مكانيسمهاي اقتصاد منطقه اي

1

مقدمو

ثشخی اص تئْسیِبی تْععَ هٌطمَ ای سیؾَ دس التصبد هٌطمَ
ای داسًذ .دس ایي خصْؿ تئْسیِب ،هذلِب ّ الگُْبیی ّجْد
داسًذ کَ اص اسصػ ّ اعتجبس ثبالیی ثشخْسداسًذ؛ دس ایٌجب
ععی خْاُین کشد کَ خالصَ ای اصایي تئْسیِب سا هْسد
ثشسعی لشاس دُین.
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تئوری محدوده بازار
تئْسی هذذّدٍ ثبصاس ثب اًذاصٍ ّ ؽکل للوشُّبی اًذصبسی ُش •
ّادذ تجبسی یب صٌعتی استجبط داسد .دس ایي صهیٌَ تئْسیِبیی سا
هی تْاى هْسد ثشسعی لشاس داد کَ استجبط هتمبثل تْلیذکٌٌذگبى
هختلف سا هْسد ثشسعی لشاس دادٍ اًذ.
دس تذلیل هذذّدٍ ثبصاس ،چِب س هتغیش ثبیذ هْسد تْجَ لشاس •
گیشًذ کَ عجبستٌذ اص:
ُضیٌَ ُبی تْلیذ •
ُضیٌَ ُبی دول ّ ًمل •
هکبى •
عیغتن لیوت گزاسی •
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دس ایي تئْسی فشض هی ؽْد کَ:
هؾتشیبى ثطْس یکغبى دس هٌطمَ تْصیع ؽذٍ اًذ• .
ُیچگًَْ تجعیضی دس فشّػ هذصْل ّجْد ًذاسد• .
ُضیٌَ ُبی دول ّ ًمل ثطْس هغتمین ثَ ًغجت افضایؼ فبصلَ •
اص هشکض فشّػ یب ّادذ تْلیذی افضایؼ هی یبثذ.
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ىزينو ىای توليد
اگش ثٌب ثَ دالیلی ًظیش پبییي ثْدى لیوت دادٍ ُبّ ،ادذ •
تْلیذی هْسد ًظش لبدس ثبؽذ ُضیٌَ ُبی تْلیذ خْد سا کبُؼ
دُذ ّ عبیش عْاهل ثشاثش ثبؽذ ،ایي ّادذ لبدس ثَ ثغظ ّ
گغتشػ هذذّدٍ ثبصاس خْد خْاُذ ؽذ.
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ىزينو ىای حمل و نقل
تفبّت دس ُضیٌَ ُبی دول ًّمل ًیض هوکي اعت هْجت •
تغییش دس هذذّدٍ ثبصاس ّادذُبی تْلیذی یب خذهبتی گشدًذ.
صهبًیکَ ُضیٌَ ُبی دول ّ ًمل ثبال ثبؽذ پخؼ ّادذُبی
تْلیذی یب تجبسی دس هٌطمَ ثشای پبعخگْیی ثَ ًیبصُبی
هذلی تشجیخ دادٍ هی ؽْد ،.دس دبلیکَ ثب ُضیٌَ ُبی دول ّ
ًمل پبییي ،ثَ ّیژٍ اگش ثب ثشسعی همیبط التصبدی ُوشاٍ
ثبؽذ گشایؼ ثَ توشکض ثیؾتش ّادذُبی التصبدی افضایؼ هی
یبثذ ،صیشا ُشدّ دبلت ّضعیتی اعت کَ هیضاى عْد ّادذ
تْلیذی سا افضایؼ هی دُذ.
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مکان
واحدهای تولیدی بزرگ گرایش به استقرار در مکان •
مرکزی دارند ،جایی که امکان بسط مقیاس اقتصادی وجود
دارد .اما واحدهای کوچکی که دارای هزینه های تولیدی
باالیی هستند ،باید در قسمتهایی از بازار استقرار یابند که
از امیاز قیمت برخوردار باشند.این اصل سلسله مراتبی،
پایه و اساس تئوری مکانی را تشکیل می دهد و اگر این
پدیده در یک فضای شهری مد نظر قرار گیرد ،این
موضوع در قلب تئوری مکان مرکزی خواهد بود.
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قيمت
در این تجزیه و تحلیل فرض شد که هیچگونه تفاوتی بین •
قیمتها وجود ندارد و قیمتها تنها بر اساس هزینه تولید و
مسافتی که باید حمل شوند تعیین می گردند .در مواقعی که
فروشندگان بین مشتریان تفاوت قائل می شوند ،قیمتها در
مکانهای مختلف به صورت محلی تعیین می گردند.
بنابراین در چنین مواقعی باید استراتژی قیمت گذاری
فضایی مورد توجه قرار گیرد.
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تئوری قيمت فضاي ی
لیوت هذصْالت هؾبثَ ضشّستب دس هٌبطك هختلف یکغبى ًوی ثبؽذ• .
چٌبًچَ هذذّدٍ ثبصاسُبی هٌبطك اص یکذیگش تفکیک ؽذٍ ثبؽٌذ ّ اگش
هٌذٌی عشضَ ّ تمبضبی هذلی ،دس لیوت ثبالتش دس هذذّدٍ ثبصاس یک
هٌطمَ ُوذیگش سا لطع کٌٌذ؛ دس ایي صْست لیوت ثبال دس هٌطمَ فْق تب
صهبًی هی تْاًذ پبیذاس ثبؽذ کَ اهکبى ّسّد کبالُبی فْق اص هٌبطك
دیگش ّجْد ًذاؽتَ ثبؽذ ّ هصشف کٌٌذگبى هٌطمَ فْق ًیض هجبص ًجبؽٌذ
کَ ًیبص خْد سا اص هٌبطك دیگش تبهیي کٌٌذ.
اگش عطخ لیوتِب ثیي ثبصاسُبی دّ هٌطمَ ثیؼ اص ُضیٌَ دول ّ ًمل یک •
ّادذ کبال اص ُن هتفبّت ثبؽذ ّ اگش تجبست ثطْس کبهل آصاد ثبؽذ دس
ایي صْست کبالُب اص ثبصاسُبی ثب لیوت پبییي تش ثَ ثبصاسُبی ثب لیوت
ثبالتش جشیبى خْاٌُذ یبفت تب صهبًی کَ تعبدلی دس لیوت کبالُب دس ثیي
هٌبطك ثَ ّجْد آیذ.
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مدل جبذبه
هذل جبرثَ ثش ایي اصل اعتْاس اعت کَ هجبدالت التصبدی •
ثیي ایي دّ هشکض ،ثب اًذاصٍ هشاکض فْق استجبط هغتمین ّ ثب
فبصلَ آًِب استجبط عکظ داسد .یعٌی ُش چَ جوعیت ایي
هشاکض ثیؾتش ،هیضاى هجبدالت التصبدی ًیض ثیؾتش ّ ثشعکظ
ُش چَ هغبفت ثیي آًِب ثیؾتش ،دجن هجبدالت کوتش خْاُذ
ثْد.ثَ عجبست دیگش:
میصان مببدالت بیه دو مسکص الف و ة= (جمعیت مسکص الف * جمعیت مسکص ة) /فبصله بیه مسکص الف و ة
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تئىزی وقطه جدايی
اّلیي اصالح ّ تعذیل دس تئْسی جبرثَ تْعظ تئْسی ًمطَ •
جذایی اًجبم گشفت .ایي تئْسی تالػ کشد تب هشص تجبست
هٌطمَ ای دّ ؽِش غیش هغبّی سا پیؼ ثیٌی کٌذ .کَ تْعظ
فشهْل صیش اًجبم هی گیشد:
فبصله وقطه جدايی وقطه تجبزی بصزگ اش مسکص تجبزی کىچکتس= فبصله بیه
دو مسکص تجبزی (+1{/مجروز (شهس بصزگتس/شهس کىچکتس))}
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قانون جاذبو خرده فروشی
دّهیي اصالح ّ تعذیل دس هذل جبرثَ ثْعیلَ لبًْى جبرثَ خشدٍ •
فشّؽی سیلی اًجبم گشفتَ اعت .ثش اعبط ایي هذل ععی گشدیذ تب
دجن هجبدالت تجبست خشدٍ فشّؽی هشدم یک ؽِش اص ؽِش
دیگش پیؼ ثیٌی ّ ثشآّسد ؽْد.ثَ طْس هثبل ،دجن هعبهالت
تجبسی هشدم ؽِش ج ثب ؽِشُبی الف ّ ة چمذس خْاُذ ثْد؟
ثشای هذبعجَ دجن هعبهالت تجبسی هشدم ؽِشی اص ؽِش دیگش،
فشهْلی ثَ ؽشح صیش تْعظ سیلی اسائَ ؽذٍ اعت.
حجم معمالت تجبزی و وازدات شهس الف اش ة /حجم معمالت تجبزی و وازدات شهس الف اشج=
(جمعیت ة/جمعیت ج)*( فبصله بیه الف و ة /فبصله بیه الف و ج)2
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تئوری فيتر
تئْسی دیگشی کَ ثَ تعییي هذذّدٍ فعبلیت تجبسی دّ هشکض •
تجبسی پشداختَ اعت تئْسی فیتش هیثبؽذ .ایي تئْسی ثَ
هٌظْس تعییي هشص فعبلیت ثیي دّ هشکض تْلیذی یب تجبسی
الف ّ ة ثکبس هیسّد .ثشای تجییي ثِتش هشص فعبلیت ایي
هشاکض هی تْاى عَ دبلت هختلف سا ثش اعبط هفشّضبت
هتفبّت دس ًظش گشفت ّ ثش اعبط آًِب هذذّدٍ فعبلیت
هشاکض فْق سا تعییي کشد .ایي دبلتِب عجبستٌذ اص:
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حالت اول
فشض کٌیذ دّ هشکض الف ّ ة اص ًظش ُضیٌَ ُبی تْلیذ ّ •
دول ًّمل ؽجیَ ثَ ُن ثبؽٌذ ّ ُضیٌَ دول ّ ًمل دس توبم
هغیشُب دس اطشاف هشاکض یکغبى ثْدٍ ّ ثب افضایؼ فبصلَ ثب
یک ًشر هعیٌی ُضیٌَ دول ّ ًمل ًیض افضایؼ یبثذ .دس
صْستیکَ عبیش ؽشایظ ثشاثش ّ ثبثت ثبؽذ ّ اگش ُضیٌَ ُبی
تْلیذ دس ُش دّ هشکض هغبّی ثبؽذ هشص فعبلیت تجبسی ثیي
دّ هشکض یک خظ ساعت خْاُذ ثْد.
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حالت دوم
اگش ُضیٌَ ُبی دول ًّمل دس ُشدّ هشکض ثب ُن ثشاثش ثبؽٌذ •
اهب ُضیٌَ ُبی تْلیذ هتفبّت ثبؽذ هشص هٌطمَ فعبلیت تجبسی
ثصْست یک خظ هٌذٌی ثب خویذگی آى ثَ طشف هشکضی
خْاُذ ثْد کَ ُضیٌَ ُبی تْلیذ دس آى ثیؾتش هی ثبؽذ.
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حالت سوم
اگش ُضیٌَ ُبی تْلیذ سا ثبثت ّ ُضیٌَ ُبی دول ّ ًمل سا
هتغیش فشض کٌین دس ایي صْست خظ هشصی هٌطمَ تجبسی
ثیي دّ هشکض ثصْست هٌذٌی دسخْاُذ آهذ ّ خویذگی
هٌذٌی ًیض ثَ طشف هشکضی خْاُذ ثْد کَ دس اطشاف آى
ُضیٌَ دول ّ ًمل ثیؾتش اعت.
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