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چکیدٌ
ّسف ایي تحمیك ،تطضسی پایساضی سَز ٍ لیوتگصاضی سْام تطاساس خعء ًمسی سَز زض ضطوتّای پصیطفتِ ضسُ
زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى اظ سال  1380تا 1395هیتاضس .تط هثٌای تحمیمات پیطیي ،سَز حساتساضی لاتل تمسین تِ
زٍ خعء ًمسی ٍ تؼْسی هیتاضس ٍ خعء ًمسی سَز ًیع تِ سِ هؤلفِ ٍخِ ًمس ٍ هؼازل ًمسٍ ،خِ ًمس پطزاذتی تِ/زضیافتی اظ
سْاهساضاى ٍ ٍخِ ًمس پطزاذتی تِ/زضیافتی اظ تستاًىاضاى تمسین هیضَزّ .وچٌیي فطؾیِ سطهایِگصاض تیتدطتِ پیصتیٌی
هیوٌس؛ ضاتكِ هثثت تیي اخعای ًمسی سَز ٍ تاظزُ آتی سْام ٍخَز زاضتِ تاضسً .تایح آظهَى فطؾیات ًطاى هیزّس؛
پایساضی خعء ًمسی سَز تیطتط اظ خعء تؼْسی سَز است ٍ ایي پایساضی ًاضی اظ ٍخِ ًمس پطزاذتی تِ/زضیافتی اظ تستاًىاضاى
استً .تایح تِزست آهسُ اظ هسلّای لیوتگصاضی ٍ تاظزُ ػازی سْام ،فطؾیِ سطهایِگصاض تیتدطتِ ضا ضز هیوٌس ٍ
ًطاى هیزّس؛ تیي تاظزُ آتی سْام ٍ پایساضی اخعای ًمسی سَزّ ،وثستگی ٍخَز ًساضز؛ اها تیي تاظزُ غیطػازی سْام ٍ
ٍخِ ًمس پطزاذتی تِ/زضیافتی اظ تستاًىاضاى ضاتكِ هثثت ٍ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز ٍ زض ًتیدِ فطؾیِ سطهایِگصاض تیتدطتِ
تائیس هیگطزز.
ياصٌَای کلیدی :خعء ًمسی سَز ،خعء تؼْسی سَز ،تاظزُ آتی سْام ،خطیاىّای ًمسی ،سَز
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مقدمٍ
سطهایِگصاضاى ،اػتثاضزٌّسگاى ٍ سایط استفازُوٌٌسگاى غَضتّای هالی تطای اضظیاتی تَاى سَزآٍضی،
ذالع خطیاىّای ًمسی ٍ پیصتیٌی سَزّای آتی اظ اقالػات هٌؼىس ضسُ زض سَز حساتساضی استفازُ
هیوٌٌس .سَزهٌسی اقالػات هٌؼىس ضسُ زض سَز حساتساضی ،ظهاًی تأییس هیضَز وِ سَز حساتساضی
تتَاًس سطهایِگصاضاى ضا زض ایي پیصتیٌی ووه وٌس؛ ّوچٌیي یىی اظ اّساف هْن گعاضضگطی هالی،
اضائِ اقالػات هفیس تطای تػوینگیطی است؛ تا تَخِ تِ ایي ٍالؼیت وِ سَز ،زاضای زٍ ترص تؼْسی
ٍ ًمسی است؛ اًتظاض هیضٍز وِ ّط چِ خعء ًمسی ًسثت تِ خعء تؼْسی تیطتط تاضس؛ پایساضی ٍ ثثات آى
ًیع تیطتط تاضس؛ چٌاًچِ سطهایِگصاضاى پایساضی ووتط الالم تؼْسی تا لاتلیت اػتواز پاییي ضا پیصتیٌی
ًىٌٌس؛ ایي هَؾَع هیتَاًس تِ لیوتگصاضی ًازضست سْام تیاًداهس (اسلَاى .1)1996 ،زچَ ٍ ضیچاضزسَى
ٍ اسلَاى )2008( 2ػٌَاى ًوَزًس وِ فعًٍی خعء ًمسی سَز هَخة ذَاّس ضس تا ضطوتّا ،تَاى تیطتطی
تطای تمسین سَز زاضتِ تاضٌس ٍ سطهایِگصاضاى ٍ تحلیلگطاى هالی ًیع ایي ضطوتّا ضا ضطوتّایی تا
ػولىطز هكلَب ،اضظیاتی وٌٌس؛ ایي ػَاهل تاػث هیضَز تا لیوت سْام ٍ تِ تثغ آى ،تاظزُ سْام ایي
ضطوتّا تاال ضٍز (سدازی ،تاوط ٍ ظاضعظازُ هْطیعی.)1392 ،
زض ازتیات حساتساضی ،هىطضاً تِ الالم تؼْسی ٍ پایساضی آىّا (اسلَى1996 ،؛ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى
ٍ سَلیواى2005 ،3؛ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ٍ سَلیواى ٍ تًَا ٍ )2006 ،4پیاهسّای آىّا تط ػولىطز
لیوت سْام زض آیٌسُ (والي ٍ ذاى ٍ لَ2013 ،5؛ اوط ،فطاًسیس ،وین ،اٍلسَى ٍ ضیپط2006 ،6؛ ضیچاضزسَى
ٍ اسلَاى ٍ سَلیواى )2005 ،پطزاذتِ ضسُ است؛ اسلَاى (ً )1996طاى زاز؛ ػٌػط تؼْسی سَز ًسثت تِ
ػٌػط ًمسی سَز زاضای پایساضی ووتطی است وِ ػلت ایي اهط ضا شٌّی تَزى الالم تؼْسی زض همایسِ
تا ػٌػط ًمسی زاًست .تطای اٍلیي تاض زچَ ٍ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ( )2008تِ اخعای ًمسی سَز
پطزاذتٌس ٍ پایساضی ٍ لیوتگصاضی اخعای ًمسی سَز ضا تطضسی وطزًس؛ ایي پژٍّطگطاى ػٌَاى ًوَزًس؛
خعء ًمسی سَز ضا هیتَاى تِ ذالع ٍخِ ًمس ًگْساضی ضسُ زض ضطوت ،ذالع ٍخِ پطزاذتی (زضیافتی)
تِ (اظ) سْاهساضاى ٍ ذالع ٍخِ پطزاذتی (زضیافتی) تِ (اظ) تستاًىاضاى تفىیه وطز ٍ تا تَخِ تِ هاّیت
هتفاٍت ایي اخعا ًثایس اًتظاض زاضت وِ پایساضی یىساًی زاضتِ تاضٌسً .تایح ایي پژٍّص ًطاى زاز زض
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تیي اخعای ًمسیٍ ،خَُ پطزاذتی تِ سْاهساضاى تیطتطیي پایساضی ضا زاضز؛ زض حالی وِ زٍ خعء زیگط
خطیاى ًمسی سَز زاضای سكح پایساضی یىساًی تا الالم تؼْسی ّستٌسّ .وچٌیي ًتیدِ تحمیك ًطاى
زاز وِ سطهایِگصاضاى تِزضستی تغییط زض هثلغ تسّی ٍ حمَق سْاهساضاى ضا لیوتگصاضی هیوٌٌس .چي
ٍ ضاى ،)2014( 1واض زچَ ٍ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ( )2008ضا گستطش زازًس ٍ تا تدعیِ خعء ًمسی
سَز ،تِ تدعیِ ٍ تحلیل ٍیژگیّای پایساضی ٍ پیاهسّای لیوتگصاضی اخعای هرتلف سَز تا تَخِ
ذاظ تِ تغییطات ًمسی پطزاذتٌس (آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس .)2016 ،2آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس
(ً )2016طاى زازًس؛ تاظزُ آتی سْام زاضای ّوثستگی هثثت لاتل هالحظِای تا پایساضتطیي خعء ًمسی
سَز است ٍ سطهایِگصاضاى هیتَاًٌس؛ تا ضاّثطز سطهایِگصاضی زض ضطوتّایی سَز لاتل تَخْی وسة
وٌٌس وِ پَل ًمس ظیازی ضا تیي سْاهساضاى ذَز تَظیغ هیوٌٌس .تِقَض ولیً ،تایح تحمیمات ًطاى هیزّس
وِ سَز حساتساضی ٍ خطیاىّای ًمسی ضاذع ذَتی تطای تاظزُ سْام است .اظ زیس تحلیلگطاى سَز پایساضتط
تِهٌظَض پیصتیٌی تاظزُ آتی سْام ٍ خطیاًات ًمسی ،اقالػات هفیستطی ضا زض اذتیاض استفازُوٌٌسگاى
لطاض هیزّس (هسضس ٍ ػثاسظازُ .)1387 ،زض ایي پژٍّص تالش ضسُ است تا اتراش ضٍیىطز همكؼی
ّوطاُ تا استفازُ اظ زازُّای ضطوتّا ٍ زض ًظط گطفتي چٌس ضٍش تطآٍضز ،زضن ػویكتطی اظ هیعاى پایساضی
اخعای ًمسی سَز ٍ ًیع تأثیط سكح اخعای ًمسی سَز تط سَز آتی ٍ تط لیوتگصاضی سْام حاغل ضَز.
تاضتَى ٍ ّاًسي ٍ پاًال )2010( 3استسالل هیوٌٌس؛ پیاهسّای اضلام حساتساضی هوىي است زض تیي
تاظاضّای هرتلف هتفاٍت تاضس؛ تِّویي زلیل ًویتَاى تٌْا اظ هكالؼِ تاظاض ،تِ ًظطیِای هطرع زست
یافت؛ زض ًتیدًِ ،ظطیات هرتلف زض وطَضّای هتفاٍت تا ضطایف هرتلف تایس تطضسی ضًَس .زض ایي پژٍّص،
تالش ضس تا تَخِ تِ ازتیات هَخَز ،تَخِ اظ اخعای تؼْسی سَز تِ اخعای ًمسی آى هؼكَف ضَز.
پیطیىة پضيَص
پیطیىٍ خارجی

هَلٌگا ٍ تاتیا )2017( 4زض همالِای هطٍضی ،ازتیات هطتثف تا پیصتیٌی خطیاى ًمسی آیٌسُ ضطوتّا
ضا تطضسی وطزًس .ایي پژٍّص ،تا اضائِ یافتِّای اغلی زضذػَظ ًمص هْن سَز ،خطیاى ًمسی
ػولیاتی ٍ الالم تؼْسی زض پیصتیٌی خطیاى ًمسی آیٌسُ ضطٍع ضسُ ٍ تِزًثال آى ضٍشضٌاسی
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هماالت هرتلف ضا تطضسی هیوٌس .زض ایي پژٍّص ػٌَاى هیضَز وِ اغلة تحمیمات گعاضش هیزٌّس
وِ خطیاى ًمسی ػولیاتی پیصتیٌی تْتطی اظ خطیاىّای ًمسی آیٌسُ اضائِ هیوٌس؛ زض حالی وِ تطذی
هحمماى اظ ایي ازػا حوایت هیوٌٌس؛ تا ایي حال ،زیگط هحمماى ًطاى زازُاًس وِ تَاًایی سَز زض
پیصتیٌی خطیاىّای ًمسی آیٌسُ ،ظهاًی تْثَز هییاتس وِ تِ اخعای اغلی آى تمسین ضَز .ایي تٌالؽ
زض ًتایح تِزالیل ظیط لاتل اًتساب است؛ تفاٍت زض ضٍشضٌاسی؛ ذكای اًساظُگیطی زض هتغیطّای
پیصتیٌیوٌٌسُ ٍ زٍضُ تحت پَضص هكالؼِ .ایي هكالؼِ اظ تیي زازُّای سالّای  1986الی 2016
اظ تیي 40تحمیك هطتثف اًدام ضسُ ،تْیِ ضسُ است .زض هدوَع ،همالِ تیٌص تیطتطی تطای ذَاًٌسگاى
اضائِ هیزّس وِ هیذَاٌّس تا ایي حَظُ اظ تحمیك آضٌا ضًَس ٍ ظهیٌِّای الظم تطای تحمیك تیطتط ضا
فطاّن هیوٌس.
آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس ( )2016تِ تطضسی پایساضی ،لیوتگصاضی ٍ اّویت خعء ًمسی سَز
زض ضطوتّای اًتفاػی زض اًگلستاى پطزاذتٌس .زض ایي تحمیك ،خعء ًمسی سَز تِ سِ هؤلفِ ٍخِ ًمس
ًگْساضی ضسُ ٍ ٍخِ ًمس پطزاذتی تِ/زضیافتی اظ تستاًىاضاى ٍ سْاهساضاى تمسین ضسً .تایح ایي
پژٍّص ًطاى زاز وِ پایساضی اخعای ًمسی سَز تیطتط اظ اخعای تؼْسی آى است ٍ ایي پایساضی
تاالتط ضا هیتَاى زض زضخِ اٍل ،تِ ٍخِ ًمس پطزاذتی تِ سْاهساضاى ًسثت زاز؛ ٍخِ ًمس ًگْساضی ضسُ
تَسف ضطوتّ ،واى تغییط زض تَاظى ٍخِ ًمسی است؛ وِ تًِظط هیضسس پایساضی تیطتطی اظ الالم تؼْسی
زاضز؛ زض ح الی وِ ٍخِ ًمس پطزاذت ضسُ تِ تستاًىاضاى ،سكح پایساضی یىساًی تا الالم تؼْسی زاضز.
ًتایح تِزست آهسُ اظ هسلّای لیوتگصاضی ،فطؾیِ سطهایِگصاض تیتدطتِ ضا تأییس هیوٌس ٍ ًطاى
هیزّس وِ تاظزُ آتی سْام زاضای ّوثستگی هثثت لاتل هالحظِ تا پایساضتطیي هؤلفِ ًمسی اظ سَز
یؼٌی ٍخِ ًمس پطزاذتی تِ سْاهساضاى است.
چي ٍ ضاى( ،)2014واض زچَ ٍ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى( )2008ضا گستطش زازًس؛ ٍ تا تدعیِ خعء ًمسی
سَز ٍ تا توطوع تط تغییطات خعء ٍخِ ًمس ًگْساضی ضسُ زض ضطوت تِ تدعیِ ٍ تحلیل ٍیژگیّای
پایساضی ٍ پیاهسّای لیوتگصاضی اخعای هرتلف سَز پطزاذتٌس .تغییط تْیٌِ زض ٍخِ ًمس ًگْساضی ضسُ
زض ضطوت اظ تغییط زٍ هؤلفِ تِزست هیآیٌس:
 -1تغییط ػازی(تغییط اظ قطیك اغَل اساسی ٍ ضاّثطی)
 -2تغییط غیطػازی (ّعیٌِ ًوایٌسگی)
ًتایح تحمیك ًطاى زاز تا افعایص یا واّص ّط زٍ هؤلفِ تْیٌِ ،تغییط ًاچیعی زض سَز آتی تٍِخَز
هیآیس؛ زض ٍالغ افعایص (واّص) زض پَل ًمس ،پایساضی ووتطی (تیطتطی) اظ اخعای زیگط سَز ،اظ خولِ
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الالم تؼْسی ٍ ذالع تَظیغ تِ سْاهساضاى ٍ تستاًىاضاى ضا ًطاى هیزّسّ .وچٌیي ًتایح تحمیك
ًطاى زاز؛ تغییطات غیطػازی هثثت (هٌفی) ٍخِ ًمس ،پایساضی ووتطی (تیطتطی) اظ تغییطات هثثت
(هٌفی) ػازی زض ٍخِ ًمس زاضز .سایط ًتایح ایي پژٍّص ًطاى زاز وِ تاظاض تِضست تِ ضطوتّایی
ٍاوٌص هٌفی ًطاى هیزّس وِ واّص پَل ًمسی (پایساضی تیطتط) تسٍى زض ًظط گطفتي تغییط ػازی یا
غیطػازی تاضس ،اها ّیچ ضَاّسی هثٌی تط ایي ضا پیسا ًىطزًس وِ تاظاض تِ افعایص پَل ًمسی (پایساضی
ووتط) ٍاوٌص ًطاى زّس.
والي ٍ ذاى ٍ لَ ( )2013تِ تطضسی تأثیط ویفیت اقالػات حساتساضی تط ضٍی تأذیط ٍاوٌص لیوت
سْام ٍ ّوچٌیي تأثیط تأذیط ٍاوٌص لیوت سْام تط ضٍی تاظزُ آتی سْام پطزاذتِاًسً .تایح تحمیمات
ًطاى هیزّس وِ افعایص ویفیت اقالػات حساتساضی سثة واّص تأذیط ٍاوٌص لیوت سْام هیگطزز؛
ّوچٌیي واّص تأذیط ٍاوٌص لیوت سثة واّص تاظزُ آتی هیضَز.
زچَ ٍ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ( ،)2008پایساضی ٍ لیوتگصاضی اخعای ًمسی سَز ضا هَضز تطضسی
لطاض زازُ ٍ خعء ًمسی سَز ضا تِ:
 -1تغییط زض ٍخِ ًمس ًگْساضی ضسُ
ٍ -2خِ پطزاذتی تِ /زضیافتی اظ تستاًىاضاى ٍ
ٍ -3خِ پطزاذتی تِ/زضیافتی اظ سْاهساضاى تفىیه وطزًس.
تا تَخِ تِ هاّیت هتفاٍت ایي اخعا ،پایساضی ّط خعء ضا هَضز تطضسی لطاض زازُ ٍ زضیافتٌس؛ زض تیي
اخعای ًمسیٍ ،خِ پطزاذتی تِ سْاهساضاى تیطتطیي پایساضی ٍ زیگط اخعای ًمسی ،پایساضی هؼازل الالم
تؼْسی زاضًس؛ ًتایح تحمیك ًطاى هیزّس وِ سطهایِگصاضاى پیاهسّای هتفاٍت پایساضی سِ خعء ًمسی
ضا زضن ٍ تِ زضستی هثلغ پطزاذتی/زضیافتی تِ سْاهساضاى ٍ تستاًىاضاى ضا لیوتگصاضی هیوٌٌس؛ اها
تغییط زض ٍخِ ًمس ًگْساضی ضسُ تِ اضتثاُ ،هاًٌس الالم تؼْسی لیوتگصاضی هیضَز.
ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ٍ سَلیواى ( ٍ )2005ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ٍسَلیواى ٍ تًَا ( )2006واض
اسلَاى ( )1996ضا ازاهِ زازُ ٍ ًطاى هیزٌّس؛ اخعای تؼْسی سَز پایساضی ووتط اظ اخعای ًمسی سَز
زاضز؛ ایي تفاٍت تِ شٌّی تَزى تیطتط الالم تؼْسی تطهیگطزز؛ ّوچٌیي الالم تؼْسی تا لاتلیت اػتواز
ووتط تِ پایساضی سَز پاییيتط هٌدط هیضًَسّ .وچٌیي ًتایح ایي پژٍّصّا ًطاى هیزّس وِ زض
لیوتگصاضی سْام ،اگط سطهایِگصاضاى ایي پایساضی ووتط ضا پیصتیٌی ًىٌٌس؛ تِ لیوتگصاضی ًازضست
لاتل تَخِ هٌدط هیضَز .لصا تیي لاتلیت اتىای الالم تؼْسی ٍ پایساضی سَز ضاتكِ ٍخَز زاضز ٍ تا
واّص لاتلیت اتىای الالم تؼْسی ،پایساضی سَز واّص هییاتس؛ ّوچٌیي ًتایح حاوی اظ آى تَز وِ
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تاظزُ آتی سْام تا الالم تؼْسی ضاتكِ هؼىَس زاضز ٍ ایي ضاتكِ هؼىَس تطای الالم تؼْسی تا لاتلیت
اتىای ووتط لَیتط است.
پیطیىٍ داخلی
ضحیوی زستدطزی ،ذساهیپَض ٍ تْاضهمسم ( )1395تِ تطضسی ٍاوٌص تاظاض ًسثت تِ الالم ػازی ٍ
غیطػازی اخعای ًمسی ٍ تؼْسی سَز زض ضطوتّای پصیطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى پطزاذتٌس.
تسیيهٌظَض پٌح فطؾیِ تسٍیي ٍ زازُّای هطتَـ تِ  105ضطوت ػؿَ تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى تطای
زٍضُ ظهاًی تیي سالّای  1381تا  1393هَضز استفازُ لطاض گطفتً .تایح پژٍّص ًطاى زاز وِ تاظاض
تغییطات هثثت ػازی ٍ غیطػازی ٍخِ ًمس ضا تیطتط تطآٍضز وطزُ ٍ زض ًتیدِ تیطتط اظ ٍالغ لیوتگصاضی
هیوٌس .اها تغییطات غیطػازی ٍخِ ًمس ضا ًسثت تِ تغییطات ػازی ٍخِ ًمس ،ووتط تطآٍضز وطزُ است؛
ّوچٌیي تاظاض الالم تؼْسی غیطػازی ضا ًسثت تِ الالم تؼْسی ػازی ٍ تغییطات هثثت غیطػازی ٍخِ
ًمس تیطتط لیوتگصاضی هیوٌس.
آلاییً ،یىعاز ٍ احوسیاى ( )1394تِ تطضسی تَاًایی زضن سطهایِگصاضاى تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى
اظ هیعاى پایساضی خعء تؼْسی سَز زض همایسِ تا خعء ًمسی زض پیصتیٌی سَزّای آتی پطزاذتٌس .تسیي
هٌظَض ،اتتسا پایساضی خعء تؼْسی سَز ٍ اخعای آى (سطهایِ زض گطزش ذالع ،زاضاییّای ػولیاتی
غیطخاضی ٍ زاضاییّای هالی) تا خعء ًمسی سَز همایسِ ضسُ ٍ تطاساس ایي همایسِ ٍ ٍاوٌص سطهایِگصاضاى
ًسثت تِ ایي الالم زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى ًتیدِگیطی ضسُ است .ایي پژٍّص زض لالة زازُّای
تطویثی تا ًوًَِای تِ حدن  142ضطوت تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى زض تاظُ ظهاًی  1382تا 1391
اخطایی ضسُ است .یافتِّای پژٍّص ًطاى هیزّس وِ پایساضی ترص تؼْسی سَز ٍ اخعای آى اظ
خعء ًمسی ووتط تَزُ اها سطهایِگصاضاى تِزلیل تیتدطتگی ،زض پیصتیٌی پایساضی ووتط الالم تؼْسی
زض همایسِ تا خعء ًمسی ،زچاض اضتثاُ هیضًَس .اثثات ٍخَز ًاتٌْداضیّای الالم تؼْسی (الالم تؼْسی
ذالف لاػسُ) زض تاظاض سطهایِ ایطاى اظ لحال ػلوی زض هسلّای اضظضگصاضی سْام اثطگصاض ذَاّس تَز.
ذسازازی ،لطتاًی ،حاخیظازُ ٍ حیسضی همسم ( )1391زض تحمیمی تِ ایي سؤال پاسد زازًس وِ
پایساضی تیطتط خعء ًمسی سَز ًسثت تِ خعء تؼْسی ،تَسف وسام یه اظ اخعای ًمسی سَز تٍِخَز
هیآیس .خعء ًمسی سَز تِ سِ لسوت:
 -1تغییط زض هاًسُ ٍخِ ًمس
 -2ذالع پطزاذتی هطتَـ تِ تسْیالت هالی (تستاًىاضاى)،
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 -3ذالع پطزاذتی هطتَـ تِ حمَق هالىاى (سْاهساضاى) تمسین هیضَز.
زازُّای هَضز ًیاظ اظ غَضتّای هالی ضطوتّای پصیطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى زض
سالّای  1382تا  1387استرطاج ضس ٍ هَضز آظهَى لطاض گطفت؛ ًتایح تیاًگط ایي است وِ پایساضی
تیطتط ترص ًمسی سَز زض همایسِ تا ترص تؼْسیً ،اضی اظ خعء سَم اخعای ًمسی سَز یؼٌی ذالع
پطزاذتی هطتَـ تِ سْاهساضاى است؛ ّوچٌیيً ،تایح تحمیك ًطاى زاز وِ ٍخَُ ًمس پطزاذتی تِ
تستاًىاضاى زاضای ووتطیي سكح پایساضی ًسثت تِ سایط اخعای ًمسی است.
ّوتی ،پطتَی ٍ حثیثی ( )1391پایساضی اخعای ًمسی سَز ضا تطضسی وطزًس؛ ّسف تحمیك تطضسی
ػَاهل هؤثط تط پایساضی تاالی خعء ًمسی سَز استً .تایح ًطاى هیزّس وِ پایساضی تیطتط خعء ًمسی
سَز واهالً تِ ایي زلیل است وِ یه خعء فطػی آى تِ تَظیغ ٍخِ ًمس تیي تأهیيوٌٌسگاى سطهایِ
هطتَـ هیضَز؛ سایط اخعای فطػی اظ سكَح پایساضی یىساى تا الالم تؼْسی تطذَضزاضًسً .وًَِ تحمیك
ضاهل  135ضطوت پصیطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى ٍ زٍضُ تحمیك قی سالّای  1383تا
 1387هیتاضسً .تایح حاغل اظ پایساضی سَز ٍ پایساضی تیطتط خع ًمسی ًسثت تِ خع تؼْسی سَز ،اظ
ضاتكِ هثثت تیي ًگْساضت ٍخِ ًمس تا الالم تؼْسی آتی حوایت هیوٌس.
لسیطی همسم ( )1390تِ تطضسی پایساضی ٍ هحتَای اقالػاتی اخعای ًمسی سَز زض ضطوتّای
پصیطفتِ ضس ُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى پطزاذت .سَز حساتساضی لاتل تمسین تِ زٍ خعء ًمسی ٍ
تؼْسی است وِ زض ایي تحمیك خعء ًمسی سَز تِ سِ خعءٍ ،خِ ًگْساضی ضسُ زض ضطوت ،ذالع
ٍخِ پطزاذتی (زضیافتی) تِ سْاهساضاى ٍ ذالع ٍخِ پطزاذتی (زضیافتی) تِ تستاًىاضاى تمسین ضسُ
استً .تایح آظهَى فطؾیات ًطاى هیزّس وِ خعء ًمس ًگْساضی ضسُ زض ضطوت اظ سایط اخعای ًمسی
سَز تاثثاتتط هیتاضس ٍ سَز سال آتی ضا تْتط تثییي هیوٌس؛ اها سْاهساضاى ثثات ایي خعء ضا تیطتط اظ
ٍالغ ترویي هیظًٌس ٍ ثثات سایط اخعای سَز ضا ًعزیه تِ ٍالؼیت پیصتیٌی هیوٌٌس.
وطزستاًی ٍ ضٍزًطیي ( )1385تِ تطضسی هیعاى هطتَـ تَزى اخعای ًمسی ٍ تؼْسی سَز حساتساضی
ًسثت تِ اضظش تاظاض ضطوت پطزاذتٌس .سَز حساتساضی گعاضش ضسُ زض غَضتّای هالی ،تِ زٍ خعء
ًمسی ٍ تؼْسی لاتل تفىیه است .زض ایي تحمیك ،خطیاىّای ًمسی ػولیاتی تِػٌَاى خعء ًمسی سَز
ٍ تغییطات حسابّای زضیافتٌی ،تغییطات هَخَزی هَاز ٍ واال ٍ تغییطات حسابّای پطزاذتٌی تِػٌَاى
سِ خعء اغلی تطىیلزٌّسُ ترص تؼْسی سَز زض ًظط گطفتِ ضسُ است .تطای آظهَى فطؾیِّای
تحمیك ،اظ هسلّای ضگطسیَى چٌسهتغیطُ ٍ اظ زٍ ضٍش آهاضی ،زازُّای تطویثی ٍ همكؼی تا تىاضگیطی
اقالػات هالی  102ضطوت پصیطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى زض سالّای  1377تا  1382استفازُ
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ضسُ استً .تایح تحمیك ًطاى زاز وِ خعء ًمسی سَز حساتساضی تَاى پیصتیٌی اضظش تاظاض ضطوت ضا
زاضز؛ اها اخعای تؼْسی سَز فالس تَاى پیصتیٌی ٍ لسضت تَؾیح اضظش تاظاض ضطوت است؛ اظ ایيضٍ،
اخعای ًمسی سَز حساتساضی تِ اضظش تاظاض ضطوت هطتَـ است ٍ ًسثت تِ اخعای تؼْسی اظ سَزهٌسی
تیطتطی تطذَضزاض است.
ایي پژٍّص اظ تحمیمات گصضتِ ،تِػٌَاى هثال ،زچَ ٍ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ( ٍ )2008چي ٍ
ضاى ( ٍ )2014تحمیمات زاذلی هاًٌس ذسازازی ،لطتاًی ،حاخیظازُ ٍ حیسضی همسم (ّ ،)1391وتی ،پطتَی
ٍ حثیثی ( ،)1391لسیطی همسم ( ٍ )1390آلاییً ،یىعاز ٍ احوسیاى ( )1394تِ ایي زلیل هتوایع است
وِ زض آى ،اضتثاـ خعء ًمسی سَز تا سَز ٍ تاظزُ سْام آیٌسُ ،پس اظ وٌتطل سكح سَزآٍضی سال خاضی
تطضسی ذَاّس ضس .تطای ایي واض ،ضطوتّایی تا سَزآٍضی هطاتِ زض سال خاضی ،اًتراب هیضًَس ٍ
هیعاى سَزآٍضی ٍ تاظزُ سْام آتی آىّا ،تا تَخِ تِ سكح سَز ًمسی ،آظهَى ذَاّس ضس.
ريشضىاسی پضيَص
جامعٍ آماری

خاهؼِ آهاضی ایي تحمیك ،توام ضطوتّای پصیطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى قی سالّای
 1380الی  1395هیتاضسً .وًَِ اظ قطیك ضٍش حصف سیستواتیه اظ خاهؼِ آهاضی ،اًتراب ضس؛ تِ
ایي تطتیة اظ ولیِ ضطوتّای هَخَز زض خاهؼِ آهاضی حائع هؼیاضّای ظیط استرطاج ضسُ است:
 -1سال هالی آىّا هٌتْی تِ پایاى اسفٌس هاُ تاضس.
 -2زض زٍضُ هَضز تطضسی تغییط زٍضُ هالی ًساضتِ تاضٌس.
 -3خعء ضطوتّای تا فؼالیتّای هالی هاًٌس تاًهّا ٍ هؤسسات هالی ٍ اػتثاضی ًثاضٌس.
زض ًْایت تا تَخِ تِ ضطایف یاز ضسُ تِػلت هحسٍزیت خاهؼِ آهاضی تؼساز  1350سال /ضطوت
تِػٌَاى ًوًَِ آهاضی تطای آظهَى فطؾیات ایي پژٍّص اًتراب ضس.
تطای گطزآٍضی اقالػات زضذػَظ تثییي ازتیات تحمیك ،اظ ضٍش وتاتراًِای ٍ هكالؼات اسٌازی
(پایاىًاهِّا ،هماالت زاذلی ٍ ذاضخی ٍ هٌاتغ ایٌتطًتی) ٍ تطای خوغآٍضی زازُّای هَضز ًظط تطای
پطزاظش فطؾیات تحمیك ،اظ اقالػات سیستن خاهغ اقالعضساًی ًاضطاى تَضس ٍ اٍضاق تْازاض (وسال)
ٍ ًطمافعاض ضُآٍضزًَیي استفازُ گطزیسُ ٍ اظ ًطمافعاض غفحِ گستطزُ اوسل تطای قثمِتٌسی ،هحاسثِ ٍ
پطزاظش استفازُ ضسُ است .ػالٍُ تط ایي ،تطای تدعیِ ٍ تحلیل آهاضی اقالػات حاغل ٍ زستیاتی تِ
ًتایح لاتل اتىا ،اظ ًطمافعاض آهاضی اس پی اس اس  ٍ 18ای ٍیَظ  6استفازُ ضسُ است.
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فزضیات تحقیق
زض سیستن حساتساضی تؼْسی ،سَز حساتساضی اظ زٍ خعء ًمسی ٍ تؼْسی تطىیل ضسُ است.
تحمیمات ظیازی پیطاهَى همایسِ پایساضی اخعای ًمسی ٍ تؼْسی سَز غَضت گطفتِ است (زچَ ٍ
ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى 2006؛ ضیچاضزسَى 2005؛ اسلَاى  .)1996تِػٌَاى ًوًَِ ،اسلَاى ( )1996قی
پژٍّطی زضیافت وِ تِزلیل شٌّیت گطایی تیطتط ٍ لاتلیت اتىای ووتط الالم تؼْسی ،ایي خعء اظ سَز
پایساضی ووتطی ًسثت تِ خعء ًمسی سَز زاضز؛ تٌاتطایي هیتَاى گفت پایساضی تیطتط سَز تِػلت خعء
ًمسی آى است .ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ٍ سَلیواى ( )2005واض اسلَاى ( )1996ضا ازاهِ زازًس ٍ تا استفازُ
اظ هسل ٍی ضاتكِ تیي اػتثاض الالم تؼْسی ٍ پایساضی سَز ضا تطضسی وطزُ ٍ ًطاى هیزٌّس؛ اخعاء
تؼْسی سَز پایساضی ووتط اظ اخعای ًمسی سَز زاضز (آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس.)2016 ،
فزضیٍ ايل :اخعای خطیاى ًمسی سَز پایساضتط اظ الالم تؼْسی سَز است.
زچَ ٍ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى( ،)2008خعء خطیاى ًمسی ضا تِ سِ هؤلفٍِ :خِ ًمس تؼازلی ًگْساضی
ضسُ ،پطزاذت تِ/زضیافت اظ تستاًىاضاى ٍ سْاهساضاى تدعیِ هیوٌٌس .اظ آًدا وِ تػوین تطای تَظیغ
سَز سْام ،چِ تِغَضت ٍخِ ًمس ٍ یا سْام تاظذطیس ضسُ ،زض اذتیاض هسیطاى است ٍ هسیطاى تٌْا
ظهاًی تَظیغ سَز ضا اًتراب هیوٌٌس وِ اًتظاض زاضتِ تاضٌس؛ سَزآٍضی فؼلی ،تطای آیٌسُ حفم ضَز
(تاضتٍَ .1)1991 ،تٌاتطایي اًتظاض هیضٍز؛ تَظیغ پَل ًمس تِ سْاهساضاى ،پایساضتط اظ سایط اخعای ًمسی
سَز تاضس (آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس.)2016 ،
فزضیٍ ديم :خع ًمسی پطزاذت تِ سْاهساضاى ًسثت تِ سایط اخعای ًمسی سَز پایساضتط است.
اگط سطهایِگصاضاى تیتدطتِ ،اضظیاتی ووتط اظ ٍالغ اظ پایساضی اخعای ًمسی سَز زاضتِ تاضٌس؛
خطیاىّای ًمسی تیطتط ضطوت تا سَززّی هثثت تاالتط زض زٍضُ تؼس ،آىّا ضا ضگفتظزُ ذَاّس ًوَز؛
زض ًتیدِ حطوت هثثت زض لیوتگصاضی سْام ضخ هیزّس .تِػثاضت زیگط ،فطؾیِ سطهایِگصاض تیتدطتِ،
پیصتیٌی هیوٌس؛ ضاتكِ هثثت تیي اخعای ًمسی سَز ٍ تاظزُ آتی سْام ٍخَز زاضتِ تاضس؛ ایي ضاتكِ
هثثت ،فمف تطای آى اخعای ًمسی هَضز اًتظاض است وِ سطهایِگصاضاى ،تأثیط آىّا ضا ووتط اظ ٍالغ تط
سَز آیٌسُ ،تطآٍضز هیوٌٌس( .آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس.)2016 ،
تِهٌظَض تطضسی ایي هَؾَع وِ آیا ضطوتوٌٌسگاى زض تاظاض سْام ،زض ظهاى تػوینگیطی زضذػَظ
سطهایِگصاضی ،سكَح پایساضی اخعای ًمسی سَز ضا زض ًظط هیگیطًس؛ فطؾیِ سَم ضىل هیگیطز:
فزضیٍ سًم :ضاتكِ هثثت هؼٌازاضی تیي اخعای ًمسی سَز ٍ تاظزّی آتی سْام ٍخَز زاضز.
Bartov

1
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مدلَای بزرسی فزضیات
تطای اًدام ضگطسیَى زض آظهَى پایساضی سَز زض فطؾیِ اٍل تِ پیطٍی اظ آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس
( )2016اظ هسل ضیچاضزسَى ( )2005استفازُ ضسُ است:
ضاتكِ ضواضُ ()1

NIt+1=γ0+γ1NIt+γ2FCFt+ϑt+1

 :NIt+1سَز ػولیاتی زض زٍضُ  t+1وِ تطاتط سَز ػولیاتی تمسین تط هیاًگیي زاضایی ول است
(هتغیط ٍاتستِ).
 :NItسَز ػولیاتی زض زٍضُ  tوِ تطاتط سَز ػولیاتی تمسین تط هیاًگیي زاضایی ول است (هتغیط هستمل)
 :FCFtخطیاى ًمس آظاز زض زٍضُ  ٍ tهساٍی هدوَع سِ هؤلفِ ًمسی سَز (هتغیط هستمل) است:
ضاتكِ ضواضُ () 2

FCFt=ΔCASHt+DIST-Dt+DIST-Et

 :ΔCASHtتغییط زض ٍخِ ًمس ًگْساضی ضسُ زض زٍضُ  tوِ تطاتط تغییط زض ٍخِ ًمس ٍ هؼازل ًمس
تمسین تط هیاًگیي زاضایی ول است.
 :DIST-Dtذالع تَظیغ ًمسی تِ تستاًىاضاى زض زٍضُ  tوِ تطاتط هٌفی تغییط زض تسّی ول تمسین
تط هیاًگیي زاضایی ول است.
 :DIST-Etذالع تَظیغ ًمسی تِ سْاهساضاى زض زٍضُ  tوِ تطاتط هٌفی تغییط سطهایِ تِػالٍُ سَز
ًمسی پطزاذتی ساالًِ تِ سْاهساضاى تمسین تط هیاًگیي زاضایی ول است.
 :γ1تؼییيوٌٌسُ هیعاى پایساضی الالم تؼْسی سَز
 :γ2تؼییيوٌٌسُ هیعاى پایساضی اخعای ًمسی سَز
تط هثٌای ازتیات پیطیي (اسلَى( )... ٍ )1996اًتظاض هیضٍز:
γ2 > 0

تِهٌظَض آظهَى فطؾیِ زٍم وِ زض هَضز پایساضی ًسثی هؤلفِ تَظیغ پَل ًمس تِ سْاهساضاى است؛
تِ پیطٍی اظ آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس ( )2016اظ هسل شیل استفازُ ذَاّس ضس:
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NIt+1=γ0+γ1NIt+γ2ΔCASHt+γ3DIST-Dt+γ4DIST-Et+ϑt+1

 :γ2تؼییيوٌٌسُ هیعاى پایساضی تغییط زض ٍخِ ًمس ًگْساضی ضسُ
 :γ3تؼییيوٌٌسُ هیعاى پایساضی ٍخِ ًمس تَظیغ ضسُ تِ تستاًىاضاى ٍ  γ4تؼییيوٌٌسُ هیعاى پایساضی
ٍخِ ًمس تَظیغ ضسُ تِ سْاهساضاى است.
سایط هتغیطّا زض هطاحل لثل تِ تفػیل تؼطیف ضسُاًس.
زض ایي فطؾیِ اًتظاض ایي ًتیدِ ضا زاضین:
γ4 > 0, γ4 > γ2, γ4 > γ3

تطای آظهَى فطؾیِ سَم ٍ تطای تؼییي ایي هَؾَع وِ آیا سطهایِگصاضاى تِقَض واهل پیاهسّای
اخعای ًمسی سَز سال خاضی ضا تط سَز آیٌسُ زضن وطزُاًس؛ هكاتك تا آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس
( )2016اظ هسلّای ضواضُ ( )5( ٍ )4استفازُ ذَاّس ضس:
ضاتكِ ضواضُ ()3

RETt+1=γ0+γ1NIt+γ2ΔCASHt+γ3DIST-Dt+γ4DIST-Et+ϑt+1

فاها ٍ فطًچ ( )2008ػٌَاى ًوَزًس وِ ضطوتّای وَچه هوىي است زض تطضسی اثطات هتغیطّای
حساتساضی تط تاظزّی سْام ،زاضای تأثیطات ًاهكلَتی تاضٌس ٍ لصا تط اّویت آظهَىّای فطاگیط زض
تطضسی اثطات اضلام حساتساضی تط تاظزّی سْام زض گطٍُّای هرتلف هثتٌی تط اًساظُ تأویس وطزًس؛
تٌاتطایي تِ هٌظَض آظهَى فطؾیِ سَم ،ػالٍُ تط هسل چْاضم اظ هسل پٌدن استفازُ ذَاّس ضس وِ زض آى
تاظزُ غیطػازی تط هثٌای تاظزُ سثسّایی هحاسثِ ضسُ وِ ایي سثسّا تطاساس اًساظُ ضطوتّا ضىل
گطفتِاًس (تَؾیحات تىویلی زضذػَظ ًحَُ ایداز سثسّا ٍ هحاسثِ تاظزُ غیطػازی زض ترص تؼس
اضائِ ذَاّس ضس).
ضاتكِ ضواضُ ()5

ARETt+1=γ0+γ1NIt+γ2ΔCASHt+γ3DIST-Dt+γ4DIST-Et+ϑt+1

 :RETt+1تاظزُ ًاذالع ساالًِ زض زٍضُ ( t+1هتغیط ٍاتستِ)
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 :ARETt+1تاظزُ غیطػازی ساالًِ زض زٍضُ ( t+1هتغیط ٍاتستِ)
( Sizeاًساظُ) :اضظش تاظاض ضطوت (هتغیط وٌتطلی)
ً :BV/MVسثت اضظش زفتطی تِ تاظاض (هتغیط وٌتطلی)
سایط هتغیطّا (هتغیط هستمل) ٍ زض هطاحل لثل تِ تفػیل تؼطیف ضسُاًس.
تاظزُ سْام تا استفازُ اظ فطهَل شیل هحاسثِ هیگطزز:
N e  Pj1

ضاتكِ ضواضُ ()6

Nj



(Pj  Pn )  N c
Nj

(Pj  Pj1 )  D j 
RI j 

Pj1

 :Pjلیوت سْن زض اًتْای زٍضُ هاّاًِ
 :Pj-1لیوت سْن زض اتتسای زٍضُ هاّاًِ
 :Pnاضظش اسوی سْن
 :Djسَز ًمسی ًاذالع ّط سْن
 :Neتؼساز سْام افعایص یافتِ اظ قطیك اًسٍذتِ یا سَز اًثاضتِ
 :Ncتؼساز سْام افعایص یافتِ اظ قطیك آٍضزُ ًمسی
 :Njتؼساز سْام لثل اظ افعایص سطهایِ
تاظزُ اٍلیِ (ًاذالع) سْام تطای ضطوت زض هاُ  jام تِغَضت ظیط هحاسثِ هیضَز:
ضاتكِ ضواضُ ()7

1

RI j1
RI j

RI j 

زض ایي پژٍّص ،پس اظ هحاسثِ تاظزُ هاّاًِ ضطوتّا ،تاظزُ ًاذالع ساالًِ ضطوتّا ،تطای یه
سال تؼس ( )RETt+1تا استفازُ اظ تطویة  12هاُ تاظزُ ذطیس ٍ ًگْساضی سْام هحاسثِ ضس؛ سپس ،زض
ّط سال ،ضطوتّا تِ چْاض گطٍُ پطتفَلیَ (چاضن) تطاساس اضظش تاظاض سطهایِگصاضی آىّا تمسین
ضسًس ٍ زض هطحلِ تؼس ،ضطوتّای ّط گطٍُ اظ چاضنّا ،تطاساس ًسثت اضظش زفتطی تِ اضظش تاظاض
آىّا ،تِ چْاض پطتفَی زیگط تمسین ضسًس؛ زض ًْایت  16پطتفَی حاغل ضس .تاظزُ تكثیمی ،هتَسف
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ٍظى تاظزُ یه سالِ ّوِ ضطوتّای هَخَز زض گطٍُ پطتفَی تطای سال تؼس است .تاظزُ غیطػازی
( )ARETt+1تطای ضطوت تفاٍت تیي تاظزُ ًاذالع ( ٍ )RETt+1تاظزُ تكثیمی سثسی است وِ ضطوت
تِ آى تؼلك زاضز .سایط هتغیطّای هطتَـ زض هطاحل لثل تِ تفػیل تؼطیف ضسُاًس.
یافتٍَای پضيَص
زض ًگاضُ ضواضُ ( )1آهاض تَغیفی هتغیطّای پژٍّص اضائِ ضسُ است.
وگارٌ ضمارٌ  :1آهاض تَغیفی تطای هتغیطّای تحمیك
متغیزَا

سَز ػولیاتی
سال t+1
تاظزُ سال t+1
تاظزُ غیط ػازی
سال t+1
سَز ػولیاتی
سال t
خطیاى ٍخِ ًمس
آظاز
تغییط زض ٍخِ
ًمس ٍ هؼازل
ًمس ضطوت
پطزاذت/زضیافت
تِ تستاًىاضاى
پطزاذت/زضیافت
تِ سْاهساضاى

متغیزَا

تعداد

میاوگیه

میاوٍ

اوحزاف معیار

حداقل

حداکثز

NIt+1

1350

0/19

0/16

0/14

-0/10

0/72

RETt+1

1350

0/44

0/17

0/88

-0/76

5/86

ARETt+1

1350

-0/01

-0/19

0/81

-1/36

4/19

NIt

1349

0/19

0/16

0/14

-0/17

0/79

FCF

1349

0/01

0/00

0/20

-0/77

0/69

ΔCASH

1349

0/01

0/00

0/04

-0/18

0/22

DIST_D

1349

-0/10

-0/08

0/16

-0/60

0/43

DIST_E

1350

0/10

0/08

0/14

-0/33

0/69

ّواىقَض وِ زض ًگاضُ ضواضُ ( )1هطاّسُ هیگطزز؛ اظ آًدا وِ زض ایي پژٍّص هیاًگیي ٍ هیاًِ
تواهی هتغیطّای پژٍّص فاغلِ چٌساًی ًساضتِ ٍ تِ ّن ًعزیه هیتاضٌس؛ زازُّای پطت ٍخَز ًساضز.
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هیاًگیي  FCFهثثت است ٍ تیاًگط ایي است وِ زض زٍضُ هَضز تطضسی تِغَضت هیاًگیي ،پَل ًمس
تِزست آهسُ اظ ػولیات تیطتط اظ پَل ًمس هَضز ًیاظ تطای سطهایِگصاضی است .هیاًگیي  DIST_Dهٌفی
است وِ ًطاى هیزّس؛ زض قی زٍضُ هَضز تطضسی ،ضطوتّا تِغَضت هیاًگیي اظ هحل ٍام ،خطیاىّای
ًمسی ٍضٍزی زاضتِاًس ٍ سطهایِ هَضز ًیاظ ذَز ضا اظ قطیك استمطاؼ تیطتط تأهیي ًوَزُاًس .هیاًگیي
 DIST_Eهثثت است؛ یؼٌی زض زٍضُ ظهاًی هصوَض ،اغلة ضطوتّا تِغَضت هیاًگیي زض لالة سَز
ًمسیٍ ،خِ ًمس تِ سْاهساضاى پطزاذت وطزُاًس .تطضسی اًحطاف هؼیاض اخعای خطیاى ًمسی آظاز ووه
هیوٌس تا اّویت ٍ سْن التػازی ّط وسام اظ ایي اخعا ،زض تغییطات سَز اضظیاتی ضَز؛ اًحطاف هؼیاض
خطیاى ًمسی آظاز  0.2است وِ هیتَاى آى ضا ػوستاً ًاضی اظ اًحطاف هؼیاض ٍخِ ًمس زضیافتی اظ
تستاًىاضاى ٍ اًحطاف هؼیاض ٍخِ پطزاذتی تِ سْاهساضاى زاًست .اًحطاف هؼیاض تغییط زض ٍخِ ًمس ٍ هؼازل
ًمس تطاتط تا  0.04است ٍ ًطاًگط اّویت ووتط ایي للن زض اًحطاف هؼیاض خطیاى ًمسی آظاز هیتاضس.
زض تدعیِ ٍ تحلیل زازُّای تطویثی ،سِ ًَع هسل تسٍى اثطات ثاتت ،تا اثطات ثاتت ٍ تا اثطات
تػازفی ٍخَز زاضز تطای تطریع ٍ اًتراب هسل هٌاسة اظ آظهَىّای ظیط استفازُ هیضَز:
هطحلِ اٍلٍ :خَز اثطات زض هماتل هسل تسٍى اثطات آظهَى هیگطزز (آظهَى لیوط یا چاٍ).
هطحلِ زٍم :هسل تا اثطات تػازفی زض هماتل هسل تا اثطات ثاتت آظهَى هیگطزز (آظهَى ّاسوي).
ًتایح آظهَى چاٍ ٍ ّاسوي تطای تطریع هسل هٌاسة زض ًگاضُ  2اضایِ ضسُ است:
وگارٌ ضمارٌ  :2آظهَى چاٍ ٍ آظهَى ّاسوي تطای اًتراب هسل هٌاسة
آسمًن چاي
مدلَا

هسل 1
هسل 2
هسل 3
هسل 4

مقدار

درجٍ

F

آسادی

2.835
2.816
0.366
0.991

891116
891116
891116
891116

آسمًن َاسمه

مقدار احتمال

0.000
0.000
1.000
0.503

مقدار

درجٍ

مقدار

کای -دي

آسادی

احتمال

167.452
180.275

2
4

0.000
0.000

-

-

-

-

-

-

وتیجٍ

هسل تا اثطات ثاتت
هسل تا اثطات ثاتت
هسل تسٍى اثطات
هسل تسٍى اثطات

همساض احتوال آظهَى چاٍ تطای هسل اٍل ٍ زٍم تطاتط تا  0/000است وِ ووتط اظ  0/05است؛ تٌاتطایي
هسل هَضز استفازُ زاضای اثطات خساگاًِای تطای ضطوتّا ّستٌس؛ یؼٌی هسل تا اثطات هٌاسة است ٍ تا
تَخِ تِ ایٌىِ همازیط احتوال آظهَى ّاسوي تِتطتیة تطاتط تا  0/000 ،0/000است ٍ ایي همازیط ووتط اظ
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 0/05است؛ تٌاتطایي هسل تا اثطات ثاتت ،هٌاسةتطیي هسل تطای زازُّا استّ .وچٌیي همازیط احتوال
ایي آظهَى تطای هسلّای سَم ٍ چْاضم ّطزٍ تیطتط اظ  0/05است وِ ًطاًگط هسل تسٍى اثطات است.
زض ازاهِ اظ ایي هسلّا تطای تطضسی فطؾیات استفازُ گطزیسُ است.
پس اظ هطرع ضسى هسل هٌاسة 4 ،هسل ضگطسیَى تحمیك تطاظش گطزیس؛ ًتایح ایي تطاظش تِضطح
ًگاضُ  6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3هیتاضس.
وگارٌ ضمارٌ  :3تطآٍضز ٍ آظهَى هتغیطّای هسل اٍل
بزرسی رابطٍ پایداری ي اجشای وقدی ي تعُدی سًد
NIt+1=γ0+γ1NIt+γ2FCFt+ϑt+1

پارامتزَا

مقدار ضزایب

مقدار t

همساض ثاتت

0/07
0/59
0/03

16/50
28/31
3/24
43/30
0/77

NIt
FCF
همساض F

ؾطیة تؼییي

مقدار احتمال

وتیجٍ

VIF

هؼٌازاض ٍ هثثت
0/000
هؼٌازاض ٍ هثثت 1/16
0/000
هؼٌازاض ٍ هثثت 1/16
0/001
0/000
همساض احتوال F
1/88
زٍضتیي ٍاتسَى

تا تَخِ تِ ًگاضُ ضواضُ ( ،)3زض هسل اٍل ،همساض احتوال هؼٌیزاضی  Fتطاتط تا  0/000است؛ ایي
همساض ووتط اظ  0/05است؛ تٌاتطایي فطؼ غفط زض سكح اقویٌاى  95زضغس ضز هیضَز؛ یؼٌی زض سكح
اقویٌاى  95زضغس هسل هؼٌیزاض است .ؾطیة تؼییي تطای هسل اٍل 0/77است؛ یؼٌی زض حسٍز  77زضغس
اظ تغییطات هتغیط ٍاتستِ تَسف هتغیط هستمل تیاى هیگطزز .همساض آهاضُ زٍضتیي ٍاتسَى تطای هسل اٍل
تطاتط تا  1/88است؛ تا تَخِ تِ همساض ایي آهاضُ ،ذَزّوثستگی تیي تالیواًسُّا ٍخَز ًساضز.
تطاساس ًتیدِ تِزست آهسُ اظ تطاظش هسل اٍل ،همساض  γ2تطای تطضسی فطؾیِ اٍل هَضز تَخِ
ذَاّس تَز .تٌاتط فطؾیِ اٍل ،اًتظاض هیضٍز؛ خعء خطیاى ًمسی سَز پایساضتط اظ الالم تؼْسی تاضس.
همساض ؾطیة  γ2تِزست آهسُ اظ تطاظش هسل اٍل تطاتط  ٍ 0.03تعضگتط اظ غفط است ٍ همساض هؼٌازاضی آى
تطاتط  0.01هیتاضس؛ لصا فطؼ غفط زض سكح  0.95ضز ٍ فطؾیِ اٍل پصیطفتِ هیضَز.
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وگارٌ ضمارٌ  :4تطآٍضز ٍ آظهَى هتغیطّای هسل زٍم
بزرسی پایدارتزیه مؤلفٍ وقدی سًد
NIt+1=γ0+γ1NIt+γ2ΔCASHt+γ3DIST-Dt+γ4DIST-Et+ϑt+1

پارامتزَا

مقدار ضزایب

مقدار t

همساض ثاتت

0/07
0/59
0/06
0/04
0/02

16/51
26/40
1/20
3/59
1/22
41/53
0/77

NIt
deltaCASH
DIST_D
DIST_E
همساض F

ؾطیة تؼییي

مقدار احتمال

وتیجٍ

هؼٌازاض ٍ هثثت
0/000
هؼٌازاض ٍ هثثت
0/000
تیهؼٌی
0/231
هؼٌازاض ٍ هثثت
0/000
تیهؼٌی
0/223
همساض احتوال F
زٍضتیي ٍاتسَى

VIF

1/05
1/02
1/03
1/07
0/000
1/88

ّواىقَض وِ زض ًگاضُ ضواضُ ( ،)4هطاّسُ هیضَز زض هسل زٍم ،همساض احتوال آهاضُ  Fتطاتط تا
 0/000است؛ تٌاتطایي زض سكح اقویٌاى  95زضغس هسل هؼٌیزاض است .هیعاى ؾطیة تؼییي تطای هسل
زٍم تطاتط تا  0/77است؛ یؼٌی زض حسٍز  77زضغس اظ تغییطات هتغیط ٍاتستِ تَسف هتغیط هستمل تیاى
هیگطزز .همساض آهاضُ زٍضتیي ٍاتسَى تطای هسل زٍم  1/88است؛ همازیط ًعزیه تِ  2حاوی اظ ػسم ذَز
ّوثستگی تالیواًسُّاست؛ لصا ذَز ّوثستگی تیي تالیواًسُّا ٍخَز ًساضز .تطاساس ًتایح تِزست آهسُ
اظ تطاظش هسل زٍم ،تٌْا خعء ًمسی پطزاذت تِ تستاًىاضاى تا همساض احتوال  0.001ووتط اظ  0.05هیتاضس
ٍ زض سكح  0.95اقویٌاى ،زاضای ضاتكِ هثثت ٍ هؼٌازاض تا سَزآٍضی آتی (پایساضی سَز) است؛ لصا فطؾیِ
زٍم ضز هیضَز؛ ٍ خعء ًمسی پطزاذت تِ سْاهساضاى پایساضتط اظ سایط اخعای ًمسی سَز ًیست.
وگارٌ ضمارٌ  :5تطآٍضز ٍ آظهَى هتغیطّای هسل سَم
بزرسی رابطٍ بیه باسدٌ سُام ي اجشای وقدی سًد

RETt+1=γ0+γ1NIt+γ2ΔCASHt+γ3DIST-Dt+γ4DIST-Et+ϑt+1
وتیجٍ
مقدار احتمال
مقدار t
مقدار ضزایب

پارامتزَا

همساض ثاتت
NIt
deltaCASH
DIST_D
DIST_E

0/30
0/71
1/34
0/09
-0/57

همساض F

ؾطیة تؼییي

8/67
3/98
2/49
0/65
-3/17
6/31
0/02

هؼٌازاض ٍ هثثت
0/000
هؼٌازاض ٍ هثثت
0/000
هؼٌازاض ٍ هثثت
0/013
تیهؼٌی
0/518
هؼٌازاض ٍ هٌفی
0/002
همساض احتوال F
زٍضتیي ٍاتسَى

VIF

1/05
1/02
1/03
1/07
0/000
2/30

93

تطضسی تأثیط خعء ًمسی سَز تط پایساضی سَز ٍ تاظزُ سْام

قثك ًگاضُ ضواضُ ( ،)5همساض احتوال آهاضُ  Fتطای هسل  ٍ 0/000ووتط اظ  0/05است؛ تٌاتطایي
فطؼ غفط زض سكح اقویٌاى  95زضغس ضز هیضَز؛ یؼٌی زض سكح اقویٌاى  95زضغس هسل هؼٌیزاض
است .هیعاى ؾطیة تؼییي تطای هسل تطاتط تا  0/02است؛ یؼٌی حسٍز زٍ زضغس اظ تغییطات هتغیط
ٍاتستِ تَسف هتغیط هستمل تیاى هیگطزز .تا تَخِ تِ همساض آهاضُ زٍضتیي ٍاتسَى ،تیي تالیواًسُّا،
ذَز ّوثستگی ٍخَز ًساضز .تط هثٌای فطؾیِ سَم ،زض غَضتیوِ ضاتكِ هثثتی تیي اخعای ًمسی سَز
ٍ تاظزّی آتی سْام هطاّسُ ضَز؛ تِ ایي هؼٌاست وِ سطهایِگصاضاى زض لیوتگصاضی سْام ،پایساضی
خعء ًمسی هطتَقِ ضا ووتط اظ ٍالغ اضظیاتی وطزُاًس ٍ زض سال تؼس تا هطاّسُ تساٍم ٍ پایساضی ایي خعء
ًمسی ٍ تاالتط تَزى سَز ،ضگفت ظزُ ذَاٌّس ضس؛ زض ًتیدِ حطوت هثثت زض لیوتگصاضی سْام ضخ
هیزّس .تا تَخِ تِ ًگاضُ ضواضُ ( )5هالحظِ هیگطزز وِ ّیچ یه اظ اخعای ًمسی سَز ٍ اظ خولِ
خعء پایساض هثالغ پطزاذتی تِ تستاًىاضاى تا تاظزُ سْام زاضای ضاتكِ هثثت ًثَزُ ٍ تٌاتطایي فطؾیِ
سطهایِگصاض تیتدطتِ ضز هیضَز.
وگارٌ ضمارٌ  :6تطآٍضز ٍ آظهَى هتغیطّای هسل چْاضم
بزرسی رابطٍ باسدٌ غیز عادی سُام ي اجشای وقدی سًد
ARETt+1=γ0+γ1NIt+γ2ΔCASHt+γ3DIST-Dt+γ4DIST-Et+ϑt+1

پارامتزَا

مقدار ضزایب

مقدار t

همساض ثاتت

0/09
-0/16
1/27
0/40
-0/95

2/70
-0/99
2/60
3/28
-5/76
21/94
0/07

NIt
deltaCASH
DIST_D
DIST_E
همساض F

ؾطیة تؼییي

مقدار احتمال

وتیجٍ

هؼٌازاض ٍ هثثت
0/007
تیهؼٌی
0/324
هؼٌازاض ٍ هثثت
0/010
هؼٌازاض ٍ هثثت
0/001
هؼٌازاض ٍ هٌفی
0/000
همساض احتوال F
زٍضتیي ٍاتسَى

VIF

1/05
1/02
1/03
1/07
0/000
2/10

همساض احتوال آهاضُ  Fزض هسل چْاضم تطاتط تا  0/000است؛ لصا زض سكح اقویٌاى  95زضغس ،هسل
هؼٌیزاض است .هیعاى ؾطایة تؼییي هسل تطاتط  0/07است؛ یؼٌی حسٍز ّفت زضغس اظ تغییطات هتغیط
ٍاتستِ تَسف هتغیط هستمل تیاى هیگطزز .تا تَخِ تِ همساض آهاضُ زٍضتیي ٍاتسَى ،تیي تالیواًسُّا ،ذَز
ّوثستگی ٍخَز ًساضز .آذطیي ترص اظ تدعیِ ٍ تحلیلّای ایي پژٍّص ،آظهَىّای هثتٌی تط پطتفَی
است وِ تِ تطضسی ضاتكِ تیي اخعای ًمسی سَز ٍ تاظزّی غیطػازی آتی هیپطزاظز وِ هثتٌی تط
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پطتفَّای 16گاًِ است؛ تطاساس ًتایح لاتل هطاّسُ زض ًگاضُ ضواضُ ( )6ضاتكِ هثثت تیي خعء ًمسی
پطزاذتی تِ تستاًىاضاى ٍ تاظزُ غیطػازی سْام ٍخَز زاضز ٍ ًطاى هیزّس وِ سطهایِگصاضاى زض لیوتگصاضی
سْام ،پایساضی خعء ًمسی پطزاذتی تِ تستاًىاضاى ضا تِ زضستی اضظیاتی ًىطزُاًس ٍ زض سال تؼس ٍ تا افعایص
خطیاى ًمسی ٍ خعء ًمسی هطتَـ زض سَز ،ضگفتظزُ ضسُ ٍ زض ًتیدِ لیوت سْام افعایص هییاتس.
تٌاتطایي تا هسًظط لطاض زازى تاظزّی زض سثسّایی وِ تط هثٌای اًساظُ ضطوتّا ضىل گطفتِاًس؛ ٍ تا حصف
اثطات ضطوتّای وَچه وِ ًمسضًَسگی ووتطی زاضتِ ٍ ّعیٌِ هؼاهالت آىّا تاالست؛ فطؾیِ
سطهایِگصاض تیتدطتِ تأییس هیضَز.
وتیجٍگیزی ي پیطىُادَا
سَز حساتساضی وِ تط هثٌای تؼْسی ضٌاسایی هیضَز؛ تِ زٍ خعء ًمسی ٍ تؼْسی لاتل تمسین
استً .تایح تحمیمات ًطاى هیزّس وِ الالم تؼْسی تا لاتلیتاتىای ووتط تِ واّص پایساضی سَز
هٌدط هیضَز (اسلَاى1996 ،؛ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ٍ سالیواى .)2005 ،تٌاتطایي تِ لحال ًظطی هیتَاى
گفت؛ ّطچِ خعء ًمسی سَز تیطتط تاضس؛ پایساضی سَز ّن تیطتط ذَاّس تَز .زض ٍالغ ایي پژٍّص
زضغسز اًساظُگیطی پایساضی سَز ٍ اخعای هؤثطتط تط ایي پایساضی استّ .واىقَضی وِ تدعیِ سَز تِ
زٍ ترص ًمسی ٍ تؼْسی تاػث واّص هیاًگیي ذكای پیصتیٌی هیضَز؛ تمسین ترص ًمسی سَز
تِ سِ ترصٍ ،خِ ًمس ًگْساضی ضسُ زض ضطوتٍ ،خِ ًمس پطزاذت ضسُ تِ/زضیافت ضسُ اظ تستاًىاضاى
ٍ ٍخِ ًمس پطزاذت ضسُ تِ/زضیافت ضسُ اظ سْاهساضاى ٍ تطضسی پایساضی ّط ترص ًیع هیتَاًس ذكای
پیص تیٌی سَزآٍضی آیٌسُ ٍ تاظزُ سْام ضاواّص زّس .اظ آًدا وِ تفىیه اخعای ًمسی ٍ تؼییي خعء
پایساضتط هیتَاًس تِ استفازُوٌٌسگاى زض اضظیاتی ػولىطز لیوتگصاضی سْام ٍ پیصتیٌی زلیكتط سَز
آیٌسُ ووه وٌس؛ زض ایي تحمیك سؼی ضسُ است تِ تطضسی پایساضی اخعای ًمسی سَز ٍ تأثیط آى تط
تاظزُ سْام پطزاذتِ ضَز .تٌاتطایي ّسف اغلی زض تحمیك زضن ػویكتط هفَْم اخعای ًمسی سَز ٍ
تأثیط آى تط سَزآٍضی آیٌسُ ٍ تط لیوتگصاضی سْام ضطوتّای پصیطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض
تْطاى است.
تا قطح سِ فطؾیِ ٍ آظهَى فطؾیات زض سكح ضطوتّای پصیطفتِ ضسُ زض تَضس تْطاىً ،تایح
تطضسیّا قثك تدعیِ ٍ تحلیل ضگطسیَىّای اًدام ضسُ تِضطح ظیط است:
زض تطضسی هسل هطتَـ تِ فطؾیِ اٍل هطاّسُ ضس وِ ؾطیة خعء ًمسی سَز ّواًگًَِ وِ اًتظاض
هیضفت؛ تعضگتط اظ غفط است ٍ فطؾیِ اٍل تحمیك هثٌی تط پایساضی تیطتط اخعای ًمسی سَز ًسثت
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تِ اخعای تؼْسی سَز تأییس هیضَزً .تیدِ تحمیك زض هَضز فطؾیِ اٍل هكاتك تا تحمیمات پیطیي ّوچَى
اسلَاى ( ،)1996ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ٍ سالیواى ( ،)2005زچَ ٍ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى (ٍ )2008
آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس ( ٍ )2016آلاییً ،یىعاز ٍ احوسیاى ( ٍ )1394ذسازازی ،لطتاًی ،حاخیظازُ
ٍ حیسضی همسم (ّ ٍ )1391وتی ،پطتَی ٍ حثیثی ( ٍ )1391لسیطی همسم ( ٍ )1390وطزستاًی ٍ ضٍزًطیي
( )1385هیتاضس.
تطاساس ًتایح تِزست آهسُ اظ هسلّای هطتَـ تِ فطؾیِ زٍم ٍ تطذالف آًچِ اًتظاض هیضفت زض
زٍضُ هَضز تطضسی ،اخعای ٍخِ ًمس هَخَز زض ضطوت ٍ ٍخِ ًمس پطزاذتی تِ سْاهساضاى پایساض ًیستٌس؛
ٍ تٌْا خعء ًمسی پطزاذتی تِ تستاًىاضاى زاضای ضاتكِ هثثت ٍ هؼٌیزاضی تا سَز سال آتی هیتاضس.
تٌاتطایي فطؾیِ زٍم تحمیك ضز هیضَز .زض هَضز فطؾیِ زٍم ًتیدِ تحمیك هرالف تحمیمات ذاضخی
اظ خولِ زچَ ٍ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى ( ٍ )2008آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس ( )2016است .تفاٍت
ًتایح ایي پژٍّص تا پژٍّصّای اًدام ضسُ زض سایط وطَضّا هوىي است تِزلیل تفاٍت زض لَاًیي
ًْازی وطَضّا اظ خولِ تفاٍت زض لَاًیي ضاّثطی ضطوتی ٍ ؾواًت اخطائی ایي لَاًیي ،تفاٍت زض
استاًساضزّای حساتساضی هالی ،هتفاٍت تَزى اذتیاض ػول هسیطاى زض زستواضی سَز ،پازاش هسیطاى،
اًتػاب حساتطساى ٍ تاٍض سطهایِگصاضاى زض ایي ذػَظ ٍ … تاضسّ .وچٌیي ًتایح ایي پژٍّص تا
ًتایح پژٍّصّای زاذلی هاًٌس لسیطی همسم (ّ ٍ )1390وتی ،پطتَی ٍ حثیثی ( ٍ )1391ذسازازی،
لطتاًی ،حاخیظازُ ٍ حیسضی همسم ( )1391زض تؿاز است .تفاٍت زض ًتایح تحمیمات زاذلی احتواالً
تفاٍت زض ضٍش ضٌاسی؛ ذكای اًساظُگیطی زض هتغیطّای پیصتیٌیوٌٌسُ ٍ زٍضُ تحت پَضص هكالؼِ،
هیعاى تَضم زض سالّای اذیط ٍ تحطینّای التػازی ٍ تأثیطات آًْا تط غَضتّای هالی ٍ ًوًَِ
هتفاٍت هَضز تطضسی لاتل اًتساب است.
فطؾیِ سَم تط هثٌای زٍ هسل آظهَى گطزیس؛ زض هسل اٍل ضاتكِ تیي تاظزّی سال آتی تا اخعای
ًمسی سَز تطضسی ضس؛ تطذالف آًچِ اًتظاض هیضفت؛ ضاتكِ هؼٌازاض هثثتی تیي اخعای خطیاى ًمس آظاز
ٍ تاظزّی آتی سْام هطاّسُ ًطس ٍ لصا فطؾیِ سطهایِگصاض تیتدطتِ (سازُ لَح) ضز هیضَز؛ ًتایح ایي
ترص اظ پژٍّص تا پژٍّص آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس ( ٍ )2016وطزستاًی ٍ ضٍزًطیي (ٍ )1385
آلاییً ،یىعاز ٍ احوسیاى ( )1394هتؿاز است اها تا حسی ّوسَ تا تحمیك زچَ ٍ ضیچاضزسَى ٍ اسلَاى
( ٍ )2008لسیطی همسم ( )1390است؛ هوىي است؛ ًتایح هتفاٍت تِ تفاٍت زض لَاًیي وطَضّا ،تفاٍت
زض استاًساضزّای حساتساضی هالی ،هتفاٍت تَزى ًحَُ اًساظُگیطی هتغیطّای پژٍّص ،زٍضُّای ظهاًی
هتفاٍت ٍ ّوچٌیي هحسٍزیت حدن هثٌا لاتل اًتساب تاضس .تِ پیطٍی اظ فاها ٍ فطًچ ( ٍ )2008تطای
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پیطگیطی اظ تأثیطگصاضی ضطوتّای وَچه تط ًتایح پژٍّص ،سثسّایی تط هثٌای اًساظُ ضطوتّا
تطىیل گطزیس ٍ سپس تاظزُ غیطػازی ّط یه اظ ضطوتّای سثسی هحاسثِ ضس؛ زض ایي هسل ،ضاتكِ
هثثت ٍ هؼٌیزاضی تیي تاظزُ غیطػازی سال تؼس ٍ خعء پطزاذتی تِ تستاًىاضاى هطاّسُ گطزیس ٍ
تٌاتطایي فطؾیِ سطهایِگصاض تیتدطتِ تائیس هیضَز؛ ًتایح وسة ضسُ زض ایي ترصّ ،وسَ تا ًتایح
پژٍّص آضتیىیس ٍ پاپاًتاستَپَلَس ( )2016است .یازآٍضی هیضَز؛ زض ایي تحمیك ضطوتّای
پصیطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى تِ استثٌای ضطوتّای هالی ٍ اػتثاضی وِ سال هالی آىّا
هٌتْی تِ  29اسفٌس هاُ است؛ زض قی زٍضُ ظهاًی 1380الی  1395هَضز تطضسی لطاض گطفتِ است؛ زض
ًتیدِ ،زض تسطی ًتایح تِ زیگط ضطوتّا ٍ زٍضُّای ظهاًی زیگط تایس تا احتیاـ ػول ضَز .تٌاتطایي
پیطٌْاز هیضَز تطای ضطوتّای هرتلف زض زٍضُّای ظهاًی زیگط ًیع فطؾیات تحمیك تطضسی ضَز.
ّوچٌیي هحسٍزیت زیگط تحمیك ًثَز پایگاُ ػلوی لاتل اػتثاض زض خوغآٍضی زازُّا هیتاضس؛ تِػٌَاى
ًوًَِ ،زض هحاسثِ تاظزُ سْام ،هحسٍزیتّایی زض خوغآٍضی تؼؿی هتغیطّا ٍخَز زاضت ٍ زض ًْایت
اظ اقالػات تاظزّی ًطمافعاض ضُآٍضز ًَیي استفازُ ضس .تٌاتطایي پیطٌْاز هیضَز؛ تاظزُ سْام ضطوتّا
تا فطهَلّای زیگط هحاسثِ ٍ فطؾیات تحمیك آظهَى ضَز .هحسٍزیت زیگط هطتَـ تِ ػاهل هحسٍزیتوٌٌسُ
ًَساًات لیوت سْام ،حدن هثٌا است وِ اظ سَی ساظهاى تَضس اػوال هیضَز ٍ هوىي است زض
غَضت ًثَزى حدن هثٌاً ،تایح هتفاٍتی زض تحمیك حاغل ضَز.
ّوچٌیي تِ پژٍّطگطاى پیطٌْاز هیضَز؛ زض تحمیمات آتی تِ تفىیه غٌایغ ،تفىیه خطیاى ًمس
آظاز تِ هثثت ٍ هٌفی تِقَض هدعا فطؾیات تحمیك ضا هَضز تطضسی لطاض زٌّسّ .وچٌیي تحلیلگطاى
هالی ٍ سطهایِگصاضاى هیتَاًٌس اخعای ًمسی ٍ تؼْسی سَز ضا تفىیه وطزُ ٍ تطاساس ًتایح تِزست
آهسُ زض پایساضی سَز ٍ تأثیط خعء ًمسی پایساضتط تط تاظزُ سْام ،تِػٌَاى الگَیی تطای لؿاٍت زض هَضز
ضطوتّا ٍ تػوینگیطیّای ذَز استفازُ وٌٌس.
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