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ٌٔبِؼٝ ٔٛسدی خي یه ٔتشٚی تٟشاٖ : تؼییٗ لیٕت تجؼیوب٘ٝ ثّیت ٔتشٚ 

 1٘بسػیغ أیٗ سؿتی

 2فبًٕٝ فٟیٕی فش

چىیذٜ 

یىی اص ِٔٛفٝ ٞبی تبحیش ٌزاس دس فشایٙذ تٛػؼٝ التلبدی ،ارتٕبػی ،ػیبػی ٚ فشٍٞٙی دس یه ٌٔٙمٝ ٚ یب وـٛس 

. . . حُٕ ٚ٘مُ ٔی ثبؿذ ٚ دس ایٗ ٔیبٖ حُٕ ٚ٘مُ سیّی ثٝ دِیُ ٚرٛد ٔضیت ٞبی ،أٙیت ،ٔلشف ا٘شطی ا٘ذن ،

ٔتشٚ ثٝ ػّت وبٞؾ آِٛدٌی صیؼت . دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ؿمٛق حُٕ ٚ٘مُ اص إٞیت ٚافشی ثشخٛسداس اػت

اص رّٕٝ ٔٛحشتشیٗ سٚؿٟبی حُٕ ٚ ٘مُ ... ٔحیٌی ٚ تشافیه، افضایؾ ػشػت ٚ تؼذاد دس ربثزبیی ٔؼبفشاٖ ٚ 

وٝ ایٗ ٔضیتٟب ثبػج اػتفبدٜ افشاد اص ایٗ ٚػیّٝ ٘مّیٝ دس ػبػبت . دسٖٚ ؿٟشی ثبالخق دس والٖ ؿٟشٞب ٔی ثبؿذ

ؿجب٘ٝ سٚص ٔی ؿٛد ٚ ایٗ أش ٔٛرت تشافیه رٕؼیتی دس ثشخی اص ػبػبت ؿجب٘ٝ سٚص دس اػتفبدٜ اص ٔتشٚ ؿذٜ اػت، 

ثٍٛ٘ٝ ای وٝ خیُ ػظیٓ رٕؼیت دس ػبػبتی اص ؿجب٘ٝ سٚص اص ػشٚیغ ٔتشٚ اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ ٚ ثبِؼىغ دس 

.  ػبػبتی دیٍش تؼذاد افشاد ا٘ذن ٚ اٍ٘ـت ؿٕبس اػت

ثٍٛ٘ٝ ای وٝ ثٛػیّٝ . ثب اػٕبَ لٕیت تجؼیوب٘ٝ ٔی تٛاٖ وبسایی سا افضایؾ دادٜ ٚ ثٝ ؿشایي ثٟیٙٝ ٘ضدیه ؿذ

. ایٗ أش ٔٙبثغ ثٌٛس ثٟیٙٝ ای تٛصیغ ٔی ٌشدد ٚ ؿشایي سفبٞی سا افضایؾ ٔی دٞذ

ثب ػٙبیت ثٝ ٔٛاسد فٛق اِزوش دس ٔمبِٝ حبهش ٞذف اكّی اسائٝ  ٘ٛع دیٍشی اص لیٕت ٌزاسی ثش ٔجٙبی لیٕت 

ثٍٛ٘ٝ ای وٝ ثب تفىیه صٔبٖ دػتشػی افشاد ثٝ دٚ . تجؼیوب٘ٝ دس ساػتبی ٞذف اكالح اٍِٛی ٔلشف ٔی ثبؿذ

لؼٕت اٚد ٚ ػذْ اٚد ٔلشف اص خذٔبت ٔتشٚ، دٚ ٘ٛع لیٕت ثشای ایٗ دٚ صٔبٖ ثذػت آٚسدٜ ؿذٜ وٝ ایٗ أش 
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ٔٙزش ٔی ؿٛد افشاد ثٌٛس یىٙٛاخت دس ػبػبت ؿجب٘ٝ سٚص اص خذٔبت ٔتشٚ اػتفبدٜ وٙٙذ ٚ اص پذیذٜ اصدحبْ رٕؼیتی 

. دس ػبػبت اٚد ٔلشف وبػتٝ ؿٛد

. لیٕت تجؼیوب٘ٝ، اٚد ٔلشف، ٔتشٚ: ٚاطٌبٖ وّیذی

ٔمذٔٝ 

لیٕت دس ادثیبت ػّٓ التلبد ٕٞٛاسٜ اص إٞیت ثؼیبس ثبالیی ثشخٛسداس اػت؛ دس ٚالغ لیٕتٟب سا ٔی تٛاٖ ػالئٓ 

چٝ اص ثؼذ ٔلشف ٚ چٝ اص ثؼذ )حشوت ٚ ػىٖٛ دس ربدٜ التلبد دا٘ؼت، ٞش تغییش دس تلٕیٓ ٌیشیٟبی التلبدی

اص تغییش دس لیٕت ٚ ٘ؼجتٟبی آٖ ٘بؿی ٔی ؿٛد، اص ایٙشٚ التلبد دا٘بٖ ثٝ ٔٙظٛس اػٕبَ ػیبػتٟبی خٛد  (تِٛیذ

لیٕتٟب دسالتلبد اص ًشیك ثبصاسٞب تؼییٗ ٔی ؿٛ٘ذ ثٌٛس ٔؼَٕٛ . ٕٞٛاسٜ اص ایٗ اثضاس لٛی التلبدی ثٟشٜ ثشدٜ ا٘ذ

پبیٝ ٞش ٘ٛع لیٕت ٌزاسی دس التلبد ثش ٔجٙبی ٞضیٙٝ ٟ٘بیی تِٛیذ وبال ٔی ثبؿذ، ٞش چٝ ثبصاسٞب ثٝ ػٕت ا٘حلبسی 

دس ٚالغ لذست ا٘حلبسٌش سا ٔی تٛاٖ دس )پیؾ ٔی سٚ٘ذ أىبٖ اػٕبَ لیٕت اص ًشیك تِٛیذ وٙٙذٜ افضایؾ ٔی یبثذ

اص ایٙشٚ ا٘حلبسٌش دس ؿشایي تؼییٗ لیٕت، ثٍٛ٘ٝ ای ػُٕ . (ؿشایي ٔختّف ثش اػبع ٚهؼیت ثبصاس تؼییٗ وشد

یىی اص ٔٛاسدی وٝ ا٘حلبسٌش تٛا٘بیی وؼت ثیـتشیٗ ػٛد سا داسد، . خٛاٞذ وشد وٝ حذاوخش ػٛد سا دسیبفت ٕ٘بیذ

اػٕبَ لیٕت ٞبی تجؼیوب٘ٝ اػت، ایٗ ٘ٛع لیٕت ٞب وٝ دس ؿشایي خبف ثش ثبصاس اػٕبَ ٔی ؿٛد ٔی تٛا٘ذ ػٛد 

. ثیـتشی سا ثٝ ا٘حلبسٌش تخلیق دٞذ أب لبثّیت اػٕبَ ایٗ ٘ٛع لیٕتٟبی ثب پیؾ ؿشى اِٚیٝ أىبٖ پزیش اػت

 ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ثیبٖ ؿذ لذست ا٘حلبسٌشی اػت وٝ ثبصاس ثٍٛ٘ٝ ای ثبؿذ وٝ تِٛیذ وٙٙذٜ ثؼٙٛاٖ تٟٙب ؿشى اَٚ،

. ػبُٔ تِٛیذ لذست ا٘حلبسی داؿتٝ ٚ وبالٞبی رب٘ـیٗ ٘ضدیه ثشای ایٗ وبالی خبف ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ

 وٝ دس ٚالغ أىبٖ تجؼین سا ثشای ثبصاس ثٛرٛد ٔی آٚسد، أىبٖ تفىیه ثبصاس اػت، دس ٚالغ ا٘حلبسٌشی ؿشى دْٚ،

ٔی ثبیؼت تٛا٘بیی دس تفىیه ثبصاس سا داؿتٝ ثبؿذ دس غیش ایٗ كٛست أىبٖ اػٕبَ لیٕت ٞبی تجؼیوب٘ٝ ٚرٛد 

. ٘ذاسد

ٔؼٕٛال اػٕبَ تجؼین .  ایٙؼت وٝ وـؾ لیٕتی وبال ثشای ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔتفبٚت ثبؿذػٛٔیٗ ؿشىٚ 

 )یىی ایٙىٝ ثشای ٔلشف وٙٙذٌبٖ ثب اؿتیبق ثبال . لیٕت ثٝ دٚ دِیُ ػٛد ثٍٙبٜ ا٘حلبسی سا افضایؾ ٔی دٞذ

لیٕت ثبالتشی ٚهغ ٔی وٙذ ٚ ثخـی اص ٔبصاد ٔلشف وٙٙذٌبٖ سا اص ایٗ ًشیك اص آٖ خٛد ٔی  (دسثبالی ٔٙحٙی تمبهب

وٙذ ٚ دیٍش ایٙىٝ ثب ٚهغ لیٕت پبییٗ ثشای ٔلشف وٙٙذٌبِٖ وٓ اؿتیبق، ٔٛرت ٔی ؿٛد افشادی وٝ دس لیٕت 

. یىؼبٖ وبال خشیذاسی ٕ٘ی وشد٘ذ اوٖٙٛ ٔجبدست ثٝ خشیذ وبال ٕ٘بیٙذ ٚ دس ٔزٕٛع وبالی ثیـتشی خشیذاسی ؿٛد
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ٔجب٘ی ٘ظشی 

دس ٔجب٘ی ٘ظشی ػّٓ التلبد، تجؼین لیٕت ثٝ ػٝ ٌشٜٚ ػٕذٜ تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ٞش یه ثؼتٝ ثٝ ؿشایي ثبصاس 

 دس ؿشایٌی أىبٖ پزیش اػت وٝ ا٘حلبسٌش، یب تِٛیذوٙٙذٜ اًالػبت تجؼین لیٕتی ٘ٛع اَٚ. لبثّیت ارشا داس٘ذ

وبّٔی اص تشریحبت خشیذاساٖ خٛد داؿتٝ ٚ ٔی تٛا٘ذ سٚی ٔٙحٙی تمبهبی آ٘بٖ حشوت وشدٜ ٚ تٕبٔی اهبفٝ سفبٜ 

٘ٛع دْٚ . اص ایٙشٚ ثٝ ایٗ ٘ٛع اص لیٕتٟبی تجؼیوب٘ٝ، تجؼین لیٕت وبُٔ ٔی ٌٛیٙذ. آٟ٘ب سا اص آٖ خٛد وٙذ

ثؼیبسی اص ثٍٙبٟٞب لبدس .  ثذِیُ ػذْ دػتشػی ثٍٙبٟٞب ثٝ اًالػبت وبُٔ ؿىُ ٔی ٌیشدلیٕت ٞبی تجؼیوب٘ٝ

٘یؼتٙذ ٔـخق وٙٙذ وٝ وذاْ یه اص ٔلشف وٙٙذٌبٖ تٕبیُ داس٘ذ ثبالتشیٗ لیٕت سا ثشای وبالی آٟ٘ب ثپشداص٘ذ، أب 

ٕٔىٗ اػت ثذا٘ٙذ وٝ ثؼیبسی اص خشیذاساٖ حبهش٘ذ ثشای ٚاحذٞبی ٘خؼت وبال ٘ؼجت ثٝ ٚاحذٞبی ثؼذی خشیذ، 

چٙیٗ ثٍٙبٜ ٞبیی تجؼین لیٕت سا ًٛسی اػٕبَ ٔی وٙٙذ وٝ لیٕت ثشای ٞش ٔلشف . لیٕت ثیـتشی ثپشداص٘ذ

. اص ایٙشٚ لیٕتٟب ثلٛست ثّٛوی تؼییٗ ٔی ؿٛد. 3وٙٙذٜ ٕٞشاٜ ثب ٔمذاس وبالیی وٝ خشیذاسی ٔی وٙذ، تغییش وٙذ

 ثٍٙبٜ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثبصاس فشٚؽ خٛد سا ثب وـؾ ٞبی ٔتفبٚت تمبهب اص یىذیٍش تجؼین لیٕت اص دسرٝ ػٝدس 

وٝ اص ٔزٕٛع )دس ایٗ ؿشایي ثٍٙبٜ ٞب ٔمذاس تِٛیذ سا ثش اػبع ثشاثشی ٞضیٙٝ ٟ٘بیی ٚ دسآٔذ ٟ٘بیی . تفىیه ٕ٘بیٙذ

تؼییٗ ٔی وٙذ ٚ ػپغ ٔمبدیش ثشاثشی ٞش تمبهبیی ثشاػبع  (دسآٔذ ٟ٘بیی ٞبی دٚ تمبهب ٔختّف حبكُ ؿذٜ

ٔمذاس دسآٔذ ٟ٘بیی آٟ٘ب تؼییٗ ؿذٜ ٚ أتذاد آٖ سٚی ٔٙحٙی تمبهبی خبف خٛدلیٕت ٔٛسد ٘ظش سا ٔـخق ٔی 

ایٗ ٘ىتٝ سا . دس ایٗ كٛست ثذیٟی اػت وبالیی وٝ داسای وـؾ وٕتشی ثبؿذ لیٕت ثبالتشی سا داسا خٛاٞذ ثٛد. وٙٙذ

. ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛد (1)ثٝ ًٛس ٔـخق ٔی تٛاٖ دس ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 
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  ٔذَ فٛق سا ثٝ ِحبٍ رجشی ٔی تٛاٖ ثٝ ؿىُ سٚثشٚ اسائٝ ٕ٘ٛد

 P1 = P1 (q 1)      ;   P2 = P2 (q 2 ): :                           دٚ تبثغ تمبهب وٝ وــٟبی ٔتفبٚت داس٘ذ

                                                TC = TC(Q)  ;  Q= q1 +q2 : ٔـخق وٙیTCٓ اٌش ٞضیٙٝ تِٛیذ سا ثب 

: ػٛد وٝ اص حبكُ هشة لیٕت دس ٔمذاس ثبوؼش ٞضیٙٝ ثذػت ٔی آػذػجبست اػت اص 

 = P1(q1) q1 – P2 (q2) q2 – TC(Q) 

:   اص آٟ٘ب ٔـتك ٌشفتq1 ، q2ثشای ٔبوضیٕٓ ٕ٘ٛدٖ ػٛد ٔی ثبیؼت ٘ؼجت ثٝ 

 (d)/(dq1) = p1 + q1 (∂p1 /∂q1) – (∂ TC(Q) / ∂Q) . (∂Q/ q1 ) =0          MR1(q1) = MC      (1) 

(d)/(dq2) = p2 + q2 (∂p2 /∂q2) – (∂ TC(Q) / ∂Q) . (∂Q/ q2 ) =0          MR2(q2) = MC         (2) 

(1),(2)         MR1(q1) = MR2(q2) = MC 

: 4ٔؼبدَ آٟ٘ب سا لشاس دٞیٓ  MR1 , MR2اٌش ثٝ ربی          

P1(1-(1/E1d)) =  P2(1-(1/E2d))                P1 / P2  = (1-(1/E1d)) / (1-(1/E2d))           

. ساثٌٝ فٛق ثیبٖ ٔی داسد وٝ ٞش چٝ وـؾ ثیـتش ثبؿذ لیٕت ٔی ثبیؼت وٕتش ؿٛد ٚثبِؼىغ
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 دس ایٗ ٔمبِٝ للذ داسیٓ ٔذِی اص تجؼین تجؼین لیٕت اص دسرٝ ػْٛثب ٔؼشفی ػٝ ٔذَ فٛق ٚ ثب اػتفبدٜ اص 

لیٕت سا وٝ ؿشایي خبكی دس ٔلشف داؿتٝ ٚ ثب اػتفبدٜ اص تفبٚت دس وــٟبی خشیذاساٖ دس صٔبٖ ٔلشف، اسائٝ 

. دٞیٓ

پیـیٙٝ تحمیك 

لیٕت تجؼیوب٘ٝ رذیذ ٚ لیٕت ٌزاسی دس ثبصاس ٞبی دس ٔمبِٝ ای تحت ػٙٛاٖ  (2006) 5دیٛیذ ٌیّٗ ٚ تیٓ ٞبصِذیٗ

 پشٚاص اص چُٟ وب٘بدایی ٚ 1700 ثب اػتفبدٜ اصدادٜ ٞبی لیٕت ثشای دالِتٟبیی ثشای سلبثت ٚ هذ تشاػت،: ٞٛاپیٕب

وٝ افضایؾ لیٕت تجؼیوب٘ٝ  ٔجٙی ثش صٔبٖ خشیذٖ : ثٝ ایٗ ٘تبیذ سػیذ٘ذ2006ٔؼیشٞبی  ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس ٔی  

ثّیي ٚ دیٍش ػٛأُ اػت ٚ ٔیبٍ٘یٗ لیٕتٟبی پشداختی ثب ایٗ حبَ ٞٙٛص ثٝ دلت ثٛػیّٝ تؼذاد ٚ ا٘ذاصٜ تٛصیغ 

. ثشای ػشهٝ خٌٛى ٞٛاپیٕب دس یه ٔؼیش تؼییٗ  ؿذٜ ا٘ذ

 لیٕت تجؼیوب٘ٝ ٚ تٕشوض دس ثبصاسٞبی خٌٛى دسٔمبِٝ ای تحت ػٙٛاٖ (2004 )6اػتفب٘ی ٌیبْ ٚ ٌٛیّٛ

، ثٝ سٚاثي ٔیبٖ لیٕت تجؼیوب٘ٝ ٚ تٕشوض دس داخُ خٌٛى اسٚپب ٔی پشداص٘ذ وٝ اص دادٜ ٞبی ٞٛاپیٕبیی اسٚپب

ٞذف ایٗ .  ثٝ ٔملذٞبی  اسٚپبیی اػتفبدٜ ؿذٜ اػت_فشا٘ؼٝ _لیٕتٟبی ثّیي اص ٕٞٝ پشٚاصٞب دس فشٚدٌبٜ ٘بیه 

ٔحذٚدیتٟبی ثّیي . ٔمبِٝ  تزضیٝ ٚ تحّیُ ایٗ ٔٛهٛع اػت وٝ چٌٛس ارحبْ ثش لیٕت تجؼیوب٘ٝ احش ٔی ٌزاسد

ایٗ أش ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت وٝ تٕشوضی وٝ اص ًشیك ٘بثشاثشی ػٟٓ . ٘ـبٍ٘ش ٕٞبٖ  تجؼین لیٕت ٞب ٔی ثبؿٙذ

ثبصاسٞب ا٘ذاصٜ ٌشفتٝ ؿذٜ ، ثش سٚی ؿذت ٞضیٙٝ ثّیي ٞب ثشای  خشیذ ٔحذٚدیت ٞب ثٝ كٛست ٔخجت تبحیش ٌزاس اػت 

. ایٗ ثذاٖ ٔؼٙی اػت وٝ تٕشوض ٚ تجؼین لیٕت ثٝ كٛست ٔٙفی ٚػىغ ٞٓ ثب ٞٓ ٔشتجي ا٘ذ

:  سٞجشی ٚاثؼتٝ لیٕتٟب دس حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی":دس ٔمبِٝ خٛد ثب ػٙٛاٖ  (2004 )7پیت سیتِٛذ ٚ ساثشت سٚػبٖ

ثبصاسٞب دس ثیبٖ ٔی داس٘ذ، "یه ٞذف خٛة؟ ٔـىُ لیٕت ٌزاسی ثشای یه ثٍٙبٜ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ا٘حلبسی

ٞش كجح ثب حشوت ثٝ ػٕت ٔؼیش ٞبی  ؿٟشٞبی ثضسي دس : ثیـتش ٔٛالغ تمبهبی غیش ٔؼبٚی تحت دٚ ؿشایي داس٘ذ 

. ًَٛ ػبػتٟبی پیه لٌبسٞب ّٕٔٛ اص رٕؼیت ٞؼتٙذ، دس حبِیىٝ تمشیجب دس دیٍش ٔؼیشٞب ٕٔىٗ اػت خبِی ثبؿٙذ

اص دیذٌبٜ . دس ایٗ ٔمبِٝ ٔفبٞیٕی اص ػذْ تؼبدَ ثشای لیٕت ٌزاسی دس ثٍٙبٟٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ثحج ٔی ؿٛد

 _دس ٘تبیذ، یىی ربیی وٝ رشیبٟ٘ب ٔؼبٚی ٞؼتٙذ :  تئٛسی التلبد، دٚ سطیٓ ٔی تٛا٘ذ اص ٞٓ تـخیق دادٜ ؿٛد

 ٚ دیٍشی رشیبٟ٘بیی وٝ ٘بٔؼبٚی ٞؼتٙذ ٘تبیذ ایٗ تحمیك حبوی اص آٖ اػت وٝ  _ پشداختٙی ثشای لیٕت تجؼیوب٘ٝ
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دس ساثٌٝ ثب  ٞضیٙٝ ٞبی ٔـتشن اػبػی،ٔؼشفی ٔی ؿٛد ثشای لیٕت تجؼیوب٘ٝ ٘ٝ تٟٙب ثٝ افضایـی دس ػٛدٞب 

ٔٙزش ٔی ؿٛد ، ثّىٝ احشات ٔخجت سٚی اهبفٝ سفبٜ ٔلشف وٙٙذٜ ٔی ٌزاسد  

تبحیش ثش سٚی تٕشوض : لیٕت تجؼیوب٘ٝ دس ثبصاس خٌٛى ٞٛاپیٕبیی"دس ٔمبِٝ ای ثب ٘بْ  (1996 )8رٛآ٘ب اػتبٚیٙغ

 ثیبٖ ٔی داسد، تئٛسی التلبد اؿبسٜ ٔی وٙذ وٝ یه ا٘حلبسٌش دس اػٕبَ لیٕت تجؼیوب٘ٝ ٔٛفك تش اص یه "ثبصاس

افضایؾ یب وبٞؾ : چٝ اتفبلی ٔی افتذ چٙب٘ىٝ ثبصاسی خیّی سلبثتی ؿٛد. ثٍٙبٜ سلبثت وبُٔ ٔی تٛا٘ذػُٕ وٙذ

لیٕت تجؼیوب٘ٝ؟ دس ایٗ ٔمبِٝ ایٙىٝ چٌٛس لیٕت تجؼیوب٘ٝ تٕشوض ثبصاس سا دس ثبصاس خٌٛى ٞٛاپیٕبیی تغییش ٔی 

دس ایٗ ٔمبِٝ اص دادٜ ٞبی لیٕت ٞب ٚ ٔحذٚدیتٟبی ثّیي دس ٔؼیشٞبی ٔتفبٚت دسداخُ آٔشیىب .دٞذ،آصٔبیؾ ؿذ

. اػتفبدٜ ؿذٜ اػت

 افضایؾ تمبهبی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ثب اػتفبدٜ اص تجؼین لیٕت دس دس ٔمبِٝ ای ثب ٘بْ (1378)رٛاد كبدق صادٜ

 ثیبٖ ٔی داسد وٝ تجؼین لیٕت دس ؿشایٌی ٔٛفمیت آٔیض اػت وٝ ثتٛاٖ ثبصاسٞبی حُٕ ثبصاسٞبی حُٕ ٚ ٘مُ،

ٚی ثٝ ثشسػی ػبختبس تمبهب دس دٚ ؿیٜٛ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ٚ ربدٜ ای پشداختٝ . ٚ٘مُ ٔتفبٚت سا اص ٞٓ تفىیه وشد

ٚی ثٝ ثشسػی وبٞؾ ٘شخ تؼشفٝ دس ثبصاس حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ٚ احش آٖ دس افضایؾ تمبهب ٚ ٕٞیٗ ًٛس اػتشاتظی حبثت 

ٚ ایٗ ٘تبیذ سا ثٝ دػت آٚسدٜ . ٍ٘ٝ داؿتٗ تؼشفٝ ساٜ آٞٗ ٚ افضایؾ آٖ دس ثخؾ ربدٜ سا آصٖٔٛ ٕ٘ٛدٜ اػت

اػت وٝ ثشای افضایؾ ٔمذاس ٔـخق دس تمبهبی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی اص ًشیك وبٞؾ ٘شخ تؼشفٝ ساٜ آٞٗ ٔی تٛاٖ 

ٕٞیٗ ٔمذاس افضایؾ سا ثب ثبال ثشدٖ افضایؾ تؼشفٝ ربدٜ ثٝ ٔیضا٘ی ثؼیبس وٕتش ثذػت آٚسد صیشا افضایؾ لیٕت دس 

ثخؾ ربدٜ احشات ٔخجت ثٝ ٔشاتت ثیـتشی سٚی تمبهبی ساٜ آٞٗ خٛاٞذ داؿت تب وبٞؾ ٘شخ تؼشفٝ حُٕ ثبس 

. سیّی

اص :  تحّیُ لیٕت ٌزاسی آة"، دس پبیبٖ ٘بٔٝ دوتشی خٛد تحت ػٙٛاٖ (1381-82)ػیذ ؿٕغ اِذیٗ حؼیٙی

 هشٚسی ثٛدٖ آة ؿشة ٚ ثٟذاؿتی، ثذیُ ثٛدٖ ٘مؾ آٖ دس كٙؼت ٚ "٘ظشیٝ تب ػُٕ؛ ٌٔبِؼٝ ٔٛسدی ایشاٖ

ػجت ؿذٜ وٝ دِٚت ٞب ٚ ثخؾ ػٕٛٔی ... وـبٚسصی، ػشٔبیٝ ثش ثٛدٖ احشات ثشٖٚ صایی، ا٘حلبس ًجیؼی،

ٚی ثیبٖ ٔی داسد لیٕت ٌزاسی دس تخلیق ثٟیٙٝ . دستخلیق آة دخبِت وٙٙذ، دس ایشاٖ ٘یض ثٝ ٕٞیٗ ؿىُ اػت

ٔٙبثغ ٘مؾ اػبػی داسد؛ ٚی ثٝ تحّیُ لیٕت ٌزاسی آة دس چبسچٛة التلبد ثخؾ ػٕٛٔی ٔی پشداصد ٚ اص سٚؽ 

. لیٕت ٌزاسی سٔضی وٝ ٔجتٙی ثش ثٟیٙٝ دْٚ دس التلبد اػت، سا ثشای آة خبٍ٘ی ؿٟش تٟشاٖ وبسثشدی وشدٜ اػت
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اص تىٙیه ٞبی ٔحبػجبتی ٚ سٚؽ . سٚؽ ؿٙبختی ایٗ ٌٔبِؼٝ ٔجتٙی ثش سٚیىشد التلبد سفبٜ ٚ ثخؾ ػٕٛٔی اػت

.  ثشای ا٘زبْ وبسٞبی وٕی اػتفبدٜ ٕ٘ٛد اػتOLS,cointegration VARٞبی ٔختّف التلبد ػٙزی 

اص ٘تبیذ ایٗ ٌٔبِؼٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٔٛاسد اؿبسٜ ای داؿت، تٛػؼٝ وبسثشد سٚؽ لٕیت ٌزاسی سٔضی ثب تٛرٝ ثٝ 

ثٝ ایٗ تشتیت ػذد سٔضی وٝ دس فشَٔٛ لیٕتی آٖ ٚرٛد داسد، ثب . سٚاثي ٌّٔٛثیت ٚ تمبهبی ٔلشف وٙٙذٜ اػت

 سیبَ ثشای ٞش ٔتش 5/294 ٚ 2/284لیٕت سٔضی ثشای آة خبٍ٘ی ؿٟش تٟشاٖ ثیٗ . سٚؽ رذیذ اػتخشاد ؿذٜ اػت

. ٔىؼت ٔحبػجٝ ؿذٜ اػت

ٔتشٚ 

ٔتشٚ، ثٝ ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ػشیغ اِؼیشی اًالق ٔی ؿٛد وٝ تٕبْ یب ثخؾ اػظٓ آٖ دس صیش صٔیٗ ػبختٝ ؿذٜ 

ثبؿذ ٚ اص ًشیك یه یب چٙذ ٔؼیش ٔـخق ثب ایؼتٍبٟٞبی حبثت، أىبٖ ربثزبیی ٔؼبفشاٖ سا دس داخُ یه ؿٟش ٚ 

: اص رّٕٝ ٔضایبی ٔتشٚ ثٝ ؿشح صیش ٔی ثبؿذ. یب ٌٔٙمٝ فشاٞٓ ٔی ػبصد

 لذست ٚ ػشػت ربثزبیی ٔؼبفش دس ػٌح ثؼیبس صیبد 

 وبٞؾ دس تشافیه ؿٟشی 

 وٓ ٕ٘ٛدٖ آِٛدٌی كٛتی دس ػٌح ؿٟش 

 ٔلشف ا٘شطی وٕتشی ٘ؼجت ثٝ دیٍش ٚػبئي ٘مّیٝ ؿٟشی 

 (اتٛثٛع)ػٕش ثؼیبس صیبد ؿجىٝ ٔتشٚ ٘ؼجت ثٝ ٘بٌٚبٖ ػٕٛٔی 

 ٝ٘فغ التلبدی ٔتشٚ ثشای لـش وٓ دسآٔذ ربٔؼ 

 9حفبظت اص ٔحیي صیؼت
 

  ...

ٌبٞـٕبس ٔتشٚ 

.  ثٛرٛد آٔذ وٝ ٔی تٛاٖ ایٗ ػیؼتٓ سا ٔبدس ٔتشٚٞبی رٟبٖ دا٘ؼت1863اِٚیٗ ػیؼتٓ ٔتشٚ دس ِٙذٖ دس ػبَ 

رًٙ رٟب٘ی دْٚ اص ٘ظش حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی، ٘مٌٝ ػٌفی ثٛد وٝ پغ اص آٖ تىِٙٛٛطی سیّی ثٝ ؿىُ ربٔؼی 

 ػیؼتٓ ٚ دس 19، 1940دس ػبَ  .  .ایٗ سٚ٘ذ ػٕذتب دس وـٛسٞبی اسٚپبیی ٚ ٕٞچٙیٗ طاپٗ سٚی داد. ٔذس٘یضٜ ٌشدیذ
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 دس ؿٟشٞبی وٛچىی ٔب٘ٙذ اػّٛ ٚ ٔبسػی، 1960دس دٞٝ .  ػیؼتٓ ٔتشٚ دس رٟبٖ ثٛرٛد آٔذ66، 1984ػبَ 

  ػیؼتٓ ٔتشٚ دس رٟبٖ ٚرٛد داسد140 تمشیجب 2009 ثٌٛسیىٝ دس ػبَ.ػیؼتٓ ٔتشٚ ساٜ ا٘ذاصی ؿذ

ػالٜٚ ثش پیـشفت ٞبی تىِٙٛٛطیه، ػٛأُ ٔتؼذد دیٍشی دس دٞٝ ٞبی ٌزؿتٟذس ٘مؾ ساٜ آٞٗ ٞبی ؿٟشی تبحیش 

سؿذ . اص رّٕٝ ایٗ ػٛأُ ٔٛحش، تغییش دس رٕؼیت ؿٟشٞب ٚ ٔیضاٖ ٔبِىیت ؿخلی اتٛٔجیُ ٞبػت. ٌزاؿتٙذ

ؿٟشٞب ٚ افضایؾ ٔبِىیت اتٛٔجیُ، دٚ ػبّٔی ٞؼتٙذ وٝ لٛی تشیٗ تبحیش سا ثش حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ػیؼتٓ ٞبی ساٜ 

ثٝ ػّت - آٞٗ دس دٞٝ ٞبی اخیش داؿتٝ ا٘ذ، ٌش چٝ ایٗ ػٛأُ داسای احش ٔٙفی ثش تشأٛا ٚ لٌبس ثشلی ثٛدٜ ا٘ذ

. ِٚی ٔٛرت تٛػؼٝ ٔتشٚٞب ٌشدیذ٘ذ- تـذیذ تشاوٓ ٚػبیُ ٘مّیٝ دس ػٌح ؿٟش

 كٛست 40اص ػٛیی دیٍش دس وـٛس ٔب ٘یض دس ساػتبی ؿىُ ٌیشی حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ثشلی، ثش٘بٔٝ ٞبیی اص دٞٝ 

: ثٝ ؿشح صیش ٔی ثبؿذ (تٟشاٖ)ٌشفتٝ وٝ سٚ٘ذ تبػیغ ٚ ساٜ ا٘ذاصی ٔتشٚ دس ایشاٖ

سٚ٘ذ صٔب٘ی تبػیغ ٔتشٚ . (1)رذَٚ
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ؿٕیشاٖ -ًشح پیـٟٙبدی ثشای احذاث تشأٛای ثشلی تٟشاٖ

ثشسػی ًشح احذاث ٔتشٚ 

دػٛت ؿٟشداسی تٟشاٖ اص ٔتخللیٗ طاپٙی ثشای ثشسػی ٚهؼیت حُٕ ٚ ٘مُ ؿٟشی تٟشاٖ 

 اص ًشیك ٔٙبللٝ  " ػٛفشتٛ"ٔحَٛ وشدٖ ًشح ٔتشٚ ثٝ ؿشوت فشا٘ؼٛی

ػمذ لشاسداد ثب ؿشوت ػٛفشتٛ ٚ آغبص ػّٕیبت ارشایی اص تپٝ ٞبی ػجبع آثبد، تبػیغ ؿشوت ساٜ آٞٗ 

، تلٛیت احذاث چٟبس خي ٔتشٚ ثشای تٟشاٖ ٚ ا٘ؼمبد لشاسداد ثب ؿشوت ٞبی (ٔتشٚ)ؿٟشی تٟشاٖ ٚ حٛٔٝ 

ٔـبٚس خبسری 

آغبص ػّٕیبت ٘مـٝ ثشداسی ٚ صٔیٗ ؿٙبػی 

ِغٛ لشاسداد ثب ؿشوت ػٛفشتٛ  

 "تبػیغ ؿشوت ساٜ آٞٗ ؿٟشی تٛػي ؿٛسای ا٘مالة"تلٛیت الیحٝ اكالح لبٖ٘ٛ 

تلٛیت پیـٟٙبد ٔتٛلف ػبختٗ ارشای ٔتشٚ ثٝ دِیُ رًٙ ٚ تزذیذ ٘ظش دس لشاس دادٞبی ؿشوت ساٜ آٞٗ 
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1366 

1368 

1375 

 

1377 
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ؿٟشی تٟشاٖ ٚ حٛٔٝ تٛػي ٚصاست وـٛس دس ٞیبت ٚصیشاٖ 

 تٛػي ؿٛسای ا٘مالة 1359تلٛیت ارشای ًشح ٔتشٚی تٟشاٖ ثش اػبع الیحٝ لب٘ٛ٘ی ػبَ 

آغبص فؼبِیت ٔزذد پشٚطٜ ٔتشٚ صیش ٘ظش وبسؿٙبػبٖ ٚ ٔؼئِٛیٗ ایشا٘ی 

ػمذ لشاسداد ٔـبسوت ٔذ٘ی ثب ثب٘ه ٞبی تزبست ٚ ّٔت ثشای تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٔٛسد ٘یبص، ارشای ًشح ٚ 

ؿشٚع ػّٕیبت رذی احذاث ٔتشٚ تٟشاٖ پغ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی 

حٕبیت ٕٞٝ رب٘جٝ ٚٔؼتٕش اص پشٚطٜ ٔتشٚی تٟشاٖ تٛػي دِٚت 

-ػمذ لشاسداد ٞبی خشیذ خبسری تزٟیضات حبثت ٚ ٔتحشن خٌٛى یه ٚ دٚ ٔتشٚی تٟبسٖ ٚ ساٜ آٞٗ ثشلی تٟشاٖ

ٟٔشؿٟش 

افتتبح ایؼتٍبٟٞبی ٚسدآٚس، ٔالسد ٚ فّىٝ كبدلیٝ اص خي دٚ 

- حذ فبكُ ٔیذاٖ كبدلیٝ تب ٔیذاٖ أبْ خٕیٙی-ثٟشٜ ثشداسی اص ثخؾ ػشثی خي دٚ ٔتشٚ

ٔـخلبت خي یه ٔتشٚی تٟشاٖ 

تؼذاد . خي یه ٔتشٚی تٟشاٖ ٚ حٛٔٝ اص لّٟه دس ؿٕبَ تٟشاٖ ؿشٚع ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بیت ثٝ ثٟـت صٞشا ٔی سػذ

 ایؼتٍبٜ سٚصٔیٙی ٔی ثبؿذ ٚ 12ایؼتٍبٜ صیش صٔیٙی ٚ 13ایؼتٍبٜ اػت وٝ 25ایؼتٍبٜ ٞبی ٔٛرٛد دس ایٗ خي 

ًَٛ ٔؼیش ثٟشٜ ثشداسی ؿذٜ  ایٗ خي اص آغبص تب .  ػذد ٔی سػذ30تؼذاد ایؼتٍبٜ ٞب پغ اص ًشح تٛػؼٝ ثٝ ٔیضاٖ 

تؼذاد .  خٛاٞذ ؿذ36.2 وّیٛٔتش ٚ پغ اص ًشح تٛػؼٝ ثشاثش ثب 28.1 ثشاثش ثب 1387پبیبٖ ؿؾ ٔبٜ ٘خؼت ػبَ

 ٔیّیٖٛ ػفش ٚ ظشفیت فؼّی ربثزبیی ٔؼبفش دس یه 892ػفشٞبی ا٘زبْ ؿذٜ ٘یض دس ایٗ ثبصٜ صٔب٘ی ثشاثش ثب 

ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ٕ٘ٛداس .  ٔی ثبؿذ38700 ٘فش ٚ ظشفیت ًشاحی ؿذٜ ثشاثش ثب 25500ػبػت دس ٞش رٟت ثشاثش ثب  

.  ٔتشٚی تٟشاٖ اص ثمیٝ خٌٛى ثیـتش ٔی ثبؿذ1ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد تؼذاد ػفشٞبی ا٘زبْ ؿذٜ دس خي  (1)
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تؼذاد ػفشٞبی ا٘زبْ ؿذٜ . (1)ٕ٘ٛداس

لیٕت ٌزاسی ثّیت ٔتشٚ  

. دس حبَ حبهش ؿیٜٛ ثىبس ٌشفتٝ ؿذٜ دس لیٕت ٌزاسی خذٔبت ٔتشٚی تٟشاٖ ثٝ كٛست ٔؼبفتی ٚ سٚصا٘ٝ ٔی ثبؿذ

: ثٍٛ٘ٝ ای وٝ دس ایٗ ٘ٛع لیٕت ٌزاسی اص ٔٙظش صٔب٘ی ثلٛست صیش ٔی ثبؿذ

 ثٟبی ا٘ٛاع ثّیت ٞبی ٔذت داس(. 2)رذَٚ 

ثّیت یه 

 سٚصٜ

ثّیت ػٝ 

 سٚصٜ

ثّیت 

 ٞفتٍی

 30ثّیت

 سٚصٜ

 90ثّیت

 سٚصٜ

ثّیت 

  سٚص180ٜ

ثّیت یه 

 ػبِٝ

4،000 8،000 15،000 45،000 110،000 180،000 280،000 

 ثذٖٚ ٔحذٚدیت تؼذاد ػفش ٚ ًَٛ ػفش

: ٚ یب ثش ٔجٙبی تؼذاد ػفشٞبی ا٘زبْ پزیشفتٝ

 ثٟبی ا٘ٛاع ثّیت ٞبی ػفشی(. 3)رذَٚ 
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  (كٛستی)دٜ ػفشٜ   (٘بس٘زی)دٚ ػفشٜ   (آثی)ته ػفشٜ  ٘ٛع ثّیت

  10،000  2،250  1،250 ٔجّغ

: ٚ یب ثٝ كٛست ٔؼبفتی

 ٘ٛاحی ػٝ ٌب٘ٝ ثّیت اػتجبسی ٔجّغ داس(. 4)رذَٚ 

تخفیف  % 30ٔجّغ وبػتٝ ؿذٜ اص اػتجبس ثّیت ثب  (سیبَ)ثٟبی ثّیت  ٔؼبفت پیٕٛدٜ ؿذٜ دس ٔتشٚ ٘ٛاحی

 560   800  ویّٛٔتش20تب  1٘بحیٝ 

 700 1،000  ویّٛٔتش 40 تب 20ثیٗ  2٘بحیٝ 

 840  1،200   ویّٛٔتش40ثیؾ اص  3٘بحیٝ 

 

 

ثّیت الـبس خبف . (5)رذَٚ 

 ا٘ٛاع ثّیت

 ٔبٞٝ 6ثٟبی ثّیت 

ثشای ػبیش الـبس 

 (سیبَ)

 3ثٟبی ثّیت 

ٔبٞٝ ثشای ػبیش 

 (سیبَ)الـبس 

ٔیضاٖ تخفیف 

 اختلبف دادٜ ؿذٜ

ٚرٝ 

دسیبفتی 

ثبثت 

 6ثّیت 

ٔبٞٝ 

  (سیبَ)

ٚرٝ 

دسیبفتی 

ثبثت 

 3ثّیت 

ٔبٞٝ 

  (سیبَ)

 -  - %100 110,000  180,000  ػب65َافشاد ٔؼٗ ثبالی 

 55,000 90,000 %50 110,000  180,000 ٔؼّٛالٖ دائٓ

 55,000 90,000 %50 110,000  180,000 رب٘جبصی % 25رب٘جبصاٖ ثبالی 

 

ٔؼشفی اٍِٛی لیٕت تجؼیوب٘ٝ دس ؿشایي اٚد ٔلشف 

ٌبٜ اتفبق ٔی افتذ تمبهبی خشیذاساٖ دس صٔبٟ٘بی ٔختّف اختالف فبحؾ ثب یىذیٍش داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثٍٙبٜ ٞب ٘بچبس٘ذ 

دس ایٗ صٔبٖ ٞب اص حذاوخش ظشفیت تِٛیذی خٛد اػتفبدٜ ٕ٘بیٙذ ٚ دس ػبیش صٔبٟ٘ب ٔیضاٖ تِٛیذ سا ثٝ تمبهبی وٕتش 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     ٖ(ػٟبٔی خبف) ٌؼتشؽ خذٔبت ٔیخبق كجب ؿشوت حبٔی ا٘زٕٗ ٟٔٙذػی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ایشا :ًشاحی ٚ تِٛیذ         www.gmsco.ir  

  تخللی تشیٗ تِٛیذ وٙٙذٜ ٘شْ افضاسٞبی كٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ
 

 

 12 | ؿٕبسٜ كفحٝ

دس چٙیٗ ؿشایٌی ٕٞب٘ٙذ ٔذَ تجؼین لیٕت اص دسرٝ ػْٛ ثٍٙبٜ ثب دٚ تبثغ تمبهب ثب وــٟبی . وبٞؾ دٞٙذ

. ٔتفبٚت ٔٛارٝ اػت، دس٘تیزٝ تٛا٘بیی اػٕبَ لیٕت تجؼیوب٘ٝ سا داسد

 ثٍٙبٜ اص حذاوخش ظشفیت تِٛیذ خٛد دٚسٜ اَٚثشای اسائٝ ٔذَ فشم ٔی وٙیٓ دٚ دٚسٜ صٔب٘ی ٚرٛد داسد وٝ دس 

صٔب٘ی اػت وٝ تمبهب وٕتش اص حذاوخش ظشفیت  دٚسٜ دْٚ ٕ٘بیؾ ٔی دٞیٓ ٚ WP اػتفبدٜ ٔی وٙذ وٝ آٖ سا ثب

 + WP : ٔـخق ٔی ٕ٘بییٓ اٌش دٚسٜ صٔب٘ی وُ سا ٚاحذ دس٘ظش ثٍیشیٓ دس ایٗ كٛستW0تِٛیذ اػت ٚ آٖ سا ثب 

W0 = 1                               

 ٔی تٛاٖ ػبػبت پش تشافیه اػتفبدٜ اص ٔتشٚ سا اص ًشیك تؼذاد ٘فشات دس سٚص دس دسٌٔبِؼٝ ٔٛسدی ٔتشٚی تٟشاٖ

 ا٘زبْ ؿذٜ تؼذاد تؼذاد ٔؼبفشات خي یهثش ایٗ اػبع ٌٔبِؼٝ ای وٝ ثش . ًَٛ ػبػبت ٔختّف سأحبػجٝ ٕ٘ٛد

 16أب دس ایٗ .  ػبػت ٔی ثبؿذ16 ٔی ثبؿذ وٝ حذٚد 23 تب 5ػبػبت اسائٝ خذٔت دس ٔتشٚ دس خي یه اص ػبػت 

.  دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت( ٞضاس ٘فش ثٛدٜ، ثؼٙٛاٖ 3ػبػت، ػبػبتی وٝ تؼذاد اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ثیؾ اص 

ٞفت ) 16/7 ثؼٙٛاٖ ػٟٓ صٔب٘ی دس پیه ٔلشف اػت دس ٘تیزٝ WPدس ٘تیزٝ ثش اػبع ٔذَ ٌٔشح ؿذٜ 

. ٔی ثبؿذ (٘ٝ ؿب٘ضدٞٓ) W016/ 9 اص  صٔبٖ سا دس ػبػبت اٚد ٔلشف لشاس داسیٓ، ػبػبت وٓ تشافیه (ؿب٘ضدٞٓ

ثٝ ایٗ تشتیت ٔالحظٝ ٔی ؿٛد وٝ وؼشی اص صٔبٖ اسائٝ خذٔبت ٔتشٚ دس ؿشایي اٚد ٔلشف لشاس داسد ٚ ٔب للذ 

داسیٓ ثب اػٕبَ لیٕت ٞبی تجؼیوب٘ٝ ایٗ ٔیضاٖ ٔلشف سا ثٝ ػبػبت وٓ تشافیه ػٛق دٞیٓ، ٔلشف ثلٛست 

. یىٙٛاخت تشی ثبؿذ ٚ دس حذاوخش ظشفیت، فـبس وٕتشی سا تحُٕ ٕ٘بیٙذ

تبثغ تمبهب ثشای دٚسٜ وٓ : ثب تٛرٝ ثٝ ؿىُ سٚثشٚ ٔالحظٝ ٔی ؿٛد وٝ ؿشوت ٔتشٚ ثب دٚ تبثغ تمبهب سٚثشٚػت 

 ٚلیٕت دس دٚسٜ  PP، دس ایٗ ٔذَ للذ داسیٓ لیٕتٟب دس اٚد ٔلشف. Dpٚ تمبهب ثشای دٚسٜ اٚد ٔلشف D0تشافیه

. سا اػتخشاد ٕ٘بیی0Pٓوٓ تشافیه  



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     ٖ(ػٟبٔی خبف) ٌؼتشؽ خذٔبت ٔیخبق كجب ؿشوت حبٔی ا٘زٕٗ ٟٔٙذػی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ایشا :ًشاحی ٚ تِٛیذ         www.gmsco.ir  

  تخللی تشیٗ تِٛیذ وٙٙذٜ ٘شْ افضاسٞبی كٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ
 

 

 13 | ؿٕبسٜ كفحٝ

 

 اتفبق ٔی  WP ٔی ثبؿذ ٚ دس اٚد ٔلشف دس دٚسf XPٜ ثٝ ا٘ذاصٜ XPاص آ٘زبیی وٝ فبیذٜ ٟ٘بیی حبكُ اص ٔلشف 

                                                                                                                             MB = WP × f XP :افتذ دس ٘تیزٝ ٔی تٛاٖ ٌفت

        

 ٕ٘بیؾ دٞیٓ وٝ ایٗ ٔجّغ ثیبٍ٘ش ٞضیٙٝ ٞبی ٔتغیش ػشا٘ٝ ٔتشٚ اػت ٚ bچٙب٘چٝ ٞضیٙٝ ٞبی ٔتغیش ٔتشٚ سا ثب 

دس ٘تیزٝ ٔی تٛاٖ تبثغ .  تؼییٗ ٕ٘بییٓ وٝ ایٗ ٔتغیش ٘یض ثلٛست ػشا٘ٝ ٔی ثبؿذβٞضیٙٝ ٞبی حبثت ٔتشٚ سا ثب 

. ٞضیٙٝ حبثت وُ، ٔتٛػي وُ ٚ دس ٟ٘بیت وُ ٞضیٙٝ سا ٔحبػجٝ ٕ٘ٛد

 TC = FC :                   ٞضیٙٝ ٔتغیش سا ٕ٘بیؾ ٔی دٞذVCٞضیٙٝ حبثت FCٚ ٞضیٙٝ وُ،TCوٝ دس ایٗ ػجبست 

+ VC 

   Xβ β .:                                         ٞضیٙٝ حبثت اص ػشا٘ٝ ٞضیٙٝ حبثت دس تؼذاد ٔلشف دس اٚد ٘بؿی ٔی ؿٛد
FC =  

 VC = Wp b Xp + W0 b X0:                                                     ٚ ٞضیٙٝ ٔتغیش ٘یض ثٝ كٛست صیش خٛاٞذ ثٛد

: ٚ ٞضیٙٝ وُ

TC = β Xp + Wp b Xp + W0 b X0 

 = Wp b+  β (∂ TC /∂ Xp) :                  اص آ٘زبوٝ ٞضیٙٝ ٟ٘بیی اص ٔـتك ٞضیٙٝ وُ ٘بؿی ٔی ؿٛد، دس ٘تیزٝ

MC =  
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: ؿشى حذاوخش وبسایی ثشاثشی فبیذٜ ٟ٘بیی ٚ ٞضیٙٝ ٟ٘بیی ٔی ثبؿذ

MC = MB            Wp . f XP = β + Wp b 

  /b     +(Wp :       10دس ٚالغ ٕٞبٖ لیٕت دس دٚسٜ اٚد ٔلشف اػت دس٘تیزٝ خٛاٞیٓ داؿت f XP اص آ٘زبیی وٝ
β  PP = ( 

 ٞضیٙٝ حبثت  سیبَ 740ٚ حذٚد ٞضیٙٝ ػشا٘ٝ ٔتغیشثب تٛرٝ ثٝ اًالػبتی وٝ ثشای ؿشوت ٔتشٚ ٔحبػجٝ ؿذٜ اػت 

:  سیبَ اػت دس ٘تیزٝ ثش ایٗ اػبع ٔی تٛاٖ لیٕت سا ثشای دٚسٜ اٚد ٔلشف ثلٛست صیش ٔحبػجٝ وشد2960 ػشا٘ٝ

PP = (2960/ (7/16) ) + 740 = 6765+740 ~ 14165
11

سیبَ         

. ایٗ لیٕت ثشای صٔبٖ اٚد ٔلشف اػت وٝ لیٕت ثبالتش اص ٞضیٙٝ ٞبی ػشا٘ٝ ٔتشٚ دس خي یه ٔی ثبؿذ

روش یه ٘ىتٝ دس ایٙزب هشٚسی اػت وٝ دس ایٗ ٌٔبِؼٝ اًالػبت ٚ آٔبس ٔٛرٛد دس خلٛف ٞضیٙٝ ٞبی ٔتشٚ ٘بلق )

أب چٙب٘چٝ ثتٛاٖ . ثٛدٜ ٚ ثذِیُ ػذْ دػتشػی ثٝ اًالػبت وبُٔ ٔب تٟٙب ثٝ اسائٝ ٚ ٔؼشفی ٔذَ پشداختٝ ایٓ

 (.اًالػبت وبُٔ اص ٞضیٙٝ داؿت ٔیتٛاٖ ثٝ اػذاد ٚالؼی تشی ٘یض دػت یبفت

ثب فشم ایٙىٝ )ثشای ٔحبػجٝ لیٕت دس ؿشایي وٓ تشافیه ٔتشٚ ٔی تٛاٖ اص ثشاثشی ٞضیٙٝ ٚ دسآٔذ اػتفبدٜ وشد

ٔیتٛاٖ دسآٔذ وُ سا ثلٛست  (ؿشوت ٔتشٚ ثذ٘جبَ رجشاٖ ٞضیٙٝ ٞبی خٛد ٔی ثبؿذ ٚ ػٛد دس ایٗ ؿشایي كفش اػت

 :

TR = PP WpXp + P0 W0X0 

TR = ((β / Wp ) + b) WpXp + P0 W0X0 

                                                             P0 = b :ثب ٔؼبٚی لشاس دادٖ ٞضیٙٝ وُ ٚ دسآٔذ وُ خٛاٞیٓ داؿت

           

                                                 
10

 .1381پژييان جمشيد،.  
11

 ريال مي باشد که بيش از قيمت هاي فعلي متري است ي دليل آن 3600 متري در حديد 1در شرايط فعلي هسيىه سراوه يک شهريود تهراوي از خط .  

ويس پرداخت ياراوه در ايه خدمت مي باشد حال آوکه مي تًان ايه ريش را حتي با دريافت ياراوه ويس محاسبه ي اجرا ومًد تا کارايي را در مصرف متري 

. افسايش داد
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دس ٚالغ لیٕت ثشای ؿشایي وٓ تشافیه ٔتشٚ ٔی تٛا٘ذ ثب ٞضیٙٝ ٞبی ٔتغیش ػشا٘ٝ ثشاثش ؿٛد وٝ دس ایٗ ٔذَ حذٚد 

ایٗ تفبٚت دس لیٕت ٞبی اٚد ٔلشف ٚ صٔبٖ وٓ تشافیه ٔتشٚ ٔی تٛا٘ذ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص .  سیبَ اػت740

ٔتشٚ سا ثٝ صٔبٟ٘بی وٓ تشافیه ٞذایت ٕ٘ٛدٜ ٚ تؼذاد اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص ٔتشٚ سا ثلٛست یىٙٛاخت تشی دس وُ 

.  صٔبٖ ػٛق داد

٘تیزٝ ٌیشی 

اص آ٘زب وٝ ثب تٛػؼٝ خذٔبت ٚ أىب٘بت دس والٖ ؿٟشٞب، ٟٔبرشت ثٝ آٟ٘ب اص ٌزؿتٝ أشی غیش لبثُ ارتٙبة ثٛدٜ، 

ٚ ٔؼوالت ثؼیبسی دس تٕبْ ؿمٛق ص٘ذٌی ؿٟشی ایزبد ٕ٘ٛدٜ یىی اص ایٗ ٔؼوالت حبئض إٞیت  ٔؼئّٝ تشافیه 

ثٙبثشایٗ اص ػبِیبٖ لجُ یىی اص ساٟٞبی ثشٖٚ سفت اص ٔؼوُ تشافیه سٚ صٔیٙی تبػیغ .  ایٗ ٌٛ٘ٝ ؿٟشٞب اػت

ٔتشٚ ٚ ٔٙٛسیُ دس ؿٟشٞبی ثضسي ثٛدٜ، وـٛس ٔب ٘یض ثبتٛرٝ ثٝ ایٗ أش اص ػبِیبٖ لجُ ثٝ تبػیغ ٚ ساٜ ا٘ذاصی ایٗ 

حبَ وٝ اص ٔؼوُ تشافیه تب حذی ثب تبػیغ ٔتشٚ دس والٖ ؿٟش تٟشاٖ . ؿیٜٛ حُٕ ٚ ٘مُ ٕٞت ٌٕبؿتٝ اػت

وبػتٝ ؿذٜ، ٘ٛع دیٍشی اص تشافیه سا دسػبػبتی اص ؿجب٘ٝ سٚص دس خٛد لٌبس ٞبی ٔتشٚ ؿبٞذ ٞؼتیٓ، اص ٔٙظش 

ٔتِٛیبٖ خذٔبت ٔتشٚ، یىی اص دالیُ ایٗ أش دس صٔیٙٝ تبػیؼبت ٚ أىب٘بت ٔتشٚ ٚ ٕٞچٙیٗ وٕجٛد خٌٛى ٔتشٚ 

اص ٔٙظش ٔلشف وٙٙذٌبٖ، ػذْ ٕٞبٍٞٙی دس اػتفبدٜ اص ایٗ ٚػیّٝ ٘مّیٝ ٔی تٛا٘ذ .  دس ؿٟش تٟشاٖ ٔی ثبؿذ

ٔٛرجبت ایزبد تشافیه فشدی سا فشاٞٓ وٙذ، ثٍٛ٘ٝ ای وٝ دس ػبػبت آغبص  ثٝ وبس ٔذاسع، دا٘ـٍبٜ ٞب، وبسوٙبٖ 

وٝ ٞزْٛ رٕؼیتی حبثت سا ؿبٞذ ٞؼتیٓ، رٕؼیتی ٔتغیش ٘یض اص ایٗ خذٔبت اػتفبدٜ ٔی ... دِٚتی ٚ غیش دِٚتی ٚ 

. وٙٙذ، وٝ ٔزٕٛع ایٟٙب ٔی تٛاٖ ثٝ ؿىُ ٌیشی اصدحبْ رٕؼیتی دس ایٗ ػبػبت دس ؿجىٝ ٔتشٚ ٔٙزش ٌشدد

یىی اص ساٜ وبسٞبی تٛصیغ ٔتٙبػت رٕؼیتی ٚ تغییش صٔبٖ اػتفبدٜ رٕؼیت ٔتغیش اص أىب٘بت ؿجىٝ ٔتشٚ، ٕٞب٘ب 

ؿبٞذ  (پیه ٚ ػذْ پیه )تؼییٗ لیٕت تجؼیوب٘ٝ ٔی ثبؿذ، ثٍٛ٘ٝ ای وٝ دٚ ٘ٛع لیٕت سا ثٙب ثش دٚ ٘ٛع ػبػبت

ایٗ أش اػتفبدٜ ثٟیٙٝ ٚ وبسا اص أىب٘بت سا ثشای تٕبْ افشاد ایزبد ٔی وٙذ ٚ تفبٚت دس لیٕت ٞبی اٚد . ثبؿیٓ

ٔلشف ٚ صٔبٖ وٓ تشافیه ٔتشٚ ٔی تٛا٘ذ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص ٔتشٚ سا ثٝ صٔبٟ٘بی وٓ تشافیه ٞذایت ٕ٘ٛدٜ ٚ 

. تؼذاد اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص ٔتشٚ سا ثلٛست یىٙٛاخت تشی دس وُ صٔبٖ ػٛق دٞذ

اص ػٛیی دیٍش ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ تخفیف ثّیت ثشای  اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ حبثت دس ػبػبت پیه ٔلشف ٔی تٛاٖ 

. خذٔبت سا ثٝ تٕبْ الـبس ربٔؼٝ ثٝ ًٛس ٔتٙبػجی ػشهٝ ٕ٘ٛد
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