
 

 

 

 

 

 

 

 

 

َلیذ هذیزیت ٍ صٌبیغ هٌْذسی غبلؼبته ت  

7931 سهستبى، 4، ضوبرُ 4دٍرُ   

29 -94صفحبت   

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6452-6242 

www.irijournals.com 
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 چکیدٌ

ٍ بب تسْیل  ضًَذ هیٍ ارتقبی رفبُ ػوَهی  ّب گذاری سزهبیِاس عزیق تخصیص بْیٌِ هٌببغ، هٌجز بِ افشایص ببسدُ  هبلیببسارّبی 

 تَاًذ هیضًَذ. ٍاضح است کِ ػولكزد هٌبسب ببسار را سبب هی ٍر بْزُ ّبی هحیظ، جزیبى هٌببغ بِ ٍجَُ ٍاًتقبل ًقلػولیبت 

یكی اس  ػٌَاى بِببسارّبی سزهبیِ،  یبفتگی تَسؼِاهزٍسُ هیشاى  کِ ًحَی بِپیبهذّبی هثبت بسیبری بزای ػوَم دربزداضتِ ببضذ 

ضَد. گستزش ببسارّب ٍ جزیبى سیبل سزهبیِ بیي ببسارّبی هختلف در اقصی ًقبط جْبى هی ّبی پیطزفت جَاهغ تلقیضبخص

 اس کطَر ایزاى خَدرٍسبسیببسدُ صٌؼت  تأثیزپذیزیّذف ایي تحقیق  ت.ًیش اّویت ایي رکي اقتصبدی را افشٍى سبختِ اس

 هَرداستفبدُرٍش اقتصبدسٌجی  .ببضذهی 7931-39 ّبی سبل( عی ٍ ًزخ ارس الولل بیيببسار، سیستوبتیک ) گبًِ سِ ّبی ریسک

استفبدُ  EVIEWS افشار ًزمّبی تببلَیی است ٍ ّوچٌیي بزای بزآٍرد هذل پژٍّص اس در ایي پژٍّص رٍش رگزسیًَی دادُ

هتغیز بز  ببضذ هیدٌّذُ ریسک ببسار ببسار کِ ًطبى ببسدُ دّذ کِ اثز هتغیز هستقل ٍاریبًسًتبیج تحقیق ًطبى هیاست.  ضذُ

بَرسی  ّبی ضزکتبَرسی هٌفی ٍ هؼٌبدار است ٍ حبکی اس ایي هَضَع است کِ ًَسبًبت ببسدُ ببسار بز  ّبی ضزکتببسدُ 

، اثز هٌفی ٍ هؼٌبداری الولل بیيٍاریبًس ببسدُ کِ اثز هتغیز هستقل  دّذ هیبَدُ است. ّوچٌیي ًتبیج تحقیق ًطبى  تأثیزگذار

بَرسی دارًذ ٍ حبکی اس ایي هَضَع است کِ ضكبف بیي ببسار سزهبیِ ایزاى ٍ ببسار جْبًی بز  ّبی ضزکتبز هتغیز ٍابستِ ببسدُ 

 ػٌَاى بِکِ  ٍاریبًس ًزخ ارسکِ اثز هتغیز هستقل  دّذ هیبَدُ است. ًتبیج تحقیق ًطبى  تأثیزگذاربَرسی ّن  ّبی ضزکت

ّبی بَرسی هٌفی ٍ هؼٌبدار است ٍ حبکی اس ایي هَضَع کتتغییزات ًزخ ارس در ًظز گزفتِ ضذُ است بز هتغیز ٍابستِ ببسدُ ضز

هَاجِ  ثببتی بیرا بب  ّب آى صبدراتبَدُ است، تَلیذ، ٍاردات ٍ  تأثیزگذارّبی بَرسی ّن است کِ ًَسبًبت ببسار ارس بز ضزکت

 ببسدُ ضزکت را کبّص خَاّذ داد. درًتیجِبَرسی را افشایص ٍ  ّبی ضزکتکٌذ ٍ ریسک هی
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