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 چكيده

هـاي  كـاهش هزينـه   بـراي  حلـي راه كـردن  پيدا هابنگاه مشكالت ينتر مهم از امروزه يكي
يابي ي مكانها مدل ي شهري است. پايه جمعيت افزايش و شهرها ونقل با توجه به گسترشحمل

گرد در ساحل است. در فروش دورهرقابتي مدل ارائه شده توسط هاتلينگ در خصوص دو بستني
 ي كننـده هاتلينگ، اما با در نظر گرفتن دو نوع مصـرف  ي اين مقاله با در نظر گرفتن مدل اوليه

د كه در صورت وجـود  ده مي. نتايج نشان ه استتجربه به تحليل نتايج پرداخته شدباتجربه و بي
دو بنگاه (ارائه دهنده غـذاي متمـايز)،   تجربه توابع تقاضاي تجربه و بي با ي كنندهدو نوع مصرف

كننـدگان باتجربـه نيـز بسـتگي     به مطلوبيت كسب شده از يك نوع غذاي خاص و تعداد مصرف
ــيدارد.  ــايالت     همچن ــاوت در تم ــل تف ــه دلي ــد ب ــرار بگيرن ــه ق ــك نقط ــاه در ي ــر دو بنگ ن اگ

ه اسـتراتژي  هاي تعادلي يكساني را تقاضـا نخواهنـد كـرد. در حـالتي كـ     قيمت ،كنندگان مصرف
در و  خواهد داشـت ها انتخاب هر دوي قيمت و مكان باشد، هيچ تعادلي براي بازي وجود ن بنگاه

تـر  كاالي مرغوب) به مركز نزديك ي (توليدكننده 1ونقل بنگاه هاي حملبا افزايش هزينه نهايت
 (توليدكننده كاالي نامرغوب) از مركز دورتر خواهد شد. 2شده و بنگاه 

 JEL : C62 ,D50 ,D11, C02, L11 طبقه بندي
 نش عمومي، مدل هاتلينگ، تعادل دلكنندگان، تعايابي، انواع مصرفمكان: هاي كليدي هواژ

  

                                                            
 ي مسئول، تلفن تماس  *. نويسنده
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 مقدمه -1
هـاي موجـود در   يافتن مكان بهينه براي بنگاهي كه در شرايط رقابتي با ساير بنگاه

يـابي در شـرايط   ه از مكـان . هـدف بنگـا  شـود  ه ميديناميابي رقابتي بازار قرار دارد مكان
ي از تر بزرگآوردن سهم  دست بهرقابتي دست يافتن به اهدافي مانندكسب سود بيشتر، 

باشـد. بـا وجـود رقابـت بسـيار شـديد ميـان        هاي توزيع كاال و ... ميبازار، كاهش هزينه
 گيري وجود ندارد و هر تصميم اشـتباه جايي براي اشتباه در تصميم ،هاي اقتصادي بنگاه

زاده و ترهنـده،   هـا داشـته باشـد (حميـدي    قابل جبراني بـراي بنگـاه  غير تواند عواقبمي
يـابي رقـابتي و افـزايش    اخير در الگوهاي مكـان  ي ). تغييرات چشمگير چند دهه1391

ها را وادار به رقابت با ساير رقبا كرده روزافزون اين تغييرات و رقابتي شدن محيط، بنگاه
 ابزارهـا و  درايـن راسـتا اسـتفاده از   فزايش سهم بازاري تالش كننـد.  تا براي حفظ بقا و ا

(بـاقري   ها بسيار مؤثر اسـت تحقق اهداف بنگاه يابي دري مناسب و صحيح مكانها روش
گيري فروض كار به يابي نيزمكان درستگيري روش كار به ي ). الزمه1391نژاد و نيكنام، 

ين ايـن واقعيـات   تـر  مهـم هد داد. يكي از واقعي است كه پايه و اساس بحث را شكل خوا
كاالي مورد نظرشان را نخرند،  اگركنندگان با انواع ترجيحات است كه وجود انواع مصرف

 از مطلوبيتشان كاسته خواهد شد. 
اند  دهكرها را بررسي در ادامه به تعدادي از مطالعات مختلفي كه انتخاب مكان بنگاه

عوامـل مـؤثر بـر    )، در پژوهشي با عنـوان  1391فرخي (شد: نصراللهي و قهاشاره خواهد 
هاي صنعتي جديـدي كـه    مام بنگاه، تهاي صنعتي از ديدگاه رفتارگرايان يابي بنگاه مكان
نـد.  ا هتأسيس شده بودند را در نظر گرفتـ  در استان يزد 1380-1389زماني ي  دورهطي 

اند تا در نزديكـي   داشتههاي خصوصي تمايل  كه بنگاه دده ميها نشان آننتايج پژوهش 
 ،هاي با اندازه بزرگ و متوسـط  شهرهاي بزرگ مستقر شوند. اين در حالي است كه بنگاه

يـابي  )، در پژوهشي با عنوان مكان1391مقدم ( .شوند تمايل دارند دور از شهرها مستقر 
ده  ي دورهي الجيت و پروبيت چندگانـه در يـك   ها مدلبه ارائه  ،صنايع در فضايي نابرابر

آوري اطالعات به روش ميـداني  مطالعات پيشين، اطالعات اسنادي و جمعبراساس ساله 
. در نهايت مكان ه استهاي آذربايجان غربي و شرقي پرداختدر صنايع قند و شكر استان

 . ها مشخص شده استه قند در اين استانبهينه براي احداث كارخان
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هـاي  يـابي نماينـدگي  يك بـه مكـان  )، در تحقيقي تئور1395سليميان و شهبازي (
 2چـن و ريـوردان   1ها با بسط مدل پرهند. آنا ههاي برابر پرداختفروش در مدل با خيابان

تر كردن ايـن  گرايي و نزديكبه واقعي ،)2013( 3) و همچنين ليجسن و رجياني2007(
فـروش   هـاي نماينـدگي  ي ند كه مكان بهينها هنشان داد ه ومدل به دنياي واقعي پرداخت

هـاي  كنندگان براي هر واحد كـاال، هزينـه  گذاري مصرفها، ارزشتابعي از تعداد خيابان
هـاي ايجـاد نماينـدگي    كنندگان واقع بر روي خيابـان و هزينـه  ونقل، تعداد مصرفحمل

 فروش است. 
ه يابي در كره عنوان كرد)، در پژوهشي با عنوان سياست مكان1986( 4بانك جهاني

بهينه براي استقرار صنايع كوچك، مركـز شـهرها و بـراي صـنايع بـزرگ      كه مكان  است
يابي رقابتي  )، در پژوهشي با عنوان مكان2001( 5محدوده خارج از شهرهاست. دارلينگ

يابي رقـابتي  يابي به بازار مصرف اروپا، به اهميت مكانآميز و كليدي براي دستموفقيت
مك به مديران بازاريابي براي دست يافتن به . در اين تحقيق مدلي براي كه استپرداخت

شـرايط وجـود يـك تعـادل     ، )2009( 6مكان بهينه در بازار اروپا ارائه شده است. رجياني
هـا بـه وسـيله    مكان از مدل پره در شرايط تحويل محصول كه در آن تمـام پـره   -قيمت
يـن حالـت، يكـي از    كه در تعـادل ا  ه استو نشان داد هاند، ارائه كردها اشغال نشدهبنگاه
ها تمركـز  ها در گوشهساير بنگاه كه حاليدر ،همه محصوالت باشد ي كنندهها عرضهبنگاه

يابي در يك بازار خطـي كـه   )، سياست بهينه مكان2012( 7كنند. شويدو و همكارانمي
و بـه حـل آن بـا     هتقاضا در طول آن با توزيع يكنواخت پراكنده شـده را در نظـر گرفتـ   

 ند. ا هخالص نش و تعادل اشتاكلبرگ پرداختاستراتژي 
يابي رقابتي و انحصـاري بـا اطالعـات نـاقص     )، به مكان2012( 8سيداني و همكاران

نـد.  ا همتغيرهاي تصميم در نظر گرفتـ  عنوان بهمشتريان از كيفيت را  ي و فاصله هپرداخت
آوردن بيشـترين  دسـت  منظور بـه  ها ابتدا هر بنگاه بهترين كيفيت خود را بهدر روش آن

يـابي    دوم با كمترين فاصله از مشـتري بـه مكـان   ي  مرحلهكند و سپس در سود ارائه مي
                                                            
1. Spoke Model 
2. Chen & Riordan 
3. Lijesen &  Reggiani 
4 .World Bank  
5. Darling, J. R. 
6. Reggiani, C. 
7. Shiode et. al 
8. Saidani et. al 
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اجتماعي در انحصـار دوجانبـه را    ي )، مكان بهينه2014( 1پردازد. كايرون و همكاران مي
هـا   ند. آنا هاند در نظر گرفتغيريكنواخت توزيع شده طور بهكنندگان در حالتي كه مصرف

نـد  ا هها را محاسبه كرده و نشان داديش رفاه ناشي از تنظيم مقررات براي مكان بنگاهافزا
مقـررات   كـه  حـالي دركنندگان متفاوت خواهـد شـد،   كه چگونه اين رفاه با توزيع مصرف

هاي متقارن كـافي  كنندگان در توزيعتنظيم مكان بنگاه براي حداكثر كردن رفاه مصرف
رفاه بهينه اجتمـاعي   تأمينمقررات تنظيم قيمت نيز براي  هاي نامتقارناست، در توزيع

هاي  )، در تحقيقي با عنوان انتخاب مكان با داده2015( 2. دانالت و همكارانباشد ميالزم 
هـاي  ، يك روش پيشنهادي را براي مقابله با مشكالت اوليه در انتخاب مكانWiFiطولي 

 3نـد. نيـوين و همكـاران   ا هه به كار بـرد دانشگا ي در محوطه WiFiپذيرايي با روش اثرات 
انتخـاب مكـان بـا رويكـردي نـوين،       ي )، در پژوهشي با عنـوان تحقيقـي دربـاره   2016(

هـا  بندي كـرد. آن  توان عوامل مؤثر بر مكان را در دو گروه دستهند كه ميا هپيشنهاد كرد
را تحليل  1975الملل و مديريتي از سال چاپ شده در مجالت تجارت بين ي مقاله 151

 ي تواند با ارائـه ند كه اين رويكرد ميا هها عنوان كردند. آنا هكرده و به نتايج مذكور رسيد
 تحقيقات بعدي در مورد تصميمات درباره مكان را بهبود بخشد. ،مدلي توصيفي
يـابي از فـروض       ي مكـان هـا  مـدل ها اين است كه همواره در ين بحثتر مهميكي از 

يـابي  ي مكـان هـا  مدلساير  ي كه پايه ها مدلده شده است. يكي از اين سازي استفاساده
يـابي وجـود دارد، مـدل    است و همواره اثري از آن در سـاير كارهـاي مربـوط بـه مكـان     

يابي، در جهت بهبود يك يا چنـد فـرض از   است. بيشتر تحقيقات بعدي مكان 4هاتلينگ
ين نكته در تر مهمباشد. تر ميدن آن در سطح عموميكرفرضيات مدل هاتلينگ و مطرح 

ي مكـان رقـابتي ذاتـاً ناپايـدار هسـتند و بـا       هـا  مـدل ها اين است كـه  سازياين عمومي
ين تغيير در يك فرض يا يك پارامتر نتايج كامالً متفاوتي حاصـل خواهـد شـد    تر كوچك

ه )، در بررسي مشاغل زود بازده نشان داد1999( 5). مالنيفي1393(ماكويي و همكاران، 
ها پـس از دو سـال،   درصد آن 30ها در سال اول و حدود درصد آن 50كه بيش از  است

اندازي اين مشاغل،  آورند. با اينكه در آغاز راه شوند و به شغل ديگري رو مي ورشكسته مي
مهم مكـان سـبب    ي توجهي به مسئله ولي بي ،شود تمام جوانب ارايه خدمات بررسي مي

                                                            
1. Kieron et. al 
2. Danalet, et. al. 
3. Naveen et. al 
4. Hotelling, H. 
5. Melaniphy, J. 
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 ،ماند ه سوددهي مورد نظر نرسد و از رسيدن به هدف خود باز شود تا واحد توليدي ب مي
و يـابي بهينـه)، الزم دارد تـا از فـروض     اي كه تا اين اندازه اهميت دارد (مكانلذا مسئله

د و تصميمات درست و بهينه را اجرا كنـ  د تا بنگاه بتواندتر استفاده كنپارامترهاي واقعي
 به سوددهي مورد نظر برسد. 

يكنواخـت   طور بهكنندگان سازي اين است كه مصرفين فروض سادهتر مهميكي از 
كننـده وجـود دارد كـه    انـد و يـك نـوع مصـرف    در يك خيابان يا يك شهر پخش شـده 

بـراي خريـد انتخـاب كنـد.     را هـايش بهتـرين مكـان    خواهد با حداقل كردن هزينـه  مي
هـاي  عـالوه هزينـه  كننده در صدد آن است كـه فقـط قيمـت بـه     عبارت ديگر مصرف به

كند كه از كدام بنگاه خريـد كنـد. در   ونقل خود را حداقل كند و برايش فرقي نمي حمل
انـد.  متفاوتي در سطح خيابان يا شـهر پخـش شـده    طور بهكنندگان دنياي واقعي مصرف

كنندگان يـك نـوع تـرجيح يكسـان نداشـته و ترجيحـات       مصرف ي همه ،عبارت ديگر به
اي كـاالي بنگـاه دورتـر را در شـرايط     كننـده ممكن اسـت مصـرف   متفاوتي دارند، يعني

 تـالش لـذا در ايـن مقالـه     ،دهديكساني قيمت خريد كند، زيرا كاال را بيشتر ترجيح مي
يـابي   تـري در مكـان  برطـرف و راهكـار مناسـب    ،تا نقاط ضعف مدل هاتلينگاست شده 
كنندگان يكنواخت اي قبلي مصرفجا كه در كارهها در اين ساختار ارائه شود. از آنبنگاه

كننـده در نظـر گرفتـه شـده اسـت، لـذا در ايـن مقالـه دو نـوع          و فقط يك نوع مصـرف 
د نـ انـد، بررسـي خواه  تجربه كه در كنار يكديگر قرار گرفتـه باتجربه و بي ي كننده مصرف

هـا در  يـابي بنگـاه  راهكاري مناسب براي مكـان  ي هدف از بررسي اين موضوع، ارائه شد.
كننـدگان (باتجربـه و   كننده، انـواع مصـرف  كه به جاي فقط يك نوع مصرف است التيح

كنندگان وجود داشـته  تجربه) وجود داشته باشد. همچنين در صورتي كه انواع مصرف بي
هـا  ها در يك حالت رقابت انحصاري بوده و بنگـاه بايستي رقابت بين بنگاهباشد، هنوز مي

ائـه خـدمات، قـدرتي (هـر چنـد كـه شـايد كـم باشـد) در          بتوانند به دليل تمـايز در ار 
يابي به چـه  ها در مكانن در اين حالت رفتار بنگاهافزون بر ايگذاري داشته باشند.  قيمت

 ي مكان چه تغييري خواهند كرد.ها مدلصورت خواهد بود و در حالت كلي، نتايج 
ش دوم مـدل  دهي شده است. بعـد از مقدمـه در بخـ   بخش سازمان 5اين مقاله در 

و در بخش چهارم تعادل عمـومي   مطرحده است. در بخش سوم قضايا در هفت قضيه آم
گيري و پيشنهادات آمده در دو زير بخش ارائه شده است. در بخش پنجم و نهايي نتيجه

 است.
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 مدل -2
. i =نشان داده خواهند شـد،   i ي فرض كنيد دو بنگاه وجود دارد كه به وسيله

 2و  1باشند و به ترتيـب بـا نشـانه    اين دو بنگاه فروشندگان يك نوع غذا ميهر كدام از 
كننده در اقتصاد وجود داشته باشد كه مصرف Lشوند. همچنين فرض كنيد مي مشخص

اند. اين بدان معني است كه در هر به صورت يكنواخت توزيع شده Lدر خياباني به طول 
       Iكننـده تعـداد   مصـرف  Lت. از ايـن  واحـد واقـع شـده اسـ     ي كننـده نقطه يك مصـرف 

). بـه عـالوه   I + E = Lباشند ( 2كننده باتجربهمصرف Eو تعداد  1تجربهكننده بيمصرف
اي است كه بـراي بـار اول خريـداري      كنندهمصرف ،تجربهبي ي كنندهفرض كنيد مصرف

 ي كننـده صـرف كند كه از كـدام بنگـاه كـاال را بخـرد. م    كند، يعني برايش فرقي نميمي
ده اسـت، يعنـي   كـر اي است كـه قـبالً نيـز از كـاال خريـداري      كنندهنيز مصرف ،باتجربه
شناسـد و آشـنايي قبلـي خريـد كـاال را دارد. اگـر       باتجربـه كـاال را مـي    ي كننده مصرف
تجربه باشد، آنگاه براي وي فرقي نخواهد كرد از كـدام بنگـاه كـاال را    بي ي كننده مصرف

ونقل خود را حداقل كنـد. امـا   هاي حملهزينه ي خواهد قيمت به عالوه بخرد و فقط مي
كننـده باتجربـه   اي ديگر است و اگـر مصـرف  كننده باتجربه به گونهوضعيت براي مصرف

اش كاسـته  آمـده  دسـت  بـه از مطلوبيـت    ي كاالي مورد عالقه خود را نخرد، به انـدازه 
تر باشـد، يعنـي   مطلوب 1وسط بنگاه فرض كنيد غذاي ارائه شده ت همچنينخواهد شد. 

فـرض   افزون بر ايـن كنندگان آن را در شرايط يكسان ترجيح خواهند داد. بيشتر مصرف
در طـرف راسـت    2واقع شده اسـت. بنگـاه    صفر از نقطه ي به فاصله 1كنيد كه بنگاه 

 ). 1قرار دارد (مانند شكل  L ي نقطهاز   ي و به فاصله 1بنگاه 
 

 
 
 

 تجربهباتجربه و بي ي كنندههر خطي هاتلينگ با دو بنگاه و دو نوع مصرفش .1شكل 
 

كند و به منظور مراجعه به هـر بنگـاه   كننده يك واحد كاال خريداري ميهر مصرف
 كند،به ازاي هر واحد فاصله را پرداخت  τونقل حمل ي كننده مجبور است هزينهمصرف

                                                            
1. Inexperienced Consumers 
2. Experienced Consumers 
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  ي ونقـل بـه انـدازه   مجبور است هزينه حمـل   ي واقع در نقطه ي كنندهبنابراين، مصرف
پرداخت  2رابراي خريد از بنگاه  و  1را براي خريد از بنگاه  

 به صورت زير است: x ي كننده واقع در نقطهنمايد. بنابراين تابع مطلوبيت مصرف

)1 (  
بنگاه از خريد صورت در

بنگاه از خريد صورت در
 

تجربـه) از مباحـث مهمـي اسـت كـه در      كنندگان (باتجربه و بيوجود انواع مصرف
يابي فقط يابي به آن پرداخته نشده است. در مطالعات پيشين مكانمباحث پيشين مكان

امـا در دنيـاي    تجربـه)، كننده بيه شده است (مصرفننده در نظر گرفتكيك نوع مصرف
پيشين بـراي خريـد برخوردارنـد (بـه      ي كنندگاني وجود دارند كه از تجربهواقعي مصرف

كننـدگان  دليل خريدهاي قبلي، آشنايي و ...). مشخص است كه با ورود اين نوع مصـرف 
بنابراين اهميت ايـن موضـوع    ،واهد آمدخ دست بهتري تر و منطقينتايج واقعي ،در مدل

يابي و عوامل مؤثر بر قيمت، سود، مقـدار و... مشـخص       هاي اقتصادي در مكانبراي بنگاه
شوند عبارتند از اينكه: آيـا در صـورت وجـود انـواع     شود. حال سؤاالتي كه مطرح ميمي

اي هـ هـا قيمـت  گـاه ها از مركز يكسـان باشـد، آنگـاه بن   كنندگان، اگر فاصله بنگاهمصرف
تعـداد   وهـا از مركـز يكسـان    آيـا اگـر فاصـله بنگـاه     يكساني را مطالبـه خواهنـد كـرد؟   

 آورنـد  مـي  دست بهكنندگان بسيار زياد باشد، آنگاه دو بنگاه سهم يكساني از بازار  مصرف
كننـد (ماننـد نتـايج    مـي  هاي يكساني را نيـز مطالبـه  (تقاضاي يكساني داشته) و قيمت

(توليدكننده غذاي مطلـوب) بـه    1ونقل، بنگاه هاي حملآيا با افزايش هزينه هاتلينگ)؟
(توليدكننده غذاي نـامطلوب) از مركـز دورتـر خواهـد      2شود و بنگاه تر ميمركز نزديك

تجربـه  ه باتجربه و بـي كنندشد؟ تابع تقاضاي دو بنگاه در در صورت وجود دو نوع مصرف
ا و هـ ي در تابع تقاضاي بنگاهتأثيركنندگان چه رفد بود؟ افزايش تعداد مصچگونه خواه

ها انتخاب هر دوي قيمـت و  در حالتي كه استراتژي بنگاه ها دارد؟هاي تعادلي آنقيمت
هـا در ايـن   بنگـاه  ي مكان بهينـه  در نهايت ؟آيا تعادل براي بازي وجود دارد ،مكان باشد

ين تحقيق براي صنايع متفرقـه  كه ا ي استيادآور الزم بهشرايط تابع چه عواملي است. 
كننـدگان (باتجربـه و   هـا و ...)، كـه بـا انـواع مصـرف     (صنعت خطوط هـوايي، رسـتوران  

 تواند بسيار حائز اهميت باشد.تجربه) سروكار دارند، مي بي
كـار  برطـرف و راه  ،تـا نقـاط ضـعف مـدل هاتلينـگ      تالش شده استدر اين مقاله 

لـذا يـك سـري از قضـايا در      ،ر اين ساختار ارائه شودها ديابي بنگاهتري در مكانمناسب
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هاي تعادلي (در دهد كه تابع تقاضا، قيمتها نشان ميكه به بنگاهاست شده  مطرحاينجا 
ا تـابع چـه عـواملي    هآن ي مكان بهينه تقارن مكاني يا عدم تقارن مكاني) وهر دو حالت 

ا در مورد قيمت، مكان بهينه صورت مشاهده اين عوامل چه تصميمي رو بنگاه در هستند
كه چون اين نقاط، نقاط تعادلي نش هستند، الزم به يادآوري است كند.  ميو غيره اتخاذ 

هـا بـه دنبـال    ها (رد شدن قضايا) پيامد كمتري (سود كمتر) براي بنگاهلذا تخطي از آن
 يست. ها نكدام از بنگاهخواهد داشت، به عبارت ديگر انحراف يكجانبه به سود هيچ

هاي اقتصـادي، جـايي   قبالً نيز اشاره شد كه با وجود رقابت بسيار شديد ميان بنگاه
گيـري وجـود نـدارد و همچنـين بـا گسـترش ديـدگاه اقتصـاد         براي اشتباه در تصـميم 

كـاالي اقتصـادي، رقابـت بـراي اسـتقرار در       عنـوان  بـه داري و نگرش بـه مكـان    سرمايه
هـدف اساسـي    عنـوان  بـه تـرين مكـان   اب مناسـب ترين مكان شدت يافته و انتخ مناسب
لـذا مطالعـات    )،1375جـه قـرار گرفتـه اسـت (شـكويي،      ي اقتصادي مورد توها فعاليت

هاي كليدي در فراينـد احـداث واحـدهاي صـنعتي يـا خـدماتي       يابي يكي از اقدام مكان
ين سزايي دارد. اهميت اشود كه توجه به اين مهم در موفقيت مراكز نقش بهمحسوب مي

اي است كه به تازگي در مورد مراكز فعال نيـز، ايـن مطالعـات دوبـاره      مطالعات به اندازه
شـود  گيرد و در برخي از موارد منجر به تغيير محـل واحـد صـنعتي نيـز مـي     صورت مي

 .)1387(فرقاني، 
 گويي به اين سؤاالت پرداخته خواهد شد.هفت قضيه براي پاسخ ي حال به ارائه

 
 قضايا -3

بـي در شـرايط   يابه ارائه و اثبات هفت قضيه در رابطه با موضوع مكان ين بخشدر ا
ابتدا بايد مكان بهينه تجربه پرداخته خواهد شد. كننده باتجربه و بيوجود دو نوع مصرف

آورد. يك بازي دو    دست بهكنندگان را صورت وجود انواع مصرف او قيمت تعادلي بنگاه ر
اول تصـميم بـه تعيـين مكـان     ي  دورهها در يريم كه در آن بنگاهگاي را در نظر ميدوره

كنند. ايـن بـازي بـه روش اسـتنتاج     دوم قيمت را تعيين ميي  دورهگيرند و در خود مي
هاي تعادلي و سپس معكوس حل خواهد شد. براي حل اين بازي ابتدا در گام اول قيمت

ر گـام دوم مكـان بهينـه تعيـين     هاي تعادلي در تـابع سـود، د  گذاري اين قيمتبا  جاي
در ادامـه اسـتخراج تـابع تقاضـا بـراي دو بنگـاه در شـرايط وجـود دو نـوع          خواهد شد. 

 آمده است: 1 ي تجربه در قضيهكننده باتجربه و بي مصرف
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 1قضيه 
كننـده باتجربـه و   در صـورت وجـود دو نـوع مصـرف     2و  1هاي تابع تقاضاي بنگاه

 ود:تجربه به صورت زير خواهد ب بي

 =  
در سمت راست  2از مبدأ قرار دارد و بنگاه  به فاصله  1فرض كنيد بنگاه  اثبات:

 ي كننـده رف). ابتـدا بايـد مصـ   1قـرار دارد (شـكل    Lاز نقطـه    ي و به فاصـله  1بنگاه 
كننـدگان  تجربـه و هـم در ميـان مصـرف    كننـدگان بـي  تفاوت را هم در ميان مصرف بي

 تجربه انجام خواهـد شـد. اگـر    كنندگان بياين كار براي مصرف نخستباتجربه يافت. 
تجربـه باشـد كـه بـين خريـد از      كننـدگان بـي  اي از مصرفكننده مصرف ي نشان دهنده

تفـاوت در  بـي  ي كننـده تفاوت است (مصـرف بي) 1ي  رابطهتوجه به (با  2و  1هاي  بنگاه
ونقـل بـراي خريـد از دو بنگـاه     هاي حملگيرد كه قيمت به عالوه  هزينهجايي قرار مي

 داريم:  ،)برايش تفاوتي نداشته باشد)، در اين صورت با توجه به (
 )2(                                         

 )3       (                                                 =  
كننـدگان باتجربـه   تفاوت در بين مصرفكننده بياز سوي ديگر تابع تقاضاي مصرف

اي از كننــدهمصــرف ي نشــان دهنــده د: اگــر خواهــد آمــ دســت بــهصــورت زيــر  بــه
تفاوت اسـت، در ايـن   بي 2و  1هاي كنندگان باتجربه باشد كه بين خريد از بنگاه مصرف

 داريم: ،)(صورت با توجه به 
)4      (                    

باتجربـه در   ي كننـده ، مصـرف ه استوجه به اينكه در مدل توضيح داده شددر اينجا با ت
از مطلوبيـت    ي كنـد، بـه انـدازه   صورت خريد از بنگاهي كه كاالي نامطلوب توليد مـي 

 بنابراين: ،اش كسر خواهد شدآمده دست به

)5  (       
ــا توجــه بــه اينكــه از ايــن 5و  3يــن دو مقــدار (روابــط بــا جمــع بســتن ا  L) و ب

باشـند  كننده باتجربه مـي مصرف Eتجربه و تعداد كننده بيمصرف Iكننده، تعداد  مصرف
)I + E = L خواهد آمد: دست به 1)، بنابراين تابع تقاضاي كل براي بنگاه 
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)6(  } 
 ، خواهيم داشت:I + E = Lدر نتيجه از آنجا كه 

)7       (      =  

)8(       
ي  رابطـه  2بـا قيمـت بنگـاه     1ص است كـه تقاضـاي بنگـاه    آمده مشخ دست بهاز توابع 

. در مـدل هاتلينـگ ايـن نتـايج     معكـوس دارد ي  رابطـه مستقيم و با قيمت خـود بنگـاه   
 صورت:  به

)9(   =    ,    
كننـدگان بـا نتـايج مـدل هاتلينـگ بـه       ند كه تفاوت نتايج مدل انواع مصـرف ا هبود

بـا عـدم    1مهم در اين جا اين است كه تقاضاي بنگاه  ي . نكتهباشد مي   ي اندازه
مستقيم دارد. اين بدان معني است كه هر چه ميزان عدم رضـايت  ي  رابطه) مطلوبيت (

مطلـوب) بيشـتر   رغي (بنگاه توليدكننـده غـذاي   2كنندگان از مصرف غذاي بنگاه  مصرف
تـر) بيشـتر خواهـد شـد.     كننـده غـذاي مطلـوب   (بنگـاه توليد  1تقاضا براي بنگاه باشد، 

) Eكنندگان باتجربه (همچنين مشخص است كه توابع تقاضاي دو بنگاه به تعداد مصرف
كنندگان باتجربـه، تقاضـا بـراي    نيز بستگي دارد. به عبارت ديگر با افزايش تعداد مصرف

(بنگــاه  2افــزايش و تقاضــا بــراي بنگــاه  ،توليدكننــده غــذاي مطلــوب) (بنگــاه 1بنگــاه 
هـا كمـك   تواند به بنگـاه لذا اين نتايج مي ،يابدمطلوب) كاهش ميغير توليدكننده غذاي

كننـدگان باتجربـه)   كنندگان هدف (مصرفقدرت بازاري خود را در گروه مصرفكند كه 
 هاي تعادلي استخراج خواهد شد.در ادامه قيمت ).1393خود افزايش دهند (شاي، 

 2قضيه 
و  هاي تعادلي نسبت بـه  ها وجود دارد و اين قيمتيك تعادل نش واحد در قيمت

 مكان هر بنگاه افزايشي است. 
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هـاي  تـوان قيمـت  )، مـي 8و  7با استخراج توابع سود دو بنگاه (طبق روابط اثبات: 
را  گيـرد و  را داده شده در نظر مي ، 1برتراند را استخراج كرد. بنگاه  -تعادلي نش

 كند كه سودش حداكثر شود. بنابراين:طوري انتخاب مي
)10(     

  
را طـوري انتخـاب    گيـرد و  را داده شده در نظـر مـي   ، 2ديگر بنگاه  از سوي

نيز به صورت زير خواهد  2بنابراين قيمت تعادلي بنگاه  ،كند كه سودش حداكثر شود مي
 بود:

  
 خواهيم داشت: ر نهايتدسازي گذاري اين دو قيمت در همديگر و سادهبا جاي

)11    (   

)12    (   
همچنـين  و مكان هـر بنگـاه افزايشـي هسـتند.      هاي تعادلي نسبت به اين قيمت

هـاي زيـادي وجـود    هاي تعادلي نسبت به مكان بنگاه ديگر كاهشي هستند. هزينهقيمت
جستجو براي افرادي كه  ي باشند. هزينهتر مرتبط ميجوي قيمت پاييندارند كه با جست

ارزش زماني بااليي دارند (افرادي كه مبـالغ بـااليي را بـه ازاي هـر سـاعت كـار اضـافي        
عقاليي از جستجوي اطالعـات در   طور بهبنابراين  ،باشدكنند) خيلي زياد ميدريافت مي
كـاال را از اولـين مغـازه موجـود خريـداري      تـر خـودداري كـرد و    هاي پايينمورد قيمت

 ،جسـتجوي پـايين (ارزش زمـاني پـايين)     ي كنندگان با هزينهكنند. برعكس، مصرف مي
). 1393تر را سودآور خواهند دانست (شـاي،  جستجو براي خريد از بنگاه با قيمت پايين

 اين نتايج در مدل هاتلينگ به صورت:
)13(     

   ي كنندگان با نتايج هاتلينـگ بـه انـدازه   كه تفاوت نتايج انواع مصرف است  هبود
كنندگان باتجربه و ميزان عدم مطلوبيت از به تعداد مصرف 1. قيمت باالتر بنگاه باشد مي

ت بـاالتر  مستقيم ارتباط دارد. به عبارت ديگر اين قيم طور به) غذاي نامطلوب ( مصرف
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و  1كنندگان در كسب مطلوبيت باالتر از مصرف غذاي بنگـاه  دليل تمايل باالتر مصرف به
توانـد  تـر مـي  لذا بنگاه توليدكننده كـاالي مطلـوب   ،كنندگان باتجربه است تعداد مصرف

دريافت كند. اين نتيجه بسيار مهـم اسـت، زيـرا در دنيـاي       ي قيمت باالتري به اندازه
تـر قيمـت بـاالتري را بـه     شود كه بنگاه توليدكننده كاالي مطلوبيز مشاهده ميواقعي ن

كننــدگان باتجربــه و همچنــين عــدم رضــايت (عــدم مطلوبيــت)  دليــل وجــود مصــرف
تواند دريافت كند. حـال بـه   ها، ميكنندگان از مصرف كاالي نامطلوب ساير بنگاه مصرف

كنندگان بـه چـه عـواملي بسـتگي     شود كه عدم مطلوبيت مصرفمي اين سؤال پرداخته
   شود.   دارد كه در ادامه به آن پرداخته مي

 3قضيه 
 .كنند اگر  قيمت تعادلي يكساني را دريافت مي 2و  1دو بنگاه 
 :) و حل بر حسب 12و  11هاي تعادلي دو بنگاه (روابط با برابري قيمتاثبات: 

       
 )14                            (                       

دهد كه تنها در صورتي كه دو بنگاه در يك نقطه قرار بگيرنـد  اين عبارت نشان مي
توانـد قيمـت بـاالتر را از    هاي تعادلي يكسان خواهد شد. در اين حالت بنگاه نمـي قيمت
 ي كننـده زيـرا امكـان جـدا كـردن آن از مصـرف      كنـد، ان باتجربه دريافت كنندگمصرف

دهـد كـه عـدم مطلوبيـت     ممكن نخواهد بود. در ضمن ايـن رابطـه نشـان مـي     تجربه بي
مسـتقيم، مكـان    طور بهونقل هاي حملكننده به پارامترهاي طول خيابان و هزينهمصرف
ــههــا (بنگــاه ــهو  2مســتقيم از بنگــاه  طــور ب ) و تعــداد 1مســتقيم از بنگــاه غير طــور ب
مستقيم بستگي دارد. در ايـن حالـت هـر چـه تعـداد      غير طور بهكنندگان باتجربه  مصرف
يابد. همچنين اين رابطـه  عدم مطلوبيت كاهش مي ،كنندگان باتجربه بيشتر شود مصرف

يا به عبارت ديگر بنگـاه   ،تر باشد)به مركز نزديك 2(بنگاه  دهد كه اگر نشان مي
يابد، (عدم مطلوبيت) افزايش مي تر باشد، غذاي نامطلوب به مركز نزديك ي توليدكننده
(بنگـاه   اگر  همچنين. ه استغذاي نامطلوب بود ي بنگاه توليدكننده 2زيرا بنگاه 

تر باشد) يا به عبارت ديگر بنگاه توليد كننده غذاي مطلوب بـه مركـز   به مركز نزديك 1
غذاي  ي بنگاه توليدكننده 1يابد، زيرا بنگاه عدم مطلوبيت) كاهش مي( تر باشد، نزديك

مطلوب است. اقتصاد رستوران اشتراك زيادي با اقتصاد سازگاري و استانداردسازي دارد. 
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باشـد  كننده از شرايط اجتماعي مـي پذيري تقاضاي يك مصرفتأثيراين ارتباط به دليل 
باشـد  كنندگان ديگر مـي رستوران توسط مصرفاز انتخاب  متأثركه آن هم به نوبه خود 

ها، كند كه روابط اجتماعي بر تقاضاي رستوران). همچنين بكر استدالل مي1991، 1(بكر
ي بر تقاضاي پرتقال ندارد، تأثيراما هيچ  ،دارد تأثيرهاي ورزشي و ... ها، كلوپكافي شاپ

).  در 1974تفـاوت دارد (بكـر،   هاي تفريحي با تقاضا براي پرتقال زيرا تقاضا براي مكان
 خواهيم داشت: 2و  1هاي در تابع تقاضاي بنگاه و  گذاري مقادير ادامه با جاي

)15(   
)16                                                              ( 

است، كه به دليـل تفـاوت    مقادير روش هاتلينگ به مقدار  تفاوت اين مقادير با
ايـن روابـط نشـان    همچنين باشد. كنندگان براي مصرف از دو بنگاه ميدر تمايل مصرف

ولـي تقاضـاي    يابدافزايش مي به اندازه  با افزايش  1دهند كه تقاضا براي بنگاه مي
بنـابراين ايـن نكتـه بـراي      ،يابـد كـاهش مـي    ي بـه انـدازه   بـا افـزايش    2بنگاه 

كننـدگان از  كاالي مطلوب مهم است كه هر چقدر عدم مطلوبيت مصـرف  ي توليدكننده
كـاالي مطلـوب افـزايش     ي مصرف كاالي نامطلوب بيشتر شود، تقاضا براي توليدكننـده 

ي  رابطـه گـاه  از روابط نيز مشخص است كه تقاضاي هر بنگاه با مكان خود آن بنيابد. مي
در ادامه به ايـن موضـوع پرداختـه     معكوس دارد.ي  رابطهمستقيم و با مكان بنگاه ديگر 

كنندگان چگونـه اسـت و در چـه    ها با تعداد مصرفتقاضاي بنگاهي  رابطهخواهد شد كه 
 كنندگان منجر به افزايش تقاضا براي بنگاه خواهد شد.صورت افزايش تعداد مصرف

 4قضيه 
 يابـد اگـر   افزايش مي 1كنندگان، تقاضاي بنگاه تعداد مصرفبا افزايش 

 . باشد مي
)، 15ي  رابطـه ( 1براي اثبات اين قضيه كافي است كه از تابع تقاضاي بنگاه اثبات: 

 كنندگان) مشتق گرفته و آن را حل كرد. داريم:(تعداد كل مصرف  Lنسبت به
  

 در صورتي برقرار خواهد شد كه: Lاين شرايط براي 
                                                            
1. Becker, 1991 
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)17     (    
كنندگان تقاضاي بنگـاه  دهد كه لزوماً با افزايش تعداد مصرفاين وضعيت نشان مي

د. حال روباال مي 1يابد و فقط در صورت برقراري شرط باال تقاضاي بنگاه افزايش نمي 1
ها بررسي خواهد شد. اين يكـي  تقارن بودن موقعيت بنگاههاي تعادلي در صورت مقيمت

ها نسبت به مركـز  هاست كه در صورتي كه موقعيت آنين مسائل در مورد بنگاهتر مهماز 
يابي يكسان خواهد شد يـا  كاني مها مدلهاي تعادلي مانند ساير يكسان باشد، آيا قيمت

 پاسخ به اين سؤال در قضيه زير خواهد آمد.  خير؟
 5يه قض

) اگر موقعيت دو بنگاه متقارن باشـد  هـاي تعـادلي دو بنگـاه    آنگـاه قيمـت   ،( 
 عبارتند از:

  
با  ي آورند. در ضمن بنگاهي كه نشانهمي دست بهها سهم متفاوتي را از بازار و بنگاه

كند. اگر تعـداد  ت باالتري را نيز مطالبه مي)، قيم1كند (بنگاه كيفيت باالتر را توليد مي
آورده  دسـت  بهكنندگان نيز بسيار زياد باشد، آنگاه دو بنگاه سهم يكساني از بازار مصرف

 كنند. هاي يكساني را نيز مطالبه مي(تقاضاي يكساني داشته) و قيمت
 ) آنگاه:12و  11هاي تعادلي (روابط در قيمت   گذاري با جاياثبات: 

)18                                            (  
اگر دو بنگاه موقعيت متقارني  1يابي قبليي مكانها مدل ي در مدل هاتلينگ و همه

ند. در كنفت ميرا دريا )(هاي يكسان ، آنگاه هر دو بنگاه قيمتند ه باشداشت
كنندگان نسبت به غذاهاي ارائه ها به دليل تفاوت در تمايل مصرفاوت در قيمتاينجا تف

كنـد قيمـت   كه غذاي با مطلوبيت باالتر را توليد مـي  1شده توسط دو بنگاه است. بنگاه 
هايي ماننـد  شود كه بنگاهكند. در دنياي واقعي نيز مشاهده ميباالتري را نيز دريافت مي

هاي و ...، حتي در صورت تقارن موقعيت نسبت به مركز، قيمت هاشاپها، كافيرستوران
آمــده از  دســت بــهكننــد كــه ايــن بــه دليــل قــدرت بــازاري متفــاوتي را دريافــت مــي

                                                            
مثلثي  هاي نابرابر و توزيعهاي خيابانهاي برابر ليجسن و رجياني، مدلمدل شهر مدور سالوپ، مدل خيابان 1.

 ... . شهبازي و سليميان، مدل شهر خطي هاتلينگ و
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آمده از مصـرف كـاالي نـامطلوب توسـط      دست بهكنندگان گروه و عدم مطلوبيت  مصرف
هاي ابع تقاضاي بنگاهكنندگان است. در ادامه اگر موقعيت متقارن دو بنگاه را در تمصرف

 )، نتيجه به صورت زير خواهد شد:16و  15گذاري كنيم (در روابط  جاي 2و  1
)19                                        ( 

بنگـاه  اين نتايج متفاوت از نتايج مدل هاتلينگ است كه در آن در صـورتي كـه دو   
)م سـهم يكسـاني   هـر كـدا   ،نده باشـ موقعيت يكسـاني را داشـت    دسـت  بـه از بـازار را   (

كننـدگان بـه مصـرف دو    آوردند. دليل اين تفاوت در نتايج، تمـايز در تمايـل مصـرف    مي
كنندگان به مصرف غذاي ارائه شده توسـط  كاالست. اين امر به دليل تمايل باالتر مصرف

است و بنابراين تقاضاي آن نيز بيشتر خواهـد بـود. البتـه اگـر      2 به نسبت بنگاه 1بنگاه 
در دو تابع صفر شده و تقاضاي هر دو  مقدار  ،كنندگان بسيار زياد باشد تعداد مصرف

كننـد.  هاي برابري را نيز تقاضا مـي قيمت هاشود. در اين حالت بنگاهبنگاه با هم برابر مي
ها تمايل دارند به ونقل خطي باشند، بنگاههاي حملهزينهدر مدل تمايز افقي زماني كه 

اما در مدل تمايز عمودي (كيفيت) اصل  ،1طرف مركز حركت كنند (اصل تمايز حداقلي)
برقرار است. دليل اين تفـاوت در ايـن اسـت كـه در مـدل محصـوالت        2تمايز حداكثري
كننـدگان تخصـص   مصرفها در توليد كيفيت براي گروه خاصي از بنگاه ،متمايز عمودي

كننـدگان هـدف خـود    توانند قدرت بازاري خود را در گروه مصرفها مييابند و بنگاهمي
دو نـوع   اگـر در ادامه اين موضوع بررسي خواهد شـد كـه    ).1393افزايش دهند (شاي، 

ها انتخاب هـردوي  استراتژي بنگاه ند وتجربه وجود داشته باشكننده باتجربه و بيمصرف
 پاسخ به اين سؤال در ادامه خواهد آمد.كان باشد، آيا بازي تعادل دارد؟ مقيمت و 

 6قضيه 
ها انتخاب هر دوي قيمت و مكان باشد، هـيچ تعـادلي   در حالتي كه استراتژي بنگاه

 براي بازي وجود ندارد.
كه اگر قيمت و مكـان   شودمطرح ميبه منظور اثبات اين مسئله، اين سؤال اثبات: 
باشد، اين بنگـاه   دوبارهيابي مجاز به مكان 1داده شده باشد و بنگاه  1نگاه بنگاه رقيب ب

 ) برابر است با:15و  11(طبق روابط  1دهد. تابع سود بنگاه چه رفتاري را انجام مي
                                                            
1. Principle of minimum differentiation 
2. Principle of maximum differentiation  
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)20                                        ( 

)21      (                                              
. بدين معنا كه به ازاي هر مكـان  باشد مياست كه اين عبارت همواره مثبت  روشن

افـزايش دهـد (بـه دليـل      2تواند سودش را با حركت به سمت بنگـاه  مي 1، بنگاه  و 
 2خيلـي بـه بنگـاه     1از بازار). از سوي ديگر اگـر بنگـاه   ي تر بزرگآوردن سهم  دست به

اي كـه  درسـت در نقطـه   1نزديك شود، تعادل وجود نخواهد داشت. همچنين اگر بنگاه 
كننـدگان  قرار گرفته، قرار بگيرد، سودش كم خواهد شد (به دليل وجود مصـرف  2بنگاه 

دوبـاره بـه سـمت چـپ      سود صفر نخواهد شد) و بيانگر اين است كه بهتر است ،باتجربه
ها بـه دليـل   ). در اينجا حركت به سمت بنگاه ديگر براي بنگاه1393حركت كند (شاي، 
تجربه است. به همين دليل سود بنگاه كم خواهـد شـد،   كنندگان بيجذب بيشتر مصرف

ها را مجبور به جنـگ قيمتـي   تجربه، بنگاهكنندگان بيزيرا رقابت دو بنگاه بر سر مصرف
كنندگان باتجربه نيـز بايـد دريافـت    كه در نهايت اين قيمت پايين از مصرف خواهد كرد

بنابراين در  ،شود (سود در اينجا صفر خواهد شد) و بهتر است دوباره از هم فاصله بگيرند
تجربه، در حالتي كه كننده باتجربه و بيبازي شهر خطي هاتلينگ با وجود دو نوع مصرف

دوي قيمت و مكان باشد، هيچ تعـادلي بـراي بـازي وجـود      ها انتخاب هراستراتژي بنگاه
هاي تعادلي به روش استنتاج معكوس، مكـان بهينـه   گذاري قيمتدر ادامه با جاي ندارد.
 كنندگان استخراج خواهد شد.ها در صورت وجود انواع مصرفبنگاه

 7قضيه 
 به صورت:  بازي كامل از تعادل نش در مكان وجود دارد و اين مكان بهينه يك زير

 و 
 كاهشي است. 2افزايشي و براي بنگاه  ،1براي بنگاه  خواهد بود. مكان بهينه نسبت به 

آوردن مكان بهينه كافي است تـابع سـود دو بنگـاه را تشـكيل      دست بهاثبات: براي 
 11(طبق روابط  2و  1ري كنيم. سود توابع گيها مشتقداده و سپس نسبت به مكان آن

 )، به ترتيب به صورت:16و  12و همچنين روابط  15و 
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 گيري و برابر صفر قرار دادن داريم:پس از مشتق

 و            )                22(
همواره منفي است. اين   همواره مثبت و  ت كه مشخص اس
تـر  و  بـه مركـز نزديـك    1بنگاه  ،ونقلهاي حملدهد كه با افزايش هزينهنتايج نشان مي

، كندچون غذايي با مطلوبيت باالتر توليد مي ،1تر خواهد شد. بنگاه از مركز دور 2بنگاه 
تواند درصد بيشتري ونقل با حركت به سمت مركز ميهاي حملدر صورت افزايش هزينه

زيـرا در ايـن شـرايط     كنـد، كنندگان را جذب كـرده و سـود خـود را حـداكثر     از مصرف
كننـدگان   ونقـل و مصـرف  حمـل هـاي  تجربه با حداقل كـردن هزينـه  كنندگان بي مصرف

ونقل و عـدم مطلوبيـت ناشـي از    هاي حملسازي مجموع هزينهباتجربه از طريق حداقل
خواهند شـد. در ايـن    1افزايش تقاضاي بنگاه  سببدادند، مصرف غذايي كه ترجيح نمي

فاصله بگيرد و به حاشيه برود تـا سـود    1نيز بهتر است كه از بنگاه  2شرايط براي بنگاه 
انجـام   موجـب كنندگان ها توسط مصرفسازي هزينهد را حداكثر كند. شرايط حداقلخو

خواهد بود. در ادامه مبحـث تعـادل عمـومي مكـان و تعـادل       2اين تصميم توسط بنگاه 
 عمومي در دو زيربخش بحث شده است.

 
 تعادل عمومي -4

 شود.در ادامه مبحث تعادل عمومي در دو زيربخش ارائه مي
 

 كنندگان ل عمومي مكان در شرايط وجود انواع مصرفتعاد -4-1
گيـرد كـه   مكان با اين دو سؤال شكل مـي  ي نظريه ي بينش عميق اقتصادي درباره

كنندگان قابل تعويض ، كه بنا بر ترجيحات مصرف"كجا توليد شود"و  "چه توليد شود"
رهمگن را؟ اگر       دهند يا كاالي غيكنندگان كاالي همگن را ترجيح ميهستند. آيا مصرف

يكنواخـت توزيـع شـده باشـند، در ايـن حالـت بـراي رضـايت            طـور  بـه كنندگان مصرف
امـا اگـر تـابع     ،كننـد ها يك نوع كاالي مشـابه توليـد مـي   بنگاه ي كنندگان، همه مصرف
كننـدگان از بنگـاهي خريـد    ونقل محدب باشـد، در ايـن صـورت مصـرف    حمل ي هزينه



 1397،  بهار 1ي  ،  شماره53ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   62

بنـابراين، در ايـن    ،ها تحويـل دهـد  قيمت بتواند كاال را به آن خواهند كرد كه با حداقل
شود كه در توليدات تمايز ايجـاد كننـد. حـال    ها در صورتي حداكثر ميحالت سود بنگاه

كنندگان ترجيحات متفاوتي داشته باشند. در ايـن حالـت حتـي اگـر     تصور كنيد مصرف
كند ه محصوالتي متمايز را توليد ميها در مكان يكساني قرار گرفته باشند، هر بنگابنگاه

 ).      1998كه شايد بتواند سود خود را حداكثر كند (كيلكني و تيس، 
بنـدي  ي مكاني در دو دسته تعـادل جزئـي و تعـادل عمـومي دسـته     ها مدلتعادل 

وتحليل يـك قسـمت از يـك صـنعت خـاص      شود. در تعادل جزئي ما به دنبال تجزيه مي
ات متقابل در يك صـنعت (ماننـد صـنعت گوشـت كـه انـواع       براي كاهش پيچيدگي اثر

مختلف گوشت در آن قابل عرضه است و اين انواع گوشـت اثـرات متقابـل بـر روي هـم      
تـر در صـورت وارد كـردن سـاير     دارند) و لذا عدم برخورد با مشكالت به مراتب پيچيـده 

حصـار چندجانبـه   با توجه به اينكه صنعت رستوران در حالـت ان  بنابراينصنايع هستيم. 
هاي بسيار پيچيده در صورت بررسي كل صـنايع و  باشد و به دليل اجتناب از  تحليلمي

ها بر صنعت رستوران، در اين مقالـه فقـط صـنعت رسـتوران (بـا فـرض ثابـت        اثرات آن
نگهداشتن ساير شرايط) مورد بررسي قرار گرفته است. تعـادل عمـومي بـه چنـد دسـته      

هـا بـر روي   به وابستگي متقابل تصميمات بنگـاه  ها مدلاز اين شود كه بعضي تقسيم مي
بـه وابسـتگي متقابـل بـين صـنايع و       هـا  مـدل اي ديگـر از ايـن   پـردازد. دسـته   هم مـي 
اي ديگر نيز به وابستگي متقابل بـين صـنايع و عوامـل    پردازد. دستهكنندگان مي مصرف

جغرافيـايي در حـوزه    ي در حـوزه ها يابي  بنگاهي كالسيك مكانها مدلد. توجه داربازار 
ي ها مدلاي از يك ناحيه در حوزه منطقه –ي شهري ها مدل كه حاليدري جزئي، ها مدل

 گيرند.    عمومي قرار مي
هاي مختلف را براي حل مشـكالت مربـوط بـه    اقتصاددانان طيف وسيعي از تكنيك

گيري باشد، در ير تصميمبرند. اگر انتخاب مكان براي يك بنگاه تنها متغمكان به كار مي
تـر  بينانـه ريزي رياضي قابـل حـل اسـت. در حالـت واقـع     اين صورت مسئله با يك برنامه

ي توليد يا روش توليد بستگي دارد. در اينجا نيز هنوز با يـك  ها انتخابانتخاب مكان به 
ت ريزي رياضي قابل حل است. در اين حالمسئله تعادل جزئي سروكار داريم كه با برنامه

كند و رقابت غيرمحلي است. اين بـدان  ها رقابت ميمتقارن با ساير بنگاه طور بههر بنگاه 
ها به كاهش نـاچيز در  معني است كه اگر بنگاهي قيمت خود را كاهش دهد، ساير بنگاه

 طـور  بـه دهند. اين نوع مدل در جغرافياي اقتصادي جديد فروش خود واكنش نشان نمي
هـا و        شـود. از سـوي ديگـر وابسـتگي متقابـل بـين بنگـاه       يگسترده بـه كـار گرفتـه مـ    
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كنـد  ها مطرح مـي كنندگان، يك سري از موضوعات مربوط به مكان را براي بنگاهمصرف
). تغييـرات قيمتـي بنگـاه    1998سازد (كيلكني و تيس، كه مسائل تعادل عمومي را مي

و نه متقـارن، كـه رقابـت در ايـن      گذاردمي تأثيرها نامتقارن بر روي تمامي بنگاه طور به
ابـزار نظريـه    ي بايست به وسـيله شود. اين نوع از ساختار بازار ميحالت محلي ناميده مي

بازي (غيرهمكارانه) مورد بررسي قرار گيرد كه در اين مقاله به اين موضوع پرداخته شده 
باتجربه و يا  كنندگانكه در صورتي كه تعداد مصرف ه استنشان داده شد طور اين است.
ونقل افزايش پيدا كند، توليدكنندگان كاالهاي مطلوب به سـمت مركـز   هاي حملهزينه

حركت كنند و توليدكنندگان كاالهاي نامطلوب از مركز دور شوند، كه اين همان تعـادل  
 كنندگان است. ها در شرايط وجود انواع مصرفعمومي مكان براي بنگاه

 
 كنندگان ط وجود انواع مصرفتعادل عمومي در شراي -2 -4

تعادل عمومي اساساً با فرض رقابت كامل بنا شده اسـت، بنـابراين فـروض     ي نظريه
نكته  1در تحليل تعادل عمومي والراسآن نيز مبتني بر فروض رقابت كامل است.  ي پايه

گيـرد.  هاي تعادلي، هيچ دادوستدي صورت نمـي جز در قيمت هبسيار مهم اين است كه ب
گيرد. برخـي از   انجام نميصالًكند كه مبادله اشتباه ابارت ديگر، اين نظريه بيان ميبه ع

فروض اصلي نئوكالسيكي درباره تعادل عمومي (در اينجا فقط تعدادي از فـروض بحـث   
 كنندگان سروكار دارد)، عبارتند از:شده است كه با انواع مصرف

كننـدگان  كند كه عرضهبيان ميامكان جانشيني كامل و همگني كاالها: اين فرض  
كنند. اما ها با همديگر رقابت ميقيمتبراساس ي كيفي، بلكه فقط ها تفاوتنه بر مبناي 

كه امكان جانشيني كامل براي كاالها در صـورت وجـود    ه استجا نشان داده شددر اين
نظرشـان  كنندگان باتجربه اگر كاالي مورد كنندگان وجود ندارد، زيرا مصرفانواع مصرف

هـا  شان كم خواهـد شـد. همچنـين رقابـت بـين بنگـاه      از مطلوبيت را نخرند، به اندازه 
تـر، قيمـت   كـاالي مطلـوب   ي توان در صورت ارائـه ها نيست و ميقيمتبراساس همواره 

 باالتري نيز دريافت كرد. 
اطالعات كامل: تنها يك قيمت وجود دارد و همـه از تمـامي اطالعـات نسـبت بـه      

كننـدگان  كـه مصـرف   ه اسـت و كيفيت آگاهي دارند. در اينجا نيز نشان داده شدقيمت 
هـا نسـبت بـه    باتجربه اطالعات بيشتري درباره كاالهـا دارنـد و بنـابراين دربـاره قيمـت     

                                                            
1. Walras, L 
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در نظر گـرفتن اطالعـات   لذا  ،تجربه، واكنشي متفاوت خواهند داشتكنندگان بي مصرف
 نـاممكن  هـا  مدلقعي وجود دارد در چارچوب اين ويژه نامتقارن كه در دنياي وا ناقص به

 . رسدمي نظر به
يكي ديگر از موارد نظريه تعـادل عمـومي اسـت، امـا در دنيـاي      ترجيحات مستقل: 

سـازگاري  داننـد و  كنندگان مصرف خود را مستقل از مصرف ديگران نمـي واقعي مصرف
ــا ســازگاري عالمــت تجــاري  ــره 1محصــول ي ــارگران و هــمهــم در به ــاه  وري ك در رف

 با افـزايش  كاال مصرف از ناشي گذارد. به عبارت ديگر مطلوبيتمي تأثيركنندگان  مصرف
بنـابراين احتمـال وجـود     ،)1393يابـد (شـاي،   مـي  افزايش ديگر كنندگانتعداد مصرف

 كند. ساز ميترجيحات غيرمستقل وجود تعادل عمومي رقابتي را مشكل
سازي هاي مذكور حداكثرسازي، بهينهنارسايي ايرادات و توان گفت كهدر نهايت مي

 دهـد قرارمي نقد جدي مورد نئوكالسيك ابزارهاي سازماندهي نظري عنوان بهو تعادل را 
 ).1392(زاهدطلبان و همكاران، 

 
 گيري و پيشنهاداتنتيجه -5

باشـد.  ها بعد مكـان مـي  گيري افراد و بنگاهين عوامل مؤثر بر تصميمتر مهميكي از 
ها كاهش، تمـايز محصـوالت   كردن مكان مناسبي كه با انتخاب آن رقابت بين بنگاه پيدا

شـود، نقـش مهمـي در    توزيع كاالها و خدمات به مشـتريان حـداقل    ي افزايش و هزينه
ي اسـتقرار صـنايع،   هـا  سياستجا كه اتخاذ ها دارد. از آنافزايش سهم بازار و سود بنگاه

كاهش كـارآيي نظـام    علومات، موجب از بين رفتن و ياگونه آگاهي و مبدون داشتن هيچ
گردد. در اين مقاله يكي از يابي مشخص ميد، لذا اهميت مطالعات مكانشواقتصادي مي

انـواع   ي ي مكـان در زمينـه  هـا  مـدل سـازي  در سـاده  هـا  مـدل نقايص يـا نقـاط ضـعف    
قعيـت كـه در   . با توجـه بـه ايـن وا   ه استكنندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفت مصرف

كنندگاني هستند كه كااليي را به كاالي ديگر ترجيح شرايط يكسان بودن قيمت، مصرف
نظر گرفته شـده اسـت. نتـايج نشـان     تجربه در كننده باتجربه و  بيدهند، دو نوع مصرف

تجربه توابع تقاضـاي دو  باتجربه و بي ي كنندهد كه در صورت وجود دو نوع مصرفده مي
كننـدگان باتجربـه   يت كسب شده از يك نوع غذاي خاص و تعداد مصـرف بنگاه به مطلوب

هاي ها وجود دارد و اين قيمتهمچنين يك تعادل نش واحد در قيمت نيز بستگي دارد.

                                                            
1. Brand compatibility 
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ونقل و مكان هر بنگاه افزايشي است. در ضمن اگـر دو  هاي حملتعادلي نسبت به هزينه
هـاي  كنندگان قيمـت در تمايالت مصرفبه دليل تفاوت  ،بنگاه در يك نقطه قرار بگيرند

ها انتخـاب هـر دوي   تعادلي يكساني را تقاضا نخواهند كرد. در حالتي كه استراتژي بنگاه
هاي با افزايش هزينه در نهايتقيمت و مكان باشد، هيچ تعادلي براي بازي وجود ندارد و 

 خواهد شد.از مركز دورتر  2تر شده و بنگاه به مركز نزديك 1ونقل بنگاه حمل
هـوايي و ...)  هـا، خطـوط   هـايي ماننـد رسـتوران   بنگـاه  ويژه بهها (به بنگاه پاياندر 

ها، سـود، قيمـت و مقـدار    د با توجه به اين واقعيت كه تابع تقاضاي بنگاهشوپيشنهاد مي
تجربـه) اسـت، لـذا    كننـدگان (باتجربـه و بـي   هـا وابسـته بـه انـواع مصـرف     تعادلي بنگاه
كننـدگان باتجربـه، بـا    بـا افـزايش تعـداد مصـرف     اال يا خدمات مطلـوب ك ي توليدكننده

تر شدن به مركز و يا نزديك شدن توليدكننده كاالي نامطلوب بـه مركـز، قيمـت    نزديك
 خود را باال ببرد. عكس اين وضعيت نيز براي توليدكننده كاالي نامطلوب برقرار است. 

كنندگان اين اسـت كـه   د انواع مصرفها در حالت وجومهم ديگر براي بنگاه ي نكته
هاي يكسان نيست، لذا به توليدكننـدگان  ها دليل ارائه قيمتمتقارن بودن موقعيت بنگاه

محصوالت بهتر قيمت باالتري  ي د در صورت ارائهشوكاال يا خدمات مطلوب پيشنهاد مي
د شـو مـي  تجربه). همچنين پيشـنهاد كنندگان بانيز دريافت كنند (به دليل وجود مصرف

كـاال يـا خـدمات مطلـوب بـه مركـز        ي ونقل، توليدكننـده هاي حملكه با افزايش هزينه
 كاال يا خدمات نامطلوب از مركز دور شود. ي تر شده و توليدكننده نزديك
 
 منابع

يابي تسهيالت  تحليل تطبيقي مسائل مكان ).1391آذر ( نيكنام، و عفرج ،باقري نژاد .1
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صـفحات   سـوم،  چـاپ  جغرافيـا،  فلسفه در نو هايانديشه). 1375( حسين شكويي، .6

 .رضوي قدس آستان ، مشهد، انتشارات35-70

تحليل عوامـل   ).1392پهلوان زاده، بهاره (ه، خوش اخالق، رحمان و رهمند، شكوفف .7
ي هـا  پـژوهش ي  فصـلنامه اصـفهان.   شـهر  در اقتصـادي  يهـا  فعاليتمؤثر بر توزيع 

 .133-153، 13)1ار)، (ي پايد توسعه اقتصادي (رشد و
يـابي مراكـز صـنعتي،    ). مسائل مكـان 1387پورگيل كاليه، ابراهيم ( و فرقاني، علي .8

 .49-52، 196 تدبير،
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 .1-19، 2)3هاي توليد، (در سيستم

 -علمـي ي  امهفصـلن دو  .يابي صنايع در فضـايي نـابرابر  مكان ).1391هدي (مقدم، م .10
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