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چکیده
گسٍُ سدبزی ثهِ هدوَههِای اش ؾهستزّهبی اهبًًَی اعهمی ههیؾهَ تهِ ازای ؾخصهیز
حقَای هػشقل ،اهب ازای ؾخصیز گصازؾگسی ٍاحد هیثبؾدّ .دف ایي دطٍّؽ ثسزغی سهبییس
هضَیز ز گسٍُّبی سدبزی ثس تیفیز غَ ؾستزّبی هضهَ ههیثبؾهد .ثهسای اًهداشُگیهسی
تیفیز غَ اش غِ هعیبز تیفیز اامم سعْدی ،ابثلیهز دهیؽثیٌهی غهَ ٍ ّوهَاز ثهَ ى غهَ ز
غغح صٌبیع هخشله اغهشفب ُ ؾهدُ اغهز .ثهسای سدصیهِ ٍ سیلیهل یس هیِّهبی سیقیها اش ههد
زگسغیَى چٌدهشغیسُ اغشفب ُ ؾدُ اغزً .وًَِ آهبزی سیقیا ؾبهل  72ؾهستز اش ؾهستزّهبی
دریسیشِ ؾدُ ز ثَزظ اٍزای ثْب از سْساى عی غبلْبی  1379سب  1390هیثبؾدً .شهبیح حبصهل اش
سیقیا ثیبًگس ایي اغز تِ ز ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی تیفیز اامم سعْهدی ثهبرسس ،
ّوچٌیي ابثلیز دیؽثیٌی غَ ثبرسس ٍ غَ ّوَازسسی ًػجز ثِ ؾستزّبی هػشقل ٍخهَ از .
ثب اغشفب ُ اش ایي غِ ؾبخص هیسَاى ًشیدِ گیسی تس تهِ تیفیهز غهَ ز ؾهستزّهبی هضهَ
گسٍُّبی سدبزی ًػجز ثِ ؾستزّبی هػشقل ثبرسس اغز.
کلید واصهها :گسٍُّبی سدبزی ،اامم سعْدی ،ابثلیز دیؽثیٌی غَ ّ ،وَاز ثَ ى غَ .

* اًؿیبز اًؿکدُ هدیسیز ٍ ااشصب  ،اًؿگبُ ؾْید ثبٌّس تسهبى

سبزیخ زیبیز92/03/18 :

** تبزؾٌبظ ازؾد حػبثدازی ،اًؿگبُ هلَم دصؾکی ؾیساش

سبزیخ دریسؼ92/06/15 :
ًَیػٌدُ هػئَ  :احود خداهیدَز
Email: Khodamipour@ uk.ac.ir
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مقدمه
ثس اؾز حػبثدازاى ٍ سیلیلگساى هبلی اش ٍاضُ غَ هشفبٍر اغز .سیلیلگهساى ههبلی هوَههب
غَ گصازؼ ؾدُ(غَ حػبثدازی) زا هشفهبٍر اش غهَ ٍااعهی ههی اًٌهد .یکهی اش ریلهی تهِ
هوکي اغز سیلیلگساى غَ خبلص گصازؼ ؾدُ زا ثب غَ ٍااعی هشفبٍر ثداًٌد ،ایي اغز تِ
ایي اهکبى ٍخَ از تِ غَ ثِ ٍغیلِ هدیساى غشکبزی ؾَ (خْبًخبًی ٍ ظسی یهس .)1374،
ثٌبثسایي ،تیفیز غَ یکی اش خٌجِّبی ثب اّویز ازشیبثی غمهز هبلی ؾستزّب اغز تهِ ههَز
سَخِ غسهبیِگرازاى ،اهشجبز ٌّدگبى ٍ غهبیس اغهشفب ُتٌٌهدگبى صهَزرّهبی ههبلی اهساز گسیشهِ
اغز .تیفیز غَ ثِ سَاًبیی غَ گصازؼ ؾدُ ز اًعکبظ غَ ٍااعی ،غَ هٌدی ز دیؽثیٌهی
غَ آسی ٍ ّوچٌیي ثِ یجبر ،دبیدازی ٍ هدم سغییسدریسی غَ گصازؼ ؾدُ اؾهبزُ از (ییؿهس،1
.)1980
اهسٍشُ گسٍُّبی سدبزی ًقؽ ثسخػشِای ز ثبشازّبی هبلی ایفب هیتٌٌد .ؾستزّهبی هضهَ
گسٍُّبی سدبزی همٍُ ثس اغشفب ُ اش هٌبثع ٍ ابثلیزّبی ؾستزّبی خَ ،ایي ٍیطگی هشوهبیص زا
ّههن ازًههد تههِ هههیسَاًٌههد اش سکٌَلههَضی ،غههسهبیِ ،هٌههبثع اًػههبًی ،سَلیههدار ٍ خههدهبر غههبیس
ؾستزّبی هضَ گسٍُ اغشفب ُ تٌٌد .ثب سَخِ ثِ غبخشبز هبلکیز هؿشسک زایي گسٍُّب ،ثیه
هدیسیز غَ ٍ تیفیز غَ ز ایي گسٍُّب هغسح هیؾَ .
زایي دطٍّؽ ،سأییس هضَیز ز گسٍُّبی سدبزی ثس تیفیز غَ ؾستزّبی دریسیشِ ؾهدُ
ز ثَزظ اٍزای ثْب از سْساى ثسزغی هیؾَ  ٍ .ز ایي دطٍّؽ ثِایي غَا دبغخ ا ُ ههیؾهَ
تِایب ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی تیفیز غَ ثهبرسسی ًػهجز ثهِ ؾهستزّهبی هػهشقل
ازًد؟
مبانی نظزی
کیفیت سود

هٌظَز اش تیفیز غَ  ،شهیٌِ ثبلقَُ زؾد غَ ٍ هیصاى احشوب سیقا غهَ ّبی آسهی اغهز .ثهِ
هجبزر یگس ،ازشؼ غْن سٌْب ثِ غهَ ّهس غهْن غهب خهبزی ؾهستز ثػهشگی ًهداز  ،ثلکهِ ثهِ
اًشظبزار هب اش آیٌدُ ؾستز ٍ ادزر غهَ آٍزی غهب ّهبی آسهی ٍ هسیت اعویٌهبى ًػهجز ثهِ
غَ ّبی آسی ثػشگی از (خْبًخبًی ٍ ظسی یس  .)1374 ،ز سعسی هفْهَم تیفیهز غهَ ثهِ
ٍ ٍیطگی غَ هٌدی ز سصوینگیسی ٍ ازسجبط ثیي تیفیز غَ ٍ غَ ااشصب ی اؾبزُ هیؾهَ .
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ثِ ثیبى یگس تیفیز غَ هجبزر اغز اش ثیبى صب ابًِ غَ گصازؼ ؾدُ ،یعٌی تیفیز غَ ثهبر
ًؿبى ٌّدُ هفید ثَ ى اعمهبر غَ ثسای سصوینگیسی اغهشفب ُتٌٌهدگبى ٍ ّوچٌهیي هغبثقهز
ثیؿشس آى ثب غَ ااشصب ی هیثبؾد.
ّوچٌیي دبیدازی غَ عی غب ّبی هشوب ی ثِ هٌَاى هعیهبزی ثهسای تیفیهز غهَ ثیهبى ؾهدُ
اغز .زٍغبیي )1999(1غَ ی زا ثب تیفیز سس هیداًد تِ دبیدازسس ثبؾد .اش یهد زیچبز غهَىٍ 2
ّوکبزاى( )2001تیفیز غَ زخِ یجبر هولکس هبیدار ز ٍزُ آیٌدُ اغزّ .هبج،)2003(3
هعشقد اغز تیفیز غهَ زخهِ سفهبٍر غهَ خهبلص گهصازؼ ؾهدُ اش هبیهدار ٍااعهی اغهز.
هیخبئیههلّ ٍ 4وکههبزاى ( )2003تیفیههز غههَ زا ثههِ هیصاًههی تههِ غههَ ّبی گرؾههشِ ؾههستز ثههب
خسیبىّبی ًقدی آسی ههسسجظ اغهز ،ز ًظهس ههیگیسًهد ٍ ثٌهبثسایي ،ثهِ ازشؼ دهیؽثیٌهی سَخهِ
هیتٌٌد .یساًػیعّ ٍ 5وکبزاى ( )2005اش تیفیز اامم سعْدی غَ ثِ هٌهَاى تیفیهز غهَ یهب
هیتٌٌد ٍ غَ ّبیی زا ثب تیفیز سس هی اًٌد تِ تیفیز اامم سعْدی آىّب ثیؿشس ثبؾدٍ .لهَزی ٍ
خٌکیٌص )2006(6اش ٍیطگیّبی تیفی اعمهبر صَزرّبی هبلی ،یعٌی هسثَط ثَ ى ٍ ابثل اسکب
ثَ ى عجا چبزچَة ًظسی ّیبر اغشبًداز ّبی حػبثدازی هبلی ثِ هٌَاى تیفیهز غهَ اغهشفب ُ
تس ُ اًد.
7
اش ًظس ٍیٌػٌز ٍ ؾیذس ( )2003تیفیز غَ سب حدی ثِ غَ ّیکع ز ً 1939ص یک اغهز
یعٌی غَ ًص یک ثِ غَ ّیکع ازای تیفیز ثبریی اغز .رشم ثِ ذتس اغز تِ غهَ اش ًظهس
ّیکع ثِ هیصاى هصسف هٌبثع ز ؾستز اعمی هیگس ثِ عَزیکِ ازشؼ ااشصهب ی اٍ ٍزُ
ثب آخس ٍزُ ؾستز ثساثس ثبؾد.ایي هعیبز ،ثیهبًگس سغییهس ز خهبلص ازاییْهبی ااشصهب ی اغهز ٍ
ًْبیزای ٌکِ اش ًظهس تویػهیَى ثهَزظ اٍزای ثْهب از ،هبیهدار ههدیسیز ؾهدُ اش تیفیهز دهبییٌی
ثسخَز از اغز.
ؾؽ ثعد اًداشُ گیسی تیفیز غَ هجشٌی ثس اعمهبر حػبثدازی ؾبهل تیفیز اامم سعْهدی،
سغییسدریسی ،اامم سعْدی اخشیبزی ،هبهل هؿشسک ،ابثلیز دیؽثیٌهی غهَ ٍ ّوهَاز ثهَ ى غهَ
هیثبؾد.
زایي سیقیا ثسای اًداشُ گیسی تیفیز غَ اش ابثلیز دهیؽثیٌهی ٍ ّوهَاز ثهَ ى غهَ ااهمم
سعْدی اغشفب ُ هیؾَ .
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قابلیت پیصبینی
ثس اغبظایي ٍیطگی ،غَ ّبی گرؾشِایي ابثلیز زا ازًد تِ غَ ّبیایٌدُ زا دیؽثیٌی تٌٌهد
(لیخ .) 11990ثسایایي تبز غَ ّبی هشَالی ثبید ازسجبط ابثل یْوی ثب یکهدیگس اؾهشِ ٍ اخهصای
صَزر غَ ٍ شیبى ًیص ز غب ّبی هشَالی سٌْب ثب یهک زٍا هٌغقهی سغییهس تهس ُ ثبؾٌد(ؾهیذس ٍ
ٍیٌػز .)2003 ،اًدوي حػبثدازی آهسیکب ز ثیبًیِ سئهَزی حػهبثدازی چٌهیي ههیًَیػهد ":ز
سدٍیي اغشبًداز ّب ،هعیبز خبهع هفید ثَ ى اعمهبر اغز ،ا ثیبر هَخَ زایي شهیٌهِ هَ هَ
هفید ثَ ى زا ثِ سػْیل ز اهس سصوینگیسی هسسجظ غبخشِ اغز .سَخِ ثِ ًشیدِ حبصل اش سصهوین
اش هَاهل هْن ز اهس سصوینگیسی اغز،تِایي هْن اش عسیا دیؽثیٌی حبصل هیؾهَ  .ثٌهبثسایي
غَ گصازؼ ؾدُ ثسایایٌکِ ثشَاًد ز زاغشبی سػْیل سصوینگیهسی ثهِ غهسهبیِگهرازاى توهک
تٌد ثبید ازای سَاى دیؽثیٌیتٌٌدگی ثبؾد .ز صَزسی تِ غهَ ازائهِ ؾهدُ ابثلیهز دهیؽثیٌهی
خَثی اؾشِ ثبؾدٍ ،یطگی تیفی هغلَثی زا خَاّد اؾز(حصبزی.)1391،
تغییزپذیزی (نوسان پذیزی)
دبیدازی ازابم غَ ّبی هشَالیً ،ؿبًِ ثبر ثَ ى تیفیز غَ اغز اهبایي ًگساًهی ٍخهَ از
تِ هدیساى ثِ ٍغیلِ ّوَازغبشی غَ  ،دبیدازی غَ زا ایصایؽ ا ُ ٍ اشایي عسیا تیفیهز غهَ
زا هغلَة خلَُ ٌّد .ز حبلی تِ ّوَازغبشی غَ ثبه تهبّؽ تیفیهز غهَ ههیؾهَ  .ثهس
اغبظ ٍیطگی سغییسدریسی ،غَ ثِ عَز ذاسی ز ّس غب سغییس هیتٌد .چٌبى چِ سغییسار غَ ثهب
سغییههسار ٍخههَُ ًقههد ّوبٌّههک ثبؾههد ،تیفیههز غههَ ًیههص ثههبرسس اغز(ؾههیذس ٍ ٍیٌػههٌز.)2003
ّوَازغبشی غَ ثِ زیشبز آگبّبًِای اعمی هیؾَ تِ ثهِ هٌظهَز تهبّؽ ًَغهبىّهبی ٍزُای
غَ ؾکل هیگیس .
اقالم تعهدی
عجا ثٌد  23اغشبًداز حػبثدازی ؾوبزُ 1ایساى ،ثِ اغشثٌبی اعمههبر هسثهَط ثهِ خسیهبىّهبی
ًقدیٍ ،احد سدبزی ثبید صَزرّبی هبلی خَ زا ثهس هجٌهبی سعْدی(حػهبثدازی سعْهدی) سْیهِ
تٌد.
ز یسٌّک اصغمحبر حػبثدازیایي گًَِ ثیبى ؾدُ اغز تِ اامم سعْهدی ،ثهِ ّصیٌهِّهب ٍ
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زآهدّبیی اعمی هیؾَ تِ ز یک ٍزُ هبلی ٍااع ؾدُ اًهد ٍلهی ثهِ لیهل غسزغهید ًؿهدى
سبزیخ دس اخز یب زیبیز ز حػبةّب یجز ًؿدُ اًد ،هجلغ سیقا یبیشِایي گًَهِ ااهمم ز دبیهبى
ٍزُ هبلی هیبغهجِ ٍ ز حػهبةّهب سیهز هٌهبٍیي ّصیٌهِّهبی دس اخشٌی(ثهدّی) ٍ زآههدّبی
زیبیشٌی یب هعَی( ازایی) یجز هیؾًَد(غدب ی ٍ اتجسی.)1385 ،
هیسَاى اامم سعْدی زا ثِ هٌَاى اًشقب ٌّدُ ٍخهِ ًقهد ثهِ شههبى یگهس هعسیهی تهس  .ثهدیي
صَزر تِ دس اخزّب ٍ زیبیزّبی ٍخِ ًقد ،ثِ زغهشی ز ااهمم سعْهدی یجهز ؾهدُ هٌهدزج
اغز ٍایي هَ َ هَخت هیؾَ ایي ااممٍ ،ااعیز ااشصب ی ؾستز زا ثْشس ًوبیؽ ٌّد.
گزوههای تجاری
گسٍُّبی سدبزی ثِ هدوَهِای اش ؾستزّبی ابًًَی اعمی هیؾهًَد تهِ ازای ؾخصهیز
حقَای هػشقل ،اهب ازای ؾخصیز گصازؾگسی ٍاحد هیثبؾٌد ٍ ز ثبشازّبی هخشله یعبلیهز
تس ُ ٍ اش ًظس هبلی سیز تٌشس هؿشسک هیثبؾٌد( لداز .)1391 ،
عجا ثٌد  4اغشبًداز ؾوبزُ  ،18گسٍُ سدبزی زا ثِ هٌهَاى گهسٍُ سدهبزی اصهلی ٍ ٍاحهدّبی
یسهی آى سعسی هیتٌد( .تویشِ سدٍیي اغشبًداز ّبی حػبثدازیایساى.)1390 ،
ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی ثب هؿکمر توشسی اش لیبػ سهبهیي ًیبشّهبی ههبلی خهَ
هَاخِ ّػشٌد ،چسا تِ ؾستزّبی هضَ هیسَاًٌد هبهي ٍ سضهویيتٌٌهدُ ثبشدس اخهز ٍامّهبی
زیبیشی غبیس ؾستزّبی هضَ گسٍُ ثبؾٌد .اش عسف یگس ؾستزّبی هضهَ ههیسَاًٌهد ثهسای
سأهیي ًیبشّبی ًقدی خَ اش یکدیگس سبهیي هبلی تٌٌد .ثِ هجبزر یگس ثهبشاز غهسهبیِ اخلهی زا
سؿکیل هی ٌّد تِ ؾسایظ آغبى سس اغشقساض ٍ ثبشدس اخزّبی آى ؾستزّبی هضَ گهسٍُ زا
ثِایي ًَ سبهیي هبلی سؿَیا هیتٌد.
غبخشبز زٍاثظ ثیي گسٍُّب ًیص ز تؿَزّبی هخشل هشفبٍر اغز.ایهي سفهبٍرّهب ههیسَاًهد
ًبؾی اش غبخشبزّبی هشفبٍر ز هبلکیزّبی زغویتؿَزّب ؾبهل ًقؽّبی هبلکیهز ثبًهکّهب،
ؾههستزّههبی خههبًَا گیً ،قههؽّههبی هشفههبٍر ٍلههزّههب ٍ ؾههجکِّههبی اخشوههبهی ریههس زغ هوی
ثبؾد(هَزکّ ٍ 1وکبزاى.)2005 ،
کیفیت سود در گزوههای تجاری
ثسخی یدگبُّب ز هَز گسٍُّبی سدبزی حبتی اش آى اغز تِ گسٍُّبی سدهبزی زا ًهَ
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خبصی اش ؾستزّبی خبًَا گی ،الجشِ ثب هصایبیی یساسس ،سعسی هیتٌٌد .ز ههَز ؾهستزّهبی
خبًَا گی ٍ یدگبُ ٍخَ از یک یدگبُ ثیبى هیتٌد تِ ز ؾستزّبی خبًَا گی ،هدم
سقبزى اعمهبسی ٍخَ از ٍ ایي اهس ثبه هی ؾهَ تهِ اعمههبر ثهِ زاحشهی ز اخشیهبز یگهس
غْبم ازاى اساز ًگیس  .اش یدگبُ یگس ،ثِ لیلایدب حػي ؾْسر ز ثلٌد ههدر ،ؾهستزّهبی
خبًَا گی سؿَیا هیؾًَد اش یعبلیزّبیی ًظیس ههدیسیز غهَ تهِ ایهسار تَسهبُ ههدر ازًهد،
دسّیص تٌٌد(هیودی ٍ ًوبشی.)1389 ،
ز هَز گسٍُ سدبزی ًیص ٍ یدگبُ ٍخَ از تِ سفبٍر آىّهب ثبهه ایدهب اًگیهصُ ثهسای
سیقیا ز هَز زاثغِایي گسٍُّب ثب تیفیز غَ هیؾهَ  .ز یهک یهدگبُ ؾهستزّهبی هضهَ
گسٍُّبی سدبزی ثِ لیل سؿکیل ا ى یک ثبشاز زٍى گسٍّی ثِ زاحشی هیسَاًٌهد هٌهبثع ههبلی
زا ثیي خَ اًشقب ٌّد ٍ ثِ لیل اؾشي زٍاثظ هبلکیهز هؿهشسک ،هؿهَیّهبیی ثهسای ههدیسیز
غَ اش عسیاایي گًَِ هعبهمر ٍ اًیساف هٌبثع ثیي ؾستزّبی هضَ ثهِ ٍخهَ ههیآیهد ٍایهي
ثبه تبّؽ تیفیز غَ هیؾَ .
یدگبُ یگس ثیبى هیتٌد تِ ایسار هثجز ٍ هٌفی ّس یک اش ؾستزّبی گهسٍُ ،ابثهل اًشقهب
ثِ ؾستزّبی یگس هضَ هیثبؾد ٍ ّهس یهک اش ؾهستزّهب ثهسای خلهَگیسی اش غهساشیس ؾهدى
ایسار هٌفی ؾستز یگس سمؼ هیتٌٌد سب هولکس ٍ غَ خَ ٍ یگس ؾستزّهب زا ز غهغح
هٌبغجی اساز ٌّد ٍ اش هدیسیز تس ى غَ سَغظ هبلکبى یگس ؾستزّب خلَگیسی تٌٌد ٍایهي
اهس هَخت ثبر زیشي غغح تیفیز غَ هیؾَ .
پیطینه
گُذمى ،)2007(1ز دطٍّؿی سیز هٌَاى ؾستزّبی ٍاثػشِ ٍ حوبیز ههبلی ،هولکهس ثهبشاز
غسهبیِ اخلی ز گسٍُّبی سدبزی ٌّد عی غب ّهبی  1992سهب  2001زا ثسزغهی تهس  .ؾهَاّد
ًؿبى ا تِ ٍامّبی زٍىگسٍّی ثِ هعٌبی هْن اًشقب ٍخِ ًقد ثیي ؾستزّبی گهسٍُ ثهِ عهَز
هعوَ ثسای حوبیز هبلی ؾستزّبی عی سس اغشفب ُ هیؾَ  .یک لیهل هْهن ثهسای یهساّن
ؾدى ایي دؿشیجبًی خلَگیسی اش اًشقب ایسار هٌفی ؾستز ٍزؾکػشِ ثِ غبیس ؾستزّهبی گهسٍُ
اغز .ثب ٍزؾکػشگی یک ؾستز گسٍُ ،احشوهب اًشقهب ایهسار هٌفهی ٍ ٍزؾکػهشگی ثهِ غهبیس
ؾستزّب ٍخَ خَاّد اؾز.
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زًٍیّ ٍ 1وکبزاى( ،)2012ز سیقیقی ثِ ثسزغی سبییس گسٍُّهبی سدهبزی ثهس غیبغهز سقػهین
غَ ز ؾستزّبی ٌّدی عی غب ّبی  2000سب  2006دس اخشٌدً .شبیح سیقیا ًؿهبى ا تهِ ز
هقبیػِ ثب ؾستزّبی هػشقل ،زصد سَشیع غَ ز ؾستزّهبی ٍاثػهشِ ثهِ گهسٍُّهبی سدهبزی
توشس اغزّ .وچٌیي ؾستزّبی ٍاثػشِ ثِ گسٍُّبی سدبزی هشٌَ  ،غَ ثیؿهشسی ز هقبیػهِ ثهب
ؾستزّبی ٍاثػشِ ثِ غبیس گسٍُّبی سدبزی هیدس اشًد.
َِّ ّ ٍ 2وکبزاى( )2012ز دطٍّؿی ثب هٌَاى ٍاثػهشگی ثهِ گهسٍُّهبی سدهبزی ٍ تیفیهز
غَ  ،ثِ ثسزغی ثیيایي ٍ ز ؾستزّبی ٌّدی دس اخشٌد .آىّب ثهسای ثسزغهی تیفیهز غهَ اش
دٌح هعیبز اغشفب ُ تس ًدّ .س تدام اش هعیبزّبی ازشیبثی تیفیز غَ ًشبیح هشفبٍسی زا ًؿهبى ا ُ
اغز .اهب آىّب ثِایي ًشیدِ زغیدًد تِ تیفیز غَ ز ؾستزّبی ٍاثػشِ ثِ گهسٍُّهبی سدهبزی
ز هقبیػِ ثب ؾستزّبی هػشقل ثیؿشس اغز.
حقیقز ٍ هعشود( ،)1390ز دطٍّؿی ًؿبى ا ًد تِ ثیي ًَغبى دهریسی ٍ ابثلیهز دهیؽثیٌهی
غَ ز تَسبُهدر ٍ ثلٌدهدر ازسجبط هٌفی ٍخَ از  .ثٌبثسایي ،ز ؾهسایظ تهن ًَغهبى ،غهَ
غب خبزی هیسَاًد هعیبز هٌبغجی ثسای دیؽثیٌی غَ ّبی آسی ثبؾدٍ .لهی ز ؾهسایظ دسًَغهبى،
غَ غب خبزی ًویسَاًد زًٍدی یکٌَاخز اؾشِ ثبؾد سب ثِ ههدیساى ٍ غهبیس اغهشفب ُتٌٌهدگبى
صَزرّبی هبلی ز دیؽثیٌی غَ ّبی آسی توک تٌد.
لههداز( )1391ز دههطٍّؽ خههَ ثههس خههمف دههیؽ ثیٌههیّههبً ،شیدههِ گسیههز تههِ هیههصاى غههَ
سقػیوی ز ؾستزّبی ٍاثػشِ ثِ گسٍُّبی سدبزی ز هقبیػِ ثب ؾستزّبی هػشقل توشس اغز.
ًشبیح حبصل اش سیقیا یدٍی( ،)1392ثیبًگس هدم سبییس هضَیز ز گسٍُ سدبزی ثهس غهبخشبز
غههسهبیِ ؾههستز هضههَ هههیثبؾههدّ .وچٌههیي ًشههبیح ایههي سیقیهها ًؿههبى ا تههِ غههبخشبز غههسهبیِ
ؾستزّبی هضَ گسٍُ سدبزی هشٌَ ٍ ریس هشٌَ ثب یکدیگس سفبٍر هعٌب ازی ًداز .
فزضیهها
ثب سَخِ ثِ هجبًی ًظسی یب ؾدُ ،غِ یس یِ ثِ صَزر ذیل ازائِ هیؾَ :
 -1ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی تیفیز اامم سعْدی ثبرسسی ًػجز ثِ ؾستشْبیی تهِ
هضَ گسٍُّبی سدبزی ًیػشٌد ،ازًد.
 -2ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی ابثلیز دیؽثیٌی غَ ثبرسسی ًػجز ثِ ؾهستزّهبیی
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تِ هضَ گسٍُّبی سدبزی ًیػشٌد ،ازًد.
 -3ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی غَ ّوهَازسسی ًػهجز ثهِ ؾهستزّهبیی تهِ هضهَ
گسٍُّبی سدبزی ًیػشٌد ،ازًد.
روش ضناسی
ثبسَخِ ثِ ایٌکِ ا ُّبی هَز اغشفب ُ ز ایهي دهطٍّؽ ،اعمههبر ٍااعهی ٍ سهبزیخی اغهز،
زٍؼ ؾٌبغی سیقیا اش ًَ دع زٍیدا ی اغز .ثِ هٌظَز اًدبم دطٍّؽ ،ا ُّبی سیقیا اش ًسم
ایصاز سدثیس دس اش ٍ اش صَزسْبی هبلی هٌشؿس ؾدُ ؾستشْبی ثَزغی ز غبیز هدیسیز دهطٍّؽ،
سَغعِ ٍ هغبلعبر اغمهی اغشخساج ؾهدُ اغهز .خبهعهِ آههبزی ؾهستزّهبی دریسیشهِ ؾهدُ ز
ثَزظ اٍزای ثْب از سْساى اغزً .وًَِ اًشخبثی ازای ؾسایظ شیس اغز:
 -1سبزیخ دریسؼ آًْب ز ثهَزظ اجهل اش غهب  ٍ 1379سهب دبیهبى غهب ً 1390یهص ز یْسغهز
ؾستشْبی ثَزغی ثبؾٌد.
 -2ؾستشْب خصء ؾستشْبی غسهبیِگرازی ،هبلی ٍ ٍاغغِگسی ،ثِ لیلایٌکِ ًػجزّبی ههبلی
هشفبٍسی ًػجز ثِ غبیس ؾستشْب ازًدً ،جبؾٌد.
 -3غب هبلی آًْب ثِ دبیبى اغفٌد هٌشْی ثبؾد ٍ ز ٍزُ هَز ثسزغی سغییهس غهب ههبلی ًهدا ُ
ثبؾٌد.
-4اعمهبر تبهل ٍ سفصیلی صَزرّبی هبلی غبرًِ ؾستز ّوساُ ثهب ایوهز ثهبشاز غهْن ز
دبیبى غب ثسای ٍزُای تِ ؾستز هَز ثسزغی اساز هیگیس  ،هَخَ ثبؾد.
دع اش اهوب ؾسایظ یَی سعدا  72ؾستز ثِ هٌَاى ًوًَهِ آههبزی اًشخهبة ٍ ههَز آشههَى
اساز گسیشِ ؾدُ اغز.
مدلها
ثسای آشهَى یس یِ اٍ اش هد شیس اغشفب ُ هیؾَ :
( )1
تِ ز آى :
 :Accrualitتیفیز اامم سعْدی
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 :BGitهشغیس هدبشی هػشقل ،اگس ؾستز هضَ گسٍُ سدبزی ثبؾد یک ٍ ز ریسایي صهَزر
صفس هیگیس .
 :Sizeitاًداشُ ؾستز
 :ROAit-1ؾبخص غَ آٍزی غب اجل
 :Levitاّسم هبلی ؾستز
 :Growthitزؾد ؾستز
 :خصء اخم زگسغیَى
ثسای آشهَى یس یِ ٍم اش هد شیس اغشفب ُ هیؾَ :
()2
تِ ز آى :
 :Predictabilityitابثلیز دیؽثیٌی غَ
ثسای آشهَى یس یِ غَم اش هد شیس اغشفب ُ هیؾَ :
()3
تِ ز آى :
ّ : Smoothnessitوَاز ثَ ى غَ
متغیزها
متغیز وابسته:

هشغیس ٍاثػشِ ایي دطٍّؽ تیفیز غَ هیثبؾد .ثسای اًداشُ گیسی تیفیز غَ اش غِ ؾهبخص
تیفیز اامم سعْدی ،ابثلیز دیؽثیٌی غَ ٍ ّوَاز ثهَ ى غهَ ز غهغح صهٌبیع اغهشفب ُ ؾهدُ
اغز.
1
زایي دطٍّؽ ثسای هیبغجِ تیفیز اامم سعْدی اش هد سعدیل ؾدُ چهَ ٍ یچهَ ()2002
اغشفب ُ ؾدُ اغز:

TCAi,t = β0 + β1*CFOi,t-1 + β2*CFOi,t + β3*CFOi,t+1 + β4*△REVi,t + β5*PPEi,t +Ui,t
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تِ ز آى:
 :TCAitخوع اامم سعْدی خبزی ثسای ؾستز  iز غب  tاغز تِ ثب اغهشفب ُ اش زاثغهِ شیهس
اًداشُگیسی هیؾَ (اغلَى:)1996 ،
TCAit  OLit - CFOit

 :CFOitخسیبى ًقد هولیبسی ؾستز  iز غب t

 :△REVitسغییس ز یسٍؼ خبلص عی غبلْبی  t-1 ٍ tثسای ؾستز i
 :PPEitازشؼ خبلص ازاییّبی یبثز هؿَْ ؾستز  iز غب t
 : Olitغَ هولیبسی ؾستز  iز غب t

 : Uitخغبی سخویي(ثبای هبًدُّبی حبصل اش زگسغیَى)
 :سیت هشغیسهػشقل
سوبهیهشغیسّب ثسای ّوگي ؾدى ثِ خوع ازاییّبی اٍ ٍزُ سقػین گس یهدُ اًهد Uit .ثهبای
هبًدُ حبصل اش زگسغیَى اغز تِ اًیهساف هعیهبزایهي ثهبای هبًهدُ عهی غهب ّهبی  t0سهب ، t0-5
ؾبخص اًداشُ گیسی تیفیز اامم سعْدی هیثبؾدّ .س ادز اًیساف هعیهبز ثهبرسس ثبؾهد ،تیفیهز
غَ دبییي سس اغز.ایي هد زا ز  -1سة هیتٌین ٍ ،ثب هعیبز خدیدّ ،هس اهدز اًیهساف هعیهبز
ثبرسس ثبؾد ،تیفیز غَ ثبرسس خَاّد ثَ (یساًػیع ٍ ّوکبزاى . )2004،
ثِ دیسٍی اش ؾیذس ،الػَى ،ریًَد ٍ 1یساًػیع سَاى دیؽثیٌی غَ اش عسیا زاثغِ شیهس ثهسآٍز
هیؾَ :
PATit=    PAT it 1  V it
0
1
تِ ز آى:
 :PATitغَ خبلص ؾستز ز غب t
 :PATit-1غَ خبلص ؾستز ز غب t-1
 :Vttاخصاء اخم زگسغیَى(خصء ثبایهبًدُ).
هشغیسّبی هد یَی ًیص ثسای ّوگي ؾدى ثِ خوع ازاییّبی اثشهدای ٍزُ سقػهین ؾهدُ اًهد.
هٌفی اًیساف هعیبز هقب یس ثبای هبًدُ هد اسَ زگسغیَى یَی عی غهب ّهبی  t0سهب  ، t0-5اًهداشُ
ابثلیز دیؽثیٌی غَ یک ؾستز زا ثسای غب اًداشُ گیسی هیتٌد.
ثسای اًداشُگیسی ّوَاز ثَ ى غَ ثهِ دیهسٍی اش ٍیػکػهی ٍ ّوکهبزاى( ،)2003یساًػهیع ٍ
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ّوکبزاى(ّ ٍ َّ ٍ )2004وکبزاى( )2012اش سقػین اًیهساف هعیهبز خسیهبى ًقهد هولیهبسی ز
ٍزُ شهبًی  t0سب  t0-5ثس اًیساف هعیبز غَ خبلص عی ّویي ٍزُ اغشفب ُ ؾد:
it

δCFOit
= Smoothnessit
δPAT

تِ ز آى:
 : δاًیساف هعیبز خسیبى ًقد هولیبسی
 : δاًیساف هعیبز غَ خبلص
ثسای اًداشُ گیسیایي هد ًیص ثسای ّوگهي غهبشی هشغیهسّهب ثهس خوهع ازایهیّهبی اٍ
سقػین ؾدُاًدً .ػجز ثبرسسایي ؾبخص ًؿبى ٌّدُ تیفیز غَ ثبرسس خَاّد ثَ 3 .

ٍزُ

متغیز مستقل
ز ایي دطٍّؽ اش هشغیس هػشقل هدبشی  BGاغهشفب ُ ؾهدُ اغهز  ،ثهِایهي صهَزر تهِ اگهس
ؾستزّب هضَ گسٍُ سدبزی ثبؾٌد ،هد یک ٍ ز ریهسایهي صهَزر ،ههد صهفس ثهِ آى سعلها
هیگیس .
متغیزهای کنتزلی
اًداشُ ؾستز( :)Sizeاش لگبزیشن عجیعی هجلغ یسٍؼ ّس ؾستز ثدغز هیآید.
اّسم هبلی) :)Levاش سقػین خوع ثدّیّب ثِ خوع ازاییّبی ّس ؾستز ثِ غز هیآید.
غَ آٍزی( :)ROAاش سقػین غَ خبلص غب اجل ثس هدوَ ازاییّبی غب اجل ثهِ غهز
هیآید.
زؾد ؾستز ( :)Growthزای ي دطٍّؽ اش زؾهد یهسٍؼ اغهشفب ُ ؾهدُ اغهز تهِ اش سقػهین
سفبٍر یسٍؼ غب خبزی ٍ غب اجل ثس یسٍؼ غب اجل ثِ غز هیآید.
تجشیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی

آهبز سَصیفی هشغیسّبی دطٍّؽ ز خدٍ ( )1ثیبى ؾهدُ اغهز .هیهبًگیي گهسٍُ ً 0/67ؿهبى
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ٍزُ شهبًی هَز ثسزغی ثیؿشس ؾستزّبی هَز هغبلعِ هضَ گسٍُ سدبزی

هی ّد تِ ز عَ
ثَ ُ اًد.
هشغیس
هضَیز ز گسٍُ
تیفیز اامم سعْدی
ابثلیز دیؽثیٌی غَ
ّوَاز ثَ ى غَ
اًداشُ ؾستز
اّسم هبلی
غَ آٍزی
زؾد یسٍؼ

خدٍ  :1آهبز سَصیفی هشغیسّب

هیبًگیي
0/6736
-0/0654
-0/0889
1/9684
13/0215
0/7040
0/1169
0/2167

هیبًِ
1/0000
-0/0577
-0/0615
1/3967
12/8878
0/6867
0/0917
0/1382

اًیساف هعیبز
0/4694
0/0414
0/0933
1/6729
1/3615
0/2192
0/1402
/2595

حداال
0/0000
-0/304
-0/623
0/0652
10/0179
0/1802
-0/3174
-0/9562

حداتثس
1/0000
-0/0122
-0/0051
10/042
18/2416
2/3567
1/3688
25/7353

آسمون فزضیهها
اٍلیي گبم ز آشهَى یس یِ ،سعییي ًَ سخویي هد هیثبؾهد .زایٌدهب ثبیهد سعیهیي تٌهین تهِ
ا ُّبی هَز اغشفب ُ اش ًَ سستیجی( (poolیب سلفیقی(ّ )panelػشٌد .ثهسای اًدهبمایهي تهبز اش
آشهَى چبٍ اغشفب ُ هیتٌین .ز ّس غِ هد ثب غغح اعویٌبى  99زصهد زٍؼ ا ُّهبی سلفیقهی
دریسیشِ ؾد .زٍؼ ا ُّبی سلفیقی یب دبًل خَ ازای ٍ زٍؼ ایهسار یبثهز ٍ ایهسار سصهب یی
هیثبؾد تِ ثسای اًشخبة ثیيایي ٍ زٍؼ اش آشهَىّبغوي اغشفب ُ هیؾَ  .ثب سَخهِ ثهِ غهغَح
هعٌب ازی ثِ غز آهدُ اشایي آشهَى ز ّس غِ هد  ،زٍؼ ایهسار سصهب یی دریسیشهِ ههیؾهَ .
ًشبیح حبصل اش آشهَىّبی چبٍ ٍّبغوي ز خداٍ ( )3( ٍ )2ازائِ ؾدُ اغز.
خدٍ ً :2شبیح حبصل اش آشهَى چبٍ

هد
هد ؾوبزُ 1
هد ؾوبزُ 2
هد ؾوبزُ3
هد
ؾوبزُ 1
ؾوبزُ 2
ؾوبزُ3

هقداز آهبزُ F
8/2018
22/151
1/6169

زخِ آشا ی
71355
71355
71252

غغع هعٌب ازی
0/0000
0/0000
0/0034

خدٍ ً :3شبیح حبصل اش آشهَى ّبغوي

آهبزُ تبی ٍ
25.5284
171/936
73/2955

زخِ آشا ی
5
5
5

غغح هعٌب ازی
0/0006
0/0000
0/0003

زٍؼ سبئید ؾدُ
دبًل
دبًل
دبًل
زٍؼ سبئید ؾدُ
ایسار یبثز
ایسار یبثز
ایسار یبثز
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نتایج آسمون فزضیه اول
ثسای ثسزغی ّوجػشگی ثیي دػهوبًدّب اش آههبزُ ٍزثهیيٍ -اسػهَى اغهشفب ُ ؾهدُ اغهز.آهبزُ
ث دغز آهدُ اش خدٍ سدصیِ ٍ سیلیل هد اثشدا ثب آهبزُ هَخَ ز خداٍ آهبزی هقبیػهِ ؾهدُ
ٍ دع اش هؿخص ؾدى ایٌکِ ّوجػشگی هَخَ اغز یب خیس ،ثِ زیع آى اادام هیؾَ  .ثهب سَخهِ
ثِ حدن ًوًَِ( ٍ )72سعدا هشغیسّبی سَ هییی  ٍ 5غهغح هعٌهب ازی  ،%1ایهي آههبزُ ثبیهد ثهیي
اهدا  2/39 ٍ 1/611ثبؾد سب هؿکل خَ ّوجػشگی ٍخهَ ًداؾهشِ ثبؾهد .دهع اش سخوهیي اٍلیهِ
هد آهبزُ ٍزثیيٍ -اسػهي  1/078 ،ثهَ ُ تهِ ًؿهبى ٌّهدُ خَ ّوجػهشگی اخهصا اخهم ههد
هیثبؾد .ثسای زیعایي هؿکل اش هشغیس ٍافِ ثْیٌِ  ARاغشفب ُ ؾدُ اغز .زخِ ٍافهِ ثْیٌهِ ایهي
هشغیس ،یک سؿخیص ا ُ ؾدُ اغز .ثب ز ًظس گسیشيایي ٍافِ هقداز آههبزُ ٍزثهیيٍ-اسػهي ثهِ
 2/079ایصایؽ یبیشِ ٍ هؿکل خَ ّوجػشگی هد زیع ؾدُ اغز.
خدٍ ً :4شبیح حبصل اش آشهَى یس یِ اٍ سیقیا
آهبزُ t

غغح هعٌب ازی

هقداز یبثز

-0/1790

-3/4516

0/0006

هضَیز ز گسٍُ

0/0026

0/7264

0/0682

اّسم هبلی

0/0139

1/8422

0/0665

زؾد

-0/0051

-5/7741

0.0000

اًداشُ

0/0082

1/9703

0/0498

غَ آٍزی

-0/0202

-2/0497

0/0413

ٍافِ هد

0/3749

3/2595

0/0013

0/5928

آهبزُ ٍزثیي ٍاسػي

2/0791

18/8407

غغح هعٌب ازی F

0/0000

هٌَاى هشغیس

سیت سعییي سعدیل ؾدُ
آهبزُ F

سیت

آهبزُ  Fثِ غز آهدُ ز هد یَی ز غغح اعویٌبى  0/99هعٌب از اغز ،ثٌبثسایي تل ههد
اش لیبػ آهبزی هعٌب از اغزّ .وبى عَز تِ ز خدٍ ( )4هؿبّدُ ههیؾهَ  ،هسیت هضهَیز
ز گسٍُ ز غغح  0/90هعٌب از ٍ هثجز هیثبؾد .ایي ًشیدِ ثیبًگس سبیید یس یِ اٍ هجٌی ثس ثبرسس
ثَ ى تیفیز اامم سعْدی ز ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی هیثبؾد.
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نتایج آسمون فزضیه دوم
ّوبى عَز تِ ز خدٍ ؾوبزُ ( )5هؿبّدُ هیؾَ  ،آهبزُ  Fثِ غز آهدُ ز هد یَی ز
غغح اعویٌبى  0/99هعٌب از اغز  ،ثٌبثسایي تل هد اش لیهبػ آههبزی هعٌهب از اغهزّ .وچٌهیي،
سیت هضَیز ز گسٍُ ز غغح  0/99هعٌهب از ٍ ازای هسیت هثجهز ههیثبؾهد .ایهي ًشیدهِ
ثیبًگس سبییهد یس هیِ ٍم هجٌهی ثهس ثهبرسس ثهَ ى ابثلیهز دهیؽثیٌهی غهَ ز ؾهستزّهبی هضهَ
گسٍُّبی سدبزی هیثبؾد.
خدٍ ً :5شبیح حبصل اش آشهَى یس یِ ٍم سیقیا
آهبزُ t

غغح هعٌب ازی

هقداز یبثز

-0/2662

-7/8677

0/0000

هضَیز ز گسٍُ

0/4340

13/1878

0/0000

اّسم هبلی

0/0583

3/2886

0/0011

زؾد ؾستز

-0/0027

-1/508

1/3224

اًداشُ ؾستز

0/0243

3/5712

0/0004

غَ آٍزی

-0/0897

-4/0162

0/0001

0/7186

آهبزُ ٍزثیي ٍاسػي

1/6144

26/6086

غغح هعٌب ازی F

0/0000

هٌَاى هشغیس

سیت سعییي سعدیل ؾدُ
آهبزُ F

سیت

نتایج آسمون فزضیه سوم

دههع اش سخوههیي اٍلیههِ هههد آهههبزُ ٍزثههیيٍ -اسػههي  1/3853 ،ثههَ ُ تههِ ًؿههبى ٌّههدُ
خَ ّوجػشگی ثیي اخصای اخم هد هیثبؾد .ثسای زیعایهي هؿهکل اش هشغیهس ٍافهِ ثْیٌهِ AR
اغشفب ُ ؾدُ اغز .زخِ ٍافِ ثْیٌِایي هشغیس ،یک سؿخیص ا ُ ؾدُ اغهز .ثهب ز ًظهس گهسیشي
ایي ٍافِ هقداز آهبزُ ٍزثیيٍ-اسػي ثِ  1/9898ایصایؽ یبیشِ ٍ هؿکل خَ ّوجػشگی هد زیهع
ؾدُ اغزّ .وبى عَز تِ ز خدٍ ( )6هؿبّدُ هیؾَ  ،آهبزُ  Fثِ غز آههدُ ز ههد یهَی
ز غغح اعویٌبى  0/99هعٌب از اغز  ،ثٌبثسایي تل هد اش لیبػ آهبزی هعٌب از اغزّ .وچٌهیي،
سیت هضَیز ز گسٍُ ز غغح  0/90هعٌب از ٍ هثجز هیثبؾد .ایي ًشیدِ ثیبًگس سبییهد یس هیِ
غَم هجٌی ثس ّوَاز ثَ ى غَ ز ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی هیثبؾد.
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خدٍ ً :6شبیح حبصل اش آشهَى یس یِ غَم سیقیا
آهبزُ t

غغح هعٌب ازی

هقداز یبثز

-1/0467

-0/3570

0/7213

هضَیز ز گسٍُ

0/7003

1/6841

0/0933

اّسم هبلی

0/3836

1/8392

0/0669

زؾد ؾستز

-0/0337

-1/1929

2/339

اًداشُ ؾستز

0/1757

0/7657

0/0445

غَ آٍزی

-0/1730

-0/6185

0/0367

ٍافِ هد

0/3090

0/2989

0/0223

0/5227

آهبزُ ٍزثیي ٍاسػي

1/9898

6/1064

غغح هعٌب ازی F

0/0000

هٌَاى هشغیس

سیت سعییي سعدیل ؾدُ
آهبزُ F

سیت

نتیجهگیزی
زایي دطٍّؽ ثِ ثسزغی سبییس هضَیز ز گسٍُّبی سدهبزی ثهس تیفیهز غهَ ؾهستزّهبی
دریسیشِ ؾدُ ز ثَزظ اٍزای ثْب از سْساى دس اخشِ ؾد .ثسای ازشیبثی تیفیهز غهَ اش غهِ هعیهبز
تیفیز اامم سعْدی ،ابثلیز دیؽثیٌی غَ ٍ ّوَاز ثَ ى غَ ز غغح صٌبیع هخشل اغهشفب ُ
ؾدً .شبیح دطٍّؽ ًؿبى هی ّد تِ ؾستزّب ثسای خلَگیسی اش غساشیس ؾدى ایسار هٌفی یگس
ؾستزّب ی هضَ گسٍُ ثِ ؾستز خهَ ّوچهَى احشوهب ٍزؾکػهشگی ،غهَء ههدیسیز ،ثهدًبم
ؾدى ؾستز ز اذّبى هوَهیاش عسیا اًشؿبز اخجبز هدیسیز غَ سَغظ ؾستزّ ،وَازُ سهمؼ
هیتٌٌد اش ااداهبر ههدیسیز غهَ ّ ،هن ز ؾهستز خهَ ٍ ّهن ز ؾهستزّهبی هضهَ گهسٍُ
خلَگیسی تٌٌد ٍ اشایي عسیا غَ ثب تیفیشی زا ازائِ تٌٌد.
ًشبیح حبصل اش یس یِ اٍ ًؿبى هی ّد تِ ؾستزّهبی هضهَ گهسٍُّهبی سدهبزی تیفیهز
اامم سعْدی ثبرسسی ًػجز ثِ ؾستزّبی هػشقل ازًدّ .وچٌهیي ًشهبیح حبصهل اش یس هیِّهبی
ٍم ٍ غَم ًؿبى هی ّد تِ ؾستزّبی هضَ گسٍُ اش ابثلیز دیؽثیٌی غَ ثهبرسس ٍ ًیهص غهَ
ّوَازسسی ًػجز ثِ ؾستزّبی هػشقل ثسخَز ازًد.
ثب سَخِ ثِ غِ هعیبز اغشفب ُ ؾدُ اًداشُ گیسی تیفیز غهَ زایهي دهطٍّؽ ههیسهَاًین ًشیدهِ
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گیسی تٌین تِ ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی اش تیفیز غَ ثْشسی ًػجز ثِ ؾستزّهبی
هػشقل ثسخَز ازًدً .شهبیحایهي سیقیها ثهب ًشهبیح حبصهل اش دهطٍّؽ ّهَ ٍ ّوکهبزاى()2012
هغبثقز از .
ثب سَخِ ثِ یبیشِّبیایي دطٍّؽ غسهبیِگرازاى ثبید ز سصویوبر خهَ ایهي ًکشهِ زا ههد ًظهس
اساز ٌّد تِ ؾستزّبی هضَ گسٍُّبی سدبزی اش تیفیز غَ ثْشسی ًػجز ثهِ ؾهستزّهبی
هػشقل ثسخَز ازًد ٍ ثب اعویٌبى ثیؿشسی هیسَاًٌد زایي ؾستزّب غسهبیِ گرازی تٌٌد.
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