ارائِ هدلی بزای ارسیابی کیفیت سَد با استفادُ اس خصَصیات کیفی هفاّین
ًظزی گشارضگزی هالی در ایزاى
دکتز هحودرضا ضَرٍرسی  -استادیار داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد ًیطابَر
دکتز ّاضن ًیکَ هزام  -استاد ٍاحد علَم ٍ تحقیقات داًطگاُ آساداسالهی
چکیدُ
دس ایٗ تحمیك ػؼی ؿذ ٜاػت ؤ ٝذِی تشای اسصیاتی ویفیت ػٛد تا اػتفاد ٜاص
خلٛكیات ویفی ٔفاٞیٓ ٘ظشی ٌضاسؿٍشی ٔاِی اسائٌ ٝشدد .تشای ایٗ ٔٙظٛس 91 ،ؿشوت
پزیشفت ٝؿذ ٜدس تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ ،عی دٚس ٜصٔا٘ی ٛٔ 1378-1387سد تشسػی لشاس
ٌشفت ٝاػت .تش عثك ٔفاٞیٓ ٘ظشی ٌضاسؿٍشی ٔاِی دس ایشاٖٚ ،یظٌیٟای ویفی اعالػات
ٔاِی اص ٘ظش ٔحتٛا ؿأُ ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا اػت .ایٗ دٚ ٚیظٌی ،اعالػات
حؼاتذاسی سا تشای تلٕیٓ ٌیشی ٔفیذ ٔی ػاصد .دس ایٗ تحمیك رٙثٞ ٝای ٔختّف ویفیت
ػٛد و ٝؿأُ ارضاء ٔختّف ٚیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا ٔی ؿٛدٛٔ ،سد تشسػی لشاس
ٌشفت ٝاػت .ػپغ ؿشوتٟا تا اػتفاد ٜاص تزضی ٚ ٝتحّیُ ػأّی ت ٝؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد
تاال  ٚپاییٗ ،دػت ٝتٙذی ؿذ ٜا٘ذ  ٚػشا٘زاْ اص ٔذَ اِؼٗ سٌشػی ٖٛلیٕت – ػٛد تشای
آصٔ ٖٛفشضیٞ ٝا اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.
٘تایذ تحمیك ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝضشیة ٚاوٙؾ ػٛد  ٚلذست تٛضیحی ػٛد دس
پ ٛستفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد تاال تفاٚت ٔؼٙاداسی تا پٛستفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت
ػٛد پاییٗ ٘ذاسد ٓٞ .چٙیٗ یافتٞ ٝای تحمیك ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝاػتفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص اعالػات
حؼاتذاسی دس ٍٙٞاْ تلٕیٓ ٌیشی تٚ ٝیظٌی لاتّیت اتىا ٘ؼثت تٚ ٝیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ
تاویذ تیـتشی داؿت ٝا٘ذ  ٚاعالػات ٔشتٛط ت ٝویفیت ػٛد دس تلٕیٕات اػتفاد ٜوٙٙذٌاٖ
ا٘ؼىاع ٘یافت ٝاػت .تا تٛر ٝتٚ ٝیظٌیٟای تاصاس ػشٔای ٝایشاٖ ٔذَ پیـٟٙادی ٔی تٛا٘ذ
رایٍضیٗ ٔذَ اِؼٗ ( )1995ؿٛد .
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کلید ٍاصُ ّا
ویفیت ػٛدٔ ،شتٛط تٛدٖ ،لاتّیت اتىأ ،فاٞیٓ ٘ظشی ٌضاسؿٍشی ٔاِی .
ٔ -1مذٔٝ
دس ػاَٞای اخیش  ٚت ٝخلٛف دس ٘تیز ٝسػٛائیٟای ٔاِی تؼذادی اص ؿشوتٟای تضسي ،تٛر ٝسٚص
افض٘ٚی تٛٔ ٝضٛع ویفیت ػٛدٔ ،ؼغٛف ؿذ ٜاػت .سٚػیٗ ٕٞ ٚىاساٖ 17 1ػٛدی سا تا ویفیت تّمی
ٔی وٙٙذ و ٝپایذاستش تاؿذ .اص دیذٌا ٜسیچاسدػٕٞ ٚ ٖٛىاساٖ 18 2ویفیت ػٛد ،دسر ٝپایذاسی
ػّٕىشد ػایذات دس دٚس ٜآتی اػت .پٚ ٕٗٙطاً٘ 16 3ویفیت ػٛد سا تٛا٘ایی ػٛد دس ٘ـاٖ دادٖ
ػایذات آتی تؼشیف ٔیوٙٙذ .ؿیپشٚ ٚیٙؼٙت )19( 4ویفیت ػٛد سا ٔیضاٖ تٛا٘ایی ػٛد دس تیاٖ كادلا٘ٝ
ػٛد التلادی ٔٛسد ٘ظش ٞیىض تؼشیف وشدٜا٘ذٔ .یىائیُ ٕٞ ٚىاساٖ 14  5ویفیت ػٛد سا ٔیضاٖ
ٔحافظ ٝواسی اػٕاَ ؿذ ٜدس ػٛد ٌضاسؽ ؿذٔ ٜیدا٘ٙذ .أشٚص ٜتا ٚرٛد ٔحذٚدیتٞایی و ٝدس ٔٛسد
ػٛد ٌضاسؽ ؿذ ٜحؼاتذاسی ٚرٛد داسد ،ػشٔایٌٝزساٖ ،ویفیت ػٛد سا ٓٞچٙاٖ ،ؿاخق تٟتشی
تشای ٘ح ٜٛتخلیق ٔٙاتغ خٛد ٔیدا٘ٙذ .ت ٝعٛس وّی یىی اص ساٜٞای تلٕیٌٓیشی تٟی ٝٙرٟت تحلیُ
ػٟاْ ؿشوتٞا ،ویفیت ػٛد تاال ٔیتاؿذ .ػٛد حؼاتذاسی صٔا٘ی اص ویفیت الصْ تشخٛسداس اػت و ٝاص
اػتٕشاس  ٚلاتّیت پیؾتیٙی تشخٛسداس تاؿذ  ٚدس تشداس٘ذ ٠ػغح پاییٙی اص الالْ تؼٟذی تٛد ٚ ٜفاكّ ٝآٖٞا
تا رشیاٟ٘ای ٘مذی ،وٓ تاؿذ .چٙا٘چ ٝػٛد ،داسای ویفیت تاال تاؿذ ،ػٟأذاساٖ تا اعٕیٙاٖ ٔیتٛا٘ٙذ
٘ؼثت ت ٝا٘تخاب ػٟاْ تشای ػشٔایٌٝزاسی ،الذاْ ٕ٘ایٙذ .یىی اص ساٜٞای افضایؾ ویفیت ػٛد ،سػایت
خلٛكیات ویفی ٔفاٞیٓ ٘ظشی ٌضاسؿٍشی ٔاِی دس صٔاٖ تٟی ٝاعالػات ٔیتاؿذِ .زا دس ایٗ تحمیك
تشسػی ٔیؿٛد و ٝآیا اػتفاد ٜاص خلٛكیات ویفی (ٚیظٌیٟای ویفی) اعالػات ٔاِی دس ویفیت ػٛد،
تاحیش داسد یا ٘ٝ؟ اٌش تاحیش داؿت ٝتاؿذ ،ػشٔایٌٝزاساٖ سا دس أش تلٕیٕات ػشٔایٌٝزاسی ٔیتٛا٘ذ وٕه
ٕ٘ایذ .اص ایٗ س ،ٚدس ایٗ تحمیك ػؼی ؿذ ٜاػت تا ٔذِی تشای اسصیاتی ویفیت ػٛد تا اػتفاد ٜاص
خلٛكیات ویفی ٔفاٞیٓ ٘ظشی ٌضاسؿٍشی ٔاِی دس ایشاٖ ،اسائٌ ٝشدد.
1- Revsin and et al
2- Richardson and et al
3-Penman and Zhang
4-Schipper and Vinsent
5-Mikhail and et al
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 -2هزٍری بز ادبیات هَضَعی ٍ پیطیٌِ تحقیق
 .1-2کیفیت سَد
دیچٔ 7 ٛؼتمذ اػت ػٛد تشای ٚاحذ تزاسی إٞیت داسد صیشا ت ٝػٛٙاٖ ٔؼیاسی تشای
ػّٕىشد ٚاحذ تزاسی تٛػظ عیف ٚػیؼی اص واستشاٖ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد ،فشا٘ؼیغ ٚ
دیٍشاٖ  10فشم وشد٘ذ و ٝویفیت ػٛد تٛػظ ػشٔایٌ ٝزاساٖ ت ٝػٛٙاٖ یه ٔتغیش اػاػی
تشای اسصیاتی اعالػات ٘اؿی اص اٍِٞٛای ػٛد ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔی ٌیشد .تٙاتشایٗ ویفیت
ػٛدٛٔ ،سد تٛر ٝػشٔایٌ ٝزاساٖ فؼّی  ٚآتی اػت .ؿیپش ٚ ٚیٙؼٙت  19ویفیت ػٛد سا
ٔیضاٖ تٛا٘ایی ػٛد دس تیاٖ كادلا٘ ،ٝػٛد التلادی ٔٛسد ٘ظش ٞیىض تؼشیف وشدٜا٘ذٚ .اط ٜتیاٖ
كادلا٘ ٝػثاستؼت اص «تغاتك تیٗ یه ا٘ذاص ٜیا تٛكیف پذیذ ٜای اػت و ٝت٘ ٝظش ٘ـاٖ دٙٞذٜ
آٖ ٔیتاؿذ»ٔ .یىائیُ  ٚدیٍشاٖ ٔ ،14یٌٛیٙذ ویفیت ػٛد ،دسر ٝای اػت و ٝتا آٖ
دسآٔذ ٌزؿتٚ ٝاحذ تزاسی تا ٔمذاس ٘مذیٍٙی آتی ٚاحذ تزاسی ،استثاط تشلشاس ٔیوٙذ .تش
عثك تحمیمات وشیـیٗ ٞیؼتشّٔٛٔ ٚ 1اد 13 2ػٛدٞای تا ویفیت تاال ،ػٛدٞایی ٞؼتٙذ وٝ
اعالػات تیـتش ٚ ٚاضحتشی تشای اسصؽ تّٙذ ٔذت ٚاحذ تزاسی دس تش داسد .سٚػیٗ ٚ
دیٍشاٖ 17 3تیاٖ وشد٘ذ و ٝػٛد ،صٔا٘ی داسای ویفیت تاال اػت و ٝپایذاس تاؿذٚ .ایت ٚ
دیٍشاٖ 21 4ویفیت ػٛد سا ت ٝػٛٙاٖ دسر ٝای اص ٔحافظ ٝواسی دس ػٛد ٌضاسؽ ؿذٜ
ٚاحذ تزاسی تؼشیف وشدٜا٘ذ.
 .2-2هعیارّای ارسیابی کیفیت سَد اس دیدگاُ حسابداری هالی 19
 .2-2-1ساختار کیفیت سَد هبتٌی بز سزیْای سهاًی ٍیضگیْای سَد
 -1ثبات ٍ پایداری سَد
 -2قابلیت پیص بیٌی
 -3تغییزپذیزی
 .2-2-2ساختارّای کیفیت سَد هبتٌی بز رٍابط بیي سَد ،اقالم تعْدی ٍ
1- Kirschenheiter
2- Melumad
3- Rivsine et al
4- White et al
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جزیاًْای ًقدی
٘-1ؼثت رشیاٟ٘ای ٘مذی ػّٕیاتی ت ٝػٛد
-2تغییش دس رٕغ وُ الالْ تؼٟذی
 -3تشآٚسد ٔؼتمیٓ الالْ تؼٟذی غیش ػادی (اختیاسی) تا اػتفاد ٜاص ٔتغیشٞای حؼاتذاسی
 -4پیؾ تیٙی سٚاتظ تیٗ الالْ تؼٟذی  ٚرشیاٟ٘ای ٘مذی
 -5استثاط ػاختاسٞای ویفیت ػٛد تا دیذٌا ٜػٛدٔٙذی دس تلٕیٕات  ٚتیاٖ كادلا٘ٝ
 .2-2-3ساختارّای کیفیتسَد ًاضی اس ٍیضگیّای کیفی هباًی ًظزی ّیات
استاًداردّای حسابداری هالی اهزیکا
 .2-2-4ساختارّای کیفیت سَد ًاضی اس تصویوات اجزایی
 -1تشآٚسدٞا  ٚلضاٚتٟا ت ٝػٛٙاٖ ٔؼیاس ٔؼىٛػی اص ویفیت ػٛد
 -2لضاٚتٟا  ٚتشآٚسدٞای ٔغشضا٘ ٝت ٝػٛٙاٖ ٔؼیاس ٔؼىٛع ویفیت ػٛدٞا.
 -3پیطیٌِ تحقیق
احٕذی  1تحمیمی سا تحت ػٛٙاٖ « اػتفاد ٜاص ٚیظٌیٟای ویفی اعالػات ٔاِی دس
اسصیاتی ویفیت ػٛد» ا٘زاْ داد ایٗ تحمیك تا تٛر ٝت ٝخلٛكیات ویفی اػتا٘ذاسدٞای
حؼاتذاسی أشیىا كٛست ٌشفت ٝاػت٘ .تایذ حاكُ اص تحمیك ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝضشیة
ٚاوٙؾ ػٛد  ٓٞ ٚچٙیٗ لذست تٛضیحی ) (R2سٌشػی ٖٛلیٕت– ػٛد ،دس پٛستفٛی
ؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد تاال ٘ؼثت ت ٝؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد پاییٗ ت ٝعٛس ٔؼٙی داسی
تیـتش اػت  ٚفشضیٞ ٝای تحمیك تاییذ ؿذ٘ذ ٘ ٚتایذ تحمیك ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝویفیت ػٛد
ٔی تٛا٘ذ تاػج اتخار تلٕیٕات ٔفیذ تشای ػشٔایٌ ٝزاساٖ ٌشدد .تاسٚآ  5تحمیمی سا
تحت ػٛٙاٖ اػتفاد ٜاص خلٛكیات ویفی چاسچٛب ٘ظشی ٞیات اػتا٘ذاسدٞای حؼاتذاسی
ٔاِی تشای اسصیاتی ویفیت ػٛد اسائ ٝداد٘ .تایذ تحمیك ا٘ ٚـاٖ ٔی دٞذ و ٝػشٔایٌ ٝزاساٖ
تغٛس وّی ٚیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ سا ت ٝلاتُ اتىا تٛدٖ تشریح ٔی دٙٞذ اٌش چ٘ ٝتایذ ا ٚخیّی
لٛی ٘یؼت أا ٕٔىٗ اػت ٞش یه تیٗ ٚیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا یه اسرحیت
٘ؼثی لائُ ؿ٘ٛذ .تشای ٔخاَ ػشٔایٌ ٝزاساٖ تا افمٟای صٔا٘ی وٛتاٞتش (تّٙذتش) ٕٔىٗ اػت
ٔشتٛط تٛدٖ سا ت ٝلاتُ اتىا تٛدٖ  ٚیا لاتُ اتىا تٛدٖ سا تٔ ٝشتٛط تٛدٖ اسرحیت دٙٞذ.
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 -3رٍش ضٌاسی
 .1-3رٍش تحقیق
ایٗ تحمیك اص ٘ٛع ؿث ٝتزشتی  ٚدس حٛص ٜتحمیمات تٛكیفی – سٌشػی٘ٛی حؼاتذاسی ٚ
ٔثتٙی تش اعالػات ٚالؼی كٛستٞای ٔاِی ؿشوتٞا اػت  ٚتا تٛر ٝت ٝایٗ و ٝدس فشایٙذ
اػتفاد ٜاص اعالػات واستشد داؿتٛ٘ ،ٝػی تحمیك واستشدی اػت .تشای ا٘زاْ ایٗ تحمیك
ؿشوتٟای پزیشفت ٝؿذ ٜدس تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ و ٝؿشایظ صیش سا داؿتٝا٘ذ تؼٛٙاٖ
رأؼ ٝآٔاسی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت )1( .لثُ اص ػاَ  1378دس تٛسع تٟشاٖ پزیشفت ٝؿذٜ
تاؿٙذ )2( .ؿأُ ؿشوتٟای ػشٔایٌ ٝزاسی ٚ ٚاػغٌ ٝشیٟای ٔاِی  ٚؿشوتٟای تیٕٚ ٝ
ػاختٕا٘ی ٘یؼتٙذ ،صیشا اٍِٛی الالْ تؼٟذی  ٚرشیاٟ٘ای ٘مذی آٟ٘ا ٔتفاٚت اص ػایش ؿشوتٟا
ٔی تاؿذ )3( .دس ع َٛػاِٟای  1378اِی ٔ 1387ؼأالتـاٖ دچاس ٚلف٘ ٝـذ ٚ ٜػٟاْ آٟ٘ا دس
ع َٛػاِٟای ٔزوٛس دس تٛسع فؼاَ تٛد ٜاػت )4( .پایاٖ ػاَ ٔاِی آٟ٘ا ٔٙتٟی ت12/29 ٝ
تٛد ٜاػت  )5( .عی ػاِٟای  1378تا  1387تغییش ػاَ ٔاِی ٘ذاد ٜا٘ذ )6( .كٛستٞای ٔاِی
 ٚیادداؿتٟای تٛضیحی ٔشتٛط ت ٝآٟ٘ا تغٛس وأُ دس دػتشع تٛد ٜاػت.
 .2-3فزضیِ ّای تحقیق
فشضی ٝا : َٚضشیة ٚاوٙؾ ػٛد ) (ERCدس پٛستفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد تاال
(ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىای تاال) ٘ؼثت ت ٝپٛستفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد پاییٗ تٝ
٘حٔ ٛؼٙا داسی تیـتش اػت.
فشضی ٝد : ْٚلذست تٛضیحی ػٛد ) (R2تشای تثییٗ لیٕت تاصاس دس پٛستفٛی ؿشوتٟای تا
ویفیت ػٛد تاال ٘ؼثت ت ٝپٛستفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد پاییٗ ت٘ ٝحٔ ٛؼٙاداسی
تیـتش اػت.
فشضی ٝػ :ْٛضشیة ٚاوٙؾ ػٛد ) (ERCدس پٛستفٛی ؿشوتٟای تا ػٛد ٔشتٛط تش ٚ
لاتّیت اتىای وٕتش ٘ؼثت ت ٝپٛستفٛی ؿشوتٟای تا ػٛد لاتُ اتىاتش ٔ ٚشتٛط تٛدٖ پاییٗ
تفاٚت ٔؼٙاداسی داسد.
فشضی ٝچٟاسْ  :لذست تٛضیحی ػٛد ) (R2تشای تثییٗ لیٕت تاصاس دس پٛستفٛی ؿشوتٟایی
و ٝػٛد آٟ٘ا ٚیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ تاال  ٚلاتّیت اتىای پاییٗ داسد ٘ؼثت ت ٝپٛستفٛی
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ؿشوتٞایی و ٝػٛد آٟ٘ا ٚیظٌی لاتّیت اتىای تاال ٔ ٚشتٛط تٛدٖ پاییٗ اػت تفاٚت
ٔؼٙا داسی ٚرٛد داسد.
 .3-3هتغیزّای تحقیق
ٔتغیشٞای ٔؼتمُ ؿأُ خلٛكیات ویفی اعالػات ٔاِی عثك ٔفاٞیٓ ٘ظشی
ٌضاسؿٍشی ٔاِیٔ ،شتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا ٔیؿٛد .اِف) ٔشتٛط تٛدٖ )1( :اسصؽ تاییذ
وٙٙذٌی )2( ،اسصؽ پیؾتیٙیوٙٙذٌی )3( ،ا٘تخاب خاك .ٝب) لاتّیت اتىا  )1( :تیاٖ
كادلا٘( ٝسحزاٖ ٔحتٛا تش ؿىُ) ( )2تی عشفی ( )3احتیاط ( )4وأُ تٛدٖ.
ٔتغیش ٚاتؼت ٝدس ایٗ تحمیك ویفیت ػٛد اػت.
 .4-3اًداسُ گیزی هتغیزّای تحقیق 3
هدلّای ارسیابی ٍیضگی هزبَط بَدى ٍ قابلیت اتکاء در ًوایِ ضوارُ ()1
خالصِ ضدُاست.
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ٕ٘ای : 1 ٝخالكٔ ٝتغیشٞای ٕ٘ایٙذ ٜتشای اسصیاتی ٚیظٌیٟای ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا
ٚیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ

 تیاٖ كادلا٘: ٝ
 اسصؽ پیؾ تیٙی:
خغاٞای پیؾ تیٙی ٘اؿی اص ٔذِٟای صیش ٔ ،ؼیاسٞای ٔؼىٛػی اص اسصؽ پیؾ تیٙی ٔی اِف :الالْ تؼٟذی غیشػادی

ٚیظٌی لاتّیت اتىا

( ;AAi )8الالْ تؼٟذی غیشػادی ٔحاػث ٝؿذ ٜتش اػاع ٔذَ تؼذیُ ؿذ ٜر٘ٛض
تاؿذ .
( ; PMAA )9الالْ تؼٟذی غیشػادی تش حؼة كٙؼت
هدلْای پیص بیٌی سَدّا :
ٔ; FLAA )10( ROAt 1  0  1 ROAt  etذَ آتی ٍ٘ش الالْ تؼٟذی
() 1
( ROAt 1   0CFO   2TAt   3 SI t  et )2ب  :الالْ تؼٟذی غیشػادی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ
( ; WCACt )11الالْ تؼٟذی غیشػادی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ
ٔذِٟای پیؾ تیٙی رشیاٟ٘ای ٘مذی :
 ; PMWCAA )12( CFO     E  eالالْ تؼٟذی غیشػادی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ تش حؼة
() 3
t 1
0
1 t
t
( CFO ;  +  OCF +  TAC +  SI + ω )4كٙؼت
t+1
t
t
t
t
0
3
2
1
( ; AWCAdp )13تشآٚسد الالْ تؼٟذی غیشػادی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ تا
ٔؼیاسٞای اسصؽ پیؾ تیٙی : 1
اػتفاد ٜاص ٔذَ دف٘ٛذٚپاسن )(dp
( )14د :تشآٚسد خغای الالْ تؼٟذی
 ; WCACtتشآٚسد خغای الالْ تؼٟذی تش اػاع ٔذَ دچاٚٚدیچ)2002( ٛ

 ;Pve1خغای پیؾ تیٙی ٘اؿی اص ٔذَ 1

 ;Pve2خغای پیؾ تیٙی ٘اؿی اص ٔذَ 2
 ;Pvcf1خغای پیؾ تیٙی ٘اؿی اص ٔذَ 3

 ;Pvcf2خغای پیؾ تیٙی ٘اؿی اص ٔذَ 4
اسصؽ تاصخٛسد(تاییذوٙٙذٌی) :

| FVt | PE B |  | PEA

 ; FVtاسصؽ تاصخٛسد ػٛدػاَ t
 ; PE Bخغای پیؾتیٙیػٛدػاَآتیتذٖٚدس٘ظشٌشفتٗ ػٛدػاَ راسی

تی عشفی :
( ; NeU1 )15الالْ ػٛد ٔٙفی  ٚتغییشات ٔٙفی ػٛد ٞش ػ ٟٓكفش  ٚتمی ٝیه
( ; NeU2 )16تغییشات ػٛد ٞش ػ ٟٓتیـتش اص ٔ %5یاٍ٘یٗ كفش  ٚتمی ٝیه
( ;Awc )17احتیاط (ٔحافظ ٝواسی) 11
( ; Compl )18وأُ تٛدٖ

 ; PE Aخغای پیؾ تیٙی ػٛدػاَ آتی تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ػٛد ػاَ راسی
ٔؼیاسٞای اسصؽ تاصخٛسد: 2
(ٔ ;FV-Pve1 )5ؼیاس اسصؽ تاصخٛسدی و ٝخغای پیؾ تیٙی سا تا اػتفاد ٜاص ٔذَ
پیؾ تیٙی ػٛد ٔذَ ؿٕاس ( )1تشآٚسد ٔی وٙذ
.
(ٔ ;FV-Pve2 )6ؼیاس اسصؽ تاصخٛسدی و ٝخغای پیؾ تیٙی سا تا اػتفاد ٜاص ٔذَ
پیؾ تیٙی ػٛد ٔذَ ؿٕاس )3( ٜتشآٚسد ٔی وٙذ
( ; Atrib )7ا٘تخاب خاكٝ

تا اػتفاد ٜاص ٔذَٞای ٔغشح ؿذ ٜدس ٕ٘ای ٝؿٕاس )1( ٜتشای اسصیاتی ٚیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ
Prefiction Value Measures
- Feedback Value Measures
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1
2

 ٚلاتّیت اتىا وال ٔ 18تغیش ٕ٘ایٙذ ٜاػتخشاد ؿذ ٜاػت  ٚتشای دػت ٝتٙذی ؿشوتٞا اص
تزضی ٚ ٝتحّیُ ػأّی اػتفادٌ ٜشدیذ ٜاػت تش اػاع تزضی ٚ ٝتحّیُ ػأّی ٔتغیشٞایی وٝ
ٕٞثؼتٍی تیٗ آٖٞا ٚرٛد داسد دس یه ٌش ٜٚلشاس ٌشفت ٝا٘ذ.
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)ؽ اكّیٚ تحّیُ ػأّی دس حاِت تشویثی (سٚ ٝ دس تزضیٜ ؿذٜ) اػتفادٜذٙای اكّی (ٕ٘ایٕٞثؼتٍی ٔتغیشٞ )2( ٜ ؿٕاسٕٝ٘ای
Correlation WCACt AAi FLAA PMAA WCAA PMWCAA AWCAdp NEU1 NEU2 Pve1
WCACt
1/000
0/108 0/127
0/127
0/115
0/132
0/084
0/012
0/017 0/363
AAi
0/108
1/000 0/806
0/972
0/739
0/737
0/077
-0/065 0/034 0/074
FALL
0/127
0/806 1/000
0/839
0/579
0/615
0/043
-0/054 0/029 0/115
PMAA
WCAA
0/127
0/972 0/839
1/000
0/658
0/693
0/060
-0/063 0/041 0/087
PMWCAA
0/115
0/739 0/579
0/658
1/000
0/958
0/102
-0/078 0/035 0/050
AWCAdp
NEU1
0/132
0/737 0/615
6930
0/958
1/000
0/079
-0/074 0/066 0/064
NEU2
0/084
0/077 0/043
0/060
0/102
0/079
1/000
-0/002 0/017 -0/006
Pve1
0/012 -0/065 -0/054 -0/063 -0/078
-0/074
-0/002
1/000
0/086 -0/031
Pve2
Pvcf1
0/017
0/034 0/029
0/041
0/035
0/066
0/017
0/086
1/000 -0/036
Pvcf2
0/363
0/074 0/115
0/087
0/050
0/064
-0/006
0/031 -0/036 1/000
FV2
FV1
0/492
0/197 0/314
0/226
0/170
0/199
0/004
0/058 -0/050 0/547
AWC
-0/050 0/062 0/046
0/071
0/011
0/015
-0/048
0/010
0/169 -0/066
Compl
Atrib
-0/132 0/037 0/034
0/053
0/001
0/006
-0/055
0/020
0/046 -0/030
-0/045

0/134

0/108

0/140

0/077

0/071

0/070

0/580
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0/001

Pve2
0/492

Pvcf1 Pvcf2 FV2
-0/050 -0/132 -0/045

FV1
0/421

AWC Compl AtriB
-0/314 -0/036 0/045

0/197

0/062

0/037

0/134

0/357

-0/086

0/051

0/024

0/314

0/046

0/034

0/108

0/483

-0/090

0/037

0/012

0/226

0/071

0/053

0/140

0/391

-0/069

0/061

0/013

0/170

0/011

0/001

0/077

0/308

-0/075

0/007

0/015

0/199

0/015

0/006

0/071

0/343

-0/077

0/005

0/008

0/004

-0/048 -0/055

0/070

-0/001 -0/056

-0/040

-0/057

-0/058

0/010

0/020

0/058

-0/056

0/001

0/009

-0/027

-0/050

0/0169

0/046

0/001

-0/065 -0/080

-0/012

0/011

0/547

-0/066 -0/030 -0/026

0/788

-0/154

-0/013

0/012

1/000

-0/078 -0/041 -0/018

0/715

-0/051

0/035

-0/006

-0/078

1/000

0/489

-0/024 -0/061 -0/060

0/028

0/054

-0/041

0/489

1/000

0/134

-0/038

0/033

0/147

-0/022

-0/026 -0/018 -0/024

0/134

1/000

0/041

-0/050

0/060

-0/110

0/041

0/788

-0/065

-0/056

-0/001

0/343

0/308

0/391

0/483

0/357

0/421

-0/061 -0/038

0/002

0/032

-0/121

1/000

0/011

0/090

1/000

-0/050 -0/121

0/033

-0/109

1/000

0/090

0/032

0/060

0/147

0/028

1/000

-0/109

0/011

0/002

-0/022 -0/110

0/054

0/715

-0/154 -0/051 -0/060

-0/080

0/001

-0/056

-0/077

-0/075

-0/069

-0/086 -0/090

-0/314

0/035

-0/013

-0/012

0/009

-0/040

0/005

0/007

0/061

0/037

0/051

0/036

-0/006

0/012

0/011

-0/027

-0/057

0/008

0/015

0/013

0/012

0/024

0/045

 ;WCACtخغای تشآٚسدی الالْ تؼٟذی تش اػاع ٔذَ دیچاٚٚدیچ6 ٛ
 ;WCAAالالْ تؼٟذی غیشػادی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ
 ;AAالالْ تؼٟذی غیشػادی ٔحاػث ٝؿذ ٜتش اػاع ٔذَ تؼذیُ ؿذ ٜر٘ٛض12
ٔ ; FLAAذَ آتی ٍ٘ش الالْ تؼٟذی غیشػادی
 ;PMAAالالْ تؼٟذی غیشػادی تش حؼة كٙؼت
 ;PMWCAAالالْ تؼٟذی غیشػادی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ تش حؼة كٙؼت
 ;AWCAdpتشآٚسد الالْ تؼٟذی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ
 ; NEU1الالْ ػٛد ٔٙفی  ٚتغییشات ٔٙفی ػٛد ٞش ػ ٟٓكفش  ٚتمی ٝیه
 ; NEU2تغییشات ػٛد ٞش ػ ٟٓتیـتش اص ٔ %5یاٍ٘یٗ ػٛد ػٟاْ كفش  ٚتمی ٝیه
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 ; AWCاحتیاط (ٔحافظ ٝواسی )
 ;Pve1خغای پیؾ تیٙی ٘اؿی اص ٔذَ 1
 ;Pve2خغای پیؾ تیٙی ٘اؿی اص ٔذَ 2
 ; Pvef1خغای پیؾ تیٙی ٘اؿی اص ٔذَ 3
 ; Pvef2خغای پیؾ تیٙی ٘اؿی اص ٔذَ 4
ٔ ; FV1ؼیاس اسصؽ تاصخٛسدیوٝخغای پیؾ تیٙی سا تا اػتفاد ٜاص ٔذَ پیؾ تیٙی ؿٕاس 3 ٜتشآٚسد ٔیوٙذ
ٔ ; FV2ؼیاس اسصؽ تاصخٛسدی و ٝخغای پیؾ تیٙی سا تا اػتفاد ٜاص ٔذَ پیؾ تیٙی ؿٕاس 1 ٜتشآٚسد ٔی وٙذ
 ; Compوأُ تٛدٖ
 ; Atribا٘تخاب خاكٝ
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ٕ٘ای ٝؿٕاسٕٞ )2( ٜثؼتٍی ٔتغیشٞای ٌ 18ا٘ٛٔ ٝسد اػتفاد ٜدس تزضی ٚ ٝتحّیُ ػأّی سا
٘ـاٖ ٔی دٞذ .تا تٛر ٝت ٝاعالػات ٔٙذسد دس ایٗ رذٔ َٚتغیش ٕ٘ WCACtایٙذ ٜخغای
تشآٚسدی الالْ تؼٟذی تا دیٍش ٔتغیشٞای ٕ٘ایٙذٚ ٜیظٌی لاتّیت اتىا ؿأُ الالْ تؼٟذی غیش
ػادی تش حؼة كٙؼت )ٔ ،(PMAAذَ آتی ٍ٘ش الالْ تؼٟذی غیشػادی ) ،(FLAAالالْ
تؼٟذی غیشػادی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ) ،(WCAAالالْ تؼٟذی غیشػادی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ
تش حؼة كٙؼت) ٚ (PMWCAAالالْ تؼٟذی غیشػادی ػشٔای ٝدس ٌشدؽ تش اػاع
ٔذَ دف٘ٛذ  ٚپاسن )ٕٞ (AWCAdpثؼتٍی ٔخثت ٘ـاٖ ٔیدٞذ .ت ٝتیاٖ دیٍش ایٗ
ٔتغیشٞا ت ٝدِیُ داؿتٗ ؿشایظ ٔـات ،ٝلاتّیت ٌشٜٚتٙذی دس یه ٔزٕٛػٔ ٝـاتٔ ٚ ٝـتشن سا
داسا ٞؼتٙذ ٓٞ .چٙیٗ ٔتغیش ٔضتٛس ٕٞثؼتٍی ٔخثت ٔ ٚؼٙی داسی تا ٔتغیشٞای ٕ٘ایٙذ ٜتیغشفی
(ٞ )NEU2 ٚ NEU1ش یه تٔ ٝیضاٖ  0/17 ٚ 0/12داسد .أا ٔتغیش ٕ٘ایٙذWCACt ٜ
داسای ٕٞثؼتٍی ٔٙفی تا خلٛكیات ویفی ٔشتٛط تٛدٖ (ت ٝغیش اص ا٘تخاب خاكٔ )ٝی
تاؿذ .ت ٝتیاٖ دیٍش ٔٛاص٘ٔ ٝیاٖ ٔتغیشٞای ٕ٘ایٙذٔ ٜشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا ٘ـاٖ ٔی دٞذ
و ٝاستثاط ٔٙفی ٔؼٙی داسی ٔیاٖ ٔتغیشٞای لاتّیت اتىا (٘ظیش ٔ ٚ )WCACtتغیشٞای
ٔشتٛط تٛدٖ ٚرٛد داسد .پغ ٔی تٛاٖ ایٌٗ٘ ٝ٘ٛتیزٌٝیشی وشد و ٝایزاد تٛاصٖ دس
خلٛكیات ویفی ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا ضشٚسی  ٚدس ػُٕ غیشلاتُ ارتٙاب اػت .اص
ٔیاٖ ٔتغیشٞای ٕ٘ایٙذٚ ٜیظٌی لاتّیت اتىا ٕٞثؼتٍی ٔخثت ٔ ٚؼٙی داسی ٔیاٖ WCAA ,
ٔ AWCAdp ٚ PMAA, FLAA, AAـاٞذ ٜؿذ ٜاػت .ایٗ ٔٛضٛعٙٔ ،زش ت ٝتاییذ
اِٚی ٝایٗ ٘ىتٔ ٝی ؿٛد ؤ ٝتغیشٞای فٛق اِزوش داسای ٚیظٌیٟای ٔـتشن ٞؼتٙذ  ٚاص ایٗ
س ٚدس یه ٌش ٜٚلشاس ٔی ٌیش٘ذ .أا ػٚ ٝیظٌی وأُ تٛدٖ،ا٘تخاب خاك ٚ ٝاحتیاط ٘تایذ
ٕٞؼٛیی دس خلٛف ٕٞثؼتٍی ٔخثت یا ٔٙفی تا ٚیظٌیٟای ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا
٘ذاس٘ذ .اص ایٗ س ٚدس پاس ٜای ٔٛاسد ٕٞؼ ٛتا ایٗ ٔتغیشٞا  ٚدس پاس ٜای ٔٛاسد دیٍش دس رٟت
ٔخاِف ،حشوت وشد ٜا٘ذ .تذِیُ ػذْ ٚرٛد ٕٞثؼتٍی ٔـخق ( دس ػ ٝػغش پایا٘ی ٕ٘ایٝ
ؿٕاس )2 ٜایٗ ٘تیز ٝسا ٔی تٛاٖ اػتٙثاط وشد و ٝایٗ ٔتغیشٞای ٕ٘ایٙذ ٜسا ٕ٘ی تٛاٖ دس عثمٝ
تٙذی ٚیظٌیٟای ویفی ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا لشاس داد .ایٗ ٘تایذ اِٚی ٝتا چاسچٛب
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٘ظشی ٞیات تذٚیٗ اػتا٘ذاسدٞای حؼاتذاسی ٔاِی آٔشیىا ) (FASBو ٝدس آٖ ایٗ ػٝ
ػٙلش رایٍاٞی ٘ذاس٘ذٔ ،غاتمت داسد ٓٞ .چٙیٗ تش اػاع چاسچٛب ٘ظشی پیـٟٙادی ٞیات
تذٚیٗ اػتا٘ذاسدٞای تیٗإِّّی حؼاتذاسی ا٘تخاب خاك ٚ ٝاحتیاط دس ٔزٕٛػٚ ٝیظٌیٟای
ویفی اكّی لشاس ٘ذاس٘ذ .اص ایٗ س ٚػذْ ٕٞثؼتٍی ایٗ ٔتغیشٞا (ا٘تخاب خاك ،ٝوأُ تٛدٖ
 ٚاحتیاط) تا ػایش ٔتغیشٞای خلٛكیات ویفی ٔفاٞیٓ ٘ظشی ٌضاسؿٍشی ٔاِی ٔی تٛا٘ذ
ٌٛیای ایٗ ٔغّة تاؿذ و ٝدس ایشاٖ ا٘ؼىاع تشخی اص ٚیظٌیٞا دس تخؾ خلٛكیات
ویفی ٘یاص ت ٝتشسػی  ٚدس ٘ظش ٌشفتٗ ٔالحظات تیـتشی داسد.
 :3-6تجشیِ ٍ تحلیل آهار تَصیفی بز حسب پَرتفَی ضزکتْا
دس تزضی ٚ ٝتحّیُ ػأّی تش اػاع ٔ 18تغیش ٕ٘ایٙذ( ٜاكّی) فشاٚا٘ی ؿشوتٟا دس ػغح
دادٞ ٜای تشویثی دس ٌش HH ٚ HL,LH,LL ٜٚت ٝتشتیة ٛٔ 19 ٚ 73 ،75، 35سد تٛد ٜا٘ذ
ٓٞچٙیٗ تشای آصٔ ٖٛفشضیٞ ٝای تحمیك اص ٔذَ ٔؼشٚف ت ٝاِؼٗ  15اػتفاد ٜؿذٜ
اػت و ٝتشای پٛستفٛی ؿشوتٞای تا ویفیت ػٛد تاال  ٚپاییٗ ،تغٛس رذاٌا٘ ٝتشآٚسد
ٌشدیذ ٜاػت.

Pr ice  01 ( BVE)   2 ( EPS)   3 ( EPS * Growth) 

 4 ( EPS * DE)   5 ( EPS * E var)  
 ; Priceلیٕت ٞش ػ٘ ; DE .ٟٓؼثت تذٞی ت ٝحمٛق كاحثاٖ ػٟاْ ; TE .رٕغ

حمٛق كاحثاٖ ػٟاْ ;BV ،اسصؽ دفتشی ٞش ػٔ ; growth ،ٟٓیاٍ٘یٗ ٙٞذػی اسصؽ
دفتشی عی ػ ٝػاَ ٌزؿت( ٝسؿذ) ;EVAR ،ا٘حشاف تغییشات ػٛد ٞش ػ ٟٓعی ػ ٝػاَ
ٌزؿت ;EPS ،ٝػٛد ٞش ػ.ٟٓ
دس ایٗ ٔذَ ا٘حشاف ٔؼیاس ػٛد ٞش ػ٘ ٚ ٟٓؼثت تذٞی ت ٝحمٛق كاحثاٖ ػٟاْ ت ٝػٛٙاٖ
ٔتغیش وٙتشِی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜا٘ذ .صیشا ؿشوتٟایی و ٝا٘حشاف ٔؼیاس ػٛد ٞش ػٚ ٟٓ
٘ؼثت تذٞی ت ٝحمٛق كاحثاٖ ػٟاْ آٟ٘ا تاالتش اػت لاػذتا ػٛد آٟ٘ا داسای ویفیت
پاییٗتشی اػت.
ً -5تایج آسهَى فزضیِ ّا  :آسهَى فزضیِ اٍل :
فشضی ٝا :َٚضشیة ٚاوٙؾ ػٛد ) (ERCدس پشتفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد تاال
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(ٔشتٛط تٛدٖ ،لاتّیت اتىا تٛدٖ) ٘ؼثت ت ٝؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد پاییٗ ت٘ ٝحٔ ٛؼٙی داسی
تیـتش اػت .
H0 : 2HH  2LL

H1 : 2HH  2 LL

دس فشضی ٝا َٚاختالف ٔیاٖ ضشایة سٌشػی ٖٛدس پشتفٛی ؿشوتٟای  LL ٚ HHتشسػی
 ٚاص آصٔ ٖٛیه عشف t ٝتشای ٔؼٙی داسی ایٗ د ٚضشیة اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .ػغح ٔؼٙی
داسی تشای آصٔ ٖٛفشضیٞ ٝای تحمیك  %5دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػتٕٞ .اٖعٛسی وٕ٘ ٝایٝ
ؿٕاسٔ )3( ٜالحظٔ ٝی ؿٛد ضشایة سٌشػی٘ ٚ ٖٛیض ضشایة تثییٗ) R2تؼذیُ ؿذ ( ٜدس
ؿشوتٞای تا ٚیظٌی  T( -5/947 HHآٔاسی  ٚ 0/68 ٚ )-0/618دس ؿشوتٟای تا ٚیظٌی
 t( LLآٔاسی  0/098 )0/711اػت .اٌش چٔ ٝیضاٖ ضشیة ٕٞثؼتٍی ٌش٘ HHٜٚؼثت تLL ٝ
تٔ ٝیضاٖ لاتُ ٔالحظ ٝای تیـتش اػت ،أا دس ػیٗ حاَ تٙٔ ٝظٛس آصٔ ٖٛفشضی ٝأ َٚؼٙی داسی
ضشایة د ٚسٌشػی ٖٛدس د ٚػغح ؿأُ وّیٔ ٝتغیشٞای ٕ٘ایٙذ ٜویفیت ػٛد ؿأُ ٔ 18تغیش ٚ
ٔتغیشٞای پیـٟٙادی تش اػاع چاسچٛب ٘ظشی ٌضاسؿٍشی ٔاِی آصٔ ٖٛؿذ ٜاػت.
٘تایذ تذػت آٔذ٘ ٜـاٖ ٔی دٞذ و ٝدس ٞش د ٚػغح ٔیاٍ٘یٗ ضشایة ٚاوٙؾ ػٛد
پشتفٛی ؿشوتٟای  HHتیـتش اص پشتفٛی ؿشوتٟای ٘ LLیؼت t .آٔاسی ضشیة ٔمایؼٟای
ت ٝتشتیة  ٚ 0/564 ٚ 0/955اختالف ٔؼٙا داسی ضشایة) (P-valueت ٝتشتیة ٚ 0/172
ٔ 0/288ی تاؿذ .دس ٘تیزٔ ٝی تٛاٖ ٌفت فشضی ٝا َٚتحمیك دس ػغح تشویثی ،تاییذ ٕ٘ی
ؿٛد  ٚت ٝتیاٖ دیٍش ٕ٘یتٛاٖ پزیشفت و ٝضشیة ٚاوٙؾ ػٛد دس پشتفٛی ؿشوتٟای تا
ویفیت ػٛد تاال (ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتُ اتىا تٛدٖ) ٘ؼثت ت ٝؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد پاییٗ تٝ
٘حٔ ٛؼٙی داسی تیـتش اػت اص ایٗ س ٚفشضی HO ٝتأییذ ٔی ؿٛد .دس تـشیح ٘تایذ تذػت
آٔذٔ ٜی تٛاٖ یىی اص دالیُ ػذْ ٚرٛد تشتشی ضشیة ٚاوٙؾ ػٛد ؿشوتٟای ٘ HHؼثت
ت ٝؿشوتٟای ٔ ، LLشتٛط ت ٝػذْ تٛاصٖ احتٕاِی ایٗ ٚیظٌیٟا دس تلٕیٓ ٌیشی ٞا دا٘ؼت.
ت ٝتیاٖ دیٍش دس تخؾ ٕٞثؼتٍی ٔتغیشٞای اػتفاد ٜؿذ ٜدس تفىیه ؿشوتٟا تLL ٚ HH ٝ
ت ٝایٗ ٔٛضٛع اؿاس ٜؿذ و ٝتاس إٞیت تؼضی ٔتغیشٞا ،تیؾ اص دیٍشی اػت .ت٘ ٝظش ٔحمك
تاس ٚص٘ی ٚیظٌی لاتّیت اتىا تیؾ اص ٔشتٛط تٛدٖ ٔی تاؿذ اص ایٗ س ٚػذْ تٛاصٖ دٚ ٚیظٌی
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سا ٔی تٛاٖ اص دالیُ ػذْ تاییذ فشضی ٝأ َٚحؼٛب ٕ٘ٛد.
آسهَى فزضیِ دٍم
فشضی ٝد :ْٚلذست تٛضیحی ػٛد ) (R2تشای تثییٗ لیٕت تاصاس دس پشتفٛی ؿشوتٟای
تا ویفیت ػٛد تاال ( ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتُ اتىا تٛدٖ تاال) ٘ؼثت ت ٝؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد
پاییٗ ت٘ ٝحٔ ٛؼٙی داسی تیـتش اػت.
2
2

H0 : R adjHH  R adjLL

2
2

H1 : R adjHH  R adjLL

٘تایذ تذػت آٔذ ٜحاوی اص آٖ اػت و ٝضشایة ٕٞثؼتٍی دػت HH ٝدس د ٚػغح تٝ
تشتیة  ٚ 0/872 ٚ 0/688ضشایة ٕٞثؼتٍی دػت LL ٝت ٝتشتیة ٔ 0/113 ٚ 0/98ی تاؿذ.
دس سٌشػی ٖٛػاِیا٘ ٝضشایة ٕٞثؼتٍی سٌشػی ٖٛت ٝاصای ٞش ػاَ ت ٝكٛست رذاٌا٘ٝ
ٔحاػث ٝؿذ ٜاػت t .آٔاسی اختالف ضشایة تثییٗ دس دٌ ٚشٚ 0/047 ،LL ٚ HH ٜٚ
ضشیة ٔؼٙی داسی اختالف ایٗ د 0/399 (p-value) ٚتٛد ٜاػت .اص ایٗ سٕ٘ ٚی تٛاٖ
پزیشف ت و ٝدس ػغح ػاِیا٘ ٝاختالف آٔاسی ٔؼٙی داسی ٔیاٖ ضشایة تثییٗ دٌ ٚشHH ٜٚ
ٚ LL ٚرٛد داسد  .اص ایٗ س ٚفشضی ٝدٔ ْٚثٙی تش تضسٌتش تٛدٖ ضشایة ٕٞثؼتٍی تؼذیُ
ؿذ ٜپشتفٛی ٘ HHؼثت ت ٝپشتفٛی  LLتاییذ ٕ٘ی ؿٛد.
آسهَى فزضیِ سَم
فشضی ٝػ :ْٛضشیة ٚاوٙؾ ػٛد ) (ERCدس پٛستفٛی ؿشوتٟای تا ػٛد ٔشتٛط تش ٚ
لاتّیت اتىای وٕتش ٘ؼثت ت ٝپٛستفٛی ؿشوتٟای تا ػٛد لاتُ اتىاتش ٔ ٚشتٛط تٛدٖ پاییٗ
تفاٚت ٔؼٙاداسی داسد.
H0 : 2HL  2LH

H1: 2HL  2LH

ٕٞا٘غٛس ؤ ٝالحظٔ ٝی ؿٛد اختالف ٔؼٙی داسی ٔیاٖ ضشایة ٚاوٙؾ دس دٌ ٚشٜٚ
٘ ٚ LH ٚ HLیض ضشایة تثییٗ دٌ ٚشٚ ٜٚرٛد داسد ت ٌٝ٘ٛ ٝای و T-value ٝاختالف
ضشایة تا اػتفاد ٜاص تٕأی فاوتٛسٞای ویفیت ػٛد دس ػغح تشویثی ٔ -3/037ی تاؿذ .دس
ػغح اعٕیٙاٖ  %95ضشیة  0/001 ،P-valueاػت .اص ایٗ س ٚفشضی ٝػٔ ْٛثٙی تش ٚرٛد
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اختالف ٔؼٙی داس ٔیاٖ ضشایة  LH ٚ HLتاییذ ٔی ؿٛد .اص دیذٌا ٜتحّیّی تش اػاع
فشضی ٝؿٕاس )3( ٜتلٕیٌٓیشاٖ دس ٍٙٞاْ اػتفاد ٜاص اعالػاتٚ ،یظٌی لاتّیت اتىا سا تش
ٚیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ تشریح ٔی دٙٞذ  ٚایٗ ٔٛضٛع ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝدس تاصاس ػشٔای ٝایشاٖ
اسائ ٝاعالػات تا اتىای تاالتش ٟٓٔ ،تش اص اسائ ٝاعالػات ٔشتٛط تش ٔحؼٛب ٔیؿٛد .اص ایٗ
٘ىت ٝچٙیٗ اػتٙثاط ٔی ؿٛد و ٝػٛأُ تؼییٗ وٙٙذ ٜلاتّیت اتىا ،ؿأُ تیاٖ كادلا٘ ،ٝوأُ
تٛدٖ ،احتیاط ،تی عشفی تش ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذٔ ٜشتٛط تٛدٖ ؿأُ اسصؽ پیؾ تیٙی  ٚاسصؽ
تاییذوٙٙذٌی  ٚا٘تخاب خاك ٝاِٛٚیت دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ .ایٗ ٘تایذ ِض ْٚتٛر ٝتیـتش تش دالیُ
ػذْ تٛاصٖ ٔیاٖ ٚیظٌیٟای ویفی لاتّیت اتىا ٔ ٚشتٛط تٛدٖ سا ٔتزوش ٔی ػاصد .
آسهَى فزضیِ چْارم
دس ادأ ٝآصٔ ٖٛفشضی ٝچٟاسْ دس ٌشٞ ٜٚای ٔ ،LH ٚ HLؼٙاداسی لذست تٛضیحی
ػٛد ( )R2دس ػغح اعٕیٙاٖ  %95ت ٝوٕه آٔاس Z ٜوشأش كٛست ٔی ٌیشد .فشضی ٝچٟاسْ
ت ٝؿشح ریُ تیاٖ ؿذ ٜاػت.
فزضیِ چْارم  :لذست تٛضیحی ػٛد ( (R2تشای تثییٗ لیٕت تاصاس دس پٛستفٛی
ؿشوتٟایی و ٝػٛد آٟ٘ا ٚیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ تاال  ٚلاتّیت اتىای پاییٗ داسد ٘ؼثت تٝ
پٛستفٛی ؿشوتٟایی و ٝػٛد آٟ٘ا ٚیظٌی لاتّیت اتىای تاال ٔ ٚشتٛط تٛدٖ پاییٗ اػت
تفاٚت ٔؼٙاداسی ٚرٛد داسد.
2
2

H1 :  HL   LH

2
2

H0 :  HL   LH

 T-valueتشای ٔمایؼ ٝایٗ دٌ ٚش ٜٚتٔ ٝیضاٖ ٔ -2/313ی تاؿذ و ٝدس ػغح اعٕیٙاٖ
 (p-value ; 0/027( %95اختالف ٔؼٙی داسی تیٗ ضشایة تثییٗ ٔ LH ٚ HLـاٞذٜ
ٔی ؿٛد .پغ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝفشضی ٝچٟاس دس ػغح آٔاسی  α ; %5تاییذ ٔی ؿٛد.
ٕٞچٙیٗ ایٗ آصٔ٘ ،ٖٛـاٖ ٔی د ٞذ و ٝضشیة تثییٗ ٌش ٜٚؿشوتٟایی و ٝداسای لاتّیت
اتىای صیاد ٔ ٚشتٛط تٛدٖ پاییٗ ٞؼتٙذ تیـتش اص ضشیة تثییٗ ٌش ٜٚؿشوتٟایی اػت وٝ
داسای لاتّیت اتىای پاییٗ ٔ ٚشتٛط تٛدٖ تاالیی داس٘ذ  ٚاستثاط تیـتش ٔیاٖ ٔتغیش ٔؼتمُ
)ٔ ٚ (ERCتغیش ٚاتؼت( ٝلیٕت ػٟاْ) ٘یض ایٗ ٔٛضٛع سا تاییذ ٔی وٙذ وٚ ٝصٖ إٞیت
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ٚیظٌی لاتّیت اتىا دس تاصاس ػشٔای ٝایشاٖ تاالتش اص ٚصٖ إٞیت ٚیظٌی ٔشتٛط تٛدٖ اػت.
آصٔ ٖٛفشضیٞ ٝا تا اػتفاد ٜاص ٔذَ اِؼٗ ( )1995دس ػغح سٌشػی ٖٛتشویثی ا٘زاْ ؿذٜ
اػت ٕ٘ای ٝؿٕاس٘ )3( ٜتایذ حاكُ اص آصٔ ٖٛفشضی )2( ٚ )1( ٝسا تشای پٛس تفٛی ؿشوتٟای
تا ویفیت ػٛد تاال ٚپاییٗ ٘ـاٖ ٔی دٞذ ضشیة ٚاوٙؾ ػٛد دس ػغح سٌشػی ٖٛتشویثی
تشای پٛستفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد تاال  -5/497اػت دس كٛستی و ٝضشیة ٚاوٙؾ
ػٛد دس ػغح سٌشػی ٖٛتشویثی تشای پٛستفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد تاال ت٘ ٝحٔ ٛؼٙی
داسی اص پٛستفٛی ؿشوتٞای تا ویفیت ػٛد پاییٗ تیـتش ٘یؼت .تشای آصٔ ٖٛفشضی ٝد ْٚاص
ضشایة سٌشػی٘ٛی و ٝت ٝاصای ٞش ػاَ ت ٝعٛس ٔزضا ٔحاػث ٝؿذ ٜاػتفاد ٜؿذ ٜاػت .تشای
ایٗ ٔٙظٛس ضشایة لذست تٛضیحی ػٛد ) (R2دس ػغح ػاِیا٘ٔ ٝحاػث ٚ ٝتش اػاع ٔیاٍ٘یٗ
ضشایة لذست تٛضیحی ػٛد ػاِیا٘ ٝا٘حشاف ٔؼیاس  δ2ضشیة لذست تٛضیحی ػٛد
ٔحاػث ٝؿذ ٜاػت تشای ٔؼٙاداسی اختالف ایٗ د ٚضشیة دس پٛستفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت
ػٛد تاال  ٚپاییٗ اص آٔاس Z ٜوشأش اػتفادٌ ٜشدیذ ٜاػت .
) (R 2HH )  (R 2LL
) 2(R 2HH )  2(R 2LL

Z

تش اػاع  Zوشأش٘ ،تایذ ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝتٛاٖ تٛضیحی سٌشػی ٖٛلیٕت – ػٛد ػٟاْ
دس پٛستفٛی ؿشوتٟای تا ویفیت ػٛد تاال  ٚپاییٗ اختالف ٔؼٙاداسی تا یىذیٍش ٘ذاس٘ذ.
٘تایذ حاكُ اص ٕ٘ای ٝؿٕاس٘ )2( ٜیض تش ایٗ ٔغّة تاویذ داسد .تش اػاع ٘تایذ حاكُ ؿذ ٜاص
آصٔ ٖٛفشضی ٝؿٕاس )3( ٜو ٝدس ٕ٘ای ٝؿٕاس )4( ٜاسائ ٝؿذ ،ٜضشیة ٚاوٙؾ ػٛد دس ػغح
سٌشػیٟ٘ٛا تشویثی دس پٛستفٛی ؿشوتٟای  HLتٔ ٝشاتة تیـتش اص پٛستفٛی ؿشوتٟای LH
اػت ( ٚ )8/006 < 2/847اختالف ٔؼٙاداسی تیٗ ضشیة ٚاوٙؾ ػٛد آٟ٘ا ٚرٛد داؿت.
 ٓٞچٙیٗ تیٗ لذست تٛضیحی ػٛد پٛستفٛی ؿشوتٟای  LH ٚ HLتفاٚت ٔؼٙاداسی
ٚرٛد داؿت.
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) ًتایج حاصل اس آسهَى فزضیِ اٍل3( ًُوایِ ضوار
HH یٛستفٛپ

LL یٛستفٛپ

Pooled full Sample
6740/058

Pooled full Sample
2811/124

1/004

0/380

-3/121

4/722

-1/81

2/219

-5/497

1/000

EPS(ERC)

-0/618

0/711

t

0/003

0/001

EPS*G

1/468

-0/951

1/902

-0/117

2/536

-0/563

1/77E-007

-007E7/29

0/835

0/717

0/688

0/098
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اٞضشایة ٔتغیش
Intercept
BE

EPS*DE
EPS*Evar
R2
ٜتؼذیُ ؿذ

ًوایِ ضوارُ (ً )4تایج حاصل اس آسهَى فزضیِ سَم
ضشایة ٔتغیشٞا

پٛستفٛی LH

HLپٛستفٛی

Pooleded full
Sample
2271/731

1355/193

0/975

0/811

-0/040

-0/041

-0/049

-0/045

)EPS(ERC

2/847

8/006

t

1/917

4/238

EPS*G

0/001

0/001

1/532

-0/831

0/080

-0/336

0/677

-1/767

-009E1/46

-009E2/10

0/072

0/492

0/300

0/427

Intercept
BE

EPS*DE
EPS*Evar
R2
تؼذیُ ؿذٜ

Pooled full Sample

ًوایِ ضوارُ ( )5آسهَى فزضیِ ّا در سطح تزکیبی ٍ ساالًِ
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p-value
0/172

T- value
0/955

0/288

0/564

Model
EPSHH > EPSLL
EPSHH > EPSLL

Ideal
Full

Poolded
Poolded

< 0/001

-7/225

0/001

-3/037

EPSHL > EPSLH
EPSHL > EPSLH

Ideal
Full

Poolded
Poolded

0/399

0/047

0/027

-2/313

Adj R2HH > Adj R2LL
Adj R2HL > Adj R2LH

Annual
Annual

 -5هدل پیطٌْادی بزای ارسیابی کیفیت سَد
ٔذَ اكّی اػتفاد ٜؿذ ٜدس ایٗ تحمیك ٔذَ اِؼٗ ٔ 15یتاؿذ .دس ایٗ ٔذَ ػال ٜٚتش ٔتغیش
ػٛد ٞش ػٔ ،ٟٓتغیشٞای دیٍشی ٘ظیش اسصؽ دفتشی ٞش ػ ،ٟٓسؿذ٘ ،ؼثت تذٞی ت ٝحمٛق
كاحثاٖ ػٟاْ ،ا٘حشاف ٔؼیاس تغییشات ػٛد ٞش ػ ٟٓدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .أا دس ضٕٗ ٔتغیش
ػٛد ٞش ػ ٟٓدس ٞش یه اص ایٗ ٔتغیشٞای وٙتشِی ضشب ؿذ ٜتا تاحیشات ایٗ ٔتغیشٞا تا یىذیٍش
تش سٚی لیٕت ػٟاْ وٙتشَ ؿٛد .دس ٔغاِؼات ا٘زاْ ؿذ ٜلثّی تاحیش ٔتماتُ ػٛد ٞش ػ ٟٓتش
ٔتغیشٞای ٘ؼثت تذٞی ت ٝحمٛق كاحثاٖ ػٟاْ  ٚا٘حشاف ٔؼیاس تغییشات ػٛد ٞش ػ ٟٓتش لیٕت
ػٟاْ ٔٛسد تشسػی ٌشفتٔ ٚ ٝـاٞذ ٜؿذ ٜاػت و ٝایٗ دٔ ٚتغیش ت ٝكٛست ٔتماتُ تش لیٕت ػٟاْ
احش ٔٙفی داؿت ٝا٘ذ .دس ػیٗ حاَ ٔتغیش سؿذ تٕٞ ٝشا ٜػٛد ٞش ػ ٟٓداسای احش ٔخثت تش لیٕت ػٟاْ
تٛد ٜاػتٔ .غاِؼات تاسٚآ ٘ ٚ 5یض تاسث  ٚدیٍشاٖ  4ایٗ ٘تایذ سا تاییذ ٔی وٙذ .دس تحمیك
حاضش ؿٛاٞذ ٔـخلی دس خلٛف ٘تایذ فٛق تذػت ٘یأذ ٜاػت .ت ٝتیاٖ دیٍش ٕ٘ی تٛاٖ
پزیشفت ؤ ٝتغیشٞای فٛق تٕٞ ٝشا ٜػٛد ٞش ػ ٟٓداسای احش لاتُ ٔالحظ ٝتش لیٕت ػٟاْ تاؿٙذ.
دس ٔذَ پیـٟٙادی احش ٔتغیش ػٛد ٞش ػ ٟٓتش ٘ؼثت تذٞی ت ٝحمٛق كاحثاٖ ػٟاْ  ٚسؿذ ،اسصؽ
دفتشی  ٚا٘حشاف ٔؼیاس تغییشات ػٛد ٞش ػ ٟٓحزف ؿذ  ٚتٟٙا اص ایٗ ٔتغیشٞا ت ٝػٛٙاٖ ػأُ
وٙتشِی ٔتغیشٞای ٘اخٛاػت ٝدس ٔذَ سٌشػی ٖٛتٙٔ ٝظٛس آصٔ ٖٛفشضیٞ ٝا دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ؿٛد.
ت ٝتیاٖ دیٍش ٔذَ پیـٟٙادی ت ٝكٛست صیش دس ٔی آیذ:
هدل پیطٌْادی
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دس ٔذَ پیـٟٙادی ٘شٔاَ تٛدٖ دادٞ ٜإٞ ،ؼا٘ی ٚاسیا٘غ تالیٕا٘ذٞ ٜا ٔ ٚؼتمُ تٛدٖ
ٔـاٞذات ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت .تٙٔ ٝظٛس اعٕیٙاٖ اص ٔؼتمُ تٛدٖ ٔـاٞذات اص
آٔاس ٜدٚستیٗ–ٚاتؼٗ اػتفاد ٜؿذ ٜاػت = .اٌش آٔاسٔ d ٜحاػث ٝؿذ ٜوٕتش اص حذ پاییٗ
) (dlرذ َٚتاؿذ حاوی اص ٚرٛد خٛد ٕٞثؼتٍی ٔخثت اػت  ٚاٌش ٔ dحاػث ٝؿذ ٜتیٗ
حذ پاییٗ ) ٚ (dlحذ تاال ) (dHرذ َٚتاؿذ حاوی اص ػذْ ٚرٛد ٕٞثؼتٍی ٔیاٖ
ٔتغیشٞای تٛضیحی ٔذَ سٌشػی٘ٛی اػت< .تا تٛر ٝت ٝایٗ و ٝدس رذ َٚدٚستیٗ – ٚاتؼٗ
دس ػغح ٔؼٙی داسی  ٚ %5تشای ( kتؼذاد پاسأتشٞا) تشاتش ( n ٚ 5تؼذاد حزٓ ٕ٘ )ٝ٘ٛتشاتش
 439حذ تاال ٔ 1/8یتاؿذ.
ًوایِ ضوارُ ً : 6تایج حاصل اس آسهَى دٍربیي ـ ٍاتسي بزای هدل پیطٌْادی
Poolded ideal Sample
پٛستفٛی LH

پٛستفٛی HL

پٛستفٛی LL

پٛستفٛی HH

دٚستیٗ ـ ٚاتؼٗ

0/950

2/015

2/550

1/773

تؼذیُ ؿذR2 ٜ

0/070

0/427

0/313

0/77

ًوایِ ضوارُ ()7
p-value

T value

0/000

8/037

0/000

5/941

Model
EPSHH > EPSLL
EPSHL > EPSLH

Ideal
Ideal

Poold
Poold

تش اػاع ٘تایذ تذػت آٔذ ٜاص ٕ٘ای ٝؿٕاس )6( ٜآٔاس ٜدٚستیٗ ٚ -اتؼٗ دس ٞش یه اص
ٌشٞ ٜٚای  LH ٚ LL , HLداسای خٛد ٕٞثؼتٍی ٕ٘ی تاؿذ ٚ .تٟٙا دس تخؾ  HHت ٝحذ
آػتا٘ ٝتاالی آٔاس٘ )1/8( ٜضدیه اػت .اص ایٗ سٔ ٚیتٛاٖ اص ایٗ ٔذَ تٙٔ ٝظٛس آصٖٔٛ
فشضیٞٝا اػتفادٕٛ٘ ٜد .اختالف ضشایة ٚاوٙؾ ػٛد دس ٞش یه اص ٌشٞ ٜٚای HL , LL
 LH ٚ HHت ٝكٛست ٔؼٙاداسی ،تاییذ ٔی ؿٛد .اص ایٗ سٔ ٚی تٛاٖ ٌفت دس ٔذَ پیـٟٙادی
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اختالف ٔؼٙاداسی ٔیاٖ ضشایة ٌشٞ ٜٚای ٔختّف ٕ٘ایٙذ ٜویفیت ػٛد ٚرٛد داسد  ٚتٙاتشایٗ
فشضیٞ ٝای  3 ٚ 1تحمیك دس ایٗ حاِت تاییذ ٔی ؿٛدٕٞ .چٙیٗ ضشایة تثییٗ تؼذیُ ؿذٞ ٜش
یه اص ٌشٞ ٜٚای  LL ٚ LH , HL , HHت ٝتشتیة ٔ 0/070 ٚ 0/312 ،0/427 ،0/77ی
تاؿذ  ٚس٘ٚذ س ٚت ٝواٞؾ ضشایة تثییٗ دس ٞش یه اص ٌشٞ ٜٚا ٔـاٞذٔ ٜیؿٛد .اص ایٗ س ٚتش
عثك ٔذَ پیـٟٙادی ٔی تٛاٖ پزیشفت ؤ ٝیاٖ ٌشٞ ٜٚای ٔختّف تـىیُ ؿذ ٜتش اػاع
ٚیظٌی ٞای ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىا اختالف آٔاسی لاتُ ٔالحظٚ ٝرٛد داسد٘ .تایذ
تذػت آٔذٔ ٜغاتك تا ٘تایذ تاسٚآ  ٚ 5احٕذی  1اػت أا ٔذَ ارشا ؿذ ٜدس ایٗ را
ٔتفاٚت اص ٔذِٟای ا٘تخاتی آٖ ٔحممیٗ تٙٔ ٝظٛس تخؾ ٔیضاٖ ٚاوٙؾ ػٛد ٘ؼثت ت ٝلیٕت
ػٟاْ ٔی تاؿذ.
ً -6تیجِ گیزی ٍ بزرسی تطبیقی یافتِ ّا
٘تایذ ٘اؿی اص فشضیٞ ٝای تحمیك ٘ـاٖ ٔیدٞذ وٚ ٝیظٌیٟای ویفی لاتّیت اتىای اسلاْ
ػٛد تاحیش تیـتشی ٘ؼثت تٚ ٝیظٌیٟای ویفی ٔشتٛط تٛدٖ اعالػات داسد .اص آ٘زا و ٝدس
فشضیٞٝای ٌ 4ا٘ ٝت ٝتشسػی ٔ ٚمایؼ ٝضشیة ٚاوٙؾ ػٛد  ٚضشیة تثییٗ ( )R2دس ٌشٜٞٚای
ٔختّف اسصیاتیوٙٙذ ٜویفیت ػٛد پشداخت ٝؿذ ٜاػت٘ ،تایذ ایٗ آصٖٔٞٛا ٘ـاٖ ٔیدٞذ وٝ
اختالف ٔؼٙاداسی ٔیاٖ پٛستفٛی ؿشوتٟای تا ٚیظٌی ویفی ٔشتٛط تٛدٖ  ٚلاتّیت اتىای صیاد
) ٚ (HHپٛستفٛی ؿشوتٞای تا ٚیظٌی ٔشتٛط تٛد  ٚلاتّیت اتىای وٓ )ٚ (LLرٛد ٘ذاسد
 ٚضشیة ٚاوٙؾ ػٛد  ٚضشیة تثییٗ ٔیاٖ پٛستفٛی ؿشوتٞای تا ٚیظٌی لاتّیت اتىای تاال
ٔ ٚشتٛط پاییٗ ) ٚ (LHپٛستفٛی ؿشوتٟای تا ٚیظٌی لاتّیت اتىای پاییٗ ٔ ٚشتٛط تٛدٖ تاال
) (HLاختالف ٔؼٙاداسی ٚرٛد داسد٘ .تایذ حاكُ اص فشضی 2 ٚ 1 ٝػىغ ٘تایذ تاسٚا ٚ 5
احٕذی ٔ 1یتاؿذ  ٚفشضی٘ 4 ٚ 3 ٝتایذ آٖ ٔغاتك ٘تایذ حاكُ اص تحمیك تاسٚا  5اػت .تا
تٛر ٝت٘ ٝتایذ تذػت آٔذ ٜپیـٟٙاداتی ٔذ ٘ظش ٔحمك ٔی تاؿذ و ٝاسائ ٝآٖ ٔی تٛا٘ذ ت ٝحُ
ٔؼائُ ٔٛرٛد دس ٔٛضٛع ٔفاٞیٓ ٘ظشی ٌضاسؿٍشی ٔاِی  ٚویفیت ػٛد وٕه ٕ٘ایذ)1( .
٘تایذ تحمیك ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝا٘ؼىاع ٚیظٌیٞایی ٘ظیش وأُ تٛدٖ ،ا٘تخاب خاك ٚ ٝاحتیاط
دس ٔفاٞیٓ ٘ظشی ٌضاسؿٍشی ٔاِی دس ایشاٖ تاحیش ٔؼٙا داسی تش ویفیت ٌضاسؿٍشی ٔاِی دس
تاب اسائ ٝاعالػات ٘ذاؿت ٝاػتِ .زا پیـٟٙاد ٔی ؿٛد دس ایٗ ٔٛسد اص عشف ٟ٘ادٞای اػتا٘ذاسد
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ٌزاس دس ایشاٖ تحمیمی رأغ كٛست پزیشد  ٚتاحیش  ٚرایٍا ٜآٖ دس ػاختاس ٔفاٞیٓ ٘ظشی
ٌضاسؿٍشی ٔاِی ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد )2( .ت٘ ٝظش ٔیسػذ اػتفاد ٜوٙٙذٌاٖ اعالػات
حؼاتذاسی ٚیظٌیٟای لاتّیت اتىا سا تش ٚیظٌیٟای ٔشتٛط تٛدٖ تشریح ٔی دٙٞذِ .زا تٝ
اػتفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص اعالػات ٔاِی تٛكیٔ ٝی ؿٛد و ٝدس ٍٙٞاٖ تلٕیٓ ٞش دٚ ٚیظٌی سا ٔذ
٘ظش لشاس دٙٞذ  ٚاص دیذٌا ٜتذٚیٗ اػتا٘ذاسدٞای حؼاتذاسی ٘ ٚیض تلٕیٓ ٌیشی دس تاصاس
ػشٔایٛٔ ٝضٛع لاتُ تشسػی اػت و ٝچشا اػتفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص اعالػات ٔاِی ٚیظٌیٟای
لاتّیت اتىا سا تٔ ٝشتٛط تٛدٖ تشریح ٔی دٙٞذ  ٚاػاػاً چٔ ٝتغیشٞایی ػأُ تاحیشٌزاستشی
تشتلٕیٕات آٟ٘ا اػت )3( .اٌش چ ٝتغییش لیٕت ػٟاْ یىی اص اكّی تشیٗ ٔؼیاسٞای ٚاوٙؾ
تاصاس ٘ؼثت ت ٝاعالػات كٛستٟای ٔاِی ؿشوتٟای پزیشفتٝؿذٔ ٜحؼٛب ٔی ؿٛد أا دس ػیٗ
حاَ ایٗ ٔٛضٛع لاتُ عشح ٔی تاؿذ ؤ ٝتغیشٞای دیٍشی ٘یض ٔی تٛا٘ٙذ ػىغاِؼُٕ اػتفادٜ
وٙٙذٌاٖ دس تاصاس ػشٔای ٝسا ٘ـاٖ دٙٞذِ .زا ت ٝاػتفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص اعالػات حؼاتذاسی تٛكیٝ
ٔیؿٛد دس ٍٙٞاْ تلٕیٓ ٌیشی ت ٝآٖ ػٛأُ تٛرٕ٘ ٝایٙذٔ )4( .حمك ٔؼتمذ اػت ٔذَ
حاكُ ؿذ٘ ٜاؿی اص ٘تایذ تحمیك ٔی تٛا٘ذ ٔٙغثك تش ٚیظٌیٟای تاصاس ػشٔای ٝایشاٖ تاؿذ ٚ
رایٍضیٗ ٔذَ اِؼٗ ٌ 15شدد .
هحدٍدیت ّای تحقیق
 -1آحاس تٛسْ تش ٘تایذ ایٗ تحمیك ٘ادیذٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت.
 -2سٚؽٞای حؼاتذاسی ؿشوت ٞا یىؼاٖ ٘یؼت  ٚیىؼاٖ ػاصی آٖٞا تٛػظ ٔحمك
أىاٖ پزیش ٕ٘ٛد ٜاػت.
 -3اص تذٚیٗ  ٚارشای اػتا٘ذاسدٞای حؼاتذاسی دس ایشاٖ صٔاٖ عٛال٘ی ٕ٘ی ٌزاسد  ٚایٗ
ٔیتٛا٘ذ تش ٘تایذ تحمیك تأحیشٌزاس تاؿذ.
هَضَعات پیطٌْادی بزای تحقیقات آتی
 -1تأحیش اػتا٘ذاسدٞای حؼاتذاسی تشویفیت ٌضاسؿٍشی ٔاِی.
 -2تأحیش اػتا٘ذاسدٞای حؼاتذاسی تشویفیت ػٛد
 -3تأحیش اػتا٘ذاسدٞای حؼاتذاسی تش ضشیة ٚاوـٗ ػٛد.
 -4تأحیش اػتا٘ذاسدٞای حؼاتذاسی تش پایذاسی ػٛد.
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