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چکیده
با در نظر گرفتن رقابت در بازار ،مکانیابی رقابتی تسهیالت به استقرار تسهیالت میپردازد و هر یک از تسهیالت برای کسب سهم قابل
کسب بازار با تسهیالت موجود به رقابت میپردازند .سهم قابل کسب از بازار نسبت عکس با فاصله تسهیل از مشتری داشته و با میزان جذابیت
تسهیل نسبت مستقیم دارد .جذابیت هر تسهیل به عوامل مختلفی ازجمله کیفیت و قیمت تسهیل بستگی دارد و هر یک از این عوامل دارای
وزنی متفاوت برای مشتریان در مکانهای متفاوت میباشد .در مدل ارائهشده در این تحقیق این مسئله را موردتوجه قرار داده و مشتریان به
خوشههای متفاوت تقسیمبندی شدهاند که در هر خوشه قیمت و کیفیت وزنهای مختلفی دارند .در بررسی این مسئله در سه مرحله مدل
ارائه و حلشده است .در مرحله اول میزان جذابیت تسهیل تعیینشده و در مرحله دوم مکان مناسب برای جایابی مشخص میشود .در مرحله
سوم نیز میزان کیفیت و قیمت تسهیل جدید در مکان بهینه تعیین میگردد .در نهایت برای نشان دادن امکانپذیری روشهای پیشنهادی
مثال عددی ایجادشده و جواب با میزان درآمد و قیمت و کیفیت تسهیل جدید بهدستآمده است.

واژههای کلیدی :مکانیابی رقابتی تسهیالت ،تعادل نش ،جذابیت متغیر تسهیل ،خوشهبندی مشتریان.

 -1مقدمه321

بازار وجود دارند .مکانیابی رقابتی تسهیالت به استقرار
تسهیالت با در نظر گرفتن رقابت در بازار میپردازد .در این
مسائل استداللهای هندسی با استداللهای تئوری بازیها
ترکیب میشوند تا مشخص شود چگونه رفتار
تصمیمگیرندگان بر یکدیگر تأثیر میگذارد [ .]1مسئله
مکانیابی چند تسهیالتی رقابتی از جهات گوناگون به
مسئله مکانیابی میانه و مرکز شباهت دارد .در مدلهای
میانه و مرکز ،هدف کمینه کردن هزینهها برای مشتریان
است .در مسائل مکانیابی رقابتی ،تسهیالت برای
بیشینهسازی سهم بازار با یکدیگر به رقابت میپردازند .در
مسائل مکانیابی مرکز و میانه هیچ تسهیلی از قبل در
محیط وجود ندارد و تسهیالت موجود بهصورت همزمان وارد
محیط میشوند .البته در حالت خاص اینگونه مسائل
میتوان فرض کرد تسهیالتی از قبل در محیط وجود دارد.
در مسائل مکانیابی میانه و مرکز فرض شده است که
مشتریان خدمات خود را از نزدیکترین تسهیل برآورده
میسازند .خواه این تسهیل از قبل موجود و یا جدید باشد.

مسئله مکانیابی از دیرباز مورد توجه بشریت بوده و
انسانها در اندیشه تعیین محل قرار گرفتن تسهیالت برای
دستیابی به اهداف موردنظر بودهاند .در بسیاری از مسائل
مکانیابی تسهیالت نوعی انحصار در بازار در نظر گرفته
میشود که فقط یک تسهیل نیازهای مشتریان را برآورده
میسازد و آن تسهیل رقیبی برای ارائه تسهیالت ندارد .البته
این فرض در دنیای واقعی اغلب برقرار نبوده و رقبایی در
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همچنین در بسیاری از مسائل مکانیابی رقابتی تسهیالت
فرض میشود مشتری نزدیکترین تسهیل را انتخاب کند
[.]2
در اکثر مدلهای مکانیابی سنتی ،فرض بر این است که
مشتریان از نزدیکترین وسیله به خود استفاده میکنند،
فرضی که در بیشتر مطالعات انجامشده بر مسئله مکانیابی
رقابتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است .تفاوت اصلی در
نظر گرفتهشده در مدلهای مکانیابی رقابتی با مدلهای
مکانیابی سنتی در این است که انتخاب یک تسهیل توسط
مشتریان عالوه بر فاصله بین تسهیل و مشتری به میزان
جذابیت آن تسهیل برای مشتری نیز بستگی دارد.
اولین مطالعه در زمینه مکانیابی رقابتی تسهیالت توسط
هاتلینگ 1در سال  1121انجام گرفت .او در مطالعه خود با
فرض توزیا یکنواخت مشتریان بر یک خط به بررسی و
تعیین مکان بهینه برای دو تسهیل (دو بستنیفروش)
پرداخته است .در این مقاله ،میزان جذابیت هر دو تسهیل
برای مشتریان یکسان در نظر گرفتهشده ،لذا مشتریان
تسهیلی را انتخاب میکنند که نزدیکترین فاصله را به خود
داشته باشند .درزنر 2در سال 1182مکانیابی رقابتی برای
یک تسهیل ،هنگامیکه یک رقیب وجود داشته باشد را روی
صفحه ارائه کرد [ .]1حکیمی 1در سال  1181مکانیابی
رقابتی روی شبکه را بیان نمود .او همچنین در سال 1187
مکانیابی میانهروی شبکه و در سال  1111مکانیابی
رقابتی تسهیالت با استفاده از تعامالت مکانی روی شبکه را
ارائه کرد.]7،،،،[ .
هاف ،در سال  117،مدلی را ارائه کرد که بر اساس این
فرض پایهریزی شده بود که مشتری هر یک از تسهیالت را
بهصورت احتمالی انتخاب میکند و میزان این احتمال
بستگی به مطلوبیت هر یک از این تسهیالت دارد .از آنجا که
هاف مدل خود را برای تعیین تابا مطلوبیت برای مراکز
خرید بیان کرده بود ،بنابراین تابا مطلوبیت را بر اساس
نسبت فاصله بین مراکز تا مشتریان و مساحت مراکز تعریف
کرد .هاف فقط یک ویژگی (مساحت تسهیالت) را بهعنوان
عامل مؤثر در انتخاب تسهیالت در نظر گرفت [.]6
ناکانیشی ،و کوپر 7بر اساس مدل هاف ،مدل  MCIرا ارائه
1- Hotelling
2- Drezner
3- Hakimi
4- Huff
5- Nakanishi
6 - Cooper
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7- Achabal
8- Plastria
9- Aboolian
10- Uno
11- Beresnev, Mel'nikov
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کردند .آنها با در نظر گرفتن عوامل گوناگون تأثیرگذار بر
میزان مطلوبیت ،مدل اولیه هاف را توسعه دادهاند [.]8
آچابال 6و دیگران با استفاده از مدل  MCIمسئله مکانیابی
رقابتی را مدل و حل کردند .در این مطالعه مکان بهینه چند
تسهیالت در یک محیط گسسته برای تعدادی تسهیل جدید
در محیطی که از قبل تعدادی تسهیل وجود دارند،
پرداختهشده است [ ]1درزنر مکانیابی تک تسهیالتی را با
این فرض که مشتریان بهصورت قطا تسهیلی را که جذابیت
بیشتری دارد انتخاب میکنند مدنظر قرار داد [.]11
پالسنریا 8نیز با همین فرض عالوه بر تعیین مکان بهینه ،به
تعیین میزان جذابیت تسهیالت جدید پرداخته است [.]11
درزنر و درزنر دو مدل جداگانه را برای مسئله مکانیابی
رقابتی بر مبنای مدل هاف در نظر گرفتند .در مدل اول
مکانیابی باهدف کمینهسازی میزان مسافت طی شده
توسط مشتریان انجامشده و در مدل دوم هدف ایجاد تعادل
در بین ارائه خدمات توسط تسهیالت بهگونهای است که
میزان انحراف تقاضاهای پوشش دادهشده توسط تسهیالت
کمینه شود [ .]12درزنر و درزنر با استفاده از یک توزیا
نمایی احتمال عدم رغبت مشتریان به انتخاب تسهیالت را
در مدل خود در نظر گرفته و مسئله مکانیابی رقابتی را با
این فرض مدل کردند [.]11
ابولیان 1و دیگران با این فرض که میزان جذابیت
تسهیالت نیز میتواند جزو متغیرهای مسئله باشد ،مدلی را
توسعه دادند [ ]1،اونو 11و همکارانش در مدل خود تقاضا را
به صورت احتمالی در نظر گرفته و با استفاده از الگوریتم فرا
ابتکاری جستوجوی ممنوعه مدل را حل کردهاند [.]1،
برزنو ملنیکو 11برای دو رقیب که یکی پیشرو و دیگری پیرو
میباشد ،مدل دوسطحی را ارائه کردهاند .مسائل برنامهریزی
دوسطحی دارای دو سطح هستند .سطح اول را سطح باالیی
یا پیشرو و سطح دوم را سطح پایینی یا پیرو میگویند .این
بازی یک بازی ایستا یا پایدار میباشد ،به این معنی که هر
بازیکن فقط میتواند یک حرکت داشته باشد .ابتدا پیشرو
حرکت میکند ،این حرکت در جهت بهینه کردن تابا هدف
خودش میباشد .سپس پیرو با مشاهده تصمیم پیشرو از
خود واکنش نشان میدهد بهطوریکه باعث بهینه شدن
تابا هدفش شود .در این تحقیق برزنو ملنیکو با استفاده از
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الگوریتم جستوجوی محلی سعی در بهبود جواب داشتهاند
[ .]17کوکاکایدن 1و همکارانش نیز با فرض اینکه رقبا در
قبال استقرار تسهیالت جدید قادر به نشان دادن
عکسالعمل هستند مسئله را با استفاده از مدل دوسطحی
مدلسازی کردند .آنها با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی از
جستوجوی ممنوعه و حل دقیق ،مسئله را حل کردهاند
[ .]16سال بعد کوکاکایدن و همکارانش برای همین مسئله
روش ابتکاری را پیشنهاد دادند که ترکیبی از روش
جستوجوی ممنوعه و روشهای حل دقیق میباشد .در این
تحقیق عالوه بر مکانیابی تسهیالت به تعیین میزان
مطلوبیت تسهیالت پرداختهاند [ .]18در این سال سیدانی2
و همکاران یک مدلسازی دومرحلهای را مدنظر قرار دادند.
در این تحقیق با توجه به زیاد بودن هزینه جابهجایی
تسهیالت ،عکسالعمل رقبای موجود فقط تغییر میزان
جذابیت تسهیالت در نظر گرفتهشده است .در مرحله اول با
استفاده از تعادل نش و تقریب چندجملهای میزان کیفیت
هر یک از تسهیالت تعیین میشود .در مرحله دوم ،رقیب
تازهوارد با توجه به میزان کیفیت تسهیالت خود و رقبای
موجود ،مکان بهینه تسهیالت خود را مشخص میکند
[.]11
در ادبیات موضوع ،همه مشتریان رفتار مشابهای در قبال
تسهیالت داشته و همه عوامل در نظر گرفتهشده (از قبیل
کیفیت ،قیمت و غیره) برای جذابیت تسهیالت دارای وزن
یکسانی برای مشتریان مختلف میباشد .این در حالی است
که در دنیای واقعی مشتریان با یکدیگر تفاوت داشته و هر
یک از عوامل مختلف دارای وزن متفاوتی برای مشتریان
مختلف میباشد .لذا در این مقاله ،به مدلسازی مسئله
مکانیابی رقابتی با در نظر گرفتن رفتار مشتریان و
خوشهبندی آنها پرداخته میشود .این مدل بهمنظور
بیشینهسازی سهم قابل کسب برای تسهیل جدید در بازار
در یک محیط گسسته ،با استفاده از یک مدل سه مرحلهای
میپردازد .پس از تعیین مکان بهینه ،با توجه به وزن عوامل
و هزینه افزایش یک واحد از عوامل ،اندازه دقیق عوامل
بهدست میآید.

 -2مدلسازی مسئله
شرکتهای خردهفروشی میخواهند مکان بهینه تسهیل
جدید را در یک محیط ،با در نظر گرفتن موقعیت مشتریان
و تسهیالت خردهفروشی دیگر فراهم کنند .مشتریان با نقاط
تقاضا نشان داده میشوند و هر نقطه تقاضا به نمایندگی از
مشتریان در یک منطقه کوچک میباشد .هر نقطه تقاضا
قدرت خریدی دارد که نشاندهنده متوسط پتانسیل خرید
همه مشتریان اختصاصیافته به آن منطقه است [ .]11با
توجه به مدل هاف رفتار مشتریان بهصورت احتمالی در نظر
گرفتهشده و میزان قدرت خرید مشتریان بین تسهیالت
مختلف با توجه به جذابیت تسهیالت بهصورت احتمالی
تقسیم میشود .عوامل مختلفی بر جذابیت تسهیالت
ازجمله کیفیت تسهیالت و قیمت ارائهشده تسهیالت تأثیر
دارد .هر یک از این عوامل برای مشتریان در مناطق مختلف
دارای اهمیت متفاوتی میباشد .لذا با توجه به میزان وزن هر
عامل ،مشتریان در محیط خوشهبندی میشوند.
در این مقاله ،هدف مدل ارائهشده یافتن مکان بهینه
برای تسهیالت جدید و همچنین میزان جذابیت بهینه
(اندازه قیمت و کیفیت) برای تسهیالت جدید و موجود در
محیط است ،بهگونهای که سهم قابل کسب از بازار تسهیالت
جدید بهینه شود .برای مدلسازی مسئله از مفروضات زیر
استفاده شده است
 برای استقرار تسهیالت جدید یک سری نقاط کاندید
در محیط برای مکانیابی در نظر گرفته میشود.
 برای استقرار تسهیالت جدید باید هزینه اولیهای
متناسب با مکان و حداکثر میزان جذابیت تسهیل در
نظر گرفته شود.

 با توجه به میزان اوزان معیارهای تأثیرگذار بر جذابیت
تسهیالت ،مشتریان به خوشههای مختلف تقسیم
میشوند.
 از آنجا که میزان هزینههای مادی و زمانی جابهجایی
مشتریان تا تسهیالت زیاد است ،فرض شده هر
مشتری نیاز خود را از خوشه واقا در آن تأمین کند.
 در هر خوشه فقط یک رقیب وجود دارد.
در مسئله موردمطالعه تعداد  ،(j=1,2,…,n) jنقطه
تقاضا در محیط وجود دارد و تعداد،)k=1,2,…,r( k
خوشه در محیط رقابتی استقرار دارند و هدف استقرار
تسهیالت جدید از بین ،)i=1,2,…,m( iنقطه کاندید

1- Küçükaydnl
2- Saidani
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هزینه افزایش یک واحد جذابیت بهصورت زیر محاسبه
میشود

است .پارامترها و متغیرهای تصمیم در این مدل بهصورت
زیر میباشند
 h jمتوسط میزان قدرت خرید در نقطه j

()1

 c iهزینه افزایش یک واحد جذابیت تسهیل در نقطه
کاندید i
 u iبیشترین میزان جذابیت برای تسهیل در نقطه
کاندید i
 f iهزینه اولیه برای استقرار تسهیل در نقطه کاندید i
 d ijفاصله اقلیدسی بین تسهیل در نقطه کاندید  iو

همچنین میزان جذابیت هر یک از تسهیالت بهصورت
زیر محاسبه میشود
( )2
) Qi  (w1 * qi )  (w 2 *pi

بر اساس مدل گرانشی هاف ،میزان مطلوبیت تسهیلی که
در نقطه کاندید  iمشغول بهکار میشود برای نقطه تقاضای
 jبرابر است با  Qi dijو همچنین مطلوبیت تسهیل موجود
برای نقطه تقاضای  jو خوشه  kبا  Ak d kjبرابر است .در
نتیجه نسبتی که مشتری  jتسهیل جدید  iرا انتخاب کند
( )Pijبهصورت زیر بیان میشود

 A kبیشترین میزان جذابیت برای تسهیل موجود در
محیط در خوشه k
𝑘𝑐 هزینه یک واحد افزایش جذابیت تسهیل محیط در
خوشه k
 qkهزینه یک واحد افزایش کیفیت تسهیل واقا در

) (Qi dij

( )1

) ( Ak d kj

r
k 1



(Qi dij ) 

m
i 1



Pij 

در اینصورت مجموع سهم قابل کسب از بازار تسهیالت
جدید بهصورت زیر بهدست خواهد آمد

خوشه k
 pkهزینه یک واحد کاهش قیمت تسهیل واقا در
خوشه k
𝑖𝑞 میزان کیفیت تسهیل در نقطه کاندید i
𝑖𝑝 میزان قیمت تسهیل در نقطه کاندید i
 𝑤1 , 𝑤2وزن کیفیت و قیمت تسهیالت ارائهشده
 Q iمیزان جذابیت تسهیلی که در نقطه کاندید i
استقرار داده میشود.
 X iمتغیر صفر و یک که مقدار یک رازمانی میگیرد
که نقطه کاندید  iبرای استقرار انتخاب شود.
 A kمیزان جذابیت جدید تسهیل موجود در محیط در
خوشه k
در این تحقیق ،میزان جذابیت تسهیالت به دو عامل
اصلی یعنی قیمت تمامشده تسهیالت برای مشتریان و
کیفیت تسهیالت ارائهشده بستگی دارد .هر یک از این
عوامل برای مشتریان در نقاط مختلف دارای اهمیت وزن
متفاوتی است .با افزایش کیفیت و کاهش قیمت ،میزان
جذابیت تسهیل افزایش پیدا میکند .لذا با توجه به اینکه
تسهیل در کدام خوشه قرار دارد و در آن خوشه میزان
اهمیت وزن کیفیت و قیمت (  )w1 , w2چه مقدار است،

()،

) (Qi dij
) ( Ak d kj

r
k 1



m
i 1



(Qi dij ) 

n

m
i 1



hj



n

h j Pij 

j 1

m


i 1 j 1

بهصورت مشابه سهم قابل کسب از بازار تسهیل موجود
در خوشه  kبهصورت زیر بهدست خواهد آمد
()،

n

) ( Ak d kj
) (Qi dij )  ( Ak d kj

m
i 1



j

h
j 1

 2-2مسئله مکانیابی
هدف تسهیالت جدید ،جایابی تسهیل خود در مکان
مناسب و جذابیت بیشینه است ،بهطوریکه سهم قابل
کسب ماکزیمم شود .همچنین تسهیالت موجود در پی
بیشینه کردن سهم قابل کسب خود هستند .از آنجا که
هزینه تغییر مکان برای تسهیالت موجود بسیار است ،لذا در
این بررسی فرض شده تسهیالت موجود فقط قابلیت تغییر
جذابیت خود را دارا هستند.
با توجه به مطالب بیانشده تابا هدف تسهیل جدید
برابر است با

7
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 -1-2مدل سهم بازار

نقطه تقاضای j
𝑗𝑘𝑑 فاصله اقلیدسی بین تسهیل موجود در محیط در
خوشه  kو نقطه تقاضای j
𝐾̃
𝐴 جذابیت فعلی تسهیل موجود در محیط در خوشه k
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) ck  (w1 * qk )  (w 2 *pk

()7

)
 ci Qi  fi X i

Qi
dij

Ak

)

()

d kj

Qi
dij

i 1, 2,..., m ,

()6
()8
()1
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(

n

j

(

h

میزان جذابیت تسهیالت خود با یکدیگر به رقابت میپردازند
و به دنبال بیشینهسازی سهم قابل کسب خود میباشند.

 i (X, Qi , Ak ) 

j 1

s.t. Qi  X i u i

i 1, 2,..., m ,

i  1, 2,..., m ,

 -2-3مرحله تعیین مکان بهینه

Qi  0

بعد از آنکه برای همه مکانهای کاندید میزان جذابیت
بهینه تسهیالت با در نظر گرفتن تسهیل موجود بهدست
آمد ،در این مرحله مکانی را که شامل بیشترین سود برای
تسهیل جدید است ،انتخاب میکنیم .شایانذکر است برای
استقرار تسهیالت جدید باید هزینه اولیهای متناسب با مکان
و حداکثر میزان جذابیت تسهیل در نظر گرفته شود.

}X i {0,1

تابا هدف تسهیل جدید از سه قسمت تشکیلشده است.
قسمت اول نشاندهنده درآمد تسهیل جدید ،قسمت دوم
نشاندهنده هزینه متغیر و قسمت سوم نشاندهنده هزینه
ثابت برای تسهیل جدید ،درصورتیکه مکان  iرا انتخاب
کند ،میباشد .عبارت ( )6و ( )8نشاندهنده مقدار جذابیت
تسهیل جدید شامل حد پایین و باال میباشد .عبارت ()1
نیز نشان میدهد که  Xمتغیری از صفر و یک میباشد که
مقدار یک را زمانی میگیرد که نقطه کاندید  iبرای استقرار
انتخاب شود.
همچنین تابا هدف تسهیل موجود در خوشه  kبرابر است
با
()11
Ak

)
d kj
A
)( k

)  c k ( Ak  Ak
)
d kj

()11
()12

(

در این مرحله ،با توجه به حداقل و حداکثر میزان قیمت
و کیفیت و هزینه یک واحد افزایش آنها و همچنین میزان
جذابیت بهدستآمده از دو مرحله قبل ،اندازه کیفیت و
قیمت بهدست میآید.
-4تعادل جذابیت
بعد از انتخاب یک مکان کاندید برای جایابی تسهیل
جدید ،مابین تسهیل جدید و تسهیل موجود در آن خوشه
برای کسب سهم بازار رقابت به وجود میآید و هر یک از
تسهیالت با تغییر میزان جذابیت تسهیالت برای به
دسترسی به مشتریان آن خوشه و در نتیجه برای کسب
سود برای خود رقابت میکنند .این رقابت بین تسهیالت
یک بازی غیرتعاملی محسوب میشود .در این تحقیق ،برای
تعیین جذابیت بهینه از تعادل نش استفادهشده است .در
یک محیط غیرتعاملی رقابتی هر یک از تصمیمات میزان
جذابیت تسهیالت ،بهترین پاسخ به تصمیم میزان جذابیت
تسهیالت دیگر میباشد .خروجی حاصل از تعادل نش،
حالت پایداری است که اگر بازیکنان بر اساس تعادل نش
رفتار کنند ،هیچگونه انگیزهای برای انحراف و انتخاب
معیارهای دیگر ندارند.

n

Qi
d ij

 -3-3مرحله تعیین میزان کیفیت و قیمت

 k (X, Qi , Ak )   h j
(

j 1

k 1, 2,..., r ,

k 1, 2,..., r ,

Ak  Ak

Ak  0

 -3روش سه مرحلهای
در این مقاله ،از روش سه مرحلهای برای مسئله
مکانیابی رقابتی تسهیالت و تعیین میزان قیمت و کیفیت
تسهیالت استفاده شده است .از آنجا که هزینه تغییر مکان
برای تسهیالت موجود زیاد میباشد ،در این بررسی فرض
شده که تسهیالت موجود فقط قادر به تغییر میزان جذابیت
بوده و مکان آنها ثابت فرض شده است .هر یک از تسهیالت
(موجود یا جدید) به دنبال حداکثرسازی سهم بازار و درآمد
خود هستند .مراحل مدل سه مرحلهای در این قسمت
توضیح داده میشود.

قضیه  :1در یک بازی برای هر بازیکن ،اگر دارای فضای
استراتژی محدود و محدب باشد و تابا درآمد آن پیوسته و
شبه مقعر باشد ،آنگاه حداقل یک استراتژی ناب تعادل نش
در بازی وجود دارد [ Debreuارجاع شده توسط.]21
از آنجا که میزان جذابیت تسهیالت حداقل صفر و
حداکثر مقدار آن معلوم بوده ،لذا فضای استراتژی هر بازیکن
محدود و محدب میباشد .همچنین تابا درآمد برای تسهیل

 -1-3مرحله تعیین میزان جذابیت
در این مرحله فرض میشود مکان تسهیالت جدید یکی
از نقاط کاندید میباشد و با فرض ثابت بودن مکان تسهیل
جدید و تسهیل موجود در آن خوشه ،دو تسهیل با تعیین
8
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جدید و موجود ( ) π1،π1بهصورت پیوسته و شبه مقعر
بوده ،لذا حداقل یک تعادل نش برای مسئله مکانیابی این
بررسی وجود دارد.
بر اساس تعادل نش مشتق جزئی تابا درآمد تسهیالت
باید برابر صفر باشد
برای نقطه کاندید انتخابشده واقا در خوشه
:k

تعادل نش مقادیر بهینه برای جذابیت تسهیالت حاصل
میشود .در این مرحله از بین مکانهای کاندید مکانی را که
حداکثر سهم قابل کسب را برای شرکت به ارمغان میآورد،
بهعنوان مکان بهینه برای شرکت انتخابشده و جایابی
تسهیل جدید انجام میشود .میزان سهم قابل کسب برای
مکان  iبهصورت زیر است
)

 0
0
Q0

()18

()

Qi
d ij

j

(

h

0 

j 1

s.t. Qi  ui

Qi  0
Ak  0
Ak  Ak

 -6اندازه کیفیت و قیمت
در دو مرحله قبل میزان جذابیت و درآمد هر یک از نقاط
کاندید بهدست میآید .در این مرحله نیز اندازه کیفیت و
قیمت تسهیل در نقطه کاندید بهینه را با استفاده از تابا
هدف زیر حاصل میشود
) min(qk *qi )  (pk *pi
()21

تابا درآمد برای تسهیل جدید با در نظر گرفتن یکی از
نقاط کاندید بهعنوان مکان تسهیل جدید بهصورت زیر
میباشد
)

()1،

 c0Q0  f 0

d0 j

A1

)

Q
( 0

()

d1 j

n

d0 j

Q
( 0

j

h

 0 (X, Q0 , A1 ) 

qi ,pi

j 1

()2،

برای تسهیل موجود در آن خوشه نیز تابا درآمد به شکل
زیر میباشد
A1

()17

)
d1 j
A
)( 1

)  c1 ( Ak  Ak
)
d1 j

(

n

Q0
d0 j

hj
(



pmin  pi  pmax
))2،

qmin  qi  qmax
()27

1 (X, Q0 , A1 ) 

j 1

تابا هدف ( )21بیانگر این است که ترکیبی از قیمت و
کیفیت با کمترین هزینه برای ایجاد آن ،هدف مدل
میباشد .محدودیت ( )2،نشانگر این است که میزان

اگر فرض کنیم مقدار  c0=c1باشد ،مقدار بهینه جذابیت
برای دو تسهیل با استفاده از تعادل نش بهصورت زیر حاصل
میشود
()16
d02 j * d12j
(d 0 j  d1 j ) 2

n

hj


j 1

1
c

جذابیت تسهیل باید برابر میزان  Q*iکه در دو مرحله قبل
بهدستآمده ،باشد .محدودیتهای ( )2،و ( )27نیز حداقل
و حداکثر میزان قیمت و کیفیت تسهیل را نشان میدهد.

Q0*  A1* 

 -7مثال عددی

 -1جایابی تسهیالت جدید

محیط رقابتی را در نظر بگیرید که دارای شش نقطه
تقاضا ( )j=1,…,6است .در این محیط شرکتی قصد دارد
از بین  ،نقطه کاندید ( )i=1,...,5یکی را بهعنوان مکان
تسهیل خود برای دستیابی به بیشینه سهم بازار انتخاب و

بعد از آنکه جایابی فرضی در هر یک از مکانهای کاندید
انجام شد ،رقابت بین تسهیل جدید و تسهیل موجود در آن
خوشه برای کسب سهم بازار انجام میگیرد و با استفاده از
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s.t : (w1 *qi )  ( w2 *pi )  Q

*
i

9
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k
()1،

)

()11
()21
()21
()22

 1
0
A1

d ij

Ak
d kj

()11
برای تسهیل موجود در خوشه

 ci Qi  fi

Qi

(

n

) 0 = ( 263،611،1171،711،،1،

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

میزان قیمت و کیفیت تسهیل را نیز مشخص کند .این
محیط با توجه به رفتار مشتریان به چهار خوشه تقسیمشده
) (k=1,…,4و در هر خوشه یک شرکت رقیب وجود
دارد ،محل استقرار تسهیالت موجود ،نقاط تقاضا و نقاط
کاندید در شکل ( )1مشخصشده است .سایر اطالعات مورد
نیاز به شرح زیر میباشد

با توجه به نتایج بهدستآمده نقطه کاندید سوم با
مختصات ( )11،81و میزان درآمد  1171بیشترین درآمد
را داشته و بهترین مکان برای جایابی تسهیل میباشد و با
استفاده از مرحله سوم مدل داریم

) min(6*q3 )  (4.5*p3
q3 ,p3

()26

)h= (7211،،،11،،،11،7811،،811،،711
(𝑝′ = )2،،،،،،،،،،
)𝑞 ′ =(،،7،1،1،،
)u=(811،6،1،8،1،771،6،،

pmax =2200

s.t : (0.6*q3 )  (0.4*p3 )  1360

()28

200  p3  2200
)21( 300  q3  1800
()11
مقادیر زیر با استفاده از حل تابا هدف باال بهدست
میآید

)f= (811،1211،1711،1111،1111

pmin =200

qmax =1800
qmin =300
مطابق روش حل ارائهشده مقادیر زیر محاسبه میشوند
)Q=(263،1،8،،18،،1،،،86

q3 =800

p3 =2211

شکل ( :)1مختصات نقاط مربوط به مثال عددی

وزن کیفیت و قیمت در خوشههای شکل ( )1بهصورت زیر در جدول ( )1میباشد
جدول ( )1وزن کیفیت و قیمت
خوشه اول

خوشه دوم

خوشه سوم

خوشه چهارم

وزن کیفیت

1،8

1،7

1،،

1،2

وزن قیمت

1،2

1،،

1،7

1،8

01
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 نتیجهگیری-2
در ادبیات موضوع رفتار مشتریان و میزان اهمیتی که
 یکسان فرض،آنها برای عوامل تأثیرگذار بر جذابیت دارند
 این در حالی است که در دنیای واقعی مشتریان.شده است
در مکانهای مختلف برای عوامل مختلف اوزان متفاوتی را
 هدف اصلی این مقاله این است که مدلی را با.قائل هستند
استفاده از خوشهبندی مشتریان ارائه کرده که به دنیای
واقعی نزدیکتر باشد و ضمن گنجاندن عوامل محیطی
بیشتر در مدل بتوان به روش مفیدی برای مسئله مکانیابی
رقابتی تسهیالت دسترسی داشت تا از این طریق بتوان
 در این.مقدار قیمت و کیفیت تسهیالت جدید را تعیین کرد
 یک روش،مدل با استفاده از مفاهیم مدل هاف و تعادل نش
 در مرحله اول این مدل میزان.سه مرحلهای ارائه شده است
جذابیت تسهیل در مکانهای کاندید بهدست میآید و در
،مرحله دوم نیز مکانی را که بیشترین درآمد را داشته
 در.بهعنوان مکان مناسب برای جایابی انتخاب شده است
مرحله سوم این مدل نیز مقدار قیمت و کیفیت کاال در
 این مدل میتواند برای مسائل.مکان بهینه حاصل شد
مختلف مورداستفاده قرار گیرد و جوابی نزدیک به واقعیت را
.کسب کند
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