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. از 2اسات.   ای ساه آن پرداختاه شاده    گرر ساودن آن در کمتار مطالعاه    سه دلر  وقت
. سه منظاور دقات   3است.  استفاده شده 1396های سه روز رسان  شده سرای سال داده

 اند. سخش   تجمرع شده 75ها سه صورت کامال تفصرل  ) سرشتر، محاسبات سخش

 . مبانی نظری1-2

ماال ، رشاد اقتصااد را     درجاه تاأمرن  ر این تحقرق سرای نشان دادن اینته چگونه د
دهد، یک مدل رشد درونزای نوع رومر استاندارد، مورد استفاده  تحت تأثرر قرار م 

قرار گرفته که شام  سخش مال  سه عنوان فاراهم کنناده وجاوه سارای محققاان، ساا       
گاری  در ایان    واساطه )ی سنگااه   ها گری است. توجه شود که هزینه هزینه واسطه

های غرسالیازی سرای سخش مال  است. هدف این مدل ایان   مدل نشان دهنده هزینه
هاای سنگااه  ساای، اساداعات و رشاد اقتصااد را        است که نشان دهد چگونه هزینه

 .دهد کاهش م 
سخش کایی نهای : سخش کایی نهای  یک سخاش کاامالر رقااست  اسات، کاه      

کند. تاسع  اسه  را سا ترکرب نرروی کار و کایهای واسطه تولرد م کایی مصرف  مش
 تولرد سرای کایی نهای  سه این صورت نشان داده شده است
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A ،تعداد کایی واسطه j که سرن صفر و یک است مقدار کایی واسطه. 
فتن این تاسع تولرد و نرمال سازی قرمت کاایی نهاای  ساه یاک،     سا در نظر گر

 :کند  سراساس راسطه زیر حداکثر م سنگاه در سخش کایی نهای  سودش را
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 j ای است. سا حداکثر سازی سود، قرمت کایی واسطه j ای قرمت یک کایی واسطه

 :آید ه این صورت سه دست م س
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هاای انحصااری اسات کاه      سخش کایی واسطه: سخش کایی واسطه شاام  سنگااه  
ای خریاداری   در تولرد کایهاای واساطه   ها را از سخش تحقرقات سرای استفاده طرح
خریداری  اه های  که آن ها سه این دلر  انحصاری هیتند که طرح کنند. این سنگاه م 
اند سه وسرله حق ثبت اختراع محفوح شده و دیگران از استفاده از آنها محروم  کرده


