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 ايراق بازدَی ي وامطلًب ي مطلًب بتای با َای پرتفًی بیه یرابطٍ سىجش

 (تُران بُادار ايراق بًرس شیمیایی صىعت: مطالعٍ مًرد) بُادار
 

 2فرشتٍ خًريیه ، 1ی عسگر محمدرضا 

 ضْزری اهام یادگار ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ علوی ّيات عضَ ٍ داًطيار 1

 حسابذاری ارضذ كارضٌاس داًطجَی 2

 

 چکیدٌ

. جاهعِ ی ی پزداسداٍراق بْادار ه یباسدّ پزتفَی ّای با بتای هطلَب ٍ ًاهطلَب ٍ ييب یحاضز بِ سٌجص رابطِ  پژٍّص

. ًوًَـِ پـژٍّص، ضزكتْای پذیزفتِ در بَرس تْزاى را كـِ استبَرس اٍراق بْادار تْزاى  ییايويآهاری ایي پژٍّص صٌعت ض

 یبزا كيتحم يیدادُ ّـای السم جْـت هحاسبِ باسدّی آًْا در دستزس ٍ لابل هحاسبِ باضذ، در ا 1334تـا  1330در دٍرُ 

پژٍّص كِ  یزّايهتغ یفيتَص ّای استفادُ ضذ. ابتذا آهارُ یٍ استٌباط یفيدر جاهعِ اس آهار تَص كيسَاالت تحم یبزرس

 زّايبَدى رفتار هتغ یهٌطم یبزرس یبزا ییستایٍ ا ییاهاً یضذًذ. آسهًَْا اىيب ضَدیه یٍ پزاكٌذگ یهزكش یضاهل پاراهتزّا

احتوال ٍجَد  یبزرس یبزا یدر طَل سهاى ٍ اًجام آسهَى ّوبستگ زّايهتغ یاس رفتار هٌطم ٌاىيضذًذ ٍ پس اس اطو اىيب

آسهًَْا  يیا تی( ٍ ّاسوي اًجام ضذًذ كِ در ًْاوزي)اف ل چاٍ یآسهًَْا ييًَع تخو يييتع ی، بزایًَيدر هذل رگزس یّوخط

 جِيبِ عٌَاى ًت تیداد. در ًْا یبا استفادُ اس اثزات تصادف تایبِ استفادُ اس رٍش پاًل د یرأ یهَرد بزرس یًَيدر هذل رگزس

  (1ًطاى داد4  كيتحم جی. ًتاذیگزد يييتع پژٍّص يیدر ا یسرٍابط هْن هَرد بزر یالتصاد سٌج ليٍ تحل ِیاس تجش یزيگ

( پزتفَی ّای با بتای ًاهطلَب باالتز، باسدّی بيطتزی 2كٌذ.  یه جادیباسدّی بيطتزی را ا التز،با پزتفَی ّای با بتای هطلَب

 كٌذ. یه جادیرا ا

 

 .تْزاى بْادار اٍراق بَرس ضيويایی، صٌعت پزتفَ، باسدّی، ًاهطلَب، بتای هطلَب، بتایَای كلیدی:  ياژٌ
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