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  در سطح ضعيف ي ويمٍ لًي ايراق بُادار تُران کارایي بًرسبررسي 

 

 

 عبذالرضا تاالوٍ

 اػتادياس دا٘ـٍاٜ آصاد ٚاحذ فيشٚصوٜٛ

 

 راد کص حذیث َجران

 واسؿٙاع اسؿذ سؿتٝ التلاد ٘ظشي

 

 

 چکيذٌ

تاٝ   0277تاا   0273 اص یتٛسػؿشوت  021تاصاس ٚ تاصدٞی تحميك حاضش تا اػتفادٜ اص تاصدٞی

اص . پاشداصد  تشسػی واسائی تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس دٚ ػطح ضایي  ٚ ٘يٕاٝ لاٛي ٔای    

ٚ اص  ،تشسػای وااسائی ضایي    تشاي  تاصاس سٚصا٘ٝٞاي  ٚ آصٖٔٛ ٕٞثؼتٍی تاصدٜتشػيٓ پالت 

تشسػای   تاشاي دسكاذ   31تايؾ اص  تیاذيُ ػاٛد    اخثااس تا تٕشوض تش اعالْ ػٙجی  سٚؽ حادثٝ

ٜ  پالت تشػيٕی ٚ . اػتفادٜ ؿذٜ اػتواسائی ٘يٕٝ لٛي  ٝ ٞااي   آصٖٔٛ ٕٞثؼاتٍی تااصد  سٚصا٘ا

. دالِت تش ٘اواسائی تٛسع تٟشاٖ دس ػطح ضایي  داسد  ع ضشاية سٌشػيٛ٘ی،، تش اػاتاصاس

تااصاس ٘ؼاثت تاٝ    تيااٍ٘ش آٖ اػات واٝ    سفتاس تاصدٜ غيشعادي تجٕیی تیذ اص حادثاٝ،  ٕٞچٙيٗ، 

ٔحاذٚديت  اص آ٘جاا واٝ    أا .دٞذ اعالْ خثش تیذيُ ػٛد تشآٚسدي تا تاخيش ٚاوٙؾ ٘ـاٖ ٔی

لاتاُ  ، چٙيٗ تااخيشي دس ٚاواٙؾ تااصاس    حاوٓ اػت ٞا ػٟٓ ؿشوتتشٔیأالت  ٘ٛػاٖ ليٕت

  .ا٘تظاس اػت

وااسائی تاٛسع اٚساق تٟااداس     ؿاٛد صياشا   ٔای تحميمات ٔـاتٝ داخّی ٔتٕايض تحميك حاضش اص 

ٚ عاالٜٚ تاش اياٗ،     وٙاذ  لٛي آصٖٔٛ ٔی ػطح ضیي  ٚ ٘يٕٝدٚس تٟشاٖ سا تٝ طٛس ٕٞضٔاٖ دس 

دٚ پٙجاشٜ سٚصا٘اٝ ٚ   دس ْ خثاش تیاذيُ ػاٛد    تا اػاتفادٜ اص اعاال  واسايی دس ػطح ٘يٕٝ لٛي سا 

  .وٙذ ٞفتٍی تشسػی ٔی
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تیااذيُ ػااٛد، خثااش اعااالْ   واااسائی ٘يٕااٝ لااٛي،واااسائی ضاایي ،  :َاااي کديااذي ياشٌ

  تجٕییغيشعادي ، تاصدٜ ػٙجی حادثٝ

 

 ممذمٍ 

ٞاي اٚساق تٟاداس سػيذٖ تٝ واسائی دس تخلايق ٔٙااتا التلاادي اػات      ٞذف ٟ٘ائی تٛسع

اص واسائی اطالعااتی   اِٚيٗ تیشي  سػٕی. ياص آٖ سػيذٖ تٝ واسائی اطالعاتی اػت٘ وٝ پيؾ

دس ياه تااصاس وااسا اطالعاات تاياذ تاٝ        ٚيتٝ اعتمااد  . اسائٝ ؿذٜ اػت( 0854)فأا اص ػٛي 

ػشعت ٚ تا حذالُ ٞضيٙٝ تاٝ اطاالد دػات ا٘اذسواساٖ سػايذٜ ٚ تاٝ ػاشعت ٚ تاٝ دلات دس          

ٌشي آٖ چٙاٖ لذست ٘ذاؿتٝ تاؿذ واٝ تتٛا٘اذ    چ ٔیأّٝٚ ٞي ؛ٞاي ػٟٓ ٔٙیىغ ٌشد٘ذ ليٕت

تاٝ تيااٖ ديٍاش دس تااصاس وااسا      . تاصاس سا تٝ صيش ٘فٛر خٛد تٍيشد ٚ تاثيش ٟٕٔی تش تاصاس تٍازاسد 

ٓ            ليٕت ٌياشي   ٞاا دس ٞاش ِحظاٝ ٔاٙیىغ وٙٙاذٜ ٕٞاٝ اخثااس ٚ اطالعاات ٔشتاٛم تاٝ تلإي

ی اػات واٝ اطالعاات ٚ اخثااس دس تااسٜ      واسائی اطالعاتی تٝ ايٗ ٔیٙ. ٌشاٖ تاصاس اػت ٔیأّٝ

ٞاي لاتُ ٔیأّٝ تتٛا٘ذ تٝ ػشعت ٚ تٝ دلت تش ليٕت اٚساق تٟاداس دس تااصاس اثاش    ػٟاْ ؿشوت

 ]03[. تلحيح ٕ٘ايذدس جٟت دسػت ٞا سا  ٌزاؿتٝ ٚ ليٕت

اص ػاٛي فأاا دس ػاٝ ػاطح     تا تٛجٝ تٝ اطالعات ٔٙتـش ؿذٜ دس تااصاس  واسائی اطالعاتی تاصاس 

ٝ   ضیي ، ٘يٕٝ  تیاذ اص اسائاٝ اياٗ تیشيا  ٚ     . تٙاذي ؿاذٜ اػات    لٛي، ٚ لاٛي تیشيا  ٚ طثما

ٞاا ٚ تیيايٗ دسجاٝ وااسائی      تٙذي دس تاسٜ واسائی تاصاس، تحميمات صيادي دس تااسٜ تاٛسع   طثمٝ

دس أشيىا ا٘جاْ ؿذٜ ٚ تحميمات ايشا٘ی دس تاسٜ ايٗ تحميمات تيـتش أا  .ٟ٘ا ا٘جاْ ؿذٜ اػتآ

فاذائی ٘اظاد   ، ]8[ (0263)ٕ٘ااصي ٚ ؿٛؿاتشياٖ   ٕٞچاٖٛ  ٔاٛسد   چٙذواسائی تٛسع تٟشاٖ تٝ 

اػاالٔی   ،]5[ (0273) ٚ ػيٙائیٔحٕٛدي ، ]2[ (0271)جٟا٘خا٘ی ٚ كفاسياٖ ، ]4[ (0263)

 . ؿٛد ٔحذٚد ٔی ]1[ (0276)ياسي  اِٝ، ٚ ]0[ (0272)كادلی تاطا٘ی تيذٌّی ٚ 

ٞاا اص ياه ػاٛ، ٚ وٕثاٛد      تٛجٝ تٝ إٞيت واسائی اطالعاتی تٝ عٙٛاٖ خليلاٝ ٟٔآ تاٛسع   

مات دس تاسٜ واسائی تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ تٝ عٙاٛاٖ يىای اص تاصاسٞااي ٘ٛرٟاٛس اص     تحمي

تاٛسع اٚساق تٟااداس تٟاشاٖ تاا داؿاتٗ      . ػٛي ديٍش، اٍ٘يضٜ اكّی ا٘جااْ اياٗ تحمياك اػات    
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اص ديٍاش تاصاسٞااي ٘ٛرٟاٛس دس      ،0ٞاي خاكی ٘ظيش ٔحاذٚديت دأٙاٝ ٘ٛػااٖ ليٕات     ٚيظٌی

ٛ   تٙااتشايٗ، ٘تاايت تحمياك ٔای    . اػتٔتٕايض ٔٙطمٝ ٚ دس ػطح جٟاٖ  د تٛجاٝ ديٍاش   ستٛا٘اذ ٔا

تٛا٘اذ تاشاي ٔؼانٛالٖ تااصاس      ٘تايت ايٗ تحميك ٔای ٕٞچٙيٗ، . ٔٙذاٖ لشاس ٌيشد ٔحمماٖ ٚ عاللٝ

   .ٌشاٖ تاصاس لاتُ تٛجٝ تاؿذ ٚ تشاي ٔیأّٝدس جٟت دػتياتی تٝ واسائی اطالعاتی ػشٔايٝ 

تاٝ   0277تاا   0273ع تٟاشاٖ دس فاكاّٝ صٔاا٘ی تايٗ     ٞاي تاٛس  تحميك حاضش تا اػتفادٜ اص دادٜ

تاشاي  . پاشداصد  تشسػی واسائی تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس دٚ ػطح ضیي  ٚ ٘يٕٝ لٛي ٔی

ٞاي ٔتاٛاِی تااصاس،    ٚ آصٖٔٛ ٕٞثؼتٍی تاصدٜتشسػی واسائی ضیي  اص تىٙيه تشػيٓ پالت 

   ٝ تاش اعاالْ تیاذيُ ػاٛد     تاا تٕشواض    ػاٙجی  ٚ تشاي تشسػی واسائی ٘يٕاٝ لاٛي اص سٚؽ حادثا

ٔحاذٚديت ٘ٛػااٖ   ٘اسػائی ؿاخق تٛسع تٟشاٖ ٚ  دس ٘ظش ٌشفتٗتذٖٚ . اػتفادٜ ؿذٜ اػت

ٔثٙی تش ٘اواسائی تٛسع تٟشاٖ دس ػطح ضیي   يايٗ تحميك ؿٛاٞذليٕت دس تٛسع تٟشاٖ، 

 . اػت وشدٜفشاٞٓ لٛي  ٚ ٘يٕٝ

وااسائی  اياٗ تحمياك    ،اَٚ .وٙاذ  ٔـااسوت ٔای  پظٚٞـی جٙثٝ دس ادتيات  دٚتحميك حاضش اص 

ٝ   دٚس دس تاٝ طاٛس ٕٞضٔااٖ    تٛسع اٚساق تٟاداس تٟاشاٖ سا   لاٛي آصٔاٖٛ    ػاطح ضایي  ٚ ٘يٕا

ٚ دْٚ، واسايی دس ػطح ٘يٕٝ لاٛي  . ؿٛد ديذٜ ٔیوٕتش وٝ دس واسٞاي ٔـاتٝ داخّی وٙذ  ٔی

س اياٗ د  .وٙذ تشسػی ٔیاعالْ خثش تیذيُ ػٛد تا اػتفادٜ اص دس دٚ پٙجشٜ سٚصا٘ٝ ٚ ٞفتٍی سا 

ٔیٕاٛال  يىای اص   تحميماات ايشا٘ای دس اجاشاي آصٔاٖٛ وااسائی ٘يٕاٝ لاٛي،        حاِی اػت واٝ  

ٚ ػٟاْ جايضٜ ْ اتجضيٝ ػٟتيـتش ٚ ا٘ذ  ٞاي سٚصا٘ٝ، ٞفتٍی، ٚ يا ٔاٞا٘ٝ سا ا٘تخاب وشدٜ پٙجشٜ

  .ا٘ذ سا تٝ عٙٛاٖ حادثٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ

ٝ  9 تشتية تميٝ ٔطاِة چٙايٗ اػات   ٔٛضاٛعی تاا تاوياذ تاش     اي اص ادتياات   تخاؾ دْٚ، خالكا

ٝ     . وٙذ اسائٝ ٔیسا ٞاي ايشاٖ  پظٚٞؾ ٞااي تحمياك،    تخؾ ػاْٛ تاٝ تاذٚيٗ ػاٛاالت ٚ فشضاي

ٖ    . پشداصد طشاحی سٚؽ تحميك، ٚ ا٘تخاب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی ٞاا سا   تخؾ چٟااسْ ٘تاايت عاذدي آصٔاٛ

                                                 
درصذ داهٌِ ًَساى قيوت تزاي هعاهالت سْن  9تا  7اس  ،ّا در حال حاضز، هتٌاسة تا حجن هثٌاي سْن شزكت 7

 . ّا ٍجَد دارد شزكت
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تخاؾ پاٙجٓ تاٝ جٕاا تٙاذي       .وٙاذ  دادٜ ٚ تا ٘تايت تحميمات داخّی ٔـاتٝ ٔمايؼٝ ٔیتٛضيح 

 .پشداصد ٌيشي ٔی ا ٚ ٘تيجٝٞ يافتٝ

 

 ادبيات مًضًع ي تحميمات پيشيه

اٚساق تٟاداس تتٛا٘ذ ٚريفٝ تخليق ٔٙاتا التلادي سا تٝ طٛس تٟيٙٝ ا٘جااْ    تشاي آٖ وٝ تٛسع

واسائی اطالعاتی تٝ ايٗ ٔیٙی اػت وٝ ٕٞٝ اطالعااتی  . دٞذ، تايذ اص ٘ظش اطالعاتی واسا تاؿذ

ٌشاٖ تاصاس تجضيٝ ٚ تحّيُ ؿٛد ٚ تاصاس تٝ ػشعت  ٛي ٔیأٌّٝشدد اص ػ وٝ دس تاصاس ٔٙتـش ٔی

تاٝ تيااٖ ديٍاش دس تااصاس     . ٞاي اٚساق تٟاداس سا دس جٟت دسػت تیذيُ ٕ٘ايذ ٚ تٝ دلت ليٕت

ٓ      واسا ليٕت ٌياشي   ٞا دس ٞش ِحظٝ ٔٙیىغ وٙٙذٜ ٕٞٝ اخثااس ٚ اطالعاات ٔشتاٛم تاٝ تلإي

 .ٌشاٖ تاصاس اػت ٔیأّٝ

تا تٛجٝ تٝ اطالعات ٔٙتـش ؿذٜ دس تااصاس اص ػاٛي فأاا دس ػاٝ ػاطح       واسائی اطالعاتی تاصاس

واسائی ضیي  تا تٛجاٝ تاٝ تااثيش    . تٙذي ؿذٜ اػت ضیي ، ٘يٕٝ لٛي، ٚ لٛي تیشي  ٚ طثمٝ

ٝ   ؿاأُ اطالعاات لاتاُ اػاتخشا  اص سفتااس ليٕات      )ٕٞٝ اطالعاات ٌزؿاتٝ    تاش  ( ٞااي ٌزؿات

ٕٝ اطالعات ٔٙتـش ؿذٜ لثّی ٚ اطالعاات  دس ايٗ ػطح اص واسايی ٞ. ؿٛد ٞا تیشي  ٔی ليٕت

ليٕات  . ٞاي اٚساق دس تاصاس ٌزاؿاتٝ اػات   ٔشتٛم تٝ سفتاس ٌزؿتٝ ليٕت اثش خٛد سا تش ليٕت

وٙاذ ٚ اياٗ    ٞاا ٟ٘فتاٝ اػات ٞآ ٔاٙیىغ ٔای       اٚساق تٟاداس اطالعاتی سا وٝ دس ٌزؿتٝ ليٕت

ثااس لاذيٕی ياا تاا     پغ تا داؿتٗ اخ. ؿٛد ٞاي جاسي ٔٙیىغ ٔی اطالعات تالفاكّٝ دس ليٕت

 ]03ٚ04ٚ05[. تٛاٖ تٝ وؼة تاصدٜ غيشعادي ٘ائُ ؿذ ٔطاِیٝ سفتاس ليٕت اٚساق تٟاداس ٕ٘ی

اطالعاات ٌزؿاتٝ ٚ اطالعاات عٕاٛٔی       ليٕت اٚساق تٟاداس ٕٞٝ ،واسايی٘يٕٝ لٛي دس ػطح 

ٞااي   وٙذ ٚ ايٗ اطالعاات ديٍاش ٔحاذٚد تاٝ ليٕات      ٔٙتـش ؿذٜ دس صٔاٖ حاَ سا ٔٙیىغ ٔی

شٌيش٘ذٜ اطالعات صٔاٖ حاَ ٘ظيش اخثاس دس تاسٜ اعاالْ ػاٛد تاشآٚسدي،    ٌزؿتٝ ٘يؼت ٚ دس ت

دس چٙايٗ تااصاسي   . ٌاشدد  تجضيٝ ػٟاْ، اعطاي ػٛد ٘مذي، اعطاي ػٛد ػٟٕی ٚ أثاآِٟ ٔای  

تٛا٘اذ ٔٙجاش تاٝ وؼاة تااصدٜ        داؿتٗ اخثاس ٌزؿتٝ ٚ اخثاس ٔٙتـاش ؿاذٜ دس صٔااٖ حااَ ٕ٘ای     

 ]03ٚ04ٚ05[. غيشعادي ؿٛد
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ات ٔشتٛم ٚ ٔٛجٛد، اعٓ اص اطالعات ٔحشٔا٘اٝ ٚ اطالعاات دس   تٕاْ اطالعلٛي، دس واسايی 

ليٕات اٚساق تٟااداس   دس چٙايٗ تااصاسي،   . دػتشع عْٕٛ دس ليٕت اٚساق تٟاداس ا٘یىاع داسد

يیٙای اطالعاات تٛا٘ؼاتٝ     .ٔٙیىغ وٙٙذٜ تٕاْ اطالعات ٔحشٔا٘اٝ، جااسي، ٚ تااسيخی اػات    

 ]03ٚ04ٚ05[. ٟت دسػت تیذيُ وٙذٞا سا دس ج ٞا تٍزاسد ٚ ليٕت اػت اثش فٛسي تش ليٕت

آصٔاٖٛ  تشسػی ٚ تٙذي اص ػٛي فأا، ٔحمماٖ صيادي دس كذد  تیذ اص اسائٝ ايٗ تیشي  ٚ طثمٝ

ٞااي ٌزؿاتٝ    ٔحمماٖ دس ػاَ. تشآٔذ٘ذ (تٛسع ٘يٛيٛسن تيـتش)ٞاي ٟٔٓ د٘يا  واسائی تٛسع

ص كاشف ٘ظاش ا  . ٞاا سا تشسػای ٕ٘ايٙاذ    ؿٙاػی ٔٙاػاة وااسائی تاٛسع     ا٘ذ تا تا سٚؽ وٛؿيذٜ

ٝ  تذٚيٗحاكُ تحميمات ٔضتٛس ٘تيجٝ،  ٞااي آصٔاٖٛ    ٞاا ٚ سٚؽ  اي اص سٚؽ ؿٙاػای  ٔجٕٛعا

دس تااصاس  آصٔاٖٛ وااسائی   ٞاي  سٚؽدس صيش  .واسائی دس ػطح ضیي  ٚ ٘يٕٝ لٛي تٛدٜ اػت

تاشاي  سا اياٗ خالكاٝ ٔثٙاائی    . ؿاٛ٘ذ  تٝ طاٛس خالكاٝ ٔیشفای ٔای    ػطح ضیي  ٚ ٘يٕٝ لٛي 

 ]03ٚ04ٚ05[. وٙذ اٚساق تٟاداس تٟشاٖ فشاٞٓ ٔیسيضي سٚؽ آصٖٔٛ واسائی تٛسع  پی

 

 آصٖٔٛ واسائی تاصاس دس ػطح ضیي ٞاي  سٚؽ

، ٚ فأااا ٚ تّااْٛ ]03[ (0854)فأااا  ،]01[ (0850)اِىؼااا٘ذس ٔحمماااٖ صيااادي، تااشاي ٔثاااَ  

دس ػاطح  ٞااي د٘ياا    تاٛسع تٝ آصٖٔٛ وااسائی   ]06[ (0877)ِٛ ٚ ٔىيٙالي ٚ ، ]04[ (0855)

ٞااي ٌزؿاتٝ ػاٟاْ ٘ثاياذ اص      ت ليٕات دس وااسائی ضایي  سفتااس تريياشا    . ا٘ذ ضیي  پشداختٝ

ِاازا تيـااتش . تايااذ وااأال  تلااادفی تاؿااذٞااا  سفتاااس ليٕااتاٍِااٛي ٔیيٙاای پيااشٚي وٙااذ، تّىااٝ 

وّياٝ  . ٞؼاتٙذ  1ٔفٟاْٛ ٌـات تلاادفی   دس ػطح ضیي  ٔثتٙای تاش   تاصاس ٞاي واسائی  آصٖٔٛ

ٖ   دسػاطح ضایي  ٔیٕاٛال     وااسائی  ٞااي   آصٖٔٛ ٝ ٞااي آٔااسي    دٚ ٌاشٜٚ آصٔاٛ تٙاذي   طثما

  2.ؿٛد ٔی

لاعاذٜ  . ٔٛػْٛ ٞؼاتٙذ  3ٌشٜٚ اَٚ تش لٛاعذ ٔىا٘يىی ٔیٕالت تٕشوض داسد وٝ تٝ لاعذٜ فيّتش

تاا اجاشاي آصٔايـای تشخای     ٞاي ٌزؿاتٝ سا   وٛؿذ ساتطٝ غيشخطی ٔٛجٛد دس ليٕت فيّتش ٔی

                                                 
2 Random Walk 

 (9;57) ًواسي ٍ شَشتزياى< طح ضعيف رجَع كٌيذ تِّاي كارائي در س تزاي آگاّي اس آسهَى 9
4 Filter Rule 
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. ؿٙاػاائی ٕ٘اياذ  فاشٚؽ  -ٍٟ٘ذاسي، يا ٍٟ٘اذاسي  -ٌزاسي ٔثُ ػياػت خشيذ لٛاعذ ػشٔايٝ

فأاا ٚ تّاْٛ   . ٗ ٔحمما٘ی تٛد وٝ دس واس خٛد اص لاعاذٜ فيّتاش اػاتفادٜ ٕ٘اٛد    اِىؼا٘ذس اص اِٚي

ٜ   ٘يض ]4[ (0855) تشاػااع ٘تاايت   . ا٘اذ  تشاي آصٖٔٛ واسايی تاصاس اص سٚؽ فيّتش اػاتفادٜ واشد

كٙیتی داٚ جٛ٘ض تٝ دػت آٔاذٜ تاٛد،    ؿاخق سٚص وٝ تا اػتفادٜ اص ليٕت پاياٖ ،تحميك آ٘اٖ

ػاسغ،   .ٍٟ٘اذاسي اػات   –وٕتاش اص سٚؽ خشياذ   ،فيّتاش  ٞاي حاكاُ اص سٚؽ  ٔتٛػط تاصدٜ

ٔحمماٖ تاس ديٍش ػٟاْ ٔٛسد تشسػی سا تا تٛجٝ تٝ ٘اٛد ٔاِىيات تفىياه وشد٘اذ ٚ پاغ اص      

تشسػی ٔجذد تٝ ايٗ ٘تيجٝ سػيذ٘ذ وٝ حتی تا تفىيه ٘ٛد ٔاِىيت، ٔتٛػط تااصدٜ دس سٚؽ  

 .ٍٟ٘ذاسي اػت –فيّتش وٕتش اص سٚؽ خشيذ

اػاتمالَ تايٗ تريياشات     تشسػای تاش   ،ػاطح ضایي   دس تاصاس واسائی  ٞاي آصٖٔٛاصٌشٜٚ دْٚ 

ٔیٕٛال  اص يىای ياا    ٌشٜٚدس ايٗ . ٔتٛاِی ليٕت ػٟاْ يا ترييشات ٔتٛاِی ؿاخق تٕشوض داسد

ٖ ٞاائی اص   ٌٛ٘ٝٚ پياپی، ٞاي  تاصدٜٞاي تشػيٓ پالت  چٙذ تاي اص سٚؽاص  آٔااسي   ٞااي  آصٔاٛ

ٞا ٔیٕٛال  اص تشػيٓ پاالت   دس ايٗ ٌشٜٚ اص آصٖٔٛ 5.، اػتفادٜ ؿذٜ اػت4ٞاي پياپی ٕٞثؼتٍی

ٞاي آٔاسي تشاي تشسػی ٔمذٔاتی وااسائی ػاطح ضایي  اػاتفادٜ ؿاذٜ       آصٖٔٛ ٘يض دس وٙاس

 .   اػت

( 0854)تٛػط فأاا   ،ضیي دس ػطح دس صٔيٙٝ آصٖٔٛ واسائی تشيٗ تحميك  تشيٗ ٚ جأا ٟٔٓ

ٞااي   ٚ جٛ٘ض ٚ تا تىااسٌيشي سٚؽ دا یفأا تا اػتفادٜ اص ؿاخق ليٕت. ا٘جاْ ؿذٜ اػت ]03[

ٚ لاعاذٜ فيّتاش وااسائی تااصاس اٚساق تٟااداس       ٌـتآٔاسي ٕٞثؼتٍی پياپی ٚ ٕٞچٙيٗ آصٖٔٛ 

ٞاا ٘ـااٖ داد    دس ؿىُ ضیي  ٔٛسد تشسػی لشاس دادٜ ٚ تا اػتفادٜ اص وّيٝ سٚؽسا ٘يٛيٛسن 

 .تاصاس ٘يٛيٛسن دس ػطح ضیي  واساػت

٘لاشاِٟی  تاٛاٖ تاٝ    ٔی ،ايشاٖ تشاي آصٖٔٛ ػطح ضیي تشيٗ تحميمات ا٘جاْ ؿذٜ دس  اص ٟٔٓ

اػاالٔی تياذٌّی ٚ    ،]4[ (0263) فذائی ٘ظاد ،]7[ (0263)ٕ٘اصي ٚ ؿٛؿتشياٖ ، ]6[(0260)

اػالٔی تيذٌّی ٚ تٝ غيش اص . اؿاسٜ ٕ٘ٛد ]1[ (0276) ياسي اِٝٚ  ،]0[ (0272) كادلی تاطا٘ی

                                                 
5 Serial Correlation 

ّاي پياپي، هعوَالً اس آسهَى ضزاية رگزسيًَي، آسهَى خَدّوثستگي هزتثِ اٍل ٍ تاالتز، ٍ  تزاي آسهَى ّوثستگي  >

 .شَد استفادُ هي( Run Test)آسهَى غيزپاراهتزي گشت 
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ػآٟ  واٝ وااسائی تاٛسع تٟاشاٖ سا ٔـاشٚم تاٝ ٔیأّاٝ ؿاذٖ          ،]0[ (0272)كادلی تاطا٘ی 

تحميماات ايشا٘ای تاٝ اياٗ ٘تيجاٝ       وٙذ، ػايش دسكذ اص سٚصٞاي ٔیأالتی ٔی 61ٞا دس  ؿشوت

  .ا٘ذ وٝ تاصاس تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس ػطح ضیي  ٘اواساػت سػيذٜ

 ٖ ، وااسائی دس ػاطح ضایي  تاٛسع اٚساق     ]8[ (0263) تٝ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕ٘اصي ٚ ؿٛؿاتشيا

ؿااشوت تااا اػااتفادٜ اص  31تااشاي ػااٟاْ  0262تااا  0257تٟاااداس تٟااشاٖ سا دس دٚسٜ ي صٔااا٘ی 

ا٘ذ، واٝ ٘تاايت تاٝ     فيّتش تشسػی وشدٜ لاعذٜٚ  تٛدٖ ٞاي ٕٞثؼتٍی پياپی، آصٖٔٛ ٘شٔاَ سٚؽ

 .٘ـاٖ دادٜ اػتعذْ واسائی تاصاس تٛسع دس ػطح ضیي  سا  ،دػت آٔذٜ اص ػٝ آصٖٔٛ

دس تاٛسع  ٞاا   ٕات ٚجاٛد ٕٞثؼاتٍی تايٗ لي   تٝ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ديٍاش،  ، ]4[ (0263) فذائی ٘ظاد

وااسايی   ،0257 – 61دس دٚسٜ صٔاا٘ی  ؿاشوت   41ٞاي  تا دادٜٚي . سا ٘ـاٖ دادٜ اػتتٟشاٖ 

ٝ  خٛد ٕٞثؼتٍی ليٕت تحّيُسا تا دس ػطح ضیي  تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ  ٞااي   ٞا تا ٚلفا

تاش اػااع ٘تاايت حاكاُ اص تاٝ وااسٌيشي       . ٞفتٝ ٚ آصٔاٖٛ ٌـات تشسػای ٕ٘اٛد     11يه تا 

ٞاا دس ػاطح    فشضايٝ اػاتمالَ ليٕات   ، ٌـات آصٔاٖٛ  ٞا ٚ  د ٕٞثؼتٍی ليٕتٞاي خٛ آصٖٔٛ

 .اػت ؿذٜدسكذ سد  84اطٕيٙاٖ 

 

 در سطح ويمٍ لًيبازار آزمًن کارائي َاي  ريش

دس . دس ػطح ٘يٕاٝ لاٛي دس خااس  اص وـاٛس ٔتیاذد اػات       ٞاتحميمات دس تاسٜ واسائی تاصاس

سٚؽ ؿٙاػای  ٘يٕٝ لٛي تا اػاتفادٜ اص  تيـتش تحميمات خاسجی ٔحاػثٝ واسائی تاصاس دس ػطح 

. ا٘جااْ ؿاذٜ اػات   حَٛ تاسيخ حادثٝ  7تجٕییغيشعادي تاصدٜ  سفتاسٚ تحّيُ  6حادثٝ ػٙجی

دس ايٗ ٘ٛد اص تحميمات، اص اخثاس عٕٛٔی ٔٙتـش ؿذٜ دس تااصاس ٕٞچاٖٛ ا٘تـااس اخثااس ػاٛد،      

 . تجضيٝ ػٟاْ ٚ أثآِٟ تٝ عٙٛاٖ حادثٝ اػتفادٜ ؿذٜ اػت

وٝ تٝ تشسػی واسائی تٛسع ٘يٛيٛسن دس ػاطح ٘يٕاٝ    ٟٕٔتشيٗ تحميمات خاسجی اِٚيٗ ٚاص 

( 0857)، تااَ ٚ تاشاٖٚ   ]05[ (0858)فأا ٚ ٕٞىاسا٘ؾ تٛاٖ تٝ واسٞاي  ٔی ا٘ذ، لٛي پشداختٝ

دٞاذ واٝ تااصاس اٚساق     ٘تايت ايٗ تحميماات ٘ـااٖ ٔای   . اؿاسٜ وشد ]01[ (0857)ٚ تيٛس  ]00[

                                                 
7 Event Study 
8 Cumulative Abnormal Return (CAR) 
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تش ايٗ ٌٕاٖ تٛد٘اذ   ]05[( 0858)ٚ ٕٞىاسا٘ؾ تشاي ٕ٘ٛ٘ٝ فأا . واسا اػت٘يٛيٛسن تٟاداس 

ٌزاساٖ تٝ عٙاٛاٖ پياأی دس خلاٛف تريياشات آتای       تٛا٘ذ تٛػط ػشٔايٝ وٝ تجضيٝ ػٟاْ ٔی

ٜ   . جشيا٘ات ٘مذي ٔٛسد ا٘تظاس تّمی ؿاٛد  تجٕیای دس تاٛسع    غيشعاادي  سٚ٘اذ افاضايؾ تااصد

 ْاٜ اعال٘يٛيٛسن تا يه آًٞٙ خاف ٚ تذٖٚ ٘ٛػاٖ سٚ تٝ افضايؾ اػت تٝ طٛسي وٝ دس ٔ

تجضياٝ ػاٟاْ تاٝ دِياُ      ْٕٞچٙيٗ افضايؾ تاصدٞی لثاُ اص اعاال  . كفش اػتتشاتش تجضيٝ ػٟاْ 

تاٝ ٕٞايٗ دِياُ اػات واٝ خاٛد حادثاٝ اسصؽ        . ػات ا ٞاا  ترييش دس اسصؽ راتی ػٟاْ ؿشوت

تجضياٝ   ْخاكی ٘ذاسد يیٙی ايٙىٝ تجضيٝ ػٟاْ تٝ خٛدي خٛد تی اسصؽ اػت ٚ دس ٔااٜ اعاال  

 .پغ تاصاس تٛسع ٘يٛيٛسن دس ػطح ٘يٕٝ لٛي واسا اػت. ش اػتػٟاْ تاصدٞی ٘يض كف

دس تاسٜ وااسائی تاٛسع اٚساق تٟااداس    ، دس ايشاٖ تحميمات صيادي تشخالف تحميمات خاسجی

دس اياشاٖ تاٝ چٙاذ ٔاٛسد     واسٞاي ا٘جاْ ؿذٜ  .كٛست ٍ٘شفتٝ اػتتٟشاٖ دس ػطح ٘يٕٝ لٛي 

 ٚ ػايٙائی  ٔحٕاٛدي  ، ٚ]2[ (0271)جٟا٘خاا٘ی ٚ كافاسياٖ    ،]3[  (0262) ػايٙائی ٕٞچٖٛ 

تاٝ ٔٙظاٛس   دس ٕٞاٝ اياٗ ٔاٛاسد     .ٌاشدد  تشيٗ تحميمات ٔحذٚد ٔی تٝ عٙٛاٖ ٟٔٓ ]5[ (0273)

ُ   واسائی تاصاس دس ػاطح ٘يٕاٝ لاٛي اص     غيشعاادي  تااصدٜ  سفتااس   سٚؽ حادثاٝ ػاٙجی ٚ تحّيا

، تحميماات داخّای   ]2[ (0271)تٝ غيش اص جٟا٘خا٘ی ٚ كافاسياٖ  . ؿذٜ اػتاػتفادٜ  تجٕیی

 .ا٘ذ يذ ٘اواسائی تٛسع تٟشاٖ دس ػطح ضیي  ٚ ٘يٕٝ لٛي اسائٝ وشدٜؿٛاٞذي دس تائ

جٟت تشسػای وااساي تااصاس تاٛسع اٚساق تٟااداس تٟاشاٖ دس        ]5[ (0262)ػيٙائیتشاي ٕ٘ٛ٘ٝ 

٘تايت تٝ دػت آٔذٜ ٘ـاٖ  .ػطح ٘يٕٝ لٛي اص ٔتذِٛطي فأا ٚ ٕٞىاسا٘ؾ اػتفادٜ وشدٜ اػت

ٝ ػٟاْ ٕ٘ٛداس تااصدٞی تجٕیای تاٝ ػإت تااال      تجضي ْدٞذ وٝ يه ٞفتٝ لثُ اص ٞفتٝ اعال ٔی

وٙذ دس كٛستی وٝ دس يه تااصاس وااسا ٕ٘اٛداس تااصدٞی تجٕیای تاياذ دس صٔااٖ         حشوت ٔی

ٝ پاغ  . اطالعات تٝ ػشعت ٚ دلت تٝ ػٕت تاال حشوات وٙاذ   ْاعال ٞاائی اص ٘اوااسائی    ٘ـاا٘

  .ديذٜ ؿذٜ اػتتٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس ػطح ٘يٕٝ لٛي 

چٙااٖ   .اسائٝ ؿاذٜ اػات  تٝ تشتية تاسيخ ا٘جاْ  0 ٕ٘ايٝ دستحميمات داخّی  يٗتش ٟٔٓ خالكٝ

ؿاٛاٞذي دس تائياذ ٘اوااسائی تاٛسع     ، تحميمات داخّای  تمشيثا  ٕٞٝدٞذ  ٘ـاٖ ٔی 0ٕ٘ايٝ وٝ 

 . ا٘ذ تٟشاٖ دس ػطح ضیي  ٚ ٘يٕٝ لٛي اسائٝ وشدٜ
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خالصٍ تحقيقات داخلي در بارٌ كارائي بًرس تهران در سطح ضعيف   -  1وگارٌ 

 ي ويمٍ قًي
 

 ًام هحققاى
 سال

 اًتشار

 كارائي

 بزرسي شذُ
 دٍرُ تحقيق

 ًَع

 ّا دادُ

 تعذادحادثِ

 شزكت يا)

 (هشاّذات

 حادثِ ًَع
 رٍش تحليل يا

 آسهَى آهاري
 ًتيجِ تحقيق

 آسهَى گشت - - ّفتگي 1731تا  1731 ضعيف 1731 .ًصزالْي، س
 ًاكارائي بَرس

 در سطح ضعيف

 31 ّفتگي 1731تا  1711 ًيوِ قَي 1737 .سيٌائي، ح
 تجشيِ سْام

 سْام جايشُ

 باسدُ غيزعادي

 تجوعي

 ًاكارائي بَرس

 در سطح ًيوِ قَي

 - 11 ّفتگي 1731تا  1731 ضعيف 1731 .فذائي ًژاد، الف
 خَدّوبستگي ٍ

 آسهَى گشت

 بَرسًاكارائي 

 در سطح ضعيف

 ،.ًواسي، م

 .ٍ شَشتزياى، س
 1737تا  1733 ضعيف 1731

 رٍساًِ

 ّفتگي
11 - 

 ّوبستگي پياپي،

 قاعذُ فيلتز ٍ رٍش

 ًگْذاري  -خزيذ

 ًاكارايي بَرس

 در سطح ضعيف

 ،.جْاًخاًي، ع

 .ٍ صفارياى، الف
 13 ّفتگي 1733تا  1731 ًيوِ قَي 1711

 اعالم سَد

 بزآٍردي

 قيوتبزرسي تغيز 

 ٍ حجن هعاهالت حَل

 تاريخ اعالم سَد

 اعالم سَد هحتَاي

 اطالعاتي دارد

 .اسالهي بيذگلي، غ

 .ٍ صادقي باطاًي، ع
 - 71 رٍساًِ 1717تا  1731 ضعيف 1717

 قاعذُ فيلتز ٍ رٍش

 ًگْذاري  -خزيذ

 كارايي هشزٍط

 در سطح ضعيف

 .هحوَدي، الف

 ٍ سيٌائي، ح،
 111 هاّاًِ 1711تا  1731 ًيوِ قَي 1711

 تجشيِ سْام

 سْام جايشُ

 باسدُ غيزعادي

 تجوعي

 ًاكارائي بَرس

 در سطح  ًيوِ قَي

 - 11 رٍساًِ 1711تا  1731 ضعيف 1713 .ياري، الف الِ
 تحليل ّوبستگي

 ٍ آسهَى گشت

 ًاكارائي بَرس

 در سطح ضعيف

 

 تحميكسًاالت 

ٛ  ، پيـيٗتا تٛجٝ تٝ تحميمات تشسػی ؿذٜ دس تخؾ  سع ٚ تا دس ٘ظش داؿتٗ إٞيت وااسائی تا

ٞذف ايٗ تحميك تشسػی واسائی اطالعاتی تاٛسع اٚساق تٟااداس تٟاشاٖ    اٚساق تٟاداس تٟشاٖ، 

تاٛاٖ تاٝ    ػٛاالت اػاػی تحمياك حاضاش سا ٔای   تٙاتشايٗ، . دس ػطح ضیي  ٚ ٘يٕٝ لٛي اػت

 9ؿشح صيش كٛست تٙذي ٕ٘ٛد

 آيا تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس ػطح ضیي  واساػت؟ .0

 اٖ دس ػطح ٘يٕٝ لٛي واساػت؟آيا تٛسع اٚساق تٟاداس تٟش .1
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 تحميكريش 

وااسائی  ٞاي تٝ واس سفتٝ دس تحميمات ٔیتثش خاسجی ٚ داخّی، تاشاي تشسػای    تش اػاع سٚؽ

ٜ تشػايٓ پاالت   تٛاٖ اص سٚؽ  ٔیتاصاس تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس ػطح ضیي   ٞااي   تااصد

كاٛستی واٝ تاٛسع    دس . ؿاخق تٛسع اٚساق تٟااداس تٟاشاٖ اػاتفادٜ ٕ٘اٛد    ٔثتٙی تش ٔتٛاِی 

ٕ٘ٛداس تٝ دػت آٔذٜ تايذ پشاوٙاذٌی ٘ماام    ،اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس ػطح ضیي  واسا تاؿذ

ٚ ٞايچ اٍِاٛي سٚؿاٙی دس آٖ     سا تٝ كاٛست تلاافی ٘ـااٖ دٞاذ    ٞاي ٔتٛاِی  ٔـتشن تاصدٜ

ٞااي ٔیاشف تااصاس وااسا دس ػاطح ضایي  تاشاي تاٛسع          يه ٕ٘ٛ٘ٝ اص پاالت  .ٔـٟٛد ٘ثاؿذ

اٌش تٛسع تٟشاٖ دس ػطح ضیي  واسا تاؿذ، ٕ٘اٛداس   .ؿذٜ اػتاسائٝ  1 ٘يٛيٛسن دس ٕ٘ايٝ

 . آٖ تايذ ٔـاتٝ ايٗ ٕ٘ٛداس تاؿذ

 

 1 ٕ٘ايٝ

 ٞاي سٚصٞاي ٔتٛاِی دس تٛسع ٘يٛيٛسن  ٕ٘ٛداس تاصدٜ

    S&P 500تا اػتفادٜ اص ؿاخق 

 
 (1112)تشيّی ٚ ٔايشص 9 ٔاخز

 

تا اػاتفادٜ اص  تٛاٖ  ٔی اص دسػتی تفؼيش ٕ٘ٛداس، ـتش، تٝ ٔٙظٛس اطٕيٙاٖ تيتشػيٓ پالتعالٜٚ تش 

سا تاٛسع تٟاشاٖ   ٔثتٙای تاش ؿااخق    ٞاي ٔتاٛاِی   ٕٞثؼتٍی پياپی تاصدٜٔذَ سٌشػيٛ٘ی صيش 

 9 ٕ٘ٛدآصٖٔٛ 

1 (1)m m

t t tR R e     
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mوٝ دس آٖ

tR  ٖٔیشف تاصدٜ تاصاس دس صٔاt  ٚα  ٚβ ٚ ،ضشاية سٌشػيٛ٘یte    جّٕاٝ خطاا

 . اػت

تاٛاٖ   داس تاؿذ، ٔی دس ٔذَ تاال تش اػاع آصٖٔٛ تی اػتيٛد٘ت ٔیٙیدس كٛستی وٝ ضشية

ٝ       ٘تيجٝ ٌشفت وٝ تيٗ تاصدٜ اي اص  ٞاي ٔتاٛاِی ٕٞثؼاتٍی ٚجاٛد داسد ٚ اياٗ ٕٞثؼاتٍی ٘ـاا٘

  8.دس ػطح ضیي  خٛاٞذ تٛد ٘اواسائی تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ

 

 بررسي کارائي در ويمٍ لًيريش 

تاٛاٖ ٔطااتك    ٔیتٝ ٔٙظٛس تشسػی واسائی تاصاس تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس ػطح ٘يٕٝ لٛي 

اص سٚؽ ؿٙاػی حادثٝ ػٙجی ٚ تحّياُ سفتااس تااصدٜ غيشعاادي      ،تحميمات خاسجی ٚ داخّی

حادثاٝ   ،دس تحميمات ٔثتٙی تش سٚؽ حادثاٝ ػاٙجی  . تجٕیی حَٛ تاسيخ حادثٝ اػتفادٜ ٕ٘ٛد

تتٛاٖ ا٘تظاس داؿات   تٝ طٛسي وٝاي تاؿذ وٝ ٔاٞيت ػٛسپشيض داؿتٝ  ٔٛسد اػتفادٜ تايذ حادثٝ

دس اياٗ  . ٌاشدد  دس جٟت ٔیيٙای تیاذيُ ٚ تلاحيح     ٔشتٛطٝتا ا٘تـاس خثش حادثٝ، ليٕت ػٟاْ 

تاشاي اطٕيٙااٖ اص ٔاٞيات    . فادٜ ؿاذ تیذيُ ػٛد تشآٚسدي تٝ عٙٛاٖ حادثٝ اػت اخثاساص  تحميك

  ُ ٞاا   دسكاذ ػاٛد تاشآٚسي ؿاشوت     31ٞااي ٔثثات ٚ تااالتش اص     ػٛسپشيض حادثٝ، فماط تیاذي

  01.ا٘تخاب ؿذ٘ذ

 

 

 

 

 

                                                 
ّا، هذل هذكَر در سِ ٍضعيت، تذٍى عزض اس هثذا، تا عزض اس هثدذا،   تِ دليل ٍجَد هشكل خَد ّوثستگي در دادُ 55

 .شَد هيتخويي سدُ  AR (1)ٍ تا كٌتزل خَدّوثستگي هزتثِ اٍل 
ّوچٌديي، تدزاي   . اسدتفادُ شدذُ اسدت   دليل اًتخاب اعالم تعذيل سَد ايي است كِ در تحقيقات قثلدي كوتدز اس آى    56

اًتخاب اخثار تا هاّيت سَرپزيش تايذ هيشاى تعذيل سَد آى قذر تشرگ تاشذ كِ اس افشايش قيوت سْن تعدذ اس اًتشدار   

حادثدِ   =;5درصدذ، تعدذاد    84تا اًتخاب هزس . ّا كاّش ًياتذ خثز اطويٌاى حاصل گزدد ٍ در ّواى حال تعذاد حادثِ

 .داد هَرد كاّش هي 94ّا را تِ سيز  درصذ، تعذاد حادثِ 94اًتخاب هزسّاي تاالتز اس . شٌاسائي شذ( اٍليِ)
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 محاسبٍ بازدٌ غيرعادي تجمعي 

دس ٔشحّاٝ اَٚ  . دس ػٝ ٔشحّٝ ا٘جاْ ؿاذ اػت وٝ ٔحاػثٝ تاصدٜ غيشعادي تجٕیی ٌاْ تیذي 

ٞاش ياه اص    تاشاي صياش، تااصدٜ غيشعاادي ٞاش ػآٟ      ( 2)ٚ  (1)تا اػتفادٜ اص ٔذَ سٌشػايٛ٘ی  

  00.ٔحاػثٝ ٌشديذ (تاسيخ حادثٝسٚص تیذ اص  31سٚص لثُ تا  31)سٚصٞاي حَٛ تاسيخ حادثٝ 

                                                                    

(2)it it it mt itR R     
                                                                                  

ˆ (3)it it itR R   

ˆٔیشف تاصدٜ تاصاس،i ،mtRٔیشف تاصدٜ ٚالیی ػٟٓ itRوٝ دس سٚاتط تاال،
itR   ٜٔیاشف تااصد

تاٛاٖ   ٔیشف جّٕٝ خطاي سٌشػيٛ٘ی اػات واٝ ٔای   t ، ٚitدٚسٜ  دس ،iٔٛسد ا٘تظاس اص ػٟٓ 

  01.دس ٘ظش ٌشفت tدس دٚسٜ  iآٖ سا ٔیشف تاصدٜ غيشعادي ػٟٓ 

ٞا دس ٞش سٚص اص پٙجاشٜ   تٝ دػت آٔذٜ تشاي ػٟٓ ؿشوتغيشعادي  ٞاي تاصدٜدْٚ،  دس ٔشحّٝ

ٝ صيش تاا ياه ديٍاش جٕاا ؿاذٜ ٚ تاش تیاذا       ( 3)ٔٛسد تشسػی ٔطاتك ساتطٝ  ٞاا تمؼايٓ    د حادثا

ٞاي تحت تشسػی دس ٞش يه اص  ٘تيجٝ حاكّٝ ٔتٛػط تاصدٜ غيشعادي ٕٞٝ ؿشوت. ٌشدد ٔی

 .  سٚصٞاي حَٛ تاسيخ حادثٝ اػت

                                                                              

1

/ (4)
N

t it

i

AAR AR N


 

تااصدٜ   t ،itARٞاا دس سٚص   ٔیشف ٔتٛػط تاصدٜ غيشعاادي ٕٞاٝ ؿاشوت    tAARوٝ دس آٖ

 .   ٞا اػت ٔیشف تیذاد حادثٝ t ٚ ،N سٚصدس  i غيشعادي ػٟٓ

                                                 

اگزچِ ايي هذل خصَصديات  . كارتزد فزاٍاًي داردهالي ّواى هذل تاسار است، كِ در تحقيقات ( 6)هذل رگزسيًَي  57

 . در تيشتز تحقيقات شذُ استكٌذ، اها سادگي آى تاعث فزاٍاًي كارتزد آى  ّا را در تحليل لحاظ ًوي ريسك شزكت

ّاي رٍساًِ شاخص قيوت ٍ سَد ًقذي، كِ هعزف تْتدزي اس تداسار اسدت، ٍ تدا اسدتفادُ اس       تاسدُ رٍساًِ تاسار تا دادُ 58

فزهَل  
1 1( ) /mt t t tR I I I  ّا، تاسدُ رٍساًِ سْام تا قيودت   تِ دليل هاّيت رٍساًِ دادُ. هحاسثِ گزديذ

در ّز رٍس ٍ تا استفادُ اس فزهَل  پاياًي سْام هعاهلِ شذُ
1 1( ) /it t t tR P P P  هحاسثِ گزديذ . 
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دػت آخش تايذ تا جٕا وشدٖ تاصدٜ ٔتٛػط ٞش يه اص سٚصٞاي پٙجاشٜ حاَٛ تااسيخ حادثاٝ     

   .سا ٔحاػثٝ ٕ٘ٛد( RAC) تجٕییغيشعادي تاصدٜ صيش ( 4)ٔطاتك فشَٔٛ 

                                                                               
40

40

(5)t

t

CAR AAR




  

. ٔیشف تاصدٜ غيشعادي تجٕیی دس ٞش سٚص اص پٙجاشٜ تحات تشسػای اػات     CARوٝ دس آٖ

ٚص تیذ اص حادثٝ اعالْ خثش تیذيُ ػاٛد تاشآٚسدي سا دس   س+ 31سٚص لثُ تا  -31اص  tؿٕاس٘ذٜ 

 . ٌيشد تش ٔی

، جٟا٘خاا٘ی ٚ  تشػيٓ ٕ٘ٛداس تاصدٜ غيشعادي تجٕیی ٔـاتٝ آٖ چاٝ واٝ دس تحميماات ايشا٘ای    

تٛا٘اذ تاٝ ػاٛاَ دْٚ تحمياك دس تااسٜ       اػتفادٜ ؿاذٜ اػات ٔای    تشاي ٕ٘ٛ٘ٝ،( 0271)كفاسياٖ 

 .خ دٞذواسائی تٛسع تٟشاٖ دس ػطح ٘يٕٝ لٛي پاػ

 

 ومًوٍ جامعٍ آماري ي ريش اوتخاب 

ٞاي پزيشفتٝ ؿذٜ دس تٛسع اٚساق تٟااداس تٟاشاٖ ٚ    جأیٝ آٔاسي ٔٛسد ٔطاِیٝ تٕأی ؿشوت

ٖ  تاا  0273فاشٚسديٗ ٔااٜ ػااَ    اَٚ لّٕشٚ صٔا٘ی ٔاٛسد تشسػای اص    . اػات  0277اػافٙذ   پاياا

ذيُ ػٛد، ليٕات ػآٟ،   ؿأُ تاسيخ اعالْ تیذيُ ػٛد، دسكذ تیٛسد ٘ياص تحميك ٞاي ٔ دادٜ

اص تا٘ه اطالعاتی تٛسع تٟاشاٖ   تٝ كٛست سٚصا٘ٝؿاخق ليٕت ٚ ػٛد ٘مذي تٛسع تٟشاٖ 

داؿاتٝ، تاٝ طاٛسي    ػٛد تاشآٚسدي  تیذيُ ٔثثت  اعالْ اتتذا، تاسيخ حادثٝ 02.اػتخشا  ٌشديذ

، تاشاي ٕٞاٝ   دسكاذ افاضايؾ دٞاذ    31وٝ سلٓ ػٛد تشآٚسدي لثّی سا دػات وآ تاٝ ٔياضاٖ     

ػاسغ اص  . حادثٝ اِٚيٝ ؿذ 068وٝ تاِغ تش  ؿٙاػائی ٌشديذ ػاَ ٔٛسد تشسػی 4دس ٞا  ؿشوت

  9ٔٛاسدي وٝ ٚاجذ ؿشايط صيش تٛد٘ذ تٝ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تحميك اػتفادٜ ؿذاص تيٗ آٟ٘ا، فمط 

 .آٖ ٔٛسد ٔیأّٝ ٔىشس لشاس ٌشفتٝ تاؿذٔشتٛم تٝ ػٟٓ  .0

                                                 
قاتدل اتتيداع   ( www.irbourse.com)ّاي هَرد ًياس ايي تحقيق اس سدايت تدَرا اٍراب تْدادار تْدزاى      تواهي دادُ 59

 . است
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1.  ٜ خ حادثاٝ  حاَٛ تااسي   غيشعاادي تجٕیای   ٔـاٞذات ٔفمٛدي تشاي ٔحاػثٝ تااصد

 . سٚص تاؿذ 01وٕتش اص 

ْ ٞيچ ٌٛ٘ٝ اخثاسي ساجا تٝ تجضيٝ ػٟاْ ٚ ػٟاْ جايضٜ .2 ػاٛد ػاٟٕی ٚ ياا     ، اعاال

ْ خثاش  تیذ اص اعاال ٔاٜ  1لثُ ٚ  ٔاٜ 1افضايؾ ػشٔايٝ ٚ اطالعات ٟٔٓ ديٍشي دس 

 .ػٛد ٔٙتـش ٘ـذٜ تاؿذ تیذيُ

ٗ         دس كٛستی واٝ   .3  تاشاي ياه ؿاشوت تيـاتش اص ياه حادثاٝ ا٘تخااب ؿاٛد، تاي

 .ٔاٜ فاكّٝ تاؿذ 1ٞا دػت وٓ  حادثٝ

 

 ومًوٍ تحميك

 038تا تیذاد ؿشوت  021ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخاتی تحميك ؿأُ ، تاالٔطشح ؿذٜ دس  ٔیياسٞايتا اعٕاَ 

تاش  تحمياك   ٕ٘ٛ٘ٝٔٛجٛد دس  ٞاي ؿشوتتٛصيا . حادثٝ اعالْ تیذيُ ٔثثت ػٛد تٝ دػت آٔذ

 . ٌضاسؽ ؿذٜ اػت 2 ٕ٘ايٝكٙیت دس حؼة 

تًزیع ومًوٍ بر حسب صىعت  - 3وگارٌ    

 تعذاد شزكت صٌعت تعذاد شزكت صٌعت

 7 فَالد 7 باًک ٍ ليشيٌگ

 1 قٌذ ٍ شکز 1 بٌذي بستِ

 1 كابل ساسي 1 پالستيک ٍ الستيک

 1 كاشي ٍ سزاهيک 1 خَدرٍ

 11 كاًي غيز فلشي 3 ئيدارٍ

 7 لَاسم خاًگي 1 گذاري سزهايِ

 3 هعادى 11 سيواى

 3 ًفت ٍ پتزٍشيوي 1 شيويايي

 11 سايز 3 غذايي

   11 سٌگييفلشي سبک ٍ 

 .در گزٍُ سايز، صٌايع با يک شزكت قزار دارًذ
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 َاآمار تًصيفي متغير

ؿأُ تاسيخ اعالْ تیذيُ ػٛد، دسكاذ تیاذيُ ػاٛد،    دس ايٗ تحميك ٔتريشٞاي ٔٛسد اػتفادٜ 

اػت وٝ اسائٝ آٔااس   ست سٚصا٘ٝتٝ كٛليٕت ػٟٓ، ؿاخق ليٕت ٚ ػٛد ٘مذي تٛسع تٟشاٖ 

ؿااخق ليٕات ٚ ػاٛد    آٔاس تٛكيفی تا ايٗ تٛضيح فمط . پزيش ٘يؼت تٛكيفی اص آٟ٘ا أىاٖ

 . ٌضاسؽ ؿذٜ اػت 3 ٕ٘ايٝ٘مذي تٛسع تٟشاٖ تشاي دٚسٜ تحت تشسػی دس 

 

آمار تًصيفي شاخص قيمت ي سًد وقذي در ديرٌ مًرد بررسي - 4 وگارٌ  
 

 Year  1384 1385 1386 1387 1388 
      
 Mean 29548/52 29042/40 33231/33 40233/67 43178/52 
 Median 29066/70 29430/55 34239/65 38963/75 46205/50 
 Maximum 32441/30 31217/10 37147/60 49240/70 51189/00 
 Minimum 26849/80 26859/70 3658/400 32117/34 32072/59 
 Std. Dev. 1732/92 1527/67 3244/61 5454/69 5952/36 
      
 Skewness 0/3599 -0/0178 -3/2314 0/3075 -0/4196 
 Kurtosis 1/6863 1/4406 29/8196 1/6104 1/6344 
 Jarque-Bera 22/2524 24/1256 75/4718 22/9010 25/4779 
 Probability 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 
      
 Observations 238 238 238 238 238 
      

 

  کارائي در سطح ضعيفوتایج آزمًن 

 4تٛسع تٟشاٖ تا اػتفادٜ اص ؿاخق ليٕت ٚ ػٛد ٘ماذي تاٝ كاٛست سٚصا٘اٝ دس دٚسٜ     تاصدٜ 

ٔتاٛاِی   ٞاي سٚصٞاي ٚ ػسغ ٕ٘ٛداس پالت تاصدٜٔحاػثٝ ( 0277تا  0273)ػاِٝ ٔٛسد تشسػی 

 . اسائٝ ؿذٜ اػت 4٘تيجٝ دس ٕ٘ايٝ . تشػيٓ ؿذ
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   4ٕ٘ايٝ 

 ٕ٘ٛداس پشاوٙذٌی تاصدٜ ؿاخق تاصاس

 
 ٔیشف تاصدٜ تاصاس دس سٚص جاسي  عٕٛدئحٛس 

 .  ٞاي سٚص لثُ اػت تاصدٜ افمیٚ ٔحٛس 

 

ٜ   دٞاذ   ٘ـااٖ ٔای   1تاا ٕ٘اٛداس ٕ٘اياٝ    تاال ٔمايؼٝ ٕ٘ٛداس   ٛاِیٞااي سٚصٞااي ٔتا    واٝ تايٗ تااصد

كاٛست  ٞش چٙذ ٘مام تٝ خٛتی دس ػطح ٕ٘ٛداس پشاوٙذٜ ؿذٜ ِٚی تٝ . ٚجٛد داسدٕٞثؼتٍی 

دٞذ تٛسع اٚساق تٟاداس تٟاشاٖ دس   ٔیا٘ذ وٝ ٘ـاٖ  وـيذٜ ؿذٜٚ تا لذسي ؿية ٔثثت ٔٛسب 

 . وأال  واسا ٘يؼتػطح ضیي  

 

  بررسي آماري

 يٗتااٚجااٛد خااٛد ٕٞثؼااتٍی ص اطٕيٙاااٖ اٚ ٕ٘ااٛداس تفؼاايش دسػااتی تااشاي اطٕيٙاااٖ تيـااتش اص 

دس ػاٝ ٚضایيت تاذٖٚ عاشم اص ٔثاذا، تاا       ( 0)ٞاي سٚصٞاي ٔتٛاِی، ٔذَ سٌشػايٛ٘ی   تاصدٜ

٘تاايت اياٗ ػاٝ سٌشػايٖٛ دس     . عشم اص ٔثذا، ٚ تا وٙتشَ خٛدٕٞثؼتٍی ٔشتثٝ اَٚ اجشا ؿاذ 

  03.اسائٝ ؿذٜ اػت 5ٕ٘ايٝ 

 

                                                 
ّدا در   ي ٍ تخوديي رگزسديَى  تواهي هحاسثات سادُ ٍ تزسين ًوَدارّا در ًزم افشار اكسل، ٍ تواهي هحاسثات آهار :5

 . اًجام شذُ است Eviews ًزم افشار
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در سٍ يضعيت ي آزمًن  (1)وتایج تخميه ضرایب مذل رگرسيًوي   - 6وگارٌ  

داري ضرایب براي آزمًن كارائي ضعيف معىي  

 

 

 Adj . 

 
 

α  β  AR (1)  N  

           
 0.183    0.435    1205  

     (0.000)      

           
 0.185  0.025  0.431    1205  

   (0.069)  (0.000)      

           
 0.188  0.020  0.530  -0.128  1204  

   (0.094)  (0.000)  (0.006)    
           

دار  درصذ هعٌي 11داري ضزايب است ٍ ضزايب بتا در ّز سِ حالت در سطح  ارقام درٍى پزاًتش احتوال هزبَط بِ آسهَى تي استيَدًت بزاي هعٌي

 .ّستٌذ

 .بزاي كٌتزل خَد ّوبستگي هزتبِ اٍل ٍارد هذل رگزسيًَي سَم شذُ است AR(1)هتغيز 

 

تاا، واٝ ٔیاشف ضاشية تااصدٜ سٚص لثاُ       دٞاذ ٔترياش ت   ٘ـاٖ ٔی 5٘تايت ٌضاسؽ ؿذٜ دس ٕ٘ايٝ 

. داس ٞؼاتٙذ  دسكذ ٔیٙای  88اػت، دس ٞش ػٝ ٔذَ داساي ضشية ٔثثت تٛدٜ ٚ ٕٞٝ دس ػطح 

ٞاي ٔتٛاِی ٔحاػثٝ ؿذٜ تش اػاع ؿااخق ليٕات ٚ ػاٛد     ايٗ تذاٖ ٔیٙی اػت وٝ تيٗ تاصدٜ

وااسائی دس   اي اص ٘ثاٛد  ٘مذي دس تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ ٕٞثؼتٍی ٚجٛد داسد ٚ ايٗ ٘ـا٘ٝ

 .  ػطح ضیي  اػت

 

  ويمٍ لًيوتایج آزمًن کارائي در سطح 

سٚاتط تشاي  تشسػی واسائی تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس ػطح ٘يٕٝ لٛي، اتتذا تا اػتفادٜ اص 

(1 ) ٚ(2)،  ٜ ٖ ٞااي ٔاذَ    تالی ٔا٘اذ ػاسغ، ٔتٛػاط تااصدٜ    . ٔحاػاثٝ ٌشدياذ  ( ite)سٌشػايٛ

)غيشعااادي
itAAR)  تاااصدٜ غيشعااادي تجٕیاای ٚ (RAC) َٛ(4)ٚ ( 3)ٞاااي  ٔطاااتك فشٔاا 
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ٔحاػثٝ اعالْ تیذيُ ػٛد تشآٚسدي حادثٝ  038سٚص تیذ اص تاسيخ  31سٚص لثُ تا  31پيشأٖٛ 

 . اسائٝ ؿذٜ اػت 6ٚ ٕ٘ٛداس آٖ تشػيٓ ٌشديذ وٝ دس ٕ٘ايٝ 

 

 6ٕ٘ايٝ 

 ٞاي اعالْ تیذيُ ٔثثت ػٛد  َ تاسيختجٕیی ػٟاْ حٛغيشعادي ٕ٘ٛداس تاصدٜ 

 
 

تااصدٜ  ( كافش  سٚص)حادثٝ ٘ٛصدٜ سٚص لثُ اص سٚص  دٞذ، ٘ـاٖ ٔی 6ٕ٘ايٝ  ٕٞاٖ طٛس وٝ ٕ٘ٛداس

 1أا اص حاذٚد  . وٝ ٕٔىٗ اػت تٝ دِيُ ٘ـت اطالعات تاؿذ يافتٝتجٕیی افضايؾ غيشعادي 

واٝ دس   ت اص سٚص حادثاٝ، دسػا . اص سٚص حادثاٝ ٕ٘اٛداس تااصدٜ تجٕیای افمای اػات      ٞفتٝ لثُ 

سٚص  8وٙاذ ٚ تاا حاذٚد     ٕ٘ٛداس تا ٔثّث ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت، ٕ٘ٛداس ؿشٚد تٝ تاال سفتٗ ٔای 

 . وٙذ ياتذ ٚ ػسغ ؿشٚد تٝ پائيٗ آٔذٖ ٔی ادأٝ ٔی

ٝ  تٛاٖ ادعا وشد وٝ تاصاس تٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ  تٙاتشايٗ ؿٛاٞذ ٔی خثاش تیاذيُ    ٘ؼاثت تا

 8ٚ تاا تااخيش حاذٚد    ٖ دادٜ اػت أا ايٗ ٚاوٙؾ تٝ ػشعت ٘ثٛدٜ ػٛد تشآٚسدي ٚاوٙؾ ٘ـا

ايٗ ٘تيجٝ فی ٘فؼٝ ٚ تذٖٚ تٛجاٝ تاٝ ٔحاذٚديت حااوٓ تاش ٘ٛػاا٘ات       . سٚص وأُ ؿذٜ اػت

أاا حتای اٌاش تاٛسع     . تٛا٘ذ تٝ ٘اواسائی تٛسع تٟشاٖ تیثيش ٌشدد ليٕت دس تٛسع تٟشاٖ ٔی

د ٚاوٙؾ ٘ـاٖ دٞذ، ٔحاذٚديت دأٙاٝ   تٛا٘ؼت تٝ ػشعت ٘ؼثت تٝ خثش تیذيُ ػٛ تٟشاٖ ٔی

 . ؿذ ٘ٛػاٖ ٔا٘ا اص ايٗ واس ٔی
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 تجسیٍ ي تحديل حساسيت

ٝ تشخای اص  حاَٛ  ٞاي تاذٖٚ ٔیأّاٝ   ٚجٛد سٚص سٚص تیاذ اص   31سٚص لثاُ تاا    31اص ) ٞاا  حادثا

تاشاي اطٕيٙااٖ اص   . دادٜ تاؿاذ ٕٔىٗ اػت ٘تايت تحميك سا تحت تاثيش لشاس  (ٞاي حادثٝ تاسيخ

داؿاتٙذ اص ٕ٘ٛ٘اٝ   حاَٛ خاٛد   واٝ سٚصٞااي تاذٖٚ ٔیأّاٝ     ٞائی  پيـيٗ، حادثٝ دسػتی ٕ٘ٛداس

تالی  ْ تیذيُ ػٛداعال 18ؿشوت تا  18تجٕیی تشاي غيشعادي تاصدٜ ٔجذدا  حزف ؿذ٘ذ ٚ 

 . اسائٝ ؿذٜ اػت 7وٝ دس ٕ٘ايٝ  ٌشديذٚ ٕ٘ٛداس آٖ تشػيٓ ٔا٘ذٜ ٔحاػثٝ 

 

 7ٕ٘ايٝ 

 ي اعالْ تیذيُ ٔثثت ػٛد تیذ اص تیذيُ ٕ٘ٛ٘ٝٞا ٕ٘ٛداس تاصدٜ تجٕیی ػٟاْ حَٛ تاسيخ

 
 

ٞائی وٝ حَٛ خٛد  دٞذ ٕ٘ٛداس تٝ دػت آٔذٜ تیذ اص حزف حادثٝ ٘ـاٖ ٔی 7چٙاٖ وٝ ٕ٘ايٝ 

ٚ ؿاىُ  تفاٚت اػاػی ٚجٛد ٘اذاسد   6تا ٕ٘ٛداس لثّی دس ٕ٘ايٝ سٚصٞاي تذٖٚ ٔیأّٝ داؿتٙذ، 

دسػت اص سٚص كافش  ايٗ جا ٘يض  ؿٛد ٔیطٛس وٝ ٔـاٞذٜ  ٕٞاٖ. وّی ٕ٘ٛداس حفظ ؿذٜ اػت

 افضايؾٚ تٝ تذسيت تجٕیی سٚ٘ذي افضايـی داؿتٝ غيشعادي تا سٚص ٟ٘ٓ تاصدٜ ( تاسيخ حادثٝ)

 . ٝ اػتتؿاد

 

 بررسي ببيشتر

، سفتاس تاصدٜ غيشعادي تجٕیی سا تٝ (0271)كفاسياٖ تشخی اص تحميمات ايشا٘ی، جٟا٘خا٘ی ٚ 

تشسػای  ٔٙظاٛس  تاٝ  . ا٘ذ ٔطاِیٝ وشدٜػٛد تشآٚسدي اعالْ كٛست ٞفتٍی حَٛ تاسيخ حادثٝ 

آصٖٔٛ واسائی دس ػاطح  ٔحاػثات الصْ تشاي ٚ اطٕيٙاٖ وافی اص ٘تايت تٝ دػت آٔذٜ،  تيـتش
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تا اػاتفادٜ اص  ٞفتٝ تیذ اص تاسيخ حادثٝ  4ٞفتٝ لثُ تا  4اص  تٝ كٛست ٞفتٍیٔجذدا  ٘يٕٝ لٛي 

 .اسائٝ ؿذٜ اػت 8س ٕ٘ايٝ ٚ ٕ٘ٛداس آٖ تشػيٓ ٌشديذ وٝ دا٘جاْ حادثٝ  038

 

 8ٕ٘ايٝ 

 ٞاي اعالْ تیذيُ ٔثثت ػٛد  ٕ٘ٛداس تاصدٜ تجٕیی ػٟاْ تٝ كٛست ٞفتٍی حَٛ تاسيخ
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دٞذ تاصدٜ غيشعادي تجٕیی دس يه ٞفتاٝ لثاُ اص حادثاٝ افاضايؾ      ٘ـاٖ ٔی 8 ايٝچٙاٖ وٝ ٕ٘

ايٗ ٕ٘ٛداس اٌشچاٝ  . أا تا ؿذت وٕتش ياتذ يؾ ادأٝ ٔید داؿتٝ ٚ دس ٞفتٝ دْٚ ٘يض ايٗ افضااصي

وٙاذ، أاا تاا ٕ٘اٛداس      تش ٞفتٝ ادغاْ ٔی تضسي  دلت ٕ٘ٛداس لثّی سا ٘ذاسد ٚ سٚصٞا سا دس دٚسٜ

 . ٔـاتٝ اػت  (0271) كفاسياٖجٟا٘خا٘ی ٚ ٌضاسؽ ؿذٜ دس واس 

 

  َا، ي پيشىُاد ، محذيدیتگيري وتيجٍ

ٛسع اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس دٚ ػطح ضیي  ٚ ٘يٕٝ لٛي ٔٛسد دس ايٗ تحميك واسايی تاصاس ت

ٜ     . آصٖٔٛ لشاس ٌشفت ٞااي سٚصا٘اٝ    آصٖٔٛ واسائی دس ػطح ضایي  ٘ـااٖ داد واٝ تايٗ تااصد

تٙااتش  . وٙٙاذ  ٞا اص سٚ٘ذ خاكی تثیيت ٔای  ٚجٛد داسد ٚ ليٕتٕٞثؼتٍی ٔتٛاِی تٛسع تٟشاٖ 

اص وااسائی  اس تٟشاٖ دس ػطح ضایي   تٛسع اٚساق تٟادؿٛاٞذ تٝ دػت آٔذٜ اص ايٗ تحميك، 

. الصْ تشخٛسداس ٘يؼت، اٌشچٝ ٘مام تشػيٓ ؿذٜ دس ٕ٘اٛداس تاا حاذ صياادي پشاوٙاذٜ ٞؼاتٙذ      

آصٔاٖٛ  ٘تاايت   .آصٖٔٛ واسائی دس ػطح ٘يٕٝ لٛي ٘يض تٝ كٛست سٚصا٘ٝ ٚ ٞفتٍی ا٘جااْ ؿاذ  

یاذيُ ػاٛد   ا٘تـااس خثاش ت  تٛسع تٟشاٖ ٘ؼثت تٝ دٞذ وٝ  ٘ـاٖ ٔیواسائی دس ػطح ٘يٕٝ لٛي 

 . ايٗ ٚاوٙؾ تا تاخيش تذسيجی ٕٞشاٜ اػت دٞذ أا ٚاوٙؾ ٘ـاٖ ٔی تشآٚسدي
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ٞاي ِيؼت ؿذٜ دس تٛسع تٟشاٖ، ٚ ٔیأّٝ ٘ـذٖ تیاذاد صياادي اص    تٝ دِيُ تیذاد وٓ ؿشوت

ياتٙاذ،   ٞائی وٝ دس تٛسع تٟشاٖ ٔحاػثٝ ٚ تٝ طٛس عٕٛٔی ا٘تـاس ٔی ٞا، ؿاخق ػٟاْ ؿشوت

تٙااتشايٗ ٔحاذٚديت،   . دٞذ ی اص اص اسصؽ تاصاس تٛسع تٟشاٖ اسائٝ ٕ٘یٕ٘ايٙذٜ ٚ ٔیشف ٔٙاػث

ٞاي تٛسع تاش اػااع    آصٖٔٛ واسائی تٛسع تٟشاٖ دس ػطح ضیي  وٝ ٔثتٙی تش تحّيُ تاصدٜ

ٕٞچٙيٗ،  .تٛا٘ذ ٔتاثش اص ٘اسػائی ؿاخق تٛسع تاؿذ ؿاخق لييٕت ٚ ػٛد ٘مذي اػت، ٔی

دس ٞاا   ش اػاع حجآ ٔثٙااي ػاٟاْ ؿاشوت    دس دٚسٜ ٔٛسد تشسػی ٔحذٚديت ٘ٛػاٖ ليٕت ت

تٛا٘ذ تش ٘تايت تاثيشٌزاس تاؿذ ٚ تفؼيش ٘تاايت   ٚجٛد داسد وٝ ايٗ ٔحذٚديت ٔیتٛسع تٟشاٖ 

تٛا٘اذ ٔتااثش اص    تٙاتشايٗ، تاخيش صٔا٘ی فشايٙذ ٚاوٙؾ تاصاس تٝ ا٘تـااس خثاش ٔای   . سا دؿٛاس ٕ٘ايذ

ٗ  . سع تٟشاٖ تاؿاذ ٛٔحذٚديت ٘ٛػاٖ ليٕت حاوٓ تش ت اػاتذالَ لاتاُ لثاَٛ تاؿاذ      اٌاش ايا

٘اسػاائی ؿااخق ٚ ٔحاذٚديت    ٔؼنّٝ دٚ آٍ٘اٜ ٔؼنٛالٖ ٘ارش تش تاصاس ػشٔايٝ تايذ تشاي ايٗ 

 .اي تيا٘ذيـٙذ چاسٜ٘ٛػاٖ ليٕت 

ٞاي اٚساق تٟاداس تايذ تٝ ػشعت ٚ تاٝ دلات تاٝ تٕاأی      طثك تیشي  واسائی اطالعاتی، ليٕت

تحميك حاضاش  . دس جٟت دسػت تیذيُ ؿٛ٘ذ ٞا اخثاس ٔٙتـش ؿذٜ ٚاوٙؾ ٘ـاٖ دادٜ ٚ ليٕت

تٙاتشايٗ، تٝ عٙاٛاٖ پيـاٟٙاد   . ٕ٘ٛدفمط تش ؿشم اَٚ واسائی، يیٙی ٚاوٙؾ تٝ ػشعت، تٕشوض 

ٞاا دس تااسٜ دلات     تٛاٖ تا ٔحاػثٝ ٔيضاٖ تیذيُ ٔٛسد ا٘تظااس دس ليٕات   دس تحميمات تیذي ٔی

ٜ  )ٚاوٙؾ  وااسائی تاٛسع    ،تشسػای تاٛسع تٟاشاٖ   ( ٚاوٙؾ تيؾ اص ا٘ذاصٜ يا وٕتاش اص ا٘اذاص

 . تٟشاٖ سا دس ػطح ٘يٕٝ لٛي آصٖٔٛ ٕ٘ٛد
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