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  چکیده

1زیر مجموعه اي از مدیریت زنجیره تامین ،توزیع و فروش محصوالت
2فروش چند جانبه می باشد. 

و فروش انحصاري هر کدام یک استراتژي  

 .در توزیع و فروش محصوالت می باشند که در میان اکثر تولیدکنندگان  و بازارهاي فروش یا خرده فروشان در شرایط مختلف دیده می شود

 یم عیتوز يها کانال در مداخله کی .باشد داشته شده فریتع عیتوز ياستراتژ کی يمشتر بر متمرکز تجارت کی در شرکت کی که است مهم

حال در جهت  .باشد گران و مشکل نقل و حمل ای و نباشد فراوان عرضه منابع که ییجاها در خصوص به دهد کاهش را عیتوز نهیهز تواند

3یافتن کانال هاي توزیع
دو تولید  یک سیستم زنجیره تامین متشکل ازبهینه در این پژوهش، مدلی ارائه شده است که به این شرح می باشد.  

یکی از تولید کنندگان مالک یکی از بازارهاي فروش  ،فرض می شود. کننده، دو خرده فروش و یک محصول تولیدي، در نظر گرفته می شود

4و همچنین حتمی یکی از تولید کنندگان باید به هر دو خرده فروش فروش دوم مستقل است ربوده و بازا
در این صورت  .محصول ارائه دهد 

همچنین انتخاب استراتژي براي حل مدل و  .تامین مورد نظر در شرایط فروش چند جانبه در مقابل فروش انحصاري قرار گرفته است زنجیره

  از یک بازي بسط یافته سه مرحله اي استفاده شده است. بهینه، در خط مشی هاي مختلف توزیع محصول
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ABSTRACT 

Distribution and sale of products is a subset of supply chain management. Cross sales and exclusive sales are seen in 

different conditions among majority of retailers and manufacturers. It is important the company in a customer-

focused business strategy is defined distribution. An intervention in the distribution channels can reduce distribution 

costs. In order to find the optimal distribution channels in this study, a model is presented which is as follows. A 

supply chain system with two manufacturers and two retailers, each producing a single product.it is assumed one of 

the manufacturers is owner of the one market And second market is independent also one of the manufacturers must 

offer product to both of retails. To solving the model and optimization strategy selection, product distribution on 

different policy from a three-stage expanded game has been used expanded.  
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  مقدمه - 1

زیر مجموعه اي از مدیریت زنجیره  ،توزیع و فروش محصوالت

فروش چند جانبه و فروش انحصاري هر کدام یک  تامین می باشد.

استراتژي در توزیع و فروش محصوالت می باشند که در میان اکثر 

تولیدکنندگان  و بازارهاي فروش یا خرده فروشان در شرایط مختلف 

 بر متمرکز تجارت کی در شرکت کی که است مهم .دیده می شود

 ياستراتژ کی. باشد داشته شده فریتع عیتوز ياستراتژ کی يمشتر

 يها کانال مختلفی از قبیل عناصر ریتاث تحت خاص طور به عیتوز

 یم عیتوز يها کانال در مداخله کی .می باشد آن تیموقع و یعتوز

 منابع که ییجاها در خصوص به دهد کاهش را عیتوز نهیهز تواند

یک  .[1][2]باشد گران و مشکل نقل و حمل ای و نباشد فراوان عرضه

در  فروشی خرده بازار و دو سیستم زنجیره تامین با دو تولید کننده

هر دوي این تولید کنندگان یک محصول تولید . نظر گرفته می شود

فرض . می کنند که قابل جایگزینی با محصول تولیدي رقیب است

از بازارهاي فروش یکی از تولید کنندگان مالک یکی فقط  می شود

و همچنین حتمی یکی از تولید  فروش دوم مستقل است ربوده و بازا

  . هر دو خرده فروش محصول ارائه دهدکنندگان باید به 

البته قابل ذکر است که با صرف نظر از موقعیت هاي تولید کننده 

و بازار فروش، هر یک از تولید کنندگان در فروش محصوالت خود به 

 با توجه به مطالب فوق، فروش چند جانبه آزاد است. هر دو بازار

شرایطی است که در آن حداقل یکی از خرده فروشان قصد فروش 

این شرایط دقیقا در . محصول هر دو تولید کننده را داشته باشد

هدف اصلی پژوهش بررسی این . مقابل فروش انحصاري قرار دارد

فروش چند جانبه را با مسئله می باشد، که تولیدکننده در چه زمانی 

توجه به شرایط رقیب خود، انتخاب کند. همچنین ما به دنبال بررسی 

دالیل انتخاب یا عدم انتخاب فروش چند جانبه هستیم.تصمیم به 

فروش چند جانبه تنها ناشی از تصمیمات یک طرفه از سوي تولید 

کننده نبوده و به صورت خروجی تعادلی تعریف می گردد که در آن 

ه اجزاء، یعنی هم تولید کنندگان و هم خرده فروشان به دنبال هم

حداکثر شدن سود خود هستند. می توان با استفاده از تئوري بازي ها  

یک مدل رقابتی با توجه به اهداف بازیکنان و قوانین حاکم بر بازار به 

وجود آورد و سپس به حل مدل و بدست آوردن شرایط بهینه  

  پرداخت.

  اتمرور ادبی -2

Jing shao  در پژوهشی، یک تولید کننده را با محصوالت تولیدي

مختلف و توزیع از طریق خرده فروشان متعدد، در نظر گرفته است و 

از طریق سه مدل به حل آن پرداخته است: در مدل اول، مقدار 

تقاضاي مصرف کنندگان تصادفی است در حالی که قیمت خرده 

فروشان سطح سناریو خرده فروشی ثابت می باشد که در این 

کنند.در مدل دوم، مقدار تقاضا ثابت و  موجودي را انتخاب می

فروشندگان براي تعیین قیمت خرده فروشی تصمیم می گیرند. و در 

مدل سوم، مقدار تقاضا و همچنین تعیین قیمت خرده فروشی از 

اي بر روي  مطالعهStaelin  [12].طریق فروشندگان تعیین می شود

تاثیر جایگزینی محصول بر روي ساختارهاي توزیع تعادل نش در 

،که در آن هر تولید کننده توزیع و ستفروش انحصاري پرداخته ا

فروش محصوالت خود را از طریق یک خرده فروش منحصر به فرد 

انجام می دهد. در این مطالعه تابع هزینه و تابع تقاضا خطی در نظر 

قوانینی در مورد انتظارات بازیکنان از رفتار رقبا  گرفته شده است و

مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می 

دهد که براي درجات پایین جایگزینی (کاالهاي کمتر رقابتی)، هر 

تولید کننده محصول تولیدي خود را از طریق فروشگاهاي خود توزیع 

درجات باالي جایگزینی (کاالهاي می کند(توزیع متمرکز) و براي 

رقابتی تر)، تولید کنندگان محصول تولیدي خود را به صورت غیر 

یک تحقیق تجربی  Brynjolfsson .[13] متمرکز توزیع می کنند

براي ماهیت رقابت بین خرده فروشان سنتی و خرده فروشان 

از  در این مطالعه تالش شده که با استفاده .ستاینترنتی انجام داده ا

یک ترکیب منحصر به فرد از مجموعه اي از داده ها به این پرسش 

پاسخ مناسبی داده شود که چگونه و کجا خرده فروشان اینترنتی می 

توانند در رقابت با خرده فروشان سنتی پیروز شوند. در نهایت در این 

مطالعه نشان داده می شود که خرید اینترنتی جذابیت بیشتري براي 

هزینه کمتر جستجو  ان دارد که یکی از دالیل آن رامصرف کنندگ

را  ITفن آوري اطالعات   Lin bin oh .[8]بیان می کند ،محصول

فرصت خوبی براي شرکت ها جهت ارائه کانال هاي خرده فروشی به 

منظور افزایش ارتباط با مشتریان و در نهایت فروش بیشتر می 

ز فن آوري اطالعات توسط داند.این پژوهش به بررسی اثرات استفاده ا

شرکت هاي خرده فروشی  دریکپارچه سازي فعالیت هاي کانال هاي 

ئه امختلف براي فروش محصوالت به مشتریان پرداخته است.مدل ار

شده در این مقاله استدالل می کند که یک پارچه سازي کانال هاي 

خرده فروشی از طریق فناوري اطالعات، بهروري وفن آوري شرکت را 

در مطالعه خود  Dong .[11]هت توزیع محصوالت افزایش می دهدج
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تصمیمات مربوط به قیمت گذاري خطی محصوالتی را که در انحصار 

منظور از انحصار  .ستدو جانبه می باشند را مورد بررسی قرار داده ا

دو جانبه این است که یک تولید کننده دو محصول جایگزین یا 

محصوالت را از طریق یک خرده فروش  مکمل را، تولید می کند و آن

به فروش می رساند. در این مطالعه براي بررسی این مسئله از یک 

در مرحله اول، هر تولیدکننده  بازي دو مرحله اي، استفاده شده است.

باید مشخص کند که استراتژي قیمت گذاري محصوالتش به صورت 

ژي عدم یا به صورت استرات استراتژي قیمت گذاري خطی است و

بسته به تعادل نسبی  قیمت گذاري خطی است. در مرحله دوم بازي،

که در زنجیره تامین وجود دارد و با استفاده از نظریه بازي ها، به 

در  نویدي و همکاران .[9]قیمت گذاري محصول خود می پردازد

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با رویکرد نظریه "مقاله اي با عنوان 

به بررسی، نحوه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت  "بازي ها 

زنجیره تامین پرداخته است. با توجه به این که در انتخاب تامین 

کنندگان معیارها و اهداف مختلفی درگیر هستند، پس سازمان ها با 

یک مسئله تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه رو به رو می شوند. 

هش از تکنیک بازي دو نفره با حال براي حل این مسئله، این پژو

 به نسبت روش این مجموع صفر استفاده کرده است. مهمترین  مزیت

آن بیان  از استفاده سهولت و کم محاسباتی حجم موجود، هاي روش

به  نویدي و همکاران در پژوهشی دیگر، همچنین، .[6]شده است

اصلی: در نظر گرفتن سه معیار  با بررسی انتخاب تامین کنندگان،

کیفیت و زمان تحویل، با استفاده از مبانی نظریه بازیها  قیمت،

  . ]15[ ]14[پرداخته اند

  مدل  - 3

نشان می  Riو خرده فروش را   Miدر مدل پیشنهادي تولید کننده را

  دهیم، بنابراین خواهیم داشت:

Mi:  تولیدکنندهi            امi=1,2 

Ri: خرده فروشi             امi=1,2 

 Aاز حرف  ،براي تشریح موقعیت تولید کنندگان و خرده فروشان 

جهت نشان دادن تولید کننده اي که مستقل بوده و هیچ بازار 

جهت  Bفروشی تحت اختیار او نیست، استفاده می شود و از حرف 

نشان دادن تولید کننده اي که یکی از بازارهاي فروش را تحت اختیار 

  شود.استفاده می  کامل دارد،

کانال فروش بین  دوحالت متفاوت یا به عبارتی دیگر  دو بنابراین

  تولیدکنندگان و خرده فروشان  به وجود می آید:

 (B,A) فروش بوده و تولید  بازارهاياول مالک یکی از  تولید کنند

تولید  (A,B).رداخود ند اختیارفروشی تحت  بازارکننده دوم هیچ 

تحت اختیار خود نداشته و تولید کننده کننده اول هیچ بازار فروشی 

از یک بازي بسط یافته .دوم مالک یکی از بازارهاي فروش می باشد

حالت  دوسه مرحله اي براي بررسی فروش چند جانبه در هر یک از 

خط  ه می شودظهمان طور که مالح .می کنیم ذکر شده استفاده 

کی از ، پس بررسی یمتقارن هستند (B,A)و  (A,B)مشی توزیع 

براي بررسی انتخاب  (B,A)آنها کافی می باشد.در اینجا خط مشی 

در مرحله اول بازي، هر تولیدکننده باید بازارهاي خرده .شده است

که مستقل  Aتولیدکننده نوع فروشی مورد نظر خود را انتخاب نماید.

یا هر دو را  2،  1می تواند بازار فروش  ،از بازارهاي فروش است

. SA={1,2,12}مجموعه استراتژي هاي او برابر است با  . انتخاب کند

می تواند  ،که مالک یکی از بازارهاي فروش است Bتولیدکننده نوع 

به عبارت . بازار فروش تحت مالکیت خود یا هر دو را انتخاب کند

به بازار فروشی که تحت اختیار او نیست محصول  دیگر او نمی تواند

مسئله، هر تولید کننده موظف به  بفروشد، چرا که طبق تعریف

فروش مقدار حداقلی از محصول به بازار فروش تحت اختیار خود می 

   SB={1,12}در نتیجه مجموعه استراتژي هاي برابر است با  . باشد

. حال زیر بازيSB={2,12}یا  
5

خط مشی توزیع مورد نظر  دوهاي  

 همان طور که گفته شد، فوق، خط مشیدر دو  را مشخص می کنیم.

دو استراتژي براي  Bو نوع  استراتژي براي انتخاب دارد، سه Aنوع 

انتخاب خواهد داشت و با توجه به این که حداقل یکی از تولید 

 کنندگان باید حتمی به هر دو بازار خرده فروشی محصول ارائه دهد

  زیر بازي خواهیم داشت:  4 پس

 (B12,A12) }  (B12,A2)  (B12,A1)  (B1,A12)  {  

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

                         

تولید کنندگان قیمت عمده فروش خود را براي  دو بازي مرحلهرد

در این . ارائه محصول به بازارهاي خرده فروشی تعیین می کنند

هر  Aنوع تولید کننده، اول اینکه مرحله دو نکته مهم وجود دارد

استراتژي را که در مرحله یک انتخاب کند، می بایست حتما یک 
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او باید به هر خرده فروش   فروشی تعیین نماید، چرا که قیمت عمد

و همچنین تولیدکننده براي هر دو بازار خرده  محصول بفروشد

دومین نکته این است که  فروشی قیمت مشابهی را در نظر می گیرد.

ی به گ، بستBروشی از سوي تولید کننده نوع تعیین قیمت عمده ف

یعنی این تولید کننده . نوع استراتژي انتخابی او در مرحله یک دارد

زمانی نیاز به تعریف قیمت عمده فروشی دارد که بخواهد به هر دو 

. محصول بفروشد بازار چه بازار تحت مالکیت خود و چه بازار مستقل

تعیین می کند زیرا او به بازار تحت او این قیمت را براي بازار دوم 

مالکیت خود محصول نمی فروشد بلکه محصول را در بازار خود ارائه 

تولید کننده و  .داده و به قیمت خرده فروشی به مشتري می فروشد

در مرحله سه . بازار تحت اختیارش مستقل از هم عمل نمی کنند

دار سفارش از هر هر یک از بازارهاي خرده فروشی با انتخاب مقبازي، 

خرده فروشان مقدار سفارش . تولید کننده وارد بازي رقابتی می شوند

  .یمم کردن سود خود انتخاب می کندسرا تنها بر اساس ماک

:yij قدار محصولی که توسط تولید کنندهم  i ام، تولید و توسط خرده

کل  i, j=1,2. :yI=yi1+yi2  .ام سفارش داده شده استj فروش 

-pi=1-yi:ام سفارش داده شده است. iمحصولی که از تولیدکننده 

λyk  تابع تقاضا i,k=1,2  .pi:  قیمت خرده فروشی محصول تولید

: ضریبی است که بین صفر تا یک می  λ. امi شده توسط تولیدکننده

اگر  باشد نشان دهنده درجه جایگزینی دو محصول با یکدیگر است.

محصول کامال متفاوت بوده و قابل جایگزینی با برابر صفر باشد دو 

دو محصول کامال مشابه و  یکدیگر نیستند.ولی اگر مساوي یک باشد،

:قیمت عمده فروشی براي محصول cij قابل جایگزینی هستند.

lام می باشد. i تولیدکننده 
sμ سود حاصل براي جزء : l ام در شرایط

هستیم که سود همه ام. حال به دنبال خروجی تعادلی s خطی مش 

بازي هاي خط مشی  اجزا را ماکسیمم کند، پس بازي را بر روي زیر

به جهت حفظ اختصار فقط روش حل  هاي مختلف انجام می گیرد.

نیز به ها را بیان می کنیم و حل سایر زیر بازي  (B1,A12)زیر بازي 

 حالتی است که تولید کننده اول(B1,A12) همین صورت خواهد بود.

و تولید کننده دوم مستقل از بازارهاي  مالک بازار خرده فروشی اول

پس قیمت  و به هر دو بازار فروش محصول ارائه می کند. فروش بوده

خرده  به فقطرا داریم.تولید کننده اول، محصولش را  c2عمده فروشی 

 c1=0پس توزیع می کنداول که تحت مالکیت خودش هست  فروش

قیمت عمده فروشی تعیین  ندر نظر گرفت با .می باشدy12=0 و 

شده، هر خرده فروش به دنبال حداکثر کردن سود خود به صورت 

. بازي به صورت برگشت به عقب حل می گردد. هجداگانه خواهد بود

 : توابع سود براي هر دو خرده فروش برابر می شود با

μR1= p1y11+(y2-c2)y21  

 μR2= (p2-c2)y22  

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

  

μR١= y١١-y
٢
٢-١١λy٢١y١١-λy٢٢y١١+y٢١-y

٢
٢١-y٢٢y٢١-c٢y٢١  

  

μR٢= y٢٢-y٢١y٢٢-y
٢
٢٢-λy١١y٢٢-c٢y٢٢  

  

  با مشتق گیري و بهینه سازي معادالت فوق خواهیم داشت:

   1

  11
=   1-2y11-2λy21-λy22=0     

   2

  21
=   1-2λy11-2y21-y22-c2=0  

   2

  22
=   1-y21-2y22-λy11-c2=0  

  ها بدست می آید: yij حال با حل معادالت فوق مقادیر

y11= 
1     2

2 2 2
  

y21= 
2  2 3   2 2 2 2

3(2 2 2)
  

y22= 
1  2

3
 

 و   y11خرده فروش یک با تعیین مقدار بهینه  بازي، از مرحله این در

y21  و همچنین خرده فروش دوم با تعیین مقدار بهینهy22  بر حسب

c2  .به دنبال ماکسیمم کردن سود خود هستندyij=y
*

ij(c1,c2) 

i,j=1,2 .با تعیین مقادیر بهینهij y
*

که قسمت قبل  ها در مرحله سوم 

مرحله اي که هر . ، وارد مرحله دوم بازي می شویممحاسبه نمودیم

نتایج به دست آمده از مرحله سوم، با تعیین تولید کننده براساس 

توابع سود . یمم کردن سود خود استسقیمت بهینه به دنبال ماک

  :تولید کننده ها به صورت زیر می باشد

μM1= p1y
*

11(c2) + (p2-c2)y
*

21(c2)  

μM2= c2y
*

21(c2) + c2 y
*

22(c2)                 

همان طور که مالحظه می شود معادله اول سود تولید کننده اول 

سازي و کامال برابر با سود خرده فروش اول می باشد پس بهینه 

با بهینه  نیز مرحله در اینفی می باشد. مشتق گیري یکی از آنها کا
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وریم ها را بدست می آ ciسازي و مشتق گیري معادالت فوق، مقادیر 

باید محاسبه شود، که با کمک معادله سود c2  که در این اینجا  فقط

  بنابراین داریم: آن را حساب می کنیم. تولید کننده دوم

μM2= 
4 2  

2 2 3  2  
2 22 4 22

3(2 2 2)
 

   2

  2
=   

4  2 3  2 2 2 8 2

3(2 2 2)
=0  

 :بهینه بدست می آید قیمت عمده فروشی

c
*

2=  
4  2 3 

8 2 2
 

مقادیر بهینه قیمت خرده فروشی،   ها می توانیمci  یافتنپس از 

هر تولید کننده و خرده فروش  مقادیر سفارش بهینه و سود بهینه

مقادیر سفارش بهینه  .دست آوریمبه  λر حسب جزا را بایک از 

 عبارتند از:

y
*

11= 
 3 5 2 4  8  

(2 2 2)(8 2 2)
    

y
*

21= 
9 3  4 2 2 18  8

(6 6 2)(8 2 2)
  

y
*

22= 
3    2 4   

24 6 2
  

  براي قیمت هاي بهینه خرده فروشی داریم:

p
*

1= 
9 4  5 5 3 33  2 4  24   

(4  2) (12 12 2)
 

p
*

2= 
2 4 3 3 10  2 3  8   

(4  2)(3 3 2)
 

  سود بهینه تولید کنندگان برابر است با:

μ*
M1= 

61 4 5 5 92 3 476  2 160  640   

(140 140 ) (4 4 16 2 64)
 

μ*
M2= 

 5 7 4 4 3 44  2 32  64   

(24 24 )( 4 8 2 16)
 

  ه خرده فروشان برابرمی شود با:نو سود بهی

μ*
R1= μ*

M1 

μ*
R2 = 

6 5  6 30 3 15  2 24  16   

(36 36 )( 4 8 2 16)
 

همان طور که گفته شد به جهت حفظ اختصار، فقط جواب هاي 

 (B12,A1)بهینه سه حالت باقی مانده ذکر می شود. براي حالت 

 داریم:

C1
*
=

1

2
 

C21
*
=

1  

2
 

P1
*
=

1

2
 

P2
*
=

3  

4
 

y11
*
=

2  

(4 4 )
 

y12
*
=0 

y21
*
=

1

(4 4 )
 

 
*

R2= 0 

 
*

M 1=
5 3 

(16 16 )
 

  
*

M 2=
1  

(8 8 )
 

  داریم: (B12,A2)براي حالت 

C1
*
=

20 11 2 9 

40 13 2
 

C2
*
=
 3 11 2 10  20

40 13 2
 

P1
*
=

20 8 3 11 2 17 

(1  )(40 13 2)
 

P2
*
=

9 4 12 3 51 2 30  60

(2 2 )(40 13 2)
 

y11
*
=

20 3  8 2

40 13 2
 

y12
*
=

16 2 7 4  3 8 

(2 2 2)(40 13 2)
 

y22
*
=
 3 11 2 10  20

(2 2 2)(40 13 2)
 

 
*

R2= 
35 5 63 4 208 3 196 2 400

(4 4 )(40 13 2)2
 

 
*

M 2=
21 4  5 80 3 340 2 400

(2 2 )(40 13 2)2
 

 
*

M 1=
51 5 73 4 370 3 630 2 400  800

(2 2 )(40 13 2)2
 

  : (B12,A12)و در نهایت براي حالت

C1
*=

4 2 2 2 

8  2
 

C2
*
=

4  2 3 

8  2
 

P1
*
=

12 2  3 2

(24 3 2)
 

P2
*
=

16 3 2 6 

(24 3 2)
 

y11
*
=

4 2 

(1  )(8  2)
 

y12
*
=0 

y 21
*
=

4 3 2 5 

(3 3 )(8  2)
 

y22
*
=

4 3 

(24 3 2)
 

 
*
R2= 

9 2 24  16

9(8  2)2
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*

M 1=
160 27 3 75 2 40 

(9 9 )(8  2)2
 

 
*

M 2=
32 2 3 14 2 16 

(3 3 )(8  2)2
 

 

با حل بازي به ترتیب ارائه شده( برگشت به عقب) تضمین می گردد 

  .که نتیجه به دست آمده یک تعادل نش خواهد بود

  جمع بندي، بررسی و تحلیل نتایج - 4

از تعیین تعادالت نش و یافتن مقادیر بهینه متغیرها بر حسب  پس

در همه زیر بازي ها، حال  λ ضرایب جایگزینی محصوالت یا همان

براي  توزیع باشیم. یباید به دنبال یافتن انتخاب بهینه در خط مش

 ، بازه هاي مختلفجواب هاي بهینه بدست آمدهاین کار، با استفاده از 

λ مورد بررسی قرار داده و در هر بازه بهترین انتخاب یا همان  را

 .انتخاب تعادلی که براي هر یک از اجزا بهینه باشد، تعیین می شود

که  اول تولید کننده ،ر این خط مشیدهمانطور که قبال ذکر شد، 

یک فروشی است باید حتما  دهز بازارهاي خرایکی  لکما

ارائه کرده و  دبازار تحت اختیار خور دوالتش را صز محاحداقلی مقدار

قیمت عمده  یکبود، باید  دیگراگر مایل به فروش محصول به بازار 

نتایج به این  ،با بررسی بازي وم تعیین کند.دبراي بازار  یفروش

تنها تعادل  (B12,A12) ، باشد آنگاهλ≤0>5/0 صورت می باشد، اگر

تعادل  (B1,A12) و (B12,A12)باشد آنگاه λ =0/3 نش خواهد بود اگر

تعادل نش خواهد  (B1,A12) باشد آنگاهλ=0/5 اگر .نش خواهند بود

هیچ یک از حاالت بررسی شده داراي باشد  λ≤0/5> 1 . اگربود

با توجه به نتایج بدست آمده می توان چنین تعادل نش نمی باشد. 

هیچگاه  ،می باشد  Aوعتولید کننده دوم که از ن تحلیل نمود که،

نباید محصوالت خود را به صورت انحصاري به بازار فروشی که تحت 

اول و هم تولید کننده  .مالکیت تولید کننده اول است بفروشد

در صورت قابلیت جایگزینی باالي محصوالت نمی  تولیدکننده دوم

د، چرا که در این  نباش هتوان انتظار وقوع فروش چند جانبه را داشت

حصاري محصوالت باعث تعدیل در اثر رقابتی شده و شرایط توزیع ان

اي با ارجحیت باالتر براي هر دو تولید کننده خواهد  گزینه

فروش چند جانبه زمانی به  همچنین نتایج نشان می دهد که.بود

عنوان تعادل انتخاب می شود که محصوالت ضریب جایگزینی پایینی 

اي که یک بازار فروش را در این شرایط تولید کننده . داشته باشندرا 

در مالکیت خود دارد، محصوالت رقیبش را نیز در کنار محصوالت 

فروش چند جانبه یک استراتژي است که  .خود به فروش می رساند

در میان اکثر تولیدکنندگان و بازار هاي فروش در شرایط مختلف 

در پژوهش ارائه شده تحلیلی کامل از فروش چند . دیده می شود

در نظر گرفتن میزان قابلیت جایگزینی محصوالت ارائه شده با جانبه 

یم که دادوري بازي ها نشان ئهمچنین با استفاده از یک مدل ت. است

از  در شرایط وجود دو تولیدکنند و دو بازار خرده فروشی استفاده 

 یر به عنوان یک تعادل نش در خط مشفروش چند جانبه هموا

(B,A) .در واقع در این شرایط تحلیل ها به تولید کنندگان  می باشد

بازي گونه میان  پیشنهاد می کند که با در نظر گرفتن یک رفتار 

فروشان، باید از نظر استراتژیکی ورود به  تولید کنندگان و خرده 

 ر این دالبته قابل ذکر است که . فروش چند جانبه را انتخاب کنند

توزیع  میزان جایگزینی محصولو در صورت پایین بودن  خط مشی

به هر  یعنی هر دو تولیدکننده. فروش چند جانبه دو سویه خواهد بود

 .هنددفروشی محصول ارائه می  دهو بازار خرد
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