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 چكیده

کانال معموال در گذشته است.  دادهمورد مطالعه قرار  زنجیره تامینگذاری در قیمتبر  تاثیر دوکاناله بودن فروش را ،این مقاله

ی فروش دیگر هایشد، اما با توسعه تجارت الکترونیک، کانالمی برای توزیع و فروش محصوالت استفاده هافروشخردههمان  سنتی یا

گذاری اب استراتژی مناسب برای قیمت. با توجه به وجود دو کانال برای فروش، انتخآمدند دبه وجوفروش اینترنتی ها و سایتمانند وب

در زنجیره تامین  های دوگانه فروشاستراتژی مناسب برای تعیین قیمت کانال یافتناهمیت باالیی پیدا کرده است. هدف این مقاله 

است از استراتژی  باشد و تولید کننده مجازتقاضا غیر قطعی می. است یکپارچه زنجیره تامین کثر سودبه منظور دستیابی به حدا متمرکز

گسسته بر اساس سناریو بوده  مدلاند. . دو مدل بر اساس تابع پیوسته و گسسته سود مورد انتظار ارائه شدهبرون سپاری استفاده کند

  حل آن به عنوان جواب اولیه حل مدل پیوسته در نظر گرفته شده است. حل شده است و GAMSافزار نرم استفاده از باو 
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Pricing Model in Competitive Dual-Channel Supply Chain with 

Considering Outsourcing Strategy under Uncertainty 
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ABSTRACT 

This paper studies the impact of dual-channel sale on the pricing in the supply chain. Retailers or traditional 

channel were used for product distribution and sale in the past, but nowadays with e-commerce development, other 

sale channels like websites and online sales has been created. Since there are two channels for selling the products, 

choosing the best strategy for pricing is so important. The aim of this paper is to develop a pricing policy for dual-

channel sale in centralized supply chain to maximize the integrated profit. demand is uncertain and manufacturer is 

able to use the outsourcing strategy. Two models have been presented based on the continuous and discrete expected 

profit. The discrete model is Scenario based and has been solved by GAMS software and results considered as initial 

answer for solving the continuous model. 
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 مقدمه -1

کنندگان باید محصوالت تولیدهای موجود در فضای تولید، رقابتدر 

متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار دهند. به منظور 

های اقتصادی و  موفقیت در رقابت و کسب سهم بیشتری از بازار، بنگاه

ریزی برنامهریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، برنامههایی نظیر فعالیتتولیدی 

توزیع و تحویل محصول به  تولید محصول، کنترل موجودی محصول،

در این مقاله، زنجیره  .اندآوردهدر مشتری را به صورت یک زنجیره تامین 

در  استکننده مصرففروش و خردهکننده، تولیدشامل  تامین سه سطحی

فروش در این زنجیره به صورت دو کاناله انجام  .]1[ نظر گرفته شده است

هستند. کانال  2کانال مستقیم و 1کانال سنتی ،های فروشکانال شود.می

فروش خردهسنتی، همان کانال غیر مستقیم است که در آن فروش توسط 

دهد. میفروش به صورت آنالین انجام  ،کانال مستقیم در انجام می شود و

ایجاد  3کانال فروش یکپارچه و ترکیبی یک ،استفاده همزمان از هر دو کانال

صرف م .]2 [زنجیره موثر واقع شده استکند که برای افزایش سود کل می

. گروه اول مصرف کنندگانی هستند شوندمیبه دو گروه تقسیم  نیزها کننده

 4وفادار به فروشگاه که به خرده فروش وفادار هستند و اصطالحا به آنها

وفادار به  گویند. گروه دوم مصرف کنندگان وفادار به تولید کننده یامی

مصرف کنندگان  بخشی از که شده استپژوهش فرض هستند. در این  5برند

 از طریق تابع این مقادیر که  بوده وفادار به برند و بخشیوفادار به فروشگاه 

محققان با بررسی کانال سنتی به . ]3[خواهد آمد بدست  یاحتمالتقاضای 

 استفاده به دلیل گانو تولید کنند اناین نتیجه دست یافتند که خرده فروش

، کاهش فروش یافزایش قیمت خرده فروش باعثبرای فروش  کانالیک از 

از کانال مستقیم فروش می کردن و کاهش سود می شوند اما با استفاده 

  .]2[توانند این کاستی ها را رفع کنند 

رقابت بین دو کانال به منظور رسیدن به سهم بیشتری از بازار است. 

کنندگان به خرید از خودشان  کانال در پی متقاعد کردن مصرف لذا هر دو

هایی فاکتورکنند. از جمله میهایی برای این امر استفاده ابزارهستند و از 

توان به میکه در افزایش تقاضا در کانال مستقیم فروش تاثیر دارد، 

این دسترسی مناسب، تحویل سریع و قیمت کاال اشاره کرد. از بین 

ایجاد رقابت با کانال غیر مستقیم فروش ها، مهمترین عامل که باعث فاکتور

از این رو  .خواهد شد، بحث قیمت تمام شده کاال برای مصرف کننده است

تعیین قیمت مناسب با هدف جذب از طریق رقابت اصلی دو کانال فروش 

 ]4[سی و آگراوال  .گیردصورت میسهم بیشتری از بازار و افزایش سود 

تواند های دوکاناله میکه کارایی کل سیستممدلی را توسعه داده و دریافتند 

گذاری عمده فروشی افزایش یابد. کومار با استفاده از اصالح شرایط قیمت

محصول و بازار را بر روی تصمیمات  هایتاثیر استراتژیک ویژگی ]3[و روان 

تولید کننده برای تکمیل کردن کانال فروش با استفاده از کانال مستقیم و 

به بررسی  در پژوهشی ]5[گوانگیه و همکاران  آزمایش کردند.آنالین 

تاثیرات ایجاد قراردادهای هماهنگ کننده در زنجیره تامین با کانال دوگانه 

فروش در شرایطی که اعضای زنجیره ریسک گریز هستند، پرداختند. این 

مطالعه تاتیر تصمیمات قیمت گذاری و تغییرات ریسک را بر روی تولید 

و خرده فروش بررسی کرده و برای دستیابی به هماهنگی در زنجیره کننده 

 طرفه اشتراک گذاری درآمد استفاده کرده است.  های دوقرارداداز 

در پژوهشی مساله یکپارچه سازی قیمت گذاری، تعیین  ]6[هنرور 

موعد تحویل و برنامه ریزی تولید به صورت پویا در محیط ساخت و تولید 

بررسی کرده را های مختلف مشتری زمانی محدود و کالسسفارشی با افق 

است. این مطالعات در سطح زنجیره تامین دارای دو کانال فروش سنتی و 

 اینترنتی صورت گرفته است.

های زنجیره تامین همواره تحت ریسک خواهد بود. شبکهطراحی 

 های موجود را به دو دسته اصلی زیر تقسیم کرده اند:ریسکمحققان 

 ها پارامترعدم قطعیت  .1

 .]7[اختالالت تاثیر گذار بر روی تسهیالت  .2

موجود در پارامتر های مدل تاثیر عمده خود را بر روی  6عدم قطعیت     

 ،هاعدم قطعیتاین تعادل بین تقاضا و عرضه در زنجیره خواهند گذاشت. 

نقل و غیره وحملهایی نظیر تقاضا، زمان تحویل، هزینه پارامترمربوط به 

های مدل سازی است و فاکتور. عدم قطعیت یکی از مهم ترین ]8[است 

شود میای در حوزه زنجیره تامین مشاهده مقالهدر چند سال اخیر کمتر 

 که در فضای قطعی ارائه شده باشد.

اما نوع دوم ریسک از بالهای طبیعی و اشتباهات انجام شده توسط 

. اختالل در ]7[شود می مختل شدن تولیدانسان سرچشمه گرفته و باعث 

تواند منجر به توقف بیش از اندازه تولید، تاخیر قابل توجه در میتولید 

تحویل کاال به مشتری، ضرر مالی و در نهایت از دست دادن قسمتی از سهم 

تاملین  .استعنای توقف ناگهانی تولید اختالل در تولید به م .]8[بازار شود 

تواند میمحصوله را بررسی کرد که تولید کننده در آن یک مدل تک  ]9[

از دو تامین کننده منابع خود را تامین کند و این در حالی است که یکی از 

و دیگری غیر قابل اطمینان است. او دریافت  7قابل اطمینان هاکنندهتامین 

که درصد زمان تولید تامین کننده و ذات اختالالت )تعداد زیاد اما کوتاه 

در مقابل تعداد کم اما طوالنی( کلید رسیدن به بهترین استراتژی است. 

های استوار به منظور کاهش اختالالت استراتژیای از مقالهدر  ]10[تانگ 

های مشخصی که  او ارائه کرد، با استراتژیستفاده کرد. زنجیره تامین ا

ها زنجیره تامین را قادر استراتژیهدف رسیدن به دو خاصیت بود. یک، این 

به مدیریت نوسانات ذاتی بدون توجه به اختالالت عمده سازند. دو، این 

ها موجب افزایش انعطاف پذیری زنجیره تامین در مواجهه با این استراتژی

های مشتریبه منظور کسب و حفظ  را الت شوند. او نقاط اضافه فروشاختال

ها جبران هزینهقبل و بعد از وقوع اختالالت عمده در نظر گرفت تا  ،نگران

ای به بررسی زنجیره تامین مقالهدر  ]11[شوند. کیاو لون و همکاران 

آوری، مرکز جداسازی و مرکز تولید جمعمعکوس شامل سه عضو مرکز 

باره که تحت چهار نوع مختلف از اختالل در تامین که هر کدام دارای دو

اثرات مشخصی بر روی اعضای زنجیره هستند، پرداختند و با استفاده از 

های پویا به نتایج مناسبی دست یافتند. یزدانی و همکاران سیستمرویکرد 

و با در نظرگرفتن  ای مشابه با مقاله کیاوشبکه طراحیدر پژوهشی  ]21[

یک مدل  ،جهت بررسی شبکه طراحی شده اند ودادهمشتریان ثانویه انجام 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

ریاضی غیرخطی عدد صحیح مختلط در حالت چند محصولی با هدف 

 .کردندحداکثر کردن سود ارائه 

های مختلفی برای مدیریت کردن اختالالت در زنجیره تامین استراتژی 

سپاری، برونپشتیبانی،  هایتوان استراتژیمی. به عنوان مثال وجود دارد

ترین رایجیکی از . را نام برد یا ظرفیت 8ذخیره ایمنی چند منبعی، افزایش

است.  9سپاریبرون هایاستراتژی شرایطی استفاده از ها در چنینسیاست

 یهای جایگزین کمبودکنندهتوانند با استفاده از تامین میتولید کنندگان 

  .]13[شود، برطرف کنند می را که در صورت وقوع اختالل در تولید ایجاد 

های از موقعیتیک مدل ریاضی برای تحلیل  ]14[سینها و سارماه 

دست دادن فروش از منظر هماهنگی زنجیره تامین توسعه دادند. در این 

مقاله فرض شده است که ظرفیت تولید کمتر از تقاضای خرده فروش است 

ید کننده با استفاده از منابع خارجی کسری تولید خود را برطرف می و تول

سپاری سود برونکند. آنها به این نتیجه رسیدند که ممکن است با انجام 

های خاصی در مورد میزان گیریتصمیم  به ازایزنجیره افزایش یابد، البته 

 .افتدمیسپاری این اتفاق برون

در مقاله ای به بررسی یک زنجیره تامین که تحت  ]15[چن و شیائو  

تاثیر همزمان عدم قطعیت تقاضا و اختالالت تولیدی است، پرداخته و به 

سپاری استفاده برونهای استراتژیمنظور افزایش سود اعضای زنجیره از 

. همچنین به دلیل وجود یک نوع رقابت برای تعیین تقاضا و میزان نداکرده

اری شده بین تولید کننده و خرده فروش، از رویکرد تئوری سپبرونکاالی 

 ند.اهها برای رسیدن به بهترین استراتژی استفاده کردبازی

 منفیتاثیرات  ،سپاری بدون برنامه و صرفا به دلیل تامین تقاضابروناما 

توان به افزایش میروی تولید کننده خواهد گذاشت که از مهمترین آن 

شرکت و در نتیجه کاهش سود، اشاره کرد. لذا تعیین میزان هایهزینه 

مهم این  ن سپاری از اهدافسپاری با توجه به مقدار تقاضا و هزینه بروبرون

  .]16[ استمقاله 

زنجیره تامین دو کاناله شامل یک تولید کننده و یک در این پژوهش  

خود را از  . تولید کننده محصوالتگرفته شده استخرده فروش را در نظر 

طریق خرده فروش و همچنین کانال مستقیم به دست مشتری نهایی می 

در دو کانال است.  خریدهای رساند. تقاضا احتمالی و وابسته به قیمت

زنجیره  در محیطسپاری در این پژوهش به بررسی مبحث برونهمچنین 

دلیل سپاری به که این برون شوده میتامین سه سطحی و دو کاناله پرداخت

  وقوع اختالل در تولید و برای حفظ منافع طرفین زنجیره انجام می گیرد.

در ادامه در بخش دوم به توصیف مساله، در بخش سوم به تشریح مدل 

ریاضی، در بخش چهارم به حل مساله و تحلیل نتایج و در بخش آخر به 

 .شوده میمقایسه و نتیجه گیری پرداخت

 تعریف مساله -2

 مساله توصیففرضیات و  -1-2

زنجیره تامین سه سطحی شامل یک تولید کننده، یک خرده فروش و 

از محصوالت خود را در آن تولید کننده  بگیرید کهدر نظر را مصرف کننده 

های فروش عبارتند از کانال کانالکند. می به بازار عرضه طریق دو کانال 

در کانال  (.فروشخرده( و کانال فروش غیر مستقیم ))آنالینفروش مستقیم 

فروش به صورت سنتی و از طریق خرده فروش انجام می شود.  ،مستقیمغیر

به خرده  𝑊به این صورت که تولید کننده محصوالت را با قیمت واحد 

به مصرف  𝑃𝑟فروش واگذار کرده و خرده فروش همان محصول را با قیمت 

دیگر کانال  کننده می فروشد و هیچ گونه خدمات دیگری ارائه نخواهد کرد.

، یعنی مصرف کننده کاالی مورد نظر خود را استفروش به صورت آنالین 

 خرد.از تولید کننده می 𝑃𝑜و با قیمت  مستقیم

رقابت بین دو کانال  ،به دلیل وجود دو کانال برای فروش محصوالت

برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار وجود خواهد داشت. عامل مهمی 

. این استت تاثیر گذار خواهد بود قیمت فروش در دو کانال که در این رقاب

در این مدل  ( نمایش داده شده است.1رقابت به صورت شماتیک در شکل )

فرض شده است مصرف کنندگان به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند 

از مصرف کنندگان وفادار به خرده فروش و وفادار به تولید کننده. برای 

وفادار به خرده فروش تولید کننده مهم نیست، یعنی آنها  مصرف کنندگان

محصول را از  فروشگاه مورد نظر خود تهیه می کنند و برند اهمیتی برای 

آنها نخواهد داشت. اما مصرف کنندگان وفادار به تولید کننده فقط در پی 

برند تولید کننده مورد نظر خود هستند. درصد مصرف کنندگانی که وفادار 

تعیین می شوند و سایر مصرف کنندگان  𝑆رده فروش هستند با نرخ به خ

 وفادار به تولید کننده خواهند بود.

 

 

 
ستفاده  ضای دو کانال از دو گزینه ا تولید کننده برای تامین کردن تقا

ضا از طریق تولید داخلیمی سمتی از تقا تامین  𝑐1 و با هزینه واحد کند. ق

 استشود. ظرفیت تولید داخلی به صورت قطعی و از پیش تعیین شده می

وقوع اختالالتی است که  ،نشان داده می شود. فرض دیگر این مقاله 𝑌 و با

صورت میزان تولید به میموجب از کار افتادن فرآیند تولید  شود و در آن 

سخواهد صفر  شان داده خواهد  𝑃د. احتمال وقوع اختالل در تولید با یر ن

ست در آینده رخ بدهد شد.  تولید با توجه به اختالل احتمالی که ممکن ا

ست  سیا ستفادهبرونکننده  از  صول واحد  𝐼و کند می   سپاری ا به را مح

𝑐2که  𝑐2واحد  صورت کامل با قیمت > 𝑐1 ها کننده، از دیگر تولید است

 زنجیره تامین در : رقابت1شكل 
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موجود تصادفی ی تقاضای تا تولید کننده بتواند پاسخگوکند خریداری می

باشددد. با توجه به احتمالی بودن وقوع اختالل در تولید و ماهیت تقاضددا و 

سپاری شده، تولید کننده موظف است برونزمان انتظار تکمیل محصوالت 

در ابتدای هر دوره و قبل از به وقوع پیوسددتن سددپاری خود را برونمقدار 

 تعیین کند. اختالل

خود را به سفارش  واحد Xدای هر دوره میزان خرده فروش نیز در ابت

خرده سفارش کند و تولید کننده موظف است میزان میتولید کننده اعالم 

فروش را تامین کند، یعنی تقاضای خرده فروش اولویت باالتری دارد. در 

صورتی که تولید کننده و خرده فروش نتوانند تقاضاهای خود را تامین کنند 

شوند و همچنین هزینه نگهداری هم در این شبکه میمتحمل هزینه کمبود 

مات که تصمیشده است در این پژوهش فرض  در نظر گرفته شده است.

به صورت متمرکز گرفته می شود و هدف ماکزیمم گرفته شده در زنجیره 

 .کردن کل سود زنجیره تامین می باشد

در ابتدا مدل غیر خطی احتمالی بر اساس انتگرال گیری از تابع سود 

برای مساله ارائه می شود و سپس به منظور پیدا کردن یک جواب اولیه 

ی احتمالی بر اساس سناریو ارائه برای حل مدل غیر خطی، مدل غیر خط

 اند.نامگذاری شده IIو  Iشده است که به ترتیب به صورت مدل 

 تشریح مدل -2-2

طور که ذکر در این بخش مدلسازی مساله شرح داده خواهد شد. همان

سناریو اتتگرال گیری پیوسته و حالت گسسته بر پایه حالت  شد، در دو

 مدل سازی شده است. 

 پیوستهاحتمالی  مدل: Iمدل 1-2-2

 های تصمیم در نظر گرفته شده در این مدل عبارتند از قیمت متغیر

خرده سفارش ، قیمت خرده فروش، قیمت فروش آنالین، میزان عمده

 سپاری.برونفروش از تولید کننده و میزان 

های قبل اشاره شد، تقاضای وارد شده به دو بخشهمان طور که در 

( 1روابط خطی ) تقاضا برای دو کانال به صورت . تابعاستکانال غیر قطعی 

 : [18-17]( در نظر گرفته شده است2و )

 
(1) 𝑑𝑜 = 𝑎𝑜 − 𝑏1𝑃𝑜 + 𝑏2𝑃𝑟 

(2) 𝑑𝑟 = 𝑎𝑟 − 𝑏3𝑃𝑟 + 𝑏4𝑃𝑜 

مقدار تقاضای خرده  𝑑𝑟آنالین،  کانال  مقدار تقاضای 𝑑𝑜ه طوری که ب

قیمت فروش خرده فروش،  𝑃𝑟قیمت فروش در کانال آنالین،  𝑃𝑜فروش، 

𝑏1 است. کانال آنالین کشش قیمتی تقاضا 𝑏2  قیمتی تقاضامتقابل کشش 

که درجه جابجایی و جانشینی تقاضا بین دو کانال را  است کانال آنالین

کشش  𝑏4کشش قیمتی تقاضا کانال خرده فروش،  𝑏3 .نشان می دهد

تقاضای بالقوه کانال آنالین و  𝑎𝑜 متقابل قیمتی تقاضا کانال خرده فروش و

𝑎𝑟  استتقاضای بالقوه کانال خرده فروش. 

های آنالین و خرده فروش به ترتیب به صورت کانالتقاضای بالقوه برای 

 :استزیر 

(3) 𝑎𝑜 = (1 − 𝑆)(�̃� + 𝜀) 
(4) 𝑎𝑟 = 𝑆(�̃� + 𝜀) 

𝑆(0که در آن  < 𝑆 < داری مصرف کننده به خرده فروش، انرخ وف (1

�̃�  مقدار میانگین تقاضای بالقوه و𝜀  توزیع تغییرات تقاضا بوده که از

,𝑈(𝐴یکنواخت  𝐵) .همچنین برای پیاده سازی مدل در  پیروی می کند

ها برقرار باشد. به قیمتشرایط واقعی الزم است برخی از روابط در مورد 

باید کمتر از قیمت خرده عمده عنوان مثال فرض بر این است که قیمت 

𝑃𝑟فروش باشد یعنی  > 𝑤 از قیمت عمده . فرض دیگر کمتر بودن قیمت

𝑃𝑜 آنالین است، یعنی > 𝑤. 

سود مورد انتظار های گفته شده و شرایط تشریح شده فرضبا توجه به 

 به صورت زیر فرموله می شود: در شرایط عدم قطعیت تولید کننده
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در شرایط اختالل تولید  .دهدمی( سود تولید کننده را نشان 5معادله )

که از این مقدار کند میواحد برون سپاری  Iکننده در ابتدای دوره به میزان 

واحد را برآورده نموده و مابقی  Xابتدا سفارش خرده فروش به میزان 

 بنابراین .محصول از طریق کانال مستقیم به فروش می رسد

𝑃𝑜min{𝑑𝑜, 𝐼 − 𝑋}  درآمد حاصل از فروش محصوالت در کانال آنالین و

ℎ𝑚max{𝐼در شرایط وقوع اختالل،  − 𝑋 − 𝑑𝑜 , هزینه نگهداری در  {0

𝑔𝑚max{𝑑𝑜شرایط وقوع اختالل،  + 𝑋 − 𝐼, ر شرایط هزینه کمبود د {0

𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛{𝐼وقوع اختالل،  − 𝑋, 𝑑𝑜}  هزینه فروش در کانال آنالین و در

در صورت عدم وجود اختالل عالوه بر برون است.  شرایط وقوع اختالل

 .واحد وجود دارد 𝑌سپاری تولید نیز به اندازه 

,𝑃𝑜min{𝑑𝑜، بنابراین 𝐼 + 𝑌 − 𝑋}  درآمد حاصل از فروش محصوالت در

ℎ𝑚max{𝐼 در شرایط عدم وقوع اختالل است،کانال آنالین و  + 𝑌 −

𝑋 − 𝑑𝑜, هزینه نگهداری در شرایط عدم وقوع اختالل،  {0

𝑔𝑚max{𝑑𝑜 + 𝑋 − 𝑌 − 𝐼, هزینه کمبود در شرایط عدم وقوع  {0

𝑐𝑜min{𝐼اختالل،  + 𝑌 − 𝑋, 𝑑𝑜}  هزینه فروش در کانال آنالین و در

برونهزینه  𝐼𝑐2هزینه تولید داخلی،  𝑌𝑐1شرایط عدم وقوع اختالل، 

باشد. میدرآمد حاصل از فروش محصوالت به خرده فروش  𝑤𝑋سپاری و 

 در ضمیمه آورده شده است.شرح کامل عالئم و حروف اختصاری 

( به 6از رابطه ) در شدددرایط عدم قطعیت سدددود مورد انتظار خرده فروش
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که  ید  𝑃𝑟در آن دسدددت می آ min{𝑑𝑟 , 𝑋}  م حاصدددل از فروشدرآ  د 

,𝑐𝑟min{𝑋مددحصددددوالت بدده مشددددتددری،  𝑑𝑟}  ،هددزیددندده فددروش

ℎ𝑟max{𝑋 − 𝑑𝑟 , هداری،  {0 نه نگ 𝑔𝑟max{𝑑𝑟هزی − 𝑋, نه  {0 هزی

 کمبود و هزینه خرید محصول از تولید کننده است.
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، دو معادله باال استبا توجه به اینکه هدف حداکثر سازی کل سود زنجیره 

 حداکثر کردن آن خواهیم داشت. در را ادغام کرده و سعی 

بر اساس  خطیغیر احتمالی  مدل:  IIمدل 2-2-2

 سناریو

، حل مدل دشوار خواهد بود. غیر خطی است Iمدل با توجه به اینکه 

های آن مدل را ساده کرده تا از پیچیدگی 𝜀با سناریویی کردن پارامتر لذا 

جواب به دست آمده در این قسمت به عنوان جواب اولیه از کاسته شود. 

به در نرم افزار متلب استفاده می شود.  پیوسته برای حل مدل غیر خطی

 𝜀قابل ایجاد است.  𝜀سناریوی مختلف برای  3شود این ترتیب فرض می

,𝑈(𝐴که از توزیع یکنواخت  𝐵) تواند به ترتیب حد ، میپیروی می کند

)(، میانگین 𝐴پایین )
𝐴+𝐵

2
( را به خود بگیرد. بنابراین 𝐵بازه ) و حد باالی (

معادله سود تولید  تعریف شد و با توجه به این تغییرات 𝜀سناریو برای  3

 :کننده به صورت زیر خواهد بود
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-نشان می( نیز معادله سود خرده فروش در حالت سناریویی را 8معادله )

 دهد:
 
 

(8) 

 

1,2,3

(Pr [( ) { , }
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Pr( ، 7-8در معادالت ) , 1,2,3s s  های مختلف احتمال وقوع سناریو

به نیز  خرده فروشو  آنالین. معادالت تقاضا برای کانال دهدرا نشان می

 آیند.( بدست می10( و )9از معادالت )ترتیب 
(9) 𝑑𝑜

𝑠 = 𝑎𝑜
𝑠 − 𝑏1𝑃𝑜 + 𝑏2𝑃𝑟𝑠 = 1,2,3 

(10) 𝑑𝑟
𝑠 = 𝑎𝑟

𝑠 − 𝑏3𝑃𝑟 + 𝑏4𝑃𝑜𝑠 = 1,2,3 

( 11که در آن مقدار تقاضای بالقوه کانال آنالین و خرده فروش با روابط )

 ( محاسبه می شود.12و )

 
(11) 𝑎𝑜

𝑠 = (1 − 𝑆)(�̃� + 𝜀𝑠) 
(12) 𝑎𝑟

𝑠 = 𝑆(�̃� + 𝜀𝑠) 

 

( استفاده 24-13از مدل خطی ) minو  maxبرای حل معادالت و توابع 

 شده است:
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S.t 
(14) 𝑠1

𝑠 ≤ (1 − 𝑆)(�̃� + 𝜀𝑠) − 𝑏1𝑃𝑜 + 𝑏2𝑃𝑟 𝑠 = 1,2,3 
(15) 𝑠1

𝑠 ≤ 𝐼 − 𝑋𝑠 = 1,2,3 
(16) 𝑠2

𝑠 ≤ (1 − 𝑆)(�̃� + 𝜀𝑠) − 𝑏1𝑃𝑜 + 𝑏2𝑃𝑟 𝑠 = 1,2,3 
(17) 𝑠2

𝑠 ≤ 𝐼 + 𝑌 − 𝑋𝑠 = 1,2,3 
(18) 𝑠3

𝑠 ≤ 𝑆(�̃� + 𝜀𝑠) − 𝑏3𝑃𝑟 + 𝑏4𝑃𝑜𝑠 = 1,2,3 

(19) 𝑠3
𝑠 ≤ 𝑋𝑠 = 1,2,3 

(20) 𝑄1
𝑠 − 𝐵1

𝑠 = 𝐼 − 𝑋 − (1 − 𝑆)(�̃� + 𝜀𝑠) + 𝑏1𝑃𝑜 − 𝑏2𝑃𝑟 
𝑠 = 1,2,3 

(21) 𝑄2
𝑠 − 𝐵2

𝑠 = 𝐼 + 𝑌 − 𝑋 − (1 − 𝑆)(�̃� + 𝜀𝑠) 
+𝑏1𝑃𝑜 − 𝑏2𝑃𝑟𝑠 = 1,2,3 

(22) 𝑄3
𝑠 − 𝐵3

𝑠 = 𝑋 − 𝑆(�̃� + 𝜀𝑠) + 𝑏3𝑃𝑟 − 𝑏4𝑃𝑜𝑠 = 1,2,3 
(23) 𝑃𝑟 , 𝑃𝑜, 𝑄𝑗

𝑠 , 𝐵𝑗
𝑠, 𝑑𝑜

𝑠 , 𝑑𝑟
𝑠, 𝐼, 𝑋, 𝑠𝑗

𝑠 ≥ 0 

 

شان می13معادله ) ساله را ن شکیل ( تابع هدف م سمت ت سه ق دهد که از 

ست.  سود تولیدقسمت شده ا شرایط وقوع اختالل، قسمت اول  کننده در 

سود تولید سود دوم  سوم  سمت  شرایط عدم وقوع اختالل و ق کننده در 

𝑠1( با اسددتفاده از متغیر 15( و )14) معادالت باشددد.فروش میخرده
𝑠  برای

سازی عبارت 𝑚𝑖𝑛{𝑑𝑜 خطی 
𝑠 , 𝐼 − 𝑋} ( ستفاده 17( و )16معادالت ( با ا

𝑠2از متغیر 
𝑠 برای خطی سدددازی عبارت 𝑚𝑖𝑛{𝑑𝑜

𝑠 , 𝐼 + 𝑌 − 𝑋}  معادالت

فاده از متغیر 19( و )18) با اسدددت  )𝑠3
𝑠 بارت  برای خطی سددددازی ع

𝑚𝑖𝑛{𝑑𝑟
𝑠𝑋}، های ( با اسددتفاده از متغیر20) معادله𝑄1

𝑠  و𝐵1
𝑠  برای خطی

max{𝐼 عبارت سدددازی − 𝑋 − 𝑑𝑜
𝑠 , فاده از 21) معادله و {0 با اسدددت  )

𝑄2هددای مددتددغددیددر
𝑠  و𝐵2

𝑠 بددرای خددطددی سدددددازی عددبددارت 

max{𝐼 + 𝑌 − 𝑋 − 𝑑𝑜
𝑠 , ستفاده از متغیر22) معادله و {0 𝑄3های ( با ا

𝑠 

𝐵3و 
𝑠  برای خطی سازی عبارتو 𝑚𝑎𝑥{𝑋 − 𝑑𝑟

𝑠,  بدست آمده است.  {0

𝑄1در واقع در این مدل 
𝑠  مقدار موجودی تولید کننده در حالت وقوع

𝐵1اختالل، 
𝑠   ،مقدار کمبود تولید کننده در حالت وقوع اختالل𝑄2

𝑠  مقدار

𝐵2موجودی تولید کننده در حالت عدم وقوع اختالل، 
𝑠   مقدار کمبود تولید
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𝑄3کننده در حالت عدم وقوع اختالل، 
𝑠  ،مقدار موجودی خرده فروش𝐵3

𝑠 

𝑠𝑗مقدار کمبود خرده فروش،  
𝑠 های مثبت و مقدار فروش در کانال متغیر

دهد و سایر های مختلف نشان میمستقیم و خرده فروش را در سناریو

 باشند. عدم قطعیت می ها مشابه مدل در شرایطها و متغیرپارامتر

استفاده شده  GAMSخطی از نرم افزار  غیر برای حل مدل سناریویی

دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد از  غیر خطیاست و برای حل مدل 

های تصمیم مشتق گرفته و با حل دستگاه اول از معادله سود نسبت به متغیر

رویکرد دوم  .شودیافته میدست معادالت غیر خطی به جواب مورد نظر 

ای مساله را استفاده از یک روش ابتکاری و عددی است که به صورت بازه

 حل خواهد کرد.

 مثال عددی -3

شده مثال عددی استفاده یک تحلیل مساله از برای در این قسمت 

داده . در طی حل این مثال تالش بر این است که به سواالت زیر پاسخ است

 :شود

قیمت تعیین   ،تقاضای دو کانال و مقدار تولید هبا توجه ب -1

 شده در دو کانال، چگونه تغییر خواهد کرد؟

بهترین استراتژی برون سپاری در شرایط مختلف کدام  -2

 خواهد بود؟

های قبل گفته شد، فرض بر این است که کل قسمتهمان طور که در  

هدف تولید کننده و زنجیره به عنوان یک سیستم در نظر گرفته شود و 

. طبق مدل ارائه شده، دو استحداکثر کردن سود کل زنجیره خرده فروش 

تابع برای سود تولید کننده و خرده فروش موجود است. از جمع کردن 

𝜋𝑚مقادیر 
𝑀𝑆  و𝜋𝑟

𝑀𝑆  سود کل زنجیره  یعنی𝜋𝐼
𝑀𝑆 .به دست خواهد آمد 

 خطی بر اساس سناریوغیر احتمالی  مدلحل - 1-3

 :باشندبه صورت زیر میهای مساله ارامترپ

 
 

10.6,  800, 2,  3,  125m mP Y h g c     

2 1 2150,  2,  1,  1000,  0.5c b b a S     

2,  5,  2,  1,  0.33, 250s

o r r rc c g h Pr w      
1 2 3

3 4500,  0,  500, 1.25, 0.5b b        

 

 :آمددست  به نتایج زیر GAMSبا استفاده از نرم افزار  پس از حل
 

 
 متغیر تصمیم مقدار

𝜋𝐼سود یکپارچه زنجیره  2689.19
𝑀𝑆 

 𝑃𝑜واحد قیمت فروش آنالین  271.5
 𝑃𝑟فروش واحد قیمت فروش خرده 308.6
 𝐼سپاری میزان برون 250
 𝑋 میزان فروش به خرده فروش 250

 

  ثانیه انجام شده است. 0.062محاسبات در 

 پیوسته احتمالی غیر خطیحل مدل  2-3

برای حل مدل در شرایط عدم قطعیت از دو روش استفاده شده است. 

 باشند.می IIهای مدل های مساله مطابق با پارامترپارامتر

 روش مشتقات درجه اول 3-2-1

𝜋𝐼از  ،اولوش ردر 
𝑀𝑆  های تصمیم مشتق گرفته و یک متغیرنسبت به

مقادیر مناسب  ،دهیم. با حل دستگاهمیدستگاه معادالت غیر خطی تشکیل 

 های تصمیم بدست می آید.متغیربرای 
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رافسون استفاده -دالت غیر خطی از روش نیوتنابرای حل دستگاه مع

)رافسون از بسط تیلور تابع  -رابطة نیوتنشده است.  )f x  حولx  بدست

 آید:می

(25) 
𝑓(𝑥𝑖+1) = 𝑓(𝑥𝑖) + 𝑓′(𝑥𝑖)(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖) 

+𝑂(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)
2 

 

𝑓(𝑥) معادلة شةیر 𝑥𝑖+1 اگر =  شود:نتیجه می باشد 0

 

(26) 
𝑓(𝑥𝑖) + 𝑓′(𝑥𝑖)(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖) + 𝑂(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)

2 = 0 

( 26) رابطة در آخر جملة از توانیم است کینزد 𝑥𝑖+1 به𝑥𝑖  آنکه فرض با

رافسون به  -نیوتن رابطة ،𝑥𝑖+1ی برا حاصل معادلة حل با. کرد نظره صرف

 :آیدشکل زیر بدست می

(27) 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 −
𝑓(𝑥𝑖)

𝑓′(𝑥𝑖)
 

برای حل دستگاه نیاز به یک جواب اولیه است که از جواب به دست آمده 

در قسمت مدل خطی سناریو استفاده شده برای اینکه بتوان سریعتر به 

 GAMSبا   II : نتایج محاسبات مدل1جدول 
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 :آیدمیبا حل دستگاه به این روش نتایج زیر بدست جواب رسید. 

 
 متغیر مقدار

𝜋𝐼سود یکپارچه زنجیره  3471.75
𝑀𝑆 

 𝑃𝑜واحد قیمت فروش آنالین  251.78
 𝑃𝑟فروش واحد قیمت فروش خرده 348.81

 𝐼سپاری میزان برون 199
 𝑋مقدار تقاضای خرده فروش از تولید کننده  222

 

 جوی عددیوروش جست 3-2-2

 های تصمیم یک بازه تعیین می شود.متغیردوم برای هر یک از  روشدر 

ها قابل تغییر بوده و این اجازه را به متغیر خواهد داد که مقادیر بازهاین 

( سود کل 24جایگذاری مقادیر در معادله )مختلف را به خود بگیرد. با 

مساله واب ج ،زنجیره بدست خواهد آمد. ماکزیمم مقادیر بدست آمده

اند تا گرفتهمقادیری که متغیر های تصمیم به خود الگوریتم، و  خواهد بود

 مشخص خواهد کرد.این مقدار ماکزیمم سود بدست آید را 

 خطی سناریو مدل  نتایجی که با حلاز  ،برای تعیین بازه های جستجو

ی از مقادیر ،برای حل ،در این رویکرد .استفاده شده است آمده است، بدست

های تصمیم بدست برای متغیر خطی سناریوییغیر احتمالی که با حل مدل 

های حول جواببه طوری که بازه های تعریف شده شده است. استفاده  آمد،

های بازهبر این اساس به دست آمده در قسمت مدل خطی تعریف شده اند. 

 .داده شودتا جواب بدست آمده بهبود  اندشدهتعریف زیر 

 200 :10 : 500oP  

 300 :10 : 600rP  

 150 :10 : 450X  

 150 :10 : 450I  

 200در نظر گرفته شده است از عدد  𝑃𝑜به عنوان مثال مقادیری که برای 

 برسد. 500واحد افزایش خواهد داشت تا به  10شروع شده، در هر مرحله 

 های تصمیم به صورت زیر بدست آمدند:متغیرپس از حل مدل، 

 

 
𝜋𝐼سود یکپارچه زنجیره  8224.6

𝑀𝑆 

 𝑃𝑜واحد قیمت فروش آنالین  250
 𝑃𝑟فروش واحد قیمت فروش خرده 350
 𝐼سپاری برونمیزان  250
 𝑋مقدار تقاضای خرده فروش از تولید کننده  250

 

 ثانیه حل شده است. 538در  MATLABاین مساله با استفاده از نرم افزار 

 بررسی نتایج و تحلیل حساسیت -4

با توجه به حساسیت مدل ارائه شده نسبت به تغییرات در تقاضای دو 

کانال و به دلیل تاثیر آن بر روی هزینه و سود زنجیره، در این مطالعه 

سعی شده است تا میزان حساسیت مدل نسبت به میزان تغییرات در 

,𝑌هایی از قبیل پارامتر 𝑝, 𝑆, 𝑐1, 𝑐2, �̃�, 𝑏4, 𝑏3, 𝑏1, 𝑏2, 𝐴, 𝐵  سنجیده

 شود.

های ذکر شده، میزان تغییرات سود بنابراین با تغییرات بر روی پارامتر

که با رویکرد  احتمالی غیر خطی مدلو در  کل زنجیره در حالت یکپارچه

به صورت کامل  7که نتایج در جدول  آمدهبدست  ،دوم حل شده است

 آورده شده است.

 
  ها نسبت به مقادیر اولیهدرصد تغییر در پارامتر

 پارامتر -50 0 +50
-36930 8224.6 31072 𝑌 
21844 8224.6 9039.1 𝑝 
1344.6 8224.6 398.4 𝑆 
18390- 8224.6 21610 𝑐1 
8156.9- 8224.6 26261 𝑐2 

104210 8224.6 74846- �̃� 
12762- 8224.6 68869 𝑏1 
33780 8224.6 8772.3- 𝑏2 
29904 8224.6 86282 𝑏3 

18402 8224.6 7020- 𝑏4 

19826 8224.6 14064- 𝐴 
23459 8224.6 15755- 𝐵 

 

 توان نتیجه گرفت:با توجه به جدول فوق می

، واحد هزینه 𝑌های ظرفیت تولید درصدی پارامتر 50با کاهش  .1

، سود کل زنجیره به 𝑐2سپاری واحد هزینه برون و 𝑐1 ،𝑏1تولید 

یابد و همچنین درصد افزایش می 219و  737، 162، 277ترتیب 

ها سود کل زنجیره به ترتیب درصدی این پارامتر 50با افزایش 

درصد کاهش خواهد یافت. مشاهده  199و  255، 323، 549

ها با سود کل زنجیره رابطه عکس شود که تغییرات این پارامترمی

 ی دارند.و غیرخط

مقدار میانگین تقاضای بالقوه  هایدرصدی پارامتر 50با کاهش  .2

�̃� ،𝑏2 ،𝑏4، A  وB   توزیع یکنواخت برای متغیر  ودحدکه

، 185، 206، 101به ترتیب  هستند، سود کل زنجیره εاحتمالی 

درصدی این  50یابد اما با افزایش درصد افزایش می 291و  270

و  141، 123، 310، 1167پارامتر، سود کل زنجیره به ترتیب 

شود که تغییرات این یابد. مشاهده میدرصد کاهش می 185

 ها با سود کل زنجیره رابطه مستقیم و غیرخطی دارند.پارامتر

و  p در تولید احتمال وقوع اختاللدرصدی پارامتر  50با کاهش  .3

𝑏3 درصد افزایش و با  949و  9.9 به ترتیب سود کل زنجیره

 263و  165به ترتیب  سود کل زنجیره هادرصدی آن 50افزایش 

شود که تغییرات این مشاهده می درصد افزایش خواهد داشت.

 با رویكرد اولI مدل  : نتایج محاسبات2جدول 

 دومبا رویكرد  Iمدل  : نتایج محاسبات3جدول 

 

 هاارامتر: تحلیل حساسیت سود کل نسبت به پ4جدول 
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 شود.ها موجب افزایش سود زنجیره میپارامتر

میزان وفاداری مشتریان به خرده درصدی پارامتر  50با کاهش   .4

درصد سود  83درصدی آن  50درصد و با افزایش  𝑆  ،95فروش 

شود که تغییرات زنجیره کاهش خواهد یافت است. مشاهده می

 این پارامتر موجب کاهش سود زنجیره خواهد شد.

 نتیجه گیری و جمع بندی -5

های مناسبی تر شدن تکنولوژی در صنعت باعث ایجاد فرصتپیشرفته

ی هاسیاستتوانند با اتخاذ مید کنندگان ها و تولیشرکتشده است که 

. در ها استفاده کرده و سود خود را چند برابر کنندفرصتمناسب از این 

های سنتی روشعموما از در گذشته  ،مبحث زنجیره تامین و بخش فروش

ود شد. به این صورت که تولید کننده محصوالت خمیبرای فروش استفاده 

را  صوالتمحداد و آنها با قیمتی باالتر میرا در اختیار خرده فروشان قرار 

ی به مصرف کنندگان می فروختند. اما با پیشرفت تکنولوژی کانال دیگر

برای فروش مستقیم محصوالت به وجود آمده است که دالالن و خرده 

ده کند. به این صورت که تولید کننمیفروش حذف  فرآیندفروشان را از 

صرف تواند محصوالت خود را به صورت آنالین و از طریق اینترنت به ممی

 کننده بفروشد. در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی شامل تولید

 است که دارای دوشدهدر نظر گرفته  کننده، خرد فروش و مصرف کننده

ده کانال باعث ایجاد رقابت در شبکه فروش ش . وجود دواستکانال فروش 

. لذا مدل استفروش است. تمرکز این رقابت بیشتر روی تعیین قیمت 

 قیمت گذاری در این مقاله بررسی شده است. همچنین با وجود خطرات و

افتد. بی ممکن است روند تولید دچار اختالل شده و از کار ،اتفاقات گوناگون

ه این مقاله استفاده شد سپاری دربرونیاست برای رفع این ریسک از س

گرفته  در نظر است. عالوه بر این تقاضای وارد شده به دو کانال غیر قطعی 

ای های مناسب برگزینهج بدست آمده حاکی از آن است که . نتایشده است

 .استتولید کننده، تولید داخلی و فروش بیشتر از کانال آنالین 

هایش فضای مناسبی برای مطالعات پیچیدگیاین مبحث با وجود 

در فضای یکپارچه حل شده و سود کل زنجیره . مدل ارائه شده استبیشتر 

های مختلف حالت. می توان با بررسی مدل در استرا مد نظر قرار داده 

های استکلبرگ به نتایج جالبی در این زمینه بازیها و بازیمبحث تئوری 

های استکلبرگ ها و بازیختلف تئوری بازیهای مدر حالت دست یافت.

توان توان رهبر و پیرو را هر کدام از اعضای زنجیره در نظر گرفت یا میمی

ها و توان از مدلمی ه با یک سود در نظر گرفت. همچنینزنجیره یکپارچ

 های مختلف تخفیف و قیمت گذاری استفاده کرد.طرح

 

 هاپیوست -6

 : عالئم و اختصارات1 پیوست
 𝑐1 واحد هزینه تولید

 𝑐2 واحد هزینه برون سپاری

 𝑐𝑜 واحد هزینه فروش کانال آنالین )مستقیم(

 h𝑚 واحد هزینه نگهداری تولید کننده

 g𝑚 واحد هزینه کمبود تولید کننده

 ℎr واحد هزینه نگهداری خرده فروش

 𝑔r واحد هزینه کمبود خرده فروش

 c𝑟 فروشواحد هزینه عملیات فروش خرده 

 𝑌 میزان تولید

 𝐼 میزان برون سپاری

 𝑑𝑟 تقاضای کانال غیر مستقیم )خرده فروش(

 𝑑𝑜 تقاضای کانال مستقیم )آنالین(

 𝑋 مقدار تقاضای خرده فروش از تولید کننده

 �̃� مقدار میانگین تقاضای بالقوه

𝑈(𝐴, 𝐵) ε 
 𝑝 احتمال وقوع اختالل

 Po فروش آنالین  واحد قیمت

 Pr واحد قیمت خرده فروش

 𝑤 واحد قیمت عمده فروشی

Price Elasticity for manufacturer 𝑏1 
Cross-Price Sensitivity for manufacturer 𝑏2 

Price Elasticity for retailer 𝑏3 
Cross-Price Sensitivity for retailer 𝑏4 

𝑎𝑟 مقدار پایه برای تقاضای کانال خرده فروش  

𝑎𝑜 مقدار پایه برای تقاضای کانال آنالین  

𝜋𝑟 سود خرده فروش
𝑀𝑆 

𝜋𝑚 سود تولید کننده
𝑀𝑆 

 𝑆 میزان وفاداری مشتریان به خرده فروش
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