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Abstract 
Nowadays, due to the pollution that businesses and various industries impose 
to the environment, the adoption of strategies and policies by governments to 
improve the environmental performance of the supply chain has received 
more attention. The green supply chain will have many benefits, such as 
saving energy resources, reducing pollutants, and so on. Government 
intervention to develop these chains takes various forms, such as subsidies, 
taxes, licensing, and advertising. In this study, two manufacturers with green 
and non-green supply chains compete in a competitive market and sell their 
products through a joint retailer, and the government intervenes as a leader 
in the Stackelberg game. These chains are designed based on the selection of 
agent-based pricing and wholesale pricing methods in four different models. 
In these models, the government advertises for green products in the first and 
second models and imposes taxes on the producer of non-green products in 
the third and fourth models, seeking to maximize social welfare and 
improving the environment. In order to analyze and compare the models, the 
game theory approach was used. The results show that in general, 
government intervention improves the environmental situation and social 
welfare, and in the case of advertising has a better effect on the overall 
market trend and also on social welfare than the tax imposing strategy. 

Keywords: Green Supply Chain, Non-Green Supply Chain, Government 
Intervention, Social Welfare, Agent-Based Model. 
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 نیمداخله دولت در رقابت ب ریتأث یبررس يبرا یمدل یطراح
 عامل محور رسبزیسبز و غ نیتأم رهیزنج

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ع،یصنا یمهندس ارشدیکارشناس   یمحرم یمحمدتق
  

 رانیاطالعات، تهران، ا يپژوهشگاه ارتباطات و فناور ار،یاستاد   يادیمحمدکاظم ص
  

 رانیتهران، ا ،یاقتصاد، دانشگاه خوارزم اریاستاد  یرافع ثمیم
  

 چکیده
از  ییهااستیاتخاذ س کنند،یم جادیکه محصوالت مختلف ا یطیمحستیز يهایامروزه با توجه به آلودگ

موردتوجه قرار گرفته است.  شتریب نیتأم رهیزنج یطیمحستیبهبود عملکرد ز نهیها در زمدولت يسو
خواهد  یو... در پ هاندهیکاهش آال ،يدر منابع انرژ ییجورا مانند صرفه يادیسبز منافع ز نیتأم رهیزنج

 ات،یاخذ مال ارانه،یمانند پرداخت  یمختلف يهاصورتبه هارهیزنج نیتوسعه ا يداشت. مداخلۀ دولت برا
در  رسبزیسبز و غ نیتأم يهارهیبا زنج دکنندهیپژوهش، دو تول نیاست. در ا غاتیفروش مجوز و انجام تبل

فروش مشترك به فروش خرده کی قیرقابت کرده و محصوالت خود را از طر گریکدیبا  یبازار رقابت
بر اساس انتخاب  هارهیجزن نی. اکندیاستاکلبرگ مداخله م يعنوان رهبر در بازبه زیو دولت ن رسانندیم

 نیشده است و در ا یبه چهار مدل مختلف طراح یفروشعامل محور و عمده يگذارمتیق يهاروش
 دکنندهیاز تول اتیمحصوالت سبز در دو مدل اول و دوم و با اخذ مال يبرا غاتیها دولت با انجام تبلمدل

 ستیزطیو بهبود مح یسوم و چهارم درصدد حداکثر کردن رفاه اجتماع يهادر مدل رسبزیمحصول غ
که  دهدینشان م جیاستفاده شد. نتا هایباز هیمدلها از روش نظر سهیو مقا لیوتحلهیمنظور تجزاست. به

و در حالت انجام  شودیم یو رفاه اجتماع یطیمحستیز تیدولت باعث بهبود وضع لتدخا یطورکلبه
 دارد. اتیاخذ مال ينسبت به استراتژ یبر رفاه اجتماع نیبازار و همچن یبر روند کل يبهتر ریتأث غات،یتبل

مدل  ،یمداخله دولت، رفاه اجتماع رسبز،یغ نیتأم رهیسبز، زنج نیتأم رهیزنج :هاواژهکلید
 .محورعامل

 است. یدانشگاه خوارزم عیصنا یارشد رشته مهندس یکارشناس نامهانیفته از پامقاله حاضر برگر
  :نویسنده مسئولmk.sayadi@itrc.ac.ir 
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 مقدمه -1
و آثار اکولوژیکی  ستیزطیمح موضوعان، هامروزه همراه با رشد سریع صنعت در ج

محیطی و مهم تبدیل شده است. نگرانی جدي در مورد آثار زیست ياها به مسئلهمحصول
هاي ها، به افزایش پژوهشمتی انسانالهاي صنعتی براي سافزایش خطرهاي ناشی از فعالیت

. در اکثر )1400است (منجذب و همکاران،  شده منجر سبز نیتأم ەمربوط به مدیریت زنجیر
که هنگام استفاده  گرددیمکه توسعه، زمانی پایدار و مقاوم  انددهیرسشورها به این نتیجه ک

 Hadi( از منابع محدود و تجدیدناپذیر، نهایت تالش براي حفاظت از این منابع انجام گیرد

et al., 2020( .ی (سبز) طیمحستیزنیز سعی دارند بیشتر از گذشته با وضع قوانین  هادولت
ي ابرنامهدولت چین با ارائه  مثالعنوانبه). Giri et al., 2019راستا فعالیت نمایند ( در این

 تجهیزات يهازباله بازیافت و يآورجمع ترویج براي را يامداخله اقدامات سري یک
ي امقالهدولت چین در  مداخله . مکانیزمکندیم معرفی 1الکترونیکی و الکتریکی

 را ذینفعان لزوماً است ممکن تشویقی اقدامات ارائه که دهدمی نشان و نتایج شدهیبررس
 اقدامات اگر این، بر عالوه. نکند WEEE بازیافت و آوريجمع در مشارکت به مشتاق

 مجازات و ي انجام ندهدارانهیگسخت نظارت دولت که زمانی تا نگیرد، صورت تشویقی
 را کنندهبازیافت و آورندهجمع کنندگان،مصرف تواندنمی امر این نکند، اتخاذ را شدیدي

بنابراین  .)Wang et al., 2022کند ( WEEE بازیافت و آوريجمع در مشارکت به مجبور
 هایآلودگو انتشار کمتر  ستیزطیمحتولید محصوالت سبز به سبب سازگاري بیشتر با 

از طریق  هادولتي جهانی قرار گرفته است. هاسازمانو  هادولت موردتوجه شیازپشیب
ي مختلفی مانند پرداخت یارانه، اخذ مالیات، اخذ هزینه براي مجوز، انجام تبلیغات هاروش

با ). Hafezalkotob, 2018( کنندیمي و... بر روي تولید محصوالت مداخله سازفرهنگو 
ي موجود براي هایگراننمحیطی و نیز مسائل زیست دربارةي عمومی هایآگاهافزایش 

هاي آینده بر روي کره زمین، مشتریان در هنگام خرید محصوالت، شرایط زندگی در سال
تولیدکنندگان و  .اندکردهگرایش بیشتري پیدا  ستیزطیمحبه محصوالت سازگار با 

1. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
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ي موجود نیز با توجه به تغییر نگرش و تغییر رفتار مشتریان و همچنین با توجه وکارهاکسب
ي جدید دولتی، در پی تغییر فرآیند تولید محصوالت خود هستند. تحقیقات و هااستیسبه 

سبز و غیرسبز، درآمد دولت و  نیتأمي هارهیزنجي زیادي در گذشته در مورد هاپژوهش
 .رندیگیمی و تحلیل قرار موردبررسکه در بخش بعد  اندشدهرفاه اجتماعی منتشر 

نقش مداخله دولت در میزان تقاضاي محصوالت هدف اصلی این تحقیق، بررسی 
شناسایی سیاست  سبز و غیرسبز عامل محور و نیتأمي هارهیزنجسبز و غیرسبز از طریق 

مطلوب دولت در زمینه توسعه یا عدم توسعه محصوالت سبز و غیرسبز است. نتایج حاصل 
کاالهاي سبز و محافظت در زمینه افزایش استفاده از  هادولتتوسط  تواندیماز این مطالعه 
 قرار گیرد. مورداستفادهزیست بهتر از محیط

در این مقاله ابتدا در بخش دوم که مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق است تحقیقات  
. در بخش سوم به گرددیمي صورت گرفته در موضوع مربوطه ارائه هاپژوهشقبلی و 

ي حل معادالت را مشخص هاروشي مسئله و هامدلی پژوهش پرداخته و شناسروش
 هاآني حل هاروشکرده و  لیوتحلهیتجزي مختلف را هامدل. در بخش چهارم میکنیم

ي هاشنهادیپ. در بخش آخر نیز نتایج تحقیق و میپردازیم هاآنو به مقایسه  میدهیمرا ارائه 
 .میکنیمآتی براي تحقیقات و توسعه بیشتر در این حوزه را عنوان 

 روري بر ادبیات و پیشینه تحقیقم -2
 يهارهیزنجبه  گذاردیزیست مبر محیط نیتأم رهیزنج کیکه  یبا توجه به اثراتامروزه 

با  يباالتر يکه سازگار ینیتأم يهارهی. زنجکنندیم يبندسبز و غیرسبز دسته نیتأم
 نیا يدیتول يو کاالها شوندیم دهیسبز نام نیتأم رهیزیست داشته باشند زنجمحیط

دارند و  يترنییکربن پادیاکس يد داتیتول ایدارند  يکمتر يمصرف انرژ ای هارهیزنج
غیرسبز  دیسبز باالتر از تول دیتول يهانهیهز نکهیبا توجه به ا .کنندیم جادیا يکمتر یآلودگ
ي غیرسبز، پرداخت هارهیزنجاعم از اخذ مالیات از  مختلف يهاها به روشدولت ،است

براي افزایش تمایل خرید کاالهاي  هارسانهي سبز یا انجام تبلیغات در هارهیزنجیارانه به 
در خلل انجام این امر مفهومی به نام رفاه اجتماعی نیز  .کنندیم تیسبز حما دیاز تولسبز 
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ي توسعه آن قدم باید آن را در نظر داشته باشند و در راستا هادولتاهمیت فراوانی دارد که 
 ).Achillas et al., 2018( بردارند

قیمت  فروشعمدهکاالست که در آن  نیتأمي از ارهیزنجعامل محور  نیتأمزنجیره  
ی از درآمد هر درصد ثابتیک عامل  عنوانبه فروشخردهکاالي تولیدي را تعیین نموده و 

 کاالهاي براي مدل عامل محور ).Tan et al., 2016( داردیمواحد کاال براي خود نگه 
 تحقیقات. دارد 1امتیاز حق و درآمد سنتی توزیع قراردادهاي با ییهاشباهت نیز دیجیتال

 تقاضاي از درآمد تابع که کندیم فرض غالباً  درآمد توزیع قراردادهاي مورد در قبلی
 زنجیره .دیآیمبه دست فروش روزنامه مدل یک یعنی، ثابت یفروشخرده قیمت با تصادفی

 محورمدل عامل با، ردیگیم تصمیم ناشر کهیهنگام غیرمتمرکز دیجیتال کاالهاي نیتأم
 مدل در را نیتأم زنجیره تصمیمات تمام ناشر، اصل در. شود حاصل» واقعی ادغام«

 در کهیدرحال گذاردیم اشتراك بهفروشان خرده با را درآمد و دهدیم انجام محورعامل
 گذارندیم اشتراك به را يگذارمتیق تصمیماتفروشان خرده و ناشر، یفروشعمده مدل

 Tan & Carrillo, 2014; Barari et( شودیم سود حاشیه شدن برابر دو باعث امر این که

al., 2012( یافته براي حالتی که تولیدکننده به تولید محصوالت سبزیک مدل بازي تکامل 

جذب مشتریان براي خرید کاالهاي سبز را برعهده فروش مسئولیت پردازد و خردهمی
محیطی با ایجاد هاي اقتصادي و زیستتعادل بین مزیت ها به یافتندارد، ارائه کردند. آن

فروش با تولیدکننده و خرده کهنحويفروش پرداختند، بههماهنگی بین تولیدکننده و خرده
 بزکردن محصول به بیشینه سود اقتصاديهایشان بتوانند از طریق سراستا کردن استراتژيهم

شامل یک  -دوسطحی نتأمی رةیک زنجی )(Ghosh & Shah, 2012 .دست یابند
اند. تولیدکننده را در نظرگرفته -فروش و مشتریان نهایی محصولتولیدکننده، یک خرده

. کندفروشی به مشتریان عرضه میکند و از طریق کانال خردهیک محصول سبز تولید می
اند و به بررسی ها در کار خود براي محصول موردنظر سطح سبز بودن را در نظر گرفتهنآ

اثر ساختارهاي کانال بر میزان سبز بودن محصول و حساسیت مشتریان بر تولید محصول 

1. Franchise 
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اند. بازي استفاده کرده ۀبراي حل مسئله از رویکرد نظری تسبز را بررسی کردند و درنهای
Sheu & Chen, 2012)( سبز با  نیمأترهیدولت بر رقابت زنج یمال هاثر مداخل یبررس به

تعادل تنش براي  حلراهي و استفاده از اسه مرحله يبازیه مدل نظر کیاستفاده از 
در شرایط تعادل که داد نشان  یلیتحل جینتا پرداختند. تصمیمات دولت و اعضاي زنجیره

 Dantas(.ابدییمدولت بهبود  مداخلهعدمو رفاه اجتماعی در مقایسه با  نیتأمسود زنجیره 

et al., 2014( کتاب  یو چاپ یتالیجید يهانسخه تولیدکننده ي یکگذارمتیق ماتیتصم
 یبررس فروشخرده کی عامل محور تحت انحصارو  یفروشعمده يهارا تحت مدل

از محصوالت  يترنییپا، قیمت محورعاملند. نتایج این پژوهش نشان داد که در مدل کرد
و همچنین قیمت هر دو  شودیمحاصل  از سوي تولیدکننده فروشخردهچاپی براي 

 (Tan et al., 2016) آید.فروشی به دست میها در مدل عمدهاز قیمت آن ترنییپامحصول 

 شامل یک تولیدکننده و دو نیتأمدر پژوهش خود با در نظر گرفتن یک زنجیره 
را بررسی کردند.  محورعاملکنند، تأثیر استراتژیک مدل فروش که باهم رقابت میخرده

فروشان خرده تواندیمی، مدل عامل محور فروشعمدهدریافتند که در مقایسه با مدل  هاآن
نسبتی از توزیع درآمد با یکدیگر هماهنگ کند.  صورتبهرقیب را به تقسیم یک سود 

 همآن موجببههمچنین منطقه بهبودي پارتو را شناسایی کردند که  هاآنعالوه بر این 
. دهندیمی ترجیح فروشعمدهرا به مدل  محورفروشان، مدل عامل تولیدکننده و هم خرده

قبلی مبنی بر تأثیر منفی مدل هاي بینیبه این نتیجه رسیدند که برخالف پیش هاآندرنهایت 
ی سنتی فروشعمدهمحور برتر از مدل بر صنعت کتاب الکترونیکی، مدل عامل محورعامل

 در این صنعت از کاالهاي دیجیتال است. کنندگانمصرففروشان و براي ناشران، خرده
Luo et al., 2018)(  ي هامدلي دیجیتالی را تحت هاکتابی فروشخردهقیمت

ي انحصار و انحصار دوجانبه در ی و عامل محور در بازارهافروشعمدهي گذارمتیق
متوجه شدند که اگر نسبت توزیع  هاآنی قرار دادند. موردبررسي چاپی هاکتابحضور 
ی تحت فروشخردهکافی باال و نرخ مالیات کتب دیجیتال پایین باشد، قیمت  اندازهبهدرآمد 

نسخه  یفروشخردهی است. همچنین قیمت فروشعمدهاز مدل  ترنییپامدل عامل محور 



 41 |   و همکاران یمحرم...؛ نیمداخله دولت در رقابت ب ریتأث یبررس يبرا یمدل یطراح

در بازار انحصار دوجانبه نسبت به بازار انحصار باالتر از  محورعاملدیجیتال تحت مدل 
با توزیع  نیک زنجیره تأمی )(Li et al., 2016ی است. فروشعمدهقیمت آن تحت مدل 

دوگانه را بررسی کردند که در آن تولیدکننده یک محصول سبز را تولید و از طریق 
ها نیز در مدل رساند. آنفروشی به دست مشتري نهایی میهاي فروش مستقیم و خردهکانال

سبز بودن را در نظر گرفته و مسئله را در دو حالت متمرکز و  نهخود استراتژي و هزی
نظریه بازي و مدل بازي استاکلبرگ تحت یک استراتژي  کردستفاده از رویغیرمتمرکز با ا

سبز  نفروشی در زنجیره تأمیها دریافتند که قیمت خردهي ثابت حل کردند. آنگذارمتقی
در تضاد » حاشیه سود دوبرابر«غیرمتمرکز است که با نتیجه  نمتمرکز باالتر از زنجیره تأمی

 ) (Huang et al., 2016 است
فروش را در ، یک تولیدکننده و دو خردهکنندهنسبز شامل دو تأمی نتأمی رةک زنجیی

بازي براي بررسی اثرات طراحی خط محصول، انتخاب  ۀها از رویکرد نظرینظر گرفتند. آن
اي استفاده گذاري بر سود و انتشار گازهاي گلخانههاي قیمتو سیاست کنندهنتأمی

 ,Hafezalkotob(یک براي یافتن جواب مدل خود بهره بردند. اند و از الگوریتم ژنتکرده

سبز تحت  نیتأم يهارهیزنج یرقابترقابت، همکاري و هم«در تحقیقی با عنوان  2017)
دو  در انرژي در یک بازار رقابتی بین ییجوسود حاصل از صرفه »مقررات ذخیره انرژي

شامل یک  نیر زنجیره تأمهسبز تحت مداخلۀ دولت را بررسی کرد.  نیزنجیره تأم
را با مداخلۀ دولت در  جادشدهیمدل ریاضی ا 16 وي .فروش استو یک خرده ندهتولیدکن

، ییجوار در نظر گرفته و میزان صرفهینظر گرفت. درواقع چهار حالت اصلی را با چهار مع
 يهاها به دست آورد، در میان مدلدرآمد دولت و میزان رفاه اجتماعی را در این حالت

مختلفی که به کار برد حالت غیرمتمرکز کمترین بازدهی براي اهداف دولت و کمترین 
) زنجیره تأمینی با یک 1397سینایی و راستی برزکی (را از مداخلۀ دولت دارد.  ریتأث

دو  لیوتحلهتولیدکننده محصول سبز و غیرسبز جایگزین، تولید کردند و به تجزی
ه با اعمال مالیات توسط دولت روي محصوالت غیرسبز در فروش سبز و غیرسبز همراخرده

ها نشان داد دولت با اعمال مالیات بر نامتمرکز پرداختند. نتایج آن دو حالت متمرکز و
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تواند موجب افزایش سطح محصوالت، می تغییر هزینه و قیمت جهمحصول غیرسبز و درنتی
Madani & Rasti-( ی شود.محیطبهبود شرایط زیست جهسبزینگی محصول سبز و درنتی

2017 ,Barzoki ( یک مدل رقابتی ریاضی ارائه دادند و در آن براي دولت نقش رهبر را
سبز و غیرسیز که هریک دربردارنده یک تولیدکننده و  نیلحاظ کردند و دو زنجیره تأم

آمده، تأثیر افزایش نرخ دستفروش بود را پیرو در نظر گرفتند. بر اساس نتایج بهیک خرده
 نیتأم يهارهیسید بیشتر از نرخ مالیات بود که این مسئله موجب سود دولت و زنجبسو

 د.افزایش یاب

نقش ی به بررسی طیمحستیزمسائل  باهدف) در پژوهشی 1397اسمعیلی و زندي ( 
محیطـی و ي اقتصادي و زیستهانهمنزله رهبر، براي دستیابی به کاهش هزیدولت به

هایی براي هر دو زنجیره بر اساس بازي رفاه اجتماعی با تعیین تعرفه افـزایش شـاخص
پرداختند.  چهارسطحی هايریزي غیرخطی با محدودیتاستاکلبرگ، به شکل مدل برنامه

صورت پرداخت یارانه و ي تأمین محصول سبز بههارهها (براي زنجیابتدا تعرفه کهطوريبه
؛ سپس بر شدهنصورت دریافت جریمه) از سوي دولت تعییغیرسبز به بـراي محصـول

و تولیدکننده  کنندهنتأمی فـروش،ها، مقدار و قیمت محصوالت توسط خـردهاساس تعرفه
طور چشمگیري که سود اعضاي زنجیره تأمین بهنشان داد  هاآنایج پژوهش شد. نت مشخص

در پژوهشی با  )(Jamali & Rasti, 2018شده توسط دولـت است. وابسته به تعرفه اعمال
 گذاري و تعیینپایدار قیمت نمحیطی و اقتصادي زنجیره تأمیدر نظرگرفتن جنبه زیست

ها زنجیره با محصول غیرسبز بررسی کردند. آندرجه سبزینگی محصول سبز را در رقابت 
سبز و غیرسبز قابل جایگزین در نظر گرفتند و محصوالت  تأمینی با دو تولیدکننده محصول

دو حالت متمرکز و  فروش و اینترنتی درخود را از طریق کانال توزیع دوگانه خرده
 عالوه بر سودآورينامتمرکز بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد در حالت متمرکز، 

بیشتر، محصوالت سبز با درجه باالتري از سبز بودن نسبت به حالت نامتمرکز تولید 
مداخلۀ مستقیم و  يهاطرح«تحت عنوان  يادر مقاله (Hafezalkotob, 2018) .شوندمی

سبز  نیعملکرد دو زنجیره تأم» سبز و غیرسبز نیدولت در رقابت بین زنجیره تأم میرمستقیغ
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در تحقیقی  (Hafezalkotob, 2018)مداخلۀ دولت بررسی کرد.  ریسبز را تحت تأثو غیر
سبز باهدف  نیتأم يهارهیمداخلۀ دولت در رقابت بین زنج يهااستیسازي سمدل«با عنوان 

ارتباط بین دو زنجیره سبز را در حالت متمرکز و غیرمتمرکز تحت » ذخیره قیمت و انرژي
باعث افزایش رفاه  هااستیدولت بررسی کرد. او نتیجه گرفت اعمال س يهامداخله ریتأث

مربوط به ذخیره انرژي  يها. تالششودیم یطیمحستیز يهایاجتماعی و کاهش آلودگ
. همچنین شودیزیست، امنیت ملی و سود مالی مباعث بهبود عملکرد حفاظت از محیط

دولت هستند و  يگذاراستیار مهم در سنتیجه گرفت درجه مداخله و رفاه اجتماعی دو معی
آن روي مطلوبیت اجتماعی  ریدولت با توجه به قابلیت مداخلۀ دولت و تأث يهااستیس

 نیتأم رهیزنج نیرقابت ب يمداخله دولت بر رو) 1400منجذب و همکاران (. شودیتعیین م
 يبرا اتیاخذ مالدر حالت  دهدیمند. نتایج نشان قرار داد یسبز و غیرسبز را موردبررس

غیرسبز  نیتأم رهیسود زنج اتی. در حالت اخذ مالابدییم شیافزا یرفاه، رفاه اجتماع
  (Majumder et al., 2022) .ابدییکاهش م

 رفاه اقدامات و توزیع ساختارهاي ي به این مسئله پرداختند که چگونهامقالهدر 
 را مختلف توزیع ساختار چهار هاآن .گذاردمی تأثیر یارانه براي دولت تصمیم بر اجتماعی

 هاقیمت محصول، کیفیت بر توجهیقابلطور به توزیع نظر گرفتند و دریافتند که ساختار در
 ,.Ma et al( .دهدیمگذارد و رفاه اجتماعی را تغییر می تأثیر دولت هايهزینه میزان و

 نظر در را فروشخرده یک و تولیدکننده یک از متشکل نیتأم زنجیره سیستم یک 2021)
 1سبز انتشار کاهش فناوري روي کربن انتشار کاهش براي تولیدکننده آن در که گیرندمی

 تا کندمی گذاريسرمایه اطالعات افشاي فناوري در فروشخرده و کندمی گذاريسرمایه
 مقررات تأثیرات هاآنکند.  منتقل کنندگانمصرف به را محصوالت باالتر سبزي کیفیت
 یارانه که دهدمی نشان . نتایجکنندیمرا تحلیل  نیتأم زنجیره اعضاي تصمیمات بر دولتی

 نیتأم زنجیره اعضاي سود و کندمی تشویق را GERT گذاريسرمایه باالتر، انتشار کاهش
 یک از متشکل پویا 2بسته حلقه نیتأم در پژوهشی زنجیره )2021Wu ,(دهد. می افزایش را

1. Green Emission Reduction Technology (GERT) 

2. Closed Loop Supply Chain (CLSC) 
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 مستقل مجدد تولیدکننده یک و فروشدیم را جدید محصوالت که اصلی تجهیزات سازنده
در مدل مذکور . ی و تحلیل قرار دادندموردبررس ،فروشدیم را شده بازیابی محصوالت که

 .کندیم مداخله CLSC در یطیمحستیز بار کاهش براي یارانه یا مالیات اعمال با دولت
ي هااستیسکردند و به این نتیجه رسیدند که بسیاري از  شنهادیپمختلفی  هايسیاست هاآن

 .دهد کاهش را قیمتی رقابت شدت و محیطیزیست بار مؤثر طوربه توانندمی پیشنهادي
 ریتأثکه برخی از مقاالت  گرددیممشاهده  گرفتهانجام هايپژوهشبا بررسی 

ی را فروشعمدهسبز و غیرسبز بر اساس مدل  نیتأمي هارهیزنجي دولت بر روي هامداخله
سبز و  نیتأمزنجیره  زمانهم. ولیکن پژوهشی مبنی بر بررسی انددادهی قرار موردبررس

آن تغییر رفاه اجتماعی و همچنین تغییرات  موجببهغیرسبز بر پایه مدل عامل محور که 
ین نکته که آسیب کمتري به با ا زمانهمي تولید و توزیع کاال (هارهیزنجي وربهرهسود و 
زیست وارد شود و یا بهبود آن را در پی داشته باشد) را بررسی کرده باشند، انجام محیط

ي رفاه اجتماعی ریرپذیتأثدر این پژوهش بررسی  هاينوآوریکی از  درواقعنگرفته است. 
از از تبلیغات و یا مالیات در مدل عامل محور است. نوآوري دیگر بهره بردن یکی 

با مداخله  زمانهمتولیدکنندگان (یا هر دو) محصوالت سبز و غیرسبز از مدل عامل محور 
مشترك جنبه  فروشخردهدولت است. توزیع کاالي تولیدي هر دو زنجیره از طریق یک 

 .باشدیمدیگر نوآوري مطالعه حاضر 

 پژوهش یشناسروش -3
ي این پژوهش دو زنجیره هامدلسازي و تحلیلی است. در تمامی به روش مدل تحقیقاین 

شود. یکی از فروش مشترك در نظر گرفته میشامل دو تولیدکننده و یک خرده نیتأم
زیست) و دیگري محصول غیرسبز (ناسازگار سازگار با محیطسبز (تولیدکنندگان محصول 

پژوهش  در یموردبررس نیتأم يهارهیزنج تارساخ 1. شکل کنندیمزیست) تولید با محیط
 :دهدیمرا نشان 
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𝑃𝑃𝐺𝐺 
 
 
 
 
 

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 
 

 ی در پژوهشموردبررس نیتأمي هارهیزنج. ساختار 1شکل 

اول  نیتأمو زنجیره  کنندیمي از ساختار باال پیروي اسهیمقاي هامدلدر این تحقیق تمامی 
دوم محصول غیرسبز را به دست مشتریان  نیتأمدرصدد تولید محصول سبز است و زنجیره 

 فروشخردهي توافقی بین تولیدکنندگان و گذارمتیق. بسته به نوع مدل و قرارداد رساندیم
. ودشیمی است، چهار مدل تعیین و بررسی فروشعمدهو روش  محورعاملکه شامل روش 

) را خود تعیین کنندهمصرفتولیدکننده قیمت نهایی محصول (قیمت  محورعاملدر روش 
با توافق با تولیدکننده درصدي از مبلغ فروش هر محصول را به خود  فروشخردهکرده و 

ی پیروي کند، در آن صورت فروشعمدهاز روش  نیتأم. اگر زنجیره دهدیماختصاص 
و  فروشدیمفروش به خرده )𝑊𝑊𝑁𝑁𝐺𝐺( یفروشعمدهتولیدکننده محصول را با یک قیمت 

فروش نیز با اضافه کردن مبلغی به آن قیمت نهایی محصول را تعیین کرده و به خرده
ي خود در جهت نیل به هااستیس. در این میان دولت در راستاي دهدیممشتریان ارائه 

. با توجه به نقش کلیدي کندیممداخله  نیتأمي هارهیزنجزیست در ف و حفظ محیطاهدا
 هاآن، براي مدل کردن نیتأمهاي ي و رقابت میان زنجیرهریگمیتصمي دولت در هااستیس

از بازي استاکلبرگ استفاده شده است که دولت در نقش رهبر براي رسیدن به اهداف خود 
 کند.گیري میتصمیم
کند با روش عامل محور فعالیت زنجیره اول که محصول سبز تولید می اولدل در م 

را  𝑃𝑃𝐺𝐺کند. تولیدکننده سبز قیمت ی تبعیت میفروشعمدهو زنجیره دوم از روش  کندیم

تولیدکننده محصول 
 سبز

تولیدکننده محصول 
 غیرسبز

خرده 
 فروش

مشتریان
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فروش را به خرده 𝑊𝑊𝑁𝑁𝐺𝐺براي محصول تعیین کرده و تولیدکننده غیرسبز نیز قیمت عمده 
با انتخاب قیمت بهینه سود خود را حداکثر  کنندیم. تولیدکنندگان تالش دهدیمپیشنهاد 

کنند. سه عمل می رودنباله عنوانبه هارهیزنجرهبر وارد بازي شده و  عنوانبهکنند اما دولت 
، سود تولیدکنندگان و رفاه اجتماعی است. اما فروشخردهمعادله اصلی در این مدل سود 

محور عامل صورتبهل دوم در هر دو زنجیره سبز و غیرسبز ي در مدگذارمتیقشیوه 
کنند قیمت بهینه است. هر دو تولیدکننده قیمت نهایی محصول را تعیین کرده و تالش می

فروش نیز براي کسب سود درصدي از براي سودآوري حداکثر را به دست آورند. خرده
کند. در اینجا نیز همانند مدل اول مبلغ محصوالت هر دو تولیدکننده را براي خود تعیین می

. سه کندیممداخله  هارهیزنجدولت براي اهداف خود و حداکثر کردن رفاه اجتماعی در 
فروش، سود تولیدکنندگان و رفاه اجتماعی است. معادله اصلی در این مدل نیز سود خرده

فروشی عمدهمدل سوم همانند مدل اول داراي زنجیره سبز عامل محور و زنجیره غیرسبز 
فروش و تولیدکنندگان است. تفاوت این مدل با مدل اول در نوع مداخله دولت است خرده

کنند. صورتی رقابتی با یکدیگر و استاکلبرگ با دولت رقابت میبراي کسب سود بیشتر به
فروش، سود تولیدکنندگان و رفاه اجتماعی است. مدل سه معادله اصلی این مدل سود خرده

است.  محورعاملي گذارمتیقمشابه مدل دوم داراي دو زنجیره با روش  قاًیدقز چهارم نی
مداخله دولت در این مدل همانند مدل سوم است و سه معادله اصلی این مدل سود 

 فروش، سود تولیدکنندگان و رفاه اجتماعی است.خرده
تأمین و  محیطی، تعامل میان زنجیرهکلیدي دولت در مسائل زیست نقشبا توجه به  

شده است که در آن دولت نقش رهبر را برعهده  دولت به شکل بازي استاکلبرگ مدل
شاخص رفاه اجتماعی  محیطی و افزایشهاي اقتصادي و زیستدنبال کاهش هزینهدارد و به

سازي براي محصول سبز و یا اخذ مالیات از زنجیره است. هدف انجام تبلیغات یا فرهنگ
و مقدار تولید و قیمت محصوالت از سوي زنجیره تأمین  ي دولتغیرسبز از سو نتأمی

. تابع هدف دولت در مدل اول و همچنین مدل دوم رفاه اجتماعی است و درصدد آن است
آن توسعه محصوالت سبز و بهبود  تبعبهسبز و  نیتأماست تا با انجام تبلیغات براي زنجیره 
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دهد. در مدل سوم و چهارم دولت اقدام به زیست، شاخص رفاه اجتماعی را افزایش محیط
کند تا بدین طریق بتواند سطح تولید محصوالت اخذ مالیات براي محصوالت غیرسبز می

زیست را کاهش دهد. در این مدل نیز دولت به دنبال حداکثر کردن ناسازگار با محیط
 سطح مطلوبیت افراد و تابع هدف آن رفاه اجتماعی است.

 هاسیاند
ی و زنجیره فروشعمدهتبلیغات در زنجیره سبز  صورتبهدل اول: مداخله دولت ) = م1(

 محورغیرسبز عامل
تبلیغات در زنجیره سبز و غیرسبز هر دو عامل  صورتبه) = مدل دوم: مداخله دولت 2(

 محور
ی و زنجیره فروشعمدهاخذ مالیات در زنجیره سبز  صورتبه) = مدل سوم: مداخله دولت 3(

 محورعاملغیرسبز 
صورت اخذ مالیات در زنجیره سبز و غیرسبز هر دو ) = مدل چهارم: مداخله دولت به4(

 عامل محور

 پارامترها
𝑎𝑎1  سبز،  نیتأم= تقاضاي محصول زنجیره𝑎𝑎2  غیرسبز نیتأم= تقاضاي محصول زنجیره 
𝐶𝐶𝑁𝑁 سبز،  = هزینه هر واحد محصول𝐶𝐶𝑛𝑛𝑁𝑁 = غیرسبز هزینه هر واحد محصول 
𝑣𝑣1 = سبز،  هزینه متغیر هر واحد محصول𝑣𝑣2 = غیرسبز هزینه متغیر هر واحد محصول 
𝑓𝑓1 = سبز،  هزینه ثابت هر واحد محصول𝑓𝑓2 = غیرسبز هزینه ثابت هر واحد محصول 
𝑐𝑐1 =  سبز هزینه افزایش هر واحد درجه سبز محصولضریب 
𝑏𝑏1 = غیرسبز نسبت به قیمت محصولسبز  نضریب حساسیت تقاضاي زنجیره تأمی 
𝑏𝑏2 = نسبت به قیمت محصول سبزغیرسبز  نضریب حساسیت تقاضاي زنجیره تأمی 

t = نسبت به میزان تبلیغات دولتسبز  نضریب حساسیت تقاضاي زنجیره تأمی 
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 r= هر واحد درجه سبز آن سبز نسبت به افزایش  نضریب اثربخشی تقاضاي زنجیره تأمی
 محصول

𝛼𝛼 =  نسبت به میزان تبلیغات دولتسبز و غیرسبز  نتأمیضریب حساسیت تقاضاي زنجیره 
 متغیرها:

 𝐷𝐷𝑁𝑁
(𝑖𝑖)= سبز در مدل  نتقاضاي زنجیره تأمیi ،𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(𝑖𝑖) = غیرسبز در مدل  نتقاضاي زنجیره تأمی
i 

𝑝𝑝𝑁𝑁
(𝑖𝑖) =  قیمت محصول سبز در مدلi ،𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(𝑖𝑖) =  قیمت محصول غیرسبز در مدلi 
𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀

(𝑖𝑖) =  مدل تولیدکننده محصول سبز در سودi ،𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(𝑖𝑖) =  تولیدکننده محصول غیرسبز سود

 iمدل در 
𝜋𝜋𝑅𝑅

(𝑖𝑖) =  مدل فروش در خردهسودi ،𝑆𝑆𝑊𝑊(𝑖𝑖) =  در مدل اولرفاه اجتماعی 
𝑚𝑚(𝑖𝑖) فروش به ازاي هر واحد محصول غیرسبز در مدل اول و سومخرده 1اي= سود حاشیه 
𝐴𝐴(𝑖𝑖) ،میزان تبلیغات دولت در مدل اول و دوم = 
𝑘𝑘(𝑖𝑖) میزان مالیات دولت بر محصول غیرسبز در مدل سوم و چهارم = 
𝑥𝑥(𝑖𝑖)  درجه سبز بودن محصول براي مدل =i ام، 
𝑤𝑤(𝑖𝑖) فروشی محصول غیرسبز در مدل اول و سوم= قیمت عمده 

و  Tan & Carrillo (2014) ،Li et al. (2016) ،Ghosh & Shah, (2012)در مقاله  
صورت خطی در نظر فروش بهبسیاري از مقاالت دیگر تابع تقاضا براي تولیدکننده و خرده

صورت مستقیم از قیمت زنجیره مقابل و به صورتتقاضا بهگرفته شده است. در این رابطه، 
با  سبز نیأمتقاضاي زنجیره تدر این تحقیق نیز  .ردیپذمی رمنفی با قیمت خود زنجیره تأثی

رابطه مستقیم داشته و با  غیرسبز نیمحصول خود و قیمت محصول زنجیره تأم پایهتقاضاي 
با  و غیرسبز نیرابطۀ منفی دارد. همچنین تقاضاي زنجیره تأم محصول زنجیره خود قیمت

رابطۀ  رابطۀ مستقیم و با قیمت زنجیره خود سبز نیتقاضاي اولیه خود و قیمت زنجیره تأم
رابطه تابع تقاضا با درجه سبز  ،Hafezalkotob (2017)همچنین مشابه با مقاله منفی دارد. 

1. Marginal profit 
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توابع  شدهگفتهصورت خطی در نظرگرفته شده است. با توجه به موارد بودن محصول به
 ) است:1صورت (به هارهیزنجتقاضاي 

)1( 𝐷𝐷𝑁𝑁= 𝑎𝑎1- 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑀𝑀+ 𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁𝑀𝑀  + r𝑥𝑥 
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁= 𝑎𝑎2- 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁𝑀𝑀 + 𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑁𝑁𝑀𝑀- r𝑥𝑥 

در اینجا فرض شده است براي  نیز تولیدکننده محصول سبز و غیرسبز هزینهدرباره تابع 
کنند تا به نوآوري  يگذارهیتولید محصول سبز، تولیدکننده باید مقداري پول اضافی سرما

Swami & Shah ,در مقاالت سبز بر اساس فرایند تولید اصلی خودش دست یابد. 

(2013) ،et al. (2016) Li ،Ghosh & Shah, (2012)  وHafezalkotob (2017)  هزینه
، جهیفرض شده است. درنت ینگی محصول سبزاین کار یک تابع درجه دو از درجه سبز

که  خواهد بود 𝑐𝑐1𝑥𝑥2شودیاضافی که تولیدکننده براي تولید محصول سبز متحمل م نۀیهز
سبز است. در این پژوهش از تابع  واحد درجھ سبز محصولھزینھ افزایش ھر ضریب  در آن

) 2ایم که به شرح (بهره برده Hafezalkotob (2017)تقاضاي به کار گرفته شده در مقاله 
 است:

)21( 𝐶𝐶𝑁𝑁= 𝑣𝑣1𝐷𝐷𝑁𝑁+ 𝑓𝑓1+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥2 
𝐶𝐶𝑛𝑛𝑁𝑁= 𝑣𝑣2𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁+ 𝑓𝑓2 

و  ردیگیمی قرار موردبررسریاضی  صورتبهدر این پژوهش  شدهانجام يهالیتحلتمامی 
. با توجه به شودیمپرداخته  هاآنو تحلیل  هامدلبه اثبات نتایج  هايبازبا استفاده از نظریه 

ضرورتی بر گردآوري داده واقعی  گرددیمریاضی اثبات  صورتبه هامدلاینکه نتایج 
مسئله تشریح تا ابعاد مختلف  گرددیماستفاده  هامثالي فرضی در هادادهوجود ندارد و از 

 گردد.
و  شوندیمتحت بازي استاکلبرگ اجرا  شدهیطراحي هامدلدر این پژوهش تمامی 

صورت انجام کند. این تصمیم بهمی گیريابتدا دولت براي رسیدن به اهداف خود تصمیم
سپس غیرسبز خواهد بود. تبلیغات براي محصول سبز و اخذ مالیات براي محصول 

سفارش و همچنین قیمت بهینه خود را که تابعی از قیمت تولیدکنندگان فروش مقدار خرده
ي هامتکند و به دنبال آن تولیدکنندگان نیز قیو میزان تبلیغات یا مالیات است، تعیین می
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پاسخ اعضاي زنجیره تأمین،  دولت مطابق با بهترین تکنند. درنهایخود را مشخص می
 .پارامترهاي خود را بهینه خواهد کرد

 و تحلیل مسئله سازيمدل -4
منظور : مداخله دولت بهشوددو روش مداخله براي دولت در نظر گرفته می بخشدر این 

منظور افزایش سطح رفاه افزایش سطح رفاه اجتماعی با رویکرد تبلیغات و مداخله دولت به
زنجیره ) رقابت 1اجتماعی با رویکرد اخذ مالیات. در هر دو روش ذکرشده نیز دو مدل (

) زنجیره سبز و زنجبره غیرسبز هر دو 2فروشی و (و زنجیره غیرسبز عمده محورعاملسبز 
 .ردیگیممحور موردبررسی قرار عامل

منظور افزایش سطح رفاه اجتماعی با رویکرد مداخله دولت به روش اول:

 تبلیغات

 فروشیمدل اول: زنجیره سبز عامل محور و زنجیره غیرسبز عمده
هاي متفاوت عامل محور و با مدل ندر این پژوهش شامل دو زنجیره تأمی یموردبررسمدل 
در هر دو زنجیره از طریق یک  هادکننده. محصول تولیدي تولیباشدفروشی میعمده
را  هارهشماي کلی از زنجی 2. شکل رسدکننده میفروش مشترك به دست مصرفخرده

 :دهدنشان می
 



 51 |   و همکاران یمحرم...؛ نیمداخله دولت در رقابت ب ریتأث یبررس يبرا یمدل یطراح

 
 اول . شماي کلی مدل2شکل 

عنوان رهبر براي حداکثر کردن سود خود تالش کرده و دولت نیز به ني تأمیهارهزنجی
 دکنندگانوارد بازي استاکلبرگ شده و تصمیمات و اهداف دولت بر تولیدکنندگان و تولی

فروش فروش ارجحیت دارد. بنابراین با روش معکوس محاسبات را از روابط خردهبر خرده
به روابط دولت و به دست آوردن مقادیر متغیرهاي دولت و  تآغاز کرده و درنهای

منظور توسعه کمی و کیفی . در این مدل دولت بهانجامدي سایر اعضا میرهامتغی تدرنهای
سازي و تبلیغات براي این محصوالت، محصوالت سبز، با استفاده از فرهنگ

. درواقع کندشویق میسبز ت نکنندگان را به استفاده از محصوالت زنجیره تأمیمصرف
هاست. در کنندگان تأثیر بر روي میزان تقاضاي خرید آني دولت بر مصرفرگذارتأثی

براي بررسی تأثیر تبلیغات،  Szmerekovsky & Zhang (2009)مطالعات پیشین همچون 
تقاضا متناسب با جذر تبلیغات در نظر گرفته شد. در این پژوهش نیز ریشه دوم تبلیغات 

 نشود و از تقاضاي زنجیره تأمیسبز وارد می نجمع در تقاضاي زنجیره تأمیصورت به
سبز و کاهش  ن. درواقع دولت باعث افزایش تقاضاي زنجیره تأمیشودغیرسبز کسر می

صورت . بنابراین تقاضاي مربوط به هر دو زنجیره بهشودغیرسبز می نتقاضاي زنجیره تأمی
 :شود) در نظر گرفته می3معادالت (
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)3(  
Dg

(1)= a1- pg
(1)+ b1png

(1) + t1√A(1) + rx(1) 

Dng
(1)= a2- png

(1)+ b2pg
(1) - t1√A(1) - rx(1) 

0 < b1′2 <1, a1′2 > 0, 0 < t1 <1 

مقدار مبلغی است که با اضافه کردن آن به قیمت  فروشخردهدر این مدل متغیر تصمیم 
به دست  کنندهمصرففروشی، قیمت نهایی محصول براي اولیه تولیدکننده زنجیره عمده

آورد فروش به ازاي فروش محصوالت هر دو تولیدکننده سود به دست می. خردهدیآیم
 ) است:4صورت (فروش بهبنابراین معادله سود خرده

)4( 𝜋𝜋𝑅𝑅
(1)= 𝛼𝛼𝑝𝑝𝑁𝑁

(1)𝐷𝐷𝑁𝑁
(1) + 𝑚𝑚(1)𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(1) 

α  از زنجیره عامل محور به ازاي هر واحد کاال به دست  فروشخردهمیزان سودي است که
> 0است و  شدهنییتعکه مقدار آن ثابت و با توافق با تولیدکننده  آوردیم α . براي 1>

مشتق گرفته برابر صفر  𝑚𝑚(1)) نسبت به 3حداکثر شود از معادله ( فروشخردهاینکه سود 
 :دیآیم) به دست 5از رابطه ( 𝑚𝑚(1)که مقدار  میدهیمقرار 

)5( 𝑚𝑚(1) = 1
2
 ((𝛼𝛼𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏2) 𝑝𝑝𝑁𝑁

(1)- 𝑡𝑡1√𝐴𝐴(1) - 𝑟𝑟𝑥𝑥(1)+ 𝑎𝑎2 – w) 

نیز  هاآنتولیدکنندگان نیز درصدد حداکثر کردن سود خود هستند. بنابراین از معادله سود 
. معادله سود تولیدکننده میدهیمي تصمیم مشتق گرفته و برابر صفر قرار رهایمتغنسبت به 

صورت فروشی به ترتیب بهدر زنجیره عامل محور و معادله سود تولیدکننده زنجیره عمده
 ) است:5) و (4معادالت (

)6( 
)7( 

𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(1)= ((1- α) 𝑝𝑝𝑁𝑁

(1)- 𝑣𝑣1) 𝐷𝐷𝑁𝑁
(1)- 𝑓𝑓1- 𝑐𝑐1𝑥𝑥(1)

2  
𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀

(1) = (𝑤𝑤(1) - 𝑣𝑣2) 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁
(1) - 𝑓𝑓2 

یی در مصرف جوصرفهتولیدکننده زنجیره سبز عامل محور مقدار سطوح  تصمیممتغیرهاي 
𝑝𝑝𝑁𝑁و قیمت محصول تولیدي ( )𝑥𝑥(1)انرژي (

. لذا نسبت به این دو متغیر از رابطه باشندیم) (1)
 :میریگیممشتق  )6(
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)8( 
 

)9( 

 𝜕𝜕𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(1)  

𝜕𝜕𝑝𝑝𝑔𝑔
(1)  = (1 - 𝛼𝛼) (𝑎𝑎1- 𝑝𝑝𝑁𝑁

(1)+ 𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁
(1) + 𝑡𝑡1√𝐴𝐴(1) + 𝑟𝑟𝑥𝑥(1)) + ((1 - 𝛼𝛼) 𝑝𝑝𝑁𝑁

(1)- 

𝑣𝑣1)N 
𝜕𝜕𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀

(1)

𝜕𝜕𝑥𝑥(1)
 = ((1 - 𝛼𝛼) 𝑝𝑝𝑁𝑁

(1)- 𝑣𝑣1)(- 𝑏𝑏1𝑟𝑟
2

 + 𝑟𝑟) - 2𝑐𝑐1𝑥𝑥(1) 

𝑏𝑏1(𝛼𝛼𝑏𝑏1+𝑏𝑏2 +1- که در آن
2

)  =N  0 کهنیااست و با توجه به < 𝑏𝑏1′2 > 0و  1> α ؛ 1>
𝑁𝑁بنابراین  < ) نسبت به متغیر تصمیم تولیدکننده 7ي از معادله (ریگمشتقهمچنین با . 0

 داریم: wفروشی یعنی مدل عمده

)10( 𝜕𝜕𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(1)

𝜕𝜕𝑀𝑀(1)  = 
𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑔𝑔

(1)

2
 + 𝑀𝑀2

2
 - 
𝛼𝛼𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑔𝑔

(1)

2
 - 𝑡𝑡1

�𝐴𝐴(1)

2
 - 
𝑟𝑟𝑥𝑥(1)

2
 - 𝑤𝑤(1) + 𝑣𝑣2

2
 

معادالت مقادیر  زمانهمو از حل  میدهیم) را برابر صفر قرار 10) و (9)، (8معادالت (
. سپس با قراردادن این مقادیر در تابع رفاه دیآیمتبلیغات به دست  برحسبمتغیرها 

تا  میدهیماجتماعی، از تابع رفاه اجتماعی نسبت به تبلیغات مشتق گرفته و برابر صفر قرار 
ار مقدار تبلیغات به دست آید. سپس با جایگذاري این مقدار در روابط سایر متغیرها، مقد

) در نظر 11صورت (. تابع رفاه اجتماعی در این مدل بهدیآیمنیز به دست  هاآنبهینه 
 شود:گرفته می

)11( 𝑆𝑆𝑊𝑊(1)= 𝐷𝐷𝑁𝑁
(1). 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(1) 

را مطالعه کرد. براي  Midgley (1997) توانیمبراي اطالعات بیشتر راجع به رفاه اجتماعی 
سازي همواره صحیح و قرار باشد باید شروط مدل برقرار باشند. اولین شرط این اینکه مدل

𝑝𝑝𝑁𝑁( رسبزیغي سبز و هارهیزنجي تصمیم اعم از قیمت رهایمتغاست که تمامی 
𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁و  (1)

(1)( ،
) مثبت 𝑤𝑤(1)(ی فروشعمده)، و قیمت 𝑚𝑚(1)( فروشخردهي اهیحاش)، سود 𝑥𝑥(1)سبز (درجه 

باشند. شرط دیگر این است که براي اینکه هر یک از توابع سود داراي مقدار حداکثر 
باشند باید تقعر تابع به سمت پایین باشد؛ یعنی مشتق دوم تابع مقدار منفی داشته باشد. مشتق 

مت بنابراین تقعر به س باشدیم -1برابر 𝑤𝑤(1) دوم تابع سود تولیدکننده غیرسبز نسبت به 
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براي  باشدپایین و داراي مقدار حداکثر است. با توجه به اینکه تولیدکننده سبز دومتغیره می
 شود:) حاصل می12صورت (که به میدهیمتعیین تقعر آن ماتریس هشین تشکیل 

)12( H(𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(1))= �

2(1 − 𝛼𝛼)𝑁𝑁 (1 − 𝛼𝛼)(𝑟𝑟 − 𝑟𝑟𝑏𝑏1
2

)

(1 − 𝛼𝛼)(𝑟𝑟 − 𝑟𝑟𝑏𝑏1
2

) −2𝑐𝑐1
� 

مقدار حداکثر است اگر و تنها اگر ماتریس باال معین منفی باشد بنابراین شروط  دارايتابع 
 ) باید برقرار باشد:13(

)13( 2(1 − 𝛼𝛼)𝑁𝑁 < 0, −4𝑐𝑐1(1− 𝛼𝛼)𝑁𝑁 − (1 − 𝛼𝛼)2 �𝑟𝑟 − 𝑟𝑟𝑏𝑏1
2
�
2

> 0 

مثبت هستند و مقداري بین صفر و یک دارند  𝑏𝑏1و  𝛼𝛼 ،𝑟𝑟با توجه به اینکه تمامی پارامترهاي 
بهینه  آمدهدستبهمقداري منفی است بنابراین شروط برقرار هستند و مقادیر  𝑁𝑁و همچنین 

 است.

 محورغیرسبز هر دو عامل رهیزنجمدل دوم: زنجیره سبز و 
محور، در مدل جدید ي عاملگذارمتیقشیوه  ریتأثبررسی بیشتر  منظوربهدر این مدل  

که زنجیره تولیدکننده دوم نیز بر پایه مدل عامل محور باشد و سپس  میکنیمفرض 
 نیتأمي هارهیزنجشماي کلی  3. شکل میدهیممحاسبات را بر پایه معادالت این مدل انجام 

 :دهدیمرا نشان 
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 . شماي کلی مدل دوم3شکل 

فروش متغیر فروشی نداریم بنابراین خردهبه اینکه در این مدل، زنجیره عمده توجهبا 
تصمیمی ندارد. بنابراین محاسبات با روش معکوس در مدل استاکلبرگ را با روابط 

. با شودیمبا روابط دولت مقادیر متغیرها حاصل  تیدرنهاتولیدکنندگان آغاز نموده و 
ي براي مصرف بیشتر محصوالت سبز سازفرهنگ منظوربهتوجه به اینکه دولت از تبلیغات 

 :شودیم) تعریف 14صورت (، لذا توابع تقاضاي تولیدکنندگان بهکندیماستفاده 

)14( 
𝐷𝐷𝑁𝑁

(2)= 𝑎𝑎1- 𝑝𝑝𝑁𝑁
(2)+ 𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(2) + 𝑡𝑡1√𝐴𝐴(2) + 𝑟𝑟𝑥𝑥(1) 
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(2)= 𝑎𝑎2- 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁
(2)+ 𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑁𝑁

(2) - 𝑡𝑡1√𝐴𝐴(2) - 𝑟𝑟𝑥𝑥(1) 
0 < 𝑏𝑏1′2 <1, 𝑎𝑎1′2 > 0, 0 < 𝑡𝑡1 <1 

صورت ي سبز و غیرسبز به ترتیب بههارهیزنجتوابع هزینه به ازاي هر واحد کاال نیز براي 
 :شودیم) تعریف 16) و (15(

)15( 
)16( 

𝐶𝐶𝑁𝑁
(2)= 𝑣𝑣1𝐷𝐷𝑁𝑁

(2)+ 𝑓𝑓1+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥12 
𝐶𝐶𝑛𝑛𝑁𝑁

(2)= 𝑣𝑣2𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁
(2)+ 𝑓𝑓2 

بنابراین  آوردیمسود خود را از فروش محصوالت هر دو زنجیره به دست  فروشخرده
 ) است:17مطابق رابطه ( هارهیزنجاز  آمدهدستبهي سودهامعادله سود آن برابر مجموع 
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)17( 𝜋𝜋𝑅𝑅
(2)= 𝛼𝛼𝑝𝑝𝑁𝑁

(2)𝐷𝐷𝑁𝑁
(2)+ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(2)𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁
(2) 

 :شودیم) تعیین 18صورت (سبز به نیتأممعادله سود تولیدکننده زنجیره 
)18( 𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀

(2)= ((1 - 𝛼𝛼)𝑝𝑝𝑁𝑁
(2)- 𝑣𝑣1) 𝐷𝐷𝑁𝑁

(2)- 𝑓𝑓1- 𝑐𝑐1𝑥𝑥(2)
2  

) 19با استفاده از معادله ( کندیمي که محصوالت غیرسبز تولید ادکنندهیتول سودهمچنین 
 :دیآیمبه دست 

)19( 𝜋𝜋𝑀𝑀𝑏𝑏
(2)= ((1 - 𝛽𝛽) 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(2)- 𝑣𝑣2) 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁
(2)- 𝑓𝑓2 

و قیمت  )𝑥𝑥(2)یی در مصرف انرژي (جوصرفهسطوح نسبت به  هارهیزنجاز معادالت سود 
𝑝𝑝𝑁𝑁 محصول (

𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁 (و نیز قیمت محصول تولیدي خود  )(2)
مشتق گرفته و برابر صفر قرار  )(2)

 ) را داریم:22) تا (20و روابط ( میدهیم

)20( 
 

)21( 
)22( 

𝜕𝜕𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(2)  

𝜕𝜕𝑝𝑝𝑔𝑔
(2)  = (1 - 𝛼𝛼) (𝑎𝑎1- 𝑝𝑝𝑁𝑁

(2)+ 𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁
(2) + 𝑡𝑡1√𝐴𝐴(2) + 𝑟𝑟𝑥𝑥(2)) - (1 - 𝛼𝛼) 𝑝𝑝𝑁𝑁

(2)+ 

𝑣𝑣1 = 0 
𝜕𝜕𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀

(2)

𝜕𝜕𝑥𝑥(2)
 = ((1 - 𝛼𝛼) 𝑝𝑝𝑁𝑁

(2)- 𝑣𝑣1) 𝑟𝑟 - 2𝑐𝑐1𝑥𝑥(1) = 0 

𝜕𝜕𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(2)

𝜕𝜕𝑝𝑝𝑛𝑛𝑔𝑔
(2)  = (1 - 𝛽𝛽)( 𝑎𝑎2- 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(2)+ 𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑁𝑁
(2)- 𝑡𝑡1√𝐴𝐴(2)- r𝑥𝑥(2))- (1 - 𝛽𝛽) 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(2) + 𝑣𝑣2 

= 0 

. این مقادیر را در تابع دیآیممتغیر تبلیغات به دست  برحسبمقادیر متغیرها  معادالتبا حل 
صفر قرار  و برابرو سپس نسبت به تبلیغات مشتق گرفته  میکنیمرفاه اجتماعی جایگذاري 

. با جایگذاري این دیآیمکه با حل آن مقدار تبلیغات بهینه براي دولت به دست  میدهیم
. در این دیآیمبه دست  هارهیزنجراي بازیگران مقدار در سایر متغیرها، تمامی مقادیر بهینه ب

 شود.تقاضا در نظر گرفته می ضربحاصلمدل نیز همانند مدل اول تابع رفاه اجتماعی برابر 
، هارهیزنجکه این مدل برقرار باشد، مقادیر متغیرهاي قیمت اول براي این مدلهمانند  

 هادکنندهیتول) و میزان تبلیغات باید مثبت باشند. همچنین توابع سود 𝑥𝑥(2)درجه سبز بودن (
باید تعقر رو به پایین داشته باشند. بنابراین از تولیدکننده غیرسبز نسبت به قیمت محصول 
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𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁( رسبزیغ
داراي دو متغیر  کهنیا) مشتق دوم گرفته و براي تولیدکننده سبز (با توجه به (2)

دهیم و شرط معین منفی بودن آن را برقرار اتریس هسین تشکیل می) مباشدیمتصمیم 
 آید:می به دست) 23صورت (کنیم. ماتریس بهمی

)23( H(𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(2))= �

−(1 − 𝛼𝛼) −𝑟𝑟(1 − 𝛼𝛼)

𝑟𝑟(1 − 𝛼𝛼) −2𝑐𝑐1
� 

 ) باید برقرار باشند:24بنابراین شروط (

)24( −2(1 - β) < 0, −(1 − 𝛼𝛼) < 0, 
 2𝑐𝑐1(1− 𝛼𝛼) +  𝑟𝑟2(1 − 𝛼𝛼)2 > 0 

، باشندیممقدار بین صفر و یک را دارا 𝑟𝑟 و 𝛼𝛼 ،βپارامترهاي  کهنیاشروط باال با توجه به 
داراي مقدار حداکثر  آمدهدستبهبرقرار بوده و توابع سود تولیدکنندگان به ازاي نقاط 

 .باشندیم

منظور افزایش سطح رفاه اجتماعی با رویکرد مداخله دولت بهروش دوم: 

 اخذ مالیات

 فروشیسوم: زنجیره سبز عامل محور و زنجیره غیرسبز عمدهمدل 
با مدل اول است، با این تفاوت که  نیتأمي هارهیزنجاین مدل داراي ساختار یکسان  

گذاشت، در این اثر می کنندهمصرفمستقیم بر روي  طوربهبرخالف مدل اول که دولت 
در مقالۀ سینایی و راستی برزکی باشد. بر روي تولیدکننده می ماًیمستقدولت  مداخلۀمدل 

مالیات  غیرسبز ندولت از زنجیره تأمی Hafezalkotob & Mahmoudi (2017)) و 1397(
تقاضاي  رويمالیات بر  نای .گذاردها اثر میگرفته و مالیات بر روي تقاضاي زنجیره

این مدل نیز دولت  . درتقاضا است نایاز ) k(3)( صورت ضریبیبوده و به زبمحصول غیرس
ها به تولید محصول سبز از طریق اخذ با در نظرگرفتن اهداف اجتماعی و ترغیب شرکت

. بنابراین دولت در باشدرفاه شهروندان می غیرسبز، به دنبال افزایش نمالیات از زنجیره تأمی
کند. ت بهینه را تعیین مینظر دارد رفاه اجتماعی را حداکثر کند و بدین منظور نرخ مالیا
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شود. معادالت توابع سود غیرسبز می ننرخ مالیات وارد معادله سود زنجیره تأمی
فروش و رفاه این مدل همانند مدل اول است، با این تفاوت که میزان تولیدکنندگان و خرده

 شود:) حاصل می25صورت (شود. بنابراین توابع تقاضا بهتبلیغات از توابع تقاضا حذف می

)25( 
𝐷𝐷𝑁𝑁

(3)= 𝑎𝑎1- 𝑝𝑝𝑁𝑁
(3)+ 𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(3) + 𝑟𝑟𝑥𝑥(3) 
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(3)= 𝑎𝑎2- 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁
(3)+ 𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑁𝑁

(3) - 𝑟𝑟𝑥𝑥(3) 
0 < 𝑏𝑏1′2 <1, 𝑎𝑎1′2 > 0, 0 < 𝑡𝑡1 <1 

 ) است:26) تا (24صورت (فروش و تولیدکنندگان نیز بهسود خرده توابعهمچنین 
)26( 
)27( 
)28( 

𝜋𝜋𝑅𝑅
(3)= 𝛼𝛼𝑝𝑝𝑁𝑁

(3)𝐷𝐷𝑁𝑁
(3) + 𝑚𝑚(3)𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(3) 
𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀

(3)= ((1- α) 𝑝𝑝𝑁𝑁
(3)- 𝑣𝑣1) 𝐷𝐷𝑁𝑁

(3)- 𝑓𝑓1- 𝑐𝑐1𝑥𝑥(3)
2  

𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(3) = (𝑤𝑤(3) - 𝑣𝑣2 - 𝑘𝑘(3)) 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(3) - 𝑓𝑓2 

pgسبز ( نیتأم)، قیمت زنجیره m(3)فروش (خرده ايحاشیهسود 
بودن )، درجه سبز (3)

)x(3) ،(رسبزفروشی محصول غیقیمت عمده )w(3) ( اتیمال) و میزانk(3) ( متغیرهاي
شود و دولت تصمیم مسئله هستند. براي این مدل نیز از بازي استاکلبرگ استفاده می

دنبال کننده  عنوانبهفروش رهبر وارد عمل شده و سپس تولیدکنندگان و خرده عنوانبه
) به 29صورت (به m(3)) مقدار 26فروش (ي از تابع سود خردهریگمشتق. با کنندیمعمل 

 آید:دست می
)29( 𝑚𝑚(3) = 1

2
 ((𝛼𝛼𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏2) 𝑝𝑝𝑁𝑁

(3) - 𝑟𝑟𝑥𝑥(3)+ 𝑎𝑎2 – w) 

𝑝𝑝𝑁𝑁) نسبت به 28) تا (26از روابط ( يریگمشتقپس از 
(3)، 𝑥𝑥(3)  و𝑤𝑤(3)  و برابر صفر

 دست بهمالیات  برحسبسه مجهول مقادیر این متغیرها -و حل سه معادله هاآنقراردادن 
𝑏𝑏1(𝛼𝛼𝑏𝑏1+𝑏𝑏2 +1-تر در این روابط ي سادههاجوابرسیدن به  منظوربه. دیآیم

2
)  =N،M 

= 𝑏𝑏2− 𝛼𝛼𝑏𝑏1
2

𝑟𝑟و   − 𝑟𝑟𝑏𝑏1
2

 =B  و  میاگرفتهدر نظرN< 0,B > 0. 
صورت حاصل جمع مجذور تقاضاها در نظر در این مدل به اجتماعیتابع رفاه 

 :دهدیم) آن را نشان 30. رابطه (میاگرفته
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)30( 𝑆𝑆𝑊𝑊(4)= 𝐷𝐷𝑁𝑁
(4)2+ 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(4)2= (𝑎𝑎1 −  𝑝𝑝𝑁𝑁
(3) +  𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(3)  +  𝑟𝑟𝑥𝑥(3)) 2 + 
( 𝑎𝑎2 −  𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(3) +  𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑁𝑁
(3)  −  𝑟𝑟𝑥𝑥(3)) 2 

را در تابع رفاه اجتماعی جایگذاري کرده و از آن نسبت به  آمدهدستبه متغیرهايمقادیر  
𝑘𝑘(3)  اتیمالدهیم که نتیجه آن مقدار بهینه و برابر صفر قرار می میریگیممشتق )𝑘𝑘(3)∗(  که

در رابطه تابع  ∗𝑘𝑘(3). اکنون با قرار دادن مقدار دهدیمتعیین کند را به ما  تواندیمدولت 

𝑆𝑆𝑊𝑊(3)∗ ،𝑝𝑝𝑁𝑁توان مقادیر بهینه رفاه اجتماعی و متغیرها می
(3)∗ ،𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(3)∗ ،𝑘𝑘(3)∗ ،𝑚𝑚(3)∗  و
𝑥𝑥(4)
 آورد. دست بهرا  ∗

متغیرهاي است که در ابتدا باید تمامی  صورتنیبداین مدل نیز  شروطبررسی  
ي تولیدکنندگان باید مقداري مثبت داشته باشند. همچنین هامتیقتصمیم مسئله و همچنین 

براي اینکه تابع رفاه اجتماعی داراي مقدار حداکثر باشد، باید تقعر رو به پایین داشته باشد 
 بنابراین مشتق دوم آن باید مقداري منفی داشته باشد.

 :دیآیم) به دست 31صورت رابطه (زنجیره سبز ماتریس هسین به تولیدکنندهبراي 

)31( H(𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(3))= �

2𝑁𝑁(1 − 𝛼𝛼) (1 − 𝛼𝛼)𝐵𝐵

(1 − 𝛼𝛼)𝐵𝐵 −2𝑐𝑐1
� 

سبز براي اینکه مقدار حداکثر داشته باشد باید تعقر رو به پایین داشته  تولیدکنندهتابع 
 بنابراین با برقراري شرط معین منفی بودن ماتریس باال شروط زیر را داریم:

)32( 2𝑁𝑁(1 − 𝛼𝛼) < 0, 
−4𝑐𝑐1𝑁𝑁(1 − 𝛼𝛼) − (1 − 𝛼𝛼)2𝐵𝐵2 > 0 

مقدار بین صفر و یک را 𝑐𝑐1 و 𝛼𝛼 ،𝐵𝐵ي پارامترهامقداري منفی دارد و  𝑁𝑁 کهنیابا توجه به 
، هر دو شرط باال برقرار بوده و توابع سود تولیدکنندگان به ازاي نقاط باشندیمدارا 

مشتق دوم تابع سود تولیدکننده زنجیره غیرسبز  .باشندیمداراي مقدار حداکثر  آمدهدستبه
براي متغیر  آمدهدستبهاست و این تابع نیز تقعر رو به پایین دارد و در نقطه  -1نیز برابر 

تصمیم خود داراي مقدار است. بنابراین این مدل نیز تمامی شروط را داراست و همواره 
 برقرار است.
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 محورعاملمدل چهارم: زنجیره سبز و زنجیره غیرسبز هر دو 
محور استفاده ي عاملگذارمتیقهاي این مدل نیز هر دو از مدل همانند مدل دوم زنجیره 

فروش و تولیدکنندگان بنابراین دولت به دنبال افزایش رفاه اجتماعی است و خردهکنند. می
گیرند. به روش استاکلبرگ در رقابت با یکدیگر پس از تصمیم دولت تصمیم خود را می

ي جابهکه دولت  صورتنیبدتفاوت این مدل با مدل دوم در نحوه مداخله دولت است. 
کننده، اقدام به اخذ مستقیم بر تقاضاي مصرف ریتأثو انجام تبلیغات بر روي کاالي سبز 

صورت ضریبی از صورت نرخ مالیات بهکند که بهمالیات از تولیدکننده کاالي غیرسبز می
) 33صورت روابط (دهد. توابع تقاضاي این مدل بهتقاضا در تابع سود خود را نشان می

 است:

)33( 
𝐷𝐷𝑁𝑁

(4)= 𝑎𝑎1- 𝑝𝑝𝑁𝑁
(4)+ 𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(4) + 𝑟𝑟𝑥𝑥(4) 
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(4)= 𝑎𝑎2- 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁
(4)+ 𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑁𝑁

(4) - 𝑟𝑟𝑥𝑥(4) 
0 < 𝑏𝑏1′2 <1, 𝑎𝑎1′2 > 0, 0 < 𝑡𝑡1 <1 

بریم. با توجه به گرد براي انجام محاسبات بهره میسازي نیز از روش عقبدر این مدل
ي هامتیقفروش فاقد اختیار در تعیین قیمت محصول است و بخشی از مبلغ اینکه خرده

فروش متغیر تصمیم کند بنابراین خردهاز هر دو تولیدکننده را سود دریافت می شدهنییتع
فروش و توابع سود خرده. شودیمندارد و محاسبات از توابع سود تولیدکنندگان شروع 

 ) است:36) تا (34صورت (تولیدکنندگان نیز به
)34( 
)35( 
)36( 

𝜋𝜋𝑅𝑅
(4)= 𝛼𝛼𝑝𝑝𝑁𝑁

(4)𝐷𝐷𝑁𝑁
(4) + 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(4)𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁
(4) 

𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(4)= ((1- α) 𝑝𝑝𝑁𝑁

(4)- 𝑣𝑣1) 𝐷𝐷𝑁𝑁
(4)- 𝑓𝑓1- 𝑐𝑐1𝑥𝑥(4)

2  
𝜋𝜋𝑀𝑀𝑏𝑏

(4)= ((1- 𝛽𝛽) 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁
(4)- 𝑣𝑣2- 𝑘𝑘(4)) 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(4)- 𝑓𝑓2 

𝑝𝑝𝑁𝑁( سبز نیتأمدر این مدل، قیمت زنجیره 
𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁( رسبزیغ نیتأم)، قیمت زنجیره (4)

)، درجه (4)
) متغیرهاي تصمیم مسئله هستند. 𝑘𝑘(4)) و میزان مالیات دولت (𝑥𝑥(4)( محصولسبز بودن 

𝑝𝑝𝑁𝑁براي حل این مدل ابتدا از توابع سود تولیدکننده زنجیره سبز نسبت به 
و  𝑥𝑥(4)و  (4)

𝑝𝑝𝑁𝑁تولیدکننده زنجیره غیرسبز نسبت به 
و  میدهیمگیریم و برابر صفر قرار مشتق می (4)
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متغیرها در تابع  . سپس مقادیر ایندیآیممالیات به دست  برحسبمقادیر این متغیرها 
ي قبل در تابع رفاه هامدل. اما تفاوت عمده این مدل با میکنیماجتماعی جایگذاري 

اجتماعی است. تابع رفاه اجتماعی در این مدل برابر مجموع مجذور تقاضاها در نظر 
 .دهدیم) آن را نشان 37گیریم. رابطه (می

)37( 𝑆𝑆𝑊𝑊(4)= 𝐷𝐷𝑁𝑁
(4)2+ 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁

(4)2= (𝑎𝑎1 −  𝑝𝑝𝑁𝑁
(4) +  𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(4)  +  𝑟𝑟𝑥𝑥(4)) 2 + 
(𝑎𝑎2 −  𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(4) +  𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑁𝑁
(4)  −  𝑟𝑟𝑥𝑥(4) ) 2 

. بنابراین میدهیماز تابع رفاه اجتماعی نسبت به نرخ مالیات مشتق گرفته و برابر صفر قرار 
. با قرار دادن مقدار مالیات در سایر متغیرها دیآیمبه دست  )∗𝑘𝑘(4)مقدار بهینه مالیات (

𝑝𝑝𝑁𝑁( سبزمقادیر بهینه قیمت زنجیره 
𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁( رسبزیغ، قیمت زنجیره )∗(4)

 یاجتماع)، رفاه ∗(4)
)𝑆𝑆𝑊𝑊(4)∗( اتیمال، میزان )𝑘𝑘(3)∗درجه سبز بودن ،(𝑥𝑥(4)

 آید.به دست می ∗
ها، درجه سبز بودن زنجیرهاین مدل برقرار باشد، مقادیر متغیرهاي قیمت  کهاینبراي  

)𝑥𝑥(2) میپردازیم) و میزان مالیات باید مثبت باشند. سپس به بررسی تعقر تابع رفاه اجتماعی .
که پس از اعمال  میریگیمبدین منظور از تابع رفاه اجتماعی نسبت به مالیات مشتق دوم 

 آید:) به دست می38صورت (میپل به افزارنرمي توسط سازسادهدستور 

)38( 

∂2SW(4)

∂k(4)2
 = 

2�b1-2�
2
�α-1�

2
+8c1(b1-1) (b1b2-2)�α-1�

2
r2+8(4+(b2

2+1)b1
2-4b1b2)c12

(�b1-2��α-1�r2+2(b1b2c1-8c1)2(β-1)2
 

که مشخص است مخرج کسر همواره مثبت بنابراین براي اینکه تابع رفاه  طورهمان
 ) برقرار باشد:39اجتماعی داراي مقدار حداکثر باشد باید شرط (

)39( 8𝑐𝑐1(𝑏𝑏1 − 1) (𝑏𝑏1𝑏𝑏2 − 2)(𝛼𝛼 − 1)2𝑟𝑟2 + 8(4 + (𝑏𝑏2
2 + 1)𝑏𝑏1

2 −
4𝑏𝑏1𝑏𝑏2)𝑐𝑐12 < 0 

باید تعقر رو به پایین داشته باشند. بنابراین از تولیدکننده  هادکنندهیتولسود  توابعهمچنین 
𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁( رسبزیغغیرسبز نسبت به قیمت محصول 

) مشتق دوم گرفته و براي تولیدکننده سبز (با (2)
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دهیم و شرط ) ماتریس هسین تشکیل میباشدیمداراي دو متغیر تصمیم  کهنیاتوجه به 
 :آیددست می ) به40صورت (م. ماتریس هسین بهکنیمعین منفی بودن آن را برقرار می

)40( H(𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(4))= �

−2(1 − 𝛼𝛼) 𝑟𝑟(1 − 𝛼𝛼)

𝑟𝑟(1 − 𝛼𝛼) −2𝑐𝑐1
� 

، 𝛼𝛼 ،βپارامترهاي  کهنیا) است و با توجه به 41برقراري مدل به شرح ( سایر شروطبنابراین 
𝑟𝑟 و 𝑐𝑐1 مقداري بین صفر و یک دارند بنابراین تمامی شروط مدل برقرار بودن مدل را

 :کنندگذاري میصحه

)41( 
−2(1 - β) < 0, 
 −2(1− 𝛼𝛼) < 0, 
4𝑐𝑐1(1− 𝛼𝛼) − 𝑟𝑟2(1 − 𝛼𝛼)2 > 0 

 مثال عددي:
 فروش صورت زیر هستند:کنید توابع تقاضا و معادالت سود خرده فرض

𝐷𝐷𝑁𝑁
(1) = 2000 - 𝑝𝑝𝑁𝑁

(1)+ 0.1𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁
(1)+ 0.2√𝐴𝐴 + 0.1𝑥𝑥(1) 

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑁𝑁
(1) = 5000 - 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

(1)+ 0.2𝑝𝑝𝑁𝑁
(1) - 0.2√𝐴𝐴 - 0.1𝑥𝑥(1) 

𝜋𝜋𝑅𝑅
(1) = 0.3𝑝𝑝𝑁𝑁

(1) (2000 - 𝑝𝑝𝑁𝑁
(1) + 0.1m + 0.1w + 0.2√𝐴𝐴+ 0.1𝑥𝑥(1)) + m (0.2𝑝𝑝𝑁𝑁

(1)+ 
5000 - m - 𝑤𝑤(1)- 0.2√𝐴𝐴- 0.1𝑥𝑥(1) 

 :دیآیمصورت زیر به دست ) بهmفروش از هر کاال (پس مقدار سود خرده
m(1) = 0.115 pg

(1)+ 2500 - 0.5 𝑤𝑤(1) - 0.1√A - 0.05𝑥𝑥(1) 

 :شودصورت زیر فرض میبه هارههمچنین مقادیر ضرایب تابع هزینه ازاي هر کاالي زنجی 
v1= 120, v2= 80, f1= 800, f2= 400 

فروشی بدین صورت عامل محور و عمده نیتأمدر دو زنجیره  هادکنندهیتول معادالت
 :شودیمحاصل 

𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀
(1) = (0.7pg

(1) - 120)(2250 - 0.9885pg
(1)+ 0.05𝑤𝑤(1) + 0.19√𝐴𝐴+ 0.095𝑥𝑥(1)) - 

800 - 𝑥𝑥(1) 2 
𝜋𝜋𝑀𝑀𝑀𝑀

(1) = (w - 80) (0.085pg
(1) + 2500 - 0.5𝑤𝑤(1) - 0.1√𝐴𝐴 - 0.05𝑥𝑥(1)) – 400 
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، ابتدا با در نظر گرفتن یک استراتژي ثابت (انجام تبلیغ یا اخذ هامدل مقایسه منظوربه
ي بر روي سود و تقاضا و رفاه گذارمتیقمالیات) براي دولت، براي بررسی تأثیر نوع 

. میکنیممقایسه  باهمرا نیز  و چهارمي سوم هامدلاول را با مدل دوم و  مدلاجتماعی 
تا  میکنیمبا استراتژي اخذ مالیات مقایسه  دودوبهي استراتژي تبلیغات را هامدلسپس 

 بررسی نماییم. هارهیزنجاز این دو استراتژي را در  هرکدام

 هامدلمقایسه نتایج  .1جدول 
 مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول پارامتر/ متغیر

A 09/63395172  46/75296655  * * 

k * * 05/4911 84/3779  

pg 39/2040  11/2051  89/1354  07/1348  

png 17/2888  41/1887  20/5208  97/5205  

x 14/62  78/65  35/39  18/41  

Dg 1847 1879 1169 1176 

Dng 917 1780 58 59 

πR 37/2028006  35/1996887  52/481364  53/553326  

πMa 31/2412352  33/2468116  36/966795  10/966647  

πMb/ πMw 43/1681590  94/2377907  10/6523  07/2257  

SW 88/1694242  21/3347248  06/1372031 91/1388032  

است مدل دوم بیشترین میزان مطلوبیت و رفاه اجتماعی را براي  مشاهدهقابلکه  طورهمان
و همچنین بیشترین سود را براي تولیدکنندگان و  آوردیمافراد جامعه به ارمغان 

ي سوم و هامدلمدل اول رفاه اجتماعی بیشتري نسبت به  ازآنپسفروش در پی دارد. خرده
بسیار بیشتر از سود تولیدکننده غیرسبز  چهارم دارد. همچنین سود تولیدکننده در این مدل

که به تولید  شودیمخواهد بود که همین امر موجب تشویق و ترویج تولیدکنندگان 
ي سوم و هامدلمحصول سبز روي بیاورند. هرچند این اختالف سود بین تولیدکنندگان در 
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اما میزان چهارم بسیار بیشتر است و قدرت ترویج بیشتر براي تولید محصول سبز دارد 
 رضایت و رفاه کمتري را در پی دارد.

 يریگجهینتبندي و جمع
فروش حساسیت زیادي به میزان سود تولیدکنندگان و خرده دهدیمحاصله نشان  نتایج

 نیتأمفروشی بودن زنجیره قیمت محصوالتشان دارد. قیمت نیز به عامل محور بودن یا عمده
و نوع مداخله دولت وابسته است. افراد نیز براي انتخاب محصول عالوه بر قیمت به 

. به بیان بهتر انتخاب محصول از سوي افراد کنندیمپارامتري نظیر سبز بودن محصول توجه 
تابع تغییر قیمت آن محصول نیست.  صرفاً و  ردیپذیمي از شرایط انجام امجموعهبا بررسی 

 نیتأمي هارهیزنجفروشی نیز در سودآوري اعضاي امل محور یا عمدهي عگذارمتیقروش 
است. عالوه بر این نوع مداخله  مؤثری طیمحستیزو تغییر رفاه اجتماعی و بهبود شرایط 

به تغییرات در  تواندیمي باشد یا مبتنی بر اخذ مالیات، سازفرهنگدولت نیز که مبتنی بر 
 .گرددیمدر ذیل تشریح  شدهيبنددسته صورتبهنتایج منجر گردد. این تغییرات 

 يگذارمتیقروش  
ي تولیدکننده غیرسبز از مدل گذارمتیقتغییر روش  دهدیمنشان  پژوهشهاي یافته

ثابت بودن نوع مداخله دولت و انتخاب روش  در صورتفروشی به مدل عامل محور عمده
تواند باعث افزایش سطح سبزینگی محصول سبز و فروشی براي تولیدکننده سبز میعمده

 .شودی طیمحستیزبهبود شرایط  جهیدرنتهمچنین افزایش تقاضاي این محصوالت و 
 زمانهمي محصول هر دو تولیدکننده گذارمتیقي مدل عامل محور براي ریکارگبه 

یت ي از سوي دولت بیشترین مقدار رفاه اجتماعی و سطح مطلوبسازفرهنگبا انجام 
مشتریان را در پی دارد. اگر دولت سیاست اخذ مالیات را در پیش گیرد، قیمت محصول 

و زمینه براي ترویج افراد به استفاده از محصوالت سبز فراهم  ابدییمغیرسبز افزایش 
، تولیدکننده ابدییماما چون اقبال عمومی و مطلوبیت جامعه براي خرید کاهش  شودیم

 کند.کاهش نیابد اقدام به کاهش قیمت محصول خود میسبز براي اینکه سودش 
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 نوع مداخله
صورت اخذ مالیات از محصول غیرسبز، سود بازیگران در مقایسه با در مداخله دولت به 

یابد (که متأثر از کاهش تقاضاي خرید انجام تبلیغ براي محصول سبز کاهش می
است)؛ ولی این کاهش براي تولیدکننده غیرسبز  کنندگانمصرفمحصوالت از سوي 

و یا در مواقعی اجبار  قیو تشوصورت چشمگیر است که همین امر باعث ترویج به
 شود.تولیدکنندگان به تولید محصول سبز می

ي و ترویج افراد به استفاده از محصوالت سبز، سازفرهنگصورت مداخله دولت به
بیشتري در مقایسه با سناریوي اخذ مالیات از محصول مندي و رفاه اجتماعی سطح رضایت

و رونق بیشتري در  ابدییم؛ لذا تقاضاي کل خرید افراد افزایش آوردیمغیرسبز به وجود 
نیز حاصل  فروشخردهرضایت تولیدکنندگان و  صورتنیبد. دیآیمبازار به وجود 

 .شودیم
یغات به اخذ مالیات و تغییر روش تغییر سیاست مداخله دولت از تبل زمانهمبا انجام 

ي تولیدکننده محصول غیرسبز، قیمت محصول سبز و سطح سبز بودن آن و گذارمتیق
. با این تفاوت که میزان کاهش ابدییمکاهش  هارهیزنجمقادیر تمامی توابع هدف بازیگران 

(تغییر  شودیمفروشی جایگزین روش عامل محور رفاه اجتماعی در حالتی که روش عمده
از مدل دوم به مدل سوم) بیشتر از حالتی است که روش عامل محور جایگزین 

 .شودیمتغییر از مدل اول به مدل چهارم) ( فروشیعمده
صورت اخذ مالیات باعث تغییر در ي و چه بهسازفرهنگصورت مداخله دولت چه به

بر روي  ریأثت. انجام تبلیغات توسط دولت، شودیم نیتأمي هارهیزنجتقاضاي 
بر روي تولیدکنندگان اثر  ماًیمستقو اخذ مالیات از کاالي غیرسبز  است کنندگانمصرف

سبز افزایش و تقاضاي  نیتامرهیزنجتقاضاي  هاینیبشیپ. مطابق انتظار و گذاردیم
 .ابدییمغیرسبز کاهش  نیتامرهیزنج

به این نتیجه رسید  توانیمدر این پژوهش،  کاررفتهبههاي با بررسی تمامی نتایج مدل 
محور بهترین استراتژي براي دولت انجام تبلیغات در حالتی که هر دو زنجیره از مدل عامل
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در مدل دوم تمامی  درواقع. باشدیمکنند، گذاري محصول خود استفاده میبراي قیمت
 صرفاً اگر دولت بخواهد یابند. اما بازیگران به ماکزیمم مقدار تابع هدف خود دست می

قیمت محصول سبز کاهش یابد اخذ مالیات از تولیدکننده غیرسبز تصمیم بهتري است ولی 
. باحال این به یابددر این صورت سطح سبزینگی محصول سبز و رفاه اجتماعی کاهش می

یی که از تولیدکننده هارهیزنجرهبر، در  عنوانبهپس از اتخاذ تصمیم دولت  رسدیمنظر 
اگر دولت این تولیدکننده را مجبور به تغییر  برندیمفروشی بهره غیرسبز از روش عمده

زیست خواهد گذاشت و روش به مدل عامل محور بنماید نتیجه مثبتی بر روي محیط
 مندي و رفاه اجتماعی جامعه خواهد شد.درنهایت منجر به افزایش سطح رضایت

 و تحقیقات آتی هاتیمحدود 
 توانیمسازي و تحقیق حداکثر کردن رفاه اجتماعی است که در این مدل دولتهدف 

ي این پژوهش را با در نظر گرفتن سایر توابع هدف دولت مانند افزایش درآمد با هامدل
این مقایسه را براي ساختاري  توانیمي آتی هاپژوهشیکدیگر مقایسه کرد. همچنین در 

و دو  کندیمسبز و هم محصول غیرسبز تولید که شامل یک تولیدکننده که هم محصول 
فروش با در نظر گرفتن مدل عامل محور بررسی کرد و نتایج آن را تحلیل نمود. خرده

یی همراه باشد و تجارب و هاچالشبا  تواندیمدر دنیاي واقعی  هامدلي سازادهیپ مطمئناً
ش، رویکرد تحقیق مبتنی بر دانش تکمیلی را ارائه نماید. با توجه به اینکه در این پژوه

در صورت دسترسی  توانیمي واقعی میسر نشد هادادهسازي ریاضی بود و دسترسی به مدل
 مندبهرهي کرده و از نتایج آن سازادهیپي داخلی هاشرکتي واقعی مدل را براي هادادهبه 
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