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چكیده
 در گذشته معموال کانال. تاثیر دوکاناله بودن فروش را بر قیمتگذاری در زنجیره تامین مورد مطالعه قرار داده است،این مقاله
 کانالهای فروش دیگری، اما با توسعه تجارت الکترونیک،سنتی یا همان خردهفروشها برای توزیع و فروش محصوالت استفاده میشد
 انتخاب استراتژی مناسب برای قیمتگذاری، با توجه به وجود دو کانال برای فروش.مانند وبسایتها و فروش اینترنتی به وجود آمدند
 هدف این مقاله یافتن استراتژی مناسب برای تعیین قیمت کانالهای دوگانه فروش در زنجیره تامین.اهمیت باالیی پیدا کرده است
 تقاضا غیر قطعی میباشد و تولید کننده مجاز است از استراتژی.متمرکز به منظور دستیابی به حداکثر سود یکپارچه زنجیره تامین است
 مدل گسسته بر اساس سناریو بوده. دو مدل بر اساس تابع پیوسته و گسسته سود مورد انتظار ارائه شدهاند.برون سپاری استفاده کند
. حل شده است و حل آن به عنوان جواب اولیه حل مدل پیوسته در نظر گرفته شده استGAMS و با استفاده از نرمافزار
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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 dualchannel 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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 -1مقدمه
در رقابتهای موجود در فضای تولید ،تولیدکنندگان باید محصوالت
متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار دهند .به منظور
موفقیت در رقابت و کسب سهم بیشتری از بازار ،بنگاه های اقتصادی و
تولیدی فعالیتهایی نظیر برنامهریزی عرضه و تقاضا ،تهیه مواد ،برنامهریزی
تولید محصول ،کنترل موجودی محصول ،توزیع و تحویل محصول به
مشتری را به صورت یک زنجیره تامین در آوردهاند .در این مقاله ،زنجیره
تامین سه سطحی شامل تولیدکننده ،خردهفروش و مصرفکننده است در
نظر گرفته شده است ] .[1فروش در این زنجیره به صورت دو کاناله انجام
میشود .کانالهای فروش ،کانال سنتی 1و کانال مستقیم 2هستند .کانال
سنتی ،همان کانال غیر مستقیم است که در آن فروش توسط خردهفروش
انجام می شود و در کانال مستقیم ،فروش به صورت آنالین انجام میدهد.
استفاده همزمان از هر دو کانال ،یک کانال فروش یکپارچه و ترکیبی 3ایجاد
میکند که برای افزایش سود کل زنجیره موثر واقع شده است ] .[2مصرف
کنندهها نیز به دو گروه تقسیم میشوند .گروه اول مصرف کنندگانی هستند
4
که به خرده فروش وفادار هستند و اصطالحا به آنها وفادار به فروشگاه
میگویند .گروه دوم مصرف کنندگان وفادار به تولید کننده یا وفادار به
برند 5هستند .در این پژوهش فرض شده است که بخشی از مصرف کنندگان
وفادار به فروشگاه و بخشی وفادار به برند بوده که این مقادیر از طریق تابع
تقاضای احتمالی بدست خواهد آمد ] .[3محققان با بررسی کانال سنتی به
این نتیجه دست یافتند که خرده فروشان و تولید کنندگان به دلیل استفاده
از یک کانال برای فروش باعث افزایش قیمت خرده فروشی ،کاهش فروش
و کاهش سود می شوند اما با استفاده کردن از کانال مستقیم فروش می
توانند این کاستی ها را رفع کنند ].[2
رقابت بین دو کانال به منظور رسیدن به سهم بیشتری از بازار است.
لذا هر دو کانال در پی متقاعد کردن مصرف کنندگان به خرید از خودشان
هستند و از ابزارهایی برای این امر استفاده میکنند .از جمله فاکتورهایی
که در افزایش تقاضا در کانال مستقیم فروش تاثیر دارد ،میتوان به
دسترسی مناسب ،تحویل سریع و قیمت کاال اشاره کرد .از بین این
فاکتورها ،مهمترین عامل که باعث ایجاد رقابت با کانال غیر مستقیم فروش
خواهد شد ،بحث قیمت تمام شده کاال برای مصرف کننده است .از این رو
رقابت اصلی دو کانال فروش از طریق تعیین قیمت مناسب با هدف جذب
سهم بیشتری از بازار و افزایش سود صورت میگیرد .سی و آگراوال ][4
مدلی را توسعه داده و دریافتند که کارایی کل سیستمهای دوکاناله میتواند
با استفاده از اصالح شرایط قیمتگذاری عمده فروشی افزایش یابد .کومار
و روان ] [3تاثیر استراتژیک ویژگیهای محصول و بازار را بر روی تصمیمات
تولید کننده برای تکمیل کردن کانال فروش با استفاده از کانال مستقیم و
آنالین آزمایش کردند .گوانگیه و همکاران ] [5در پژوهشی به بررسی
تاثیرات ایجاد قراردادهای هماهنگ کننده در زنجیره تامین با کانال دوگانه
فروش در شرایطی که اعضای زنجیره ریسک گریز هستند ،پرداختند .این
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مطالعه تاتیر تصمیمات قیمت گذاری و تغییرات ریسک را بر روی تولید
کننده و خرده فروش بررسی کرده و برای دستیابی به هماهنگی در زنجیره
از قراردادهای دو طرفه اشتراک گذاری درآمد استفاده کرده است.
هنرور ] [6در پژوهشی مساله یکپارچه سازی قیمت گذاری ،تعیین
موعد تحویل و برنامه ریزی تولید به صورت پویا در محیط ساخت و تولید
سفارشی با افق زمانی محدود و کالسهای مختلف مشتری را بررسی کرده
است .این مطالعات در سطح زنجیره تامین دارای دو کانال فروش سنتی و
اینترنتی صورت گرفته است.
طراحی شبکههای زنجیره تامین همواره تحت ریسک خواهد بود.
محققان ریسکهای موجود را به دو دسته اصلی زیر تقسیم کرده اند:
 .1عدم قطعیت پارامترها
 .2اختالالت تاثیر گذار بر روی تسهیالت ].[7
عدم قطعیت 6موجود در پارامتر های مدل تاثیر عمده خود را بر روی
تعادل بین تقاضا و عرضه در زنجیره خواهند گذاشت .این عدم قطعیتها،
مربوط به پارامترهایی نظیر تقاضا ،زمان تحویل ،هزینه حملونقل و غیره
است ] .[8عدم قطعیت یکی از مهم ترین فاکتورهای مدل سازی است و
در چند سال اخیر کمتر مقالهای در حوزه زنجیره تامین مشاهده میشود
که در فضای قطعی ارائه شده باشد.
اما نوع دوم ریسک از بالهای طبیعی و اشتباهات انجام شده توسط
انسان سرچشمه گرفته و باعث مختل شدن تولید میشود ] .[7اختالل در
تولید میتواند منجر به توقف بیش از اندازه تولید ،تاخیر قابل توجه در
تحویل کاال به مشتری ،ضرر مالی و در نهایت از دست دادن قسمتی از سهم
بازار شود ] .[8اختالل در تولید به معنای توقف ناگهانی تولید است .تاملین
] [9یک مدل تک محصوله را بررسی کرد که تولید کننده در آن میتواند
از دو تامین کننده منابع خود را تامین کند و این در حالی است که یکی از
تامین کنندهها قابل اطمینان 7و دیگری غیر قابل اطمینان است .او دریافت
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.
تانگ ] [10در مقالهای از استراتژیهای استوار به منظور کاهش اختالالت
زنجیره تامین استفاده کرد .استراتژیهای مشخصی که او ارائه کرد ،با
هدف رسیدن به دو خاصیت بود .یک ،این استراتژیها زنجیره تامین را قادر
به مدیریت نوسانات ذاتی بدون توجه به اختالالت عمده سازند .دو ،این
استراتژیها موجب افزایش انعطاف پذیری زنجیره تامین در مواجهه با این
اختالالت شوند .او نقاط اضافه فروش را به منظور کسب و حفظ مشتریهای
نگران ،قبل و بعد از وقوع اختالالت عمده در نظر گرفت تا هزینهها جبران
شوند .کیاو لون و همکاران ] [11در مقالهای به بررسی زنجیره تامین
معکوس شامل سه عضو مرکز جمعآوری ،مرکز جداسازی و مرکز تولید
دو باره که تحت چهار نوع مختلف از اختالل در تامین که هر کدام دارای
اثرات مشخصی بر روی اعضای زنجیره هستند ،پرداختند و با استفاده از
رویکرد سیستمهای پویا به نتایج مناسبی دست یافتند .یزدانی و همکاران
] [12در پژوهشی طراحی شبکهای مشابه با مقاله کیاو و با در نظرگرفتن
مشتریان ثانویه انجام دادهاند و جهت بررسی شبکه طراحی شده ،یک مدل

Archive of SID

ریاضی غیرخطی عدد صحیح مختلط در حالت چند محصولی با هدف
حداکثر کردن سود ارائه کردند.
استراتژیهای مختلفی برای مدیریت کردن اختالالت در زنجیره تامین
وجود دارد .به عنوان مثال میتوان استراتژیهای پشتیبانی ،برونسپاری،
چند منبعی ،افزایش ذخیره ایمنی 8یا ظرفیت را نام برد .یکی از رایجترین
سیاستها در چنین شرایطی استفاده از استراتژیهای برونسپاری 9است.
تولید کنندگان میتوانند با استفاده از تامین کنندههای جایگزین کمبودی
را که در صورت وقوع اختالل در تولید ایجاد می شود ،برطرف کنند ].[13
سینها و سارماه ] [14یک مدل ریاضی برای تحلیل موقعیتهای از
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
و تولید کننده با استفاده از منابع خارجی کسری تولید خود را برطرف می
کند .آنها به این نتیجه رسیدند که ممکن است با انجام برونسپاری سود
زنجیره افزایش یابد ،البته به ازای تصمیم گیریهای خاصی در مورد میزان
برونسپاری این اتفاق میافتد.
چن و شیائو ] [15در مقاله ای به بررسی یک زنجیره تامین که تحت
تاثیر همزمان عدم قطعیت تقاضا و اختالالت تولیدی است ،پرداخته و به
منظور افزایش سود اعضای زنجیره از استراتژیهای برونسپاری استفاده
کردهاند .همچنین به دلیل وجود یک نوع رقابت برای تعیین تقاضا و میزان
کاالی برونسپ اری شده بین تولید کننده و خرده فروش ،از رویکرد تئوری
بازیها برای رسیدن به بهترین استراتژی استفاده کردهاند.
اما برونسپاری بدون برنامه و صرفا به دلیل تامین تقاضا ،تاثیرات منفی
روی تولید کننده خواهد گذاشت که از مهمترین آن میتوان به افزایش
هزینه هایشرکت و در نتیجه کاهش سود ،اشاره کرد .لذا تعیین میزان
برونسپاری با توجه به مقدار تقاضا و هزینه برون سپاری از اهداف مهم این
مقاله است ].[16
در این پژوهش زنجیره تامین دو کاناله شامل یک تولید کننده و یک
خرده فروش را در نظر گرفته شده است .تولید کننده محصوالت خود را از
طریق خرده فروش و همچنین کانال مستقیم به دست مشتری نهایی می
رساند .تقاضا احتمالی و وابسته به قیمتهای خرید در دو کانال است.
همچنین در این پژوهش به بررسی مبحث برونسپاری در محیط زنجیره
تامین سه سطحی و دو کاناله پرداخته میشود که این برونسپاری به دلیل
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
مقایسه و نتیجه گیری پرداخته میشود.

 -2تعریف مساله
 -2-1فرضیات و توصیف مساله
زنجیره تامین سه سطحی شامل یک تولید کننده ،یک خرده فروش و
مصرف کننده را در نظر بگیرید که تولید کننده در آن محصوالت خود را از
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طریق دو کانال به بازار عرضه می کند .کانالهای فروش عبارتند از کانال
فروش مستقیم (آنالین) و کانال فروش غیر مستقیم (خردهفروش) .در کانال
غیرمستقیم ،فروش به صورت سنتی و از طریق خرده فروش انجام می شود.
به این صورت که تولید کننده محصوالت را با قیمت واحد 𝑊 به خرده
فروش واگذار کرده و خرده فروش همان محصول را با قیمت 𝑟𝑃 به مصرف
کننده می فروشد و هیچ گونه خدمات دیگری ارائه نخواهد کرد .کانال دیگر
فروش به صورت آنالین است ،یعنی مصرف کننده کاالی مورد نظر خود را
مستقیم و با قیمت 𝑜𝑃 از تولید کننده میخرد.
به دلیل وجود دو کانال برای فروش محصوالت ،رقابت بین دو کانال
برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار وجود خواهد داشت .عامل مهمی
که در این رقابت تاثیر گذار خواهد بود قیمت فروش در دو کانال است .این
رقابت به صورت شماتیک در شکل ( )1نمایش داده شده است .در این مدل
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
مصرف کنندگان وفادار به خرده فروش تولید کننده مهم نیست ،یعنی آنها
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
به خرده فروش هستند با نرخ 𝑆 تعیین می شوند و سایر مصرف کنندگان
وفادار به تولید کننده خواهند بود.
شكل  :1رقابت در زنجیره تامین

تولید کننده برای تامین کردن تقا ضای دو کانال از دو گزینه ا ستفاده
میکند .ق سمتی از تقا ضا از طریق تولید داخلی و با هزینه واحد  𝑐1تامین
میشود .ظرفیت تولید داخلی به صورت قطعی و از پیش تعیین شده است
و با 𝑌 نشان داده می شود .فرض دیگر این مقاله ،وقوع اختالالتی است که
موجب از کار افتادن فرآیند تولید می شود و در آن صورت میزان تولید به
صفر خواهد ر سید .احتمال وقوع اختالل در تولید با 𝑃 ن شان داده خواهد
شد .با توجه به اختالل احتمالی که ممکن ا ست در آینده رخ بدهد تولید
کننده از سیا ست برون سپاری ا ستفاده می کند و 𝐼 واحد مح صول را به
صورت کامل با قیمت واحد  𝑐2که  𝑐2 > 𝑐1است ،از دیگر تولید کنندهها
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خریداری میکند تا تولید کننده بتواند پاسخگوی تقاضای تصادفی موجود
باشددد .با توجه به احتمالی بودن وقوع اختالل در تولید و ماهیت تقاضددا و
زمان انتظار تکمیل محصوالت برون سپاری شده ،تولید کننده موظف است
مقدار برونسددپاری خود را در ابتدای هر دوره و قبل از به وقوع پیوسددتن
اختالل تعیین کند.
خرده فروش نیز در ابتدای هر دوره میزان  Xواحد سفارش خود را به
تولید کننده اعالم میکند و تولید کننده موظف است میزان سفارش خرده
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
متحمل هزینه کمبود میشوند و همچنین هزینه نگهداری هم در این شبکه
در نظر گرفته شده است .در این پژوهش فرض شده است که تصمیمات
گرفته شده در زنجیره به صورت متمرکز گرفته می شود و هدف ماکزیمم
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
برای حل مدل غیر خطی ،مدل غیر خطی احتمالی بر اساس سناریو ارائه
شده است که به ترتیب به صورت مدل  Iو  IIنامگذاری شدهاند.

} E ( mMS )  E ( P [ Po min {d o , I  X
} hm max {I  X  d o , 0
} g m max {d o  X  I , 0
]} co min {I  X , d o

)(5

}  (1  P )[ Po min {d o , I Y  X
} g m max {d o  X Y  I , 0

در این بخش مدلسازی مساله شرح داده خواهد شد .همانطور که ذکر
شد ،در دو حالت اتتگرال گیری پیوسته و حالت گسسته بر پایه سناریو
مدل سازی شده است.

 2-2-1مدل :Iمدل احتمالی پیوسته
متغیرهای تصمیم در نظر گرفته شده در این مدل عبارتند از قیمت
عمده ،قیمت خرده فروش ،قیمت فروش آنالین ،میزان سفارش خرده
فروش از تولید کننده و میزان برونسپاری.
همان طور که در بخشهای قبل اشاره شد ،تقاضای وارد شده به دو
کانال غیر قطعی است .تابع تقاضا برای دو کانال به صورت روابط خطی ()1
و ( )2در نظر گرفته شده است ]:[17-18
𝑟𝑃 𝑑𝑜 = 𝑎𝑜 − 𝑏1 𝑃𝑜 + 𝑏2
𝑜𝑃 𝑑𝑟 = 𝑎𝑟 − 𝑏3 𝑃𝑟 + 𝑏4

به طوری که 𝑜𝑑 مقدار تقاضای کانال آنالین 𝑑𝑟 ،مقدار تقاضای خرده
فروش 𝑃𝑜 ،قیمت فروش در کانال آنالین 𝑃𝑟 ،قیمت فروش خرده فروش،
 𝑏1کشش قیمتی تقاضا کانال آنالین است 𝑏2 .کشش متقابل قیمتی تقاضا
کانال آنالین است که درجه جابجایی و جانشینی تقاضا بین دو کانال را
نشان می دهد 𝑏3 .کشش قیمتی تقاضا کانال خرده فروش 𝑏4 ،کشش
متقابل قیمتی تقاضا کانال خرده فروش و 𝑜𝑎 تقاضای بالقوه کانال آنالین و
𝑟𝑎 تقاضای بالقوه کانال خرده فروش است.
تقاضای بالقوه برای کانالهای آنالین و خرده فروش به ترتیب به صورت
زیر است:
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که در آن ) 𝑆(0 < 𝑆 < 1نرخ وفاداری مصرف کننده به خرده فروش،
̃𝑎 مقدار میانگین تقاضای بالقوه و 𝜀 تغییرات تقاضا بوده که از توزیع
یکنواخت )𝐵  𝑈(𝐴,پیروی می کند .همچنین برای پیاده سازی مدل در
شرایط واقعی الزم است برخی از روابط در مورد قیمتها برقرار باشد .به
عنوان مثال فرض بر این است که قیمت عمده باید کمتر از قیمت خرده
فروش باشد یعنی 𝑤 > 𝑟𝑃 .فرض دیگر کمتر بودن قیمت عمده از قیمت
آنالین است ،یعنی 𝑤 > 𝑜𝑃.
با توجه به فرضهای گفته شده و شرایط تشریح شده سود مورد انتظار
تولید کننده در شرایط عدم قطعیت به صورت زیر فرموله می شود:

} hm max {I Y  X  d o , 0

 -2-2تشریح مدل

() 1
() 2

() 3
() 4

)𝜀 𝑎𝑜 = (1 − 𝑆)(𝑎̃ +
)𝜀 𝑎𝑟 = 𝑆(𝑎̃ +

] co min {I Y  X , d o } Y c1
)  Ic 2  wX

معادله ( )5سود تولید کننده را نشان میدهد .در شرایط اختالل تولید
کننده در ابتدای دوره به میزان  Iواحد برون سپاری میکند که از این مقدار
ابتدا سفارش خرده فروش به میزان  Xواحد را برآورده نموده و مابقی
محصول از طریق کانال مستقیم به فروش می رسد .بنابراین
}𝑋  𝑃𝑜 min{𝑑𝑜 , 𝐼 −درآمد حاصل از فروش محصوالت در کانال آنالین و
در شرایط وقوع اختالل ℎ𝑚 max{𝐼 − 𝑋 − 𝑑𝑜 , 0} ،هزینه نگهداری در
شرایط وقوع اختالل 𝑔𝑚 max{𝑑𝑜 + 𝑋 − 𝐼, 0} ،هزینه کمبود در شرایط
وقوع اختالل 𝑐𝑜 𝑚𝑖𝑛{𝐼 − 𝑋, 𝑑𝑜 } ،هزینه فروش در کانال آنالین و در
شرایط وقوع اختالل است .در صورت عدم وجود اختالل عالوه بر برون
سپاری تولید نیز به اندازه 𝑌 واحد وجود دارد.
بنابراین 𝑃𝑜 min{𝑑𝑜 , 𝐼 + 𝑌 − 𝑋} ،درآمد حاصل از فروش محصوالت در
کانال آنالین و در شرایط عدم وقوع اختالل استℎ𝑚 max{𝐼 + 𝑌 − ،
} 𝑋 − 𝑑𝑜 , 0هزینه نگهداری در شرایط عدم وقوع اختالل،
} 𝑔𝑚 max{𝑑𝑜 + 𝑋 − 𝑌 − 𝐼, 0هزینه کمبود در شرایط عدم وقوع
اختالل 𝑐𝑜 min{𝐼 + 𝑌 − 𝑋, 𝑑𝑜 } ،هزینه فروش در کانال آنالین و در
شرایط عدم وقوع اختالل 𝑌𝑐1 ،هزینه تولید داخلی 𝐼𝑐2 ،هزینه برون
سپاری و 𝑋𝑤 درآمد حاصل از فروش محصوالت به خرده فروش میباشد.
شرح کامل عالئم و حروف اختصاری در ضمیمه آورده شده است.
سدددود مورد انتظار خرده فروش در شدددرایط عدم قطعیت از رابطه ( )6به
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دسدددت می آ ید که در آن }𝑋  𝑃𝑟 min{𝑑𝑟 ,درآ مد حاصدددل از فروش
مددحصددددوالت بدده مشددددتددری 𝑐𝑟 min{𝑋, 𝑑𝑟 } ،هددزیددندده فددروش،
} ℎ𝑟 max{𝑋 − 𝑑𝑟 , 0هزی نه نگ هداری 𝑔𝑟 max{𝑑𝑟 − 𝑋, 0} ،هزی نه
کمبود و هزینه خرید محصول از تولید کننده است.

()6

} E ( rMS )  E ([Pr min{d r , X

را نشان میدهد .معادالت تقاضا برای کانال آنالین و خرده فروش نیز به
ترتیب از معادالت ( )9و ( )10بدست میآیند.
() 9
()10

که در آن مقدار تقاضای بالقوه کانال آنالین و خرده فروش با روابط ()11
و ( )12محاسبه می شود.

}hr max{X  d r , 0}  g r max{d r  X , 0
] c r min{X  d r }  wX

با توجه به اینکه هدف حداکثر سازی کل سود زنجیره است ،دو معادله باال
را ادغام کرده و سعی در حداکثر کردن آن خواهیم داشت.

 2-2-2مدل : IIمدل احتمالی غیر خطی بر اساس

()11
()12

(Pr s [ p ( Po s 1s  hm Q1s  g m B 1s

با توجه به اینکه مدل  Iغیر خطی است ،حل مدل دشوار خواهد بود.
لذا با سناریویی کردن پارامتر 𝜀 مدل را ساده کرده تا از پیچیدگیهای آن
کاسته شود .از جواب به دست آمده در این قسمت به عنوان جواب اولیه
برای حل مدل غیر خطی پیوسته در نرم افزار متلب استفاده می شود .به
این ترتیب فرض میشود  3سناریوی مختلف برای 𝜀 قابل ایجاد است𝜀 .
که از توزیع یکنواخت )𝐵  𝑈(𝐴,پیروی می کند ،میتواند به ترتیب حد
𝐵𝐴+

) و حد باالی بازه (𝐵) را به خود بگیرد .بنابراین
پایین (𝐴) ،میانگین (
2
 3سناریو برای 𝜀 تعریف شد و با توجه به این تغییرات معادله سود تولید
کننده به صورت زیر خواهد بود:
} (Pr s ( P [ Po min {d 0s , I  X



s 1,2,3

 mMS 

} g m max {d 0s  X  I , 0
]}  co min {I  X , d 0s
}  (1  P )[ Po min {d 0s ,Y  I  X
} hm max {I  Y  X  d 0s , 0
} g m max {d 0s  X  I Y , 0
}  co min {I  Y  X , d 0s
)) Y c1 ]  Ic 2  wX

معادله ( )8نیز معادله سود خرده فروش در حالت سناریویی را نشان می-
دهد:
(Pr s [(Pr  c r )min {d rs , X }  wX



s 1,2,3

 rMS 

)]} hr max {X  d rs , 0}  g r max {d rs  X , 0

s
در معادالت ( Pr , s  1,2,3 ، )7-8احتمال وقوع سناریوهای مختلف
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()13



maxZ 

s 1,2 ,3

 co s 1s )  (1  P )( Po s 2s  hm Q 2s
 g m B 2s  co s 2s  c1Y )  c 2 I
)]  (Pr  c r )s 3s  hr Q 3s  g r B 3s

()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
()21

} hm max {I  X  d 0s , 0

)(8

) 𝑠 𝜀 𝑎𝑜𝑠 = (1 − 𝑆)(𝑎̃ +
) 𝑠 𝜀 𝑎𝑟𝑠 = 𝑆(𝑎̃ +

برای حل معادالت و توابع  maxو  minاز مدل خطی ( )13-24استفاده
شده است:

سناریو

() 7

𝑑𝑜𝑠 = 𝑎𝑜𝑠 − 𝑏1 𝑃𝑜 + 𝑏2 𝑃𝑟 𝑠 = 1,2,3
𝑑𝑟𝑠 = 𝑎𝑟𝑠 − 𝑏3 𝑃𝑟 + 𝑏4 𝑃𝑜 𝑠 = 1,2,3

()22
()23

𝑠1𝑠 ≤ (1 − 𝑆)(𝑎̃ + 𝜀 𝑠 ) − 𝑏1 𝑃𝑜 + 𝑏2 𝑃𝑟 𝑠 = 1,2,3
𝑠1𝑠 ≤ 𝐼 − 𝑋𝑠 = 1,2,3
𝑠2𝑠 ≤ (1 − 𝑆)(𝑎̃ + 𝜀 𝑠 ) − 𝑏1 𝑃𝑜 + 𝑏2 𝑃𝑟 𝑠 = 1,2,3
𝑠2𝑠 ≤ 𝐼 + 𝑌 − 𝑋𝑠 = 1,2,3
𝑠3𝑠 ≤ 𝑆(𝑎̃ + 𝜀 𝑠 ) − 𝑏3 𝑃𝑟 + 𝑏4 𝑃𝑜 𝑠 = 1,2,3
𝑠3𝑠 ≤ 𝑋𝑠 = 1,2,3
𝑟𝑃 𝑄1𝑠 − 𝐵1𝑠 = 𝐼 − 𝑋 − (1 − 𝑆)(𝑎̃ + 𝜀 𝑠 ) + 𝑏1 𝑃𝑜 − 𝑏2
𝑠 = 1,2,3
) 𝑠 𝜀 𝑄2𝑠 − 𝐵2𝑠 = 𝐼 + 𝑌 − 𝑋 − (1 − 𝑆)(𝑎̃ +
+𝑏1 𝑃𝑜 − 𝑏2 𝑃𝑟 𝑠 = 1,2,3
𝑄3𝑠 − 𝐵3𝑠 = 𝑋 − 𝑆(𝑎̃ + 𝜀 𝑠 ) + 𝑏3 𝑃𝑟 − 𝑏4 𝑃𝑜 𝑠 = 1,2,3

S.t

𝑃𝑟 , 𝑃𝑜 , 𝑄𝑗𝑠 , 𝐵𝑗𝑠 , 𝑑𝑜𝑠 , 𝑑𝑟𝑠 , 𝐼, 𝑋, 𝑠𝑗𝑠 ≥ 0

معادله ( )13تابع هدف م ساله را ن شان میدهد که از سه ق سمت ت شکیل
شده ا ست .ق سمت اول سود تولیدکننده در شرایط وقوع اختالل ،ق سمت
دوم سود تولیدکننده در شرایط عدم وقوع اختالل و ق سمت سوم سود
خردهفروش میباشددد .معادالت ( )14و ( )15با اسددتفاده از متغیر 𝑠 𝑠1برای
خطی سازی عبارت }𝑋  𝑚𝑖𝑛{𝑑𝑜𝑠 , 𝐼 −معادالت ( )16و ( )17با ا ستفاده
از متغیر 𝑠 𝑠2برای خطی سدددازی عبارت }𝑋  𝑚𝑖𝑛{𝑑𝑜𝑠 , 𝐼 + 𝑌 −معادالت
( )18و ( )19با اسدددت فاده از متغیر 𝑠 𝑠3برای خطی سددددازی ع بارت
}𝑋 𝑠𝑟𝑑{𝑛𝑖𝑚 ،معادله ( )20با اسددتفاده از متغیرهای 𝑠 𝑄1و 𝑠 𝐵1برای خطی
سدددازی عبارت } max{𝐼 − 𝑋 − 𝑑𝑜𝑠 , 0و معادله ( )21با اسدددتفاده از
مددتددغددیددرهددای 𝑠 𝑄2و 𝑠 𝐵2بددرای خددطددی سدددددازی عددبددارت
} max{𝐼 + 𝑌 − 𝑋 − 𝑑𝑜𝑠 , 0و معادله ( )22با ا ستفاده از متغیرهای 𝑠𝑄3
و 𝑠 𝐵3و برای خطی سازی عبارت } 𝑚𝑎𝑥{𝑋 − 𝑑𝑟𝑠 , 0بدست آمده است.
در واقع در این مدل 𝑠 𝑄1مقدار موجودی تولید کننده در حالت وقوع
اختالل 𝐵1𝑠 ،مقدار کمبود تولید کننده در حالت وقوع اختالل 𝑄2𝑠 ،مقدار
موجودی تولید کننده در حالت عدم وقوع اختالل 𝐵2𝑠 ،مقدار کمبود تولید
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کننده در حالت عدم وقوع اختالل 𝑄3𝑠 ،مقدار موجودی خرده فروش𝐵3𝑠 ،
مقدار کمبود خرده فروش 𝑠𝑗𝑠 ،متغیرهای مثبت و مقدار فروش در کانال
مستقیم و خرده فروش را در سناریوهای مختلف نشان میدهد و سایر
پارامترها و متغیرها مشابه مدل در شرایط عدم قطعیت میباشند.
برای حل مدل سناریویی غیر خطی از نرم افزار  GAMSاستفاده شده
است و برای حل مدل غیر خطی از دو رویکرد استفاده شده است .در رویکرد
اول از معادله سود نسبت به متغیرهای تصمیم مشتق گرفته و با حل دستگاه
معادالت غیر خطی به جواب مورد نظر دست یافته میشود .رویکرد دوم
استفاده از یک روش ابتکاری و عددی است که به صورت بازهای مساله را
حل خواهد کرد.

محاسبات در  0.062ثانیه انجام شده است.

 3-2حل مدل احتمالی غیر خطی پیوسته
برای حل مدل در شرایط عدم قطعیت از دو روش استفاده شده است.
پارامترهای مساله مطابق با پارامترهای مدل  IIمیباشند.

 3-2-1روش مشتقات درجه اول
در روش اول ،از 𝑆𝑀𝐼𝜋 نسبت به متغیرهای تصمیم مشتق گرفته و یک
دستگاه معادالت غیر خطی تشکیل میدهیم .با حل دستگاه ،مقادیر مناسب
برای متغیرهای تصمیم بدست می آید.

 -3مثال عددی
در این قسمت برای تحلیل مساله از یک مثال عددی استفاده شده
است .در طی حل این مثال تالش بر این است که به سواالت زیر پاسخ داده
شود:
 -1با توجه به تقاضای دو کانال و مقدار تولید ،قیمت تعیین
شده در دو کانال ،چگونه تغییر خواهد کرد؟
 -2بهترین استراتژی برون سپاری در شرایط مختلف کدام
خواهد بود؟
همان طور که در قسمتهای قبل گفته شد ،فرض بر این است که کل
زنجیره به عنوان یک سیستم در نظر گرفته شود و هدف تولید کننده و
خرده فروش حداکثر کردن سود کل زنجیره است .طبق مدل ارائه شده ،دو
تابع برای سود تولید کننده و خرده فروش موجود است .از جمع کردن
𝑆𝑀
𝑚𝜋 و 𝑆𝑀𝑟𝜋 سود کل زنجیره یعنی 𝑆𝑀𝐼𝜋 به دست خواهد آمد.
مقادیر

- 3-1حل مدل احتمالی غیر خطی بر اساس سناریو
پارامترهای مساله به صورت زیر میباشند:

}  P [Po min {d o , I  X

MS
I



} hm max {I  X  d o , 0
()24

} g m max {d o  X  I , 0
]} co min {I  X , d o
}  (1  P )[Po min {d o , I Y  X
} hm max {I Y  X  d o , 0
} g m max {d o  X Y  I , 0
] co min {I Y  X , d o } Y c1
} Ic 2  Pr min {d r , X }  hr max {X  d r , 0
]}  g r max {d r  X , 0}  c r min {X , d r

برای حل دستگاه معادالت غیر خطی از روش نیوتن-رافسون استفاده
شده است .رابطة نیوتن -رافسون از بسط تیلور تابع )  f ( xحول  xبدست
میآید:
()25

) 𝑖𝑥 𝑓(𝑥𝑖+1 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝑓 ′ (𝑥𝑖 )(𝑥𝑖+1 −
+𝑂(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 )2

P  0.6,Y  800, hm  2, g m  3,c1  125

c 2  150,b1  2,b 2  1, a  1000, S  0.5

co  2,c r  5, g r  2, hr  1, Pr s  0.33,w  250

اگر  𝑥𝑖+1ریشة معادلة  𝑓(𝑥) = 0باشد نتیجه میشود:

 1  500,  2  0, 3  500, b3  1.25, b 4  0.5

پس از حل با استفاده از نرم افزار  GAMSنتایج زیر به دست آمد:
جدول  :1نتایج محاسبات مدل  IIبا GAMS
مقدار
2689.19
271.5
308.6
250
250
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متغیر تصمیم
سود یکپارچه زنجیره 𝑆𝑀𝐼𝜋
واحد قیمت فروش آنالین 𝑜𝑃
واحد قیمت فروش خردهفروش 𝑟𝑃
میزان برونسپاری 𝐼
میزان فروش به خرده فروش 𝑋

()26

𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝑓 ′ (𝑥𝑖 )(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 ) + 𝑂(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 )2 = 0

با فرض آنکه 𝑖𝑥 به  𝑥𝑖+1نزدیک است میتوان از جملة آخر در رابطة ()26
صرفه نظر کرد .با حل معادلة حاصل برای  ،𝑥𝑖+1رابطة نیوتن -رافسون به
شکل زیر بدست میآید:
()27

) 𝑖𝑥(𝑓
) 𝑖𝑥( 𝑓 ′

𝑥𝑖+1 = 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
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جواب رسید .با حل دستگاه به این روش نتایج زیر بدست میآید:
جدول  :2نتایج محاسبات مدل  Iبا رویكرد اول
متغیر
مقدار
𝑆𝑀
3471.75
سود یکپارچه زنجیره 𝐼𝜋
251.78
واحد قیمت فروش آنالین 𝑜𝑃
واحد قیمت فروش خردهفروش 𝑟𝑃
348.81
199
میزان برونسپاری 𝐼
222
مقدار تقاضای خرده فروش از تولید کننده 𝑋

جدول  :4تحلیل حساسیت سود کل نسبت به پارامترها
درصد تغییر در پارامترها نسبت به مقادیر اولیه

 3-2-2روش جستوجوی عددی
در روش دوم برای هر یک از متغیرهای تصمیم یک بازه تعیین می شود.
این بازه ها قابل تغییر بوده و این اجازه را به متغیر خواهد داد که مقادیر
مختلف را به خود بگیرد .با جایگذاری مقادیر در معادله ( )24سود کل
زنجیره بدست خواهد آمد .ماکزیمم مقادیر بدست آمده ،جواب مساله
خواهد بود و الگوریتم ،مقادیری که متغیر های تصمیم به خود گرفتهاند تا
این مقدار ماکزیمم سود بدست آید را مشخص خواهد کرد.
برای تعیین بازه های جستجو ،از نتایجی که با حل مدل خطی سناریو
بدست آمده است ،استفاده شده است .در این رویکرد ،برای حل ،از مقادیری
که با حل مدل احتمالی غیر خطی سناریویی برای متغیرهای تصمیم بدست
آمد ،استفاده شده است .به طوری که بازه های تعریف شده حول جوابهای
به دست آمده در قسمت مدل خطی تعریف شده اند .بر این اساس بازههای
زیر تعریف شدهاند تا جواب بدست آمده بهبود داده شود.
Po   200 :10 : 500

Pr  300 :10 : 600
X  150 :10 : 450

I  150 :10 : 450 
به عنوان مثال مقادیری که برای 𝑜𝑃 در نظر گرفته شده است از عدد 200

شروع شده ،در هر مرحله  10واحد افزایش خواهد داشت تا به  500برسد.
پس از حل مدل ،متغیرهای تصمیم به صورت زیر بدست آمدند:
جدول  :3نتایج محاسبات مدل  Iبا رویكرد دوم
8224.6
250
350
250
250

سود یکپارچه زنجیره 𝑆𝑀𝐼𝜋
واحد قیمت فروش آنالین 𝑜𝑃
واحد قیمت فروش خردهفروش 𝑟𝑃
میزان برونسپاری 𝐼
مقدار تقاضای خرده فروش از تولید کننده 𝑋

این مساله با استفاده از نرم افزار  MATLABدر  538ثانیه حل شده است.

 -4بررسی نتایج و تحلیل حساسیت
با توجه به حساسیت مدل ارائه شده نسبت به تغییرات در تقاضای دو
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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
پارامترهایی از قبیل 𝐵 ̃, 𝑏4 , 𝑏3 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝐴,
𝑎  𝑌, 𝑝, 𝑆, 𝑐1 , 𝑐2 ,سنجیده
شود.
بنابراین با تغییرات بر روی پارامترهای ذکر شده ،میزان تغییرات سود
کل زنجیره در حالت یکپارچه و در مدل احتمالی غیر خطی که با رویکرد
دوم حل شده است ،بدست آمده که نتایج در جدول  7به صورت کامل
آورده شده است.

+50
-36930
21844
1344.6
-18390
-8156.9
104210
-12762
33780
29904
18402
19826
23459

0
8224.6
8224.6
8224.6
8224.6
8224.6
8224.6
8224.6
8224.6
8224.6
8224.6
8224.6
8224.6

-50
31072
9039.1
398.4
21610
26261
-74846
68869
-8772.3
86282
-7020
-14064
-15755

پارامتر
𝑌
𝑝
𝑆
𝑐1
𝑐2
̃𝑎
𝑏1
𝑏2
𝑏3
𝑏4
𝐴
𝐵

با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت:
 .1با کاهش  50درصدی پارامترهای ظرفیت تولید 𝑌 ،واحد هزینه
تولید  𝑏1 ،𝑐1و واحد هزینه برونسپاری  ،𝑐2سود کل زنجیره به
ترتیب  737 ،162 ،277و  219درصد افزایش مییابد و همچنین
با افزایش  50درصدی این پارامترها سود کل زنجیره به ترتیب
 255 ،323 ،549و  199درصد کاهش خواهد یافت .مشاهده
میشود که تغییرات این پارامترها با سود کل زنجیره رابطه عکس
و غیرخطی دارند.
 .2با کاهش  50درصدی پارامترهای مقدار میانگین تقاضای بالقوه
̃𝑎 A ،𝑏4 ،𝑏2 ،و  Bکه حدود توزیع یکنواخت برای متغیر
احتمالی  εسود کل زنجیره هستند ،به ترتیب ،185 ،206 ،101
 270و  291درصد افزایش مییابد اما با افزایش  50درصدی این
پارامتر ،سود کل زنجیره به ترتیب  141 ،123 ،310 ،1167و
 185درصد کاهش مییابد .مشاهده میشود که تغییرات این
پارامترها با سود کل زنجیره رابطه مستقیم و غیرخطی دارند.
 .3با کاهش  50درصدی پارامتر احتمال وقوع اختالل در تولید  pو
 𝑏3سود کل زنجیره به ترتیب  9.9و  949درصد افزایش و با
افزایش  50درصدی آنها سود کل زنجیره به ترتیب  165و 263
درصد افزایش خواهد داشت .مشاهده میشود که تغییرات این
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پارامترها موجب افزایش سود زنجیره میشود.
 .4با کاهش  50درصدی پارامتر میزان وفاداری مشتریان به خرده
فروش 𝑆  95 ،درصد و با افزایش  50درصدی آن  83درصد سود
زنجیره کاهش خواهد یافت است .مشاهده میشود که تغییرات
این پارامتر موجب کاهش سود زنجیره خواهد شد.

دست یافت .در حالتهای مختلف تئوری بازیها و بازیهای استکلبرگ
میتوان رهبر و پیرو را هر کدام از اعضای زنجیره در نظر گرفت یا میتوان
زنجیره یکپارچه با یک سود در نظر گرفت .همچنین میتوان از مدلها و
طرحهای مختلف تخفیف و قیمت گذاری استفاده کرد.

 -5نتیجه گیری و جمع بندی

 -6پیوستها

پیشرفتهتر شدن تکنولوژی در صنعت باعث ایجاد فرصتهای مناسبی
شده است که شرکتها و تولید کنندگان میتوانند با اتخاذ سیاستهای
مناسب از این فرصتها استفاده کرده و سود خود را چند برابر کنند .در
مبحث زنجیره تامین و بخش فروش ،در گذشته عموما از روشهای سنتی
برای فروش استفاده میشد .به این صورت که تولید کننده محصوالت خود
را در اختیار خرده فروشان قرار میداد و آنها با قیمتی باالتر محصوالت را
به مصرف کنندگان می فروختند .اما با پیشرفت تکنولوژی کانال دیگری
برای فروش مستقیم محصوالت به وجود آمده است که دالالن و خرده
فروشان را از فرآیند فروش حذف میکند .به این صورت که تولید کننده
میتواند محصوالت خود را به صورت آنالین و از طریق اینترنت به مصرف
کننده بفروشد .در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی شامل تولید
کننده ،خرد فروش و مصرف کننده در نظر گرفته شدهاست که دارای دو
کانال فروش است .وجود دو کانال باعث ایجاد رقابت در شبکه فروش شده
است .تمرکز این رقابت بیشتر روی تعیین قیمت فروش است .لذا مدل
قیمت گذاری در این مقاله بررسی شده است .همچنین با وجود خطرات و
اتفاقات گوناگون ،ممکن است روند تولید دچار اختالل شده و از کار بیافتد.
برای رفع این ریسک از سیاست برونسپاری در این مقاله استفاده شده
است .عالوه بر این تقاضای وارد شده به دو کانال غیر قطعی در نظر گرفته
شده است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که گزینههای مناسب برای
تولید کننده ،تولید داخلی و فروش بیشتر از کانال آنالین است.
این مبحث با وجود پیچیدگیهایش فضای مناسبی برای مطالعات
بیشتر است .مدل ارائه شده در فضای یکپارچه حل شده و سود کل زنجیره
را مد نظر قرار داده است .می توان با بررسی مدل در حالتهای مختلف
مبحث تئوری بازیها و بازیهای استکلبرگ به نتایج جالبی در این زمینه

پیوست  :1عالئم و اختصارات
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واحد هزینه تولید
واحد هزینه برون سپاری
واحد هزینه فروش کانال آنالین (مستقیم)
واحد هزینه نگهداری تولید کننده
واحد هزینه کمبود تولید کننده
واحد هزینه نگهداری خرده فروش
واحد هزینه کمبود خرده فروش
واحد هزینه عملیات فروش خرده فروش
میزان تولید
میزان برون سپاری
تقاضای کانال غیر مستقیم (خرده فروش)
تقاضای کانال مستقیم (آنالین)
مقدار تقاضای خرده فروش از تولید کننده
مقدار میانگین تقاضای بالقوه
)𝐵 𝑈(𝐴,
احتمال وقوع اختالل
واحد قیمت فروش آنالین
واحد قیمت خرده فروش
واحد قیمت عمده فروشی
Price Elasticity for manufacturer
Cross-Price Sensitivity for manufacturer

Price Elasticity for retailer
Cross-Price Sensitivity for retailer
مقدار پایه برای تقاضای کانال خرده فروش
مقدار پایه برای تقاضای کانال آنالین
سود خرده فروش
سود تولید کننده
میزان وفاداری مشتریان به خرده فروش

𝑐1
𝑐2
𝑜𝑐
𝑚h
𝑚g
ℎr
𝑔r
𝑟c
𝑌
𝐼
𝑟𝑑
𝑜𝑑
𝑋
̃𝑎
ε
𝑝
Po
Pr
𝑤
𝑏1
𝑏2
𝑏3
𝑏4
𝑟𝑎
𝑜𝑎
𝑆𝑀𝑟𝜋
𝑆𝑀
𝑚𝜋
𝑆
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:زیرنویس ها
1

Traditional Channel (Indirect)
2
Internet Channel (Direct)
3
Integrated Channel (Hybrid)
4
Store Loyal
5
Brand Loyal
6
Uncertainty
7
Reliable
8
Buffer Stock
9
Outsourcing
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