
بررسي عوامل موثر بر انتخاب كانال توزیع : عنوان
 حمصوالت فوالدي

 ∗جواد ابراهیمیان
 مقدمه

 میالدي 2004 تا 1995 تولید کل فوالد جهان،  بین سال هاي 1براساس آمار موسسه بین المللی آهن و فوالد
کل تولید جهانی فوالد  دهم درصد از 8بر این اساس در حالیکه سهم ایران .  درصد رشد داشته است40بیش از 

 درصد، بیشترین سهم از تولید جهانی 9,4 و آمریکا با 10,6 درصد، ژاپن با  درصد 25است؛ چین  بیش از 
 درصد، از کل تولید جهانی فوالد  نسبت 2فوالد  را  در اختیار دارند و حتی ترکیه با  در اختیار داشتن حدود 

 .د را به خود اختصاص داده استبه ایران، سهم بیشتري از تولید جهانی فوال

 میالدي  بیش از 2004 تا  1995طی همین گزارش صادرات کل محصوالت فوالدي جهان،  بین سال هاي 
براین اساس ژاپن، .  درصد بوده است2,5در حالیکه سهم ایران در این رشد تنها .  درصد رشد داشته است55,5

 درصد، بیشترین سهم از 7,1 درصد و 7,9 درصد 9 درصد 9,1کره،  روسیه و آلمان هر کدام به ترتیب با 
 میالدي 2004سهم ایران از صادرات جهانی فوالد، در سال .  میالدي را داشته اند2004صادرات فوالد در سال 

 . درصدي  ترکیه، بسیار کم می باشد3,4 دهم درصد  بوده است که در مقایسه با سهم 3
(http://wwwR.Rworldsteel.orgR)  

  
 براساس آمار مرکز تجارت جهانی ارزش صادرات میلگرد تیرآهن نبشی و سایر مقاطع فوالدي طی Rهمچنین 
 ارزش صادرات این مقاطع در 2003 درصد رشد داشته است وتنها در سال 16 بیش از 2003 تا 1999سالهاي 

یکه آلمان با ارزش صادراتی در این میان در حال R. میلیارد دالر بوده است24,9کشورهاي گوناگون بیش از 
 درصد از ارزش کل را 8 میلیارد دالر، 2,1 درصد و ایتالیا با ارزش صادراتی معادل 12 میلیارد دالر، 3,1معادل 

 میلیون دالر صادرات کمی بیش از یک دهم درصد از ارزش کل 3به خود اختصاص داده اند؛ ایران تنها با 
ر دارد و میانگین سهم ارزش صادرات ایران از این محصول طی صادرات جهانی این محصول را در اختیا

  . هزارم درصد بوده است19 تنها 2003 تا 1999سالهاي 
R   

(http://www.interacen.org/tradstat R)  
R  

می  تسهیل  راواسطه ها ،سازمان و یا افرادي هستند که امرانتقال مالکیت از  تولید کننده به مصرف کننده نهایی
اغلب مقدار و ، واسطه موجب ایجاد مطلوبیت زمانی،مکانی،مالکیت براي مصرف کننده نهایی می گردد .کنند

با گستردگی تنوع و مقدار مورد نیاز مشتري تفاوت   که توسط یک موسسه تولید می گرددتنوع کاالهایی
تولیدات یک موسسه و انواع  کلیه اقالم مورد نیاز یک مشتري توسط یک تولید کننده ساخته نمی شود.دارد

بنابراین براي سهولت کار توزیع به واسطه نیاز است تا تولیدات مختلف  .توسط یک مشتري مصرف نمی شود
این عمل .را جمع آوري، در اندازه هاي مورد نیاز مشتري تقسیم،و به صورت ترکیب هاي متفاوت توزیع نماید

 .)1378 ،رنجبریان( توزیع می نامند) برابري    (را تمرکز

                                                
 كارشناسارشد مدیریت بازرگاني ∗

1- International Iron and Steel Institution (IISI)   

http://www.interacen.org/tradstat


طه تعداد روابط سبدون وا .یابد ی افزایش مي هزینه ها بهره وریهمچنین با کاهش حجم کارها و انتقال برخ
اگر چه وجود واسطه،موجب .  و او نیازمند نیروي فروش گسترده اي خواهد بودزیاد شدهتجاري تولید کننده 

یع توسط تولید کننده به انجام برسد  در صورتیکه وظایف مربوط به توزلیکن افزایش قیمت محصول می گردد،
کاتلر (  دهدیاحتماال هزینه تمام شده افزایش خواهد یافت و این به نوبه خود قیمت فروش را افزایش م

 .)1376آرمسترانگ، 

 بر قراري ارتباط مستقیم میان ،اما گاهی ،خواهد داشت هزینه در بر،البته این امر صحت دارد که وجود واسطه
می توان واسطه را حذف  چه در نهایت اگر . هزینه بیشتري در بر خواهد داشت و خریدار نهایی،تولید کننده 

  این وظایف را   .)1378 ،رنجبریان(کرد اما وظیفه یا کاري را که واسطه انجام می دهد را نمی توان حذف کرد
 کسانیکه باید این وظایف را  بو جود آید؛ي بیشتری به گروه دیگر انتقال داد تا اثر بخشی توان از گروهیم

انجام ). 1383، یروستا، ونوس و ابراهیم( مشتریان باشندی توانند در بین تولید کنندگان یا حتیبرعهده بگیرند م
 بین اعضا تقسیم شوند که آنها قادر به ياین وظایف مستلزم تخصیص منابع و هزینه است لذا باید به گونه ا

  ).   1376کاتلر و آرمسترانگ، ( مصرف کننده مهیا شود يبرا] و ارزش[ از کاال انجام آن باشند و بهترین ترکیب
RR  

R 
وظایفی که براي رسیدن به هدف نهایی توزیع توسط اعضاي ) 1996( 2 و کوهلن االنصاري،از دیدگاه استرن

رسی وظایف، کانال انجام می گیرد مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سیستم توزیع می باشند، از این منظر، بر
  .روابط و جریانات موجود در بین اعضاي کانال مهم و ضروري می باشد

، کانال توزیع را بر اساس چهار جریان به صورت زیر )2001 (3 با توجه به تحقیقات نوز، زوربیر و کامپوپار
  .تعریف می نماییم

• Rجریان کاال و خدمات  
• Rجریان روابط R 

• Rجریان اطالعات  
• Rپرداخت هاجریان   

R مرتبط با کانال توزیع قرار دارد و تجزیه و تحلیل آن بدون توجه درونیالبته این چار جریان در گستره عوامل 
با . امکان پذیر نمی باشد.... به عواملی چون مشتریان، محیط هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی غالب و

اري انجام شده است؛ در این مطالعه سعی شده توجه به مطالعات گسترده اي بر روي بحث حمل ونقل و انبار د
همچنین براي . با تفکیک این موضوع از کانال توزیع بیشتر به مباحث نرم افزاري مرتبط با آن پرداخته شود

تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده شناخت اعضاي کانال، وظایف، کارکرد ها و روابط بین آنها الزم 
  .وضروري می باشد

Rو  صادرات محصوالت فوالدي  تعیین عوامل موثر بر کانال توزیع از کلی در این تحقیق بعد در یک نگاه
 به طبقه بندي کلی همه عوامل موثر براساس روش  از طریق روش غربالسازي فازيهر عامل موثر ارزشگذاري
Rmeanskطبقه بندي  −Rپرداخته است .  

                                                
- Stern, Elansary  and Coughlan 2  

3- Neves, Zuurbier and Campopar  



 جامعه آماري
ل خبرگان و کارشناسان صادرات  تولید کنندگان داخلی محصوالت فوالدي جامعه آماري تحقیق شام

تخت ومقاطع فوالدي، همچنین، کارشناسان فروش و صادرات توزیع کنندگان داخلی و خارجی محصوالت 
الزم به ذکر است  . می باشدفوالدي تخت و مقاطع فوالدي با متوسط بیش از بیست هزار تن مبادله ساالنه ،

  HUcom.mesteel.wwwUH مربوط به تولید کنندگان و توزیع کنندگان از طریق سایت اینترنتی ولیه ااطالعات
  .جمع آوري شده است

 ادبیات موضوع
 مختلف چهل و نه عامل از میان عوامل موثر  بر کانل توزیع ي دیدگاه هایدر مطالعه حاضر و براساس بررس

این دیدگاه ها اصوال به دودسته قابل طبقه بندي می باشند گروه اول .  قرار گرفته اندیخاب شده و مورد بررسانت
نظریاتی است که بیشتر به بررسی روابط، جریانات و وظایف بین اعضاي کانال، به عنوان عوامل تاثیر گذار بر 

 بر این اساس  . ر کنار عوامل داخلی می پردازندکانال توزیع پرداخته اند و دسته دوم به بررسی عوامل محیطی د
  . پرداخته شده است موثر در  انتخاب آنهاي هاي این عوامل و تئوریدر ذیل به بررس

شناخت کانال توزیع و تشخیص تفاوت آن   اهمیت در بررسی کانال توزیع کاال و خدمات،نکته حائزاولین 
) 1378(در این راستا بهتر است به دیدگاه رنجبریان.  می باشدنسبت به فعالیت هاي جنبی مرتبط با توزیع کاال

یک کانال توزیع همیشه   .گیرد ، انتقال مالکیت محصول صورت می درطی مسیر کانال توزیعکه"اشاره شود 
بانک ها و مؤسسات حمل و نقل که نقش عمده اي درمذاکره انتقال .شامل تولید کننده و مصرف نهایی است 

 باید بین لذا . کانال توزیع محسوب نمی شوند  ازجمله  اعضا،دهند  د و فقط خدمات ارائه میمالکیت ندارن
  ". مالکیت و کانال توزیع فیزیکی کاال تفاوت قائل شد،کانال

  : دیدگاه هاي مرتبط با نظر گروه اول
اي کانال انجام وظایفی که براي رسیدن به هدف نهایی توزیع توسط اعض) 1996(از دیدگاه استرن واالنصاري

می گیرد مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سیستم توزیع می باشند، از این منظر، بررسی وظایف، روابط و جریانات 
این عوامل ) 2001(از دید گاه نوز، زوربیر و کامپوپار،  .موجود در بین اعضاي کانال مهم و ضروري می باشد

 کاتلر و   مالی و اطالعات قابل تقسیم بندي می باشد، ارتباطات، تبادل، کاال و خدمات در چهار جریان
  دوجریان دیگر شامل جریان فیزیکی کاال و جریان تبلیغات پیشبردي را نیز به این عوامل)1376(آرمسترانگ

اضافه می کنند که البته با توجه به اینکه با تعریف ما از حدود کانال توزیع به راحتی می توان آن را نادیده 
  شان در مطالعه اي دیگر و طی بررسی عوامل موثر بر طراحی کانال توزیع به عواملی چون، پشتیبانیای.گرفت

درصد سهم شرکت از بازار، موضع ،  ویژگیهاي بازار مورد نظرخدمات، حجم خرید، عدم تمرکز بازار،
  کانال توزیع ، تجزیه و تحلیل عوامل محیطی، مشخصات کاال، مشخصات واسطه ها، برسی محصول در بازار

رقبا، توانایی ها ومهارتهاي شرکت، زمان انتظار و تنوع کاال؛ اشاره کرده تاکید می نمایند که شناخت این 
  . عوامل در کنار درك توانایی ها، منابع و تجربیات سازمان در طراحی درست کانال توزیع موثر خواهند بود

تصرف فیزیکی، تغییر مالکیت، مذاکره، تامین مالی، : لاین عوامل شام)1952( از دیدگاه وایل و همکارانش   
  .پذیریش ریسک سفارش و ریسک پرداخت می باشد



 خدمات مربوط ی به انجام رسید، تضمین کیفیت و ارایه برخ1997 در سال ي مطالعه ایپترسون و همکارانش ط
ید به این عوامل اضافه نموده اند  جد عنوان مواردرا به مصرف کننده را به...   ويبه آموزش ، تعمیر و نگهدار

   .که با توجه به ماهیت محصوالت فوالدي، به عنوان کاالي مورد بررسی، کمتر مورد توجه این مطالعه می باشد
 این عوامل را در قالب وظایف کانال توزیع و از دو دیدگاه تولید کننده و )1383(یروستا، ونوس و ابراهیم

  . داده اندتوزیع کننده مورد بررسی قرار 
، تقسیم ي مشتري خواسته هایپیش بین:  وظایف واسطه به عنوان کارگزار خریدار، شاملاز دید گاه ایشان،

 و جورکردن محصول، تهیه منابع يمقادیر بزرگ محصول، ذخیره کردن و نقل و انتقال محصول، طبقه بند
 . باشدی م،رات، قابل دسترس کردن محصول،ضمانت کردن محصول و مشارکت در مخاطیمال

 مصرف کنندگان، يتفسیر خواسته ها:  تولید کننده عبارتند ازيو این وظایف به عنوان کارشناش فروش برا
 محصوالت، مذاکره با ي و درجه بنديفراهم کردن اطالعات بازار، ترفیع محصوالت تولید کننده،طبقه بند

  . مخاطرات و مشارکت دریمشتریان، انبار کردن تولیدات،تهیه منابع مال
 دهد ازیک کانال معین ی اغلب ترجیح مخریداردلیل اینکه یک ) 2002( دون و مک کورکل ياز دیدگاه ر

ه به اوتحمیل می شود،  کی کند و تالشی انتظار صرف مي که برایدر عوض کانال دیگر کاال تهیه کند، به زمان
و بررسی ریسک هاي احتمالی هر کانال خریدار با مقایسه بین پول، وقت، پاداش هاي ذهنی . بستگی دارد

  . توزیع اقدام به گزینش آن کانال می نماید
بر این مبنا تولید کننده می . در کانال توزیع اشاره کرده اندانتقال هزینه ها به عامل  )1990 (بی لو و وي هیج 

را به توزیع کننده .... تواند برخی هزینه هاي مربوط به انبارداري، ریسک هاي احتمالی، جستجوي مشتریان و 
  .گان منتقل کرده عملکرد خود را بهبود بخشد

،قدرت یا به کار گیري قدرت در کانال توزیع توسط تک تک اعضاي کانال )1996(از دیدگاه ویلکینسون 
سازمانها رفتار خود در . اي تاثیر گذاري بر رفتار یا تصمیمات یکی یا سایر اعضاي کانال اعمال می گرددبر

سه عامل اصلی براي درك . رابطه با یکدیگر را متناسب با قدرتی که دارند یا اعمال می کنند، تنظیم می نمایند
ی که انتظار می رود در آینده به دست اعمال قدرت از طرف اعضاي کانال توزیع عبارت است از، پاداش های

آید؛ هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیمی که با آنها روبرو خواهند شد و ادراك نسبت به قدرت خود و سایر 
  .اعضاي کانال توزیع

  : دیدگاه هاي مرتبط با نظر گروه دوم
بر شبکه توزیع بیشترین تاثیر  ومیزان اعمال کنترل یشناخت شرایط رقابت) 1991(ازدیدگاه روزنبلوم و الرسن 

 بازار نمایانگر توسعه ی باشد  همچنین شرایط رقابتی مدیریت مربوط؛ دارا مي را بر کانال های احتماليگذار
 باشد که به طور حتم بر ساختار و ی قدرتمند آنها مي اقتصادي کشور ها و در نتیجه زیر ساخت هاياقتصاد
، ریسک تغییرات ی سیاسيه عالوه دولتها نیز از طریق قوانین، ریسک هاب . توزیع تاثیر خواهد داشتيبهره ور

 جنوب آسیا و غیره و در نهایت ي مانند؛ اتحادیه اروپا، اتحادیه کشور هاي اقتصادينرخ ارز، ایجاد ائتالف ها
  . ریسک تغییر نرخ ارز، بر محیط بازار تاثیر گذار خواهند بود



دسته .کانال توزیع، تحت تاثیر سه دسته عوامل کلی، شکل می گیرد) 1995( و ریانس جرفیساز نقطه نظر گری
اول عوامل تاثیر گذار بازار می باشند که از ویژگی هاي مشتریان و بازار نشات می گیرد؛ دسته دوم، عوامل 
تاثیر گذار ناشی از استراتژي هاي شزکت می باشند که از استراتژي هاي شرکت و ویژگی هاي محصول نشات 

گیرند؛ در نهایت عوامل محیطی چون تکنولوژي اطالعات و ارتباطات، روابط قدرت و مسایل فرهنگی می 
  .دسته سوم این عوامل را تشکیل می دهند

 جتزیه و حتلیل داده هاي حتقیق
 تجزیه و تحلیل ، مرحله بعدي فرایند تحقیقآنها گردآوري اطالعات مورد نیاز و طبقه بندي  پس از
ر این مرحله با استفاده از روش ها و  نرم افزار هاي ذکر شده در فصل سوم، اقدام به تجزیه و د. اطالعات است

الزم به ذکر است . تحلیل داده ها نموده و در این فصل به صورت جداول و شکل هاي مختلف ارایه می گردد
  .که داده ها در چهل طبقه، رتبه بندي شده اند

انجام می ر این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس سه گام همانطور که در فصل سوم تشریح شد د
  .گیرد

 ایجاد اجماع در نظرات کارشناسان صادرات  جهتروش غربال سازي فازيگام اول  شامل  استفاده از 
داده هاي خروجی از گام اول که به  در گام دوم نیز. تولید کننده، کارشناسان توزیع کننده و افراد خبره است

   . به مقادیر عددي تبدیل می شودیاگر گزاره هاي زبانی فازي هستند به کمک تابع ارزش فازي صورت
؛ در گام سوم، به کمک xبا توجه به تنوع در پاسخگویان به پرسش هاي تحقیق و ماتریس گام سوم، 

  .   پرداخته می شودkmeansتکنیک طبقه بندي 
بعد اول، .  ، هر عامل بر مبناي سه بعدشکل می گیرد)xماتریس(وجه به ماتریس به دست آمده با ت

این داده ها به صورت . ارزش فازي هر متغییر از نقطه نظر کارشناسان فروش توزیع کنندگان خارجی می باشد
بر .  نمایش داده شده استع کننده خارجی ارزش فازي هر متغییر از دیدگاه کارشناسان صادرات توزیشکل

اساس این شکل عواملی چون؛ اعتماد به محصوالت تولید کننده، هزینه هاي انتقالی تبلیغات و انبارداري، شکل 
 عدم عالقه ظاهري محصوالت، تبادل اطالعات، اعمال کنترل تولید کننده بر قیمت ها، مشاوره با تولید کننده،

  و اعمال کنترل تولید کننده بر رفتار خرید توزیع کنندگان از ا عرضه کنندگان جدید ارتباط بي برقراريبرا
در مقابل عواملی چون؛ کسب حق امتیاز، داشتن گواهینامه کیفیت، . بیشترین امتیاز برخوردار بوده اند

اي تاخیر در پراکندگی بازار توزیع کننده، عالقه مندي براي ایجاد سایت اینترنتی مشترك، برنامه ریزي بر
  .تحویل کاال و سرعت پاسخگویی باال، کمترین امتیاز را داشته اند
بیشترین میانگین امتیاز ها، به تر تیب به عوامل  از دیدگاه کارشناسان فروش توزیع کنندگان خارجی،

 مربوط به گروه جریان مالی و پرداخت ها، عوامل مربوط به گروه جریان روابط و عوامل محیطی، اختصاص
بعد دوم، منعکس کننده ارزش فازي هر متغییر از نقطه نظر کارشناسان صادرات توزیع کنندگان . یافته است

  . داخلی، می باشد
ارزش فازی هر متغیري از دیدگاه کارشناسان صادرات  براین اساس

بر عواملی چون؛ هزینه هاي انتقالی انبار داري، اعمال کنترل تولید کننده  ؛توزیع کننده داخلی



در . قیمت، فضاي مجازي خاص هر مشتري و موقعیت مکانی بیشترین امتیاز ها را به خود اختصاص داده اند
حمصوالت مقابل عواملی چون؛ روابط غیر رسمی، تغییرات نرخ ارز، سرعت پاسخگویی و اعتماد نسبت به 

از دیدگاه کارشناسان  .تولید کننده، کمرتیت امتیاز ها را داشته اند
بیشترین میانگین امتیاز ها، به تر تیب به عوامل مربوط به گروه جریان مالی و   توزیع کنندگان داخلی،صادرات

 بعد سوم .پرداخت ها، عوامل محیطی و عوامل مربوط به گروه جریان اطالعات، اختصاص یافته است
  که اطالعات مربوط تشکیل شده استارزش فازي هر متغییر از نقطه نظر افراد خبره از xماتریس

.  نمایش داده می شود در آن  ارزش فازی هر متغیري از دیدکاه افراد خربه
و  ارزش فازی هر متغیري از دیدکاه افراد خربهشباهت فراوانی بین شکل ظاهري 

ارزش فازی هر متغیري از دیدگاه کارشناسان صادرات   ظاهريشکل
بر اساس دید گاه افراد خبره عواملی چون؛ اعتماد به . شود، دیده می  توزیع کننده خارجی

محصوالت تولید کننده، هزینه هاي انتقالی انبارداري، هزینه هاي انتقالی بیمه و حمل و نقل، تبادل اطالعات، 
مشاوره با تولید کننده، کنترل تولید کننده بر  رفتار خرید توزیع کنندگان و کنترل تولید کننده بر قیمت 

ترین ارزش ها را به خود تخصیص داده اند و در مقابل، بسته بندي، موقعیت تحویل کاال، تمایل مشتریان در بیش
استفاده از پول الکترونیک، فضاي مجازي خاص هر مشتري و پاسخگویی سریع کمترین ارزش ها را کسب 

ه عوامل مربوط به گروه جریان مالی و بیشترین میانگین امتیاز ها، به تر تیب ب از دیدگاه افراد خبره  .نموده اند
پرداخت ها، عوامل مربوط به گروه جریان روابط و عوامل مربوط به گروه جریان اطالعات، اختصاص یافته 

  .است

 .x منایش سه بعدی ماتریسشکل، 
 

 را xطالعات ماتریس اودار سه بعدي از م یک نxمنایش سه بعدی ماتریس شکل
نمایش می دهد که در آن هر نقطه نمایانگر یکی از عوامل چهل و نه گانه در فضاي سه بعدي می باشد و 

  ارزش فازي هر متغییر از نقطه نظر افراد خبرهها؛  xمحور .  فضاي سه بعدي به صورت زیر تعریف می شود
  . ارزش فازي هر متغییر از نقطه نظر کارشناسان صادرات توزیع کنندگان داخلی  ها؛y محور 



  . ها؛ ارزش فازي هر متغییر از نقطه نظر کارشناسان فروش توزیع کنندگان خارجی، می باشدzمحور 
 این رتبه بندي بر اساس چهل طبقه  .است kmeansیکتکنو در نهایت ماتریس رتبه بندي داده ها بر مبناي 

  .انجام گرفته است
عوامل پویایی بازار و استقالل عمل تولید کننده در پایین ترین طبقه و عوامل اعتماد  ؛ اساس اینبر

یع کنندگان در نسبت به محصوالت تولید کننده، مشاوره با تولید کنندگان و اعمال کنترل بر رفتار خرید توز
  . باالترین طبقه، قرار گرفته اند

 پیشنهاد های حتقیق
با تو جه به اینکه زیر مجموعه عوامل مرتبط با جریان روابط از مجموعه عوامل موثر بر انتخاب کانال  •

توزیع این پژوهش، در میان سایر عوامل تاثیر گذار بر انتخاب کانال توزیع، از اولویت بیشتري 
پیشنهاد می شود در طراحی کانال توزیع بر برقراري روابط کارا و موثر بیشتر تاکید . برخوردار است

  .شود
با توجه به اینکه از نقطه نظر توزیع کننده، عوامل مربوط به هزینه هاي قابل انتقال جز اولویت هاي  •

اساس اولویت هاي تولید کننده از این حربه و بر . باالي توزیع کننده شناخته نشده اند پیشنهاد می شود
 .ذکر شده براي افزایش بهره وري سیستم توزیع خود استفاده کند

با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد کیفیت محصوالت جز مهمتریت دغدقه هاي توزیع  •
براین اساس پیشنهاد می شود، در طراحی کانال توزیع این عامل کامال لحاظ . کنندگان می باشد

 .گردد

اي نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می رسد  ساختار قدرت در کانال توزیع بیشتر به نفع تولید بر مبن •
کننده باشد از اینرو پیشنهاد می شود، تولید کننده با استفاده از این فرصت براي ایجاد هماهنگی هر 

 .چه بیشتر در کانال توزیع، استفاده نماید

ط با جریان روابط و توانایی تولید کننده براي تاثیر گذاري با توجه به اهمیت زیر مجموعه عوامل مرتب •
بر توزیع کنندگان پیشنهاد می شود تولید کننده اقداماتی را براي تشکیل ائتالف در کانال توزیع به 

 .اجرا در آورد
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