تدسيَ ّ تحليل يک بازار رقابتي (با ًگاُي بر هذل پٌح ًيرّي پْرتر )
يٓعي كعيٕؼ ٭

از  0991کَ هذل رقابت الواش پْرتر تْسظ پرّفسْر " پْرتر " استاد داًشگاٍ ُارّارد هطرذ گرديذ تا بَ اهرّز بحث ُاي بسيار زيادي
پيراهْى آى اًدام گرفتَ ّ هخالفاى ّ هْافقاى بسيار زيادي در باب آى سخي راًذٍ اًذ کَ در ًِايت هٌدر بَ ظِْر هذل ُاي خذيذي از
آى تحت عٌْاى " هذل الواش هضاعف " ّ " هذل الواش هضاعف ثاًْيَ " گرديذ .
ها در ايي ًْشتار سعي دارين تا ايي هذل را از خٌبَ اي ديگر هْرد کٌکاش قرار دُين  .هبحثي کَ شايذ در ايي سال ُا کوتر هْرد تْخَ
قرار گرفتَ است  .در ايي هقالَ سعي شذٍ تا با تدسيَ ّ تحليل پٌح ًيرّي قذرتوٌذ پْرتر با خٌبَ ُاي هخرب ّ سازًذٍ آى آشٌا شذٍ ّ
راٍ ُايي را براي خٌثي سازي ّ يا بکارگيري ايي خٌبَ ُا هْرد بررسي قرار دُين .

٭كبؼنُبـ اؼنع زكبثعاؼي  ،يعؼـ ظاَهگبِ آؾاظ اقاليي ٔ ػضٕ اَدًٍ زكبثعاؼی ایؽاٌ

1

mehdi.kadivar@yahoo.com

هقذهَ :
اؾ ؼلبثت ثّ ػُٕاٌ يک خؼجّ قيبِ َبو يي ثؽَع ثّ عٕؼي کّ ظؼٌٔ آٌ َبپيعا ٔ يجٓى اقت ٔ تُٓب چيؿي کّ ظؼ آٌ ًَبيبٌ اقت قتبَعِ
يب ضؽٔخي اقت  .ثُبثؽايٍ ؼليجي پيؽٔؾ اقت کّ ثتٕاَع ؼفتبؼ ؼلبثتي ؼلجبيم ؼا ثّ ظؼقتي تدؿيّ ٔ تسهيم ًَبيع ٔ ثب ثکبؼگيؽي
تدؽثيبت کكت نعِ  ،گٕي قجمت ؼا اؾ آَبٌ ثؽثبيع .
يعل انًبـ پٕؼتؽ ظؼ ؾيبٌ اؼائّ ثّ ػُٕاٌ يکي اؾ يعنٓبي ثكيبؼ يٕفك ثؽاي تدؿيّ ٔ تسهيم ؼلبثت ٔ ؼلبثت پػيؽي يٕؼظ اقتفبظِ
لؽاؼ گؽفت ٔ يطبنفبٌ ٔ يٕافمبٌ ثكيبؼ ؾيبظي ظؼ ثبة آٌ ثّ َظؽيّ پؽظاؾي پؽظاضتُع کّ ايٍ يٕخت ثؽضي تغييؽات قبضتبؼي ظؼ آٌ
گؽظيع ٔ ظؼَٓبيت يُدؽ ثّ تٕنع يعل ْبيي خعيع اؾ آٌ نع کّ ايؽٔؾِ آٌ ْب ؼا ثب َبو " يعل انًبـ يضبػف " ٔ " يعل انًبـ
يضبػف ثبَٕيّ " يي نُبقيى کّ ظؼ آَٓب ثّ يكبئم ثيٍ انًههي  ،نؽکتٓبي چُع يهيتي  ،تبثيؽ قبيؽ کهٕؼْب ثؽ ؼلبثت پػيؽي يک
کهٕؼ ٔ يُبيغ يٕخٕظ ظؼآٌ  ،ػٕايم گَٕبگٌٕ تٕنيع يبَُع قؽيبيّ َ ،يؽٔي اَكبَي  ،فُبٔؼي  ،ظاَم فُي  ،تسميك ٔ تٕقؼّ ظؼ قغر
خٓبَي ٔ ثيٍ انًههي ٔ قؽيبيّ گػاؼيٓبي يكتميى ضبؼخي پؽظاضتّ نعِ اقت .
تًبيي يعنٓبي اؼائّ نعِ ػهيؽغى ظاؼا ثٕظٌ يک تئٕؼي يُبقت ػًالً ظؼ قغر ػًم ظاؼاي َمبط يجٓى گَٕبگَٕي ثٕظَع کّ اخؽاي
آَٓب ؼا ضًٕيبً ظؼ کهٕؼْبي ظؼ زبل تٕقؼّ ثب يهکم يٕاخّ يي کؽظ ْ .عف اؾ َگبؼل ايٍ يمبنّ ثؽؼقي يعنٓبي پيم گفتّ ٔ يب
تدؿيّ ٔ تسهيم ػُبيؽ آَٓب ًَي ثبنع  ،ثهکّ ثؽآَيى تب يعل أنيّ ؼا اؾ خُجّ اي ظيگؽ يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظْيى  .خُجّ اي کّ نبيع
کًتؽ يٕؼظ تٕخّ ٔالغ نعِ ٔ َگبؼَعِ يؼتمع اقت کّ ثؽؼقي ٔ تدؿيّ ٔ تسهيم آَٓب ظؼ کهٕؼْبي ظؼ زبل تٕقؼّ ضًٕيبً کهٕؼ
ايؽاٌ کّ ظٔنت َمم اقبقي ظؼ اظاؼِ ايٕؼات کهٕؼ ثؽ ػٓعِ ظاؼظ ٔ اؾ عؽفي ثب َؽش فؿايُعِ تٕؼو ٔ گؽاَي ٔ ًْچُيٍ ثيکبؼي ظقت
ٔ پُدّ َؽو ييکُع يفيع ٔالغ ضٕاْع نع .
ايٍ َٕنتبؼ تالني اقت ظؼ خٓت تدؿيّ ٔ تسهيم يک ثبؾاؼ ؼلبثتي کّ ثؽ يجُبي يعل پُح َيؽٔي پٕؼتؽ پبيّ ؼيؿي نعِ اقت  .ثّ
عٕؼي کّ ضًٍ تهؽير َيؽْٔبي غکؽ نعِ  ،ػُبيؽ يفيع ٔ يطؽة ْؽ يک اؾ آَٓب ؼا َيؿ يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ يي ظْع ٔ ظؼ َٓبيت
ؼاْکبؼْبيي ؼا ثؽاي ثکبؼگيؽي ٔ يب ضُثي قبؾي ايٍ َيؽْٔب اؼائّ ضٕاْع ظاظ  .يعل پُح َيؽٔي پٕؼتؽ ظؼ نکم ؾيؽ َهبٌ ظاظِ نعِ
اقت .
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نکم انف ) يعل پُح َيؽٔي پٕؼتؽ
ظؼ يعل اؼائّ نعِ فـٕق فـؽٌ ثـؽ ايٍ اقت کـّ تـؼعاظي ؼليت ظؼ يـک يُؼت يهغٕل ثـّ فـؼبنيت ثٕظِ ٔ ثـب ْـى ثّ ؼلبثت
يي پؽظاؾَع .ثّ عٕؼ کهي فهبؼْبي ٔاؼظِ ثؽ ايٍ يُؼت ؼا يي تٕاٌ ثّ ظٔ گؽِٔ تمكيى کؽظ :
گرٍّ اّل ) فشارُاي درًّي کّ نبيم  :نعت ؼلبثت ييبٌ ؼلجبي فؼهي اقت  .ايٍ ػبيم يؼًٕالً ظؼ ثبؾاؼْبي ؼلبثتي يٕؼظ ثسث
لؽاؼ يي گيؽظ .
گرٍّ دّم ) فشارُاي بيرًّي کّ نبيم  :تٓعيع ٔؼٔظ ؼلجبي خعيع  ،لعؼت چبَّ ؾَي تبييٍ کُُعگبٌ  ،لعؼت چبَّ ؾَي يهتؽيبٌ
ٔ ظؼ َٓبيت تٓعيع کبالْبي خبَهيٍ يي ثبنع  .ايٍ ػٕايم ثّ ظَجبل آٌ ْكتُع كّ ثبؾاؼ ؼا اؾ زبنت اَسًبؼي ثّ يك ثبؾاؼ ؼلبثتي
تجعيم ًَبيُع  ٔ .ايٍ ظؼزبني اقت كّ ؼلجبي فؼهي ًْٕاؼِ ظؼ يمبثم ايٍ گَّٕ ػٕايم ٔاكُم َهبٌ يي ظُْع  .ظؼ اظايّ ْؽ كعاو اؾ
ايٍ ػٕايم ثّ يٕؼت يدؿا يٕؼظ تدؿيّ ٔ تسهيم لؽاؼ يي گيؽَع .
گرٍّ اّل ) فشار ُاي درًّي :
شذت رقابت هياى رقباي فعلي  :يک ثبؾاؼ ؼلبثتي قبنى ٔ پٕيب ثبؾاؼي اقت کّ ؼلجب ظؼ يک يسيظ کكت ٔ کبؼ  ،آؾاظاَّ ٔ فؼبالَّ
ثّ فؼبنيت پؽظاضتّ ٔ ثّ تٕنيع کبالْب يب اؼائّ ضعيبت يهغٕل ثبنُع  .ظؼ ايُگَّٕ ثبؾاؼْب کبالْب ٔ ضعيبت ثب َؽضٓبيي يُبقت ٔ
ًْچُيٍ ثب کيفيتٓبيي يٕؼظ اَتظبؼ ثّ يهتؽيبٌ ػؽضّ يي گؽظظ  .يکي اؾ ظاليم ايٍ يٕضٕع ٔخٕظ ؼلبثت ظؼ ثيٍ تٕنيع کُُعگبٌ ٔ يب
ػؽضّ کُُعگبٌ کبالْب ٔ ضعيبت يي ثبنع چؽا کّ ؼلجب ثؽاي آَکّ ثتٕاَُع قٓى ثيهتؽي اؾ ثبؾاؼ ؼا اؾ آٌ ضٕظ ًَبيُع يدجٕؼَع تب
کبالْب ٔ ضعيبت ضٕظ ؼا ثب َـؽش ْبيي يتؼبظل تؽ ٔ ثب کيفيتي يغهٕة تؽ ثّ يهتؽيبٌ اؼائّ ًَبيُع .
رقابت كاهل چيست ؟ ايٍ يفٕٓو ثكتگي ثّ فؽضيّ ْبي يتؼعظي ظاؼظ كّ يًٓتؽيٍ آَٓب ػجبؼتُع اؾ :
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ْ ) 1ؽ ثُگبِ تٕنيعي ظؼ يمبيكّ ثب ثبؾاؼ  ،ثّ لعؼي كٕچك اقت كّ ْيچ تبثيؽ يهٕٓظي ظؼ آٌ ايدبظ ًَي كُع  .ثعيٍ تؽتيت  ،ثُگبِ
تٕنيعي ليًت پػيؽ يب پيؽٔ ليًت ( )price-takerاقت  ٔ .تؼعاظ فؽٔنُعگبٌ ٔ ضؽيعاؼاٌ ثّ زعي ؾيبظ اقت كّ ْيچ يك ثّ
تُٓبيي َتٕاَع ظؼ ييؿاٌ كم ضؽيع ٔ فؽٔل ٔ تؼييٍ ليًت تبثيؽي ظانتّ ثبنع .
 ) 2يسًٕل ًْگٍ اقت  .ظؼ چهى يًؽف كُُعِ  ،كباليي كّ يك فؽٔنُعِ يي فؽٔنع  ،ثؽاثؽ كباليي اقت كّ فؽٔنُعِ ظيگؽي
يي فؽٔنع  .يؼُي ضؽيعاؼاٌ َكجت ثّ ثُگبِ تٕنيعي  ،ثي تفبٔت ْكتُع  .ثّ عٕؼ كهي كبال ثبيكتي يتسع انهكم ٔ نجيّ ثّ ْى ثٕظِ
ٔ نؽايظ اؼائّ ٔ فؽٔل ْى يككبٌ ثبنع .
 ) 3يُؼت ثؽ پبيّ " آؾاظي ٔؼٔظ ٔ ضؽٔج " ثُب نعِ اقت ْ .ؽ ثُگبِ تٕنيعي  ،آؾاظاَّ يي تٕاَع ٔاؼظ يُؼت نعِ  ،تٕنيع كُع ٔ ْؽ
ؾيبٌ يبيم ثبنع تٕنيع ؼا يتٕلف ٔ اؾ يُؼت ضبؼج نٕظ .
 ) 4لبثهيت اَتمبل يُبثغ آؾاظ ٔخٕظ ظاؼظ  .تًبو يُبثغ كبيالً لبثم اَتمبل ٔ ثي ثجبت ْكتُع .
 ) 5نؽكت كُُعگبٌ ظؼ ثبؾاؼ آگبْي كبيم ظاؼَع  .يًؽف كُُعگبٌ  ،اؾ ليًت ْب ضجؽ ظاؼَع ،تٕنيع كُُعگبٌ اؾ ْؿيُّ ْب ثب ضجؽَع
،كبؼگؽاٌ يمعاؼ ظقتًؿظ ؼا يي ظاَُع ٔ اني آضؽ .
يفيع ثٕظٌ ْؽ تئٕؼي ظؼ پيم ثيُي ْبيي اقت كّ ثّ ٔخٕظ يي آٔؼظ  ٔ ،يست چُيٍ پيم ثيُي ْبيي تب زعي ثكتگي ثّ ايٍ ظاؼظ
كّ يُبيغ تب چّ زعي ثّ يعل تئٕؼيكي َؿظيك ثبنُع  .يُؼتي ثب  22ثُگبِ تٕنيعي  ،كّ ْيچكعاو ظؼ ثبؾاؼ تكهظ َعاؼَع  ،ثّ ؼلبثت
َؿظيكتؽ اؾ يُؼتي اقت كّ  2يب  3ثُگبِ تٕنيعي ؼا ظؼ ثؽيي گيؽظ .
ػًعِ فهبؼْبيي کّ تًبيي ؼلجب ًْٕاؼِ اؾ ظؼٌٔ ثب آٌ يٕاخّ ْكتُع ػجبؼتُع اؾ  :کبْم ليًت يسكٕـ تٕقظ يک يب چُع ؼليت ،
يؼؽفي ٔ اؼائّ يسًٕني خعيع ثب کبؼايي ثٓتؽ ٔ تکُٕنٕژي خعيعتؽ تٕقظ قبيؽيٍ  ،افؿايم کيفيت يسًٕالت ؼلجب ظؼ ثبؾاؼ ،
افؿايم قغر تجهيغبت ٔ ثبؾاؼيبثي تٕقظ قبيؽ ؼلجب  ،تجبَي يک يب چُع ؼليت ثب ػؽضّ کُُعگبٌ يٕاظ أنيّ ٔ يب لغؼبت زكبـ ٔ
َبيبة کّ اَسًبؼ تٕنيع ظؼ ظقتبٌ آَٓبقت ثؽاي لغغ ًْکبؼي ثب قبيؽ ؼلجب ٔ يب ؼليجي ضبو ٔ ،اؼظ نعٌ يک ؼليت ظؼ يُؼت
لغؼّ قبؾي ٔ يب تٕنيعات يٕاظ أنيّ اي کّ ثّ نکم اَسًبؼي اقت ثؽاي تست انهؼبع لؽاؼ ظاظٌ ثٓبي تًبو نعِ يسًٕالت
تٕنيعي  ،اظغبو نؽکتٓبي ثؿؼگ ٔ يبظؼ ثؽاي ثّ ؾإَ ظؼآٔؼظٌ نؽکت ْبي کٕچک تؽ ٔ يب َٕپب ٔ  .. . .ايُٓب تُٓب چُع ًََّٕ اؾ
يهکالتي اقت کّ ْؽ يُؼت ثّ عٕؼ غاتي ثب آَٓب ظقت ٔ پُدّ َؽو يي کُع.
ظؼ ايٍ نؽايظ تُٓب ؼليجي نبَف ثمب ضٕاْع ظانت کّ ثتٕاَع ثب تدؿيّ ٔ تسهيم ظليك ٔ کبؼنُبقبَّ ؼفتبؼْبي يتمبثم قبيؽ ؼلجب ،
ًْيهّ يک گبو اؾ آَٓب خهٕتؽ ثٕظِ ٔ ثب العايبت اقبقي ٔ ثّ يٕلغ ظؼ خٓت ؼفغ يهکم العاو ًَبيع  .ػٕايهي كّ يي تٕاَع يُدؽ ثّ
ثؽتؽي َكجي يك ؼليت َكجت ثّ قبيؽ ؼلجب ظؼ يك يمغغ ؾيبَي ضبو گؽظظ ػجبؼتُع اؾ :
()0تدؿيّ ٔ تسهيم يُبقت ٔ كبؼآيع اؾ ْؿيُّ ْبي فؽيت ()2ككت يٓبؼت ٔ ظاَم فُي ثؽتؽ َكجت ثّ قبيؽ ؼلجب (َٕ)3قبؾي
ضغٕط تٕنيع ٔ اقتفبظِ اؾ تكُٕنٕژي ْبي ثؽتؽ ()4قؽيبيّ گػاؼي ظؼ يطبؼج تسميك ٔ تٕقؼّ ثؽاي يؼؽفي ٔ تٕنيع يك يسًٕل يب
ضعيت خعيع ()5قؽيبيّ گػاؼي ظؼ ثطم تجهيغبت ٔ ثبؾاؼيبثي ثب ثٓؽِ گيؽي اؾ تيى ْبي زؽفّ اي ٔ ضجؽِ ()6قؽيبيّ گػاؼي ظؼ
زٕؾِ آيٕؾل كبؼكُبٌ ()7ضعيبت پف اؾ فؽٔل گكتؽظِ ثّ يهتؽيبٌ ()8اقتفبظِ كبؼآيع اؾ ٔخِٕ ثالاقتفبظِ ظؼظاؼايي ْبي ثبثت
()9ثٓب ظاظٌ ثّ يفٕٓو ؾَديؽِ اؼؾل ()01خػة قؽيبيّ ْبي قؽگؽظاٌ ()00قؽيبيّ گػاؼي ظؼ فؼبنيت ْبي التًبظي پؽقٕظ يؽتجظ
( )02اقتفبظِ اؾ كبؼنُبقبٌ ٔ يتطًًبٌ يبني ٔ التًبظي ثؽاي پيم ثيُي َٕقبَبت ثبؾاؼ ٔثٓؽِ گيؽي اؾ تدبؼة آَبٌ ثؽاي ثي اثؽ
كؽظٌ َٕقبَبت ليًت ٔ تمبضب .
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گرٍّ دّم ) فشارُاي بيرًّي ًْ :بٌ گَّٕ كّ لجالً ثيبٌ گؽظيع ايٍ گَّٕ فهبؼْب ثّ  4ظقتّ تمكيى ثُعي نعِ اَع )1 :ؼلجبي خعيع
)2تبييٍ كُُعگبٌ يب ػؽضّ كُُعگبٌ )3يهتؽيبٌ )4كبالْبي خبَهيٍ
 )0رقباي خذيذ  :أنيٍ  ،يٓى تؽيٍ ٔ لٕي تؽيٍ ػبيهي کّ ظؼ ايٍ يعل يغؽذ گؽظيعِ اقت ؼلجبي ثبنمِٕ يب ؼلجبي خعيع
يي ثبنُع .ؼلجبي ثبنمِٕ يب ؼلجبي خعيع ؼلجبيي ْكتُع کّ ظؼ يُؼت يٕؼظ َظؽ فؼبنيت ًَي کُُع ٔني تًبيم ظاؼَع ثب قؽيبيّ گػاؼي
ظؼ يک زؽفّ ثّ ثبؾظْي ٔ زبنيّ قٕظ لبثم تٕخٓي ظقت يبثُع ٔ اگؽ قؽيبيّ گػاؼي ظؼ يُؼت يٕؼظ َظؽ ثؽايهبٌ خػاة ثبنع
تًبيم ظاؼَع تب ثب ٔؼٔظ ثّ ايٍ زؽفّ ٔ يُؼت ثب ؼلجبي فؼهي ؼلبثت کؽظِ ٔ ثّ زبنيّ قٕظ ٔ ثبؾظِ قٕظ يٕؼظ َظؽنبٌ ظقت يبثُع .
ثّ ًْيٍ ضبعؽ اؾ ايٍ عؽيك ٔ ثب لًع ٔؼٔظ ثّ زؽفّ يي تٕاَُع ثّ ؼلجبي فؼهي فهبؼآٔؼَع .
زـبل ثّ ظَجبل آٌ ْكتيى تـب عْاهلي ؼا پيعا کُيى کـّ چگَّٕ ٔيژگي ْبي ثؽضي اؾ يُبيغ ثّ ؼلجبي خعيع اخبؾِ ٔؼٔظ ًَي ظُْع ٔ
ايٍ ظؼ زبني اقت کّ ثّ ظنيم ػعو ٔخٕظ ايٍ ٔيژگي ْب ظؼ ثؽضي اؾ يُبيغ ظيگؽ ٔ ،يب ثّ ظنيم کى ؼَگ ثٕظٌ آَٓب ؼليت خعيع
يي تٕاَع ثب کُبؼ ؾظٌ ايٍ ػٕايم ثّ قبظگي ثّ يُؼت يٕؼظ َظؽ ٔؼٔظ پيعا كُع .
ثؽای تدؿيّ ٔ تسهيم يٕؼظ أل يؼُي ؼفتبؼ ؼلبثتي رقباي خذيذ يي ثبيكت ظٔػبيم ؼا ثّ عٕؼ يدؿا يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظْيى  .هْاًع
ّرّد ٔ هْاًع خرّج .
الف )هْاًع ّرّد ) Barriers to entry( :
اگؽ اَسًبؼگؽ قٕظي زبيم كُع  ،ثُگبِ ْبي تٕنيعي ظيگؽ تهٕيك يي نَٕع كّ ٔاؼظ يُؼت نَٕع  .اگؽ ٔؼٔظ اَدبو پػيؽظ ،
يٕلؼيت تؼبظل ثؽْى يي ضٕؼظ  ٔ ،چٌٕ ثّ خبي يك ثُگبِ تٕنيعي  ،چُع ثُگبِ تٕنيعي ٔخٕظ ضٕاْع ظانت  ،ظيگؽ اَسًبؼي
َيكت  .ثعيٍ تؽتيت  ،اگؽ لؽاؼ اقت اَسًبؼ قٕظآٔؼ پبثؽخب ثًبَع  ،ثّ يٕاَغ ٔؼٔظ َيبؾ ظاؼيى  .ثؽضي يٕاَغ ٔؼٔظ ػجبؼتُع اؾ :
كُتؽل يٕاظ ضبو ٔ يب لغؼبتي ضبو كّ ظؼ تٕنيع كباليي ٔيژِ ثّ كبؼ يي ؼٔظ  ،زك ثجت اضتؽاػبت خعيع ْ ،ؿيُّ ْبي تبقيف عؽذ
يٕثؽ ثؽاي يثبل قؽيبيّ گػاؼي ظؼ يُبيغ ؾيؽ ثُبيي يبَُع ثؽق ٔ گبؾ  ،ايتيبؾات ثبؾاؼ ؛ ثؽاي يثبل ظٔنت زمٕق اَسًبؼي ثّ ثؽضي
يٕئككبت ؼا يي ظْع تب ظؼ يُغمّ اي ضبو كبال يب ضعيبتي ضبو اؼائّ ظُْع  ،ايدبظ كبؼتم ثؽاي ثجبت ٔ يعيؽيت ثؽ ثبؾاؼ ،
ظؽفيت يب قؽيبيّ گػاؼي ثبثت ٔ ًْچُيٍ ثؽضي يٕاَغ ٔؼٔظ كّ ًْؿيبٌ ثب تبٌقيف ٔ تهكيم اَسًبؼ يٕؼت يي گيؽظ ثؽاي يثبل
يًكٍ اقت لبٌَٕ فمظ ثّ ثُگبِ ْبي تٕنيعي ايتيبؾ يب يدٕؾ تبٌقيف ثعْع .
" ظؽفيت يب قؽيبيّ گػاؼي ثبثت " يکي اؾ يٓى تؽيٍ ٔ ايهي تؽيٍ ػٕايهي اقت کّ ظؼ ايٍ ثطم يٕؼظ تٕخّ لـؽاؼ ضٕاْع گؽفت.
ثؽاي ثؽؼقي ٔ تدؿيّ ٔ تسهيم ايٍ ػبيم ضؽٔؼي اقت كّ آٌ ؼا اؾ ظٔخُجّ يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظْيى .


يؽفّ خٕيي َبني اؾ يميبـ ( ) economics of scale



يؽفّ خٕيي َبني اؾ تدؽثّ يب زؽفّ اي گؽي ( ثهعيت ) ( ) economics of scope

صرفَ خْيي ًاشي از هقياش  :نؽکت ْبي ثؿؼگ ضٕظؼٔقبؾي ؼا ظؼ َظؽ ثگيؽيع  ،اغهت ايٍ نؽکت ْب ظؼ ثعٔ تبقيف ،
قؽيبيّ گػاؼي ظؼ ظاؼايي ْبي ثبثت نبيم  :يبنيٍ آالت  ،قبضتًبٌ  ،ؾييٍ  ،تدٓيؿات ٔ قبيؽ ظاؼايي ْبي قؽيبيّ اي ؼا ثؽزدى
ثكيبؼ ثباليي لؽاؼ يي ظُْع ٔ پيم ثيُي فؽٔل ؼا ثؽاي فؽٔل قبالَّ چُعيٍ ييهيٌٕ ظقتگبِ ظؼ َظؽ يي گيؽَع ٔ ايٍ ظؼ زبني اقت
کّ ػًالً ثطم ػًـعِ اي اؾ ايـٍ قؽيبيّ گػاؼي ثـالاقتفبظِ يـي يبَع کـّ اؾ آٌ ثـبػُٕاٌ " ظؽفيت ثال اقتفبظِ " َبو يي ثؽَع  .فکؽ
يي کُيع ظنيم ايٍ گَّٕ قؽيبيّ گػاؼي چيكت ؟
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اگؽ يک قؽيبيّ گػاؼ ثؼع اؾ تدؿيّ ٔ تسهيم ْبي فؽأاٌ ثّ ايٍ خًغ ثُعي ؼقيعِ ثبنع کّ يي تٕاَع ثب ٔاؼظ نعٌ ثّ ػؽيّ
ضٕظؼٔقبؾي ضٕظؼٔيي ؼا ًْبَُع قبيؽ ؼلجب ٔني ثب يک َبو تدبؼي ظيگؽ تٕنيع ًَبيع ٔ ايٍ ضٕظؼٔ ػالِٔ ثؽ ظبْؽي يُبقت ٔ
ايکبَبتي يؼمٕل تؽ ظاؼاي اضتالف ليًت پبييٍ تؽي ثٕظِ ٔ لبثهيت ؼلبثت ثب يسًٕالت يـهبثّ ؼا َيؿ ظاؼظ  .زبل اگؽ ايٍ ضٕظؼٔ
قبؾ ٔاؼظ ايٍ يُؼت نٕظ چّ اتفبلي ؼش يي ظْع ؟
ظؼ ايٍ نؽايظ يؽفّ خٕيي َبني اؾ يميبـ ثّ ػُٕاٌ يک يبَغ ٔؼٔظ ػًم يي کُع ٔ نؽکت ْبي فؼهي اؾ ظؽفيت ثال اقتفبظِ نبٌ
ثّ ػُٕاٌ يک ثؽگ ثؽَعِ اقتفبظِ يي کُُع  .ثعيٍ يٕؼت کّ ثب اقتفبظِ اؾ زعاکثؽ ظؽفيت نؽٔع ثّ فؼبنيت يي ًَبيُع  .اقتفبظِ اؾ
زعاکثؽ ظؽفيت تٕنيعي َيبؾيُع ضؽيع يٕاظ أنيّ ثيهتؽ ٔ ثکبؼگيؽي َيؽٔي کبؼ يتُبقت ثب زدى تٕنيع يي ثبنع  .ظؼ ايٍ يؽزهّ ايٍ
گَّٕ نؽکتٓب ثّ ظنيم ضؽيع يٕظ أنيّ ظؼ زدى ثكيبؼ ثبال ٔ ثب اقتفبظِ اؾ لعؼت چبَّ ؾَي يي تٕاَُع يٕاظ ؼا ثّ ليًتي پبييٍ تؽ اؾ
اؼؾل يتؼبؼف اؾ تبييٍ کُُعگبٌ تٓيّ ًَبيُع کّ ايٍ يكبنّ ثّ عٕؼ يكتميى ظؼ کبْم ثٓبي تًبو نعِ يسًٕل يٕثؽ ضٕاْع ثٕظ ٔايٍ
ظؼ زبني اقت کّ ثکبؼگيؽي َيؽٔي کبؼ ؾيبظتؽ ضٕظ َيؿ يُدؽ ثّ کبْم ظقتًؿظ يكتميى ضٕاْع نع يؼُي نؽکتٓب يي تٕاَُع العاو ثّ
افؿايم نيفت کبؼي ًَٕظِ ٔ ثب پؽظاضت اضبفّ کبؼي ثّ کبؼکُبٌ فؼهي آَبٌ ؼا يدبة ثّ فؼبنيت ظؼ ظؽفيت ايدبظ نعِ ًَبيع ٔ يب
يي تٕاَُع ثب خػة َيؽٔي کبؼ خعيع ظؼ زدى ثبال ٔ اؼؾاٌ تؽ قمف ظؽفيت تٕنيعي ؼا پٕنم ظُْع  .کّ ايٍ يكبنّ َيؿ يُدؽ ثّ
کبْم ثٓبي تًبو نعِ يسًٕل ضٕاْع نع .
ظؼايٍ زبنت ثب کبْم ثٓبي تًبو نعِ يي تٕاٌ ثٓبي فؽٔل ؼا َيؿ ثّ عٕؼ لبثم يالزضّ اي کبْم ظاظ  .اگؽچّ کبْم ثٓبي
فؽٔل ثّ عٕؼ يكتميى ظؼ کبْم زبنيّ قٕظ يٕثؽ اقت ٔني اؾ عؽفي يُدؽ ثّ افؿايم تمبضب ٔ ظؼ َتيدّ فؽٔل ثيهتؽ َيؿ ضٕاْع
نع کّ ايٍ ثّ يؼُبي ثبؾاؼْبي خعيع ػالِٔ ثؽ ثبؾاؼْبي لجهي ثؽاي نؽکت يي ثبنع کّ ظؼ َٓبيت يُدؽ ثّ افؿايم قٕظآٔؼي
ضٕاْع نع  .ايٍ يكبنّ ثبػث ثؽْى ضٕؼظٌ يؼبظالت ؼليت خعيع يي نٕظ چؽا کّ ٔي تٕنيع يسًٕنم ؼا ثؽ پبيّ ليًتي يؼهٕو ٔ
ًْچُيٍ قمف فؽٔل يؼيٍ پبيّ ؼيؿي ًَٕظِ ثٕظ ٔ ايٍ ظؼ زبني اقت کّ ظؼ ايٍ نؽايظ ػًالً قٕظآٔؼي تٕنيع يسًٕل ثّ ظنيم
افت ليًت ٔ ًْچُيٍ کبْم تؼعاظ فؽٔل ثّ ظنيم ػعو اقتمجبل اؾ يسًٕل تٕنيعي ال اؾ ثيٍ ضٕاْع ؼفت ٔ .ايٍ يؼُي کُبؼ
ؼفتٍ ؼليت خعيع اؾ ثبؾاؼ .
صرفَ خْيي ًاشي از تدربَ يا بلذيت  :يُبيؼي ٔخٕظ ظاؼَع کّ فؼبنيت ظؼ آَٓب يكتهؿو ظاؼا ثٕظٌ ػهٕو ٔ يب فٌُٕ ثكيبؼ پيچيعِ
يي ثبنع ٔيب ػهيؽغى قبظِ ثٕظٌ فؼبنيت ظؼ آَٓب کيفيت ضبو ٔ يب فؽيٕالقيٌٕ ٔيژِ اي ظؼ آَٓب ثّ کبؼ يي ؼٔظ کّ ايٍ يٕاؼظ ثّ
نكهي قطت گيؽاَّ اؾ قبيؽ ؼلجب پُٓبٌ َگبِ ظانتّ يي نٕظ ٔ يب فؼبنيت ظؼ ايٍ گَّٕ اؾ يُبيغ ثّ ظنيم زكبقيت ثکبؼگيؽي
يسًٕل تٕنيعي ثّ نعت تٕقظ ظٔنت کُتؽل ٔ يب ايٕالً ظؼ اَسًبؼ چُع نؽکت يسعٔظ ٔ يب زتي ضٕظ ظٔنت يي ثبنع .
ثؽاي يثبل  :تٕنيع ظقتگبِ ْبي قبَتؽيفيٕژ ثؽاي تبقيكبت اتًي  ،يب فؽيٕالقيٌٕ ٔيژِ اي کّ نؽکتٓبي َٕنبثّ قبؾي کٕکب کٕال ٔ
پيپكي آيؽيکب ثؽاي تٕنيع يسًٕالتهبٌ اقتفبظِ يي کُُع ٔ يب کبؼضبَدبت تٕنيع اقهسّ ٔ يًٓبت  ،فؼبنيت نؽكت ْبي ؾيؽ ثُبيي
يبَُع َفت ٔ گبؾ  ،آة ٔ فبضالة َ ،يؽٔگبِ ْبي تبييٍ ثؽق ٔ نؽكت ْبي يطبثؽاتي .
ظؼ تًبيي يٕاؼظ غکؽ نعِ ًْبٌ گَّٕ کّ يهبْعِ يي نٕظ يک زفبػ َبيؽئي ثّ عٕؼ ظائى اؾ ؼلجبي فؼهي يسبفظت يي کُع ٔ ثّ
ؼلجبي خعيع اخبؾِ ٔؼٔظ ثّ يُؼت ؼا ًَي ظْع ٔ ايٍ چيؿي اقت کّ يب اؾ آٌ تست ػُٕاٌ زؽفّ اي گؽي ٔ يب ثهعيت َبو
يي ثؽيى ٔ .ني َجبيع ايٍ َکبت ؼا فؽايٕل کؽظ کّ ايٍ زبنيّ ايٍ ظائًي َجٕظِ ٔ ؼلجبي خعيع ًْٕاؼِ ظؼ تالنُع تب ثب ظقتيبثي ثّ
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آٌ تدؽثّ ٔ يب فُبٔؼي ضبو  ،ؼلجبي لعيى ؼا ثّ چبنم ثکهُع  .ثّ عٕؼ كهي ؼلجب يي تٕاَُع ثب يع َظؽ لؽاؼ ظاظٌ ْؽيك اؾ يٕاؼظ
ؾيؽ فبيهّ َبني اؾ تدؽثّ يب زؽفّ اي گؽي ؼا َكجت ثّ قبيؽ ؼلجب افؿايم ظُْع :
 )1ػٕايم اَكبَي  :ثٓؽِ گيؽي اؾ يعيؽاٌ ضجؽِ  ،كبؼآفؽيُبٌ  ،كبؼنُبقبٌ  ،كبؼگؽاٌ يبْؽ ٔ يتطًى  ،ظاَهًُعاٌ ٔ يسممبٌ ،
قؽيبيّ گػاؼاٌ  ،ظٔنتًؽظاٌ  ،ظاَهدٕيبٌ .
 )2اقتفبظِ اؾ فؽآيُعْبي ػًهيبتي ؾَديؽِ اؼؾل نبيم  :پهتيجبَي ظاضهي  ،ػًهيبت قبضت  ،پهتيجبَي ضبؼخي  ،ثبؾاؼيبثي ٔ فؽٔل
 ،ضعيبت پف اؾ فؽٔل  ،تٕقؼّ يسًٕل  ،تعاؼكبت  ،يعيؽيت يُبثغ اَكبَي ٔ ؾيؽ قبضتٓبي قبؾيبَي .
 )3ثٓؽِ گيؽي اؾ يُبيغ يؽتجظ ٔ پهتيجبٌ نبيم  :تبييٍ كُُعگبٌ يٕاظ أنيّ يب تدٓيؿات ٔ اثؿاؼآالت ،تٕؾيغ كُُعگبٌ ٔ فؽٔنُعگبٌ ،
قيكتى ْبي تٕؾيغ يسًٕل  ،يٕقكبت تسميمبتي  ،قؽٔيف ْبي يبني يبَُع ثبَك ْب ٔ ثٕؼـ أؼاق ثٓبظاؼ  ،قيكتى ْبي زًم
َٔمم  ،ظاَهگبِ ْب  ،يؽاكؿ ٔ يٕقكبت تسميمبتي .
 )4ثٓؽِ گيؽي اؾ ػٕايم يعيؽيتي يبَُع  :ؼلبثت  ،اقتؽاتژي  ،قبضتبؼ  ،يعيؽيت  ،ؼْجؽي ٔ ثٓؽِ ٔؼي .
 )5ثٓب ظاظٌ ثّ قغر تكُٕنٕژي ٔ فُبٔؼي اعالػبت (فُبٔؼي ْبي قطت ٔ َؽو) .
 )6يعَظؽ لؽاؼظاظٌ يكبئم فؽُْگي ٔ اؼؾل ْبي اختًبػي ٔ ػٕايم قيبقي ٔ ثيٍ انًههي .
ب )هْاًع خرّج ) Barriers to exit( :
يٕاَغ ضؽٔج يٕاَؼي ْكتُع کّ ثّ ْؽ يک اؾ ؼلجبي فؼهي ٔ يب ؼليت خعيع ايکبٌ ضؽٔج اؾ يُؼت ؼا ثّ قبظگي ًَي ظُْع يگؽ ثب
تسًم ؾيبَٓبي ُْگفت  .يُبيؼي ٔخٕظ ظاؼَع کّ ثطبعؽ ٔيژگي ضبو آٌ يُؼت زتي ثؽ فؽٌ آٌ کّ ثّ ؼليت خعيع ايکبٌ ٔؼٔظ
ظْع ايکبٌ ضؽٔج اؾ آٌ ثّ قبظگي ييكؽ َيكت .
فؽٌ كُيع کّ يک ؼليت خعيع ثب يؽف قؽيبيّ گػاؼي ُْگفت ٔاؼظ ثّ يک يُؼت نعِ ٔ زبل ثؼع اؾ يعتي ثطبعؽ ػعو تٕاَبيي
زضٕؼ ظؼ آٌ ٔ يب ػعو يغهٕثيت قٕظآٔؼي ظؼ آٌ زؽفّ لًع ضؽٔج اؾ آٌ ؼا ظانتّ ثبنع نػا يي ضٕاْع ثب تجعيم ظاؼايي ْبي ثبثت
ثّ ظاؼايي خبؼي ٔ يب ٔخِٕ َمع ظؼ زؽفّ اي ظيگؽ فؼبنيت ًَبيع  .يکي اؾ ايٍ يٕاَغ ثؽ قؽ ؼاِ ايٍ يٕضٕع يبنيٍ آالت ٔ تدٓيؿات
يٕؼظ اقتفبظِ ظؼ ضغٕط تٕنيع يي ثبنع ؾيؽا ظؼ اغهت يُبيغ ايٍ گَّٕ ظاؼايي ْب ظاؼاي يًبؼف ضبو ٔ يب تک کبؼثؽي يي ثبنع
ال ايٍ کبؼ ثّ قبظگي ٔ ثّ قٕٓنت ايکبٌ پػيؽ َيكت ٔ ؼليجي
کّ ايغالزبً ثّ آٌ ْب (  ) single useيي گٕيُع  .ظؼ ايٍ نؽايظ ػً ً
کّ لًع ضؽٔج اؾ آٌ يُؼت ؼا ظانتّ ثبنع لغؼبً يتسًم ؾيبَٓبي ُْگفت ضٕاْع نع چؽا کّ أالً ٔاگػاؼي قٓبو ٔ يب زك االيتيبؾ
چُيٍ يُبيؼي ثّ قبظگي ٔ ثّ قؽػت ايکبٌ پػيؽ َيكت ٔ ثبَيبً تغييؽ کبؼثؽي ظؼ ضغٕط تٕنيع َيؿ يب ػًالً غيؽ يًکٍ اقت ٔ يب ثّ
قطتي اَدبو يي گيؽظ  .قبيؽ يٕاؼظ ػجبؼتُع اؾ  :لٕاَيٍ ٔ يمؽؼات يؽثٕط ثّ ثبؾَهكتگي ٔ ثيًّ كبؼكُبٌ ٔ يكبئم ٔ يهكالتي كّ
يًكٍ اقت ثؼع اؾ تؼغيهي ثؽاي نؽكت ثّ ٔلٕع پيَٕعظ ٔ ،خٕظ يٕاظ أنيّ  ،كبالْبي َيى قبضتّ ٔ ًْچُيٍ كبالْبي قبضتّ نعِ
يٕخٕظ ظؼاَجبؼ ضًٕيبً ظؼ يٕؼظ يُبيغ غػايي ٔ نيًيبيي ثّ ظنيم فكبظ ٔ يب اَمضبي يًؽف آَبٌ  ،ؾيبٌ ْبي َبني اؾ ػمع
لؽاؼظاظْبي ثهُع يعت ثب ضؽيعاؼاٌ ٔ يب فؽٔنُعگبٌ يٕاظ أنيّ ٔ .. . .
 )2تاهيي کٌٌذگاى يا عرضَ کٌٌذگاى  :ظٔييٍ گؽْٔي کّ ثّ ػُٕاٌ ػبيم ثيؽَٔي ثؽ قيكتى يب يُؼت يٕؼظ َظؽ کّ ؼلجبي فؼهي ظؼ
آٌ فؼبنيت يي کُُع فهبؼ ٔاؼظ يي آٔؼظ ػؽضّ کُُعگبٌ ٔ يب تبييٍ کُُعگبٌ يٕاظ أنيّ ٔ يب لغؼّ قبؾاٌ يي ثبنُع.
اغهت يُبيغ ثؽاي ػؽضّ يسًٕالتهبٌ َيبؾ ثّ ضؽيع يٕاظ أنيّ ٔ لغؼبت ظاؼَع ٔ ثؽاي ايٍ يُظٕؼ يي ثبيكت آٌ ْب ؼا اؾ تبييٍ
کُُعگبٌ ٔ يب ػؽضّ کُُعگبٌ تٓيّ ًَبيُع تب ثب فؽآٔؼي يٕاظ أنيّ ٔ يب يَٕتبژ لغؼبت  ،آٌ ْب ؼا تجعيم ثّ کبالي قبضتّ نعِ ًَبيُع .
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ثؽاي ثؽؼقي ٔ تدؿيّ ٔ تسهيم ايٍ يٕؼظ يک يُؼت ضبو ؼا ظؼ َظؽ يي گيؽيى ٔ فؽٌ يي کُيى کّ زبنيّ قٕظ لغؼّ قبؾي ظؼ
آٌ  %12ثبنع ٔ ايٍ ظؼ زبني اقت کّ زبنيّ قٕظ يسًٕل تکًيم نعِ ظؼ ًْبٌ يُؼت ثبنغ ثؽ  %42ثؽآٔؼظ گؽظيعِ اقت  .ظؼ
ايٍ نؽايظ ًْبٌ گَّٕ کّ لبثم پيم ثيُي يي ثبنع ٔ ،ؼٔظ ثّ زؽفّ ٔ يُؼت کبالي تکًيم نعِ ثؽاي تبييٍ کُُعگبٌ ايدبظ خػاثيت
يي ًَبيع يؼُي لغؼّ قبؾاٌ ٔ يب تبييٍ کُُعگبٌ يٕاظ تسؽيک يي نَٕع تب ثب تغييؽ نؽايظ ثّ گَّٕ اي زبنيّ قٕظ ضٕظ ؼا افؿايم
ظُْع  .ثّ ايٍ زبنت ايغالزبً " لعؼت چبَّ ؾَي " يي گٕيُع .
لعؼت چبَّ ؾَي يؼُي آَکّ تبييٍ کُُعگبٌ ٔ يب لغؼّ قبؾاٌ ثتٕاَُع ثب اقتفبظِ اؾ لعؼت يػاکؽِ زبنيّ قٕظ ضٕظ ؼا افؿايم ظُْع
ٔنٕ ثب کبْم ظؼ زبنيّ قٕظ ضؽيعاؼاٌ يٕاظ أنيّ ٔ لغؼبت  .ظؼ يثبل فٕق يؼُي ايٍ گؽِٔ ػالِٔ ثؽ  %12قٕظ زبيم اؾ لغؼّ
قبؾي ٔ يب فؽٔل يٕاظ أنيّ ثتٕاَُع ظؼيعي يدؿا اؾ  %42قٕظ يؽثٕط ثّ قبؾَعگبٌ يسًٕل َٓبيي ؼا َيؿ تًبزت ًَبيُع  .کّ ايٍ
اؾ عؽيك افؿايم ليًت  ،ضبؼج ًَٕظٌ قؽيبيّ اؾ يُؼت  ،تٓعيع ٔؼٔظ ثّ زؽفّ يب يُؼت ٔ يب ايدبظ اتسبظيّ ْب ٔ يدبيغ يُفي
يؽثٕعّ خٓت زًبيت اؾ تٕنيعکُُعگبٌ يٕاظ أنيّ ٔ يب لغؼبت اَدبو يي گيؽظ .
زبل ثؽاي آَکّ ثتٕاٌ اؾ فهبؼ ايٍ گؽِٔ کبقت يي ثبيكت ػٕايم ثبؾظاؼَعِ اي ؼا ثّ ػُٕاٌ يبَغ ثؽاي آَبٌ ظؼ َظؽ گؽفت  .يکي اؾ
ايٍ يٕاَغ " تُظيى لؽاؼظاظْبي ثهُع يعت " اقت  .ايٍ گَّٕ لؽاؼظاظْب يؼُي ايدبظ يک ثبؾاؼ تضًيٍ نعِ چُع قبنّ ثؽاي لغؼّ قبؾ
ٔ يب تبييٍ کُُعگبٌ يٕاظ  ،يضبف ثؽايٍ کّ يؼًٕالً تٕؼو َيؿ اؾ خبَت ضؽيعاؼاٌ ثّ تبييٍ کُُعگبٌ ٔ يب لغؼّ قبؾاٌ پؽظاضت
يي نٕظ  .يٕاخّ نعٌ ثب يک چُيٍ زبنتي قجت يي نٕظ کّ تبييٍ کُُعِ ٔ يب لغؼّ قبؾ خػاثيت ٔؼٔظ ثّ يُؼت کبالي تکًيم
نعِ ؼا ثّ فؽايٕني قپؽظِ ٔ قؽيبيّ گػاؼي ال ؼا ظؼ ًْبٌ ؾييُّ ٔ يب يُؼت فؼهي ال تٕقؼّ ظْع  .يؼُي ثب ثکبؼگيؽي قؽيبيّ
يٕؼظ َظؽ ٔ ًْچُيٍ افؿايم ظؽفيت تٕنيعي  ،يسًٕني ثب ثٓبي تًبو نعِ کًتؽ ٔ کيفيتي يغهٕة تؽ تٕنيع ًَبيع تب ضًٍ ؼلبثت ثب
قبيؽ ؼلجب قٓى لبثم تٕخٓي اؾ ثبؾاؼ ؼا تًبزت ًَبيع .
انجتّ لغؼّ قبؾ ٔ يب تبييٍ کُُعِ يٕاظ َجبيع ايٍ َکتّ ؼا فؽايٕل کُع کّ تُظيى لؽاؼظاظْبي ثهُع يعت  ،يهبثّ يک تيغ ظٔنجّ اقت
يؼُي ًْبٌ گَّٕ کّ ثبػث ايدبظ ثبؾظْي يک قٕظ تضًيٍ نعِ چُع قبنّ يي نٕظ ظؼ يمبثم لعؼت ظيگؽي ؼا اؾ أ قهت يي ًَبيع
ٔ آٌ ًْبٌ " لعؼت چبَّ ؾَي " اقت  .ايٍ يؼُي يک يبَغ ضؽٔج ثعيٍ يؼُي کّ ٔي ظيگؽ تٕاٌ ضؽٔج اؾ يُؼت ؼا زعالم تب پبيبٌ
يعت لؽاؼظاظل َعاؼظ  .چؽا کّ اؾ عؽفي يهؿو ثّ اخؽاي تؼٓعاتم ثٕظِ ٔ اؾ عؽفي ظيگؽ ػًالً ثب افؿايم قؽيبيّ گػاؼي کّ يؼًٕالً
اؾ عؽيك قؽيبيّ گػاؼي ظؼ ظاؼايي ْبي ثبثت اؾ لجيم  :يبنيٍ آالت ٔ يب تدٓيؿات اَدبو يي گيؽظ  ،ضؽٔج اؾ آٌ زؽفّ ثؽايم
ؾيبٌ ظِ ثٕظِ ٔ ػًالً زيبتم ٔاثكتّ ثّ اظايّ کبؼ ظؼ ًْبٌ زؽفّ ٔ يب يُؼت يي ثبنع .
 )3هشترياى :قٕييٍ گؽْٔي کّ ثّ ػُٕاٌ ػٕايم ظضيم ظؼ فهبؼ ثّ قيكتى يٕؼظ ثسث لؽاؼ يي گيؽَع " يهتؽيبٌ " يي ثبنُع  .يؼُي
ايٍ نؽايظ ػکف زبنت لجهي اقت .
ثعيٍ تؽتيت ضؽيعاؼاَي کّ تب ظيؽٔؾ ثّ ػُٕاٌ هشترياى يُؼت لغؼّ قبؾي ثٕظَع زبل ضٕظ ثّ لغؼّ قبؾي ؼٔي آٔؼَع يؼُي ايٍ
فهبؼ ٔاؼَّٔ يي نٕظ ٔ ايٍ ثبؼ تٓعيع اؾ خبَت ضؽيعاؼاٌ کبالي َيى قبضتّ ٔ يب لغؼبت ؼش ظْع  .ايٍ يٕضٕع ايٕالً ثّ ظٔ نکم
يغؽذ يي گؽظظ :زبنت أل ) ضؽيع قٓبو نؽکت لغؼّ قبؾ ثّ ظنيم َعانتٍ تدؽثّ يب ثهعيت .زبنت ظٔو ) العاو ثّ قبضت لغؼّ
تٕقظ ضٕظ نؽکت تٕنيع کُُعِ يسًٕل َٓبيي .
اگؽ ؼفتبؼ ثؽضي تٕنيع کُُعگبٌ ؼا يغبنؼّ کُيى ظؼ يي يبثيى کّ ظؼ ثؽضي يٕاؼظ ثّ ظنيم َعانتٍ خػاثيت ٔ يب زبنيّ قٕظ ثبال ظؼ
يُؼت کبالي َيى قبضتّ ٔ يب لغؼّ قبؾي ايٍ گَّٕ نؽکت ْب تًبيم ثّ لغؼّ قبؾي َعاؼَع ٔ ثّ ًْيٍ ضبعؽ تؽخير يي ظُْع تب
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ثب ػمع لؽاؼظاظْبي ثهُع يعت آٌ ْب ؼا اؾ تٕنيع کُُعگبٌ يؽثٕعّ تبييٍ ًَبيُع  .ثهؼکف ظؼ ثؽضي يٕاؼظ کّ لغؼّ قبؾي َيؿ ظاؼاي
زبنيّ قٕظ َكجتبً ثباليي ثٕظِ ٔ ثؽاي تٕنيع کُُعگبٌ يسًٕل َٓبيي ايدبظ خػاثيت يي ًَبيع ايٍ گَّٕ نؽکت ْب العاو ثّ ضؽيع
قٓبو نؽکت يػثٕؼ ًَٕظِ ٔ يب ضٕظ ثّ لغؼّ قبؾي ؼٔي يي آٔؼَع  .ايٍ ًْبٌ يجبزثي اقت کّ ظؼ ظؼٔـ زكبثعاؼي يعيؽيت
تست ػُٕاٌ " ُسيٌَ ُاي فرصت در تصويوات هربْط بَ ساخت يا خريذ " يٕؼظ ثسث لؽاؼ يي گيؽظ .
انجتّ اقتثُبئبتي ْى ٔخٕظ ظاؼظ ٔ آٌ ايٍ کّ ظؼ ثؽضي يٕاؼظ ػهيؽغى آَکّ لغؼّ قبؾ ظاؼاي تدؽثّ ٔ يب ثهعيت کبفي ثٕظِ ٔني ثب ايٍ
ٔخٕظ العاو ثّ فؽٔل قٓبو نؽکتم ثّ نؽکت ْبي ثؿؼگ تٕنيعي ًَٕظِ اقت  .ظؼ ايُدب قئٕاني يغؽذ يي گؽظظ ٔ آٌ ايُکّ کّ
نؽکت لغؼّ قبؾ ظؼ چّ نؽايغي زبضؽ ثّ چُيٍ کبؼي اقت ؟ يؼُي ظؼ چّ زبنتي زبضؽ اؾ اقت اؾ يک زبنيّ پؽقٕظ ٔ ايًٍ ظؼ
ال اَسًبؼي يؽف َظؽ ًَبيع ؟
يک ثبؾاؼ کبي ً
ظؼ پبقص ثّ قئٕاالت ثبال ثبيع ثؽؼقي ًَٕظ کّ ضؽيعاؼ زبضؽ اقت چّ َؽضي ؼا ثّ قٓبو نؽکت لغؼّ قبؾ پؽظاضت ًَبيع تب ثدبي
چُعيٍ قبل تسًم ْؿيُّ ٔ ؾيبٌ ثؽاي کكت ظاَم فُي الؾو  ،ؼِ چُع قبنّ ؼا يک نجّ عي ًَبيع  .لغؼبً ايٍ َؽش ثبيع َؽش خػاثي
ثبنع ثؽاي فؽٔنُعِ تب العاو ثّ فؽٔل قٓبو نؽکتم ًَبيع ٔ اؾ عؽف ظيگؽ نؽکت ضؽيعاؼ َيؿ اؾ ايٍ اظغبو يُفؼت کكت
يي ًَبيع چؽا کّ أالً يک ؼاِ ييبَجؽ ؼا عي ًَٕظِ ٔ ثب پؽظاضت ْؿيُّ اي کّ يي ثبيكت ظؽف چُع قبل ثؽاي کكت ظاَم فُي
الؾو ثپؽظاؾظ ظؼ عي ؾيبَي کٕتبْتؽ ثّ آٌ ظقت يبفتّ اقت ٔ ثبَيبً ثب کُبؼ ؾظٌ ؼلجبي فؼهي ثؽاي ضٕظ يک ثبؾاؼ تضًيٍ نعِ پؽ قٕظ
َيؿ ايدبظ ًَٕظِ اقت .
 )4کاالُاي خاًشيي  :ايٍ فبکتٕؼ ظؼ يُبيغ اَسًبؼي کبؼثؽظي َعاؼظ ظؼ زبني کّ ثؽاي ثبؾاؼْبي ؼلبثتي ثّ ػُٕاٌ يک ػبيم
َيؽٔيُع يسكٕة يي نٕظ  .يؼُي کبالْبي يهبثّ کّ لعؼت ايدبظ خػاثيت ؼا ثؽاي ضؽيعاؼاٌ ظاؼَع ثّ عٕؼي کّ زبضؽَع ثبيؽف
ْؿيُّ ْبيي لبثم اغًبٌ  ،آٌ ؼا تًبزت ًَبيُع .
گبْي افؿايم ليًت يك كبال تمبضب كبالي يؽتجظ ؼا افؿايم ؛ ٔ كبْم ليًت آٌ َيؿ تمبضبي كبالي يؽتجظ ؼا كبْم يي ظْع  .ثّ
ػجبؼت ظيگؽ يك ؼاثغّ يكتميى ٔ يثجت ثيٍ تمبضبي يك كبال ٔ ليًت كبالي يؽتجظ ٔخٕظ ظاؼظ كّ ظؼ ايٍ يٕؼت يي گٕييى كّ
ظٔ كبالي يػكٕؼ خاًشيي يكعيگؽ ْكتُع .
ػٕايهي كّ فهبؼ ٔاؼظِ تٕقظ ايٍ ػبيم ؼا تهعيع يي ثطهع ػجبؼتُع اؾ  :افت كيفيت ٔيب افؿايم ليًت كبالي يٕؼظ َظؽ  ،كبْم
ليًت كبالي خبَهيٍ  ،كًجٕظ ػؽضّ  ،يبؾاظ تمبضب ظؼ ثبؾاؼ  ،قاليك يًؽف كُُعگبٌ  ،تغييؽات تكُٕنٕژيكي ٔ يسيغي  ،ظؼآيع
يًؽف كُُعگبٌ  .. . . ٔ ،ثُبثؽايٍ ثب يعَظؽ لؽاؼظاظٌ ايٍ ػٕايم يي تٕاٌ تب زع لبثم تٕخٓي اؾ فهبؼ ٔاؼظِ تٕقظ ايٍ گؽِٔ ثؽ
قيكتى يب يُؼت كبقت .
ًتيدَ گيري :
ظؼ ايٍ يجسث قؼي نع تب ػٕايم يطتهف فهبؼ ثؽ يك يُؼت ؼلبثتي يٕؼظ ثسث لؽاؼ گيؽظ  .ثّ عٕؼ كهي  2گَّٕ فهبؼ ؼا يغؽذ
كؽظيى  )1 :فهبؼْبي ظؼَٔي  )2فهبؼْبي ثيؽَٔي
فشارُاي درًّي نبيم ػٕايم ظاضهي ظؼ يك يُؼت اقت كّ تٕقظ ؼلجبي فؼهي ثّ يُؼت اػًبل يي نٕظ ٔ ػًعتبً َبني اؾ زف
ؼلبثت ٔ ككت قٕظآٔؼي ثيهتؽ ظؼ ثبؾاؼ تٕقظ آَبٌ يي ثبنع  .ظؼ ايٍ نؽايظ ثؽاي آَكّ ْؽ يك اؾ ؼلجب ثتٕاَُع اؾ فهبؼْبي زبيهّ
ثكبُْع يي ثبيكت ؼاْكبؼْبيي ؼا ظَجبل ًَبيُع كّ اؾ آٌ خًهّ يي تٕاٌ ثّ يٕاؼظ ؾيؽ انبؼِ كؽظ :
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تدؿيّ ٔ تسهيم يُبقت ٔ كبؼآيع اؾ ْؿيُّ ْبي فؽيت  -ككت يٓبؼت ٔ ظاَم فُي ثؽتؽ َكجت ثّ قبيؽ ؼلجب َٕ -قبؾي ضغٕط
تٕنيع ٔ اقتفبظِ اؾ تكُٕنٕژي ْبي خعيع  -قؽيبيّ گػاؼي ظؼ يطبؼج تسميك ٔ تٕقؼّ ثؽاي يؼؽفي ٔ تٕنيع يك يسًٕل يب ضعيت
خعيع  -قؽيبيّ گػاؼي ظؼ ثطم تجهيغبت ٔ ثبؾاؼيبثي ثب ثٓؽِ گيؽي اؾ تيى ْبي زؽفّ اي ٔ ضجؽِ  -قؽيبيّ گػاؼي ظؼ زٕؾِ
آيٕؾل كبؼكُبٌ  -ضعيبت پف اؾ فؽٔل گكتؽظِ ثّ يهتؽيبٌ  -اقتفبظِ كبؼآيع اؾ ٔخِٕ ثالاقتفبظِ ظؼظاؼايي ْبي ثبثت  -ثٓب ظاظٌ
ثّ يفٕٓو ؾَديؽِ اؼؾل  -خػة قؽيبيّ ْبي قؽگؽظاٌ  -قؽيبيّ گػاؼي ظؼ فؼبنيت ْبي التًبظي يؽتجظ -اقتفبظِ اؾ كبؼنُبقبٌ ٔ
يتطًًبٌ يبني ٔ التًبظي ثؽاي پيم ثيُي َٕقبَبت ثبؾاؼ ٔثٓؽِ گيؽي اؾ تدبؼة آَبٌ ثؽاي ثي اثؽ كؽظٌ َٕقبَبت ليًت ٔ تمبضب .
فشارُاي بيرًّي ػًعتبً ثّ چٓبؼ گؽِٔ تمكيى ثُعي يي نَٕع ( :انف) ؼلجبي خعيع (ة) تبييٍ كُُعگبٌ ٔ ػؽضّ كُُعگبٌ (ج)
يهتؽيبٌ (ظ) كبالْبي خبَهيٍ .
(الف) رقباي خذيذ  :ؾيبَي كّ يك يُؼت قٕظآٔؼ اقت ايٍ قٕظآٔؼي ثبػث ايدبظ خػاثيت يي گؽظظ  .ثّ ًْيٍ ظنيم افؽاظي
تًبيم پيعا يي كُُع تب ثب ٔؼٔظ ثّ زؽفّ ظؼ ايٍ قٕظآٔؼي قٓيى ثبنُع  .ثؽاي آَكّ ثتٕاٌ فهبؼ زبيم تٕقظ ايٍ گؽِٔ ؼا ضُثي
ًَٕظ ٔ يب آثبؼ آٌ ؼا كبْم ظاظ  ،ػٕايهي ؼا تست ػُٕاٌ يٕاَغ ٔؼٔظي ٔ يٕاَغ ضؽٔخي غكؽ كؽظيى  .يؼُي ػٕايهي كّ ثّ ؼلجبي
خعيع اخبؾِ ٔؼٔظ ٔ ظؼ يٕؼت ٔؼٔظ  ،ايكبٌ ضؽٔج ؼا ثّ آقبَي ًَي ظْع .
هْاًع ّرّد اؾ ظٔ خُجّ يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ يي گيؽظ  " :يؽفّ خٕيي َبني اؾ يميبـ " ٔ " يؽفّ خٕيي َبني اؾ تدؽثّ ًْ " .چُيٍ
ثؽضي ػٕايم ظيگؽ ؼا ثّ ػُٕاٌ يٕاَغ ٔؼٔظ َبو ثؽظيى اؾ خًهّ  :ػٕايم اَكبَي  ،اقتفبظِ اؾ فؽآيُعْبي ػًهيبتي ؾَديؽِ اؼؾل ،
ثٓؽِ گيؽي اؾ يُبيغ يؽتجظ ٔ پهتيجبٌ  ،ثٓؽِ گيؽي اؾ ػٕايم يعيؽيتي  ،ثٓب ظاظٌ ثّ قغر تكُٕنٕژي ٔ فُبٔؼي اعالػبت  ،يعَظؽ
لؽاؼ ظاظٌ يكبئم فؽُْگي ٔ اؼؾل ْبي اختًبػي ٔ ػٕايم قيبقي ٔ ثيٍ انًههي .
ظؼ هْاًع خرّج ثّ ػٕايم يتؼعظي انبؼِ كؽظيى كّ اؾ خًهّ يٓى تؽيٍ آَٓب قؽيبيّ گػاؼي ظؼظاؼايي ْبي ثبثت ٔ تدٓيؿات
يي ثبنع  .يؼُي ػًالً اَتمبل ٔ يب ٔاگػاؼي ايٍ گَّٕ ظاؼايي ْب ثؽاي ضؽٔج اؾ يُؼت ثّ قبظگي ايكبٌ پػيؽ ًَي ثبنع .
(ب) تاهيي كٌٌذگاى يا عرضَ كٌٌذگاى  :ايٍ گؽِٔ ثّ ػُٕاٌ ظٔييٍ ػبيم فهبؼ ثؽ قيكتى يٕؼظ ثسث لؽاؼ گؽفت  .نيِٕ ْبيي كّ
ايٍ ظقتّ يي تٕاَُع اؾ عؽيك آٌ ثّ يُؼت فهبؼ ٔاؼظ ًَبيُع ػجبؼتُع اؾ  :افؿايم ليًت يٕاظ أنيّ ٔ لغؼبت  ،ضبؼج ًَٕظٌ قؽيبيّ
اؾ يُؼت  ،تٓعيع ٔؼٔظ ثّ زؽفّ يب يُؼت  ،ايدبظ اتسبظيّ ْب ٔ يدبيغ يُفي  .. . .،يٓى تؽيٍ ػبيهي كّ ثؽاي ضُثي قبؾي ايٍ
فهبؼْب ثؽنًؽظيى " تُظيى لؽاؼظاظْبي ثهُع يعت " ثب آَبٌ ثٕظ .
(ج) هشترياى  :ايٍ نؽايظ ؾيبَي ؼش يي ظْع كّ فهبؼ ٔاؼظِ  ،ثؽػكف زبنت لجهي نٕظ  .يؼُي ضؽيعاؼاَي كّ اؾ يُبيغ لغؼّ قبؾ
ٔ يب تبييٍ كُُعگبٌ يٕاظ ٔ يب ل غؼّ ضؽيعاؼي يي كؽظَع زبل ضٕظ ثّ لغؼّ قبؾي ٔ يب تٕنيع يٕاظ ؼٔي آٔؼَع  .ايٍ ظقتّ اؾ فهبؼْب
َيؿ يي تٕاَُع ثب يؽفّ خٕيي ْبي َبني اؾ يميبـ ٔ تدؽثّ  ،تب زع لبثم يالزظّ اي كبْم يبثُع .
(د) كاالُاي خاًشيي  :آضؽيٍ ػبيهي كّ ثّ ػُٕاٌ فهبؼ ثؽ يك يُؼت ؼلبثتي يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ گؽفت كبالْبي خبَهيٍ يي ثبنُع.
ايٕالً ايٍ گَّٕ اؾ كبالْب ظؼ تًبيي يُبيغ ؼلبثتي ٔخٕظ ظاؼَع ٔ يي تٕاَُع ثّ ػُٕاٌ يك ػبيم َيؽٔيُع يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ گيؽَع .
ظؼٔالغ كبالْبي خبَهيٍ ؾيبَي ايدبظ يؿازًت يي ًَبيُع كّ يب ليًت آٌ ْب َكجت ثّ كبالْبي خبيگؿيٍ يؼمٕل تؽ ثبنُع ٔ يب
كيفيت ٔ كبؼايي آَبٌ  .ثُبثؽايٍ يي تٕاٌ ًْٕاؼِ ثب يعَظؽ لؽاؼظاظٌ كيفيت يسًٕل تٕنيعي ٔ ًْچُيٍ ظؼ َظؽ گؽفتٍ تؼبظل ليًتي
يُبقت ايٍ فهبؼ ؼا َيؿ كبْم ظاظ  .انجتّ قاليك يًؽف كُُعگبٌ َيؿ يي تٕاَُع ظؼ گؽايم آَبٌ ثّ قًت كبالْبي خبَهيٍ يٕثؽ
ثبنع  .ثُبثؽايٍ ًْٕاؼِ ايٍ يٕضٕع َيؿ ثبيع ظؼ يٕؼظ كبالْبي خبَهيٍ يع َظؽ لؽاؼ گيؽظ .
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