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TMBAچكيده :
يىي اص هْوتشيي چبلطْبي هذيشاى ثبصاسيبثي ٍ تَليذوٌٌذگبى ،اًتمب ل وبالّبي تَليذي خَد ثِ ثبصاسّبي ّذف است .
ثش ايي اسبس تػوين گيشي دس خػَظ ضيَُ اًتمبل وبال ثِ هحل خشيذ يب هػشف ،اص خولِ تػويوبت هْوي است
وِ هذيش ثبصاسيبثي ثب آى هَاخِ است  .اّويت تػويوبت اتخبر ضذُ دس خػَظ وبًبلْبي تَصيغ ،ثِ ايي دليل است وِ
ضشوت هدجَس است ثشا ي هذتي قَالًي ثِ ايي تػويوبت پبيجٌذ ٍ هتؼْذ ثوبًذ  .چشاوِ چٌذيي سبل قَل هي وطذ
يه سيستن تَصيغ ثكَس هكلَة هستمش ضَد ٍ ثِ آسبًي لبثل تغييش ًيست.
ثش اسبس تؼشيف اًدوي ثبصاسيبثبى آهشيىب يه وبًبل تَصيغ « سبختبسي اص ٍاحذّبي سبصهبًي دسٍى ضشوت ٍ ٍاسكِ
ّبي ثشٍى ضشوت ،ػوذُ فشٍش ٍ خشدُ فشٍضي ّبيي ّستٌذ وِ وبال يب خذهبتي سا ثبصاسيبثي هي وٌٌذ ».
تػوين دسثبسُ وبًبل تَصيغ ٍ فشٍش وبال ،اص خولِ هْوتشيي تػويوبتي است وِ فشا سٍي هذيشاى لشاس داسد  .تػوين
دسثبسُ تَصيغ وبال ثش سبيش تػويوبت ثبصاسيبثي تبثيش هستمين هي گزاسد ً .جؽ يه ضشوت دس دست ضجىِ تَصيغ ٍ فشٍش
آى است ،اهب ثب ّوِ ايي ضشايف اغلت ضشوتْب ثِ وبًبل ّبي تَصيغ وبالّبي خَد تَخِ وبفي ًذاسًذ ٍ ايي اهش گبُ ػَالت
صيبًجبسي ثشاي آًبى ثِ دًجبل داسد ٍ دس همبثل ،ثسيبسي اص ضشوتْبي ثب استفبدُ اص سيستن ّبي تَصيغ خالق ،ثِ هضيت
سلبثتي دست يبفتِ اًذ .

ياشگان مليذي:
تَصيغ،وبًبل تَصيغ،هَاد هػشفي،وبالي غٌؼتي،تَصيغ گستشدُ،تَصيغ گضيٌطي ،تَصيغ اًحػبسي

مقدمه :
تًزيع :يىي اص اخضاي آهيختِ ثبصاسيبثي است وِ دس سبدُ تشيي حبلت آى ٍظيفِ اًتمبل هحػَل اص هحل تَليذ ثِ
هحل خشيذ هطتشي سا ثؼِ دُ داسد  .ثؼجبست ديگش هْوتشيي ٍظيفِ هذيشيت تَصيغ ايي است وِ وبال سا دس صهبى ٍ
هىبى هٌبست دس دستشس هطتشيبى ثبلمَُ لشاس دّذ.

لشاس هيدّذ .وبًبل تَصيغ ،تَليذوٌٌذُ ٍ هطتشيبى وبال سا ثِ يىذيگش هتػل هي وٌذ.

يه وبًبل تَصيغ ػالٍُ ثش اًتمبل وبال اص تَليذوٌٌذُ ثِ هػشف وٌٌذُ ،غشفِخَيي دس صهبى ،هتػل وشدى هبلىبى وبال
ٍ هطتشيبىٍ ،ظبيف هْن ديگشي ًيض ثؼْذُ داسد  .هْوتشيي ايي ٍظبيف ػجبستٌذ اص:
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ماوال تًزيع :هدوَػِاي اص سبصهبًْب ٍ افشاد ٍاثستِ است وِ وبال يب خذهت هَسد ًظش سا دس دستشس هطتشيبى ًْبيي

_ خوغآٍسي اقالػبت الصم اص هٌبثؼي هبًٌذ هطتشيبى ثبلمَُ ٍ وًٌَي ،ضشوتْبي سليت ٍ سبيش ػَاهل ٍ ًيشٍّبي فؼبل
دس هحيف ثبصاسيبثي.
_ هزاوشُ ثب هطتشيبى ثوٌظَس افضايص اًگيضُّبي الصم خشيذ دس آًْب
_ حػَل تَافك دس هَسد ضشايف خشيذ ٍ اًتمبل توله ٍ هبلىيت داساييْب
_ سفبسش گشفتى اص هطتشيبى ػوذُ ٍ سفبسش دادى ثِ ضشوتْبي تَليذوٌٌذُ
_ تبهيي ٍخَُ الصم ٍ همبديش الصم هحػَل دس وبًبل تَصيغ
_ ثش ػْذُ گشفتي ثخطي اص سيسىْبي هشثَـ ثِ وبًبلْبي تَصيغ
_ تْيِ اًجبسّبي الصم ثِ هٌظَس اًجبس وشدى ٍ ًمل ٍ اًتمبل وبالّبي فيضيىي
_ پشداخت ٍخَُ الصم اص جاًت خشيذاساى ٍ اص قشيك ثبًىْب ٍ سبيش هؤسسبت هبلي

سطًح ماوالَاي تًزيع
تَليذوٌٌذُ ٍ هطتشي ًْبيي ثخطي اص وبًبل تٍصيغ سا تطىيل هي دٌّذ .ثشاي ًطبى دادى قَل يه وبًبل اص چٌذيي
ٍاسكِ استفبدُ هيضَد.
وبًبل "سكح غفش" وِ وبًبل ثبصاسيبثي هستمين ًيض ًبهيذُ هي ضَد اص يه تَليذوٌٌذُ ٍ هػشفوٌٌذُ ًْبيي تطىيل
"سكح سِ" داساي سِ ٍاسكِ است .اص ديذگبُ تَليذوٌٌذگبى ّشچِ تؼذاد ٍاسكِ ّب ثيطتش ضَد ،وست اقالػبت دس
هَسد هػشفوٌٌذُ ًْبيي ٍ اػوبل وٌتشل ثش آًْب ًيض دضَاستش خَاّذ ضذ .
استراتصيَاي اوتخاب ماوال تًزيع
يىي اص هْوتشيي تػويوبت ثشاي ػشؾِ هحعٍل ،دس حَصُ تؼييي تؼذاد ٍاسكِ ّب اخز هيضَد .دس ايي ساستب سِ
گضيٌِ ثِ ضشح صيش هكشح است:
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هيضَد .وبًبل "سكح يه" ضبهل يه ٍاسكِ هبًٌذ خشدُ فشٍش است .وبًبل "سكح دٍ" داساي دٍ ٍاسكِ ٍ وبًبل

 .1تًزيع گستردٌ :ايي استشاتژي وِ تَصيغ هحػَالت دس تؼذاد صيبدي خشدُفشٍضي سا ضبهل هيضَد ،ثيطتش دس
حَصُ هَاد هػشفي ٍ وبالّبي هتذاٍل ٍ سٍصهشُ وبسثشد داسد  .چشاوِ ػوَهبً مسدم حبؾش ًيستٌذ ثشاي خشيذ وبالّبيي
هبًٌذ هبست ٍ غبثَى ،هسبفت صيبدي سا قي وٌٌذ ثلىِ اًتظبس داسًذ دس ًضديىتشيي خشدُ فشٍضي ثِ آى دستشسي
داضتِ ثبضٌذ .ثٌبثشايي اغلت تَليذوٌٌذگبى هَاد غزايي ٍ هحػَالت هتذاٍل اص ايي استشاتژي استفبدُ هي وٌٌذ تب
دستشسي ػبهِ هشدم ثِ هحػَالت خَد سا دس ثبالتشيي حذ هوىي فشاّن سبصًذ.
 .2تًزيع گسيىشي :دس ايي ضيَُ تَصيغ ،خشدُفشٍضبًي ثشاي ػشؾِ هحػَل هَسد ًظش دس هٌبقك هختلف اًتخبة
هيضًَذ .تؼذاد ٍاسكِّب دس ايي حبلت اص تَصيغ گستشدُ ووتش ٍ اص تَصيغ اًحػبسي ثيطتش است .ايي استشاتژي
تَصيغ ،ثيطتش ثشاي لَاصم خبًگي ٍ اغَالً وبالّبي هغبصُاي هَسد استفبدُ لشاس هيگيشد ،چشاوِ هطتشيبى ايي ًَع
وبالّب اًتظبس ًذاسًذ ايي لجيل هحػَالت سا حتوبً دس هحل صًذگي خَد ثيبثٌذ .
 .3تًزيع اوحصاري :دس ايي ضيَُ ،دس ّش هٌكمِ يه ٍاسكِ ثؼٌَاى ًوبيٌذُ اًحػبسي اًتخبة هيضَد .دس ايي
استشاتژي ،تؼذاد ٍاسكِّب ثسيبس ووتش اص دٍ ًَع ديگش ثَدُ ٍ ثيطتش دس هَسد هحػَالت ٍيژُ اص لجيل اتَهَثيل ٍ
لجبسْبي خبظ هَسد استفبدُ لشاس هيگيشد .چشاوِ هطتشيبى ٍفبداس ثِ ايي ًَع هحػَالت ثب ووبل ػاللِ حبؾشًذ
ثشاي دستيبثي ثِ هحػَل هَسد ًظش هسبفت صيبدي سا قي وٌٌذ.

مراحل طراحي ماوالَاي تًزيع
هشاحل قشاحي وبًبل تَصيغ ثِ غَست صيش است:
 .1تحليل ويازَاي خذماتي مشتريان  :دس ايي هشحلِ ًيبصّبي هطتشيبى ثػَست دليك هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس
هيگيشد .همذاس خشيذ ،صهبى اًتظبس ،تؼذاد ػشؾِ وٌٌذگبى ،هيضاى تٌَع هحػَالت ٍ خذهبت پطتيجبًي هَسد اًتظبس
هطتشيبى دس ايي هشحلِ هطخع هيضًَذ.
 .2تعييه اَذاف ماوال تًزيع ي شىاسايي محذيديتُا  :دس ايي هشحلِ ثب تَخِ ثِ ٍيژگيْبي ّش هحػَل،
ّذفْبي وبًبل ّبي تَصيغ آى هطخع هيضَد .تػوين دس هَسد هستمين يب غيشهستمين ثَدى ٍاسكِّب دس وبًبل

دس ايي هشحلِ هطخع هيضَد .وبًبل ّبي تَصيغ ضشوتْبي سليت ٍ لَاًيي ٍ همشسات حبون اص خولِ ايي هحذٍديتْب
ّستٌذ.
.3تعييه گسيىٍَاي مًجًد (ماوالَاي تًزيع مًجًد) :پس اص ثشسسي هيضاى خذهبت هَسد دسخَاست هطتشيبى
ٍ تؼييي اّذاف وبًبل تَصيغ دس ايي هشحلِ ثبيذ ثِ ضٌبسبيي وبًبل ّبي هَخَد دس ثبصاس پشداختِ ضَد .اًَاع
ٍاسكِّبي هَخَد ،تؼذاد ٍاسكِّبي هَسد ًيبص ٍ ،ضشايف ٍ هسئَليتْبي ّش يه اص ٍاسكِّب دس ايي هشحلِ هطخع
هيضَد.
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تَصيغ دس ايي هشحلِ اتخبر هيضَد .ػالٍُ ثش ايي هحذٍديتْبيي وِ دس سيستن تَصيغ هوىي است ٍخَد داضتِ ثبضذ،

 .4ارزياتي گسيىٍَاي مختلف ي اوتخاب  :پس اص تؼييي وبًبلْبي تَصيغ لبثل استفبدُ ،ثبيذ يىبيه آًْب سا ثب تَخِ
ثِ سِ هؼيبس اغلي التػبدي ،اػوبل وٌتشل ٍ سبصگبسي ثب ضشايف ،هَسد اسصيبثي ٍ ثشسسي لشاس داد  .سپس ثبتَخِ ثِ
ًتبيح حبغل اص اسصيبثي ًسجت ثِ اًتخبة وبًبل يب وبًبل ّبي تَصيغ هٌبست الذام ضَد.
 .5عقذ قرارداد ي مىترل :ثؼذ اص هطخع ضذى وبًبل يب وبًبل ّبي تَصيغ ،ثبيذ افشاد هَسد ًيبص دس ايي وبًبل ّب
اًتخبة ضذُ ،آهَصش دادُ ضًَذ ،دس آًْب ايدبد اًگيضُ ضذُ ٍ ًْبيتبً آًْب سا هَسد اسصيبثي لشاس داد  .اص آًدبوِ هحيف
ثبصاسيبثي ٍ چشخِ ػوش هحعٍل ثبثت ًوي هبًٌذ ،ثبيذ ّويطِ آهبدگي الصم ثشاي تغييش ثٌذّبي لشاسداد ٍ اًدبم
الذاهبت اغالحي دس وبًبلّبي اًتخبة ضذُ سا داضت.
اَذاف ي السامات ماوال َاي تًزيع
ًمكِ ضشٍع دس اًتخبة هذيشيت هؤثش وبًبل ثستگي ثِ ةاصاس ّذف ٍ ًيبصّب ٍ اٍلَيتْبي آى داسد  .هطتشيبى ثبلمَُ دس
ودب هستمش ضذُ اًذ؟ ًيبصهٌذيْبي آًْب چيست؟اٍلَيتْبي آًْب ثشاي خذهبت چيست ؟ حسبسيت ليوت چمذس است؟
توبهي اثؼبد اٍلَيتْبي هطتشي ثبيستي ثِ دلت ثشسسي ضَد ٍ ّش ثبصاس ثبيستي هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گيشد ٍ
ّضيٌِ اسسبل هحػَل هطخع گشدد .آى چيضي وِ ثشاي يه وطَس تخػيع دادُ هي ضَد هوىي است دس وطَس
ديگشي هؤثش ًجبضذ .ثشاي هثبل ضشوت ثيي الوللي تَليذ هسىي وِ سشٍيس دّي سا ثِ هطتشي خضء اّذاف وبًبل
تَصيغ لشاس دادُ ثَد ثِ غَستي وِ ثيي صهبى سفبسش هطتشي ثشاي خبًِ هَسد ًيبص ٍ دس اختيبس لشاسدادى آى تَسف
فشٍضٌذُ فمف دٍ سبػت فبغلِ ثَد ٍ ّضيٌِ سشػت دادى ثِ آى ًيض دس ليوت توبم ضذُ خبًِ هحبسجِ هي ضذ ايي
سٍش دس آهشيىب هَسد استمجبل لشاس گشفت اهب دس اسٍپب هطتشيبى ثذًجبل ليوت پبئيي تش ثَدًذ ٍ صهبى ثشاي آًْب هْن
ًجَد ثٌبثشايي سليت ،ثب اسائِ ليوت ووتش (ثذٍى اسائِ سشٍيس سشيغ) تَاًست هطتشيبى سا ثِ سَي خَد خزة وٌذ.
استشاتژي وبًبل دس ثشًبهِ سيضي ثبصاسيبثي ثيي الوللي ثبيستي ثب هَلؼيت سلبثتي ضشوت ّوخَاًي داضتِ ثبضذ ٍ
اّذاف ثبصاسيبثي دس ثبصاسّبي هختلف پَضص دّذ  .فشآيٌذ ضىل دادى ثِ وبًبلْبي ثيي النللي دس ساستبي اّذاف
ضشوت ثِ ػَاهل صيش ثستگي داسد.

 -1خػَغيبت هطتشي
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 -2خػَغيبت هحػَل
 -3خػَغيبت ٍاسكِ ّب
 -4خػَغيبت هحيكي

-1خصًصيات مشتري
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خػَغيبت هطتشي تأثيش ثسضايي ثش قشاحي وبًبل داسد .تؼذاد،تَصيغ هٌكمِ اي  ،دسآهذ  ،ػبدات خشيذ ٍ ػىس
الؼول ثِ سٍضْبي هختلف فشٍش ،توبهي اص وطَسي ثِ وطَس ديگش تغييش هي وٌذ ٍ ثٌبثشايي ًيبص ثِ دستبٍسدّبي
هختلف دس وبًبل داسد.
ػوَهبً ّش چمذس هطتشيبى اص لحبل وويت افضايص پيذا وٌٌذ ًيبص ثِ ٍاسكِ ّبي وبًبل افضايص پيذا هي وٌذ حتي
ثذٍى دس ًظش گشفتي هشحلِ تَسؼِ ثبصاس .ثشاي هثبل اگش تؼذاد  10هطتشي ثشاي يه هحػَل غٌؼتي داضتِ ثبضين
ايي  10هطتشي ثبيستي هستميوبً ثب تَليذ وٌٌذُ يب ٍاسكِ (دالل) دس توبس ثبضذ ،اهب اگش يه هحػَل لشاس است ثِ
هيليًَْب ًفش فشٍختِ ضَد ثٌبثشايي خشدُ فشٍضي يب اص قشيك سفبسش پست اهىبى پزيش است .اگش تؼذاد صيبدي اص
خشدُ فسٍضبى وَچه ٍخَد داسد هؼوَالً اص قشيك ػوذُ فشٍضبى اسصاى تش خَاد ضذ  .ثشاي خشدُ فشٍضبى ثضسي
(فشٍضگبُ ّبي صًديشُ اي) ثْتش ايي است وِ هستميوبً فشٍش اص قشف تَليذ وٌٌذُ ثبضذ .ايي ضشايف ثشاي توبهي
وطَسّب ثذٍى دس ًظش گشفتي هشحلِ تَسؼِ لبثل اػوبل است.

 -2خصًصيات محصًل

ّش هحػَلي داساي ٍيژگي ّبيي است هبًٌذ دسخِ استبًذاسد ثَدى،فبسذ ضذىً،يبصهٌذيْبي سشٍيس دّي ثِ حدن
صيبد،ليوت ٍاحذ ٍ غيشُ اثشات هْوي ثش قشاحي وبًبل هحػَل داسد .
هحػَالت ثب ليوت ثبال ثشاي هثبل هؼوَالً ثكَس هستمين اص قشيك ًيشٍي فشٍش ضشوت فشٍختِ هي ضَد صيشا ليهت
ٍاحذ گشاى است ٍ ّضيٌِ وبًبل تَصيغ ًمص ووتشي دس آى ايفب هي وٌذ  .ثشاي هثبل ليوت يه ٍاحذ وبهپيَتش گشاى
توبم هي ضَد ٍ آى ثِ خبقش پيچيذگي فٌي ٍ قشيمِ استفبدُ اص آى است (ًشم افضاس ٍ سخت افضاس)ٍ ثبيستي ثكَس
هفػل دس هَسد وبسثشد آى ضشح دادُ ضَد ٍ فشٍش آى تَسف يه ًيشٍي فشٍش هتخػع اهىبى پزيش است.
هحػَالت فبسذ ضذى هؼوَالً احتيبج ثِ ثبصاسيبثي هستمين داسد صيشا ضشايف وبًبل ثبيستي اهىبى سشيغ سسبًذى
چٌيي هحػَلي سا ثِ هطتشيبى ايدبد وٌذ .دس وطَسّبي تَسؼِ يبفتِ ،سجضيدبتً ،بى ٍ هحػَالت لجٌي ٍ ثسيبسي اص
هَاد غزايي فبسذ ضذًي تَ سف ًيشٍي فشٍش وٌتشل ضذُ تَصيغ هي گشدد ٍ هَخَدي تَسف سبصهبًْب تَصيغ وٌٌذُ

هحػَالت غزايي سا دس ثبصاسّبي ػوَهي ثفشٍش هي سسبًذ.

-3خصًصيات ياسطٍ
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وٌتشل تب وبالّب ثكَس تبصُ ٍ آهبدُ تَصيغ گشدًذ  .دس وطَسّبي ووتش تَسؼِ يبفتِ تَليذ وٌٌذُ گبى هؼوَالً ايي ًَع

استشاتژي وبًبل ثبيستي خػَغيبت ٍاسكِ ّب سا ًيض ضٌبسبيي وٌذٍ .اسكِ ّب ثخبقش سَد خَد ٍاسد تدبست هي
ضًَذ ٍ ًِ ثِ خبقش تَليذ وٌٌذُ ٍاسكِ ّب هؼوَالً اص سَء ضْشت سًح هي ثشًذ صيشا آًْب ثيطتش ثذًجبل وبالّبيي
ّستٌذ وِ داساي تمبؾبي ثبال اص لحبل ًبم ٍ ًطبى ٍ تَليذ وٌٌذُ است ٍ ووتش ثِ هحػَالتي وِ اص ًبم ٍ ًطبى
هٌبسجي ثْشُ ًوي ثشًذ تَخِ هي وٌٌذ .اص لحبل ٍاسكِ ّب ايي سٍش وبهالً هٌكمي است اهب اص لحبل تَليذ وٌٌذُ اي
وِ هي خَاّذ هحػَل خذيذ سا ٍاسد ثبصاس وٌذ خبلت ًيست .حتي ايي يه هؼؿل ثشاي ضشوتْبي ثيي الوللي است
وِ ساُ تَسؼِ سا پيطِ گشفتٌذ .ثؼؿي هَالغ تَليذ وٌٌذگبى ّضيٌِ سٌگيٌي ثشاي ثبصاسيبثي هستمين هي پشداصًذ غشفبً
ثخبقش وٌبس گزاضتي ٍاسكِ ّب.
اًتخبة تَصيغ وٌٌذگبى ٍ ٍاسكِ ّب دس وبًبل تَصيغ اص اّويت ثسضايي ثشخَسداس است .يه ٍاسكِ ثب تدشثِ هي تَاًذ
فشٍش ضوب سا اص يه حبلت وسبدي ثِ سًٍك ةسسبًذ  .اًتخبة يه ٍاسكِ يب تَصيغ وٌٌذُ هٌبست سا هي تَاى اص قشيك
هشاخؼِ ثِ اتبق ثبصسگبًي ثذست آٍسد ،يب ايٌىِ دس وطَسّبي هختلف اص قشيك اسائِ پشسطٌبهِ ٍ هػبحجِ اص هػشف
وٌٌذگبى دس هَسد تَصيغ وٌٌذگبى ٍ دليل اًتخبة آًْب سؤال وٌيذ ٍ يب اص قشيك هشاخؼِ ثِ خشدُ فشٍشاى دس هَسد
آًْب سؤال گشدد .يب ثشاي هحػَل خَد ثذًجبل ضخع وليذي ثبضيذ وِ داساي اّذاف هطخػي ثشاي فشٍش هحػَل
ضوب ثبضذ هبًٌذ هحػَالت آهَصضي ،فشٌّگي ،داسٍيي ٍ غيشُ

 -4خصًصيات محيطي

خػَغيبت ػوَهي حبغل اص يه هحيف ولي دس قشاحي وبًبل اص اّويت ثسضايي ثشخَسداس است .اص آًدبئيىِ ػَاهل
هحيكي التػبدي،اختوبػي ٍ سيبسي دس وطَسّب هتفبٍت است لزا ثبيستي دس قشاحي وبًبل ،دسخِ هستمل ثَدى
ػوليبت هحلي تَسف هذيشاى يب ٍاسكِ ّب سا خبيض ضوشد .همبيسِ تَصيغ هَاد غزايي دس وطَسّبيي ثب هشاحل هختلف
اص تَسؼِ ثِ هب هي آهَصد وِ ػىس الؼول وبًبل ثِ ضشايف تغييشات ثبصاس چگًَِ ثبضذ.دس ايبالت هتحذُ ،دسآهذ ثبال ،
دستوضد ثبال ،ظشفيت ثبالي يخچبل فشيضس(فؿبي ثيطتش)،دٍ ًفش ثشاي يه اتَهجيل،قشاحي وبًبل تَصيغ سا ثشاي هَاد
غزائي ًسجت ثِ ديگش وطَسّب تغييش داد ٍ فشٍضگبّْبي صًديشُ اي ثػَست سلف سشٍيس دس ايي وطَس ًسجت ثِ

پَل وبفي ثشاي خشيذ يه ّفتِ داسد ٍ ّويٌكَس فؿبي الصم خْت هٌدوذ وشدى يب دس يخچبل ًگِ داضتي ٍ ًيض
اتَهجيل ضخع ثشاي حول ايي همذاس وبالّبي خشيذاسي ضذُ .فشٍضگبُ صًديشُ اي ًيض سؼي ثش ثشآٍسد ًيبص خشيذاس ثب
حذالل ليوت ًسجت ثِ فشٍضگبّْبي وَچه سٌتي سا داسد .خذٍل صيش تؼذاد هغبصُ ّبي خَاسثبس فشٍضي سا ثشاي
 1000سبوي دس وطَسّبي هختلف ًوبيص هي دّذ .
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سبيش ًمبـ خْبى ثيطتش است .صيشا خشيذاس آهشيىبيي ثذًجبل خشيذ دس يه دفؼِ ٍ ثشاي حذالل يه ّفتِ است  .اٍ

عًامل مًثر در ايجاد تعارض در كاوال تًزيع
هوىي است دس خشيبى استمشاس وبًبل يب وبًبلّبي تَصيغ ،اختالفبت ٍ تؼبسؾبتي ثَخَد آيذ  .لزا الصم است داليل ثشٍص
ايي تؼبسؾبت سا ضٌبخت ٍ ثشاي پيطگيشي ٍ ثشقشف وشدى آًْب چبسُخَيي وشد .هْوتشيي داليل ثشٍص تؼبسؼ دس
وبًبلّبي تَصيغ ػجبستٌذ اص:
_ واسازگاري در اَذاف :ثِ ػٌَاى هثبل هوىي است يه ضشوت تَليذي ثخَاّذ اص قشيك ػشؾِ هحػَالت اسصاى
ليوت ثسشػت دس ثبصاس سسَخ وٌذ .دس همبثل ،فشٍضگبّْب تشخيح دٌّذ وِ دس وَتبُ هذت ثِ سَدّبي ثبالتش دست
پيذا وٌٌذ .ايي ًبسبصگبسي دس اّذاف هي تَاًذ ثبػث ثشٍص اختالف ٍ تؼبسؼ ضَد.
_ ريشه وثًدن وقشُا ي حقًق :ثؼٌَاى هثبل دس حبلي وِ ًوبيٌذگيْب هي وَضٌذ هحػَالت ضشوت سا ثِ هطتشيبى
ثفشٍضٌذ ،ضشوت تػوين ثگيشد تؼذاد صيبدي اص هحػَالت سا تَسف ًيشٍي خَد ثِ ثبصاس ػشؾِ وٌذ .دس چٌيي
هَاسدي هوىي است هحذٍدُ فؼبليت ٍ هيضاى فشٍش ًسيِ ،هَخت ثشٍص اختالفبتي ضَد.
_ اختالف در ادراك :ثؼٌَاى هثبل هوىي است ثب افضٍدى وبًبلْبي خذيذ تَسف ضشوت ،هَخجبت ثشٍص تؼبسؼ دس
وبًبل تَصيغ فشاّن ضَد.
_ ياتستگي زياد :ثؼٌَاى هثبل دس فشٍضگبّْب يب ًوبيٌذگيْبيي وِ ثػَست اًحػبسي ًوبيٌذ گي ضشوت سا ثؼْذُ
داسد ،سَد ايي فشٍضگبّْب ٍ ًوبيٌذگيْب تحت تبثيش تػويوبت ليوت گزاسي ٍ تَليذ ضشوت لشاس هيگيشد .ايي اهش
هيتَاًذ ثػَست ثبلمَُ هَخت ثشٍص تؼبسؼ ضَد.

 -در پايان اوًاع ماوال َاي تًزيع در ايران ي مسايا ي معاية َريل را تيان مينىيم.

تًزيع ماال از طريق شثنٍ َاي تًزيع عمذٌ فريشي
▪ هحبسي:

فشٍش سا افضايص هي دّذ.
 )2تؼذاد صيبدي اص ضشوتْب ٍ هشاوض پخص وَچه اص قشيك ضجىِ ّبي تَصيغ ػوذُ فشٍضي تبهيي هي ضًَذ .
▪ هؼبيت:
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ّ )1ضيٌِ ّبي تَصيغ دس ايي سٍش پبييي تش است ٍ ليوت توبم ضذُ وبال سا وبّص دادُ ٍ يب حبضيِ سَد خشدُ

 )1ثِ دليل ضيَُ ّبي خبظ ًمذ ٍ ًسيِ دس ثبصاس ،وبالّب هؼوَالً ثسيبس پبييي تش اص ليوت ٍالؼي خَد ثِ فشٍش هي
سًٍذ ٍ استشاتژي ّبي ليوت گزاسي وبال سا دس ول ثبصاس تحت الطؼبع لشاس هي دٌّذ ٍ ثِ اغكالح ،وبال رليل هي ضَد .
 )2ضشوتْب ّيچ وٌتشلي ثش ضيَُ ّبي تَصيغ ثبصاس ًذاسًذ.
 )3سيسه ثبص پشداخت ٍخِ وبالي فشٍختِ ضذُ افضايص هي يبثذ .
 )4ضجىِ تَصيغ ضشوت ثِ غَست ضجِ اًحػبسي دس اختيبس ثٌىذاساى لشاس هي گيشد وِ دس ثلٌذ هذت ثشاي ضشوت
خكشًبن است ٍ ضشوت ػوالً اص هىبًيسن تَصيغ وبال ّيچ اقالػي ًذاسد .
 )5ضجىِ تَصيغ ػوذُ فشٍضي ّيچ فطبسي ثشاي فشٍش وبالّبي ضشوت ثِ خَد ٍاسد ًوي سبصد ٍ دس غَست ؾؼيف
ثَدى وبال ثِ ّش دليل ،وبال سا پس هي صًذ .
● تًزيع ماال از طريق شثنٍ شرمتُاي پخش
اسبسبً ثِ دليل ايٌىِ ّش ضخػي ثب ّش سبثمِ ٍ ثب ّش همذاس پَلي هي تَاًذ هجبدست ثِ ايدبد ضشوت پخص وٌذ
(ّوبًكَس وِ دس وطَس ،ثِ ٍيژُ دس ضْشّبي ثضسي هبًٌذ تْشاى ثَؾَح ضبّذ آى ّستين) ،تؼذاد صيبدي ضشوتْبي پخص
وَچه دس خبّبي هختلف هطبّذُ هي ضَد وِ سيسه فؼبليت ثب ايي ضشوتْب چِ اص ًظش ثبصپشداخت ٍخِ وبالّبي
فشٍختِ ضذُ ٍ چِ اص ًظش وٌتشل ًحَُ فؼبليت آًْب ثِ حذي ثبالست وِ ػوالً فؼب ليت ثب ايي سيستن ّب سا فبلذ ّش گًَِ
تَخيِ هي وٌذ.

دس ايي ثخص فمف ثِ ّوىبسي ثب ضشوتْبي ثضسي پخص اضبسُ هي ضَد :
▪ هضيتْب:
 )1سيسه ثبصگطت ٍخِ وبالي فشٍختِ ضذُ ًسجتبً دس همبيسِ ثب سٍش اٍل پبييي است .
 )2ثِ دليل ٍخَد تدشثِ ًسجتبً خَة دس اهش تَصيغ هَيشگي ٍ ٍخَد اقالػبت ثِ سٍص دس ايي سيستن ّب ،وٌتشل ضجىِ
تَصيغ ٍ هسيشوبالي فشٍختِ ضذُ آسبى است(.الجتِ اگش اقالػبت دس اختيبس ضشوت تَليذ وٌٌذُ لشاس دادُ ضَد).

 )4ثِ دليل هتوشوض ثَدى سيستن سفبسش دّي ٍ ثبص پشداخت ٍخِ وبالي فشٍختِ ضذُ ،هطىالت تؼذد هطتشي ٍ
هشاوض سفبسش ٍخَد ًذاسد ٍ قشف حسبة يه ًفش است.
▪ هؼبيت:
 )1ضشوت تَليذ وٌٌذُ ّيچ وٌتشلي ثش ضيَُ ّبي تَصيغ وبال ًذاسد .
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 )3سشػت اًتمبل وبال ثِ ثبصاس ًسجتبً خَة است(.الجتِ ًِ دس ّوِ هَاسد)

 )2ثِ دليل ٍاحذ ثَدى وبًبل تَصيغ ،دس غَستي وِ ثِ ّش دليل ،ضشوت تَصيغ وٌٌذُ ،تَصيغ وبال سا اًدبم ًذّذ،
ضشوت تَليذ وٌٌذُ فلح خَاّذ ضذ.
 )3سيستن تبهيي هبلي ضشوت ،هٌَـ ثِ پشداخت پَل اص يه هٌجغ ٍاحذ هي ضَد .دس غَستي وِ ثِ ّش دليل
پشداخت پَل اص قشف ضشوت تَصيغ وٌٌذُ لكغ ضَد ،سيستن تَليذ وٌٌذُ ثب هطىالت ػذيذُ اي هَاخِ خَاّذ ضذ .
 )4دس غَستي وِ ػولىشد سيستن تَصيغ هَسد سؾبيت تَليذ وٌٌذُ ًجبضذ ،ضشوت تَليذ وٌٌذُ ًوي تَاًذ ػىس
الؼول هٌبست ٍ سشيغ اص خَد ًطبى دّذ.
 )5دس ثلٌذ هذت ،ضشوت تَصيغ وٌٌذُ ػوالً تؼييي وٌٌذُ خف هطي تَليذ وٌٌذُ خَاّذ ثَد ٍ تَليذ وٌٌذُ ثبيذ تبثغ
تػويوبت تَصيغ وٌٌذُ ثبضذ.
 )6دٍسُ ثبص پشداخت ٍخِ فشٍختِ ضذُ ثِ ضشوتْبي پخص ثضسي ثسيبس قَالًي ثَدُ ٍ ّضيٌِ فشغت اص دست سفتِ
سشهبيِ ثشاي ضشوتْبي تَليذ وٌٌذُ ثبال خَاّذ ثَد.

مجتمع َاي تًليذي ي شثنٍ َاي تًزيع مستقل
اسبسبً غبحجبى سشهبيِ ٍ وبسضٌبسبى ثبصاس ثخَثي اص هؼبيت اسبسي ضشوتْبي پخص ثضسي آگبُ ّستٌذ ٍ اص سبلْبي
گزضتِ وطَس ّوَاسُ ضبّذ تَلذ ضشوتْبي پخص هختلف دس هدتوؼْبي تَليذي ثَدُ است وِ ايي هسئلِ تب اهشٍص
ّوچٌبى اداهِ داسد.
دس گزضتِ هدتوؼْبي هختلف تَليذي وِ حدن ٍسيؼي اص وبالّبي ثب ثشًذ هؼتجش ايي وطَس سا تَليذ هي وٌٌذ ،ثب
آگبّي اص اّويت فَق الؼبدُ استشا تژي تَصيغ ٍ ثِ همػذ سسبًي وبال ٍ ايدبد دستشسي آسبى ثِ وبال ثشاي هطتشي ٍ
وٌتشل ضيَُ تَصيغ ٍ ثبصاس هحػَل ٍ ثسيبسي اص هَاسد ديگش ،هدوَػِ اي اص ضشوتْبي تَصيغ تخػػي خَد سا ساُ اًذاصي
وشدًذ وِ ايي هدوَػِ ّب دس حبل حبؾش اص ضشوتْبي لَي ٍ هؼتجش پخص دس وطَس هحسَة هي ضًَذً .ىتِ حبئض
اّويت ايي است وِ ثِ قَس هؼوَل هدتوؼْبي تَليذي ٍ ضشوتْبي تَليذي ثضسي وِ داساي ضجىِ ّبي تَصيغ هستمل
ّستٌذ ،هؼوَالً اص ثشًذّبي هؼتجشتش ٍ حؿَس فؼبلتشي دس ثبصاس ثشخَسداسًذ ٍ سَدّبي والًي اص هحل فشٍش هحػَالت
ثشاي وبسخبًِ ّبي خَد ايدبد هي وٌٌذ .دس حبلي وِ ضشوتْبيي وِ ثب ضجىِ ّبي تَصيغ ديگش فؼبليت داسًذ ،اص ايي هضيت

ثبصاس هي پشداصًذ.

تًجيٍ َسيىٍ اي ايجاد شثنٍ َاي تًزيع تراي مجتمعُاي تسره تًليذي
پش ٍاؾح است وِ ايدبد ضجىِ ّبي تَصيغ داساي ّضيٌِ ّبي ًسجتبًسٌگيٌي ّستٌذ ٍ تمشيجبً دس ّوِ هَاسد دس
سبلْبي اٍل سَد آٍس ًيستٌذ .اهب پشسص اسبسي ايٌدبست وِ ثب تَخِ ثِ ّضيٌِ سٌگيي ايي هدوَػِ ّب چشا هدتوؼْبي
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ّب ثشخَسداس ًيستٌذ ٍ يب ون ثْشُ اًذ ٍ ّضيٌِ ّبي سشسبم آٍسي سا ثشاي تَصيغ هحػَالت ٍ تمَيت خبيگبُ ثشًذ خَد دس

تَليذي توبيل داسًذ ايي ضجىِ ّبي تَصيغ هستمل سا ايدبد وٌٌذ .داليل فشاٍاًي ثشاي تَخيِ ايي هسئلِ ٍخَد داسد وِ
دس لجل ثِ تؼذادي اص آًْب اضبسُ ضذ.
اهب يىي ديگش اص داليل اغلي ايدبد ايي ضجىِ ّبي تَصيغ ،ايي است وِ ضشوتْب ٍ هدتوؼْبي تَليذي ثِ دليل حدن
ٍسيغ تَليذاتطبى اسبسبً هوىي است ًتَاًٌذ هدوَػِ هؼتجشي سا پيذا وٌيد وِ ايي حدن ٍسيغ وبال سا تَصيغ وٌذ ٍ اص
سَي ديگش ثب تَخِ ثِ ّضيٌِ ّبي ثبالي تَصيغ وبال اص قشيك ضجىِ ّبي تَصيغ ديگش ايدبد ايي ضجىِ ّبي تَصيغ دس ثلٌذ
هذت وبهالً داساي تَخيِ التػبدي است.
اهب اسبسبً هدتوؼْبي تَليذي دس ايدبد ضجىِ ّبي تَصيغ هستمل ،ثِ دًجبل وست سَد ًيستٌذ ،صيشا تَصيغ لَي
وبالّبي تَليذي ضشوتْبي تحت پَضص ايي هدتوؼْب ثب ّضيٌِ ّبي ًسجتبً هؼمَل ،ثبػث حؿَس هٌبست دس سكح ثبصاس،
خبي گشفتي وبالّب دس لفسِ فشٍضگبّْب دس ًمبـ هختلف ثبصاسّبي ّذف ،افضايص حدن فشٍش هحػَالت هدتوؼْبي
تَليذي ثِ هيضاى لبثل لجَل ،وٌتشل دائن ٍ آسبى ثبصاسّبي ّذف ٍ وٌتشل ٍؾؼيت ثبصگطت سشهبيِ ٍ وبّص سيسه
ّبي هشتجف ثب آى وِ يىي اص هْوتشيي هسبئل ضشوتْبي تَليذي دس ايشاى است هي ضَد  .ايي هضايب ايدبد ضجىِ ّبي
تَصيغ هستمل سا حتي دس غَست صيبًذُ ثَدى ثشاي آًْب هٌكمي ٍ تَخيِ پزيش وشدُ است.
غٌؼت تَصيغ وطَس ّوَاسُ ضبّذ تَلذ ضشوتْبي پخص هستمل ثشاي هدتوؼْبي تَليذي ثضسي ،هتَسف ٍ ثؼؿبً
وَچه است.
يىي اص هسبئلي وِ ثبصاس ايشاى دس ايي ثشِّ اص صهبى ثب آى هَاخِ است ،سلبثت ضشوتْب ثشاي اسائِ وبال ّب ٍ خذهبت
هكلَة ثب ًبصلتشيي ليوت هوىي است ،صيشا ثِ دليل استجبـ هستمين ليوت ثب لذست پشداخت هػشف وٌٌذُ ،يىي اص
ضبخػْبي اسبسي تػوين گيشي ٍي ثشاي خشيذ يه وبال يب خذهت ،ليوت آى است .
دس ايي ضشايف ضشوتْبي تَليذي ؾوي استفبدُ اص ساّىبسّبي هختلف ثب افضايص حدن تَليذات خَد ٍ تَسؼِ
ثبصاسّبي تحت پَضص ؾوي تالش ثشاي افضايص هيضاى حؿَس دس ثبصاس ،سؼي داسًذ ّضيٌِ ّبي ثبثت خَد سا ثش حدن
ثيطتشي اص تَليذ سش ضىي وٌٌذ تب ثتَاًٌذ ّضيٌِ ليوت توبم ضذُ وبال سا وبّص دادُ ٍ ؾوي افضايص لذست هبًَس خَد
دس ثبصي ثب ليوت ،حبضيِ سَد خَد سا افضايص دٌّذ.
ًىتِ اسبسي دس خبهؼِ ػول پَضبًذى ثِ ايي هكلت ،ثشخَسداسي اص يه ضجىِ تَصيغ لَي است .ثٌبثشايي هدوَػِ ّب

پَضص خَد هي وٌٌذ صيشا ضشوتْبي پخص حميمي تؼْذي دس هَسد حدن فشٍش ٍ افضايص سبالًِ آى ثِ ضشوتْب ًوي
دٌّذ ٍ اسبسبً لبةليت تَصيغ هدوَػِ ٍسيغ وبالّبي هدتوؼْبي تَليذي سا ًذاسًذ صيشا ثِ قَس ًسجي ظشفيت سجذ
وباليي ايي ضشوتْب وبهل است.
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ٍ هدتوؼْبي ثضسي تَليذي ثِ هٌظَس دست يبثي ثِ ايي ّذف ،الذام ثِ ايدبد ضجىِ ّبي تَصيغ لَي دس ثبصاسّبي تحت

شثنٍ َاي تًزيع مستقل ي تازار تُران تسره
اسبسبً ضشوت ّبي تَليذ وٌٌذُ دس تَصيغ ٍ فشٍش هحػَالت خَد ٍ يب ايدبد ضجىِ ّبي تَصيغ دس سكح ثبصاسّبي
هختلف ثِ دٍ ػبهل اسبسي تَخِ ٍافش داسًذ:
ً )1ضديىي ثبصا هػشف ثِ ضشوت(هجذاء تَليذ)
 )2اًذاصُ ثبصاسّبي ّذف(استشاتژيه ثَدى ثبصاس)
هؼوَالً ضشوتْبي تَليذي ًسجتبً ثضسي وطَس وِ لبثليت تَليذ وبال دس حدن صيبد ٍ تبهيي ًيبص ثبصاسّبي ثضسي سا
داضتِ ثبضٌذ ،ثذٍى وَچىتشيي ضىي اص ثبصاس تْشاى چطن پَضي ًوي وٌٌذ.
ثبصاس تْشاى ثضسي ثِ داليل صيبدي اص خولِ هتوشوض ثَدى حدن صيبدي اص خوؼيت دس يه هٌكمِ خغشافيبيي ،ثبال
ثَدى ًسجي دسآهذ هشدم ايي ضْش ًسجت ثِ سبيش هٌبقك وطَس ،اثش گزاسي هستمين ثبصاس تْشاى ثش الگَي هػشف سبيش
استبًْبي وطَس ،ثبال ثَدى حدن هػشف ايي ثبصاس ٍ  ...هَسد تَخِ خبظ ضشوتْبي تَليذي است .تحميمبت ًطبى هي
دّذ وِ دس ّش سَپش هبسوت تْشاى ،ثِ قَس هتَسف سٍصاًِ ً 190فش ثبس هطتشي سفت ٍ آهذ هي وٌذ .حبل اگش تؼذاد
سَپشهبسوت ّبي هٌبست تْشاى سا حذٍد  15000ثبة فشؼ وٌين وِ تؼذاد آًْب ثسيبس ثيطتش اص ايي ػذد است ثِ قَس
هتَسف دس سبل حذٍد  1هيليبسد ًفش ثبس هطتشي دس سكح سَپشهبسوت ّبي تْشاى سفت ٍ آهذ داسًذ .حبل اگش سبيش
هشاوض تبهيي ًيبص سٍصهشُ هشدم تْشاى سا ًيض ثِ آى اؾبفِ وٌين ،تؼذاد هطتشيبى سبالًِ ايي فشٍضگبّْب اص  5/1هيليبسد ًفش
ثبس تدبٍص خَاّذ وشد.
ثسيبس ثذيْي است وِ ّيچ ضشوتي حبؾش ًيست اص ايي ثيلجَسد سايگبى ثب ايي حدن هطتشي چطن پَضي وٌذ  .پس
ضشوتْبي تَليذي ٍ خذهبتي ،سشهبيِ گزاسيْبي فشاٍاى ٍ خبغي سا سٍي ثبصاس تْشاى اًدبم هي دٌّذ ٍ حتي ثب تحول
صيبًْبي هؼمَل ،دس سبلْبي اٍل فؼبليت ،سؼي دس حؿَس فؼبل دس ا يي ثبصاس داسًذ.
آهبس فشٍش ضشوتْبي تَليذي هؼتجش وطَس ًطبى هي دّذ وِ ايي ضشوتْب ثيص اص  30دسغذ اص ول فشٍش خَد سا
دس سكح تْشاى ٍ ضْشّبي حَهِ آى اًدبم هي دٌّذ وِ سلن لبثل تَخْي است .
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وتيجٍ گيري:
تػويوبت هشثَـ ثِ وبًبل تَصيغ اص خولِ هْوتشيي ٍ هجْن تشيي تػويناتي است وِ پيص سٍي هَسسبت لشاس داسد .
اًتخبة ّش سيستن وبًبل تَصيغ  ،ضشوت سا ثب يه سكح فشٍش ٍ ّضيٌِ خبظ سٍثشٍ هي سبصد  .پس اص اًتخبة وبًبل
تَصيغ ،ضشوت هؼوَال ثبيذ ثشاي هذتي قَالًي اص ّويي وبًبل استفبدُ وٌذ  .وبًبل اًتخبثي ّن ثش سبيش اسوبى تشويت
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ي تبثيش هي گزاسد ٍ ّن اص آًْب تبثيش هي پزيشد  .ثٌبثشايي ّش ضشوتي هَظف است ساّْبي هختلف دستشسي
ػٌبغش ثبصاسيبة
ثِ ثبصاس خَد سا ضٌبسبيي وٌذ.
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