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 عوامل عمده در تعيين نزخ ارس چيست ؟

قسضت پَل هلي ٍ اضظش ثطاثرط  نى اظ هَورَػبت   ٍ ّوچٌيي  هؼبزالت زاذلي ٍ ذبضخي زض تؼييي ًطخ اضظ ًقص ٍيػُ زاضًس

 مٌٌسُ زض هٌبسجبت اقتػبز  اهطٍظ خْبى است. تؼييي

للي، سبليبى زضاظ  است مِ هؼربهتت ذرَز   الو فبضؽ اظ استفبزُ اثعاض  اظ پَل زض تؼييي قيوت مبال ٍ ذسهبت تدبضت ثيي

 ثطاًگيع ثطا  ذَز زست ٍ پب مطزُ است. پَل )اضظ( ثبظاض  هستقل ٍ ّيدبى

مٌٌس. ٍامبٍ  ايٌنِ چرطا   ّب زض خْبى ثيبًگط ثطنيٌس هدوَػِ ػَاهلي است مِ قبثليت ٍ اّويت نًْب ضا تؼييي هي تقبثل پَل

زاضز مِ ّطيل ثِ ًَثرِ   ّب  تبهل ثطاًگيع  ثطهي ست، ذَز پطزُ اظ ضگفتياضظ يل مطَض قسضتوٌستط اظ اضظ مطَض زيگط  ا

ؼبهرل زقيرب ثرب    ّرب  پرَلي، هربلي ٍ تدربض  زض ت     هٌس  زض حرَظُ سيبسرت   قبًَىذَز هٌجؼث اظ سبذتبضّب  هسٍى ٍ 

 الوللي ّط مطَض است. ا  ٍ ثيي ّب  ذبضخي، هٌطقِ ّب يب ثجبت سيبست پصيط  اًؼطبف

ّرب    پَل ٍ زاضايري »، «ّب تطاظ پطزاذت»، «ثطاثط  قسضت ذطيس»گصاض  ًطخ اضظ ّوچَى  فبضؽ اظ فبمتَضّب  اغلي زض اضظش

ُ  هرست ٍ تؼيريي  ٍ ػَاهلي اظ ايي زست مِ تربثيطات ثلٌس « ثطاثط  ًطخ ثْطُ»، «اضظ  ا  ضا ثطػْرسُ زاضًرس، ثطذري     مٌٌرس

ضًَس. اظ  غَضت يل حطاج ضٍظاًِ ٍ غطفٌظط اظ حدن هجبزالت زض تؼييي ًطخ اضظ ثِ مبض گطفتِ هي گصاض  ثِ ّب  اضظش ضيَُ

( است. ايي ضيَُ تٌْرب زض ثربظاض اضظ اضٍپرب     Fixed Currency rateّب ضٍش تؼييي ًطخ اضظ زض حس ) خولِ ايي ضيَُ

ضَز. پيطرٌْبزّب  ذطيرس ٍ    ( تؼييي هيOpen marketطَض ضٍظاًِ ٍ اظ ططيب يل حطاج هعايسُ ثبظ ) ضايح است مِ ثِ

تطيي پيطٌْبز فرطٍش   ز ذطيس ٍ پبيييضَز. ثبالتطيي پيطٌْب طَض نضنبض اػتم ضسُ ٍ ًطبى زازُ هي گطاى ثِ فطٍش هؼبهلِ

 ضَز. ثطا  هحبسجِ هيبًگيي ضٍظاًِ تؼييي ًطخ اضظ ثِ مبض ثطزُ هي

ّرب   ّبيي هتفبٍت ثطاسبؼ زاضايي ّب ًيع ذَز ضٍظاًِ ثِ اضائِ ًطخ ّب ٍ ثبًل زض ثبظاض اضظ ّطيل اظ فؼبالى ثبظاض اظ خولِ ضطمت

ت ثٌسض تدبض  ٍ هبلي ثعضه نلوبى ًيع ضٍظاًِ ًطخ اضظ هطخغ اضٍپب تؼييي پطزاظًس. زض ضْط فطاًنفَض ٍ پطتفَ  اضظ  ذَز هي

ا  ذَز هطخؼي قبثل استٌبز ّستٌس. تؼييي ًطخ اضظ ثرِ ايري ضريَُ اظ     طَض هحلي ٍ هٌطقِ ّب ّطيل ثِ ضَز. ايي ضيَُ هي

ت ثيي ثربًني اظ نى اسرتفبزُ   گيطز ٍ زض هؼبهت تطيي ًطخ اضظ هس ًظط قطاض هي ػٌَاى زقيب ّب  اضٍپبيي گبّي ثِ سَ  ثبًل

 ضَز. هي

 ضنل: 3ّب ثِ  تطيي ػَاهل پبيِ زض تؼييي ثطاثط  اضظّب  خْبى ثطاسبؼ ثطذي تئَض  اهب هْن

   1 - هسل ( ّب  هؼبهلِ قسوتيPartial equilibrium models) 

   2 - ( هسل هؼبهتت ػوَهيgeneral equilibrium models) 

   3 - ًبهؼبزالت يب هسل (  ّب  ّيجطيسdisequilibrium or hybrid modelsُتؼطيف ٍ ثطضسي ضس ) .اًس 

( مِ تٌْب ثبظاضّرب  مربال ضا   Purchase power parity« )ثطاثط  قسضت ذطيس»تي اضتجبط ّب  قسو زض هسل هؼبزلِ

(ثطاثط  ثْطُ پَضص Covered interest rate parity« )ثطاثط  ًطخ ثْطُ پَضص يبفتِ»ضَز، ّوچٌيي  ضبهل هي

مٌس ٍ هسل هؼبهتت ذربضخي مرِ    ّب ضا ثطضسي هي ( مِ ثبظاض زاضاييuncovered interestrate parityًيبفتِ )

 زّس. زاًس، هَضز ثطضسي قطاض هي هي« ّب تطاظ پطزاذت»تطيي ػبهل تؼييي ًطخ ثطاثط  اضظ ضا  هْن

ضَز. تطميت هؼبزالت پَلي  ّب ضا ًيع ضبهل هي تپَل ٍ تطاظ پطزاذ ّب  ػوَهي تؼييي ًطخ اضظ، هؼبهتت ثبظاض مبال، ثبظاض هسل

ثطاثرط  قرسضت   »ثب تؼسيل قيوت ٍ تؼسيل ذطٍخي ثِ سَ  هؼبزالت ثلٌسهست مِ ثِ هؼبزالت پرَلي ّيجطيرس  زض مٌربض    

http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=rate
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=equilibrium
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=equilibrium
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=rate
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ّب زض ايي تحقيقبت ثِ ػٌرَاى پبيرِ اغرلي هؼربزالت      ضَز. تطاظ پطزاذت تؼجيط هي« ًيبفتِ ثطاثط  ثْطُ پَضص»يب « ذطيس

 نيس. طخ اضظ ثِ ضوبض هيتؼييي ً

 ثطاثط  قسضت ذطيس

ضٍز. ايري هنبًيسرن زض    ثِ ػٌَاى يني اظ ػَاهل هْن ٍ تبثيطگصاض زض تؼييي ًطخ اضظ ثرِ ضروبض هري   « ثطاثط  قسضت ذطيس»

ّب  مبال زض زٍ مطَض ٍاقؼي ثَزُ ٍ فربضؽ اظ هطرنتت    ضسس مِ قيوت ضطايطي ثِ مبضنيي قبثل قجَلي زض تؼييي ًطخ اضظ هي

 زات ٍ غبزضات، ميفيت هحػَالت ًيع ينسبى ثبضس.ٍاض

ضاثطِ ثطاثط  قسضت ذطيس ثِ تئَض  تؼييي ًطخ اضظ اظ ططيب فطويبت ضفتبض ٍاضزمٌٌسگبى ٍ غربزضمٌٌسگبى زض پبسرد ثرِ    

تغييطات هطثَط ثِ ّعيٌِ سجسّب  ثبظاض هلي تجسيل ضسُ است. زض ٍاقغ ظهبًي مِ يل مبال زض مطرَض  يرل قيورت ٍ زض    

يگط ثْب  زيگط  زاضز، اًگيعُ سَزاگط ، ثبظضگبًبى ضا ثِ ذطيس ايي مبال ثب قيوت موتط ٍ فطٍش نى ثب قيورت ثربالتط   مطَض ز

( هٌتح ضَز، ووي ايٌنِ هؼبزلِ سجس مبالّب زض PPPِ ثطاثط  قسضت ذطيس )تَاًس ث تفبٍت قيوت هي قبًَىزاضز. ايي  ٍا هي

ضٍز نضثيتطاغ نًْرب   اًتظبض هي  الوللي، ًطذي زض سطَح ثيي  مٌس. زض ذػَظ مبالّب  ٍيػُ تل ثبظاض مطَضّب ضا ًيع تجييي هي

 Purchaseضت. ثطاثط  قسضت ذطيرس) ثيص اظ نًنِ ثط سجس ثبظاض مبال ٍ ذسهبت تبثيط ثگصاضز، ثط ًطخ اضظ تبثيط ذَاّس زا

Power Parity ضَز. ثِ طَض هثبل اگط يل هَظ زض نهطينب يرل زالض   ٍيػُ ٍ زض ػيي حبل سبزُ هٌتح هي قبًَى( اظ يل

 133)ٍاحس پَل سبثب اسپبًيب( هؼبهلِ ضَز، ًطخ ثطاثط  زالض نهطينب زض هقبثل ايري اضظ يرل ثرِ    « پعٍتب» 133ٍ زض اسپبًيب 

( هَسَم است مِ اظ هقبيسِ ًطخ ذطيس يل مربال زض زٍ  Law of one priceًطذي مبال ) تل قبًَىثِ  قبًَىاست. ايي 

مربضنيي  « ثطاثط  قرسضت ذطيرس  »تَاى ثِ ثطاثط  اضظّب  نًْب پي ثطز. زض ايي هيبى زاليلي ٍخَز زاضز مِ ّويطِ  مطَض هي

 توبم ٍ مبهلي ًساضز.

ًطذي ًيبظهٌس نضثيتطاغ مبهل مبال است. ايي  تل قبًَىپصيط ًيست.  هست اًدبم ًطذي مبال زض مَتبُ تل قبًَىاظ خولِ ايٌنِ 

ثسيي هؼٌي است مِ اضربظ قبزض ثبضٌس مِ ّط مباليي ضا ٍاضز ٍ غبزض مٌٌس. ايي مبال ثبيس زض ػيي ينسبى ثرَزى اظ لحرب    

هست زضَاض است. اظ سَيي ثربظاض   بضس. فطؼ ايي ضطايط زض مَتبُّب  هرتلفي زاضتِ ث ميفي زض مطَضّب  هرتلف، قيوت

ضٍ است. زيگط ايٌنِ فطؼ ثرط   ّب  فطٍش، ثب تفبٍت قيوت ضٍثِ ّب ٍ ٍاسطِ فطٍش زاذلي مطَضّب ثِ زليل تؼسز ٍخَز ذطزُ

زسرت زذبلرت   ا  اظ ايري   ّب  تدبض ، هبليبت ٍ ضطايط هحسٍزمٌٌسُ ّب  گوطمي، سْويِ ّب زض تؼطفِ ايي است مِ زٍلت

 ًنٌٌس.

ّب  هرتلف  ٍض  زض ثرص ثِ زليل ثطذي مبالّب  هْن غيطقبثل تدبضت ٍ تفبٍت ثْطُ« ثطاثط  قسضت ذطيس»اظ سَيي زيگط 

مٌٌسُ زض ثطاثط  اضظّب ثبضس. ايي ثسيي هؼٌي است مِ ّورَاضُ زض   تَاًس زض زضاظهست ثِ ػٌَاى ضبذع تؼييي مطَضّب ًوي

طرَض مرِ    ّب ٍخَز زاضز مِ اظ ططيب ًطخ اضظ ًيرع قبثرل خجرطاى ًيسرت. ّوربى      ح قيوتمطَضّب يل تفبٍت زائوي زض سط

مٌس. اظ سَيي سبذتبض ثبظاضّب ًيع هوني است تغييط مٌرس ٍ   ضًَس، ًطخ اضظ ًيع تغييط هي ّب ًيع زسترَش تغييط هي سليقِ

هست ًيع قبثرل اػتٌرب    زض مَتبُ PPPهؼبزالت تؼييي ًطخ ًيع ثِ ّن ثطيعز. زض ايي هيبى هَاضز موي ٍخَز زاضز مِ ضبذع 

گرصاض    است. زض ايي غَضت اقتػبز ثب ضطايط تَضهي ضسيس زست ثِ گطيجبى است ٍ اضظ زاذلي )پَل هلري( تَاًربيي اضظش  

 زٌّس مِ اقتػبز ذَز ضا زالضيعُ مٌٌس. ّب  اقتػبز  تطخيح هي ّب ضا ًساضز ٍ ثٌگبُ قيوت

 

 

http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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 ّب تطاظ پطزاذت

الوللي مرِ   ّب  ثيي ست حبٍ  هجبزالت ثسّنبض ٍ ثستبًنبض يل مطَض، مطَضّب  زيگط ٍ سبظهبىّب خسٍلي ا تطاظ پطزاذت

ضًَس؛ حسبة  ضَز. ايي هجبزالت ثِ زٍ گطٍُ ملي تقسين هي ّب تٌظين هي ثِ ضنل هطبثِ ثب حسبة زضنهس ٍ هربضج ضطمت

 خبض  ٍ حسبة سطهبيِ.

ٌي ٍاضزات ٍ غبزضات مبالّب( ٍ تدبضت ًبهطئي )يؼٌي زضنهرس  حسبة خبض  ًيع هتطنل اظ زٍ ثرص است: تدبضت هطئي )يؼ

ُ    ٍ هربضج ذسهبتي هبًٌس ثبًنساض ، ثيوِ، خْبًگطز ، مطتيطاًي ٍ ًيع سَز زضيبفتي اظ طرطف  ّرب    ّرب  ذربضخي ٍ ثْرط

 ضَز. ّب( تفبٍت هيبى زضنهس هلي ٍ هربضج هلي ثِ غَضت هبًسُ حسبة خبض  هٌظَض هي پطزاذتي ثِ نى

ًبهِ خصة اضظ ثِ زاذل مطَض اظ هحل غبزضات مبال ٍ ذسهبت ثِ ذبضج يب ٍضٍز سطهبيِ ثِ زاذل مطَض ثرب اقرتم   زض ايي تطاظ

 ضَز مِ ذَز ثب افعايص ًطخ ثطاثط  اضظ ضاثطِ هستقين زاضز. هثجت هٌظَض هي

سيل سطح تقبورب   ّبيي ّوچَى مٌتطل اضظ ٍ ذطيس ٍ فطٍش نى ًيع اظ خولِ اقساهبتي است مِ اظ ططيب تؼ اػوبل سيبست 

 ضَز. ّب ثِ مبض گطفتِ هي مل زض اقتػبز زاذلي ثطا  ذٌثي مطزى فطبضّب  ٍاضزُ ثط هَاظًِ پطزاذت

ّب  هتساٍلي است مرِ زض مطرَضّبيي مرِ     زض ٍاقغ تؼييي ًطخ ثطاثط  اضظ )ثِ غَضت مبّص اضظش پَل( اظ خولِ سيبست

 ضَز. ّب اًدبم هي زاضًس، ثطا  خجطاى مسط  تطاظ پطزاذت ًظبم اضظ  ثبثت يب هسيطيت ضسُ ٍ حتي ضٌبٍض هسيطيت ضسُ

مٌس. ثب ايي تَوريح مرِ    ّب ثيطتط زضذػَظ اقتػبزّب  ٍاثستِ هَوَػيت پيسا هي تؼييي ًطخ اضظ اظ ططيب تطاظ پطزاذت

 هؼبزالت زاذلي ٍ ذبضخي زض تؼييي ًطخ اضظ ًقص ٍيػُ زاضًس.

فطؼ هؼبهتت زاذلي ايي است مِ اضتغبل ثِ حس مبفي ٍخَز زاضز ٍ ًطخ ثينبض  زض حس طجيؼي ذَز اسرت ٍ ثرِ ػجربضت    

 زيگط فطبض  ثطا  تغييط هيعاى ٍاقؼي زستوعز ٍخَز ًساضز.

ّب  طزاذتمٌٌس. اگطچِ ثطذي حسبة خبض  ضا ثب تطاظ پ ّب تَخِ هي ّب  ذبضخي ثيطتط ثِ تطاظ پطزاذت اهب هؼبهتت ٍ هَاظًِ

تَاًس اًحطاف اظ ثطاثط  قسضت ذطيس يب ذَز ثطاثط  قسضت ذطيرس   گيطًس. زض ٍاقغ ايي تئَض  ػديجي است مِ هي اضتجبُ هي

 ضا زض غَضت لعٍم تَويح زّس.

تَاى ثِ ًطخ اضظ  مِ ضربهل   تَاى زقيقب ًطخ طجيؼي اضتغبل ضا تؼييي مطز ٍ ًِ هي زض ايي هيبى، هطنل نًدب است مِ ًِ هي

 ّب  ذبضخي ثبضس، زست يبفت. اظًِ حسبةهَ

 ّب  اضظ  پَل ٍ زاضايي

ّرب  هطمرع  ثرب هرسيطيت      ّب  هبلي ٍ ثبًرل  ضَز. ثٌگبُ ّب  اضظ  ذَز هَخت تقَيت پَل هلي هي افعايص اضظش زاضايي

هؼربهتت ايري    تَاًٌس ووي نضثيتطاغ ثِ تقَيت ثطاثط  پَل ذَز ثب سبيط اضظّب اقسام مٌٌس. زض ينري اظ  شذبيط اضظ  ذَز هي

( هَسَم است، اگط مبّص قيوت قبثل اًتظبض تَسرط تفربٍت ًرطخ ثْرطُ     CIRP« )ثطاثط  ثْطُ پَضص يبفتِ»ثرص مِ ثِ 

 تَاًٌس اظ نضثيتطاغ استفبزُ مٌٌس. ّب هي خجطاى ضَز ثٌگبُ
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 هساذتت زٍلت

ذبضخي ٍ اثعاضّب  پَلي زاذلري ثرِ    مٌٌس ٍ ثب فطٍش ثرطي اظ اضظّب  ّب هنطضا زض ثبظاض اضظّب  ذبضخي هساذلِ هي زٍلت

ظًٌس. استطليعُ مطزى  استطليعُ مطزى ثبظاض ٍ حتي ثب ذطيس سْبم اظ ثبظاض ثَضؼ زاذلي ثِ ثطذي هساذتت زض ثبظاض زاهي هي

ّرب  هطمرع  اغرَال شذربيط اضظ  ضا افرعايص زازُ ٍ       ّب  هطمع  ّوبى تغييط زض تطميت شذبيط اضظ  است. ثبًل زض ثبًل

 زٌّس. زاذلي ضا مبّص هياػتجبضات 

 (Interest rate parityثطاثط  ًطخ ثْطُ )

ّب  اتربش ضسُ اظ سَ  نًبى ثط ثطاثط  ًطخ اضظ تبثيطگصاض است. افعايص ًرطخ   اًس مِ سيبست گصاضاى پَلي زضيبفتِ سيبست

ضَز ٍ پبييي نهسى ًطخ ثْطُ ثِ افت اضظش پَل مطَض هٌدرط   ُ زض زاذل مطَض ػوَهب هَخت افعايص اضظش پَل هلي هيثْط

ّب ًقص هْوي زض ًَسبى ًطخ اضظ زاضز. ثطاثط  ًطخ ثْطُ زض اضتجربط ذرَز ثرب ًرطخ اضظ ٍ      ضَز. ثسيي تطتيت قيوت زاضايي هي

( ٍ ثطاثرط  ًرطخ ثْرطُ    Covered interest rate parity)ًطخ تَضم ثِ زٍ ضنل ثطاثط  ًطخ ثْطُ پَضرص يبفترِ   

ضَز. ثطاثط  ًطخ ثْطُ پَضص يبفتِ، ضاثطِ قيوت  ( ثيبى هيUncovered interest rate parityپَضص ًيبفتِ )

 مٌررس.  نًرري ثرربظاض ٍ ًررطخ اضظ زض ثرربظاض نترري ثررب ًررطخ ثْررطُ اٍضا  قطوررِ زض اقتػرربز زٍ مطررَض ضا ثيرربى هرري        

ّب  نًي ٍ ًطخ اضظ هَضز اًتظبض ثب ًطخ ثْطُ اسوي اٍضا  قطوِ مطرَض ضا ثيربى    ثطاثط  ًطخ ثْطُ پَضص ًيبفتِ، ضاثطِ قيوت

 مٌس.  هي

مٌس مِ ًرطخ ثْرطُ زاذلري ثبيرس      هؼبزالت تؼييي ًطخ اضظ ثِ ٍاسطِ ثطاثط  ًطخ ثْطُ پَضص يبفتِ ثِ طَض هؼوَل ثيبى هي

ثيطتط اظ ًطخ ثْطُ ذبضخي ثب هقساض ثطاثط ثب ًطخ تٌعيل پَل زاذلي ثبضس. ثِ طَض هثبل اگط ًطخ ثطاثط  يَنى چيي زض هقبثرل  

ّربيي چرَى ّعيٌرِ      طُ زض مطَض ًيع ثبيس ينسبى ثبضس. اًحرطاف اظ ايري هؼبزلرِ ثرِ ػلرت     زالض نهطينب ثبثت ثبضس ًطخ ثْ

 ّرب  ًقرسيٌگي ًسرجت زازُ ضرسُ اسرت.       ّرب  هبليربتي ٍ هعيرت    ّرب  سيبسري، هٌربثغ يطفيرت     ّب، ضيسل تطامٌص

ٍ   ضَز اظ نًدبيي مِ سطهبيِ زض ذػَظ ثطاثط  ًطخ ثْطُ پَضص ًيبفتِ گفتِ هي يرسازّب  نتري   زاضاى اغَال ًسرجت ثرِ ض

اػتوبز ّستٌس زض چبضچَة اًتظبضات ػقتًي، اگط اطتػبت خسيس ثطضسي ضَز ًطخ ثْطُ زض نيٌسُ ثبيس قَيب تحت تربثيط   ثي

اًتظبضات ثبظاض ثبضس. زض يل هحيط غيطقبثل اػتوبز، ٍوؼيت ثطاثط  يل ًطخ ثْطُ احبطِ ًطسُ هوني اسرت هرَضز تَخرِ    

يط هتغيطّب تغييط  ًساضتِ ثبضٌس. اهب تغييط ًطخ ثْطُ هوني است ثط حست ضرطايط  قطاض گيطز. زض ٍاقغ هوني است مِ سب

 ثب ًطخ ثْطُ هَضز اًتظبض خبيگعيي ضَز. 

ّرب    ثطاثط  ًطخ ثْطُ زض تؼييي ًطخ اضظ زض ٍاقغ ثِ هفَْم ثطاثط  ًطخ ثبظزّي زاضايي زض زٍ مطَض است. اگط ثبظزّي زاضايي

ّب  هبلي زاذلي )زض مَتبُ هست( ثطاثط است ثب ًطخ ثْرطُ     ضَز، ًطخ ثبظزّي زاضاييگيط هبلي ثط حست پَل زاذلي اًساظُ

ّب  ذبضخي ثِ ػتٍُ )هٌْب ( ًطخ اًتظبض  افعايص )مبّص( اضظش  زاذلي مِ هقساض ايي ًطخ ثطاثط است ثب ًطخ ثْطُ زاضايي

ضَز مِ ًطخ اضظ قبثل اًتظبض ًيرع   سِ ًبضي هيپَل ذبضخي. ًَسبى ًطخ اضظ حقيقي اظ ًبثطاثط  ًطخ ثْطُ زٍ مطَض هَضز هقبي

 مٌس.  اظ ايي حيث تغييط هي

مٌس. زض غَضتي مِ ػَاهل مٌتطلي ذبظ زض هيبى ًجبضس ثطاثط  ًرطخ ثْرطُ    ٍخَز ضيسل ًقص هْوي زض ايي ضاستب ايفب هي

 ػبهل قسضتوٌس  زض تؼييي ثطاثط  اضظّب است. 

فتبض  ذٌثي ٍخَز زاضتِ ثبضس، )ثسٍى پَضص ًطخ ثْرطُ( تفبورل ًرطخ    زض ضطايطي مِ زض ثطاثط ضيسل ًَسبى ًطخ اضظ ض

ثْطُ زاذلي ٍ ذبضخي ثطاثط است ثب تغييط اًتظبض  ًطخ اضظ. اگط ًطخ اًتظبض  اضظ اظ ًطخ اضظ فؼلي ثيطتط ثبضس اًتظبض زاضيرن  

http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=rate
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=rate
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=rate
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ًتظبض  اضظ اظ ًرطخ فؼلري اضظ   مِ مبّص نتي اضظش پَل زاذلي ثب افعايص اًتظبض  اضظش پَل ذبضخي ثطاثط ثبضس ٍ اگط ًطخ ا

موتط ثبضس اًتظبض زاضين مِ افعايص نتي اضظش پَل زاذلي ثب مبّص اًتظبض  اضظش پَل ذربضخي ثطاثرط ثبضرس. زض ضرطايط     

نيس. ثب اًدبم زازٍستس تبهيي زض ثبظاض سلف اضظ افطاز ذرَز ضا اظ   گطيع اظ ًَسبى ًطخ اضظ سبظٍمبض پَضص ًطخ ثْطُ ثِ مبض هي

زاضًس. زض ايي غَضت ًطخ سلف اضظ ثبيس خبًطيي ًطخ اًتظربض  اضظ زض هؼبهلرِ ثطاثرط      ات ًطخ اضظ هػَى هيضيسل تغييط

 ًطخ ثْطُ ضَز.  

يؼٌي اگط ًطخ سلف اضظ اظ ًطخ اضظ فؼلي ثيطتط ثبضس اًتظبض زاضين مِ مبّص نتي اضظش پَل زاذلري ثرب افرعايص اًتظربض      

اضظ اظ ًطخ فؼلي اضظ موتط ثبضس اًتظبض زاضيرن مرِ افرعايص نتري اضظش پرَل      اضظش پَل ذبضخي ثطاثط ثبضس ٍ اگط ًطخ سلف 

 زاذلي ثب مبّص اًتظبض  اضظش پَل ذبضخي ثطاثط ثبضس. 

 ٍض  ًطخ اضظ ٍ ثْطُ

( ٍ ثطاثط  ثسٍى پَضص CIRP(، ثطاثط  ثب پَضص ًطخ ثْطُ )PPPزّس مِ ثطاثط  قسضت ذطيس ) ًتبيح هطبلؼبت ًطبى هي

مٌٌس ٍ ثِ ضٍضٌي ضاثطرِ ضفتربض تَليسمٌٌرسُ ٍ     ٌْب ثرطي اظ هؼبزالت تؼييي ًطخ اضظ ضا تفسيط هي( تUCIRPًطخ ثْطُ )

 زٌّس. مٌٌسُ ضا هَضز تَخِ قطاض ًوي هػطف

ضَز. اظ نًدبيي مِ ػطوِ ٍ تقبوب ثطا  مبالّب اظ ضفتربض تَليسمٌٌرسُ ٍ    ّب ثِ ٍاسطِ ػطوِ ٍ تقبوب تؼييي هي سطح قيوت

ّويي ضفتبض نغبظ هطبلؼبت تؼييي ًطخ ٍاقؼي اضظ است مِ اظ خولرِ اغرَل اقتػربز ذرطز زض      ضَز هػطف مٌٌسُ ًبضي هي

 ثبضس. تئَض  ًطخ اضظ هي

تنٌَلَغ  تَليس، ًيطٍ  مبض ٍ هيعاى تَليس زض ضقبثت ثب ينسيگط ثيي مطَضّب ثب لحرب  ثطذري ضرطايط هٌدرط ثرِ افرعايص       

 َز.ض ٍض  ٍ ثبال ضفتي ًطخ اضظ يل مطَض هي مبضنيي ٍ ثْطُ

( ٍ GDPزّس مِ قيوت ًسجي اضظ ثب ًطخ ًسجي تَليس ًبذبلع زاذلي ) مبض گطفتِ ضسُ ًطبى هي ّب  ثِ ًتبيح ثطذي فطهَل

ضَز. سرطح   ٍض  زض ثرص مبالّب  غيطتدبض  ثيي اقتػبز ٍ مطَض سٌديسُ هي مبض گطفتِ ضسُ يب ثْطُ سطح تنٌَلَغ  ثِ

يص تَليس ًبذبلع زاذلي اسوي زض زاذل ٍ ذبضج اظ يل مطرَض هَخرت   ٍض  زض زاذل ٍ ذبضج اظ مطَض ّوچٌيي افعا ثْطُ

ٍض  زض مبالّب  غيطتدبض  زض  ضَز. ثِ ػجبضت ثْتط افعايص ًطخ ضضس اقتػبز  ٍ افعايص ثْطُ استْتك ًطخ ٍاقؼي اضظ هي

يرطٍ  مربض ٍ   ضَز. اظ ايي ضاثطِ ّوچٌريي زٍ ػبهرل ً   يل مطَض ًسجت ثِ مطَض زيگط هَخت استْتك ًطخ ٍاقؼي اضظ هي

 گيطًس. سطهبيِ زض تَليس هَضز تَخِ قطاض هي

ّرب   ٍض  ثبالتط  زض مبالّب  تدبض  زاضًس توبيل ثِ ثبال ثطزى سطح قيورت  مٌس مطَضّبيي مِ ثْطُ ثطذي ًظطيبت ثيبى هي

هتٌبسرت  ٍض  مطَض زض ثرص مبالّب  تدبض  افرعايص   زاضًس. ثطذي ًظطيبت زيگط زض ايي ظهيٌِ هؼتقسًس مِ افعايص ثْطُ

 مٌس. زستوعزّب ضا هدبظ هي

ٍض  زض مبالّب  تدبض  ثب غيطتدبض  ثبضرس زسرتوعزّب ًيرع ثرِ      اگط فطؼ افعايص ًطخ زستوعزّب ثِ ٍاسطِ اضتجبط ثْطُ

ّب زض اقتػبز ٍ استْتك  يبثٌس. ايي ضطايط ثِ افعايص سطح ػوَهي قيوت ٍض  مبالّب  غيطتدبض  افعايص هي ٍاسطِ ثْطُ

 ضَز. هٌدط هيًطخ ٍاقؼي اضظ 
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 ّب  پصيط  قيوت ًطخ اضظ ٍ اًؼطبف

ّرب  ػورَهي اظ    زّس مِ ػطوِ پَل ٍ ًطخ ثْطُ پَل ذبضخي ٍ سطح قيوت ًتبيح هطبلؼبت مبضضٌبسبى ّوچٌيي ًطبى هي

خولِ ػَاهلي ّستٌس مِ ثط اضظش اضظ ٍ ًطخ قبثل اًتظبض نتي هتغيطّب اثطگصاض ّستٌس. افرعايص زض ػطورِ پرَل زاذلري ٍ     

زّرس   ثطز، زضنهس ٍاقؼي زاذلي ضا تغييط هي ّب  زاذل ٍ سطح ًطخ اسوي اضظ ضا ثبال هي طخ ثْطُ ذبضخي، سطح قيوتضضس ً

ّب  ذبضخي زاضًس ػتٍُ ثط ػَاهل شمط ضسُ ًطخ  ّب  زاذلي ٍ سطح قيوت ٍ سطح قيوت ذبضج نثبض هٌفي ثط سطح قيوت

ثبثت، ضٌبٍض، ضٌبٍض هسيطيت ضسُ ٍ ًظربم اضظ  هجتٌري ثرط زالض     تَضم، ػطوِ ٍ تقبوب ٍ ًظبم اضظ  مِ ثِ اًَاع ًظبم اضظ 

 ضًَس ًيع زض تؼييي ًطخ اضظ زذبلت زاضًس.  نهطينب هبًٌس مطَضّب  مَيت، اهبضات ٍ ػطثستبى ٍ .... تقسين هي
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