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سیاستهایکنترل

قیمتگذاریدرزنجیرةتأمیندوسطحیتحت

میزانانتشارکربن
طالعیزاده *2

مرواریدرهنمایرحمانی،1عطااهلل
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
 .2دانشیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت ،17/27/22 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،17/99/28 :تاریخ تصویب)18/22/22 :

چکیده
در این مقاله ،به مطالعۀ زنجیرۀ تأمین دوسطحی شامل یک تولیدکننده و یک خردهفروش با درنظرگرفتن سیاستهای انگیزشی تحت شرایطی از قبیل
آگاهی زیستمحیطی مصرفکننده پرداخته شده است که به ترجیح تولید محصول کمکربن در مقایسه با محصولی که منجر به انتشار کربن باال میشود
میپردازد .در این مطالعه ،از قرارداد تأخیر در پرداخت بهمنظور هماهنگسازی زنجیرۀ تأمین استفاده شده است .همچنین از قانون کپ اند ترید 9در
زمینۀ فناوری سبز و کاهش انتشار کربن بهره گرفته شده است .به این صورت که بررسی بازار معامالت کربن درنظر گرفتهشده و مکانیسم تبادالت
اعتبارات کربن صورت گرفته است .در این مطالعه ،از روش حل استکلبرگ برای رسیدن به مقدار بهینۀ قیمت خردهفروشی و عمدهفروشی استفاده شده
است .در انتها از مثال عددی با محاسبۀ متغیرهای تصمیم و سود زنجیرۀ تأمین هماهنگسازیشده ،برای مشاهدۀ نتایج حاصل از سیاستهای انگیزشی
استفاده شده است .همچنین آنالیز حساسیت بهمنظور مشاهدۀ تغییرات در متغیرهای تصمیم حاصل از تغییرات در پارامترهای مسئله کاربرد داشته
است.
واژههاي كلیدي :انتشار کربن ،تئوری بازیها ،فناوری سبز ،قرارداد تأخیر در پرداخت ،هماهنگی زنجیرۀ تأمین.

مقدمه
کاهش انتشار کربن با روندی روبههافهزایش ،اهمیهت بسهیاری
دارد و توجه بسیاری به آن شده است .با افزایش نگرانهیهها از
گرمشدن جهانی ،کهاهش انتشهار کهربن بیشهتر از ههر زمهان
دیگری اهمیت مییابد .در سرتاسر جههان ،از مکانیسهمههای
گوناگونی استفاده شده و روشهای گوناگونی برای پاکسازی
این انتشارات در چنهدین کشهور اراحهی شهده اسهت .اهرح
معامالتی که نخستین بهار در اتحادیهۀ اروپها در سهال 2225
عرضه و استفاده شد ،به شرکتها انگیزه میدهد تها از انتشهار
کربن جلوگیری کنند و مشتاق تولید سبز شهوند ] .[9تحهت
قانون کپ اند ترید ،دولهت حجهم مشخصهی از انتشهار کهربن
کلی را به شرکتها تخصیص میدهد کهه بهه آن کهربنکهپ
گفته میشود .شرکتها میتوانند در صورتی که مقدار انتشهار
کربن آنها از میزان کپ تعیینشده تجاوز کند ،حه انتشهار
کههربن بیشههتر را از بههازار معههامالت کههربن خریههداری کننههد؛
درحالیکه اگر مقدار انتشار کربن آنها کمتهر از میهزان کهپ
تعیینشده باشد ،میتوانند اعتبارات انتشار مهازاد خهود را بهه
بازار معامالت کربن بفروشهند ]2؛ بنهابراین همهانگونهه کهه
* نویسندة مسئول

اشههاره شههد ،مقههدار مشخصههی از اعتبههارات انتشههار کههربن بههه
شرکتها تخصیص داده میشود .این مقدار رایگان و در عهین
حال محدود است و شرکتها میتوانند اعتبارات انتشار کربن
را به بازار معامالت کربن بفروشهند یها از آن خریهداری کننهد
 .]3بهتازگی قانون کپ اند تریهد بهه یکهی از مکانیسهمههای
کارآمد و مؤثر مبتنی بر بازار تبدیل شده است .این مکانیسهم
کنترل مقدار کلی انتشار کربن است .در سالهای اخیر دولهت
چین به ایجاد پایلوت معاملۀ کربن پرداخته است ].[4
مبانینظری
مطالعۀ ادبیات در این بخش به سه بخش عمدۀ مهروری بهر
قراردادها ،مروری بر قیمتگذاری و مروری بر فناوری سبز و
کپ اند ترید تقسیم میشود.
مروریبرمطالعاتمرتبطباقراردادها 
ادبیات موجود در حوزۀ قراردادها شامل پهووهشههای بسهیار
در زمینۀ انتخاب انواع قراردادها ،هماهنگ سازی زنجیرهههای
تأمینهای عادی یا معکوس ،یها زنجیهرۀ تهأمینههای سهبز و
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مطالعات موردی است .هماهنگنبودن اعضا ،بیشتر اوقات بهه
عدم قطعیت در تهأمین و تقاضها منجهر مهیشهود .در مقابهل،
هماهنگسازی به کاهش عدم قطعیتها میانجامد بههمنظهور
پیبردن به مزایای استفاده از قراردادها و قابلیت بههکهارگیری
آنها ،ارشیندر و دشموخ چارچوبی را برای ارزیابی قراردادهها
در زنجیرۀ تأمین دوسطحی ایجاد کردند و نتیجه گرفتند کهه
استفاده از قراردادها عملکرد زنجیرۀ تأمین را بهبود میبخشد.
از جمله قراردادهای ارزیابیشده در این مقاله ،قرارداد تسههیم
درآمد است  .]5کریشنان و ای وینتر ،دربارۀ قرارداد تسههیم
درآمد و کارآمدی آن و ایجهاد بنیهانی بهرای ایهن قهرارداد در
راستای افزایش انگیزه مطالعه کردند  .]5پندا نیز در زنجیهرۀ
تأمین دوسطحی شامل تولیدکننده و خردهفروش بها اسهتفاده
از استکلبرگ تولیدکننده بهه اعمهال قهرارداد تسههیم درآمهد
پرداخت  .]7سیف برقی به اراحی قرارداد در زنجیرۀ تهأمین
دوسطحی با درنظرگرفتن قیمت و کیفیهت پرداخهت .در ایهن
پووهش از قراردادهای تسههیم هزینهه و تقسهیمبنهدی بهازار
استفاده شد کهه در آن مشهتریان بهه دو گهروه قیمهتگهرا و
کیفیتگهرا تفکیهک شهدند و درنتیجهه حهدی بهرای درصهد
مشتریان بالقوۀ کیفیتگرا بههدسهت آوردنهد  .]8در مطالعهۀ
حاضر ،از قرارداد تأخیر در پرداخهت اسهتفاده شهد .کهار ایهن
پووهش با درنظرگرفتن فناوری سبز و قهانون کهپ انهد تریهد
تفاوتی عمده با ساختار پهووهشههای پیشهین دارد .اسهتفان
سلوویس و گیووانمی به انتخاب قراردادهها در زنجیهرۀ تهأمین
پرداختند .آنها بهصورت تجربی به جستوجوی محرکههای
کلیدی در انتخاب قرارداد در زنجیرۀ تأمین بهکمهک مطالعهۀ
عملکرد زنجیرۀ تأمین ،جههتگیهری و یکپهارچگی آن بهرای
شرکتها پرداختند .نتایج این پووهش نشاندهندۀ این اسهت
کههه انتخههاب قراردادههها و احتمههال دریافههت آنههها بههه انههواع
عملکردهای شرکتهها و جههتگیهری و یکپهارچگی زنجیهرۀ
تههأمین حاصههل بسههتگی دارد  .]1زو و همکههاران دربههارۀ
تصمیمهای کاهش انتشار کربن در زنجیرۀ تأمین بها سیاسهت
تولید بر مبنای سفارش دریافتی دوسطحی یک تولیدکننده و
یک خهردهفهروش تحهت قهانون کهپ انهد تریهد بهه مطالعهه
پرداختند و بهرای رسهیدن بهه نتهایج از قراردادههای تسههیم
هزینههه ،قههرارداد قیمههت عمههدهفروشههی و تواف ه دوتعرفهههای
استفاده کردند .]92
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مروری بر مطالعات مرتبط با س
انتشارکربن،فناوریسبزوقانونکپاندترید 
به تازگی مطالعات مهرتب بها فنهاوری سهبز و کهاهش میهزان
انتشار کربن و نیز قانون کپ اند ترید رایج شده است .ههووا و
همکاران ردپای کربن در مدیریت موجودی را بررسی کردنهد
 .]2جین و همکاران تأثیر سیاسهت ههای کهربن بهر اراحهی
زنجیرۀ تأمین را تحت سهه سیاسهت کهربن متهداول بررسهی
می کنند که شامل مالیات انتشار کربن ،کپ انعطهاف ناپهذیر و
کپ اند ترید است .نتایج نشان میدهد سیاستههای مختلهف
بر هزینهها و اثربخشبودن آنها بهرای کهاهش انتشهار کهربن
تههأثیرگههذار اسههت  .]99ذاکههری و همکههاران بههه مقایس هۀ دو
سیاست کربن مالیهات ههای کهربن و معهامالت انتشهار کهربن
پرداختند و نتیجه گرفتند که مکانیسم معامالت کهربن حتهی
به صورت ناقص ،به عملکرد بهتری در زنجیرۀ تهأمین درمهورد
انتشار ،هزینهه و سهطح خهدمت منجهر مهی شهود  .]92دو و
همکاران دربارۀ عملکرد زیستمحیطی محصوالت با توجه بهه
افزایش سطح آگاهی زیستمحیطی مطالعهه کردنهد  .]93زو
و همکاران نیز دربارۀ مسائل تولید و قیمت گذاری در زنجیهرۀ
تأمین با سیاست تولید بر مبنای سفارش دریافتی دوسهطحی
با دو محصول تحت قانون کپ اند تریهد مطالعهه کردنهد .]3
تفاوت این پووهش بها کهار مها در بههکهارگیری قراردادهها در
مطالعۀ ماست .جی و همکاران از قانون کپ اند ترید و ترجیح
مشتریان از محصول سبز و راهبردهای کاهش کربن منفهرد و
هم زمان استفاده کردند و نتیجه گرفتند راهبرد کاهش کهربن
هم زمان (مشارکتی) به سود بیشتری منتهی مهی شهود .]94
کاوو و همکاران نیز از قانون کپ اند ترید بهه همهراه سیاسهت
سوبسید کربن استفاده کردند و به این مسئله پرداختنهد کهه
کههدام سیاسههت تههأثیر بهتههری بههر جامعههه دارد و هریههک از
سیاست ها در چه شرایطی سودمندتر از دیگری واقع می شوند
.]95
یمتگذاری 
مروریبرمطالعاتمرتبطباق 
سیاستهای متفاوتی برای تعیین بهترین قیمت وجود دارد .در
این زمینه مطالعات بسیاری انجام شده است و قیمت بههعنهوان
یک متغیر تصمیم اساسی در تصمیمگیری درنظر گرفتهه شهده
است .هوانگ و همکاران به مطالعۀ قیمهتگهذاری ،موجهودی و
انتخاب تهأمینکننهدگان و اجهزا ،بها رویکهرد تئهوری بهازیهها

قیمتگذاری در زنجیرۀ تأمین دوسطحی تحت سیاستهای کنترل میزان انتشار کربن

پرداختند؛ بهگونهای که مسئله را بهعنهوان بهازی ییرهمکارانهۀ
پویای سهسطحی مدلسازی کردنهد ] .[95از تهأثیرات مخهرب
حاصل از فعالیت شرکتها ،آلودگی برای محهی زیسهت اسهت.
در زمینۀ قیمتگذاری در زنجیرۀ تأمین پایدار زیستمحیطهی،
دینگ و همکاران به مطالعۀ مکانیسمی برای ترییب شرکتهها
بهمنظور جلوگیری از آلودگی و نیز تمرکز بر راهبردهای بهینهۀ
قیمتگذاری در زنجیرۀ تأمین پایدار زیستمحیطهی پرداختنهد
][97؛ بهاوریکه هدف این مطالعهه ایجهاد مکانیسهمی بهرای
ترییب اعضای زنجیره بهمنظور تولید محصول سازگار با محی
بوده است؛ بنابراین احتیاج به قیمهتگهذاری بههصهورت بهینهه
برای زنجیرۀ تأمین پایدار زیسهتمحیطهی ایجهاد شهده اسهت.
چههاب و همکههاران در حههوزۀ همههاهنگی زنجیههرۀ تههأمین و
قیمتگذاری با استفاده از تئوری بازیها مطالعهه کردنهد ].[98
جینگزیان و همکاران تصمیمهای قیمتی و تهأثیر اضهافهکهردن
کانالی جدید بر قیمت را بررسی کردنهد ] .[91لیهو و همکهاران
بهمنظور مطالعۀ سیاستهای قیمتگذاری زنجیرۀ تأمین سهبز
با درنظرگرفتن تبلیغات هدفمند و درجۀ سبزبودن محصول ،بهه
بررسی زنجیرۀ تأمین با یک تولیدکننهده و یهک خهردهفهروش
پرداختند .برایناساس چههار موقعیهت بهازی براسهاس تئهوری
بازیهای استکلبرگ و تعادل نهش پیشهنهاد شهده و نیهز رونهد
تغییر قیمتها براساس درجۀ سبزبودن تجزیهه و تحلیهل شهده
است ].[22
بهاورکلی در این مقاله نیز در زنجیرۀ تأمین دوسطحی
که شامل یک تولیدکننده و یک خردهفروش است ،با
استفاده از تئوری بازیها و روش استکلبرگ تولیدکننده به
یافتن بهینۀ قیمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی پرداخته
شد .همچنین از قانون کپ اند ترید استفاده شد و با
استفاده از قرارداد پرکاربرد تأخیر در پرداخت ،که تاکنون
در زنجیرۀ تأمین با مفروضات پیشتر گفتهشده اعمال نشده
است ،هماهنگسازی زنجیرۀ تأمین صورت گرفت.
ونگ و همکهاران در زمینهۀ اسهتفاده از فنهاوری سهبز و
قراردادها ،با درنظرگرفتن انتخاب محصول کمکربن بهکمک
ترجیحات بازار بر زنجیرۀ تهأمین دوسهطحی بها اسهتفاده از
تئوری بازیها برای حل مدل متمرکز شهدند .همچنهین در
این مطالعه از قراردادههای قیمهت عمهدهفروشهی و تسههیم
هزینهههه اسهههتفاده شهههد ] .[29زو و همکهههاران در زمینه هۀ
قیمت گذاری و کپ انهد تریهد ،بهه بررسهی زنجیهرۀ تهأمین
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پرداختند و تأثیر تصمیمهای دولت را بر قوانین مدنظر قهرار
دادند ] .[4الجزار و همکاران اسهتفاده از قهرارداد تهأخیر در
پرداخت پس از دریافت از سهوی خریهدار بها درنظرگهرفتن
هزینههایی از قبیل سوخت و انتشار کربن حاصل از فراینهد
تولید ،حمهلونقهل و ...بهه هماهنهگسهازی زنجیهرۀ تهأمین
پرداختند و عملکردهای محیطی و اقتصادی را بهینه کردند
] .[22مدنی و همکاران در حوزۀ سبزکردن و قیمتگهذاری
دریافتنههد کههه سههاختار متمرکههز زنجیههرۀ تههأمین بههه تولیههد
محصوالت سبز به میزان بیشتری منجر می شود .همچنهین
سود اعضا را افزایش میدههد و درنتیجهه بهه میهزان تولیهد
بیشتر محصوالت سازگار با محهی زیسهت منجهر مهیشهود
] .[23در پووهش حاضر ،که با همۀ مطالعات تفاوت اساسی
دارد ،از قرارداد تأخیر در پرداخت بهمنظور هماهنهگسهازی
زنجیرۀ تهأمین دوسهطحی شهامل یهک تولیدکننهده و یهک
خردهفروش تحت قانون کپ اند ترید استفاده شد .همچنین
با درنظرگرفتن سطح آگاهی زیستمحیطی مشتریان ،یافتن
بهینۀ سود زنجیرۀ تأمین صورت گرفت.
تعریفمسئله 
در این مقاله ،زنجیرۀ تأمین شامل یهک تولیدکننهده و یهک
خردهفروش درنظر گرفته شهد .خهردهفهروش محصهول را از
تولیدکننده دریافت میکند و به بهازار مهیفروشهد .در ایهن
میان ،مشتریان تمایل بهه پرداخهت بیشهتر بهرای محصهول
کههمکههربن دارنههد .بههه عبههارت دیگههر مشههتریان بهها آگههاهی
زیسههتمحیطههی همههراه هسههتند .تولیدکننههده محصههول را
براساس سیاست دسته به دسته 2تولیهد مهیکنهد؛ بنهابراین
مشکلی از نظر موجودی نخواهیم داشت .زنجیهرۀ تهأمین بها
قانون کپ اند تریهد درنظهر گرفتهه شهده اسهت کهه در آن
اعتبارهای انتشار کربن قابلمعامله در بازار معهامالت کهربن
هستند .این اعتبارههای کهربن بهرای تولیهد الزامهی و البتهه
محدود به شمار می آیند .اگر مقدار انتشار کهربن شهرکتی از
میزان از پیش تعیینشده انتشار کربن تجاوز کنهد ،شهرکت
میتواند اعتبارهای انتشار کربن اضهافه را از بهازار معهامالت
کربن خریداری کنهد .اگهر مقهدار انتشهار کهربن شهرکتی از
میزان از پیش تعیینشدۀ انتشار کربن کمتر باشهد ،شهرکت
می تواند مهازاد اعتبارههای انتشهار کهربن خهود را بهه بهازار
معامالت کربن بفروشد .در ایهن میهان ،تولیدکننهده انگیهزۀ
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کاهش کهربن را بههکمهک دریافهت فنهاوری سهبز دارد کهه
هزینههایی را دربر خواهد داشت .در حال حاضر ،قانون کپ
اند ترید از مؤثرترین مکانیسهم ههای کهاهش انتشهار کهربن
مبتنی بر بازار است .در این مطالعه ،زنجیرۀ تأمین بهکمهک
بههازی اسههتکلبرگ کههه در آن تولیدکننههده رهبههر بههازی و
خردهفروش پیرو است ،مدلسازی شده است .ههدف از ایهن
مطالعهه ،بررسههی قهرارداد انگیزشههی تهأخیر در پرداخههت در
زنجیرۀ تأمین دوسطحی بههمنظهور یهافتن بهتهرین راهبهرد
است که به کمترین میزان انتشهار کهربن و بیشهترین سهود
منجر میشود .از قانون کپ اند ترید که براساس پووهشهها
از مؤثرترین و جدیدترین مکانیسمهای کاهش انتشار کهربن
است ،به منظور ایجاد زنجیهرۀ تهأمین سهبز کهه بهه کهاهش
انتشارات کربن کلی و درنتیجه کمک به کهاهش آلهودگی و
نیز در پی آن کاهش گرمای جهانی منجر میشود ،اسهتفاده
شده است.
پارامترهای بهکاررفته در این مدلسازی به شرح زیر است:
 : پتانسیل بازار
 : ضریب حساسیت به قیمت
 : pقیمت خردهفروشی هر واحد محصول
 : eسطح سازگاری با محی محصول به ازای هر واحد
 : aسطح آگاهی زیستمحیطی مصرفکننده
 : hهزینۀ مرتب با تولید سازگار با محی
 : lواحد اولیۀ انتشار کربن هر محصول
 : oهزینۀ عادی یک واحد تولید به ازای هر محصول
:c

:C
:D
:w
:r

:t

قیمت معاملۀ کربن
مقدار از پیش تعیینشدۀ انتشار کربن
تقاضا
قیمت عمدهفروشی هر واحد محصول
نرخ بهره
زمان

مدلسازی

.1

در این بخش بهه مهدل سهازی توابهع سهود زنجیهرۀ تهأمین
دوسطحی پرداخته شده است که شامل یهک تولیدکننهده و
یک خردهفروش با قانون کهپ انهد تریهد اسهت .بهرای ایهن
منظور ،از بهینهسازی توابهع سهود و کهاهش میهزان انتشهار
کربن ،با درنظرگرفتن سیاستهای انگیزشی استفاده شد که
شامل قرارداد تأخیر در پرداخت هستند .این زنجیرۀ تأمین،

تکمحصوله اسهت و مشهتریان آن آگهاهی زیسهتمحیطهی
دارند؛ یعنی حاضر به پرداخت مبلغ باالتر بهرای اسهتفاده از
محصول سازگار با محی زیست هسهتند؛ بنهابراین ابتهدا بهه
مدل سازی توابع سود هریک از اعضای این زنجیره در حالت
بدون قرارداد و سهپس مهدل سهازی هریهک از اعضها تحهت
قرارداد تهأخیر در پرداخهت ،در قالهب دو سهناریو پرداختهه
میشود.
سناریویاول:بدونقرارداد

در سناریوی اول توابع سود تولیدکننده و خردهفروش در
یک زنجیرۀ تأمین دوسطحی بدون درنظرگرفتن هیچگونه
قرارداد ،بهصورت زیر مدلسازی شده و تابع تقاضا بهصورت
زیر تعریف شده است:
D  ae     p
()9
بهاوریکه  aنشاندهندۀ سطح آگاهی زیستمحیطهی
مشتری e ،سطح سازگاری با محی محصهول p ،قیمهت
فههروش محصههول بههه مشههتری بههوده و  Dنشههاندهنههدۀ
تقاضاست.
تابعسودتولیدکننده

تابع سود نتیجهۀ تفاضهل درآمهد و هزینهه اسهت .در اینجها
هزینههای تولیدکننده شامل دو دستۀ هزینۀ عادی تولیهد و
هزینۀ محصول سازگار بها محهی اسهت .درمجمهوع دولهت
اجازۀ مقدار معینی از انتشار کهربن را خواههد داد کهه ایهن
3
میزان معین کربن مجاز برای انتشار شرکتها را کربن کپ
مینامند.
کپاندترید 

اگر مقدار انتشار کربن شرکتی از میزان کهربن کهپ تجهاوز
کند ،میتواند اعتبار انتشار کربن بیشتر را از بهازار معهامالت
کربن خریداری کند ،اما اگر مقدار انتشهار کهربن شهرکت از
میزان کربن کپ کمتر باشد ،شرکت میتوانهد مهازاد اعتبهار
کربن خود را به بازار معامالت کربن بفروشد.
()2
]M (w  o  he2 )D  c[(l  e)D  C
خردهفروش
تابعسود 

تابع سود خهردهفهروش از تفاضهل قیمهت فهروش و قیمهت
عمدهفروشی که خردهفروش بابت خریهد از تولیدکننهده بهه

قیمتگذاری در زنجیرۀ تأمین دوسطحی تحت سیاستهای کنترل میزان انتشار کربن

وی پرداخت میکند ،ضربدر میزان تقاضا بهصورت رابطهۀ 3
حاصل میشود:
()3
 R ( p  w)D
سناریوي دوم :قرارداد تأخیر در پرداخت
در ایههن سههناریو ،از قههرارداد تههأخیر در پرداخههت بههرای
هماهنگسازی زنجیرۀ تأمین دوسطحی تحت قانون کپ اند
ترید استفاده شده است .به این صورت کهه تولیدکننهده بهه
خردهفروش پیشنهاد قرارداد تأخیر در پرداخت را مهیدههد.
به این اری که محصهول را مهیفروشهد و هزینهۀ آن را بها
تههأخیر زمههانی و بههه همههراه درصههدی سههود ،بهها قیمههت
عمدهفروشی کمتر از قیمت معمول پرداخت میکند .تحهت
این قرارداد توابع سود تولیدکننده و خردهفروش بههصهورت
زیر تغییر میکنند.
تابعسودتولیدکننده
'

تولیدکننده محصول را با  wکمتر از  wبه خردهفروش
میفروشد؛ بنابراین تابع سود تولیدکننده تحت این قرارداد
بهصورت رابطۀ  4حاصل میشود:
(M (w  o  he2 )D  c[(l  e)D  C]  rwDt )4
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خویش است .در این زنجیره ،خردهفهروش بههعنهوان پیهرو،
بهین هۀ متغیرهههای تصههمیم خههود را برمههیگزینههد .سههپس
تولیدکننده بهعنوان رهبهر بهازی مقهادیر بهینهۀ متغیرههای
تصمیم خود را انتخاب می کند .براساس این تعهاریف ،روش
حل به صورت زیر خواهد بود .با جایگذاری تهابع تقاضها در
تابع سود خردهفروش داریم:
()5
) R  ( p  w)(ae     p
از تابع سود خردهفروش نسبت به قیمت خردهفروشی
مشت گرفته و مساوی صفر قرار میدهیم :   0
R

p

ae    w
2

()7

p

 Pبهدست آمده را در تابع تقاضا جایگذاری میکنهیم و
 Dرا بهدست میآوریم:
ae    w
()8
D
2

از رابطۀ  8با جابهجایی  wبهدست میآید:
ae    2 D
()1
w


با جایگذاری  wدر تابع سود تولیدکننهده رابطهۀ 92
بهدست میآید:
ae    2 D
()92
(
 o  he2 ) D

] c[(l  e) D  C
M

خردهفروش
تابعسود 

خردهفروش با تأخیر زمانی  tو درصد سود  rهزینۀ خرید
را متحمل میشود و درنتیجه تحت این قرارداد عبارت دوم
به تابع سود او اضافه میشود:
()5
 R ( p  w)D  rwDt

با مشت گیری از تابع سود تولیدکننده نسبت به  Dو
eرابطۀ  99حاصل میشوند:
 M
()99
a
  2he  c
De

a
a
 c  0,
 2hl  c





روشحل
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،برای حل مدل این مطالعه
از رویکرد استکلبرگ اسهتفاده شهد .در ایهن روش ،یکهی از
اعضای زنجیرۀ تأمین نقش رهبر و دیگری نقش پیرو را ایفها
میکند .در این مطالعه ،تولیدکننده رهبر بهازی اسهتکلبرگ
است .روش حل نیز به اینگونهه اسهت کهه رهبهر براسهاس
بهترین پاسخ پیرو مقادیر بهینۀ متغیرهای تصهمیم خهود را
برمیگزیند تا بتواند سود خود را به ماکزیمم مقهدار ممکهن
برساند و هزینههای خود را کاهش دهد .در این روش ،پاسخ
پیرو به معنهای انتخهاب بهینهۀ مقهدار متغیرههای تصهمیم



که به معنهای تهأثیر سهطح سهازگاری بها محهی بهر سهود
حاشیه ای تولیدکننده است .می دانیم که  ، e  0, l کهه از
این راه ماکزیمم مقدار  a  2he  cبرابر بها  a  c  0و




مینیمم مقدار  a  2he  cبرابر با  a  2hl  cمیشود.




درنتیجه دو شرط زیر بهدست میآید:
 e*  l

a



ifc  2hl 

براسههاس شههرط  ،9اگههر در تمههام اوقههات ،اسههتفاده از
فناوری سبز سود بیشتری از بازار معامالت کربن در مقایسه
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با خرید اعتبار انتشار کهربن داشهته باشهد (مقهدار مینهیمم
بهدستآمده در باال که پیشتر بهه اثبهات رسهید ،بیشهتر از
صفر است) ،تولیدکننده ترجیح میدهد انتشار کهربن واحهد
محصول را به صفر برساند و درنتیجه تمام اعتبهارات اجهازۀ
انتشار کربن خود را به بازار معامالت کربن بفروشد.
a
E
ifc  2hl   e* 

2h
a
که در آن . E  c 



شرط  2نشان مهیدههد اگهر اسهتفاده از فنهاوری سهبز
همیشههه سههود بیشههتری بههرای تولیدکننههده نداشههته باشههد
(مینیمم مقدار بهدستآمده در باال کهه پهیشتهر بهه اثبهات
رسید ،کمتر از صفر است) ،تولیدکننده انتشار کهربن واحهد
محصول را تا جایی کاهش می دهد که سهطح سهازگاری بها
محی محصول (سطح کاهش) تأثیری بهر سهود حاشهیهای
تولیدکننده نداشته باشد .همچنهین مهیتهوان دریافهت کهه
بهینۀ سطح سازگاری با محی محصهول بههکمهک آگهاهی
زیستمحیطی مشتری و قیمت معهامالت اعتبهارات انتشهار
افزایش مهییابهد .واضهح اسهت اگهر شهرط  9برقهرار باشهد،
تولیدکننده تمام اعتبهارات انتشهار کهربن خهود را بهه بهازار
معامالت کربن میفروشهد ،امها اگهر شهرط  2برقهرار باشهد،
تصمیمهای معامالت انتشار کربن تولیدکننده بهصورت زیهر
خواهد بود:
 .9اگر میزان از پیش تعیینشدۀ انتشار کربن از کل
میزان انتشار بهینۀ تولیدکننده بیشتر باشد ،تولیدکننده
اعتبارات انتشار کربن خود را به بازار معامالت کربن خواهد
فروخت.
 .2اگر میزان از پیش تعیینشدۀ انتشار کربن از کل
میزان انتشار کربن تولیدکننده کمتر باشد ،تولیدکننده
اعتبار انتشار کربن را از بازار معامالت کربن خریداری
خواهد کرد.
 .3اگر میزان از پیش تعیینشدۀ انتشار کربن با کل
میزان انتشار کربن بهینۀ تولیدکننده برابر باشد ،تولیدکننده
هیچگونه معاملهای با بازار معامالت کربن انجام نخواهد داد.
در ادامه به بررسی این دو شهرط در هریهک از قراردادههای
تههأخیر در پرداخههت ،تسهههیم درآمههد و تسهههیم هزینههه
میپردازیم.

روش حل قرارداد تأخیر در پرداخت
در این بخش از مقاله ،ابتدا به اثبات تقعر توابع سود
تولیدکننده و خردهفروش پرداخته میشود تا بتوان با
اامینان خاار به محاسبۀ مقدار بهینۀ متغیر تصمیم
پرداخت .سپس مانند روش درپیش گرفتهشده در حالت
بدون قرارداد ،حل مدل در حالت اتخاذ قرارداد تأخیر در
پرداخت صورت میگیرد و روند حل بهصورت قدمبهقدم در
این بخش بهتفصیل بیان میشود:
قضیة  .1تابع سود خردهفروش مقعر است.
اثبات .با مشت دومگیری از تابع سود خردهفروش نسبت
به  pتابع سود خردهفروش مقعر است.
) ( p  w)(ae     p)  rwt (ae     p
 ae    2 p  w  rwt 

 0  concave

d 2 R
dp 2

R



 R
p

d 2 R

 2 ,   0 

dp 2

قضیة  .2تابع سود تولیدکننده مقعر است.
اثبات .با مشت دومگیری از تابع سود تولیدکننده نسبت
به  ،Dتابع سود تولیدکننده مقعر بهدست میآید.

2 D  ae  
 o  he2 ) D
) (rt  1
2 D  ae  
( c[(l  e) D  C ]  rDt
)
) (rt  1
(

4 D  al  
)(1  rt )  o  hl 2
) (rt  1

 M

(

d M
4
 0   ,  0
 0  concave

dD 2
2

M



D
d 2 M
2

dD

با استفاده از روند ایشده در باال در قرارداد تأخیر در
پرداخت نیز مقادیر  p, D, wمحاسبه میشود و نتایج
بهصورت زیر خواهد بود؛ ابتدا با جایگذاری تابع تقاضا در
تابع سود خردهفروش آیاز میِشود:
(R  ( p  w)(ae     p)  rwt (ae     p) )92
از تابع سود خردهفروش نسبت به قیمت خردهفروشی
مشت گرفته میشود که مساوی صفر
()93

است 0 ،

:  R
p

 0  ae    2 p  w  rw t  0

 Pبهصورت رابطۀ  94حاصل میشود:

 R
p

قیمتگذاری در زنجیرۀ تأمین دوسطحی تحت سیاستهای کنترل میزان انتشار کربن

()94

ae    w  rw t
2

p

 Pبهدستآمده در تابع تقاضا جایگذاری میشود و D
بهدست میآید:
ae    w  rw t
()95
D

از تابع سود بهدستآمده نسبت به  Dمشت میگیریم
که مساوی صفر قرار داده میشود:
E
()25
4 D  a( )  

E
 h( ) 2
2h

) (rt  1

 wمحاسبهشده در تابع سود تولیدکننده جایگذاری
میِشود و سپس شرط اول صورت میگیرد:
2 D  ae  
()97
 o  he2 ) D
( 
) (rt  1

2 D  ae  
)
) (rt  1

()98

M

E
) 
2h
)0
) (rt  1

2 D  al  
 o  hl 2 ) D
) (rt  1
2 D  al  
(  cC  rDt
)
) (rt  1

(

M

از تابع سود حاصلشده براساس شرط اول نسبت بهه D
مشت گرفته مساوی صفر قرار داده میشود:

4 D  al  
()91
0 

()27
()28

a
( )2  c 2
1
E

( D*  (  a( )  
))  o  cl
4
2h
4h

()22

 Dبهینه بهصورت زیر بهدست میآید:
()29
) al     (o  hl 2

(

D* 

4

با جایگذاری بهینۀ تقاضا در  ،wقیمهت عمهدهفروشهی
بهینه بهصورت رابطۀ  22بهدست میآید:
) al     (o  hl 2
()22
(2
)  al  
4

w

) (rt  1

()23

) al     (o  hl 2
) 2 (1  rt

w* 

با استفاده از شرط دوم و با جایگهذاری  ،wنتهایج ایهن
قرارداد بهصورت رابطۀ  24حاصل میشود:
E
()24
2 D  a( )  
E 2
) )D
2h
E
2 D  a( )  
E
2
h
( c[(l  ) D  C ]  rDt
)
2h
) (rt  1
( o  h

2h
) (rt  1

(

M



(  a

بهها جههایگههذاری بهین هۀ تقاضهها در فرمههول  ،wقیمههت
عمدهفروشی بهینه بهدست میآید:
a
()21
( )2  c 2

()32

4 D  al  
)(1  rt )  o  hl 2  0
) (rt  1

2h
) (rt  1

a 2 2
E
) ( ) c
4D
2h  
 o  cl 

4h


M

) (rt  1
4 D  al  
(  o  hl 2  rt
)0
) (rt  1

E
( )  rt
2h

D

 o  c(l 

E E
(1  rt )  (  c)  o  cl  0
2h 2

D

M

 0  M 

M



محاسبات ریاضی بهمنظهور دسهتیابی بهه مقهدار بهینهۀ
تقاضا انجام میشود:
E
()25
4 D  a( )  

( c[(l  e) D  C ]  rDt



2h
) (rt  1

(4 D  a

2

از رابطۀ  95با جابهجایی  wبهدست میآید:
2 D  ae  
()95
w
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1
E

( (  a( )  
))  o  cl
2
2
h
4h
w
) (rt  1
a
( )2  c 2
E

( [a( )  
]  o  cl )  
2h
4h
w* 
)2 (rt  1

مثال عددي و نتایج
در این بخش برای نشاندادن نتایج بخش قبل از مثال عددی
استفاده میشود .مقادیری مدنظر برای پارامترها ،مقادیری
هستند که در شروط مسئله صدق میکنند .فرض میشود که
، r  0.1 ، C  1 0 0t o n / y e a،r  15unit / year
، a  1unit 2 / ton / year ، l  2ton / unit ، c  6, 7
 t  1/ 4 year ، h  2.5$unit / ton2 ، o  1$ / unitو
   0.3از نتایج بهدستآمده از این مثال عددی و براساس
شرط اول و دوم جدول  9و  2بهدست میآید:
جدول  .1نتایج مثال تحت قرارداد تأخیر در پرداخت و نیز شرط اول
قرارداد
تأخیر
در پرداخت

p*C1

w*C1

D*C1

45/25

34/7221

3/425

*C1
SC



718/2602
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قیمت عمدهفروشی را برای دسهتیابی بهه سهود مهدنظر افهرایش
میدهد .از سوی دیگر ،ثابتماندن تقاضا و درنتیجه مقهدار تولیهد
سبب ثابت باقیماندن قیمت عمدهفروشهی مهیشهود (شهکل .)3
قیمت خردهفروشی یا همان قیمت فروش نیز بها افهزایش قیمهت
عمدهفروشی افهزایش مهییابهد و بها ثابهتشهدن آن ثابهت بهاقی
میماند (شکل  .)4با افزایش قیمهت معاملهۀ کهربن ،تولیدکننهده
اعتبارات انتشار کربن خود را به بازار معامالت کهربن مهیفروشهد؛
درنتیجه منجر به افزایش سود زنجیرۀ تأمین میشود (شهکل .)5
مقادیر مختلف پتانسیل اولیۀ بازار به سود متفاوتی بهرای زنجیهرۀ
تأمین میانجامد؛ بهاوریکهه افهزایش در مقهدار ایهن پتانسهیل،
منجر به سطح باالتری از تأمین محصول از سهوی خهردهفهروش
برای مشتریان می شهود و سهبب افهزایش تولیهدات تولیدکننهده
می شود .درنهایت تمام این عوامل سبب ایجاد سود بیشهتر بهرای
هریک از اعضا و زنجیرۀ تأمین می شهود .از سهوی دیگهر ،کهاهش
مقدار پتانسیل اولیۀ بازار به شهکلی مشهابه سهبب کهاهش توزیهع
محصول از سوی خرده فروش به مشتری می شود و درنتیجهه بهه
کاهش تولید از جانب تولیدکننده میانجامهد .ایهنهها نیهز سهبب
تأثیر منفی بر سود زنجیرۀ تهأمین و کهاهش سهود اعضها و سهود
زنجیرۀ تأمین میشوند (شکل .)5

جدول  .2نتایج مثال تحت قرارداد تأخیر در پرداخت و نیز شرط دوم

قرارداد
تأخیر
در پرداخت

p*C 2

w*C 2

D*C 2

44/714

34/222

3/428

*C 2
SC



797/53


تحلیلحساسیت
در اثر افزایش قیمت معاملۀ کهربن ،سهطح سهازگاری بها محهی
محصول در ابتدا افزایش مییابد و سپس ثابت باقی میماند؛ زیهرا
با افزایش قیمت معاملۀ کربن ،تولیدکننده اعتبارات انتشهار کهربن
خود را به بازار معامالت کربن میفروشد؛ درنتیجه مقهادیر تولیهد
ثابت باقی خواهد مانهد .ایهن عمهل تهأثیر مسهتقیمی بهر سهطح
سازگاری با محی محصول خواهد داشهت (شهکل  .)9بههدنبهال
افزایش قیمهت معاملهۀ کهربن ،اعتبهارات انتشهار کهربن بهه بهازار
معامالت کربن فروخته خواهد شد؛ زیرا خریداری ایهن اعتبهارات
سبب افزایش هزینههای تولیدکننده میشهود .همچنهین مقهادیر
تولید در ابتدا کاهش مییابد ،سپس ثابت باقی میمانهد .ایهن امهر
در سناریوی قرارداد تأخیر در پرداخهت بههوضهوح قابهلمشهاهده
است .قرارداد تأخیر در پرداخت توانایی هماهنهگسهازی زنجیهرۀ
تأمین را دارد و قراردادی کارآمد بهشهمار مهیآیهد (شهکل  .)2بها
افزایش قیمت معاملۀ کربن و کاهش مقهادیر تولیهد ،تولیدکننهده


جدول.3تأثیرتغییراتپارامترهابرمتغیرهایتصمیموسودزنجیرةتأمینتحتقراردادتأخیردرپرداخت
درصد تغییرات

مقادیر

پارامترها

پارامترها

سناریوي تأخیر در پرداخت
تأثیر تغییرات پارامترهاي كلیدي بر متغیرهاي تصمیم و توابع سود

p*C1

w*C1

p*C 2

w*C 2

*C1
SC



*C 2
SC





+75
+52
+25
-25
-52
-75

25/25
22/5
98/75
99/25
7/5
3/75

73/375
54
54/525
35/875
25/5
97/925

53/132
47/529
49/999
28/219
29/888
95/47

72/191
53/544
54/951
35/491
25/244
95/551

53/453
47/243
42/532
27/892
29/422
97119

9281/9
182/1
812/39
759/88
724/22
723/75

181/48
889/25
812/59
552/24
524/93
523/71

c

+75
+52
+25
-25
-52
-75

99/57
92/225
8/3375
5/2225
3/335
9/5575

45/25
45/25
45/25

34/729
34/729
34/729

-

-

44/729
42/759
49/212

33/429
39/854
32/229

9284/5
9997/8
159/25

598/18
455/58
217/25
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جدول.4تأثیرقیمتمعاملةکربنبرسطحسازگاریبامحیط
محصول

eC 2

eC1

9/8557
9/5572
9/3337
9/2222

2
2
2
2
-

c=99/57/25
c=92/225
c=8/3375
c=7
c=5
c=5/2225
c=3/335
c=5

واحد پولی

عمدهفروشیتحت

شکل.3تأثیرقیمتمعاملةکربنبرقیمت
قراردادتأخیردرپرداخت 

واحد پولی

شکل.1تأثیرقیمتمعاملةکربنبرسطحسازگاریبامحیط
محصول

خردهفروشیتحت
شکل.4تأثیرقیمتمعاملةکربنبرقیمت 
قراردادتأخیردرپرداخت 

واحد پولی

شکل.2تأثیرقیمتمعاملةکربنبرمیزانتولید

شکل.5تأثیرقیمتمعاملةکربنبرسودزنجیرةتأمینتحت
قراردادتأخیردرپرداخت
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واحد پولی

شکل.6تأثیرپتانسیلاولیةبازاربرسودزنجیرةتأمینتحت
قراردادتأخیردرپرداخت 


نتیجهگیری 

در این مقاله ،زنجیرۀ تأمین دوسطحی شامل یک تولیدکننده
و یک خردهفروش بررسی شد و معرفی قانون کپ اند تریهد و
بهههازار معهههامالت کهههربن صهههورت گرفهههت .همچنهههین بهههه
هماهنگسازی زنجیرۀ تأمین مهدنظر تحهت قهانون کهپ انهد
ترید ،بهکمک قرارداد تأخیر در پرداخت اقهدام شهد .در ابتهدا،
تعیین سطح بهینۀ سازگاری با محی محصول و تصمیمههای
تولید تحت قرارداد تأخیر در پرداخت صورت گرفهت .سهپس
دو شرط سطح سازگاری با محی بر این قرارداد اعمال شهد و
متغیرهای تصمیم و سود زنجیهرۀ تهأمین بهرای ایهن قهرارداد
بهدست آمد .همچنین نحوۀ عملکهرد زنجیهرۀ تهأمین در اثهر
اعمال این قرارداد بررسی شد .با تجزیه و تحلیل تأثیر اعمهال
قرارداد تأخیر در پرداخت بر زنجیرۀ تأمین پیشگفته و تحهت
قانون کپ اند ترید نتایج زیر بهدست آمد:
 .2با افزایش قیمت معاملۀ کربن .9 :در ابتدا مقادیر بهینۀ
تولید کاهش مییابد ،سپس ثابت باقی میماند؛ .2

سطح سازگاری با محی بهینه در ابتدا افزایش مییابد،
سپس ثابت باقی میماند؛  .3قیمت عمدهفروشی و
قیمت خردهفروشی در ابتدا افزایش مییابد ،سپس ثابت
باقی میماند؛  .4سود زنجیرۀ تأمین افزایش مییابد.
 .1تولیدکننده و خردهفروش برای کاهش میزان انتشار
کربن میتوانند با یکدیگر همکاری کنند .همکاری
این دو عضو زنجیرۀ تأمین هیچگونه تأثیر منفی بر
سود آنها نخواهد داشت.
 .3استفاده از فناوری سبز منجر به بهبود پارتو میشود و
این امر به ارجحیت در این زمینه نسبت به شرکتهایی
که از فناوری سبز استفاده نمیکنند ،میانجامد.
 .9قرارداد تأخیر در پرداخت قادر به هماهنگسازی
زنجیرۀ تأمین است.
 .2افزایش پتانسیل اولیۀ بازار منجر به سود بیشتری
تحت قرارداد تأخیر در پرداخت میشود و برعکس.
پژوهشهایآتی

یشنهادهابرای

پ
زنجیههرۀ تههأمین درنظههر گرفتهههشههده در ایههن پههووهش
تکمحصولی است .میتوان برای پووهشهای آتی از زنجیرۀ
تأمین های دومحصوله یا چندمحصوله استفاده کهرد .تقاضها
قطعی درنظر گرفته شده است .در پووهشهای آتی میتوان
از تابع تقاضای تصادفی و احتمالی استفاده کرد و قانون کپ
اند ترید را در انواع دیگر زنجیرۀ تأمین بهکار بهرد؛ از جملهه
زنجیرۀ تأمینهای سهسطحی ،یا زنجیرۀ تأمینهای دوکاناله
و ...همچنین میتوان شرکتها را به دو دستۀ شرکتهایی با
انتشار کربن بیشازحد مجاز و شرکتهایی با انتشهار کهربن
کمتر از حد مجاز تقسهیم کهرد و بهه سیاسهتههای درنظهر
گرفتهِشده از سوی آنان پرداخت.
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