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چکیده
در پژوهش حاضر ،مسئله رقابت در بازار حمل و نقل کاال بین طریقههای حمل جادهای (کامیون) و ترکیبی (کامیون-
قطار-کامیون) با استفاده از رویکرد نظریه بازیها مورد بررسی قرار گرفتهاست .بسته به شرایط زیرساخت ریلی و قابلیت اطمینان
زمانبندی قطارها ،دو سناریو (وجود سیستمهای ریلی منعطف و غیرمنعطف) طراحی و مورد بررسی قرار گرفتهاند .ساختار بازی
در سناریوی اول ،مبتنی بر تعادل نش است؛ در حالی که سناریوی دوم دارای ساختار بازی استکلبرگ (رهبر-پیرو) میباشد .قیمت-
های حمل و نقل طریقههای حمل جاده ای و ترکیبی و زمان سفر طریقه حمل ترکیبی به عنوان متغیرهای تصمیم مسئله در نظر
گرفته شده اند .برای هریک از سناریوها ،بازار رقابت حمل و نقل کاال مدلسازی شده و تأثیر سیاستهای مختلف فنی و اقتصادی
بر این بازار مورد تحلیل قرار گرفتهاست .بررسی سیاست افزایش قیمت سوخت نشان میدهد با اعمال این سیاست ،زمان سفر
طریقه حمل ترکیبی و تقاضا و سود طریقه حمل جادهای کاهش مییابد .سیاست کاهش هزینههای تخلیه و بارگیری کاال در ایستگاه-
های ریلی در طریقه حمل ترکیبی سبب کاهش قیمت تعادلی هر دو طریقهی حمل جادهای و ترکیبی و کاهش تقاضا و سود طریقه
حمل جادهای میشود .سیاست کاهش ضریب هزینهی سرمایهگذاری جهت بهبود زمان سفر طریقه حمل ترکیبی ،افزایش تقاضای
طریقه حمل ترکیبی و کاهش تقاضا و سود طریقه حمل جادهای را در پی خواهد داشت .سیاست استفاده از کامیونهای مدرن با
مصرف سوخت پایین در حمل و نقل جادهای ،سبب کاهش قیمت تعادلی هر دو طریقه حمل جادهای و ترکیبی ،کاهش تقاضا و سود
طریقه حمل ترکیبی و افزایش زمان سفر تعادلی طریقه حمل ترکیبی میشود .نتایج پژوهش حاضر میتواند به عنوان ابزاری جهت
سیاستگذار ی

بازار

رقابتی

حمل

نقل

و

کاال،

مورد

استفاده

مدیران

و

سیاستگذاران حمل و نقل و نیز شرکتهای فراهمآورنده خدمات حمل و نقل جادهای و ریلی کاال قرار گیرد.

واژههای کلیدی :حمل و نقل کاال ،قیمتگذاری ،نظریه بازی ،سیاستگذاری حمل و نقل ،سیستمهای جادهای و ریلی ،زمان سفر

 -1مقدمه
حمل و نقل ،به عنوان یکی از عوامل اصلی پویایی اقتصادی،

در طریقه جادهای) ،یا با استفاده از بیش از یک نوع وسیله نقلیه

نقش مهمی در زنجیره تأمین کاال و خدمات ایفا مینماید.

صورت پذیرد (همچون طریقه ترکیبی کاال توسط کامیون و

ارتقای کارآیی سیستم حمل و نقل ،به عنوان گامی کلیدی در

قطار) ( .)Reis, 2013وجود بیش از یک طریقه جهت حمل

جهت اقتصادی و رقابتپذیر نمودن زنجیره تأمین کاال از

و نقل کاال از مبدأ به مقصد ،میتواند سبب ایجاد بازار رقابت

اهمیت باالیی برخوردار است .حمل و نقل کاال از مبدأ به

حمل و نقل کاال شود .شرکتهای فعال در حوزه تولید ،توزیع

مقصد ،میتواند به طور کامل با استفاده از یک نوع وسیله نقلیه

و زنجیره تأمین انواع کاالها ،بدون فراهمآوری خدمات مطلوب

انجام شود (همچون حمل کاال توسط کامیون از مبدأ تا مقصد

حمل و نقل همچون قیمت مناسب حمل و زمان منطقی حمل
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و نقل کاال ،قادر به ادامه رقابت اقتصادی با طریقههای مختلف

قرار داده شدهاست .بر اساس نتایج پژوهش ،یارانه دولتی

موجود در بازار حمل و نقل کاال نیستند ( Shams et al.,

جهت احداث زیرساختهای حمل و نقل بیشترین مطلوبیت

.)2017

را برای شرکتهای لجستیک دارد.

رقابت در بازار حمل و نقل ،عالوه بر جنبهی کاهش هزینه-

در پژوهش ) ،(Feng et al., 2016قیمتگذاری حمل و

های مالی و زمانی ،از حیث پایداری زیستمحیطی نیز واجد

نقل ریلی کاال با لحاظ همزمان سیاستهای زیستمحیطی

اهمیت است ) .)Tamannaei, et al., 2019صنعت حمل

دولت و سیاست افزایش درآمد شرکتهای حمل و نقل ریلی

و نقل مصرفکنندهی بخش عظیمی از انرژی و سوختهای

مورد بررسی قرار گرفتهاست .مدل پیشنهادی ،با هدف ارتقای

فسیلی است و به عنوان یکی از منابع اصلی تولید گازهای

کارآیی سیستم حمل و نقل کاال و راهنمایی مشتریان دوستدار

گلخانهای و آلودگی محیط زیست محسوب میشود ( Chen

حفظ محیط زیست حاصل گردیدهاست.

 .)et al., 2017سیستمهای مختلف حمل و نقل کاال به ویژه

در مطالعه ) ،)Guo et al., 2016مکانیزمهای همکاری بین

دو سیستم جادهای و ریلی سهمهای متفاوتی در میزان

شرکتهای حمل و نقل جادهای و ریلی کاال همچون بهبود

آالیندگی ناشی از حمل و نقل دارند .سیستم حمل و نقل ریلی

فرآیندهای تخلیعه و بارگیری ،طراحی استراتژیهای کنترل

به عنوان «حمل و نقل سبز» تولید آالیندگی کمتری نسبت به

کیفیت

و

سیستم حمل و نقل جادهای کاال دارد و افزایش سهم آن در

سرمایهگذاری مشترک احداث تسهیالت ارزیابی شدهاند.

خدمات،

برنامههای

تسهیم

درآمد

) (Bask, et al., 2017نقش پایداری زیستمحیطی در

بازار رقابتی کاال میتواند به عنوان راهکاری جهت صرفهجویی
در انرژی ،کاهش تراکم ترافیکی جادهها و کاهش آلودگی

انتخاب طریقه حمل و نقل کاال در اتحادیه اروپا را مورد

زیست محیطی عمل نماید ( ;Cichenski et al., 2017

بررسی قرار دادهاند .در این پژوهش ،پایداری در حمل و نقل
کاال هم از دیدگاه فراهمآورندگان خدمات لجستیک و هم از

 .)Khosravi et al., 2017با این حال ،جنبههای زیست-

دید مشتریان ارزیابی گردیدهاست .در پژوهش حاضر ،مسئله

محیطی معموالً جزو متغیرهای مدنظر مشتریان خدمات حمل

رقابت در بازار حمل و نقل کاال بین طریقههای حمل جادهای

و نقل جهت انتخاب طریقه حمل کاال به حساب نمیآیند و

(کامیون) و ترکیبی (کامیون-قطار-کامیون) با استفاده از نظریه

سیستمهای حمل و نقل سبز (همچون راهآهن) برای بقا در

بازیها مورد بررسی قرار گرفتهاست .در بخش  ،2مسئله مورد

بازار رقابتی حمل و نقل کاال بایستی بر متغیرهای مورد توجه

بررسی پژوهش تعریف و توضیح داده شدهاست .در بخش 3

مشتریان (همچون قیمت و زمان) توجه ویژه داشته باشند.

بر مبنای دو سناریوی انعطافپذیری سیستم ریلی ،بازار رقابت

مطالعات مختلفی در حوزه حمل و نقل کاال و طریقههای

حمل و نقل کاال مدلسازی گردیدهاست .مقادیر تعادلی

مختلف جادهای ،ریلی و ترکیبی مورد استفاده انجام شدهاست.

متغیرهای

مروری ساختارمند بر ادبیات موضوع حمل و نق ترکیبی

مسئله

در

هریک

از

طریقههای

حمل

جادهای و ترکیبی در بخش  4محاسبه گردیدهاند .در بخش 5

) (SteadieSeifi et al., 2014ارائه شدهاست .در کاال

تأثیر سیاستهای مختلف فنی و اقتصادی بر بازار رقابتی حمل

توسط این پژوهش ،مسائل بررسیشده در این حوزه ،در سه

و نقل کاال مورد تحلیل قرار گرفتهاست .در انتها

سطح استراتژیک ،تاکتیکال و عملیاتی تقسیمبندی شدهاند.

جمعبندی و نتیجهگیری ارائه شدهاست.

در پژوهش ( ،)Beuthe et al., 2000بازار حمل و نقل

نمادهای مورد استفاده در پژوهش حاضر در جدول  1معرفی

کاال برای گونههای جادهای و ریلی و دریایی با استفاده از

میگردند .مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر بدین شرح

تحلیل کشسانی تقاضا و شبکه حمل و نقل ترکیبی بلژیک مورد

میباشد :تناژ مشخصی از کاال ( )Qبایستی از یک مبدأ تا یک

بررسی قرار گرفتهاست .در پژوهش )(Jiang et al., 2015

مقصد مشخص جابجا گردد .بدین منظور ،دو طریقه مختلف

استراتژیهای دولت در اعطای یارانه به طریقههای مختلف

حمل و نقل کاال در دسترس هستند :حمل و نقل جادهای

سیستم حمل و نقل ترکیبی و بهرهوری یارانههای دولتی به

(طریقه حمل جادهای) و حمل و نقل ترکیبی (طریقه حمل

شرکتهای فراهمآورنده خدمات حمل و نقل ترکیبی را با

ترکیبی) .در طریقه حمل جاده ای ،کاال در نقطهی مبدأ ،داخل

استفاده از نظریه بازیها تحت بازی استکلبرگ مورد بررسی

2

پژوهشنامه حمل و نقل ،شماره  ،58بهار 1398
𝑖𝜆

وسیله نقلیه (کامیون) بارگیری میشود و پس از عبور از
زیرساخت جادهای مابین مبدأ و مقصد (مسافت  ،)DRدر

ضریب هزینه سرمایهگذاری جهت بهبود (کاهش) یک
واحد زمان سفر در طریقه حمل ترکیبی

نقطهی مقصد به مشتری مربوطه تحویل میگردد .در طریقه
حمل ترکیبی ،از هر دو زیرساخت ریلی و جادهای به صورت
ترکیبی استفاده میشود؛ بدین صورت که ابتدا کاال در مبدأ

𝑓

قیمت یک لیتر سوخت

𝑅𝑡

زمان سفر از مبدأ تا مقصد در طریقه حمل جادهای

̅
𝑀𝑡

کران باالی زمان سفر از مبدأ تا مقصد در طریقه حمل
ترکیبی

توسط کامیون بارگیری میشود و با عبور از زیرساخت جاده-

𝑖̅𝑐

ای ،به ایستگاه راهآهن نزدیک به مبدأ انتقال داده میشود .در

مجموع کل هزینهها غیر از هزینه سوخت ،برای حمل
یک واحد تقاضا از مبدأ به مقصد در طریقه حمل 𝑖

این ایستگاه ،عملیات تخلیه (از کامیون) و بارگیری (در واگن-

𝑖𝑝

های باری قطار) انجام میگیرد .در ادامه ،کاال توسط سیستم

قیمت حمل و نقل برای حمل یک واحد تقاضا از مبدأ
به مقصد در طریقه حمل 𝑖 (متغیر تصمیم)

ریلی از ایستگاه راهآهن نزدیک به مبدأ تا ایستگاه راهآهن

𝑀𝑡

نزدیک به مقصد جابجا میگردد .سپس کاال با تخلیه (از واگن-

زمان سفر از مبدأ تا مقصد در طریقه حمل ترکیبی
(متغیر تصمیم)

های قطار) و بارگیری مجدد (در کامیون) و عبور از زیرساخت

𝑖𝑞

تابع تقاضای حمل و نقل طریقه حمل 𝑖

جادهای به نقطهی مقصد تحویل داده میشود .کل مسافت بین

𝑖𝜋

تابع سود طریقه حمل 𝑖

مبدأ و مقصد از طریقه حمل ترکیبی برابر با مسافت  DMاست

𝑆𝑐1

سناریوی ( 1سیستم ریلی منعطف)

که  dدرصد آن به صورت جادهای و مابقی به صورت ریلی

𝑆𝑐2

سناریوی ( 2سیستم ریلی غیرمنعطف)

میباشد ( .)0 ≤ d < 1هریک از دو طریقه حمل مذکور ،به

هریک از این شرکتها وظیفه هماهنگی و فراهمآوری خدمات

طور مجزا توسط شرکتهای لجستیک (باربری) مدیریت

حمل و نقل از نقطهی مبدأ تا نقطه مقصد را بر عهده دارند .از

میشوند.

طرف دیگر ،صاحبان کاال (به عنوان مشتریان خدمات حمل و
جدول .1نمادهای مورد استفاده در پژوهش حاضر

نقل) در انتخاب هریک از دو طریقهی حمل و نقل (جادهای و

اندیس طریقه حمل کاال (𝑅 = 𝑖 برای طریقه حمل

ترکیبی) جهت جابجایی کاالهای خود اختیار کامل دارند.

جادهای و 𝑀 = 𝑖 برای طریقه حمل ترکیبی)

تصمیم صاحبان کاال ،تابعی از مقادیر مختلفی از جمله قیمت

𝑄

کل تقاضای کاال از مبدأ به مقصد

حمل و نقل و نیز زمان سفر کاال از مبدأ تا مقصد میباشد

𝑢𝜃

نرخ مصرف سوخت کامیون جهت حمل واحد تقاضا

( Kanafani, 1983; Kim et al., 2017; Pace and

𝑖

در واحد مسافت جادهای
𝑎𝜃

 .)Ricci, 2018در نتیجه ،یک بازار رقابتی بین شرکتهای

نرخ مصرف سوخت قطار جهت حمل واحد تقاضا در

لجستیک فراهمآورنده خدمات حمل و نقل جادهای (طریقه

واحد مسافت ریلی
𝛼

پایه بازار برای تقاضای طریقه حمل جادهای

𝑝𝛽

کشسانی تقاضا نسبت به قیمت حمل و نقل در طریقه

حمل جاده ای) و ترکیبی (طریقه حمل ترکیبی) به وجود می-
آید؛ به نحوی که هریک از دو رقیب ،سعی در بکارگیری
راهکارهایی جهت جذب سهم بیشتری از بازار حمل و نقل و

حمل جادهای
𝑡𝛽
𝑝𝛾

کشسانی تقاضا نسبت به زمان سفر از مبدأ تا مقصد در

افزایش سود خود دارند .به عبارت دیگر ،دو طریقه حمل

طریقه حمل جادهای

جادهای و ترکیبی ،در یک بازار حمل و نقل رقابتی قابل

کشسانی متقابل تقاضا نسبت به قیمت حمل و نقل در

جایگزینی

طریقه حمل ترکیبی

دو طریقه حمل و نقل رقیب -مورد مطالعه در پژوهش حاضر-

کشسانی متقابل تقاضا نسبت به زمان سفر از مبدأ تا

نشان داده شدهاند .الزم به ذکر است که سیستم حمل و نقل

مقصد در طریقه حمل ترکیبی
𝑖𝐷

ریلی ،به دلیل آالیندگی و مصرف سوخت کمتر و ایمنی بیشتر

مسافت حمل و نقل بین مبدأ و مقصد در طریقه حمل

𝑑

𝑖
درصدی از مسافت حمل و نقل در طریقه حمل ترکیبی

(نسبت به سیستم حمل و نقل جادهای) ،به عنوان «حمل و نقل

𝑡𝛾

هستند.

شکل

در

،1

سبز» شناخته میشود و از قابلیت باالیی در صرفهجویی
مصرف

که به صورت جادهای انجام میشود (.)0 ≤ 𝑑 < 1

3

انرژی

و

کاهش

مخاطرات
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et al., 2016; Karray and Sigué, 2015; Wei et
.)al., 2013

زیستمحیطی برخوردار است ( Aditjandra et al.,
;2016; Lin et al., 2017; Sun and Ying, 2014
 .)Tamannaei et al., 2017از این رو ،اتخاذ سیاستهای

-مسافت حمل و نقل بین مبدأ و مقصد در طریقه حمل جاده-

مختلف تأثیرگذار بر قیمت و زمان سفر و نقل کاال (توسط

ای ،بیشتر از بخش جادهای مسافت حمل و نقل در طریقه

دولت ،صاحبان کاال و شرکتهای لجستیک) ،میتواند از منظر

حمل ترکیبی است ( 𝑀𝐷 𝑑 > 𝑅𝐷).

پایداری و جنبههای اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی مورد

 مسافت حمل و نقل بین مبدأ و مقصد در طریقه حمل ترکیبی𝑢𝜃
𝑎𝜃)𝑑𝑑𝜃𝑢 +(1−

توجه قرار گیرد .با این حال ،تأثیرات مداخله دولت در بازار

به

رقابتی حمل و نقل جادهای و ترکیبی با استفاده از سیاستهای

در طریقه حمل جادهای محدود است (< 𝑀𝐷

تشویقی و تنبیهی ،در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نمی-

𝑢𝜃
𝑅𝐷
𝜃)𝑑+(1−
𝑢
𝑎

𝜃𝑑).

گیرد و مدلسازی رقابت دو طریقه حمل ،در حالت عدم
مداخله

دولت

در

نظر

برابر مسافت حمل و نقل بین مبدأ و مقصد

با لحاظ محدودیتهای فوقالذکر ،میتوان نتیجه گرفت که

گرفته

مسافت حمل و نقل بین مبدأ و مقصد در طریقه حمل ترکیبی

میشود.

بایستی مطابق با نامعادله زیر محدود گردد:
𝑀𝐷
()1

𝑝𝛽
𝑢𝜃
( 𝑛𝑖𝑀 <
,
𝐷)
(1
𝑅 𝑎𝜃)𝑑 𝑑𝛾𝑝 𝑑𝜃𝑢 + −
𝛽

که در آن ،هر دو ضریب 𝑝𝛾𝑑 و

شکل  .1رقابت طریقههای حمل و نقل مورد بررسی در

𝑝

𝑢𝜃
𝑎𝜃)𝑑𝑢 +(1−

𝜃𝑑 مقادیر بزرگتر

از یک هستند.

پژوهش حاضر

فرضیات مورد استفاده:
-کلیه پارامترهای مورد استفاده ،نامنفی هستند.

 -2مدلسازی

-قیمتها ،زمانهای حمل ،و توابع تقاضای هر دو طریقه حمل

به منظور مدلسازی رقابت دو طریقه حمل مورد بررسی در

جادهای و ترکیبی ،غیرمنفی هستند (، 𝑡𝑖 > 0 ، 𝑝𝑖 > 0

پژوهش حاضر (طریقه حمل جادهای و ترکیبی) ،توابع تقاضای

 𝑞𝑖 > 0به ازای 𝑀 .) 𝑖 = 𝑅,

هریک از دو طریقه بایستی مشخص شوند.

-کلیه وسایل نقلیه مورد استفاده در هر دو طریقه حمل

در مسئله حاضر ،مقدار کل کاالهایی که بایستی از مبدأ تا مقصد

جادهای و ترکیبی ،یک نوع سوخت مصرف میکنند (مثالً

جابجا شوند ،ثابت و برابر با 𝑄 در نظر گرفته

گازوئیل).

شدهاست .در نتیجه ،مجموع تقاضای طریقه حمل جادهای و

-به منظور تضمین تقعر توابع سود طریقههای حمل و نقل،

ترکیبی برابر با مقدار 𝑄 خواهد بود:

𝛾2

رابطه 𝑡𝛾 𝜆2 > 4بین پارامترها برقرار است.

()2

𝑝

-نرخ مصرف سوخت قطار در حمل واحد تقاضا کمتر از نرخ

𝑀𝑞 𝑄 = 𝑞𝑅 +

در پژوهش حاضر ،تقاضای طریقه حمل جادهای کاال به عنوان

مصرف سوخت کامیون است ( 𝑢𝜃 < 𝑎𝜃).

تابعی از قیمت و زمان سفر

-کشسانی تقاضا نسبت به قیمت (زمان سفر) بزرگتر از

خود آن طریقه ،به

عالوهی قیمت و زمان حل طریقه رقیب (یعنی طریقه حمل

کشسانی متقابل تقاضا نسبت به قیمت (زمان سفر) است

ترکیبی) در نظر گرفته شدهاست .همچنین فرض شدهاست که

( 𝑝𝛾 > 𝑝𝛽 و 𝑡𝛾 > 𝑡𝛽)؛ بدین معنا که حساسیت تقاضای

تقاضا ،یک تابع خطی از قیمت و زمان سفر است .این فرض،

یک طریقه حمل به تغییرات قیمت (زمان سفر ) خود آن

در مقاالت مختلفی در نظر گرفته شدهاست ( Anderson

طریقه ،بیشتر از حساسیت تقاضای آن به تغییرات قیمت (زمان

and Bao, 2010; Chaab and Rasti-Barzoki,
.)2016; Chen and Wang, 2015; Pan et al., 2010

سفر ) طریقهی رقیب است ( Dan et al., 2012; Jafari
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در نتیجه ،تابع تقاضای حمل و نقل برای طریقه حمل جادهای
عبارتست از:

()8
𝑅𝑡 𝑡𝛽 𝑞𝑅 = 𝛼 − 𝛽𝑝 𝑝𝑅 + 𝛾𝑝 𝑝𝑀 −
𝑀𝑡 𝑡𝛾 +

()3

بدیهی است که تابع تقاضای حمل و نقل برای طریقه حمل
()9

ترکیبی ( 𝑀𝑞) با تفریق کل تقاضا از تقاضای طریقه حمل
جادهای به دست میآید ( 𝑅𝑞 .)𝑞𝑀 = 𝑄 −
برای هریک از دو طریقه حمل ،هزینه سوخت تحمیلی به
مدیریت شرکتهای لجستیک (به عنوان فراهمآورنده خدمات

به

حمل و نقل) ،تابعی از نرخ مصرف سوخت وسایل نقلیه،

سفر غالباً تابع شرایط ترافیکی جادهها است و سیاستهای

و سایر هزینهها (غیر از سوخت) است.

اتخاذ شده توسط شرکتهای لجستیک متولی حمل و نقل،

𝑅̅𝑐 𝑐𝑅 = 𝐷𝑅 𝜃𝑢 𝑓 +

معموالً به تنهایی تأثیر چندانی در افزایش یا کاهش زمان سفر
ندارد .در حالی که در سیستم ترکیبی ،میتوان با اعمال

𝑓 𝑎𝜃 𝑀𝐷)𝑑 𝑐𝑀 = 𝑑𝐷𝑀 𝜃𝑢 𝑓 + (1 −

سیاستهای مختلف نظیر کاهش یا افزایش امکانات تخلیه و

𝑀̅𝑐 +

بارگیری ،زمانبندی حرکت قطارها ،اولویتدهی به عبور
قطارها و ...زمان جابجایی کاالها از مبدأ تا مقصد را تا حد

که در آن 𝑐𝑖 ،کل هزینه در طریقه حمل 𝑖 ام (شامل هزینه

زیادی تغییر داد .در پژوهش حاضر ،زمان سفر در طریقه حمل

سوخت و سایر هزینهها ( 𝑖̅𝑐)) برای جابجایی یک واحد از

جادهای ( 𝑅𝑡) ثابت در نظر گرفته شدهاست و زمان سفر در

تقاضا از مبدأ تا مقصد است .قابل ذکر است که به دلیل استفاده

طریقه ترکیبی ( 𝑀𝑡) ،به عالوه قیمت حمل و نقل در طریقه

از دو نوع وسیله نقلیه (کامیون و قطار) در طریقه حمل ترکیبی،

جادهای ( 𝑅𝑝) و قیمت حمل و نقل در طریقه ترکیبی ( 𝑀𝑝)،

تابع سوخت این طریقه از دو جزء (هزینه سوخت در سیستم

به عنوان متغیرهای تصمیم ملحوظ گردیدهاند .بسته به میزان

جادهای و هزینه سوخت در سیستم ریلی) تشکیل شدهاست.

انعطافپذیری حمل و نقل ترکیبی در یک بازار رقابتی ،دو

در ادامه ،تابع سود هریک از طریقههای حمل ذکر شدهاست.
()6

𝑅𝑞) 𝑅𝑐 𝜋𝑅 = (𝑝𝑅 −

()7

) 𝑅𝑞 𝜋𝑀 = (𝑝𝑀 − 𝑐𝑀 )(𝑄 −
̅ )2
𝑀𝑡 − 𝜆𝑀 (𝑡𝑀 −

ع ل

تابعی از قیمت و زمان است .در طریقه حمل جادهای ،زمان

میباشد .هزینه کل حمل و نقل ،شامل مجموع هزینه سوخت

()5

𝑓 𝑢𝜃 𝑀𝐷𝑑 𝜋𝑀 = (𝑝𝑀 − 𝑐̅𝑀 −
𝑄()𝑓 𝑎𝜃 𝑀𝐷)𝑑 − (1 −
𝑡𝛽 𝑅𝑡 − 𝛼 + 𝑝𝑅 𝛽𝑝 +
) 𝑡𝛾 𝑀𝑡 − 𝑝𝑀 𝛾𝑝 −
̅ )2
𝑀𝑡 − 𝜆𝑀 (𝑡𝑀 −

تقاضای حمل و نقل کاال در هر دو طریقه جادهای و ترکیبی،

مسافت حمل و نقل و قیمت یک واحد سوخت

()4

𝑝𝛽 𝑅𝑝 𝜋𝑅 = (𝑝𝑅 − 𝑐̅𝑅 − 𝐷𝑅 𝜃𝑢 𝑓)(𝛼 −
𝑝𝛾 𝑀𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
) 𝑡𝛾 𝑀𝑡 +

سناریوی مختلف متصور هستند:
سناریوی  )1سیستم ریلی از انعطافپذیری زیاد برخوردار
باشد؛ به نحوی که قابلیت بکارگیری سیاستهای مختلف
(نظیر امکانات تخلیه و بارگیری و اولویتدهی به حرکت

در محاسبه تابع سود طریقه حمل ترکیبی ،عبارت

قطارهای باری و )...جهت تغییر در زمان سفر طریقه ترکیبی

̅ )2
𝑀𝑡  𝜆𝑀 (𝑡𝑀 −هزینه سرمایهگذاری برای کاهش زمان

وجود داشته باشد .این قابلیت در شبکههای ریلی که در سطح

سفر در حمل و نقل ترکیبی است (مشابه فرضیات در نظر

مطلوبی از امکانات زیرساختی و برنامهریزی قرار دارند وجود

گرفته شده در ( Madani and Rasti-Barzoki,

دارد.

 .))2017با جایگذاری روابط ( )3و ( )4و ( )5در روابط ()6

سناریوی  )2سیستم ریلی قابلیت انعطافپذیری کم داشتهباشد؛
به نحوی که امکان تغییرات کوتاهمدت و منطبق با نوسانات

و ( ،)7توابع سود میتوانند به صورت زیر بازنویسی شوند:

قیمتهای بازار رقابتی جهت تغییر در زمان سفر طریقه ترکیبی
وجود نداشته باشد .شبکههای ریلی که از ضعف زیرساخت
(خطوط ریلی و ایستگاههای ریلی) و نیز ضعف در برنامهریزی
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رنج

میآید که در آن ،هر سه متغیر تصمیم مذکور ،به طور همزمان

و

زمانبندی

قطارها

حرکت

میبرند ،با استفاده از شرایط سناریوی  2قابل تحلیل

در نظر گرفته میشوند .در حالی که در سناریوی  ،2با مشخص

میباشند .در شکل زیر ،تفاوتهای دو سناریوی مذکور نشان

بودن مقدار زمان سفر طریقه حمل ترکیبی ،مقادیر قیمتهای

داده شدهاست .در سناریوی ( 1سیستم ریلی منعطف)،

تعادلی دو طریقه حمل بایستی محاسبه گردند .به عبارت دیگر،

میتوان مقدار زمان سفر تعادلی طریقه ترکیبی را همزمان با

در سیستم ریلی غیرمنعطف ،ابتدا زمان سفر طریقه حمل

مقادیر قیمتهای تعادلی دو طریقه حمل ،محاسبه نمود .نقطه

ترکیبی تعیین میشود و سپس با توجه به این مقدار ،قیمتهای

تعادل متناظر با سناریوی  ،1با استفاده از تعادل نش به دست

حمل و نقل مشخص میگردند.

ع

ع

شکل  .2تفاوتهای بین سیستمهای ریلی منعطف و غیرمنعطف در پژوهش حاضر

ع

:1

:2

ع

ع

شکل  .3ساختار بازی سناریوهای رقابت بازار حمل و نقل کاال در پژوهش حاضر

نقطه تعادل متناظر با سناریوی  ،2با استفاده از تعادل استکلبرگ

لم  :1بررسی تقعر توابع سود

(رهبر-پیرو) به دست میآید که در آن ،زمان سفر طریقه حمل

تابع سود طریقه حمل جادهای 𝑅𝜋 نسبت به 𝑅𝑝 و تابع سود

ترکیبی به عنوان رهبر و قیمتهای حمل و نقل در دو طریقه

طریقه حمل ترکیبی ( 𝑀𝜋) نسبت به 𝑀𝑝 و 𝑀𝑡 به طور

حمل جادهای و ترکیبی به عنوان پیروها در نظر گرفته میشوند.

مشترک ،مقعر است.

در شکل زیر ،سناریوهای اول و دوم به طور شماتیک نشان

اثبات این لم ،به عالوه سایر اثباتها در پیوست ذکر

داده شدهاند.

شدهاست.

سناریوی  :1سیستم ریلی منعطف (تعادل نش)

قضیه  :1متغیرهای تعادلی نش
قیمتهای تعادلی حمل و نقل ،زمان سفر تعادلی طریقه

مدل ساختار بازی در سناریوی ( 1رقابت نش بین طریقههای

حمل ترکیبی ،توابع تقاضا و توابع سود طریقههای حمل در

حمل جادهای و ترکیبی) به صورت رابطه  10است.
()10

تعادل نش سناریوی  1عبارتند از:

) 𝑀𝑡 max 𝜋𝑅 (𝑝𝑅 , 𝑝𝑀 ,
𝑅𝑝

) 𝑀𝑡 max 𝜋𝑀 (𝑝𝑅 , 𝑝𝑀 ,

{

𝑀𝑡𝑝𝑀 ,
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𝑝𝑅𝑆𝑐.1
))𝑓 𝑢𝜃 𝑅𝐷 𝛾𝑡2 (𝑄 + 𝛽𝑝 (𝑐̅𝑅 +
(
)
) 𝑢𝜃) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝑓(2𝐷𝑅 𝛽𝑝 +
𝑀𝑡 −2𝛾𝑝 𝜆𝑀 (𝑄 + 𝛼 + 2𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
=
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛽𝑝 (𝛾𝑡2 − 6

()11

()12

)

̅ 𝛾𝑡 − 𝛽𝑝 (𝑐̅𝑅 + 𝐷𝑅 𝜃𝑢 𝑓)) +
𝑀𝑡 2𝜆𝑀 (𝛼 − 2𝑄 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝑐̅𝑀 (𝛾𝑡2 − 4𝛾𝑝 𝜆𝑀 ) + 𝐷𝑀 ((1 − 𝑑)𝜃𝑎 𝑓 + 𝑑𝜃𝑢 𝑓)(𝛾𝑡2 − 4
𝛾𝑡2 − 6𝛾𝑝 𝜆2

(
𝑆𝑐.1
𝑀𝑝
=

()13

)) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑 𝛾 (2𝑄 − 𝛼 + 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 + 𝑡𝑅 𝛽𝑡 − 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝐷𝑅 𝛽𝑝 −
𝑡 (
)
𝑀𝜆 𝑝𝛾 ̅
𝑀𝑡−6
=
𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛾𝑡2 − 6

()14

× 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝑄𝛾𝑡2 − 2
(
)
) 𝑢𝜃) 𝑝𝛽 𝑅𝐷 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝑓(𝑑𝐷𝑀 𝛾𝑝 −
𝑀𝑡 (𝑄 + 𝛼 − 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
=
𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛾𝑡2 − 6

()15

̅ 𝛾𝑡 +
𝑀𝑡 𝛼 − 2𝑄 − 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
( 𝑀𝜆 𝑝𝛾2
)
) 𝑝𝛽 𝑅𝐷 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝑑𝐷𝑀 𝛾𝑝 −
=
𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛾𝑡2 − 6
2

()16

𝑆𝑐.1
𝑀𝑡

𝑞𝑅𝑆𝑐.1

𝑆𝑐.1
𝑀𝑞

× 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝑄𝛾𝑡2 − 2

(
)
)) 𝑝𝛽 𝑅𝐷 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝑑𝐷𝑀 𝛾𝑝 −
𝑀𝑡 (𝑄 + 𝛼 − 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
𝛽𝑝 (𝛾𝑡2 − 6𝛾𝑝 𝜆𝑀 )2

= 𝜋𝑅𝑆𝑐.1

× ) 𝜆𝑀 (4𝛾𝑝 𝜆𝑀 − 𝛾𝑡2

()17

2

)) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑 ̅ 𝛾𝑡 − 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 − (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝐷𝑅 𝛽𝑝 −
𝑀𝑡 (2𝑄 − 𝛼 + 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 + 𝑡𝑅 𝛽𝑡 −
(𝛾𝑡2 − 6𝛾𝑝 𝜆𝑀 )2

𝑆𝑐.1
𝑀𝜋
=

به منظور باقی ماندن هر دو طریقه جادهای و ترکیبی در بازار رقابت ،قیمتهای تعادلی حمل و نقل بایستی بزرگتر از هزینههای
𝑆𝑐.1
𝑆𝑐.1
𝑀𝑡 و مقادیر تقاضا بایستی
𝑀𝑝) .به عالوه ،زمان سفر تعادلی طریقه حمل ترکیبی
حمل و نقل شوند ( 𝑅𝑐 >  𝑝𝑅𝑆𝑐.1و 𝑀𝑐 >

مثبت باشند .به منظور ارضای این مالحظات و نیز سایر فرضیات مربوط به روابط بین پارامترها ،بایستی روابط زیر برقرار باشند:
()18

()19

)) 𝑢𝜃𝑑 ̅ 𝛾𝑡 − 𝑓𝐷𝑅 𝛽𝑝 𝜃𝑢 + 𝑓𝐷𝑀 𝛾𝑝 ((1 − 𝑑)𝜃𝑎 +
𝑀𝑡 𝑄𝛾𝑡2 − 2𝛾𝑝 𝜆𝑀 (𝑄 + 𝛼 − 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
𝑀𝜆 2𝛾𝑝2
) 𝑢𝜃𝑑 ̅ 𝛾𝑡 + 𝑓𝐷𝑅 𝛽𝑝 𝜃𝑢 − 𝑓𝐷𝑀 𝛾𝑝 ((1 − 𝑑)𝜃𝑎 +
𝑀𝑡 2𝑄 − 𝛼 + 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 + 𝑡𝑅 𝛽𝑡 −
𝑝𝛾

7

> 𝑀̅𝑐

< 𝑐̅M
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سناریوی  :2سیستم ریلی غیرمنعطف (تعادل استکلبرگ)
در این سناریو ،زمان سفر طریقه حمل ترکیبی 𝑀𝑡 به عنوان

()21

رهبر استکلبرگ ،و قیمتهای حمل و نقل ( 𝑅𝑝 و 𝑀𝑝) به

) 𝑅𝑝( 𝑅𝜋 max
𝑝
𝑅 {
) 𝑀𝑝( 𝑀𝜋 max
𝑀𝑝

عنوان پیروهای استکلبرگ در رقابت نش عمل مینمایند.
∗
𝑀𝑝 max 𝜋𝑀 (𝑡𝑀 , 𝑝𝑅∗ ,
))

()20

قضیه  :2متغیرهای تعادلی استکلبرگ

𝑀𝑡

قیمتهای تعادلی حمل و نقل ،زمان سفر تعادلی طریقه حمل

) ∗
𝑀𝑝  (𝑝𝑅∗ ,با حل همزمان توابع زیر بدست
که در آن

ترکیبی ،توابع تقاضا و توابع سود طریقههای حمل در تعادل

میآیند:

()22

استکلبرگ سناریوی  2عبارتند از:

)

))𝑓 𝑢𝜃 𝑅𝐷 𝛾𝑡2 (𝑄 + 𝛽𝑝 (𝑐̅𝑅 +
)) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(2𝐷𝑅 𝛽𝑝 +
𝑀𝑡 −3𝛾𝑝 𝜆𝑀 (𝑄 + 𝛼 + 2𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾− 9

𝛽𝑝 (𝛾𝑡2

) 𝑀𝜆 𝑝𝛾̅ 𝛾𝑡 + 𝛽𝑝 (𝑐̅𝑅 + 𝐷𝑅 𝜃𝑢 𝑓)) − 𝑐̅𝑀 (𝛾𝑡2 − 6
𝑀𝑡 3𝜆𝑀 (2𝑄 − 𝛼 + 𝑡𝑅 𝛽𝑡 −
)
) +𝐷𝑀 ((1 − 𝑑)𝑓𝜃𝑎 + 𝑑𝜃𝑢 𝑓)(6𝛾𝑝 𝜆𝑀 − 𝛾𝑡2
=
9𝛾𝑝 𝜆𝑀 − 𝛾𝑡2
𝑀𝜆 𝑝𝛾 ̅
𝑀𝑡𝛾𝑡 (2𝑄 − 𝛼 + 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 + 𝑡𝑅 𝛽𝑡 − 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝐷𝑅 𝛽𝑝 − 𝑑𝐷𝑀 𝛾𝑝 )) − 9
𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛾𝑡2 − 9
× 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝑄𝛾𝑡2 − 3
(
)
)) 𝑝𝛽 𝑅𝐷 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝑑𝐷𝑀 𝛾𝑝 −
𝑀𝑡 (𝑄 + 𝛼 − 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +

()25

()26

= 𝑝𝑅𝑆𝑐.2

(

()23

()24

(

𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛾𝑡2 − 9
)) 𝑝𝛽 𝑅𝐷 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝑑𝐷𝑀 𝛾𝑝 −
𝑀𝑡 3𝛾𝑝 𝜆𝑀 (−2𝑄 + 𝛼 − 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
𝑀𝜆 𝑝𝛾− 9
2

()27

𝛾𝑡2

𝛽𝑝 (𝛾𝑡2 − 9𝛾𝑝 𝜆𝑀 )2

()28

𝑆𝑐.2
𝑀𝑡
=

= 𝑞𝑅𝑆𝑐.2

𝑆𝑐.2
𝑀𝑞
=

× 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝑄𝛾𝑡2 − 3

(
)
)) 𝑝𝛽 𝑅𝐷 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝑑𝐷𝑀 𝛾𝑝 −
𝑀𝑡 (𝑄 + 𝛼 − 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +

2

𝑆𝑐.2
𝑀𝑝

)) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑 ̅ 𝛾𝑡 − 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝐷𝑅 𝛽𝑝 −
𝑀𝑡 𝜆𝑀 (2𝑄 − 𝛼 + 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 + 𝑡𝑅 𝛽𝑡 −
9𝛾𝑝 𝜆𝑀 − 𝛾𝑡2

8

= 𝜋𝑅𝑆𝑐.2

=

𝑆𝑐.2
𝑀𝜋
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به منظور بقای هر دو طریقه جادهای و ترکیبی در بازار رقابت ،و نیز ارضای سایر فرضیات مربوط به روابط بین پارامترها ،بایستی روابط
زیر برقرار باشند:
()29

)) 𝑢𝜃𝑑 ̅ 𝛾𝑡 − 𝑓𝐷𝑅 𝛽𝑝 𝜃𝑢 + 𝑓𝐷𝑀 𝛾𝑝 ((1 − 𝑑)𝜃𝑎 +
𝑀𝑡 𝑄𝛾𝑡2 − 3𝛾𝑝 𝜆𝑀 (𝑄 + 𝛼 − 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
𝑀𝜆 3𝛾𝑝2
) 𝑢𝜃𝑑 ̅ 𝛾𝑡 + 𝑓𝐷𝑅 𝛽𝑝 𝜃𝑢 − 𝑓𝐷𝑀 𝛾𝑝 ((1 − 𝑑)𝜃𝑎 +
𝑀𝑡 2𝑄 − 𝛼 + 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 + 𝑡𝑅 𝛽𝑡 −
𝑝𝛾

()30

> 𝑀̅𝑐

< 𝑀̅𝑐

عالوه ،با گذار از سیستم ریلی منعطف (سناریوی  )1به سیستم

 -3بررسی سیاستهای تأثیرگذار بر بازار رقابتی حمل

ریلی غیرمنعطف (سناریوی  ،)2تقاضای طریقه حمل جادهای،

و نقل کاال

بیشتر و تقاضای طریقه حمل ترکیبی کمتر میگردد .با این حال،

در این بخش ،تأثیرات سیاستهای مختلف بر قیمت ،زمان سفر،

گذار از سیستم ریلی منعطف (سناریوی  )1به سیستم ریلی

تقاضا و سود هر یک از دو طریقه حمل موردنظر در پژوهش حاضر

غیرمنعطف (سناریوی  )2میزان سود هر دو طریقهی رقیب را

(جادهای و ترکیبی) تحلیل میگردد .سیاستهای مورد بررسی

افزایش میدهد .به عبارت دیگر ،در سیستم ریلی غیرمنعطف،

عبارتند از:

قیمت تعادلی ،تقاضای حمل و نقل و در نتیجه سود طریقه حمل

-سیاست گذار از سناریوی  1به  2و برعکس

جادهای در مقایسه با مقادیر متناظر در سیستم ریلی منعطف افزایش

-سیاست افزایش قیمت سوخت

مییابد .همچنین در سیستم ریلی غیرمنعطف ،اگرچه قیمت تعادلی

-سیاست کاهش هزینههای جانبی طریقه حمل ترکیبی

و تقاضای طریقه حمل ترکیبی (نسبت به سناریوی  )1کاهش می-

-سیاست کاهش ضریب هزینهی سرمایهگذاری بهبود زمان

یابد ،ولی افزایش قابل توجه زمان سفر تعادلی این طریقه حمل (که

سفر طریقه حمل ترکیبی

رهبر استکلبرگ محسوب میشود) ،سبب کاهش هزینههای

-سیاست استفاده از کامیونهای مدرن با مصرف سوخت پایین

سرمایهگذاری و در نتیجه افزایش سود طریقه حمل ترکیبی می-

در حمل و نقل جادهای.

گردد .میتوان نتیجه گرفت که گذار از سیستم ریلی منعطف (تعادل
نش) به سیستم ریلی غیرمنعطف (تعادل استکلبرگ ،که در آن زمان

نقش انعطاف پذیری سیستم ریلی بر بازار رقابتی حمل و نقل

سفر طریقه حمل ترکیبی به عنوان رهبر و قیمتهای دو طریقه

قضیه  :3روابط بین متغیرها در سناریوهای  1و 2

حمل جادهای و ترکیبی به عنوان پیرو عمل نمایند) برای هر دو

با لحاظ کلیه فرضیات پژوهش و شروط حفظ طریقههای

طریقهی رقیب دارای مطلوبیت است و میتواند سبب افزایش سود

رقیب در بازار رقابت ،روابط زیر بین قیمتهای تعادلی ،زمانهای

هر دو آنها شود .این گذار که با افزایش قیمت طریقه حمل جادهای

سفر تعادلی ،تقاضاها و سودها در سناریوهای 1و  2همواره برقرار

همراه است ،سبب کاهش رضایتمندی مشتریان این طریقه حمل
میشود .با اینحال ،به دلیل افزایش زمان سفر طریقه حمل ترکیبی

هستند:
𝑞𝑅𝑆𝑐.1 < 𝑞𝑅𝑆𝑐.2 𝜋𝑅𝑆𝑐.1 < 𝜋𝑅𝑆𝑐.2
𝑆𝑐.1
𝑆𝑐.2 { 𝑆𝑐.1
𝑆𝑐.2
𝑀𝑞
𝑀𝑞 >
𝑀𝜋 < 𝑀𝜋

{

𝑝𝑅𝑆𝑐.2
𝑆𝑐.2
𝑀𝑝
𝑆𝑐.2
𝑀𝑡

<
>
<

(پس از گذار مذکور) ،مطلوبیت مشتریانی که حساسیت زیادی به

𝑝𝑅𝑆𝑐.1
𝑆𝑐.1
𝑀𝑝{
𝑆𝑐.1
𝑀𝑡

زمان سفر کاالهایشان دارند نیز کاهش خواهد یافت .به عبارت
دیگر ،نقطه تعادل جدید به نفع شرکتهای لجستیک هر دو طریقه

نتایج فوقالذکر نشان میدهند قیمت تعادلی طریقه حمل جاده-

حمل جادهای و ترکیبی و به ضرر بخش مهمی از مشتریان شکل

ای و نیز زمان سفر تعادلی طریقه حمل ترکیبی ،در سناریوی 2

میگیرد.

(سیستم ریلی غیرمنعطف) بیشتر از سناریوی ( 1سیستم ریلی
منعطف) هستند؛ در حالیکه قیمت تعادلی طریقه حمل ترکیبی ،در
سیستم ریلی غیرمنعطف کمتر از سیستم ریلی منعطف است .به

9
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فرضیات پژوهش و شروط حفظ طریقههای رقیب در بازار رقابت

سیاست افزایش قیمت سوخت

برآوردهشوند.

قضیه  :4برای هر دو سناریوی  1و  2با لحاظ فرضیات پژوهش،

𝛽𝑝 = 2

داریم:

>

𝒒𝝏
𝒇𝝏

<𝟎،

𝒒𝝏
𝒇𝝏

<𝟎،

𝝏
𝒇𝝏

>𝟎،

> 𝟎.

𝝅𝝏
𝒇𝝏

𝝏
𝒇𝝏

𝟎،

و𝟎<

𝝏
>
𝒇𝝏
𝝅𝝏
𝒇𝝏 𝟎 ،

به عبارت دیگر ،با افزایش قیمت هر واحد سوخت (𝒇) ،قیمت
تعادلی هر دو طریقهی حمل جادهای و ترکیبی (به ترتیب
) افزایش و زمان سفر طریقه حمل ترکیبی (

و

𝛾𝑝 = 1

𝑛𝑜𝑡 𝑄 = 1000

𝛽𝑡 = 1.5

𝛾𝑡 = 0.75

𝑛𝑜𝑡 𝛼 = 1500

𝑓 = 1.5 $

𝑑 = 0.1

𝜆𝑀 = 0.3

𝑐̅𝑅 = 50 $

𝑛𝑖𝑚 𝑡𝑅 = 500

𝑚𝑘 𝐷𝑅 = 1500

𝑐̅𝑀 = 50 $

𝑛𝑖𝑚 ̅ = 1300
𝑀𝑡

𝑚𝑘 𝐷𝑀 = 1500

𝑚𝑘𝜃𝑢 = 0.1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑘𝑚 𝜃𝑎 = 0.02 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/

) کاهش

مییابد .همچنین افزایش قیمت سوخت سبب کاهش تقاضا ( 𝒒)

در ارزیابی اثرات سایر سیاستها (بخش  3-5تا  )5-5نیز عالوه

و سود ( 𝝅) طریقه حمل جادهای و افزایش تقاضا ( 𝒒) و سود

بر تحلیل پارامتریک ،از مقداردهی فوقالذکر استفاده شدهاست .در

( 𝝅) طریقه حمل ترکیبی میگردد.

شکل  4تا شکل  6نمودارهای تغییرات متغیرهای تصمیم ،توابع

به منظور تحلیل تأثیرات سیاست افزایش قیمت سوخت بر

تقاضا و توابع سود نسبت به تغییر قیمت سوخت برای سناریوی 2

بازار رقابتی حمل و نقل کاال ،عالوه بر تحلیل پارامتریک،

(پس از مقداردهی پارامترها) نشان داده شدهاست .الزم به ذکر است

مقداردهی پارامترها نیز با استفاده از مثال عددی انجام شدهاست.

که در پژوهش حاضر ،کلیه روابط تحلیلی و نمودارها با استفاده از

مقادیر پیشفرض پارامترها به نحوی انتخاب شدهاند که کلیه

نرمافزار  Mathematica 11محاسبه و ارائه شدهاند.
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شکل  .4تغییرات قیمت و زمان سفر حمل نسبت به تغییرات قیمت سوخت در سناریوی 2
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شکل  .5تغییرات توابع تقاضای طریقههای حمل جادهای و ترکیبی نسبت به تغییرات قیمت سوخت
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شکل  .6تغییرات توابع سود طریقههای حمل جادهای و ترکیبی نسبت به تغییرات قیمت سوخت

سیاست کاهش هزینههای جانبی طریقه حمل ترکیبی

0

در پژوهش حاضر ،به کلیه هزینهها -غیر از هزینه سوخت-

𝑅𝑝𝜕
>0
𝜕𝑐̅2
𝑞𝜕
< ̅𝑐𝜕 0 ،
2

>0 ،
>

𝑅𝝅𝜕
𝜕𝑐̅2

𝑝𝜕
𝜕𝑐̅2

𝑡𝜕
𝜕𝑐̅2

>0 ،

و<0

𝝅𝜕
𝜕𝑐̅2

>0 ،

𝑅𝑞𝜕
𝜕𝑐̅2

،

.

این بدان معناست که با کاهش هزینههای جانبی طریقه

که به هریک از طریقههای حمل جادهای و ترکیبی برای

حمل ترکیبی (  ،)𝑐̅2قیمت تعادلی هر دو طریقهی حمل جاده-

جابجایی کاال تحمیل میشود ،هزینههای جانبی اطالق

ای و ترکیبی و زمان سفر طریقه حمل ترکیبی کاهش مییابد.

گردیدهاست .در طریقه حمل ترکیبی ،هزینههای جانبی ( )𝑐̅2

همچنین کاهش هزینههای مذکور سبب افزایش تقاضا و سود

شامل هزینههای تخلیه و بارگیری و انبارداری در ایستگاههای

طریقه حمل ترکیبی و کاهش تقاضا و سود طریقه حمل رقیب

ریلی مبدأ و مقصد میباشند.

آن (حمل جادهای) میشود .در شکل  7تا شکل  ،9نمودار

قضیه  :5برای هر دو سناریوی  1و  2با لحاظ فرضیات

تغییرات متغیرهای تصمیم و توابع تقاضا و سود نسبت به تغییر

پژوهش ،داریم:

هزینههای جانبی طریقه حمل ترکیبی (پس از مقداردهی
پارامترها) نشان داده شدهاست.

11

پژوهشنامه حمل و نقل ،شماره  ،58بهار 1398
p,t

pR ,Sc2
pM ,Sc2

1200

tM ,Sc2

1000

800

600

cM

700

600

400

500

300

200

100

شکل  .7تغییرات قیمت و زمان سفر حمل نسبت به تغییر هزینههای جانبی طریقه حمل ترکیبی در سناریوی 2
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شکل  .8تغییرات توابع تقاضای طریقههای حمل جادهای و ترکیبی نسبت به تغییر هزینههای جانبی طریقه حمل ترکیبی
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شکل  .9تغییرات توابع سود طریقههای حمل جادهای و ترکیبی نسبت به تغییر هزینههای جانبی طریقه حمل ترکیبی

لجستیک فراهمآورنده خدمات حمل و نقل ترکیبی تحمیل

سیاست سرمایهگذاری جهت بهبود زمان سفر حمل ترکیبی

میشود و سبب کاهش سود آن شرکت میگردد .در این

در تابع سود طریقه حمل ترکیبی ( 𝑀𝜋 مذکور در رابطه

عبارت ،مقدار پارامتر 𝑀𝜆 در میزان هزینه سرمایهگذاری جهت

 ،)7عبارت ̅ )2
𝑀𝑡  𝜆𝑀 (𝑡𝑀 −بیانگر هزینهی سرمایهگذاری

بهبود زمان سفر مؤثر است .باال بودن مقدار 𝑀𝜆 به معنای آن

جهت بهبود (کاهش) زمان سفر است .این هزینه بر شرکت
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𝛾2

است که میزان سرمایهگذاری جهت بهبود زمان سفر به میزان

اگر 𝑡𝛾𝜆𝑀 > 2

𝑀𝜋𝜕
>0
𝜕𝜆2
𝑀𝜋𝜕
<0
{ 𝜕𝜆2

𝑝

یک واحد ،باالست .این شرایط معموالً در موقعیتهای مشابه
اگر

با سناریوی ( 2سیستم ریلی غیرمنعطف) وجود دارد که در

𝛾𝑡2
𝑝𝛾2

< 𝑀𝜆 <

𝛾𝑡2
𝑝𝛾4

آنها ،استفاده از روشهای مختلف بهبود زمان سفر طریقه
حمل ترکیبی مستلزم هزینههای زیادتری (نسبت به سناریوی

به عبارت دیگر ،هرچه ضریب هزینهی سرمایهگذاری

همچون

بهبود زمان سفر طریقه حمل ترکیبی ( 𝑀𝜆) بیشتر باشد (شرایط

اولویتدهی به قطارهای باری ،افزایش قابلیت اطمینان

به سمت سیستم ریلی غیرمنعطف بیشتر تمایل داشته باشد)،

زمانبندی حرکت قطارها ،کاهش زمانهای مسدودی خطوط

قیمت تعادلی طریقهی حمل جادهای بیشتر ،قیمت تعادلی

ریلی و ...در شرایط وجود سیستم ریلی منعطف ،کمهزینهتر از

طریقهی حمل ترکیبی کمتر و زمان سفر حمل ترکیبی باالتر

شرایط وجود سیستم ریلی غیرمنعطف هستند .در نتیجه ،می-

خواهد بود .در چنین شرایطی ،تقاضا و سود طریقه حمل

توان گفت مقدار 𝑀𝜆 در سناریوی  1معموالً کمتر از سناریوی

جادهای افزایش مییابد و تقاضای طریقه حمل ترکیبی کاهش

است.

)1

روشهایی

𝛾𝑡2

 2است.

خواهد یافت .همچنین به ازای 𝑀𝜆 تا مقدار 𝛾 2سود طریقه
𝑝

حمل ترکیبی افزایش و به ازای مقادیر بیشتر ،این سود کاهش

قضیه  :6برای هر دو سناریوی  1و  2با لحاظ فرضیات

مییابد.

پژوهش ،داریم:
𝑝𝜕
𝑝𝜕
< 0 ، 𝜕𝜆𝑅 > 0
𝜕𝜆2
2
𝑅𝝅𝜕
𝑞𝜕
< 𝜆𝜕 و  . 𝜕𝜆 > 0در
2
2

>0 ،

0

𝑡𝜕
𝜕𝜆2

>0 ،

𝑅𝑞𝜕
𝜕𝜆2

در شکل  10تا شکل  ،12نمودارهای تغییرات متغیرهای

،

تصمیم و توابع تقاضا و سود نسبت به تغییر هزینههای جانبی

مورد تابع سود طریقه حمل

طریقه حمل ترکیبی (پس از مقداردهی پارامترها) نشان داده

ترکیبی داریم:

شدهاند (با توجه به فرض مسئله ،داریم= :
= 0.14

0.752
4×1

𝛾𝑡2
𝑝𝛾4

).
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شکل  .10تغییرات قیمت و زمان سفر نسبت به تغییر ضریب هزینهی سرمایهگذاری بهبود زمان سفر طریقه حمل ترکیبی
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شکل  .11تغییرات توابع تقاضا نسبت به تغییر ضریب هزینهی سرمایهگذاری بهبود زمان سفر طریقه حمل ترکیبی
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شکل  .12تغییرات توابع سود طریقههای حمل جادهای و ترکیبی نسبت به تغییر هزینههای جانبی طریقه حمل ترکیبی

هرچه نرخ مصرف سوخت کامیون برای حمل واحد کاال

سیاست استفاده از کامیونهای مدرن با مصرف سوخت پایین

در واحد مسافت ( 𝑢𝜃) کاهش بیشتری داشته باشد (به نرخ

در حمل و نقل جادهای

مصرف سوخت قطار 𝑎𝜃 نزدیکتر باشد) ،قیمت تعادلی هر دو

نرخ مصرف سوخت کامیونها در حمل و نقل جادهای

طریقه حمل جادهای و ترکیبی کاهش و زمان سفر تعادلی

کاال ،میتواند رقابتپذیری طریقههای حمل جادهای و ترکیبی

طریقه حمل ترکیبی افزایش خواهد داشت .همچنین کاهش

را تحت تأثیر قرار دهد .با ارتقای تکنولوژی تولید کامیونهای

𝑢𝜃 سبب افزایش تقاضا و سود طریقه حمل جادهای و کاهش

مدرن و پیشرفته ،میزان مصرف سوخت این وسایل نقلیه نیز

تقاضا و سود طریقه حمل ترکیبی میشود .در شکل  13تا شکل

تغییر نمودهاست.

 ،15نمودارهای تغییرات متغیرهای تصمیم و توابع تقاضا و
سود نسبت به تغییر هزینههای جانبی طریقه حمل ترکیبی (پس

قضیه  :7برای هر دو سناریوی  1و  2با لحاظ فرضیات

از مقداردهی پارامترها) نشان داده شدهاند .همچنین در شکل

پژوهش ،داریم:

0

𝑅𝑝𝜕
>0
𝑢𝜃𝜕
𝑞𝜕
> 𝜃𝜕 0 ،
𝑢

>0 ،
<

𝑅𝝅𝜕
𝑢𝜃𝜕

𝑝𝜕
𝑢𝜃𝜕

<0 ،
𝝅𝜕

𝑡𝜕
𝑢𝜃𝜕

<0 ،

𝑅𝑞𝜕
𝑢𝜃𝜕

 16تغییرات سود هر دو طریقه حمل جادهای و ترکیبی نسبت

،

به تغییرات نرخ مصرف سوخت کامیون و قطار نشان داده

و . 𝜕𝜃𝑀 > 0

شدهاست.

𝑢
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شکل  .13تغییرات قیمت و زمان سفر طریقههای حمل نسبت به تغییر نرخ مصرف سوخت کامیون در سناریوی 2
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شکل  .14تغییرات توابع تقاضای طریقههای حمل جادهای و ترکیبی نسبت به تغییر نرخ مصرف سوخت کامیون
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شکل  .15تغییرات توابع سود طریقههای حمل جادهای و ترکیبی نسبت به تغییر نرخ مصرف سوخت کامیون
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شکل  .16تغییرات توابع سود طریقههای حمل جادهای و ترکیبی نسبت به تغییر نرخ مصرف سوخت کامیون و قطار

 -4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،مسئله رقابت در بازار حمل و نقل کاال بین

جادهای کاهش خواهد یافت .سیاست کاهش هزینههای جانبی

طریقههای حمل جادهای (کامیون) و ترکیبی (کامیون-قطار-

طریقه حمل ترکیبی (هزینههایی غیر از هزینه سوخت ،همچون

کامیون) برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفتهاست .بسته به

هزینههای تخلیه و بارگیری و انبارداری در ایستگاههای ریلی

شرایط زیرساخت ریلی ،میزان اختالط شبکه ریلی ،ظرفیت

مبدأ و مقصد) ،قیمت تعادلی هر دو طریقهی حمل جادهای و

خطوط ریلی و قابلیت اطمینان زمانبندی قطارها ،دو سناریو

ترکیبی و زمان سفر طریقه حمل ترکیبی را کاهش میدهد و

(وجود سیستمهای ریلی منعطف و غیرمنعطف) مورد بررسی

سبب افزایش تقاضا و سود طریقه حمل ترکیبی و کاهش تقاضا

قرار گرفتند .قیمتهای حمل و نقل طریقههای حمل جادهای

و سود طریقه حمل رقیب آن (حمل جادهای) میشود .سیاست

و ترکیبی و زمان سفر طریقه حمل ترکیبی به عنوان متغیرهای

کاهش ضریب هزینهی سرمایهگذاری بهبود زمان سفر طریقه

تصمیم مسئله در نظر گرفته شدند .در سناریوی  ،1ساختار

حمل ترکیبی (بهبود شرایط زیرساخت ریلی و برنامهریزی

بازی به صورت تعادل نش است و هر سه متغیر به طور

حرکت قطارها به سمت سیستم ریلی منعطف) ،سبب کاهش

همزمان تعیین میشوند؛ در حالی که سناریوی  2ساختار

زمان سفر طریقه حمل ترکیبی ،افزایش قیمت طریقهی حمل

استکلبرگ دارد که در آن زمان سفر طریقه حمل ترکیبی به

ترکیبی و کاهش قیمت طریقه حمل جادهای میشود .در چنین

عنوان رهبر و قیمتهای حمل و نقل به عنوان پیروها میباشند.

شرایطی ،تقاضا و سود طریقه حمل جادهای کاهش مییابد و

برای هریک از سناریوها ،بازار رقابت حمل و نقل کاال مدل-

تقاضای طریقه حمل ترکیبی افزایش خواهد یافت .سیاست

سازی شد و مقادیر تعادلی قیمت ،زمان سفر ،تقاضا و سود

استفاده از کامیونهای مدرن با مصرف سوخت پایین در حمل

هریک از طریقههای حمل جادهای و ترکیبی به صورت توابعی

و نقل جادهای ،سبب کاهش قیمت تعادلی هر دو طریقه حمل

از پارامترهای مختلف مسئله محاسبه گردیدند .به عالوه ،در

جادهای و ترکیبی کاهش و افزایش زمان سفر تعادلی طریقه

پژوهش حاضر تأثیر سیاستهای مختلف فنی و اقتصادی بر

حمل ترکیبی میشود ،تقاضا و سود طریقه حمل جادهای را

بازار رقابتی مورد تحلیل قرار گرفتهاست .بر اساس نتایج

افزایش میدهد و کاهش تقاضا و سود طریقه حمل ترکیبی را

حاصله ،گذار از سناریوی ( 2وجود سیستم ریلی غیرمنعطف)

به دنبال خواهد داشت .نتایج پژوهش حاضر میتواند مورد

به سناریوی ( 1وجود سیستم ریلی منعطف) برای هر دو

استفاده گردانندگان شرکتهای لجستیک جادهای و ریلی و نیز

طریقهی رقیب نامطلوب است و سبب کاهش سود هر دو آنها

مدیران و سیاستگذاران حمل و نقل جهت تحلیل تأثیرات

میشود؛ هرچند این گذار سبب افزایش رضایتمندی بخش

سیاستهای مختلف فنی و اقتصادی بر بازار رقابتی حمل و

مهمی از مشتریان خواهد شد .بررسی سیاست افزایش قیمت

نقل کاال قرار گیرد.

سوخت نشان داد با اعمال این سیاست ،قیمت هر دو طریقهی
حمل و نیز تقاضا و سود طریقه حمل ترکیبی افزایش مییابد
و زمان سفر طریقه حمل ترکیبی و تقاضا و سود طریقه حمل
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اثبات لم :1
از آنجایی که 𝑝𝛽 𝜕𝑝2𝑅 2 𝜋𝑅 = −2منفی است ،تابع سود طریقه حمل جادهای 𝑅𝜋 نسبت به  𝑝Rمقعر است .همچنین ماتریس
𝑡𝛾−2𝛾𝑝 −
𝛾2
( است که با لحاظ فرض 𝑡 > 𝑀𝜆 یک ماتریس منفی قطعی
هشین تابع سود طریقه حمل ترکیبی 𝑀𝜋 برابر با )
𝑝𝛾4
𝑀𝜆−𝛾𝑡 −2
میباشد .از این رو ،تابع 𝑀𝜋 نسبت به 𝑀𝑝 و 𝑀𝑡 مقعر است□ .
اثبات قضیه :1
با توجه به لم  ،1بهترین پاسخ 1برای متغیرهای 𝑅𝑝 𝑝𝑀 ،و 𝑀𝑡 از حل شرایط مرتبه اول توابع سود هریک از دو طریقه حمل
جادهای و ترکیبی به دست میآید .با حل همزمان دستگاه معادالت ( 𝜕𝑝𝑀 𝜋𝑀 = 0 ، 𝜕𝑝𝑅 𝜋𝑅 = 0و  )𝜕𝑡𝑀 𝜋𝑀 = 0مقادیر تعادلی
قیمتهای حمل و نقل هر دو طریقه و نیز زمان سفر طریقه حمل ترکیبی ،یعنی معادالت ( )11تا ( )13به دست میآیند .با جایگزین
نمودن این مقادیر در معادالت ( )8( ،)3( ،)2و ( ،)9توابع تعادلی تقاضا و سود مطابق با معادالت ( )14تا ( )17به دست میآیند□ .
اثبات
) 𝐑𝐩( 𝐑𝛑 𝐱𝐚𝐦
𝐩
𝐑 {
) 𝐌𝐩( 𝐌𝛑 𝐱𝐚𝐦

()21

𝐌𝐩

قضیه :2
از آنجایی که 𝑝𝛽 𝜕𝑝2𝑅 2 𝜋𝑅 = −2و 𝑝𝛾 𝜕𝑝2𝑀 2 𝜋𝑀 = −2مقادیری منفی هستند ،قیمتهای تعادلی 𝑅𝑝 و 𝑀𝑝 حاصل شرایط
مرتبه اول ،بهترین پاسخها برای دو طریقه جادهای و ترکیبی (به عنوان پیرو) نسبت به یکدیگر محسوب میشوند .با حل همزمان دستگاه
معادالت ( )𝜕𝑝𝑀 𝜋𝑀 = 0 ، 𝜕𝑝𝑅 𝜋𝑅 = 0مقادیر تعادلی قیمتها محاسبه میشوند:
)) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑 (𝑄 + 𝛼 + 2𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 + 𝑡𝑀 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(2𝐷𝑅 𝛽𝑝 +
𝑝𝛽3
)) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑(2𝑄 − 𝛼 + 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 + 𝑡𝑅 𝛽𝑡 − 𝑡𝑀 𝛾𝑡 + 2𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝐷𝑅 𝛽𝑝 + 2
𝑝𝛾3

= ∗𝑅𝑝

∗
𝑀𝑝
=

با جایگزینی این مقادیر در معادله ( )7و سادهسازی ،تابع سود طریقه حمل ترکیبی ( 𝑀𝜋 به عنوان تابعی از 𝑀𝑡) به دست میآید:
2

̅ )2
𝑀𝑡 − 𝜆𝑀 (𝑡𝑀 −

)) 𝑝𝛽 𝑅𝐷 (−2𝑄 + 𝛼 − 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 + 𝑡𝑀 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝑑𝐷𝑀 𝛾𝑝 −

𝛾2

𝑝𝛾9

= 𝑀𝜋

2𝛾 2

با توجه به فرض 𝑡𝛾 ، 𝜆𝑀 > 4عبارت 𝑀𝜆 𝜕𝑡2𝑀 2 𝜋𝑀 = 9𝛾𝑡 − 2منفی است .از این رو ،مقدار تعادلی زمان سفر طریقه حمل
𝑝

𝑝

ترکیبی از شرایط درجه اول به دست میآید:
𝑀𝜆 𝑝𝛾 ̅
𝑀𝑡𝛾𝑡 (2𝑄 − 𝛼 + 𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 + 𝑡𝑅 𝛽𝑡 − 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝐷𝑀 𝜃𝑎 𝑓) + 𝜃𝑢 𝑓(𝐷𝑅 𝛽𝑝 − 𝑑𝐷𝑀 𝛾𝑝 )) − 9
𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛾𝑡2 − 9

𝑆𝑐.2
∗
𝑀𝑡
𝑀𝑡 =
=

Best Response1
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∗
𝑀𝑝 و نیز در معادالت ( )8( ،)3( ،)2و ( ،)9اثبات کامل میگردد□ .
با جایگذاری این مقدار در مقادیر ∗𝑅𝑝 و

اثبات قضیه :3
قیمت تعادلی حمل طریقه جادهای در سناریوی  )𝑝𝑅𝑆𝑐.1 ( 1برابر است با:
𝑝𝑅𝑆𝑐.1
) 𝑢𝜃) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝑓𝐷𝑀 𝜃𝑎 ) + 𝑓(2𝐷𝑅 𝛽𝑝 +
𝑀𝑡 𝛾𝑡2 (𝑄 + 𝛽𝑝 (𝑐̅𝑅 + 𝑓𝐷𝑅 𝜃𝑢 )) − 2𝛾𝑝 𝜆𝑀 (𝑄 + 𝛼 + 2𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
=
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛽𝑝 (𝛾𝑡2 − 6

قیمت تعادلی حمل طریقه جادهای در سناریوی  )𝑝𝑅𝑆𝑐.2 ( 2برابر است با:
𝑝𝑅𝑆𝑐.2
) 𝑢𝜃) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝑓𝐷𝑀 𝜃𝑎 ) + 𝑓(2𝐷𝑅 𝛽𝑝 +
𝑀𝑡 𝛾𝑡2 (𝑄 + 𝛽𝑝 (𝑐̅𝑅 + 𝑓𝐷𝑅 𝜃𝑢 )) − 3𝛾𝑝 𝜆𝑀 (𝑄 + 𝛼 + 2𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +
=
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛽𝑝 (𝛾𝑡2 − 9

قرار میدهیم:
)) 𝑢𝜃 𝑅𝐷𝑓 𝐴 = 𝛾𝑡2 (𝑄 + 𝛽𝑝 (𝑐̅𝑅 +
) 𝑢𝜃) 𝑝𝛾 𝑀𝐷𝑑 ̅ 𝛾𝑡 + 𝛾𝑝 (𝑐̅𝑀 + (1 − 𝑑)𝑓𝐷𝑀 𝜃𝑎 ) + 𝑓(2𝐷𝑅 𝛽𝑝 +
𝑀𝑡 𝐵 = 𝛾𝑝 𝜆𝑀 (𝑄 + 𝛼 + 2𝑐̅𝑅 𝛽𝑝 − 𝑡𝑅 𝛽𝑡 +

با توجه به شرایط شدنی شرایط شدنی (روابط ( )29( ،)19( ،)18و ())30

داریم(𝐴 − 3𝐵) < (𝐴 − 2𝐵) < 0 :

𝛾2

همچنین با توجه به فرض 𝑡𝛾 ،𝜆𝑀 > 4داریم:
𝑝

<0

1
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾(𝛾𝑡2 −9

<

1
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾(𝛾𝑡2 −6

→ − 6𝛾𝑝 𝜆𝑀 ) < 0

(𝛾𝑡2

< ) 𝑀𝜆 𝑝𝛾− 9

(𝛾𝑡2

در نتیجه با توجه به  𝛽𝑝 > 0داریم:
→ 𝑝𝑅𝑆𝑐.1 < 𝑝𝑅𝑆𝑐.2

𝐵𝐴 − 3
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛽𝑝 (𝛾𝑡2 − 9

<

𝐵𝐴 − 2
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾− 6

𝛽𝑝 (𝛾𝑡2

سایر روابط بین متغیرها ،توابع تقاضا و توابع سود سناریوهای  1و  2به طریق مشابه اثبات میگردد□ .
اثبات قضیه :4
برای سناریوی  2داریم:
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝜕𝑝𝑅 3𝐷𝑀 𝛾𝑝2 ((−1 + 𝑑)𝜃𝑎 − 𝑑𝜃𝑢 )𝜆𝑀 + 𝐷𝑅 𝛽𝑝 𝜃𝑢 (𝛾𝑡2 − 6
=
𝑓𝜕
) 𝑀𝜆 𝑝𝛾𝛽𝑝 (𝛾𝑡2 − 9
𝛾2

با توجه به فرض 𝑡𝛾 𝜆𝑀 > 4و نیز  0 < 𝑑 < 1و مثبت بودن مقدار سایر پارامترها داریم> 0 :
𝑝

سایر روابط برای هر دو سناریوی  1و  2و نیز قضایای  5و  6و  7به طریق مشابه اثبات میگردد□ .
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