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ناصر کریمی ،1مرتضی راستی برزکی

 .1کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

عوامل گوناگونی بر تصمیمات مشتریان در انتخاب یک محصوو اررگورار اسوا .اه مهومتوری ایو
عوامل ،قیما و سطح خدمات ارائهشده توسط تولیدکننده به مشتریان اسا .سطح تبلیغوات نیوا اه
جمله عوامل تأریرگرار در انتخاب و خرید محصوالت اسا که معمووالا جهوا ازواایا اعتبوار برنود
توسط تولیدکننده انجام میشود .اه همی رو در ایو ماالوه موعووي قیمواگورار ،،تعیوی سوطح
تبلیغات و تعیی سطح خدما بهطور همهمان در یک هنجیره تأمی با کانا هوا ،توهیوع دوگانوه بوا
رویکرد باه ،متمرکا مورد بررسی قرار گرزته اسا .هنجیره ،مورد نظور در ایو ماالوه شوامل یوک
تولیدکننده و یک خردهزورو مویباشود کوه در ن تولیدکننوده ،محصوو خوود را هوم اه طریوق
خردهزرو و هم اه طریق کانا مستایم به زرو میرساند .تابع تااعا ،استفادهشده در ای مااله
امکان بررسی همهمان سه عنصر قیما ،سطح خدمات و سطح تبلیغات بر تااعوا ،مشوتریان را بوه
صورت یکپارچه زراهم مینماید .نوي رزتار مورد بررسوی در ایو ماالوه ،رزتوار همکارانوه مویباشود؛
بنابرای پس اه مد ساه ،،مسئله به صورت متمرکا حل شوده اسوا .پوس اه حول معوا عودد،،
تحلیل حساسیاها ،انجامشده در ای مااله ،ارور تغییور پارامترهوا ،مهوم بور تصومیمگیور،هوا،
باهیکنان به خصوص عریب حساسیا قیمتی را زراهم مینماید .مسئله مورد بررسی در ایو ماالوه،
دارا ،کاربردها ،عملی متنوعی اسا که به عنوان نمونوه مویتووان بوه کواربرد ن در شورکاهوا،
هواپیمایی ،مجموعهها ،تولید ،و عمده/خرده زرو ها جها تعیوی قیمواهوا ،سوطح خودمات و
سطح تبلیغات اشاره نمود.
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مقدمه1

مواجهه با رقاباها ،بسیار شدید در صنعا جهانی تولید،
تولیدکنندگان را بر ن داشته اسا تا با توسعه ،خدمات اره
ازاوده ،قدرت رقابا خود را ازاایا دهند .در دههها ،اخیر
هنجیرهها ،خردهزروشی پرقدرتی در سطح جهان به وجود مدهاند.
* نویسنده مسئو  :مرتضی راستی برهکی

تلف 041-44111330 :؛ پسا الکترونیکیrasti@cc.iut.ac.ir :

ای خردهزروشان اه بسیار ،تولیدکنندگان (ارائهکنندگان خدمات)
دارا ،قدرت تصمیمگیر ،بیشتر ،هستند و محصوالت
جایگای پریر متفاوتی را اه تولیدکنندگان مختلفی به مشتریان ارائه
مینمایند.
با ازاایا ارر ای خردهزروشان بر رو ،باهار ،چشمانداه و
دورنما ،مسائل کانا ها (مسیرها ،زرو ) توجهات هیاد ،را به
خود جلب نمود .اه دهه 1110 ،برخی مطالعات بر رو ،رقابا
قیما و هماهنگی در هنجیره تأمی با کانا ها ،توهیع دوگانه انجام
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شدهاسا.
در محیط پویا و رقابتی باهارها ،کنونی ،تولیدکنندگان محصو
(ارائهکنندگان خدمات) مجبور هستند با راهبردها ،پیچیدهتر،
نسبا به یک راهبرد ساده ،عوامل قیمتی به رقابا بپرداهند.
عواملی نظیر خدمات ارائهشده توسط تولیدکننده (ارائهکننده،
خدمات) در دوران کنونی در تصمیمگیر،ها ،مشتریان در خرید
یک محصو (خدما) مهم و اررگرار شده اسا .برا ،معا در
صنعا خودرو خدمات مالی نظیر وام خرید خودرو ،بیمه ،مباحث
مربوط به نگهدار ،و تعمیرات ناا مهمی را در انتخاب برند توسط
مشتریان باه ،میکند [.]1
موعوي مهم دیگر ناا تبلیغات در شناساندن محصوالت به
مشتریان اسا .بدون تبلیغات صحیح بسیار ،اه مشتریان اه
محصوالت و خدمات ارائهشده ،تولیدکنندگان اطالعی نخواهند
داشا .انجام تبلیغات صحیح و تولید محصو با کیفیا (یا ارائه،
خدمات مطلوب) موجب ایجاد ذهنیاِ مناسب در ذه مشتریان
میشود ،که در اصطالح به ای ذهنیا و منازع حاصل اه ن برا،
تولیدکننده اعتبار برند تولیدکننده گفته میشود .اه نجایی که هیچ
یک اه تصمیمگیرندگان کنتر کاملی بر کل هنجیره ندارند بدیهی
اسا که قادر به اتخاذ تصمیماتی که سود هنجیره را بهینه کند
نخواهند بود ،بنابرای محااانِ هنجیره تأمی برا ،بهینه کردن سود
کل هنجیره تأمی  ،به هماهنگی و یکپارچگی تصمیمات میپرداهند.
در نظرگیر ،همهمان مباحث مختلف اررگرار در هنجیره موجب
ازاایا هماهنگی و یکپارچگی و همچنی موجب ازاایا سود
اعضا ،ن میشود .در ادبیات موعوي مرتبط با ای مااله ،تحایاات
زراوانی بر رو ،موعوي قیماگرار ،،خدمات محصوالت و همچنی
سطح تبلیغات شده اسا؛ به نسبا کمتر ،تحایااتی نیا در
نظرگیر ،تلفیق موعوعاتی نظیر قیماگرار ،و سطح خدمات و یا
قیماگرار ،و سطح تبلیغات انجام شده اسا؛ اما تلفیق همهمان
ای سه موعوي هنوه مورد بررسی دقیای قرار نگرزته اسا.
اه نجا که تصمیمگیر ،همهمان در مورد تعیی قیما ،سطح
خدما و سطح تبلیغات محصو در کاربردها ،عملی و اجرایی برا،
مدیران واحدها ،تولید ،یا مراکا خدماتی و ایجاد یکپارچگی
تصمیمات در هنجیره تأمی بسیار مهم اسا و چنی پژوهشی در
ادبیات موعوي وجود ندارد ،در ای مااله مدلی ارائه گردیده اسا که
قیماگرار ،و تعیی سطح تبلیغات و سطح خدما را در یک
هنجیره تأمی دارا ،کانا توهیع دوگانه بهطور همهمان انجام
میدهد .لرا اساسیتری نو ور ،ای مااله ،ارائه ،مدلی اسا که
امکان تحلیل همهمان ای سه متغیر تصمیم را زراهم نموده و به
مدیران در تصمیمگیر،هایشان کمک بساایی مینماید.
به دلیل نکه تصمیمات هریک اه اعضا ،هنجیره بر میاان سود
دیگران اررگرار اسا ،رویکرد استفاده شده رویکرد تئور ،باه،
میباشد .اه میان رو ها ،موجود در تئور ،باه ،نیا ،اه رویکرد
متمرکا استفاده شده اسا.
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کاربرد عملی ای مسئله در موارد ،اسا که یک تولیدکننده یا
ارائهکننده خدما (نظیر زروشندگان بیمهها ،مختلف و  )...که
محصوالت یا خدمات خود را هم اه طریق کانا ها ،مستایم و هم اه
طریق کانا ها ،سنتی نظیر خردهزروشی به دسا مشتریان نهایی
میرساند ،قصد تعیی قیما ،سطح خدما و سطح تبلیغات
(هاینه ،صرف شده برا ،خدمات و تبلیغات خود) را دارد .نمونه،
عینی در کشور ایران ،مسائل مربوط به قیماگرار ،بلیا مسیرها،
مختلف شرکاها ،هواپیمایی ،مسازربر ،قطار و مسازربر ،اتوبوسی
بی شهر ،نظیر شرکاها ،همسفر ،سیر و سفر ،رویا سفر،
ایرانپیما و  ...اسا .ای شرکاها ،بلیاها ،خود را هم اه طریق
اینترنتی) و هم اه طریق کانا ها،
کانا مستایم (زرو
غیرمستایم نظیر دزاتر خدماتی درون شهر ،یا پایانهها،
برونشهر ،به زرو میرسانند .معموالا مالکیا دزاتر زرو بلیا
درون شهرها ،با ای شرکاها نیسا ،لرا نها بلیا باقیما
عمدهزروشی را عرعه کرده و ای دزاتر هستند که قیما نهایی را
تعیی میکنند .اه طرزی ،مسئولیا تعیی قیما کانا مستایم
(زرو اینترنتی) بلیا مسیرها ،مختلف ،با خود شرکاها،
مسازربر ،اسا؛ لرا انتخاب رو ها ،سیستماتیک و علمی که با در
نظرگیر ،جنبهها ،مختلف نظیر روابط تااعا ،مشتریان،
هاینهها ،تولید یا ارائه ،خدما و  ...قیما محصو یا خدما را
همهمان با سطح تبلیغات و سطح خدما ارائهشده ،تولیدکننده،
تعیی کند ،در ازاایا سود تولیدکنندگان ،مشتریان نهایی،
واسطهها و در مجموي ،کل هنجیره میتواند ناا بسیار مهمی داشته
باشد.
یکی دیگر اه نمونهها ،عینی و کاربرد ،در داخل کشور
شرکاها ،هواپیمایی میباشند .با هاد شدن قیما بلیاها،
هواپیما در کشور ،انتخاب قیما نهایی بلیا به اختیار شرکاها
گراشته شد ،لرا مسئله ،تعیی قیما نهایی بلیا و همچنی
تعیی سطح خدمات و تبلیغات برا ،نها بسیار پر اهمیا شد؛ به
دلیل ن که در حا حاعر مدلی برا ،تعیی ای متغیرها در ای
شرکاها وجود ندارد ،زاط به کمک جلسات خبرگی و به صورت
گروهی و بر اساس مار قبلی و تجربه ،مدیران ارشد نها ،قیما
نهایی هر مسیر و همچنی سطح خدمات و میاان تبلیغات ،تعیی
میگردد؛ لرا با کمک مد ارائه شده در ای مااله ،پس اه استخراج
پارامترها ،خاص هر شرکا و جایگرار ،در زرمو ها ،ارائه شده
میتوان ،جواب بهینه ،مسئله را پیدا نمود.

 -2پیشینهی تحقیق
نظریه باه ،با تحلیل وععیاهایی شامل تضاد و همکار ،سروکار
دارد و در همینهها ،متعدد ،اه قبیل ماایدهها ،بیولوژ ،،تجارت،
اقتصاد ،مدیریا ،زلسفه ،وره  ،میدان جنگ و  ...کاربرد دارد .یک
ریاعیدان به نام امیل بورا بهطور رسمی نظریه باه ،را در سا
 1121ارائه داد .در سا  1123جان زون نویم ای نظریه را تحا
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عنوان نظریه باه،ها ،اتاق پریرایی ،گستر داد .نظریه باه ،به
عنوان یک همینه علمی جدید در سا  1133با کتاب نظریه باه ،و
رزتارها ،اقتصاد ،توسط نویم و اسکار مورگانسترن بنا نهاده شد
[ .]1در سا  1190جان نا نشان داد باه،ها ،متناهی همیشه
دارا ،ناطه ،تعاد هستند ،که ای ناطه بهتری انتخاب برا،
باهیکنان در برابر انتخاب رقیبان میباشد .ای مفهوم عمیق اه
باه،ها ،غیر مشارکتی ناطه عطفی در تحلیلهایی اسا که تاکنون
ارائه شده اسا .در دههها 1190 ،و  ،1190نظریه باه ،در حل
مسائل مربوط به جنگ و سیاسا استفاده شد .اه دهه  1190ای
نظریه یک اناالب در تئور،ها ،اقتصاد ،ایجاد کرد .همچنی
کاربردها ،بسیار ،اه ای نظریه در جامعهشناسی و روانشناسی
مورد استفاده قرار گرزا و با نظریه تکامل و هیسا شناسی پیوند
پیدا کرد.
در دو دهه ،اخیر استفاده اه نظریه باه،ها در هنجیره تأمی
باعث شد که دوباره ای اباار مورد استفاده دانشگاهیان و شاغالن در
مدیریا هنجیره ،تأمی قرار گیرد [ .]2در سا ها ،اخیر
کاربردها ،نظریه باه ،در هنجیره تأمی اهمیا بساایی یازته اسا.
بسیار ،اه هنجیرهها ،تأمی  ،اه ای رویکرد برا ،تعیی تصمیمات
استراتژیک اه جمله قیماگرار ،،تبلیغات و خدمات استفاده
مینمایند .زراوانی تعداد مطالعات انجامشده در همینه ،کاربرد
نظریه باه ،در هنجیره تأمی تا پایان سا  2013در نمودار 1
نمایا داده شده اسا.

فراوانی تعداد مطالعات انجامشده
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نمودار ( :)1فراوانی تعداد مطالعات انجامشده در زمینهی کاربرد
نظریه بازی در زنجیره تأمین (جستجوی نویسندگان در الزویر).

در نمودار  2نیا زراوانی عناصر دخیل در توابع تااعا ،در نظر
گرزتهشده در ادبیات موعوي کاربرد تئور ،باه ،در هنجیره تأمی
نشان داده شده اسا.
تحایاات اولیه ،متمرکا بر رو ،بحث خدمات در ادبیات
موعوي اقتصاد ،مشاهده شده اسا مانند مااله ،اسپنس و مااله،
دیکسیا که در نها یک باهار انحصار ،تکی که در ن
تولیدکننده ،انحصار ،برخی ویژگیها ،محصو معل قیما را
تعیی میکند مورد بررسی قرار گرزته شده اسا [ ]4و [.]3
ر ،و پارک یک کانا ترکیبی را مطالعه نمودند که در ن
مشتریان به دو دسته ،حساس به قیما و حساس به خدمات

تاسیم میشوند؛ نتایج نها نشان میدهد طراحی کانالی ،بهینه
خواهد بود که اره خدمات در هر دو گروه مشتریان ،یکسان باشد
[ .]9تیسِی و گراوا یک سامانه ،توهیع را مورد مطالعه قرار دادند
که یک تولیدکننده یک محصو را برا ،دو خردهزرو مستال
تأمی مینماید؛ تااعا در ای مطالعه ،غیر احتمالی بوده و هم به
قیما خردهزروشی و هم به خدمات ارائهشده توسط خردهزروشان
بستگی دارد [.]9
مقدار بازیافت

محصول
%2

تبلیغات
 %12سطح موجودی
%3

بهبود کیفیت
%3
قیمت نهایی
%67

سطح خدمت
%7
زمان تحویل
%6

نمودار ( : )2فراوانی عناصر دخیل در توابع تقاضای در نظر
گرفتهشده در ادبیات موضوع (جستجوی نویسندگان در مقاالت
الزویر).

برنشتای و همکاران یک مد موجود ،تعاد احتمالی برا،
یک باهار انحصار چندگانه زرو همراه با رقابا قیما و خدمات
توسعه دادند [ .]9یائو و همکاران به ای نتیجه رسیدند که
خردهزرو در کانا سنتی میتواند با اعازه نمودن برخی خدمات
اره ازاوده در ماابل کانا اینترنتی به رقابا بپرداهد [.]3
دامرونسیر ،و همکاران یک رقابا خدما-قیما بی دو کانا
تولیدکننده (کانا زرو اینترنتی و کانا خردهزروشی) را مورد
مطالعه قرار دادند و به ای نتیجه رسیدند که یک ازاایا در کیفیا
خدمات خردهزرو ممک اسا موجب ازاایا سود تولیدکننده
شود و همچنی محدوده ،وسیعی اه مشتریان حساس به قیما اه
هر دو کانا سود خواهند برد [.]1
یان و پِی نشان دادند که خدمات خردهزروشی بهبودیازته
میتواند بهطور مؤرر ،عملکرد کلی هنجیره تأمی و باهیکنان ن را
بهبود بخشد [ .]10لو و همکاران اهمیا خدمات تولیدکننده در
تعامل بی دو تولیدکننده رقیب و خردهزرو مشترک نها در
مواجهه با مشتر ،نهایی که حساس به قیما خردهزروشی و
خدمات تولیدکننده میباشد را بررسی نمودهاند [ .]11دَن و
همکاران در سا  2012یک هنجیره تأمی با کانا ها ،توهیع
دوگانه را مورد بررسی قرار دادند که خدماتِ محصو زاط توسط
خردهزرو عرعه میشود [.]12
ژائو و همکاران سیستم هنجیره تأمی با دو تولیدکننده که دو
محصو جایگای را اه طریق یک خردهزرو مشترک به مشتریان
نهایی میزروشند مورد بررسی قرار دادهاند؛ متغیر تصمیم ای مد ،
قیما و خدمات ارائهشده توسط تولیدکننده میباشد؛ هاینهها و
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تااعا در ای مد  ،زاه ،در نظر گرزته شدهاسا [ .]14همچنی در
سا  2014چ  ،زانگ و وِن یک مد قیماگرار ،در هنجیره
تأمی با کانا ها ،توهیع دوگانه با دو تولیدکننده ،رقیب و یک
خردهزرو مشترک را مورد بررسی قرار دادند که زاط یکی اه
تولیدکنندگان دارا ،کانا زرو مستایم میباشد .مد نها زاقد
متغیرها ،تصمیم سطح خدمات و برند وابسته به تبلیغات میباشد؛
ن ها خدما را به عنوان پارامتر وارد مد خود نمودهاند [ .]13در
همی سا کیوان به ارائه ،یک راهکار در انتخاب تأمی کننده،
تعیی قیما ،همان تحویل و سطح خدمات بر اساس باهار ،پرداخا.
و ،به ای نتیجه رسید که باید با توجه به ویژگیها ،باهار ،مفاهیم
تولید ناب که تأکید بر رو ،کاها قیما دارد با مفهوم تولید چابک
که در جها کاها همان تحویل و ارائه ،خدمات بهتر اسا ترکیب
شود [ .]19در سا  2014کوراتا و نام شرایطی را بررسی کردند که
در ن به دلیل عدم قطعیا باهار ،بی دو هدف بیشینه کردن سود و
رعایا مشتر ،تضاد پیا می ید؛ در مد نها در شرایطی که به
دلیل عدم قطعیا ،اعضا ،هنجیره دچار اشتباه میشوند ،راهکارهایی
برا ،تصمیمگیر ،بهینه ،قیماگرار ،و خدمات ارائه شده اسا
[.]19
وانگ و ژائو یک هنجیره تأمی دو کاناله با یک تولیدکننده و
یک خردهزرو را مورد بررسی قرار دادند [ .]19در مد نها
خدماتِ محصو هم توسط خردهزرو و هم توسط تولیدکننده
ارائه می شود .هان ،سان و ژ ئو یک مد با یک تولیدکننده و دو
خردهزرو رقیب را مورد مطالعه قرار دادند که خدمات زاط توسط
تولیدکننده به خردهزروشان ارائه میشود [.]13
ژائو و همکاران در تحایق دیگر ،در سا  2019سیستم
هنجیره تأمینی با دو خردهزرو و یک تولیدکننده را در یک محیط
زاه ،در نظر گرزتند که تااعا ،مشتر ،نهایی هم به قیما
محصو و هم به خدمات ارائهشده توسط تولیدکننده وابسته اسا
[.]11
در سا  2019لیئو ،ژانگ و تانگ مد هنجیره تأمینی را ارائه
نمودند که در ن دو واحد به نامها ،باهاریابی و عملیات با یکدیگر
به رقابا میپرداهند .واحد عملیات مسئو بهبود کیفیا محصو
(نو ور ،در محصو ) اسا و لرا متغیر تصمیم ن ،سطح کیفیا
محصو میب اشد؛ واحد باهاریابی مسئو زرو محصو اسا پس
متغیر تصمیم ن قیما خردهزروشی و میاان تبلیغات جها بهبود
برند محصو میباشد .نها در ای مد یک تابع تااعا ،جدید،
ارائه نمودند که در ن تااعا ،مشتر ،به قیما ،کیفیا محصو و
برند محصو وابسته اسا [.]20
همانطور که در مادمه نیا اشاره شد ،در نظرگیر ،همهمان
سیاساها ،قیماگرار ،،تعیی سطح خدما و سطح تبلیغات در
ادبیات موعوي و مااالت وجود ندارد؛ اه میان پایاننامهها،
دانشگاهی ،اسماعیلی در سا  1414یک هنجیره تأمی دو سطحی
را با یک تولیدکننده و یک خردهزرو مورد تحلیل قرار داده اسا؛
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و ،سیاساها ،سهگانه ،اشاره شده در زوق را در مورد مسئله،
خود وارد نموده اسا؛ البته مسئله ،اشاره شده کانا زرو
مستایم ندارد ،تابع تااعا ،استفادهشده در ن نیا با تابع تااعا،
استفاده شده در مااله زعلی متفاوت اسا [ .]21به جدیدتری
کارها ،صورت گرزته در همینه نظریه باه ،و قیما گرار ،میتوان
به مراجع [ ]29-22اشاره کرد.

 -3تعریف مسئله و مدلسازی
در ای مااله ،یک هنجیره تأمی با کانا ها ،توهیع دوگانه شامل
یک تولیدکننده و یک خردهزرو بررسی میشود .تااعا ،محصو
نهایی ،وابسته به قیما ،سطح خدما و اعتبار برند تولیدکننده
مستایم (اینترنتی)
میباشد .تولیدکننده دارا ،کانا زرو
میباشد.
ساختار کلی مسئله به صورت شکل  1میباشد.
)(S,A

Pd

مشتر،
نهایی

Pr

خردهزرو

w

تولیدکننده

c

شکل ( :)1ساختار کلی مسئله

زضا ،تصمیمگیر ،مسئله ،ایستا و تک دورها ،میباشد.
تااعا ،مشتریان ،قطعی ،و حساس به قیما ،سطح خدمات
ارائهشده توسط تولیدکننده و همچنی اعتبار برند تولیدکننده
میباشد .خردهزرو با توجه به تااعا ،مشتریان ،دستور سفار
محصو را به تولیدکننده میدهد و با توجه به معیارهایی نظیر
قیما عمدهزروشی تولیدکننده ،قیما زرو محصو تولیدکننده
در کانا مستایم ،سطح خدما ارائهشده توسط تولیدکننده و ...
قیما خردهزروشی محصو را تعیی میکند .در ای مااله یک تابع
تااعا ،غیرخطی وابسته به قیماِ عناصر مختلف (تولیدکننده و
خرده زرو ) ،سطح خدما تولیدکننده و برند وابسته به تبلیغات و
خدما تولیدکننده ارائه شده اسا.
در هنجیره تأمی متمرکا ،یک تصمیمگیرنده مرکا ،که
اطالعات کاملی در اختیار دارد با تعیی قیماها سود کل هنجیره را
بیشینه میکند .اه نظر ریاعی ای کار با استفاده اه جمع توابع سود
هر کدام اه اعضا و در نهایا بیشینهساه ،ن انجام میشود .در ای
باه ،زرض میشود هر دو باهیک برا ،کسب سود بیشتر با یکدیگر
همکار ،میکنند؛ مشابه باه ،همکارانها ،که توسط کازی و زاطمی
قمی در نظر گرزته شده اسا [.]23
عرایب و متغیرها ،تصمیم مسئله به شرح هیر تعریف میشوند:
پارامترها
βd

b1

عریب حساسیا متاابل قیمتی در انتخاب کاال،
تولیدکننده بی کانا مستایم و خردهزروشی (ارر قیما
هر باهیک بر تااعا ،باهیک دیگر)
عریب حساسیا مستایم قیمتی در کانا خردهزروشی
(عریب کشسانی قیما کانا خردهزروشی) .ارر قیما هر
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bd
αd
αM
γ
f
θ
δ
G0 M
µ
η

c
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باهیک بر تااعا ،خود
عریب حساسیا مستایم قیمتی در کانا مستایم
(عریب کشسانی قیما کانا مستایم)
تااعا ،پایه ،باهار محصو در کانا مستایم (تااعا،
بالاوه کانا مستایم)
تااعا ،پایه ،باهار محصو در کانا خردهزروشی
(تااعا ،بالاوه کانا خردهزروشی)
ارر اعتبار برند بر تااعا ،محصو
عریب حساسیا مستایم خدمتی در هر کانا
عریب ارر خدما ارائهشده توسط تولیدکننده بر اعتبار
برند خود
عریب ارر تبلیغات تولیدکننده بر اعتبار برند خود
مادار اولیه ،اعتبار برند تولیدکننده
عریب هاینه تبلیغات تولیدکننده
عریب هاینه خدما تولیدکننده
هاینه ،تولید

متغیرهای تصمیم
 SMمیاان سرمایهگرار ،تولیدکننده بر رو ،خدما محصو
خود (متغیر تصمیم تولیدکننده) ،شامل خدمات حی زرو
معل تحویل رایگان درب منا  ،نصب و راهانداه ،رایگان،
تحویل به موقع ،و خدمات پس اه زرو نظیر پریر
حضور ،شکایات ،گارانتی ،وارانتی و ...
 pdقیما محصو تولیدکننده در کانا مستایم (متغیر تصمیم
تولیدکننده)
 pRقیما ارائهشده ،محصو تولیدکننده به مشتر ،نهایی در
کانا خردهزروشی (متغیر تصمیم خردهزرو )
 AMهاینه ،صرف شده توسط تولیدکننده برا ،تبلیغات
محصو خود (متغیر تصمیم تولیدکننده)
متغیرهای وابسته
 Ddمیاان تااعا ،کانا مستایم تولیدکننده
 DRمیاان تااعا ،کانا خردهزروشی
 GMتابع محاسبه ،اعتبار برند تولیدکننده
 πRتابع سود خردهزرو
 πMتابع سود تولیدکننده
 πCتابع سود متمرکا
مفروضات
 خدما برا ،هر محصو  ،توسط تولیدکننده ارائه میشود.
 میاان تااعایی که مصرفکننده اه خردهزرو دارد به صورت
کامل بر ورده خواهد شد.
 اعتبار برند تولیدکننده بر ارر تبلیغات و خدما ارائهشده توسط
خود ،تاویا میشود.
 :bd > βd تعداد مشتریانی که به علا ازاایا یک واحد قیما
کانا مستایم اه کانا مستایم منصرف میشوند بیا اه تعداد

مشتریانی اسا که به همی علا به کانا خردهزروشی مراجعه
مینمایند .در مااالت مختلفی ای رابطه تصریح شده اسا،
بهطور معا دان و همکاران در بخا  2مااله ،]12[ ،لو و
همکاران در بخا  4.1مااله ،]11[ ،چنگ و همکاران در
زرعیه 1.1 ،بخا  2مااله ]13[ ،به ای زرض اشاره
نمودهاند .همچنی تحلیلها ،مار ،توسط هانسنس و
همکاران در زصل هشتم کتاب مد ها ،پاسخگویی باهار نیا
ای زرض را کامالا تائید میکند [.]21
 :b1 > βd میاانی که به علا ازاایا یک واحد قیما کانا
خردهزروشی اه کانا خردهزروشی منصرف میشوند بیا اه
میاانی اسا که به همی علا به کانا مستایم مراجعه
مینمایند .تمام مراجع ذکر شده در زرض قبلی ،در مورد ای
زرض نیا صادق اسا؛ چرا که ماهیا ای دو زرض ،یکسان
اسا.
تقاضای مصرفکننده از خردهفروش:
) 𝑀𝑆 𝑓 𝐷𝑅 = (𝛼𝑀 − 𝑏1 𝑝𝑅 + 𝛽𝑑 𝑝𝑑 )(𝛾𝐺𝑀 +

() 1
زرض شده اسا که تااعا ،مشتریان به سطح خدما ،اعتبار برند
تولیدکننده (یا ارائهکننده ،خدما) و همچنی قیماها،
خردهزروشی و زرو مستایم بستگی دارد؛ بنابرای :
() 2
)𝐺 𝐷(𝑝𝑅 , 𝑝𝑑 , 𝑆, 𝐺) = ℎ(𝑝) 𝑓(𝑆,
که در ای تابع f(S, G) ،نشاندهنده ،اررات سطح خدما و اعتبار
برند و ) h(pنشاندهنده ،ارر قیما بر تااعا هستند .ای تابع
تااعا نشان میدهد که مادار قیماها بهطور مستایم بر تااعا،
مشتریان و مادار سطح خدما و تبلیغات ،بهطور غیر مستایم بر
تااعا ،مشتریان اررگرار اسا .اه نجایی که کاها یا ازاایا
قیماها در کانا مستایم و خردهزروشی مستایماا و بدون هیچ
عریبی ،باعث ازاایا یا کاها تااعا ،پایه میشود ،به ن تابعِ
اررگرار مستایم گفته میشود ،اما اه نجا که کاها یا ازاایا سطح
خدمات و تبلیغات ،به صورت یک عریبی در میاان تااعا ،پایه
اررگرار اسا به ن تابع اررگرار غیرمستایم گفته میشود.
در ای تابع ،مطابق معادله ،ارر سطح خدما و تبلیغات به صورت
یک تابع خطی در نظر گرزته شده اسا.
() 4
𝑀𝑆 𝑓 𝑓(𝐺, 𝑆) = 𝛾𝐺𝑀 +
همچنی تابع ارر قیما () )h(pنیا به صورت خطی در نظر گرزته
شده اسا.
() 3
𝑑𝑝 𝑑𝛽 ℎ(𝑝) = 𝛼𝑀 − 𝑏1 𝑝𝑅 +
تابع تااعا ،استفاده شده (معادله- ))2( ،که ارر هر سه متغیر
قیما ،سطح خدما (یا کیفیا محصو ) و میاان تبلیغات (و ارر ن
بر رو ،اعتبار برند) را بهطور همهمان بر تااعا ،مشتریان نشان
دهد -با بهرهگیر ،اه مد ارائهشده توسط لیئو ،ژانگ و تانگ در
سا  2019نوشته شده اسا [ .]29در ای تابع ،تغییرات قیما
محصو بهطور مستایم بر تااعا ،ن و تغییرات سطح خدمات و
تبلیغات بهطور غیر مستایم بر تااعا ،محصو اررگرار هستند؛ که
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همی امر یکی اه دالیل استفاده اه ای تابع تااعا در ای مااله
گردیده اسا؛ چرا که در واقعیا نیا چنی رویها ،مشاهده میشود
هیرا مشتریان غالباا نسبا به تغییرات قیما محصو  ،حساستر
هستند تا تغییرات سطح خدمات و تبلیغات؛ تحلیل ریاعی ای
دالیل و نوي ارر تغییر هر یک اه ای متغیرها بر تااعا ،مشتریان به
صورت ذیل میباشد:
 تااعا ،مشتریان در کانا خردهزروشی اررپریر ،منفی اه قیما
خردهزروشی دارد ،بنابرای :

∂D
<0
∂pR

یعنی ازاایا قیما خردهزروشی باعث کاها تااعا ،محصو
میشود.
 تااعا ،مشتریان در کانا مستایم اررپریر ،منفی اه قیما
زرو مستایم دارد ،بنابرای :

∂D
<0
∂pd

مستایم باعث کاها تااعا،

یعنی ازاایا قیما زرو
محصو میشود.
 تااعا ،مشتریان در هر دو کانا اررپریر ،معبا اه سطح
خدما و اعتبار برند تولیدکننده (یا ارائهکننده ،خدما) دارد.

∂D
>0
∂G
∂D
>0
∂S

یعنی ازاایا سطح خدمات و اعتبار برند تولیدکننده باعث
ازاایا تااعا ،محصو میشود.
تقاضای کانال مستقیم تولیدکننده:
()9

) 𝑀𝑆 𝑓 𝐷𝑑 = (𝛼𝑑 − 𝑏𝑑 𝑝𝑑 + 𝛽𝑑 𝑝𝑅 )(𝛾𝐺𝑀 +

تابع محاسبه ،اعتبار برند تولیدکننده:
()9

𝑀𝑆𝜃 𝐺𝑀 = 𝐺0𝑀 + 𝛿𝐴𝑀 +

در مااالت مختلفی ،رابطه ،میان اعتبار برند تولیدکننده و
سطح خدما یا سطح کیفیا و سطح تبلیغات بیان شده اسا .اه
جمله اولی مااالت میتوان به مااله ،نِرالو و رو [ ]40اشاره نمود.
در مااله ،سا  1111یارنس و هاکر [ ،]41رابطه ،ارر معبا
تبلیغات تولیدکننده و خردهزرو بر اعتبار برند خردهزرو مطرح
شده اسا ،اما در رابطه ،بیانشده توسط نها در مورد ارر سطح
خدما یا کیفیا محصو بر اعتبار برند ،صحبتی نشده اسا .در
مااله ،مروچی و همکاران [ ]42عالوه بر ارر معبا تبلیغات
تولیدکننده بر اعتبار برند خود ،ارر منفی تبلیغات رقیب نیا در نظر
گرزته شده اسا .یکی اه خری مااالتی که ای تابع در ن استفاده
شده اسا ،مااله ،لیئو ،ژانگ و تانگ [ ]20در سا  2019میباشد؛
البته در ای مااله ای رابطه به صورت شیب تغییرات اعتبار برند در
طو همان یعنی ̇ GMبیان شده اسا ،چرا که زضا ،بررسی مسئله،
پویا بوده اسا نه ایستا .به همی دلیل و برا ،تبدیل ای رابطه به
یک رابطه  ،ایستا ،یک مادار اولیه برا ،اعتبار برند تولیدکننده
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تحا عنوان  G0Mدر ای مااله در نظر گفته شده اسا.
تابع سود خردهفروش:
𝑅𝐷)𝑤 𝜋𝑅 = (𝑝𝑅 −

() 9
تابع سود تولیدکننده:
𝜂𝑆2

𝜇𝐴2

() 3
𝑀 𝜋𝑀 = (𝑤 − 𝑐)𝐷𝑅 + (𝑝𝑑 − 𝑐)𝐷𝑑 − 𝑀 −
2
2
همانگونه که در معادله )3(،مشخص اسا توابع هاینها،
میاان تبلیغات و میاان سطح خدما به صورت تابعی درجه دو در
نظر گرزته شده اسا .که در ن  µو  ηماادیر معبتی هستند.
در مااالت متعدد ،اه جمله مااله ،تیسی و گراوا [ ،]9یائو و
لیئو [ ،]3جیووانی [ ،]44چ و همکاران [ ]13و لیئو و همکاران
[ ]20به ای نوي در نظرگیر ،هاینه ،خدما ،تبلیغات و کیفیا
اشاره شده اسا .زرم درجه دو برا ،نمایا ای خاصیا اسا که
هرچه سطح خدمات ،تبلیغات و یا کیفیا ،اعازه شود ،هاینه،
ارائه ،نها ازاایا بیشتر ،خواهد داشا .بهطور معا رسیدن اه
سطح خدما  19%به  11%هاینه ،بیشتر ،دارد تا رسیدن اه
سطح  19%به سطح .19%
همانطور که میدانیم توابع سود و توابع تااعا نمیتوانند منفی
شوند ،با توجه به ای نکته داریم:
𝑑𝛼𝑏𝑑 𝑝𝑑 −

𝑑𝛽
𝑅𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑑 +

() 1

𝑑𝑏

()10

≥ 𝑅𝑝
≤ 𝑑𝑝

{ → 𝛼𝑑 − 𝑏𝑑 𝑝𝑑 + 𝛽𝑑 𝑝𝑅 ≥ 0

𝑑𝑝 𝑑𝛽 𝛼𝑀 +
≤ 𝑅𝑝
𝑏1
→ 𝛼𝑀 − 𝑏1 𝑝𝑅 + 𝛽𝑑 𝑝𝑑 ≥ 0
𝑀𝛼 𝑏1 𝑝𝑅 −
≥ 𝑝
𝑑 {
𝑑𝛽

در نتیجه با توجه به محدودهها ،بهدسا مده ،مرهها ،قابل
قبو برا pR ،و  pdعبارتاند اه:
𝑑𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑀 +
()11
≤ 𝑅𝑝 ≤ 𝑤
𝑏1
𝑅𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑑 +

()12

𝑑𝑏

≤ 𝑑𝑝 ≤ 𝑐

تابع سود متمرکز
با جمع توابع سود تولیدکننده و خردهزرو
تابع سود کل هنجیره به دسا می ید.
()14

(معادالت ( )9و (،))3

𝜋𝐶 = (𝑝𝑅 − 𝑐)[𝛼𝑀 − 𝑏1 𝑝𝑅 + 𝛽𝑑 𝑝𝑑 ][𝛾𝐺0𝑀 +
𝛾𝛿𝐴𝑀 + 𝑆𝑀 (𝛾𝜃 + 𝑓1 )] + (𝑝𝑑 − 𝑐)[𝛼𝑑 − 𝑏𝑑 𝑝𝑑 +

𝑀𝜇𝐴2
2

−

2
𝑀𝑆𝜂

2

𝛽𝑑 𝑝𝑅 ] [𝛾𝐺0𝑀 + 𝛾𝛿𝐴𝑀 + 𝑆𝑀 (𝛾𝜃 + 𝑓𝑑 )] −

 -4تحلیل مدل
هدف ،بیشینهساه ،مادار تابع سود کل هنجیره (سود متمرکا)
میباشد .تابع سود متمرکا به اها ،متغیرها ،تصمیم pR ،AM ،SM
و  pdلاوماا ماعر نیسا .هیرا مینور او ماتریس هسی تابع سود
متمرکا ،منفی و مینور دوم ن معبا اسا .اما تعیی عالما مینور
سوم و چهارم ن به علا پیچیدگی معادله و وجود پارامترها و
متغیرها ،تصمیم هیاد در ن امکانپریر نیسا؛ لرا در مورد منفی
معی بودن ن نمیتوان اظهار نظر نمود؛ در ای گونه مواقع به خالف
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حالتی که ماتریس هسی مسئله را بتوان تعیی عالما نمود (مشابه
مارتیس هسی ها ،مااله ،زرخی و راستی برهکی [ ]43باید مطابق
لم  1برا ،یازت مادار بیشینه ،مطلق تابع هدف عم بررسی
نااط بحرانی ،نااط مره ،را نیا بررسی نمود.
برا ،حل مسائل چند متغیره موعوي بررسی ماتریس هسی
مطرح میشود .اما همانطور که اشاره شد بررسی ماادیر ویژه
ماتریس هسی جها تعیی تحدب و تاعر تابع به صورت پارامتریک
مادور نیسا .بنابرای برا ،حل باید نااط ایستا و شرایط مره،
بررسی شوند .نااط ایستا اه حل گرادیان تابع که همان مشتاات
جائی مرتبه او میباشد به دسا می ید پس اه به دسا وردن
نها و بررسی شرایط و نااط مره ،،جواب بهینه مشخص میشود.

) 2pR )βd )2

و
(𝛾 2 2

𝛿 𝜂+

()21

()22

()24

لم  .1بیشتری (یا کمتری ) مادار تابع پیوسته f(x) ،در زاصله،

()23

] [a, bیا در نااط بحرانی و یا در نااط انتهایی باهه اسا .برا،
تعیی بیشتری (یا کمتری ) مادار تابع ،باید مادار ن در تمام نااط
بحرانی واقع در زاصله [a, b] ،و ماادیر ) f(aو ) f(bرا حساب
نموده و سپس بیشتری (یا کمتری ) مادار بی نها را انتخاب
نمود [.]49

و

یافتن نقاط بحرانی
برا ،ای کار باید اه شرایط مرتبه ،او (مشتق برابر صفر) استفاده
نمود.
معادالت مشتق مرتبه ،او تابع سود متمرکا به صورت هیر
اسا:
مشتق  πCنسبا به pR
()13

= (𝛾𝛿𝐴𝑀 + 𝛾𝐺0𝑀 + (𝑓 + 𝛾𝜃)𝑆𝑀 )(𝑏1 (𝑐 −

مشتق  πCنسبا به pd

()19

𝑅𝑝𝜕

2𝑝𝑅 ) + 𝛼𝑀 − (𝑐 − 2𝑝𝑑 )𝛽𝑑 ) = 0

= (𝛾𝛿𝐴𝑀 + 𝛾𝐺0𝑀 + (𝑓 + 𝛾𝜃)𝑆𝑀 )(𝑏𝑑 (𝑐 −

مشتق  πCنسبا به SM

()19

𝐶𝜋𝜕

𝐶𝜋𝜕
𝑑𝑝𝜕

2𝑝𝑑 ) + 𝛼𝑑 − (𝑐 − 2𝑝𝑅 )𝛽𝑑 ) = 0

= −𝜂𝑆𝑀 + (𝑓 + 𝛾𝜃)(−𝑐 + 𝑝𝑅 )(−𝑏1 𝑝𝑅 +

𝐶𝜋𝜕
𝑀𝑆𝜕

𝛼𝑀 + 𝑝𝑑 𝛽𝑑 ) + (𝑓 + 𝛾𝜃)(−𝑐 + 𝑝𝑑 )(−𝑏𝑑 𝑝𝑑 +
𝛼𝑑 + 𝑝𝑅 𝛽𝑑 ) = 0
مشتق  πCنسبا به AM
= −µ𝐴𝑀 + 𝛾𝛿(−𝑐 + 𝑝𝑅 )(−𝑏1 𝑝𝑅 + 𝛼𝑀 +

𝐶𝜋𝜕

𝑀𝐴𝜕

()19
𝑝𝑑 𝛽𝑑 ) + 𝛾𝛿(−𝑐 + 𝑝𝑑 )(−𝑏𝑑 𝑝𝑑 + 𝛼𝑑 +
𝑝𝑅 𝛽𝑑 ) = 0
پس اه حل همهمان معادالت ( )13تا ( )19سه مادار براAM ،SM ،
و  pdبر حسب  pRبه دسا می ید
()13
()11
()20

cbd + αd − (c − 2pR )βd
2bd
γδ
2 2
=
( c bd − 2bd (2b1 pR (−c + pR ) +

= pd1

4µbd

AM1

cαd + 2(c − pR )αM + c 2 βd ) + (αd − (c −
) 2pR )βd )2
)(f+γθ
= SM1
( c 2 b2d − 2bd (2b1 pR (−c + pR ) +
4ηbd

cαd + 2(c − pR )αM + c 2 βd ) + (αd − (c −

(

= 𝑝𝑑2

𝑑𝑏)2(𝛾2 𝛿 2 𝜂+(𝑓+𝛾𝜃)2 µ
𝑐( 𝛾𝜃)2 µ)(𝑐𝑏𝑑 + 𝛼𝑑 −

(𝑓 +
− 2𝑝𝑅 )𝛽𝑑 ) +
√𝑇1
𝑇1 = (𝛾 2 𝛿 2 𝜂 + (𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ)(𝑐 2 (𝛾 2 𝛿 2 𝜂 +
(𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ)𝑏𝑑2 + (𝛾 2 𝛿 2 𝜂 + (𝑓 +
𝛾𝜃)2 µ)(𝛼𝑑 − (𝑐 − 2𝑝𝑅 )𝛽𝑑 )2 −
2𝑏𝑑 (−2𝛾𝜂µ𝐺0𝑀 + (𝛾 2 𝛿 2 𝜂 + (𝑓 +
𝛾𝜃)2 µ)(2𝑏1 𝑝𝑅 (−𝑐 + 𝑝𝑅 ) + 𝑐𝛼𝑑 + 2(𝑐 −
))) 𝑑𝛽 𝑝𝑅 )𝛼𝑀 + 𝑐 2
𝑀𝛾 2 𝛿𝜂𝐺0
𝐴𝑀2 = − 2 2
𝛾 𝛿 𝜂 + (𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ
𝑀𝛾(𝑓 + 𝛾𝜃)µ𝐺0
𝑆𝑀2 = − 2 2
𝛾 𝛿 𝜂 + (𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ
(𝛾 2 2

𝛿 𝜂+

()29

1

− 2𝑝𝑅 )𝛽𝑑 ) −

1

(

= 𝑝𝑑3

𝑑𝑏)2(𝛾2 𝛿 2 𝜂+(𝑓+𝛾𝜃)2 µ
𝑐( 𝛾𝜃)2 µ)(𝑐𝑏𝑑 + 𝛼𝑑 −

(𝑓 +
√𝑇1

𝑀𝛾 2 𝛿𝜂𝐺0
()29
𝛾 2 𝛿 2 𝜂 + (𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ
𝑀𝛾(𝑓 + 𝛾𝜃)µ𝐺0
()29
𝑆𝑀3 = − 2 2
𝛾 𝛿 𝜂 + (𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ
 :pdiجواب به دسا مده-i ،ام برا ،متغیر قیما محصو
𝐴𝑀3 = −

تولیدکننده در کانا مستایم،
 :AMiجواب به دسا مده-i ،ام برا ،متغیر هاینه ،صرف شده
توسط تولیدکننده برا ،تبلیغات محصو خود،
 :SMiجواب به دسا مده-i ،ام برا ،متغیر میاان سرمایهگرار،
تولیدکننده بر رو ،خدما محصو خود
همانطور که واعح اسا در جوابها ،دوم و سومِ به دسا
مده ،ماادیر  AM3 ،SM2 ،AM2و  SM3همگی منفی به دسا مدهاند
و با توجه به شرط نامنفی بودن سطح خدما و میاان تبلیغات،
مجموعه جواب  2و  ( ،4معادالت ( )21تا ( ))29غیر قابل قبو
هستند .در مرحله ،بعد به کمک مجموعه جواب( 1معادالت ()13
تا ( ))20و جایگرار ،در معادله )13( ،باید مادار/ماادیر  pRرا به
دسا ورد.
()23
()21
()40

1
bd αM + αd βd
(c +
)
2
b1 bd − β2d
1
=
2 ( cb1 bd + bd αM + αd βd −

= pR1

) ηµbd √T2

) 2(b1 bd −βd
1

γ2 δ2 η+(f+γθ)2 µ
1

( cb1 bd + bd αM + αd βd −
) ηµbd √T2

2(b1 bd −β2
)d
1

γ2 δ2 η+(f+γθ)2 µ

که در نها  T2عبارت اسا اه
(𝛾 2 𝛿 2 𝜂 + (𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ)(𝑐 2 (𝛾 2 𝛿 2 𝜂 +

()41

pR2

cβ2d +
= pR3
cβ2d −
1
𝑑𝑏 𝜂 2 µ2

(𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ)𝑏12 𝑏𝑑 + (𝛾 2 𝛿 2 𝜂 + (𝑓 +
2
𝑀𝛼( 𝑑𝑏)𝛾𝜃)2 µ
− 𝑐 2 𝛽𝑑2 ) + 2𝛽𝑑 ((𝛾 2 𝛿 2 𝜂 +
2
(𝑓 + 𝛾𝜃) µ)𝛼𝑑 (𝛼𝑀 + 𝑐𝛽𝑑 ) +
𝛽𝑑 (−2𝛾𝜂µ𝐺0𝑀 + 𝑐(𝛾 2 𝛿 2 𝜂 + (𝑓 +
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𝛾𝜃)2 µ)(𝛼𝑀 + 𝑐𝛽𝑑 ))) + 𝑏1 (𝑐 2 (𝛾 2 𝛿 2 𝜂 +
(𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ)𝑏𝑑2 + (𝛾 2 𝛿 2 𝜂 + (𝑓 +
𝛾𝜃)2 µ)(𝛼𝑑2 − 𝑐 2 𝛽𝑑2 ) + 2𝑏𝑑 (2𝛾𝜂µ𝐺0𝑀 −
)))) 𝑑𝛽𝑐 𝑐(𝛾 2 𝛿 2 𝜂 + (𝑓 + 𝛾𝜃)2 µ)(𝛼𝑑 + 𝛼𝑀 +
با توجه به نکه سه مادار مختلف برا pR ،به دسا مده اسا

و امکان ماایسه ،نها با مرهها ،قابل قبو ن (به علا پیچیده
بودن زرمو ها و همچنی وجود متغیر  pdدرون مرهها ،متغیر
 ) pRوجود ندارد ،لرا ای احتما وجود دارد که هر سه مادار به
دسا مده برا( pR ،معادالت ( )23تا ( ))40قابل قبو باشند ،به
دلیل نکه درون معادالت به دسا مده برا AM ، SM ،و pd
متغیر  pRوجود دارد ،ممک اسا سه مادار قابل قبو هم برا،
ای سه متغیر به دسا مده باشد (به ای دلیل بهطور قطعی
نمیتوان در مورد قابل قبو بودن ماادیر به دسا مده اظهار نظر
نمود که معادالت به دسا مده ،پیچیده بوده و امکان ماایسه،
پارامتریک ن ها با مرهها ،هر کدام اه متغیرها وجود ندارد) .لرا ای
کار به کمک معا ها ،عدد ،باید انجام شود.
همانطور که نشان داده شد ،نمیتوان مادار بهینه ،هر چهار
متغیر  pR ، AM ، SMو  pdرا بهطور همهمان و به کمک شرایط
مرتبه ،او به دسا ورد؛ لرا مطابق لم  ،1باید تمام نااط بحرانی
تابع و مرهها ،متغیرها ،ن را به دسا ورده و مادار تابع را در
نها ماایسه نمود ،ماکایمم مطلق تابع یا همان جواب باه ،مادار،
اسا که به اها ،ن ،تابع ،ماکایمم شده باشد.
مرهها ،هر کدام اه متغیرها pd ، AM ، SM ،و  pRدر جدو
( 1مده اسا.

متمرکا ،بیشینه شود .لرا باید تک تک حاالت زوق درون تابع سود
متمرکا ،جایگای و تابع سود متمرکا ،بیشینه شود.
جدول ( :)2مرزهای مورد بررسی متغیرهای تصمیم 𝑀𝑆 𝐴𝑀 ،و 𝑑𝑝

متغیر تصمیم

1
2
4

𝑀𝑆

0

𝑀𝐴

0

𝑑𝑝

𝑐

𝑅𝑝

𝑤

مره پایی متغیر  pRجواب بهینه نبوده و نیاه ،به بررسی ندارد
هیرا واعح اسا با زرض  pR = wمادار تابع سود خردهزرو
(معادله ))9( ،برابر صفر خواهد شد و لرا خردهزرو وارد باه،
نخواهد شد؛ لرا مره  pR = wقابلیا انتخاب جواب بهینه را ندارد.
مرهها ،باال ،متغیرها SM ،و  AMمورد قبو نبوده و نیاه،
به بررسی ندارند .هیرا اگر متغیرها SM ،و  AMتا بینهایا ازاایا
یابند ،مادار تابع هدف مسئله به سما ∞ −میل میکند که به
هیچ وجه مطلوب نیسا .لرا زاط مرهها ،جدو ( 2نیاه به بررسی
دارند.
باید تمام حاالت ممک بررسیِ مرهها را به دسا ورد؛ انواي
حاالت قابل بررسیِ مرهها به شرح جدو ( 4میباشند.
جواب بهینه ،مسئله ماادیر ،اه متغیرها ،تصمیمِ یکی اه
حاالت  19گانه ،جدو  4هستند که به اها ،نها مادار تابع سود

pd

-

pR

-

مادار قابل بررسی
𝑆𝑀 = 0
𝐴𝑀 = 0
𝑅𝑝 𝑑𝛽 𝛼𝑑 +
= 𝑑𝑝
𝑑𝑏
𝑑𝑝 𝑑𝛽 𝛼𝑀 +
= 𝑅𝑝
𝑏1
 𝐴𝑀 = 0و 𝑆𝑀 = 0

3
9
9

𝑅𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑑 +

9

𝑑𝑏
𝑑𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑀 +

3

𝑏1
𝑅𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑑 +

1

𝑑𝑏
𝑑𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑀 +

10

𝑑𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑀 +

11

حد باال
∞+
𝑅𝑝 𝑑𝛽 𝛼𝑑 +
𝑑𝑏
𝑑𝑝 𝑑𝛽 𝛼𝑀 +
𝑏1

AM

0

αd + βd pR
bd
αM + βd pd
b1

به دسا وردن تمام متغیرها اه شرایط مرتبه ،او

14

∞+

SM

ردیف

جدول ( :)1مرزهای متغیرهای تصمیم 𝑀𝑆 𝐴𝑀 ،و 𝑑𝑝

متغیر تصمیم

حد پایی
0

حد باال

جدول ( :)3مقادیر قابل بررسی مرزها

12

حد پایی

981

𝑏1
𝑅𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑑 +
𝑑𝑏
𝑑𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑀 +
𝑑𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑀 +

13

𝑏1
𝑑𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑀 +

19
19

𝑏1

𝑑𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑀 +
𝑏1

𝑏1

= 𝑅𝑝 و

= 𝑅𝑝 و 𝑆𝑀 = 0
= 𝑑𝑝 و 𝐴𝑀 = 0
= 𝑅𝑝 و 𝐴𝑀 = 0

= 𝑅𝑝 و

𝑅𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑑 +
𝑑𝑏

= 𝑑𝑝

= 𝑑𝑝 و  𝐴𝑀 = 0و 𝑆𝑀 = 0

= 𝑅𝑝 و  𝐴𝑀 = 0و 𝑆𝑀 = 0

= 𝑅𝑝 و
= 𝑅𝑝 و
𝑅𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑑 +
𝑑𝑏

𝑏1

= 𝑑𝑝 و 𝑆𝑀 = 0

𝑅𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑑 +
𝑑𝑏
𝑅𝑝 𝑑𝛽𝛼𝑑 +
𝑑𝑏

= 𝑑𝑝 و 𝑆𝑀 = 0
= 𝑑𝑝 و 𝐴𝑀 = 0

= 𝑑𝑝 و  𝐴𝑀 = 0و𝑆𝑀 = 0

اه نجا که ای محاسبات بسیار طوالنی میشود ،یک نمونه به
عنوان معا ذکر میشود:
حالت :1به دست آوردن تمام متغيرها از شرايط مرتبهي اول

حالتی اسا که تمام متغیرها اه شرایط مرتبه ،او به دسا یند؛
در ای صورت جوابها ،قابل قبو مسئله به شرح جدو (3
میباشند.
 -5مثالهای عددی
به منظور بررسی مسئله مرکور در ای بخا سه معا ورده و نتایج
تحلیل میشود .با توجه به تحلیلها ،ارائهشده توسط هانسنس و
همکاران [ ]29و همچنی دادهها ،استفادهشده در ماالهها ،دَن و
همکاران در مااله ]13[ ،و همچنی چ و همکاران [،]11
پارامترها ،جدو  9برا ،تحلیل مسائل ای مااله انتخاب شده
اسا .نتایج حاصل اه حل مسئله در جدو ها 9 ،تا  3ورده شده

نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید /سال ششم /شماره سیزدهم /پاییز و زمستان 9317

987

مادار خدمات و قیماها ،زرو مستایم و خردهزروشی در دو
مرحله به دسا می یند ،همچنی مد نها ،مسئله ،تبلیغات و
ارر ن بر تااعا را در بر نمیگیرد .با دادهها ،مشابه (دادهها ،بخا
معا عدد ،مااله ،دن و همکاران) ،پاسخها ،مد مااله ،موجود
و مااله ،دن و همکاران به شرح جدو  10میباشد.

اسا.
با دقا در جواب بهینه ،معا ها به ای نکته میتوان دسا
یازا که در تمامی معا ها جواب بهینه اه اولی حالا باه ِ،متمرکا
یعنی حالتی که تمام متغیرها اه شرایط مرتبه ،او خود محاسبه
شوند ،به دسا مدهاند .برا ،اطمینان اه ای که یا واقعاا جوابها،
به دسا مده بهینه ،کلی هستند یا موععی میتوان اه ماتریس
هسی توابع سود هر معا استفاده نمود .همانطور که قبالا نیا
اشاره شد ،اربات تاعر توابع سود به علا پیچیدگی مینورها ،به
دسا مده اه ماتریس هسی توابع سود ،امکانپریر نبود اما نه به
ای معنا که ماتریس هسی دارا ،مینیمم مطلق باشد بلکه به ای
معنا که به دلیل وجود متغیرها ،تصمیم و پارامترها ،مختلف در
ای روابط ،بهطور قطعی در مورد منفی معی بودن ماتریس هسی
توابع سود و در نتیجه وجود ماکایمم مطلق در نها امکان اظهار
نظر وجود نداشا .اما حا که در هر معا مادار تمامی متغیرها،
تصمیم و پارامترها مشخص شدهاند میتوان تاعر یا تحدب هر یک
اه توابع را مشخص نمود .در جدو  1تمامی مینورها ،ماتریسها،
هسی تابع سود هر  4معا مشخص شدهاند؛ واعح اسا که با توجه
به منفیِ معی بودن ماتریس هسی  ،تمامی ماتریسها ،هسی
شرایط منفی معی بودن را دارا هستند و لرا تابع سود مسئله دارا،
ماکایمم مطلق اسا.
جها ماایسه ،کارایی مد ارائهشده و اره ازاوده ،ن در
ماایسه با مد ها ،ارائهشده در ادبیات موعوي ،اه مد ارائهشده
توسط دن و همکاران [ ]13استفاده میشود .در مد ارائه شده
توسط نها خدمات توسط خردهزرو ارائه میشود ،عم نکه

جدول ( :)4مجموعه جواب حالت اول بازی متمرکز
)
)
+ 𝛼𝑀 )) − 2𝑐 2 𝛽𝑑 +

𝑑𝛽 𝑑𝛼𝑏𝑑 𝛼𝑀 +
𝑑𝑏1 𝑏𝑑 −𝛽2
𝑑𝛽 𝑀𝛼𝑏1 𝛼𝑑 +
𝑑𝑏1 𝑏𝑑 −𝛽2

(𝑐 +
(𝑐 +

1
2
1

2
𝛿𝛾

𝑑𝛼(( 𝑐(𝑐(𝑏1 + 𝑏𝑑 ) − 2
4µ
2
𝑀𝛼 𝑑𝑏𝑏1 𝛼𝑑2 +
𝑑𝛽 𝑀𝛼 𝑑𝛼+2
)

+ (𝛼𝑀 + 𝑐𝛽𝑑 )(𝑏𝑑 (𝛼𝑀 − 𝑐𝛽𝑑 ) +

𝑏1 𝑏𝑑 −𝛽𝑑2
)𝜃𝛾(𝑓+
𝑑𝑏 ( 𝑐 2 𝑏12
) 4𝜂(𝑏1 𝑏𝑑 −𝛽𝑑2

2𝛽𝑑 (𝛼𝑑 + 𝑐𝛽𝑑 )) + 𝑏1 (𝑐 2 𝑏𝑑2 + 𝛼𝑑2 − 𝑐 2 𝛽𝑑2 −
) )) 𝑑𝛽𝑐 2𝑐𝑏𝑑 (𝛼𝑑 + 𝛼𝑀 +

𝑅𝑝
𝑑𝑝
𝑀𝐴

𝑀𝑆

جدول ( :)5دادههای سه مثال عددی
پارامترها

αM

αd

b1

bd

c

w

معا 1
معا 2
معا 4

200
290
190

200
190
290

10
10
10

10
10
10

9
9
9

9
9
9

βd
3
3
3

پارامترها

𝜂
0/9
0/9
0/9

𝜇
0/3
0/3
0/3

𝛿
2/9
2/9
2/9

𝜃
2/9
2/9
2/9

𝑓

𝛾
0/01
0/01
0/01

G0M

معا 1
معا 2
معا 4

0/01
0/01
0/01

100
100
100

جدول ( :)1نتایج مثال  -1بازی متمرکز
حالت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

pd

19/2

19/2

19/2

27/7

19/2

19/2

27/7

19/2

27/7

19/2

33/3

27/7

19/2

33/3

33/3

33/3

pR

19/2

19/2

19/2

19/2

27/7

19/2

19/2

27/7

19/2

27/7

33/3

19/2

27/7

33/3

33/3

33/3

SM

168/6

0/0

168/6

118/0

118/0

0/0

0/0

0/0

118/0

118/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

AM

150/5

150/5

0/0

105/4

105/4

0/0

105/4

105/4

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

πC

14044/7

6939/6

9513/4

7387/7

7387/7

2408/3

3906/2

3906/2

5167/3

5167/3

0/0

1685/8

1685/8

0/0

0/0

0/0

خروجی

جدول ( :)1نتایج مثال  -2بازی متمرکز
حالت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

pd

17/4

17/4

17/4

23/4

17/4

17/4

23/4

17/4

23/4

17/4

29/8

23/4

17/4

29/8

29/8

29/8

pR

21/0

21/0

21/0

21/0

32/0

21/0

21/0

32/0

21/0

32/0

36/9

21/0

32/0

36/9

36/9

36/9

SM

174/8

0/0

174/8

149/6

90/1

0/0

0/0

0/0

149/6

90/1

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

AM

156/1

156/1

0/0

133/6

80/5

0/0

133/6

80/5

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

πC

15012/8

7371/1

10139/3

11305/0

4613/9

2497/6

5707/5

2582/9

7735/2

3318/6

0/0

2137/6

1287/6

0/0

0/0

0/0

خروجی
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جدول ( :)8نتایج مثال  -3بازی متمرکز
حالت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

pd

21/0

21/0

21/0

32/0

21/0

21/0

32/0

21/0

32/0

21/0

36/9

32/0

21/0

36/9

36/9

36/9

pR

17/4

17/4

17/4

17/4

23/4

17/4

17/4

23/4

17/4

23/4

29/8

17/4

23/4

29/8

29/8

29/8

SM

174/8

0/0

174/8

90/1

149/6

0/0

0/0

0/0

90/1

149/6

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

AM

156/1

156/1

0/0

80/5

133/6

0/0

80/5

133/6

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

πC

15012/8

7371/1

10139/3

4613/9

11305/0

2497/6

2582/9

5707/5

3318/6

7735/2

0/0

1287/6

2137/6

0/0

0/0

0/0

خروجی

همان طور که واعح اسا با در نظرگیر ،سطح تبلیغات به
عنوان متغیر تصمیم و همچنی حل همهمان مد (یکپارچهساه)،
مد ارائه شده در ای مااله ،جوابها ،بهتر ،نسبا به مد دن و
همکاران داشته اسا.

 oمینورها ،به دسا مده شرایط تاعر تابع را نداشته باشند،
باید تمامی حاالت مره ،،بررسی شوند ،خروج اه گامها.
جدول ( :)1مقادیر مینورهای تابع سود متمرکز در هر  3مثال
معا

 -1تحلیل حساسیت
در ای بخا به بررسی تأریر پارامترها ،مختلف بر میاان تااعا و
توابع سودِ بهینه پرداخته میشود .با ای کار اه یک دید مدیریتی
جوابها ،به دسا مده در معا ها ،عدد ،،تحلیل شده و میتوان
برا ،تصمیمگیر،ها ،ینده اه نها استفاده نمود.
در یک نتیجهگیر ،کلی و جها کاها مادار محاسبات
(جلوگیر ،اه محاسبه ،تمامی  19حالا ممک ِ باه ،متمرکا)
پیشنهاد میشود ابتدا گامها ،هیر را انجام شود؛

 گام :1انجام محاسبات مربوط به اولی حالا به دسا وردن
جواب بهینه ،هر یک اه باه،ها (یعنی به دسا وردن تمامی
متغیرها اه شرایط مرتبه ،او ) و رجوي به گام،2
 گام :2ماایسه ،ماادیر متغیرها ،به دسا مده با مرهها ،قابل
قبو نها که دو حالا رخ میدهد:
 oنشدنی بودن حداقل یکی اه متغیرها ،باید تمامی حاالت مره،،
بررسی شوند ،خروج اه گامها.
 oشدنی بودن تمام متغیرها ،رجوي به گام،4
 oمینورها ،به دسا مده شرایط تاعر تابع را داشته باشند،
یعنی توابع مورد نظر ،همگی در نااط به دسا مده دارا،
ماکایمم مطلق بوده و ماادیر محاسبهشده ،ماادیر بهینه،
جهانی هستند و دیگر نیاه ،به بررسی حاالت مره ،نمیباشد.
 oهمانطور که در پایان بخا قبل نیا اشاره شد ،در تمامی
معا ها ،حلشده و همچنی معا ها ،دیگر ،که در ای
مااله ذکر نشده اسا ،جوابها ،بهینه اه شرایط مرتبه ،او
تمامی متغیرها به دسا مده اسا؛ لرا برا ،تحلیل حساسیا
مسئله میتوان اه جوابها ،پارامتریک حالا او مسئله
(جدو ( )11استفاده نمود.
 گام :4محاسبه ،ماتریس هسی تابع سود متمرکا و مینورها،
مختلف ماتریس هسی  ،در ای گام نیا دو حالا رخ میدهد:

1

2

4

عناصر ماتریس هسی

ماادیر

مینور او

-118

مینور دوم

47

مینور سوم

-23

مینور چهارم

2788

مینور او

-127

مینور دوم

51

مینور سوم

-26

مینور چهارم

3257

مینور او

-127

مینور دوم

51

مینور سوم

-26

مینور چهارم

3257

 -1-1بررسی اثر مقدار قیمت عمدهفروشی (𝐰) بر قیمت
بهینهی خردهفروشی و فروش مستقیم
به دلیل نکه در باه ،متمرکا قیما عمدهزروشی ( )wبه علا
جمع شدن توابع سود ارر ،ندارد ،لرا تحلیل حساسیتی در مورد w
وجود ندارد.
 -2-1بررسی اثر مقدار هزینهی تولید (𝐜) بر قیمت بهینهی
خردهفروشی و فروش مستقیم
مشتق مرتبه ،او
میباشد.
()42

 pd ∗Cنسبا به  cبه صورت معادله)42( ،
>0

1
2

=

𝐶∗ 𝑑𝑝𝜕
𝑐𝜕

= 𝐶1

بنابرای ازاایا  cموجب ازاایا قیما بهینه ،زرو مستایم
میشود .به عبارت دیگر ،یک واحد ازاایا  cموجب ازاایا نیم
واحد ،قیما بهینه ،زرو مستایم میشود.
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جدول ( :)11مقایسه سود زنجیره در مدل ارائهشده در مقالهی موجود و مقاله دن و همکاران []18
πC
مااله،

πC
مااله،

بهبود

موجود

دن

سود

29030

%100

49209

%99
%90

درصد

پارامترها

𝑀α

𝑑α

𝑏1

𝑏d

𝑐

𝑤

𝑑𝛽

𝜂

𝜇

𝛿

𝜃

𝑓

𝛾

𝑀𝐺0

معا 1

300

300

9

2

40

91

2

3

0/2

0/2

0/4

0/001

0/01

10

92431

معا 2

300

300

9

2

40

99

2

3

0/2

0/2

0/9

0/001

0/01

10

91194

معا 4

300

300

9

2

40

91

2

3

0/2

0/2

0/3

0/001

0/01

10

34932

31112

معا 3

300

300

9

4

40

91

4

3

0/2

0/2

0/4

0/001

0/01

10

33330

44330

%191

معا 9

300

300

9

4

40

99

4

3

0/2

0/2

0/9

0/001

0/01

10

109192

33399

%149

معا 9

300

300

9

4

40

91

4

3

0/2

0/2

0/3

0/001

0/01

10

132939

91990

%143

جدول ( :)11مجموعه جواب حالت اول  -بازی متمرکز
𝐶∗𝑑𝑝

)

𝑑𝛽 𝑑𝛼𝑏𝑑 𝛼𝑀 +

(𝑐 +

𝐶∗
𝑀𝑆

)

𝑑𝛽 𝑀𝛼𝑏1 𝛼𝑑 +

(𝑐 +

𝑑𝑏1 𝑏𝑑 −𝛽2
𝑑𝑏1 𝑏𝑑 −𝛽2

( 𝑐(𝑐(𝑏1 + 𝑏𝑑 ) − 2(𝛼𝑑 + 𝛼𝑀 )) − 2𝑐 2 𝛽𝑑 +

𝐶∗𝐴
𝑀

)

2
1
2

𝛿𝛾
4µ

2
𝑀𝛼 𝑑𝑏𝑏1 𝛼𝑑2 +
𝑑𝛽 𝑀𝛼 𝑑𝛼+2

𝑏1 𝑏𝑑 −𝛽𝑑2

)𝜃𝛾(𝑓+

( 𝑐 2 𝑏12 𝑏𝑑 + (𝛼𝑀 + 𝑐𝛽𝑑 )(𝑏𝑑 (𝛼𝑀 − 𝑐𝛽𝑑 ) +
𝐶∗𝑅𝑝

1

) 4𝜂(𝑏1 𝑏𝑑 −𝛽𝑑2

2𝛽𝑑 (𝛼𝑑 + 𝑐𝛽𝑑 )) + 𝑏1 (𝑐 2 𝑏𝑑2 + 𝛼𝑑2 − 𝑐 2 𝛽𝑑2 −
) )) 𝑑𝛽𝑐 2𝑐𝑏𝑑 (𝛼𝑑 + 𝛼𝑀 +

مشتق مرتبه ،او  pR ∗Cنسبا به  cبه صورت معادله)44( ،
میباشد..
>0

()44

1
2

=

𝐶∗ 𝑅𝑝𝜕
𝑐𝜕

= 𝐶2

لرا ازاایا  ،cموجب ازاایا قیما بهینه ،خردهزروشی
میشود .به عبارت دیگر ،یک واحد ازاایا  cموجب ازاایا نیم
واحد ،قیما بهینه ،خردهزروشی میشود.
برا ،درک تفاوت ارر قیما تولید بر قیما بهینه،
خردهزروشی و زرو مستایم ،میتوان اه معادله( )43( ،نسبا
 )C3بهره برد.
= 1

()43

𝐶1
𝐶2

= 𝐶3

بنابرای یک واحد ازاایا هاینه ،تولید ،در باه ،متمرکا،
قیما بهینه ،خردهزروشی و قیما بهینه ،زرو مستایم را به
یک میاان ازاایا میدهد.
 -3-1بررسی اثر تقاضای پایهی محصول بر قیمت بهینهی
خردهفروشی و فروش مستقیم
مشتق مرتبه ،او  pR ∗Cنسبا به  αMبه صورت معادله)49( ،
میباشد.
()49

>0

𝑑𝑏

2
𝑑𝛽2𝑏1 𝑏𝑑 −2

=

𝐶∗ 𝑅𝑝𝜕
𝑀𝛼𝜕

= 𝐶4

لرا ازاایا  αMموجب ازاایا قیما بهینه ،خردهزروشی
میشود .به عبارت دیگر ،یک واحد ازاایا  αMموجب ازاایا
bd

2
1 bd −2βd

 2bواحد ،قیما بهینه ،خردهزروشی میشود.

مشتق مرتبه ،او  pR ∗Cنسبا به  αdبه صورت معادله،
( )49میباشد.
>0

()49

𝑑𝛽

2
𝑑𝛽2𝑏1 𝑏𝑑 −2

=

𝐶∗ 𝑅𝑝𝜕
𝑑𝛼𝜕

= 𝐶5

لرا ازاایا  αdموجب ازاایا قیما بهینه ،خردهزروشی
میشود .به عبارت دیگر ،یک واحد ازاایا  αdموجب ازاایا
βd

2
1 bd −2βd

 2bواحد ،قیما بهینه ،خردهزروشی میشود.

برا ،درک تفاوت ارر تااعا ،پایه ،محصو در کانا مستایم
و کانا خردهزروشی بر قیما بهینه ،خردهزروشی میتوان اه
معادله( )49( ،نسبا  )C6بهره برد.
>1

()49

𝑑𝑏
𝑑𝛽

=

𝐶4
𝐶5

= 𝐶6

بنابرای ارر تااعا ،پایه ،محصو در کانا خردهزروشی اه ارر
تااعا ،پایه ،محصو در کانا مستایم بیشتر اسا؛ به عبارت
دیگر ازاایا یک واحد αM ،در ماایسه با ازاایا یک واحد،αd ،
b

موجب ازاایا  βdبرابر ،قیما بهینه ،خردهزروشی میگردد.
d

مشتق مرتبه ،او  pd ∗Cنسبا به  αMبه صورت معادله،
( )43میباشد.
>0

()43

βd

2b1 bd −2β2
d

=

∂pd ∗C
∂αM

= C7

لرا ازاایا  αMموجب ازاایا قیما بهینه ،زرو مستایم
میشود .به عبارت دیگر ،یک واحد ازاایا  αMموجب ازاایا
βd

2
1 bd −2βd

 2bواحد ،قیما بهینه ،زرو

مشتق مرتبه ،او
( )41میباشد.
()41

مستایم میشود.

 pd ∗Cنسبا به  αdبه صورت معادله،
>0

𝑏1

2
𝑑𝛽2𝑏1 𝑏𝑑 −2

=

𝐶∗ 𝑑𝑝𝜕
𝑑𝛼𝜕

= 𝐶8

لرا ازاایا  αdموجب ازاایا قیما بهینه ،زرو مستایم
میشود .به عبارت دیگر 1 ،واحد ازاایا  αMموجب ازاایا
b1
2
1 bd −2βd

 2bواحد ،قیما بهینه ،زرو

مستایم میشود.

برا ،درک تفاوت ارر تااعا ،پایه ،محصو در کانا مستایم
و کانا خردهزروشی بر قیما بهینه ،زرو مستایم میتوان اه
معادله( )30( ،نسبا  )C9بهره برد.
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>1

𝑏1

بنابرای ازاایا یک واحد αd ،در ماایسه با ازاایا  1واحد،
 αMباعث ازاایا بیشتر ،در مادار قیما بهینه ،زرو مستایم
میگردد.
برا ،درک تفاوت ارر  αMبر قیما بهینه ،خردهزروشی و
زرو مستایم ،میتوان اه (( )31نسبا  )S13بهره برد.

40

()30

>1

()31

𝑑𝑏
𝑑𝛽

=

𝐶7

𝐶4
𝐶7

= 𝐶10

بنابرای ازاایا یک واحد αM ،موجب ازاایا بیشتر قیما
بهینه ،خردهزروشی در ماایسه با قیما بهینه ،زرو مستایم
میگردد.
 -4-1تحلیل پارامتر ضریب حساسیت مستقیم قیمتی (𝐛)
یکی اه پارامترها ،مهم و اررگرار بر مسئله ،عریب حساسیا
مستایم قیمتی در کانا ها یعنی  b1و  bdمیباشند .به نوعی
میتوان گفا ،بارگی یا کوچکی ماادیر  b1و  bdبه میاان وزادار،
مشتریان به کانا مورد نظر وابسته اسا؛ هر چه قدر مشتریان
وزادار ،بیشتر ،نسبا به یک کانا داشته باشند تغییرات قیمتی
ن کانا  ،نها را به مادار کمتر ،اه خرید در ن منصرف مینماید
و بالعکس هرچه قدر وزادار ،مشتریان به یک کانا کمتر باشد،
ازاایاها ،جائی در قیما نیا موجب انصراف نها اه خرید
میشود .در ادامه نمودارها ،تغییرات قیماها ،بهینه،
خردهزروشی و زرو مستایم و همچنی سود باهیکنان بر ارر
تغییرات ماادیر  b1و  bdگرد ور ،شده اسا .برا ،رعایا اختصار
اه توعیحات اعازه پرهیا شده اسا.
30000
90000

مادار سود هنجیره
با تغییر مادار bd

20000

سود

مادار سود هنجیره
با تغییر مادار b1

30000

0
9 3 1 10 11 12 14 13 19

bi

نمودار ( :)1تغییرات سود بازیکنان بر اثر تغییر  𝑏1و 𝑑𝑏

۴۰
۳۰

pr

۱۰
۰

۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
b1
نمودار ( :)2تغییرات قیمت بهینهی خردهفروشی ( 𝑟𝑝) و فروش
مستقیم ( 𝑑𝑝) بر اثر تغییر b1

قیما

pd

۲۰

pd

20

pr

10

قیما

= 𝐶9

30

𝑑𝛽

=

𝐶8

911

0
9 3 1 10 11 12 14 13 19
bd
نمودار ( :)3تغییرات قیمت بهینهی خردهفروشی ( 𝑟𝑝) و فروش
مستقیم ( 𝑑𝑝) بر اثر تغییر 𝑑𝑏

 -5-1جمعبندی و نکات مدیریتی
تصمیمگیر ،در مورد تعیی قیما محصوالت و تعیی هاینه،
بهینه ،صرف شده برا ،خدمات و تبلیغات محصو اه جمله
دغدغهها ،همیشگی مدیران میباشد؛ لرا مدیران واحدها ،تولید،
و مراکا خدماتی خصوصاا شرکاها ،هواپیمایی و اتوبوسرانی بی
شهر ،که دارا ،ساختار ،مشابه ساختار ارائهشده در ای مااله
(یعنی دارا ،دو کانا توهیع خردهزروشی و زرو مستایم) هستند
میتوانند با استفاده اه نتایج به دسا مده در جدو ( 11در مورد
قیماها ،بهینه ،زرو مستایم و خرده زروشی و همچنی سطح
مطلوب خدمات و تبلیغات ارائهشده برا ،محصو یا خدما خود،
تصمیمگیر ،نمایند .با ای کار سود مجموي زر یند یعنی مجموي
سود تولیدکننده و خردهزرو بیشینه میشود؛ مخصوصاا اگر
خردهزرو ِ یادشده جاو هیرمجموعهها ،تولیدکننده باشد ،قطعاا با
ای کار سود تولیدکننده به حالا بهینه ،خود میرسد.
در بخا تحلیل حساسیا ارر هر یک اه پارامترها ،مسئله بر
قیماها ،بهینه ،خردهزروشی و زرو مستایم ذکر گردید .لرا
مدیران میتوانند با کمک ای تحلیلها در مورد تمرکا مورد نیاه
خود در هر بخا تصمیمگیر ،نمایند؛ بهطور معا همان طور که
در نمودار ( 1نیا مشخص اسا اگر مادار 𝑖𝑏 کمتر اه  10باشد تمرکا
بر رو b1 ،سود هنجیره را به مادار بیشتر ،ازاایا میدهد ،و
بالعکس اگر بیا اه  10باشد ،تمرکا بر رو 𝑏𝑑 ،سود هنجیره را به
مادار بیشتر ،ازاایا میدهد.
یکی اه مهمتری مسئله برا ،مدیران ،میاان سود مجموعه،
خود میباشد اما اه نجا که توابع سود مسئله ،ای مااله به صورت
پارامتریک بسیار پیچیده بوده و امکان تحلیل پارامتریک نها وجود
ندارد لرا توصیه میشود مدیران پس اه تعیی دقیق پارامترها،
مسئله برا ،واحد خود و جایگرار ،نها در تابع سود هنجیره ،به
صورت عدد ،به تحلیل میاان سود هنجیره بپرداهند؛ بهطور نمونه در
یک مرحله همه  ،پارامترها را رابا در نظر گرزته و ارر ازاایا یک
واحد ،هاینه ،تولید را بر سود کل هنجیره ارهیابی نمایند.

 -1جمعبندی و نتیجهگیری
مواجهه با رقاباها ،بسیار شدید در صنعا جهانی تولید،
تولیدکنندگان را بر ن داشته اسا تا با توسعه ،خدمات اره
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ازاوده ،قدرت رقابا خود را ازاایا دهند .در نظرگیر ،همهمان
مباحث مختلفِ اررگرار در هنجیره موجب ازاایا هماهنگی و
یکپارچگی و همچنی موجب ازاایا سود اعضا ،ن میشود .لرا
در ای مااله ارر همهمان قیماگرار ،،تعیی سطح تبلیغات و سطح
خدما در یک هنجیره تأمی دارا ،کانا توهیع دوگانه بر رو،
تااعا ،مشتریان و سود هنجیره بررسی شد .اه نکات برجسته،
مطرح در ای مااله میتوان به موارد هیر اشاره نمود:
تابع تااعا ،استفادهشده در ای مااله امکان بررسی همهمان
سه عنصر قیما ،سطح خدمات و سطح تبلیغات بر تااعا،
مشتریان را زراهم مینماید؛
در نظرگیر ،هنجیره تأمی با کانا ها ،توهیع دوگانه با
کاربردها ،زراوان ن ،نکات و تحلیلها ،ریاعی در حل ن؛ در
مااالت مطرح شده در ادبیات موعوي ،معموالا توابع سود بهگونها،
در نظر گرزته میشوند که برا ،یازت مادار بیشینه ،مطلق ،نیاه،
به بررسی مرهها و تحلیلها ،ریاعی مربوط به ن نمیباشد.
موارد پرکاربرد موعوي ای مااله خصوصاا در شرکاها،
هواپیمایی ،شرکاها ،اتوبوسرانی بی شهر ،و  ...و قابلیا اجرا،
ن و رزع نیاهها ،داخل کشور .لرا ای مااله میتواند راهگشا،
ماالهها ،بعد ،باشد.
برا ،گستر ها ،تی پیشنهادها ،هیر ارائه میگردد:
 اجرا ،ای مد در شرایط واقعی (مطالعه ،مورد:)،
پیشنهاد میشود برا ،استفاده ،عملی اه نتایج ای مااله خصوصاا در
مسائل داخلی نظیر شرکاها ،هواپیمایی و اتوبوسرانی بی شهر،
و  ،...مد ارائهشده در یکی اه نها اجرا و نتایج ن تحلیل شود.
 چند دورها ،در نظر گرزت هنجیره
در ای صورت مد مسئله اه حالا ایستا به حالا پویا تغییر
میکند .در واقع زضا ،مسئله اه حالا گسسته به حالا پیوسته در
می ید .باه،ها ،پویا جاو مسائل دیفرانسیلی قرار میگیرند که حل
نها نکات مختص به خود را دارد.
 در نظرگیر ،بیا اه یک تولیدکننده:
در شرایط واقعی معموالا یک محصو یا خدما توسط بیا اه یک
تولیدکننده یا ارائهکننده ،خدما عرعه میگردد .بهطور معا در
مورد شرکاها ،هواپیماییِ داخل کشور شرکاها ،مختلفی نظیر
ماهان ،سمان ،هما و  ...وجود دارند که برا ،کسب سود بیشتر با
همدیگر رقابا میکنند .لرا برا ،تطبیق بیشتر مسئله با دنیا،
واقعی میتوان تعداد تولیدکنندگان را اه یک به دو مورد ازاایا داد.
در ماایسه با ازاایا یک تولیدکننده ،ازاایا بیا اه یک مورد،،
نتایج به خصوصی را در بر نخواهد داشا .باوجود دو تولیدکننده و
یک خردهزرو  ،ساختار مسئله به صورت شکل ( 1خواهد شد؛ که
در واقع به ای نوي خردهزرو  ،خردهزرو مشترک (خردهزروشی
که محصو چند تولیدکننده یا ارائهکننده ،خدما را عرعه
میکند) گفته میشود.

)(S1,A1
Pd

مشتر،
نهایی

Pr1
Pr2

خردهزرو
مشترک

تولیدکننده1

)(S2,A2
تولیدکننده2

شکل ( :)1ساختار مسئله با دو تولیدکننده

 در نظرگیر ،عدم قطعیا برا ،تااعا یا عرعه ،محصو :
بهطور معا زاه ،در نظر گرزت یک سر ،پارامترها که موجب
کاربرد،تر شدن مسئله و وزق پریر ،بیشتر ن با دنیا ،واقعی
میشود.

 در نظر گرزت هاینهها ،موجود ،،مسیریابی و حمل و نال در
مد :
در مد ارائهشده زاط هاینهها ،تولید و ارائه ،خدمات و تبلیغات
در نظر گرزته شده اسا (هیرا مطاباا بیشتر ،با موارد کاربردِ،
خدماتی ن نظیر شرکاها ،هواپیمایی و  ...دارد) ،برا ،تطبیق
بیشتر مسئله با شرایطی که در نها به تولید محصو پرداخته
میشود ،میتوان هاینههایی نظیر نگهدار ،موجود ،،مسیریابی،
حمل و نال و  ...را نیا وارد مسئله نمود.
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ABSTRACT
Different variables effect on customer decision in product selection. The most
important factor are price and service provided by the manufacturer to the
customer. Advertising is one of the effective factors in the selection and purchase
of goods is usually done by the manufacturer to increase goodwill of manufacturer
brand. Therefore in this research we use centralized game approach to find
optimal price, service level & advertising level in a dual channel supply chain
simultaneously. Chain used in this study included a manufacturer and a retailer in
which the manufacturer sells its products through retailer and through direct
channel. Demand function used in this paper provide review possibility of three
elements of price, service and advertising on customer demand seamlessly at the
same time. Conduct examined in this paper, is cooperative behavior. Therefore,
after modeling the problem is solved by centralized approach. After numerical
examples, sensitivity analysis performed in this study provide the effect of
important parameters on decisions players particularly price sensitivity factor. The
issue examined in this study had a variety of practical applications for example
can be cited its use in airlines, manufacturing sets and retailers to determine
prices, service and advertising.

Corresponding author. Morteza Rasti-Barzoki
Tel.: 031- 33911480; E-mail address: rasti@cc.iut.ac.ir

