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Abstract
Today, with the rapid growth of Information Technology, manufacturers
provide their products through online direct channels to the consumers as
well as the traditional physical channels. In this study, a dual channel
supply chain including one manufacturer and one retailer is considered.
The manufacturer can sell his products in two ways: the traditional retail
channel and online direct channel. It is assumed that the manufacturer
offers his product on an online channel via two different transportation
modes and correspondingly two different lead times. Initially, a
decentralized supply chain is considered, and then it is assumed that the
manufacturer is vertically integrated with the retailer in centralized
supply chain. The first model is analyzed using the Stackelberg game
approach with the manufacturer as the leader, and the second model is
optimized using an integrated approach. Optimal decisions of prices and
delivery lead times are determined. The major contribution of this paper
is existence of two online channels with two different service levels. Our
numerical studies reveals that the integration and coordination of the
manufacturer and the retailer is beneficial for all members of the supply
chain and significantly increase the profit of the whole supply chain.
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** 1

چکیده
با رشد سریع فناوری اطالعات ،تولیدکنندگان که در گذشته فقط بهصورت سنتی و از طریق خردهفروشان
محصوالت خود را عرضه میکردند ،میتوانند بهصورت مستقیم و آنالین نیز محصوالت خود را عرضه
کنند .این پژوهش ،یک زنجیره تأمین دوکاناله شامل یک تولیدکننده و یک خردهفروش را در نظر گرفته
است که در آن تولیدکننده میتواند محصوالت خود را از طریق دو کانال سنتی و آنالین به فروش
برساند .فرض میشود تولیدکننده محصول را در کانال آنالین با دو روش حمل و درنتیجه دو زمان
تحویل متفاوت عرضه میکند که قاعدتاً روی تقاضای یکدیگر تأثیر میگذارد .زنجیره تأمین موردنظر
ابتدا در حالت غیرمتمرکز با فرض رهبری تولیدکننده و با استفاده از رویکرد استکلبرگ مدلسازی شده و
متغیرهای تصمیم کلیدی شامل قیمت کانالهای سنتی و آنالین و زمانهای تحویل کانالهای آنالین
تعیین میشود؛ سپس فرض میشود که تولیدکننده و خردهفروش تصمیمات خود را بهطور یکپارچه و
متمرکز اتخاذ کنند .آنچه موجب نوآوری و منحصربهفرد شدن این پژوهش میشود ،وجود دو کانال
فروش آنالین و رقابت بین آنها و همچنین کانال فروش سنتی است .مثالهای عددی ارائهشده نشان
میدهد که یکپارچگی و هماهنگی تولیدکننده و خردهفروش به نفع تمام اعضای زنجیره تأمین است و به
میزان زیادی سود کل زنجیره تأمین را افزایش میدهد.
کلیدواژهها :مديريت زنجیره تأمین؛ قیمتگذاری تصمیمات متمرکز و غیرمتمرکز؛ کانال
فروش آنالين؛ نظريه بازیها ،رويکرد استکلبرگ.
تاریخ دریافت مقاله ،1399/09/29 :تاریخ پذیرش مقاله.1400/08/16 :
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 .1مقدمه

امروزه رشد فناوری و بهخصوص فناوری اطالعات ،الگوهای مصرف مشتریان را تغییر داده و
درنتیجه به تغییر روشهای فروش تولیدکنندگان و خردهفروشها منجر شده است.
مصرفکنندگان برای خرید محصوالت موردنیاز خود از طریق اینترنت ،رفتهرفته تمایل بیشتری
نشان میدهند و درنتیجه بیشتر تولیدکنندگان ساختارهای کانال سنتی خود را با افزودن کانال
آنالین از نو طراحی کرده اند تا به سهم بیشتری از بازار دست یافته و سود بیشتری کسب کنند.
در این پژوهش یک مطالعه تحلیلی و عددی برای تصمیمات قیمتگذاری و زمانهای تحویل با
فرض شرایط تصمیمگیری متمرکز و غیرمتمرکز در زنجیره تأمین ارائه شده و تأثیرات زمان
تحویل و رقابتپذیری در کانالهای آنالین بر تصمیمات تولیدکننده و خردهفروش بررسی شده
است .در زنجیره تأمین غیرمتمرکز یک مدل بازی استکلبرگ با رهبری تولیدکننده در نظر گرفته
شده که در آن تولیدکننده قیمت عمدهفروشی ،قیمت کانالهای مستقیم و زمانهای تحویل را
تعیین کرده و خردهفروش نیز بهعنوان پیرو در مورد قیمت خردهفروشی خود تصمیمگیری
میکند .در زنجیره تأمین متمرکز تولیدکننده کل تصمیمات قیمت خردهفروشی کانال سنتی،
قیمتهای کانالهای مستقیم و زمانهای تحویل را کنترل میکند.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

بررسی مدلهای هماهنگی در زنجیرههای تأمین دوسطحی (بهخصوص با درنظرگرفتن پارامتر
قیمت) دارای سابقه زیادی در مبانی نظری زنجیره تأمین است .طالعیزاده و محمدی (،)2015
یک زنجیره تأمین شامل یک تولیدکننده و دو رقیب خردهفروشی را با درنظرگرفتن تصمیمات
قیمتگذاری و بازاریابی بررسی کردند؛ بهنحویکه تولیدکننده در هزینههای تبلیغات محلی
خردهفروشان مشارکت میکند [ .]28در این پژوهش از ابزار نظریه بازی از نوع استکلبرگ با
رهبری تولیدکننده استفاده شده است .کاربرد ابزارهای نظریه بازی در رقابت محدود به
موضوعات زنجیره تأمین نیست و کاربردهای دیگری نظیر ساختار بازارهای انحصاری چندجانبه
دارد [ .]22یکی از موارد مهم تمرکز در زنجیرههای تأمین دوکاناله که موضوع اصلی مورد بحث
این پژوهش است ،مدیریت تقاضا از طریق قیمتگذاری است؛ هرچند این موضوع نیز محدود به
زنجیرههای تأمین کاال نیست و در حوزه خدمات نیز پژوهشهای زیادی نظیر مطالعه واقفزاده و
کریمی ( )2018وجود دارد [.]29
لیدرر و لی ،)1997( 1تأثیر عملکرد زمان تحویل را بر قیمت ،تقاضا و سود بررسی کردند
[ .]12بویاکی و رای  ،)2003( 2تصمیمات قیمت ،زمان تحویل و ظرفیت را برای دو محصول
1. Lederer & Li
2. Boyaci & Ray
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قابلجایگزین با تقاضای وابسته به قیمت و زمان تحویل ،مورد تجزیهوتحلیل قرار دادند [ .]1لیو
و همکاران  ،)2007( 1تصمیمات قیمت و زمان تحویل را با استفاده از بازی استکلبرگ در یک
زنجیره تأمین غیرمتمرکز بررسی کردند [ .]14یانگ و گونس  ،)2007( 2تصمیمات موجودی و
زمان تحویل را در یک زنجیره تأمین با تقاضای وابسته به زمان تحویل مطالعه کرده اند [.]34
پژوهشهای موجود در حوزه مسئله زنجیره تأمین دوکاناله بسیار وسیع است؛ اما در زمینه
پژوهش حاضر یعنی «زنجیره تأمین دوکاناله با در نظر گرفتن قیمت و زمان تحویل» شاید
بهجرئت بتوان گفت که پژوهشهای موجود کمتر از انگشتان یک دست است .مرور مبانی نظری
پژوهش نشان میدهد که بهطورکلی پژوهشهای موجود در حوزه زنجیره تأمین دوکاناله را
میتوان بر اساس فراوانی و همچنین کلمات کلیدی بهکاررفته به دو دسته پژوهشها با
قیمتگذاری یا بدون قیمتگذاری تقسیم کرد.
در خصوص پژوهشهای بدون قیمتگذاری ،میتوان به ترکیب مسئله زنجیره تأمین دوکاناله
با پایداری ،مسئولیت اجتماعی ،سبزبودن ،اشتراک اطالعات ،لجستیک معکوس و غیره اشاره کرد
که در ادامه به تعدادی از این نوع پژوهشها اشاره مختصری میشود.
موخپادهایی و همکاران  ،)2008( 3اشتراکگذاری اطالعات ارزش افزوده را در یک زنجیره
4
تأمین دوکاناله با یک تولیدکننده و یک خردهفروش موردمطالعه قرار دادند [ .]18یان و پی
( ،)2009تأثیر کانال آنالین (مستقیم) را بر سطح سرویس خردهفروش بررسی کردند و نشان
دادند که کانال مستقیم به قیمت عمدهفروشی پایینتر و حجم فروش بیشتر منجر میشود[.]33
چن و همکاران  )2012( 5هماهنگی یک زنجیره تأمین دوکاناله با یک تولیدکننده و یک
خرده فروش را با استفاده از قرارداد تولیدکننده با یک قیمت عمدهفروشی و یک قیمت کانال
مستقیم ،بررسی و تحلیل کردند [ .]2کای  ،)2016( 6تصمیمات تخفیف قیمت کانال آنالین و
تبلیغات را در یک زنجیره تأمین دوکاناله با یک تولیدکننده و یک خردهفروش بررسی کرد و تأثیر
اطالعات تقاضای نامتقارن را موردمطالعه قرار داد [ .]10چن و همکاران  ،)2017( 7تأثیر فروش
مستقیم تولیدکننده و اطالعات نامتقارن هزینه را در یک زنجیره تأمین دوکاناله با یک تولیدکننده
و یک خردهفروش ریسکگریز بررسی کردند [ .]3ستاک و همکاران ( ،)2017هماهنگی زنجیره
تأمین را با استفاده از به اشتراکگذاری اطالعات و تبلیغات مشارکتی در یک زنجیره تأمین دو -
کاناله با یک خردهفروش سنتی و یک خرده فروش آنالین و تحت رفتار سواری مجانی8مورد
1. Liu, et al.
2. Yang & Geunes
3. Mukhopadhyay, et al.
4. Yan & Pei
5. Chen, et al.
6. Kai
7. Chen, et al.
8. Free Riding
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بررسی قرار دادهاند [ .]24لی و همکاران  ،)2019( 1در یک زنجیره تأمین دوکاناله که در آن
تولیدکننده محصوالت خود را از بهطور مستقیم و از طریق یک خردهفروش سنتی به مشتریان
عرضه میکند ،سیاستهای بازگشت کاال را مطالعه کردند [ .]13حیدری و همکاران (،)2019
مسئله تصمیمگیری هماهنگی و بهینهسازی را در یک زنجیره تأمین سبز سهسطحی دوکاناله با
یک تولیدکننده و یک توزیعکننده که محصول را بهطور مستقیم و از طریق یک خردهفروش
سنتی توزیع میکند ،مورد بررسی قرار دادهاند [ .]4شی و همکاران  ،)2020( 2رقابت عمودی و
افقی را بین اعضای زنجیره تأمین دوکاناله با یک تولیدکننده ،یک خردهفروش آنالین و یک
خردهفروش سنتی با ساختارهای قدرت متفاوت بررسی کردند [ .]25هی و ژو  ،)2019( 3مسئله
زنجیره تأمین دو کاناله با حضور یک تولیدکننده و یک خردهفروش سنتی ،در حالتیکه تولیدکننده
نقش رهبر و خردهفروش نقش پیرو را بازی میکنند را مورد بررسی قرار دادند []5؛ البته در این
زنجیره تأمین یک کانال فروش مستقیم نیز بهموازات خردهفروش در نظر گرفته میشود.
خردهفروش بهنوعی در رقابت با کانال مستقیم قرار دارد؛ به همین دلیل از استراتژیهای
ترویجات بازاریابی در این رقابت با کانال مستقیم استفاده میکند .این پژوهش به بررسی اقدامات
خردهفروش و نتایج آن در این خصوص میپردازد .ژانگ و هزارخانی ،)2021( 4مسئله زنجیره
تأمین دوکاناله را با فرض وجود رقابت بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ترجیح تولیدکننده در
انتخاب یک کانال فروش ،نهتنها به هزینههای عملیاتی آن کانال و ترجیح مشتری نهایی ،بلکه
به استراتژیهای رقبا در انتخاب کانال توزیع مناسب نیز بستگی دارد [.]36
در خصوص پژوهشهای مرتبط با حوزه قیمتگذاری میتوان به ترکیب مسئله زنجیره تأمین
دوکاناله و قیمتگذاری با حوزه تولید ،زنجیره تأمین حلقهبسته یا لجستیک معکوس ،سبزبودن،
خدمت ،موجودی ،کیفیت ،سفارشدهیو زمان تحویل و ظرفیت اشاره کرد.
هووا و همکاران  ،)2010( 5تصمیمات قیمت و زمان تحویل در زنجیره تأمین غیرمتمرکز و
متمرکز دوکاناله با یک تولیدکننده و یک خردهفروش را موردمطالعه قرار دادند [ .]7اگزو و
همکاران  ،)2012( 6مسئله زنجیره تأمین دوکاناله را با فرض اتخاذ تصمیمات مرتبط با قیمت و
زمان تحویل در یک زنجیره تأمین شامل یک تولیدکننده و یک خردهفروش ،بررسی کردند و
نشان دادند که در صورت وجود کانال فروش آنالین ،منافع بیشتری نصیب هر دو عضو زنجیره
خواهد شد [ .]31اگزو و همکاران ( ،)2015مسئله زنجیره تأمین دوکاناله را با فرض اتخاذ
استراتژیهای قیمتگذاری هم در تأمینکننده و هم خردهفروش بررسی کردند و واکنشهای
1 Li, et al.
2 Shi, et al.
3 He & Zhou
4 Zhang & Hezarkhani
5 Hua, et al.
6 Xu, et al.
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قیمتی خردهفروش را نسبت به تصمیمات قیمتی تأمینکننده با توجه به سناریوهای مختلف
موردتحلیل قرار دادند [ .]32سلیمانی ( ،)2016در یک مسئله زنجیره تأمین دوکاناله که شامل
یک تولیدکننده ،یک خردهفروش و دو کانال آنالین و سنتی است ،با فازی درنظرگرفتن تقاضا،
هزینههای تولیدکننده را مورد بررسی قرار داد؛ همچنین از رویکرد بازی استکلبرگ نیز برای
تحلیل حالت غیرمتمرکز استفاده کرد [ .]26جعفری و همکاران ( ،)2019مسئله یادشده را در
زنجیره تأمینی شامل یک تولیدکننده و دو خردهفروش بررسی کردند و عالوه بر قیمت،
تصمیمات مرتبط با سفارشدهی را نیز موردتوجه قرار دادند؛ همچنین از چندین رویکرد مختلف
بازی شامل برترند  1و استکلبرگ برای تحلیل مسئله استفاده کردند [ .]9کی و همکاران ،)2018( 2
انواع سناریوهای عدم قطعیت و بهرهگیری از مفهوم درجه باور خبرگان را در مسئله یادشده مورد
بررسی قرار دادند [.]11
نظری و همکاران ( ،)2018سیاستهای سفارشدهی و قیمتگذاری را در یک زنجیره تأمین
دوکاناله شامل یک تولیدکننده و دو کانال سنتی و آنالین بررسی کردند .در این زنجیره تأمین
محصوالت برگشتی قابلفروش در بازار دستدوم است ] .[19موداک و کله  ،)2019( 3به بررسی
تصمیمات قیمت و زمان تحویل وابسته به مقدار تقاضای مشتری در یک زنجیره تأمین دوکاناله
پرداختند [ .]17رنجان و جیها  ،)2019( 4استراتژیهای قیمتگذاری و هماهنگی بین اعضا را در
یک زنجیره تأمین دوکاناله بررسی کردند که در آن تولیدکننده از طریق یک کانال مستقیم
آنالین (سبز) و یک کانال خرده فروشی آفالین (غیرسبز) محصوالت خود را به مشتریان ارائه
میدهد [.]21
5
رازا و مدهوماهان گویندالوری ( ،)2019مسئله زنجیره تأمین دوکاناله یک تولیدکننده و یک
خردهفروش را با فرض عرضه دو محصول معمولی و سبز از طریق کانالهای آنالین و سنتی
مورد تحلیل قرار دادند .فرض مهم این پژوهش ،عالوه بر ریسکگریز بودن اعضای زنجیره،
بهکارگیری قراردادهای اشتراک درآمد و هزینه بود [ .]23ژو و همکاران  ،)2019( 6مسئله باال را با
فرض عدم قطعیت در تقاضا و امکان ارائه محصول ناسالم از طریق کانالها توسط خردهفروش
بررسی کردند [ .]37هی و همکاران  ،)2020( 7مسئله دوکاناله یادشده را با فرض قیمتگذاری
محصوالت فاسدشدنی و همزمان تحلیل پارامترهای موجودی تحلیل کرده و از رویکرد بازی
استکلبرگ برای تحلیل حالت غیرمتمرکز استفاده کردند [ .]6لیو و همکاران ( ،)2020مسئله
1. Bertrand
2. Ke et al.
3 Modak & Kelle
4. Ranjan, A., & Jha
5. Raza &Madhumohan Govindaluri
6. Zhou et al.
7. He et al.
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یادشده دوکاناله یک تولیدکننده و یک خردهفروش را در با فرض وجود دو محصول متمایز و
رویکرد نظریه بازی مورد مطالعه قرار دادند [ .]15ماتسوی  ،)2020( 1نیز مسئله ذکرشده را با
فرض وجود یک تولیدکننده و یک خردهفروش در حالتی که امکان چانهزنی بین اعضای یادشده
وجود داشته باشد ،بررسی کرد [.]16
رحمانی و همکاران ( ،)2020مسئله زنجیره تأمین دوکاناله یک تولیدکننده یک خردهفروش با
دو کانال آنالین و سنتی را برخالف بسیاری از پژوهشهای پیشین در قالب یک مدل
برنامهریزی ریاضی توأم با عدمقطعیت مدل نموده و تصمیمات مکانیابی ،انتقال محصول و
انتخاب فناوری تولید در تولیدکننده را با فرض تأثیر این تصمیم بر میزان سبزبودن محصول مورد
مطالعه قرار دادند؛ همچنین از رویکرد برنامهریزی استوار امکانی برای مدلسازی عدمقطعیت
استفاده کردند و در نهایت از چندین الگوریتم فراابتکاری برای حل بهره گرفتند [ .]20وانگ و
همکاران  ،)2020( 2مسئله یادشده را در قالب یک زنجیره تأمین حلقهبسته با روشهای مختلف
جمعآوری محصول از مشتریان و همچنین ارائه محصول استاندارد و سفارش سازیشده بررسی
کردند [ .]30ژانگ و همکاران  ،)2021( 3مسئله زنجیره تأمین دوکاناله را در حالت یک تولیدکننده
یک خردهفروش با فرض امکان ارائه محصول سبز دوستدار محیطزیست به بازار ،موردمطالعه
قرار دادند [ .]35خالصه پژوهشهای مرتبط با مسئله زنجیره تأمین دوکاناله با قیمتگذاری در
جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1خالصه پژوهشهای مرتبط با مسئله زنجیره تأمین دوکاناله با قیمتگذاری
پژوهشگر (سال)

هووا و همکاران،
(]7[ )2007
اگزو و همکاران،
(]31[ )2012
اگزو و همکاران،
(]32[ )2015
سلیمانی)2016( ،
[]26

سال

عوامل موردبررسي
عالوه بر قیمت

ساختار زنجیره فیزيکي
يک تولیدکننده
يک خردهفروش

ساير

تعداد کانالهای
آنالين
1

2010

زمان تحویل

*

*

2012

زمان تحویل

*

*

*

*

*

*

2015
2016

مقایسه قیمتی بین اعضا
زنجیره
فازی درنظرگرفتن تقاضا
و هزینه تولیدکننده

بیش از
1

1. Matsui
2 Wang, et al.
3. Zhang, et al.
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پژوهشگر (سال)

سال

جعفری و
همکاران)2016( ،
[]9

2016

سفارشدهی

کی و همکاران،
(]11[ )2018

2018

بررسی انواع سناریوهای
عدمقطعیت

عالوه بر قیمت
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ساختار زنجیره فیزيکي
يک تولیدکننده
يک خردهفروش

نظری و همکاران،
(]19[ )2018
موداک و کله،
(]17[ )2019
رنجان و جیها،
(]21[ )2019
رازا و مدهوماهان
گویندالوری،
(]23[ )2019
ژو و همکاران،
(]37[ )2019
هی و همکاران،
(]6[ )2020
لیو و همکاران،
(]15[ )2020
ماتسوی)2020( ،
[]16
رحمانی و
همکاران)2020( ،
[]20
وانگ و همکاران،
(]30[ )2020
ژانگ و همکاران،
(]35[ )2021
پژوهش حاضر

2018
2019
2019
2019

سفارشدهی و لجستیک
معکوس
زمان تحویل با تقاضای
احتمالی
کیفیت سبز و تالشهای
بازاریابی
محصول عادی و سبز،
بهکارگیری قرارداد
اشتراک درآمد و هزینه
عدمقطعیت تقاضا و ارائه
محصول ناسالم

تعداد کانالهای
آنالين

ساير

1

یک
تولیدکننده
دو
خردهفروش

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

2020

موجودی با فرض ارائه
محصول فاسدشدنی

*

*

2020

دومحصولی

*

*

2020

چانهزنی قیمتی بین
اعضا

*

*

2020

مکانیابی ،جابهجایی
محصول و فناوری تولید

*

*

2020
2021
2021

زنجیره تأمین حلقه بسته
با روشهای مختلف
جمعآوری
محصول سبز دوستدار
محیطزیست
زمان تحویل

1

*
*

2019

بیش از

*

*

*

*

*

*
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با توجه به جدول  ،1مسئله زنجیره تأمین دوکاناله با دو کانال آنالین و سنتی (در قالب یک
سیستم تولیدکننده و خردهفروش) بهنحویکه دو کانال آنالین مختلف با زمانهای تحویل
متفاوت وجود داشته باشد ،تاکنون بررسی نشده است .تفاوت زمانهای تحویل میتواند بهدلیل
سیستمهای حملونقل مختلف یا به دالیل سیاستهای مختلف مدیریتی و صرفهجوییهای
لجستیکی باشد.
در ادامه مقاله ،در بخش سوم ،بیان مسئله و ارائه مدل ریاضی در دو حالت متمرکز و
غیرمتمرکز صورت میگیرد .در بخش چهارم ،مثالهای عددی و تحلیل نتایج بهمنظور بررسی
اعتبار و کارایی مدل ارائه میشود .نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی نیز در
بخش پایانی ارائه خواهد شد.
 .3روششناسي پژوهش

بیان مسئله و ارائه مدل رياضي .در این پژوهش یک زنجیره تأمین دوکاناله با یک تولیدکننده
و یک خرده فروش در نظر گرفته شده است که در آن تولیدکننده کاالی خود را هم از طریق
خرده فروش و هم از طریق کانال آنالین به فروش میرساند .شکل  ،1ساختار زنجیره تأمین را
نشان میدهد .فرض میشود ارائه محصول به مشتریان از طریق کانال آنالین (مستقیم) با دو
روش حمل متفاوت و درنتیجه با زمانهای تحویل متفاوت انجام میپذیرد .ابتدا با استفاده از
بازی استکلبرگ یک زنجیره تأمین غیرمتمرکز در نظر گرفته شده است که در آن هم تولیدکننده
و هم خردهفروش بهتنهایی در مورد متغیرهای خود تصمیمگیری میکنند و سود خود را به
حداکثر میرسانند؛ سپس برای بررسی تأثیر هماهنگی و ی کپارچگی اعضا بر زنجیره تأمین ،یک
زنجیره متمرکز در نظر گرفته میشود که در آن تولیدکننده و خردهفروش بهصورت یکپارچه و
متمرکز تصمیمگیری میکنند.
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تولیدکننده
قیمت عمدهفروشی𝑤،

قیمت کانالهای مستقیم𝑝1 ،

و

𝑝2

خردهفروش

زمانهای تحویل کانالهای

مستقیم 𝑙1 ،و

𝑙2
قیمت خردهفروشی𝑝𝑟 ،
𝐷2

𝐷1

𝑟𝐷

شکل  .1ساختار زنجیره تأمین دو کاناله []7

نوآوری اصلی این پژوهش درنظرگرفتن زمانهای تحویل متفاوت برای کانالهای فروش
آنالین و درنتیجه تأثیر آن بر قیمت و تقاضای هر یک از کانالهای آنالین و البته کانال
خردهفروشی سنتی است .درضمن مدلسازی مسئله در دو حالت زنجیره تأمین متمرکز و
غیرمتمرکز صورت گرفته است .در حالت متمرکز سود کل زنجیره حداکثر شده؛ درحالیکه در
حالت غیرمتمرکز از بازی استکلبرگ با رهبری تولیدکننده استفاده شده است .درنهایت نشان داده
شده است که سود زنجیره در حالت متمرکز به میزان زیادی نسبت به حالت غیرمتمرکز افزایش
مییابد.
آنچه موجب منحصربهفردشدن این پژوهش میشود ،وجود رقابت بین کانالهای سنتی و دو
کانال فروش آنالین است .پارامترها و متغیرهای مسئله در جدول  ،2مشاهده میشود.
جدول  .2پارامترها و متغیرهای مدل
پارامترها
𝑎
𝛽1
𝛽2
𝛾
𝛼1
𝛼2
𝜆
𝜃
𝑟𝑐
𝑖𝑐
ℎ

تقاضای بالقوه بازار
حساسیت تقاضا به قیمت خوددر هر یک از کانالهای فروش آنالین یا سنتی
حساسیت تقاضا به قیمت رقیب در داخل کانال آنالین
حساسیت تقاضا به قیمت بین کانال آنالین و کانال خردهفروشی
حساسیت تقاضا به زمان تحویل خود در کانال آنالین
حساسیت تقاضا به زمان تحویل رقیب در کانال آنالین
حساسیت تقاضا به زمان تحویل در کانال خردهفروشی
درصد مشتری پذیری کانال آنالین (مستقیم)
هزینه تأمین کاال در کانال خردهفروشی
هزینه تأمین کاال برای کانال آنالین (مستقیم) 𝑖
پارامتر هزینه ناشی از زمان تحویل
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پارامترها
𝑟𝐷
𝑖𝐷
𝑟π
𝑀π
𝑐𝜋

تقاضای کانال خردهفروشی
تقاضای کانال آنالین با روش حمل 𝑖
تابع سود خردهفروش
تابع سود تولیدکننده
تابع سود در حالت متمرکز
متغیرهای تصمیم

𝑤
𝑟𝑝
𝑖𝑝
𝑖𝑙

قیمت عمدهفروشی
قیمت خردهفروشی
قیمت فروش کاال در کانال آنالین با روش حمل )𝑖 (𝑖 = 1,2
زمان تحویل کاال با روش حمل )𝑖 (𝑖 = 1,2

مطابق با پژوهشهای یانگ و گنوس  ،)2007( 1لیو و همکاران ( )2007و هوانگ و
سامیناتان  ،)2009( 2فرض میشود که توابع تقاضا نسبت به قیمت و زمان تحویل خطی هستند
[ .]8 ،14 ،34توابع تقاضای تولیدکننده در کانال آنالین و با هرکدام از روشهای حمل در
معادالت  1و  2و همچنین تابع تقاضای خردهفروش در معادله  ،3نشان داده شده است:
( )1

𝐷1 = 𝜃𝑎 − 𝛽1 𝑝1 + 𝛽2 𝑝2 + 𝛾𝑝𝑟 − 𝛼1 𝑙1 + 𝛼2 𝑙2

( )2

𝐷2 = 𝜃𝑎 − 𝛽1 𝑝2 + 𝛽2 𝑝1 + 𝛾𝑝𝑟 − 𝛼1 𝑙2 + 𝛼2 𝑙1

( )3

) 𝐷𝑟 = (1 − 2𝜃)𝑎 − 𝛽1 𝑝𝑟 + 𝛾(𝑝1 + 𝑝2 ) + 𝜆(𝑙1 + 𝑙2

همچنین تابع سود تولیدکننده و خردهفروش به ترتیب در معادالت  4و  ،5برابر است با:
2

( )4

ℎ
𝑖𝐷 ) π𝑀 = (𝑤 − 𝑐𝑟 )𝐷𝑟 + ∑ (𝑝𝑖 − 𝑐𝑖 −
𝑖𝑙

( )5

) π𝑟 = (𝑝𝑟 − 𝑤)𝐷𝑟 = (𝑝𝑟 − 𝑤)[(1 − 2𝜃)𝑎 − 𝛽1 𝑝𝑟 + 𝛾(𝑝1 + 𝑝2
]) + 𝜆(𝑙1 + 𝑙2

𝑖=1

در معادله  ℎ⁄𝑙𝑖 ،4هزینه تحویل کاال در کانال آنالین 𝑖 است؛ به این صورت که هرچه زمان
تحویل کاال کوتاهتر شود ،مستلزم هزینه بیشتری خواهد بود و سود تولیدکننده را کاهش خواهد

1. Yang & Geunes
2. Huang & Swaminathan
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داد .برای مثال در حمل هوایی نسبت به جادهای ،زمان تحویل کوتاهتر و بهتبع هزینه تحویل
بیشتر خواهد بود.
عالوه بر این ،فرضیهها و محدودیتهای مدل عبارتاند از:
 .1حساسیت تقاضا به قیمت در خود کانال بیشتر از حساسیت تقاضا به قیمت در کانال رقیب
است؛ بنابراین 𝛾 > 𝛽1 > 𝛽2 , 𝛽1؛
 .2حساسیت تقاضا به زمان تحویل در خود کانال بیشتر از حساسیت تقاضا به زمان تحویل در
کانال رقیب است؛ بنابراین 𝛼1 > 𝛼2؛
 .3در هر کانال منطقاً قیمت باید از هزینه تأمین بیشتر باشد𝑝1 > 𝑐1 , 𝑝2 > 𝑐2 , 𝑝𝑟 > 𝑐𝑟 :؛
 .4تقاضا نباید با افزایش قیمت یا زمان تحویل افزایش یابد؛
 .5قیمت عمدهفروشی باید از قیمتهای فروش در کانال آنالین (مستقیم) کمتر باشد؛ زیرا در این
صورت ممکن است خرده فروش محصول را از طریق کانال آنالین و با قیمت پایینتر بهدست
آورد𝑤 < 𝑝1 , 𝑤 < 𝑝2 :؛
 .6زمان تحویل در کانال مستقیم  2کمتر از کانال مستقیم  1باشد؛ بنابراین در خصوص قیمت و
هزینه تأمین نیز خواهیم داشت𝑙2 < 𝑙1 , 𝑝2 > 𝑝1 , 𝑐2 > 𝑐1 :؛
 .7امکان وجود رقابت بین کانالهای فروش آنالین و همچنین رقابت با کانال خردهفروشی است.
در ادامه مسئله در دو حالت متمرکز و غیرمتمرکز بررسی میشود.
زنجیره تأمین دوکاناله غیرمتمرکز .در این بخش یک زنجیره تأمین دوکاناله غیرمتمرکز در
نظر گرفته شده است که در هم تولیدکننده و هم خردهفروش با هدف حداکثرکردن سود خود در
مورد متغیرهای خود تصمیمگیری میکنند .تولیدکننده بهعنوان رهبر این بازی استکلبرگ است و
ابتدا در مورد 𝑤 𝑙1 ،𝑝2 ،𝑝1 ،و  𝑙2تصمیمگیری میکند؛ سپس خردهفروش که بهعنوان پیرو
عمل میکند ،بر اساس تصمیمات تولیدکننده قیمت خردهفروشی 𝑟𝑝 بهینه خود را تعیین میکند.
استراتژی قیمتگذاری خردهفروش .بازی به روش پسرو حل شده و ابتدا با فرض معلوم
بودن توابع پاسخ تولیدکننده ،قیمت خردهفروشی خردهفروش تعیین میشود؛ بنابراین با هدف
حداکثرسازی تابع سود خردهفروش ،مشتق جزئی مرتبه اول نسبت به قیمت محاسبهشده و با حل
معادله ،قیمت بهینه خردهفروش حاصل میشود .مشتق مرتبه اول تابع سود خردهفروش نسبت به
قیمت خردهفروشی برابر است با:
( )6

𝑟𝜋𝜕
𝑤 = (1 − 2𝜃)𝑎 − 2𝛽1 𝑝𝑟 + 𝛾(𝑝1 + 𝑝2 ) + 𝜆(𝑙1 + 𝑙2 ) +
𝑟𝑝𝜕
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𝜋𝜕

با مساوی صفر قرار دادن مشتق  𝜕𝑝𝑟 = 0و حل معادله ،قیمت بهینه خردهفروشی بهصورت
𝑟

زیر بهدست میآید.
( )7

1
] [(1 − 2𝜃)𝑎 + 𝛾(𝑝1 + 𝑝2 ) + 𝜆(𝑙1 + 𝑙2 ) + 𝑤𝛽1
2𝛽1

= ∗𝑟𝑝

𝜋 𝜕2

واضح است که مشتق مرتبه دوم تابع که برابر با  𝜕𝑝 2𝑟 = −2𝛽1است ،منفی بوده و
𝑟
درنتیجه تابع مقعر است .بعد از جایگذاری قیمت بهینه خردهفروش در تابع سود او ،سود بهینه
خردهفروش ∗𝑟𝜋 بر اساس تابعی از 𝑤 𝑙1 ،𝑝2 ،𝑝1 ،و 𝑙2برابر است با:
( )8

1
[(1 − 2𝜃)𝑎 + 𝛾(𝑝1 + 𝑝2 ) + 𝜆(𝑙1 + 𝑙2 ) − 𝑤𝛽1 ]2
4𝛽1

= ∗𝑟𝜋

توابع پاسخ تولیدکننده .ابتدا قیمت خردهفروشی بهینه یا معادله  ،7در تابع هدف تولیدکننده یا
معادله  ،4جایگذاری میشود و رابطه  ،9بهدست میآید:

( )9

1
] π𝑀 = (𝑤 − 𝑐𝑟 )[(1 − 2𝜃)𝑎 + 𝛾(𝑝1 + 𝑝2 ) + 𝜆(𝑙1 + 𝑙2 ) − 𝑤𝛽1
2
) (1 − 2𝜃)𝑎 (𝛾 2 − 2𝛽12
ℎ
𝛾 + (𝑝1 − 𝑐1 − ) [𝜃𝑎 +
+
𝑝1
𝑙1
2𝛽1
2𝛽1
) (𝛾 2 + 2𝛽1 𝛽2
) (𝛾𝜆 − 2𝛽1 𝛼1
+
𝑝2 +
𝑙1
2𝛽1
2𝛽1
) (𝛾𝜆 + 2𝛽1 𝛼2
𝑤𝛾
+
] 𝑙2 +
2𝛽1
2
) (1 − 2𝜃)𝑎 (𝛾 2 − 2𝛽12
ℎ
𝛾 + (𝑝2 − 𝑐2 − ) [𝜃𝑎 +
+
𝑝2
𝑙2
2𝛽1
2𝛽1
) (𝛾 2 + 2𝛽1 𝛽2
) (𝛾𝜆 − 2𝛽1 𝛼1
+
𝑝1 +
𝑙2
2𝛽1
2𝛽1
) (𝛾𝜆 + 2𝛽1 𝛼2
𝑤𝛾
+
] 𝑙1 +
2𝛽1
2

بررسی ماتریس هشین تابع سود تولیدکننده نشان میدهد که این تابع نسبت به𝑤 𝑝1 ،و 𝑝2

مقعر است؛ اما بهطورهمزمان نسبت به 𝑤 𝑙1 ،𝑝2 ،𝑝1 ،و  𝑙2نامعین بوده و مقعر نیست؛ بنابراین
برای تعیین مقادیر بهینه 𝑤 𝑙1 ،𝑝2 ،𝑝1 ،و  𝑙2از تکنیک بهینهسازی دومرحلهای استفاده میشود
و ابتدا با ثابتفرضکردن  𝑙1و  𝑙2مقادیر بهینه 𝑤 𝑝1 ،و  𝑝2و همچنین مقدار بهینه 𝑀 πتعیین
میگردد؛ سپس مقادیر بهینه  𝑙1و 𝑙2محاسبه میشود تا 𝑀 πبه حداکثر برسد .با مشتقگیری از
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𝑀 πنسبت به 𝑤 𝑝1 ،و  ،𝑝2و حل دستگاه سه معادله سهمجهولی نتایج زیر طبق معادالت  10تا
 ،12حاصل میشود:

()10

) (𝑙1 + 𝑙2
𝑟𝑐
]) [𝛾(𝛼1 − 𝛼2 ) − 𝜆(𝛽1 − 𝛽2
+
2
) 2 2(2𝑦 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2
𝑎
])[2𝜃𝛾 + (𝛽1 − 𝛽2 )(2𝜃 + 1
−
2
) 2(2𝑦 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2

()11

𝐴1
𝛽1 𝐴2
+
) 2𝑙1 (2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2 ) 2(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2
) 𝛾 2 (𝛼1 + 𝛼2 )(𝑙2 − 𝑙1
+
) 2(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2

()12

𝐴3
𝛽1 𝐴4
+
) 2𝑙2 (2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2 ) 2(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2
) 𝛾 2 (𝛼1 + 𝛼2 )(𝑙1 − 𝑙2
+
) 2(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2

=𝑤

= 𝑝1

= 𝑝2

بهطوریکه:
()17

) 𝐴1 = 𝑎𝑙1 (2𝜃𝛾 − 𝜃𝛽1 − 𝛾) − 𝛾𝜆𝑙1 (𝑙1 + 𝑙2 ) + 2𝛾 2 (ℎ + 𝑐1 𝑙1

()18

) 𝐴2 = 𝛽1 (𝛼1 𝑙1 − 𝑐1 𝛽1 ) + 𝛽2 (𝛼1 𝑙2 − 𝑐1 𝛽2 ) − 𝛼2 (𝛽1 𝑙2 + 𝛽2 𝑙1

()19

) 𝐴3 = 𝑎𝑙2 (2𝜃𝛾 − 𝜃𝛽1 − 𝛾) − 𝛾𝜆𝑙2 (𝑙1 + 𝑙2 ) + 2𝛾 2 (ℎ + 𝑐2 𝑙2

()20

) 𝐴4 = 𝛽1 (𝛼2 𝑙1 − 𝑐2 𝛽1 ) + 𝛽2 (𝛼2 𝑙2 − 𝑐2 𝛽2 ) − 𝛼1 (𝛽1 𝑙2 + 𝛽2 𝑙1

برای اثبات بهینهبودن جوابها و مقعربودن تابع سود تولیدکننده از ماتریس هشین استفاده
شده و نشان داده میشود که ماتریس هشین معین منفی است .ماتریس هشین تابع برابر است با:

()21

𝛾
𝛾 2 + 2𝛽1 𝛽2
𝛽1
𝛾 2 − 2𝛽12
]
𝛽1

𝛾
𝛾 2 − 2𝛽12
𝛽1
𝛾 2 + 2𝛽1 𝛽2
𝛽1

𝑀𝜋 𝜕 2
−𝛽1
𝜕𝑤𝜕𝑝2
𝑀𝜋 𝜕 2
𝛾
=
𝜕𝑝1 𝜕𝑝2
𝑀𝜋 𝜕 2
𝛾
[
2
] 𝜕𝑝2

𝑀𝜋 𝜕 2
𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑤 2
𝜕𝑤𝜕𝑝1
𝑀𝜋 𝜕 2
𝑀𝜋 𝜕 2
=𝐻
𝑤𝜕 𝜕𝑝1
𝜕𝑝1 2
𝑀𝜋 𝜕 2
𝑀𝜋 𝜕 2
[𝜕𝑝2 𝜕𝑤 𝜕𝑝2 𝜕𝑝1
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ازآنجاکه:
2

()22

𝑀𝜋 𝜕
= −𝛽1 < 0
𝜕𝑤 2

()23

𝛽1
−
|| 2
𝛾

()24

𝛾
2
2
)2
|
3𝛾 2 − 4𝛽12 | = 2(𝛽1 − 𝛾 > 0
2𝛽1
𝛾
𝛾
2
2
|
3𝛾 2 − 4𝛽12 3𝛾 2 + 4𝛽1 𝛽2
) = 4(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2
2𝛽1
2𝛽1
3𝛾 2 + 4𝛽1 𝛽2
| 3𝛾 2 − 4𝛽12
2𝛽1
2𝛽1
<0

2
𝛽1
−
| 2
𝛾
2
𝛾 |
2

ماتریس هشین معین منفی بوده و تابع سود تولیدکننده نسبت به 𝑤 𝑝1 ،و  𝑝2مقعر است .در
ادامه مقادیر بهدستآمده برای متغیرهای 𝑤 𝑝1 ،و  𝑝2در تابع سود تولیدکننده جایگذاری شده و
𝑀 πبر حسب  𝑙1و  𝑙2حاصل میشود؛ سپس با مشتقگیری از 𝑀 πنسبت به  𝑙1و  𝑙2و حل
دستگاه دو معادله دومجهولی 𝑙1 ،و  𝑙2تعیین میشود .بهدلیل پیچیدگی بیش ازحد معادالت این
مرحله از بهینهسازی با استفاده از مثال عددی حلشده 𝑙1 ،و 𝑙2بهصورت عددی تعیینشده و
مقعربودن تابع نیز با مثال عددی نشان داده میشود.
زنجیره تأمین دوکاناله متمرکز .در این بخش برای بررسی تأثیر هماهنگی و یکپارچگی
اعضای زنجیره بر روی زنجیره تأمین ،یک زنجیره تأمین دوکاناله متمرکز در نظر گرفته شده
است که در آن تولیدکننده بهصورت عمودی با خرده فروش یکپارچه شده است .تولیدکننده تمام
تصمیمات قیمت خردهفروشی 𝑟𝑝 ،قیمتهای کانال مستقیم  𝑝1و  𝑝2و زمانهای تحویل  𝑙1و
 𝑙2را کنترل میکند .تابع سود زنجیره تأمین برابر است با:
2

𝑖𝐷) 𝑖𝑐 𝜋𝑐 = 𝜋𝑟 + 𝜋𝑀 = (𝑝𝑟 − 𝑐𝑟 )𝐷𝑟 + ∑(𝑝𝑖 −
𝑖=1

()25

) = (𝑝𝑟 − 𝑐𝑟 )[(1 − 2𝜃)𝑎 − 𝛽1 𝑝𝑟 + 𝛾(𝑝1 + 𝑝2
]) + 𝜆(𝑙1 + 𝑙2
ℎ
+ (𝑝1 − 𝑐1 − ) [𝜃𝑎 − 𝛽1 𝑝1 + 𝛽2 𝑝2 + 𝛾𝑝𝑟 − 𝛼1 𝑙1
𝑙1
] + 𝛼2 𝑙2
ℎ
+ (𝑝2 − 𝑐2 − ) [𝜃𝑎 − 𝛽1 𝑝2 + 𝛽2 𝑝1 + 𝛾𝑝𝑟 − 𝛼1 𝑙2
𝑙2
] + 𝛼2 𝑙1
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در این مدل نیز بررسی ماتریس هشین تابع سود تولیدکننده نشان میدهد که این تابع نسبت
به 𝑟𝑝 𝑝1 ،و  𝑝2مقعر بوده؛ اما بهطورهمزمان نسبت به 𝑟𝑝 𝑙1 ،𝑝2 ،𝑝1 ،و  𝑙2نامعین است؛
بنابراین همانند بخش قبل برای تعیین مقادیر بهینه 𝑟𝑝 𝑙1 ،𝑝2 ،𝑝1 ،و 𝑙2از تکنیک بهینهسازی
دومرحلهای استفاده شده و ابتدا با ثابت فرضکردن  𝑙1و  𝑙2مقادیر بهینه 𝑟𝑝 𝑝1 ،و  𝑝2و
همچنین مقدار بهینه 𝑀πتعیین میشود؛ سپس مقادیر بهینه  𝑙1و 𝑙2محاسبه میگردد تا 𝑀 πبه
حداکثر برسد .با مشتقگیری از 𝑀 πنسبت به 𝑟𝑝 𝑝1 ،و  𝑝2و حل دستگاه سه معادله سهمجهولی
داریم:
()26

()27

()28

) (𝑙1 + 𝑙2
]) [𝛾(𝛼1 − 𝛼2 ) − 𝜆(𝛽1 − 𝛽2
) − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2
𝑎
])[2𝜃𝛾 + (𝛽1 − 𝛽2 )(2𝜃 + 1
−
2
) (2𝑦 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2
𝐴1
𝛽1 𝐴2
+
2
) − 𝛽1 + 𝛽1 𝛽2 ) 2(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2
) 𝛾 2 (𝛼1 + 𝛼2 )(𝑙2 − 𝑙1
+
) 2(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2

(2𝑦 2

(2𝑦 2

𝑤 = 𝑐𝑟 +

2𝑙1

= 𝑝1

𝐴3
𝛽1 𝐴4
+
) 2𝑙2 (2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2 ) 2(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2
) 𝛾 2 (𝛼1 + 𝛼2 )(𝑙1 − 𝑙2
+
) 2(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2

= 𝑝2

برای اثبات بهینهبودن جوابها و مقعر بودن تابع سود تولیدکننده از ماتریس هشین استفاده
شده و نشان داده میشود که ماتریس هشین معین منفی است .ماتریس هشین تابع برابر است با:

()29

𝛾2
] 2𝛽2
−2𝛽1

𝛾2
−2𝛽1
2𝛽2

𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑝𝑟 𝜕𝑝2
−2𝛽1
𝑀𝜋 𝜕 2
𝛾= [ 2
𝜕𝑝1 𝜕𝑝2
𝛾2
𝑀𝜋 𝜕 2
] 𝜕𝑝2 2

𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑝𝑟 𝜕𝑝1
𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑝1 2
𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑝2 𝜕𝑝1

𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑝𝑟 2
𝑀𝜋 𝜕 2
=𝐻
𝑟𝑝𝜕 𝜕𝑝1
𝑀𝜋 𝜕 2
𝑟𝑝𝜕 [𝜕𝑝2

ازآنجاکه:
()30

𝑀𝜋 𝜕 2
= −2𝛽1 < 0
𝜕𝑤 2
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()31

𝛾2
| = 4(𝛽12 − 𝛾 2 ) > 0
−2𝛽1

−2𝛽1
|
𝛾2

()32

𝛾2
−2𝛽1
2𝛽2

−2𝛽1
𝛾| 2
𝛾2

𝛾2
2𝛽2 | = 8(𝛽1 + 𝛽2 )(2𝑦 2 − 𝛽12 + 𝛽1 𝛽2 ) < 0
−2𝛽1

ماتریس هشین معین منفی بوده و تابع سود تولیدکننده نسبت به 𝑟𝑝 𝑝1 ،و  𝑝2مقعر است.
در ادامه مقادیر بهدستآمده برای متغیرهای 𝑟𝑝 𝑝1 ،و  𝑝2در تابع سود تولیدکننده جایگذاری
شده و 𝑀 πبر حسب  𝑙1و 𝑙2حاصل میشود؛ سپس با مشتقگیری از 𝑀 πنسبت به  𝑙1و  𝑙2و
حل دستگاه دو معادله دومجهولی 𝑙1 ،و  𝑙2تعیین میشود .بهدلیل پیچیدگی بیشازحد معادالت
این مرحله از بهینهسازی با استفاده از مثال عددی حلشده 𝑙1 ،و  𝑙2بهصورت عددی تعیینشده و
مقعربودن تابع نیز با مثال عددی نشان داده میشود.
 .4تحلیل داده ها و يافتههای پژوهش

مثالهای عددی و تحلیل نتايج .در این بخش بهمنظور بررسی روابط بین قیمت خردهفروشی،
قیمتهای کانال مستقیم ،قیمت عمدهفروشی و همچنین مقایسه استراتژیهای قیمتگذاری و
زمانهای تحویل در هر دو زنجیره تأمین غیرمتمرکز و متمرکز ،یک مثال عددی حل میشود و
تحلیل حساسیت روی پارامترهای حساس انجام میگیرد .مقادیر در نظرگرفتهشده برای پارامترها
باید محدودیتهای ذکرشده در بخشهای قبلی را ارضا کنند تا مدل شدنی باشد .با توجه به
پژوهش هووا و همکاران ( ،)2010و بررسی مثالهای عددی مختلف ،مقادیر پارامترها بهصورت
زیر در نظر گرفته میشود [:]7
𝛼 = 50000, 𝛽1 = 150, 𝛽2 = 30, 𝛾 = 20, 𝛼1 = 200, 𝛼2 = 150, 𝜆 = 50, 𝑐𝑟 = 100, 𝑐1
= 90, 𝑐2 = 120, 𝜃 = 0.3, ℎ = 20

حل مثال عددی .هر دو مدل زنجیره تأمین غیرمتمرکز و متمرکز در بخشهای قبل حلشده و
𝑤 𝑝1 ،و  𝑝2در زنجیره تأمین غیرمتمرکز و 𝑟𝑝 𝑝1 ،و  𝑝2در زنجیره تأمین متمرکز بهصورت
تحلیلی تعیین میشوند .همانطور که قبالً اشاره شد ،پیچیدگی بیشازحدمسئله ،مانع از تعیین 𝑙1
و 𝑙2بهصورت تحلیلی میشود .در این بخش با استفاده از مقادیر درنظرگرفتهشده برای پارامترها،
مثال عددی حلشده و مقادیر  𝑙1و  𝑙2و مقدار سایر متغیرها محاسبه میشوند؛ همچنین مقعر
بودن با استفاده از ماتریس هشین تابع سود تولیدکننده نشان داده میشود .نتایج حل دو مدل
بهصورت خالصه در جدول  ،3نشان داده شده است.

تصمیمات قیمتگذاری و زمان( ...سیف برقي و کفشیان اهر)

151

جدول  .3نتایج حاصل از حل مثال عددی برای زنجیره تأمین غیرمتمرکز و متمرکز
پارامترها

زنجیره تأمین غیرمتمرکز

زنجیره تأمین متمرکز

𝜃

0/3
138/4
154/9
120/6
144/9
6/44
1/62
2478
3310
622
193939
40936
234870

0/3
138/4
119/8
144/6
7/50
1/81
4970
2901
443
276539

𝑤
𝑟𝑝
𝑝1
𝑝2
𝑙1
𝑙2
𝑟𝐷
𝐷1
𝐷2
𝑀𝜋
𝑟𝜋
𝑀𝜋 𝜋𝑟 +

در زنجیره تأمین غیرمتمرکز ماتریس هشین تابع سود تولیدکننده نسبت به متغیرهای  𝑙1و
 𝑙2برابر است با:
𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑙1 𝜕𝑙2
] −396 400.6
[=
400.6 −2857
𝑀𝜋 𝜕 2
] 𝜕𝑙2 2

𝑀𝜋 𝜕 2
2

𝜕𝑙1
𝑀𝜋 𝜕 2
[𝜕𝑙1 𝜕𝑙2

=𝐻

ازآنجاکه:
𝑀𝜋 𝜕 2

= −396 < 0
𝜕𝑙1 2
|−396 400.6 | = 971062.6 > 0
400.6 −2857

ماتریس هشین معین منفی بوده و تابع سود تولیدکننده نسبت به  𝑙1و  𝑙2مقعر است؛ بنابراین
جوابهای حاصلشده برای متغیرهای  𝑙1و  𝑙2در زنجیره تأمین غیرمتمرکز بهینه هستند؛
همچنین در زنجیره تأمین متمرکز ماتریس هشین تابع سود تولیدکننده نسبت به متغیرهای  𝑙1و
 𝑙2برابر است با:
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𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑙1 𝜕𝑙2
−155
293
]
[=
293 −1231
𝑀𝜋 𝜕 2
] 𝜕𝑙2 2

𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑙1 2
𝑀𝜋 𝜕 2
[𝜕𝑙1 𝜕𝑙2

=𝐻

ازآنجاکه:
= −155 < 0

𝑀𝜋 𝜕 2
𝜕𝑙1 2

| 293
|−155
= 105335 > 0
293 −1231

ماتریس هشین معین منفی بوده و تابع سود تولیدکننده نسبت به  𝑙1و  𝑙2مقعر است؛ بنابراین
جوابهای بهدستآمده برای متغیرهای  𝑙1و  𝑙2در زنجیره تأمین متمرکز نیز بهینه هستند.

4969.91
3310.17
2901.50

متمرکز

442.77

5000
4000

2478.01

3000
2000

622.06

مقدار

غیرمتمرکز

6000

1000
0

D2

D1

Dr

تقاضا

شکل  .2روند تغییر تقاضا به ترتیب از چپ به راست در کانالهای فروش سنتی و آنالین  1و 2دو رویکرد متمرکز و
غیرمتمرکز

با استفاده از نتایج میتوان قیمتهای بهینه ،زمانهای تحویل ،مقادیر فروش و سود زنجیره
تأمین را در هر دو حالت زنجیره تأمین متمرکز و زنجیره تأمین غیرمتمرکز مقایسه کرد .با توجه
به جدول  ،4مشاهده میشود که در زنجیره تأمین متمرکز قیمت خردهفروشی پایینتر بوده و
سطح فروش یا تقاضا افزایش یافته است؛ همچنین قیمت در هر دو کانال آنالین تقریباً ثابت
بوده و به مقدار بسیار کمی کاهش یافته است؛ اما زمانهای تحویل هر دو کانال و بهخصوص
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کانال آنالین  1که زمان تحویل طوالنیتری دارد ،افزایش یافته است؛ درنتیجه همانطور که
انتظار میرود و در شکل  ،2نشان داده شده ،مقدار تقاضای این دو کانال کاهش یافته است که
این کاهش در کانال آنالین  1که زمان تحویل آن تقریباً یک روز افزایش یافته ،به مقدار
بیشتری صورت گرفته است؛ اما درنهایت مشاهده میشود که سود کل زنجیره تأمین در حالتی
که اعضای زنجیره یکپارچهشده و متمرکز عمل میکنند ،افزایش یافته است؛ بنابراین هماهنگی
و یکپارچگی اعضای زنجیره تأمین به نفع کل اعضای زنجیره تأمین است .این نتیجه کامالً با
پژوهش اسپنگلر  ،)1950( 1مطابق است که نشان داد زمانی که خردهفروش و تولیدکننده برای
رسیدن به بیشترین سود و منافع بهطور جداگانه تصمیمات خود را بهینه میکنند ،قیمتها باالتر
بوده و همچنین مقادیر فروش و سودها پایین تر از حالتی است که دو کانال مستقیم و
خردهفروشی متمرکز شده باشند[.]27
تحلیل حساسیت و نتايج آن .در ادامه تحلیل حساسیت روی پارامتر  𝛼2یا پارامتر رقابت در دو
کانال مستقیم انجام شد .هر دو مدل زنجیره تأمین غیرمتمرکز و زنجیره تأمین متمرکز با تغییر
پارامتر  𝛼2حل شده و نتایج در جدولهای 4و  ،5نشان داده شده است.
جدول .4تحلیل حساسیت روی پارامتر  𝛼2در زنجیره تأمینغیرمتمرکز
𝟐𝜶
𝒘
𝒓𝒑
𝟏𝒑
𝟐𝒑
𝟏𝒍
𝟐𝒍
𝒓𝑫
𝟏𝑫
𝟐𝑫
𝑴𝝅
𝒓𝝅
𝑴𝝅 𝝅𝒓 +

120

130

140

150

160

170

180

138/236
154/724
120/458
143/554
6/27
1/76
2473/14
3289/57
575/526
191281
40776/2
232057

138/283
154/781
120/512
144/004
6/32
1/71
2474/68
3297/20
590/032
192171
40826/9
232998

138/333
154/840
120/559
144/428
6/38
1/67
2476/18
3303/59
608/576
193095
40876/4
233971

138/381
154/901
120/600
144/906
6/44
1/62
2478/01
3310/17
622/059
193933
40936/8
234870

138/431
154/962
120/644
145/354
6/50
1/58
2479/68
3316/13
639/410
194828
40991/9
235820

138/482
155/023
120/690
145/766
6/56
1/55
2481/14
3321/46
661/408
195797
41040/2
236837

138/533
155/086
120/730
146/236
6/62
1/51
2482/96
3327/05
677/801
196671
41100/5
237771

1. Spengler
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جدول  .5تحلیل حساسیت روی پارامتر  𝛼2در زنجیره تأمین متمرکز
𝟐𝜶

120

130

140

150

160

170

180

𝒘

138/373
119/854
142/979
7/10
2/00
4955/67
2898/73
368/254
273318

138/433
119/865
143/510
7/22
1/93
4960/08
2901/13
390/649
274372

138/496
119/870
144/032
7/35
1/87
4964/66
2902/25
416/177
275461

138/562
119/858
144/581
7/50
1/81
4969/91
2901/50
442/771
276539

138/629
119/853
145/148
7/64
1/75
4975/21
2901/09
468/324
277623

138/702
119/830
145/712
7/81
1/70
4981/01
2897/91
499/909
278771

138/779
119/800
146/301
7/99
1/65
4987/24
2893/58
532/556
279937

𝒓𝒑
𝟏𝒑
𝟐𝒑
𝟏𝒍
𝟐𝒍
𝒓𝑫
𝟏𝑫
𝑴𝝅 𝝅𝒓 +

8
7
6
l2-d
l1-c

4

l2-c

3
2
1
190

180

170

160

α2

150

140

شکل  .3تغییر زمانهای تحویل در زنجیره تأمین

130

120

110

متمرکز و غیرمتمرکز با تغییر 𝛼2

زمان تحويل (روز)

l1-d

5
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290000

280000
270000
260000
π-d
π-c

240000

سود

250000

230000

220000
110 120 130 140 150 160 170 180 190
α2

شکل  .4تغییر سود زنجیره تأمین متمرکز و غیرمتمرکز با تغییر

𝛼2

با توجه به جدولهای 5و  ،6مشاهده میشود که هرچه پارامتر  𝛼2افزایش یابد ،تقاضا در هر
دو زنجیره تأمین متمرکز و غیرمتمرکز افزایش مییابد؛ همچنین مشخص است که با افزایش
پارامتر  ،𝛼2قیمت عمدهفروشی تولیدکننده ،قیمت خرده فروشی و قیمت هر دو کانال آنالین نیز
در هر دو زنجیره تأمین متمرکز و غیرمتمرکز افزایش مییابد؛ درنتیجه واضح است که سود
زنجیره تأمین نیز در هر دو حالت متمرکز و غیرمتمرکز افزایش خواهد یافت.
شکل  ،2همچنین نشان میدهد که با افزایش  𝛼2یا رقابت بین دو کانال آنالین ،زمان
تحویل کانال آنالین  1در هر دو زنجیره تأمین متمرکز و غیرمتمرکز افزایش یافته و بهطور
برعکس زمان تحویل کانال مستقیم  2کاهش یافته است .با توجه به شکل  ،3نیز مشخص است
که با افزایش  ،𝛼2سود کل زنجیره تأمین در هر دو مدل متمرکز و غیرمتمرکز افزایش یافته
است .افزایش سود با توجه به افزایش مقدار تقاضا و قیمتهاکامالً منطقی و بدیهی است؛
بنابراین افزایش رقابتپذیری بین کانالهای آنالین با زمان تحویل متفاوت به نفع کل زنجیره
تأمین است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه به اهمیت تصمیمات قیمت و زمان تحویل در یک زنجیره تأمین دوکاناله ،در این
پژوهش با استفاده از تکنیک بهینهسازی دومرحلهای و بازی استکلبرگ تصمیمات بهینه برای
قیمت و زمانهای تحویل در یک زنجیره تأمین متمرکز و غیرمتمرکز بررسی شد .نتایج نشان داد
با وجود اینکه زمانهای تحویل کانالهای آنالین در زنجیره تأمین متمرکز نسبت به زنجیره
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تأمین غیرمتمرکز افزایش یافته و مقدار تقاضا نیز کاهش یافته است؛ ولی سود کل زنجیره تأمین
افزایش مییابد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که یکپارچگی و هماهنگ عملکردن اعضای
زنجیره تأمین به نفع کل اعضای زنجیره تأمین است .افزایش رقابتپذیری بین دو کانال آنالین
نیز موجب افزایش زمانهای تحویل میشود و با توجه به اینکه تصمیمات زمانهای تحویل تأثیر
بسیار زیادی در تصمیمات قیمتگذاری دارد ،قیمتها نیز افزایش یافته و علیرغم افزایش
زمانهای تحویل و قیمتها ،مقادیر فروش و تقاضا نیز بیشتر شده و درنتیجه سود زنجیره تأمین
افزایش یافته است؛ بنابراین میتوان گفت افزایش رقابتپذیری در زنجیره تأمین میتواند به نفع
کل زنجیره تأمین باشد.
بهعنوان نمونه از کاربرد مدل در دنیای واقعی ،زنجیره تأمین«فروشگاههای زنجیرهای افق
کوروش» است که «شرکت گلرنگ» بهعنوان تولیدکننده و فروشگاهها نقش خردهفروشی را
بازی میکنند .عالوه بر کانال فروش سنتی« ،شرکت اکاال» وظیفه فروش آنالین (اینترنتی) را بر
عهده دارد و ممکن است کاال را با زمان تحویل فوری (مثالً یکساعته) یا زمان تحویل عادی
(مثالً یکروزه) تحویل دهد.
نتایج این پژوهش ،اهمیت یکپارچهسازی تصمیمات بین تولیدکننده و خردهفروش را نشان
میدهد و اینکه بدین وسیله سود کل زنجیره تأمین افزایش مییابد؛ هرچند ممکن است موانعی
بر سر یکپارچهسازی وجود داشته باشد که نقش مدیریت زنجیره تأمین در اینجا پررنگتر
میشود .یک مدیر زنجیره تأمین باید بتواند با تسهیم مناسب دستاوردها ،برای مثال از طریق
قراردادهای اشتراک درآمد ،اعضای زنجیره را تشویق به انعقاد قرارداد و تمرکز سیاستگذاری
کند؛ در غیر این صورت ،حداقل استفادهای که از نتایج این پژوهش میتوان کرد ،تحلیل عددی
سودهای اعضا در حالت تصمیمگیری غیرمتمرکز و شناساندن شکاف سود بین حالت متمرکز و
غیرمتمرکز به اعضا است.
برای توسعه این پژوهش میتوان تحت شرایطی ،فرض رهبری خرده فروش در زنجیره را در
نظر گرفت؛ همچنین میتوان قراردادهایی مانند قرارداد اشتراک درآمد که در زنجیرههای تأمین
معمول است را بین اعضای زنجیره در نظر گرفت و مدلسازی مسئله را با این فرض انجام داد.
از موارد دیگر قابلتوسعه ،فرض زنجیره تأمین سبز است که بر اساس آن محصول موردفروش و
سیستمهای حمل مورد استفاده میتواند از نوع سبز انتخاب شود که قطعاً این فرض میتواند
تحلیل و متغیرهای تصمیم مدل را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهخصوص اگر بحث انتخاب محصول یا
سیستم حملونقل سبز در کنار محصول یا سیستم حمل عادی مطرح باشد .بازارهای فروش
محصول نیز میتوان ند در این خصوص تعیینکننده باشند و بعضاً به دلیل باالتربودن رفاه یا سطح
فرهنگ یک بازار ،یک سری تصمیمات در زنجیره مؤثرتر هستند.
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