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 چکیدُ

 ٔٛاز نٙبیغ زض ؾٛزآٚضی ٞبی قبذم ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثطضؾی پػٚٞف ایٗ انّی ٞسف

 اظ ٞب فطضیٝ آظٖٔٛ ثطای ٚ ٞبؾٕٗ ٚ چبٚ آظٖٔٛ اظ ٔٙبؾت ترٕیٗ ٔسَ تؼییٗ ٔٙظٛض ثٝ. اؾت ذٛزضٚ ٚ غصایی ٔٛاز زاضٚیی،

 ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز اظ حبوی اَٚ، فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ ٘تبیج. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ٔتغیطٜ چٙس ضٌطؾیٖٛ ضٚـ

 آظٖٔٛ ٘تبیج ٕٞچٙیٗ. اؾت ذٛزضٚ ٚ زاضٚیی ٔٛاز نٙؼت زض پبیٝ ؾٛز لسضت ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم

 ضا ٞب زاضایی ثبظزٜ ٘ؿجت ٚ وبال ٔٛجٛزی یطیتٔس ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز ذٛزضٚ، نٙؼت زض زْٚ فطضیٝ

 تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ثیٗ تٟٙب ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ایٗ زاضٚیی ٔٛاز نٙؼت زض وٝ اؾت حبِی زض ایٗ. زاز ٘كبٖ

 ٘كبٖ ٙؼتن ؾٝ ٞط زض ؾْٛ فطضیٝ آظٖٔٛ ٘تبیج ایٗ، ثط ػالٜٚ. قس ٔكبٞسٜ ٞب زاضایی ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت

. ٘ساضز ٚجٛز ؾطٔبیٝ نبحجبٖ حمٛق ثبظزٜ ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ ٔؼٙبزاض، ی ضاثغٝ ٌٛ٘ٝ ٞیچ وٝ زاز

 ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ ٔؼٙبزاض اضتجبط ٚجٛز زاضٚیی، ٔٛاز نٙؼت زض چٟبضْ فطضیٝ آظٖٔٛ ٘تبیج

 ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ تٟٙب ذٛزضٚ، نٙؼت زض وٝ زضحبِی وطز؛ اثجبت ضا ٞب زاضایی ٌطزـ ٘ؿجت

 ضاثغٝ ٞب زاضایی ٌطزـ ٘ؿجت ثب ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ تٟٙب غصایی ٔٛاز نٙؼت زض ٚ ٞب زاضایی ٌطزـ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت

 وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی ذمقب ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز اٌطچٝ ٘یع پٙجٓ فطضیٝ تحّیُ ٘تبیج. قس ٔكبٞسٜ ٔؼٙبزاض

 نٙؼت زض ٚ ٘كس ٔكبٞسٜ ذٛزضٚ نٙؼت زض ٔؼٙبزاضی ایٗ أب زاز، ٘كبٖ زاضٚیی ٔٛاز نٙؼت زض ضا ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ٚ

 .قس ٔكبٞسٜ ٔؼٙبزاض ی ضاثغٝ ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ثیٗ تٟٙب ٘یع غصایی ٔٛاز

 

 .ٞب قطوت ؾٛزآٚضی ٔبِی، ٞبی ٘ؿجت وبال، ٔٛجٛزی سیطیتّٔای کلیدی:  ٍاصُ
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 هقدهِ -1

 حیبت ازأٝ ثطای ٞب قطوت وٝ ضلبثتی ثؿیبض ٚ ضقس حبَ زض اؾت ٔحیغی وٙٙس ٔی فؼبِیت آٖ زض أطٚظٜ ٞب ؾبظٔبٖ وٝ ٔحیغی

 زض. ٞؿتٙس جسیس ٌصاضی طٔبیٝؾ عطیك اظ ذٛز ٞبی فؼبِیت ثؿظ ٚ إِّّی ثیٗ ٚ ّٔی ؾغح زض ٔتؼسزی ػٛأُ ثب ضلبثت ثٝ ٔججٛض

 وٝ قٛز ٔی ٔحؿٛة قطوت ٞط ٔٙبثغ ٚ ٞب زاضایی تطیٗ ضاٞجطزی ٚ تطیٗ ٟٔٓ اظ یىی وبال ٞبی ٔٛجٛزی وٙٛ٘ی، التهبزی ٔحیظ

 زض ٚ ثٛزٜ ثبإٞیت ثؿیبض ٔجّغ ٘ظط اظ ٚ زازٜ تكىیُ ضا ٞب قطوت ٔٙبثغ ٔهطف ٚ ٞب ٌصاضی ؾطٔبیٝ اظ اػظٕی لؿٕت ٕٞٛاضٜ

 ٔسیطیت تأثیط تب ػاللٕٙس٘س ٔسیطاٖ ثٙبثطایٗ. اؾت تأثیطٌصاض تٛجٟی لبثُ ٔیعاٖ ثٝ ٘یع ٞب قطوت ؾٛزآٚضی ٞبی ؼبِیتف ثط ٘تیجٝ

 ثط ؾؼی لجُ، ٞبی ؾبَ ٔبِی ٞبی ٘ؿجت تحّیُ ٚ ٔغبِؼٝ ثب اؾبؼ ایٗ ثط. وٙٙس ٌیطی ا٘ساظٜ قطوت ػّٕىطز ثط ضا وبال ٔٛجٛزی

 ثٝ وٝ ٞؿتٙس وبال ٔٛجٛزی اظ ثٟیٙٝ ؾغح آٖ جؿتجٛی زض ٞب قطوت زیٍط ػجبضت ثٝ. وٙٙس پیسا زؾت ٟٔٓ ایٗ ثٝ تب زاض٘س ایٗ

 قطوت ٞبی ٞعیٙٝ اضبفی، وبالی ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی ثب عطفی اظ ٚ ٘یبیس ٚاضز قطوت ثٝ ػٕسٜ ضطضٞبی ٔٛجٛزی، وٕجٛز زِیُ

 .٘ىٙس پیسا افعایف

 وبال، ٞبی ٔٛجٛزی. ثبقٙس ٔی ٔسیطیت ثیكتط زلت اػٕبَ ٚ تٛجٝ ثصَ ٔؿتّعْ ٞب، آٖ إٞیت یب ٔبٞیت ػّت ثٝ ٞب زاضایی اظ ثطذی

 .ثبقٙس ٔی تجبضی ٚاحسٞبی ٔسیطیت زلیك تٛجٝ ٘یبظٔٙس وٝ ٞؿتٙس ٞبیی زاضایی ایٗ اظ یىی

 ذغط٘بن ثؿیبض اؾت ٕٔىٗ آٖ ثب ٔطتجظ فطآیٙسٞبی ٚ وبال ٔٛجٛزی زض تغییطی ٞط اؾتطاتػیه، ٔؿبئُ ٌطفتٗ ٘ظط زض ثسٖٚ 

 تحت ضا قطوت یه حیبت تٛا٘س ٔی وبال ٔٛجٛزی حس اظ ثیف حجٓ. ٕ٘بیس تحٕیُ ؾبظٔبٖ ثٝ ضا ظیبزی ثؿیبض ضیؿه ٚ ثبقس

. زاضز ٕٞطاٜ ثٝ ضا ٔٛجٛزی قسٖ ٘بثبة ضیؿه ٚ ا٘جبضزاضی ٍٟ٘ساضی، ٞبی ٞعیٙٝ اضبفی، وبالی ٔٛجٛزی وٝ چطا زٞس؛ لطاض تأثیط

 ٘یبظ ٔٛضز وبالٞبی ٘تٛا٘س وٝ اؾت نٛضتی زض قطوت ضقس یثطا جسی تٟسیسی ٘یع ٔٛجٛزی ٔیعاٖ ثٛزٖ ا٘سن ٕٞچٙیٗ

 .وٙس تأٔیٗ ضا ٔكتطیبٖ

 ثطذی وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ. اؾت آٔسٜ ٚجٛز ثٝ ٞب قطوت زض وبال ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی ٞبی ؾیبؾت زض ظیبزی تغییطات اذیط، ٞبی زٞٝ زض

 زاض٘س ایٗ ثط اػتمبز ٘بة، تِٛیس ٚ ٔٛلغ ثٝ ِٛیست لجیُ اظ وبال، ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی زض جسیسی ضٚیىطزٞبی وطزٖ ػٙٛاٖ ثب ٔحممبٖ

 ضقس ٕٞچٖٛ ٔؿبئّی وطزٖ ٔغطح ثب ٔحممبٖ اظ زیٍط ثطذی ٔمبثُ زض. یبثس وبٞف ثبیس ٞب قطوت زض وبال ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی وٝ

 ی،غفبض ٚ ظاضع ٕ٘بظی،) ٞؿتٙس ٞب قطوت زض ثیكتطی وبالی ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی ثٝ ٔؼتمس ٌٛ٘بٌٖٛ، ٔحهٛالت ثطای تمبضب

1391.) 

. اؾت قسٜ وبال ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی ؾغح زض تغییطاتی ٔٛجت ظٔبٖ عَٛ زض وبال، ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی ؾیبؾت ثیٗ تضبز ایٗ

 تحت ضا قطوت ؾٛزآٚضی ثٛز ذٛاٞس لبزض وبال ٔٛجٛزی زض تغییطات ثسا٘ٙس تب ثٛز ذٛاٞس ٟٔٓ ٞب قطوت ٔسیطاٖ ثطای ثٙبثطایٗ

 ذیط؟ یب زٞس لطاض تأثیط

 لجیُ اظ) ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی ٘ؿجت ثیٗ اضتجبط ثطضؾی ثٝ ٚ ٌیطز نٛضت پػٚٞكی تب زاضز ضطٚضت ٚ إٞیت پؽ

 ؾٛزآٚضی ٞبی ٘ؿجت ٚ( آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی ٞبی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت

 حمٛق ثبظزٜ ٘ؿجت ٞب، زاضایی ثبظزٜ ٘ؿجت پبیٝ، ؾٛز لسضت لجیُ اظ)  تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض قسٜ پصیطفتٝ ٞبی قطوت

 ٔسیطیت آیب وٝ قٛز ٔكرم تب قٛز پطزاذتٝ( ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ٚ ٞب زاضایی ٌطزـ ٘ؿجت ؾطٔبیٝ، نبحجبٖ

 وبٞف ٚ قطوت ػّٕىطز ثٟجٛز ٚ ضقس ثطای ضا جسیس ٞبی ضاٜ إِّّی ثیٗ ٞبی ؾبظٔبٖ وٝ أطٚظی التهبزی فضبی زض ٞب، ٔٛجٛزی

 ذیط؟ یب ثبقس قطوت ػّٕىطز ثٟجٛز ثطای ٟٔٓ ٔٙجؼی تٛا٘س ٔی وٙٙس، ٔی جؿتجٛ ضیؿه

 

 اّداف پضٍّص  -2

 قسٜ پصیطفتٝ ٞبی قطوت ؾٛزآٚضی ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثطضؾی پػٚٞف، ایٗ انّی ٞسف

 ثٝ ٔٛاضز ظیط اقبضٜ وطز :تٛاٖ  اظ اٞساف زیٍط ایٗ پػٚٞف ٘یع ٔی. اؾت تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض

 پبیٝ ؾٛز لسضت ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثطضؾی  

 ٞب زاضایی ثبظزٜ ٘ؿجت ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثطضؾی 
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 ؾطٔبیٝ نبحجبٖ حمٛق ثبظزٜ ٘ؿجت ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثطضؾی 

 ٞب زاضایی ٌطزـ ٘ؿجت ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ جبطاضت ثطضؾی 

 ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثطضؾی 

 

 چارچَب ًظزی ٍ پیطیٌِ پضٍّص -3

 ّا هدیزیت ٍ کٌتزل هَجَدی -3-1

 ػٙٛاٖ ثب ٔتٕطوعقسٜ ٞبی فؼبِیت. اؾت ٞب ٔٛجٛزی ٙتطَو ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ نٙؼتی، ٚاحسٞبی زض اؾبؾی ٚ ٟٔٓ ٞبی ٔؿئِٛیت اظ

 وٙتطَ ثطای عطحی وٝ ٞؿتٙس نسز زض ػّٕیبتی ٔسیطاٖ انٛالً ٚ اؾت ٔسیطیت ذبل تٛجٝ ٔٛضز ٕٞٛاضٜ ٞب، ٔٛجٛزی وٙتطَ

 اظ ؾتفبزٜا ثب ثبیؿتی ثّىٝ زاز اضائٝ وّی ٚ ػٕٛٔی عطح یه تٛاٖ ٕ٘ی ٔحیغی اثطات ثٝ تٛجٝ ثب ِٚی. ثبقٙس زاقتٝ ٔٛجٛزی

 ضٚ ایٗ اظ. زاز لطاض اضظیبثی ٔٛضز ضا آٖ اثط وٙتطَ، ٔىب٘یعْ یه ثطلطاضی ثب ؾپؽ ٚ ٕ٘ٛز وكف ضا ٔحیغی قطایظ تجطثٝ،

 ٞبی فؼبِیت اػٕبَ ٘حٜٛ ٚ ضایج ٞبی ؾیبؾت ذبل، ٘ٛػی ثٝ یه ٞط نٙؼت، زض ٞب ٔٛجٛزی وٙتطَ ثب ٔطتجظ ٚاحسٞبی

 پیسا ضا ٞب فؼبِیت ایٗ وطزٖ ازاضٜ ؾیبؾت ٘ٛػی ثٝ ذٛز، ٔهبِح ثط ثٙب ٚ زازٜ لطاض تٛجٝ ٔٛضز ضا ٞب ٔٛجٛزی وٙتطَ ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ

 ثط حبوٓ قطایظ ٚ ػٛأُ ٔجٕٛػٝ ثٝ تٛجٝ ٚ ؾبظٔبٖ وّی ٞبی اؾتطاتػی ٚ اٞساف ٌطفتٗ ٘ظط زض ضٕٗ ثبیؿت ٔی ٚ وٙٙس ٔی

 فبعٕی) ثبقس زاقتٝ ٔثجت اثط ؾبظٔبٖ، وّی التهبز ضز وٝ زضآٚض٘س اجطا ثٝ ٚ ٕ٘بیٙس اتربش ضا ٞبیی ؾیبؾت ٚ ٞب ضٚـ ؾبظٔبٖ،

 (.1374 لٕی،

 آٖ ٍٟ٘ساضی اظ حبنُ ٔٙبفغ ٚ وبال ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی ثٝ ٔطثٛط ٞبی ٞعیٙٝ ثیٗ تؼبزَ ایجبز ٔؿتّعْ وبال، ٔٛجٛزی ٔسیطیت

 ٔطثٛط ٞبی ٚاْ ثٟطٜ ٞعیٙٝ ٚ تضبیؼب ثیٕٝ، ا٘جبضزاضی، ٞبی ٞعیٙٝ جّٕٝ اظ ٞب ٞعیٙٝ اظ ثؼضی ٞب، ٔٛجٛزی ؾغح افعایف ثب. اؾت

 ٞعیٙٝ ٚ وبفی ٔٛجٛزی ٘ساقتٗ اظ ٘بقی ضفتٝ زؾت اظ ؾٛز ٞعیٙٝ ٔب٘ٙس زیٍط ٞبی ٞعیٙٝ ٔمبثُ زض ٚ ضٚ٘س ٔی ثبال وبال ذطیس ثٝ

 یٟ٘بی ٞعیٙٝ ثب افعایكی ٟ٘بیی ٞعیٙٝ وٝ جبیی اؾت ثسیٟی. آٚضز ٔی پبییٗ ضا ٘بوبفی ٞبی ٔٛجٛزی ػّت ثٝ تِٛیس زض اذتالالت

 (.1378 اضحبٔی، نسض) زٞس ٔی ٘كبٖ ضا وبال ٔٛجٛزی زض ٌصاضی ؾطٔبیٝ آَ ایسٜ ٘مغٝ آ٘جب ثبقس، ٔؿبٚی وبٞكی

 ٚ فؼبِیت پیىطٜ ثط ضا ذؿبضاتی یب ٚ ٞعیٙٝ اؾت ٕٔىٗ ا٘جبض زض وبال ٚ ٔٛاز ٘یبظ ٔٛضز حس اظ وٕتط یب ٚ ثیف ٔمبزیط ٍٟ٘ساضی انٛالً

 ؾبظٔبٖ ثطای ضا ؾٍٙیٙی ٔبِی ثبض ٚ زاضز ٘یبظ ظیبزی ظٔبٖ نطف ٚ ا٘طغی ثٝ آٖ ججطاٖ ٚلبتا ٌبٞی وٝ آٚضز ٚاضز ؾبظٔبٖ ػّٕیبت

 وبال ٚ ٔٛاز ٔیعاٖ چٝ ٌطزز ٔكرم وٝ وٙس ٔی ایجبة وبال ٚ ٔٛاز ٔسیطیت ٚ ا٘جبض ؾیؿتٓ وطزٖ ازاضٜ ؾیبؾت. آٚضز ٔی ٚجٛز ثٝ

 ِصا. قٛز نبزض ٘یبظ ٔٛضز اجٙبؼ ٚ وبال اظ ٔؼیٙی ٔمبزیط سذطی ؾفبضـ ثبیس ٔٛالؼی چٝ زض ٚ ثبقس زاقتٝ ٚجٛز ا٘جبض زض ثبیس

 ٚ ٘ساضز ٚجٛز ثبظاض یب ٚ ا٘جبض زض ٘یبظ ٔٛضز وبالی ٚ ٔٛاز ثٝ ٔٛلغ ثٝ زؾتطؾی أىبٖ وٝ قطایغی زض ا٘جبض زض ٞب ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی

 ٔٛضز حجٓ ٚ فضب ٔمساض ٚ٘مُ، حُٕ ٘حٜٛ تحٛیُ، ظٔبٖ ٔست اجٙبؼ، ٔمبزیط ٚ ٘ٛع ٘مسیٍٙی، تأٔیٗ ثطای ثبیؿت ٔی عطفی اظ

 .ٕ٘بیس ٔی ٘بپصیط اجتٙبة ضا ٞب آٖ وطزٖ ا٘جبض ٚ ٍٟ٘ساضی ضطٚضت وطز، ضیعی ثط٘بٔٝ آٖ ٘ظبیط ٚ ا٘جبض زض ٘یبظ

 

  ّا هَجَدی بٌدی طبقِ -3-2
 قیٕیبیی یب ٚ فیعیىی تغییطات ٌٛ٘ٝ ٞیچ ٞٙٛظ ٚ قسٜ ثطزاقت عجیؼت اظ وٝ قٛز ٔی ٌفتٝ ٔٛازی ثٝ:  ذبْ ٔٛاز 

 .اؾت ٍ٘طفتٝ ا٘جبْ ٞب آٖ ضٚی ثط تٛجٟی لبثُ

 ٍ٘طفتٝ ا٘جبْ آٖ ضٚی وبضی ٌٛ٘ٝ ٞیچ ٞٙٛظ ٘ظط، ٔٛضز وبضذب٘ٝ زض وٝ قٛز ٔی ٌفتٝ ٔٛازی اظ زؾتٝ آٖ ثٝ:  اِٚیٝ ٔٛاز 

 .اؾت

 َٛٔحه ضٚی ثط قسٖ ٔٛ٘تبغ آٔبزٜ ٚ ٌطفتٝ ا٘جبْ وبض ٔمساضی ٞب آٖ ضٚی وٝ ٞؿتٙس لغؼبتی:  تِٛیس ثٝ ٔطثٛط لغؼبت 

 ٔٛتٛض ٟ٘بیی ٔٛ٘تبغ زض وٝ آیس ٔی قٕبض ثٝ لغؼٝ یه اتٛٔجیُ، ٔٛتٛض ؾبذت وبضذب٘ٝ زض وبضثطاتٛض ٔثالً. ٞؿتٙس ٟ٘بیی

 .ضٚز ٔی ثىبض
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 تِٛیس ذظ ٔؿیط زض ٞٙٛظ ٚ ٘طؾیسٜ پبیبٖ ثٝ ٞب آٖ ؾبذت ٔطاحُ وٝ قٛز ٔی ٌفتٝ لغؼبتی ثٝ:  ؾبذتٝ ٘یٕٝ لغؼبت 

 ػّٕیبت ازأٝ ٔٙتظط ٚ قسٜ ا٘جبض ٞب وبضٌبٜ ٚ ٞب ٔبقیٗ ثیٗ زض یب ٚ ٞؿتٙس ؾبذت حبَ زض یب ٔٛاز ٌٛ٘ٝ ایٗ. زاض٘س لطاض

 .ٞؿتٙس

 ثٝ ٚ ضؾیسٜ پبیبٖ ثٝ ٞب آٖ ٔٛ٘تبغی ٚ ػّٕیبتی ٔطاحُ تٕبْ وٝ ٞؿتٙس ٔحهٛالتی( : قسٜ تٕبْ) ٟ٘بیی ٔحهٛالت 

 (.1385 قیطٔحٕسی،) ٌطز٘س ٔكتطی یب ثبظاض تحٛیُ آ٘جب اظ تب ا٘س قسٜ زازٜ ا٘جبض تحٛیُ قسٜ ثٙسی ثؿتٝ نٛضت

 
 

 تجشیِ ٍ تحلیل سَدآٍری -3-3

 اوثط. وٙس ٔی پیسا ا٘ؼىبؼ قطوت ؾٛزآٚضی فؼبِیت زض ٞب ثط٘بٔٝ ٚ تِٛیسی ٚ ٔبِی تهٕیٕبت ٞب، فؼبِیت تٕبٔی ٟ٘بیی ٘تیجٝ

 ایٗ ذٛز وٝ قٛز ٔی فطاٞٓ ٞب قطوت ظیبٖ ٚ ؾٛز نٛضتحؿبة اظ ٔؿتمیٓ عٛض ثٝ قطوت، ػّٕیبت اضظیبثی ثطای اعالػبت

 ٔتٛاِی زٚضٜ چٙس ظیبٖ ٚ ؾٛز نٛضتحؿبة ٔمبیؿٝ اظ. اؾت قطوت تِٛیسی ٚ ٔبِی ٞبی فؼبِیت ٘تبیج ذالنٝ ، ٘یع نٛضتحؿبة

 أب. ٕ٘ٛز پیسا زؾت قطوت ٔبِی ٚضغ ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز وبضایی ذهٛل زض اضظقٕٙسی اعالػبت ثٝ تٛاٖ ٔی قطوت، یه

 .زاض٘س تٛجٝ قطوت آٖ ؾٛزآٚضی ٚ ؾٛز ٔیعاٖ ثٝ ثیكتط ؾٟبٔساضاٖ،

 ٔؼیبض تٟٙب ذبِم، ؾٛز یب ٚ زضآٔس وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی. وٙس ٔی اقبضٜ ؾٛز ٚ زضآٔس وؿت زض قطوت تٛا٘بیی ثٝ ؾٛزآٚضی

 ٚ زاض٘س قطوت یه آتی ٚ جبضی ؾٛزآٚضی اضظیبثی ثٝ ظیبزی ػاللٝ ؾٟبٔساضاٖ عطف یه اظ اؾت، قطوت ؾٛزآٚضی ٌیطی ا٘ساظٜ

 ؾٟبٔساضاٖ جٟت ٔٙبؾت ثبظزٜ تأٔیٗ ثطای وبفی ؾٛز ذٛز، ٘یبظ ٔٛضز ؾطٔبیٝ جصة ثطای اؾت ٔججٛض قطوت یع٘ زیٍط عطف اظ

 ثبظزٜ تأٔیٗ ٚ تؼٟسات وّیٝ ا٘جبْ ثطای وبفی زضآٔس وؿت زض آٖ تٛا٘بیی ثٝ زضاظٔست، زض قطوت یه ثمبی. آٚضز زؾت ثٝ ذٛز

 ٚ ؾٛزآٚضی ٞبی ٘ؿجت عطیك اظ وٝ ٘ظط ٔٛضز قطوت ؾٛزآٚضی تحّیُ ٚ تجعیٝ ثب ثٙبثطایٗ. زاضز ثؿتٍی ؾٟبٔساضاٖ ثطای ٔٙبؾت

 یبفت. زؾت ٘ظط ٔٛضز ٘تبیج ثٝ تٛاٖ ٔی اؾت، پصیط أىبٖ ثبظاض ٞبی ٘ؿجت

 
 

 پیطیٌِ پضٍّص -3-4

 ثٝ «ٔبِی ػّٕىطز ٚ ػّٕیبتی ٘ٛآٚضی ثیٗ اضتجبط» ػٙٛاٖ تحت پػٚٞكی زض( 2013) 1ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ

 تِٛیس ؾیؿتٓ وبضٌیطی ثٝ ثب ٞب آٖ پػٚٞكی ٘تبیج. پطزاذتٙس ؾٛزآٚضی ٞبی قبذم ثب وبال ٔٛجٛزی تغییطات ثیٗ اضتجبط ثطضؾی

 ٚ ٞب زاضایی ثبظزٜ ٘ؿجت پبیٝ، ؾٛز لسضت ثب ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ زاز، ٘كبٖ ٔتحسٜ ایبالت ذٛزضٚ نٙؼت زض ٍٞٙبْ ثٝ

 زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز اظ حبوی ٕٞچٙیٗ ٘تبیج. زاضز ٛزٚج ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٞب زاضایی ٌطزـ ٘ؿجت

 .ثٛز ٞب زاضایی ٌطزـ ٘ؿجت ٚ جبضی

 ٘تبیج. پطزاذتٙس قطوت اضظـ ٚ ؾٛزٞب وبال، ٔٛجٛزی تغییطات ثیٗ اضتجبط ثطضؾی ثٝ پػٚٞكی زض( 2011) 2ٚاً٘ ٚ ثبؾٛ

 ٔٛجٛزی تغییطات ثیٗ ٔٙفی اضتجبط یه وٝ زاز ٘كبٖ 2005 تب 1950 ٞبی ؾبَ ثیٗ ٞب قطوت اعالػبت ثطضؾی ثب آ٘بٖ پػٚٞف

 . زاضز ٚجٛز قطوت ػّٕىطز ٚ وبال

 – 2008 زٚضٜ ثطای ٞٙس تِٛیسی نٙؼت 10 ٔیبٖ اظ تبیی 50 ٕ٘ٛ٘ٝ یه اظ اؾتفبزٜ ثب پػٚٞكی زض( 2010) 3زیٍطاٖ ٚ ٌطیٕب

 ٞب ثسٞی ٘ؿجت ٞب، زاضایی وُ ثٝ جبضی ٞبی زاضایی ٘ؿجت وٝ یس٘سضؾ ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ٔتغیطٜ چٙس ضٌطؾیٖٛ اظ اؾتفبزٜ ثب ،2003

 .زاض٘س قطوت ؾٛزآٚضی ضٚی ٔٙفی اثط وبال، ٔٛجٛزی زٚضٜ ٚ ٞب زاضایی وُ ثٝ

 زٚضٜ ٔغبِجبت، ٚنَٛ زٚضٜ قبُٔ ٌطزـ زض ؾطٔبیٝ ثٟیٙٝ ٔسیطیت ثط ٔتفبٚت ٔتغیطٞبی اثط پػٚٞكی زض( 2010) 4چبتطجی

 ثطضؾی ٞب قطوت ؾٛزآٚضی ضٚی ضا آ٘ی ٚ جبضی ٞبی ٘ؿجت ٘مس، ثٝ تجسیُ چطذٝ ٚ ثؿتب٘ىبضاٖ ضیعٚا زٚضٜ ٔٛجٛزی، ٍٟ٘ساضی

                                                           
1
 Klingenberg,Timberlake,Geurts and Brown 

2
 Basu and Wang 

3
 Grimma et al 

4
 Chatterjee 
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 ٞب قطوت ؾٛزآٚضی ٚ ٌطزـ زض ؾطٔبیٝ ٔسیطیت ٔتغیطٞبی ثیٗ ٔؼٙبزاضی ٔٙفی ضاثغٝ یه وٝ ثٛز ایٗ  اظ حبوی ٘تبیج. ٕ٘ٛز

 .زاضز ٚجٛز

 زض. پطزاذتٙس ٞب قطوت ٌصاضی اضظـ ضٚی ثط وبال ٔٛجٛزی زض تغییط اظ آٌبٞی تأثیطات ثطضؾی ثٝ پػٚٞكی زض( 2004) 5ثبئٛ ٚ ثبئٛ

 ٌطٜٚ. )وطز٘س تفىیه ٌطٜٚ زٚ ثٝ ضا ٞب قطوت ایٗ ٚ ا٘تربة 1998 تب 1985 ٞبی ؾبَ ثیٗ زض قطوت 828 ٞب آٖ پػٚٞف ایٗ

 اظ آٔسٜ زؾت ثٝ ٘تبیج(. ٞب قطوت ؾبیط زْٚ ٌطٜٚ ٚ وبال ٔٛجٛزی زض تغییط ٔٛضز زض ٔفیس اعالػبت ثب ٕٞطاٜ ٞبی قطوت اَٚ

 .اؾت ٔفیس ثؿیبض ٞب قطوت ٌصاضی اضظـ ثطای وبال، ٔٛجٛزی زض تغییط اظ آٌبٞی وٝ زاز ٘كبٖ ٞب آٖ پػٚٞف

. پطزاذتٙس ٞب قطوت آتی ٞبی ثبظزٜ ٚ وبال ٔٛجٛزی زض تغییطات ثیٗ اضتجبط ثطضؾی ثٝ پػٚٞكی زض( 2002) 6غاً٘ ٚ تٛٔبؼ

 اضتجبط وٝ زاز ٘كبٖ ٞب آٖ پػٚٞكی ٘تبیج وٝ ٌطفت نٛضت 1997 تب 1970 ٞبی ؾبَ ثیٗ سٜٔكبٞ 39315 ثب ٞب آٖ ٔغبِؼبت

 .قٛز ٔی ٘بقی وبال ٔٛجٛزی زض تغییطات اظ وبٔالً ٞب قطوت آتی غیطػبزی ٞبی ثبظزٜ ٚ تؼٟسی الالْ ثیٗ ٔؼىٛؼ

 قطوت آتی ٞبی فطٚـ ٚ ؾٛزٞب وبال، ٔٛجٛزی اػساز آیب وٝ پطزاذتٙس ٔٛضٛع ایٗ ثطضؾی ثٝ پػٚٞكی زض( 1991) 7َ٘ٛ ٚ ثط٘بز

 اضتجبط وٝ زاز ٘كبٖ 1987 پبیبٖ تب 1978 ٞبی ؾبَ ثیٗ قطوت 168 ثطضؾی ثب آ٘بٖ پػٚٞكی ٘تبیج وٙس؟ ٔی ثیٙی پیف ضا

 .زاضز ٚجٛز قطوت قسٜ ثیٙی پیف ٞبی فطٚـ ٚ ؾٛزٞب ثب وبال ٔٛجٛزی ثیٗ ٔؿتمیٕی

 ؾٛزآٚضی ٚ وبال ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ذهٛل زض ظیبزی ٞبی پػٚٞف أطٚظ ثٝ تب ایطاٖ وكٛض زض

 زض اؾت، ٌطزـ زض ؾطٔبیٝ ٔسیطیت انّی ػٙبنط اظ یىی وبال ٔٛجٛزی ٌطزـ وٝ آ٘جبیی اظ أب. اؾت ٍ٘طفتٝ نٛضت ٞب قطوت

 .قٛز ٔی وطش ٞب قطوت ؾٛزآٚضی ٚ ٌطزـ زض ؾطٔبیٝ ٔسیطیت ثب اضتجبط زض ٌطفتٝ نٛضت ٞبی پػٚٞف اظ ٔٛاضزی ظیط

 تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض قسٜ پصیطفتٝ قطوت 178 قبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ یه اظ اؾتفبزٜ ثب پػٚٞكی زض( 1392) آثبزی فیض ٚ حبجیٟب

 وٝ زاز ٘كبٖ ٞب آٖ پػٚٞكی ٘تبیج. پطزاذتٙس تؼٟسات پطزاذت تٛاٖ ٚ ؾٛزآٚضی ٚ ٘مسیٍٙی ٞبی ٘ؿجت ثیٗ ضاثغٝ ثطضؾی ثٝ

 ثبظزٜ ؾٟبْ، نبحجبٖ حمٛق ثبظزٜ ٞبی ٘ؿجت ثب ٚ زاضز ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ذبِم ؾٛز حبقیٝ ت٘ؿج ثب ٘مس ٚجٝ تجسیُ چطذٝ

 ٚجٝ تجسیُ چطذٝ ٘ؿجت وٝ ثٛز ایٗ اظ حبوی ٞب آٖ پػٚٞكی ٘تبیج ٕٞچٙیٗ. ٘ساضز ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ثسٞی ٞبی ٘ؿجت ٚ ٞب زاضایی

 تجسیُ چطذٝ ٘مسیٍٙی ٞبی ٘ؿجت ٚ اؾت تط لٛی ،ٞب قطوت ؾٛزآٚضی اضظیبثی ثطای ؾطیغ ٚ جبضی ٘مسیٍٙی ٞبی ٘ؿجت اظ ٘مس

 .٘ساضز ٘مف ٞب ثسٞی ثبظپطزاذت تٛا٘بیی زض ٞب قطوت اضظیبثی زض آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت ٘مس، ٚجٝ

 اضتجبط ثطضؾی ثٝ 1388 تب 1381 ٞبی ؾبَ ثیٗ قطوت 56 اعالػبت اظ اؾتفبزٜ ثب پػٚٞكی زض( 1391) غفبضی ٚ ظاضع ٕ٘بظی،

 ایٗ زض. پطزاذتٙس تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض قسٜ پصیطفتٝ ٞبی قطوت اضظـ ٚ ؾٛزآٚضی وبال، ٛجٛزیٔ زض تغییطات ثیٗ

 تغییطات (،CEPSl) ؾٛز زض ٔست وٛتبٜ تغییطات ٚ ٔؿتمُ ٔتغیط ػٙٛاٖ ثٝ ضا وبال ٔٛجٛزی زض تغییطات ٞب آٖ پػٚٞف

 ثطای ٚ وطز٘س ا٘تربة ٚاثؿتٝ ٔتغیطٞبی ػٙٛاٖ ٝث ضا قطوت اضظـ تغییط ٚ ػّٕیبتی وبضایی (،CEPSL) ؾٛز زض ثّٙسٔست

 ضاثغٝ یه ٚجٛز اظ حبوی ٞب آٖ پػٚٞف ٘تبیج. وطز٘س اؾتفبزٜ ضٌطؾیٖٛ ٚ ٕٞجؿتٍی تحّیُ اظ پػٚٞف ٞبی فطضیٝ آظٖٔٛ

 .ثٛز قطوت اضظـ زض تغییطات ٚ وبال ٔٛجٛزی زض تغییطات ثیٗ ٔؼٙبزاض ٚ ٔؼىٛؼ

 ثٛضؼ زض قسٜ پصیطفتٝ ٞبی قطوت ؾٛزآٚضی ٚ ؾٛز ٔسیطیت ثیٗ ضاثغٝ ثطضؾی ٝث پػٚٞكی زض( 1390) جب٘ی جبٖ ٚ ذسازازی

 ٔسیطیت وٝ ٞبیی قطوت وٝ زضیبفتٙس ِجؿتیه ٚ ٔتغیطٜ ته ضٌطؾیٛ٘ی ٔسَ اظ اؾتفبزٜ ثب آ٘بٖ. پطزاذتٙس تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق

 ذبِم ؾٛز ؾغح ٚ ٔبِیبت اظ لجُ ٛزؾ ؾغح زض تط، ضؼیف ػّٕىطز ذبِم، ؾٛز ٚ ػّٕیبتی ؾٛز ؾغح زض ا٘س، ٘سازٜ ا٘جبْ ؾٛز

 .ا٘س زاقتٝ ثبالتطی تمؿیٕی ؾٛز ٘طخ ؾٟٓ، ٞط ؾٛز ؾغح زض ؾطا٘جبْ ٚ تط ثعضي ا٘ساظٜ ذبِم، ؾٛز ؾغح زض ثیكتط، ضقس

 99 قبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ یه اظ ٌطزـ زض ؾطٔبیٝ ٔسیطیت ٚ تجبضی ٚاحس ؾٛزآٚضی ضاثغٝ ثطضؾی ثطای( 1389) تبوی ٚ ٘یب ایعزی

 اظ ٘كبٖ پػٚٞف ایٗ ٘تبیج. ٕ٘ٛز٘س اؾتفبزٜ 1388 تب 1382 ٞبی ؾبَ عی تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض سٜق پصیطفتٝ قطوت

                                                           
5
 Bao and Bao 

6
 Thomas and Zhang 

7
 Bernard and Noel 
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 آٖ، اجعای ٚ ٘مس ٚجٝ تجسیُ چطذٝ ٚ( اؾت قسٜ ٌیطی ا٘ساظٜ ٘بذبِم ؾٛز ٘ؿجت عطیك اظ وٝ) ؾٛزآٚضی ثیٗ  ٔٙفی ای ضاثغٝ

 .اؾت زاض ٔؼٙی ٘یع آٔبضی ٘ظط اظ ٚ زاضز ٚجٛز

 زض قسٜ پصیطفتٝ ٞبی قطوت ؾٛزآٚضی ثط ٔٛثط ػٛأُ ثطضؾی ثٝ پػٚٞكی زض( 1386)  ٔحٕٛزی ٚ فطاظٔٙس ٍیط،زؾت ؾجبزی،

 ثٝ ثسٞی ٘ؿجت زاضایی، ثٝ ؾطٔبیٝ ٘ؿجت ػٕط، ا٘ساظٜ، نٙؼت، ٘ٛع ػبُٔ قف تأثیط ٞب آٖ. پطزاذتٙس تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ

 ٔؼیبض اٌط وٝ ثٛز ٔٛضٛع ایٗ ثیبٍ٘ط ٞب آٖ پػٚٞف ٞبی یبفتٝ. وطز٘س ؾیثطض ٞب قطوت ؾٛزآٚضی ثط ضا تجّیغبت ٞعیٙٝ ٚ زاضایی

 ثسٞی ٘ؿجت ٚ زاضایی ثٝ ؾطٔبیٝ ٘ؿجت ا٘ساظٜ، ٔب٘ٙس ٔتغیطٞبیی قٛز، تؼطیف زاضایی قسٜ تؼسیُ ثبظزٜ ٚ زاضایی ثبظزٜ ؾٛزآٚضی،

 اٌط ٕٞچٙیٗ. اؾت تأثیط ثی ؾٛزآٚضی ثط ّیغبتتج ی ٞعیٙٝ ٚ ػٕط نٙؼت، ٘ٛع أب ثٛز، ذٛاٞٙس تأثیطٌصاض ؾٛزآٚضی ثط زاضایی، ثٝ

 ثٝ ؾطٔبیٝ ٘ؿجت ػٕط، أب ٔؤثط٘س، ؾٛزآٚضی ثط قطوت ی ا٘ساظٜ ٚ نٙؼت ٘ٛع قٛز، ٌطفتٝ ٘ظط زض ؾطٔبیٝ ثبظزٜ ؾٛزآٚضی، ٔؼیبض

 .٘ساضز تأثیط ؾٛزآٚضی ثط تجّیغبت ی ٞعیٙٝ ٚ زاضایی ثٝ ثسٞی ٘ؿجت زاضایی،

 ثٝ ٌطزـ زض ؾطٔبیٝ ٔسیطیت ٚ ٘مسیٍٙی  ٞبی ٘ؿجت اظ اؾتفبزٜ قسٜ وٝ ثب ٔغطح پیكیٗ ٞبی پػٚٞف ٚ ٘ظطی ٔجب٘ی ثٝ تٛجٝ ثب

 اظ اؾتفبزٜ ثب وٝ قٛز ٔی ٌیطی ٘تیجٝ چٙیٗ ثٛز٘س، پطزاذتٝ تجبضی ٞبی قطوت ٚ ٞب ؾبظٔبٖ ؾٛزآٚضی ثط ٔؤثط ػٛأُ تكطیح

 ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٛزیٔٛج ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت لجیُ، اظ وبال ٔٛجٛزی ثب ٔطتجظ ٞبی قبذم

 ؾٛزآٚضی ٞبی ٘ؿجت ٚ ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثطضؾی ٚ ٘مس ثٝ تٛاٖ ٔی ،(ؾطیغ) آ٘ی ٘ؿجت

 .پطزاذت تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض قسٜ پصیطفتٝ ٞبی قطوت

 

 ّای پضٍّص  سؤاالت ٍ فزضیِ -4

ٞبی ؾٛزآٚضی ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی  ٞبی ؾٙجف ٔسیطیت ٔٛجٛزی وبال ٚ ٘ؿجت یٗ قبذمؾؤاَ اؾبؾی پػٚٞف ایٗ اؾت وٝ آیب ث

 .اؾت قسٜ تسٚیٗ ظیط ٞبی فطضیٝ ٔٙظٛض زؾتیبثی ثٝ اٞساف ٚ ضٚقٗ قسٖ پبؾد ؾؤاَ پػٚٞف، ٚجٛز زاضز؟ ثٙبثطایٗ ثٝ

 پبیٝ ؾٛز لسضت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ : 1 فزضیِ

 .زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی اضتجبط

 ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ : 2 فزضیِ

 .زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی اضتجبط ٞب زاضایی

 ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ؿجت٘ تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ : 3 فزضیِ

 .زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ؾطٔبیٝ اضتجبط نبحجبٖ حمٛق

 ٌطزـ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ، ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ : 4 فزضیِ

 .زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی اضتجبط ٞب زاضایی

 حبقیٝ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ، ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ:  5 فزضیِ

 .زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی اضتجبط ذبِم ؾٛز

 

 بٌدی هتغیزّای پضٍّص طبقِ -5

 هتغیز هستقل -5-1

 وبالی ٔٛجٛزی ٔیعاٖ تغییطات ،(2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف پػٚٞف، ٔكبثٝ ایٗ زض ٔؿتمُ ٔتغیط

  : قٛز ٔی ؾٙجیسٜ ظیط ٞبی قبذم اظ اؾتفبزٜ ثب وٝ اؾت ٞب قطوت

  الف( ًسبت دفعات گزدش هَجَدی :

. ثبال ثٛزٖ چٙیٗ ٘ؿجتی قٛز یٔٚ ثٝ نٛضت ٔطتجٝ ثیبٖ  وٙس یٔ یبثیوبال ضا اضظ یاؾتفبزٜ اظ ٔٛجٛز یبتیػّٕ یی٘ؿجت، وبضا ٗیا

. اؾتػجبضت ثٟتط تٛاٖ قطوت زض فطٚـ فٛضی وبالٞبی ذٛز ٘كبٍ٘ط تٛاٖ قطوت زض ٌطزا٘سٖ ٔٛجٛزی وبالی ذٛز ٚ ثٝ 
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وٝ قطوت زض فطٚـ وبالٞبی ذٛز ثب زقٛاضی ٔٛاجٝ اؾت ٚ یب ایٙىٝ وبالی ٔبظاز ثط  زٞس یٕٔٞچٙیٗ وٓ ثٛزٖ ایٗ ٘ؿجت ٘كبٖ 

 (.2002)ثٛیس ٚ ٕٞىبضاٖ،  سیٕ٘ب یٔ٘یبظ ٍٟ٘ساضی 

 .سیآ یٔ ثٝ زؾت ٞب یٔٛجٛزوبالی فطٚـ ضفتٝ ثط ٔیبٍ٘یٗ  قسٜ بْتٕ٘ؿجت زفؼبت ٌطزـ ٔٛجٛزی وبال اظ تمؿیٓ وطزٖ ثٟبی 

IT =  
 IT٘ؿجت زفؼبت ٌطزـ ٔٛجٛزی ; 

 CGSوبالی فطٚـ ضفتٝ ;  قسٜ تٕبْثٟبی 

 AI;  ٞب یٔٛجٛزٔیبٍ٘یٗ 
 

 ب( ًسبت هَجَدی بِ دارایی جاری :

ثٝ  یٔٛجٛز بزی. ٘ؿجت ظوٙس یٔ یطیٌ  ضا ا٘ساظٜوبال یٔٛجٛز ؿتیٔحهٛضقسٜ زض ِ یجبض یٞب یی٘ؿجت، زضنس زاضا ٗیا

ی جبضی ٞب ییزاضاثط  ٞب یٔٛجٛز.ایٗ ٘ؿجت اظ تمؿیٓ ٘بلم ثبقس بیوٟٙٝ  یوبالٞب یٔٛجٛز ۀٕٔىٗ اؾت ٘كب٘ یجبض یٞب ییزاضا

 .سیآ یٔ ثٝ زؾت

I/C =  

 I/C٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی ; 

 I;  ٞب یٔٛجٛز

 CAی جبضی ; ٞب ییزاضا
 

 ج( تفاضل ًسبت جاری ٍ ًسبت آًی :

 زٞٙسٜ ٘كبٖ قٛز یٔ. ٘ؿجت جبضی وٝ ثٝ نٛضت ٔطتجٝ ثیبٖ اؾتایٗ ٘ؿجت، تفبٚت ثیٗ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی )ؾطیغ( 

ی جبضی ٞب یثسٞی جبضی ثٝ ٞب ییزاضاٚ اظ تمؿیٓ  اؾتی جبضی ٔؤؾؿٝ ٞب ییزاضای جبضی اظ ٔحُ ٞب یثسٞتٛا٘بیی ثبظپطزاذت 

ٔكىّی  ٌٛ٘ٝ چیٞ. زض نٛضتی وٝ ایٗ ٘ؿجت ٔؼبزَ یه ٚ یب ثیكتط اظ یه ثبقس، ٕ٘بیكٍط آٖ اؾت وٝ قطوت  قٛز یٔحبنُ 

وٝ تب چٝ حس یه  زٞس یٔی جبضی ٘رٛاٞس زاقت. ٘ؿجت آ٘ی )ؾطیغ( ٘كبٖ ٞب ییزاضای جبضی اظ ٔحُ ٞب یثسٞثبثت  ثبظپطزاذت 

یی وٝ ثٝ ضاحتی لبثُ تجسیُ ثٝ ٘مس ٞؿتٙس، ثبظپطزاذت وٙٙس. ٞط ٞب ییزاضاتؼٟسات وٛتبٜ ٔست ذٛز ضا اظ عطیك  تٛا٘س یٔقطوت 

ی ذٛز، ثٝ ٘حٛ وبضاتطی جٟت زؾتیبثی ثٝ فطٚـ ثیكتط اؾتفبزٜ وطزٜ ٞب ییزاضاچٝ ایٗ ٘ؿجت ثیكتط ثبقس، قطوت اظ 

ی جبضی ٞب یثسٞفتٙی( ثٝ اؾت.٘ؿجت آ٘ی )ؾطیغ( اظ تمؿیٓ ٘مستطیٗ الالْ زاضایی جبضی )ٚجٜٛ ٘مس، ٔٛجٛزی ثب٘ه ٚ اؾٙبز زضیب

 (.1392ی، آثبز ضیف)حبجیٟب ٚ  سیآ یٔ ثٝ زؾت

ٚ  ی٘ؿجت جبض ٗیتفبٚت ث ٗیا جٝیٚ زض ٘ت زٞس یوبال ضا وبٞف ٔ یٔٛجٛز ؾیؿتٓ ٞبی تِٛیس ثٝ ٍٞٙبْ ٚ تِٛیس ٘بة، یاجطا 

)وّیٗ ٌٙجطي ٚ  ٛزق یٔ هیوبال ثٝ نفط ٘عز یٔٛجٛز عاٖیٔ طاینفط ثبقس، ظ هیوٓ ٚ ٘عز سی( ثبؾطیغ) آ٘ی٘ؿجت 

 .(2013ٕٞىبضاٖ،

C – Q =  

 C – Qتفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی ; 

 CAی جبضی ; ٞب ییزاضا

 CLی جبضی ; ٞب یثسٞ

 Iٔٛجٛزی وبال ; 

 

  ٍابستِ هتغیز -5-2
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ٞب  قطوت ٛزآٚضیؾ تغییطات ،(2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ٔكبثٝ پػٚٞف، ایٗ زض ٚاثؿتٝ ٔتغیط

 : قٛز ٔی ؾٙجیسٜ ظیط ٞبی قبذم اظ اؾتفبزٜ ثب وٝ اؾت

 الف( قدرت سَد پایِ :

ٚ ٞسف آٖ  وٙس یٔ عاٖیٔ ،آٖ زضآٔس سیتِٛ یثطا بظیٔٛضز ٘ یٞب ییزضآٔس ضا تب ؾغح زاضا لسضت ؾٛز پبیٝ ) لسضت پبیٝ ؾٛز(، 

 ٞب ییزاضایس زضآٔس اؾت. ایٗ ٘ؿجت ثؿیبض قجیٝ ثٝ ٘ؿجت ثبظزٜ ثطای تِٛ ٞب ییزاضای ٔؤثط یه قطوت اظ  اؾتفبزٜتؼییٗ چٍٍٛ٘ی 

اظ اثط اٞطْ  . لسضت ؾٛزآٚضی پبیٌٝطز٘س یٔی ثٟطٜ ٚ ٔبِیبت، اظ ؾٛز ٔؿتثٙی ٞب ٙٝیٞع. ثب ایٗ تفبٚت وٝ زض لسضت ؾٛز پبیٝ اؾت

 ٔبِی ػّٕىطز ثب ٔطتجظ یٞب پػٚٞف زض ایٗ ٘ؿجت وٝ تبوٖٙٛ .طزیٌ یزضآٔس ضا لجُ اظ وؿٛضات ؾٛز زض ٘ظط ٔ طایظ؛ جساؾت یٔبِ

 قٛز یٔٔحبؾجٝ  ٞب ییزاضااؾت اظ تمؿیٓ وطزٖ ؾٛز لجُ اظ ثٟطٜ ٚ ٔبِیبت ثط ٔجٕٛع  ٘كسٜ اؾتفبزٜ ػّٕیبتی یٞب ی٘ٛآٚض ٚ

 (.2011)ثطیٍٟبْ ٚ اضٞبضزت، 
 

BEP =  

 BEPلسضت ؾٛز پبیٝ ; 

 ؾٛز لجُ اظ ثٟطٜ ٚ ٔبِیبت ; 

 TA;  ٞب ییزاضا ٔجٕٛع
 

 : ّا ییداراب( ًسبت باسدُ 

یی وٝ زض اذتیبض قطوت ثٛزٜ اؾت، چٝ ثبظزٞی ثطای قطوت ثٝ اضٔغبٖ آٚضزٜ اؾت ٞب ییزاضاوٝ ٔجٕٛع  زٞس یٔایٗ ٘ؿجت ٘كبٖ 

 عٔطاو ثط ٘ظبضت ثطای ذهٛل ثٝ ٔسیطاٖ وبضایی ؾٙجف ثطای ٔؼیبضٞب ٗیتط ٟٔٓ اظ یىی ٞب ییزاضا ثبظزٜ . أطٚظٜ ٘طخ

 یه نٛضت ثٝ ٚ ٌطزیسٜ ازغبْ ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘طخ فطَٔٛ زض ٔرتّف یٞب ٙٝیظٔ زض ٔسیطاٖ یٞب تی. ٔؿئِٛاؾت یٌصاضٝ یؾطٔب

 یٌصاضٝ یؾطٔب ٚجٜٛ ترهیم ثطای ٔٙبؾجی ٔؼیبض ی،ٌصاضٝ یؾطٔب ٔسیطاٖ زض ٔطاوع وبضایی ؾٙجف ثطای وٝ ٌطزز یٔ اضائٝ ضلٓ

 .(2013)وّیٗ ٌٙجطي ٚ ٕٞىبضاٖ، سیآ یٔ ثٝ زؾت ٞب ییزاضأجٕٛع  اؾت. ایٗ ٘طخ اظ تمؿیٓ ؾٛز ذبِم ثط

ROA =  

 ROA;  ٞب ییزاضا٘ؿجت ثبظزٜ 

 NIؾٛز ذبِم ; 

 TA;  ٞب ییزاضأجٕٛع 
 

 ج( ًسبت باسدُ حقَق صاحباى سزهایِ :

یٗ ٘ؿجت ٔؼطف ثبظزٞی ٚ وبضایی ٕٞچٙیٗ ا. قٛز یزضآٔس اؾتفبزٜ ٔ سیتِٛ یثطا ٍٛ٘ٝچیٝ ؾطٔب وٝ زٞس ی٘ؿجت ٘كبٖ ٔ ٗیا

ی قطوت اؾت. ٞسف ٔسیطیت لبػستبً تحهیُ حساوثط ثبظزٜ ثطای ؾٟبٔساضاٖ زض ٚاحس ٞب ٙٝیٞعٚ  قسٜ تٕبْتِٛیس ٚ ؾبذتبض لیٕت 

ا٘تفبػی اؾت. ثٙبثطایٗ ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ، ثٟتطیٗ ٔؼیبض یٍب٘ٝ ثطای ؾٙجف ٔٛفمیت ٚاحس ا٘تفبػی زض زؾتیبثی ثٝ ٞسف 

 (.1385)قجبًٞٙ،  قٛز یٔثٛض ٔحؿٛة ٔع

٘ؿجت  ٗیا ۀزض ٔحبؾج ٞب ییزاضا طای٘ساضز، ظ٘ؿجت ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾطٔبیٝ ثط  یٕیوبال اثط ٔؿتم یٞب یٔٛجٛز تغییط

ؾٙجف  یثطا «ٓیطٔؿتمیغ»، ٘ؿجتی حبِت ٗیزض ثٟتط٘ؿجت ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾطٔبیٝ   جٝیا٘س. زض ٘ت ٌٙجب٘سٜ ٘كسٜ

ثٝ . ایٗ ٘ؿجت ثب تمؿیٓ ؾٛز ذبِم ثط ٔجٕٛع حمٛق نبحجبٖ ؾطٔبیٝ تاؾ ی زض ٔسیطیت ٔٛجٛزی وبالبتیّػٕ یٞب ی٘ٛآٚض

 (.2013)وّیٗ ٌٙجطي ٚ ٕٞىبضاٖ،  سیآ یٔ زؾت
 

ROE =  
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 ROE٘ؿجت ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾطٔبیٝ ; 

 NIؾٛز ذبِم ; 

 TEٔجٕٛع حمٛق نبحجبٖ ؾطٔبیٝ ; 

 : ّا ییداراد( ًسبت گزدش 

ٚ حجٓ  ٞب ییضاثغٝ ٔیبٖ اضظـ زاضا تٛاٖ یٔ قٛز یٔٔحبؾجٝ  ٞب ییزاضاوٝ اظ تمؿیٓ زضآٔسٞب )فطٚـ( ثط ٔجٕٛع ثب ایٗ ٘ؿجت 

ٚ  ٞب یٌصاضٝ یفؼبِیت قطوت ضا ٔكرم وطز. ثٝ ػجبضت زیٍط، ایٗ ٘ؿجت وبضآیی ٔسیطیت ضا زض اؾتفبزٜ ٔٙبؾت اظ ؾطٔب

 پط ثب افعایف زضآٔس ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾت یب ذیط؟ ٞب ییزاضایٗ ٔٛضٛع اؾت وٝ افعایف زض ٚ ثیبٍ٘ط ا زٞس یقطوت ٘كبٖ ٔی ٞب ییزاضا

 (.2013)وّیٗ ٌٙجطي ٚ ٕٞىبضاٖ،  تّمی قٛز ٞب یی٘كبٍ٘ط اؾتفبزٜ ٔٙبؾت تط اظ زاضا تٛا٘س یٚاضح اؾت وٝ افعایف ایٗ ٘ؿجت ٔ

AT =  

 AT;  ٞب ییزاضا٘ؿجت ٌطزـ 

 Rزضآٔس فطٚـ ; 

 TA;  ٞب ییزاضأجٕٛع 

 ُ( ًسبت حاضیِ سَد خالص :

 هیؾٛز ذبِم  عاٖیٔٞبی ٟٔٓ ػّٕىطز قطوت اؾت.  ی ؾٛزآٚضی حبنُ اظ زضآٔس ٚ یىی اظ قبذم زٞٙسٜ ٘كبٖایٗ ٘ؿجت  

تٛجٝ ٔحض ثٝ  یِٚ زٞٙس، یقطوت، ٔس٘ظط لطاض ٔ یزض ضاثغٝ ثب ؾٛززٞ ٌصاضاٖٝ یؾطٔب كتطیاؾت وٝ ث یبضیٔؼ ٗیقطوت، اِٚ

ٞط  یآٖ، ؾٛزآٚض ّٝیٚؾ وٝ ثٝ اؾت ی٘ؿجت، ؾٛز ٝیحبق اظ ػّٕىطز قطوت، اضائٝ ٘رٛاٞس زاز. كیزل یطیذبِم، تهٛ یؾٛزٞب

 ٓیذبِم تمؿ یب زضآٔس ضا ثط فطٚـ بتیوٝ ٔمساض ؾٛز پؽ اظ وؿط ٔبِ تیتطت ٗیثٝ ا وٙٙس؛ یاظ فطٚـ ضا، ٔحبؾجٝ ٔ ضیبَ

 (.1392ی، آثبز ضیف)حبجیٟب ٚ  وٙٙس یٔ
 

PM = 
 PM٘ؿجت حبقیٝ ؾٛز ذبِم ; 

 NI ؾٛز ذبِم ;

 Rزضآٔس فطٚـ ; 

 

 جاهعِ ٍ ًوًَِ آهاری پضٍّص -6

 : اؾت ظیط قطح ثٝ ٌطٜٚ ؾٝ حبضط پػٚٞف ٔغبِؼبتی جبٔؼٝ

  زاضٚیی ٔٛاز نٙؼت ٞبی قطوت وّیٝ:  اَٚ ٌطٜٚ

  غصایی ٔٛاز نٙؼت ٞبی قطوت وّیٝ:  زْٚ ٌطٜٚ

  ذٛزضٚ نٙؼت ٞبی قطوت وّیٝ:  ؾْٛ ٌطٜٚ

 . ٞؿتٙس فؼبَ تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض 1393 تب 1384 ٞبی ؾبَ ثیٗ ؾبِٝ 10 زٚضٜ عی وٝ

 ٍٟ٘ساضی ٘ظط ایٗ اظ ٚ زازٜ تكىیُ فبؾسقس٘ی الالْ ضا ٞب آٖ ٞبی ٔٛجٛزی ایٙىٝ زِیُ ثٝ غصایی ٔٛاز ٚ زاضٚیی ٔٛاز نٙبیغ

 اظ تٛجٟی لبثُ ثرف نٙؼت ایٗ زض وبال ٔٛجٛزی ایٙىٝ زِیُ ثٝ ذٛزضٚ نٙؼت ٚ عّجس ٔی ضا ثبالیی وٙتطَ ٚ ٔسیطیت ٞب، آٖ

 ٞبیی قطوت وّیٝ ثطٌیط٘سٜ زض نٙؼت ؾٝ ایٗ. اؾت قسٜ ا٘تربة آٔبضی جبٔؼٝ ػٙٛاٖ ثٝ زازٜ، اذتهبل ذٛز ثٝ ضا ٞب زاضایی

 :ا٘س ثٛزٜ زاضا ضا ظیط ٞبی ٚیػٌی وٝ اؾت

 .ثبقٙس زاقتٝ ٔؿتٕط فؼبِیت 1393 تب 1384 ٞبی ؾبَ ثیٗ (1

 .اؾت تِٛیسی ٞبی قطوت اظ ٔتفبٚت ٞب آٖ ٔبٞیت ظیطا ٘جبقٙس ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٚ ٔبِی ٌطی ٚاؾغٝ ٞبی قطوت عءج (2

 .ثبقس ٞب آٖ ٞبی زاضایی زٞٙسٜ تكىیُ الالْ اظ یىی وبال ٚ ٔٛاز ٔٛجٛزی (3
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 .ثبقس زؾتطؼ زض پػٚٞف ایٗ ا٘جبْ ثطای ٘ظط ٔٛضز ظٔب٘ی ثبظٜ زض ٞب قطوت ٔبِی اعالػبت (4

 قطوت 25ِحبػ وطزیٓ، ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ حصف ؾیؿتٕبتیه، تؼساز  آٔبضی جبٔؼٝ ثطای وٝ ٞبیی حسٚزیتٔ ثٝ تٛجٝ ثب

 ؾب250َ) قطوت 25 ٚ غصایی ٔٛاز نٙؼت زض( قطوت – ؾبَ 180) قطوت 18 ، زاضٚیی ٔٛاز نٙؼت زض( قطوت – ؾب250َ)

 ذٛزضٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی ا٘تربة قس٘س. نٙؼت زض( قطوت –

 

 ٌاسی پضٍّصض رٍش -7

ٚ ثط اؾبؼ  ٕٞجؿتٍی ٘ٛع اظ تٛنیفی پػٚٞف، ضٚـ حیث اظ ٚ ثٛزٜ وبضثطزی ٞسف، ٔجٙبی ثط ثٙسی عجمٝ ٘ظط اظ حبضط پػٚٞف

 عطح پػٚٞف، پؽ ضٚیسازی اؾت.

 اقاٚض ثٛضؼ زض قسٜ پصیطفتٝ ٞبی قطوت ٔبِی ٞبی نٛضت ٚ ؾطٔبیٝ ثبظاض ٚالؼی اعالػبت ٚ اضلبْ ثط ٔجتٙی پػٚٞف ایٗ ٞبی زازٜ

 ٔٛضز ٞبی افعٖٚ ثط ایٗ، زازٜ. قسٜ اؾت اؾتفبزٜ ای وتبثرب٘ٝ ضٚـ اظ اعالػبت، ٚ ٞب زازٜ آٚضی جٕغ ثطای وٝ اؾت تٟطاٖ ثٟبزاض

 تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض قسٜ پصیطفتٝ ٞبی قطوت تٛضیحی ٞبی یبززاقت ٚ ٔبِی ٞبی نٛضت ثٝ ٔطاجؼٝ عطیك اظ ٘یبظ

 قسٜ اؾت. ٌطزآٚضی  وساَ ؾبیت زض ٔٙتكطقسٜ

 .اؾت قسٜ اؾتفبزٜ  Eviews 9 افعاض ٘طْ اظ ٞب، زازٜ تحّیُ ٚ تجعیٝ ٚ آٔبضی ٞبی آظٖٔٛ ا٘جبْ ٔٙظٛض ثٝ پػٚٞف، ایٗ زض

 

 ّا هاّیت ٍ هٌابع دادُ -7-1

 ٔرتّف ٞبی قطوت ٔیبٖ زض ؾٛ یه اظ ٔتغیطٞب ایٗ. قٛ٘س ٔی ثطضؾی ٔتفبٚت جٙجٝ زٚ اظ پػٚٞف ایٗ زض قسٜ ٔؼطفی ٔتغیطٞبی

 .ا٘س قسٜ ا٘تربة 1393 تب 1384 ٞبی ؾبَ ظٔب٘ی زٚضٜ زض زیٍط ؾٛی اظ ٚ

 ثط ٘ظط ٔٛضز اٍِٛی ثطآٚضز ٚ یىسیٍط ثب ظٔب٘ی ؾطی ٚ ٌطٚٞی ٔیبٖ ٞبی زازٜ تّفیك ٔٛاضزی، چٙیٗ زض پیكٟٙبزقسٜ حُ ضاٜ

 ٚجٛز ٔمغؼی ٚ ظٔب٘ی ؾطی یٞب زازٜ اظ زؾتٝ زٚ ٞط ػٙبنط تطویجی، ٞبی زازٜ زض. اؾت قسٜ تكىیُ جسیس ی ٔجٕٛػٝ اؾبؼ

 ثؼس زٚ زاضای ٞبیی زازٜ چٙیٗ زیٍط، ثیبٖ ثٝ. قٛز ٔی ٔكبٞسٜ ظٔبٖ عَٛ زض ٔمغؼی ٞبی زازٜ ثٝ ٔطثٛط اعالػبت یؼٙی زاضز؛

 یؼٙی،. اؾت ظٔبٖ ثٝ ٔطثٛط آٖ زیٍط ثؼس ٚ اؾت ذبل ظٔب٘ی ٔمغغ ٞط زض ٔرتّف ٚاحسٞبی ثٝ ٔطثٛط آٖ ثؼس یه وٝ ٞؿتٙس

 (.1391 غفبضی، ٚ ظاضع ٕ٘بظی،) اؾت ظٔب٘ی زٚضٜ چٙسیٗ ذالَ زض ٔمغؼی ٔكبٞسات تّفیك ثطای ضٚقی تطویجی، ٞبی زازٜ ضٚـ

 آظٖٔٛ ٚ چبٚ آظٖٔٛ اظ تهبزفی، اثطات ٔسَ ٚ ثبثت اثطات ٔسَ تّفیمی، ٞبی زازٜ ٔسَ ثیٗ ا٘تربة ٔٙظٛض زض ایٗ پػٚٞف، ثٝ 

ٞبی  جسَٚزض  8اؾبؼ ٘تبیج آظٖٔٛ چبٚ ٚ ٞبؾٕٗ ربة ٘ٛع ٔسَ ترٕیٗ، ثطٞب ٚ ا٘ت . ٘تبیج ایٗ آظٖٔٛ.وٙیٓ ٔی اؾتفبزٜ ٞبؾٕٗ

 ثٝ تفىیه نٙبیغ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. 3تب  1
 

 دارٍیی هَاد صٌعت در ّاسوي ٍ چاٍ آسهَى ًتایج  -1 جدٍل

 ٔسَ ا٘تربثی ٔؼٙبزاضی Fآٔبضٜ  آظٖٔٛ فطضیٝ

 اَٚ
 0000/0 2308/7 چبٚ

 اثطات تهبزفی
 9043/0 5654/0 ٞبؾٕٗ

 زْٚ
 0000/0 7078/7 چبٚ

 اثطات تهبزفی
 5144/0 2901/2 ٞبؾٕٗ

 ؾْٛ
 0000/0 4919/4 چبٚ

 اثطات تهبزفی
 3902/0 0093/3 ٞبؾٕٗ

 چٟبضْ
 0000/0 4928/5 چبٚ

 اثطات تهبزفی
 7520/0 2042/1 ٞبؾٕٗ

                                                           
8
 Chow and Hausman Test 
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 پٙجٓ
 0000/0 1001/10 چبٚ

 اثطات ثبثت
 0408/0 2654/8 ٞبؾٕٗ

 

 غذایی هَاد صٌعت در ّاسوي ٍ چاٍ آسهَى جًتای  -2 جدٍل

 ٔسَ ا٘تربثی ٔؼٙبزاضی Fآٔبضٜ  آظٖٔٛ فطضیٝ

 اَٚ
 0000/0 1398/6 چبٚ

 اثطات تهبزفی
 7984/0 0117/1 ٞبؾٕٗ

 زْٚ
 0707/0 5962/1 چبٚ

 تّفیمی یٞب زازٜ
 7267/0 3102/1 ٞبؾٕٗ

 ؾْٛ
 3876/0 0699/1 چبٚ

 تّفیمی یٞب زازٜ
 2799/0 8340/3 ٞبؾٕٗ

 چٟبضْ
 0000/0 4879/15 چبٚ

 اثطات ثبثت
 0481/0 8998/7 ٞبؾٕٗ

 پٙجٓ
 2262/0 2586/1 چبٚ

 تّفیمی یٞب زازٜ
 9293/0 4521/0 ٞبؾٕٗ

 

 خَدرٍ صٌعت در ّاسوي ٍ چاٍ آسهَى ًتایج -3 جدٍل

 ٔسَ ا٘تربثی ٔؼٙبزاضی Fآٔبضٜ  آظٖٔٛ فطضیٝ

 اَٚ
 0038/0 0475/2 چبٚ

 اثطات ثبثت
 0195/0 8967/9 بؾٕٗٞ

 زْٚ
 0000/0 3110/3 چبٚ

 اثطات ثبثت
 0017/0 1270/15 ٞبؾٕٗ

 ؾْٛ
 1403/0 3397/1 چبٚ

 تّفیمی یٞب زازٜ
 0421/0 1997/8 ٞبؾٕٗ

 چٟبضْ
 0000/0 2007/12 چبٚ

 اثطات ثبثت
 0000/0 8053/22 ٞبؾٕٗ

 پٙجٓ
 0012/0 2470/2 چبٚ

 اثطات ثبثت
 0025/0 3317/14 ٞبؾٕٗ

 

 پضٍّص هتغیزّای بَدى( پَیا) ایستا بزرسی -7-2

 ،10ٞبزضی آظٖٔٛ ٚ 9چٛ ٚ ِیٗ ِٛیٗ، آظٖٔٛ لبِت زض ٚاحس، ضیكٝ آظٖٔٛ اظ حبضط پػٚٞف زض ٔتغیطٞب، ایؿتبیی ثطضؾی ٔٙظٛض ثٝ

 ٔتغیطٞب وٛٚاضیب٘ؽ ٚ ظٔبٖ عَٛ زض ٔتغیطٞب ٚاضیب٘ؽ ٚ ٘كبٖ زاز، ٔیبٍ٘یٗ ٞب وٝ ٘تبیج حبنُ اظ ایٗ آظٖٔٛ .اؾت قسٜ اؾتفبزٜ

 وبشة ضٌطؾیٖٛ آٔسٖ ٚجٛز ثٝ ثبػث ٔسَ زض ٔتغیطٞب ایٗ اظ اؾتفبزٜ ٘تیجٝ، زض. اؾت ثٛزٜ ثبثت ٔرتّف ٞبی ؾبَ ثیٗ

  .قٛز ٕ٘ی

                                                           
9
 Levin, Lin & Chu 

10
 Hadri 
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 هدل پضٍّص -7-3

 قٛز : ٞب اظ ٔسَ ضٌطؾیٖٛ چٙس ٔتغیطٜ ثٝ قطح ظیط اؾتفبزٜ ٔی زض پػٚٞف حبضط، ثٝ ٔٙظٛض آظٖٔٛ فطضیٝ

 

BEP = β0 +  β1(IT) + β2(I/C) + β3(C-Q)    ٝ1فطضی  

ROA = β0 +  β1(IT) + β2(I/C) + β3(C-Q)    ٝ2فطضی  

ROE = β0 +  β1(IT) + β2(I/C) + β3(C-Q)    ٝ3فطضی  

AT = β0 +  β1(IT) + β2(I/C) + β3(C-Q)    ٝ4فطضی  

PM = β0 +  β1(IT) + β2(I/C) + β3(C-Q)    ٝ5فطضی  

 

 ّا یِفزضًتایج آسهَى  -8

 ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ، ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ ٔؼٙبزاضی اضتجبط : اٍل فزضیِ

 .زاضز ٚجٛز  پبیٝ ؾٛز لسضت ثب  آ٘ی

 .اؾت قسٜ زازٜ ٘كبٖ 9تب  7 یٞب جسَٚ زض نٙبیغ، تفىیه ثٝ ٚ ذالنٝ عٛض ثٝ فطضیٝ، ایٗ آظٖٔٛ اظ حبنُ ٘تبیج 

 

 دارٍیی هَاد صٌعت در اٍل فزضیِ آسهَى اس اصلح ًتایج  -7 جدٍل

 ٔتغیط ٚاثؿتٝ : لسضت ؾٛز پبیٝ

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 1752/0 3602/1 0263/0 0358/0 ضطیت ثبثت 

 0178/0 3883/2 0046/0 0111/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 0465/0 -0022/2 0745/0 -1492/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 0000/0 2094/5 0335/0 1747/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 7384/1 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 5496/0 ضطیت تكریم : 

 F : 1311/67آٔبضٜ  5414/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٔتغیطٞبی ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ زاضٚیی، ٔٛاز نٙؼت زض اَٚ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 7) جسَٚ ٘تبیج

 ٔٛضز ذغبی ؾغح اظ وٕتط جبضی، زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٚ آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت

 ضطیت ٕٞچٙیٗ. اؾت پبیٝ ؾٛز لسضت ی ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ٔتغیطٞب ایٗ ثیٗ ٔؼٙبزاض اضتجبط ٚجٛز ی زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ ثٛزٜ پصیطـ

 نٛضت ثٝ پبیٝ ؾٛز لسضت ثب ٔتغیط ایٗ ثیٗ ضاثغٝ وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ ،(-1492/0) جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔتغیط

% 54 ٞؿتٙس لبزض ٔؿتمُ ٔتغیطٞبی وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ آٔسٜ،ثٝ زؾت  ی قسٜ انالح تكریم ضطیت ٘یع عطفی اظاؾت.  ٔؼىٛؼ

 تٛاٖ یٔ زٞس، یٔ ٘كبٖ ضا 74/1 ٔمساض وٝ ٚاتؿٖٛ زٚضثیٗ آٔبضٜ ٝث تٛجٝ ثب ٕٞچٙیٗ. زٞٙس تٛضیح ضا ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ضاثغٝ

 ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ اضتجبط ثٛزٖ ٔؼٙبزاض ایٗ، ثط ػالٜٚ. ٘یؿت ٕٞجؿتٍی ذٛز ذغبی زاضای ٔصوٛض ٔسَ وٝ ٌطفت ٘تیجٝ

 ثیٗ تجبطاض ثطضؾی ضاؾتبی زض وٝ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ثب پبیٝ ؾٛز لسضت ٚ ٔٛجٛزی

 اؾت. ٕٞؿٛ ثٛز، قسٜ ا٘جبْ ؾٛزآٚضی ٚ وبال ٔٛجٛزی تغییطات
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 غذایی هَاد صٌعت در اٍل فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج  -8 جدٍل

 ٔتغیط ٚاثؿتٝ : لسضت ؾٛز پبیٝ

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 6306/0 -4818/0 0262/0 -0126/0 ضطیت ثبثت 

 1282/0 5292/1 0018/0 0028/0 ـ ٔٛجٛزی٘ؿجت ٌطز

 4603/0 7401/0 0509/0 0377/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 0577/0 9117/1 0239/0 0457/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 2097/2 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 5362/0 ضطیت تكریم : 

 F : 3895/45آٔبضٜ  5244/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 : ؾغح ٔؼٙبزاضی

 

 ٔتغیطٞبی ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح غصایی، ٔٛاز نٙؼت زض اَٚ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 8) جسَٚ  ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب

 تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ وٝ ٔؼٙبؾت ثساٖ ایٗ. اؾت% 5 اظتط  ثعضي ٔؿتمُ،

 ٘ؿجت ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز ػسْ ایٗ، ثط افعٖٚ. ٘ساضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ یٝ،پب ؾٛز لسضت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت

 ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ثب پبیٝ ؾٛز لسضت ثب آ٘ی ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013)

 

 خَدرٍ صٌعت در اٍل فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج -9 جدٍل
 غیط ٚاثؿتٝ : لسضت ؾٛز پبیٝٔت

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 0619/0 8778/1 0256/0 0481/0 ضطیت ثبثت 

 0297/0 1901/2 0029/0 0064/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 0269/0 -2299/2 0729/0 -1627/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 0008/0 3968/3 0473/0 1607/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 0069/2 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 4343/0 ضطیت تكریم : 

 F : 3762/5آٔبضٜ  3535/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٘ؿجت ٔتغیطٞبی ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ ذٛزضٚ، نٙؼت زض اَٚ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 9) جسَٚ ٘تبیج

 ثٛزٜ پصیطـ ٔٛضز ذغبی ؾغح اظ وٕتط جبضی، زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٚ آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٔٛجٛزی، ٌطزـ

 ٘ؿجت ٔتغیط ضطیت ٕٞچٙیٗ. اؾت پبیٝ ؾٛز لسضت ی ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ٔتغیطٞب ایٗ ثیٗ ٔؼٙبزاض اضتجبط ٚجٛز ی زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ

. اؾت ٔؼىٛؼ نٛضت ثٝ پبیٝ ؾٛز لسضت ثب ٔتغیط ایٗ ثیٗ ضاثغٝ ٝو زٞس یٔ ٘كبٖ ،(-1627/0) جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی

 ذغبی زاضای ٔصوٛض ٔسَ وٝ ٌطفت ٘تیجٝ تٛاٖ یٔ زٞس، یٔ ٘كبٖ ضا 00/2 ٔمساض وٝ ٚاتؿٖٛ زٚضثیٗ آٔبضٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٕٞچٙیٗ

 وّیٗ پػٚٞف ثب ٝ،پبی ؾٛز لسضت ٚ ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ اضتجبط ثٛزٖ ٔؼٙبزاض ایٗ، ثط ػالٜٚ. ٘یؿت ٕٞجؿتٍی ذٛز

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي،
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 ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ : دٍم فزضیِ

 .زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ٞب ییزاضا

 .اؾت 12تب  10ی ٞب جسَٚ قطح ثٝ نٙبیغ تفىیه ثٝ آظٖٔٛ ایٗ اظ حبنُ ٘تبیج

 

 دارٍیی هَاد صٌعت در دٍم فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج  -11 جدٍل

 ٞب ییٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت ثبظزٜ زاضا

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 0079/0 6804/2 0214/0 0575/0 ضطیت ثبثت 

 4121/0 8218/0 0038/0 0031/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 0004/0 -5819/3 0612/0 -2193/0 جت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی٘ؿ

 0000/0 1387/6 0273/0 1674/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 7796/1 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 5789/0 ضطیت تكریم : 

 F : 6081/75آٔبضٜ  5712/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٘ؿجت ٔتغیطٞبی t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح زٞس یٔ ٘كبٖ زاضٚیی، ٔٛاز نٙؼت زض زْٚ فطضیٝ ظٖٔٛآ اظ حبنُ( 10) جسَٚ ٘تبیج

 ٚجٛز اظ ٘كبٖ وٝ ثٛزٜ پصیطـ ٔٛضز ذغبی ؾغح اظ وٕتط آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی

 ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔتغیط ضطیت ٕٞچٙیٗ. تاؾ ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ی ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ٔتغیطٞب ایٗ ثیٗ ٔؼٙبزاض ی ضاثغٝ

 آ٘جب اظ أباؾت.   ٔؼىٛؼ نٛضت ثٝ ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ثب ٔتغیط ایٗ ثیٗ ضاثغٝ وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ ،(-2193/0) جبضی زاضایی

 ایٗ ثیٗ وٝ ٌطفت ٘تیجٝ تٛاٖ ی( 4121/0ٔ) اؾت% 5 اظ تط ثعضي ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ٔتغیط t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح وٝ

 ٘كبٖ آٔسٜ،ثٝ زؾت  ی قسٜ انالح تكریم ضطیت ٘یع عطفی اظ. ٘ساضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ٚ غیطٔت

( 77/1) ٚاتؿٖٛ زٚضثیٗ آٔبضٜ ٕٞچٙیٗ. زٞٙس تٛضیح ضا ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ضاثغٝ% 57 ٞؿتٙس لبزض ٔؿتمُ ٔتغیطٞبی وٝ زٞس یٔ

 ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ثب فطضیٝ، ایٗ آظٖٔٛ ٘تبیج .اؾت ٔسَ ٕٞجؿتٍی ذٛز ذغبی ٘جٛز اظ حبوی

 .یؿت٘ ٕٞؿٛ( 2013)

 

 غذایی هَاد صٌعت در دٍم فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج  -11 جدٍل

 ٞب ییٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت ثبظزٜ زاضا

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 4968/0 6811/0 0486/0 0331/0 ضطیت ثبثت 

 3235/0 9904/0 0037/0 0037/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 8311/0 2137/0 0948/0 0203/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 3055/0 0280/1 0499/0 0513/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 1387/2 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 2392/0 ضطیت تكریم : 

 F : 3444/12ٜ آٔبض 2199/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :
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 ٔتغیطٞبی ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح غصایی، ٔٛاز نٙؼت زض زْٚ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 11) جسَٚ ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب

 تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ وٝ ٔؼٙبؾت ثساٖ ایٗ. اؾت% 5 اظ تط ثعضي ٔؿتمُ،

 ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز ػسْ. ٘ساضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ٞب، ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ یجبض ٘ؿجت

 ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ثب پػٚٞف، ایٗ زض ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ

 

 خَدرٍ صٌعت در دٍم فزضیِ آسهَى اس حاصل جًتای -12 جدٍل

 ٞب ییٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت ثبظزٜ زاضا

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 4526/0 -7525/0 0238/0 -0179/0 ضطیت ثبثت 

 0040/0 9146/2 0026/0 0076/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 0076/0 -6955/2 0650/0 -1754/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 0000/0 5109/4 0425/0 1918/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 3006/2 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 5892/0 ضطیت تكریم : 

 F : 0411/10آٔبضٜ  5305/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٔتغیطٞبی ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ ذٛزضٚ، نٙؼت زض زْٚ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 12) جسَٚ ٘تبیج

 ٔٛضز ذغبی ؾغح اظ وٕتط جبضی، زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٚ آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت

 ٕٞچٙیٗ. اؾت ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ی ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ٔتغیطٞب ایٗ ثیٗ ٔؼٙبزاض اضتجبط ٚجٛز ی زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ ثٛزٜ پصیطـ

 ثٝ ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ثب ٔتغیط ایٗ ثیٗ ضاثغٝ وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ ،(-1753/0) جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔتغیط یتضط

 لبزض ٔؿتمُ ٔتغیطٞبی وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ آٔسٜ،ثٝ زؾت  ی قسٜ انالح تكریم ضطیت ٘یع عطفی اظاؾت.  ٔؼىٛؼ نٛضت

 زٞس، یٔ ٘كبٖ ضا 30/2 ٔمساض وٝ ٚاتؿٖٛ زٚضثیٗ آٔبضٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٕچٙیٗٞ. زٞٙس تٛضیح ضا ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ضاثغٝ% 53 ٞؿتٙس

 ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ ضاثغٝ ثٛزٖ ٔؼٙبزاض ایٗ، ثط افعٖٚ. ٘یؿت ٕٞجؿتٍی ذٛز ذغبی زاضای ٔصوٛض ٔسَ وٝ ٌطفت ٘تیجٝ تٛاٖ یٔ

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ثب نٙؼت، ایٗ زض ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ٚ ٔٛجٛزی

 

 ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ ٔؼٙبزاضی اضتجبط : سَم فزضیِ

 .زاضز ٚجٛز ؾطٔبیٝ نبحجبٖ حمٛق ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی

 .اؾت قسٜ زازٜ ٘كبٖ 15تب  13ی ٞب جسَٚ زض نٙبیغ تفىیه ثٝ ٚ ذالنٝ عٛض ثٝ فطضیٝ، ایٗ آظٖٔٛ اظ حبنُ ٘تبیج

 

 دارٍیی هَاد صٌعت در سَم فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج  -13 جدٍل
 ٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾطٔبیٝ

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 3682/0 9017/0 0973/0 0877/0 ضطیت ثبثت 

 3613/0 9147/0 0177/0 0162/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 3033/0 0318/1 2694/0 2780/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی
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 6677/0 -4299/0 1132/0 -0486/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 5376/1 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 3041/0 ضطیت تكریم : 

 F : 0402/24آٔبضٜ  2915/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٔتغیطٞبی ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح زاضٚیی، ٔٛاز نٙؼت زض ؾْٛ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 13) جسَٚ ج٘تبی ثٝ تٛجٝ ثب

 تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ وٝ ٔؼٙبؾت ثساٖ ایٗ. اؾت% 5 اظ تط ثعضي ٔؿتمُ،

 ثب فطضیٝ ایٗ آظٖٔٛ ٘تبیج. ٘ساضز ٚجٛز ؼٙبزاضیٔ ضاثغٝ ؾطٔبیٝ، نبحجبٖ حمٛق ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف

 

 غذایی هَاد صٌعت در سَم فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج -14 جدٍل

 ٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾطٔبیٝ

 ضیؾغح ٔؼٙبزا tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 1490/0 -4494/1 8419/43 -5468/63 ضطیت ثبثت 

 2644/0 1197/1 9879/2 3457/3 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 3507/0 9357/0 3636/87 7488/81 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 7663/0 2977/0 0063/41 2082/12 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 2364/2 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 0093/0 ضطیت تكریم : 

 F : 5551/0آٔبضٜ  -0075/0 قسٜ : طیت تكریم انالحض

  6453/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٔتغیطٞبی ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح غصایی، ٔٛاز نٙؼت زض ؾْٛ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 14) جسَٚ ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب

 تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ یٔٛجٛز ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ وٝ ٔؼٙبؾت ثساٖ ایٗ. اؾت% 5 اظ تط ثعضي ٔؿتمُ،

 ثب فطضیٝ ایٗ آظٖٔٛ ٘تبیج. ٘ساضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ؾطٔبیٝ، نبحجبٖ حمٛق ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف

 

 ًتایج حاصل اس آسهَى فزضیِ سَم در صٌعت خَدرٍ  -15 جدٍل

 ٝ : ٘ؿجت ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾطٔبیٝٔتغیط ٚاثؿت

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 2347/0 -1912/1 1919/0 -2286/0 ضطیت ثبثت 

 1495/0 4459/1 0216/0 0313/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 3805/0 8786/0 6019/0 5288/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 6550/0 4474/0 3921/0 1754/0 یتفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘

 1043/2 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 0202/0 ضطیت تكریم : 

 F : 6955/1آٔبضٜ  0083/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  1685/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :
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 ٔؿتمُ، ٔتغیطٞبی ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح ذٛزضٚ، نٙؼت زض ؾْٛ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 15) جسَٚ ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب

 جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ وٝ ٔؼٙبؾت ثساٖ ایٗ. اؾت% 5 اظ تط ثعضي

 وّیٗ پػٚٞف ثب فطضیٝ ایٗ آظٖٔٛ ٘تبیج. ٘ساضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ؾطٔبیٝ، نبحجبٖ حمٛق ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي،

 

 ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ : چْارم فزضیِ

 .زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ٞب ییزاضا ٌطزـ

 .اؾت 18تب  16ی ٞب جسَٚ قطح ثٝ نٙبیغ تفىیه ثٝ آظٖٔٛ ایٗ اظ حبنُ ٘تبیج

 

 دارٍیی هَاد صٌعت در مچْار فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج -16 جدٍل

 ٞب ییٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت ٌطزـ زاضا

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 0083/0 -6630/2 0432/0 -1151/0 ضطیت ثبثت 

 0000/0 4912/10 0094/0 0989/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 0000/0 7189/4 1248/0 5887/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 0000/0 9235/3 0549/0 2156/0 فبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘یت

 7366/1 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 6880/0 ضطیت تكریم : 

 F : 3071/121آٔبضٜ  6823/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٔتغیطٞبی t آٔبضٜ ٙبزاضیٔؼ ؾغح زٞس یٔ ٘كبٖ زاضٚیی، ٔٛاز نٙؼت زض چٟبضْ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ (16) جسَٚ ٘تبیج

 ٔٛضز ذغبی ؾغح اظ وٕتط آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت

 ٕٞچٙیٗ. اؾت ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ی ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ٔتغیطٞب ایٗ ثیٗ ٔؼٙبزاض ی ضاثغٝ ٚجٛز اظ ٘كبٖ وٝ ثٛزٜ پصیطـ

 ضطیت ٘یع عطفی اظاؾت.  ٔؿتمیٓ نٛضت ثٝ ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ثب ضاثغٝ ایٗ وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ ٔتغیطٞب ایٗ ٔثجت ضطایت

 تٛضیح ضا ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ضاثغٝ% 68 ٞؿتٙس لبزض ٔؿتمُ ٔتغیطٞبی وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ آٔسٜ،ثٝ زؾت  ی قسٜ انالح تكریم

 ضاثغٝ ٚجٛز ایٗ، ثط ػالٜٚ. اؾت ٔسَ یٕٞجؿتٍ ذٛز ذغبی ٘جٛز اظ حبوی( 73/1) ٚاتؿٖٛ زٚضثیٗ آٔبضٜ ٕٞچٙیٗ. زٞٙس

 پػٚٞف ثب نٙؼت، ایٗ زض ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ثب جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٚ ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ ٔؼٙبزاض

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ

 

 غذایی هَاد صٌعت در چْارم فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج  -17 جدٍل

 ٞب یییط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت ٌطزـ زاضأتغ

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 0000/0 1874/6 1274/0 7886/0 ضطیت ثبثت 

 0000/0 0937/5 0112/0 0569/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 7360/0 3378/0 2705/0 0913/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی
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 0589/0 9043/1 1486/0 2830/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 1437/2 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 8468/0 ضطیت تكریم : 

 F : 8594/36آٔبضٜ  8238/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٘ؿجت ٔتغیط t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح زٞس یٔ ٘كبٖ غصایی، ٔٛاز نٙؼت زض چٟبضْ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 17) جسَٚ ٘تبیج

 ی ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ٔتغیط ایٗ ثیٗ ٔؼٙبزاض ی ضاثغٝ ٚجٛز اظ ٘كبٖ وٝ ثٛزٜ پصیطـ ٔٛضز ذغبی ؾغح اظ وٕتط ٔٛجٛزی ٌطزـ

 ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔتغیطٞبی t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح أب. اؾت ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت

. ٘ساضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ثب ٔتغیط زٚ ایٗ ثیٗ وٝ ٔؼٙبؾت ثساٖ ٚ ثٛزٜ% 5 اظ تط ثعضي آ٘ی ٘ؿجت

 ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز ایٗ، ثط افعٖٚ. اؾت ٔسَ ٕٞجؿتٍی ذٛز ذغبی ٘جٛز اظ حبوی( 14/2) ٚاتؿٖٛ زٚضثیٗ آٔبضٜ ٕٞچٙیٗ

( 2013)ثطاٖٚ ٚ جیتع یه،تیٕجطِ ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ثب نٙؼت، ایٗ زض ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ٚ ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت

 اؾت. ٕٞؿٛ

 

 خَدرٍ صٌعت در چْارم فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج -18 جدٍل

 ٞب ییٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت ٌطزـ زاضا

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 0005/0 5447/3 0974/0 3452/0 ضطیت ثبثت 

 0000/0 3890/8 0112/0 0944/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 4635/0 7345/0 2751/0 2021/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 0025/0 0663/3 1765/0 5414/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 2290/2 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 8518/0 ضطیت تكریم : 

 F : 2526/40آٔبضٜ  8307/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٘ؿجت ٔتغیطٞبی t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ ذٛزضٚ، نٙؼت زض چٟبضْ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ نُحب( 18) جسَٚ ٘تبیج

 ٔتغیطٞب ایٗ ثیٗ زٞس یٔ ٘كبٖ ٚ ثٛزٜ پصیطـ ٔٛضز ذغبی ؾغح اظ وٕتط آ٘یٚ ٘ؿجت  جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ ٔٛجٛزی ٌطزـ

 ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔتغیط t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح وٝ آ٘جب ظا أب. زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ٚ ٔثجت ی ضاثغٝ ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ثب

 اظ. ٘ساضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ثب ٘ؿجت ایٗ ثیٗ ٌطفت ٘تیجٝ تٛاٖ یٔ اؾت% 5 اظ تط ثعضي جبضی زاضایی

 ٔتغیط ثب ضاثغٝ %83 ٞؿتٙس لبزض ٔؿتمُ ٔتغیطٞبی وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ آٔسٜ،ثٝ زؾت  ی قسٜ انالح تكریم ضطیت ٘یع عطفی

 جٟت زض آٖ اظ تٛاٖ یٔ وٝ زاضز ٚجٛز ٚاثؿتٝ ٔتغیط ٚ ٔؿتمُ ٔتغیطٞبی ثیٗ ثبالیی ی ضاثغٝ ثٙبثطایٗ.زٞٙس تٛضیح ضا ٚاثؿتٝ

 ایٗ، ثط افعٖٚ. اؾت ٔسَ ٕٞجؿتٍی ذٛز ذغبی ٘جٛز اظ حبوی( 22/2) ٚاتؿٖٛ زٚضثیٗ آٔبضٜ ٕٞچٙیٗ. ٕ٘ٛز اؾتفبزٜ ثیٙی یفپ

 تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ثب نٙؼت، ایٗ زض ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ٚ ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ ضٔؼٙبزا ضاثغٝ ٚجٛز

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع

 

 ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ : پٌجن فزضیِ

 .ضززا ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ذبِم ؾٛز حبقیٝ
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 .اؾت 21تب  19ی ٞب جسَٚ قطح ثٝ نٙبیغ تفىیه ثٝ آظٖٔٛ ایٗ اظ حبنُ ٘تبیج

 

 دارٍیی هَاد صٌعت در پٌجن فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج -19 جدٍل

 ٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت حبقیٝ ؾٛز ذبِم

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 0000/0 0678/8 0483/0 3899/0 ضطیت ثبثت 

 0153/0 -4442/2 0098/0 -0240/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 0000/0 -4869/5 1209/0 -6637/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 0002/0 7476/3 0666/0 2499/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 6511/1 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 6398/0 ضطیت تكریم : 

 F : 6051/14آٔبضٜ  5960/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

 0000/0  ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ زاضٚیی، ٔٛاز نٙؼت زض پٙجٓ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 19) جسَٚ ٘تبیج

 ذغبی ؾغح اظ وٕتط جبضی، زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٚ آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ٔتغیطٞبی

. اؾت ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ی ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ٔتغیطٞب ایٗ ثیٗ ٔؼٙبزاض اضتجبط ٚجٛز ی زٞٙسٜ بٖ٘ك وٝ ثٛزٜ پصیطـ ٔٛضز

 ایٗ ثیٗ ضاثغٝ وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔتغیطٞبی ٔٙفی ضطیت ٕٞچٙیٗ

 حبوی آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ  ٔثجت ضطیت ٔمبثُ زضاؾت.  ٔؼىٛؼ نٛضت ثٝ ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ثب ٔتغیطٞب

ثٝ زؾت  ی قسٜ انالح تكریم ضطیت ٘یع عطفی اظ. اؾت ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ثب ٔتغیط ایٗ ثیٗ ٔثجت ضاثغٝ ٚجٛز اظ

 آٔبضٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٕٞچٙیٗ. زٞٙس تٛضیح ضا ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ضاثغٝ% 59 ٞؿتٙس لبزض ٔؿتمُ ٔتغیطٞبی وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ آٔسٜ،

. ٘یؿت ٕٞجؿتٍی ذٛز ذغبی زاضای ٔصوٛض ٔسَ وٝ ٌطفت ٘تیجٝ تٛاٖ یٔ زٞس، یٔ ٘كبٖ ضا 65/1 ٔمساض وٝ ٚاتؿٖٛ ثیٗزٚض

 .یؿت٘ ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ثب زاضٚیی، ٔٛاز نٙؼت زض فطضیٝ ایٗ آظٖٔٛ ٘تبیج

 

 غذایی هَاد صٌعت در پٌجن فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج  -21 جدٍل

 ٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت حبقیٝ ؾٛز ذبِم

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 0286/0 2098/2 0528/0 1166/0 ضطیت ثبثت 

 7329/0 -3418/0 0040/0 -0013/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 0303/0 -1859/2 1022/0 -2235/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 1061/0 6253/1 0530/0 0862/0 جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی تفبضُ ٘ؿجت

 1468/2 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 2163/0 ضطیت تكریم : 

 F : 8375/10آٔبضٜ  1964/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٘ؿجت ٔتغیط t بضٜآٔ ٔؼٙبزاضی ؾغح وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ غصایی، ٔٛاز نٙؼت زض پٙجٓ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 20) جسَٚ ٘تبیج

 ٔتغیط ثب ٔتغیط ایٗ ثیٗ ٔؼٙبزاض ی ضاثغٝ ٚجٛز اظ حبوی وٝ ثٛزٜ پصیطـ ٔٛضز ذغبی ؾغح اظ وٕتط جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی
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 ایٗ وٝ ٌطفت ٘تیجٝ تٛاٖ یٔ ،(-22/0) ٔتغیط ایٗ ٔٙفی ضطیت ثٝ تٛجٝ ثب ٕٞچٙیٗ. اؾت ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ی ٚاثؿتٝ

 ٚ ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ٔؿتمُ ٔتغیطٞبی t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح وٝ آ٘جبیی اظ أب. اؾت لطاضثط ٔؼىٛؼ نٛضت ثٝ ضاثغٝ

 ٚاثؿتٝ ٔتغیط ثب ٔتغیط زٚ ایٗ ثیٗ ٔؼٙبزاضی ی ضاثغٝ وٝ ٌیطیٓ یٔ ٘تیجٝ اؾت،% 5 اظ تط ثعضي آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ

 ٔصوٛض ٔسَ وٝ ٌطفت ٘تیجٝ تٛاٖ یٔ زٞس، یٔ ٘كبٖ ضا 14/2 ٔمساض وٝ ٚاتؿٖٛ زٚضثیٗ آٔبضٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٕٞچٙیٗ. ٘ساضز ٚجٛز

 جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز ػسْ ایٗ، ثط ػالٜٚ. ٘یؿت ٕٞجؿتٍی ذٛز ذغبی زاضای

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ پػٚٞف ثب ذبِم، ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٚ

 

 خَدرٍ صٌعت در پٌجن فزضیِ آسهَى اس حاصل ًتایج  -21 جدٍل

 ٔتغیط ٚاثؿتٝ : ٘ؿجت حبقیٝ ؾٛز ذبِم

 ؾغح ٔؼٙبزاضی tآٔبضٜ  ذغبی اؾتب٘ساضز ضطیت ٘بْ ٔتغیط

 2214/0 -2267/1 0489/0 -0600/0 ضطیت ثبثت 

 0722/0 8075/1 0055/0 0100/0 ٘ؿجت ٌطزـ ٔٛجٛزی

 6018/0 -5226/0 1393/0 -0728/0 ٘ؿجت ٔٛجٛزی ثٝ زاضایی جبضی

 0570/0 9145/1 0898/0 1719/0 تفبضُ ٘ؿجت جبضی ٚ ٘ؿجت آ٘ی

 9546/1 زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ : 3565/0 ضطیت تكریم : 

 F : 8789/3آٔبضٜ  2646/0 قسٜ : ضطیت تكریم انالح

  0000/0 ؾغح ٔؼٙبزاضی :

 

 ٔؿتمُ، ٔتغیطٞبی ثطای t آٔبضٜ ٔؼٙبزاضی ؾغح ذٛزضٚ، ٙؼتن زض پٙجٓ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ( 21) جسَٚ ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب

 جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ٔٛجٛزی، ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ وٝ ٔؼٙبؾت ثساٖ ایٗ. اؾت% 5 اظ تط ثعضي

 پػٚٞف ثب ذٛزضٚ، نٙؼت زض فطضیٝ ایٗ آظٖٔٛ ٘تبیج. ٘ساضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ذبِم، ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ

 اؾت. ٕٞؿٛ( 2013) ثطاٖٚ ٚ جیتع تیٕجطِیه، ٌٙجطي، وّیٗ

 

 گیزی یجًِتبحث ٍ  -9

. ثٝ ٕٞیٗ اؾتی ؾٛزآٚضی ٞب ٘ؿجتٞبی ؾٙجف ٔسیطیت ٔٛجٛزی وبال ٚ  ٞسف انّی ایٗ پػٚٞف ثطضؾی اضتجبط ثیٗ قبذم 

 زض اَٚ فطضیٝ آظٖٔٛ اظ حبنُ س. ٘تبیجٔٙظٛض زض ضاؾتبی ضؾیسٖ ثٝ ٞسف پػٚٞف، پٙج فطضیٝ تسٚیٗ ٚ ٔٛضز آظٖٔٛ ٚالغ ق

 پبیٝ ؾٛز لسضت ٚ وبال ٞبی ؾٙجف ٔسیطیت ٔٛجٛزی قبذم ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز اظ حبوی ذٛزضٚ، ٚ زاضٚیی ٔٛاز نٙؼت

 زض زْٚ فطضیٝ آظٖٔٛ ٘تبیج ٕٞچٙیٗ. ٘كس ٔكبٞسٜ ٔؼٙبزاضی ی ضاثغٝ اَٚ، فطضیٝ ثب اضتجبط زض غصایی ٔٛاز نٙؼت زض أب. اؾت

 زض ایٗ. ٞبؾت ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ٚ وبال ٞبی ؾٙجف ٔسیطیت ٔٛجٛزی قبذم ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز اظ حبوی ذٛزضٚ ٙؼتن

 ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی ٘ؿجت ثیٗ تٟٙب ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ایٗ زاضٚیی ٔٛاز نٙؼت زض وٝاؾت  یحبِ

 زْٚ فطضیٝ ثب اضتجبط زض ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ ٌٛ٘ٝ یچٞ ٘یع، غصایی ٔٛاز نٙؼت زض قس. ٔكبٞسٜ ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت

ٞبی  قبذم ثیٗ ٔؼٙبزاض، ی ضاثغٝ ٌٛ٘ٝ یچٞ وٝ زاز ٘كبٖ نٙؼت ؾٝ ٞط زض ؾْٛ فطضیٝ آظٖٔٛ ٘تبیج ایٗ، ثط ػالٜٚ. ٔكبٞسٜ ٘كس

 زض چٟبضْ فطضیٝ آظٖٔٛ ٘تبیج ٙیٕٗٞچ. ٘ساضز ٚجٛز ؾطٔبیٝ نبحجبٖ حمٛق ثبظزٜ ٘ؿجت ٚ ٔٛجٛزی وبال ؾٙجف ٔسیطیت

 وطز؛ اثجبت ضا ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ٚ ٔٛجٛزی ٞبی ؾٙجف ٔسیطیت قبذم ثیٗ ٔؼٙبزاض اضتجبط ٚجٛز زاضٚیی، ٔٛاز نٙؼت

 ٚ ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ثب آ٘ی ٘ؿجت ٚ جبضی ٘ؿجت تفبضُ ٚ ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ تٟٙب ذٛزضٚ، نٙؼت زض وٝ یزضحبِ

 تحّیُ ٘تبیج. قس ٔكبٞسٜ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٞب ییزاضا ٌطزـ ٘ؿجت ثب ٔٛجٛزی ٌطزـ ٘ؿجت ثیٗ تٟٙب صاییغ ٔٛاز نٙؼت زض

 زض ضا ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ٚ ٔٛجٛزی ٞبی ؾٙجف ٔسیطیت قبذم ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز اٌطچٝ ٘یع پٙجٓ فطضیٝ
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 ٘ؿجت ثیٗ تٟٙب ٘یع غصایی ٔٛاز نٙؼت زض ٚ ٘كس ٔكبٞسٜ ذٛزضٚ نٙؼت زض ٔؼٙبزاضی ایٗ أب زاز، ٘كبٖ زاضٚیی ٔٛاز نٙؼت

 .قس ٔكبٞسٜ ٔؼٙبزاض ی ضاثغٝ ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ٚ جبضی زاضایی ثٝ ٔٛجٛزی

 

 پیطٌْادّا -11

 ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثٛزٖ ٔؼٙبزاض ٚ پػٚٞف ٞبی یٝفطض آظٖٔٛ اظ حبنُ ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب 

 ٕٞچٙیٗ ٚ زاضٚیی، ٔٛاز نٙؼت زض ذبِم ؾٛز حبقیٝ ٘ؿجت ٚ ٞب ییزاضا ـٌطز ٘ؿجت پبیٝ، ؾٛز لسضت ثب ٔٛجٛزی

 نٙؼت زض ٞب ییزاضا ثبظزٜ ٘ؿجت ٚ پبیٝ ؾٛز لسضت ثب ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚجٛز

 وٙتطَ ،وبال ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی ثطای ذٛز یعیض ثط٘بٔٝ زض قٛز یٔ تٛنیٝ نٙبیغ ایٗ زضٞب  قطوت ٔسیطاٖ ثٝ ذٛزضٚ،

 لطاض تأثیط تحت ضا قطوت ؾٛزآٚضی تٛا٘س یٔ وبال، ٔٛجٛزی ٍٟ٘ساضی ؾغح زض تغییط. چطا وٝ وٙٙس ِحبػ ضا ثیكتطی

 ..زٞس

 ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثطضؾی نٙبیغ، ثطذی ثط حبوٓ ذبل قطایظ ثٝ تٛجٝ ثب آتی یٞب پػٚٞف ثطای 

 .ضؾس یٔ ٘ظط ثٝ ٔٙبؾت نٙؼت ٞبی ػٌییٚ وطزٖ ِحبػ ثب ؾٛزآٚضی یٞب ٘ؿجت ٚ ٔٛجٛزی ٔسیطیت

 ثىبض ؾطٔبیٝ ثبظزٜ لجیُ اظ) ؾٛزآٚضی ٔؼیبضٞبی ؾبیط ٌطفتٗ ٘ظط زض ثب پػٚٞف، ایٗ ٔكبثٝ پػٚٞكی قٛز یٔ پیكٟٙبز 

 ،ٞب قطوت ؾٛزآٚضی ٚ ٔٛجٛزی ٔسیطیت ؾٙجف ٞبی قبذم ثیٗ اضتجبط ثطضؾی ٔٙظٛض ثٝ ،(ثبظاض افعٚزٜ اضظـ ٚ ضفتٝ

 .ٌیطز جبْا٘ نٙبیغ، تفىیه ثٝ
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