + 12𝑏1

2𝑏2
2𝜂2 − 4𝑏1

2𝑏2𝛽2𝜂 + 3𝑏1
2𝛽4 − 8𝑏1𝑏2

3𝜂2 + 16𝑏1𝑏2
2𝛽2𝜂 − 6𝑏1𝑏2𝛽4 −

4𝑏2
4𝜂2 + 4𝑏2

3𝛽2𝜂 + 3𝑏2
2𝛽4)  

 :خواهیم داشتتوان قیمت نهایی کاالی سبز و غیرسبز را محاسبه کرد. بنابراین می  𝑤2و  𝑤1و  θدر  𝑚2و  𝑚1 با قرار دادن مقدار بهینۀ

𝜽∗ =
1

2
(𝛽(4𝑎𝑏1

2𝜂𝜆 + 4𝑎𝑏1𝑏2𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏1𝛽2𝜆 + 2𝑎𝑏2𝛽2𝜆 − 2𝑏1
3𝑐1𝜂 + 2𝑏1

3𝑐2𝜂 − 4𝑏1
2𝑏2𝑐1𝜂 + 4𝑏1

2𝑏2𝑐2𝜂 + 𝑏1
2𝛽2𝑐1 −

𝑏1
2𝛽2𝑐2 − 2𝑏1𝑏2

2𝑐1𝜂 + 2𝑏1𝑏2
2𝑐2𝜂 − 𝑏2

2𝛽2𝑐1 + 𝑏2
2𝛽2𝑐2 − 2𝑎𝑏1

2𝜂 − 2𝑎𝑏1𝑏2𝜂 + 𝑎𝑏1𝛽2 − 𝑎𝑏2𝛽2))/((𝑏1𝜂 + 𝑏2𝜂 −

𝛽2)(4𝑏1
2𝜂 + 6𝑏1𝑏2𝜂 − 𝑏1𝛽2 + 2𝑏2

2𝜂 + 𝑏2𝛽2))  

𝒑𝟏
∗ = 𝑤1

∗ + 𝑚1
∗ =

1

4
(48𝑎𝑏1

5𝜂3𝜆 + 56𝑎𝑏1
4𝑏2𝜂3𝜆 − 76𝑎𝑏1

4𝛽2𝜂2𝜆 − 56𝑎𝑏1
3𝑏2

2𝜂3𝜆 + 8𝑎𝑏1
3𝑏2𝛽2𝜂2𝜆 + 30𝑎𝑏1

3𝛽4𝜂𝜆 −

72𝑎𝑏1
2𝑏2

3𝜂3𝜆 + 112𝑎𝑏1
2𝑏2

2𝛽2𝜂2𝜆 − 42𝑎𝑏1
2𝑏2𝛽4𝜂𝜆 + 8𝑎𝑏1𝑏2

4𝜂3𝜆 − 8𝑎𝑏1𝑏2
3𝛽2𝜂2𝜆 − 6𝑎𝑏1𝑏2

2𝛽4𝜂𝜆 + 16𝑎𝑏2
5𝜂3𝜆 −

36𝑎𝑏2
4𝛽2𝜂2𝜆 + 18𝑎𝑏2

3𝛽4𝜂𝜆 + 16𝑏1
6𝑐1𝜂3 + 32𝑏1

5𝑏2𝑐1𝜂3 + 8𝑏1
5𝑏2𝑐2𝜂3 − 40𝑏1

5𝛽2𝑐1𝜂2 + 12𝑏1
5𝛽2𝑐2𝜂2 + 16𝑏1

4𝑏2
2𝑐2𝜂3 −

20𝑏1
4𝑏2𝛽2𝑐1𝜂2 − 8𝑏1

4𝑏2𝛽2𝑐2𝜂2 + 30𝑏1
4𝛽4𝑐1𝜂 − 16𝑏1

4𝛽4𝑐2𝜂 − 32𝑏1
3𝑏2

3𝑐1𝜂3 + 60𝑏1
3𝑏2

2𝛽2𝑐1𝜂2 − 28𝑏1
3𝑏2

2𝛽2𝑐2𝜂2 −

36𝑏1
3𝑏2𝛽4𝑐1𝜂 + 24𝑏1

3𝑏2𝛽4𝑐2𝜂 − 7𝑏1
3𝛽6𝑐1 + 5𝑏1

3𝛽6𝑐2 − 16𝑏1
2𝑏2

4𝑐1𝜂3 − 16𝑏1
2𝑏2

4𝑐2𝜂3 + 20𝑏1
2𝑏2

3𝛽2𝑐1𝜂2 +

12𝑏1
2𝑏2

3𝛽2𝑐2𝜂2 − 24𝑏1
2𝑏2

2𝛽4𝑐1𝜂 + 8𝑏1
2𝑏2

2𝛽4𝑐2𝜂 + 21𝑏1
2𝑏2𝛽6𝑐1 − 15𝑏1

2𝑏2𝛽6𝑐2 − 8𝑏1𝑏2
5𝑐2𝜂3 − 20𝑏1𝑏2

4𝛽2𝑐1𝜂2 +

16𝑏1𝑏2
4𝛽2𝑐2𝜂2 + 36𝑏1𝑏2

3𝛽4𝑐1𝜂 − 24𝑏1𝑏2
3𝛽4𝑐2𝜂 − 21𝑏1𝑏2

2𝛽6𝑐1 + 15𝑏1𝑏2
2𝛽6𝑐2 − 4𝑏2

5𝛽2𝑐2𝜂2 − 6𝑏2
4𝛽4𝑐1𝜂 +

8𝑏2
4𝛽4𝑐2𝜂 + 7𝑏2

3𝛽6𝑐1 − 5𝑏2
3𝛽6𝑐2 + 40𝑎𝑏1

4𝑏2𝜂3 − 12𝑎𝑏1
4𝛽2𝜂2 + 80𝑎𝑏1

3𝑏2
2𝜂3 − 80𝑎𝑏1

3𝑏2𝛽2𝜂2 + 16𝑎𝑏1
3𝛽4𝜂 +

24𝑎𝑏1
2𝑏2

3𝜂3 − 44𝑎𝑏1
2𝑏2

2𝛽2𝜂2 + 22𝑎𝑏1
2𝑏2𝛽4𝜂 − 5𝑎𝑏1

2𝛽6 − 32𝑎𝑏1𝑏2
4𝜂3 + 56𝑎𝑏1𝑏2

3𝛽2𝜂2 − 28𝑎𝑏1𝑏2
2𝛽4𝜂 +

10𝑎𝑏1𝑏2𝛽6 − 16𝑎𝑏2
5𝜂3 + 32𝑎𝑏2

4𝛽2𝜂2 − 10𝑎𝑏2
3𝛽4𝜂 − 5𝑎𝑏2

2𝛽6)/((𝑏1 − 𝑏2)(16𝑏1
4𝜂2 + 32𝑏1

3𝑏2𝜂2 − 16𝑏1
3𝛽2𝜂 +
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12𝑏1
2𝑏2

2𝜂2 − 4𝑏1
2𝑏2𝛽2𝜂 + 3𝑏1

2𝛽4 − 8𝑏1𝑏2
3𝜂2 + 16𝑏1𝑏2

2𝛽2𝜂 − 6𝑏1𝑏2𝛽4 − 4𝑏2
4𝜂2 + 4𝑏2

3𝛽2𝜂 + 3𝑏2
2𝛽4)(𝑏1𝜂 + 𝑏2𝜂 −

𝛽2))  

𝒑𝟐
∗ = 𝑤2

∗ + 𝑚2
∗ = −

1

4
(48𝑎𝑏1

5𝜂3𝜆 + 56𝑎𝑏1
4𝑏2𝜂3𝜆 − 76𝑎𝑏1

4𝛽2𝜂2𝜆 − 56𝑎𝑏1
3𝑏2

2𝜂3𝜆 + 8𝑎𝑏1
3𝑏2𝛽2𝜂2𝜆 + 30𝑎𝑏1

3𝛽4𝜂𝜆 −

72𝑎𝑏1
2𝑏2

3𝜂3𝜆 + 112𝑎𝑏1
2𝑏2

2𝛽2𝜂2𝜆 − 42𝑎𝑏1
2𝑏2𝛽4𝜂𝜆 + 8𝑎𝑏1𝑏2

4𝜂3𝜆 − 8𝑎𝑏1𝑏2
3𝛽2𝜂2𝜆 − 6𝑎𝑏1𝑏2

2𝛽4𝜂𝜆 + 16𝑎𝑏2
5𝜂3𝜆 −

36𝑎𝑏2
4𝛽2𝜂2𝜆 + 18𝑎𝑏2

3𝛽4𝜂𝜆 − 16𝑏1
6𝑐2𝜂3 − 32𝑏1

5𝑏2𝑐2𝜂3 − 8𝑏1
5𝑏2𝑐1𝜂3 + 40𝑏1

5𝛽2𝑐2𝜂2 − 12𝑏1
5𝛽2𝑐1𝜂2 − 16𝑏1

4𝑏2
2𝑐1𝜂3 +

20𝑏1
4𝑏2𝛽2𝑐2𝜂2 + 8𝑏1

4𝑏2𝛽2𝑐1𝜂2 − 30𝑏1
4𝛽4𝑐2𝜂 + 16𝑏1

4𝛽4𝑐1𝜂 + 32𝑏1
3𝑏2

3𝑐2𝜂3 − 60𝑏1
3𝑏2

2𝛽2𝑐2𝜂2 + 28𝑏1
3𝑏2

2𝛽2𝑐1𝜂2 +

36𝑏1
3𝑏2𝛽4𝑐2𝜂 − 24𝑏1

3𝑏2𝛽4𝑐1𝜂 + 7𝑏1
3𝛽6𝑐2 − 5𝑏1

3𝛽6𝑐1 + 16𝑏1
2𝑏2

4𝑐1𝜂3 + 16𝑏1
2𝑏2

4𝑐2𝜂3 − 20𝑏1
2𝑏2

3𝛽2𝑐2𝜂2 −

12𝑏1
2𝑏2

3𝛽2𝑐1𝜂2 + 24𝑏1
2𝑏2

2𝛽4𝑐2𝜂 − 8𝑏1
2𝑏2

2𝛽4𝑐1𝜂 − 21𝑏1
2𝑏2𝛽6𝑐2 + 15𝑏1

2𝑏2𝛽6𝑐1 + 8𝑏1𝑏2
5𝑐1𝜂3 + 20𝑏1𝑏2

4𝛽2𝑐2𝜂2 −

16𝑏1𝑏2
4𝛽2𝑐1𝜂2 − 36𝑏1𝑏2

3𝛽4𝑐2𝜂 + 24𝑏1𝑏2
3𝛽4𝑐1𝜂 + 21𝑏1𝑏2

2𝛽6𝑐2 − 15𝑏1𝑏2
2𝛽6𝑐1 + 4𝑏2

5𝛽2𝑐1𝜂2 + 6𝑏2
4𝛽4𝑐2𝜂 −

8𝑏2
4𝛽4𝑐1𝜂 − 7𝑏2

3𝛽6𝑐2 + 5𝑏2
3𝛽6𝑐1 − 48𝑎𝑏1

5𝜂3 − 96𝑎𝑏1
4𝑏2𝜂3 + 88𝑎𝑏1

4𝛽2𝜂2 − 24𝑎𝑏1
3𝑏2

2𝜂3 + 72𝑎𝑏1
3𝑏2𝛽2𝜂2 −

46𝑎𝑏1
3𝛽4𝜂 + 48𝑎𝑏1

2𝑏2
3𝜂3 − 68𝑎𝑏1

2𝑏2
2𝛽2𝜂2 + 20𝑎𝑏1

2𝑏2𝛽4𝜂 + 5𝑎𝑏1
2𝛽6 + 24𝑎𝑏1𝑏2

4𝜂3 − 48𝑎𝑏1𝑏2
3𝛽2𝜂2 +

34𝑎𝑏1𝑏2
2𝛽4𝜂 − 10𝑎𝑏1𝑏2𝛽6 + 4𝑎𝑏2

4𝛽2𝜂2 − 8𝑎𝑏2
3𝛽4𝜂 + 5𝑎𝑏2

2𝛽6)/((𝑏1 − 𝑏2)(16𝑏1
4𝜂2 + 32𝑏1

3𝑏2𝜂2 − 16𝑏1
3𝛽2𝜂 +

12𝑏1
2𝑏2

2𝜂2 − 4𝑏1
2𝑏2𝛽2𝜂 + 3𝑏1

2𝛽4 − 8𝑏1𝑏2
3𝜂2 + 16𝑏1𝑏2

2𝛽2𝜂 − 6𝑏1𝑏2𝛽4 − 4𝑏2
4𝜂2 + 4𝑏2

3𝛽2𝜂 + 3𝑏2
2𝛽4)(𝑏1𝜂 + 𝑏2𝜂 −

𝛽2))  

 12سیاست نش عمودی 3-3

همچنین تولیدکننده تصمیم  فروشی تعیین کند.براساس سطح سبز و قیمت عمدهگیرد که حاشیه سود خود را فروش تصمیم میدر این سناریو خرده

در این سناریو هیچ یک از دو بازیکن بر بازار تسلط ندارد.  فروشی تعیین کند.فروشی را بر اساس قیمت خردهگیرد سطح سبز و قیمت عمدهمی

رگ م )این محاسبه پیشتر در بخش استکلبآوریع سود تولیدکننده به دست میبنابراین ابتدا سطح سبز و قیمت عمده فروشی را با استفاده از تاب

 فروش انجام شده است(.خرده

𝝏𝚷𝑴

𝝏𝒘𝟏

=  و 0
𝝏𝚷𝑴

𝝏𝒘𝟐

=  و 0
𝝏𝚷𝑴

𝝏𝜽
= 0 

𝜽(𝒎𝟏, 𝒎𝟐) =
1

2
((2𝑎𝜆 − 𝑏1𝑐1 + 𝑏1𝑐2 − 𝑏1𝑚1 + 𝑏1𝑚2 − 𝑏2𝑐1 + 𝑏2𝑐2 − 𝑏2𝑚1 + 𝑏2𝑚2 − 𝑎)𝛽)/(𝑏1𝜂 + 𝑏2𝜂 − 𝛽2)  

𝒘𝟏(𝒎𝟏, 𝒎𝟐) =
1

4

1

(𝑏1−𝑏2)(𝑏1𝜂+𝑏2𝜂−𝛽2)
(2𝑎𝑏1𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏2𝜂𝜆 + 2𝑏1

2𝑐1𝜂 − 2𝑏1
2𝑚1𝜂 − 3𝑏1𝛽2𝑐1 + 𝑏1𝛽2𝑐2 + 𝑏1𝛽2𝑚1 +

𝑏1𝛽2𝑚2 − 2𝑏2
2𝑐1𝜂 + 2𝑏2

2𝑚1𝜂 + 3𝑏2𝛽2𝑐1 − 𝑏2𝛽2𝑐2 − 𝑏2𝛽2𝑚1 − 𝑏2𝛽2𝑚2 + 2𝑎𝑏2𝜂 − 𝑎𝛽2)  

𝒘𝟐(𝒎𝟏, 𝒎𝟐) = −
1

4

1

(𝑏1−𝑏2)(𝑏1𝜂+𝑏2𝜂−𝛽2)
(2𝑎𝑏1𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏2𝜂𝜆 − 2𝑏1

2𝑐2𝜂 + 2𝑏1
2𝑚2𝜂 + 3𝑏1𝛽2𝑐2 − 𝑏1𝛽2𝑐1 − 𝑏1𝛽2𝑚1 −

𝑏1𝛽2𝑚2 + 2𝑏2
2𝑐2𝜂 − 2𝑏2

2𝑚2𝜂 − 3𝑏2𝛽2𝑐2 + 𝑏2𝛽2𝑐1 + 𝑏2𝛽2𝑚1 + 𝑏2𝛽2𝑚2 − 2𝑎𝑏1𝜂 + 𝑎𝛽2)  
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را در یک دستگاه دو معادله  دو معادلۀ به دست آمدهدهیم. سپس گرفته و برابر صفر قرار میمشتق  𝑚2 و 𝑚1 نسبت به Π𝑅𝑁𝐺و  Π𝑅𝐺سپس از توابع 

دهیم تا مقادیر قرار می  𝑚2 و 𝑚1را درون  𝑤و  θسپس مقادیر به دست آمده برای  .آوریمرا به دست می  𝑚2 و 𝑚1 و دو مجهول حل کرده و مقادیر

 .ها محاسبه شودفروشبهینۀ حاشیۀ سود خرده

𝒎𝟏
∗ = (3𝑎𝑏1

2𝜂𝜆 + 2𝑎𝑏1𝑏2𝜂𝜆 − 𝑎𝑏2
2𝜂𝜆 − 3𝑏1

3𝑐1𝜂 − 3𝑏1
2𝑏2𝑐1𝜂 + 2𝑏1

2𝑏2𝑐2𝜂 + 𝑏1
2𝛽2𝑐1 + 𝑏1

2𝛽2𝑐2 + 𝑏1𝑏2
2𝑐1𝜂 +

2𝑏1𝑏2
2𝑐2𝜂 − 𝑏1𝑏2𝛽2𝑐1 − 𝑏1𝑏2𝛽2𝑐2 + 𝑏2

3𝑐1𝜂 + 𝑎𝑏1𝑏2𝜂 − 𝑎𝑏1𝛽2 + 𝑎𝑏2
2𝜂)/(9𝑏1

3𝜂 + 9𝑏1
2𝑏2𝜂 − 6𝑏1

2𝛽2 − 𝑏1𝑏2
2𝜂 +

2𝑏1𝑏2𝛽2 − 𝑏2
3𝜂)  

𝒎𝟐
∗ = −(3𝑎𝑏1

2𝜂𝜆 + 2𝑎𝑏1𝑏2𝜂𝜆 − 𝑎𝑏2
2𝜂𝜆 + 3𝑏1

3𝑐2𝜂 − 2𝑏1
2𝑏2𝑐1𝜂 + 3𝑏1

2𝑏2𝑐2𝜂 − 𝑏1
2𝛽2𝑐1 − 𝑏1

2𝛽2𝑐2 − 2𝑏1𝑏2
2𝑐1𝜂 −

𝑏1𝑏2
2𝑐2𝜂 + 𝑏1𝑏2𝛽2𝑐1 + 𝑏1𝑏2𝛽2𝑐2 − 𝑏2

3𝑐2𝜂 − 3𝑎𝑏1𝑏2𝜂 + 𝑎𝑏1𝛽2 − 3𝑎𝑏1
2𝜂)/(9𝑏1

3𝜂 + 9𝑏1
2𝑏2𝜂 − 6𝑏1

2𝛽2 − 𝑏1𝑏2
2𝜂 +

2𝑏1𝑏2𝛽2 − 𝑏2
3𝜂)  

 .آیدمی  فروشی به دستیر بهینۀ سطح سبز و قیمت عمده، مقاد𝑤و  θدر  با جایگذاری مقادیر فوقدر نهایت 

𝜽∗ = (𝑏1(2𝑎𝜆 − 𝑏1𝑐1 + 𝑏1𝑐2 − 𝑏2𝑐1 + 𝑏2𝑐2 − 𝑎)𝛽)/(3𝑏1
2𝜂 + 4𝑏1𝑏2𝜂 − 2𝑏1𝛽2 + 𝑏2

2𝜂) 

𝒘𝟏
∗ = (3𝑎𝑏1

3𝜂𝜆 − 4𝑎𝑏1
2𝑏2𝜂𝜆 + 𝑎𝑏1𝑏2

2𝜂𝜆 + 6𝑏1
4𝑐1𝜂 − 𝑏1

3𝑏2𝑐2𝜂 − 5𝑏1
3𝛽2𝑐1 + 𝑏1

3𝛽2𝑐2 − 7𝑏1
2𝑏2

2𝑐1𝜂 + 7𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐1 −

𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐2 + 𝑏1𝑏2

3𝑐2𝜂 − 2𝑏1𝑏2
2𝛽2𝑐1 + 𝑏2

4𝑐1𝜂 + 4𝑎𝑏1
2𝑏2𝜂 − 𝑎𝑏1

2𝛽2)/((𝑏1 − 𝑏2)(9𝑏1
3𝜂 + 9𝑏1

2𝑏2𝜂 − 6𝑏1
2𝛽2 − 𝑏1𝑏2

2𝜂 +

2𝑏1𝑏2𝛽2 − 𝑏2
3𝜂))  

𝒘𝟐
∗ = −(3𝑎𝑏1

3𝜂𝜆 − 4𝑎𝑏1
2𝑏2𝜂𝜆 + 𝑎𝑏1𝑏2

2𝜂𝜆 − 6𝑏1
4𝑐2𝜂 + 𝑏1

3𝑏2𝑐1𝜂 + 5𝑏1
3𝛽2𝑐2 − 𝑏1

3𝛽2𝑐1 + 7𝑏1
2𝑏2

2𝑐2𝜂 − 7𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐2 +

𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐1 − 𝑏1𝑏2

3𝑐1𝜂 + 2𝑏1𝑏2
2𝛽2𝑐2 − 𝑏2

4𝑐2𝜂 − 𝑎𝑏2
2𝑏1𝜂 + 𝑎𝑏1

2𝛽2 − 3𝑎𝑏1
3𝜂)/((𝑏1 − 𝑏2)(9𝑏1

3𝜂 + 9𝑏1
2𝑏2𝜂 − 6𝑏1

2𝛽2 −

𝑏1𝑏2
2𝜂 + 2𝑏1𝑏2𝛽2 − 𝑏2

3𝜂))  

 .آیدقیمت نهایی محصوالت به دست میدر نهایت 

𝑝1
∗ = 𝑚1

∗ + 𝑤1
∗ = (6𝑎𝑏1

3𝜂𝜆 − 5𝑎𝑏1
2𝑏2𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏1𝑏2

2𝜂𝜆 + 𝑎𝑏2
3𝜂𝜆 + 3𝑏1

4𝑐1𝜂 + 𝑏1
3𝑏2𝑐2𝜂 − 4𝑏1

3𝛽2𝑐1 + 2𝑏1
3𝛽2𝑐2 −

3𝑏1
2𝑏2

2𝑐1𝜂 + 5𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐1 − 3𝑏1

2𝑏2𝛽2𝑐2 − 𝑏1𝑏2
3𝑐2𝜂 − 𝑏1𝑏2

2𝛽2𝑐1 + 𝑏1𝑏2
2𝛽2𝑐2 + 5𝑎𝑏1

2𝑏2𝜂 − 2𝑎𝑏1
2𝛽2 + 𝑎𝑏1𝑏2𝛽2 −

𝑎𝑏2
3𝜂)/((𝑏1 − 𝑏2)(9𝑏1

3𝜂 + 9𝑏1
2𝑏2𝜂 − 6𝑏1

2𝛽2 − 𝑏1𝑏2
2𝜂 + 2𝑏1𝑏2𝛽2 − 𝑏2

3𝜂))  

𝑝2
∗ = 𝑚2

∗ + 𝑤2
∗ = −(6𝑎𝑏1

3𝜂𝜆 − 5𝑎𝑏1
2𝑏2𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏1𝑏2

2𝜂𝜆 + 𝑎𝑏2
3𝜂𝜆 − 3𝑏1

4𝑐2𝜂 − 𝑏1
3𝑏2𝑐1𝜂 + 4𝑏1

3𝛽2𝑐2 − 2𝑏1
3𝛽2𝑐1 +

3𝑏1
2𝑏2

2𝑐2𝜂 − 5𝑏1
2𝑏2𝛽2𝑐2 + 3𝑏1

2𝑏2𝛽2𝑐1 + 𝑏1𝑏2
3𝑐1𝜂 − 𝑏1𝑏2

2𝛽2𝑐1 + 𝑏1𝑏2
2𝛽2𝑐2 − 6𝑎𝑏1

3𝜂 + 2𝑎𝑏1
2𝛽2 − 𝑎𝑏1𝑏2𝛽2 +

2𝑎𝑏1𝑏2
2𝜂)/((𝑏1 − 𝑏2)(9𝑏1

3𝜂 + 9𝑏1
2𝑏2𝜂 − 6𝑏1

2𝛽2 − 𝑏1𝑏2
2𝜂 + 2𝑏1𝑏2𝛽2 − 𝑏2

3𝜂))  

 سیاست همکارانه 3-4

ن، زیرا در طول مراحل سبز شدن زنجیره تأمی شودزنی میان بازیکنان زنجیره در نظر گرفته میسبز به عنوان تابعی از چانه سطحدر سیاست همکارانه، 

ود که شیزنی در محاسبات به این صورت انجام ماین چانهپردازند. اعمال یزنی ماعضای زنجیره با یکدیگر در مورد سطح سبز بودن زنجیره، به چانه
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دن شود که این سبب در نظر گرفته شام بازیکنان استفاده میتابع سود هرکدام از بازیکنان به صورت مجزا، از مجموع توابع سود تم استفاده از به جای

 گردد.می سود تمام بازیکنان در تعیین قیمت نهایی و سطح سبز

Π𝐶در این سناریو به منظور محاسبۀ مقادیر بهینۀ پارامترها، از تابع  = Π𝑀 + Π𝑅𝐺 + Π𝑅𝑁𝐺 کنیم. به این صورت که از تابع مذکور استفاده می

سه معادلۀ به دست آمده را در یک دستگاه سه معادله و سه مجهول حل دهیم. سپس مشتق گرفته و برابر صفر قرار می  𝜃 و 𝑝2 و 𝑝1براساس 

 آوریم.را به دست می θ و 𝑝2 و 𝑝1 کنیم و مقادیر بهینۀمی

𝚷𝑪 = 𝚷𝑴 + 𝚷𝑹𝑮 + 𝚷𝑹𝑵𝑮 = −𝑎𝑐1𝜆 − 𝛽𝑝2𝜃 − 𝛽𝑐1𝜃 − 𝑏2𝑐2𝑝1 + 𝑏1𝑐1𝑝1 + 2𝑏2𝑝1𝑝2 + 𝑎𝜆𝑝1 + 𝑏1𝑐2𝑝2 − 𝑏2𝑐1𝑝2 +

𝛽𝑝1𝜃 + 𝛽𝑐2𝜃 − 𝑎𝜆𝑝2 + 𝑎𝑐2𝜆 − 𝑎𝑐2 − 𝑏1𝑝1
2 − 𝑏1𝑝2

2 + 𝑎𝑝2 −
1

2
𝜂𝜃2  

𝝏𝚷𝑪

𝝏𝜽
=  و 0

𝝏𝚷𝑪

𝝏𝒑𝟏

=  و 0
𝝏𝚷𝑪

𝝏𝒑𝟐

= 0 

𝜽∗ =
1

2

𝛽(2𝑎𝜆 − 𝑏1𝑐1 + 𝑏1𝑐2 − 𝑏2𝑐1 + 𝑏2𝑐2 − 𝑎)

𝑏1𝜂 + 𝑏2𝜂 − 𝛽2
 

𝒑𝟏
∗ = (𝑎𝑏1𝜂𝜆 − 𝑎𝑏2𝜂𝜆 + 𝑏1

2𝑐1𝜂 − 𝑏1𝛽2𝑐1 + 𝑏1𝛽2𝑐2 − 𝑏1𝛽2𝑝2 − 𝑏2
2𝑐1𝜂 + 𝑏2𝛽2𝑐1 − 𝑏2𝛽2𝑐2 + 𝑏2𝛽2𝑝2 +

𝑎𝑏2𝜂)/(2𝑏1
2𝜂 − 𝑏1𝛽2 − 2𝑏2

2𝜂 + 𝑏2𝛽2)  

𝒑𝟐
∗ = −

1

4
(2𝑎𝑏1𝜂𝜆 − 2𝑎𝑏2𝜂𝜆 − 2𝑏1

2𝑐2𝜂 − 𝑏1𝛽2𝑐1 + 3𝑏1𝛽2𝑐2 + 2𝑏2
2𝑐2𝜂 + 𝑏2𝛽2𝑐1 − 3𝑏2𝛽2𝑐2 + 𝑎𝛽2 − 2𝑎𝑏1𝜂)/(𝑏1

2𝜂 −

𝑏1𝛽2 − 𝑏2
2𝜂 + 𝑏2𝛽2)  

 ی:بهینگشرایط  اثبات

( pهایی ))نکته: به دلیل اینکه ما به جای قیمت ن کنیم که توابع سود بازیکنان دارای نقطۀ ماکزیمم باشد، بررسی میبهینگیبه منظور یافتن شرایط 

 خواهد بود(. mایم، بنابراین مشتقات برحسب ( استفاده کردهwفروشی )( و قیمت عمدهmاز مجموع حاشیه سود )

𝝏𝟐𝚷𝑹𝑮

𝝏𝒎𝟏
𝟐 <  و 0

𝝏𝟐𝚷𝑹𝑵𝑮

𝝏𝒎𝟐
𝟐 < 0 ⇒ −2𝑏1 < 0 ⇒ 𝑏1 > 0                    (6) 

همچنین شرط مقعر بودن تابع نیز  .شودبررسی می در تابع سود هسینبه منظور یافتن شرایط شدنی بودن مسئله، شرط منفی معین بودن ماتریس 

 :شودپس از بررسی شروط زیر حاصل می شود.بررسی می

−4(𝑏1 − 𝑏2)(𝑏1𝜂 + 𝑏2𝜂 − 𝛽2) < 0                (8) 

𝑏1 > 𝑏2             (9) 

 تحلیل حساسیت و مثال عددی 4

بر روی سود بازیکنان زنجیره و سطح سبز بودن زنجیره آورده شده است.   𝜆و  𝑎در این بخش، مثالی عددی جهت نشان دادن تأثیر تغییر پارامترهای 

 مقادیر فرضی پارامترها با در نظر گرفتن شروط شدنی بودن مدل در هرکدام از سناریوها در زیر آورده شده است:

 مقادیر اولیه برای تحلیل حساسیت مسئله -1جدول 

𝑎 𝜂 𝛽 𝜆 𝑐2 𝑐1 𝑏2 𝑏1 

400 2 5 0.7 20 30 6 7 

دهیم و سود بازیکنان، قیمت نهایی کاالها و همچنین سطح سبز بودن را محاسبه مقادیر پارامترها را درون سناریوهای مختلف مطرح شده قرار می

 کنیم.می
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 مقادیر به دست آمده برای توابع هدف و سطح سبز -2جدول 

𝚷𝑴 𝚷𝑹𝑮 𝚷𝑹𝑵𝑮 𝜽 سناریو
∗
 

 1.52 753.08 926.18 13403 با رهبری تولیدکننده کانال غیر متمرکز

 25.04 5.63 273.02 15158.5 فروشبا رهبری خرده کانال غیر متمرکز

 2.98 780.4 1142.33 13339.24 نش عمودی کانال غیر متمرکز

𝚷𝑪 سیاست همکارانه =15537.5 75 

 

باشد. این بر روی سود تولیدکننده در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده و نش میدهندۀ تاثیر افزایش پارامتر پتانسیل بازار نشان 1شکل شماره 

ر سناریوی شود. البته افزایش سود دشکل نمایانگر این است که افزایش پتانسیل بازار در هر دو سناریو، سبب افزایش قابل توجه سود تولیدکننده می

 استکلبرگ تولیدکننده کمی بیشتر است.

 
 ی استکلبرگ تولیدکننده و نش عمودیاثر تغییر پتانسیل بازار بر سود تولیدکننده در سناریوها -1شکل 

در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده و نش عمودی فروش سبز دهندۀ تاثیر افزایش پارامتر پتانسیل بازار بر روی سود خردهنشان 2شکل شماره 

ل نمایانگر این است که افزایش پتانسیل بازار، تاثیر بیشتری در سیاست نش عمودی نسبت به سیاست استکلبرگ تولیدکننده دارد باشد. این شکمی

 شود.و سبب افزایش بیشتری می

 
 ه و نش عمودیی استکلبرگ تولیدکنندفروش سبز در سناریوهااثر تغییر پتانسیل بازار بر سود خرده -2شکل 
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در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده و نش عمودی فروش غیر سبز دهندۀ تاثیر افزایش پارامتر پتانسیل بازار بر روی سود خردهنشان 3شکل شماره 

کر شود. الزم به ذفروش غیر سبز در هر دو سناریو میدهد که افزایش پتانسیل بازار، سبب افزایش قابل توجه سود خردهاست. این شکل نشان می

در دهندۀ تاثیر افزایش پتانسیل بازار بر سطح سبز، نشان 4شکل شمارۀ است که افزایش سود در حالت استکلبرگ تولیدکننده بیشتر خواهد بود. 

 در سناریوی شود، افزایش قابل توجهیگونه که مشاهده میباشد. همانسناریوهای استکلبرگ تولیدکننده، نش عمودی و سیاست همکارانه می

 یابند.همکارانه ایجاد شده است درحالیکه دو سناریوی دیگر، افزایش اندکی می

 
 نش عمودی و فروش غیر سبز در سناریوهای استکلبرگ تولیدکنندهاثر تغییر پتانسیل بازار بر سود خرده -3شکل 

 
 سبز در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده، نش عمودی و سیاست همکارانهاثر تغییر پتانسیل بازار بر سطح  -4شکل 

 
 بر سود زنجیره سبز در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده، نش عمودی و سیاست همکارانه اثر تغییر پارامتر پتانسیل بازار -5 شکل
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شود. البته افزایش سود سناریوی همکارانه در تمام سناریوها می، افزایش پارامتر پتانسیل بازار سبب افزایش سود زنجیرۀ سبز 5با توجه به شکل 

ضای کاالی با تغییر ضریب تقا بیشتر از سناریوی نش عمودی و افزایش سناریوی نش عمودی بیشتر از سناریوی استکلبرگ تولیدکننده خواهد بود.

 ( خواهیم داشت:λسبز )پارامتر 

 
 ی استکلبرگ تولیدکننده و نش عمودیبر سود تولیدکننده در سناریوها اثر تغییر ضریب تقاضای کاالی سبز  -6شکل 

است.  مودیع نش و سود تولیدکننده در سناریوهای استکلبرگ تولیدکنندهبر دهندۀ تاثیر افزایش ضریب تقاضای کاالی سبز نشان 6شکل شمارۀ 

 شودمی سناریو هر دودر  تولیدکنندهکاهش و سپس سبب افزایش سود این شکل نمایانگر این است که افزایش ضریب تقاضای کاالی سبز، ابتدا سبب 

 .تغییرات سناریوی استکلبرگ تولیدکننده بسیار بیشتر خواهد بود لکن

 
 ی استکلبرگ تولیدکننده و نش عمودیفروش سبز در سناریوهااثر تغییر ضریب تقاضای کاالی سبز  بر سود خرده -7شکل 

نش  سناریویدر فروش سبز خردهابتدا سبب کاهش و سپس سبب افزایش مقدار سود  ،افزایش ضریب تقاضای کاالی سبز، 7با توجه به شکل شمارۀ 

کن شود لاستکلبرگ تولیدکننده میفروش سبز در سناریوی . همچنین افزایش تقاضای کاالی سبز، سبب افزایش سود خردهخواهد شد عمودی

 خواهد بود.افزایش سود در سناریوی نش عمودی بیشتر 
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 نش عمودیو  فروش غیر سبز در سناریوهای استکلبرگ تولیدکنندهاثر تغییر ضریب تقاضای کاالی سبز  بر سود خرده -8شکل 

 گ تولیدکننده و نش عمودیفروش غیر سبز در سناریوهای استکلبرافزایش ضریب تقاضای کاالی سبز سبب کاهش سود خرده ،8با توجه به شکل 

 به ذکر است که سرعت کاهش سود در سناریوی نش عمودی بیشتر از سناریوی استکلبرگ تولیدکننده است. شود. الزممی

 
 اثر تغییر ضریب تقاضای کاالی سبز  بر سود سطح سبز در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده، نش عمودی و سیاست همکارانه -9شکل 

شود. البته میزان افزایش سناریوی همکارانه در سبب افزایش سطح سبز در تمام سناریوها می، افزایش ضریب تقاضای کاالی سبز 9با توجه به شکل 

 سناریوی دیگر، بسیار بیشتر است. مقایسه با دو
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 در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده، نش عمودی و سیاست همکارانه زنجیره سبزاثر تغییر ضریب تقاضای کاالی سبز  بر سود  -10 شکل

یابد و سپس افزایش خواهد یافت. ، با افزایش ضریب تقاضای کاالی سبز، سود زنجیره سبز در کلیۀ سناریوها، ابتدا کاهش می10به شکل با توجه 

 باشد.الزم به ذکر است که تغییرات سناریوی همکارانه بسیار بیشتر از سایر سناریوها می

 نتایج و پیشنهادات  5
 شود:در بخش باال، نتایج زیر حاصل میبا توجه به تحلیل حساسیت انجام شده 

 :در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده و نش عمودی (𝑎با افزایش پتانسیل بازار )

 یابد.سود تولیدکننده در هر دو سناریو افزایش می -1

 یابد )افزایش سناریوی نش عمودی بیشتر است(.فروش سبز در هر دو سناریو افزایش میسود خرده -2

 یابد )افزایش سناریوی استکلبرگ تولیدکننده بیشتر است(.فروش غیر سبز افزایش میخردهسود  -3

 ( در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده، نش عمودی و سیاست همکارانه:𝑎با افزایش پتانسیل بازار )

 کمی دارد.یابد ولی در سایر سناریوها افزایش در حالت سیاست همکارانه به شدت افزایش میسبز  سطح -1

 یابد )سناریوی همکارانه افزایش بیشتری دارد(.سود زنجیره سبز در تمام سناریوها افزایش می -2

 :در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده و نش عمودی (𝜆با افزایش ضریب تقاضای کاالی سبز )

 )تغییرات سناریوی استکلبرگ تولیدکننده بیشتر است(.یابد سود تولیدکننده در هر دو سناریو، ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش می -1

رگ فروش سبز در سناریوی استکلبیابد درحالیکه سود خردهفروش سبز در سناریوی نش عمودی، ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش میسود خرده -2

 یابد.تولیدکننده به شکل صعودی افزایش می

 یابد )سرعت کاهش سناریوی نش عمودی بیشتر است(.کاهش می فروش غیر سبز در هر دو سناریوسود خرده -3

 ( در سناریوهای استکلبرگ تولیدکننده، نش عمودی و سیاست همکارانه:𝜆با افزایش ضریب تقاضای کاالی سبز )

 یابد و در بقیۀ سناریوها افزایش کمی خواهد داشت.سطح سبز در سناریوی همکارانه به شدت افزایش می -1

 یابد )تغییرات سناریوی همکارانه بسیار قابل توجه است(.جیره سبز در تمام سناریوها، ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش میسود زن -2

 یابر کااله یدولت هایجریمه با دخالت دولت و اعمال ینتأم یرهزنج یریمطرح کرد، درنظرگ یآت یقاتتحق یبرا توانیکه م یشنهاداتیاز جمله پ

با  دتوانیخواهد شد و دولت م یدتردر بازار شد غیرسبز سبز و یکاال ینرقابت ب هایمهجر ینا یریبا در نظرگ .است یندهآال یواحدها یاو  یرسبزغ

است  ینر امدل حاض ۀتوسع یبرا یزبرانگچالش یشنهاداتپ یگراز د ین. همچنکند را کنترل یدیتول یرسبزغ یمقدار کاال ینه،به یمۀمقدار جر یینتع

ها در جهت نقش ترینیدیاز کل یکی کنندگانینکه تأم چرا ؛در مدل درنظر گرفته شوند یزن کنندگانتأمین از جمله ینتأم یرۀعوامل زنج یگردکه 

باشد.  ارزشمندی نکات یخود حاو ۀبه نوب تواندیها در مدل حاضر مهستند و در نظر گرفتن آن ید سبزتول یسبز برا یۀمواد اول یۀته یدار وپا ۀتوسع
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 یکو  نندهیدکتول یکمقاله  ینباشد. در ا ی آتیهاپژوهش یبرا یشنهاداتپ ۀاز جمل تواندیم یزن ینتأم یرۀزنج یبرا یغاتتبل یریدر نظرگ ینهمچن

 ،انفروشو خرده یدکنندگانتول یادوجود تعداد ز یلبه دل یواقع یایدن یدانیم درهر نوع کاال در نظر گرفته شد اما همانطور که م یفروش براخرده

 یدکنندهتول نیچند یریدر نظرگ ،پژوهش مطرح کرد ینمدل ا یبرا توانیکه م یگرید ۀتوسع . بنابرایناز مدل مسئله حاضر است یدترشد یاررقابت بس

 مورد نظر است. ۀمسئل یبرا فروشین خردهچند ینو همچن
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