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 چکیدُ

ٞبی ٘سجی ٚضٚز ثٝ  ی اظ ٔعیتٚآة ٚ ٞٛایی ایطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ یىضطایط غ ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی ثٝ زِیُ بیغٙاٌط چٝ 

ذٛز ضا زض خبیٍبٜ ضبیستٝ ایٗ ٔعیت ایٗ غٙؼت ٘تٛا٘ستٝ است ٔتٙبست ثب  ،، أبٌطزز إُِّ لّٕساز ٔی ػطغٝ تدبضت ثیٗ

 ثطٜ است. تطیت زِیُ ایٗ ٔٛضٛع لّٕساز ضس ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ اظ اغّیٞبیی وٕتط اظ  زض ا٘ساظٜتِٛیس ٞب وست ٕ٘بیس. وطٛضثیٗ 

 ٕٞچٙیٗ ٔفبٞیٓ ،اِٛضٚز ٞبی خسیس ذػٛغبً ثطای آٌبٞی ثٍٙبٜ ،ضٛع ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس زض ایٗ غٙؼتاسبس ٔٛ ایٗ

ٔٛضز ثطضسی زض ایٗ غٙؼت ٞبی ثبِمٜٛ تِٛیسی اظ ٔٛضٛػبت وّیسی  ضسٜ ٚ زض ٘تیدٝ تٛا٘بیی ٞبی تِٛیسی ضٞب ظطفیت

طای تؼییٗ ث زٞس. ایٗ ٔمبِٝ ضا تطىیُ ٔیٞسف اغّی ی وٝ ترٕیٗ ٚ ثطضسی ضٚ٘س تغییطات آٖ ضٛز. ٔٛضٛػ ٔحسٛة ٔی

ٚیّسٖٛ استفبزٜ ضسٜ  -ضٛز اظ ضٚش وٛٔب٘ٛض یبز ٔی٘یع  آا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس یب آ٘چٝ اظ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ حسالُ ا٘ساظٜ وبض

غٙبیغ ٔٛاز  ٞبی تِٛیسی آٚضی ضسٜ تٛسط ٔطوع آٔبض ایطاٖ زض سطح ثٍٙبٜ ٞبی خٕغ ٞبی ایٗ پژٚٞص ٘یع زازٜ است. زازٜ

٘تبیح ایٗ ثطضسی زض ٔدٕٛع  است.ٞبی زْٚ، سْٛ ٚ چٟبضْ تٛسؼٝ  ٞبی ٘رست ثط٘بٔٝ زض سبَ ایی ٚ آضبٔیس٘یغص

ثطحست ٞط زٚ لیٕت خبضی ٚ ثبثت ضٚ٘سی غؼٛزی ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی غٙؼت  ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ زٞٙسٜ آٖ است وٝ ٘طبٖ

ای وٕتط  غٙؼت زض ا٘ساظٜٞبی ایٗ  زضغس اظ ثٍٙبٜ 90زض ٞط سٝ ٔمطغ ظٔب٘ی ٔٛضز ثطضسی ثیص اظ  ،آٖػالٜٚ ثط زاضتٝ ٚ 

 ا٘س.  ثٟیٙٝ فؼبِیت ٕ٘ٛزٜ اظ ا٘ساظٜ
 

 ٚیّسٖٛ، غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی -ٞبی ٘بضی اظ ٔمیبس، ضٚش وٛٔب٘ٛض ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ، غطفٝکلیدی:  ّای ٍاصُ
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Abstract 

Although food and beverage industry is considered as one of the relative merits of entering into 

international trade, because location and climate of Iran's, but this industry has not been able to 

commensurate its worthy position in the world. Among the reason presented for this condition, the 

inability of active firms in this industry to produce with their full capacity is of great importance. 

Accordingly, the issue of optimal size especially for new firms awareness as well as the production 

capacities released is of the key issues explored in this industry and the investigation of its changes, 

makes up the main purpose of this paper. For this purpose, Comanor–Wilson index has been used. 

In addition, data is collected from the Statistical Center of Iran on early years of second, third and 

fourth development plans. The results of this paper indicate that the optimal size of the food and 

beverage industry based on both current and constant prices has shown an upward trend. In 

addition, in each study period more than 90 percent of firms in this industry are active in less than 

the amount of optimum size.  
 

Keywords: Efficient Size, Economies of Scale, Comanor- Wilson Approach, Food and Drinking Industry 
 

 
 

 ِهقده

اظ  یٞبی ٘بض اثط غطفٝ اظ زیطثبظاٌطچٝ التػبززا٘بٖ اظ 

٘س أب، اِٚیٗ اٜ ٌیطی سبذتبض ثبظاض آٌبٜ ثٛز ثط ضىُ 1ٔمیبس

 ی ٔطبِؼبت ٘تیدٝ ایٗ ٔٛضٛع پیطأٖٛ٘ظطیبت زلیك 

. ایٗ استٚاضز یب سبذتبضٌطایبٖ ضپژٚٞطٍطاٖ ٔىتت ٞب

سیس ٚ أٚاضز آٔطیىب تضض زا٘طٍبٜ ٞبز 30ٔىتت اظ زٞٝ 

ی خسیسی اظ ػّٓ التػبز ثٝ ٘بْ  ٚٞطٍطاٖ آٖ ضبذٝپژ

التػبززا٘بٖ ایٗ  .ٌصاضی ٕ٘ٛز٘س پبیٝضا  2سبظٔبٖ غٙؼتی

ثبظاض ضا ضبُٔ سٝ ػٙػط سبذتبض، ضفتبض ٚ ػّٕىطز  ،ٔىتت

اضتجبط ایٗ ػٙبغط ثب یىسیٍط ٘ٛع ثبظاض ضا  وٝ ٘حٜٛ سٙزا٘ ٔی

 وٙس زض طیف ضلبثت وبُٔ تب ا٘حػبض وبُٔ ٔطرع ٔی

_________________________________________ 
1 Economies of Scale 
2 Industrial Organization 

ثیط ػٛأّی أتحت تذٛز  ،سبذتبض .(1385ز وبضی )ذسازا

وٙٙسٌبٖ، ٔٛا٘غ ٚضٚز   وٙٙسٌبٖ ٚ تمبضب  چٖٛ تؼساز ػطضٝ

 .ثبضس ٔی ٞبی ػٕٛزی ٚ افمی ازغبْثٝ ثبظاض، تفبٚت وبالٞب ٚ 

٘یع ضبُٔ ٔٛاضز ٔتؼسزی ٘ظیط تؼییٗ لیٕت، ا٘تربة  ضفتبض

 ٚ ثٛزٜ اِٛضٚز ٞبی خسیس ٘حٜٛ ثطذٛضز ثب ثٍٙبٜٔحػَٛ ٚ 

یی طز ثبظاض ضبُٔ ٔٛاضزی ٕٞب٘ٙس وبضآزض ٟ٘بیت ػّٕى

 ،ضٚ . اظ ایٗسٛزآٚضی استٔحػَٛ، ویفیت ٔحػَٛ ٚ 

ضفتبض  ٘حٜٛثطضسی سبذتبض ثبظاض ػٙػط اغّی ٚ وّیسی زض 

ثط ؤتطیٗ ػبُٔ ٔ ٚ ضبیس ثتٛاٖ ٟٔٓ ثٛزٜ ٞب ٚ ػّٕىطز ثٍٙبٜ

زض ٔٛاضز  ٞبی ٘بضی اظ ٔمیبس زا٘ست. ثط آٖ ضا غطفٝ

ػبُٔ  ضا ٞبی ٘بضی اظ ٔمیبس غطفٝتٛاٖ  ٔیٔتؼسز 

 ،لّٕساز ٕ٘ٛزوٙٙسٜ ضلبثتی یب ا٘حػبضی ثٛزٖ یه ثبظاض  تؼییٗ
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تط  سطح تِٛیس ٚسیغٞطچٝ  ضٚز ٔیای وٝ ا٘تظبض  ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٞب زض  أىبٖ فؼبِیت ثٍٙبٜ ٞبی ٚاحس وبٞص یبثس، ضٛز ٚ ٞعیٙٝ

)ٚ  ٞب تٟٙب تؼساز ٔحسٚزی اظ ثٍٙبٜ ٚ ایٗ سطح وبٞص یبفتٝ

تٛا٘بیی تأٔیٗ ٔبِی  زض ضطایط ذبظ تٟٙب یه ثٍٙبٜ(

ثبظاض اظ حبِت ضٚ،  تطىیالت ثعضي ضا زاضتٝ ثبضٙس ٚ اظ ایٗ

 ضسٖ ٚ ضطایط ا٘حػبض تط ضلبثتی زٚضتط ٚ ثٝ سٕت ٔتٕطوع

ٞبی ٘بضی اظ ٔمیبس ضا  غطفٝ ،ٖآ ثط . ػالٜٕٚ٘بیس ٔیحطوت 

 وٝ آٖٝ چزض ٘ظط ٌطفت  ٘یع تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔب٘غ ٚضٚز ٔی

، اظ ٞب ثسیبض ثبال است ٔمیبس زض آٖ ٞبی غٙبیؼی وٝ غطفٝ

ضٚ، ا٘ساظٜ  ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ثعضٌتطی ٘یع ثطذٛضزاض٘س ٚ اظ ایٗ

ثٟیٙٝ تِٛیس ثٝ ا٘ساظٜ ثبظاض ٘عزیه است وٝ سبذتبض آٖ ثبظاض 

ذسازاز  ٕ٘بیس ضا ثٝ سٕت تٕطوع ٚ ا٘حػبض ثیطتط ٘عزیه ٔی

تمبضبی ثبظاض تٛسط  ثٝ ػجبضت زیٍط، وُ  .(1381وبضی )

 ٞبی التػبزی لبثُ پبسرٍٛیی است. تؼساز ٔحسٚزی اظ ثٍٙبٜ

ذػٛغبً  ،ٞبی التػبزی یضاٌص اظ حیث سیبست

ٌصاضی زض ثرص غٙؼت، تؼییٗ سبذتبض ٚ زض ٘تیدٝ  سیبست

تٛا٘س  ٞب ٚ غٙبیغ ٔی زستیبثی ثٝ ٘حٜٛ ػّٕىطز ثٍٙبٜ

اٌطچٝ  ٞبی اضظضٕٙسی ضا اضائٝ ٕ٘بیس. زض ایٗ ٔیبٖ، یبفتٝ

ٔطبِؼبت ٔتؼسزی زض سطح خٟبٖ زض ایٗ حٛظٜ زض ثرص 

، أب زض ایطاٖ ایٗ ٔٛضٛع ٌطفتٝ غٛضت غٙبیغ تِٛیسی

ایٗ زض حبِی است وٝ چٙساٖ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٍ٘طفتٝ است. 

تٛا٘س  ٔیٞبی غٙؼتی  ضسی ایٗ ٔٛضٛع زض تٕبٔی فؼبِیتثط

غٙؼتی  یٞب ظٔب٘ی وٝ ثطذی اظ فؼبِیت ٚحبئع إٞیت ثبضس 

ی تط خبیٍبٜ ٔٙبست اظزض التػبز یه ٔٙطمٝ یب وطٛض 

تٛا٘س إٞیتی زٚچٙساٖ یبثس. ثط ایٗ اسبس ٚ  ، ٔیثطذٛضزاض٘س

بیٍبٜ ٚ ٔٛلؼیت غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ خثب تٛخٝ ثٝ 

زضغس اظ  17، یؼٙی زض ثط زاضتٗ حسٚز آضبٔیس٘ی زض وطٛض

زضغس اظ اضتغبَ  15وُ ثٍٙبٜ ٞبی غٙؼتی ٚ ٘یع تٕطوع 

ٔٛضٛع ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تب ، ایٗ ٔمبِٝ ثط آٖ است ثرص غٙؼت

ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض  ٚ ضٚ٘س تغییطات آٖ زض ایٗ غٙؼت

ٞبی فؼبَ زض  ثطضسی ٚضؼیت ثٍٙبٜ ،ثط آٖ زٞس. ػالٜٚ

  ٞب ٘یع ٔس٘ظط لطاض ٌطفتٝ است. غٙؼت ٚ ٔیعاٖ تِٛیس آٖ

ٞبی  ثٙسی فؼبِیت زض طجمٝغٙبیغ ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی 

1غٙؼتی 
ISIC ٚضٙبذتٝ  15ضلٕی ثب وس  زض سطح وسٞبی ز

 -ؼتغٙتؼطیف ٔطوع آٔبض ایطاٖ، زض طجمٝ زض ٚ   ضسٜ

ٞبی  ثط اسبس سطضٕبضی وبضٌبٜ 2.ٌیطز سبذت لطاض ٔی

غٙؼتی ثب زٜ ٘فط وبضوٗ ٚ ثیطتط وٝ تٛسط ٔطوع آٔبض ایطاٖ 

ٞبی ٔرتّف غٙؼتی طی  ٌطزآٚضی ٌطزیسٜ است، زض ضضتٝ

٘فط وبضوٗ  10ٞبی ثب  سٟٓ ثٍٙبٜ زضغس اظ 8/15، 1374  سبَ

ٞبی غٙؼتی وطٛض ثٝ غٙؼت ٔٛاز  ٚ ثیطتط اظ وُ ثٍٙبٜ

غصایی ٚ آضبٔیس٘ی اذتػبظ زاضز. سٟٓ تؼساز ضبغالٖ ایٗ 

زضغس ثٛزٜ وٝ  14، 1374غٙؼت اظ وُ غٙؼت طی سبَ 

زضغس ضا ثٝ ذٛز  16 ایٗ ٔیعاٖ ثط حست ٔیعاٖ تِٛیسات

ٙؼت زض لطیت ثٝ اذتػبظ زازٜ است. زض ٔدٕٛع، ایٗ غ

اتفبق ٔٛاضز شوط ضسٜ زض ٔیبٖ چٟبض غٙؼت ثطتط وطٛض 

ٌط  ٞبی اضائٝ ضسٜ ثیبٖ ثٛزٜ است. ثب ایٗ ٚخٛز ٌعاضش

 ٞبی اذیط خبیٍبٜ اظ زست ضفتٗ ایٗ غٙؼت زض سبَ

ٞبی سْٛ ٚ چٟبضْ تٛسؼٝ( است. ثٙبثطایٗ ،ثطضسی  )ثط٘بٔٝ

ای  سبذتبض ٚ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ زض ایٗ غٙؼت اظ إٞیت ٚیژٜ

 زٞس. ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ٞسف اغّی ایٗ ٔطبِؼٝ ضا تطىیُ ٔی

تطىیُ ضسٜ است. پس اظ  اغّی ثرص ضصایٗ ٔمبِٝ اظ 

  ٞبی آٖ ٞب ٚ ٚیژٌی ثطضسی زازٜٔمسٔٝ، ثرص زْٚ ثٝ 

ٞبی ٔحبسجٝ  ٔجب٘ی ٘ظطی ٚ ضٚش .اذتػبظ یبفتٝ است

پیطیٙٝ  زض ثرص سْٛ اضائٝ ضسٜ است.ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس 

زٞس. ثرص  ٔٛضٛع ثرص چٟبضْ ضا تطىیُ ٔییع ٘تحمیك 

ضا آٖ تغییطات  ضٚ٘س ٚوٛضس تب ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس  پٙدٓ ٔی

ظٔب٘ی طی سٝ ٔمطغ زض غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی 

اَٚ سبَ ) 1379اَٚ ثط٘بٔٝ زْٚ تٛسؼٝ(، سبَ ) 1374

٘بٔٝ تٛسؼٝ اَٚ ثطسبَ ) 1384ثط٘بٔٝ تٛسؼٝ سْٛ( ٚ 

ٚیّسٖٛ اضائٝ ٕ٘بیس.  -وٛٔب٘ٛض  چٟبضْ( ثطاسبس ضٚش

ٞبی ظیط ظطفیت ثٟیٙٝ زض سطح  ثطضسی ثٍٙبٜ ،ثط آٖ ػالٜٚ

غ ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی بیوسٞبی چٟبضضلٕی ظیط ٌطٜٚ غٙ

_________________________________________ 
1
 International Standard Industrial Classification (ISIC) 

غٙبیؼی وٝ ثٝ ا٘دبْ ػّٕیبت تغییط ضىُ فیعیىی ٚ یب ضیٕیبیی ٔٛاز ٚ تجسیُ  2

ٞب ثٝ وبال ٚ ٔٛاز فطآٚضی ضسٜ ٚ یب تىٕیُ ضسٜ زض لبِت یه ثٍٙبٜ التػبزی  آٖ

 ضٛ٘س. سبذت یبز ٔی -پطزاظ٘س ثب ػٙٛاٖ غٙؼت ٔی
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آٖ ٘یع ٔٛضٛع زیٍط ٔٛضز ثطضسی زض ایٗ ثرص تغییطات  ٚ

 است. یبفتٌٝیطی اذتػبظ  ثٝ ٘تیدٝ پبیب٘یثرص  است.

 

  ّای آى ّا ٍ ٍیضگی دادُ

ای اضائٝ تػٛیطی اظ خبیٍبٜ غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ ثط

ٔتغیط وّیسی تؼساز تٛاٖ سٝ  ٔیزض ثرص غٙؼت آضبٔیس٘ی 

 1384ٚ  1374،1379 ٞبی زض سبَ ضاتِٛیس  ثٍٙبٜ، اضتغبَ ٚ

اظ زض ایٗ ٔطبِؼٝ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ  ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز. زازٜ

٘فط وبضوٗ ٚ ثیطتط  زٜٞبی غٙؼتی ثب  سطضٕبضی وبضٌبٜ

طوع آٔبض ایطاٖ استرطاج ٌطزیسٜ است. ٘تبیح ایٗ ثطضسی ٔ

، ٔتغیطٞبی وّیسی تؼساز ثٍٙبٜثب ٚ  1زض خسَٚ ضٕبضٜ 

 غ ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی ٚبیغٙ تِٛیس اضتغبَ ٚ اضظش

تِٛیس ثرص  اضتغبَ ٚ ٞب، ثٍٙبٜ ٞب اظ وُ ٕٞچٙیٗ سٟٓ آٖ

 است. ٌطزیسٜاضائٝ غٙؼت 
 

ٍ ارسش تَلید صٌعت هَاد  ّا، اشتغال تعداد بٌگاُ -1 جدٍل

 1334ٍ  1331، 1334غذایی ٍ سْن آى اس کل: 
 4731 4731 4731 متغیز مًرد بزرسی

د 
ذا

تع

اٌ
ىگ

ب
 

 4057 8478 8471 صنعت مواد غذایی

 80557 85578 88540 کل صنعت

 5/85 7/84 1/80 سهم اس کل صنعت

ال
تغ

اش
 

 809958 847781 884445 صنعت مواد غذایی

 8575455 145159 494944 کل صنعت

 0/80 4/87 4/87 سهم اس کل صنعت
یذ

ًل
ش ت

رس
ا

 

 58150 44745 4119 صنعت مواد غذایی

 079577 848015 71545 کل صنعت

 88 87 85 سهم اس کل صنعت

 

 مزکش آمار ایزان مىبع:
 

ضٛز، تؼساز  ٔطبٞسٜ ٔی 1ٌٛ٘ٝ وٝ اظ خسَٚ ضٕبضٜ  ٕٞبٖ

سبَ ٔٛضز ثطضسی،  ایطاٖ زض سٝ یٞبی غٙؼت ثٍٙبٜ

ثٍٙبٜ ثٛزٜ وٝ اظ ایٗ  15064ٚ  10031، 11025تطتیت  ثٝ

 بیغٞب ثٝ غٙ زضغس آٖ 6/16ٚ  3/17، 8/15تطتیت  ٔیعاٖ ثٝ

ٕٞچٙیٗ ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی اذتػبظ زاضتٝ است.

زضغس  14سٟٓ اضتغبَ غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی اظ 

وٝ ایٗ  ضسیسٜ 1384زضغس زض سبَ  15ثٝ  1374زض سبَ 

غٙؼت  ایٗ اضتغبَ سٟٓتمطیجی زٞٙسٜ ثجبت  ٔٛضٛع ٘طبٖ

ای وٝ الظْ است زض ایٙدب  ٘ىتٝ .ثبضس ٔیاظ وُ ثرص غٙؼت 

ٔس٘ظط لطاض ٌیطز، آٖ است وٝ ثطضسی ایٗ غٙؼت اظ حیث 

تِٛیس ٚ سٟٓ آٖ اظ وُ ثرص غٙؼت، ثیبٍ٘ط اضظش ٔیعاٖ 

ٗ ، ایوٝ ثب وبٞص پٙح زضغسی است ثٝ طٛضی ی ٘عِٚیضٚ٘س

زضغس زض سبَ  11ثٝ  1374زضغس زض سبَ  16اظ  ٔیعاٖ

 ایٗ ٔٛضٛع ٘طبٖ زٞٙسٜ آٖ است وٝ .ضسیسٜ است 1384

غٙؼت ثب  چٟبضضغٓ خبی ٌطفتٗ زض  ایٗ غٙؼت ػّی

ثبالتطیٗ ٔیعاٖ تؼساز ثٍٙبٜ، اضتغبَ ٚ تِٛیس، سٟٓ تِٛیس 

 .ذٛز ضا ٘سجت ثٝ سبیط غٙبیغ ثٝ ضست اظ زست زازٜ است

 ٞب ضضس ٝ خٕؼیت ایطاٖ طی ایٗ سبَست وایٗ زض حبِی ا

ٔیّیٖٛ ٘فط زض سبَ  60ضا تدطثٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ  ی٘سجتبً ظیبز

 70ٚ پس اظ آٖ ثٝ  1380ٔیّیٖٛ ٘فط زض سبَ  65ثٝ  1375

ثط ایٗ ضسیسٜ است.  1385ٔیّیٖٛ ٘فط زض سبَ حسٚز 

وبٞص سٟٓ تِٛیس غٙبیغ ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی  ،اسبس

. زض ٘ظط ٌطفتضی اظ زٚ ػّت ٘ب ثرص غٙؼت ایطاٖ ضا

ٞب ٚ ثبالتط ثٛزٖ ٔیعاٖ آٖ  وٝ ثب ذطٚج ثٍٙبٜ ٘رست آٖ

ٞبی خسیس ایٗ غٙؼت سٟٓ ذٛز ضا زض  ٘سجت ثٝ ٚضٚزی

أب تٛخٝ ثٝ خسَٚ ٔصوٛض  ،تِٛیسات اظ زست زازٜ

ٞبی ایٗ غٙؼت زض  زٞٙسٜ افعایص تؼساز ٚ سٟٓ ثٍٙبٜ ٘طبٖ

ٚز ثیطتط ٌط ٚض وٝ ایٗ ٔٛضٛع ثیبٖاست وطٛض ثٛزٜ 

ٞب ٘سجت ثٝ ذطٚج آ٘بٖ است. ثب چٙیٗ ٚالؼیتی،  ثٍٙبٜ

ٞبیی وٝ ثٝ غٙؼت ٔٛاز  فطضیٝ زیٍط آٖ است وٝ ثٍٙبٜ

ای وٛچه ٚ  ا٘س، اوثطاً ثب ا٘ساظٜ غصایی ٚ آضبٔیس٘ی ٚاضز ضسٜ

ٞبی تِٛیسی  زض ظیط ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ٚ ثٝ ػجبضتی ثب ظطفیت

ی  ٞب وٝ سٟٓ ثٍٙبٜ ا٘س. ثٙبثطایٗ، زض حبِی ذبِی ٚاضز ٌطزیسٜ

ٔٛضز  ٞبی سبَغٙبیغ ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی طی 

 وبٞصیبفتٝ، سٟٓ ایٗ غٙؼت اظ تِٛیس ثب ثطضسی افعایص 

وّی ایٗ  یزض ٍ٘بٞ ،ضٚ اظ ایٗضسیس ٔٛاخٝ ضسٜ است ٚ 

ٞبی فؼبَ ایٗ  ثٍٙبٜوٛچه ضسٖ ٘بضی اظ  تٛاٖ ٔی وبٞص ضا

ٞبی وٕتط اظ  زض ا٘ساظٜ ٞب ، فؼبِیت ثٍٙبٜثٝ ػجبضتیٚ غٙؼت 

یبٍ٘ط تٛا٘س ث . ایٗ ٔٛضٛع ذٛز ٔیتّمی ٕ٘ٛزا٘ساظٜ ثٟیٙٝ 

آٖ ثبضس وٝ ثرص ظیبزی اظ ظطفیت ایٗ غٙؼت ثٝ غٛضت 

ایٗ غٙؼت زض  ،زض ٔدٕٛع. ذبِی ضٞب ضسٜ است ٞبی ظطفیت

طی زٚ ثط٘بٔٝ تٛسؼٝ ٘ٝ تٟٙب خبیٍبٜ ذٛز ضا اظ حیث ایٗ 
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ث ٔیعاٖ اظ حی، ثّىٝ ٜسیجرط٘ ءضبذع وّیسی اضتمب سٝ

 ایٗ خبیٍبٜ ضا اظ زست زازٜ است. ٘یع تِٛیس 

1ّای هحاسبِ  ٍ رٍش هباًی ًظزی
MES 

زض ازثیبت التػبزی ٚ زض ٔطبِؼبت ٔٛخٛز، تؼبضیف ٚ 

ساظٜ ا٘ ،٘بضی اظ ٔمیبس ٞبی  غطفٝ ٔفبٞیٓ ٔتؼسزی ثطای

ٖ است. ثٝ ػٙٛااضائٝ ٌطزیسٜ  ٚ یب حسالُ ا٘ساظٜ وبضآ ثٟیٙٝ

وٝ ا٘ساظٜ تِٛیسات  ظٔب٘ی( 1979) زیىسٖٛاظ ٘ظط َ، ثبٔ

ثٝ زست آیس، آٖ ضا  ططیك غطفٝ ٔمیبس التػبزی ثٍٙبٜ اظ

 اسبس ٘ظطیٝثط(، 1985) ٘بٔٙس. استیٍّط ٔی آٔمیبس وبض

ثب افعایص ٔمیبس ٔؼتمس است ٞبی ٘بضی اظ ٔمیبس،  غطفٝ

ی ٔتٛسط تب سطحی اظ تِٛیس وٝ ثٝ سطح  تِٛیس، ٞعیٙٝ

ی ػٛأّ ٔیبٖبثس وٝ زض ایٗ ی ثٟیٙٝ ٔٛسْٛ است وبٞص ٔی

ثط  یثط ٚ ٔثجتؤٔ تأثیطی ثبظاض  ٔیعاٖ سطٔبیٝ ٚ ا٘ساظٜ ٘ظیط

  .زاض٘سٔمیبس  ٞبی غطفٝ

ثب ضٚیىطزی زیٍط، سطحی اظ تِٛیس ضا وٝ زض آٖ اظ 

ٞبی ٔمیبس ثٝ طٛض وبُٔ استفبزٜ ضٛز ٚ ٞعیٙٝ  غطفٝ

ٌٛیٙس.  ٔتٛسط زض حسالُ ذٛز ثبضس، سطح تِٛیس ثٟیٙٝ ٔی

ٔٙحٙی ٞعیٙٝ  ثب تٛخٝ ثٝ ٔجب٘ی ٘ظطی التػبز ذطز چٙب٘چٝ

یه سطح ثٟیٙٝ تٟٙب ضىُ ثبضس، زض ایٗ غٛضت  ٔتٛسط 

ثطاسبس ٘ظطیٝ  ٚخٛز ذٛاٞس زاضت ٚ چٙب٘چٝ،تِٛیس 

زض ٘ظط ٌطفتٝ ضىُ  ،التػبزغٙؼتی ٔٙحٙی ٞعیٙٝ ٔتٛسط

فطزی ٝ زض ایٗ غٛضت سطح تِٛیس ثٟیٙٝ ٔٙحػطثضٛز، 

 اوثط ٔطبِؼبت وبضثطزی زض وٝ زض ایٗ حبِت ٚ ٘ساضزٚخٛز 

ٌیطز، سطحی اظ تِٛیس ثٝ ػٙٛاٖ سطح  ٘ظط لطاض ٔی٘یع ٔس

وٝ ثطای اِٚیٗ ثبض ٔٙحٙی ٞعیٙٝ  ضٛز ثٟیٙٝ تِٛیس ٔؼطفی ٔی

 .(1385وبضی ذسازاز ) ٕ٘بیسٔتٛسط ضا حسالُ 
 

 MESّای هحاسبِ رٍش

 ػجبضتٙس اظ:، MESٔحبسجٝ  یٞب ثطذی اظ ضٚش

 ٍیٗ ضٚش ٔیب٘ .1

 ضٚش ٔیب٘ٝ  .2

ض .3 ٔبٛ٘  ّٚیسٖٛ-ضٚش ٛو

 ضٚش آٔبضی  .4

_________________________________________ 
1 Minimum Efficient Scale 

 ضٚش ٟٔٙسسی  .5

  2ضٚش ثمب .6
 

 ٍ رٍش هیاًِ رٍش هیاًگیي -1

 ثٍٙبٜزض سطح تِٛیس اضظش ٞبی  اظ زازٜ ٞب ایٗ ضٚشزض 

ٔحبسجٝ  ثٍٙبٜتِٛیس ثطای ٚ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ  ضسٜاستفبزٜ 

ٞب  ٔیبٍ٘یٗ زازٜزض ضٚش ٘رست، . ثسیٗ غٛضت وٝ ضٛز ٔی

 ٌیطیٓ.  اٖ ٔؼیبض ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ غٙؼت زض ٘ظط ٔیضا ثٝ ػٙٛ

 
 

 (8)  

 

اْ   تِٛیس ثٍٙبٜ  (1)زض ضاثطٝ ضٕبضٜ 

 ثبضس.  ٞب زض ٞط ٔمطغ ٔی تؼساز ثٍٙبٜ ٚ 

 

. ٞبی ثطآٚضز ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس، است زیٍط ضٚشاظ ضٚش ٔیب٘ٝ 

ِیٗ ثبض تٛسط فایٗ  پیطٟٙبز   (1933) ّٛض٘سضٚش ثطای ٚا

ثطای ثٝ زست آٚضزٖ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ  ضٚش،ایٗ زض ٌطزیسٜ ٚ 

ٞبی تِٛیس زض سطح  اظ زازٜٚ ٕٞب٘ٙس ضٚش ٔیبٍ٘یٗ تِٛیس ثٍٙبٜ 

وٝ زض ایٗ ضٚش آٖ است تفبٚت ضٛز. تٟٙب  ٔیثٍٙبٜ استفبزٜ 

ٞبی ٞط ٔمطغ ثٝ ػٙٛاٖ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ غٙؼت زض آٖ  ٔیب٘ٝ زازٜ

. الظْ ثٝ یبزآٚضی است زض حبِی ضٛز فتٝ ٔیٔمطغ زض ٘ظط ٌط

زض ضٚش ٔیبٍ٘یٗ، ٔیعاٖ تِٛیس ٞط ثٍٙبٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ تِٛیس ٞط وٝ 

ضٚش ٔیب٘ٝ ایٗ ٔیعاٖ ثب ٔیب٘ٝ  زض ضٛز غٙؼت ٔمبیسٝ ٔی

ٛاة ٌطزز. اظ ایٗ تٛظیغ ٔمبیسٝ ٔی ٞبی ثٝ زست آٔسٜ اظ  ضٚ، خ

ٛا٘س اظ یىسیٍط ٔتٕبیع ثبضس ایٗ زٚ ضٚش ٔی  .ت

ظیغ ٘طٔبَ، ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٔیب٘ٝ ثب یىسیٍط ثطاثط ثٛزٜ ٚ زض تٛ

استفبزٜ اظ ٔیبٍ٘یٗ یب ٔیب٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔجٙبی ٔحبسجبت زض 

  .(1ضىُ ) ٘تبیح تفبٚتی ایدبز ٘رٛاٞس ٕ٘ٛز

 
 

_________________________________________ 
ٖ ضٚش ثبظٔب٘سٜ یبزضسٜ، أب ػٙٛااٌطچٝ زض ٔطبِؼبت ٔتؼسزی اظ ایٗ ضٚش ثب 2

 ضٛز. تؼجیط ٔی "ضٚش ثمب"زض ایٗ ٔطبِؼٝ اظ آٖ ثٝ 
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 هیاًگیي ٍ هیاًِ در تَسیع ًزهال -1شکل 
 

ثب ایٗ ٚخٛز، ٘تبیح ٔطبِؼبت ٔتؼسز حبوی اظ آٖ است وٝ 

٘طٔبَ ٚ چِٛٝ ثٝ  غٙؼت،تٛظیؼی غیطٞب زض  تٛظیغ زازٜ

ضٛز،  ٔطبٞسٜ ٔی 2طٛض وٝ زض ضىُ  ضاست ثٛزٜ ٚ ٕٞبٖ

ٞبی غیط٘طٔبَِ چِٛٝ ثٝ ضاست، ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٔیب٘ٝ  زض تٛظیغ

وٝ ٔیبٍ٘یٗ ثیطتط اظ ٔیب٘ٝ  یىی ٘رٛاٞٙس ثٛز، ثٝ طٛضی

ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ایٗ ٔٛضٛع ٚ ثطای اضائٝ  ثبضس. ٔی

ٜ ثٟیٙٝ تِٛیس، الظْ است تب اظ تطی اظ ا٘ساظ تػٛیطی زلیك

 ٞبی زیٍطی استفبزٜ ضٛز.  ٔؼیبض
 

 
 هیاًگیي ٍ هیاًِ در تَسیع غیزًزهال -2شکل 

 

 ٍیلسَى-رٍش کَهاًَر 

 ضٞبی سبزٜ ٚ ز ٚیّسٖٛ یىی اظ ضٚش - ضٚش وٛٔب٘ٛض

ٔحبسجٝ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ  ثطای ضٚش تطیٗ وبضثطزیػیٗ حبَ 

ضاثطٝ  غٛضت ثٝ ثٟیٙٝ زض ایٗ ضٚش ا٘ساظٜ ثبضس. ٔی

ٞبی  تؼساز ثٍٙبٜ ضٛز وٝ زض آٖ  ٔحبسجٝ ٔی 3ضٕبضٜ 

 .ظٜ غٙؼت استا٘سا فؼبَ زض غٙؼت ٚ 
    (7)  

ضٚش وٛٔب٘ٛض ٕٞب٘ٙس ضٚش ٔیب٘ٝ زض وبضٞبی تدطثی ثٝ 

ضٛز وٝ زض  وبض ٌطفتٝ ضسٜ ٚ ثسیٗ غٛضت استسالَ ٔی

ٖ سطح ٔتٕطوع ٞب زض آ خبیی وٝ ٔتٛسط تؼساز ثٍٙبٜ

ضٛ٘س ٞعیٙٝ تِٛیس زض وٕتطیٗ ٔیعاٖ لطاض ٌطفتٝ ٚ  ٔی

ٔٛضٛػی وٝ زض ٔطبِؼبت  ثبضس. ثٟتطیٗ سطح تِٛیس ٔی

(، 1967ی وٛٔب٘ٛض ٚ ٚیّسٖٛ ) اظ خّٕٝ ٔطبِؼٝتدطثی 

( 1386وبضی ) (، ذسازاز1388پٛض ) (، فیض1971ٌطیط )

 ٔطبٞسٜ ٌطزیسٜ است.

 رٍش آهاری

ثب استفبزٜ اظ تحّیُ ضٌطسیٖٛ، ثٝ  زض ایٗ ضٚش ٞعیٙٝ تِٛیس

ٔطتجط ضسٜ ٚ سپس ثب ترٕیٗ اٍِٛ، آٖ سطحی  سطح تِٛیس

زٞس ثٝ ػٙٛاٖ ثٟتطیٗ  وٝ وٕتطیٗ ٞعیٙٝ ٔتٛسط ضا ثٝ زست ٔی

زِیُ  ثٝ .(1385ذسازاز وبضی ) ضٛز ا٘تربة ٔیسطح تِٛیس 

 وٝ تِٛیس ٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ تِٛیس ٚ ٔتفبٚت ثٛزٖ ضطایط

ثطای  ضٚش ، ایٗثبضس ظیط ٔمیبس ثٟیٙٝ ٔی ٞب ثٍٙبٜ اظ ثسیبضی

 ٛزض ٔحسٛة ٕ٘ی ٔٙبسجی ضٚشتؼییٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ 
 

 رٍش هٌْدسی

ٔحبسجٝ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ثب ضٚش ٟٔٙسسی ثطای اِٚیٗ ثبض 

ٔططح ٌطزیس ٚ زض ٔطبِؼبت ٔتؼسزی ٔٛضز  1تٛسط ثیٗ

خسیستطیٗ زض  ،ثطضسی لطاض ٌطفتٝ است. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ

( ٚ ٌبٖ ٚ 2008) ٚ اسچٙجطٌط یٗ حٛظٜ ٚاالٔطبِؼبت ا

( زض ٔمبالت ذٛز اظ ضٚش ٟٔٙسسی ثطای 2011) اسٕیت

ا٘س.ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ زض  ٔحبسجٝ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس استفبزٜ ٕ٘ٛزٜ

ایٗ ضٚش ثب استفبزٜ اظ ٘ظط وبضضٙبسبٖ ٚ ٔترػػیٙی وٝ 

ٞب ٞستٙس ٚ یب ثٝ ٞط ٘حٛی ثب ٔسبئُ ٔطثٛط ثٝ  ٔسیط ثٍٙبٜ

اظ ططیك ٘س،  ٞب زض اضتجبط سطح تِٛیس ثٍٙبٜٚ ب ٞ ٞعیٙٝ

زض ٔٛضز ضىُ ٚ ٔػبحجٝ یب پطسطٙبٔٝ ٚ ثب ٘ظطذٛاٞی 

ضٛز. ثب ایٗ  تؼییٗ ٔیٚضؼیت ٔٙحٙی ٞعیٙٝ ٚ سطح تِٛیس 

طّجس  وٝ ایٗ ضٚش ظٔبٖ ظیبزی ضا ٔی ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٚخٛز ٚ

 . فطاٚا٘ی لطاض ٌطفتٝ است ا٘تمبزاتٔٛضز 

 رٍش بقا

ثطای ضٙبسبیی  2ی اِٚیٗ ثبض تٛسط استیٍّطایٗ ضٚش ثطا

ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ثٍٙبٜ ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٌطفت. زض ضٚش ثمب 

ٞبی تِٛیس غٙؼت استفبزٜ  ٞبی لجُ وٝ اظ زازٜ ثطذالف ضٚش

ٞبی اضتغبَ ٔجٙبی ٔحبسجبت ذٛاٞس ثٛز.  ضس، زازٜ ٔی

 -ٞبی ٔیبٍ٘یٗ، ٔیب٘ٝ ٚ وٛٔب٘ٛض ای وٝ زض ٔٛضز ضٚش ٘ىتٝ

ٞب زض ٞط  ثُ تأُٔ است، آٖ است وٝ زض ایٗ ضٚشلب ٚیّسٖٛ

ٞبی ٔٛخٛز ثطای ٔحبسجبت زض ٘ظط ٌطفتٝ  سبَ تٕبٔی ثٍٙبٜ

_________________________________________ 
1 Bain 
2 Stigler George 
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س، ثب ایٗ حبَ ٕٔىٗ است ثٍٙبٞی زض یه سبَ ثسٖٚ ٘ضٛ ٔی

ضٙبذت وبفی اظ غٙؼت ٔٛضز ٘ظط ٚ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ آٖ ٚاضز 

غٙؼت ضٛز ٚ یىسبَ ٚ یب زٚ سبَ ثؼس اظ غٙؼت ذبضج 

ٞبی ٔٛخٛز  بٜ، زض ٘ظط ٌطفتٗ تٕبٔی ثٍٙضٛز. ثٙبثطایٗ

ٞب ضا تحت تأثیط لطاض زٞس. ثطای  ای تحّیُ تٛا٘س تب ا٘ساظٜ ٔی

ٞبی  تٛاٖ ثٍٙبٜ ضفغ ایٗ وبستی ٚ ثب ضٚیىطزی زیٍط ٔی

ٔٛخٛز زض سبَ ذبغی ضا ثٝ ػٙٛاٖ سبَ ٔجٙب ٔس٘ظط لطاض 

ٞبی ثؼس پیٍیطی ٕ٘ٛز ٚ ٟ٘بیتبً  ٞب ضا تب سبَ زاز ٚ آٖ

ای ٔؼیٗ زض غٙؼت ثمب  ا٘س زض طی زٚضٜ وٝ تٛا٘ستٝ ییٞب ثٍٙبٜ

ضٚ زض  زاضتٝ ثبضٙس، ٔجٙبی ٔحبسجبت لطاض ٌیط٘س. اظ ایٗ

ٞبی ٔٛخٛز زض یه سبَ ضا ثٝ ػٙٛاٖ سبَ   ضٚش ثمب، ثٍٙبٜ

ٞبیی وٝ زض غٙؼت تٛا٘ستٝ ثبضٙس تب  ٚ ثٍٙبٜ زازٜٔجٙب لطاض 

ٙس ٔٛضز ٘ظط ثؼسی ثٝ حیبت التػبزی ذٛز ازأٝ زٞ ٔمطغ

)ٚضٚز ثٍٙبٜ خسیس اخبظٜ زازٜ ٘طسٜ است(، زض ٔحبسجبت 

ا٘س. تفبٚت زیٍطی وٝ ٔیبٖ ایٗ ضٚش ثب  ٚاضز ٌطزیسٜ

ٞبی لجُ یه  ٖ است وٝ زض ضٚشآٞبی لجُ ٚخٛز زاضز  ضٚش

ٌطزیسٜ ٚ ایٗ ٔمساض ذبظ ثٝ ػٙٛاٖ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس تؼییٗ 

ٛاٖ زأٙٝ ثٝ ػٙزض ضٚش ثمب یه طجمٝ یب زض حبِی است وٝ 

الظْ است تب ثط ایٗ اسبس  وٝ ٌطزز ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ٔؼطفی ٔی

ضز ٘ظط )ثٝ ػٙٛاٖ غیط ٔٛٞبی ٔٛضز ثطضسی ثط حست ٔت ثٍٙبٜ

ثٙسی  زستٝ طجمٝ ثٝ چٙسضبغالٖ( ثط حست تؼساز  ،ٔثبَ

ٞبی  زض سبَسٟٓ اضتغبَ ٞط طجمٝ ثب ٔحبسجٝ سپس .ٌطزز

ضا زض ای است وٝ سٟٓ ذٛز  طجمٝ ،مٝ ثٟیٙٝٔٛضز ثطضسی، طج

 .زازٜ ثبضسٔمبیسٝ ثب سبیط طجمبت ثٝ ٘سجت ثیطتطی افعایص 

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٔطبٞسٜ ضس، ضٚش ٕٞبٖزض ٔدٕٛع ٚ 

ٚ ٔتفبٚتی ثطای ٔحبسجٝ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس ٚخٛز زاضز وٝ 

ٞبی یىسب٘ی ضا ثٝ زست ٘رٛاٞٙس زاز. ثطایٗ  اِعأبً خٛاة

ٞبی فٛق  ضٚشضٚ آٖ است وٝ وساْ یه اظ  اسبس سؤاَ پیص

ثب تٛخٝ ثٝ ٔطبِؼبت  ؟تطی ثٝ ٔب ذٛاٞس زاز ٞبی زلیك خٛاة

 وٛٔب٘ٛض ٚیّسٖٛ اظ پطوبضثطزتطیٗ  ٔٛخٛز، ضٚش

ٞبیی است وٝ زض ایٗ حٛظٜ ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٌطفتٝ  ضٚش

ضسٜ ضٚ زض ایٗ ٔطبِؼٝ ٘یع اظ ایٗ ضٚش استفبزٜ  ٚ اظ ایٗ

ٞبیی وٝ ٔب ضا ثٝ  ٔتٛسط تِٛیس ثٍٙبٜ. زض ایٗ ضٚش، است

 لّٕساز MESػٙٛاٖ س ثٝ ضسب٘ ٘ػف تِٛیس وُ غٙؼت ٔی

ٞبی ثبثت ٚ خبضی ٔحبسجٝ  ایٗ ٘یع ثط حست لیٕتٌطزیسٜ ٚ 

ثب زض زست زاضتٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس ٚ ٔمبیسٝ  است.ضسٜ 

تٛاٖ ٔیعاٖ تِٛیس ظیط  ٞب، ٔی آٖ ثب ا٘ساظٜ تِٛیس ٔٛخٛز ثٍٙبٜ

ٚ زضغس تؼساز ظطفیت، زضغس ظطفیت ذبِی غٙؼت 

ٞبی ثب تِٛیس ظیط ظطفیت ضا ٔحبسجٝ ٕ٘ٛز. ٕٞچٙیٗ ثب  ثٍٙبٜ

وٙس ٚ  زض ػُٕ تِٛیس ٔی ٔحبسجٝ ٔیعاٖ تِٛیسی وٝ غٙؼت

تٛاٖ وُ تِٛیس ٕٔىٗ  ٔیعاٖ تِٛیس ظیط ظطفیت غٙؼت ٔی

 .غٙؼت ضا زض ٞط ٔمطغ ٔحبسجٝ ٕ٘ٛز

 اًداسُ بْیٌِ: هزٍری بز هطالعات پیشیي

ب ا٘ساظٜ وبضا ثطای ٞرط ثٍٙربٜ التػربزی    تؼییٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ی

لرسٔتی ثرٝ ا٘رساظٜ تربضید ػّرٓ       ،اٌطچٝ اظ ٘ظط ٔجب٘ی ٘ظرطی 

أب ٔطبِؼبتی وٝ ثٝ طٛض ػّٕی زض ایرٗ حرٛظٜ    ،التػبز زاضز

ا٘س، ٔطبِؼبتی اسرت ورٝ اظ ػٕرط     ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ضا تؼییٗ ٕ٘ٛزٜ

ٌصضز. ضبیس ثتٛاٖ اِٚیٗ ٔطبِؼرٝ   زٞٝ ٕ٘ی ٞفتٞب ثیص اظ  آٖ

زض  ٘سرجت زاز.  (1933فّرٛض٘س )  ٗ ظٔیٙٝ ضا ثٝ ٔطبِؼٝزض ای

ٞبی اذیرط   ایطاٖ ٘یع زض ظٔیٙٝ ٔحبسجٝ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ زض سبَ

ٔطبِؼبتی غٛضت ٌطفتٝ است ٚ ضبیس ثتٛاٖ اِٚریٗ ٔطبِؼرٝ   

ایٗ زا٘سرت.  (1377) زض ایٗ ظٔیٙٝ ضا ٔطبِؼٝ ذرسازاز وبضری  

ثرص ذٛز اظ ضص ظیط ثرص تطىیُ ضسٜ ورٝ زض ٞرط ظیرط    

ٞبی ٔتفربٚت ثرٝ طرٛض     بِؼبت ا٘دبْ ٌطفتٝ ثب ضٚشثرص ٔط

 ٔؼطفی ذٛاٞٙس ضس.خساٌب٘ٝ 

 رٍش هیاًِ

( زض ٔمبِٝ ذٛز زض ظٔیٙٝ تؼیریٗ ا٘رساظٜ ثٟیٙرٝ    1933فّٛض٘س )

ظضٚش ٔیب٘ٝ ثطای تؼییٗ ا٘رساظٜ ثٟیٙرٝ ثٍٙربٜ اسرتفبزٜ     ا ٜ ثٍٙب

ٕ٘ٛزٜ اسرت. زض ایرٗ ٔطبِؼرٝ، فّرٛض٘س ثرب ٔطربٞسٜ تٛظیرغ        

ٞرب زض ٔیب٘رٝ ا٘رساظٜ غرٙؼت      وٙس وٝ ثٍٙبٜ یب ٔطبٞسٜ ٔٞ ثٍٙبٜ

 ٗ ٞربی ٔطورعی    اسرتفبزٜ اظ ضربذع   ،ٔتٕطوع ضسٜ ٚ ثٙربثطای

. لّٕرساز ٌرطزز  تٛا٘س ضٚضی ثطای تؼییٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ثٍٙربٜ   ٔی

ب ضا زض ٞرط غرٙؼت ثرٝ    ٞ ثط ایٗ اسبس، ٚی ٔیب٘ٝ ا٘ساظٜ ثٍٙبٜ

ٞربی فؼربَ زض آٖ    ػٙٛاٖ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ آٖ غٙؼت ٚ ثطای ثٍٙبٜ

ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ترٕیٙی  تٛظیغ ا٘ساظٜ ثٍٙبٜ ٔیب٘ٝ ٕ٘بیس. ؼطفی ٔیٔ

 -س، اسرتطیىّٙ  (1964) ساظ سطح تِٛیس ثٟیٙٝ زض ٔطبِؼبت ٚی

 ظازٜ ضریطاظی  ( ٚ ذّی1980ُ( ٚ ٞبضت ٚ والضن )1976ٚیع )

 ( ثٝ وبض ٌطفتٝ ضسٜ است.1974)
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 ٍیلسَى -رٍش کَهاًَر

ٝ 1967) وٛٔب٘ٛض ٚ ٚیّسٖٛ ی اِٚریٗ  ی ذرٛز ثرطا   ( زض ٔمبِر

ثبض ضٚش آٔبضی خسیسی ضا ثٝ وربض ٌطفتٙرس ورٝ أرطٚظٜ ثرب      

ضرٛز.   ٚیّسٖٛ اظ آٖ ٘بْ ثطزٜ ٔری  - ػٙٛاٖ ضٚش وٛٔب٘ٛض

 ٝ ٜ   آ٘بٖ ٔیبٍ٘یٗ ا٘ساظٜ ٘یٕر ٞرب ضا ثرٝ ػٙرٛاٖ     ی ثعضٌترط ثٍٙرب

 ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ غٙؼت زض ٘ظط ٌطفتٙس.

اظ   ای ثب استفبزٜ (، زض ٔمب1381ِٝفطٞبز ذسازاز وبضی )

ٞبی غٙؼتی ثب زٜ ٘فط وبضوٗ ٚ  ی سطضٕبضی وبضٌبٜٞب زازٜ

غطفٝ  ٚیّسٖٛ ضا ثطای ٔحبسجٝ -ثیطتط، ضٚش وٛٔب٘ٛض

ثٝ وبض  1381ضلٕی ثطای سبَ غٙؼت چٟبض 114ٔمیبس زض 

ٞبی  ٞبی ٘ظطی غطفٝ ٌطفتٝ است. ٚی ضٕٗ ٔؼطفی خٙجٝ

 ٔمیبس، ثٝ ایٗ ٘تبیح ضسیسٜ است وٝ:

ٞبی  اظ غطفٝ اِف( ثٝ زِیُ وٛچه ثٛزٖ التػبز ایطاٖ

 ضٛز. ثطزاضی ٕ٘ی ٔمیبس زض آٖ ثٟطٜ

ٞبی ٔمیبس ٚ ضلبثت زض ثبظاضٞبی غٙؼتی  ة( ثیٗ غطفٝ

 ایطاٖ ٘بسبظٌبضی ٚخٛز زاضز.

تط ضسٖ ا٘ساظٜ ثٍٙبٜ ثٝ سطح  ج( ثب ثعضٌتط ضسٖ ٚ ٘عزیه

 یبثس. تِٛیس ثٟیٙٝ، ٘طخ ثبظزٜ افعایص ٔی

-ضاظ خّٕٝ ٔطبِؼبت زیٍطی وٝ زض آٖ اظ ضٚش وٛٔب٘ٛ

ٚیّسٖٛ ثطای ترٕیٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ غٙؼت استفبزٜ ضسٜ 

( 1971) ( ٚ ٔطبِؼٝ ٚت1971) ی ٌطیط تٛاٖ ثٝ ٔطبِؼٝ ٔی

 اضبضٜ ٕ٘ٛز.

 رٍش آهاری

ٔمبِررٝ ذررٛز ثررب اسررتفبزٜ اظ آ٘رربِیع    (، زض1979زیىسررٖٛ )

، 1966غٙبیغ تِٛیسی وب٘ربزا زض سربَ    70ضٌطسیٛ٘ی ثطای 

ضسری ضاثطرٝ ثریٗ    ضٕٗ تؼطیف ا٘رساظٜ ثٟیٙرٝ تِٛیرس ثرٝ ثط    

ٞربی ثرب تِٛیرس     سبذتبض ثبظاض ٚ ٔمساض ذطٚخی تٛسط ثٍٙبٜ

ظیط ظطفیت زض ثرص غٙؼت پطزاذترٝ اسرت. ٚی زض پبیربٖ    

   ٜ ٚضی ثرب ا٘رساظٜ ثربظاض،     ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضسیسٜ اسرت ورٝ ثٟرط

ثط حٕبیررت، ؤٚ ثررب ٘ررطخ ٔرر تٕطوررع، غرربزضات ضاثطررٝ ٔثجررت

 زاضز.ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٘سجت تجّیغبت ضاثطٝ ٔٙفی  ٞعیٙٝ

ی اظ ضٚش آٔبضی ا (، زض ٔمب1380ِٝ) ٚ ٕٞىبضاٖػٕبزظازٜ 

ٞبی ٘بضی اظ ٔمیبس ضا زض وبضذب٘ٝ شٚة آٞٗ  غطفٝثطای 

ٔحبسجٝ تطا٘سّٛي  اغفٟبٖ ثب استفبزٜ اظ تبثغ ٞعیٙٝ

ٞب ثطای ثطآٚضز تبثغ تطا٘سّٛي اظ  ا٘س. آٖ وطزٜ

زض طی . ا٘س ٕ٘ٛزٜاستفبزٜ  طٞبی ظبٞطاً ٘بٔطتج ضٌطسیٖٛ

ٞبی ٘بضی اظ ٔمیبس اظ  ٜ ٔٛضز ثطضسی زاضتٗ غطفٝزٚض

ٞبی ثبضظ ایٗ ٚاحستِٛیسی ثٛزٜ وٝ ضبیس ٘بضی اظ  ٚیژٌی

 .ثبضسٞبی اسٕی زض ایٗ وبضذب٘ٝ  ػسْ ٘یُ ثٝ ظطفیت

 رٍش هٌْدسی

اظ ضٚش ٟٔٙسسری   ذٛز (، زض ٔمب2008ِٝاَ ٚ اسچٙجطٌط )ٚ

ٜ ثطای ترٕیٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ اسرتفبزٜ   ٝ ٚ ثرٝ ایرٗ ٘تیدر     ٕ٘رٛز

ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ٘یطٌٚربٜ ٔتفربٚت ثرٛزٜ ٚ ٕٞچٙریٗ      ضسیس٘س وٝ

ظطفیت حسالُ ٞعیٙٝ ٘یطٌٚبٜ تب حرسٚز ظیربزی ثرٝ تٛا٘ربیی     

(، زض ٔمبِرٝ  2011ٌبٖ ٚ اسٕیت )ٕٞچٙیٗ ٔحّی ثستٍی زاضز.

ذٛز ثب اسرتفبزٜ اظ ضٚش ٟٔٙسسری ثرٝ تؼیریٗ ا٘رساظٜ ثٟیٙرٝ       

 ا٘س. پطزاذتٝ ٞبی غٙؼت ٔٛضز ثطضسی ثٍٙبٜ

 رٍش بقا

ثمب اظ ضٚش ثطای اِٚیٗ ثبض  یا ( زض ٔمب1958ِٝستیٍّط )ا

استیٍّطضٚش  .استفبزٜ ٕ٘ٛزثطای تؼییٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ثٍٙبٜ 

ٞبی ٘بضی اظ ٔمیبس زض  ثمب ضا ضٚضی ثطای ترٕیٗ غطفٝ

وٙس وٝ ثطای تؼییٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ  ٚ ثیبٖ ٔی زا٘ستٝثّٙسٔست 

. زٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیطثبیس یه غٙؼت زض طَٛ ظٔبٖ 

ٞبی ٔتفبٚت ثطای تؼییٗ ا٘ساظٜ  ٚی ضٕٗ اضبضٜ ثٝ ضٚش

تٛا٘ٙس ثٝ حیبت  ٔیٞبیی  تٟٙب ثٍٙبٜوٝ  ٔؼتمس استثٟیٙٝ، 

ض ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ فؼبِیت وٝ زالتػبزی ذٛیص ازأٝ زٞٙس

ٞبی زٚ زٞٝ اظ غٙؼت  زازٜذٛز ٚی زض ٔمبِٝ  .ٕ٘بیٙس ٔی

ضا ثط ٞب  زازٜ ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زازٜ ٚفٛالز زض آٔطیىب 

 ٕ٘ٛزٜ است. ثٙسی  زستٝ طجمٝ ٞفتزض اسبس سٟٓ ٚ تؼساز 

زض ٔمبِرٝ ذرٛز ضرٕٗ ٔؼطفری ٔطرىالت      (، 1961) سیٛیًٙ

 ٝ ٜ   ترٕیٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙر افرعٚزٜ   اضظشٞربی   ثرب اسرتفبزٜ اظ زاز

غٙؼت چٟبض ضلٕی  200ٔطثٛط ثٝ  1954ٚ  1947ٞبی  سبَ

 ترٕیٗ ظزٜ اسرت.  ، سطح تِٛیس ثٟیٙٝ ضا ثٝ ضٚش ثمبآٔطیىب

ػٛأُ ٔٛثط ثط تمبضبی ٔحػَٛ ثٍٙربٜ   ٚی ٔؼتمس است وٝ

ثط ثط ػطضٝ ػٛأُ تِٛیس ثط ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیرس  ؤٚ ػٛأُ ٔ

ضسس ورٝ ا٘رساظٜ    ثیطٌصاض ٞستٙس. سیٛیًٙ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ٔیأت

ثیط أثط ثٛزٖ آٖ ثط ا٘رساظٜ ثٟیٙرٝ تر    غٙؼت ٚ ٔیعاٖ سطٔبیٝ
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َ زض سرطح  ٞربی فؼرب   ٌصاضز ٚ ٕٞچٙیٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ثٍٙبٜ ٔی

 ٞبیی است وٝ ضفتبض غیط ضلبثتی زاض٘س. ّٔی ثعضٌتط اظ آٖ

ای ثرب اسرتفبزٜ اظ ضٚش    (، زض ٔمب1976ِٝٚیّیبٔع ٚ ٌطٚثُ )

ٜ   ثمب، ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس ضا ثط اسبس زازٜ ٞربی   ٞربی فرطآٚضز

 .  ا٘س ثطآٚضز ٕ٘ٛزٜ 1972ٚ  1963، 1957ِجٙی زض سٝ ٔمطغ 

وٝ ٞطچٙس ضٚش  ٜ استس( ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضسی2004) سٍٙٛپتب

ثمب ثسیبض آسبٖ ٚ وبضثطزی است ِٚی زاضای ٘مربط ضرؼفی   

وٙرس ورٝ    ثبضس. ٚی ٘مبط ضؼف ضا ایٍٙٛ٘رٝ ثیربٖ ٔری    ٘یع ٔی

اٚالً ایٗ ضٚش ثیٗ تبثغ ٞعیٙرٝ ٚ ٔرطظ ٞعیٙرٝ تفربٚت لبئرُ      

تٛا٘س ٔیعاٖ زلیك ثطتطی ثٍٙبٜ ثٟیٙرٝ   ثٙبثطایٗ ٕ٘ی ،ضٛز ٕ٘ی

ضا ٔطررع    طجمٝ ثٟیٙٝتٟٙب  ضٚش ثمب ثب٘یبًضا ٔطرع وٙس. 

 ٚضز.آ ٞبی ٘سجی سرٙی ثٝ ٔیبٖ ٕ٘ی عیٙٝوطزٜ ٚ اظ ٞ

 ضاخررطظٚ  (2007) ( چٕپٛ٘ررٛیس2003) ٌئٛضزا٘ررٛٔطبِؼرربت 

زض ایرٗ حرٛظٜ ثرب ضٚش    ٘یع زیٍط ٔطبِؼبت ا٘دبْ ضسٜ ( 1993)

 .استثمب 
 

 ًتایج ٍ بحث

ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس غٙؼت ٔٛاز ثٝ تطتیت  3ٚ  2 ٞبی خسَٚ

ٞبی تِٛیسی ذبِی ضٞب  ٚ آضبٔیس٘ی ٚ ٘یع ظطفیتغصایی 

ضا زض سطح وسٞبی زٚ ضلٕی ٚ زضغس  ضسٜ زض آٖ

ضا  ٞبی ظیط ظطفیت ثٟیٙٝ زض سطح وسٞبی چٟبضضلٕی ثٍٙبٜ

ٚ  1379، 1374ٚیّسٖٛ ثطای ٔمبطغ  -ثب ضٚش وٛٔب٘ٛض

س. ٙزٞ ٞبی خبضی ٚ ثبثت اضائٝ ٔی ثط حست لیٕت 1384

سٜ است. پس اظ ستٖٛ اظ ٞفت ستٖٛ تطىیُ ض 2خسَٚ 

زٞس،  ٌب٘ٝ ٔٛضز ثطضسی ضا ٕ٘بیص ٔی اَٚ وٝ ٔمبطغ سٝ

ستٖٛ زْٚ، ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس ضا زض غٙؼت ٔٛاز غصایی طی 

ٞبی خبضی ٚ ثبثت    سٝ ٔمطغ ٔٛضز ثطضسی ثط حست لیٕت

زض ضزیف اَٚ ستٖٛ  75ػسز  ،زٞس. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٘طبٖ ٔی

ٔیعاٖ ثٟیٙٝ تِٛیس  1374زْٚ ثیبٍ٘ط آٖ است وٝ زض سبَ 

ّیبضز تٛٔبٖ ثٛزٜ زض غٙؼت ٔٛاز غصایی ثیص اظ ٞفت ٔی

ٞبی فؼبَ زض غٙؼت ٔٛاز غصایی زض  ، ثٍٙبٜاست. ثٝ ػجبضتی

ٞبی خبضی زض غٛضتی وٝ  ٚ ثط حست لیٕت 1374سبَ 

ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ تِٛیس ٕ٘بیٙس، زض ا٘ساظٜ  20ضٚظا٘ٝ ٔؼبزَ 

یط ظطفیت ظ تِٛیسثٟیٙٝ ذٛاٞٙس ثٛز. ستٖٛ سْٛ زضغس 

زضغس زض  99زٞس ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ػسز  ضا ٘طبٖ ٔیثٟیٙٝ 

ایٗ   زٞٙسٜ سطط اَٚ )لیٕت خبضی( ستٖٛ سْٛ ٘طبٖ

تِٛیس ٕٔىٗ زض ایٗ غٙؼت ٔٛضٛع است وٝ تمطیجبً تٕبٔی 

ٞبی چٟبضْ،  . ستٖٛثٝ غٛضت ظطفیت ذبِی ضٞب ضسٜ است

پٙدٓ ٚ ضطٓ خسَٚ ٔصوٛض، ثٝ تطتیت ٔیعاٖ ظطفیت 

ی، تِٛیس ثبِفؼُ ٚ وُ تِٛیس ٕٔىٗ ضا زض غٙؼت تِٛیسی ذبِ

ٞبی  ٔٛاز غصایی طی ٔمبطغ ٔٛضز ثطضسی ثط حست لیٕت

زٞس. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اػساز اضائٝ ضسٜ  خبضی ٚ ثبثت ٘طبٖ ٔی

 1374ٞبی ٔصوٛض زض ضزیف اَٚ یؼٙی سبَ  ثطای ستٖٛ

ثیبٍ٘ط آٖ است وٝ وُ تِٛیس ٕٔىٗ زض ایٗ غٙؼت ثط حست 

ٔیّیبضز تٛٔبٖ ثٛزٜ  36ٚظا٘ٝ ثٝ ٔیعاٖ ٞبی خبضی ض لیٕت

ٔیّیبضز تٛٔبٖ زض ػُٕ تِٛیس  2وٝ اظ ایٗ ٔمساض تٟٙب حسٚز 

ٞبی ذبِی ضٞب ضسٜ زض  ضسٜ ٚ ٔبثمی آٖ ثٝ غٛضت ظطفیت

ٚ زض ٟ٘بیت ستٖٛ آذط ثیبٍ٘ط آٖ است وٝ غٙؼت ٞستٙس. 

ٞبی فؼبَ زض غٙؼت ٔٛاز غصایی زض سبَ  زضغس ثٍٙبٜ 94

 3ا٘س. خسَٚ  یٙٝ زض حبَ فؼبِیت ثٛزٜظیط ظطفیت ثٟ 1374

٘یع اظ سٝ ستٖٛ تطىیُ ضسٜ است وٝ وسٞبی چٟبض ضلٕی 

زض ستٖٛ اَٚ، زض ستٖٛ زْٚ ٘بْ غٙبیغ ٚ زضغس تؼساز 

ٞبی ظیط ظطفیت ثٟیٙٝ زض ستٖٛ آذط ثٝ ٕ٘بیص  ثٍٙبٜ

 ا٘س. ٌصاضتٝ ضسٜ
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 1334ٍ  1331، 1334ٍیلسَى: -ًَر اذایی ٍ آشاهیدًی با رٍش کَهاًداسُ بْیٌِ تَلید ٍ ظزفیت خالی صٌعت هَاد غ -2جدٍل 

 15در سطح کد دٍ رقوی  )هیلیارد ریال ٍ بِ قیوت جاری ٍ ثابت(

 سال
 َا با تًلیذ درصذ بىگاٌ تًلیذممنهمل  تًلیذ بالفعل ظزفیت خالی درصذ تًلیذسیزظزفیت بُیىٍ تًلیذ اوذاسٌ

 ثابت جاری ثابت جاری ثابت جاری ثابت جاری ثابت جاری بُیىٍ ظزفیتسیز 

8747 40 0/47  99 94 847457 847985 0/4111  85780 878094 810474 97 

8749 817 94 99 99 494704 804485 44745 88158 789144 859044 97 

8717 704 888 11 99 144485 458779 58150 89041 119414 415944 97 

 ٞبی ٔحمك یبفتٝ هٌبع:

 

ّای سیزظزفیت بْیٌِ در سطح  بٌگاُدرصد  -3جدٍل

 کدّای چْاررقوی
 مذصىعت وام صىعت 31 31 31

 4149 آيری ي حفاظت آبشیان ي محصًالت آبشیان اس فساد عمل 11 14 19

 4141 تًلیذ ريغه ي چزبی حیًاوی ي وباتی خًرامی 17 11 17

 4141 مشتار دام ي طیًر 19 19 14

 4141 َای گًشتی ... فزآيردٌ عمل آيری ي حفاظت گًشت ي 11 17 19

 4143 بىذی خزما بىذی ي بستٍ ي درجٍ مزدن پاك 11 14 11

 4143 بىذی پستٍ بىذی ي بستٍ ي درجٍ مزدن پاك 11 - 11

ٍ ... ٍب -َا اس فساد َا ي سبشی آيری ي حفاظت میًٌ عمل 14 17 17  4141 جش پست

 4199 َای لبىی تًلیذ فزآيردٌ 19 19 14

 4174 ساسی ي آردمزدن غالت ي حبًب مادٌآ 19 17 33

 4179 ای َای وشاستٍ تًلیذ وشاستٍ ي فزآيردٌ 19 14 19

 4177 تًلیذ خًراك دام ي حیًاوات 17 17 19

 4119 تًلیذ قىذ ي شنز 17 19 19

 4117 وبات ي شنالت ي وقل ي مامائً ي آدامس تًلیذ آب 11 19 17

 4111 رمیشل ي محصًالت ...تًلیذ رشتٍ ي ماماريوی ي ي 19 11 11

 4111 واوًایی 33 19 11

 4111 تًلیذ وان شیزیىی ي بیسنًیت ي میل 11 33 19

 4113 ساسی چای 19 19 11

 4113 بىذی وشذٌ در ... تًلیذ سایز محصًالت غذایی طبقٍ 19 11 14

 4114 تًلیذ النل اتیلیل اس مًاد تخمیزشذٌ - 14 17

 4117 الشعیزتًلیذ مالتا ي ماء  - - -

 4111 َای غیز النلی گاسدار تًلیذ وًشابٍ 19 14 19

 4111 تًلیذ ديغ ي آب معذوی - - -

 های محقق یافته مىبع:

 

ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ضٛز،  ٔطبٞسٜ ٔی 3ٌٛ٘ٝ وٝ اظ خسَٚ ٖ  ٕٞب

تِٛیس ثط حست ٞط زٚ لیٕت خبضی ٚ ثبثت ضٚ٘سی 

ٖ غؼٛزی ضا اظ ذٛز ٘طبٖ زازٜ ضسٜ است. ػالٜٚ ثط آ

ضٛز وٝ زضغس  ٔالحظٝ ٔی 4 ٚ 3ثب تٛخٝ ثٝ زٚ خسَٚ 

ٞبی ظیط ظطفیت ثٟیٙٝ زض ٞط سٝ ٔمطغ ظٔب٘ی  ثٍٙبٜ

ٞبی ایٗ  زضغس اظ ثٍٙبٜ 90ٔٛضز ثطضسی ثیص اظ 

ی ثٟیٙٝ فؼبِیت   ای وٕتط اظ ا٘ساظٜ غٙؼت زض ا٘ساظٜ

ی تٛسؼٝ ٘تٛا٘ستٝ  ٌصض ظٔب٘ی طی زٚ ثط٘بٔٝا٘س ٚ  ٕ٘ٛزٜ

زاضی ضا زض وبٞص ایٗ ٔیعاٖ ا٘دبْ  است تغییطات ٔؼٙی

 زٞس.

تغییطات ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ  1 ضىُ

ثط  1384ٚ  1379، 1374آضبٔیس٘ی ضا طی سٝ ٔمطغ 

-ٞبی خبضی ٚ ثبثت ثٝ ضٚش وٛٔب٘ٛض حست لیٕت

ٔی ٌٛ٘ٝ وٝ ٔطبٞسٜ  ٌصاضز. ٕٞبٖ ٚیّسٖٛ ثٝ ٕ٘بیص ٔی

ضی زض ایٗ ٞبی خب ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس ثط حست لیٕت ضٛز

غٙؼت ضٚ٘سی غؼٛزی ضا اظ ذٛز ٘طبٖ زازٜ ثٝ طٛضی 

ثٝ ثیص اظ  1374ٔیّیبضز ضیبَ زض سبَ  75وٝ اظ حسٚز 

افعایص یبفتٝ است.  1384ٔیّیبضز ضیبَ زض سبَ  350

ٞبی ثبثت  ٕٞچٙیٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ تِٛیس ثط حست لیٕت

 110ثٝ ثیص اظ  1374ٔیّیبضز ضیبَ زض سبَ  70اظحسٚز 

 ضسیسٜ است. 1384یبَ زض سبَ ٔیّیبضز ض

 
ٍ  1331، 1334ّای  تغییزات اًداسُ بْیٌِ صٌعت طی سال  -1شکل 

 جاری ٍ ثابت( ّای )هیلیارد ریال، بزحسب قیوت 1334
 

 گیزی ًتیجِ

ٞبی التػبزی سبذتبض ثبظاض یىی اظ  زض تئٛضی

ثبضس وٝ ثط ٔجٙبی آٖ  تطیٗ ٔجب٘ی تسٚیٗ ضسٜ ٔی اثتسایی

ثیٗ ضلبثت وبُٔ تب ا٘حػبض وبُٔ لطاض  ٞط ثبظاض زض طیفی

تٛخٝ ثٝ  بی ثٟیٙٝ ٔفٟٛٔی است وٝ ث ٌیطز. ا٘ساظٜ ٔی

ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ  ،ضٛز، ثٙبثطایٗ سبذتبض ثبظاض تؼطیف ٔی

ثٍٙبٜ ثب تٛخٝ ثٝ سبذتبض ثبظاضی وٝ زض آٖ لطاض ٌطفتٝ 

ٌطزز. تحت ایٗ ضطایط زض ازثیبت  تؼییٗ ٔی ،است
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ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ضا  ضٚشاست تب ضسٜ التػبزی وٛضیسٜ 

ثطای تؼییٗ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ ثب تٛخٝ ثٝ سبذتبضٞبی ٔتٙٛع 

. إٞیت ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ اظ آٖ خٟت است ٌطززثبظاضٞب ثیبٖ 

ثٝ تٛاٖ  ٔیثب ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ  زی ٔٛخٛ وٝ ثب ٔمبیسٝ ا٘ساظٜ

ٞبی ٕٔىٗ اظ حیث اضتغبَ، تِٛیس ٚ اضظش افعٚزٜ  ظطفیت

ٜ ضسٜ است تب ا٘ساظٜ زست یبفت. زض ایٗ ٔمبِٝ وٛضیس

 ثب ضٚش ی غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی ثٟیٙٝ

ایٗ ٘تبیح . ٌیطزٔٛضز ٔحبسجٝ لطاض ٚیّسٖٛ،  -وٛٔب٘ٛض

 1384ٚ  1379، 1374ٔمبِٝ زض سٝ ٔمطغ ظٔب٘ی 

ٟبضْ ، سْٛ ٚ چزْٚٞبی  ثط٘بٔٝ ٞبی ٘رست )سبَ

 زٞٙسٜ آٖ است وٝ:  ٘طبٖ بسجٝ ٌطزیسٜ ٚتٛسؼٝ( ٔح

تِٛیس زض ٞط سٝ ٔمطغ ٚ ثط حست  ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ -1

 ٞبی خبضی ٚ ثبثت ضٚ٘سی غؼٛزی زاضتٝ است.  لیٕت

ٔٛاز غصایی ٚ ٞبی غٙؼت  زضغس اظ ثٍٙبٜ 90ثیص اظ  -2

ای وٕتط اظ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ فؼبِیت  زض ا٘ساظٜآضبٔیس٘ی 

ٕ٘ٛزٜ ٚ ٌصض ظٔبٖ ٘یع ٘تٛا٘ستٝ است ایٗ ٔیعاٖ ضا ثٝ 

 زاضی وبٞص زٞس ٘حٛ ٔؼٙی

بیح ایٗ ٔمبِٝ ٘طبٖ زازٜ است وٝ غٙؼت ٔٛاز ٘تٕٞچٙیٗ 

ضغٓ افعایص سٟٓ ثٍٙبٜ ٚ اضتغبَ،  غصایی ٚ آضبٔیس٘ی ػّی

ای اظ  سٟٓ تِٛیس ذٛز ضا اظ زست زازٜ است. ثرص ػٕسٜ

ٞبی ایٗ غٙؼت زض  ایٗ وبٞص ثٝ زِیُ آٖ است وٝ ثٍٙبٜ

ی وٕتط اظ ا٘ساظٜ ثٟیٙٝ فؼبِیت ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب ٌصضت یٞب ا٘ساظٜ

ٞبی ایٗ غٙؼت ثٝ غٛضت ثیطتطی ضٞب  ظطفیتظٔبٖ ٘یع 

تٛا٘س  ٔیٞبی ایٗ ٔطبِؼٝ  یبفتٝ، زض ٔدٕٛعٌطزیسٜ است. 

ثطزاضی اظ غطفٝ ٔمیبس زض  ثیبٍ٘ط آٖ ثبضس وٝ ثٟطٜ

غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ آضبٔیس٘ی طی زٚ ثط٘بٔٝ زْٚ ٚ 

سْٛ تٛسؼٝ افعایص پیسا وطزٜ ٚ سبذتبض ثبظاض زض ایٗ 

ٚ ٔٛا٘غ  ٕ٘ٛزٜحطوت تط ثیط غٙؼت ثٝ سٕت تٕطوع

 ،ثٙبثطایٗ است. ٞبی خسیس افعایص یبفتٝ ٚضٚز ثطای ثٍٙبٜ

تٛا٘س تٟسیسات پیص ضٚی ایٗ غٙؼت ضا زض  ایٗ یبفتٝ ٔی

 ٌصاضاٖ لطاض زٞس. اذتیبض سیبست
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