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 چکیذُ
ی وؾٛر، عی ٞب ثب٘هافشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس ثز ریغه  زیتأثایٗ تحمیك ثٝ ثزرعی 

 18ٞبی تحمیك حبضز اس تزاس٘بٔٝ پززاسز. زازٜٔی بفتٝیٓ یتؼٕی ٌؾتبٚرٞب، ثب اعتفبزٜ اس رٚػ 1387-1393ی ٞب عبَ
ساسٜا٘س. ثزای   ؽسٜ  یٌززآٚرٚ عبیت رعٕی ثب٘ه ٔزوشی  وؾٛرثب٘ه فؼبَ زر ؽجىٝ ثب٘ىی   چٟبر ؽبذـ، ی ریغه اسزیٌ ٘ا

اِٛفَٛ ٚ عزرعیس  ، ٘غجت ٔب٘سٜ ٔغبِجبت ٔؼٛق، ٔؾىٛنٞب، ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ زارایی
ذـ ٍِبریتٓ ثجبت ٚ پبیساری  اعتفبزٜ ؽسٜ اعت. ٘تبیح حبفُ اس ؽب ٌذؽتٝ ثٝ ٔب٘سٜ تغٟیالت اػغبیی ٚ ٔغبِجبت ٚ

وٝ افشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس ػالٜٚ ثز وبٞؼ ریغه وّی ثب٘ه، ثٝ افشایؼ  زٞس یٔتحمیك ٘ؾبٖ 
زر ی ذاریزٌتأثوٝ ایٗ  زٞس یٔٞبی فزػی تحمیك ٘ؾبٖ ؽٛز. ٕٞچٙیٗ ثزرعی فزضیٝ ثجبت ٚ پبیساری ثب٘ه ٔٙدز ٔی

 زٚراٖ رٚ٘ك التقبزی ثیؾتز اعت.

ٞب، ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ حمٛق یبفتٝ، ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ زارایی زرآٔسٞبی غیزٔؾبع، ریغه، رٚػ ٌؾتبٚر تؼٕیٓ ّای کلیذی: ٍاصُ
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 همذهِ 

التقبزی  ٚ تؼٟس ؽسٜ اختٕبػی ٞبیثغیبر ٟٕٔی ٞغتٙس وٝ ثٝ اخزای فؼبِیت یٞب عبسٔبٖ ٞب ثب٘ه
ٞبی اذیز فٙؼت زر عبَ حبَ  ٗیا . ثبوٙٙس یٞب وٕه ٔ ٚ حتی زِٚت تدبری یٞب تٛعظ افزاز، عبسٔبٖ

ٞبی اِىتزٚ٘یىی اٍ٘یش زر فٙبٚریٞبی حیزتزِیُ تحٛالت خٟب٘ی، تٛعؼٝ ػّٓ ٚ پیؾزفت ثب٘ىساری ثٝ
ثب ا٘ٛاع ٔرتّفی اس  ثب٘ىی ٘ظبْ ٔبِی ٚثٛزٜ اعت.  رٚ رٚثٝیی ٞب چبِؼٚ  ٞب فزفتٚ اعالػبتی، ثب 

ؽٙبعبیی ٚ وٙتزَ ػٛأُ ٔؤثز  ثٛزٜ اعت وٝ اػتجبری ٚ ثبسار ٔٛاخٝ ریغه ٘مسیٍٙی، ٞب ٔب٘ٙسریغه
ثزای ثرؼ ٔبِی ٚ ثب٘ىی پزإٞیت  ،ٞب ٞب ثز عبذتبر ٔبِی ثب٘ه آٖ ٌذاریزِیُ اثز ثز ریغه ثب٘ىی ثٝ

، ٚرٚز رلجبی ٞب ثب٘هعٛ افشایؼ رلبثت زر ثیٗ  ٞب اس یه ٚخٛز آٔسٖ ایٗ ریغه ػّت ثٝ اعت.
ثزای وغت ثبسزٞی ثیؾتز ٚ اس عزف زیٍز  ٌذاراٖ عپززٜغیزثب٘ىی ٚ ایدبز فؾبر اس عٛی عٟبٔساراٖ ٚ 

زر  ٞب غهیرثبؽس. ٚخٛز ایٗ ٘ٛع  ٔی التقبزی یٞب زعتٍبٜ ٚ زر ػٛأُ ٔحیغی ز ٔساْٚیزِیُ تغی ثٝ
 ٞب ثب٘ه ٔؾبع. ٕٞچٙیٗ زرآٔس زٞس یٔرا وبٞؼ  ٞب ثب٘هػّٕیبت ثب٘ىی تٛاٖ زرآٔسسایی ٚ عٛزآٚری 

ی زِٚت ٔجٙی ثز ٞب بعتیعز رلجبی ثب٘ىی ٚ غیزثب٘ىی ٚ ٚزالیّی ٘ظیز ٚر ی اذیز ثٝٞب عبَ٘یش زر 
ٞب ثزای ایٙىٝ ثتٛا٘ٙس ثمب ٚ  ؽزایغی ثب٘ه زر چٙیٗوبٞؼ ٘زخ عٛز تغٟیالت، زر حبَ وبٞؼ اعت. 

ٞبی رٚس، ٘غجت ثٝ تدسیس عبذتبر، رؽس زاؽتٝ ثبؽٙس، ٘بچبر٘س وٝ ثب اعتفبزٜ اس زا٘ؼ ٚ فٙبٚری
 ٞب ثب٘هثٙبثزایٗ  .الساْ ٕ٘بیٙس ؽسٜ وٙتزَٞبی ذسٔبت، افشایؼ وبرایی ٚ پذیزػ ریغه عبسی ٔتٙٛع

رٚس افشٖٚ ٔؾتزیبٖ ثزای ذسٔبت ٔبِی  ٌٛیی ثٝ ٘یبسٞبی چٙیٗ پبعدٚ ٕٞذٛز  ثزای تساْٚ رؽس زرآٔس
حزوت ثٝ ػالٜٚ، ایٗ زیسٌبٜ ٚخٛز زارز وٝ  ٞبی غیزٔؾبع حزوت وٙٙس. ثٝثبیس ثٝ عٕت زرآٔسٔتٙٛع، 

 ٘ٛعب٘بت عٛز ثب٘ه ٚ زرآٔس را وٕتز تٛا٘س یعبسی ٔتٙٛعٔثب تٛخٝ ثٝ تئٛری  ٞبی غیزٔؾبععٕت زرآٔس
 ٞبیفؼبِیتٞب ثٝ عٕت  ز وغت ٚ وبر ثب٘هیوٝ ایٗ تغییی آ٘دب اس. وبٞؼ زٞسٚ ریغه را  وٙس

زر ٕٞیٗ راعتب زر ایٗ  زاؽتٝ ثبؽس،ریغه عیغتٓ ٔبِی  ثزای را پیبٔسٞبی ٟٕٔی تٛا٘س یٔ غیزٔؾبع
٘ظبْ ثب٘ىی  ٞبی غیزٔؾبع ثز ریغه یتفؼبِؽٛز تب پیبٔسٞبی ٌزایؼ ثٝ عٕت  یٔتحمیك عؼی 
 ثزرعی ؽٛز. 

 

 ًظزی ٍ پیطیٌِ تحمیك هباًی
 التیتغٟ یعپززٜ ٚ اػغب بفتیزر اس عزیك وغت عٛز ،ٞب ثب٘هافّی وبروزز  یالزیٔ 80زٞٝ  تب

 غهیرا٘ٛاع  ؼیٞب ٚ افشا ثب٘ه ٗیرلبثت زر ث سیٔتساَٚ( ثٛزٜ اعت. تؾس ی)ثب٘ىسار بٖیثٝ ٔؾتز یٔبِ
 ٞبیتیعٛز فؼبِ ٝیوبٞؼ حبؽ ، ٔٛختبٖیٔؾتز یاس عٛ التیػسْ ثبسپززاذت تغٟ غهیخّٕٝ ر اس
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 ،یٔحٕسعیبط ) ؽسٜ اعت ٞب آٖ بسی٘ ٔٛرز ٝیعزٔب تیوفب ؼیٚ زر ػیٗ حبَ افشا یثب٘ىسار یعٙت
  حبَ زر یوؾٛرٞب ضٜیٚ ٚ ثٝ یفٙؼت یزر وؾٛرٞب زیاذ یٞب زٞٝ یثب٘ى یٞب ٚلٛع ثحزاٖ ٗی(. ٕٞچ1391ٙ
ػٛأّی اس ٚ  یٞب، روٛز التقبز ثب٘ه ؼٛقٔغبِجبت ٔ ؼیٞب، افشا ٕٞچٖٛ فزار عپززٜ یّیثٝ زال ،تٛعؼٝ

 یوبرٔشزٞبی فؼبِیتثٝ عٕت ٚ  ی ٕ٘ٛزٜزٚر فزف یٌذارٝیٞب اس عزٔب ثبػث ؽس وٝ ثب٘ه ایٗ لجیُ
 .وزز زییٞب تغ ثب٘ه یٔسَ وغت ٚ وبر ٚ زرآٔس تیتزت ٗیثس ٚ وٙٙس وتحز ،زارز یوٕتز غهیوٝ ر

ٞب  ثبػث ؽس وٝ ثب٘ه ی )ٔؾبع(وبٞؼ زرآٔس عٙت ٗیٚ ٕٞچٙ یاػتجبر غهیر ؼیافشا ٍزیز  ػجبرت ثٝ
عبسی را  ٔتٙٛع تٛاٖ یٚالغ ٔ زاؽتٝ ثبؽٙس. زر یؾتزیعبسی زرآٔس تٛخٝ ث ٚ ٔتٙٛع غهیر تیزیثٝ ٔس

. ز٘سیٌیاس آٖ ثٟزٜ ٔ بفتٝی تٛعؼٝ یٞب ٕ٘ٛز وٝ ثب٘ه لّٕساز غهیر تیزیٔس ٗیػٙٛاٖ اثشار ٘ٛ ثٝ
 ٕتثٝ ع «ٔؾبعزرآٔس »ثب  ییٞب تیا٘تمبَ ٚ حزوت اس فؼبِ دٝیػٙٛاٖ ٘ت ٞب ثٝ ثب٘ه تیعبسی فؼبِ ٔتٙٛع

ؽٛز )عیبط ٔحٕسی،  یٔ بٖیزٚ ٘ٛع زرآٔس، ث ٗیاس ا یجیتزو بی «ٔؾبعزیغ زرآٔس»ثب  ییٞب تیفؼبِ
1391). 

اس زرآٔس  ایثٟزٜغیززر عَٛ زٚ زٞٝ ٌذؽتٝ، زرآٔس  وٙٙس وٝثیبٖ ٔی (2001) 1رٚال٘سٚ  یبً٘ زی
ثٝ  ایثٟزٜغیز ٘غجت زرآٔس پیؾی ٌزفتٝ اعت. (ٞبی تدبری یه ػزفٝ رؽس ثزای ثب٘ه ػٙٛاٖ )ثٝ ایثٟزٜ
ایبالت تدبری  ٞبی ثب٘هثزای  ،(ایزرآٔس غیزثٟزٜ ػالٜٚ ثٝ)زرآٔس ذبِـ ثٟزٜ  زرآٔس ػّٕیبتی وُ

 .(2004، 2اعت )اعتیزٚ یبفتٝ افشایؼ زرفس 43 ثٝ زرفس 25س ا ،1984-2001زر عَٛ زٚرٜ  ٔتحسٜ
 زرفس 41 ثٝ زرفس 26اس  ،1989-1998تدبری زر ارٚپب زر عَٛ زٚرٜ  ٞبی ثب٘هایٗ ٘غجت ثزای 

 7/10ٞبی ٞٙس، ایٗ ٘غجت اس  ثزای ثب٘هٕٞچٙیٗ  ؛(2008، 3ِپتیت ٚ ٕٞىبراٖ) اعت یبفتٝ افشایؼ
ثزای  ( 2014ٚ، 4ٌٛالتیاعت )وٛٔبر ٚ  رعیسٜ 2007 عبَ زرفس زر 62/21 ثٝ 1992عبَ  زر زرفس
، ثٝ تزتیت 2002زرآٔس ػّٕیبتی ٚ وُ زارایی زر عبَ  ثٝ وُثسٖٚ ثٟزٜ  زرآٔسچیٙی ٘غجت  ٞبی ثب٘ه

 زرفس 3/20زرفس ٚ  60/0ٝث تزتیت ثٝ  ٞب ٘غجتایٗ  2012زر عبَ وٝ زرفس  ثٛزٜ اعت  15زرفس ٚ  7/6
 .(2015، 5ثیبٖ ٚ ٕٞىبراٖ)ًِٛ٘ اعت  رعیسٜ
 ،وؾٛر 101 ٞبی ثب٘هاس  إِّّی ثیٗزر یه ٕ٘ٛ٘ٝ  زاز٘س وٝ٘ؾبٖ  (2010) 6سیٍٙبوب٘ت ٚ ٞٛ 

زر  زرفس 8 3ٝ ث 1999 زرفس زر عبَ 33/0وُ زرآٔس ػّٕیبتی اس  ٔتٛعظ عٟٓ زرآٔس ثسٖٚ ثٟزٜ اس
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ٞبی  ٘هثبوٝ زٞس ٘ؾبٖ ٔیٞب آٔبر ایٗ(. 2015، 1)ییّسریٓ ٚ وبعٕٗ افشایؼ یبفتٝ اعت 2007عبَ 
 وٙٙس. ٔیٔٙبثغ زرآٔسی ذٛز را ز٘جبَ  عبسی ٔتٙٛعتؼسیُ عبذتبر زرآٔسی ٚ  ،تدبری

ثب٘ه  ٌذاراٖ لبٌٖ٘ٛزاٖ ٚ  ؽٛاٞس، ایٗ ثبٚر عٙتی زر ٔیبٖ ثب٘ىساراٖ، تحّیُ حٕبیت  ػسْ ثب ٚخٛز
زِیُ  ثٝ٘ٛعب٘بت زرآٔسی ثب٘ه را تٛا٘س ٔی ،ثب٘ه زرآٔسٚخٛز زارز وٝ ایٗ رٚ٘س ثّٙسٔست زر تزویت 

(. 2001یبً٘ ٚ رٚال٘س،  زی) زٞس وبٞؼ  ،ای ثٟزٜزرآٔس  ٘غجت ثٝ ای ثٟزٜزرآٔس غیزثجبت ثٛزٖ ثب
تٛا٘س ٘ٛعب٘بت عٛز ٔی عبسیٔتٙٛع ثٝ تئٛری ثب تٛخٝات وٝ تغییز، ایٗ زیسٌبٜ ٚخٛز زارز ػالٜٚ ثز ایٗ

  .سٞسثثب٘ىی ٚ زرآٔس را وٕتز وٙس ٚ ریغه را وبٞؼ 
 زر یهزرٌیزی ٚ ٔؾبروت ؽزوت را  عٛروّی ثٝعبسی ٔحقَٛ تٙٛعٔ، ازثیبت ٘ظزی عجك

فٙؼت ثب٘ىساری، زر . ؽٛز دز ثٝ وبٞؼ ریغه تٛا٘س ٔٙایٗ أز ٔیوٝ  زٞس ٔیفؼبِیت ذبؿ وبٞؼ 
ٔٙدز ثٝ  راٞجززایٗ  زر ٚالغ  ،٘ساٜ وبرٔشزی ثٝ ایٗ أز رعیس ٞبی فؼبِیتٌغتزػ  ٚعیّٝ ثٝ ٔؤعغبت

 زرآٔس ٚ ٚ ایدبز ثجبت زر وبٞؼ ریغه ثزایٞب  ؽٛز ٚ ثٝ ثب٘هٔیٙٛع ثیؾتز زر ٔٙبثغ زرآٔسی ایدبز ت
 (.2009، 2)ثٛػ ٚ ویه وٙسٔیعٛز وٕه 

ٞب وٕه  ٚ زرآٔس ثب٘ه٘ٛعب٘بت عٛز ثٝ وبٞؼ  تٛا٘س یٔ ایثٟزٜی غیززرآٔسٞب زٚیاعت سٌبٜیز اس
٘غجت ثٝ  یا ثٟزٜزیغ یزرآٔسٞبچٖٛ  ٍزیز  ػجبرت ثٝ ،سرا وبٞؼ زٞ غهیر ٗیٚ ٕٞچٙ ٙسو

ثز  ؾتزیث یاتىب ٗیثٙبثزا زار٘س،وبر  ٚ وغت یوّ ظیثٝ ؽزا یوٕتز بریثغ یٚاثغتٍ یاثٟزٜ یزرآٔسٞب
ٕٞچٙیٗ  .(2004، زٚی)اعت زٞسٞب را وبٞؼ ٔی ٘ٛعب٘بت عٛز ٚ زرآٔس ثب٘ه ی،ا ثٟزٜزیغ یزرآٔسٞب

 ثزای ارٚپب اتحبزیٝ ػضٛ ؽسٜ رٚی وؾٛرٞبی  ا٘دبْ ٔغبِؼبت ثب تٛخٝ ثٝ ،(2000) ارٚپب ٔزوشی ثب٘ه
 پٛیبتزیٗ اس یىی ػّٕیبتی، زرآٔس اس ثرؼ ایٗ اذیز ٞبیزر عبَ وٝ وٙس یٔ ، ثیب1989ٖ-1998 زٚرٜ

 ٕٞچٙیٗ اعت. وززٜ ثبسی ٞب ثب٘ه عٛزآٚری رؽس زر ٟٕٔی ٘مؼ ثٟزٜ، ثسٖٚ زرآٔس ثٛزٜ ٚ ٞب ثرؼ
 ایبالت ٔتحسٜ ثٝ ٘غجت ارٚپب زر را ثیؾتزی ٘ٛعب٘بت ایثٟزٜ ذبِـ زرآٔس ٔٛرز ثزرعی، زٚرٜ ثزای
 ضزیت تٛعظ ؽسٜ ٌیزی ا٘ساسٜ)تزی  پبییٗ ٘ٛعب٘بت ثٟزٜ ثسٖٚ زرآٔس وٝ زر حبِی اعت، وززٜ ثجت

 (.2008 ،3چی اٚراسٚ ٚ ٕٞىبراٖ) زاؽتٝ اعت ایبالت ٔتحسٜ ثٝ ٘غجت ارٚپب زر( تغییزات
ٞبی ٔجتٙی ثز ٞب اس فؼبِیت اػتمبز ثز ایٗ ثٛز وٝ تغییز زرآٔس ثب٘ه 1990 ٞبی عبَزر  عٛروّی ثٝ
ٚ ذسٔبت خسیس، ٘ٛعب٘بت زرآٔس را  ٌزی ثٝ عٕت ٔحقٛالت ٚ ذسٔبت ٔبِی ٔجتٙی ثز وبرٔشزٚاعغٝ

ٞبی ثزذی اس ٔغبِؼبت حبوی اس آٖ اعت وٝ أب یبفتٝزٞس. وبٞؼ ٔی عبسیتٙٛعٔ ٔشایبیاس عزیك 
                                                           
1
 Yildirim & Kasman 

2
 Busch & Kick 

3
 Chiorazzo et al. 
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ٞب ؽٛز. ثزای  ٔٙدز ثٝ افشایؼ ٘ٛعب٘بت ٚ ریغه ثب٘هی ٕٔىٗ اعت ا آٔس غیزثٟزٜافشایؼ عٟٓ زر
1یبً٘ ٚ رایظ زی ،ٔثبَ

ثب عٛز ثبالتز ٕٞزاٜ  ٔؼٕٛالًزرآٔس ثسٖٚ ثٟزٜ  خشئیوٝ افشایؼ  زریبفتٙس 
ٕٞچٙیٗ  (.2014، 2وٙس )ِی٘ٛعب٘بت سیبزی را زر عغح زرآٔس ثب٘ه ایدبز ٔی، زر ػیٗ حبَاعت، أب 

٘ٛعب٘بت  ای ثٟزٜغیززٞٙس وٝ ثٝ عٝ زِیُ ٕٔىٗ اعت زرآٔس ( ٘ؾبٖ ٔی2001) ٚ رٚال٘س یبً٘ زی
 یٔجتٙ یٞبتیحبفُ اس فؼبِ یزرآٔسٞب ثجبتی ٚ ٘بپبیساریثی ٙىٝی٘رغت ا. زرآٔس ثب٘ه را افشایؼ زٞس

ثب٘ه زر  -یٔؾتز ٗیرٚاثظ ث زایحبفُ اس ثٟزٜ ثبؽس، س یاس زرآٔسٞب ؼیثز وبرٔشز ٕٔىٗ اعت ث
 یٞبتیاس فؼبِ یبریزر ثغ ،ػٙٛاٖ ٔثبَ ثٝ)اعت اس اعتحىبْ ثیؾتزی ثزذٛرزار  یعٙت یوغت ٚ وبرٞب

 زْٚ، تٛا٘ٙس ثب وٕتزیٗ ٞشیٙٝ ثب٘ه عزف ٔؼبّٔٝ ذٛز را تغییز زٞٙس(. ٔی بٖیٔؾتز ،وبرٔشز ٔحٛر سیخس
ػٙٛاٖ  زٞس )ثٝ ؼیرا افشا ثبثت یٞبٙٝیٞش یعٛر لبثُ تٛخٟ تٛا٘س ثٝیٌغتزػ ذسٔبت وبرٔشز ٔحٛر، ٔ

 دبزیٔحٛر ا التیراثغٝ تغٟ هیوٝ اٌز  ی(، زر حبِیٚ ٔٙبثغ ا٘غب٘ یزر تىِٙٛٛص یٌذارٝیعزٔب ،ٔثبَ
زر چبرچٛة یه راثغٝ . ثٙبثزایٗ ثٛز اٞسثٟزٜ ذٛ یٞبٙٝیٚاْ اضبفٝ، ٞش هی ٙٝیؽسٜ ثبؽس، تٟٙب ٞش

وٝ ثب  ٔتغیز اعتٞبی خشء ٞشیٙٝ ،ٚاْ ثیؾتز یب پززاذت ثزای تِٛیس ٔٛرز٘یبسافّی  ٞشیٙٝ، زٞی ٚاْ
ٔحقٛالت ٔجتٙی ثز  ٞشیٙٝ ارائٝ وٝ زر حبِی ،ٚ وٙتزَ اعت ُیلبثُ تمّ التیتغٟ شاٖیتٛخٝ ثٝ ٔ

اس ؽسٜ ٘سارز ) ٝئثب حدٓ ذسٔبت ارا یااعت وٝ راثغٝٞبی ثبثت یب ؽجٝ ثبثت وبرٔشز اس ٘ٛع ٞشیٙٝ
 وبرٔشزٔجتٙی ثز  ٞبی فؼبِیتثغیبری اس  ایٙىٝ عْٛ ر(.٘یزٚی وب ٌذاری زر فٙبٚری ٚ لجیُ عزٔبیٝ

ٔٛخت رعیسٖ ثٝ  أز ٗیاعت وٝ ا یوٕتز ی٘ظبرت ٝیعزٔب بسٔٙسی٘ای ٞبی ثٟزٜ ٘غجت ثٝ فؼبِیت
ی ثب٘ه زر زرآٔسٞب یؾتزی٘ٛعب٘بت ث ایٗ ٔٛرز ٕٔىٗ اعتٚ  ؽٛزٔی یاس اٞزْ ٔبِ یثبالتز ٔیشاٖ

وٝ  بفتٙسزعت ی یؽٛاٞس تدزثثٝ ٚ رٚال٘س  بً٘ییزر ٚالغ، ز .(2001 ٚ رٚال٘س، بً٘یی)زایدبز وٙس 
 زٞس.یٔ ؼیافشا ىبیثشري آٔز یٞب ٘ٛعب٘بت را زر ثب٘ه ،ثٟزٜ ثسٖٚ یٞبتیثز فؼبِ ٝیتى ٞسزی٘ؾبٖ ٔ

 زر ذقٛؿ ثٝ ٞب، ثب٘هریغه  وٙٙسٜ تؼییٗازثیبت ٘ظزی ٔٛخٛز ثزای ثزرعی ػٛأُ ثب ایٗ حبَ 
 عٛ یهاس  .رٚ اعت رٚثٝثب زٚ ٔؾىُ  ٞب، ثب٘هرٚی ریغه ثز ای ثٟزٜآٔس غیزراثغٝ ثیٗ اثز زر ثزرعی

ٔتضبزی  ٞبی ثیٙی پیؼتحمیمبت اغّت ٘تبیح ٚ  ٞب، فزضیٝ٘جٛزٖ یب ٘بٍٕٞٛ٘ی  فزز ٔٙحقز ثٝ زِیُ  ثٝ
 ٞب ثب٘ه، ا٘سوززٜثزرعی ( 2007) 4ٚ ٚاچتُ 3ٞبعّٕبٖ وٝ عٛر ٕٞبٖ ،س عٛی زیٍزا زٞٙس. ٔیرا ارائٝ 

، ٔفْٟٛ ٚ ٔؼٙی ٔغبِؼبت لجّی ثز اس ایٙزٚزار٘س.  یٔتفبٚت رٞبیتحت تٙظیٕبت ٟ٘بزی ٔتفبٚت، رفتب
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3
 Haselmann 

4
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زر حبَ وؾٛرٞبی  ثب٘ىی زر ٞبی ٘ظبْٕٔىٗ اعت ثٝ  یبفتٝ تٛعؼٝثب٘ىی اس وؾٛرٞبی  ٘ظبْرٚی 
 ٞدسٜ (1994) 1ٚاِتزس ٚ ٔثبَ، عب٘سرس  ػٙٛاٖ (. ث2015ٝییّسریٓ ٚ وبعٕٗ، لبثُ تؼٕیٓ ٘جبؽس ) تٛعؼٝ 

ٔٛرز  پززاذتٝ ثٛز٘س، ثز رٚی وبٞؼ ریغه ایثٟزٜغیز ٞبی فؼبِیت تأثیزثزرعی  ثٝ وٝ را تحمیمی
 پبعد ٔٙفی ٚٔٛرز  6ٔثجت،  ٔٛرز پبعد 9 زر ایٗ تحمیمبت عی وٝ٘تیدٝ ٌزفتٙس ٚ  زازٜٔغبِؼٝ لزار 

تٟٙب راٜ  ،ثٙبثزایٗ ثب تٛخٝ ثٝ چبِؼ ٔذوٛر (.2002حبفُ ؽسٜ اعت )اعیتزٚ، ٘تیدٝ ٔرتّظ ٔٛرز  3 زر
 اعت. تدزثی ٚ تحّیُ تدشیٝ  اعتفبزٜ اس ،ٞب ثب٘هرٚی ریغه  ثز غیزٔؾبع زرآٔسٞبی اثزثزای تؼییٗ 

 

 پیطیٌِ تحمیك
زر ایٗ ثرؼ ثٝ ثزرعی چٙس تحمیك زاذّی ٚ ذبرخی ٔزتجظ ثب ٔٛضٛع تأثیز افشایؼ عٟٓ زرآٔس غیزٔؾبع 

 پززاسیٓ.ثز ریغه ثب٘ىی ٔی

ػٛأُ  ،1362-1380 ( ثب اعتفبزٜ اس یه ٔسَ ذغی رٌزعیٛ٘ی ثزای زٚرٜ سٔب٘ی1386ثبلزی )
ٞبی ایٗ  یبفتٝ .زاز لزار ٚ تحّیُ یٝ عٛزآٚری ثب٘ه رفبٜ وبرٌزاٖ را ٔٛرز تدش ثز وٙٙسٜ تؼییٗ ٚ ٔؤثز

ثزای عٛزآٚری  زار ٔؼٙی یٌزٞب غییىی اس تٛس ،ٞب زٞس وٝ ٔسیزیت وبرای ٞشیٙٝ تحمیك ٘ؾبٖ ٔی
عٛزآٚری ثز  زار ٔؼٙی یزتأث ٘یشٔسیزیت تؼٟسات  ٞبی وٙتزِی ٚ ثبالی ثب٘ه اعت. ػالٜٚ ثز آٖ زارایی

رؽس التقبزی ٘یش اثز ٔثجتی ثز عٛزآٚری ثب٘ه زارز ٚ اس عزف زیٍز  ،زار٘س. زر ٔیبٖ ػٛأُ ثیزٚ٘ی
 .اثز ٔؼىٛعی ثز عٛزآٚری زاؽتٝ اعت ،یٗیزاری پب ٔؼٙی عغح٘زخ تٛرْ ثب 
ٞب ثب اعتفبزٜ اس  ( زر تحمیك ذٛز ثب ػٙٛاٖ، ٔسیزیت ریغه اػتجبری زر ثب٘ه1389یمیٙی )

ی اػتجبری ٔؾتزیبٖ پززاذت. ثٙس رتجٝثز  ٔؤثزیزپبرأتزیه، ثٝ ثزرعی ػٛأُ ٚ غی پبرأتزیه ٞب رٚػ
ب٘ه التقبز ٘ٛیٗ ثب اعتفبزٜ اس رٌزعیٖٛ پزٚ٘سٜ تغٟیالتی ٔؾتزیبٖ حمیمی ث 147ٚ تحّیُ  یٝ تدش

ٞبی فززی ٔؾتزیبٖ ٚ ریغه اػتجبری راثغٝ ، ٘ؾبٖ زاز وٝ ثیٗ ؽبذـCARTاٍِٛریتٓ الخیت ٚ 
 زار ٚخٛز زارز.  ٔؼٙی

ثزای ٞب  ذٛز راثغٝ ریغه اػتجبری را ثب ٔغبِجبت ٔؼٛق ثب٘ه تحمیك( زر 1390ٞٙزی ٟٔز )
٘تبیح تحمیك  ٔٛرز ثزرعی لزار زاز. 1388  تب 1381 زٚرٜ عی زر ؽسٜ ٚ ذقٛفی زِٚتی ثب٘ه ٞؾت

 ٘غجت زارایی، ثٝ وُ تؼٟسات ٘غجت ٔؼٛق، ٔغبِجبت رؽس رؽس التقبزی، ٞبیٔتغیز ٘ؾبٖ زاز وٝ

 یزٌذارتأث اػتجبری ریغه ثز ،تغٟیالتٚ  ٔؼٛق ٔغبِجبت ثٝ وُ رؽس تِٛیسی ٞبیثرؼ تغٟیالت

                                                           
1
 Saunders & Walters 
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 ٘غجتٚ  تغٟیالت ثٝ وُ تِٛیسی یبٞثرؼ تغٟیالتی ٘غجت ،التقبزی رؽس ثیٗ . ٕٞچٙیٗثبؽٙسٔی

 .زارز ٚخٛز زاری یٔؼٙ راثغٝ اػتجبری ریغهٞب ثب زارایی ثٝ وُ تؼٟسات
ٞبی زِٚتی ٚ  ای ثٝ ثزرعی ػٛأُ ٔؤثز ثز عٛزآٚری ثب٘ه( زر ٔغبِؼ1391ٝؽبٞچزا ٚ خٛسزا٘ی )

ٔجتٙی ثز رٚػ ٌؾتبٚرٞبی  ،1380-1388 عی زٚرٜ ،ٞبی پبُ٘ذقٛفی زر ایزاٖ ثب اعتفبزٜ اس زازٜ
ٞب ٚ  ثیٗ عٛزآٚری ثب٘ه یزذغیپززاذتٙس. ٘تبیح تحمیك حبوی اس آٖ ثٛز وٝ یه راثغٝ غ یبفتٝ یٓتؼٕ

 ایٗ ،یٝزاری تٛاٖ زْٚ ٘غجت عزٔبثب تٛخٝ ثٝ ضزیت ٔٙفی ٚ ٔؼٙیٕٞچٙیٗ ٚخٛز زارز.  یٝ٘غجت عزٔب
زر ٔمبزیز اِٚیٝ ٔٛخت افشایؼ زر عٛزآٚری ؽسٜ ٚ ٞز  یٝوٝ افشایؼ ٘غجت عزٔب زعت آٔس ٘تیدٝ ثٝ

 .ؽٛز یٞب ٔ آٚری ثب٘هثبػث وبٞؼ عٛز ،رٚز چٝ ایٗ ٘غجت افشایؼ یبثس ٚ اس حس ٔبوشیٕٓ آٖ فزاتز 
ثب٘ه را زر عی زٚرٜ  15ارتجبط ػٛأُ والٖ التقبزی ٚ ریغه اػتجبری ( 1391ؽؼزی ٚ ٘بزری )

زاز٘س. ٘تبیح حبفُ اس  لزار یثزرع ٔٛرز یٞبی التقبزعٙدثب اعتفبزٜ اس رٚػ، 2138-8138سٔب٘ی 
ثیٗ ٘زخ رؽس التقبزی، ٘زخ تٛرْ، ؽبذـ لیٕت عٟبْ، ٘زخ ارس ٚ ریغه  ،زٞس٘ؾبٖ ٔی تحمیك

ٔٙظٛر  ثب٘ىی ثٝ ٘ظبْزاری ٚخٛز زارز. ثٙبثزایٗ ٔسیزاٖ ٚ ٘بظزاٖ ٔؼٙی ٚ ٞب ارتجبط ٔثجت اػتجبری ثب٘ه
ٞبی اػتجبری ٚ لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات ٘بظز ثز  تزر تسٚیٗ عیبع ثبیغت یٔ ٞب، وبٞؼ ریغه اػتجبری ثب٘ه

 .ٞب ٚ ٔؤعغبت اػتجبری، ػٛأُ والٖ التقبزی ٔؤثز ثز ریغه اػتجبری را ِحبػ ٕ٘بیٙس ثب٘ه
ثب٘ه  11را رٚی ثبسزٜ  غیزٔؾبعٞبی فؼبِیت تأثیز تحمیمی( زر 1391ٚ یبری فزز ) ُزلیمی اف

ثب اعتفبزٜ اس ضزیت ٕٞجغتٍی  ،2011تب  2006ثب٘ه ذقٛفی ایزاٖ زر عَٛ زٚرٜ  6زِٚتی ٚ 
 ٙسػجبرتایٗ تحمیك  زر ٔتغیزٞبی ٚاثغتٝ رٌزعیٖٛ ثزرعی وزز٘س. ٚ تحّیُ  تدشیٕٝٞچٙیٗ  پیزعٖٛ ٚ

ؽبُٔ  تحمیك ٞبی ٔغتمُٕٞچٙیٗ ٔتغیز .ٚ ریغه ْثبسزٜ عزٔبیٝ، ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟب ،اس
٘تیدٝ  .ٞغتٙستدبری  ٞبیزرآٔس ٚ (NETزرآٔسٞبی تدبری )اس  ی غیزٔؾبعزرآٔسٞبتفبضُ عبیز 

زار زارز، زر ٌذاری راثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙیثب ثبسزٜ عزٔبیٝ NETٔسَ اَٚ  وٝ زر زٞس ٔی٘ؾبٖ ٞب ثزرعی
 زرآٔسٚ  NETزاری ٘سارز. زر ٔسَ زْٚ  ٌذاری راثغٝ ٔؼٙی ثبسزٜ عزٔبیٝوٝ زرآٔس تدبری ثب٘ه ثب  حبِی

ٚ زرآٔس  NETراثغٝ ٔثجت زارز ٚ زر ٟ٘بیت زر ٔسَ عْٛ  ْثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبتدبری ثب 
 زاری زار٘س. تدبری ثب ریغه راثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی

 یا تزاس٘بٔٝزیغ یٞب تی٘مؼ ٌغتزػ فؼبِ یبثیارس، ذٛز تحت ػٙٛاٖ تحمیك( زر 1391ٔفتٖٛ ) یػجبز
زر   تزاس٘بٔٝ ذبرج اس یٞب تی٘مؼ فؼبِ یبثیثٝ ارس ،زاٖیا یٞب زر ٘ظبْ ثب٘ى ٚ ػّٕىزز ثب٘ه غهیثز ر

 زٚرٜ یع زاٖیزر ا یقٚ ترق یثب٘ه تدبر 12ٚ ػّٕىزز  غهیثز ر ی٘مؼ عتب٘سٜ ثب٘ى ٗییتؼ
ػّٕىزز ٚ  یٞب ثز ؽبذـ ذبرج اس تزاس٘بٔٝ یٞب تیاثز ِحبػ فؼبِ یثزرع یثزا پززاذتٙس. 1388-1384
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 حی. ٘تبؽسٜ اعتاعتفبزٜ  هی٘بپبرأتز یٔسَ ٔزس ٗی٘بٔتٛاسٖ ٚ ٕٞچٙ پبُ٘ ٞبی زازٜاس ، غهیر
تٟٙب عغح ػّٕىزز ٚ   ٘ٝ یا تزاس٘بٔٝذبرج اس  یٞب تیبِفؼ زر ٘ظز ٌزفتٗ ،زٞس ی٘ؾبٖ ٔ مبتیتحم

 ،یعٛروّ ز٘جبَ زارز. ثٝ زٚرٜ ثٝ یٞب را ع ثب٘ه یثٙس رتجٝ زییثّىٝ تغ ،زٞس یٔ زییٞب را تغ ثب٘ه غهیر
ػسْ تٛخٝ ثٝ  ٍز،یٔٛخٛز اعت ٚ اس عزف ز بتیغبِت زر ازث سٌبٜیز تیتمٛ بٍ٘زیآٔسٜ ث  زعت ثٝ حی٘تب

ٚ ٕٔىٗ اعت  ؽٛز یٔ غهیٚ ر یاس عتب٘سٜ ثب٘ى ی٘بزرعت زیثبػث تفغ یا تزاس٘بٔٝزیغ یٞب تیفؼبِ
 ثزآٚرز وٙس. یفٛرت ٘بزرعت ٞب را ثٝ ثب٘ه یثٙس ػّٕىزز ٚ رتجٝ
ثب٘ه ذقٛفی ٚ  16ٞبی ٔبِی ٞبی فٛرتثب اعتفبزٜ اس زازٜ( زر تحمیك ذٛز 1394ٔظفزی )

ٞبی ٔذوٛر زر ثبسٜ  زرآٔس ثز ؽبذـ ریغه ٚ ثبسزٜ ثب٘ه عبسی ٔتٙٛعزِٚتی ایزاٖ، ثٝ ثزرعی تأثیز 
ٔٙبثغ  عبسی ٔتٙٛع وٝ ؽبذـ زٞس٘تبیح تحمیك ٘ؾبٖ ٔی( پززاذت. 1393تب  1384عبِٝ ) 10سٔب٘ی 

ٞب زر عَٛ زٚرٜ ٔٛرز ثزرعی ٘سارز. زر  ٞبی ػّٕىزز ثب٘هٞب، تأثیز ٔثجتی ثز ؽبذـ زرآٔسی ثب٘ه
ٔٙبثغ زرآٔسی، عجت وبٞؼ ثبسزٜ  عبسی ٔتٙٛعٞبی ثزآٚرز ؽسٜ، افشایؼ حمیمت ثز اعبط ٘تبیح ٔسَ

ریغه زارایی ٚ ثٝ  ؽسُٜ یتؼسزارایی ٚ ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛخت ثستز ؽسٖ ثبسزٜ 
حمٛق فبحجبٖ عٟبْ ؽسٜ اعت. أب زر ٔسَ ریغه اػتجبری ؽزایظ ثٝ ٘حٛی اعت وٝ افشایؼ 

ٞب ؽسٜ ٚ اس ایٗ ٘ظز زارای تأثیز ٔثجتی ثز ؽبذـ  ٔٛخت وبٞؼ ریغه اػتجبری ثب٘ه عبسی ٔتٙٛع
  ریغه اػتجبری ثٛزٜ اعت. 

 ٚ تحّیُ  تدشیٝریغه:  س ثب٘ه ٚعبذتبر زرآٔ ،ثب ٔٛضٛع تحمیمی زر (2008) ِٖپتیت ٚ ٕٞىبرا
ثزای  ،زرآٔس عبسی ٔتٙٛعزرخٝ ثبسزٜ  ٚ ٞبی ارٚپبیی، ثٝ ثزرعی راثغٝ ثیٗ ریغه ثب٘ه تدزثی اس ثب٘ه

ثٝ ٔیشاٖ زارایی، پززاذتٙس. زر ایٗ تحمیك ثب تٛخٝ  1996-2002ی سٔب٘ عی زٚرٜ ییثب٘ه ارٚپب 734
ٞبی زرن ثٟتز ٘مؼ اخشای فؼبِیت ثزایٕٞچٙیٗ  ؽس٘س. تمغیٓ وٛچه ٚ ثشري  زٚ زعتٝٞب ثٝ  ثب٘ه
. ؽستمغیٓ  وبرٔشزیٞبی ٞبی تدبری ٚ فؼبِیتفؼبِیت زٚ زعتٝ٘یش ثٝ ای ثٟزٜٔس غیزآ، زرایثٟزٜغیز

ای ثب ریغه ثبالتز ٕٞزاٜ غیزثٟزٜ ٞبیوٝ اتىبی ثبالتز رٚی فؼبِیت زٞس ٔی٘تبیح تحمیمبت ٘ؾبٖ 
 ٔرقٛفبًٞبی وٛچه ) ثزای ثب٘ه ٔؼٕٛالًای ٚ ریغه ثٟزٜغیز اعت. ٕٞچٙیٗ راثغٝ ٔثجت زرآٔس

ایدبز  وبرٔشزی ٞبی اس فؼبِیت، ٔیّیٖٛ یٛرٚ( 1ٞب وٛچه ثب ٔدٕٛع زارایی وٕتز اس  ثزای ثب٘ه
  .ؽٛز ٔی

ای زر ریغه ثب٘ه ٚ زرآٔس غیزثٟزٜ ،تحت ػٙٛاٖ تحمیمی( زر 2012) 1ٞسایت ٚ ٕٞىبراٖ
، 2002-2008 ٚ ریغه زر عَٛ زٚرٜ زرآٔس عبسیتٙٛعٔثٝ ثزرعی راثغٝ ثیٗ  ،ثب٘ىساری ا٘سٚ٘شی

                                                           
1
 Hidayat et al. 
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، رٚی ریغهثز  ای ثٟزٜٔس غیزآزر تأثیزثزای ثزرعی  تحمیكثب٘ه تدبری پززاذتٙس. زر ایٗ  112ثزای 
 ثٟتزثزای زرن  ٕٞچٙیٗ ٘س.ؽسزعتٝ وٛچه ٚ ثشري تمغیٓ  زارایی ثٝ زٚ ثٝ ٔیشاٖ تٛخٝ ثبٞب  ثب٘ه
ٞبی فؼبِیت ٞبی تدبری ٚفؼبِیتثٝ زٚ ثرؼ  ایٞبی زرآٔس ثسٖٚ ثٟزٜ، زرآٔس غیزثٟزٜتفؼبِی ٘مؼ

 ٟٔٓ زر ثب٘ه یه ػبُٔ ثغیبر ا٘ساسٜ زٞس وٝ٘ؾبٖ ٔی ٞب ٚ تحّیُ تدشیٝ . ؽس٘س تمغیٓ وبرٔشزی
 راثغٝزعت آٔسٜ،  عجك ٘تبیح ثٝ. اعتای ثب ریغه ثب٘ه ثٟزٜغیز ٞبی زرآٔسارتجبط فؼبِیت ٘ٛع تؼییٗ
وٝ ایٗ  زار اعت، زر حبِی ٚ ٔؼٙیٞبی وٛچه ٔٙفی  ٔحقَٛ ثب ریغه ثب٘ه ثزای ثب٘ه عبسی ٔتٙٛع

  ثبؽس.زار ٔی ٞبی ثشري ٔثجت ٚ ٔؼٙی راثغٝ ثزای ثب٘ه
)ارتجبط ثیٗ  ایغیزثٟزٜ عبسی حبفُ اس افشایؼ زرآٔستٙٛعٔٔشایبی  (2012) 1ارخی ٚ ٕٞىبراٖ
ٔٛرز  2009تب  1992زر زٚرٜ  ٞبی تبیٛاٖ را تٕبْ ثب٘ه بت زرآٔس(،ای ٚ ٘ٛعب٘ رؽس زرآٔس غیزثٟزٜ

ای ریغه را وبٞؼ ثٟزٜزرآٔس غیز زر٘ؾبٖ زاز وٝ ٌغتزػ ٔساْٚ  تحمیك زاز٘س. ٘تبیح لزار ثزرعی
 وبٞؼ ٚ ٘ٛعب٘بت آٖای ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ  ثٟزٜ ٞبی غیزٕٞچٙیٗ ثب افشایؼ زرآٔس .زٞس ٔی
 .یبثسافشایؼ ٔی ٘یش

زٞی ثب٘ه ثب رٚی ٚاْثز ای ثٟزٜغیز ٞبیزرآٔستأثیز ثٝ ثزرعی  (2012) 2ٖیفبر ٚ ٕٞىبرااثس
٘ؾبٖ  ٘تبیحپززاذتٙس.  2010تب  2003زٚرٜ  زر ،ثب٘ه تدبری آٔزیىب 9066ٞبی فقّی اعتفبزٜ اس زازٜ

ٞبی تدبری  ریغه اػتجبری ثزای ثب٘هٚ ای ثٟزٜغیزٞبی ثیٗ فؼبِیت یزارارتجبط ٔؼٙی وٝ زٞسٔی
 سارز.٘( ٚخٛز زالر ٔیّیٖٛ 100ٞبی وٕتز اس وٛچه )ثب زارایی

ریغه ٚ عٛزآٚری زر فٙؼت  ،ایثٟزٜغیز زرآٔسثب ػٙٛاٖ زر تحمیمی ( 2013)ٚ ٕٞىبراٖ  ِی
آعیبیی  ٞبی ثب٘هرٚی ریغه ٚ عٛزآٚری زر  ایثٟزٜزرآٔس غیز تأثیزثب٘ىساری، زرفسز ثزرعی 

 تؼبٚ٘ی، ٌذاری،ٞبی عزٔبیٝ ثب٘ه ٞب ثزحغت ترقـ ثٝ چٟبر زعتٝ تحمیك، ثب٘ه ٗیزر ا .ثزآٔس٘س
 ٔتٛعظ ،ثبال زرآٔس وؾٛرٞبیی ثب زعتٝ،ثٝ عٝ  زرآٔس ٔیشاٖ٘یش ثزحغت  وؾٛرٞب ٚ ا٘ساس پظتدبری ٚ 

ای ریغه را ٜثٟزوٝ فؼبِیت غیز اعت ترٕیٗ ٘تبیح زر عغح وّی حبوی اس آٖ. ؽس٘سٚ پبییٗ تمغیٓ 
ای ثٟزٜزرآٔس غیز زر ػیٗ حبَ. ثیزی ثز رٚی عٛز ٘سارزتأأب ، زٞسٞبی آعیبیی وبٞؼ ٔی ٘هزر ثب

ٚ ٔٛخت افشایؼ  زازٜوبٞؼ ٞب را  آٖ عٛز ثٝ ایٗ زِیُ وٝ ا٘ساس زارز، پظٞبی  ثب٘ه ثز یاثز ٘بٔغّٛث
ٞبی  ثب٘ه ٞبی تدبری، تؼبٚ٘ی ٚ ای تب حسی ثزای ثب٘هثٟزٜآٔس غیززر وٝ زرحبِی، ؽٛز ٔیریغه 
 .ؽٛزریغه ٔیوبٞؼ ٔٙدز ثٝ  عٛزآٚری را افشایؼ ٚ ثٝ ایٗ زِیُ وٝ ،ٌذاری عٛزٔٙس اعت عزٔبیٝ

                                                           
1
 Erji et al. 

2
 Abedifar et al. 
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ٞب ثزای وؾٛرٞبی ثب  ای ثب ریغه ثب٘هثٟزٜٞبی غیزفؼبِیت راثغٝزعت آٔسٜ،  ٕٞچٙیٗ عجك ٘تبیح ثٝ
، ٔٙفی ٚ ٚ ٔتٛعظ زرآٔس ٓ وٞبی وؾٛروٝ ایٗ راثغٝ ثزای  زار اعت، زر حبِی ٚ ٔؼٙی زرآٔس ثبال، ٔثجت

 ثبؽس.زار ٔی ٔؼٙی

 ٞبی إِٓب٘ی زر ای ثز رٚی ریغه ثب٘هثٟزٜزرآٔس غیز تأثیزثٝ ثزرعی  تحمیمیزر  (2013) 1زوّٛٞ
زٚ ثٝ  وغت ٚ وبرتٛخٝ ثٝ ٔسَ  ٞب ثب پززاذت. زر ایٗ تحمیك ثب٘ه 2012تب  2002 ٞبی عبَ عی

ؽسٜ زر  آسٖٔٛؽٛ٘س. اِٚیٗ فزضیٝ ٌذاری تمغیٓ ٔیٞبی عزٔبیٝ ٚ ثب٘هتدبری ٞبی  ثب٘ه زعتٝ
ٞب ثب ٔحٛریت  آٖ ،ای وبٞؼ زٞٙسثٟزٜٞب عٟٓ ذٛز را اس زرآٔس غیز ثب٘هایٗ اعت وٝ اٌز تحمیك 
عٟٓ ذٛز را  ی تدبریٞب  ثب٘ه اٌز ایٗ اعت وٝ تحمیكفزضیٝ زْٚ   .ٞغتٙستز  ثبثجبتٌذاری عزٔبیٝ

 سیزٚ فزضیٝ فٛق را تبئ ٞز ،ك٘تبیح تحمی .ؽس ٙسذٛاٞ پبیسارتز ٞب آٖ ،ای افشایؼ زٞٙساس زرآٔس غیزثٟزٜ
اس ثجبت ثیؾتزی  تٛخٟی  لبثُ عٛر ثٝ تدبریٞبی  ثب٘ه ای، ثٟزٜغیزٔس آ. ثٙبثزایٗ ثب افشایؼ زروٙس ٔی

 ٌذاری ٞب ثب ٔحٛریت عزٔبیٝ ثب٘ه وٝ زر حبِی ،ثبالتز(Z-score ٔؼٙبی زاؽتٗ یه )ثٝ ذٛاٞٙس ؽس ارثزذٛرز
 ذٛاٞٙس ؽس. تز ثجبت ثی تٛخٟی لبثُ عٛر ثٝ

 وؾٛر 38زر  ای راثٟزٜغیز یٞبفؼبِیت ٚثب٘ىی ٘ظبْ تٕزوش راثغٝ ثیٗ ( 2014) 2ٖبراىاٍُ٘ ٚ ٕٞ
 وش،ثب٘ىی ٔتٕز ٘ظبْ زروٝ  زٞس. ٘تبیح ٘ؾبٖ ٔیلزار زاز٘سثزرعی ٔٛرز  2010تب  1996 زٚرٜ عی ،ارٚپبیی

ؽٛز. زر ٔیٚ ٕٞچٙیٗ افشایؼ ثجبت  وبٞؼ ٘ٛعب٘بت عٛزای ٔٙدز ثٝ  ثٟزٜ ٞبی غیزافشایؼ زرآٔس
ای ثٟزٜٞبی غیزافشایؼ زرآٔس ،ٚ صاپٗ( ایبالت ٔتحسٜزر  اسخّٕٝ) ثب٘ىی وٕتز ٔتٕزوش٘ظبْ  زر ٔمبثُ

 زٞس. ٞب را افشایؼ ٔی عٛر ٕٞشٔبٖ عٛزآٚری ٚ ریغه عیغتٕبتیه آٖ ثٝ
 یٞب رٚی ریغه ثب٘هثز زرآٔس را  عبسیٔتٙٛع ثیزتأ ایٔغبِؼٝ زر( 2015) 3ٕٞىبراٖ ٖ٘ٛٚ ٚ

 ،2005-2012 زٚرٜ عَٛ زر ثب٘ه تدبری 32 ٚ تحّیُ تدشیٝ ثب ٞب  آٖ. لزار زاز٘س ٔٛرز ثزرعیٚیتٙبْ 
 ػٕسٜ عٛر ثٝٞبیی اعت وٝ  اس ثب٘ه وٕتز ،ای ثبالزرآٔس غیزثٟزٜ ثب یٞبی وٝ ریغه ثب٘ه ٘ؾبٖ زاز٘س

ٞبی  ثزای ثب٘ه ػٕستبً ، ایٗ ٘تبیحٞب ثب٘ه ا٘ساسٜ ثیزتأثب تٛخٝ ثٝ ٕٞچٙیٗ زرآٔس حبفُ اس ثٟزٜ زار٘س. 
 .ییس لزار ٌزفتٝ اعتٔٛرز تأثشري 
 

  

                                                           
1
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 ضٌاسی تحمیكرٍش
اعتفبزٜ ؽسٜ اعت.  1393تب  1387زٚرٜ عی ثب٘ه ایزا٘ی زر  18ٞبی  ایٗ تحمیك اس زازٜزر 

 پغت فبزرات، تٛعؼٝ ٔغىٗ، وؾبٚرسی، عپٝ، )ّٔی، ثب٘ه زِٚتی 7 ؽبُٔ ٔغبِؼٝ زٔٛر ٞبی ثب٘ه

 وبرآفزیٗ، رفبٜ وبرٌزاٖ، ،ّٔت تدبرت، ذقٛفی )فبزرات ایزاٖ، ثب٘ه 11 فٙؼت ٚ ٔؼسٖ( ٚ ٚ ثب٘ه

 بسی٘ ٞب ٚ اعالػبت ٔٛرززازٜ ثبؽس. ٕٞچٙیٗٔیٚ عزٔبیٝ(  عیٙب پبعبرٌبز، عبٔبٖ، ٘ٛیٗ،زالتقب پبرعیبٖ،
 ٚ رٚػ ٔٛرز اعتفبزٜ ٜ اعتؽس اعترزاج عبیت ثب٘ه ٔزوشی ٚ ٞب ثب٘ه ٔٝ٘باس تزاس تحمیكا٘دبْ  ثزای

 ثبؽس. یبفتٝ ٔی ٞب، رٚػ ٌؾتبٚر تؼٕیٓ ثزای ثزآٚرز ٔسَ
 ؽبذـ راثغٝ ثیٗ وٝ زریبفتٙس یبفتٝ ٌؾتبٚر تؼٕیٓ( ٘یش ثب اعتفبزٜ اس رٚػ 2013) 1ِیٛ ٚ ٚیّغٖٛ

 ٞب رلبثت ثب٘ه زیتأث ٘یش (1998) 2صاپٙی ٔتفبٚت اعت. ثزیٕز یٞب رلبثت ٚ ریغه زر ٔیبٖ ا٘ٛاع ثب٘ه
 .ثزرعی وززیبفتٝ  اس رٚػ ٌؾتبٚر تؼٕیٓ ثب اعتفبزٜٜ را ثز ٘زخ ثٟز

 

 هذل ٍ هتغیزّای تحمیك
، ایزاٖ ذقٛفی ٚ زِٚتی ٞبی اس ثب٘ه ٘ٛع زٚ ریغه ثز رٚیزرآٔس غیزٔؾبع  زیثزرعی تأثثزای 

 :ؽٛز اعتفبزٜ ٔی ٔسَ پبّ٘ی پٛیبی سیز اس ،پبّ٘ی )تبثّٛیی(ٞبی  چبرچٛة زازٜ زر
 

(1) 
Riskit=(1+λR)Riskit−1+k2NIIRit+k3NIIRit*dummy1+k4NIIRit*dummy2+∑   

 
   Controlj,it+Ƞi +νit  

 
. ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔسَ را وٙس یرٚی ریغه ثب٘ه ثزرعی ٔثز زرآٔس غیزٔؾبع را  زی( تأث1)سَ ٔ 

 ی وزز:زٞ عبسٔبٖسیز  فٛرت ثٝ تٛاٖ یٔ

 
(2) 

Riskit-Riskit−1=λR.Riskit−1+k2NIIRit+k3NIIRit*dummy1+k4NIIRit*dummy2 

                          ∑   
 
   Controlj,it +Ƞi+νit   

                                                           
1 Liu & Wilson 
2 Brimmer 
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اس یه  ریغهوٝ اثز  زٞس یٔزاری ایٗ ضزیت ٘ؾبٖ . ٔؼٙیاعتضزیت تساْٚ ریغه  λR ضزیت
ٞبی زازٜ ثٙبثزایٗ زر ٘ظز ٌزفتٗ تساْٚ ریغه ثب٘ىی اس عزیك ٔسَ ،ؽٛزعبَ ثٝ عبَ ثؼس ٔٙتمُ ٔی

 (. 2013)ِی ٚ ٕٞىبراٖ،  پبّ٘ی پٛیب ثغیبر ٟٔٓ اعت
ٔتغیز ٚاثغتٝ  Risk. تقبزفی ذغب اعت خّٕٝ νitثؼس سٔبٖ ٚ  t ،تؼساز ثب٘ه i (،2ٔسَ )زر      

تمغیٓ  وٝ اس اعتٔغتمُ تحمیك  ٔتغیز NIIR. ثبؽسریغه ثب٘ه ٔی زٞٙسٜ ٘ؾبٖوٝ تحمیك اعت 
زثٛط ثٝ ٘ٛع ٔبِىیت ٔ dummy1آیس. ٔتغیز زعت ٔی ثٝ زرآٔس غیزٔؾبع ثٝ ذبِـ زرآٔس ػّٕیبتی

ٞبی زِٚتی ػسز ففز ٚ  ثب٘ه )ذقٛفی ٚ زِٚتی( اعت وٝ یه ٔتغیز ٔدبسی اعت ٚ ثزای ثب٘ه
٘ٛع ٚضؼیت  زٞٙسٜ ٘ؾبٖ ٘یش dummy2ٔتغیز . ززیٌ یٔٞبی ذقٛفی ػسز یه را  ثزای ثب٘ه

ٞبی روٛز ػسز ففز ٚ ثزای ثزای عبَٔتغیز ٔدبسی اعت ٚ یه   وٝاعت )رٚ٘ك ٚ روٛز(  التقبزی
وٝ ؽبُٔ  زٞس یٞبی وٙتزِی را ٘ؾبٖ ٔٔتغیز ، Controlٔتغیز .ززیٌ یٔٞبی رٚ٘ك ػسز یه عبَ

ٚ ٘غجت وفبیت ٞب ، ٚخٝ ٘مس ثٝ وُ زاراییٞبعپززٜثٝ وُ  تغٟیالتثب٘ه،  )ا٘ساسٜه ػٛأُ زاذّی ثب٘
 )تٕزوش، تٛعؼٝ ثرؼ ثب٘ىی ٚ تٛعؼٝ ثبسار ٞبی ذبؿ فٙؼتػٛأُ ثیزٚ٘ی اس لجیُ ٔتغیز عزٔبیٝ(،

ٕٞچٙیٗ . ثبؽس ی٘زخ رؽس التقبزی( ٔ ٚ ٔیشاٖ ٘مسیٍٙی )تٛرْ، والٖ التقبز ٔتغیزٞبی( ٚ عٟبْ
 آٚرزٜ ؽسٜ اعت. (1)سَ زر خسَٚ زر ایٗ ٔ رفتٝ وبر ثٝی زٞبیٔتغ
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 یزٞبی تحمیكٔتغ :۱جذٍل 
 تؼزیف ًواد هتغیز

RISK )1)ریغه  
 

NPL 

 
SDROA 
SDROE 

 

LZ-score 

اِٛفَٛ  ٔدٕٛع ٔب٘سٜ ٔغبِجبت عزرعیس ٌذؽتٝ، ٔؼٛق ٚ ٔؾىٛن
 )تغٟیالت غیزخبری( ثٝ خٕغ ٔب٘سٜ تغٟیالت اػغبیی ٚ ٔغبِجبت

 ٞب زاراییا٘حزاف اعتب٘سارز ثبسزٜ 

 ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْا٘حزاف اعتب٘سارز 
٘غجت ثیٗ ثبسزٜ  ٍِبریتٕی اس ػٙٛاٖ ثٝ)ؽبذـ ثجبت ٚ پبیساری( 

ثز ا٘حزاف ٔؼیبر  یٓ تمغ، ٞبعزٔبیٝ / وُ زارایی ػالٜٚ ثٝٞب زارایی
 ٞب ثبسزٜ زارایی

 ذبِـ زرآٔس غیزٔؾبع ثٝ ذبِـ زرآٔس ػّٕیبتی NIIR 2زرآٔس غیزٔؾبع

 ٔتغیزٞبی ذبؿ ثب٘ىی:

 ثب٘ه ا٘ساسٜ

 زارایی ثٝ وُٚخٝ ٘مس 
 زارایی ثٝ وُتغٟیالت 

 ٘غجت وفبیت عزٔبیٝ

 
SIZE 

 

CA/TOA 

TLO/TOA 
 

CAP 

 
 ٞب ٍِبریتٓ وُ زارایی

 زارایی ثٝ وُٚخٝ ٘مس 
 زارایی ثٝ وُ٘غجت ٚاْ 

 زارایی ثٝ وُحمٛق فبحجبٖ عٟبْ 

 :ٔتغیزٞبی فٙؼت
 تٕزوش

 تٛعؼٝ ثرؼ ثب٘ىی
 تٛعؼٝ ثبسار عٟبْ

 
CO 

 

BSD 
 

SMD 

 
 ٞبی فٙؼت زارایی ثٝ وُٞبی عٝ ثب٘ه ثشري ٘غجت وُ زارایی

 GDP ٘غجت وُ زارایی فٙؼت ثب٘ىساری ثٝ
   GDPزر ثبسار عٟبْ ثٝ ٌذاری٘غجت عزٔبیٝ

 :ٖوال التقبز یزٞبیٔتغ
 ٘زخ تٛرْ 

 ٔیشاٖ ٘مسیٍٙی
  GDPرؽس

 
IR 

 

LG 
 

GDPG 

 
 ٘زخ تٛرْ عبال٘ٝ

  رؽس ٘مسیٍٙی٘زخ 
 عبال٘ٝ GDP٘زخ رؽس 

 ٞبی تحمیك یبفتٝ هٌبغ:  
 

 

                                                           
ػّت تٙشَ ٔابِی   ثٝ ٔؼٕٛالًٌٛیٙس وٝ را ریغه اػتجبری ٔی ؽسٜ اػغبتغٟیالت  فزع ٚ  افُاحتٕبَ ػسْ ثزٌؾت  ریغه اػتجبری: 1

 (.1385)ؽبٞزذی،  زٞس یٔتغٟیالت رٚی  وٙٙسٜ بفتیزرٚ یب ٚرؽىغتٍی 
س غیزٔؾبع:  2 ٞبی ث٘به اعت وٝ ٝث زعٝتزرٔآ س ٝ  ای اس زرٔآ ٔبت ارائا رٜ     ٚاعغٝ زریبفت وبرٔشز ذس ؾاٚب ٝ    ؽاسٜ ٚ ارائاٝٔ  ٔبی اِبی ٚ عاز  ٌاذاری  ٞابیٔ 

ٝ  ضإب٘ت  ذاسٔبت  –2 اعاٙبزی،  اػتجبر ذسٔبت –1خّٕٝ ایٗ زرآٔسٞب:  ؽٛز. اس حبفُ ٔی ىتزٚ٘یاه،  ثب٘ىاساری  ذاسٔبت  -3 ثاب٘ىی،  ٘بٔا   ِا
 (.1389٘یب، )اعٕبػیُ ثبؽس یٔ ٞب چه ا٘ٛاع فسٚر -6ٔؾتزیبٖ،  ثٟبزارٚ اٚراق  اعٙبز ٍٟ٘ساری وبرٔشز-5 ارسی، ذسٔبت -4
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 ّای تحمیك یافتِ
 ّوبستِ یّازیٍ حذف هتغ یخط آسهَى ّن

( ٔغتمُ) زٞٙسٜ یحتٛض ٔتغیز زٚ اس ثیؼ یب زٚ وٝ افتس یٔ اتفبق سٔب٘ی یذغ ٞٓ التقبزعٙدی زر
 ثزای زِیُ ٕٞیٗ ثٝ .ثبؽٙس ثزذٛرزار ثبالیی ٕٞجغتٍی اس یىسیٍز ثٝ ٘غجت رٌزعیٖٛ ٔسَ  یه زر

 ( آس2ٖٛٔؽٛز. خسَٚ ) ٔی ا٘دبْ ذغیٞٓ تٛضیحی آسٖٔٛ ٔتغیزٞبی ثیٗ یٚخٛز ٕٞجغتٍ تؾریـ
 .زٞس ٔی ٘ؾبٖ تٛضیحی ٔتغیزٞبی ثزای را ذغی ٞٓ

 
 ضزیت ٕٞجغتٍی ثیٗ ٔتغیزٞبی تٛضیحی: ۲جذٍل 

 

D
U

M
M

Y
1

 

D
U

M
M

Y
2

 

C
A

P
 C
A

S
T

O
A

 

L
S

IZ
E

 

B
S

D
 S

M
D

 

C
O

 G
D

P
G

 

IR
   

   
   

   
 

T
O

L
T

D
 

L
G

 N
II

R
 

DUMMY

1 
1 05/0 08/0- 11/0- 02/0 13/0 10/0 12/0- 08/0 04/0 36/0- 11/0 36/0- 

DUMMY

2 
05/0 1 02/0 09/0 04/0- 12/0- 30/0- 24/0- 78/0 88/0- 03/0 20/0- 07/0- 

CAP 08/0- 02/0 1 43/0 39/0- 08/0- 06/0- 05/0 04/0 04/0- 31/0 10/0- 44/0 

CASTOA 11/0- 09/0 43/0 1 25/0- 14/0- 12/0- 09/0 13/0 06/0- 18/0- 15/0- 21/0 

LSIZE 02/0 04/0- 39/0- 25/0- 1 40/0 31/0 39/0- 11/0- 15/0 03/0- 20/0 06/0 

BSD 13/0 12/0- 08/0- 14/0- 40/0 1 77/0 91/0- 27/0- 36/0 09/0- 40/0 05/0 

SMD 10/0 30/0- 06/0- 12/0- 31/0 77/0 1 73/0- 24/0- 51/0 01/0- 39/0 05/0 

CO 12/0- 24/0 05/0 09/0 39/0- 91/0- 73/0- 1 26/0 55/0- 05/0 41/0- 07/0- 

GDPG 08/0 78/0 04/0 10/0 11/0- 27/0- 24/0- 26/0 1 72/0- 05/0 46/0- 05/0- 

IR 04/0 88/0- 04/0- 06/0- 15/0 36/0 51/0 55/0- 72/0- 1 01/0- 27/0 09/0 

TOLTD 36/0- 03/0 31/0 18/0- 03/0- 09/0- 01/0- 05/0 05/0 01/0- 1 05/0- 07/0 

LG 11/0 20/0- 10/0- 15/0- 20/0 40/0 39/0 41/0- 46/0- 27/0 05/0- 1 02/0 

NIIN 36/0- 07/0- 44/0 21/0 06/0 05/0 05/0 07/0- 05/0- 09/0 07/0 02/0 1 

 ٞبی تحمیك یبفتٝ هٌبغ:
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 یی٘غجت زارا (،dummy2)ی ٔدبس زیٔتغ ٗیوٝ ث زٞس ی٘ؾبٖ ٔ یذغحبفُ اس آسٖٔٛ ٞٓ  حی٘تب
 سیزر ثبسار عٟبْ ثٝ تِٛ یٌذارٝ یعزٔب شاٖی٘غجت ٔ(، BSDی )٘بذبِـ زاذّ سیثٝ تِٛ یفٙؼت ثب٘ىسار
 رْ٘زخ تٛ ٚ (GDPG) التقبزی رؽس عبال٘ٝ (، ٘زخCO) ، ؽبذـ تٕزوش(SMD) ی٘بذبِـ زاذّ

 وٙبر ٌذاؽتٝ  SMD ،CO ،GDPG ٚIR ،ٔسَ ٗیزر ترٕ ٗیٚخٛز زارز. ثٙبثزا ٕٞجغتٍی( IR) عبال٘ٝ
 .اس ٔسَ حذف ؽٛز زیٔتغ ٗیفٛرت ٌزفتٝ وٝ وٕتز یا ٌٛ٘ٝ ثٝ زٞبیحذف ٔتغ ٗیا٘س. ٕٞچٙ ؽسٜ 

 
 ّا ًَع دادُ صیتطخ یوز بزایل Fآسهَى 

 تبثّٛیی یب تّفیمی) تزویجی ٞبی زازٜ ٘ٛع ِیٕز F آسٖٔٛ اس اعتفبزٜ ثب ثبیس ٔسَ، ترٕیٗ اس لجُ     
چٟبر ؽبذـ  ثز اعبطٞز چٟبر ٔسَ ) ثزای آسٖٔٛ زعت آٔسٜ اس ایٗ ٘تبیح ثٝ ؽٛز. ٔؾرـ ثٛزٖ(

 .اعت ( آٚرزٜ ؽس3ٜ) زر خسَٚ ریغه(

 
 ِیٕز Fآسٖٔٛ : ۳جذٍل 

 ّا هذل آسهَى اثزات Fهمذار آهارُ  درجِ آسادی همذار احتوال

 ٔسَ اَٚ ریغه Fآسٖٔٛ ٔمغؼی  49/8 99/17 00/0
(NPL) 00/0 17 34/113 آسٖٔٛ ٔمغؼی وبی ٔزثغ 

 ٔسَ زْٚ ریغه  Fآسٖٔٛ ٔمغؼی  92/3 81/17 00/0
(SDROA) 00/0 17 87/64 آسٖٔٛ ٔمغؼی وبی ٔزثغ 

 ٔسَ عْٛ ریغه  Fآسٖٔٛ ٔمغؼی  65/3 82/17 00/0
(SDROE) 00/0 17 85/60 آسٖٔٛ ٔمغؼی وبی ٔزثغ 

 ٔسَ چٟبرْ ریغه Fآسٖٔٛ ٔمغؼی  84/8 80/17 00/0
(LZ-SCORE) 00/0 17 26/114 آسٖٔٛ ٔمغؼی وبی ٔزثغ 

 ٞبی تحمیك یبفتٝ هٌبغ:
      
ثزای ٞز  زرفس 5 عغح زر ٔمبعغ ثیٗ ٘بٍٕٞٙی ٚخٛز ( ثیبٍ٘ز3خسَٚ ) زر ِیٕز F آسٖٔٛ ٘تبیح

   .اعت ٔسَ ثزآٚرز ثزای ٞبی پبّ٘ی زازٜ ثٛزٖ ٔٙبعت ٘ؾبٖ اس زر ٚالغ وٝ چٟبر ؽبذـ ریغه اعت
 

 آسهَى سارگاى

 آسٖٔٛ اس ٔسَ، ترٕیٗ زر ؽسٜ  ا٘تربة وبرایی اثشارٞبی ثزرعی ثزای یبفتٝ ٌؾتبٚر تؼٕیٓ رٚػ زر
ٔمسار  چٙب٘چٝ ؽسٜ اعت، آٚرزٜ  (4خسَٚ ) زر آٖ ٘تبیح وٝ عبرٌبٖ آسٖٔٛ زر. ؽٛز ٔی اعتفبزٜ عبرٌبٖ
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 ٔسَ ترٕیٗ زر ؽسٜ  ا٘تربة اثشارٞبی ثسیٗ ٔؼٙی اعت وٝ ثبؽس، زرفس 5 اس ثیؼزاری  ٔؼٙیاحتٕبَ 
چٖٛ ثزای ٞز چٟبر ؽبذـ ریغه، ٔمسار احتٕبَ  تحمیك ایٗ زر ٞغتٙس. ثزذٛرزار السْ وبرایی اس

 .  ٞب ٔٛرز تبییس اعت ٔسَ ؽسٜ زر ایٗ ا٘تربة اثشارٞبی وبراییزرفس اعت، ِذا  5آٔبرٜ ثشرٌتز اس 
 

 آٔبرٜ عبرٌبٖ٘تبیح : ۴جذٍل 
LZ-SCORE SDROE SDROA NPL ی ٍابستِهتغیزّا 

  عبرٌبٖآٔبرٜ  758/0 545/0 694/0 267/0
(Prob(J-statistic)) 

 ٞبی تحمیك یبفتٝ هٌبغ:         
  

 بزآٍرد هذل ٍ تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج
 ( آٚرزٜ ؽسٜ اعت.5زر خسَٚ ) ،یبفتٝ ٌؾتبٚر تؼٕیٓثٝ رٚػ  ٞب سَ٘تبیح حبفُ اس ترٕیٗ ٔ
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 ٞب ٘تبیح ثزآٚرز ٔسَ :۵جذٍل 

 ٔتغیزٞبی ٚاثغتٝ
 ٔتغیزٞبی ٔغتمُ

 LZ-SCORE SDROE SDROA NPL 

   
10/1 *** 

2(015/0)  NPL(-1) 

  
742/0 *** 

(001/0)  
 

SDROA(-1) 

 
86/0 *** 

(01/0)  
 

 
SDROE(-1) 

219/0 *** 
(022/0)  

  
 

LZ-SCORE(-1) 

201/0 *** 
(298/0)  

081/0- *** 
(009/0)  

003/0- *** 
( 24/1 e-05) 

010/0  
(018/0)  

NIIR 

226/0-  
(476/0)  

012/0 *** 
(005/0)  

011/0 *** 
( 01/1 e-05) 

184/0- *** 
(017/0)  CAP 

62/41- ***
 

(071/6)  

193/0- *** 
(043/0)  

074/0- *** 
(000/0)  

53/2 *** 
(098/0)  CASTOA 

10/0- *** 
(013/0)  

007/0 *** 
(000/0)  

001/0- *** 
( 60/1 e-06) 

028/0 *** 
(0.003)  

TOLTD 

184/0 *** 
(041/0)  

018/0- *** 
(001/0)  

001/0- *** 
( 27/9 e-06) 

005/0- *** 
(002/0)  

LSIZE 

- - - 
013/0- *** 

(001/0)  
BSD 

025/0 *** 
(009/0)  

001/0- *** 
(000/0)  

0001/0- *** 
( 8/4 e-07) 

005/0- *** 
(000/0)  

LG 

20/1- *** 
(177/0)  

25/0 *** 
(024/0)  

006/0 *** 
( 72/1 e-05) 

020/0  
(020/0)  

DUMMY1 

571/0 ** 
(219/0)  

02/0- *** 
(008/0)  

004/0- *** 
( 35/2 e-05) 

201/0- *** 
(025/0)  

DUMMY2 

89/0  95/0  92/0  88/0  (R2  )ٗضزیت تؼیی 

                                                           
1
 * Statistical significance at 10%. 

** Statistical significance at 5%. 

*** Statistical significance at 1%. 
 
2
 ببشند.داخل پرانتز انحراف معیبر میاعداد  
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ٚ  تغٟیالتزٞس وٝ ٘غجت ٔغبِجبت غیزخبری ثٝ ٔب٘سٜ وُ ( ٘ؾبٖ ٔی5آٔسٜ زر خسَٚ ) زعت   ٘تبیح ثٝ
ٚ  (SDROE(، ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ )SDROAٞب )(، ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ زاراییNPLٔغبِجبت )

ٞبی ذٛزؽبٖ ثب ٚلفٝ  زاری راثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙی (،LZ-SCOREٍِبریتٓ ثجبت ٚ پبیساری ) ؽبذـ
اػتجبری، ٘ٛعب٘بت زار٘س. ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ ٚخٛز ریغه اػتجبری، ٘ٛعب٘بت ٚ ثجبت زر زٚرٜ لجُ، ریغه 

زٞس زعت آٔسٜ ٘ؾبٖ ٔی زٞس. ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ثٝٞب را زر عبَ آیٙسٜ افشایؼ ٔی ٚ ٕٞچٙیٗ ثجبت ثب٘ه
ٚ  (SDROA) ٞبزارایی ثبسزٜ ( ثب ٘ٛعب٘بتNIIRوُ زرآٔس ػّٕیبتی ) وٝ ٘غجت زرآٔس غیزٔؾبع ثز

ثسیٗ ٔؼٙی  ،اؽتٝ اعتزاری ز ( راثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙیSDROE٘ٛعب٘بت ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ )
٘ٛعب٘بت  ثبسزٜ  زاری ثز رٚی وٝ افشایؼ عٟٓ زرآٔس غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس تأثیز ٔؼىٛط ٚ ٔؼٙی

 ٞسایت ٚ ٕٞىبراٖٞبی  ٞب ٚ ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ زارز. ایٗ ٘تیدٝ ثب یبفتٝزارایی
ثب ٘تبیح  (SDROA) ٞبزارایی ثبسزٜ ٞبی ا٘سٚ٘شی ٚ ٕٞچٙیٗ زر راثغٝ ثب ٘ٛعب٘بت ، ثزای ثب٘ه(2012)

افشایؼ ٘غجت زرآٔس غیزٔؾبع ثز وُ  ٞبی آعیبیی زر تغبثك اعت. ثزای ثب٘ه ،(2013ٚ ٕٞىبراٖ ) ِی
راثغٝ ٔثجت ٚ  ٍزیز  ػجبرت ثٝ ،زٞس ٞب را افشایؼ ٔی ( ثجبت ٚ پبیساری ثب٘هNIIRزرآٔس ػّٕیبتی )

( ٚخٛز LZ-SCOREٞب ) زرآٔس ٚ ثجبت ثب٘هزاری ثیٗ افشایؼ عٟٓ زرآٔس غیزٔؾبع اس وُ  ٔؼٙی
زارز. زر ٚالغ افشایؼ عٟٓ زرآٔس غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس ٕٔىٗ اعت ثب وبٞؼ ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ 

ٞسایت ٞبی  ٞب ٚ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ، ثٝ ثجبت ٚ پبیساری ثب٘ه وٕه وٙس. ایٗ ٘تیدٝ ثب یبفتٝ زارایی
 ٖ٘ٛٚ ٚٞبی إِٓبٖ ٚ  ، ثزای ثب٘ه(2013)ز وّٛٞٞبی ا٘سٚ٘شی،  ، ثزای ثب٘ه(2012) ٚ ٕٞىبراٖ

 ٞبی ٚیتٙبْ ٔغبثمت زارز. ثزای ثب٘ه ،(2015) ٕٞىبراٖ
ی ٞب ثب٘هزٞس وٝ  یٔ یزٞبی وٙتزِی زاذّی ٚ ثیزٚ٘ی ثب٘ه، ٘تبیح تحمیك ٘ؾبٖٔتغثب  راثغٝزر 

زار  ٔٙفی ٚ ٔؼٙی( راثغٝ LSIZEیٍز ا٘ساسٜ ثب٘ه )ز ػجبرت ثٝٚ ثجبت ثبالتزی زار٘س،  وٓ غهیثشرٌتز ر
زار ثب ؽبذـ  ( ٚ ٕٞچٙیٗ راثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙیNPL ،SDROA ،SDROEٞبی ریغه )ثب ؽبذـ

 ٞبی، فزفٝثشرٌتزٞبی  ( زارز. ایٗ ٘تیدٝ ٕٔىٗ اعت ثسیٗ زِیُ ثبؽس وٝ ثب٘هLZ-SCOREثجبت )
ٞبی ٚاْتٛاٖ ثیؾتزی زر خذة سیبٖ  دٝی٘تر زٞبی وٛچه زار٘س ٚ  التقبزی ثیؾتزی ٘غجت ثٝ ثب٘ه

وٙس. ٘زخ رؽس ٘مسیٍٙی ٞب وٕه ٔی ی ٚ ٘ٛعب٘بت ثبسزٞی زار٘س ٚ ایٗ ٔٛرز ثٝ افشایؼ ثجبت آٖخبرزیغ
(LG٘یش راثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی ) زار ثب ؽبذـ( ٞبی ریغهNPL ،SDROA ،SDROE ٕٗٞچٙی ٚ )

 فٙؼت،ٞبی ذبؿ ( زاؽتٝ اعت. اس ٔیبٖ ٔتغیزLZ-SCOREزار ثب ؽبذـ ثجبت ) راثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙی
زاری ثز ریغه  تأثیز ٔٙفی ٚ ٔؼٙی( BSD) ٘غجت زارایی فٙؼت ثب٘ىساری ثٝ تِٛیس ٘بذبِـ زاذّی 

 ٚخٛز ثب٘ىی ذسٔبت ثزای ثیؾتزی تمبضبی وٝ زٞسٔی ٘ؾبٖ ثب٘ىی، ثرؼ ثب٘ه زاؽتٝ اعت. تٛعؼٝ
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زی تمغیٓ سیب یٗ زِیُ وٝ تغٟیالت را ثیٗ افزازثٝ ا ٔؾتزیبٖ حدٓ زر افشایؼ زر ٘تیدٝ، ٚ زارز
 ٞب ػالٜٚ ثز ایٗ ٘غجت وفبیت عزٔبیٝ ثب٘ه س، ٕٔىٗ اعت ثبػث وبٞؼ ریغه اػتجبری ؽٛز.ٙوٙ ٔی

(CAP( ثب ریغه )NPLراثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی ) ٞب ٚ ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ حمٛق  زار ٚ ثب ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ زارایی
 ثب (CASTOAٞب ) زاراییزاری زاؽتٝ اعت. ٘غجت ٚخٝ ٘مس ثٝ وُ  حجبٖ عٟبْ راثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙیفب

  L-ZSCORE،SDROAزار ٚ ثب عٝ ؽبذـ زیٍز ریغه ) راثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙی  ( NPLریغه )ؽبذـ
 ٚSDROEٞب  ٕٞچٙیٗ ٘غجت وُ تغٟیالت ثٝ وُ عپززٜ زار زاؽتٝ اعت. ( راثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی
(TOLTOD( ثب ریغه )NPL  ٚSDROEراثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙی )  ٞبییاثبسزٜ زارزار ٚ ثب ؽبذـ ٘ٛعب٘بت 
(SDROA( ؽبذـ ثجبت ٚ پبیساری ٚ )LZ-SCORE)  زار زاؽتٝ اعت.  راثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی 

 ، سٔب٘ی وٝ ریغه ثب٘ه ثب ؽبذـ(DUMMY1)  ٔبِىیت ٘ٛع ٔدبسی ضزیت ٔزثٛط ثٝ ٔتغیز
(NPLٜا٘ساس ) ٘ٛعب٘بت ؽبذـ زٚ ّٝیٚع ثٝٞب  زار ٘یغت. أب سٔب٘ی وٝ ریغه ثب٘ه ؽٛز، ٔؼٙیٌیزی ٔی 

 ؽٛز، ٘تبیح حبویٌیزی ٔیا٘ساسٜ( SDROE) فبحجبٖ عٟبْحمٛق  ٚ ثبسزٜ  (SDROAٞب )ثبسزٜ زارایی
 ػجبرت ثٝیبثس. ٞبی ذقٛفی افشایؼ ٔی ، ریغه ثب٘هغیزٔؾبعٞبی ثب افشایؼ زرآٔس وٝ اس آٖ اعت

ٔزثٛط ثٝ ٘ٛع ٔبِىیت ٔتغیز )DUMMY1 ثٝ ایٗ زِیُ وٝ ضزیت ثزآٚرز ؽسٜ ٔزثٛط ثٝ ٔتغیز  ٍزیز 
ٞب ٚ ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ، اس ضزیت ٔزثٛط ثٝ (، زر ٔسَ ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ زاراییٞب ثب٘ه

NIIR ( زرآٔس ػّٕیبتی ثٝ وُ٘غجت زرآٔس غیزٔؾبع )اعت ٚ خٕغ ایٗ زٚ ضزیت ػسز ٔثجتی  ثشرٌتز
ٞب ٚ غیزٔؾبع، ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ زارایی ٌفت وٝ ثب افشایؼ زرآٔسٞبی تٛاٖ یٔ، ثٙبثزایٗ وٙس یٔرا حبفُ 

یبثس. ٕٞچٙیٗ ی ذقٛفی افشایؼ ٔیٞب ثب٘هٕٞچٙیٗ ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ ثزای 
٘تبیح  ؽٛز،ٌیزی ٔیا٘ساسٜ (LZ-SCOREؽبذـ ثجبت ٚ پبیساری ) ّٝیٚع ثٝوٝ ریغه ثب٘ه  سٔب٘ی

ثب  جبًیتمز (DUMMY1)  ٔبِىیت  ٘ٛع ٔدبسی ٔتغیز ضزیت ثزآٚرزٜ ؽسٜ ثزایوٝ  زٞس یٔ٘ؾبٖ 
ٌفت وٝ افشایؼ عٟٓ زرآٔس  تٛاٖ یٔ( ثزاثز اعت، ثٙبثزایٗ NIIR) ضزیت ثزآٚرزٜ ؽسٜ ثزای

افشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع  ٍزیز  ػجبرت ثٝٞبی ذقٛفی ٘سارز.  ی ثز ثجبت ثب٘هزیتأثغیزٔؾبع 
ٞبی ذقٛفی ٘ساؽتٝ  زاری ثز ثجبت ثب٘ه ٔؼٙی زیتأثزٞس، أب ٞب را افشایؼ ٔی چٙس ثجبت ثب٘هٞز

افشایؼ عٟٓ زرآٔس  وٝ زٞس یٔٔزثٛط ثٝ زٚرٜ رٚ٘ك ٚ روٛز ٘یش ٘تبیح ٘ؾبٖ  ضزیت زر ٔٛرزاعت. 
 ّٝیٚع ثٝزاری ثز ریغه ثب٘ه )سٔب٘ی وٝ ریغه ثب٘ه  ٔٙفی ٚ ٔؼٙی زیتأثغیزٔؾبع زر زٚرٜ رٚ٘ك، 

ٕٞچٙیٗ رٚی ثجبت ثب٘ىی  زارز. ؽٛز(ٔیی زیٌ ا٘ساسٜ NPL ،SDROA ،SDROEٞبی ؽبذـ
(LZ-SCORE ٘یش )چٖٛ ضزایت ٔزثٛط ثٝ ٍزیز  ػجبرت ثٝزاری زارز.  ٔثجت ٚ ٔؼٙی زیتأث DUMMY2 

خٟت ٞغتٙس زر ٞز چٟبر ٔسَ ریغه ٔثجت ٚ ٞٓ  NIIR)ٔتغیز ٔزثٛط ثٝ زٚرٜ رٚ٘ك ٚ روٛز( ٚ ٔتغیز
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٘تیدٝ ٌزفت  تٛاٖ یٔوٙس، ثٙبثزایٗ حبفُ ٔیی را ثشرٌتزٚ خٕغ ایٗ ضزایت زر ٞز چٟبر ٔسَ ػسز 
 ٚ ٕٞچٙیٗ زٞس یٔرا ثیؾتز وبٞؼ  ٞب ، ریغه ثب٘هزر زٚرٜ رٚ٘ك وٝ افشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع

 زٞس.ٔی ٞب را ٘یش ثیؾتز افشایؼ ثجبت آٖ
 

 گیزی بحث ٍ ًتیجِ
ایٗ تحمیك ثزرعی تأثیز افشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس ثز رٚی  ٞسف افّی

 (،NIIRافشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس )اثز ٕٞیٗ زِیُ  ثبؽس. ثٝ ٞب ٔی ریغه ثب٘ه
ریغه ثب٘ه ثزرعی آٖ ثز  تأثیزٌذاریتب ٘حٜٛ  ؽسٜ اعتتؼزیف  ٌیزی ا٘ساسٜ لبثُ یه ٔتغیز  ػٙٛاٖ ثٝ

 افشایؼ عٟٓ زرآٔس غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس،وٝ  اعتایٗ  عزح  لبثُفزضیٝ افّی  ،ایٗ اعبطثز  ؽٛز.
اس چٟبر ؽبذـ ٘غجت ٔغبِجبت  ای ثزرعی ایٗ فزضیٝ. ثزثب٘ه زارز ریغهزاری ثز  ٔؼٙیٔٙفی ٚ  اثز
 ثبسزٜ ٘ٛعب٘بت (،SDROAٞب ) (، ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ زاراییNPLی ثٝ ٔب٘سٜ وُ تغٟیالت ٚ ٔغبِجبت )خبرزیغ

ػٙٛاٖ  ثٝ  ،(LZ-SCOREٚ پبیساری ) ( ٚ ؽبذـ ٍِبریتٓ ثجبتSDROEعٟبْ ) حمٛق فبحجبٖ
٘تبیح تحمیك حبوی اس ایٗ اعت وٝ افشایؼ عٟٓ ٌیزی ریغه اعتفبزٜ ؽس.  ٔؼیبرٞبیی ثزای ا٘ساسٜ

٘سارز، أب  (NPL)ی خبر زیغزاری ثز رٚی ٘غجت ٔغبِجبت  زرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس، اثز ٔؼٙی
ٚ ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ  (SDROA) ٞب ییزارا٘ٛعب٘بت ثبسزٜ افشایؼ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع، 

( ٘یش ثب LZ-SCOREٞب ) زٞس. ٕٞچٙیٗ ثجبت ٚ پبیساری ثب٘ه( را وبٞؼ ٔیSDROE)عٟبْ 
ثز ایٙىٝ  ایٗ تحمیك، ٔجٙی یبثس. ثٙبثزایٗ فزضیٝ افّیٞبی غیزٔؾبع، افشایؼ ٔیافشایؼ عٟٓ زرآٔس

ؽٛز. ٕٞچٙیٗ ثزرعی زٞس، رز ٕ٘ی افشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع، ریغه ثب٘ه را وبٞؼ ٔی
زٞس وٝ افشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی  ( ٘یش ٘ؾبٖ ٔیDUMMY1)فزػی اَٚ ایٗ تحمیك   یٝفزض

 ی را افشایؼذقٛف یٞب ثب٘هعٟبْ  فبحجبٖ ٞب ٚ حمٛقغیزٔؾبع اس وُ زرآٔس، ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ زارایی
٘سارز. ثٙبثزایٗ  NPL( ٚ ؽبذـ LZ-SCOREزاری ثز ؽبذـ ثجبت ) ٔؼٙی زیتأثوٝ حبِیزٞس، زرٔی

افشایؼ عٟٓ زرآٔس غیزٔؾبع ثز رٚی ریغه  زیتأثفزضیٝ فزػی اَٚ ایٗ تحمیك، ٔجٙی ثز ایٙىٝ 
ؽٛز. ٕٞچٙیٗ ثزرعی ٘تبیح ٔزثٛط ثٝ فزضیٝ ٞبی زِٚتی ٚ ذقٛفی ثٝ یه ا٘ساسٜ اعت، رز ٔی ثب٘ه

وٝ افشایؼ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع زر زٚرٜ رٚ٘ك،  زٞس ( ٘یش ٘ؾبٖ ٔیDUMMY2زٚرٜ رٚ٘ك ٚ روٛز )
ٞب را ٘یش ثیؾتز افشایؼ  زٞس ٚ ٕٞچٙیٗ ثجبت ٚ پبیساری آٖ یٔ وبٞؼ ؾتزیثرا  ٞب ثب٘هریغه 

عٟٓ زرآٔس غیزٔؾبع ثز  ؼیافشا زیتأثٔجٙی ثز ایٙىٝ فزػی زْٚ ایٗ تحمیك،   یٝفزضیبثس. ثٙبثزایٗ  یٔ
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زعت آٔسٜ اس  ؽٛز. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ثٝ، رز ٔیا٘ساسٜ اعت هیزر زٚرٜ رٚ٘ك ٚ روٛز ثٝ  غه،یر یرٚ
 ؽٛز:ٞبی سیز تٛفیٝ ٔیٞبی تحمیك، پیؾٟٙبز فزضیٝ

اس آ٘دب وٝ ٘تیدٝ ایٗ تحمیك ٘ؾبٖ زاز وٝ افشایؼ عٟٓ زرآٔس غیزٔؾبع ضٕٗ وبٞؼ ٘ٛعب٘بت  -
زٞس، ِذا ثٝ  ٞب را ٘یش افشایؼ ٔی ، ثجبت ٚ پبیساری ثب٘هٚ ثبسزٜ حمٛق فبحجبٖ عٟبْثبسزٜ زارایی 
، ٞبیی ثزای افشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع زاؽتٝ ثبؽٙس ؽٛز ثز٘بٔٝٞب پیؾٟٙبز ٔی ٔسیزاٖ ثب٘ه

ٞبی زرآٔسی، ؽبٞس ریغه وٕتز ٚ ثجبت ثیؾتز زر فؼبِیت ٞبیتب ثسیٗ ٚعیّٝ ضٕٗ تمٛیت وب٘بَ
 ثبؽٙس. ذٛز

ٞب ، ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ زاراییغیزٔؾبعا٘تظبر، افشایؼ عٟٓ زرآٔس  ثزذالفٞبی ذقٛفی  زر ٔٛرز ثب٘ه -
ٞبی ذقٛفی  زٞس. ایٗ ؽبیس ثسیٗ زِیُ اعت وٝ ثب٘هٚ حمٛق فبحجبٖ عٟبْ را افشایؼ ٔی

ز٘جبَ افشایؼ  پذیز٘س. ثٙبثزایٗ اٌز ثٝٞبی ثیؾتزی ٔیریغه، غیزٔؾبعٞبی ثزای وغت زرآٔس
الساْ  )زرآٔسٞب( ٞب تیفؼبِٞبی غیزٔؾبع ٞغتٙس، ثبیس ٘غجت ثٝ وٙتزَ ٚ وبٞؼ ریغه ایٗ ٘ٛع زرآٔس
 وٙٙس.

را  ٞب ٔؾبع زر زٚرٜ رٚ٘ك ریغه ثب٘هٞبی غیزٔجٙی ثز ایٙىٝ افشایؼ زرآٔس آٔسٜ زعت ثٝ٘تبیح  ثز اعبط -
 ٞبیای ثزای افشایؼ عٟٓ زرآٔسٞبی ٚیضٜٞب ثز٘بٔٝ ؽٛز وٝ ثب٘هپیؾٟٙبز ٔیزٞس، ثیؾتز وبٞؼ ٔی

 غیزٔؾبع زر زٚرٜ رٚ٘ك زاؽتٝ ثبؽٙس ٚ اس حساوثز ظزفیت ٔٛخٛز زر ایٗ حٛسٜ اعتفبزٜ وٙٙس تب 
 ثسیٗ ٚعیّٝ ثٟتزیٗ ػّٕىزز را زر ٔسیزیت ٚ وبٞؼ ریغه ٚ زر ٘تیدٝ عٛزآٚری ثب٘ه زاؽتٝ ثبؽٙس.

ٞب  ثبؽس، ریغه ثب٘ه زتثشرٌٞب  ٔجٙی ثز ایٙىٝ ٞز چٝ ا٘ساسٜ ثب٘ه آٔسٜ  عتز  ثٝٝ ٘تبیح ثثب تٛخٝ  -
ٌذاراٖ عزح ٌذاراٖ ٚ لبٖ٘ٛؽٛز وٝ عیبعتپیؾٟٙبز ٔی ،یبثسافشایؼ ٔی ٞب آٖوبٞؼ ٚ ثجبت 

 ٞب آٖٞب، ثجبت  ٞبی وٛچه را ا٘دبْ زٞٙس تب ثسیٗ ٚعیّٝ ضٕٗ وبٞؼ ریغه ثب٘ه ازغبْ ثب٘ه
 ٘یش افشایؼ یبثس.
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 هٌابغ ٍ هآخذ
 الف. فارسی

 
، رٚس٘بٔٝ ی هطاع تا غیزهطاع در باًکذاری اهزٍسدرآهذّااس (: 1389ٔقغفی ) ٘یب، اعٕبػیُ

 .      12، ؿ2275ز٘یبی التقبز، ػ 
 
 ٔٛرخ ،اػتجبر ٚ پَٛ یؽٛرا خّغٝ ٚ چٟبرزٕٞیٗ ٞشار هی ٔقٛة٘بٔٝ وفبیت عزٔبیٝ،  یٗئآ

25/11/1382. 
 

 زٚ، ّای تجاری )باًک رفاُ( تحلیل ػَاهل هؤثز بز سَدآٍری باًک :(1386حغٗ ) ثبلزی،
 .26 - 3 ؿ، 21، ػ 7تحمیمبت التقبزی، عبَ ٘بٔٝ فقُ
 

بز حاضیِ  هؤثزػَاهل  زیتأث ضذت بزساسی  اثز هتٌَع(: 1391عیبط ٔحٕسی، ٟٔسی )
 ػبِی آٔٛسػ ثب٘ىساری ایزاٖ.عغٝ ٘بٔٝ وبرؽٙبعی ارؽس، ٔؤ، تٟزاٖ، پبیبّٖا باًکسَد 
 

 ،129ؽٕبرٜ  التقبز، یٞب ٔدّٝ تبسٜتغییزات در همزرات کویتِ بال، (: 1389ؽبٞچزا، ٟٔؾیس )
 .159 -151، ؿ عبَ ٞؾتٓ

 

ّای  هایِ بز سَدآٍری باًکًسبت سز زیتأث (:1391) خٛسزا٘ی، ٘غیٓ ؛ٟٔؾیس ؽبٞچزا، 
 .12 ػ ثب٘ىی، –پِٛی  یٞبپضٚٞؼ، (۱۳33-۱۳31) در دٍرُ دٍلتی ٍ خصَصی در ایزاى

 
ٚ ٘ظبرت  غهیر تیزیٔس ،یباًک سکیبز اًَاع ر یاجوال یًظز :(1385غالٔزضب ) ،یؽبٞزذ

 .22-18، ؿ 78ػ  غه،یثز ر یٔجتٙ
 

ارتباط بیي ػَاهل کالى التصادی ٍ  زرسی ب: (1391) ی٘بزری، ٔحٕسٟٔس ؛ؽؼزی، فبثز
  .16ػ  حغبثزعی، تحمیمبت حغبثساری ٚ ،ّا ریسک اػتباری باًک
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 سکیبز ر یا تزاسًاهِزیغ یّا تیًمص گستزش فؼال یابیارس(: 1391ػجبزی ٔفتٖٛ، سٞزا )
وبرؽٙبعی ارؽس، زا٘ؾٍبٜ ثٛػّی عیٙب، زا٘ؾىسٜ  ٘بٔٝ بٖیپب، زاىیا یّا در ًظام باًک ٍ ػولکزد باًک

 التقبز ٚ ػّْٛ اختٕبػی.
 

 . 8/6/1362لبٖ٘ٛ ثب٘ىساری ثسٖٚ رثب، ٔقٛة ٔدّظ ؽٛرای اعالٔی زر تبرید 
 

التقبز،  یٞب ٔدّٝ تبسٜ ،بذٍى ربا یدر ًظام باًکذار سکیر تیزیهذ (:1391) الیِ ،یٔحزاث
 .77 – 70، ؿ 130ػ ، عبَ ٞؾتٓ

 

 باًکذاری اسالهیساختار باًکذاری اسالهی ٍ ارائِ الگَیی بزای (: 1392) ٔحٕسخٛاز ٔحمك ٘یب،
 .124چبح اَٚ، تٟزاٖ: ا٘تؾبرات زا٘ؾٍبٜ ػالٔٝ عجبعجبیی، ؿ ،در ایزاى

 
 اًزصی هصزف بزٍ ارتباطات  اطالػات فٌاٍری تأثیز بزرسی(: 1393رلیٝ ) ارزثیُ، پٛرٔحٕسذبٖ

 التقبز.عجبعجبئی، زا٘ؾىسٜ  ػالٔٝ وبرؽٙبعی ارؽس، زا٘ؾٍبٜ ٘بٔٝ بٖیپبتٟزاٖ:  ،ًمل ٍ  حول بخص در

 
 یّا ٍ ػولکزد باًک سکیبز ضاخص ر یساسی هٌابغ درآهذ هتٌَع زیتأث: (1394) سیٔد ،یٔظفز

 حغبثساری. ، زا٘ؾىسٜ ٔسیزیت ٚتٟزاٖ یی، زا٘ؾٍبٜ ػالٔٝ عجبعجبوبرؽٙبعی ارؽس ٘بٔٝ بٖیپب تٟزاٖ:  ،زاىیا
 

ساختارّای ًْادی بز رضذ التصادی  زیتأثبزرسی (: 1390؛ ٔحٕسی، تیٕٛر )ٔحٕسزی، ی٘س
 .24-1، ؿ 3، ػ پٙدٓی التقبزی، عبَ عبس ٔسَ ٘بٔٝ فقُ، ی تابلَیی پَیاّا دادُ GMMبا رٍش 

 
 ،ّا باًک هؼَق هطالبات با اػتباری ریسک ارتباط بزرسی (:1390ٞٙزی ٟٔز، ٔؼقٛٔٝ )

  .زا٘ؾىسٜ التقبز ،ٚاحس تٟزاٖ ٔزوش ،زا٘ؾٍبٜ آساز اعالٔی وبرؽٙبعی ارؽس، ٘بٔٝ پبیبٖ
 

ّای اس رٍش استفادُ با ّا باًک در اػتباری ّایریسک هذیزیت(: 1389یمیٙی، عتبرٜ )
 ،زا٘ؾٍبٜ اِشٞزاء، فٙبٚری ، تحمیمبت ٚٝ وبرؽٙبعی ارؽس٘بٔ پبیبٖ ،غیزپاراهتزیک ٍ پاراهتزیک

 .زا٘ؾىسٜ ػّْٛ اختٕبػی ٚ التقبزی

http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9260&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=2919&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=2919&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&qd=6
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