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باوک تجارت ضعب رابطٍ بیه بُرٌ يری ي عملکرد ویريی اوساوی با خلق ارزش در 

  ضُرستان اريمیٍ 

 

 3 رسًل وامجً ،2 علی جُان پًر ،*1 مُران مًلًی

  )ًَیسٌسُ هسئَل( گرٍُ هسیریت زٍلتی، زاًطگبُ آزاز اسالهی، ٍاحس هْبثبز، هْبثبز، ایراى   1*

  زاًطجَی وبرضٌبسی ارضس، ٍاحس هْبثبز، گرٍُ هسیریت، هْبثبز، ایراى 3، 2

 

 چکیدٌ

ّسف اغلی از اًجبم ایي تحمیك ثررسی راثطِ ثیي ثْرُ ٍری ٍ ػولىرز ًیرٍی اًسبًی ثب ذلك ارزش زر ضؼت ثبًه تجبرت 

ضؼت جبهؼِ آهبری ایي تحمیك ضبهل ولیِ وبروٌبى ایي پصٍّص تَغیفی ّوجستگی ثَز. ارٍهیِ  ثَز. رٍش تحمیك ضْرستبى 

ًفر ثِ زست آهس ٍ  82ًفر هی ثبضس. تؼساز ًوًَِ ثب استفبزُ از فرهَل وَوراى  105هی ثبضس وِ تؼساز آًْب ثبًه تجبرت ارٍهیِ  

ت از پرسطٌبهِ ثْرُ ٍری ّرسی ٍ گلساسویت پرسطٌبهِ هَرز تجسیِ ٍ تحلیل لرار گرفت. ثِ هٌظَر گرزآٍری اطالػب 82

(  استفبزُ ضس. 1390( ٍ پرسطٌبهِ ذلك ارزش وجَر )2005( ٍ پرسطٌبهِ ػولىرز ًیرٍی اًسبًی استفبى وبًسری )1980)

ورًٍجبخ  ی از آلفبیریگ اًسازُ اثسار اػتوبز تیلبثل سٌجصی ثراًفر از اسبتیس هسیریت تبییس ضس.  5رٍایی اثسار اًسازُ گیری، تَسط 

ثِ زست آهس وِ ًطبى از هطلَة ثَزى اثسار اًسازُ گیری هی ثبضس. ثِ  863/0استفبزُ ضس، وِ آلفبی ورًٍجبخ ول پرسطٌبهِ 

هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل زازُ ّب از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ ضس. ًتبیج ًطبى زاز وِ ػولىرز ٍ ثْرُ ٍری ًیرٍی اًسبًی 

 زارز.ارٍهیِ   ضْرستبى ضؼت ثبًه تجبرتزر تبثیر هثجتی ثر ذلك ارزش 

 

 ػولىرز، ثْرُ ٍری، ارزش. َای كلیدی: ياژٌ
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 مقدمٍ

 وطَرّبی رضس التػبزی هٌبثغ هْوتریي از یىی تَلیس، ًْبزُ ّبی یب ًْبزُ از اثرثرص ٍ وبرا استفبزُ هفَْم ثِ ثْرُ ٍری

 افسایص هٌظَر ثِ التػبزی ٍ سیبسی ًْبزّبی ًَگی تطَّرچگ تطریح را تَسؼِ ٍ التػبزی تبرید هحَری هَضَع .زًیبست هَفك

 ًتیجِ ّن ٍ زلیل ّن ثْرُ ٍری ثْجَز»هی گَیس:  التػبز زر جبیگبُ ثْرُ ٍری ٍ اّویت (. زر1991هی زاًس )ًَرت،  ثْرُ ٍری

 ترتیجبت ٍ التػبزی تتطىیال اًسبًی، ٍ فیسیىی سرهبیِ اًجبضت فٌی، هبًٌس: پیطرفت ّر التػبز زر هَثر پَیبی ًیرٍّبی تحَل

 ّن ٍ است اغالحبت ًْبزی ٍ اًسبًی سرهبیِ تَسؼِ فٌی، پیطرفت پیبهس ّن ثْرُ ٍری، (. ثْجَز1970است )ًسیری، « ًْبزی 

 ثْرُ وطَرّب وِ زرولیِ است ضسُ سجت اهر ایي .هی وٌس فراّن فَق ًیرٍّبی ثْجَز ثرای را زهیٌِ ثْرُ ٍری زر ّر ثْجَزی

 ٍ ضَز تجسیل هلی ذسهبت( ثِ اٍلَیتی ٍ وبال از تَلیس )اػن ػَاهل هجوَع از ترهٌبست ٍ ثْتر ّرچِ ٍ حغحی استفبزُ ٍ ٍری

هؼػَهی،  ٍ هوىي ًیست )پَیبى ٍری ثْرُ هَضَع ثِ تَجِ ثسٍى جبهؼِ ّر حیبت تساٍم وِ ثرسٌس ثبٍر ایي ثِ جَاهغ ّوِ

 رضس راستب ایي زارز. زر آى زر تَسؼِ ثسسا ًمطی ٍری ثْرُ مَلِه ثِ تَجِ ٍ ًیست هستثٌی لبػسُ ایي از ًیس هب (. وطَر2009

 است الزم آى ثِ ثرطیسى تحمك وِ ثرای است، ضسُ تؼییي زرغس 5/3حسٍز  زر تَسؼِ چْبرم ثرًبهِ زر وبر ًیرٍی ٍری ثْرُ

 (.2010ّوىبراى،  ٍ ضَز )ٍزیری ضٌبسبیی الزم راّىبرّبی تب

 ّبی سیستن از ًیس هتأثر ٍ اهىبًبت ٍ هٌبثغ ّب، فرغت هسیراى، ٍ وبروٌبى رزػولى تبثغ سبزهبى ّر ّوچٌیي، ػولىرز

 ػبهل ٍ ضغلی هَفمیت زر هْن ػَاهل از یىی ضغلی ػولىرز(. 2010است )رحین ًیب ٍ زیگراى،  زیگر ّبی سبزهبى ٍ هحیطی

 ٍ ارتجبط سبزهبى، آى ثیطتر ثبززّی ٍ ثرطی ثور ٍ سبزهبى یه وبروٌبى ػولىرزضغلی ثیي. است سبزهبى زر فرز وبرایی افسایص

  (.1388 اشُ ای ٍ ّوىبراى،) زارز ٍجَز ّوجستگی

اهرٍزُ اغلت سبزهبًْب ثسًجبل اًتربة ٍ پیبزُ سبزی الگَیی هٌبست جْت ارتمبی سطح ویفی ذسهبت ٍ هحػَالت ذَز ٍ 

ثسلیل ػسم ٍجَز فرایٌسّبی وست ٍ زر ًْبیت ذلك ارزش جْت ولیِ شیٌفؼبى هی ثبضٌس اهب ػلیرغن غرف ّسیٌِ ّبی ٌّگفت 

وبر یىپبرچِ وِ توبهی سطَح سبزهبى را زر ثر ثگیرز هَفك ًجَزُ اًس.ایي هطىل هیتَاًس هؼلَل زٍ ػبهل ثبضس: اٍل ػسم آضٌبیی 

رایِ ثب لبثلیتْبی هسلْبی هَجَز ذلك ارزش ٍ تطجیك ًبزرست ایي لبثلیتْب ثب زیرسبذتْبی ٍ ٍیصگیْبی سبزهبًْب ٍ زٍم ایٌىِ ا

هسلی ػوَهی ٍ ّوگبًی وِ زر ولیِ ػرغِ ّبی غٌؼتی، ذسهبتی، ٍ آهَزضی ٍ ... وبر ثرز زاضتِ ثبضس ػوال اهری هحبل یب 

 حسالل سرت است.

پس ثرای رسیسى ثِ سطح لبثل لجَلی از تَلیس ٍ ذلك ارزش پبیسار زر سبزهبى ثبیس اثتسا ًسجت ثِ فرایٌسّب، هٌبثغ ٍ 

ٍ سپس ًسجت ثِ لبثلیتْب ٍ تَاًبییْبی الگَی اًتربثی ضٌبذت وبهل حبغل ورز تب ثب اًتربثی هحسٍزیتْبی زاذل سبزهبى 

غحیح ٍ ترویجی هتَازى از زاضتِ ّب ثتَاى ثِ سطح لبثل لجَلی از اثر ثرطی هَرز اًتظبر شیٌفؼبى زست یبفت. ثرای ذلك ایي 

ی سبزهبى هتوروس ضًَس ٍ ارتجبطی هٌطمی از ثبالتریي سطح تب ارزش ٍ وست تؼبلی، سبزهبًْب ثبیس ثر ارتجبط ثیي وبرورزّبی تؼبل

پبییي تریي سطح وبرورزّب وِ زر راستبی  تؼبلی سبزهبًی است ثرلرار سبزًسوِ هٌجر ثِ تحمك اّساف ٍ استراتصی ّبی سبزهبى 

 (.1386. ) طالئی ٍ ججل ػبهلی،   گرزز

رز ثر رٍی ذلك ارزش زر سبزهبى تبثیر زارز یبًِ هَرز اذتالف ثب تَجِ ثِ هطبلت ثیبى ضسُ، ایٌىِ آیب ثْرُ ٍری ٍ ػولى

ًظر غبحت ًظراى ٍ اًسیطوٌساى لرار زارز، ثٌبثرایي هسئلِ اغلی تحمیك حبضر ضىل گرفت، ثٌبثرایي ّسف اغلی از اًجبم ایي 

 تحمیك، ثررسی راثطِ ی ثیي ثْرُ ٍری ٍ ػولىرز ًیرٍی اًسبًی ثب ذلك ارزش زر سبزهبى هی ثبضس.

 يش تحقیقر

ضؼت ثبًه ثبضس. جبهؼِ آهبری ایي تحمیك ضبهل ولیِ وبروٌبى  ّوجستگی هی -رٍش تحمیك ایي پصٍّص تَغیفی 

ًفر ثِ زست آهس ٍ  140ًفر هی ثبضس. تؼساز ًوًَِ ثب استفبزُ از فرهَل وَوراى  220هی ثبضس وِ تؼساز آًْب تجبرت ارٍهیِ  

فت. ثِ هٌظَر گرزآٍری اطالػبت از پرسطٌبهِ ثْرُ ٍری ّرسی ٍ گلساسویت پرسطٌبهِ هَرز تجسیِ ٍ تحلیل لرار گر 140

(  استفبزُ ضس. 1390( ٍ پرسطٌبهِ ذلك ارزش وجَر )2005( ٍ پرسطٌبهِ ػولىرز ًیرٍی اًسبًی استفبى وبًسری )1980)

ورًٍجبخ  ی از آلفبیریگ اًسازُ اثسار اػتوبز تیلبثل سٌجصی ثراًفر از اسبتیس هسیریت تبییس ضس.  5رٍایی اثسار اًسازُ گیری، تَسط 
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ثِ زست آهس وِ ًطبى از هطلَة ثَزى اثسار اًسازُ گیری هی ثبضس. ثِ  863/0استفبزُ ضس، وِ آلفبی ورًٍجبخ ول پرسطٌبهِ 

 هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل زازُ ّب از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ ضس.

 یافتٍ َا

ّوبًطَر وِ زر  .هی ضَزپرزاذتِ ثِ ًرهبل ثَزى تَزیغ زازُ ّب  اسویرًف -وَلوَگرٍف ثب استفبزُ از آزهَىاثتسا  ثرصزر ایي 

هطبّسُ هی گرزز توبم هتغیرّب غیر از فرضیِ وبّص ذطب ًرهبل هی ثبضس. زر ذػَظ زازُ ّبیی وِ از تَزیغ ًرهبل  1جسٍل 

غیرًرهبل ثرذَرزارًس،  از آزهَى ّوجستگی  ثرذَرزار هی ثبضٌس، از آزهَى ّوجستگی پیرسَى ٍ ثرای زازُ ّبیی وِ از تَزیغ

 اسپیرهي استفبزُ هی ضَز.

 اسمیروف برای متغیر َای پژيَص –آزمًن كًلمًگريف  :1جديل 

F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1  

 فرٍاًی 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

آهبرُ  058/1 434/0 379/0 540/0 030/1 724/0 400/0 739/1 183/0 075/0

-وَلوَگرٍف

 اسویرًَف

سطح هؼٌی  075/0 324/0 211/0 145/0 061/0 105/0 176/0 321/0 089/0 068/0

 زاری

 

زر ایي ثرص ثب تَجِ ثِ آزهَى ّوجستگی پیرسَى ثِ تحلیل ًتبیج فرضیبت پرزاذتِ هی ضَز. ثِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ 

هالحظِ هی گرزز هی تَاى گفت وِ ثب اطویٌبى  2چٌبًچِ زر جسٍل اغلی اٍل از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ هی گرزز. 

ثیي ثْرُ ٍری ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری ٍجَز زارز. از طرفی، همسار ایي راثطِ  05/0ٍ سطح ذطبی وَچىتر از  95/0

ثْرُ ٍری ًیرٍی اًسبًی، است، ثِ غَرت هستمین )هثجت( ٍ زر حس لَی هی ثبضس. ثسیي هؼٌی وِ ثب افسایص  531/0وِ ثراثر ثب 

 ذلك ارزش ثْجَز هی یبثس. 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن2جديل 

هالحظِ هی  3از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ هی گرزز. چٌبًچِ زر جسٍل ثِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ اغلی زٍم 

ثیي ػولىرز ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری  05/0ٍ سطح ذطبی وَچىتر از  95/0گرزز هی تَاى گفت وِ ثب اطویٌبى 

سطح  ًوًَِ هؼتجر

هؼٌی 

 زاری

 هٌبثغ ثْرُ ٍری ذلك ارزش      

 

82 

000/  531/   ثْرُ ٍری 1 

آزهَى 

ّوجستگی 

 پیرسَى

000/  1 531/  ذلك ارزش       
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حس لَی هی ثبضس. ثسیي هؼٌی است، ثِ غَرت هستمین )هثجت( ٍ زر  549/0ٍجَز زارز. از طرفی، همسار ایي راثطِ وِ ثراثر ثب 

 وِ ثب افسایص ػولىرز وبروٌبى، ذلك ارزش ثْجَز هی یبثس. 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن3جديل 

هالحظِ هی  4تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی اٍل از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ هی گرزز. چٌبًچِ زر جسٍل  ثِ هٌظَر

ثیي تَاًبیی وبروٌبى ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی  05/0ٍ سطح ذطبی وَچىتر از  95/0گرزز هی تَاى گفت وِ ثب اطویٌبى 

است، ثِ غَرت هستمین )هثجت( ٍ زر حس لَی هی ثبضس. ثسیي  450/0 زاری ٍجَز زارز. از طرفی، همسار ایي راثطِ وِ ثراثر ثب

 هؼٌی وِ ثب افسایص تَاًبیی وبروٌبى، ذلك ارزش ثْجَز هی یبثس. 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن4جديل ضمارٌ 

هالحظِ هی  5ثِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی زٍم از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ هی گرزز. چٌبًچِ زر جسٍل 

راثطِ ی  ثیي زرن ٍ ضٌبذت وبروٌبى ٍ ذلك ارزش 05/0ٍ سطح ذطبی وَچىتر از  95/0گرزز هی تَاى گفت وِ ثب اطویٌبى 

است، ثِ غَرت هستمین )هثجت( ٍ زر حس لَی هی ثبضس.  184/0هؼٌی زاری ٍجَز زارز. از طرفی، همسار ایي راثطِ وِ ثراثر ثب 

 ثسیي هؼٌی وِ ثب افسایص زرن ٍ ضٌبذت وبروٌبى، ذلك ارزش ثْجَز هی یبثس. 

سطح  ًوًَِ هؼتجر

هؼٌی 

 زاری

 هٌبثغ ػولىرز  ذلك ارزش      

 

82 

  ػولىرز  1 /549 /000

آزهَى 

ّوجستگی 

 پیرسَى

 ذلك ارزش       /549 1 /000

سطح  ًوًَِ هؼتجر

هؼٌی 

 زاری

 هٌبثغ تَاًبیی وبروٌبى ذلك ارزش      

 

82 

  تَاًبیی وبروٌبى 1 /450 /000

آزهَى 

ّوجستگی 

 پیرسَى

 ذلك ارزش       /450 1 /000
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 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن5جديل 

هالحظِ هی  6ثِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی سَم از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ هی گرزز. چٌبًچِ زر جسٍل 

ثیي حوبیت سبزهبًی ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی  05/0ٍ سطح ذطبی وَچىتر از  95/0طویٌبى گرزز هی تَاى گفت وِ ثب ا

است، ثِ غَرت هستمین )هثجت( ٍ زر حس لَی هی ثبضس. ثسیي  346/0زاری ٍجَز زارز. از طرفی، همسار ایي راثطِ وِ ثراثر ثب 

 هؼٌی وِ ثب افسایص حوبیت سبزهبًی، ذلك ارزش ثْجَز هی یبثس. 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن6جديل 

هالحظِ هی  7ٌبًچِ زر جسٍل ثِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی چْبرم از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ هی گرزز. چ

ثیي اًگیسش ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری  05/0ٍ سطح ذطبی وَچىتر از  95/0گرزز هی تَاى گفت وِ ثب اطویٌبى 

است، ثِ غَرت هستمین )هثجت( ٍ زر حس لَی هی ثبضس. ثسیي هؼٌی  389/0ٍجَز زارز. از طرفی، همسار ایي راثطِ وِ ثراثر ثب 

 یسش، ذلك ارزش ثْجَز هی یبثس. وِ ثب افسایص اًگ

 

 

 

 

ًوًَِ 

 هؼتجر

سطح هؼٌی 

 زاری

زرن ٍ ضٌبذت  رزش      ذلك ا

 وبروٌبى

 هٌبثغ

 

82 

زرن ٍ ضٌبذت  1 /184 /001

 وبروٌبى

 

آزهَى 

ّوجستگی 

 ذلك ارزش       /184 1 /001 پیرسَى

سطح  ًوًَِ هؼتجر

هؼٌی 

 زاری

 هٌبثغ حوبیت سبزهبًی ذلك ارزش      

 

82 

000/  346/   حوبیت سبزهبًی 1 

آزهَى 

ّوجستگی 

/000 پیرسَى  1 346/  ذلك ارزش       
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 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن7جديل 

هالحظِ هی  8پیرسَى استفبزُ هی گرزز. چٌبًچِ زر جسٍل ثِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی پٌجن از آزهَى ّوجستگی 

ثیي ثبزذَرز وبروٌبى ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی  05/0ٍ سطح ذطبی وَچىتر از  95/0گرزز هی تَاى گفت وِ ثب اطویٌبى 

ی ثبضس. ثسیي است، ثِ غَرت هستمین )هثجت( ٍ زر حس لَی ه 415/0زاری ٍجَز زارز. از طرفی، همسار ایي راثطِ وِ ثراثر ثب 

 هؼٌی وِ ثب افسایص ثبزذَرز وبروٌبى، ذلك ارزش ثْجَز هی یبثس. 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن8جديل 

هالحظِ هی  9ثِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی ضطن از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ هی گرزز. چٌبًچِ زر جسٍل 

ثیي سبزگبری وبروٌبى ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی  05/0ٍ سطح ذطبی وَچىتر از  95/0گرزز هی تَاى گفت وِ ثب اطویٌبى 

است، ثِ غَرت هستمین )هثجت( ٍ زر حس لَی هی ثبضس. ثسیي  564/0ثراثر ثب  زاری ٍجَز زارز. از طرفی، همسار ایي راثطِ وِ

 هؼٌی وِ ثب افسایص سبزگبری وبروٌبى، ذلك ارزش ثْجَز هی یبثس. 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن9جديل 

ًوًَِ 

 هؼتجر

سطح 

 هؼٌی زاری

 هٌبثغ اًگیسش ذلك ارزش      

 

82 

000/  389/   اًگیسش 1 

آزهَى 

ّوجستگی 

/000 پیرسَى  1 389/  ذلك ارزش       

ًوًَِ 

 هؼتجر

سطح 

 هؼٌی زاری

 هٌبثغ ثبزذَرز وبروٌبى ذلك ارزش      

 

82 

000/  415/   ثبزذَرز وبروٌبى 1 

آزهَى 

ّوجستگی 

/000 پیرسَى  1 415/  ذلك ارزش       

ًوًَِ 

 هؼتجر

سطح هؼٌی 

 زاری

 هٌبثغ سبزگبری وبروٌبى ذلك ارزش      

  ٌبىسبزگبری وبرو 1 /564 /000 
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هالحظِ  10ثِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی ّفتن از آزهَى ّوجستگی پیرسَى استفبزُ هی گرزز. چٌبًچِ زر جسٍل 

ارزش راثطِ ی ثیي اػتجبرثرطی وبروٌبى ٍ ذلك  05/0ٍ سطح ذطبی وَچىتر از  95/0هی گرزز هی تَاى گفت وِ ثب اطویٌبى 

است، ثِ غَرت هستمین )هثجت( ٍ زر حس لَی هی ثبضس.  495/0هؼٌی زاری ٍجَز زارز. از طرفی، همسار ایي راثطِ وِ ثراثر ثب 

 ثسیي هؼٌی وِ ثب افسایص اػتجبرثرطی وبروٌبى، ذلك ارزش ثْجَز هی یبثس. 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن11جديل 

 

 بحث ي وتیجٍ گیری

یل . ًتبیج تجسیِ ٍ تحلثررسی راثطِ ی ثیي ثْرُ ٍری ٍ ػولىرز ًیرٍی اًسبًی ثب ذلك ارزش زر سبزهبى ثَزّسف از ایي تحمیك 

فرضیِ اغلی اٍل تحمیك ًطبى زاز وِ ثیي ثْرُ ٍری ٍ ذلك ارزش زر سبزهبى راثطِ ٍجَز زارز. ثٌبثرایي هسیراى ٍ هسئَالى 

زر پی ثْجَز ثْرُ ٍری ًیرٍی اًسبًی ذَز ثرآیٌس ٍ از ایي طریك ذلك ارزش زر سبزهبى ضْرستبى ارٍهیِ ضؼت ثبًه تجبرت 

 ذَیص را فراّن ًوبیٌس. 

ٍ تحلیل فرضیِ اغلی زٍم تحمیك ًطبى زاز وِ ثیي ػولىرز ًیرٍی اًسبًی ٍ ذلك ارزش زر سبزهبى راثطِ ٍجَز ًتبیج تجسیِ 

زر پی ثْجَز ػولىرز ًیرٍی اًسبًی ذَز ثرآیٌس ٍ از ایي ارٍهیِ  ضْرستبى ضؼت ثبًه تجبرت زارز. ثٌبثرایي هسیراى ٍ هسئَالى 

 .طریك ذلك ارزش زر سبزهبى ذَیص را فراّن ًوبیٌس

 ثیي تَاًبیی وبروٌبى ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری ٍجَز زارز.ًتبیج تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی اٍل تحمیك ًطبى زاز وِ 

زر پی ثْجَز تَاًبیی ٍ هْبرت ًیرٍی اًسبًی ذَز ثرآیٌس ٍ از  ضؼت ثبًه تجبرت ضْرستبى ارٍهیِثٌبثرایي هسیراى ٍ هسئَالى 

 ذَیص را فراّن ًوبیٌس.ایي طریك ذلك ارزش زر سبزهبى 

ثیي زرن ٍ ضٌبذت وبروٌبى ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری ًتبیج تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی زٍم تحمیك ًطبى زاز وِ 

زر پی زرن ٍ ضٌبذت ًیرٍی اًسبًی ذَز ثرآیٌس ٍ  ضؼت ثبًه تجبرت ضْرستبى ارٍهیِثٌبثرایي هسیراى ٍ هسئَالى  ٍجَز زارز.

 رزش زر سبزهبى ذَیص را فراّن ًوبیٌس.از ایي طریك ذلك ا

82 
 ذلك ارزش       /564 1 /000

آزهَى 

ّوجستگی 

 پیرسَى

سطح  ًوًَِ هؼتجر

هؼٌی 

 زاری

لك ارزش      ذ اػتجبرثرطی  

 وبروٌبى

 هٌبثغ

 

82 

000/  495/ اػتجبرثرطی  1 

 وبروٌبى

 

آزهَى 

ّوجستگی 

/000 پیرسَى  1 495/  ذلك ارزش       
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ثیي ثیي حوبیت سبزهبًی ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری ًتبیج تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی سَم تحمیك ًطبى زاز وِ 

زر پی حوبیت سبزهبًی ذَز ثرآیٌس ٍ از ایي طریك ارٍهیِ  ضْرستبى ضؼت ثبًه تجبرت ثٌبثرایي هسیراى ٍ هسئَالى  ٍجَز زارز.

 ارزش زر سبزهبى ذَیص را فراّن ًوبیٌس. ذلك

 ثیي اًگیسش ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری ٍجَز زارز.ًتبیج تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی چْبرم تحمیك ًطبى زاز وِ 

زر پی تمَیت اًگیسش وبروٌبى ذَز ثرآیٌس ٍ از ایي طریك ضْرستبى ارٍهیِ ضؼت ثبًه تجبرت ثٌبثرایي هسیراى ٍ هسئَالى 

 ارزش زر سبزهبى ذَیص را فراّن ًوبیٌس.ذلك 

ثیي ثبزذَرز وبروٌبى ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری ٍجَز ًتبیج تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی پٌجن تحمیك ًطبى زاز وِ 

زر پی تمَیت اًگیسش وبروٌبى ذَز ثرآیٌس ٍ از ایي ضْرستبى ارٍهیِ ضؼت ثبًه تجبرت ثٌبثرایي هسیراى ٍ هسئَالى  زارز.

 یك ذلك ارزش زر سبزهبى ذَیص را فراّن ًوبیٌس.طر

ثیي سبزگبری وبروٌبى ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری ٍجَز ًتبیج تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی ضطن تحمیك ًطبى زاز وِ 

ایي  زر پی تمَیت سبزگبری وبروٌبى ذَز ثرآیٌس ٍ ازضؼت ثبًه تجبرت ضْرستبى ارٍهیِ ثٌبثرایي هسیراى ٍ هسئَالى  زارز.

 طریك ذلك ارزش زر سبزهبى ذَیص را فراّن ًوبیٌس.

ثیي اػتجبرثرطی وبروٌبى ٍ ذلك ارزش راثطِ ی هؼٌی زاری ًتبیج تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ فرػی ّفتن تحمیك ًطبى زاز وِ 

رآیٌس ٍ از ایي ثرطی وبروٌبى ذَز ث زر پی اػتجبرارٍهیِ  ضْرستبى ضؼت ثبًه تجبرت ثٌبثرایي هسیراى ٍ هسئَالى  ٍجَز زارز.

 طریك ذلك ارزش زر سبزهبى ذَیص را فراّن ًوبیٌس.
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