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َاای   در ایه مقالٍ، با استفادٌ اس ريش سوجیزٌ مارکًف ي ماتزیس اوتقال، شاخص تحزک صىؼت بیمٍ در سال

َا،  محاسبٍ شذٌ است؛ ایه شاخص، بیاوگز میشان پًیایی است. تمایش ایه ريیکزد با دیگز ريش 7833تا  7831

َاای پًیاایی اسات. در ق امت ايل     گیزی اس تؼزیف رقابت بٍ ػىًان یک فزآیىذ ي استفادٌ اس شاخصبُزٌ

پذیزی آن گفتٍ خًاَذ شذ. ق مت ديم، مطالؼات پیشایه داخیای ي   تحقیق، مًضًع ي اَمیت بیمٍ ي رقابت

ن مباوی وظزی ي خارجی در مًرد صىؼت بیمٍ ي پًیایی ایه صىؼت آيردٌ شذٌ است ي در ق مت سًم بٍ بیا

شًد. بخش چُارم، مذل تخمیه سدٌ شذٌ، شاخص تحزک محاسبٍ ي وتاای  تحییا    تشزیح مذل پزداختٍ می

ٌ  دَىذٌ کم خًاَذ شذ. وتیجٍ وشان ماذت و ابت باٍ     تحزکی صىؼت بیمٍ است کٍ ایه ػذم پًیایی در کًتاا

 بیىذمذت بیشتز است.

 تحزک، رقابت ياصگان کییذی: پًیایی صىؼت، ماتزیس اوتقال، شاخص
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 مقذمٍ .7

ٌ   پصيَػ اوا  ي اماريزٌ    َبْ تجرثٓ ثعٕبرْ ارتجبن مخکم مٕبن تًظٍّ اقتفابدْ ي ماب ٓ را وؽابن داد

اقتفابدْ پیٔرتتاٍ ؼا ٌ اظاین کٕىا  ي      ٍ خ مبت مب ٓ ي ثٍ وًر خبؾ ثٕمٍ  در تًظٌّ جبٔگبٌ ئص

دادوا  کاٍ مّٕبرَابْ مفت ا      وؽابن   3909-3998 ٌٓ زمبوکؽًر در دير 08(  ثب ثررظٓ 3991) هٔ ً

دارو  ي در پصيَػ دٔگر  ًٔه درٔبتای کاٍ    کبرأَٓبْ رؼ  ي مب ٓ  ارتجبن قًْ ثب ؼبخؿٍ تًظّ

 ن(3101 خ اد  کؽبيرز) ٍ مب ٓ  مخرک رؼ  اقتفبدْ اظیتًظّ

اْ َب ثررکؽً؛ ثىابثرأه   و زقم مٓرا ر َب آنا م  ٓ ٌ ثٕهجبٔگبدْ کؽًرَب  قتفبا ي تًظٍّؼ  ر

-تًظٍَّبْ خؿؼب ى ٔآٓ ثرمد  اـ  درى اتٍ ثبؼاؼدابَٓ آ جبٔگا م  إهاٍ ثاِرـدر وى  اثتًوکٍ آ

ارْ در وقػ تأثٕرگیء بااأفد ي افباااقتای ااأه ورٔق مًجت تقًٌٔ ي از اثفؽٕ د ثُجًد را ٔبتتگٓ خً

ْ  ؼابخؿ از ٓ اا ٔکان ثٕمٍ ثٍ ِىًـىّی ـخىٍ جُبوٓ ؼًو ن  ٍ  َاب ٓ  تًظاّ ٍ اا ً ثاا ک ظاا ٔ  از ٔابتتگ

ٌ  ازٓ أکان ًاِى ٓ ر کؽًدْ قتفباٍ ثىٕا مىجر ثٍ تقًٔی دْ  فباا قتْ اَبدوُب تارٔه  ِما  ي از  ؼاًد  ما

ٓ ؽتٕجبوٓ اا پرا ب اا َدبٔر وُباا ظَبْ اقتفابدْ   یاتّب ٕثب أجبد اومٕىبن ي تعُٕل ر أگْ دًاظ  ومبٔا   ما

 ن(3191)کرٔمٓ 

 ٍ ٍ زار ثبَب در فػترٔه ي پٕؽتبزترٔه ثاز مُمٔکٓ در اقتفبد کىًوٓ جُبن  ـىّی ثٕم ظین  اظرمبٔ

ي جتمبِٓ ٌ اتبغ رگعترظجت مىٕی اتأمٕه ي ٔعک رم ٔرٔی راْ کبْ َبارثساز أکٓ ان ثٕمٍ ثٍ ِىً

ر وًآن وعتٍ اوتًز َىًان ٔردر اـىّی ثٕمٍ ل خبأاه  ثب گرددن ارْ مٓگیؼ  ظرمبٍٔرثبِث در وتٕجٍ 

ثجابت أاه   ظی ٔبث ن د دقّٓ خًٌ ياثٍ جبٔگبر کؽًدْ قتفبَابْ ا وعإل ؼبٔ  ثب تًجٍ ثٍ پتبي کٍ ثبٔ  

کى  ي ثٍ ِىًان ثفؽٓ از ثبزار مب ٓ ثراْ اقتفبد ثعٕبر َب أفب مٓ ـىّی  وقػ مُمٓ در تجُٕس ظپردٌ

 ن(1881)مالوٓ  خٕبتٓ اظی

اَمٕای اظای ي    خابزس اجتمبِٓ ثعإبر   -ثىبثرأه  وقػ ـىّی ثٕمٍ ثراْ تًظٍّ ي رؼ  اقتفبدْ

ی وٕس خًد ثٍ ًِامل زٔابدْ از جم اٍ ظاالمی اقتفابدْ  مخإه ظٕبظآ        َمحىٕه تًظٍّ ٔک ـىّ

ثرخٓ اثسارَبْ خقًقٓ ي ا جتٍ يجاًد رقبثای ثعاتگٓ داردن     کبرگٕرْ ثٍمىبظت   ي اجتمبِٓترَىگٓ 

 (1889)تٕرْ  

از آوجب کٍ ثقبْ َر ؼرکی تً ٕ ْ ي خ مبتٓ ثٍ اظتفبدِ اتراد از خا مبت ي ٔاب مخفاًآت آن    

 َبْ ثٕماٍ اَمٕای زٔابدْ دارد   ي تّ اد اتراد مبٔل ثٍ اظتفبدٌ از خ مبت ؼرکی ؼرکی ياثعتٍ اظی
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اَمٕاای اظااین آوحااٍ ثااٍ خرٔاا اران ي   خاابزس( تّرٔاا  ثاابزار وٕااس در ثخااث خبلاار  3199)ـااب خٓ 

تب ثٍ مىًٍر تعُٕل مجبد ٍ ثاب ٔکا ٔگر تّبمال داؼاتٍ      دَ  مٓتريؼى گبن کبآ ٔب خ متٓ خبؾ امکبن 

ن ا جتٍ تّرٔ  ثبزار ثٍ خًدْ خًد ٔک َ ف وٕعی  امب گابمٓ اظبظآ در   ؼًدٓ مثبؼى   ثبزار وبمٕ ٌ 

ريد در َبظین وٕل ثٍ اَ اتٓ کٍ از ثبزار اوتٍبر مٓجُی تؽفٕؿ مًاوُ رقبثی ي ثُجًد ِم کرد ثىگبٌ

اغ أجبد اوگٕسٌ گري يجًد ترآٔى ْ ثٍ وبم رقبثی اظی کٍ ئصگٓ ثبرز آن آزادْ اقتفبدْ ي وتٕجٍ

َب ي مىبظت ثراْ رؼ  اقتفبدْ از رَگیر وًآيرْ ي اث اَ اظین ثراْ اظتفبدٌ از ثمرٌ برْظبزيکي 

 مسأبْ کبرأٓ ثبزار ثٕمٍ وٕس  ثٍ رقبثی وٕبز اظین

ثب تًجٍ ثٍ اَمٕی وُبدَبْ مب ٓ ثٕمٍ ثٍ ِىًان ٔک ـىّی ي وقػ پررو  أه ـىّی در خٕبت 

ان رقبثی ي تخرک در أاه ـاىّی خٕابتٓ  ثاب     أه پصيَػ ثب َ ف ثررظٓ مٕس ي رؼ  ـىبُٔ دٔگر 

پٕؽإه  در قعامی مجابوٓ    ٍ رئکردْ پًٔب اوجبم گرتتٍ اظین پط از مريرْ ثر مىب ّبت اوجبم گرتتا 

 َاب  آندر  پیٔرْ رقبثیگٕرْ مٕسان رقبثی ي وٍرْ ثٍ ثٕبن ي مّرتٓ ظبختبر ثبزارَب ي حگًوگٓ او ازٌ

َاابْ پى اآ ماابترٔط اوتقاابل ب اظااتفبدٌ از دادٌثاا ظااپط پرداختااٍ خًاَاا  ؼاا ن در قعاامی مخبظااجبت 

َب اظتفراج َبْ تخرک از أه مبترٔطگردد ي ؼبخؿمبرکًف مخبظجٍ مٓ رٌٕزوجاز  آم ٌ دظی ثٍ

 م ت أه ـىّی مقبٔعٍ خًاَ  ؼ ني کًتبٌ ث ى م تؼًد ي در آخر مٕسان تخرک در مٓ

 همطالؼات پیشی. 3

ٌ اظای  گاريٌ ايل  کاٍ خاًد ثاٍ دي زٔار ثفاػ تقعإم         ثى ْ ؼا  مىب ّبت پٕؽٕه در دي گريٌ دظتٍ

او  ي ثفاػ دٔگار مىب ّابتٓ ثاٍ     ؼًو   مىب ّبتٓ کٍ ظبختبر ـىّی ثٕمٍ را مًرد ثررظٓ قرار دادٌ مٓ

ٍ ننن)مٕسان تّ اد اتراد تخی پًؼػ  مٕسان تاريغ ي   َب ٌ ثىگبٌثر او از مؤثرثررظٓ ِ ل  اوا ؛  ( پرداختا

 او نَبْ تخرک اوجبم ؼ ٌٓ پًٔبٔٓ ـىبُٔ ثب اظتفبدٌ از ؼبخؿگريٌ ديم  مىب ّبتٓ کٍ ثٍ ثررظ

پًٔبٔٓ ثٕمٍ ي ًِامل مؤثر ثر آن ي َمحىٕه در زمٕىٍ پًٔبٔٓ ـىّی ٍ مىب ّبت تجرثٓ در دي زمٕى

 آيرْ ؼ ٌ اظی ثٍ وًر ک ٓ جمُ

رقبثتٓ پًٔبٔٓ ـىّی ي گريَٓ اظتراتصٔک  اظتراتصْ »ثب ِىًان  اْ  مقب 3991ٍدر ظبل  3تًمبض

ٍ َبْ اظتراتصٔک در زمٕىاٍ ـاىّی   پًٔب از گريٌ َبْ جىجٍ  وًؼی کٍ ثر «در ـىّی ثٕمٍ بآت أا  ثٕما

                                                             
1. Howrd thomas 
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ٌ      تمرکس داؼاین  08تب  3998 َبْ ظبلمتخ ٌ از  َابْ اظاتراتصٔک   أاه مىب ّاٍ  ظابختبر واً ٓ گاري

     ٌ َابْ اظاتراتصٔک را در واًل زمابن مؽافؿ      ـىّتٓ را ثررظآ ي ا گًَابْ اظاتراتصٔک أاه گاري

کاٍ   رظ  مٓثٍ وٍر  نؼًد مَٓبْ اظتراتصٔک وٕس ارزٔبثٓ َبْ ثٕه گريٌن مٕسان تخرک ؼرکیکى  مٓ

َب در وًل َبْ دٔگر گريٌظٍ گريٌ غب ت در وًل ديرٌ مىب ٍّ خمًر دارو   در خب ٓ کٍ مًقّٕی

کٍ وٍرٔاٍ کًاوتاًمٓ ظابزگبرْ اظاتراتصٔک )ثاٍ       دَ  مٓؼًاَ  وؽبن  نؼًو  مٓزمبن ًٌُر ي وبپ ٔ  

ِىًان مثبل تغٕٕرات درامبتٕک ي َمبَى ( ثب ترأى َبْ تغٕٕر گريٌ اظتراتصٔک َمبَى  اظی ي در 

 َب ظىخ پبٕٔىٓ از تخرک مؽبَ ٌ ؼ نمٕبن گريٌ

ٓ »ِىًان خًد تخی ٍ   در مقب 3900در ظبل  3ئىتر   «ثخران معئً ٕی ي دٔىبمٕک ثبزارَبْ رقابثت

  در ثابزار ثٕماٍ معائً ٕتٓ ارازاٍ     1اقتفبدْ از پًٔبٔٓ خاق ثٕماٍ ي در دظاترض ثاًدن     يتخ ٕل تجسٍٔ ثٍ

کٍ در آن  اْ ثٕمٍن در ٔک ثبزار گٕرد مٓي مفبَٕم أه تخ ٕل را ثراْ ظٕبظی ِمًمٓ در وٍر  دَ  مٓ

8ٌرتٕی 1مىمئه وٕعتى   ارزغ خب ؿ ظُبم ثٕمٍ وًر متًظهادِبَب ثٍ 
ٓ  َب آن  ظاىج ن ٌرتٕای   را ما

ثالتبـ ٍ در ثبزار ثٕمٍ رقبثتٓ ثٍ د ٕل مسٔی َسٔىٍ درآم  خفً ؼ ٌ ٔب ظرمبٍٔ داخ ٓ در ـ ير ظُبم 

ٓ در ثبزار تىٍإم و  َب ؼرکیخبرجٓ در اتسأػ ارزغ خب ؿ  ٍ ن ؼاًد  ما ْ  ثٕما رقابثتٓ ي خا اکثر    َاب

ثٕمٍ ي ظًد ثبآ  ثاٍ  در ٔک ثبزار تى  قٕمی ثب خق   ؼ ٌٔوبپ  درآم َبْظًد  مىتٍر اوجبؼی ظرُٔ 

جبْ اظتفبدٌ از ـ ير ظُبم ثٍ او ازٌ کبتٓ خابرج از ثابزار ثاراْ از ثإه ثاردن مخا يدٔی ٌرتٕای        

َعتى ن در خب ٓ کٍ ظارمبٍٔ ماب ٓ در ثابزار ثٕماٍ در مقبٔعاٍ ثاب ٌرتٕای )ظارمبٍٔ تٕسٔکآ( در ظابٔر           

 ثبزارَبْ مخفًآت  قبثل تًّٔك اظین

پًٔبٔٓ ـىّی ي ثٍ وًر خبؾ پًٔبٔٓ ـىّی ثٕمٍ  ٌ در خًز در مىب ّبت داخ ٓ ثٕؽتر مىب ّبت

 ثر ًِامل مؤثر ثر پًٔبٔٓ تمرکس دارو  

 ثٍ ثررظٓ «گران ثٕمٍ رٔعک ي گیاران ثٕمٍ رتبٌ ثر اثر رقبثی»در (  3191ثىٓ ) ِجبظٓ آقبزادٌ ي

ٌ  از ظبزْ خفًـٓ از پط کؽًر ثٕمٍ ثبزار يلّٕی ٍ   رقابثتٓ   ظابختبر  دٔا گب  ي گایاران رتابٌ ثٕما

   ثاٍ ِىاًان  (HHI)َٕرؼامه  -َرتٕىا ال  مخبظاجٍ ؼابخؿ   لامه  َب آن گران پرداختى نثٕمٍ رٔعک

                                                             
1. Winter 
2. Availability 
3. The Net Worth of Stock 
4. Capacity 
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ٍ  ازدظای رتابٌ   ؼبخؿ ثبزار  رقبثتٓ ظبختبر ومبٔى ٌ ٍ  کىىا ٌ  مفارف  رتتا  خقاً   ِ ومبٔىا   ِىاًان  ثا

ٍ ثٕمٍ ي  ـىّی رٔعک ومبٔى ٌ ِىًان ثٍ (R)گرْرٔعک ثٕمٍ ؼبخؿ ي (DWL) گیاران ثٕمٍ  راثىا

ٓ  ثٕمٍ َبْ ؼرکی تّ اد ظبزْ خفًـٓ ؼبخؿ ثب َب آن ٌ  گار ثررظا ْ  دادٌ اظاین از  ؼا  ٓ  َاب  ماب 

 راثىٍ خىٓ  رگرظًٕن کمک ثٍ وُبٔی در ي ؼ ٌ اظتفبدٌ 3191تب  3101 َبْ ظبل ثٕه ثٕمٍ ـىّی

 ـاىّی  در ظبزْخفًـٓ آغبز از پط دَ مٓ وؽبن ن مخبظجبتؼ ٌ اظی َب ظىجٕ ٌؼبخؿ ثٕه

 مىب ٍّ مًرد ظبل دٌ وًل در رتتٍ ازدظی رتبٌ ؼبخؿ ؼ ٌ؛ کبظتٍ ثٕمٍ اوخفبر ثبزار مٕسان از ثٕمٍ 

ٍ  رٔعک ثر ي ٔبتتٍ اتسأػ کىى ٌ مفرف رتبٌ دٔگر ثٍ ثٕبن ٔب ٔبتتٍ  کبَػ ْ  ثٕما  ديرٌ أاه  در گار

ٓ  وؽابن  وٕاس  رگرظإًن  مخبظاجبت  .اظی اتسيدٌ ؼ ٌ ؼ ت ثٍ ٍ  دَا   ما ْ  راثىا ْ  ي قاً  ثإه  مّىابدار

ٌ  ي ثابزار  رٔعاک  رقبثای   گ  ثٕمٍ َبْ ؼرکی تّ اد اتسأػ ظبزْ خفًـٓ  کىىا ٌ  مفارف  رتاب

 .دارد يجًد

ْ  اظتراتصْتّٕٕه  ي ثٕمٍ ـىّی در تمرکس ي رقبثی ثررظٓ»در (  3199) ْوٍرِجبض ثىٓ ي   َاب

دٌ از ظتفباب ثب اا تپرداختىا    اظای  مٍٕثـىّی در تمرکس ي قبثی ر رؼىبظبٔٓ ظبختب  ثٍ «مىبظت رقبثتٓ

ْ  دادٌدٌ از ظتفباثب د کىى ن پٕؽىُبزار ثباْ ثررا قبثتٓ د رَجر  راَب آن ْ  ؼارکی ب ٓ اا م َاب ثٕمٍ ل ظب َاب

پط ي وتٕجٍ گرتتى  کاٍ   کردٌرا مخبظجٍ  ساتمرکي قبثی رثٍ ن ظٍ ؼبخؿ مرثً  3191تب  3101وٓ 

ْ  خفًـٓز غبآاز  مٍدر  ظابز رْ وخفبا رظبختبزار از ثبٌ ي َر ظٍ ؼبخؿ کبظتٍ ؼ ان مٕس  از ـىّی ٕث

 یناظٌ اظٕ رحى جبوجّ ر وخفبر امع ه ثٍ ظبختبٌ ثب ٔک ثىگب

ثررظآ ًِامال دٔىابمٕکٓ ماؤثر ثار تّا اد اتاراد        »ٍ   در مقب ا 3199ـب خٓ ي َمکابران در ظابل   

  ٔاک ما ل   «)مىب ّاّ ماًردْ  ثٕماّ تاأمٕه اجتمابِٓ(      َاب  ظٕعاتم ؼىبظآ  ٓ ثب رئکرد پًٔبٔ ؼ ٌ مٍٕث

ٍ ٕثاتاراد   تّا اد دٔىبمٕکٓ ثٍ مىًٍر ؼىبخی ًِامل تأثٕرگیار ثار تغٕٕار    ٌ  ما َابْ ثٕماٍ   در ؼارکی  ؼا 

َبْ مفت   ثراْ ثُجًد رتتبر ظٕعتم ثٍ مىًٍر رظإ ن ثاٍ اَا اف    خ مبت درمبوٓ ي ثررظٓ ظٕبظی

ٔااک ؼاارکی ثٕمااٍ ؼاابمل ياخاا َبْ    دَىاا ٌ تؽااکٕلاجااساْ ٍ ن  اایا َماادَاا  ماآمى ااًة ارازااٍ 

تج ٕغبتٓ ؼرکی   َبْ ظٕبظیدرمبوٓ  ياخ  مرثًن ثٍ  َبْ َسٔىٍ  ياخ َبْ پرداخی گیارْ ٍٔظرمب

ؼرکی َعتى  ثررظٓ ؼا ن   از کبمل ٍ ٔک مجمًِ دَى ٌ تؽکٕلَبٔٓ کٍ در کىبر َم ي ظبٔر قعمی

 ٓؼىبظا  ٔٓبٔا پًاز رئکارد   مجخاث  ثبزخًردْ ثٕه أه متغٕرَاب ي پٕحٕا گٓ   ٍ ثب تًجٍ ثٍ يجًد راثى

 َبْ مفت   اظتفبدٌ ؼ ٌ اظینظٕعتم ي ثررظٓ ظٕبظی ظبزْ م لثراْ  َب ظٕعتم
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 ؼ ٌ پیٔرتتٍ َبْ ؼرکیمب ٓ د ظٓ ِم کررثر»ِىًان اْ ثب   مقب 3191ٍاخم ْ ي وًريزْ  ظبل 

ر ثٕمٍ ثعٕبَابْ  کای ؼردآيرْ در ظًي مب ٓ م کرد ِ ارازٍ دادو  کٍ  «انتُردار ثُبرض ايرا  ثًدر 

اماارْ لااريرْ اظااین در أااه پااصيَػ ًِاماال   تأثٕرگاایار ًِامااله ؼىبظاابٔٓ أااثىبثر  ظیامتغٕر 

مبوٓ ان در دير ِ زتُردار ثُبرض ايرا  ثًدر  ؼ ٌ رتتٍٔپیَبْ ثٕمٍ ِم کرد مب ٓ ؼرکیکىى ٌ  تّٕٕه

دٌ از ظتفباثب  َب ترلٍٕي ظی اثٕمٍ ؼرکی  9َػ ؼبمل يو ن ومًوّ پصرظٓ ؼ ثر 3 1 9 1 ٓ ا 3 1 0 9

گرتتى ن وتبٔج ار قرن مًرد آزمً ظب ٍ ؼػدير ِ ترکٕجٓ وٓ  َبْ دادٌاْ حى گبوٍ ثرگرظًٕوٓ ل رم 

ٓ ثبَب ثٍ َٓثٕه وعجی ث ٍ راثىکٍ  دَ  مٓن ترلّٕ تخقٕق وؽبن مًآز ٓ َاب  زد ِ دارأا مىفٓ ي  دار مّىا

ٓ  کال   ثٍثبثی َبْ دارأٓثىّ ثٕه وعجی   راظیا ٓ زد ِ ثب ثبَاب  دارأا ظی امىفٓ دار ي مّىٓ َاب  دارأا

ٍ ثٕما خق ٍ راثىا َمحىٕه ي ظی امىفٓ دار ي مّىَٓاب  دارأٓ ثبزدٌؼرکی ثب  او ازٌثىّ ثٕه راَمحىٕه 

 ظینامثجی دار ي َب مّىٓدارأٌٓ زدثب ثبْ تً ٕ 

ٌ پًٔابٔٓ رؼا    »اْ ثب ِىاًان  مقب ٍ در  3191ـ ارزٓ جًاَرْ در ظبل  ثٕماٍ  در ـاىّی   َاب  ثىگاب

ْ  ثىگبٌئکردْ پًٔب ثٍ ثررظٓ ارتجبن ثٕه او ازٌ ثىگبٌ ي ورد رؼ  آن ثراْ   ثب ر«أران خبلار در   َاب

در أاه مىب ّاٍ دي ريغ ثاراْ ثررظآ اِتجابر       پاردازدن مٓ 3100ا ٓ  3101 َبْ ظبلـىّی ثٕمٍ وٓ 

وٍرٍٔ گٕجرات در ـىّی ثٕمٍ أران ثاٍ کابر گرتتاٍ ؼا ٌ اظاین در ريغ ايل  مًلاًَ اظاتقالل دي        

ْ  دادٌن ريغ ديم  مجتىآ ثار رگرظإًن    ؼاًد  مٓؼبمل او ازٌ ي رؼ  ثررظٓ  َب ثىگبٌُم ئصگٓ م  َاب

ٓ  قًٔاب  وتبٔج أه مىب ٍّ  اِتجبر وٍرٍٔ گٕجارات را   .ت فٕقٓ )تبث ًٔٓ( اظی ٓ کىا  ي وؽابن   رد ما  دَا   ما

 او نثسرگ تجرثٍ ومًدٌ َبْ ثىگبٌترْ را وعجی ثٍ َبْ کًحک رؼ  ظرُٔثىگبٌ

ٓ دٔک تخ ٕل تفب»م ثٍ وباْ مقب ٍ  در (3910) 3اد مه ک تخررٌ ثبدرثٍ مىب ٍّ َب« ٌبُٔ ثىگزتًاز ت

دَاا  کااٍ   ن ماآٔه مىب ٍّ وؽبيْ در اخین دامرٔکب پرْ آترٔه ؼرکیَبرگمب ٓ ثٕه ثسدغ گري 

ٓ دُٔ تّبزتً ٌ و ا    ؼ  ؼرکیْ ر گًاظی کٍ ق أه ترثر اظبض اخل ٔک ـىّی در داؼرکیَب از

ْ ؼرکیَبدٌ از اوااا ازٌ ظتفباظین ثب ن امبدر زثبثی ل ختمباثب ازٌ  و اثعتٍ ثٍ ياتٓ دٔى  تفبآٔک تر

ر ثٍ مىًٍف کًرمبل زوجٕاااارٌ  وتقبامبترٔط از ؼرکیَب اواااا ازٌ ُٔ زتًٌ تّٕٕهکىى ان ثٍ ِىًرگ ثس

دن اي ـىّی کردٌ ظتفباوٍر رد ـىّی مًن  در مبزوٓ   ؼرکیَباو ازٌ ُٔ زتًت در تًـٕ  تخًآ

پً ٓ ارزغ  مه دن ادتخ ٕل ومً 3919-3981ديرٌ وٓ را غب ت ٌ پىج ثىگباز تؽکل مرٔکب مد آتًآ

                                                             
1. Adelman 
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 اي دنگععتٍ تقعٕم کريدٌ ؼرکیَب مخ ازٌ و اؼبخؿ ان ثٍ ِىًرا ؼرکی ْ َٔٓبداراکل رْ( آ)د

 کٍ َاابٔٓ ؼاارکی ظینا ضکال نَمب در نمبو  َر ؼرکی ثبقٓ اْثر لختمباثٕؽترٔه د وتٕجٍ مٓگٕر

ٓ تخرَبٔؽابن   در َمعبٍٔمّمًآ  مبوى   مٓثبقٓ  ثبآ ض ٔک کال 1پبٕٔه ٔب ض ٔک کالکىىا ن ٔاب    ک ما

ْ  ريو  ي يريد ثىگبٌ مٓ َب  ترٔه ظىخ پبٕٔهج ٔ  ثٍ َبْ  )ثىگبٌ ظیأٓ داراظىخ پبٕٔه دي ج ٔ  ثٍ َب

 نؼًو (يارد مٓ

ماابرکًف در زماابن ٌ َاابْ تخاارک در زوجٕاارؼاابخؿ»ٍ (  در مقب اا3909) 3گًٔااک ي مبرؼاابل

ْ  ؼبخؿي ختى  داپرل وتقبامبترٔط ف ي کًرمبٌ وجٕرد زثررکبي تّرٔ  ن ثٍ ثٕب  «ٍپًٕظت ک تخر َاب

 َب آنو ن دظٓ کررثبؼى  ثرر گبزظبآن ثبٔ  ثب  َب ؼبخؿکٍ را َبٔٓ رمّٕبريغ ي ٔه از ا آم ٌ دظی ثٍ

ٌ صٔئر دثب مقبل وتقبا َاابْ ماابترٔطاز  آماا ٌ دظاای ثااٍک تخر َاابْ ؼاابخؿظٕ و  کٍ رٔه وتٕجٍ اثٍ 

ْ م تمبي و  ارو  ؼا ٌ   ٔتّرْ َبرثب مّٕبرْ گبزوبمىفٓ َٕح وبظبي مىىقٓ  ْ  وبظابزگبر وٕس د مًجً َاب

کٍ گععتٍ تفرٔخ ن مباْ زثرف را کًرمبٌ وجٕرز َب آنن ؼًد مٓ ثرورفپًٕظتٍ  ديرٌت ي ث ى م در 

 و نغ دادپًٕظتٍ گعترن مبل زثب م د ثًٌ ؼ 

د جىجػ  ٔک پٕؽىُبان خرکااای ي ثٍ ِىًک تخر»در مقب اااٍ تخااای ِىاااًان    1راکًٕي ي ازوساي

کٍ   کىى  مٓگٓ مّرتٓ ادٔک تبثُ خبوًن ؼبدخًخ ـىال  در ا«لوتقبامبترٔط  ثر اظبضگٕرْ  او ازٌ

ن ثب ثٕبن ٔؽباو ن دمفٕ  ثًر ثعٕبک تخر گٕاااارْ اواااا ازٌدر ظبخی کٍ ن ومبٔبرا تٓ يمتفبْ وتبٔج وٍر

ف  کًرمبٌ وجٕراز ز آم ٌ دظی ثٍک بخؿ تخرـً ٓ کٍ ٔک ؼاظپط ثب تًجٍ ثٍ ي ٔ  رثرخٓ تّب

 تارٔه  مُماز تً ًمًٕ رکٍ ؼبخؿ ثب  ٔک تبثُ را ثراْ تخرک مّرتٓ کردو  ثبؼ  َب آن ثر اظبضثبٔ  

ٓ از  ندر آن اظاتفبدٌ ؼا ٌ اظای   تجرثٓ ت مىب ّبدر  َب ؼبخؿ هٔتر پراظتفبدٌي  ْ  ئصگا ٔه رز اثب َاب

 وعتى ندامفٕ  ٌ ٔى ت آمىب ّباْ ثرآن را ب ٍ ٔه مقؤًعى گبن اظی کٍ ا پیٔرْ اوّىبفتبثُ 

ْ  رقبثای ي ـىّتٓ ر ظٓ تخ ٕ ٓ ظبختبرثر»ٍ   در مقب ا 3100 پرير ي ـبدقٕه در ظبلديرين  پایٔر

 َاابْ تّب ٕاایيدٌ تسات ارزغ اتغٕٕر  «3108-3198در ديرٌ  ISIC کاا َبْثٍ تفکٕک ان ٔراـىبُٔ 

مّرتٓ ر لّٕی ظبختبيؼىبخی اْ ُمٓ ثرؼبخؿ مدْ را قتفبا -ـىّتٓ َبْ ظٕبظیر ثدر اـىّتٓ 

ثٍ ان  ٔراثفػ ـىّی در  گبوااٍ ظااٍي ـىبُٔ ثٕعی يدٌ تسارزغ ا َاابْ دادٌدٌ از ظتفباثب ي  کىىاا  ماآ

                                                             
1. Gewek and Marshal 
2. Unzu and Ezcurra 
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ْ  رقبثیرت تّٕٕه ق ي ـىّتٓ ر ظبختب يتخ ٕل تجسٍٔ ْ  تّب ٕای از َر ٔک  پایٔر ختى  داـىّتٓ پر َاب

رت ؼبخؿ ق رْ ي ظبختبات جم ٍ متًظه ؼبخؿ تغٕٕرايل از مت  َااااابْ ؼااااابخؿظٕ ٍ يکٍ ثٍ 

ْ  رقبثی ٍ ظین وتبٔج ٌ اتجٕٕه ؼ  اْثر پایٔر ْ  ؼابخؿ از  آما ٌ  دظای  ثا ن داد وؽبرْ تخ ٕل ظبختب َاب

رد ـىبُٔ مًاز کٍ  ISICظبٔل يتً ٕ    يوقاال خماالظبٔل يـىبُٔ تً ٕ  ظبٔر َاابْ  ظاابل 3198-3108

ات تً ٕ  ت سْ  کبغیت مخفًآي تً ٕ  کبغی   ترٔ ررْ ي ًوق ٍٕ مًت ٓديرقماااااْ ظٓ ثب ک َبرثر

وعجی ثٍ ْ کبوٓ غٕرت ست تً ٕ  ظبٔر مخفًآي ؼٕمٕبٔٓ ت مخفًآاد ي ـىبُٔ تً ٕ  مً  ظبظٓا

مثجی رْ ظبختبات ٔه ثٍ مّىٓ تغٕٕري اظی دٌ اثًردار ثبآٔٓ ثرخً يدٌتسارزغ اؼ  از رپبٍٔ ل ظب

ْ  ظاًخی ي پبآٔػ  -ـىبُٔ کک  ُمفت   ـىبٔ َْب گريٌظین َمحىٕه ثٕه ا ٍ  َاب ـىبُٔ   اْ َعات

ظبظٓ ثٍ ترتٕت ثب ات اتً ٕ  ت سي ؼٕمٕبٔٓ ت مخفًآ 03/38 89/9 89/1خبزس   ـ در اد يتً ٕ  مً

 و ناؼتٍر داکبيْ وٕراْ ثر پیٔرْ رقبثیوعجی ؼبخؿ ان ثبآترٔه مٕس  ؼ ر َبْ ورد

 مباوی وظزی. 8

تارٔه  اظی  وٕبز ثاٍ اثسارَابٔٓ دارد کاٍ مُام     َر کؽًرُم کٍ از اَ اف م اقتفبدٍْ رظٕ ن ثٍ تًظّ

-پًٔبٔٓ  تکبمل ي تًظٍّ ثبزارَبْ مب ٓ ؼبمل ثبزار پًل  ظرمبٍٔ ي ـىّی ثٕمٍ اظاین ؼارکی  َب آن

ٍ َبْ ثٕماٍ ِاليٌ ثر تأمٕه امىٕی تّب ٕی اْ  ثاب مؽابرکی ي   َبْ اقتفبدْ از ورٔق ارازٍ خ مبت ثٕما

ٍ اوجبمىبثُ ماب ٓ   ْرٕکبرگ ثٍ ٌ  ؼات واسد خاًد در تًاـال زماابوٓ درٔبتاای خااق ثٕمااٍ ي پرداخای          ؼا 

َاابْ  تًاوىا  مىابثُ ماب ٓ ؼامبر زٔابدْ از تّب ٕای     َبْ ث ى ما ت مآدر ثٕمٍ خفًؾ ثٍ  َب خعبرت

َابْ تً ٕا ْ را تاراَم آيروا  ي مًجاات تخاارک        گایارْ در ثفاػ  َبْ ظرمبٍٔاقتفبدْ ي ورخ

 ن(3109زادٌ )خعه ب ٓ ؼًو رؼ  ي تًظٍّ ثبزارَبْ م پًٔبٔٓ 

ثٕمٍ ي اقتفبد آزم ي م سيم ٔک ٔگر ي دي کفٍ تارازي در مىبظاجبت اقتفابدْ ي اجتمابِٓ جبمّاٍ      

 ْآيرْ ريزٔرا از ٔک ورف رتبٌ اقتفبدْ ي تًان مىبظات خرٔا  جبمّاٍ  مًجات تًجاٍ ي      ؛ َعتى 

ٓ   اْ ي اتسأػ ظُم ثٕمٍ در ظج  َسٔىٍ خبوًادٌ َبْ مىبظت ثٕمٍ مردم ثراْ تٍُٕ پًؼػ گاردد ي   َاب ما

مىابثُ ماب ٓ ثبِاث رؼا  اقتفابدْ       هٕتاأم ثفؽآ ي  کٍ گفتٍ ؼ  ثٕمٍ ثاب اومٕىابن   وًر َمبناز ورتٓ  

ٍ  کٍٔ خًاَ  ؼ ن در ثرخٓ مىب ّبت در أران وٕس  ثٕه رؼ  اقتفبدْ ي ثٕمٍ ٔک راثى گاسارغ   ورتا

کٍ جُی ِ ٕی از رؼا  ثٕماٍ ثاٍ رؼا  اقتفابدْ اظاین کؽاًرَبْ داراْ ظٕعاتم ماب ٓ           ؼ ٌ اظی

 ن(3198ؼًو  )جُبوگرد مى  مٓاز رؼ  اقتفبدْ ث ى م ت ي ظرّٔٓ ثُرٌ بتتٍٔ تًظٍّ
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در أه مىب ٍّ  در  خفًؾ ثٍ وًر ثٍثب تًجٍ ثٍ اَمٕی رقبثی در رؼ  ي پٕؽرتی ٔک ـىّی ي 

ِم کارد  در ـاىّی ثٕماٍ در أاران  در مجابوٓ       -رتتابر  -رئکرد ظبختبر ديد وؽ نـىّی ثٕمٍ ي مر

ؼاًد ي ظاپط ما ل    َبْ کمٓ کردن وًَ ظبختبر از دٔ  أعتب ي پًٔب پرداختٍ مٓوٍرْ  اثت ا ثٍ ريغ

َبْ تخارک جُای ثررظآ رتتابر ي ِم کارد ـاىّی        مبرکًف ي مبترٔط اوتقبل ي ؼبخؿٌ زوجٕر

َابٔٓ مثال     ِم کرد  ِم کرد ثابزار کاٍ ثاب ؼابخؿ    رتتبر ض رئکرد ظبختبر ثر اظب ؼًدنمّرتٓ مٓ

از ظابختبر   متأثري رتتبر وٕس  َب ثىگبٌرتتبر  تأثٕرظًدآيرْ  رؼ  ي پٕؽرتی تىٓ قبثل ثٕبن اظی  تخی 

ـا رازٓ   ) ثبزار اظی  ثٍ ِجبرت دٔگر  جُی ِ ٕی از ظبختبر ثٍ رتتبر ي از رتتبر ثٍ ِم کارد اظای  

ثٍ مىب ت زٔر ثٕبن ؼ ٌ اظای ي در    نٕثفؽ(ن أه رئکرد در جُی وٍم 3193 ي ثُسادْ  دانذثٕخٓ

-ي اجاساء ثابزار ثاب َام مارتجه َعاتى  )ـا ارزٓ ي واًخ         عیٕو ٍٔظً کٔ ـرتب خقٕقی جُی ِ ٕی 

 (3191پٕؽٍ 

 پذیزیرقابت ي رقابت .8-7

کبمل  رقبثای اوخفابرْ  اوخفابر    دظتٍ رقبثی کبمل  اوخفبر  8ثى ْ ک ٓ ثبزارَب ثٍ در ٔک تقعٕم

آن ظابزمبن )ظابختبر(    ثار اظابض  ؼًدن ثابزار رقبثای کبمال ؼبخفآ اظای کاٍ       حى جبوجٍ تقعٕم مٓ

ثبؼا     تار  کٔا وسدتًان ارزٔبثٓ کردن َر حٍ ٔاک ثابزار ثاٍ يلإّی رقابثتٓ      ثبزارَبْ مفت   را مٓ

ٓ کبرکرد آن ثبزار جُی   ثار اظابض  ٕک رقبثای  تار خًاَا  ثاًدن در وٍرٔاٍ وئًکالظا     مىبظات  کابرأ

  ٓ ( در ِمال  3191مخما ْ  ؼاًد )پًرِجبدا ُابن ي   کًحک ثًدن ثىگبٌ وعجی ثٍ کل ثبزار تّرٔا  ما

ثبزارَبْ ياقّٓ کمتر ثب ثبزار رقبثی کبمل اوىجب  دارو   ثىابثرأه  ثاراْ ؼىبظابٔٓ مبَٕای ي ظابزمبن      

رٌ ؼ ٌ اظی  لاريرْ  ثبزارَبْ ياقّٓ مّٕبرَبْ دٔگرْ جس آوحٍ در وٍرٍٔ رقبثی وئًکالظٕک اؼب

 رظ نثٍ وٍر مٓ

 از دي دٔ گبٌ متفبيت مًرد ثررظٓ قرار گرتتٍ اظی  «رقبثی»ياشٌ 

 ؛رقبثی ثٍ ِىًان ٔک ظبختبر -3

 نرقبثی ثٍ ِىًان ٔک ترآٔى  -1

در دٔ گبٌ ايل کٍ در مکتت وئًکالظإک اظای  رقبثای تًـإفٓ از ظابختبر ـاىّی تّرٔا         

در مقبثل در دٔ گبٌ ديم  رقبثی ثر خعت تغٕٕر مًقّٕی رقجب َبْ اوفرادْ ي ؼًد وٍ تًـٕ  ثىگبٌ مٓ

 ن(3191پٕؽٍ )ـ ارٔٓ ي وًخ ؼًدگٕرْ مٓاو ازٌ
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 71 ي 3 َای شمارٌبی تم  سال اقتصادی مجیٍ 31

 

کاٍ ثاٍ    واًر  َمبنگٕرْ مجبرزٌ ي رقبثی وقػ ثعٕبر مُمٓ دارد در ؼکل َب ثىگبٌئصگٓ  درياقُ

ٓ َبٔٓ کاٍ تّابدل را تًـإ     اِتقبد ثبمًل  اظتفبدٌ از ياشٌ ٌ   کىىا   ما َابٔٓ کاٍ تغٕٕارات    ثبٔا  ثاب ياش

( وٕس رقبثی را 3980) کَٔب( ي 3988) ترٕؼًمپدَى  جبٔگسٔه ؼًو ن اقتفبدْ را مًرد تًجٍ قرار مٓ

ٓ ترأى ى پًٔب تّرٔ  کردو  کٍ در آن ريغ ؼاًو ن ؼاًمپٕتر   َبْ تً ٕ  ي مخفًآت ثرتر مّرتٓ ما

 ندَ  مٓرا ثٍ ترأى  رقبثی وعجی  «تفرٔت آترٔىى ٌ»اـىالخ 

تًان از دي دٔا گبٌ أعاتب ي پًٔاب ماًرد ثررظآ قارار داد ي در َار دٔا گبٌ         ثىبثرأه رقبثی را مٓ

ْ  ؼابخؿ َبٔٓ ثراْ مٕسان رقبثی در وٍر گرتین در دٔ گبٌ أعاتب  ؼبخؿ تمرکاس مّٕابر اـا ٓ     َاب

 ؼًو  تقعٕم مٓ آٔى  کٍ ثٍ دي دظتٍؼىبظبٔٓ ظبختبر ثبزار ثٍ ؼمبر مٓ

ٌ ٌ کىى أ ٌ ثٕبن تمرکس ک ٓ  أه ن3 َابْ ثرتار ثاٍ ارزغ کال تً ٕا ات در      وعجی ارزغ تً ٕ  ثىگاب

کٍ حٍ وعاجتٓ از کال تً ٕا ات کؽاًر در اختٕابر تّا اد مخا يدْ         دَ  مٓکؽًر اظی ي وؽبن 

تمرکس ٔبتتٍ اظین أه وعجی ث ين تًجاٍ ثاٍ ـاىّتٓ کاٍ      َب ثىگبٌثىگبٌ ثرتر( از  388ٔب  18مثال  )

 ؛ؼًدمخبظجٍ مٓ کىى  مٓی در آن تّب ٕ َب ثىگبٌ

ٌ  تمرکس ـىّتٓ  أه وًَ تمرکس  ثٍ ثٕبن دقٕق ن1 ٍ  تر  درجٍ تمرکاس ثىگاب کىىا ٌ در ٔاک   َابْ ِرلا

 َاب  ثىگبٌثبزار ي ٔکٓ از ِىبـر مُم ظبختبر ثبزار اظی کٍ در ثررظٓ آن  ثرخالف تمرکس ک ٓ  

 َاب  ثىگبٌثبزار ثٕه  گٕرو ن تمرکس ـىّتٓ وخًٌ تقعٕمدر ٔک ـىّی خبؾ مًرد ثررظٓ قرار مٓ

 ن(3198ـ رأٓ دَ  ) مٓرا وؽبن 

ا  ( در دٔ گبٌ أعتب ثراْ قمبيت در مًرد وًَ ظبختبر ٔک ثبزار )مٕسان رقبثای ي اوخفابر( ريغ   

َبْ تّبل در ثبزار ي ظاپط  مىىقٓ أه اظی کٍ ثٍ دي مقً ٍ تًجٍ ؼًد  ايل  تّ اد مؤظعبت ي ثىگبٌ

 .َب ثىگبٌوخًٌ تًزُٔ ثبزار ثٕه أه 

 گٕرْ تمرکس در ٔک ثبزار ٔب ـىّی ثبٔ  ظٍ وکتٍ مؽفؿ ثبؼ  در او ازٌ

ٌ     ثر اظابض تّٕٕه خ يد ثبزار مًرد ثررظٓ  ّٔىٓ أىکٍ  ن3 َابْ  ٔاک ريغ قبثال قجاًل  ثىگاب

 ثى ْ ؼًو نمفت   در ثبزارَبْ مفت   تقعٕم

 ي ثبزار ارزٔبثٓ ؼًدن َب ثىگبٌاوتفبة متغٕرْ کٍ ثر خعت آن  او ازٌ  ن1

 ن(3199بة ؼبخؿ آمبرْ مىبظت )خ اداد کبؼٓ اوتف ن1
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 37   بزرسی پًیایی صىؼت بیمٍ در ایزان با رَیافت سوجیزٌ مارکًف

 

ثٍ أه ياخ َبْ تجبرْ ثٍ ِىًان مًجًدْ زو ٌ ي پًٔب وگبٌ  َب ثىگبٌة( دٔ گبٌ پًٔب ثب تًجٍ ثٍ تغٕٕر 

 کى نمٓ

 مفًُم پًیایی یک صىؼت .8-3

  ٓ تاًان آن را تغٕٕار در ظابختبر ثابزار     پًٔبٔٓ ـىّی  ٔکٓ از وٕريَبْ مخرک اقتفبدْ اظی کاٍ ما

َابْ اقتفابدْ مؽافؿ    تغٕٕارات در ظابختبر تّب ٕای   ٍ ٔ  ومًدن رؼ  ي تًظٍّ اقتفبدْ ثٍ يظٕ تّر

تغٕٕارات اقتفابدْ متغٕار    ٍ (ن در مجبخث اقتفبدْ  مجخث پًٔبٔٓ ثٍ مىب ّا 1889تً کرٔىگب  ؼًد )مٓ

تفابيت ي تغٕٕار َمابن متغٕار وآ      ٌ دَىا  پردازدن پًٔبٔٓ ٔک متغٕر وؽابن مًرد وٍر در گیر زمبن مٓ

أه اخاتالف  ثاب خب ای مى اًة ي ث ى ما ت ٔاب خب ای         مّمًآ َبْ مفت   اظی کٍ َب ي ديرٌ بلظ

ثاب تًجاٍ ثاٍ     3  کٕاًز 3990(ن در ظابل  3193ـ رازٓ ي مىاًحُرْ  ؼًد )ٔکىًاخی در وٍر گرتتٍ مٓ

  ثٍ أه ياخ َبْ تجبرْ ثٍ ِىًان مًجًدْ زو ٌ ي پًٔب وگرٔعی ي ثب أاه دٔا گبٌ ظاٍ    َب ثىگبٌتغٕٕر 

 ترآٔى  زٔر را تّرٔ  ومًد 

 ٌ؛َب )يريد ي خريج( تً   ي مرگ ثىگب 

 ٌ؛َبْ مًجًد )تخرک(معٕر زو گٓ ثىگبٌ  ّٔىٓ تغٕٕر در او ازٌ ي ظُم ثىگب 

 ٌن(3990)کًٕز  َبٔٓ کٍ ِم ٌ ظُبم را دارو کىى ٌ؛ ثىگبٌ َبْ کىترلاوتقبل ق رت ثٕه ثىگب 

ؼاًد  رؼا  ي تًظاٍّ اقتفابد ثاٍ      ثبزار تّرٔ  مٓ در أه دٔ گبٌ پًٔبٔٓ ـىّی تغٕٕر در ظبختبر

 (1889ؼًدن )تً کرٔىگب  َبْ اقتفبدْ مؽفؿ مٓيظٕ ٍ تغٕٕرات در ظبختبر تّب ٕی

ي معٕر زو گٓ ثىگبٌ  ّٔىٓ تغٕٕر در او ازٌ ي ظاُم   َب ثىگبٌتً   ي مرگ ايل )مًرد  1از َرک ام 

ٔبٔٓ ثٍ کبر ثاردن در ياقّٕای ي تجرثاٍ دٔا ٌ     تًان ثٍ ِىًان ؼبخفٓ ثراْ پًَبْ مًجًد( را مٓثىگبٌ

ٌ مٓ ٌ  ؼًد کٍ ثٕؽتر ثىگاب ٓ   َابْ کًحاک را ثعإبر کمآ ثار     تاأثٕر ؼاًو  کاٍ   اوا ازْ ي يارد ثابزار ما

رؼ  اقتفبدْ تىُب زمبوٓ مُام ي قبثال    ريْ او ازْ ي يريد ترآٔى َبْ اقتفبدْ دارو ن اثر مثجی راٌ

  ّٔىآ تغٕٕار اوا ازٌ ي    (ة)ثبقٓ ثمبوى  ي رؼ  کىى ن در وتٕجاٍ  ترآٔىا     َب ثىگبٌمؽبَ ٌ اظی کٍ أه 

 ن(3990)کًٕز   َبظی آناز يريد  تر یٕپراَم  ظُم ثبزار

 

                                                             
1. Caves 
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 71 ي 3 َای شمارٌبی تم  سال اقتصادی مجیٍ 33

 

 پذیزیارتباط تحزک ي رقابت .8-8

رؼا    َاب  ثىگبٌؼًو   ثرخٓ از او ازْ ي يارد ثبزار مَٓبْ ج ٔ  زٔبدْ راٌدر ٔک اقتفبد پًٔب  ثىگبٌ

ي  کىىا   مٓکٍ لرر  کىى  مٓٔبث ؛ ثّمٓ دٔگر اتی در ثبزار اتسأػ مٓ َب آن  ظُم ي او ازٌ کىى  مٓ

ؼًو ن أه ترأى َب ي ظروًؼتٓ کٍ در مججًر ثٍ کبَػ ظُم ي او ازٌ خًد ٔب وُبٔتب  خريج از ثبزار مٓ

 داردن َب آنپیٔرْ خًرد ثعتگٓ ثٍ ِم کرد ثىگبٌ ي مٕسان رقبثیرقم مٓ َب ثىگبٌثبزار ثراْ 

ٌ وتٕجٍ أه ترأى  تفرٔت خال   ٔک تغٕٕر َمٕؽگٓ در ترکٕات جمّٕای    َابْ  ي ظاُم  َاب  ثىگاب

َبٔٓ ثاب کٕفٕای   َمًارٌ در خبل اتسأػ اظین در خقٕقی ثىگبٌ َب ثىگبٌکٍ کٕفٕی متًظه  َبظی آن

ًو ن ثىابثرأه   ؼَبْ ثب کٕفٕی پبٕٔه دحبر رکًد ي خبرج مٓي ثىگبٌ کىى  مٓمبوى  ي رؼ  ثبآ ثبقٓ مٓ

وٍار  تًاو  ثٍ ِىًان ٔک ؼبخؿ رقبثی در اقتفابد ٔاب ـاىّی پًٔاب در     مٓ يکبر کعتپًٔبٔٓ ثبزار ي 

ؼًد  در خقٕقی  أه تغٕٕر ظبختبر ثبزار اظی کٍ اَمٕی داردن تغٕٕر در ظبختبر ثابزار ثُتارٔه    گرتتٍ

تٓ کٍ وًآيرْ ي تغٕٕر ي رؼ  ّٔىٓ يلّٕ  گٕرْ رقبثی ثبزارَب در يلّٕی پًٔبظیمّٕبر ثراْ او ازٌ

 ن(1889ؼًد )تً کرٔىگب  در وٍر گرتتٍ مٓ

کٍ گفتٍ ؼ   جُی تّٕٕه وًَ ظابختبر ٔاک ثابزار )مٕاسان رقبثای ي اوخفابر(  ثاٍ دي         وًر َمبن

ٌ َبْ تّبل در ثبزار ي وخًٌ تًزٔاُ ثابزار ثإه أاه     مقً ّ تّ اد مؤظعبت ي ثىگبٌ تًجاٍ ؼاًدن    َاب  ثىگاب

ٓ  گٕرو  ي در زمرٌ ؼبخؿتخرک َر دي جىجٍ را در ثرمٓ َبْ ؼبخؿ گٕروا  کاٍ أاه    َبٔٓ قارار ما

 ن(3191 )ـ رأٓ  کىى  مٓگٕرْ او ازٌ ٓخًث ثٍتغٕٕر در ظبختبر ثبزار را 

َبْ مفت فٓ را ثٍ ِىًان ؼبخؿ تخرک مّرتٓ  ثراْ أه مىٍاًر  پصيَؽگران  مّٕبرَب ي مقٕبض

ٍ    از 3991ج  در ظبل اظتفبدٌ کردو   اکمٕىبرٔ  ي ترَ کردوا ن أاه ؼابخؿ     3لارٔت َمجعاتگٓ رتجا

ٓ    را در ديرٌ َب ثىگبٌرتجٍ  ٓ  3991کىا ن دٔاًح ي ظإ جر )   َابْ مفت ا  مقبٔعاٍ ما  ٓثجابت (  ؼابخؿ ثا

در دي وقىااٍ از زماابن را  َااب ثىگاابٌکااٍ ٔااک اوخااراف از مٕاابوگٕه يزواآ وعااجی ظااُبم   1وبپبٔاا ارْ()

َاب  ل تغٕٕر ثبزار را ثٍ يظٕ ٍ مجمًَ ظاُبم ثابزار يريد ي خاريج   کى   ٔب ثٍ ِجبرتٓ  کگٕرْ مٓ او ازٌ

( ثاب جماُ کاردن قا ر مى اق      3990گٕرد را ثٍ ِىًان ؼبخؿ تخارک قارار دادوا ن کٕاًز )    او ازٌ مٓ

)اؼاتغبل  مخفااًل( در ظاىخ دي ديرٌ ي تقعإم کاردن آن ثار جماُ ظااىخ        َاب  تّب ٕای تفابيت ثإه   

                                                             
1. Rank correlatin coefficient 
2. Instability index 
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 38   بزرسی پًیایی صىؼت بیمٍ در ایزان با رَیافت سوجیزٌ مارکًف

 

ؼًد  تخرک را اظتفبدٌ مٓ َب ثىگبٌَبْ از ر ظُبم مجمًَکٍ ثراْ تخرک د در اي ٕه ديرٌ َب تّب ٕی

ثٍ يظٕ ٍ  ؼ ٌ ظبختٍتخرک  َبْ ؼبخؿزوجٕرٌ مبرکًف ي  ( ريغ1888کبوتر )گٕرْ ومًد ي او ازٌ

 آن را ثٍ کبر گرتین

مابرکًف ي ؼابخؿ تخارک    ٌ در أه مىب ٍّ جُی ثررظآ تخارک ي پًٔابٔٓ از ريغ زوجٕار    

 اظتفبدٌ ؼ ٌ اظین اوتقبلاز مبترٔط  آم ٌ دظی ثٍ

 ٌ مارکًفسوجیز .8-3

مبرکًف  ٔک ظٕعتم رٔبلٓ اظی کٍ در آن اوتقبل از ٔک خب ی ثٍ خب ای دٔگار ـاًرت    ٌ زوجٕر

گٕرد ي تّ اد أه خبآت قبثل ؼمبرغ اظین زوجٕرٌ مبرکًف ٔک ترأى  تفبدتٓ ثا ين خبتٍاٍ   مٓ

اظی ث ٔه مّىٓ کٍ تًزُٔ اختمبل ؼروٓ خب ی ثّ  تىُب ثٍ خب ی تّ ٓ ثعتگٓ دارد ي ثٍ يقابُٔ قجال   

از آن ياثعتٍ وٕعین أه وًَ ث ين خبتٍٍ ثًدن خبـٕی مبرکًف وابم داردن زوجٕارٌ مابرکًف ٔاک     

ى  تفبدتٓ گععتٍ در زمبن ثب خبـٕی مبرکًف اظاین ٔاک ترأىا  تفابدتٓ گععاتٍ در زمابن       ترأ

ؼبمل ظٕعتمٓ اظی کٍ در َر مرخ ٍ در خب ی خبؾ ي مؽففٓ قرار دارد ي ثٍ ـًرت تفبدتٓ در 

ٓ ن مراخل اغ ت ثٍ ِىًان  خٍٍدَ  مَٓر مرخ ٍ تغٕٕر خب ی  ؼاًو  ي آ   َبْ زمبوٓ در وٍر گرتتٍ ما

را تبـ ٍ تٕسٔکٓ ٔب َر متغٕر گععتٍ دٔگرْ در وٍار گرتاین خبـإی مابرکًف ثٕابن       َب آنتًان مٓ

تًزُٔ اختمبل ؼروٓ ثراْ ظٕعتم در مرخ ٍ ثّ  تقه ثٍ خب ی تّ ٓ ظٕعاتم ثعاتگٓ دارد    کٍ کى ٓ م

ٓ       ي ثٍ خب ی کىا ن ثاٍ واًر ک آ     َبْ قجل ثعتگٓ و ارد حاًن ظٕعاتم ثاٍ ـاًرت تفابدتٓ تغٕٕار ما

 اْ خبؾ در آٔى ٌ غٕرممکه اظی جٕرٌ مبرکًف در وقىٍخب ی زو ثٕىٓ پٕػ

 ياثعتٍ اظی را در وٍر ثگٕرٔ    tکٍ ثٍ زمبن x متغٕر تفبدتٓ

*          +    
 n اْ از أه متغٕرَبْ تفبدتٓ را ترآٔى  تفبدتٓ مٕگًٔى ن در خب ی ک ٓ اختمبل أىکٍمجمًٍِ

اختٕبر کى   ياثعتٍ ثٍ ک ٍٕ مقبدٔر متغٕرَبْ تفبدتٓ     مق ارْ ثراثر ثب    امٕه متغٕر تفبدتٓ ّٔىٓ

 قجل از آن اظین پط در خقٕقی ٔک اختمبل ؼروٓ ثٍ ـًرت زٔر مًرد ثخث اظی 

  (     |                   ) 
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َب را در وٍر ثگٕرد ثعٕبر دؼًار خًاَ  ثًد  امب در ثعإبرْ  مخبظجٍ م  ٓ کٍ ثتًاو  أه ياثعتگٓ

  تقاه ثاٍ مقا ار قج آ آن متغٕار      دَا   مًٓارد مق ارْ کٍ ٔک متغٕر تفبدتٓ ثٍ خًد اختفبؾ از م

 تًان راثىٍ ثبآ را ثٍ ـًرت ظبدٌ زٔر وًؼیّٔىٓ مٓ؛ ثعتگٓ دارد

 (     |         )   

ئصگآ زٔار    1ثب ثٕبن أه مىب ت  مىًٍر از ترآٔى  مبرکًف  ترآٔى  تفابدتٓ اظای کاٍ داراْ    

 :ثبؼ 

 ؛َبْ ممکه مخ يدتّ اد وتبٔج ٔب يلّٕی ن3

 ؛وتٕجٍ ٔب يلّٕی در َر ديرٌ تقه ياثعتٍ ثٍ وتٕجٍ ديرٌ قجل ثبؼ  ن1

 َب وٓ زمبن ثبثی داؼتٍ ثبؼ ناختمبآت مرثًن ثٍ تغٕٕر يلّٕی ن1

    ٓ ؼاًدن  اگر ٔک ترآٔى  مبرکًف مجمًٍِ وتبٔج قبثل ؼمبرغ ؼًد زوجٕارٌ مابرکًف وبمٕا ٌ ما

را ياثعتٍ ثاٍ يلإّی آن در ٔاک ديرٌ        ؼ   مبرکًف متغٕر تفبدتٓ کٍ تًلٕخ دادٌ وًر َمبن

ٌ           ,     ,… ,  ي معاتقل از       قجل ّٔىٓ ياثعتٍ ثاٍ   تار ثاٍ   مّرتآ کاردن ثاراْ ثٕابن ظابد

 ؤًعٕم ـًرت زٔر مٓ

 (    |      ) 

َابْ مًجاًد   تمبم خب ای ثٍ  i أه ٔک ثردار اختمبل ظىرْ اظی کٍ َر اوتقبل ممکىٓ از خب ی

 دارٔم  i   ثٍ وًرْ کٍ ثراْ َردَ  مٓدر ظٕعتم را وؽبن 

∑     

 

   

 

َبْ مبرکًف مىب ٍّ ترأى َبٔٓ اظی کٍ اگار خب ای تّ آ مّ اًم ثبؼا   آٔىا ٌ       َ ف زوجٕرٌ

َبْ ثعٕبرْ ثب حىإه  ترأى   معتقل از گیؼتٍ آن اظی کٍ در وجّٕی  رٔبلٓ ي ِ ًم اجتمبِٓ مثبل

      ٓ تاًان آن را ٔاک ظٕعاتم مّابدآت     ئصگٓ يجًد دارو ن ثب تًجاٍ ثاٍ مفُاًم زوجٕارٌ مابرکًف  ما

ٓ    تفبل ٓ درجٍ ايل مّرتٓ کرد کٍ يلّٕی کىا ؛ ّٔىآ   َبْ مفت   را وٓ زمبن ثاٍ َام مارتجه ما

کاردن   تًان َمگرا ٔب ياگرا ثًدن آن را در وًل زمبن ثررظٓي مٓ دَ  مٓتغٕٕرات را وٓ زمبن وؽبن 

قٕقی  أه ترآٔى  خرکی در ٔک ظٕعتم  از خب تٓ ثٍ خب ی دٔگر ثٍ َمراٌ اختمبآت مرتجه ثب در خ

خب ای  ما ل زوجٕارٌ مابرکًف      n َر اوتقبل اظی کٍ ثٍ ِىًان زوجٕرٌ ؼىبختٍ ؼ ٌ اظاین ثاب يجاًد   
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ٓ  n*n پبرامتر خًاَ  داؼی کٍ در ٔک مبترٔط اوتقبل ٍ ؼاًو ن تفمإه زدن أاه    حٕ ٌ ما از  َاب  درأا

 ريدنَب ثراْ رظٕ ن ثٍ ظؤاآت گًوبگًوٓ ثٍ کبر مٓظٓ دادٌثرر

 ماتزیس اوتقال -8-3

ٓ َبٔٓ کٍ ثٍ أه تغٕٕر خب یتغٕٕرات خبآت ظٕعتم  اوتقبل ي اختمبل ؼاًو   اختمابل   َب وعجی دادٌ ما

را َب  ثٍ وًر کبمال  ٔاک زوجٕارٌ مابرکًف     َب ي اختمبل اوتقبلاْ از خب یاوتقبل وبم دارو ن مجمًٍِ

  مابترٔط  دَا   مٓزوجٕرٌ مبرکًف وؽبن  را در ن مبترٔعٓ کٍ اختمبل تغٕٕر يلّٕیکىى  مٓمؽفؿ 

 ئصگٓ اظی  1وبمٕمن أه مبترٔط داراْ اوتقبل مٓ

   ختمب  مرثُ اظینردٕگٓ م در ثرَب را از آوجب کٍ َمٍ يلّٕی ن3

 نکىى  مٓثٕبوگر اختمبآت َعتى   ِ دْ را ثٕه ـفر ي ٔک اختٕبر  َب درأٍحًن  ن1

 جمُ ِىبـر َر ظىر ختمب  ثراثر ثب ٔک اظین ن1

مبترٔط اوتقبل اظتفبدٌ از تراياوآ وعاجٓ اظای ّٔىآ      َْبٍ ٔدراَبْ تفمٕه کآ از ثُترٔه ريغ

ثٍ ريْ تّ اد کل مؽبَ ات ثاراْ خرکای    j ثٍ يلّٕی i تّ اد مؽبَ ات ثراْ خرکی از يلّٕی

 ( 3910)اد مه  ثٍ َمبن يلّٕی ٔب َر يلّٕی دٔگر  i از

    
   

∑    
 
    

  

 ٍخب ی مفت   در وٍر ثگٕرٔم کٍ در مجمًِ n در X اگر ٔک ترآٔى  تفبدتٓ

I  {1,2,…,n}يجًد دارد کٍ أه ترآٔى  از خب ی   i   ثاٍ خب ای j      تغٕٕار خب ای دادٌ اظاین ثاب

آن  ٍٔا درارا کٍ َر  n*nؼًد مبترٔط اوتقبل يجًد دارد  مٓ p ترق أىکٍ َمٕؽٍ ٔک اختمبل ثبثی

 :ؼًد را ثرآيرد کردثٍ ـًرت زٔر تّرٔ  مٓ

     (    |      )                 ∑   
 

       

ٓ   کٍ أه اختمبآت مىبثق ثب ترمًل ثبآ  ٍ ؼاًدن  مخبظاجٍ ما ْ  درأا ريْ قىار اـا ٓ اختمابل     َاب

ِىبـار ريْ قىار اـا ٓ مابترٔط اوتقابل ثاسرگ        دَى ن اگار يلّٕی ثبثی در وًل زمبن را وؽبن مٓ

دَى ٌ تمبٔل ثراْ مبو ن در َمبن يلّٕی خبؾ  در ديرٌ ثّ  اظی ي اگر ِىبـر غٕر  -ثبؼى   وؽبن

از قىر اـ ٓ  ثسرگ ثبؼى   گرأػ زٔبد ثراْ خرکی از خب تٓ ثٍ خب ی دٔگر ثٕه دي ديرٌ را وؽبن 

ٔر ِىبـر خبرج از قىر اـا ٓ در ثراثار مقابدٔر    تخرک يزن دادن ثٍ مقبد َبْ ؼبخؿن َ ف دَ  مٓ

 ن(1888ِىبـر ريْ قىر اـ ٓ اظی )کبوتر ي کريگر 
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 سوجیزٌ مارکًف: 3حالت پایذار .8-3

ْ ٔى آخقٕقی ثردر کٍ ت ث ى م در مب اؼتٍ ثبؼى  د داکًرؼ  ٔب ت رم ٌکًتب درظی اممکه ٌ ثىگب

از ثّمٓ اْ ثرؼا ن  ؼتٍ ثباو ْ ٔگر تغٕٕرد بَْا  ثىگبٌوعجی ثٍ   ظیآن امىفٓ ي مثجی ات ٔه تغٕٕراز ا

ْ  زوجٕاارٌ  يلاإّی ثٍ ٔک ٌ وجٕرن زظٕ ل رختمبالّٕی يتغٕٕر دْ ٔباد زتّ از پط ف  کًرمب َااب

کٍ ار دارد لّٕی پبٔ َااااابْ يٌ وجٕرف  زکًرمبٌ وجٕرد دارد  زجًي ٍٕ ايلّٕی از يمعتقل ؾ خب

    π مبترٔط اوتقبل در تعبيْ زٔر ـ   کى  کٍ رْ ؼتٍ ثبؼ  ثٍ وًد داجًي πدار ٔک ثر

ان ٔه ث اظین دار اثرد ثر ثب خًاثرآن خبـل د  ؼًة لرل وتقبامبترٔط در گر اکٍ دارْ ثر

َ  اوفًْ تغٕٕراز آن ثّ  ْ َبٌ ي در ديرٌثبثی ؼ ل وتقبامبترٔط   ٔه خب یاثٍ ن ظٕ رمّىبظی ثب 

 ن(1833 ًو ظْ ي اث  )د دکر

 شاخص تحزک .8-1

ٓ   َبْ ؼبخؿثرخٓ اقتفبدداوبن   داوىا   تخرک را يزن دادن ثٍ مق ار ي اَمٕی ِىبـر قىر اـا ٓ ما

ٓ َابْ اوتقابل از  خابي تخارک را وٕاس آظابن       ثى ْ متفبيت مبترٔطکٍ امکبن رتجٍ )کابوتر ي   کىىا   ما

تخرک ثاٍ ِىاًان ٔاک     َبْ ؿؼبخثب داؼته مبترٔط اوتقبل اگر َ ف أه ثبؼ  کٍ ن (1888کريگر 

 گٕرو  ـفر تب ٔک در وٍر مٌٓ اظکب ر ياقّٓ پًٕظتٍ تّرٔ  ؼًد  آن را ِ دْ در ثبز

 ( )  ,   - 

ٌ ٔاک  را را  P  اظی کٍ مابترٔط اوتقابل  ( ) ٔک ؼبخؿ تخرک  ٔک تبثُ از اختمبل اوتقبل

( )  کى  ي ثٍ کمک ِ د ترظٕم مٓ مبترٔط ٔکٍ ثب ِىبـر   I)مبترٔط  کىٕمتفعٕر مٓآو آن ر  

تخرکٓ کبمل مبرکًف ثب ثٌٓ دَى ٌ ٔک زوجٕرأه مبترٔط وؽبن نقىر اـ ٓ ٔک ي ثقٍٕ ـفر اظی(

 ن(3909)گًٔک ي مبرؼبل  اظی

 ؼًد از مبترٔط اوتقبل مّرتٓ مٓ آم ٌ دظی ثٍدي ؼبخؿ تخرک 

 وعجیتر رگثسْ َبلوتقبثٍ اکٍ را دارد ٔه قبث ٕی أه ؼبخؿ   ا1ؼبخؿ ثبرتً ًمًٕ ن3

يزن  1ثااااٍ  3خب اااای  ل ازوتقبأک ل  مثبان ِىًثااااٍ َ  ْ دثٕؽتريزن کًحکتر ْ َبلوتقباثٍ 

 داردن 1 ثٍ 3ثبآترْ وعجی ثٍ ٔک اوتقبل از خب ی 

                                                             
1. Steady State 
2. Bartholomew’s Index 
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  ( )  ∑  
   

∑   
   

|   | 

 اختمب ٓ اظی کٍ اوتٍابر دارٔام در ث ى ما ت     i   اختمبل ثبثی خب ی3 ثردار اختمبآت ثبثی   

 يلّٕی قرار گرتتٍ ؼًدن در آن

ظی دلّٕی ثٍ يَر ن در مبو ر وتٍبت امًوٕک م رمٕبوگٕه َبض مّکًاز   کٍ 1ؼاابخؿ اثاار  ن1

 ٔ نآمٓ

  ( )  
       ( )

   
 

ل وتقبا َااابْ مااابترٔطاْ از مجمًٍِاْ ثرد  مٓگٕرد ٔک ثٍ خًي ثٕه ـفر ارْ ٔه تبثُ کٍ مق ا

از ثٕؽتر ک خر    مبترٔطدر آن کٍ رْ ثٍ وًآيرد  َم مٓاترک را تخري  خبْ از تجٍثى ن رمکبا

ؼبخؿ از تر رگثس   مرتجه ثب مبترٔط ک گر ؼبخؿ تخر  اَ دمٓن وؽبرا     مبترٔط

 .ثٕؽتر ثبؼ     از مبترٔط آم ٌ دظی ثٍ

 محاسبات ي وتای . 3

ٌ   در رئکرد پًٔب  رقبثی را ثٍ ِى گٕارْ   ًان ٔک ترآٔى  مّرتٓ ي ثر خعت تغٕٕر مًقّٕای رقجاب اوا از

او ازْ ي يارد  َبْ کًحک راٌکى  کٍ  ثىگبٌ در أه دٔ گبٌ  ثرخعت وتبٔج تجرثٓ ثٕبن مٓ ؼًدنمٓ

ٌ   تأثٕرؼًو  کٍ ثبزار مٓ اوا ازْ ي يريد ريْ   ثعٕبر کمٓ ثر ترآٔى َبْ اقتفبدْ دارو ن اثار مثجای را

ثراْ َر  ثبقٓ ثمبوى  ي رؼ  کىى ن َب ثىگبٌُب زمبوٓ مُم ي قبثل مؽبَ ٌ اظی کٍ أه رؼ  اقتفبدْ  تى

ثىگبٌ در َر ديرٌ أه امکبن يجًد دارد کٍ رؼ  کىا  ٔاب واسيل کىا   کاٍ أاه خرکابت ي تغٕٕار در         

أه پاصيَػ ثاب    زو ن پیٔرْ ـىّی را رقم مَٓبْ مًجًد در ـىّی  تخرک ي رقبثیثىگبٌ يلّٕی

پایٔرْ ي مٕاسان    مبرکًف ي مبترٔط اوتقبل  ثاٍ ثررظآ رقبثای   ٌ پًٔب ي ثب اظتفبدٌ از ريغ زوجٕروگبٌ 

     ٓ ظابزْ مٕاسان    تخرک ـىّی ثٕمٍ در ثفػ خفًـٓ أران پرداختاٍ اظاین ظاپط در جُای کما

    ٌ أاه مٕاسان    ث ى ما ت ما ت ي   تخرک از ؼبخؿ تخرک ثابرتً ًمًٕ اظاتفبدٌ ي در دي خب ای کًتاب

ٍ تً ٕا ْ ثىگابٌ ثاٍ خاق ثٕما     ٍ ثىگبٌ وعجی خق ثٕمٌ اْ أه مىًٍر  ؼبخؿ او ازمقبٔعٍ ؼ ٌ اظین ثر

ثىگابٌ  ظاُم آن در ثابزار    ٌ َبْ خبلر در ـىّی در آن ظبل اظین تغٕٕار در اوا از  تً ٕ ْ کل ثىگبٌ

                                                             
1. The Vector of Stationary Probabilities 
2. Trace Index 
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َبْ مرثًن ثٍ أه تخقٕق از ظب ىبمٍ ثٕمٍ مرکسْ أران اظتفراج ؼ ٌ اظین تمابم  ومبٔ ن دادٌتّٕٕه مٓ

آمبرْ ٍ او   جبمّدر ـىّی ثٕمٍ خمًر داؼتٍ 3190تب  3109َبْ َبْ خفًـٓ  کٍ وٓ ظبلثىگبٌ

ثىگبٌ  آظٕب  ا جرز  داوب  پبرظإبن  م ای  مّ ام  رازْ  کابرآترٔه       39دَى  کٍ مؽمًل را تؽکٕل مٓ

َب ي ظُم ؼًدن ثب تًجٍ ثٍ دادٌظٕىب  أران مّٕه  امٕ   خبتً  دْ  ظبمبن  ؤًه  پبظبرگبد ي مُٕه مٓ

درـا (    1)زٔار     حُبر يلّٕی تّرٔ  گردٔ ن يلّٕی ايل  ظُم ثبزار خٕ ٓ کام َب ثىگبٌاز ثبزار 

درـ (  يلإّی ظاًم  ظاُم     38درـ  ي کمتر ٔب معبيْ  1)ثٕؽتر از  يلّٕی ديم  ظُم ثبزار کم

 زار ثبآدرـ ( ي يلّٕی حُبرم  ظُم ثب 18درـ  ي کًحکتر از  38تر از  )ظُم ثسرگ ثبزار متًظه

 ندرـ ( 18)معبيْ ٔب ثسرگتر از 

 7831-7833َای ی بیمٍ در سالَا شزکتسُم فزيش  .7جذيل 

 ثىگبٌ/ ظبل 09 00 09 98 93 91 91 98 91 99 99 90

391/8 391/8 391/8 303/8 309/8 399/8 181/8 130/8 111/8 111/8 119/8 119/8  آظٕب 

 ا جرز 311/8 319/8 339/8 311/8 330/8 339/8 319/8 389/8 311/8 389/8 899/8 893/8

 داوب 311/8 318/8 393/8 388/8 339/8 311/8 381/8 311/8 381/8 313/8 318/8 310/8

 پبرظٕبن 381/8 311/8 331/8 381/8 388/8 333/8 389/8 339/8 331/8 890/8 899/8 801/8

 م ی 893/8 890/8 899/8 881/8 811/8 819/8 811/8 819/8 /818 818/8 819/8 819/8

 مّ م 819/8 899/8 813/8 811/8 818/8 810/8 819/8 893/8 893/8 819/8 891/8 899/8

 رازْ 883/8 811/8 810/8 819/8 811/8 813/8 881/8 880/8 811/8 883/8 819/8 818/8

 کبرآترٔه 813/8 818/8 893/8 381/8 819/8 899/8 810/8 898/8 818/8 880/8 881/8 819/8

 ظٕىب 881/8 880/8 819/8 889/8 819/8 891/8 819/8 819/8 819/8 818/8 811/8 810/8

 أران مّٕه 888/8 888/8 881/8 881/8 889/8 889/8 889/8 831/8 819/8 818/8 838/8 889/8

 امٕ  883/8 888/8 883/8 883/8 883/8 881/8 881/8 881/8 881/8 881/8 881/8 881/8

 خبتً 889/8 888/8 881/8 881/8 881/8 881/8 881/8 881/8 881/8 881/8 888/8 883/8

 دْ 810/8 819/8 818/8 889/8 899/8 839/8 813/8 811/8 888/8 331/8 319/8 330/8

 ظبمبن 839/8 839/8 819/8 813/8 819/8 819/8 819/8 818/8 811/8 811/8 819/8 888/8

 ؤًه 839/8 811/8 819/8 883/8 889/8 810/8 813/8 811/8 818/8 813/8 818/8 819/8

 پبظبرگبد 831/8 839/8 818/8 819/8 811/8 891/8 891/8 893/8 898/8 808/8 809/8 898/8

 َبْ تخقٕق   ٔبتتٍمأخی
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 اتسار اظتبتب ي مت ت تفمٕه زدٌ ؼ ٌ اظینوتبٔج أه تخقٕق ثٍ کمک ورم

 ثٍ ظبل( َبْ ظبل)دادٌ م تمبترٔط اوتقبل کًتبٌ

[

                        
                        
                        
                        

] 

π  ,                                     -==  
                                                             

                                                           

                                                            

                                                                    

  ( )  ∑  
   

∑   
   

|   |        

       (          )         (           )                      

 ) اثت ا ي اوتُبْ ديرٌ( ث ى م تمبترٔط اوتقبل ي ؼبخؿ تخرک در 

[

                        
                        
                        
                        

] 

  ,                              - 
                                                         

                                                               

                                                        

                                                                 
  ( )  ∑      ∑       |   |= 0.516 

وؽابوگر  ) کٔا کٍ در مجبوٓ وٍرْ گفتاٍ ؼا   ؼابخؿ تخارک  ِا دْ ثإه دي خا          وًر َمبن

تخرکٓ کبمل( اظی ي وسدٔک ثًدن أه ؼبخؿ ثٍ ٔک ـفر )وؽبوگر ثٓتخرک ي رقبثی کبمل(  ي 

ٍ ومبٔبوگر تخرک ي در وتٕجٍ رقبثی ثٕؽتر اظین ثر اظبض مؽبَ ات ي وتابٔج    خرکای   آما ٌ  دظای  ثا

ٍ م ت ثًدٌ اظین أه ث ان مّىبظای کاٍ   از کًتبٌـىّی ثٕمٍ در ث ى م ت ثٕؽتر  ظاُم وعاجٓ    اگرحا

او  در ـىّی ثٕمٍ ثبقٓ ثمبوى  ثٍ ـاًرت ظابل     تًاوعت90ٍتب  09 َبَْبْ ثٕمٍ کٍ در وًل ظبلثىگبٌ

ٓ   ث ى م تکى  امب در ثٍ ظبل تغٕٕر حى اوٓ ومٓ ٌ   ثٍ و رت ثىگبَٓ دٔا ٌ ما  31 ؼاًد پاط از أاه دير

َابٔٓ مبوىا  آظإب  ا جارز  داواب ي پبرظإبن در تمابم        ٍ خًد ثبقٓ مبو ٌ ثبؼ ن ثىگبٌظب ٍ در يلّٕی اي ٕ
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ماًرد  ٌ   ظبل اوتُابْ دير 90در ظبل  َب آنَب جسء دارو گبن ثٕؽترٔه ثبزار َعتى  ي ظىخ تريغ  ظبل

 ٔکعبن اظین تقرٔجب   09در ظبل ؼريَ ديرٌ  َب آنثررظٓ ثب ظىخ تريغ 

اختمبل مبوا ٌ در يلإّی ايل اظاین أاه      ث ى م تي  م ت ًتبٌکثٕؽترٔه اختمبل در دي خب ی 

از ثابزار   َاب  آنَبْ کًحکٓ َعتى  کٍ ظاُم  َبْ کٍ در اثت اْ ديرٌ ثىگبٌث ان مّىٓ اظی کٍ ثىگبٌ

کمتر از پىج درـ  ثًدٌ اظی  در َمبن يلّٕی ثبقٓ خًاَى  مبو  ي مًتاق ثاٍ رؼا  وفًاَىا  ؼا ن      

کام  ) 1ي  3ثٕه يلّٕی  م ت کًتبٌدر  اگرحٍّٕه  امٕ   خبتً ي مُٕه  م ثٕمٍ أرانَبٔٓ مبوى  ثىگبٌ

اوا ن تىُاب   در اوتُبْ ديرٌ در يلّٕی اي ٍٕ ثبقٓ مبو ٌ َب آناو   امب اکثر ( در خرکی ثًدٌکم ٓ ٕخي 

کٍ از يلّٕی ٔک )خٕ آ کًحاک(  در اثتا اْ ديرٌ     اظیدْ ٍ مًرد وقك أه گفتٍ متّ ق ثٍ ثٕم

اْ  ؼبٔ  ثتًان گفی کاٍ  َبْ ثٕمٍرظ ن در مٕبن تمبمٓ ثىگبٌمتًظه( مٓظٍ )ثٍ يلّٕی  90در ظبل 

  درـ  1او  کٍ ظُم ثبزار خًد را از کمتر از ْ خفًـٓ ثًدٌَبثٕمٍ پبظبرگبد ي ثٕمٍ دْ  تىُب ثٕمٍ

رظابو ٌ اظای ي در آخار أىکاٍ ـاىّی ثٕماٍ در ثفاػ         90در ظابل  درـ   38 تقرٔجب ثٍ  09در ظبل 

َبٔٓ ثب ثٕؽاترٔه ظاُم ثابزار َمحىابن قاًْ ثابقٓ       ي ثٕمٍ عیٕوخفًـٓ از تخرک ثبآٔٓ ثرخًردار 

 مبوى نَبْ کًحک وٕس َمحىبن کًحک ي لّٕ  ثبقٓ مٓمبوى  ي ثىگبٌ مٓ

 گیزی ي پیشىُادَا وتیجٍ. 3

 جرٔبن او اخته ثٍ مب ٓ ؼبمل َبْياظىٍ ظًْ از ؼ ٌ ارازٍ مب ٓ اظت آل ؼًمپٕتر  خ مبت ثىب ثر

 ي ما ٔران  ثار ِم کارد   وٍابرت  ي ما ٔرٔی رٔعاک  کىتارل    اقتفبدْ  َبْارزٔبثٓ ورخ  او از پط

ْ  ي تًظٍّ گعترغ ثبِث مب ٓ  خ مبت ثفػ ورٔق از مب ٍٓ اظین تًظّ مجبدآت تعُٕل  اقتفابد

 يجًٌ جرٔبن تعُٕل از ورٔق وُبدَبْ مب ٓ  ظًْ از ؼ ٌ تراَم وق ٔىگٓ کٍ وخًْ ثٍ ؼ   خًاَ 

 خًاَا   اقتفبدْ تًظٍّ وُبٔی در ي مًجت رؼ  اقتفبدْ  َبْ پريشٌ ظرمبٍٔ اوجبؼی ظًْ ثٍ وق 

َبْ خ مبت ماب ٓ  داراْ اَمٕای ثعإبر اظای     ؼ ن ثىبثرأه ـىّی ثٕمٍ  ثٍ ِىًان ٔکٓ از زٔر ثفػ

ثعتٍ ثٍ ظالمی اقتفبد  مخٕه ظٕبظٓ  ترَىگٓ  اجتمابِٓ  آن َمبوى  َر ـىّی ياٍ کٍ رؼ  ي تًظّ

ثرخٓ اثسارَبْ خقًقٓ ي ا جتٍ يجًد رقبثی اظاین أاه مقب اٍ ثاب قجاًل تّرٔا         ْرٕکبرگ ثٍمىبظت  

رقبثی را ثٍ ِىًان ٔک ترآٔى   ثب وگبٌ پًٔب ثٍ ثررظٓ مٕسان تخرک ـىّی ثٕمٍ در ثفػ خفًـآ  

تًاوى  رؼ  کىى   ثبثی ثمبوىا  ي  در ـىّی ثٕمٍ  در َر ظبل مَٓبْ خبلر أران پرداختٍ اظین ثىگبٌ

         ٓ تًاوا  تابثّٓ تّا اد ياخا َبْ     ٔب وسيل ٔبثى  کٍ جُای خرکای ثىگابٌ ثاٍ ظامی رؼا  ٔاب واسيل ما
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َبْ تج ٕغبتٓ  يجًد قاًاوٕه  َبْ درمبوٓ  ياخ َبْ ظٕبظیگیارْ  ياخ َبْ پرداخی َسٔىٍ ظرمبٍٔ

ِتمبد مردم ي تّ اد اتراد تخای پًؼاػ ي ننن ثبؼا ن در ثررظآ مٕاسان        مٕسان اَب آني ا سام ثٍ اجراْ 

ٍ تخرک ـىّی ثٕمٍ در أران  مؽبَ ٌ گردٔ  کٍ مٕسان تخارک أاه ـاىّی     در کًتابٌ   خفاًؾ  ثا

پبٕٔه ثًدٌ اظی ي ظبختبر أه ـىّی ثٕؽتر ؼجٍٕ اوخفبر جى  جبوجٍ  کٍ ثٕؽترٔه ظُم ثبزار متّ ق ثاٍ  

ماًرد  ٌ َبْ ا جرز  داوب  پبرظإبن کاٍ در واًل دير   درـ  ي ظپط ثٕمٍ 19 تب 39ثٕمٍ آظٕب کٍ َمًارٌ 

ق رت حى اوٓ ثاراْ رؼا     َب ثىگبٌاو  ي مبثقٓ درـ  از آن را وفٕت خًد ومًدٌ 38 تب 9ثررظٓ ثٕه 

در رؼا  ي اتاسأػ ظاُم ي تغٕٕار      َاب  آناو ن ثب ثررظٓ خرکای ثٕماٍ پبظابرگبد ي دْ ي تاًان     و اؼتٍ

درمبوٓ ي  َبْ َسٔىٍَبْ َبْ تج ٕغبتٓ  پرداخیاْ ثب ظٕبظیَبْ ثٕمٍظی  ثىگبٌامٕ  ا يلّٕی خًد

َبْ ج ٔ  ي اتاسأػ  اْ  يريد ثىگبٌگیارْ  ِمل ثٍ تُّ ات ثٕمٍاتسأػ ي ثُجًد ياخ َبْ ظرمبٍٔ

َبْ ج ٔ  خفًـٓ در يلّٕی تخرک ي رقبثای ـاىّی ثٕماٍ ثُجاًد خبـال      اِتمبد مردم ثٍ ثىگبٌ

پیٔرْ ي تخرک ـىّی خًد معت سم پصيَػ دٔگارْ  از أه ًِامل ثر رقبثی رک امَگرددن ثررظٓ 

 ناظی

 

 مىابغ

ٍ  َبْ ؼرکیمب ٓ د ظٓ ِم کررثر ( 3191) ْوًريزاخم ْ  مًظٓ  مرتمٓ  - ٌ  پیٔرتتا در  ؼا 

 ن19-19ن( معتب)ز 8 ؼمبرٌ  ٔکمي  ظٓل ظب  َؽىبمّ ثٕمٍيپصدار تُران  ثُبرض ايرا  ثً

 گران  ثٕمٍ رٔعک ي گیاران ثٕمٍ رتبٌ ثر اثر رقبثی ( 3191) ِٓجبظٓ ثى آقبزادٌ  َبؼم  تبومٍ -

 ن183-130)تبثعتبن(   1ؼمبرٌ   ظبل َج َم  وؽرٍٔ تخقٕقبت مب ٓ
َابْ  َب ي پاصيَػ تف ىبمٍ ظٕبظی  ثٕمٍ ي رؼ  اقتفبدْ در أران  3198 برٔاظفى جُبوگرد   -

 ن11-08پبٕٔس(  ) 19  ظبل وًزدَم  ؼمبرٌ اقتفبدْ

ـىّی ثٕمٍ ٌ ظٓ جبٔگبرثر ( 3109واصاد ) مکبٌ ْمُ  ْ ِعگرْ مُ زادٌ  ِ ٓ  مخم خعه -

)تبثعاتبن(    1ؼامبرٌ    ظبل ثٕعی ي پىجم  تف ىبمٍ ـىّی ثٕمٍان  ٔراظرمبٍٔ زار ثبد ي قتفبدر ا

 ن399-391
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تفا ىبمٍ  (  3199-91)   اوخفبر  رقبثای ي تمرکاس در ـاىبُٔ أاران     3199ترَبد خ ادکبؼٓ   -

 ن99-98)تبثعتبن(   31ؼمبرٌ   8ديرٌ   َبْ ثبزرگبوٓپصيَػ

ر ظٓ تخ ٕ ٓ ظبختبرثر(  3198ثُااريز اخماا ْ خ ٔاا  )  درين پاارير  داييد  ِ اآ ـاابدقٕه   -

  3108-3198در ديرٌ  ISICکااااا َبْ ثٍ تفکٕک ان ٔراـىبُٔ  پااااایٔرْ رقبثااااایي ـىّتٓ 

 ن19-18ثُبر(  وبمٍ )ديرٌ َؽی  ؼمبرٌ ئصٌ پصيَؽگر )م ٔرٔی( 

ٓ   3199 ٓمجتجـب خٓ   - واصاد  مفاىفٓ ـافرزادٌ  ثررظآ ًِامال        وبزوٕه ؼارٔ   مٕىاب خ ٕ ا

ٍ َب ظٕعتم ٓؼىبظ ٔٓبٔپًثب رئکرد  ؼ ٌ مٍٕثدٔىبمٕکٓ مؤثر ثر تّ اد اتراد   ؛ مىب ٍّ مًردْ  ثٕما

 ن13-81زمعتبن(  ) 8ؼمبرٌ   ظبل ظٓ  ثٕمٍ پصيَؽىبمٍتأمٕه اجتمبِٓ أران  

تفاا ىبمٍ   ثٕماٍ أااران در ـااىّی  َاب  ثىگاابٌ(  پًٔاابٔٓ رؼا   3191)اخما   ـا رازٓ جااًاَرْ    -

 ن18-11)تبثعتبن(   1ؼمبرٌ     ديرٌ ظٕسدٌاقتفبدْ َبْ پصيَػ

ٍ ٕپـ رازٓ جًاَرْ  اخم   مرٔم وًخ - ـىبُٔ ن مٕبدر  يکابر  کعات ظٓ پًٔبٔٓ رثر(  3191) ؽا

ْ  َاب ي ظٕبظای  تف ىبمٍ پاصيَػ ان  ٔرامىتفت  ؼامبرٌ    ظابل ثٕعای ي حُابرم     َابْ اقتفابد

 ن11-90)پبٕٔس(  99

 نم ٔرٔی ـىّتٓن مبزظب  ـىّتٓد قتفبا  3198 خم اْ  َراجًرازٓ ـ  -

ٍ  ـاىّی  در تمرکاس  ي رقبثای  ثررظٓ ( 3199) ْوٍرِجبظٓ ثىٓ  تبومٍ  مخعه  -  تّٕإه  ي ثٕما

-998)پابٕٔس(   11  ظبل وُام  ؼامبرٌ   تف ىبمٍ م ٔرٔی ثبزرگبوٓمىبظت   رقبثتٓ َبْ اظتراتصْ

 ن983

تف ىبمٍ ٌ  ٔى آتجٕٕه حؽم ر ي ـىّی ثٕمٍ کؽًد ٔبثٓ ِم کرارز  3191مخما   کرٔمٓ  ظإ    -

 ن301-181 ن( )تبثعتب 1 رٌؼمب  ٔکمل ظب  ي اقتفبدْمب ٓ َبْ ظٕبظی

ٍ (  اَمٕی ثفاػ خا مبت ماب ٓ در اقتفابد کؽاًر  تفا ىبم      3101) کؽبيرز خ اد  غالمرلب  -

 ن331-311 3101  زمعتبن 13ٌ أران  ؼمبراقتفبدْ ٍ پصيَؽىبم

- Adelman, I. G. (1958). A stochastic analysis of the size distribution of firms. 

Journal of the American Statistical Association, 53(284), 893-904. 
- Alcalde-Unzu, J., Ezcurra, R., & Pascual, P. (2006). Mobility as movement: A 
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