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 مشتریان حقوقی در لیزینگ بررسی عوامل مؤثر در مدیریت ریسک اعتباری
 (ٔغبِقٝ ٔٛضزی قطوت ِیعیًٙ نٙقت ٚ ٔقسٖ)

 

 ٞبزی ٔیطحؿیٙی

 وبضقٙبؼ اضقس ٔسیطیت نٙقتی

 

 چکیده

ٞبی ٔبِی اثطٌصاض ثط ضیؿه افتجبضی وٝ قبُٔ ٘ىَٛ ٚ فسْ ٘ىَٛ ثب وٕه ضٚـ  ٞسف اظ ا٘دبْ چٙیٗ پػٚٞكی قٙبؾبیی ٘ؿجت

زٞس  ٔست ٘كبٖ ٔی ٞبی وٛتبٜ ای تٛا٘بیی افطاز ضا زض پطزاذت ثسٞی ٞبی ٘مسیٍٙی وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ضٌطؾیٖٛ ِٛخیت ثط ٔجٙبی آ٘ىٝ آیب ٘ؿجت

ثبقس، زِیُ ایٗ  ٞبیكبٖ ٔی ی تأٔیٗ ٔبِی قطوت اظ عطیك ثسٞی ٞبی ثسٞی وٝ ٘كب٘سٞٙسٜ ثط فسْ ٘ىَٛ آٟ٘ب ٔإثط ذٛاٞس ثٛز ٚ یب ٘ؿجت

ؾبظی ٔٙبؾت  ثتٛاٖ ضیؿه افتیبضی ضا پیف ثیٙی ٚ ثب  ٞب ٚ ٔسَ ٘ؿجت (ضطیت)ؾپؽ ثب تدعیٝ ٚ تحّیُ ٚ ثسؾت آٚضزٖ ٚظٖ . أط اؾت

 .ٔسیطیت آٖ احتٕبَ ٚلٛؿ آ٘طا وبٞف زاز

 

 :واژگاى کلیدی

 ٌٛیی ٔسَ ضیؿه افتجبضی، افتجبض ؾٙدی، ٔسَ ضٌطؾیٖٛ ِٛخیت، لسضت پیف

 

 هقدهه

یقٙی وكٛضٞبیی وٝ . ٌصاضی ٚ ؾغح پیكطفت التهبزی ضاثغٝ ٘عزیىی زاض٘س زٞس وٝ ؾطٔبیٝ ثطضؾی فّٕىطز ثیكتط وكٛضٞب ٘كبٖ ٔی

ٞبی ٔرتّف التهبزی زاض٘س اغّت اظ پیكطفت التهبزی ٚ زض ٘تیدٝ ضفبٜ اختٕبفی ثبالتطی  اٍِٛی وبضآٔسی زض ترهیم ؾطٔبیٝ ثٝ ثرف

 .ثطذٛضزاض٘س

پصیطز وٝ ثبظاض افتجبضات لؿٕتی اظ ایٗ ثبظاض  ٞبی التهبزی اظ عطیك ثبظاض ٔبِی ا٘دبْ ٔی ٌصاضی ثٝ فقبِیت تدٟیع ٚ ترهیم ٔٙبثـ ؾطٔبیٝ

. ٌیطز تطیٗ ٘مف ٔإؾؿبت افتجبضی زض ثبظاض ٔبِی اظ عطیك افغبی افتجبض ثٝ ٔكتطیبٖ نٛضت ٔی ا٘دبْ ایٗ أط ثٝ فٙٛاٖ انّی. اؾت

یقٙی احتٕبَ لهٛض زض ثبظپطزاذت تؿٟیالت افغبیی اظ ؾٛی )ثٙبثطایٗ یىی اظ ٔٛضٛفبت زاضای إٞیت، ثطضؾی ٚ اضظیبثی ضیؿه افتجبضی 
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ٞب ٚ ٔإؾؿبت ٔبِی زض حیغٝ ٚؾیـ فّٕىطز ذٛز ثب آٖ ضٚثطٚ  ٞبیی وٝ ثب٘ه ٌیطی ایٗ ضیؿه زض ٔیبٖ ضیؿه ا٘ساظٜ. ثبقس ٔی (ٔكتطیبٖ

وبٞف ٚ وٙتطَ ضیؿه ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ فٛأُ ٟٔٓ ٚ ٔإثط ثط ثٟجٛز فطآیٙس افغبی افتجبض ٚ زض . ای ثطذٛضزاض اؾت ٞؿتٙس، اظ خبیٍبٜ ٚیػٜ

اظ زالیُ إٞیت . ٞب زاضز ٘تیدٝ ثط فّٕىطز آٟ٘ب ٔغطح اؾت ٚ ٘مف اؾبؾی زض تساْٚ اضائٝ تؿٟیالت ٚ ثمبی ٔإؾؿبت ٔبِی ٚ ثب٘ه

 :تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظیط اقبضٜ وطز ؾٙدف ایٗ ضیؿه ٔی

اٌط ٔكتطی ثٝ ٔٛلـ تقٟسات ذٛز ضا . اوٖٙٛ ٟٕٔتطیٗ فبُٔ ٚضقىؿتٍی ایٗ ٔإؾؿبت ضیؿه افتجبضی اؾت- اِف

آیس ٚ ایٗ أط ٔٛخت اذتالَ زض تٛظیـ افتجبضات ٚ زض ٘تیدٝ  ثبظپطزاذت ٘ىٙس، ایٗ تؿٟیالت ثٝ نٛضت ٔغبِجٝ ٔقٛق زض ٔی

 .قٛز اذتالَ زض التهبز وكٛض ٔی

ٞبی فسْ ثبظپطزاذت افتجبضات ٚ ایدبز ضاثغٝ ٔٙغمی ثیٗ ضیؿه ٚ ثبظزٜ،  ثیٙی ظیبٖ ٌیطی ضیؿه افتجبضی ثب پیف ا٘ساظٜ-ة

ٞب ضا ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف  ٞب ٚ تقییٗ ؾطٔبیٝ التهبزی ثب٘ه ٌصاضی زاضایی ؾبظی تطویت پطتفٛی افتجبضی، لیٕت أىبٖ ثٟیٙٝ

 .ٞب ٚ ٔإؾؿبت افتجبضی ایدبز وطز ای ٚ حفؼ تٛاٖ ضلبثتی فطاٞٓ ٚ ٘ٛفی ٔعیت ٘ؿجی ثطای ثب٘ه ٞبی ؾطٔبیٝ ٞعیٙٝ

قٛز ٚ ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ ٘ٛؿ  ٞب ثب پَٛ لغـ ٔی زض ٘ؾبْ ضثٛی پؽ اظ پطزاذت ٚاْ، اضتجبط ٔإؾؿبت افتجبضی اظ خّٕٝ ثب٘ه- ج

ثٙبثطایٗ ثب ٌطفتٗ ضٕب٘ت وبفی، ِعٚٔی ثٝ اضظیبثی زلیك اظ . ٕ٘بیس فقبِیت التهبزی انُ ٚ فطؿ پَٛ ذٛز ضا ٔغبِجٝ ٔی

 . ٔكتطی ٚخٛز ٘ساضز

ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔٛاضز، آ٘چٝ إٞیت زاضز ایٗ اؾت وٝ لجُ اظ افغبی تؿٟیالت، احتٕبَ فسْ ثبظپطزاذت اظ ؾٛی آ٘بٖ ضا اضظیبثی ٚ ٌطٚٞی 

ا٘دبْ ایٗ أط ثٛؾیّٝ یه ؾیؿتٓ خبٔـ، ؾبذتبض ٚ ٔقیبض ٔٙبؾت . ضا ا٘تربة ٕ٘بیس ٚ اظ ازای زیٗ آٟ٘ب زض ٔٛفس ٔمطض ٔغٕئٗ قٛز

 .پصیط اؾت أىبٖ

ٞبی ٔتٛؾظ ٚ وٛچه ٘یع  پصیط اؾت؛ ٚ زض ٔٛضز ٚاْ ٞبی ثعضي ٚ ثب تٛخٝ ثٝ تقساز ا٘سن آٟ٘ب، اضظیبثی زلیك ٔتمبضی أىبٖ زض ٔٛضز ٚاْ

ٞعیٙٝ اؾت ٚ اظ ایٗ ضٚ ٘یبظٔٙس اضظیبثی ؾیؿتٕبتیه ٚ ایدبز ٔسِی اؾت  چٖٛ تقساز ٔتمبضیبٖ ظیبز اؾت، اضظیبثی زلیك ته ته آٟ٘ب پط

 .وٝ ثطاؾبؼ آٖ ثتٛاٖ ضیؿه افتجبضی ضا تقییٗ ٚ وبٞف زاز

 

 هروری بر ادبیات هوضوع

 :هدیریت ریسک

تٕبْ ٔإؾؿبت . پطزاظ٘س ٌیطی ٚ ٘ؾبضت ثط ا٘ٛاؿ ضیؿه ٔی ٌیطی، تهٕیٓ زض ٚالـ فطآیٙسی اؾت وٝ زض آٖ ٔسیطاٖ ثٝ قٙبؾبیی، ا٘ساظٜ

 .ا٘تفبفی ٚ غیط ا٘تفبفی ثٝ ٘ٛفی ثب ضیؿه ضٚ ثٝ ضٚ ٞؿتٙس
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ٞبی ٔبِی ثط ٔحٛض وٙتطَ ضیؿه  فطآیٙسٞبی انّی ثؿیبضی اظ ثٍٙبٜ. ٞبی ٔبِی اظ ٔفْٟٛ ٟٕٔتطی ثطذٛضزاض اؾت أب ضیؿه ثطای ثٍٙبٜ

 . اؾتٛاض اؾت

ٞب ثٝ فٙٛاٖ فٛأُ ثٛخٛز آٚض٘سٜ ٘ٛؾبٖ زض ثبظاض ثٝ زٚ ٌطٜٚ تمؿیٓ ٔی  ٌصاضی تٛؾظ ٔإؾؿبت ٔبِی، ضیؿه زض تحّیُ ٔسضٖ ؾطٔبیٝ

زؾتٝ اَٚ ضیؿه ٘ٛؾبٖ ٘طخ ثٟطٜ،ضیؿه تٛضْ،ضیؿه ٘ٛؾبٖ ٘طخ اضظ،ضیؿه ؾیبؾی ٚ ضیؿه ثبظاض خعء ایٗ زؾتٝ فٛأّٙس وٝ ثٝ :قٛ٘س

زؾتٝ زْٚ ضیؿه افتجبضی، ضیؿه تدبضی، ضیؿه ٔبِی، ضیؿه ٘مسقٛ٘سٌی ٚ ضیؿه فّٕیبتی زض . آٟ٘ب ضیؿه ؾیؿتٕبتیه ٔی ٌٛیٙس

... ثركی ٚ  ٞبی تٙٛؿ تٛاٖ ثب ا٘تربة نحیح تىٙیه ایٗ ٘ٛؿ ضیؿه ضا ٔی. ایٗ زؾتٝ لطاض زاض٘س وٝ ثٝ ضیؿه غیط ؾیؿتٕبتیه ٔقطٚفٙس

 .وبٞف زاز

ثبقس، چطا وٝ ٚخٛز ایٗ ٘ٛؿ ضیؿه فقبِیت ؾبیط  ای ثطذٛضزاض ٔی ٞبی ٘بْ ثطزٜ قسٜ ضیؿه افتجبضی اظ إٞیت فٛق اِقبزٜ زض ٔیبٖ ضیؿه

زا٘یٓ ٟٕٔتطیٗ  وٙس، چطا وٝ ٕٞب٘غٛض وٝ ٔی ٞبی ضا تحت تأثیط لطاض زازٜ ٚ یب زض ثطذی ٔٛاضز ٔٛخجبت ٚضقىؿتٍی ضا فطاٞٓ ٔی ثرف

ضیؿه . ثیٙٙس ثبقس وٝ ثٝ ٘ٛفی حیبت ذٛز ضا زض آٖ ٔی ٞب ٚ ٔإؾؿبت افتجبضی ٘مسیٍٙی ٚ ؾطفت ٌطزـ پَٛ زض آٟ٘ب ٔی وبضثطز ثب٘ه

تطیٗ ٚ ثعضٌتطیٗ ذغطاتی اؾت وٝ زض زاز ٚ ؾتسٞب ٚخٛز زاضز ٚ ذغط ؾٛذت قسٖ افتجبض افغبیی ٞٓ وٝ ثب ٘ىَٛ ٚ  افتجبضی اظ لسیٕی

ثسیٟی اؾت وٝ . ثبقس یىی اظ ثعضٌتطیٗ ذغطات ٔسیطیتی تب ایٗ ظٔبٖ ٔی. آیس ٔی ٌیط٘سٌبٖ پیف لهٛض زض پطزاذت ثسٞی اظ ؾٛی ٚاْ

 .تٛفك ثط ضیؿه افتجبضی، ثب ؾبذت ٚ ؾبظٞبی التهبزی ٕٞطاٜ ثبقس

 

 :سیستن اعتبارسنجي هشتریاى

ٞبی ٔسیطیت ضیؿه افتجبضی ثطای وٙتطَ ٚ ازاضٜ وطزٖ ضیؿه پطتفٛی  أطٚظٜ اوثط ٔإؾؿبت ٔبِی ٚ افتجبضی ٔقتجط خٟب٘ی اظ ؾیؿتٓ

 .وٙٙس افتجبضی ذٛز اؾتفبزٜ ٔی

قطٚؿ . قٛز ای اؾت اؾتفبزٜ ٔی ٞبی ٔسیطیت ضیؿه اظ ضٚقی وٝ قبُٔ یه فطایٙس چٙس ٔطحّٝ ثطای وٙتطَ ضیؿه افتجبضی زض ؾیؿتٓ

 . ٌطزز ثٙسی افتجبضات آغبظ ٔی وبض ثب تقییٗ ٔقیبضٞبی اؾتب٘ساضز خٟت ضتجٝ

ثٙسی ٔٙفطز اؾت وٝ زض ایٗ ؾیؿتٓ ثٝ ٞط ٔیعاٖ ٚاْ، یه اضظـ ٔطتجظ ثب  ٞبی اضظیبثی افتجبضات، اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ ضتجٝ یىی اظ ضٚـ

زض ثطذی زیٍط اظ ٔإؾؿبت خٟت وٙتطَ ضیؿه افتجبضی اظ ؾیؿتٓ ٔضبفف اؾتفبزٜ . ٌیطز ٌیط٘سٜ تقّك ٔی ٔیعاٖ ویفیت افتجبضی ٚاْ

زض ضٚـ اَٚ اضظیبثی افتجبضات ثطاؾبؼ تٕطوع ثط . قٛز ثٙسی ٔی ٌیط٘سٜ ضتجٝ ٞب ٞٓ ویفیت ٚاْ لبثّیت ٚاْ ٌٛ٘ٝ ؾیؿتٓ قٛز وٝ زض ایٗ ٔی

ثبقس زض حبِیىٝ زض ضٚـ زْٚ تٕطوع ثط ضٚی قبیؿتٍی افتجبضی  ٌیط٘سٌبٖ ٔی ٌیط٘سٜ ٚ یب ٚاْ ضٚی ٚثبیك ٚ لطاضزازٞبی فیٕبثیٗ ٚاْ

 .ٌیط٘سٜ اؾت قرم ٚاْ



4 

 

الظْ ثٝ تٛضیح اؾت وٝ زض ٞط یه اظ . قٛ٘س ثٙسی ٔی  ضتج10ٝ تب 1ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ یه ٔمیبؼ  ثٙسی، وّیٝ ٚاْ ٞبی ضتجٝ زض ؾیؿتٓ

 .ٌیط٘سٜ اضائٝ ٔی قٛز ٌیط٘سٜ، ویفیت ٚاْ ٚ تهٛیطی تحّیّی اظ ٚضقیت ٚاْ ٞبی ٔٛضز ٘ؾط، تقطیف ویفی زض ٔٛضز ٚاْ ثٙسی عجمٝ

زٞس وٝ زض ٔٛضز  اؾتفبزٜ اظ ایٗ ضٚـ چٝ اظ عطیك ؾیؿتٓ ٔٙفطز ٚ چٝ اظ عطیك ؾیؿتٓ ٔضبفف، ثٝ وٕیتٝ افتجبضی ایٗ أىبٖ ضا ٔی

ٞبی  اؾتفبزٜ اظ ٘یطٚی وبضقٙبؼ ٚ ٔترهم ٘یع پؽ اظ ٌصضا٘سٖ زٚضٜ. ویفیت زاضایی ٚاْ زض ٞط ظٔبٖ ٕٔىٗ احؿبؼ اعٕیٙبٖ وٙس

اظ عطیك . ضؾس ثٙسی اؾتب٘ساضز ٘یع أطی ثسیٟی ثٝ ٘ؾط ٔی آٔٛظقی ٚ وبضآٔٛظی الظْ زض ایٗ ضتجٝ ثٕٙؾٛض ضؾیسٖ ثٝ یه ؾیؿتٓ ضتجٝ

 . تٛا٘س زض ٞط ظٔبٖ ویفیت پطتفٛی ٚاْ ذٛز ضا ٌعاضـ ٕ٘بیس ایٗ اؾتب٘ساضزٞبؾت وٝ ٔإؾؿبت ٔبِی ٚ افتجبضی ٔی

 

 :اهویت و ضرورت هوضوع 

ٞبی التهبزی، اٍ٘یعٜ ٟٔٓ ٔإؾؿبت ٔبِی ٚ افتجبضی زض افغبی تؿٟیالت،  نطفٝ ٘ؾط اظ تدٟیع ٚ ترهیم ثٟیٙٝ ٔٙبثـ ٔبِی ثٝ فقبِیت

ایٗ ٔإؾؿبت زض نٛضت فسْ اؾتمطاض یه ٘ؾبْ ٔسیطیت ضیؿه افتجبضی ٔٙبؾت لبزض ثٝ تكریم ٔیعاٖ ضیؿه . ؾٛزآٚضی اؾت

ٞب ٘یؿتٙس، زض ٘تیدٝ لبزض ثٝ ترهیم ثٟیٙٝ ؾطٔبیٝ ذٛز ٘رٛاٞٙس ثٛز ٚ اظ ایٗ  ٞبی احتٕبِی فسْ ثبظپطزاذت ٚاْ افتجبضات ٚ تقییٗ ظیبٖ

 .ضٚ ؾٛزآٚضی آٟ٘ب ٘یع ثب تٟسیس اؾبؾی ٔٛاخٝ ذٛاٞس قس

ٌیط٘سٌبٖ زض ثبظاض، ٘ٛؾب٘بت  ٌیط٘سٌبٖ، ٔٛلقیت نٙقت ٚاْ ٚضقیت ٔبِی ٚاْ: فسْ تٛخٝ ثٝ ٔؿبئُ ضیؿىی زض افغبی تؿٟیالت اظ لجیُ

اظ . ذٛاٞس قس (انُ ٚ ؾٛز)ٞب  ٘طخ تؿٟیالت ٚ ٘طخ اضظ زض ثبظاض ٔٙدط ثٝ افعایف ضیؿه افتجبضات ٚ افعایف احتٕبَ فسْ ثبظپطزاذت ٚاْ

ٞب  ٚ یب پٛقف ذغط چٙیٗ ضیؿىی ٔدجٛض ثٝ افعایف شذبیط ٚاْ (Hedge)ٞب ثطای ِٞح وطزٖ  ایٗ ضٚ ٔإؾؿبت ٔبِی ٚ افتجبضی ٚ ثب٘ه

 .ٌصاضی ٚ زض ٘تیدٝ وبٞف ؾٛزآٚضی ذٛاٞس قس ٚ ٟٕٔتطیٗ پیبٔس افعایف شذبیط تؿٟیالت، وبٞف ثبظزٜ ؾطٔبیٝ. ذٛاٞٙس ٌطزیس

اظ عطف زیٍط فسْ اؾتمطاض ٘ؾبْ ٔسیطیت ضیؿه افتجبضات ٔٙبؾت ٔٙدط ثٝ افعایف فسْ تمبضٖ اعالفبت ذٛاٞسقس ٚ زض ٘تیدٝ تدٟیع ٚ 

 .پصیط ٘رٛاٞس ثٛز أىبٖ (وبضوطز انّی ٘ؾبْ ٔبِی)ٞبی التهبزی  ترهیم ثٟیٙٝ ٔٙبثـ ٔبِی ثٝ فقبِیت

 

 های هدیریت ریسک اعتبار سیاست

ٞبی ٔإؾؿبت  ٞبی تدٛیعی ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ تطویت زاضایی ثسِیُ ٔحیظ ٘ؾبضتی ٔحسٚز ٚخٛز حسالُ اؾتب٘ساضزٞب ٚ زؾتٛضاِقُٕ

ضیؿه  (ٞب ٚ ا٘ٛاؿ افتجبضات افغبیی ثٝ ٔكتطیبٖ اؾت ٞبی ایٗ ٔإؾؿبت ٚاْ  زضنس زاضایی80 تب 70وٝ زض حسٚز )ٔبِی ٚ افتجبضی 

ٞب ٚ  اؾبؼ فّٕىطز نحیح ٔسیطیت ضیؿه افتجبضی ثب٘ه. قٛز تطیٗ فّت ٚضقىؿتٍی ایٗ ٔإؾؿبت ٔحؿٛة ٔی افتجبضی ثٝ فٙٛاٖ انّی

ٞبی انّی ٔسیطیت ضیؿه  ؾیبؾت. زٞی ثؿتٍی ذٛاٞس زاقت ٔإؾؿبت افتجبضی ثط قٙبؾبیی فٛأُ شاتی ضیؿه زض فّٕیبت ٚاْ
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ٞب ٔإؾؿٝ  ثطاؾبؼ ایٗ ؾیبؾت. ٞبی خصة ٚ وبٞف ضیؿه اؾت ٌطٜٚ اَٚ قبُٔ ؾیبؾت. تٛاٖ خبی زاز افتجبضی ضا زض ؾٝ زؾتٝ ٔی

ٞب  ؾبظی تطویت زاضایی آٔیع ٚ تٙٛؿ ٞب ٔربعطٜ ٌصاضی زٞی ثطای ؾطٔبیٝ ٞبی ٔغٕئٗ ٚ فسْ ٚاْ زٞی ثٝ ثرف وٙس ثب ٚاْ افتجبضی ؾقی ٔی

. ٞبؾت ثٙسی زاضایی ٞبی عجمٝ ٞب، قبُٔ ؾیبؾت زٚٔیٗ زؾتٝ اظ ؾیبؾت. ٚ ثب وبٞف ثبظزٜ ٔٛضز ا٘تؾبض، ضیؿه افتجبضی ضا وبٞف زٞٙس

ثب . ٌطز٘س ثٙسی ٔی ٞبی زٚضٜ آتی ثط ٔجٙبی لبثّیت ٚنَٛ آٟ٘ب عجمٝ ٞبی ٔإؾؿٝ ثب ا٘دبْ اضظیبثی ٞب زاضایی ثطاؾبؼ ایٗ ؾیبؾت

 .ؾبظی تطویت آٟ٘ب فطاٞٓ ذٛاٞس قس ٞب أىبٖ تحّیُ ٚضقیت پطتفٛی افتجبضی ٚ ا٘دبْ السأبت ٔمتضی خٟت ثٟیٙٝ ثٙسی زاضایی عجمٝ

ٞب  ٞب ٚ تقییٗ ؾغح شذبیط ثطای پٛقف ظیبٖ ٞب قبُٔ تقییٗ ٔحسٚزٜ ؾغح ظیبٖ فسْ ثبظپطزاذت ثطای ٚاْ ؾٛٔیٗ ٔدٕٛفٝ ؾیبؾت

ثیٙی ٚ شذیطٜ ٔٙبؾت خٟت پٛقف ظیبٖ ٘بقی  ٞب ثطاؾبؼ احتٕبَ فسْ ثبظپطزاذت، حساوثط ظیبٖ احتٕبِی پیف زض ایٗ ؾیبؾت.ثبقس ٔی

 .قٛز اظ فسْ پطزاذت زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی

 

 های تحقیق فرضیه

ثیٙی احتٕبَ فسْ ثبظپطزاذت تؿٟیالت زضیبفتی اظ ؾٛی ٔكتطیبٖ  ثطضؾی ٚ قٙبؾبیی فٛأُ ٔإثط زض ٔسیطیت ضیؿه افتجبضی ثطای پیف

 .ای ثطذٛضزاض اؾت اظ إٞیت ٚیػٜ

فطضیبتی وٝ اظ عطیك آٟ٘ب ثٝ ز٘جبَ ضؾیسٖ . قبٖ زاضای إٞیت ذبنی اؾت ثٙبثطایٗ قٙبؾبیی ٔتغیطٞب ٚ ضفتبضٞبی فّی ٚ ٔقِّٛی ٔیبٖ

 :اِصوط ٞؿتیٓ ثكطح ظیط اؾت ثٝ ٞسف فٛق

ٚ  ((خبضی)ٞبی ٘مسیٍٙی  ٘ؿجت)ا٘س ثب ٚضقیت ٔبِی  اؾتفبزٜ وطزٜ (ٚاْ)ٞبیی وٝ اظ تؿٟیالت ٔبِی  ثیٗ ٘ىَٛ قطوت: فطضیٝ اَٚ

 .آٟ٘ب ٕٞجؿتٍی ٔقىٛؼ ٚخٛز زاضز (ؾٛز ٘بذبِم فّٕیبتی، ؾٛز ذبِم فّٕیبتی، ٚ ؾٛز ذبِم )ٞبی ؾٛزآٚضی  ٘ؿجت

ٞبی اٞطٔی، ثسٞی، ثسٞی ثٝ  ٘ؿجت)وٙٙس ثب ٚضقیت ٔبِی  اؾتفبزٜ ٔی (ٚاْ)ٞبیی وٝ اظ تؿٟیالت ٔبِی  ثیٗ ٘ىَٛ قطوت: فطضیٝ زْٚ

 .ٕٞجؿتٍی ٔؿتمیٓ ٚخٛز زاضز (اضظـ ٚیػٜ

 

 روش تحقیق

هدل رگرسیوى لجستیک 

ثیٙی ثب ٔمیبؼ  ثب ایٗ تفبضت وٝ زض ٔسَ تحّیُ ٕٔیع ٕٞٝ ٔتغیطٞبی پیف. ٔسَ ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه، قجیٝ ٔسَ تحّیُ ٕٔیع اؾت

تٛا٘س ٞٓ زض ٔمیبؼ وٕی ٚ  ثیٗ ٔی وٝ زض ٔسَ ِدؿتیه ٔتغیطٞبی پیف زض حبِی. ؾت ای ٌیطی قسٜ ٚ ٔتغیط ٚاثؿتٝ ٔمِٛٝ وٕی ا٘ساظٜ

ایٗ زٚ ٔمِٛٝ ٔقٕٛالً ثٝ فضٛیت یب فسْ فضٛیت زض یه ٌطٜٚ . ای ٚ زٚ ؾغحی اؾت ای ثبقس ٚ ٔتغیط ٚاثؿتٝ، ٔمِٛٝ ٞٓ زض ٔمیبؼ ٔمِٛٝ
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 ثطای ٔمبزیط ٔتغیط "ثرت"زض ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه اظ ٔفْٟٛ . اقبضٜ زاضز (.ثبقٙس ٞبی ذٛز ٕ٘ی ٞبیی وٝ لبزض ثٝ ثبظپطزاذت ٚاْ قطوت)

. ثبقس ٔی (Pi)ثط احتٕبَ فسْ ٚلٛؿ آٖ  (Pi)زض انغالح آٔبضی ثرت ثٝ ٔقٙی ٘ؿجت احتٕبَ ٚلٛؿ یه حبزثٝ . قٛز ٚاثؿتٝ اؾتفبزٜ ٔی

ای  ٚاغٜ وّیسی زض تحّیُ ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه، ؾبظٜ. وٝ ثرت ٕٔىٗ اؾت ثیف اظ یه ثبقس وٙس زض حبِی  تغییط ٔی1 ٚ 0احتٕبَ ثیٗ 

 :ٌطزز ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه ثهٛضت ظیط تقطیف ٔی. ثبقس ثٙبْ ِٛخیت اؾت وٝ ٍِبضیتٓ عجیقی ثرت ٔی

Zi =  

فسْ ثبظپطزاذت ٚاْ اظ )زض ٔسَ ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه، احتٕبَ ٚلٛؿ حبزثٝ ٔٛضز ٘ؾط .  ثیبٍ٘ط ٍِبضیتٓ عجیقی اؾتLnزض ٔقبزِٝ فٛق، 

 :ٌطزز ثطاؾبؼ ضاثغٝ ظیط ٔحبؾجٝ ٔی (ؾٛی ٔكتطی

 

 :پصیط اؾت الظْ ثٝ تٛضیح اؾت پطزاظـ اٍِٛ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه ٔقٕٛالً ثٝ ؾٝ ضٚـ أىبٖ

a) Enter  :قٛ٘س ثبقسوٝ تٕبْ ٔتغیطٞب زض یه ٔطحّٝ ٚاضز اٍِٛ ٔی فطآیٙسی ثطای ٌعیٙف ٔتغیطٞب ٔی. 

b) Forward : ّٝای وٝ ٔقیبض ٚضٚز ٔتغیط زض آٖ ؾغح إٞیت ضتجٝ آٔبضٜ ٚ ٔقیبض حصف ٔتغیط زض  ضٚـ ٌعیٙف ٔطح

 .ثبقس آٖ، احتٕبَ آٔبضٜ ٘ؿجت ثٝ احتٕبَ ثط ٔجٙبی ثطآٚضزٞبی پبضأتط ٔكطٚط ٔی

c) Backward : وٙس وٝ اثتسا ٔسَ وبُٔ ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه ضا زض ٘ؾط  ضٚـ حصف اظ فمت ثٝ ایٗ نٛضت فُٕ ٔی

 ثب یه ٔسَ SPSSزض ایٗ ضٚـ .وٙس ٌطفتٝ ٚ ؾپؽ ٘ؿجت ثٝ حصف ٔتغیطٞبی ثب ٕٞجؿتٍی وٕتط الساْ ٔی

 .وٙس زاضی زض ٔسَ ٘ساض٘س اظ ٔسَ حصف ٔی وٙس ٚ اثطٞبیی ضا وٝ ؾغح ٔقٙی قسٜ قطٚؿ ٔی اقجبؿ

 

 روش تحقیق

ثٙبثطایٗ . قٛز ٞبی التهبزؾٙدی ثطآٚضز ٔی زض ایٗ ٔمبِٝ ضیؿه افتجبضی ٔكتطیبٖ حمٛلی ِیعیًٙ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ آٔبضی ٚ ٔسَ

قىُ وّی . ضیؿه افتجبضی تحّیُ قٛز (ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه)ٞبی ضٌطؾیٖٛ ثب ٔتغیط ٚاثؿتٝ ویفی  قٛز تب ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ تالـ ٔی

 : ٔسَ پیكٟٙبزی ثٝ نٛضت ظیط اؾت

Y = F (X1,X2,X3,…,XN) 
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ظیطا ٔكتطیبٖ اظ ٘ؾط . ثبقس وٙٙسٜ ٚضقیت ٔتمبضی افتجبض اؾت وٝ اظ ذهٛنیت ٌؿؿتٝ ثطذٛضزاض ٔی  ٔتغیط پبؾد ٚ تقییYٗوٝ زض آٖ 

حؿبة یقٙی ٌطٚٞی اظ ٔكتطیبٖ وٝ ٘ؿجت ثٝ تؿٛیٝ ثٝ ٔٛلـ  ٔكتطیبٖ ذٛـ: ٌطٜٚ اَٚ: قٛ٘س ضیؿه افتجبضی ثٝ زٚ زؾتٝ تمؿیٓ ٔی

ٔكتطیبٖ ثسحؿبة یقٙی ٌطٚٞی وٝ تقٟسات تؿٟیالت زضیبفتی ضا : ٌطٜٚ زْٚ. ٕ٘بیٙس تقٟسات ذٛز لجُ اظ ؾطضؾیس الؿبط الساْ ٔی

 .وٙس حؿبة ٚ یه ثطای ٔكتطیبٖ ثسحؿبة اذتیبض ٔی  ٔمساض نفط ثطای ٔكتطیبٖ ذٛـYزض ایٗ نٛضت ٔتغیط . زٞٙس ثٕٛلـ ا٘دبْ ٕ٘ی

 

 نوایي رگرسیوى لجستیک آزهوى درست

ثیٙی قسٜ زض ٔسَ ٔٛضز ثطضؾی ٚ  زاضی ضطایت ٔسَ ضٌطؾیٖٛ ٔمبیؿٝ ٔمساض ٔكبٞسٜ قسٜ ثب ٔمبزیط پیف یه ضٚـ ثطای آظٖٔٛ ٔقٙی

ٔمساض تبثـ . ٌیطز ٕ٘بیی نٛضت ٔی ثیٙی قسٜ ثب اؾتفبزٜ اظ تبثـ زضؾت قسٜ ثب ٔمبزیط پیف ٔمبیؿٝ ٔمساض ٔكبٞسٜ. ثبقس قسٜ ٔی ٔسَ اقجبؿ

 :قٛز ٕ٘بیی زض ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه ثٝ نٛضت ظیط ٔحبؾجٝ ٔی زضؾت

D = -2 Ln  

ایٗ آٔبض ٔمساض ا٘حطاف ٔسَ ضا ٘كبٖ . تٛاٖ ٘ٛقت ضاثغٝ فٛق ضا ثهٛضت ظیط ٔی. قٛز ٕ٘بیی ٘بٔیسٜ ٔی ٔمبزیط زاذُ وطٚقٝ ٘ؿجت زضؾت

 .وٙس وٙس وٝ ٔدٕٛؿ تٛاٖ زْٚ ذغبٞب زض ضٌطؾیٖٛ ذغی ایفب ٔی زٞس ٚ ٕٞبٖ ٘مكی ضا ثبظی ٔی ٔی

D = -2  

 .اْ زض ٔكبٞسات اؾتi ثیبٍ٘ط ٔمساض ٔتغیط ٚاثؿتٝ Yiزض ضاثغٝ فٛق، ثیبٍ٘ط احتٕبَ ٚلٛلـ ثطآٚضزقسٜ ثطای فسْ ثبظپطزاذت ٚ 

 

 گیری جاهعه آهاری و فرآیند نوونه

وٝ اظ ایٗ تقساز حسٚز . ٌیطز ا٘س ضا زض ثط ٔی  قطوت حمٛلی وٝ اظ ایٗ تؿٟیالت اؾتفبزٜ وطز522ٜخبٔقٝ آٔبضی تحمیك حبضط قبُٔ 

ا٘س وٝ ثط ٔجٙبی خسَٚ ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ ثب تٛخٝ ثٝ حدٓ  قسٜ زاضا ثٛزٜ ٞبی ٔبِی زض ٘ؾط ٌطفتٝ  قطوت اعالفبت الظْ ضا ثطای ٘ؿجت104

 .ٌیطی ا٘دبْ ٌطزیس خبٔقٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
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 نتایج تحقیق

یه اظ ضطایت ثتبٞب  ٞیچ (0.95)ثبیؿت ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز آٖ اؾت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔیعاٖ ٔٙغمٝ ثحطا٘ی  ای وٝ زض ایٙدب ٔی ٘ىتٝ

ثیٙی ضیؿه افتجبضی   ثیكتط ثٛزٜ، عجیقتبً ثطای تٟیٝ ٔسَ ٟ٘بیی خٟت پیف0.05ثبقٙس چطا وٝ ٔمبزیط ٞط یه اظ آٟ٘ب اظ  زاض ٕ٘ی ٔقٙی

ٞبی ٔبِی ٔٛضز ٘ؾط ضا زض ٔسَ لطاض زٞیٓ، ٕٞب٘غٛض وٝ  ثیٗ ٘ؿجت وٝ اظ خبٔقٝ آٔبضی پیف ٔسِی زض اذتیبض ذٛاٞیٓ زاقت وٝ زض نٛضتی

 . ثیٙی ذٛاٞس ٕ٘ٛز  ضیؿه افتجبضی ضا غّظ پیف%100زض خسَٚ ظیط ٔكرم اؾت ثب احتٕبَ 

داری سطح هعني Waldآهاره  انحراف هعیار  ضرایب هتغیر  

-0.817 نسبت جاری  0.465 3.094 0.079 

-0.137 نسبت سود ناخالص عولیاتي  1.142 0.14 0.904 

-0.689 نسبت سودخالص عولیاتي  0.710 0.943 0.332 

0.0610.804 0.984 0.244 نسبت سود خالص

-0.315 نسبت بدهي  0.393 0.642 0.423 

-0.042 نسبت بدهي به ارزش ویژه  0.055 0.584 0.445 

 

زٚ قبذم ٕٞجؿتٍی ثطای ٘یىٛثی ثطاظـ تبثـ فٛق  ( R2قجیٝ ) ٚ ضطیت ٕٞجؿتٍی (log likelihood 2-)ٕ٘بیی  ٔمساض زضؾت

زٞٙسٜ ٘یىٛیی ثطاظـ ثٝ  ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ ظیط ایٗ قبذم وٝ قجیٝ ضطیت ٕٞجؿتٍی زض ضٌطؾیٖٛ ٔقِٕٛی اؾت ٘كبٖ. ثبقٙس ٔی

 .ٞبؾت زٞٙسٜ ٕٞجؿتٍی ضقیف ٔیبٖ ٔتغیط ثبقس وٝ ٘كبٖ  ٔی%16.3ٔیعاٖ 

 

 

 

 

 گویي هدل بررسي قدرت پیص

Cox & Snell R Square 
Nagelkerke R 

Square 
-2 log likelihood STEP 

0.113 0.163 72.941 1 
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ٌیطز ٚ  ثیٙی قسٜ تٛؾظ ٔسَ ٔٛضز ٔمبیؿٝ لطاض ٔی ثطای تقییٗ وبضایی ٔسَ ِدؿتیه ثطاظـ قسٜ، ٔمبزیط ٚالقی ضیؿه ثب ٔمبزیط پیف

 .ثیٙی وٕتط ثبقس، ثیبٍ٘ط وبضایی ثیكتط ٔسَ ذٛاٞس ثٛز ٞط چمسض وٝ زضنس ذغبی پیف
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ثیٙی  زض پیف% 27ثیٙی نحیح اؾت، ٌٛیبی ایٗ ٔغّت اؾت وٝ ٔسَ ثب احتٕبَ  ی خٕـ زضنس پیف زٞٙسٜ  وٝ ٘كبٖ%73زض ایٙدب فسز 

 .ی زلت پبئیٗ ٔسَ اؾت زٞٙسٜ قٛز وٝ ٘كبٖ زچبض ذغب ٔی

 

 گیری تحقیق نتیجه

زض ٍٞٙبْ افغبی تؿٟیالت ٚ  فسْ ثطضؾی ٚ وبضقٙبؾی زلیك فٙی، ٔبِی ٚ التهبزی ٚ فسْ افتجبضؾٙدی وبُٔ ٔكتطی ٚ فسْ تٛخٝ

 اظ پیف ثبیؿت ثیف ؾؿبت ٔبِی ٚ افتجبضی یىی اظ زالیُ ٔقٛق قسٖ تؿٟیالت اؾت وٝ ٔیؤ٘ؾبضت ثط ٔهطف ٚ ثطٌكت ٔٙبثـ تٛؾظ ْ

 .ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز

ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت ٌفتٝ قسٜ، ٔإؾؿبت افتجبضی ٚ ٔبِی ثطای افغبی افتجبض ثٝ ٔكتطیبٖ ذٛز ٚ خٌّٛیطی اظ ٞطٌٛ٘ٝ لهٛض زض ثبظپطزاذت 

ای وٝ زض اذتیبض ایٗ ٟ٘بزٞب لطاض  قسٜ ٞبی ٔبِی حؿبثطؾی ٞبی ٔبِی اظ نٛضت ثٙسی آٟ٘ب اظ عطیك اؾترطاج ٘ؿجت تؿٟیالت، ثٝ ز٘جبَ ضتجٝ

ٞب ثٝ ذٛثی ٌٛیبی تٛا٘بیی ٔكتطیبٖ افٓ اظ حمیمی  ٌطفت، وٝ زض پػٚٞف ا٘دبْ قسٜ ٔكرم ٌطزیس وٝ ایٗ ٘ؿجت زازٜ ثٛز٘س نٛضت ٔی

ثبیؿت ثطای ایٗ أط ثٝ ز٘جبَ ٔتغیطٞبی خسیسی ٌكت وٝ اثطٌصاضی ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ  پؽ ٔی. قبٖ ٘یؿت ٚ حمٛلی زض فسْ ٘ىَٛ

 .ٔتغیطٞبی ٔبِی زاقتٝ ثبقٙس

 

 پیشنهادات تحقیق 

ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ثسؾت آٔسٜ ٚ خٟت ٞط چٝ ٔإثطتط قسٖ تحمیمبت آتی، ٔغبِت ظیط ثطای تحت ثطضؾی لطاض زازٖ  خٟت ٔتغیط ٔؿتمُ 

 : قٛز پیكٟٙبز ٔی

 5Cٔقیبض - اِف

 گروه
تعداد اطالعات 

 واقعي

پیص بیني 

 توسط الگو
 تعداد خطا

درصد خطای 

 نوع دوم

درصد خطای 

 نوع اول

بیني  درصد پیص

 صحیح

%94 * 18 1 19 نکول  6%  

%100 * 0 0 50 50 عدم نکول  

%94 0 18 51 69 خٕـ  73%  
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ٞبی  یقٙی ثطضؾی تقٟسپصیطی، قٟطت اختٕبفی، افتجبض ٔتمبضی ٚ ثطضؾی نحت فُٕ ٚی زض فّٕیبت ٔبِی ٚ فقبِیت: قرهیت (1-اِف

 .ٌصقتٝ

ثطضؾی تٛاٖ ٔتمبضی زض ٞسایت ٚ ضٞجطی فقبِیت، ؽطفیت زضآٔسی قبُٔ لسضت وؿت ؾٛز ٚ زضآٔسظایی، تٛاٖ ٔسیطیت : ؽطفیت(2-اِف

 .ٞبی تدبضی ٔتمبضی ٚ ؽطفیت

 .ٞبی ٔبِی ٔتمبضی یقٙی ثطضؾی ؾطٔبیٝ ٚ نٛضت: ؾطٔبیٝ (3-اِف

تٛاٖ زض ظٔبٖ زضیبفت افتجبض یب تؿٟیالت ثٝ فٙٛاٖ پٛقف زض اذتیبض ٔإؾؿٝ  ٞب یب اثعاضٞبیی وٝ ٔی ثیٙی ٚثیمٝ یقٙی پیف: ٚثیمٝ (4-اِف

 .ٔبِی یب ثب٘ه لطاض زاز

یقٙی ثطضؾی قطایظ ؾیبؾی، التهبزی، اختٕبفی ٚ فٛأُ ثیطٚ٘ی وٝ ثؿتٝ ثٝ ٘ٛؿ فقبِیت قطوت، اظ حیغٝ اذتیبض : قطایظ (5-اِف

ٞب یب تقٟسات  تٛا٘س ثط ثبظپطزاذت ٚاْ تٛا٘س زاقتٝ ثبقس ِٚی زض فیٗ حبَ ٔی افتجبضٌیط٘سٜ یب ٔتمبضی ذبضج اؾت ٚ وٙتطِی ثط آٖ ٕ٘ی

 .افتجبضٌیط٘سٌبٖ تأثیط ثٍصاضز

 . تجسیُ وطزٜ اؾت6Cضا ثٝ  ٔقیبض خسیسی وٝ اذیطاً ثٝ ایٗ ٔقیبضٞب اضبفٝ قسٜ اؾت ٚ آٖ

ایٗ ٔقیبض ؾٝ ؾإاَ اؾبؾی ٔتمبضی ثٝ چٝ ٔیعاٖ افتجبض یب تؿٟیالت احتیبج زاضز؟ ثٝ چٝ : قطایظ ٚ ضٛاثظ افتجبضات یب تؿٟیالت (6-اِف

 .ٔٙؾٛضی ثٝ ایٗ افتجبض یب تؿٟیالت احتیبج زاضز؟ ٚ ثطای چٝ ٔستی ایٗ افتجبض یب تؿٟیالت ضا احتیبج زاضز؟ ٔس٘ؾط زاضز

خطایٓ  ثركٛزٌی-ة

ای التهبزی خٟت افعایف ٔغبِجبت ٔقٛق ٌطزیسٜ اؾت ٚ ٔكتطی ثٝ أیس ایٙىٝ  ثركٛزٌی خطایٓ ٔغبِجبت ٘یع ذٛز فبُٔ ٟٔٓ ٚ اٍ٘یعٜ

  .وٙس ٔیٞط چٝ ٔغبِجبت اٚ ثبالتط ضٚز أىبٖ ثركف خطایٓ ٘یع ظیبز اؾت اظ پطزاذت آٖ ذٛززاضی 

 (٘طخ تٛضْ)  ٘طخ ؾٛز پبییٗ-ح

زٞٙس زض فطآیٙسٞبی حمٛلی اظ فطنت ٘طخ ؾٛز پبییٗ  ای تؿٟیالت ثب٘ىی ضا خبی ذٛز ثىبض ٘جطز٘س ٚ تطخیح ٔی تطزیسی ٘یؿت وٝ فسٜ

أب ایٗ ذهٛنیبت لبثُ تقٕیٓ ثٝ تٕبٔی تؿٟیالت ٌیط٘سٌبٖ ٘یؿت ٚ ثطذی فعْ ٚ اضازٜ  .ثطای عٛال٘ی وطزٖ ثبظپطزاذت ذٛز ثٟطٜ ثجط٘س

. ثطای ثبظپطزاذت ٚاْ زاض٘س

ثبقس ذٛز فبُٔ ٚ  ٞبی پبئیٗ افغب قسٜ اؾت، ٔی زض قطایغی وٝ ٘طخ تٛضْ ٚالقی زض وكٛض ثبالتط اظ ٘طخ تؿٟیالت ٔقٛق وٝ فٕستبً ثب ٘طخ

ثی قه . زٞس ثبقس، ظیطا ٔكتطی زض ایٗ قطایظ یه ضفتبض ٔٙغمی التهبزی اظ ذٛز ٘كبٖ ٔی ای خٟت فسْ ثطٌكت ٔٙبثـ ٔی اٍ٘یعٜ

 .تط ثٝ قست ثٝ وبٞف ٔغبِجبت وٕه ذٛاٞس وطز ٞبی پبییٗ وبٞف تٛضْ ثٝ ٘طخ

ؾبظی ٔٙبؾت  فطًٞٙ-ح
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آ٘دب وٝ ٚلتی  ) ؾؿبت ثب٘ىی ٚ افتجبضی زضثبضٜ إٞیت ازای تقٟس زض ٔىتت تقبِی ثرف اؾالْؤؾبظی ٔٙبؾت ٚ تجّیغ ْ فسْ فطًٞٙ

.  (قرهی ٕ٘بظـ ضا قىؿت تب زیٙف ضا ازا ٕ٘بیس ٔٛضز تمسیط لطاض ٌطفت

ای ٚ ثب  قجٝ ٚ آ٘ی ثٝ ٚخٛز ٘یبٔسٜ اؾت وٝ ثتٛاٖ ؾطیقبً ثٝ ٔجبضظٜ ثب آٖ پطزاذت، ثّىٝ الظْ اؾت ثٝ نٛضت پطٚغٜ  ٔغبِجبت ٔقٛق یه

تٛاٖ ثٝ  ای ٚ فّٕی ٚ ؽطیف ثب آٖ ثطذٛضز وطز تب ٔٙتح ثٝ ٘تیدٝ قٛز ٚ زض ٚالـ ثب یه ٘ؿرٝ ٚ ضٚیٝ ٕ٘ی ٞبی وبٔالً فٙی ٚ حطفٝ ثط٘بٔٝ

خًٙ ثب آٖ ضفت ٚ الظْ اؾت ثطای ٞط پطٚ٘سٜ ٚ ٔكتطی ثب ِحبػ ٕ٘ٛزٖ خٕیـ خٟبت ٚ قطایظ التهبزی، اختٕبفی ٚ خغطافیبیی ذبل 

ٚ اظ فكبضٞبی غیطٔٙغمی ٚ غیطفّٕی زٚضی خؿت ٚ خبی آذطیٗ ضاٞىبضٞب ضا ثب اِٚیٗ ضاٞىبضٞب خبثدب . ذٛز تهٕیٓ ٔمتضی ضا ٌطفت

ای ٚ فٙی ثٝ زؾت اُٞ آٖ ؾپطزٜ قٛز چطا وٝ زض  ٕ٘بیس ٚ الظْ اؾت وٝ ایٗ وبض وبٔالً حطفٝ ٕٞیٗ خبؾت وٝ ؽطافت وبض خّٜٛ ٔی. ٘ىطز

ای ٚ اؾبؾی ٔؿئّٝ تٟٙب نٛضت ٔؿئّٝ ضا تغییط  نٛضت تجقبت ثؿیبض ٘بٌٛاضتطی ضا ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت ٚ ثٝ خبی حُ ضیكٝ ایٗ غیط

ؾؿبت ثٝ خبی ٚنَٛ ٔغبِجبت احتٕبالً ثٝ ثبظؾبظی ٔغبِجبت ؤٞب ٚ ْ ضٚز وٝ فكبض غیطٔٙغمی ٚ ٘بوبضآٔس ثٝ ثب٘ه ذٛاٞس زاز ٚ ثیٓ آٖ ٔی

 .ٞبی زیٍطی ضا تطخیح زٞٙس ٔٙدط قٛز ٚ ٔكتطیبٖ ٘یع ضاٜ
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