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توزیــع و فــروش محصــوالت، زیرمجموعــه ای از مدیریــت زنجیــره ی تأمیــن اســت. فــروش چندجانبــه و فــروش انحصــاری 
ــا  ــان ی ــدگان و خرده فروش ــتر تولیدکنن ــان بیش ــه در می ــتند ک ــوالت هس ــروش محص ــع و ف ــرد در توزی ــک راهب ــدام ی هرک

فروشــگاه ها در شــرایط مختلــف دیــده می شــوند. یــک سیســتم زنجیــره ی تأمیــن را کــه متشــکل از دو تولیدکننــده، دو فروشــگاه 
ــگاه ها  ــک از فروش ــود. هر ی ــه می ش ــر گرفت ــت؛ در نظ ــده اس ــر دو تولیدکنن ــط ه ــی توس ــل جایگزین ــدی قاب ــول تولی ــک محص و ی
می تواننــد مســتقل بــوده یــا تحــت اختیــار یکــی از تولیدکننــدگان باشــند. هــر فروشــگاه می توانــد تنهــا نماینــده ی یــک تولیدکننــده 
و نــه هــر دوی آن هــا باشــد. فــرض می کنیــم کمیتــه یکــی از فروشــگاه ها بخواهــد محصــول هــر دو تولیدکننــده را به طــور هم زمــان 
بفروشــد، در ایــن صــورت زنجیــره ی تأمیــن مــورد نظــر در شــرایط فــروش چندجانبــه در مقابــل فــروش انحصــاری قرارگرفتــه اســت. 
در ایــن میــان فروشــگاه های زیرمجموعــه ای نظامــی نیــز وارد بــازار رقابتــی شــده و بــرای رســاندن محصــوالت به دســت مشــتریان 
و همچنیــن بــرای دســتیابی بــه فــروش و ســود بهینــه به منظــور بقــا در بــازار رقابتــی ناچــار بــه رقابــت بــا ســایر فروشگاه هاســت. 
ــد  ــر می خواه ــت. به عبارت دیگ ــول اس ــع محص ــف توزی ــی های مختل ــادل در خط مش ــود تع ــی وج ــال بررس ــش به دنب ــن پژوه ای
ــواع تولیدکننــدگان، فروشــگاه ها و میــزان جایگزینــی محصــوالت، انتخــاب چــه  ــد کــه در صــورت وجــود شــرایط مختلــف از ان بدان
راهبــردی مــدل را به ســوی تعــادل راهنمایــی می کنــد. کــه درنهایــت در درجــات پاییــن جایگزینــی، فــروش چندجانبــه، راهبــرد 

بهینــه و متعــادل خواهــد بــود.

واژگان کلیدی:
نظریه بازی ها1، زنجیره ی تأمین2، فروش چندجانبه ، فروش انحصاری

1. مقدمه
ــت  ــه ای از مدیری ــوالت، زیرمجموع ــروش محص ــع و ف توزی
زنجیــره ی تأمیــن اســت. فــروش چندجانبــه و فــروش 
ــروش  ــع و ف ــتراتژی در توزی ــک اس ــدام ی ــاری هرک انحص
ــدگان و  ــر تولیدکنن ــان اکث ــه در می ــت ک ــوالت اس محص
فروشــگاه ها در شــرایط مختلــف دیــده می شــود. مهــم اســت 
کــه یــک شــرکت در یــک تجــارت متمرکــز بــر مشــتری یک 
اســتراتژی توزیــع تعریف شــده داشــته باشــد. یــک اســتراتژی 
توزیــع به طــور خــاص تحــت تأثیــر عناصــر مختلفــی از قبیل 
ــه در  ــک مداخل ــت. ی ــت آن اس ــع و موقعی ــای توزی کانال ه
ــش  ــع را کاه ــه ی توزی ــد هزین ــع می توان ــای توزی کانال ه
ــراوان  ــه ف ــع عرض ــه مناب ــی ک ــوص در جاهای ــد به خص ده
نباشــد و یــا حمل ونقــل مشــکل و گــران باشــد.]1[]2[ یــک 
ــازار  ــده و دو ب ــا دو تولیدکنن ــن ب ــره ی تأمی ــتم زنجی سیس

خرده فروشــی و یــا فروشــگاه در نظــر گرفتــه می شــود. هــر 
ــد  ــد می کنن ــک محصــول تولی ــدگان، ی ــن تولیدکنن دوی ای
ــدی رقیــب اســت.  ــا محصــول تولی ــی ب ــل جایگزین ــه قاب ک
فــرض می شــود فقــط یکــی از تولیدکننــدگان مالــک یکــی 
ــت و  ــتقل اس ــروش دوم مس ــازار ف ــوده و ب ــگاه ها ب از فروش
همچنیــن یکــی از تولیدکننــدگان بایــد بــه هــر دو فروشــگاه 

ــه دهــد.  محصــول ارائ
ــای  ــر از موقعیت ه ــا صرف نظ ــه ب ــت ک ــر اس ــه قابل ذک البت
ــدگان در  ــک از تولیدکنن ــروش، هر ی ــازار ف ــده و ب تولیدکنن
ــتند.  ــازار آزاد هس ــر دو ب ــه ه ــود ب ــوالت خ ــروش محص ف
ــه شــرایطی  ــروش چندجانب ــوق، ف ــب ف ــه مطال ــا توجــه ب ب
از فروشــگاه ها قصــد  اســت کــه در آن کمینــه یکــی 
فــروش محصــول هــر دو تولیدکننــده را داشــته باشــد. 
ایــن شــرایط دقیقــاً در مقابــل فــروش انحصــاری قــرار دارد. 

1. مطالعه ی مدل های ریاضی تعارض و همکاری بین تصمیم گیرندگان عاقل و هوشمند.
2. مدیریت فرایند ایجاد تعادل در پیوند میان مشتری و عرضه کننده  و تاش عرضه کننده در تحویل بهترین ارزش به مشتری در کمینه هزینه.
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ــه  ــت، ک ــئله اس ــن مس ــی ای ــش بررس ــی پژوه ــدف اصل ه
تولیدکننــده در چــه زمانــی فــروش چندجانبــه را بــا توجــه 
بــه شــرایط رقیــب خــود، انتخــاب کنــد. همچنیــن مــا بــه 
ــروش  ــدم انتخــاب ف ــا ع ــل انتخــاب ی ــال بررســی دالی دنب
ــا  ــه تنه ــروش چندجانب ــه ف ــم ب ــه هســتیم. تصمی چندجانب
ناشــی از تصمیمــات یک طرفــه از ســوی تولیدکننــده نبــوده 
ــه در آن  ــود ک ــف می ش ــی تعری ــی تعادل و به صــورت خروج
همــه ی اجــزا، یعنــی هــم تولیدکننــدگان و هــم فروشــگاه ها 
ــا  ــوان ب ــال بیشینه شــدن ســود خــود هســتند. می ت ــه دنب ب
ــا توجــه  اســتفاده از تئوری بازی هــا یــا  یــک مــدل رقابتــی ب
ــود  ــازار به وج ــر ب ــم ب ــن حاک ــان و قوانی ــداف بازیکن ــه اه ب
ــرایط  ــت آوردن ش ــدل و به دس ــل م ــه ح ــپس ب آورد و س

ــه  پرداخــت.  بهین
تعــارض و  نظریه بازی هــا  مطالعــه ی مدل هــای ریاضــی 
همــکاری بیــن تصمیم گیرنــدگان عاقــل و هوشــمند اســت، 
به همیــن دلیــل از نظریه بازی هــا بــا عناویــن دیگــری 
ــا نظریــه ی تصمیم گیــری تعاملــی  نظیــر تحلیــل تعــارض ی
نیــز یــاد می شــود. نظریه بازی هــا از روش هــای ریاضــی 
به منظــور تجزیــه و تحلیــل مــواردی اســتفاده می کنــد کــه 
ــرایطی  ــری در ش ــه تصمیم گی ــزم ب ــتر مل ــا بیش ــرد ی دو ف
ــر پیامــد طــرف  هســتند کــه تصمیــم هر یــک از طرفیــن ب

ــذار اســت. دیگــر تأثیرگ
عناصر اصلی در هر بازی عبارت اند از:

ــر  ــدگان را درب ــی از تصمیم گیرن ــا گروه ــرد ی ــن: ف 1. بازیک
می گیــرد،

2. قواعــد بــازی کــه شــامل مــوارد فــوق اســت: هــر بازیکــن 
ــان در  ــک از بازیکن ــد. هر ی ــت کن ــد حرک ــی بای ــه زمان چ
ــن در  ــر بازیک ــد. ه ــی دارن ــه انتخاب های ــت، چ ــان حرک زم

ــی دارد، ــان انتخــاب عمــل خــود، چــه اطاعات زم
ــان  ــر انتخــاب بازیکن ــر اث ــی ب ــا: چــه اتفاق های 3. خروجی ه

رخ می دهــد،
ــدار  ــه مق ــا، چ ــک از خروجی ه ــا: از رخ دادن هر ی 4. پیامده

ــود.  ــان می ش ــد بازیکن عای
2- تاریخچه

جینــگ شــاو در پژوهشــی یــک تولیدکننــده را بــا محصوالت 
فروشــگاه ها ی  طریــق  از  توزیــع  و  مختلــف  تولیــدی 
ــه  ــدل ب ــه م ــق س ــت و از طری ــه اس ــر گرفت ــدد در نظ متع

ــای  ــدار تقاض ــدل اول، مق ــت: در م ــه اس ــل آن پرداخت ح
قیمــت  درحالی کــه  اســت  تصادفــی  مصرف کننــدگان 
ــن ســناریو، فروشــگاه ها  ــه در ای ــت اســت ک فروشــگاه ها ثاب
انتخــاب می کننــد. در مــدل دوم،  را  ســطح موجــودی 
ــت  ــن قیم ــرای تعیی ــندگان ب ــت و فروش ــا ثاب ــدار تقاض مق
ــدار  ــوم، مق ــدل س ــد و در م ــم می گیرن ــگاه ها تصمی فروش
ــق  ــگاه ها از طری ــت فروش ــن قیم ــن تعیی ــا و همچنی تقاض

فروشــندگان تعییــن می شــود]12[.
اســتایلین مطالعــه ای روی تأثیــر جایگزینــی محصــول روی 
ســاختارهای توزیــع تعــادل نــش در فــروش انحصــاری 
پرداختــه اســت، کــه در آن هــر تولیدکننــده توزیــع و فــروش 
محصــوالت خــود را از طریــق یــک فروشــگاه  منحصربه فــرد 
انجــام می دهــد. در ایــن مطالعــه تابــع هزینــه و تابــع 
ــی در  ــت و قوانین ــده اس ــر گرفته ش ــی در نظ ــا ی خط تقاض
ــی  ــورد بررس ــا م ــار رقب ــان از رفت ــارات بازیکن ــورد انتظ م
قرارگرفتــه اســت. نتیجــه ی حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان 
ــای  ــی )کااله ــن جایگزین ــرای درجــات پایی ــه ب ــد ک می ده
ــدی خــود  ــده محصــول تولی ــر تولیدکنن ــی( ه ــر رقابت کمت
ــع  ــد )توزی ــع می کن ــود توزی ــگا ه های خ ــق فروش را از طری
ــای  ــی )کااله ــاالی جایگزین ــات ب ــرای درج ــز( و ب متمرک
را  تولیــدی خــود  تولیدکننــدگان محصــول  رقابتی تــر( 

به صــورت غیــر متمرکــز توزیــع می کننــد]13[. 
براینجولفســون یــک تحقیــق تجربــی بــرای ماهیــت رقابــت 
اینترنتــی  فروشــگاه ها ی  و  ســنتی  فروشــگاه ها ی  بیــن 
انجــام داده اســت. در ایــن مطالعــه تــاش شــده اســت کــه 
ــه ای  ــرد از مجموع ــب منحصربه ف ــک ترکی ــتفاده از ی ــا اس ب
از داده هــا بــه ایــن پرســش پاســخ مناســبی داده شــود کــه 
در  می تواننــد  اینترنتــی  فروشــگاه های  و کجــا  چگونــه 
ــت  ــوند. درنهای ــروز ش ــنتی پی ــگاه های س ــا فروش ــت ب رقاب
ــی  ــد اینترنت ــه خری ــه نشــان داده می شــود ک ــن مطالع در ای
جذابیــت بیشــتری بــرای مصرف کننــدگان دارد کــه یکــی از 
دالیــل آن را هزینــه ی کمتــر جســت و جو ی محصــول بیــان 

می کنــد]8[ .
خوبــی  فرصــت  را   IT اطاعــات فنــاوری  لین بیــن اوه 
بــرای شــرکت ها جهــت ارائــه ی کانال هــای فروشــگاه ها 
درنهایــت  و  مشــتریان  بــا  ارتبــاط  افزایــش  به منظــور 
ــرات  ــه بررســی اث ــن پژوهــش ب ــد. ای ــروش بیشــتر می دان ف
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ــات توســط شــرکت فروشــگاه ها  ــاوری اطاع اســتفاده از فن
مختلــف  کانال هــای  فعالیت هــای  یکپارچه ســازی  در 
ــت.  ــه اس ــتریان پرداخت ــه مش ــوالت ب ــروش محص ــرای ف ب
مــدل ارائه شــده در ایــن مقالــه اســتدالل می کنــد کــه 
ــاوری  ــق فن ــگاه ها از طری ــای فروش ــازی کانال ه یکپارچه س
ــع  ــت توزی ــرکت را جه ــاوری ش ــره وری و فن ــات، به اطاع

افزایــش می دهــد]11[ . محصــوالت 
بــه  مربــوط  تصمیمــات  خــود  مطالعــه ی  در    دانــگ 
انحصــار  در  کــه  را  محصوالتــی  خطــی  قیمت گــذاری 
ــرار داده اســت. منظــور  ــورد بررســی ق ــه هســتند ، م دوجانب
از انحصــار دوجانبــه ایــن اســت کــه یــک تولیدکننــده 
دو محصــول جایگزیــن یــا مکمــل را تولیــد می کنــد و 
آن محصــوالت را از طریــق یــک فروشــگاه بــه فــروش 
ــئله  ــن مس ــی ای ــرای بررس ــه ب ــن مطالع ــاند. در ای می رس
در  اســت.  استفاده شــده  مرحلــه ای،  دو  بــازی  یــک  از 
ــه  ــد ک ــخص کن ــد مش ــده بای ــر تولیدکنن ــه ی اول، ه مرحل
اســتراتژی قیمت گــذاری محصوالتــش به صــورت اســتراتژی 
قیمت گــذاری خطــی اســت و یــا به صــورت اســتراتژی عــدم 
قیمت گــذاری خطــی اســت. در مرحلــه ی دوم بــازی، بســته 
ــن وجــود دارد و  ــره ی تأمی ــه در زنجی ــادل نســبی ک ــه تع ب
ــول  ــذاری محص ــه قیمت گ ــا، ب ــتفاده از نظریه بازی ه ــا اس ب

می پــردازد]9[ . خــود 
نویــدی و همــکاران در مقالــه ای بــا عنوان“ارزیابــی و انتخــاب 
ــی،  ــه بررس ــا ” ب ــرد نظریه بازی ه ــا رویک ــدگان ب تأمین کنن
ــره ی  ــت زنجی ــدگان در مدیری ــاب تأمین کنن ــوه ی انتخ نح
ــه در انتخــاب  ــه این ک ــه ب ــا توج ــه اســت. ب ــن پرداخت تأمی
درگیــر  مختلفــی  اهــداف  و  معیارهــا  تأمین کننــدگان 
هســتند، پــس ســازمان ها بــا یــک مســئله ی تصمیم گیــری 
بــا معیارهــای چندگانــه روبــه رو می شــوند. حــال بــرای حــل 
ایــن مســئله، ایــن پژوهــش از فــن بــازی دونفــره بــا مجمــوع 
ــن روش  ــت ای ــن  مزی ــت. مهم تری ــتفاده کرده اس ــر اس صف
ــم و  ــباتي ک ــم محاس ــود، حج ــای موج ــه روش ه ــبت ب نس

ــت ]6[ . ــده اس ــتفاده از آن بیان ش ــهولت اس س
 همچنیــن، نویــدی و همــکاران در پژوهشــی دیگر به بررســی 
ــار  ــه معی ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــدگان، ب ــاب تأمین کنن انتخ
اصلــی: قیمــت، کیفیــت و زمــان تحویل، بــا اســتفاده از مبانی 

پرداخته انــد]14[]15[. نظریه بازی هــا 

3- روش شناسی 
ــگاه ها را  ــده را Mi  و فروش ــنهادی تولیدکنن ــدل پیش در م

ــت: ــم داش ــن، خواهی ــم، بنابرای ــان می دهی Ri نش
i=1,2            امi تولیدکننده ی :Mi

i=1,2              امiفروشگاه ها :Ri
ــگاه ها، از  ــدگان و فروش ــت تولیدکنن ــریح موقعی ــرای تش  ب
ــتقل  ــه مس ــده ای ک ــان دادن تولیدکنن ــت نش ــرف A جه ح
بــوده و هیــچ بــازار فروشــی تحــت اختیار او نیســت، اســتفاده 
ــده ای  ــان دادن تولیدکنن ــت نش ــرف B جه ــود و از ح می ش
کــه یکــی از فروشــگاه ها را تحــت اختیــار کامــل دارد، 

اســتفاده می شــود.
بنابرایــن، دو حالــت متفــاوت یــا به عبارتــی  دیگــر دو 
ــدگان و فروشــگاه ها  به وجــود  ــن تولیدکنن ــروش بی ــال ف کان

می آیــد:
(B,A) تولید کننــد ه اول مالــک یکــی از فروشــگاه ها بــوده و 

تولیدکننــده ی دوم هیــچ بــازار فروشــی تحــت اختیــار خــود 
نــدارد.(A,B) تولیدکننــده ی اول هیــچ بــازار فروشــی تحــت 
ــی از  ــک یک ــده دوم مال ــته و تولیدکنن ــود نداش ــار خ اختی
ــه مرحله ای  ــط یافته ی س ــازی بس ــک ب ــت. از ی فروشگاه ها س
ــت  ــک از دو حال ــه در هر ی ــروش چندجانب ــی ف ــرای بررس ب
ذکرشــده اســتفاده  می کنیــم. همان طــور کــه ماحظــه 
متقــارن   (B,A) و   (A,B) توزیــع  خط مشــی  می شــود 
هســتند، پــس بررســی یکــی از آن هــا کافــی اســت. در اینجــا 
ــت. در  ــده اس ــی انتخاب ش ــرای بررس ــی (B,A) ب خط مش
ــگاه های  ــد فروش ــده بای ــر تولیدکنن ــازی، ه ــه ی اول ب مرحل
مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنــد. تولیدکننــده ی نــوع A که 
ــک ،  ــروش ی ــازار ف ــد ب ــت، می توان ــتقل از فروشگاه ها س مس
ــتراتژی های  ــه اس ــد. مجموع ــاب کن ــر دو را انتخ ــا ه دو ی
او برابــر اســت بــا }SA={1,2,12. تولیدکننــده ی نــوع 
B کــه مالــک یکــی از فروشگاه هاســت، می توانــد بــازار 
ــد.  ــر دو را انتخــاب کن ــا ه ــت خــود ی ــروش تحــت مالکی ف
کــه  فروشــی  بــازار  بــه  نمی توانــد  او  به عبارت دیگــر 
ــار او نیســت محصــول بفروشــد، چراکــه طبــق  تحــت اختی
تعریــف مســئله، هــر تولیدکننــده موظــف بــه فــروش مقــدار 
کمینــه ای از محصــول بــه بــازار فــروش تحــت اختیــار خــود 
ــا  ــت ب ــر اس ــتراتژی ها براب ــه اس ــه مجموع ــت. درنتیج اس
ــای دو  ــر بازی ه ــال، زی ــا }SB={2,12. ح }SB={1,12 ی
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خط مشــی توزیــع موردنظــر را مشــخص می کنیــم. در دو خط مشــی فــوق، همان طــور کــه گفتــه شــد، نــوع A ســه اســتراتژی 
بــرای انتخــاب دارد، و نــوع B دو اســتراتژی بــرای انتخــاب خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه اینکــه کمینــه یکــی از تولیدکننــدگان 

ــم داشــت:  ــازی خواهی ــار زیر ب ــس چه ــه دهــد پ ــه هــر دو فروشــگاه محصــول ارائ ــاً ب ــد حتم بای
{ (B12,A12)  (B12,A2) (B12,A1)  (B1,A12) {

{ (A12,B12)  (A12,B2)  (A12,B1)  (A1,B12){

در مرحلــه ی دو بــازی، تولیدکننــدگان قیمــت عمــده فــروش خــود را بــرای ارائــه ی محصــول بــه فروشــگاه ها تعییــن می کننــد. 
در ایــن مرحلــه دو نکتــه ی مهــم وجــود دارد، اول اینکــه تولیدکننــده نــوع A هــر اســتراتژی را کــه در مرحلــه ی یــک انتخــاب 
کنــد، بایــد حتمــاً یــک قیمــت عمد ه فروشــی تعییــن کنــد، چراکــه او بایــد بــه هــر فروشــگاهی محصــول بفروشــد و همچنیــن 
ــت  ــن قیم ــه تعیی ــت ک ــن اس ــه ای ــن نکت ــرد. دومی ــر می گی ــابهی را در نظ ــت مش ــگاه قیم ــر دو فروش ــرای ه ــده ب تولیدکنن
ــن  ــی ای ــک دارد. یعن ــه ی ی ــی او در مرحل ــتراتژی انتخاب ــوع اس ــه ن ــوع B ، بســتگی ب ــده ی ن عمده فروشــی از ســوی تولیدکنن
تولیدکننــده زمانــی نیــاز بــه تعریــف قیمــت عمده فروشــی 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 می کنــد زیــرا او بــه بــازار تحــت مالکیــت خــود 
محصــول نمی فروشــد بلکــه محصــول را در بــازار خــود ارائــه داده و بــه قیمــت فروشــگاه )خرده فروشــی( بــه مشــتری می فروشــد. 
ــا  ــگاه ها ب ــک از فروش ــازی، هر ی ــه ب ــه ی س ــد. در مرحل ــل نمی کنن ــم عم ــتقل از ه ــارش مس ــت اختی ــازار تح ــده و ب تولیدکنن
ــاس  ــا بر اس ــفارش را تنه ــدار س ــگاه ها مق ــوند. فروش ــی می ش ــازی رقابت ــده وارد ب ــر تولیدکنن ــفارش از ه ــدار س ــاب مق انتخ

ــد. ــاب می کن ــود انتخ ــود خ ــینه  کردن س بیش
yij: مقدار محصولی که توسط تولیدکننده ی iام، تولید و توسط فروشگاه  jام سفارش داده شده است.

yI=yi1+yi2.j=1,2 :کل محصولی که از تولیدکننده i ام سفارش داده شده است.pi=1-yi-λyk :تابع تقاضا
ــا  ــر ت ــن صف ــه بی ــت ک ــی اس ــده ی iام. λ: ضریب ــط تولیدکنن ــده توس ــول تولیدش ــی محص ــت خرده فروش pi .i,k:=1,2: قیم
ــًا  ــر باشــد دو محصــول کام ــر صف ــر براب ــر اســت. اگ ــا یکدیگ ــی دو محصــول ب ــک اســت، نشــان دهنده ی درجــه ی جایگزین ی
ــل  ــًا مشــابه و قاب ــک باشــد، دو محصــول کام ــر مســاوی ی ــی اگ ــر نیســتند. ول ــا یکدیگ ــی ب ــل جایگزین ــوده و قاب ــاوت ب متف
جایگزینــی هســتند. cij:قیمــت عمده فروشــی بــرای محصــول تولیدکننــده ی  iام اســت.μ1s: ســود حاصــل بــرای جــزء  lام در 
شــرایط خطی مشــی sام. حــال به دنبــال خروجــی تعادلــی هســتیم کــه ســود همــه ی اجــزا را بیشــینه کنــد، پــس بــازی روی 
ــازی (B1,A12) را  ــل زیر ب ــط روش ح ــار فق ــظ اختص ــت حف ــه جه ــرد. ب ــام می گی ــف انج ــی های مختل ــای خط مش زیر بازی ه
بیــان می کنیــم و حــل ســایر زیر بازی هــا نیــز به همیــن صــورت خواهــد بــود. (B1,A12) حالتــی اســت کــه تولیدکننــده ی اول، 
مالــک فروشــگاه اول و تولیدکننــده ی دوم مســتقل از فروشــگاه ها بــوده و بــه هــر دو بــازار فــروش، محصــول ارائــه می کنــد. پــس 
قیمــت عمده فروشــی c2 را داریــم. تولیدکننــده ی اول، محصولــش را فقــط بــه فروشــگاه اول کــه تحــت مالکیــت خــودش هســت 
ــال  ــگاه به دنب ــر فروش ــده، ه ــی تعیین ش ــت عمده فروش ــن قیم ــر گرفت ــا در نظ ــت. ب ــسc1=0 و  y12=0 اس ــد پ ــع می کن توزی
ــع ســود  ــه عقــب حــل می شــود. تواب ــازی به صــورت برگشــت ب ــوده. ب ــه خواهــد ب بیشــینه کردن ســود خــود به صــورت جداگان

ــا: ــر می شــود ب ــرای هــر دو فروشــگاه براب  μR1= p1y11+(y2-c2)y21ب
μR2= (p2-c2)y22

 p2=1-(y21+y22)-λy11و p1=1-y11-λ(y21+y22)ه داریمطوري ک

 

μR1= y11-y2
11-2λy21y11-λy22y11+y21-y2

21-y22y21-c2y21

μR2= y22-y21y22-y2
22-λy11y22-c2y22
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با مشتق گیری و بهینه سازی معادالت فوق خواهیم داشت:

حال با حل معادالت فوق مقادیر yij ها به دست می آید:

در ایــن مرحلــه از بــازی، فروشــگاه اول بــا تعییــن مقــدار بهینــه y11  و  y21 و همچنیــن فروشــگاه دوم بــا تعییــن مقــدار بهینــه 
ــا  ــهy*ij ه ــر بهین ــن مقادی ــا تعیی ــتند. yij=y*ij(c1,c2) i,j=1,2. ب ــود هس ــود خ ــینه کردن س ــال بیش ــب c2 به دنب y22 برحس

ــه ای کــه هــر تولیدکننــده  ــازی می شــویم. مرحل ــه ی دوم ب ــم، وارد مرحل ــه ی ســوم کــه قســمت قبــل محاســبه کردی در مرحل
ــا تعییــن قیمــت بهینــه بــه دنبــال بیشــینه کردن ســود خــود اســت. توابــع  براســاس نتایــج به دســت آمده از مرحلــه ی ســوم، ب

ــت: ــر اس ــورت زی ــا به ص ــود تولیدکننده ه س

ــس  ــت پ ــگاه اول اس ــود فروش ــا س ــر ب ــًا براب ــده ی اول، کام ــود تولیدکنن ــه ی اول، س ــود معادل ــه می ش ــه ماحظ ــور ک همان ط
ــادالت  ــتق گیری مع ــازی و مش ــا بهینه س ــز ب ــه نی ــن مرحل ــت. در ای ــی اس ــا کاف ــی از آن ه ــتق گیری یک ــازی و مش بهینه س
ــه، ســود  ــا کمــک معادل ــد محاســبه شــود، کــه ب ــن اینجــا  فقــط  c2 بای ــم کــه در ای ــر ci  هــا را به دســت می آوری ــوق، مقادی ف

ــم: ــن داری ــم. بنابرای ــاب می کنی ــده ی دوم آن را حس تولیدکنن

قیمت عمده فروشی بهینه به دست می آید:

پــس از یافتــن ciهــا می توانیــم  مقادیــر بهینــه ی قیمــت فروشــگاه ها، مقادیــر ســفارش بهینــه و ســود بهینــه ی تولیدکننــده و 
ــد از: ــه عبارت ان ــفارش بهین ــر س ــم. مقادی ــت آوری ــب λ به دس ــزا را بر حس ــک از اج ــگاه هر ی فروش

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕1
𝜕𝜕𝜕𝜕11

= 1-2y11-2λy21-λy22=0 
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕2
𝜕𝜕𝜕𝜕21

= 1-2λy11-2y21-y22-c2=0 
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕2
𝜕𝜕𝜕𝜕22

= 1-y21-2y22-λy11-c2=0 

y11=
1−𝜆𝜆+𝜆𝜆𝑐𝑐2
2−2𝜆𝜆2

 

y21=
2+𝜆𝜆2−3𝜆𝜆−𝜆𝜆2𝑐𝑐2+2𝑐𝑐2

3(2−2𝜆𝜆2) 

y22=
1−𝑐𝑐2
3

μM1= p1y*
11(c2) + (p2-c2)y*

21(c2)

μM2= c2y*
21(c2) + c2 y*

22(c2) 

μM2= 4𝑐𝑐2−𝜆𝜆
2𝑐𝑐2−3𝜆𝜆𝑐𝑐2+𝜆𝜆2𝑐𝑐22−4𝑐𝑐22

3(2−2𝜆𝜆2)

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕2
𝜕𝜕𝑐𝑐2

= 4−𝜆𝜆2−3𝜆𝜆+2𝜆𝜆2𝑐𝑐2−8𝑐𝑐2
3(2−2𝜆𝜆2)

=0 

c*
2=

4−𝜆𝜆2−3𝜆𝜆
8−2𝜆𝜆2

y*
11=

𝜆𝜆3−5𝜆𝜆2−4𝜆𝜆+8  
(2−2𝜆𝜆2)(8−2𝜆𝜆2)

  

y*
21=

9𝜆𝜆3−𝜆𝜆4+2𝜆𝜆2−18𝜆𝜆+8
(6−6𝜆𝜆2)(8−2𝜆𝜆2)

 

y*
22=

3𝜆𝜆− 𝜆𝜆2+4   
24−6𝜆𝜆2
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برای قیمت های بهینه فروشگاه ها داریم:

سود بهینه ی تولید کنندگان برابر است با:

و سود بهینه ی فروشگاه ها برابر می شود با:

ــرای  ــر می شــود. ب ــده ذک ــت باقی مان ــه ی ســه حال ــای بهین ــط جواب ه ــظ اختصــار، فق ــه شــد به جهــت حف ــه گفت همان طور ک
حالــت (B12 , A1) داریــم:

برای حالت (B12,A2) داریم:

 

p*
1=

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

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

 

μ*
M1=

61𝜆𝜆4−5𝜆𝜆5−92𝜆𝜆3−476 𝜆𝜆2+160𝜆𝜆+640   
(140+140𝜆𝜆)(4𝜆𝜆4+16𝜆𝜆2+64)

μ*
M2=

𝜆𝜆5+7𝜆𝜆4+4𝜆𝜆3−44 𝜆𝜆2−32𝜆𝜆+64   
(24+24𝜆𝜆)(𝜆𝜆4−8𝜆𝜆2+16)

μ*
R1= μ*

M1

μ*
R2 =

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

C1
*=1
2

 

C21
*=1−𝜆𝜆

2

P1
*=1
2

 

P2
*=3−𝜆𝜆

4
 

y11
*= 2+𝜆𝜆

(4+4𝜆𝜆)
 

y12
*=0 

y21
*= 1

(4+4𝜆𝜆)
 

𝜇𝜇*
R2= 0 

𝜇𝜇*
M1= 5+3𝜆𝜆

(16+16𝜆𝜆) 

𝜇𝜇 *M2= 1−𝜆𝜆
(8+8𝜆𝜆) 

 

C1
*=20−11𝜆𝜆

2−9𝜆𝜆
40−13𝜆𝜆2

 

C2
*=𝜆𝜆

3−11𝜆𝜆2−10𝜆𝜆+20
40−13𝜆𝜆2

 

P1
*=20−8𝜆𝜆

3−11𝜆𝜆2+17𝜆𝜆
(1+𝜆𝜆)(40−13𝜆𝜆2)

 

P2
*=9𝜆𝜆

4−12𝜆𝜆3−51𝜆𝜆2+30𝜆𝜆+60
(2+2𝜆𝜆)(40−13𝜆𝜆2)  

y11
*=20−3𝜆𝜆−8𝜆𝜆

2

40−13𝜆𝜆2
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: (B12,A12)و در نهایت برای حالت

ــه عقــب( تضمیــن می شــود کــه نتیجــه ی به دســت آمــده یــک تعــادل نــش  ــازی، به ترتیــب ارائه شــده ) برگشــت ب ــا حــل ب ب
خواهــد بــود.

4- نتایج
پــس از تعییــن تعــادالت نــش و یافتــن مقادیــر بهینــه متغیرهــا بر حســب ضرایــب جایگزینــی محصــوالت یــا همــان λ در همــه ی 
زیر بازی هــا، حــال بایــد به دنبــال یافتــن انتخــاب بهینــه در خط مشــی توزیــع باشــیم. بــرای ایــن کار، بــا اســتفاده از جواب هــای 
ــا همــان انتخــاب  ــازه بهتریــن انتخــاب ی ــرار  داده و در هــر ب بهینــه ی به دســت آمــده، بازه هــای مختلــف λ را مــورد بررســی ق
ــی،  ــن خط مش ــد، در ای ــر ش ــًا ذک ــه قب ــور ک ــود. همان ط ــن می ش ــد، تعیی ــه باش ــزا ی بهین ــک از اج ــرای هر ی ــه ب ــی ک تعادل

 

y12
*= 16𝜆𝜆2−7𝜆𝜆4−𝜆𝜆3−8𝜆𝜆

(2−2𝜆𝜆2)(40−13𝜆𝜆2) 

y22
*= 𝜆𝜆3−11𝜆𝜆2−10𝜆𝜆+20

(2−2𝜆𝜆2)(40−13𝜆𝜆2) 

𝜇𝜇*
R2= 35𝜆𝜆

5+63𝜆𝜆4+208𝜆𝜆3−196𝜆𝜆2+400
(4+4𝜆𝜆)(40−13𝜆𝜆2)2 

𝜇𝜇*
M2=21𝜆𝜆

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

𝜇𝜇*
M1=51𝜆𝜆

5+73𝜆𝜆4−370𝜆𝜆3−630𝜆𝜆2+400𝜆𝜆+800
(2+2𝜆𝜆)(40−13𝜆𝜆2)2

 

C1*=4−2λ2−2λ
8−λ2

 

C2
*=4−𝜆𝜆

2−3𝜆𝜆
8−𝜆𝜆2

 

P1
*=12−2𝜆𝜆−3𝜆𝜆

2

(24−3𝜆𝜆2) 

P2
*=16−3𝜆𝜆

2−6𝜆𝜆
(24−3𝜆𝜆2) 

y11
*= 4+2𝜆𝜆

(1+𝜆𝜆)(8−𝜆𝜆2) 

y12
*=0 

y 21
*= 4−3𝜆𝜆2−5𝜆𝜆

(3+3𝜆𝜆)(8−𝜆𝜆2) 

y22
*= 4+3𝜆𝜆

(24−3𝜆𝜆2) 

𝜇𝜇*
R2= 9𝜆𝜆

2+24𝜆𝜆+16
9(8−𝜆𝜆2)2 

 

𝜇𝜇*
M1=160−27𝜆𝜆

3−75𝜆𝜆2+40𝜆𝜆
(9+9𝜆𝜆)(8−𝜆𝜆2)2 

𝜇𝜇*
M2=32−2𝜆𝜆

3−14𝜆𝜆2−16𝜆𝜆
(3+3𝜆𝜆)(8−𝜆𝜆2)2 
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تولید کننــده ی اول کــه مالــک یکــی از فروشگاه ها ســت 
ــش را در  ــه ای از محصوالت ــدار کمین ــک مق ــاً ی ــد حتم بای
بــازار تحــت اختیــار خــود ارائه کــرده و اگــر مایــل بــه 
ــک قیمــت  ــد ی ــود، بای ــر ب ــازار دیگ ــه ب ــروش محصــول ب ف
ــی  ــا بررس ــد. ب ــن کن ــازار دوم تعیی ــرای ب ــی ب عمده فروش
ــه ایــن صــورت اســت، اگــر                   ،  ــازی، نتایــج ب ب
باشــد آن گاه (B12,A12) تنهــا تعــادل نــش خواهــد بــود اگــر

ــش  ــگاه (B12,A12) و (B1,A12) تعــادل ن λ =0/3 باشــد آن
ــادل  ــگاه (B1,A12) تع ــر λ=0/5 باشــد آن ــود. اگ ــد ب خواهن

ــود. نــش خواهــد ب
ــده  ــاالت بررسی ش ــک از ح ــد هیچ ی ــر                  باش  اگ
دارای تعــادل نــش نیســت. بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده 
می تــوان چنیــن تحلیــل کــرد کــه، تولیدکننــده ی دوم 
ــود را  ــوالت خ ــد محص ــچ گاه نبای ــت، هی ــوعA اس ــه از ن ک
به صــورت انحصــاری بــه بــازار فروشــی کــه تحــت مالکیــت 
تولید کننــده ی اول اســت بفروشــد. تولیدکننــده ی اول و 
هــم تولیدکننــده ی دوم در صــورت قابلیــت جایگزینــی بــاالی 
ــه را  ــروش چند جانب ــوع ف ــار وق ــوان انتظ ــوالت نمی ت محص
ــع انحصــاری  ــرایط توزی ــن  ش ــه در ای ــند، چراک ــته باش داش
محصــوالت باعــث تعدیــل در اثــر رقابتــی شــده و گزینــه ای 
بــا ارجحیــت باالتــر بــرای هــر دو تولید کننــده خواهــد بــود. 
ــه  ــروش چند جانب ــه ف ــد ک ــان می ده ــج نش ــن نتای همچنی
زمانــی به عنــوان تعــادل انتخــاب می شــود کــه محصــوالت، 
ضریــب جایگزینــی پایینــی را داشــته باشــند. در این شــرایط 
تولیدکننــده ای کــه یــک بــازار فــروش را در مالکیــت خــود 
دارد، محصــوالت رقیبــش را نیــز در کنــار محصــوالت خــود 
ــک اســتراتژی  ــه ی ی ــروش چند جانب ــروش می رســاند. ف به ف
اســت کــه در میــان اکثــر تولیدکننــدگان و بازار هــای فــروش 
ــده می شــود. در پژوهــش ارائه شــده  ــف دی در شــرایط مختل
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــروش چند جانب ــل از ف ــی کام تحلیل
ــه  شــده اســت.  ــی محصــوالت ارائ ــت جایگزین ــزان قابلی می
ــا نشــان  ــدل تئوری بازی ه ــک م ــا اســتفاده از ی ــن ب همچنی
دادیــم کــه در شــرایط وجــود دو تولیدکننــده و دو فروشــگاه 
اســتفاده از فــروش چند جانبــه همــواره به عنــوان یــک 
ــن  ــع در ای ــت. در واق ــی  (B,A)  اس ــش در خط مش ــادل ن تع
ــد  ــنهاد می کن ــدگان پیش ــه تولید کنن ــا ب ــرایط، تحلیل ه ش
کــه بــا در نظــر گرفتــن یــک رفتــار بازی گونــه میــان 

ــتراتژیکی  ــد از نظــر اس ــان، بای ــدگان و خرده فروش تولید کنن
ــل  ــه فــروش چند جانبــه را انتخــاب کننــد. البتــه قاب ورود ب
ذکــر اســت کــه در ایــن  خط مشــی و در صــورت پایین بــودن 
ــه  ــروش چند جانب ــع ف ــول توزی ــی محص ــزان جایگزین می
دو ســویه خواهــد بــود، یعنــی هــر دو تولیدکننــده بــه هــر دو 

ــد. ــه می دهن ــول ارائ ــگاه محص فروش
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