
 پایذاریمفًُم 

 ضشایغی حفؼ ٍ ایجبد ضبهل سا پبیذاسی ،(۹۱۹۱) آهشیکب هتحذُ ایبالت هلی هحیغی صیست سیبست قبًَى

 ًیبصّبی ٍ ثبضٌذداضتٍِجَد سبصًذُ ّبسهًَی یک دس هیتَاًٌذ عجیقت ٍ اًسبى آى تحت کِ کٌذهیتقشیف

-هلضم سا کطَسّب هجحث پبیذاسی کٌٌذ.ثشآٍسدُ سا آیٌذُ ٍ حبضش ّبیًسل ًیبصّبی دیگش ٍ اقتصبدی اجتوبفی،

 آسیت هیضاى کوتشیي گیشًذ،قشاس اجتوبفی هسئَلیت هسیش دس ثب لحبػ هٌبفـ اقتصبدی خَد، کِ کٌذهی

-حبصل اعویٌبى آیٌذُ ٍ فقلی ّبیًسل ثشای ثْتش صًذگی کیفیت اص ٍ کٌٌذایجبد سا صیست هحیظ ثِ هوکي

 ًیبصّبی کشدىثشآٍسدُ فٌَاىثِ سا پبیذاسی، هتحذ هلل سبصهبى ثشًٍذلٌذ کویسیَى ،۹۱91 سبل دس. ًوبیٌذ

 تقشیف صهبى،آىاص .ًوَدتقشیف خَد ًیبصّبی ثشآٍسدى ثشای آیٌذُ ّبی ًسل تَاًبیی اًذاختيخغشثِ ثذٍى حبل

 کِ ضَد هیخَاستِ( دٍلتی هقبهبت ٍ فشٍضٌذگبى خشیذاساى،) اص ّوِ ّب آى دس کِ است یبفتِ تکبهل پبیذاسی

 . ثگزاسًذاحتشام جبهقِ ٍ هحلی جَاهـ آیٌذُ ّبی ًسل ثِ

 

 یَای پایذارمذل

؛ دّذ هی ًطبى هغلت ایي کِداسد ٍجَد هذل قبلت یک دس یپبیذاسهفَْم  دادىًطبى ثشای هتقذدی ّبی ساُ

تشیي اصلی. ثبضذهی تفکش اص جذیذ ایضیَُ ثشای دسک اثقبد آى ًیبص ثِ ٍاست پیچیذُ ثسیبس هفَْهیپبیذاسی، 

 ثبضٌذ:هیضذُ دس صهیٌِ پبیذاسی ثِ ضشح ریلّبی هغشحهذل

 

 گاوٍ( سٍ پاییه خط یا دایرٌ )سٍ ستًوی سٍ مذل 

 ستَى، صَست ثِ قجالً هذل ایي .است «ستًَی سِ هذل» یپبیذاس هذل تشیيٍ سایج تشیيضذُضٌبختِ هسلوبً

 ٍ کٌذهی تغییش هذل هختلف ّبیًسخِ ثیي «ستَى» ًبم. است ضذُ دادُ ًطبى هثلث یب ّوپَضبًی ّبیدایشُ

 اقتصبدی، سضذ ( ثش هحَسهحیغی صیست هٌبثـ)عجیقی سشهبیِ اجتوبفی، سشهبیِ اقتصبدی، سشهبیِ ضبهل

 هحیغی، صیست هٌبثـ» ثقذ سِ «ستًَی سِ هذل. »ضَدهی صیست هحیظ اص حفبؽت ٍ اجتوبفی پیطشفت

 ایي دس. کٌذ هیهقشفی پبیذاس تَسقِ ثشای الضام سِ فٌَاى ثِ سا ّب آى ٍ دسًؾشگشفتِ سا «اجتوبفی ٍ اقتصبدی

 ثِ اسبسی ًقذ دٍ. کٌٌذ فول ّوبٌّگ صَست ثِ سکي سِ ّش کِ ضَدهی حبصل صهبًی پبیذاس تَسقِ هذل،

 :داسد ٍجَد هذل ایي

 ًَیسٌذگبى اص ثشخی. ّستٌذ هستقلی سبختبسّبی «ّب ستَى» کِ ضَدهیفشض هذل ایيدس   .۹

 هحیغی ًیض هٌبثـ اًسبًی، هٌبثـ ثٌبثشایي ٍ ّستٌذ صیستی هَجَدات اًسبى کِ کٌٌذهیاستذالل

 اتفبقثِ قشیت اکثشیت کِ ضَدهیاستذالل ّوچٌیي. ثبضٌذ هستقل تَاًٌذًوی ثٌبثشایي ٍ ّستٌذ

-جذا ثٌبثشایي ٍ آیذهی اکَسیستوی خذهبت ضکل ثِ عجیقت اص کٌذهیاستفبدُ اًسبى کِ هٌبثقی



 ثشای ّب اکَسیستن تخشیت ثب هثالً) است غیشهوکي هحیغی صیست تَسقِ اص اًسبًی تَسقِ کشدى

 (.ثشینهی ثیي اص سا داسٍ ٍ غزا چَة، هبًٌذ عجیقی هٌبثـ ثِ دستشسی ثبلقَُ عَس ثِ هب کطبٍسصی،

 هختلف ّبی ثشچست ثشفالٍُ. گیشددسثشًوی سا تقشیف صهبًی، ثقذ هذل، کِ است ایي هطبّذُ دٍم، .2

 گبّی آى دس کِ؛عَسیثِ. ٍجَدًذاسد ًؾشاتفبق ًیض «ستَى» ّش هحتَای هَسد دس ،«ّب ستَى» ثشای

 راتبً عجیقی، ثبیذ داًست کِ هٌبثـ هثالً) ضَد هیتقشیف اسبسب هتفبٍتی ّبی سٍش ثِ ستَى یک

 اسصضوٌذ کٌٌذ، هی اسائِ ّب اًسبى ثِ سا اکَسیستوی خذهبت کِ آًجب تب یب ضًَذ هی تقشیف اسصضوٌذ

 .دسًؾشگشفت جذیذی ّبی ستَى یب ایٌکِ ثبیذ ثشای ایي هَاسد ّستٌذ،

 
 ستًوی پایذاریمذل سٍ

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 مذل سٍ دایرٌ پایذاری

 

 



 (شًد می وامیذٌ ستًن چُار مذل ايقات گاَی) مىشًری مذل 

 سشهبیِ ثیي. کٌذپیطٌْبدهی سا پیَستِّنثِ اجضای اص ایهجوَفِ یهٌطَس هذل ستًَی، سِ هذل هطبثِ

 چْبس ّبی هذل. ضًَذ هی قبئل توبیض عجیقی سشهبیِ ٍ اًسبًی سشهبیِ اجتوبفی، سشهبیِ سبختِ، اًسبى

سا ضبهل  اجتوبفی سشهبیِ ،است فقظ پبیِ سِ اصلی هذل ی ّن ٍجَدداسًذ کِ یکی اصآًْب ّوبىدیگش ستًَی

 اقتصبد، ضبهل کِ پبیذاسی ّبی حلقِل یب هذ استداًستِ فشٌّگی سشهبیِ ٍ اجتوبفی سشهبیِ دٍ جضء

سا  ًْبدی ٍ اجتوبفی اقتصبدی، هحیغی، کِ اثقبد اصلی هٌطَس یب. ضَد هی فشٌّگ ٍ سیبست ضٌبسی، ثَم

 ایي صیشا ،ضَدهیسا ضبهل ستًَی سِ هذل اًتقبدات ّوبى اص تقشیجبً پبیذاسی هٌطَسی هذلاهب؛ . گیشددسثشهی

  است ًطذُ تقجیِ هذل دس صهبًی ثقذ ّیچ ٍ ّستٌذ هستقل هختلف ّبی ستَى/اجضا کِ کٌٌذ هی فشض ّب هذل

 
 

  مذل مىشًری پایذاری

 

 مذلي  شذٌ(مرغ سرختخمسالمتی یا  مرغتخم مذل) پایذاری تًدرتً َایدایرٌ مذل 

 متحذالمرکس َایدایرٌ

 هشك تخن هذل» پبیذاسی، هٌطَسی هذل ٍ ستًَی سِ هذل اًتقبدات ٍاسدضذُ ثش ثِ جضئی یپبسخ فٌَاىثِ

 عَس ثِ ثیضی یک کِ دّذهی ًطبى هتحذالوشکض ّبیثیضی صَست ثِ سا هختلف اثقبد ثیي سٍاثظ «ضذُسشخ

 اص (۹۱۱۹) عجیقت اص حفبؽت الوللی ثیي اتحبدیِ تقشیف اص هذل ایي. (گیشددسثشهی سا دیگش ثیضی کبهل

( صیستهحیظ) هشك تخن سفیذُ آى دس کِ کٌذهیاستفبدُ هشك تخن استقبسُ اص ٍ استضذُگشفتِ پبیذاس تَسقِ

 کِ ضَد هیتلقی کبهل صهبًی تٌْب سالهتی هشك تخن. کٌذهیاحبعِ سا آى ٍ کٌذهیحوبیت( جبهقِ) صسدُ اص

 هذل هطبثِ هحتَا ًؾش اص اسبسبً هشك تخن هذل هختلف ّبیًسخِ. آیذدستثِ هٌفشد صیشسیستن ّش سالهت



 ثب ٍاحذ سیستن صیش یک فٌَاىثِ اًسبًی سیستن خشدُ کِ تفبٍت ایي ثب است ستًَی چْبس یب ستًَی سِ

 کبهالً ٍ استضذُدسًؾشگشفتِ (ثشاثشی جبهقِ،ٍ فشٌّگ، ٍ داًص ثشٍت، جوقیت، سفبُ ٍ سالهت) هتقذد اجضای

 ایي ثب است ضذُسشخ هشك تخن هذل هطبثِ هتحذالوشکض ّبیدایشُ هذل. است ٍاثستِ سبلن اکَسیستن یک ثِ

 جبهقِ صیشسیستن کِ است عجیقی هحیظ دایشُ ثضسگتشیي. داسد ٍجَد صیشسیستن سغح چٌذیي کِ تفبٍت

 ّبیدایشُ هذل اصل، دس. ضَدهیضبهل سا اقتصبد سیستن صیش خَد ًَثِ ثِ کِ گیشددسثشهی سا ثطشی

 ٍ ضذُهشك سشختخن. است هحذٍد دایشُ ّش کِ کٌذهی تبکیذ اهب است دایشُسِ هذل اص اصالحی هتحذالوشکض

 اهب پشداصًذ، هی ّب صیشسیستن ثیي هتقبثل ٍاثستگی ثِ هشثَط ّبی ًگشاًی ثِ دٍ ّش هتحذالوشکض ّبی دایشُ  هذل

 .پشداصًذ ًوی صهبى ثقذ هَضَؿ ثِ ّب هذل اص یک ّیچ

 

 

  َای تًدرتًی پایذاریمذل دایرٌ

 

 

  شذٌ پایذاریمذل تخم مرغ سرخ



 الیٍ دي پایذاری تعادل مذل  

 دس. دّذقشاسهی آى هشکض دس سا اقتصبدی سیستن خشدُ ٍ است هحَساًسبى ثسیبس هتحذالوشکض ّبیدایشُ هذل

 کبهالً ثبیذ دایشُ سِ/هتحذالوشکض ّبی دایشُ ٍاققی، پبیذاس تَسقِ ثشای کِ ضَد هیهغشح ثحث ایي اٍل گبم

 ّبی ٍاثستگی اٍلالیِ  ایي. ضَدهیضٌبختِ «پبیذاسی تقبدلاٍلیي الیِ » فٌَاىثِ کِ ثبضٌذداضتِ ّوپَضبًی

 ثِ ثب صهبى ثقذ ،گبم ثقذی دس. کطذتصَیشهی ثِ( حبل صهبى هقوَالً) صهبى اص ًقغِ یک دس سا هتقبثل

 .استضذُگٌجبًذُ کبهل استَاًِ یک فٌَاى ثِ «پبیذاسی تقبدلاٍلیي الیِ » تصَیشکطیذى

 

 

 

 مراحل تشکیل مذل تعادل پایذاری ديالیٍ با لحاظ بعذ زمان

  

 پبیذاسی ثِ دستیبثی. خَاّذثَد هخشٍط یک ضجیِ ثیطتش استَاًِ ثبضذ، آیٌذُ یب حبل ثش حذ اص ثیص تبکیذ اگش

 ثش ضَدهیاًجبم حبل دس پبیذاسی ثِ دستیبثی ثشای آًچِ کِ است هَضَؿ ایي ضٌبخت هقٌبیثِ صهبى عَل دس

 کِ است ایي ثِ ارفبى ضبهل سَم، هشحلِ ثٌبثشایي،. گزاسدتأثیشهی آیٌذُ دس پبیذاسی ثِ دستیبثی تَاًبیی

 ثِ( )گشافیک ضَد ضکلهیداسد. لحبػ ثقذ صهبى ثبفث ًیبص صهبًی ثقذ ثِ کِ است پَیب فشآیٌذ یک پبیذاسی

-تصوین کِ استهفَْم ایي دٌّذًُطبى ایي. دّذتطکیل چٌجشُ یب دًٍبت ضکل یک تب ضَدخن خَد سوت

  .تبثیشداسد آیٌذُ دس پبیذاس تَسقِ تصویوبت ثش حبضش، حبل دس پبیذاس تَسقِ هَسد دس گیشی

 



 

 مذل تعادل پایذاری دي الیٍ

 

 

-گفت: هذل تقبدل پبیذاسی دٍ الیِ اص دٍ هَسد ریل تطکیل ضذُتَاىتشتیت ٍ ثب تَجِ ثِ ضکل هذل هیثذیي

 است:

 اقتصبدی، صیست هحیغی ٍ جبهقِ(اٍلیي الیِ تقبدل پبیذاسی )تقبهل ٍجَُ  .۹

 دٍهیي الیِ تقبدل پبیذاسی ضبهل ثقذ صهبى )تقبهل صهبًی کَتبُ، هیبى ٍ ثلٌذهذت( .2

 

 است گضاسش ًطذُ الیِ دٍ پبیذاسی تقبدل هذل اص سیستوبتیکی اًتقبد ّیچ اهشٍص،ثِ تبرکشاست ضبیبى

 

 


