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توزیــع و فــروش محصــوالت ،زیرمجموع ـهای از مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن اســت .فــروش چندجانبــه و فــروش انحصــاری
هرکــدام یــک راهبــرد در توزیــع و فــروش محصــوالت هســتند کــه در میــان بیشــتر تولیدکننــدگان و خردهفروشــان یــا
فروشــگاهها در شــرایط مختلــف دیــده میشــوند .یــک سیســتم زنجیــرهی تأمیــن را کــه متشــکل از دو تولیدکننــده ،دو فروشــگاه
و یــک محصــول تولیــدی قابــل جایگزینــی توســط هــر دو تولیدکننــده اســت؛ در نظــر گرفتــه میشــود .هریــک از فروشــگاهها
میتواننــد مســتقل بــوده یــا تحــت اختیــار یکــی از تولیدکننــدگان باشــند .هــر فروشــگاه میتوانــد تنهــا نماینــدهی یــک تولیدکننــده
و نــه هــر دوی آنهــا باشــد .فــرض میکنیــم کمیتــه یکــی از فروشــگاهها بخواهــد محصــول هــر دو تولیدکننــده را بهطــور همزمــان
بفروشــد ،در ایــن صــورت زنجیــرهی تأمیــن مــورد نظــر در شــرایط فــروش چندجانبــه در مقابــل فــروش انحصــاری قرارگرفتــه اســت.
در ایــن میــان فروشــگاههای زیرمجموع ـهای نظامــی نیــز وارد بــازار رقابتــی شــده و بــرای رســاندن محصــوالت بهدســت مشــتریان
و همچنیــن بــرای دســتیابی بــه فــروش و ســود بهینــه بهمنظــور بقــا در بــازار رقابتــی ناچــار بــه رقابــت بــا ســایر فروشگاههاســت.
ایــن پژوهــش بهدنبــال بررســی وجــود تعــادل در خطمشــیهای مختلــف توزیــع محصــول اســت .بهعبارتدیگــر میخواهــد
بدانــد کــه درصــورت وجــود شــرایط مختلــف از انــواع تولیدکننــدگان ،فروشــگاهها و میــزان جایگزینــی محصــوالت ،انتخــاب چــه
بهینــه و متعــادل خواهــد بــود.
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راهبــردی مــدل را بهســوی تعــادل راهنمایــی میکنــد .کــه درنهایــت در درجــات پاییــن جایگزینــی ،فــروش چندجانبــه ،راهبــرد

نظریهبازیها  ،زنجیرهی تأمین  ،فروش چندجانبه ،فروش انحصاری
1

 .1مقدمه

توزیــع و فــروش محصــوالت ،زیرمجموعــهای از مدیریــت

زنجیــرهی تأمیــن اســت .فــروش چندجانبــه و فــروش
انحصــاری هرکــدام یــک اســتراتژی در توزیــع و فــروش
محصــوالت اســت کــه در میــان اکثــر تولیدکننــدگان و

فروشــگاهها در شــرایط مختلــف دیــده میشــود .مهــم اســت

کــه یــک شــرکت در یــک تجــارت متمرکــز بــر مشــتری یک
اســتراتژی توزیــع تعریفشــده داشــته باشــد .یــک اســتراتژی
توزیــع بهطــور خــاص تحــت تأثیــر عناصــر مختلفــی از قبیل

کانالهــای توزیــع و موقعیــت آن اســت .یــک مداخلــه در

کانالهــای توزیــع میتوانــد هزینــهی توزیــع را کاهــش
دهــد بهخصــوص در جاهایــی کــه منابــع عرضــه فــراوان

نباشــد و یــا حملونقــل مشــکل و گــران باشــد ]2[]1[.یــک
سیســتم زنجیــرهی تأمیــن بــا دو تولیدکننــده و دو بــازار

2

خردهفروشــی و یــا فروشــگاه در نظــر گرفتــه میشــود .هــر

دوی ایــن تولیدکننــدگان ،یــک محصــول تولیــد میکننــد

کــه قابــل جایگزینــی بــا محصــول تولیــدی رقیــب اســت.
فــرض میشــود فقــط یکــی از تولیدکننــدگان مالــک یکــی

از فروشــگاهها بــوده و بــازار فــروش دوم مســتقل اســت و

همچنیــن یکــی از تولیدکننــدگان بایــد بــه هــر دو فروشــگاه
محصــول ارائــه دهــد.

البتــه قابلذکــر اســت کــه بــا صرفنظــر از موقعیتهــای
تولیدکننــده و بــازار فــروش ،هریــک از تولیدکننــدگان در

فــروش محصــوالت خــود بــه هــر دو بــازار آزاد هســتند.

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،فــروش چندجانبــه شــرایطی
اســت کــه در آن کمینــه یکــی از فروشــگاهها قصــد
فــروش محصــول هــر دو تولیدکننــده را داشــته باشــد.
ایــن شــرایط دقیق ـاً در مقابــل فــروش انحصــاری قــرار دارد.

 .1مطالعهی مدلهای ریاضی تعارض و همکاری بین تصمیمگیرندگان عاقل و هوشمند.
 .2مدیریت فرایند ایجاد تعادل در پیوند میان مشتری و عرضهکننده و تالش عرضهکننده در تحویل بهترین ارزش به مشتری در کمینه هزینه.

هــدف اصلــی پژوهــش بررســی ایــن مســئله اســت ،کــه

حــل آن پرداختــه اســت :در مــدل اول ،مقــدار تقاضــای

بــه شــرایط رقیــب خــود ،انتخــاب کنــد .همچنیــن مــا بــه

فروشــگاهها ثابــت اســت کــه در ایــن ســناریو ،فروشــگاهها

چندجانبــه هســتیم .تصمیــم بــه فــروش چندجانبــه تنهــا

مقــدار تقاضــا ثابــت و فروشــندگان بــرای تعییــن قیمــت

و بهصــورت خروجــی تعادلــی تعریــف میشــود کــه در آن

تقاضــا و همچنیــن تعییــن قیمــت فروشــگاهها از طریــق

تولیدکننــده در چــه زمانــی فــروش چندجانبــه را بــا توجــه
دنبــال بررســی دالیــل انتخــاب یــا عــدم انتخــاب فــروش

ناشــی از تصمیمــات یکطرفــه از ســوی تولیدکننــده نبــوده

مصرفکننــدگان تصادفــی اســت درحالیکــه قیمــت
ســطح موجــودی را انتخــاب میکننــد .در مــدل دوم،
فروشــگاهها تصمیــم میگیرنــد و در مــدل ســوم ،مقــدار

بــه اهــداف بازیکنــان و قوانیــن حاکــم بــر بــازار بهوجــود
آورد و ســپس بــه حــل مــدل و بهدســت آوردن شــرایط

بهین ـ ه پرداخــت.

پرداختــه اســت ،کــه در آن هــر تولیدکننــده توزیــع و فــروش

محصــوالت خــود را از طریــق یــک فروشــگا ه منحصربهفــرد
انجــام میدهــد .در ایــن مطالعــه تابــع هزینــه و تابــع

نظریهبازیهــا مطالعــهی مدلهــای ریاضــی تعــارض و

تقاضــای خطــی در نظــر گرفتهشــده اســت و قوانینــی در

بههمیــن دلیــل از نظریهبازیهــا بــا عناویــن دیگــری

قرارگرفتــه اســت .نتیج ـهی حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان

همــکاری بیــن تصمیمگیرنــدگان عاقــل و هوشــمند اســت،
نظیــر تحلیــل تعــارض یــا نظری ـهی تصمیمگیــری تعاملــی

نیــز یــاد میشــود .نظریهبازیهــا از روشهــای ریاضــی

مــورد انتظــارات بازیکنــان از رفتــار رقبــا مــورد بررســی

میدهــد کــه بــرای درجــات پاییــن جایگزینــی (کاالهــای

کمتــر رقابتــی) هــر تولیدکننــده محصــول تولیــدی خــود

بهمنظــور تجزیــه و تحلیــل مــواردی اســتفاده میکنــد کــه

را از طریــق فروشــگاههای خــود توزیــع میکنــد (توزیــع

هســتند کــه تصمیــم هریــک از طرفیــن بــر پیامــد طــرف

رقابتیتــر) تولیدکننــدگان محصــول تولیــدی خــود را

دو فــرد یــا بیشــتر ملــزم بــه تصمیمگیــری در شــرایطی

عناصر اصلی در هر بازی عبارتاند از:

متمرکــز) و بــرای درجــات بــاالی جایگزینــی (کاالهــای

بهصــورت غیــر متمرکــز توزیــع میکننــد[.]13

براینجولفســون یــک تحقیــق تجربــی بــرای ماهیــت رقابــت

 .1بازیکــن :فــرد یــا گروهــی از تصمیمگیرنــدگان را دربــر

بیــن فروشــگاههای ســنتی و فروشــگاههای اینترنتــی

 .2قواعــد بــازی کــه شــامل مــوارد فــوق اســت :هــر بازیکــن

بــا اســتفاده از یــک ترکیــب منحصربهفــرد از مجموعــهای

زمــان حرکــت ،چــه انتخابهایــی دارنــد .هــر بازیکــن در

چگونــه و کجــا فروشــگاههای اینترنتــی میتواننــد در

میگیــرد،

چــه زمانــی بایــد حرکــت کنــد .هریــک از بازیکنــان در

زمــان انتخــاب عمــل خــود ،چــه اطالعاتــی دارد،

انجــامداده اســت .در ایــن مطالعــه تــاش شــده اســت کــه

از دادههــا بــه ایــن پرســش پاســخ مناســبی داده شــود کــه

رقابــت بــا فروشــگاههای ســنتی پیــروز شــوند .درنهایــت

 .3خروجیهــا :چــه اتفاقهایــی بــر اثــر انتخــاب بازیکنــان

در ایــن مطالعــه نشــانداده میشــود کــه خریــد اینترنتــی

 .4پیامدهــا :از رخدادن هریــک از خروجیهــا ،چــه مقــدار

توجوی محصــول بیــان
دالیــل آن را هزین ـهی کمتــر جس ـ 

 -2تاریخچه

ت ITرا فرصــت خوبــی
لینبیــناوه فنــاوری اطالعــا 

رخ میدهــد،

عایــد بازیکنــان میشــود.

جذابیــت بیشــتری بــرای مصرفکننــدگان دارد کــه یکــی از

میکنــد[.]8

جینــگ شــاو در پژوهشــی یــک تولیدکننــده را بــا محصوالت

بــرای شــرکتها جهــت ارائــهی کانالهــای فروشــگاهها

متعــدد در نظــر گرفتــه اســت و از طریــق ســه مــدل بــه

فــروش بیشــتر میدانــد .ایــن پژوهــش بــه بررســی اثــرات

تولیــدی مختلــف و توزیــع از طریــق فروشــگاههای
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دیگــر تأثیرگــذار اســت.
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اســتفاده از تئوریبازیهــا ی ـا یــک مــدل رقابتــی بــا توجــه

ســاختارهای توزیــع تعــادل نــش در فــروش انحصــاری

بــه دنبــال بیشینهشــدن ســود خــود هســتند .میتــوان بــا

اســتایلین مطالع ـهای روی تأثیــر جایگزینــی محصــول روی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

همـهی اجــزا ،یعنــی هــم تولیدکننــدگان و هــم فروشــگاهها

فروشــندگان تعییــن میشــود[.]12

اســتفاده از فنــاوری اطالعــات توســط شــرکت فروشــگاهها

در یکپارچهســازی فعالیتهــای کانالهــای مختلــف

در مــدل پیشــنهادی تولیدکننــده را  Miو فروشــگاهها را

مــدل ارائهشــده در ایــن مقالــه اســتدالل میکنــد کــه

 :Miتولیدکنندهی iام

اطالعــات ،بهــرهوری و فنــاوری شــرکت را جهــت توزیــع

بــرای تشــریح موقعیــت تولیدکننــدگان و فروشــگاهها ،از

دانــگ در مطالعــهی خــود تصمیمــات مربــوط بــه

بــوده و هیــچ بــازار فروشــی تحــت اختیار او نیســت ،اســتفاده

دوجانبــه هســتند ،مــورد بررســی قــرارداده اســت .منظــور

کــه یکــی از فروشــگاهها را تحــت اختیــار کامــل دارد،

دو محصــول جایگزیــن یــا مکمــل را تولیــد میکنــد و

بنابرایــن ،دو حالــت متفــاوت یــا بهعبارتــی دیگــر دو

میرســاند .در ایــن مطالعــه بــرای بررســی ایــن مســئله

میآیــد:

ارائه مدل استاندارد رقابتی فروش چند جانبه در مبحث زنجیرههای تامین ...

بــرای فــروش محصــوالت بــه مشــتریان پرداختــه اســت.
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 -3روششناسی

 Riنشــان میدهیــم ،بنابرایــن ،خواهیــم داشــت:
i=1,2

یکپارچهســازی کانالهــای فروشــگاهها از طریــق فنــاوری

 :Riفروشگاههاiام

محصــوالت افزایــش میدهــد[.]11

حــرف  Aجهــت نشــاندادن تولیدکننــدهای کــه مســتقل

i=1,2

قیمتگــذاری خطــی محصوالتــی را کــه در انحصــار

میشــود و از حــرف  Bجهــت نشــاندادن تولیدکننــدهای

از انحصــار دوجانبــه ایــن اســت کــه یــک تولیدکننــده

اســتفاده میشــود.

آن محصــوالت را از طریــق یــک فروشــگاه بــه فــروش

کانــال فــروش بیــن تولیدکننــدگان و فروشــگاههابهوجــود

از یــک بــازی دو مرحلــهای ،استفادهشــده اســت .در

( )B,Aتولیدکنن ـده اول مالــک یکــی از فروشــگاهها بــوده و

اســتراتژی قیمتگــذاری محصوالتــش بهصــورت اســتراتژی

نــدارد )A,B(.تولیدکننــدهی اول هیــچ بــازار فروشــی تحــت

قیمتگــذاری خطــی اســت .در مرحل ـهی دوم بــازی ،بســته

فروشگاههاســت .از یــک بــازی بســطیافتهی ســهمرحلهای

بــا اســتفاده از نظریهبازیهــا ،بــه قیمتگــذاری محصــول

ذکرشــده اســتفادهمیکنیــم .همانطــور کــه مالحظــه

نویــدی و همــکاران در مقالـهای بــا عنوان“ارزیابــی و انتخــاب

هســتند ،پــس بررســی یکــی از آنهــا کافــی اســت .در اینجــا

مرحلــهی اول ،هــر تولیدکننــده بایــد مشــخص کنــد کــه

تولیدکننــدهی دوم هیــچ بــازار فروشــی تحــت اختیــار خــود

قیمتگــذاری خطــی اســت و یــا بهصــورت اســتراتژی عــدم

اختیــار خــود نداشــته و تولیدکننــده دوم مالــک یکــی از

بــه تعــادل نســبی کــه در زنجیــرهی تأمیــن وجــود دارد و

بــرای بررســی فــروش چندجانبــه در هریــک از دو حالــت

خــود میپــردازد[.]9

میشــود خطمشــی توزیــع ( )A,Bو ( )B,Aمتقــارن

تأمینکننــدگان بــا رویکــرد نظریهبازیهــا” بــه بررســی،

خطمشــی ( )B,Aبــرای بررســی انتخابشــده اســت .در

تأمیــن پرداختــه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه در انتخــاب

مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنــد .تولیدکننــدهی نــوع  Aکه

نحــوهی انتخــاب تأمینکننــدگان در مدیریــت زنجیــرهی

مرحلــهی اول بــازی ،هــر تولیدکننــده بایــد فروشــگاههای

تأمینکننــدگان معیارهــا و اهــداف مختلفــی درگیــر

مســتقل از فروشگاههاســت ،میتوانــد بــازار فــروش یــک،

بــا معیارهــای چندگانــه روبـهرو میشــوند .حــال بــرای حــل

او برابــر اســت بــا { .SA={1,2,12تولیدکننــدهی نــوع

هســتند ،پــس ســازمانها بــا یــک مســئلهی تصمیمگیــری

دو یــا هــر دو را انتخــاب کنــد .مجموعــه اســتراتژیهای

ایــن مســئله ،ایــن پژوهــش از فــن بــازی دونفــره بــا مجمــوع

 Bکــه مالــک یکــی از فروشگاههاســت ،میتوانــد بــازار

نســبت بــه روشهــای موجــود ،حجــم محاســباتي کــم و

بهعبارتدیگــر او نمیتوانــد بــه بــازار فروشــی کــه

همچنیــن ،نویــدی و همــکاران در پژوهشــی دیگر به بررســی

تعریــف مســئله ،هــر تولیدکننــده موظــف بــه فــروش مقــدار

اصلــی :قیمــت ،کیفیــت و زمــان تحویل ،بــا اســتفاده ازمبانی

اســت .درنتیجــه مجموعــه اســتراتژیها برابــر اســت بــا

ن مزيــت ايــن روش
صفــر اســتفادهکرده اســت .مهمتریــ 

فــروش تحــت مالکیــت خــود یــا هــر دو را انتخــاب کنــد.

ســهولت اســتفاده از آن بیانشــده اســت[.]6

تحــت اختیــار او نیســت محصــول بفروشــد ،چراکــه طبــق

انتخــاب تأمینکننــدگان ،بــا در نظــر گرفتــن ســه معیــار

کمینـهای از محصــول بــه بــازار فــروش تحــت اختیــار خــود

نظریهبازیهــا پرداختهانــد[.]15[]14

{ SB={1,12یــا { .SB={2,12حــال ،زیــر بازیهــای دو

خطمشــی توزیــع موردنظــر را مشــخص میکنیــم .در دو خطمشــی فــوق ،همانطــور کــه گفتــه شــد ،نــوع  Aســه اســتراتژی

بــرای انتخــاب دارد ،و نــوع  Bدو اســتراتژی بــرای انتخــاب خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه اینکــه کمینــه یکــی از تولیدکننــدگان
بایــد حتم ـاً بــه هــر دو فروشــگاه محصــول ارائــه دهــد پــس چهــار زیربــازی خواهیــم داشــت:
{ (} )B12,A12) (B12,A2) (B12,A1) (B1,A12
{(} )A12,B12) (A12,B2) (A12,B1) (A1,B12

در مرحلـهی دو بــازی ،تولیدکننــدگان قیمــت عمــده فــروش خــود را بــرای ارائـهی محصــول بــه فروشــگاهها تعییــن میکننــد.

در ایــن مرحلــه دو نکتـهی مهــم وجــود دارد ،اول اینکــه تولیدکننــده نــوع  Aهــر اســتراتژی را کــه در مرحلـهی یــک انتخــاب
کنــد ،بایــد حتمـاً یــک قیمــت عم دهفروشــی تعییــن کنــد ،چراکــه او بایــد بــه هــر فروشــگاهی محصــول بفروشــد و همچنیــن

تولیدکننــده زمانــی نیــاز بــه تعریــف قیمــت عمدهفروشــی دارد کــه بخواهــد بــه هــر دو بــازار ،چــه بــازار تحــت مالکیــت خــود و

چــه بــازار مســتقل ،محصــول بفروشــد .او ایــن قیمــت را بــرای بــازار دوم تعییــن میکنــد زیــرا او بــه بــازار تحــت مالکیــت خــود
محصــول نمیفروشــد بلکــه محصــول را در بــازار خــود ارائـهداده و بــه قیمــت فروشــگاه (خردهفروشــی) بــه مشــتری میفروشــد.
تولیدکننــده و بــازار تحــت اختیــارش مســتقل از هــم عمــل نمیکننــد .در مرحلــهی ســه بــازی ،هریــک از فروشــگاهها بــا
انتخــاب مقــدار ســفارش از هــر تولیدکننــده وارد بــازی رقابتــی میشــوند .فروشــگاهها مقــدار ســفارش را تنهــا براســاس

بیشــینهکردن ســود خــود انتخــاب میکنــد.

 :yijمقدار محصولی که توسط تولیدکنندهی iام ،تولید و توسط فروشگاه jام سفارش دادهشده است.
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عمدهفروشــی از ســوی تولیدکننــدهی نــوع  ، Bبســتگی بــه نــوع اســتراتژی انتخابــی او در مرحلــهی یــک دارد .یعنــی ایــن
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تولیدکننــده بــرای هــر دو فروشــگاه قیمــت مشــابهی را در نظــر میگیــرد .دومیــن نکتــه ایــن اســت کــه تعییــن قیمــت

: yI=yi1+yi2.j=1,2کل محصولی که از تولیدکننده  iام سفارش دادهشده است: pi=1-yi-λyk.تابع تقاضا

 :pi .i,k:=1,2قیمــت خردهفروشــی محصــول تولیدشــده توســط تولیدکننــدهی iام :λ .ضریبــی اســت کــه بیــن صفــر تــا
یــک اســت ،نشــاندهندهی درج ـهی جایگزینــی دو محصــول بــا یکدیگــر اســت .اگــر برابــر صفــر باشــد دو محصــول کام ـ ً
ا
جایگزینــی هســتند:cij .قیمــت عمدهفروشــی بــرای محصــول تولیدکننــدهی iام اســت :μ1s.ســود حاصــل بــرای جــزء lام در

شــرایط خطیمشــی sام .حــال بهدنبــال خروجــی تعادلــی هســتیم کــه ســود هم ـهی اجــزا را بیشــینه کنــد ،پــس بــازی روی
زیربازیهــای خطمشــیهای مختلــف انجــام میگیــرد .بــه جهــت حفــظ اختصــار فقــط روش حــل زیربــازی ( )B1,A12را

بیــان میکنیــم و حــل ســایر زیربازیهــا نیــز بههمیــن صــورت خواهــد بــود )B1,A12( .حالتــی اســت کــه تولیدکننــدهی اول،

مالــک فروشــگاه اول و تولیدکننــدهی دوم مســتقل از فروشــگاهها بــوده و بــه هــر دو بــازار فــروش ،محصــول ارائــه میکنــد .پــس

قیمــت عمدهفروشــی  c2را داریــم .تولیدکننــدهی اول ،محصولــش را فقــط بــه فروشــگاه اول کــه تحــت مالکیــت خــودش هســت
توزیــع میکنــد پــس c1=0و  y12=0اســت .بــا در نظــر گرفتــن قیمــت عمدهفروشــی تعیینشــده ،هــر فروشــگاه بهدنبــال

بیشــینهکردن ســود خــود بهصــورت جداگانــه خواهــد بــوده .بــازی بهصــورت برگشــت بــه عقــب حــل میشــود .توابــع ســود
بــرای هــر دو فروشــگاه برابــر میشــود بــا:

μR1= p1y11+(y2-c2)y21
μR2= (p2-c2)y22

ﻃﻮري ﮐﻪ دارﯾﻢ )p1=1-y11-λ(y21+y22و p2=1-(y21+y22)-λy11

μR1= y11-y211-2λy21y11-λy22y11+y21-y221-y22y21-c2y21
μR2= y22-y21y22-y222-λy11y22-c2y22
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متفــاوت بــوده و قابــل جایگزینــی بــا یکدیگــر نیســتند .ولــی اگــر مســاوی یــک باشــد ،دو محصــول کامــ ً
ا مشــابه و قابــل
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با مشتقگیری و بهینهسازی معادالت فوق خواهیم داشت:

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕1

= 1-2y11-2λy21-λy22=0

𝜕𝜕𝜕𝜕11

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕2
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= 1-2λy11-2y21-y22-c2=0
حال با حل معادالت فوق مقادیر  yijها بهدست میآید:

𝜕𝜕𝜕𝜕21

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕2

= 1-y21-2y22-λy11-c2=0

𝜕𝜕𝜕𝜕22

1−𝜆𝜆+𝜆𝜆𝑐𝑐2
2−2𝜆𝜆2

2+𝜆𝜆2 −3𝜆𝜆−𝜆𝜆2 𝑐𝑐2 +2𝑐𝑐2
) 3(2−2𝜆𝜆2
1−𝑐𝑐2
3

=y11
=y21
=y22

در ایــن مرحلــه از بــازی ،فروشــگاه اول بــا تعییــن مقــدار بهینــه  y11و  y21و همچنیــن فروشــگاه دوم بــا تعییــن مقــدار بهینــه

 y22برحســب  c2بهدنبــال بیشــینهکردن ســود خــود هســتند .yij=y*ij(c1,c2) i,j=1,2 .بــا تعییــن مقادیــر بهینــه y*ijهــا

در مرحل ـهی ســوم کــه قســمت قبــل محاســبه کردیــم ،وارد مرحل ـهی دوم بــازی میشــویم .مرحل ـهای کــه هــر تولیدکننــده

براســاس نتایــج بهدس ـتآمده از مرحل ـهی ســوم ،بــا تعییــن قیمــت بهینــه بــه دنبــال بیشــینهکردن ســود خــود اســت .توابــع
ســود تولیدکنندههــا بهصــورت زیــر اســت:

)μM1= p1y*11(c2) + (p2-c2)y*21(c2
)μM2= c2y*21(c2) + c2 y*22(c2
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همانطــور کــه مالحظــه میشــود معادلــهی اول ،ســود تولیدکننــدهی اول ،کامــ ً
ا برابــر بــا ســود فروشــگاه اول اســت پــس

فــوق ،مقادیــر  ciهــا را بهدســت میآوریــم کــه در ایــن اینج ـا فقــط  c2بایــد محاســبه شــود ،کــه بــا کمــک معادلــه ،ســود
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بهینهســازی و مشــتقگیری یکــی از آنهــا کافــی اســت .در ایــن مرحلــه نیــز بــا بهینهســازی و مشــتقگیری معــادالت

تولیدکننــدهی دوم آن را حســاب میکنیــم .بنابرایــن داریــم:

4𝑐𝑐2 −𝜆𝜆2 𝑐𝑐2 −3𝜆𝜆𝑐𝑐2 +𝜆𝜆2 𝑐𝑐 2 2−4𝑐𝑐 2 2

=0
قیمت عمدهفروشی بهینه بهدست میآید:

) 3(2−2𝜆𝜆2

4−𝜆𝜆2 −3𝜆𝜆+2𝜆𝜆2 𝑐𝑐2 −8𝑐𝑐2
) 3(2−2𝜆𝜆2

=μM2

=

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕2
𝜕𝜕𝜕𝜕2

𝜆𝜆4−𝜆𝜆2 −3
8−2𝜆𝜆2

=c*2

پــس از یافتــن ciهــا میتوانیــم مقادیــر بهین ـهی قیمــت فروشــگاهها ،مقادیــر ســفارش بهینــه و ســود بهین ـهی تولیدکننــده و
فروشــگاه هریــک از اجــزا را برحســب  λبهدســت آوریــم .مقادیــر ســفارش بهینــه عبارتانــد از:

𝜆𝜆3 −5𝜆𝜆2 −4𝜆𝜆+8

) y*11= (2−2𝜆𝜆2 )(8−2𝜆𝜆2

9𝜆𝜆3 −𝜆𝜆4 +2𝜆𝜆2 −18𝜆𝜆+8

=y*21

3𝜆𝜆− 𝜆𝜆2 +4

=y*22

) (6−6𝜆𝜆2 )(8−2𝜆𝜆2

24−6𝜆𝜆2

برای قیمتهای بهینه فروشگاهها داریم:

9𝜆𝜆4 −𝜆𝜆5 +5𝜆𝜆3 −33 𝜆𝜆2 −4𝜆𝜆+24
) (4−𝜆𝜆2 )(12−12𝜆𝜆2

سود بهینهی تولیدکنندگان برابر است با:

2𝜆𝜆4 +3𝜆𝜆3 −10 𝜆𝜆2 −3𝜆𝜆+8
) (4−𝜆𝜆2 )(3−3𝜆𝜆2

=p*2

61𝜆𝜆4 −5𝜆𝜆5 −92𝜆𝜆3 −476 𝜆𝜆2 +160𝜆𝜆+640

=μ*M1

𝜆𝜆5 +7𝜆𝜆4 +4𝜆𝜆3 −44 𝜆𝜆2 −32𝜆𝜆+64

=μ*M2

)(140+140𝜆𝜆)(4𝜆𝜆4 +16𝜆𝜆2 +64

)(24+24𝜆𝜆)(𝜆𝜆4 −8𝜆𝜆2 +16

6𝜆𝜆5 −𝜆𝜆6 −30𝜆𝜆3 −15 𝜆𝜆2 +24𝜆𝜆+16
)(36−36𝜆𝜆)(𝜆𝜆4 −8𝜆𝜆2 +16

= μ*R2

همانطورکــه گفتــه شــد بهجهــت حفــظ اختصــار ،فقــط جوابهــای بهینــهی ســه حالــت باقیمانــده ذکــر میشــود .بــرای
حالــت ( )B12 , A1داریــم:

1

C1*=2

𝜆𝜆1−
2

=*C21

1

P1*=2

𝜆𝜆3−

𝜆𝜆2+

)𝜆𝜆y11*=(4+4
y12*=0

1

)𝜆𝜆y21*=(4+4
𝜆𝜆5+3

𝜇𝜇 *R2= 0

)𝜆𝜆𝜇𝜇 *M1=(16+16
𝜆𝜆1−

برای حالت ( )B12,A2داریم:

)𝜆𝜆𝜇𝜇 *M2=(8+8
2
𝜆𝜆* 20−11𝜆𝜆 −9

40−13𝜆𝜆2

= C1

𝜆𝜆3 −11𝜆𝜆2 −10𝜆𝜆+20
40−13𝜆𝜆2

=*C2

𝜆𝜆20−8𝜆𝜆3 −11𝜆𝜆2 +17

=*P1

) (1+𝜆𝜆)(40−13𝜆𝜆2
4 −12𝜆𝜆3 −51𝜆𝜆2 +30𝜆𝜆+60
𝜆𝜆9
) P2*= (2+2𝜆𝜆)(40−13𝜆𝜆2
2
𝜆𝜆* 20−3𝜆𝜆−8
40−13𝜆𝜆2

= y11
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4

=*P2
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و سود بهینهی فروشگاهها برابر میشود با:

=p*1

𝜆𝜆16𝜆𝜆2 −7𝜆𝜆4 −𝜆𝜆3 −8

) y12*=(2−2𝜆𝜆2 )(40−13𝜆𝜆2
𝜆𝜆3 −11𝜆𝜆2 −10𝜆𝜆+20

ارائه مدل استاندارد رقابتی فروش چند جانبه در مبحث زنجیرههای تامین ...

) y22*=(2−2𝜆𝜆2 )(40−13𝜆𝜆2

35𝜆𝜆5 +63𝜆𝜆4 +208𝜆𝜆3 −196𝜆𝜆2 +400
(4+4𝜆𝜆)(40−13𝜆𝜆2 )2

21𝜆𝜆4 −𝜆𝜆5 −80𝜆𝜆3 −340𝜆𝜆2 +400
(2+2𝜆𝜆)(40−13𝜆𝜆2 )2

و درنهایت برای حالت(: )B12,A12

51𝜆𝜆5 +73𝜆𝜆4 −370𝜆𝜆3 −630𝜆𝜆2 +400𝜆𝜆+800
(2+2𝜆𝜆)(40−13𝜆𝜆2 )2

=𝜇𝜇 *R2

=𝜇𝜇 *M2
=𝜇𝜇 *M1

4−2λ2 −2λ
8−λ2

=*C1

𝜆𝜆4−𝜆𝜆2 −3
8−𝜆𝜆2

=*C2

12−2𝜆𝜆−3𝜆𝜆2
) (24−3𝜆𝜆2

=*P1

𝜆𝜆16−3𝜆𝜆2 −6
) (24−3𝜆𝜆2

=*P2

𝜆𝜆4+2

) y11*=(1+𝜆𝜆)(8−𝜆𝜆2
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y12*=0

𝜆𝜆4+3

) y22*=(24−3𝜆𝜆2
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𝜆𝜆4−3𝜆𝜆2 −5

) y 21*=(3+3𝜆𝜆)(8−𝜆𝜆2
9𝜆𝜆2 +24𝜆𝜆+16
9(8−𝜆𝜆2 )2

𝜆𝜆160−27𝜆𝜆3 −75𝜆𝜆2 +40
(9+9𝜆𝜆)(8−𝜆𝜆2 )2
𝜆𝜆32−2𝜆𝜆3 −14𝜆𝜆2 −16
(3+3𝜆𝜆)(8−𝜆𝜆2 )2

=𝜇𝜇 *R2

=𝜇𝜇 *M1
=𝜇𝜇 *M2

بــا حــل بــازی ،بهترتیــب ارائهشــده ( برگشــت بــه عقــب) تضمیــن میشــود کــه نتیج ـهی بهدســت آمــده یــک تعــادل نــش
خواهــد بــود.

 -4نتایج

پــس از تعییــن تعــادالت نــش و یافتــن مقادیــر بهینــه متغیرهــا برحســب ضرایــب جایگزینــی محصــوالت یــا همــان  λدر همـهی
زیربازیهــا ،حــال بایــد بهدنبــال یافتــن انتخــاب بهینــه در خطمشــی توزیــع باشــیم .بــرای ای ـنکار ،بــا اســتفاده از جوابهــای

بهین ـهی بهدســت آمــده ،بازههــای مختلــف  λرا مــورد بررســی قــرارداده و در هــر بــازه بهتریــن انتخــاب یــا همــان انتخــاب
تعادلــی کــه بــرای هریــک از اجــزای بهینــه باشــد ،تعییــن میشــود .همانطــور کــه قبــ ً
ا ذکــر شــد ،در ایــن خطمشــی،

تولیدکننــدهی اول کــه مالــک یکــی از فروشگاههاســت
بایــد حتمــاً یــک مقــدار کمینــهای از محصوالتــش را در

ورود بــه فــروش چندجانبــه را انتخــاب کننــد .البتــه قابــل

فــروش محصــول بــه بــازار دیگــر بــود ،بایــد یــک قیمــت

میــزان جایگزینــی محصــول توزیــع فــروش چندجانبــه

بــازار تحــت اختیــار خــود ارائهکــرده و اگــر مایــل بــه
عمدهفروشــی بــرای بــازار دوم تعییــن کنــد .بــا بررســی
بــازی ،نتایــج بــه ایــن صــورت اســت ،اگــر ، 0 ≤λ< 0/5

باشــد آنگاه ( )B12,A12تنهــا تعــادل نــش خواهــد بــود اگــر

تولیدکننــدگان و خردهفروشــان ،بایــد از نظــر اســتراتژیکی

ذکــر اســت کــه در ایــنخطمشــی و درصــورت پایینبــودن

دوســویه خواهــد بــود ،یعنــی هــر دو تولیدکننــده بــه هــر دو
فروشــگاه محصــول ارائــه میدهنــد.

 -5منابع

اگــر  0/5≤λ< 1باشــد هیچیــک از حــاالت بررسیشــده

.2باســو ،ران :مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن (مفاهیــم ،نظریههــا

میتــوان چنیــن تحلیــل کــرد کــه ،تولیدکننــدهی دوم

مهرباننشــر ،چــاپ دوم.1390،

دارای تعــادل نــش نیســت .بــا توجــه بــه نتایــج بهدسـتآمده
کــه از نــوع Aاســت ،هیــچگاه نبایــد محصــوالت خــود را

و کاربردهــا) ،ترجمــه :دکتــر حســین صفــرزاده ،انتشــارات

.3فــدوی ،عارفــه :پژوهــش عملیاتــی ،انتشــارات نــگاه دانــش،

بهصــورت انحصــاری بــه بــازار فروشــی کــه تحــت مالکیــت

چــاپ چهــارم.1387،

هــم تولیدکننــدهی دوم درصــورت قابلیــت جایگزینــی بــاالی

پاتریــس ،چــاپ ســوم.1385 ،

تولیدکننــدهی اول اســت بفروشــد .تولیدکننــدهی اول و

محصــوالت نمیتــوان انتظــار وقــوع فــروش چندجانبــه را
داشــته باشــند ،چراکــه در ایــنشــرایط توزیــع انحصــاری
محصــوالت باعــث تعدیــل در اثــر رقابتــی شــده و گزینـهای

.5نویــدی ،حمیدرضــا ،مدخلــی بــر نظریهبازیهــا ،انتشــارات
دانشــگاه شــاهد ،چاپ اول.1390،

.6نویــدی ،حمیدرضــا ،ارزیابــی و انتخــاب تأمینکننــدگان بــا
رویکــرد نظریهبازیهــا ،کنفرانــس بینالمللــی لجســتیک و

همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد کــه فــروش چندجانبــه

زنجیرهی تأمیــن.1389،

ضریــب جایگزینــی پایینــی را داشــته باشــند .در این شــرایط

ترجمــهی محســن شــیخ ســجادیه و محمدرضــا اکبــری

زمانــی بهعنــوان تعــادل انتخــاب میشــود کــه محصــوالت،
تولیدکننــدهای کــه یــک بــازار فــروش را در مالکیــت خــود
دارد ،محصــوالت رقیبــش را نیــز در کنــار محصــوالت خــود

بهفــروش میرســاند .فــروش چندجانب ـهی یــک اســتراتژی

اســت کــه در میــان اکثــر تولیدکننــدگان و بازارهــای فــروش
در شــرایط مختلــف دیــده میشــود .در پژوهــش ارائهشــده

تحلیلــی کامــل از فــروش چندجانبــه بــا در نظــر گرفتــن
میــزان قابلیــت جایگزینــی محصــوالت ارائــهشــده اســت.

همچنیــن بــا اســتفاده از یــک مــدل تئوریبازیهــا نشــان
دادیــم کــه در شــرایط وجــود دو تولیدکننــده و دو فروشــگاه

اســتفاده از فــروش چندجانبــه همــواره بهعنــوان یــک
ی ()B,Aاســت .درواقــع در ایــن
تعــادل نــش در خطمشــ 

.7هوگــوس ،میشــائیل :اصــول و مبانــی زنجیــرهی تأمیــن،
جــوکار ،انتشــارات آدینــه ،چــاپ اول.1387،

8. Brynjolfsson, E., Hu, Y., Rahman, M.S, Battle
of the retail channels: how product selection and
geography drive cross-channel competition. Manage-ment Science 55 (11), 1755–1765,2009.
9. Dong, L., Narasimhan, C, Zhu, K., Product line
pricing in a supply chain. Management Science
55 (10), 1704-1717,2009.
10. Lee, E., Staelin, R,Vertical strategic interation:
implication for channel pricing strategy. Marketing Science 16 185–207,1997.

شــرایط ،تحلیلهــا بــه تولیدکننــدگان پیشــنهاد میکنــد

کــه بــا در نظــر گرفتــن یــک رفتــار بازیگونــه میــان
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بــا ارجحیــت باالتــر بــرای هــر دو تولیدکننــده خواهــد بــود.
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نــش خواهــد بــود.

زنجیرانــی فراهانــی ،انتشــارات ترمــه ،چــاپ دوم.1386 ،

خواهنــد بــود .اگــر  λ=0/5باشــد آنــگاه ( )B1,A12تعــادل

برنامهریــزی پیشــرفته ،مترجمــان :شــیرین عســگری و رضــا

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 λ =0/3باشــد آنــگاه ( )B12,A12و ( )B1,A12تعــادل نــش
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