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روش تحقیق
هَضَع تحميك ٖ :جبضر اؾز اظ قجِ خولِ ههسضي ّ ِ٦سًْ ٜبيي ٍ انلي سح٣ي ١ضا سك٧يل هي
زّس.زض ايي اضسجبٌ چٌس ً٧شِ ش٦ط هي قَز:
ًىتِ  )1هَئَ سح٣ي ١ثِ لحبِ ًگبضقي يب ثِ انُالح اًكبيي ي ٥قجِ خولِ ههسضي اؾز  .هثالً
قٌبؾبيي ضاثُِ ثيي حدن ً٣سيٌگي ٍ ثبظزُ ؾْبم زض قط٦شْبي هٌشرت ثَضؾي  -سبثيط آهَظـ يوي ذسهز
٦بضٌ٦بى ثط ٦يٟيز ٖول٧طز آًْب َ -طاحي ٍ اؾش٣طاض ؾيؿشن  ABCزض قط٦شْبي سَليسي  -ظهيٌِ ّبي
اؾش٣طاض ؾيؿشن حؿبثساضي هحيٍ ظيؿز زض ازاضُ هٌبثٕ َجيٗي قْطؼسبى  - ....قٌبؾبيي َٖاهل هَثط
ثطؾَزآٍضي زض ثبً ٥هلي ايطاى.
ًىتِ  )2هَئَ سح٣ي ١يّ ٥س ، ٜآضهبى يب ٚبيز ًْبيي اؾز  ِ٦دؽ اظ اًدبم سح٣ي ١ثبيس ثِ آى زؾز
ديسا ٦طز ٍ ثب سدعيِ آى ّس ، ٜثِ اّساٞ ٜطٖي ضؾيس ٍ ثط هجٌبي اّساٞ ٜطٖي ٞ ،طييبر ٍ ؾَاالر ضا هُطح
٦طز .
ًىتِ  )3هٗوَال ً قجِ خولِ ههسضي ثيبى قسُ ضاثُِ ثيي زٍيب چٌس هشٛيط ضاثيبى هي ٌ٦سضاثُِ اي هثل
سبثيطگصاضي  ،ضاثُِ ضيبيي ثيي هشٛيطّب  ،ه٣بيؿِ اي يب ضاثُِ ٖلز ٍ هٗلَلي .
هٌاتغ اًتخاب هَضَع :
هٌثغ  )1اٍلَيتْاي پظٍّـي ػاصهاًْا ٍؿشوتْا :هٗوَال ً ؾبظهبًْبي زٍلشي ٍ قجِ زٍلشي يب قط٦شْبي
ثعضٌٖ ٨بٍيٌي ضا ثِ ٌَٖاى اٍلَيز دػٍّكي سٗطي ٝهيٌ٧س.هثال ً ثبً ٍ ٥ؾبظهبًْبي ثيوِ اي  ،ا٢شهبز زاضايي،
سبهيي اخشوبٖي  ٍ ،ؾبظهبًْبي ذهَني ؾبظي ٍ ِ٦ . ...ايي اٍلَيشْب يب زض چبضچَة ايي اٍلَيشْب هَئَ
سح٣ي ١ضا سٗييي ٦طز .اظخولِ هحاػي ايي هٌثغ ٖجبضر اؾز اظ:
ال)ٝاٍلَيشْبي سٗييي قسُ ثطاؾبؼ ثطضؾي ّبي ٦بضقٌبؾي ً ،يبظؾٌدي ٍ ثطضؾي ؼٍاث ١هَئَ اًشربة
قسُ اؾز .ة)هَضز حوبيز هبزي ؾبظهبى هطسجٍ ٢طاض هيگيطز ٍ يٌٗي ثؿشِ ثِ هَضز ثرف يب سوبم ّعيٌِ اًدبم
قسُ سَؾٍ ؾبظهبى هطثََِ سبهيي هيكَز .ج) زؾشطؾي ثِ اَالٖبر سَؾٍ ؾبظهبى زض هَضز اَالٖبر هؿش٣ين يب
شيط هيكَز  .ز) حوبيز هٌَٗي ثِ ايي هٌٗي  ِ٦هٗوَال ً
ثب هٗطٞي ؾبظهبى هطثََِ ثهَضر ٚيط هؿش٣ين اه٧بى ح
ؾبظهبًْبي هطثََِ ٦بضقٌبؼ سرههي ٍ ههَة زض اذشيبض زاضًس  ِ٦اظ سدبضة ٍ سرهم ذَز هيشَاًس زض
ظهيٌِ ضاٌّوبيي هح ١٣اؾشٟبزُ ًٌ٤سٍ ٖالٍُ ثطايي ؾَاث ١هطثََِ ثِ آى ضا زض اذشيبض ٞطز ٢طاض هي زٌّس .
ً٧شِ  :هٗوَال ً اٍلَيسْبي دػٍّكي ؾبظهبًْب ثِ زٍ زؾشِ س٣ؿين هيكَز .1 :اٍلَيشْبي سح٣ي٣بسي اؾبؾي يب
دطغٍُ ّبي سح٣ي٣بسي  ِ٦هٗوَال ً گؿشطزُ  ،ديچيسُ  ،ظهبًجطً ٍ ،يبظهٌس ي ٥سين سح٣ي٣بسي اؾز ٍآى ضا ًويشَاى
زض چبضچَة ي ٥دبيبى ًبهِ اًدبم زاز  ِ٦زض ايي هَاضز هَئَ ثِ هَيَٖبر ٞطٖي هيشَاى سدعيِ ٦طز ٍ
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ي٧ي اظ هَيَٖبر ٞطٖي ضا ثِ ًَٔاى هَئَ دبيبى ًبهِ اًشربة ٦طز .2.هَيَٖبر هَضز حوبيز دبيبى ًبهِ
اي اؾز ٖ ِ٦يٌب ً ٍ ثب ي ٥انالح هيشَاًٌس هَضز اؾشٟبزُ ٢طاض گيطز.
هٌثغ )2هؼائل ٍ هـىالت هثتال تِ ػاصهاًْا ثِ ٖجبضسي اٞطاز يب هح٣٣يي ثب سَخِ ثِ هحيٍ ٦بضي ٍ
ؾبظهبى هطثََِ هيشَاًٌس هك٧الر ٍ هؿبئل ٍ گطٞشبضيْبي هطسجٍ ثِ حَظُ سرههي هبلي ٍ حؿبثساضي ثٌَٗاى
هَئَ سح٣ي ١اًشربة ٌٌ٦س .هثال ً اٞز ٖول٧طز٦،بّف اثطثركي ٣ً،سيٌگي قط٦ز ٦ ،بّف ؾَزآٍضي ٍ
ظيبًسّي هشَالي . ...
هٌثغ )3ػَاتك تحميك يا تحميمات گزؿتِ  :انَال ً ي ٥سح٣يٖ ١لوي ٢جل اظ ايٌ ِ٧هح ١٣ثرَاّس
٦بضي اًدبم ثسّس ثبيس ثجيٌس ٢جل اظ اٍ زيگطاى چ٧بض ٦طزُ اًس  .هثال ً دطٍغُ ّبي سح٣ي٣بسي زض ؾبظهبًْب  ،دبيبى
ًبهِ ّبي ٦بضقٌبؾي اضقس ٍ ز٦شطا زض زاًكگبّب هيشَاًس هٌجٗي ثطاي اًشربة يب خْز گيطي زض اًشربة هَئَ
ثبقس.
هٌثغ)4واٍؽ ايٌتشًتي ثب ٦ليس ٍاغّْبيي اؾبؾي يب هطاخِٗ ثِ ؾبيشْبي سرههي حؿبثساضي ٍ هبلي يب
هدالر سرههي حؿبثساضي ٍ هبلي هيشَاى ه٣بالر ٖلوي ٍ دػٍّكي ضا خْز ثطضؾي هَئَ يب اًشربة
هَئَ هَضزثطضؾي ٢طاض زاز.
هٌثغ  )5رّي خالق هحمك ،ثطذي اظ اٞطاز ثٌب ثِ ؾبث ِ٣سرهم ٍ سدطثِ اًدبم ٦بضّبي سح٣ي٣بسي
گصقشِ سَؾٍ ذَزقبى ٍ زيس ضٍقٌي  ِ٦زاضًس هيشَاًٌس زض ظهيٌِ َطح هَئَ ذَز سرهم ٍ سدطثِ ذَز
اؾشٟبزُ ٌٌ٦س.
ٍيظگيْاي يه هَضَع خَب  :ثب سب٦يس ثط ضقشِ ّبي ٦بضقٌبؾي اضقس حؿبثساضي  ،ي ٥هَئَ
دبيبى ًبهِ ٦بضقٌبؾي اضقس ثبيس اظ ٍيػگيْبي ظيط ثطذَضزاض ثبقس:
 ًَ )1يا تذيغ تاؿذ ثِ ايي هٌٗي  ِ٦حط ٜخسيسي ضا ثطاي گٟشي زاقشِ ثبقس ثِ ايي هٌٗي  ِ٦س٧طاضي
ًجبقس يب ايٌ٧بض ٢جال ً زيگطاى اًدبم ًسازُ ثبقٌسًَ.اٍضي هي سَاًس زض ظهيٌِ هَيَٖي  ،هحل اخطاي سح٣ي ١يب
ًٓطيِ خسيس ثبقس .ثْشطيي حبلز سح٣ي ١ايي اؾز  ِ٦اظ لحبِ هَيَٖي ضٍـ خسيس  ،هسل خسيس ًٓ ،طيِ
خسيس يب حط ٜخسيسي ضا هُطح ٌ٦س ٍ ثي اضظـ سطيي حبلز خٌجِ ًَاٍضي آًؿز  ٍ٣ٞ ِ٦ثبظزُ ظهبًي
اَالٖبر سٛييط ٌ٦س.
 )2واستشدي تاؿذ.ثِ ايي هٌٗي  ِ٦اٍال ً دكشَاًِ ًٓطي زاقشِ ثبقس يٌٗي ثط هجٌبي ي ٥هسل يب ًٓطيِ
دكشيجبى َطاحي قسُ ثبقس  ،چَى سح٣ي٦ ١بضثطزي ّوبًٌس سح٣ي ١ثٌيبزي يب ًٓطي ثِ ثسًجبل َطاحي ي ٥هسل ،
ًٓطيِ يب اذشطأ ي ٥اثعاضٍ ضٍـ ًيؿز ثل ِ٧ثب اؾشٟبزُ اظ ضٍقْب ٍ سئَضيْب ٍ هسلْبي هَخَز سح٣ي ١اًدبم
هيكَز ثبًيبً ثبيس ثِ يً ٥شيدِ ٦بضثطزي هٌدط ـٍز ثِ ايي هٌٗي  ِ٦زض ظهيٌِ ض ٕٞهؿبئل ٍ هك٧الر ٍ گطٞشبضيْب
ؾبظهبًْب ثَُضذبل ًِ ٦لي هَثط ثبقس ٍ يب ثشَاًس ثِ ثْجَز ٍيٗيز هٌدطقَز ؛ هثل ٦بّف ظيبًسّي
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)3لاتليت اجشا داؿتِ تاؿذ يٌٗي ثشَاًين اًدبم زّين يٌٗي اظ ظهيٌِ ّبي ظيط ٢بثليز اخطا زاقشِ ثبقس
:ال)ٝزؾشطؾي ثِ اْالٖبر  .ة)ًساقشي هحسٍزيشْبي قطٖي ٢ ،بًًَي ٍ اخطايي .ج)اه٧بى اًساظُ گيطي
هشٛيطّب  .ز) ثشَاًس زض ظهيٌِ ّبي سرههي حؿبثساضي ٍ هبلي ثبقس.
ثِ تٌذ  5الف دطٍدعال سَخِ ٌ٦يس.
سٍؽ ولي تحميك يا ًَع تحميك يا تِ اصغالح تيپَلَطي تحميك :
ايي هُلت  ِ٦زض اضسجبٌ ثب ثٌس  5ال ٝدطٍدَظال ميجبقس اقبضُ ثِ سٗجيط ذبل يب ًَٔ سح٣ي ١ثطاؾبؼ
هٗيبضّبي اؾبؾي زاضزّ ٍ .س ٜسٗييي خعئيبر ضٍقْبي اخطايي ًيؿز ٦ ًَٔ.لي سح٣ي ١ثطاؾبؼ هٗيبضّبي
هرشلٟي ٢بثل س٣ؿين ثٌسي اؾز:
)1س٣ؿين ثٌسي ثطهجٌبي ّس)2 .ٜس٣ؿين ثٌسي ثطهجٌبي ضٍـ اؾشٌشبج ٍ گطزاٍضي زازُ)3 .س٣ؿين ثٌسي
ثطهجٌبي َطح سح٣ي ١يب چبضچَة ٦لي اخطاسح٣ي١
)1تمؼين تٌذي تشهثٌاي ّذف :زض ايي زؾشِ ثٌسي هٌَٓض هكرم ٦طزى ًَٔ سح٣ي ١اظ لحبِ ّس، ٜ
ه٣هَزًْبيي ٍ ًشيدِ اي  ِ٦زض ًْبيز ثبيس سح٣ي ١ثِ آى هٌدطقَز هيجبقس .اظايي ضٍ سح٣ي٣بر ثِ 4زؾشِ س٣ؿين
ثٌسي هيكًَس :ال)ٝثٌيازي  .ة)ًٓطي .ج) ٦بضثطزي .ز) ٖولي.
تحميمات تٌياديٖ:جبضر اؾز اظ سح٣ي٣ي ّ ِ٦س ٜآى اثسأ ،ذل ١يب اذشطأ ي ٥ضٍـ  ،سٌ٧ي، ٥
سٌَ٧لَغي  ،هسل ًٓ ،طيِ يب ٢بًَى خسيس اؾز .يب ّس ٜآى ً٣ى يب س٧ويل ًٓطيبر سئَضيْب ٍ هسلْبي هَخَز
اؾز٦ .بض دطٍغُ اي اؾز ٍ ٦بض يٌٟ٧ط ًيؿز .
تحميمات ًظشي ًَٔ :ذبني اظ سح٣ي٣بر ثٌيبزي  ِ٦ثب خوٕ ثٌسي سح٣ي٣بر گصقشِ ٍ ثب ي ٥ضٍـ
اؾشسالل هٌُ٣ي ثطاي ضؾيسى ثِ ضٍـ  ،هسل يب ًٓطيِ خسيس يب س٧ويل ٍ ً٣ى ًٓطيبر  ،ضٍقْب ٍ هسلْبي
هَخَز نَضر هيگيطزسح٣يًٓ ١طي ثَزُ اؾز.هثل سح٣ي٣بر ضقشِ ضيبيي
تحميمات واستشديٖ :جبضر اؾز اظسح٣ي٣بسي  ِ٦ثب اؾشٟبزُ اظ ضٍـ ّب اثعاضّب هسلْبي هَخَز زض
ضاؾشبي ثْجَز ٍيٗيز اًدبم هيكَز.هثال ً ؾَزآٍضي زضؾبظهبًْب،چطذِ ً٣سيٌگي  ،ضيبيشوٌسي ٦بضٌ٦بى ٍ
اثطثركي ؾيؿشن ٍ . ...
تحميمات ػولي  :هكبثِ سح٣ي٣بر ٦بضثطزي ثب ضٍـ ّب اثعاضّب هسلْبي هَخَز ٍلي زض ضاؾشبي هؿبئل
هجشال ثِ  ،هك٧الر ٍ گطٞشبضيْبي ؾبظهبًْب ٍ خبهِٗ اًدبم هيكَز .هثال ً ظيبًسّي هشَالي  ،ثحطاى ً٣سيٌگي ٍ . ...
)2تمؼين تٌذي تشهثٌاي سٍؽ اػتٌتاج ٍ گشداٍسي دادُ  :زض ايي زؾشِ ثٌسي ّس ٜهكرم
٦طزى سح٣ي ١اظ ًَٔ گطزاٍضي ٍ اؾشٌشبج زازُ ّب هيجبقس.اظايي ضٍ سح٣ي٣بر ثِ  5زؾشِ س٣ؿين ثٌسي هيكًَس:
)1سَنيٟي  )2 .سحليلي هَضزي  )3 .اؾش٣طايي سحليلي ٢ )4 .يبؼ ٢)5 .يبؼ ًب٢م(سوثيلي) يب سكجيِ.
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)1تَصيفي  :زض نَضسي ٦ ِ٦ل خبهِٗ آهبضي هَضز هُبلِٗ ٢طاض گيطز يٌٗي اظ ضٍـ ؾطقوبضي زض
هُبلِٗ خبهِٗ اؾشٟبزُ قَز ٍ يب حشي ًوًَِ ٚيط ٖلوي (اضازي ٍ ثب هحسٍزيز ٍ يب زض زؾشطؼ ) ًيع اًشربة
قًَس ثبظ ضٍـ سَنيٟي اؾز .زضسح٣ي٣بر سَنيٟي ٞطييِ ًساضز ٍ آظهَى ٞطو ًساضزّ .س ٜايي سح٣ي٢بر
دبؾد ثِ ؾَاالر انلي اؾز ٍ ًْبيشب ً هيشَاى ثطاي آًْب ٞطييبر سَنيٟي ثيبى ٦طز.
 )2تحليلي هَسدي (هَسدپظٍّـي)( :)case studyحبلز ذبني اظ سح٣ي٣بر سَنيٟي اؾز ِ٦
خبهِٗ آهبضي يٌٟ٧ط اؾز  ِ٦ايي سح٣ي ١ضا زض انُالح سحليلي هَضزي هيگَيٌس.هثال ً ٦بضايي ؾيؿشن
آهَظقي زض ي ٥زاًكگبُ (دبضؾيبى )
 )3سٍؽ اػتمشايي (تحليلي)  :زضنَضسي  ِ٦اظ ي ٥خبهِٗ آهبضي ًوًَِ ٖلوي (٦بهال ً سهبزٞي) ثِ
اًساظُ ٦بٞي ثعض ٨اًشربة قَز ٍ ّس ٜسٗوين ثِ خبهِٗ ثبقس سح٣ي ١ضا اؾش٣طايي (سحليلي) هيگَيٌس.
)4لياع ٢ :يبؼ زض اؾشٌشبج زاضاي  2سٗجيط اؾز  ،ثِ ايي هٌٗي ٢ ِ٦يبؼ سبم (٦ل يب ٦بهل) ٍ ٢يبؼ ًب٢م .
ضٍـ  4اظ ًَٔ ٢يبؼ سبم اؾز ايي ضٍـ اؾشٌشبج ثگًَِ اي اؾز  ِ٦اظ ٦ل ثِ خعء هيطؾين يب ثطاي ً٢بيبي
٦لي يب ثطهجٌبي ًٓطيبر يب َ٢اًيي ٦لي ًؿجز ثِ ههسا ٠ذبني ً٢بٍر هيٌ٧ين .هثبل هٌُ٣ي آى ثِ نَضر
ظيط اؾزً٢ :يِ ٞ:1لعار ضؾبًب ّؿشٌس .

ً٢يِ  :2آّي ٞلع اؾز .

ً٢يِ  :3دؽ آّي ضؾبًب اؾز.

ٖوسسب ً زض سح٣ي٣بر ًٓطي هثل ٖلَم دبيِ  ،ضيبيي ٍ ٞيعي ٥ثب اؾشٟبزُ اظايي ضٍـ ثِ هسلؿبظيًٓ ،طيِ
دطزاظي ٍ يب س٧ويل هسلْب ٍ ًٓطيبر گصقشٌِ هيذطزاظز.
 )5لياع ًالص(توثيلي) يب سكجيِ ق٧ل زيگطي  ِ٦ثهَضر ٖبهيبًِ ثِ ٌَٖاى ٢يبؼ هكَْضقسُ اًس ٍ ثِ
هَْٟم ضٍـ ه٣بيؿِ ٦طزى ٍ هبًٌس٦طزى ٍ سكجيِ ٦طزى اؾز٢ .يبؼ ًب٢م(سوثيلي) يب سكجيِ يب سح٣ي ١ه٣بيؿِ
اي يب هُبلِٗ سُجي٣ي اؾز.زض ايي ضٍـ هٗوَال ً ثيي  2يب چٌس دسيسُ ثب اؾشٟبزُ اظ ه٣بيؿِ ٦طزى آًْب ثب ّوسيگط
ثِ لحبِ خعئيبر اخعاء ٞطايٌس ًشبيح ٦بضآهسي ٍ هٗيبضّبي زيگط ًشيدِ گيطي هيكَز  .ههساّ ٠بي ايي ضٍـ
ٖجبضر اًس اظ )1 :ه٣بيؿِ ًشبيح ٍ اضظيبثي ٖول٧طز زض نَضر اؾشٟبزُ اظ  2يب چٌس هسل هبًٌس هسلْبي
ضگطؾيًَي ٍ قبذهْبي ٖول٧طز ٍ هسلؿبظي ضيبيي )2 .ه٣بيؿِ  2يب چٌس خبهِٗ آهبضي ثب ي٧سيگط.
)3تمؼين تٌذي تشهثٌاي عشح تحميك يا چاسچَب ولي اجشاتحميك ()research disgine
 :ثطاؾبؼ چبضچَة ٦لي اًدبم سح٣ي ١ثِ  4زؾشِ س٣ؿين هيكَز)1:سح٣ي٣بر سدطثي )2 .سح٣ي٣بر قجِ سدطثي .
 )3سح٣ي٣بر ديوبيكي  )4 .سح٣ي٣بر دؽ ضٍيسازي
)1تحميمات تجشتي ٖ :جبضر اظ ًَٖي اظ َطح سح٣ي ١اؾز  ِ٦زض آى سَؾٍ هح ١٣يب دػٍّكگط  ،هشٛيط
يب هشٛيطّبيي ثِ ٌَٖاى هشٛيط آظهبيف زذبلز زاضًس ٍ هشٛيط ّبيي  ِ٦سَؾٍ هح ١٣اه٧بى زؾش٧بضي ٍ خطح ٍ
سٗسيل ٍخَز زاضز ِ٦ .ايي زؾش٧بضي هيشَاًس زض ٢بلت ٦ن يب ظيبز ٦طزى ه١ازيط  ،قطايٍ هطثٌَ ثِ هشٛيطّب ،
ايب ِٞاي٦ن ٦طزى هشٛيط هَثط ض ٍي اًْب ٍ هَاضز هكبثِ ثبقس.
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َطح سح٣ي ١سدطثي ثطاؾبؼ اٍال ً اؾشٟبزُ يب ٖسم اؾشٟبزُ اظ گطٍُ ٌ٦شطل ٍ ثبًيب ثطاؾبؼ هكبّسار يب
اًساظُ گيطي ٖول٧طز ٢ ِ٦جل ٍ ثٗس اظ آظهَى ٍ يب  ٍ٣ٞثٗسآظهَى اًدبم هيكَز ثِ َ ًَٔ 4طح سح٣ي ١سدطثي
س٣ؿين هيكَز:
گطٍُ ٌ٦شطل ٖ :جبضسؿز اظ ثركي اظ خبهِٗ يب ًوًَِ آهبضي  ِ٦زض آى هشٛيط آظهبيف اٖوبل ًويكَز ٍثِ اى
گطٍُ قَاّس ٍ ٌ٦شطل ّن هيگَيس.
گطٍُ آظهبيف  :گطٍّي اؾز  ِ٦هشٛيط يب هشٛيطّبي آظهبيكي سَؾٍ هح ١٣زذبلز زازُ قسُ يب هَضز
زؾش٧بضي ٢طاض گيطز.
ديف آظهَى(٢جل آظهَى)ٖ :جبضر اؾز اظ ًشبيح هكبّسار هطثٌَ ثِ ٖول٧طز ديف اظ اٖوبل هشٛيط
آظهبيف.
دؽ آظهَى(ثٗس آظهَى)ٖ:جبضر اؾز اظ هكبّسار ًشبيح هطثٌَ ثِ ٖول٧طز دؽ اظ اٖوبل هشٛيط آظهبيف.
عشح تحميك تجشتي تا گشٍُ وٌتشل ٍ پيؾ ٍ پغ آصهَى :زض ايي َطح سح٣ي ١اٍال ً گطٍّي يب
ثركي اظ خبهِٗ ثٌَٗاى گطٍُ آظهبيف ٍ زؾشِ اي ضا ثٌَٗاى گطٍُ ٌ٦شطل اًشربة هيكَز،ثبًيب ً زض ّط زٍگطٍُ
آظهبيف ٍ ٌ٦شطل ٍيٗيز يب ٖول٧طز هَضز هُبلِٗ ٍ اًساظُ گيطي ٢طاض هيگيطز  ،ثبلثب ً  ٍ٣ٞزض گطٍُ آظهبيف
هشٛيط يب هشٛيطّبي آظهبيف اٖوبل هيكَزيب آظهبيكبر نَضر هيگيطز ٍلي زض گطٍُ ٌ٦شطل آظمايكي اًدبم
ًويكَز ًْ ،بيشب ً زض ّطزٍ گطٍُ آظهبيف ٍ ٌ٦شطل ًشبيح هكبّسار يب ٖول٧طز دؽ اظ آظهبيف اًساظُ گيطي
هيكَز.زض ايي َطح سح٣يً٢ ١بٍر ثطهجٌبي سٛيط ٖول٧طز زض ّط گطٍُ ًؿجز ثِ ٢جل اظ آظهبيف اظ يُ٧طٍ ٜ
ه٣يؿِ ايي سٛيط زض ّطزٍ گطٍُ ثبّن اظ َط ٜزيگط نَضر هيگيطز.
ً٧شِ :زضنَضسي ّ ِ٦س ٜاظ سح٣ي ١آظهَى ضٍاثٍ ٖلز ٍ هٗلَلي ثبقس نطٞب و اظ َطي ١سح٣ي ١سدطثي
 ِ٦اه٧بى ايدبز يب حصٖ ٜلز سَؾٍ هحٍ ١٣خَز زاضز اه٧بًذصيط اؾز.
ايي َطح ثِ نَضر ظيط ذالنِ هيكَز:
قطح

گطٍُ آظهبيف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گطٍُ ٌ٦شطل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ديف آظهَى

O11

آظهبيف

X

دؽ آظهَى

O21

O12

O22

عشح : 2عشح تحميك تجشتي تا گشٍُ وٌتشل فمظ پغ آصهَى :زض ايي َطح سح٣ي ١اظ ّن گطٍُ
آظهبيف ٍ ّن گطٍُ ٌ٦شطل اؾشٟبزُ قسُ ٍلي ًشبيح هكبّسار ثٗس اظ آظهَى زض ّط زٍ گطٍُ اضظيبثي ٍ ثب ّن
ه٣بيؿِ هيكَز ٍ .ايي َطح ثِ نَضر ظيط ذالنِ هيكَز:
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قطح

گطٍُ آظهبيف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گطٍُ ٌ٦شطل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ديف آظهَى
آظهبيف

X

دؽ آظهَى

O1

O2

عشح  :3تحميك تجشتي فالذ گشٍُ وٌتشل ٍلي داساي پيؾ ٍ پغ آصهَى :زض ايي َطح ٍ٣ٞ
گعٍّي ثٌَٗاى گطٍُ آظهبيف اًشربة ٍ ديف اظ اًدبم آظهبيف ٖول٧طز يب ًشبيح هكبّسار اًساظُ گيطي
هيكَز .ؾذؽ زض ايي گطٍُ هشٛيط آظهبيف أهبل ٍ دؽ اظ اًدبم اظهبيف ٖول٧طز يب ًشبيح هدسزا ً اًساظُ
گيطي ٍ ثطاؾبؼ سٛيط ٖول٧طز ًؿجز ثِ ٢جل اظ آظهبيف ً٢بٍر هي قَز  ٍ ،ايي َطح ثِ نَضر ظيط ذالنِ
هيكَز:
قطح

گطٍُ آظهبيف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديف آظهَى

O1

آظهبيف

X

دؽ آظهَى

O2

عشح  : 4عشح تحميك تجشتي تا گشٍُ اصهايؾ ٍ فمظ پغ آصهَى :زض ايي َطح سح٣ي١
گطٍّي ثٌَٗاى گطٍُ آظهبيف اًشربة ٍ زضاى هشٛيط آظهبيف اٖوبل هيكَز ٍ دؽ اظ اًدبم آظهبيف ٖول٧طز
ثب ًشبيح اًساظُ گيطي ٍ ثطاؾبؼ آى ً٢بٍر هي قَز  ٍ ،ايي َطح ثِ نَضر ظيط ذالنِ هيكَز:
قطح

گطٍُ آظهبيف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديف آظهَى
آظهبيف

X

دؽ آظهَى

O

عشح  : 2ؿثِ تجشتي َ :طح سح٣ي ١قجِ سدطثي هكبثِ َطح سح٣ي ١سدطثي اؾز  ِ٦ثِ ُ هيي سطسيت ثِ 4
زؾشِ س٣ؿين هيكَز ثب ايي سٟبٍر  ِ٦هشٛيط اظهبيف زض اذشيبض ٍ ٌ٦شطل هحً ١٣يؽر ٍ مسبثط اظ ضٞشبض زيگطاى يب
َٖاهل َجيٗي ذبضج اظ ٌ٦شطل اؾز.
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عشح  3تحميك پيوايـي ٖ :جبضر اؾز اظ ًَٖي اظ َطح سح٣ي ١اؾز  ِ٦زض آى هشٛيطّبي سح٣ي ١اظ
هث ًٓطؾٌدي ( ههبحجِ ٍ دطؾكٌبهِ) يب احطاظ ضٍيِ ّب ٍ ،اٗ٢يشْب ٍ يب
َطي ١ضٍقْبي ثطضؾي يب ٍاضؾي ل
هؿشٌسار (چ ٥ليؿز هكبّسُ ) اًدبم هيكَز.
ً٧شِ  :زض اضسجبٌ ثب َطح سح٣ي ١ديوبيكي ثبيس ثِ ً٧بر ظيط ضٖبيز قَز:
ً٧شِ  )1زض سح٣ي٣بر ديوبيكي سٌْب اثعاض ًٓطؾٌدي دطؾكٌبهِ ًيؿز ٖالٍُ ثط دطؾكٌبهِ ضٍقْبي زيگطي
ًٓطؾٌدي ضٍـ چ ٥ليؿز هكبّسُ ًيع هَضز اؾشٟبزُ ٢طاض هيگيطز.
ً٧شِ  )2دطؾكٌبهِ  ٍ٣ٞهطثٌَ ثِ هشٛيطّبي ٦يٟي ً٢بٍسي اؾز  ،يٌٗي زضهَاضزي ٢ ِ٦طاض اؾز ازضا٦بر
 ،سهَضار ؾليً ، ِ٣گطـ يب اًگيعُ ٍ ثطزاقشْب ٍ يب ً٢بٍسْبي قرهي ؾٌديسُ قَز اظ دطؾكٌبهِ اؾشٟبزُ
هث زضثبضُ ٚصاي َ٢ضهِ ؾجعي ) .ثٌبثطايي هشٛيطّبي ٦وي يب ٦يٟي ٚيط ً٢بٍسي اظ َطيًٓ ١طؾٌدي ٢بثل
هيكَز( ل
ؾٌديسى ًيؿشٌس هثل هْبضر ٦بضٌ٦بى حؿبثساضي زض ث٧بضگيطي ضٍيِ ّبي حؿبثساضي ٚيط ً٢بٍسي اؾز اظ
َطي ١اضظيبثي ٖول٧طز يب سؿز هْبضر ثبيس ؾٌديسُ قَز ًِ اظ َطي ١دطؾكٌبهِ.
ً٧شِ  )3زض َطاحي يب اخطاي ٦بضّبي ديوبيكي اٍال ً ثبيس ثطاؾبؼ ازثيبر سح٣ي ١يب ًٓطؾٌدي اظ ذجطگبى
هشٛيطّب قٌبؾبيي قَز ثبًيب ً هشٛيطّب ثِ زٍ زؾشِ ٦وي ٍ ٦يٟي س٣ؿين هيكًَس ٍ هشٛيطّبي ٦يٟي ًيع ثِ زٍ زؾشِ
ً٢بٍسي ٍ ٚيط ً٢بٍسي س٣ؿين ثٌسي قسُ اؾز ٦يٟي ً٢بٍسي اظ َطيًٓ ١طؾٌدي مثل ههبحجِ ٍ دطؾكٌبهِ ٍ
٦يٟي ٚيط ً٢بٍسي اظ ضٍقْبيي هثل چ ٥ليؿز هكبّسار اؾشٟبزُ هيكَز ٍ هشٛيطّبي ٦وي ثبيس اًساظُ گيطي
ثكَز.
عشح  4تحميمات پغ سٍيذاديٖ :جبضر اؾز اظ ًَٖي اظ َطح سح٣ي ِ٦ ١زض آى ثطهجٌبي اَالٖبر
ٖول٧طزي گصقشِ ً٢بٍر ٍ اؾشٌشبج نَضر هيگيطز .ثِ ايي ًَٔ َطح سح٣ي ١انُالحب ً دؽ ضٍيسازي ،
سحليل ٖلي دؽ اظ ٍ َٔ٢يب سَنيٟي سحليلي هجٌي ثط سدطثيبر گصقشِ هيگَيٌس.
ً٧شِ :زض ايي َطح سح٣ي ١نطٞب ً َٖاهل هَثط ثط ضٍاثٍ ثيي هشٛيطّب ثطاؾبؼ اَالٖبر گصقشِ اه٧بى دصيط
اؾز ٍ اظ هُبلٗز دؽ ضٍيسازي ًويشَاى ضاثُِ ٖلز ٍ هٗلَلي ىسيدِ گطٞز.
-4الف ػٌَاى تِ صتاى فاسػيٌَٖ :اى زض حس ي ٥ذٍ ٍ ذيلي ََالًي ًجبقس  ،يٌٗي ٌَٖاى هرشهط ٍ
هٟيس ي ٥قجِ خولِ ههسضي زض ضاثُِ ثب ي ٥يب چٌس هشٛيط ثبقس.
ػٌَاى تِ صتاى اًگليؼي ٌَٖ :اى حشوب ً ثِ ظثبى اًگليؿي ثبقس ٌَٖاى اًگليؿي اظ ًٓط اهاليي ٍ اًكبيي
زضؾز ًَقشِ قَز حطٍ ٜاٍل ّوِ ٦لوبر ثعضًَ ٨قشِ قَز زض ضٞطًؽ زازى ًيعضٖبيز قَز ٍ زض دبيبى
دبيبى ًبهِ ٍ ًيع زض ّط خبيي  ِ٦السيي ثبقس سوبم حطٍ ٜاٍل آًْب ثعضًَ ٨قشِ قَز .
ً٧شِ  :زض ٍيطاؾشبضي ٍ ٍيطايف زض دطٍدعال ذبم سوبهي سص٦طار ٍ ً٧شِ ّب حص ٜقَز.
سٗساز ٍاحس دبيبى ًبهِ 4 :
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تٌذ-4ج  :چٌس ً٧شِ زض اضسجبٌ ثب ثٌس ج ٍخَززاضز :
ً٧شِ )1ثيبى هؿئلِ سح٣ي : ١هٌَٓض اظ سح٣يّ( ١سًْ ٜبيي سح٣ي )١چيؿز ؟
ثب سَخِ ثِ ايي  ِ٦دبيبى ًبهِ ٦بضقٌبؾي اضقس حؿبثساضي اظ ًَٔ ٦بضثطزي ٖولي (سَؾِٗ اي ) اؾز ّسٜ
اؾبؾي آى حل ي ٥هك٧ل  ،هؿئلِ يب ي٧ي اظ هًٗالر ؼاظهبًْبؾز  ،زض ايي ٢ؿوز ثبيس ايي هك٧ل يب هؿئلِ
 ِ٦ثب اًدبم سح٣ي ١ثطَط ٜذَاّس قس هكرم قَز ٖ ِ٦وسسب ً زض ي٧ي اظ هَاضز ظيطهيشَاًس ثبقس :ال)ٝ
هك٧ل يب هؿئلِ هجشال ثِ ؾبظهبًْب هثل ثحطاى ً٣سيٌگي  ،اٞعايف ظيبًسّي زض ي ٥نٌٗز  ،اٞعايف ًبضيبيشي
٦بضٌ٦بى ٦ ،بّف ٦بضايي ٦بضهٌساى  ،اٞز سَليس  ،اٞعايف يبيٗبر ٍ . ...ة ) ثْجَز ٍيٗيز هثل ثْجَز
ضٍقْبي ؾٌشي هَخَز  ،اٞعايف ؾَزآٍضي قط٦ز زض ي ٥نٌٗز  ،سٗييي ٍيٗيز ثْيٌِ ؾطهبيِ زض گطزـ ،
سٗييي ؾبذشبض هُلَة ؾطهبيِ ٍ . ...
ً٧شِ )2چبضچَة ٦لي ثيبى هؿئلِ سح٣ي: ١زض ثيبى هؿئلِ سح٣ي ١اثشساٖب ً زض حس ي٧ي زٍ دبضاگطا ٜيب ي٧ي
زٍ نٟحِ هؿئلِ يب هك٧لي ضا ٍ ِ٦خَز زاضز ٍ اثٗبز آى سكطيح قسُ ٍ زض اًشْب زض لالة يه ًتيجِ گيشي
ؾَال انلي سح٣ي ١ثيبى هيكَز.ثسيي هٌَٓض ثبيس اظ ٦لي گَيي  ،ش٦طثسيْيبر ًٓطي ٍ َطح هُبلت ًبهطثٌَ
ذَززاضي ًوَز .ؾَال انلي سح٣ي ١اٍال ثبيس خبهٗيز زاقشِ ثبقس يٌٗي هَئَ ضا دَقف ثسّس ثَُضي ِ٧ثب
سدعيِ آى ثٗساً ؾَالر سح٣ي ١ثط دبيِ آى اّساٞ ٍ ٜطييبر سح٣ي ١سٗطي ٝقَز ٍ .ثبًيبً ثْشطاؾز ؾَال سح٣ي١
ثب اؾشٟبزُ اظ ازار اؾشْٟبم (چِ  ،چ٣سض ،چگًَِ  ،چطا  ،ثِ چِ هيعاى ٦ ،سام ٍ  )...ؾَالي قَز.
ً٧شِ  )3هٍاة هُطٍحِ  ِ٦زض ثيبى هؿئلِ سح٣ي ١ش٦ط هيكَز  :زض ايي ٢ؿوز هَاضز ظيط ثبيس سكطيح قَز :
)1هٌَٓض انلي اًدبم سح٣ي ِ٦ ١يب ثْجَز ٍيٗيز يب حل هؿئلِ يب هك٧ل اؾز)2.اثٗبز هؿئلِ)3 .خٌجِ ّبي
ّبهبر احشوبلي  ِ٦زض
هدَْلي  ِ٦زض اضسجبٌ ثب هؿئلِ ٍخَز زاضز ٍ ثب اًدبم سح٣ي ١دبؾد اى ضٍقي هيكَز)4.اة
اضسجبٌ ثب هَئَ ٍخَز زاضز.
تٌذ  - 4د )  :اّويز ٍ يطٍضر اًدبم سح٣ي : ١زض ثيبى ايي ٢ؿوز ثبيس ثِ ً٧بر ظيطسَخِ قَز:

 ق٧ل ثيبى هُبلت  :ثبيس ثهَضر ْٞطؾز ٍاض زاليل اّويز ٍ يطٍضر اًدبم سح٣ي ١ثيبى قَز  .ثٌَٗاى
هثبل ثهَضر ظيط زض اضسجبٌ ثب ي ٥سح٣ي ٠ذبل زاليل اّويز ٍ يطٍضر ٖجبضسٌس اظ:
 )1خسيس ثَزى هَئَ )2.سٗطي ٝهَئَ ثٌَٗاى اٍلَيز دػٍّكي )3.حوبيز هبزي ٍ هٌَٗي ي٥
ؾبظهبى ذبل زض ظهيٌِ زض اذشيبض گصاضزى اَالٖبر ٍ سبهيي ّعيٌِ ّبي سح٣ي) 4 . ١حل هك٧الر ٍ هؿبئل
هجشال ثِ ؾبظهبًْب
 زض ثيبى اّويز ٍ يطٍضر اًدبم سح٣ي ١اظ ش٦ط ثسيْيبر اخشٌبة قَز ّ .س ٜاظ ايي ٢ؿوز ثيبى اّويز
ًٓطي اّويز ًٓطي سح٣يً ١يؿز چَى دبيبى ًبهِ ٦بضقٌبؾي اضقس حؿبثساضي ٦بضثطزي اؾز ٍ ًٓطي ًيؿز.
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 هَاضزي  ِ٦هي سَاًس ثؿشِ ثِ هَئَ  ،اّويز يب يطٍضر ي ٥هَئَ سح٣ي ١ضا ثيبى ٌ٦س اظ خولِ ايي
هَاضز ٖجبضر اًس اظ:
َ )1طح هجبحث خسيس هثل ضٍـ خسيس  ،هسل خسيس  ،سئَضي خسيس
 )2دبؾد ثِ خٌجِ ّبي هدَْل
 )3حل هك٧الر ٍ هؿبئل هجشال ثِ ؾبظهبًْب
 )4زاقشي ظهيٌِ سدطثي ٍسح٣ي٣ي ٍ سرههي زض اضسجبٌ ثب هَئَ .
 )5سٗطي ٝهَئَ ثٌَٗاى اٍلَيز دػٍّكي
 )6حوبيز هبزي ٍ هٌَٗي ي ٥ؾبظهبى ذبل اظ هَئَ.
تٌذ  : ُ -4هشٍس ادتيات ٍ ػَاتك آى :
ازثيبر سح٣ي ِ٦ ١زض ثٌس ُ يب ٞهل زٍم دبيبى ًبهِ ٍ زض ٖيي حبل زض گعاضـ ازثيبر سح٣ي ١زض سطم خبضي
هسًٓط ٢طاض هيگيطز ثطاؾبؼ ً٧بر ظيط سٌٓين هي قَز:
 خحن هُبلت  :زض َط سح٣ي( ١ثٌس ُ )ثبيس زض حس  5 -3نٟحِ ثبقس  ،هْوشطيي ٍ اؾبؾي سطيي هُبلت
ازثيبر سح٣ي ١زض آى آٍضزُ هيكَز ٍلي زض ٞهل  2دبيبى ًبهِ يب گعاضـ ازثيبر سح٣ي 50 -35 ١نٟحِ ٦ليِ
ازثيبر هطثٌَ ثِ سح٣ي ١زضزاذل ٍ ذبضج ٦كَض آٍضزُ هيكَز.

 ؾبذشبض ازثيبر سح٣ي : ١ازثيبر سح٣ي ١قبهل چِ هَاضز ٍ ؾبذشبضي ثبيس ثبـز  :ازثيبر سح٣ي ١قبهل 4

٢ؿوز اؾز :
ال)ٝهجبًي ٍ هٟبّين ًٓطي  :زض ايي ٢ؿوز  ِ٦زض دطٍدعال حسا٦ثط ًه ٝنٟحِ يب ي٧ي زٍ نٟحِ ٍ زض
دبيبى ًبهِ حسا٦ثط  5 -3نٟحِ آٍضزُ هيكَز  .هجبًي ٍ هٟبّين اؾبؾي ٍ هطسجٍ سٗطي ٍ ٝسكطيح هيكَز زض ايي
٢ؿوز ثسيْيبر ٖ٣لي ٍ ًٓطي يب هُبلت ًبهطسجٍ ًجبيس آٍضزُ قَز ثل ِ٧هُبلت خسيس  ،هجْن يب هَاضزي ِ٦
سٗبثيط هشٗسزي زاضز آٍضزُ قَز.
ة) سح٣ي٣بر ًٓطي هطسجٍ يٌٗي ايٌ٦ ِ٧ليِ سح٣ي٣بسي  ِ٦زض اضسجبٌ هؿش٣ين ثب هَئَ ٍخَز زاقشِ ثبقس ٍ
زض آًْب زض هَضز هشٛيطّب ً ،حَُ اًساظُ گيطي اًْب  ،هسلْب ٍ هحسٍزيشْب ٍ هٕايت هسلْب ٍ هَاضز هكبثِ ٍخَز
زاضز .
ج) سح٣ي٣بر ٦بضثطزي هطسجٍ  :زض ايي ٢ؿوز ثبيس ثِ اذشهبض ٍ ثِ سطسيت سبضيري اظ گصقشِ ثِ حبل ٦ ،ليِ
سح٣ي٣بر زاذلي ٍ ذبضخي  ِ٦زض اضسجبٌ ثب هَئَ اًدبم قسُ اًس زض ظهيٌِ ضٍـ سح٣ي ٍ ١يبٞشِ ّبي آًْب ثِ
اذشهبض ثيبى قَز .
ز) زض اًشْب ثبيس يً ٥شيدِ گيطي اظ ازيجبر سح٣ي ١ثٌَٗاى ي ٥هسل ًٓطي يب چبضچَة ًٓطي آٍضزُ قَز.
هثال ً
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سبضيد

هح١٣

هشٛيطّب

هسل

1980

٦بدالى

سٗساز ٦بضٌ٦بى ٍ

ضگطؾيًَي

ًشيدِ گيطي
ثيي سٗساز

زضاهس ٞطٍـ ٍ ثبظزُ

٦بضٌ٦بى ٍ زضاهس ٞطٍـ

ؾْبم

ضاثُِ هؿش٣ين ٍخَز
زاضز.

 هٌبثٕ ٍ هبذص  :اضظـ ي ٥سح٣ي ١اٍال ً ثِ سٗساز اضخبٖبر ٍ ثبًيب ً هطثٌَ ثَزى اضخبٖبر اؾز يٌٗي
ّطچِ ثيكشط هٌبثٕ هَضز ثطضؾي ٢طاض گطٞشِ ثبقس ٍ ّط چِ اضسجبٌ آًْب هؿش٣ين سط ثبقس اضظـ ثيكشطي زاضز
اهطٍظُ زاذل هشي زض ٢بلت ي ٥دطاًشع ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هح ١٣يب اثط ٍ اگط ه٣بلِ ثبقس قوبضُ نٟحبر
آٍضزُ هيكَز ٍ زضاًشْبي دبيبى ًبهِ  ،اًشْبي گعاضـ ازثيبر سح٣ي ٍ ١اًشْبي ثٌس ُ هٌبثٕ هَضز اؾشٟبزُ ثهَضر
٦بهل ثِ سطسيت الٟجبيي ثط هجٌبي ًبم ذبًَازگي هح ١٣ش٦ط هيكَز ٍ الگَي هَضز اؾشٟبزُ ثطاي ٦شبة ٍ ه٣بلِ
ثهَضر ظيط اؾز :
وتاب :ثِ سطسيت ًبم ذبًَازگي هَلً – ٝبم هَلٌَٖ« - ٝاى اثط»  -اگط سطخوِ ثَزُ هشطخويي – ًبقط –
ؾبل ٍ خلس يب هدلس آى .
همالِ ً :بم ذبًَازگي هَلً – ٝبم هَلٌَٖ – ٝاى ه٣بلِ – ًبم هدلِ – ؾبل ًكط – قوبضُ ؾطيبل – قوبضُ
نٟحبر
حِ ًوي ذَاز .
اگط پاياى ًاهِ ثبقس ّوبًٌس ه٣بلِ اؾز ٍ زيگط نٝ
*** ّس ٜاظ ازثيبر سح٣يٖ ١جبضسٌس اظ  )1زاقشي دكشَاًِ زٞبٖي اظ هَئَ  )2.الْبم گطٞشي ثطاي ًحَُ
اخطاي سح٣ي. ١
تٌذ ) ٍ -4جٌثِ جذيذ ٍ ًَآٍسي دس تحميك :
ي٧ي اظ اثٗبز اؾبؾي  ِ٦زض اًشربة ي ٥هَهَئَ سح٣ي ٍ ١اضظيبثي آى ٍ حشي يطٍضر اًدبم اى هَضز
سَخِ ٢طاض هيگيطز خٌجِ خسيس ثَزى اى اؾز  ،زض ايي ٢ؿوز خٌجِ خسيس ٍ ًَآٍضي زض هح ٍ ١٣اًدبم سح٣ي١
هكرم هيكَز ٧ً ِ٦بر اؾبؾي زض ايي اضسجبٌ ٖجبضسٌس اظ:
ً٧شِ  )1اّويز خسيس ثَزى ٍ ًَ ثَزى سح٣ي: ١
ثًٗي اظ خٌجِ ّبي اّويز ٖجبضسٌس اظ :
ال )ٝي٧ي اظ هالْ٦بي اضظيبثي زض سهَيت هَئَ  ،زٞبٔ اظ هَئَ يب ثباضظـ ثَزى اًدبم هَئَ
ثٗجبضسي يطٍضر اًدبم سح٣ي ًَ ١ثَزى يب ًَآٍضي زض سح٣ي ١اؾز.
ة ) سسٍيي ه٣بلْبي ٖلوي ٍ دػٍّكي ثط دبيِ خسيس ثَزى ٦بض اًدبم قسُ يب ًشبيح خسيس سح٣ي ١اه٧بى دصيط
اؾز.
ج) ديكطٞز ٖلوي هسيَى سح٣ي ١يب ّس ٜزؾشيبثي ثِ ًشبيح خسيس اه٧بى دصيط اؾز.
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ً٧شِ  )2اثٗبز خسيس ثَزى سح٣ي: ١
خسيس ثَزى سح٣ي ١اظ  3خْز ٢بثل ثطضؾي اؾز :
)1هَضَػي  :ثْشطيي ًَآٍضي زض سح٣يَ ١طح هَئَ ًَاؾز ثگًَِ اي  ِ٦هسل خسيس  ،ضٍـ خسيس ،
سٌ٧ي ٥خسيس  ،يب سٌَ٧لَغي خسيس ضا ث٧بض گطٞشِ ٍ يب ثِ ذل ١هحهَل يب اثعاضي خسيسي هٌدط قَز .
سح٣ي٣بر ثٌيبزي ٍ ًٓطي حشوب ً اظ ايي خْز ثبيس خسيس ثبقس.
)2حَصُ اجشا يا للوشٍ هىاًي  :اظايي خْز ضٍقْب يب اثعسطّبي هَخَز زض حَظُ خسيس هثال ً نٌٗز
خسيس هَضز اؾشٟبزُ ٢طاض گيطز هثال ً هو٧ي اؾز هسلي ثطاي اٍليي ثبض زض ايطاى ث٧بض گطٞشِ قَز زض حبلي ِ٦
زض زيگط ٦كَضّب هَضز اؾشٟبزُ ٢طاض گطٞشِ اؾز.
)3تاصدُ صهاًي  ِ٦اَالٖبر ضا دَقف هيسّس ظهبى اؾز ٍ زض نَضسي اضظـ زاضز  ِ٦يب هسل ديچيسُ ثب
ٞطايٌس ٖوليبسي ديچيسُ ضا ث٧بض گيطز ٍ يب زض قطايٍ سٛييطار حبنل قسُ ثبقس  ِ٦اخطاي خسيس سح٣ي ١ضا
سَخيِ ٌ٦س ٍ يب اخطاي س٧طاضي سح٣ي ١ثشَاًس ثِ ًشبيح اضظقوٌس ٦بضثطزي يب ٖولي هٌدط قَز.
ً٧شِ ً )3حَُ ثيبى هُلت:
ثبيس ز٢ي٣ب ً ٍ نطاحشب ً زض ايي ٢ؿوز گٟشِ قَز  ِ٦سح٣ي ١حبيط زض ه٣بيؿِ ثب زيگطاى چ٧بض خسيسي ضا
اًدبم زازُ اؾز يب چ٧بض خسيسي ضا هيرَاّس اًدبم ثسّس يب ثٗجبضسي ثِ ضٍقٌي سٟبٍر ٦بضجزيس (سح٣ي١
حبيط) ثب ٦بض زيگطاى هكرم ٌ٦س.
ً٧شِ  ) 4سبييس اؾشبز ضاٌّوب:
ثبيس زض اًشْبي ايي ٢ؿوز خبيي ثطاي ثجز ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي اؾشبز ضاٌّوب ٍ اهًبء ٍي زض ًٓطگطٞشِ
قَز .الجشِ ٍْي ِٟزاًكدَ اؾز  ِ٦ثِ ضٍقٌي خسيس ثَزى ٍ خٌجِ ّبي خسيسثَزى ضا ثيبى ٌ٦س ٍ سبييس اؼسبز
ضاٌّوب ثٌَٗاى ي ٥هٗيبض هثجز زض اضظيبثي يب يطٍظر اًدبم سح٣ي ١ذَاّس ثَز.
تٌذ  – 4ص ) اّسا ٜهكرم سح٣ي :١زض اضسجبٌ ثب اّسا ٜسح٣ي٧ً ١بر ظيط حبئع اّويز اؾز:
ً٧شِ  ًَٔ )1اّسا: ٜ
ّوبًَُض ٢ ِ٦جال ً زض ًَٔ قٌبؾي سح٣ي ١هُطح ٦طزين سح٣ي٣بر ثطاؾبؼ هٗيبضّبي هرشلٟي س٣ؿين ثٌسي
هيكًَس  ِ٦ي٧ي اظ آًْب هٗيبض ّس ٜسح٣ي ١ثَز  .اظ ايي خْز سح٣ي٣بر ثِ  3يب  4زؾشِ قبهل سح٣ي٣بر ثٌيبزي
ًٓ ،طي ٖ ،لوي ٍ ٦بضثطزي (ثًٗبً ٖلوي ٍ ٦بضثطزي ضا سَؾِٗ اي هيگَيٌس).
زض سح٣ي٣بر ثٌيبزي ٍ ًٓطي اّسا ٜهيشَاًس ثٌَٗاى اّسا٦ ٜلي ٍ اضهبًي سٗطي ٝقَز هثل ذل ١ي٥
ضٍـ  ،سٌ٧ي ٥يب سٌَ٧لَغي خسيس يب اّسا ٜنطٌٓٞط اظ ٢لوطٍ ه٧بًي ٍ ظهبًي ذبل ثهَضر ٦لي سٗطيٝ
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هيكًَس  .سح٣ي ١هطثٌَ ثِ دبيبى ًبهِ ٦بضقٌبؾي اضقس حؿبثساضي اظ ًَٔ ٖلوي ٦بضثطزي اؾز يٌٗي اّسا ٜاى
ثبيس اظ ًَٔ ٍيػُ (حل هؿئلِ  ،هك٧ل ٍ ثْجَز ٍيٗيز هطثٌَ ثِ ؾبظهبى ذبل) يب ٦بضثطزي ثبقس.
ي٧ي اظ الگَّبيي  ِ٦اظ سهَيط اّسا ٜيب ش٦ط ٦طزى اّسا ٜزض سح٣ي٣بر ٖلوي ٍ ٦بثطزي هيشَاًس هَضز
اؾشٟبزُ ٢طاض گيطز ،الگَي سحليل هسيطاى هيساى ًيطٍ اؾز ٍ .ثطايي اؾبؼ گٟشِ هيكَز ّطٍيٗيز ثطايٌسي اظ 2
زؾشِ ًيطٍ اؾز ً .يطٍّبي ديف ثطًسُ (َٖاهل هَثط) ٍ َٖاهل يب ًيطٍّبي ثبظزاضًسُ (هَإً) .ثطاي سٛييط زض
ٍيٗيز ايي َٖاهل قٌبؾبيي ٍ اًساظُ گيطي ٍ اٍلَيز ٍ اّويز آًْب ًؿجز ثِ ي٧سيگط هكرم ٍ ضاّ٧بضّبي
ديكٌْبزي زض خْز ض ، ٕٞسًٗي ٝهَإً يب سَ٣يز َٖاهل هَثط ثيبى هيگطزز.ثٌبثطايي زض سح٣ي٣بر ٖولي
اّسا ٜثِ نَضر ظيط ثيبى هيكَز:
)1قٌبؾبيي ٍ سهَيط هك٧ل يب هؿئلِ هَخَز زض ٢لوطٍ سح٣ي. ١
)2سٗييي َٖاهل هَثط ٍ هَإً .
)3اًساظُ گيطي يب اضظيبثي َٖاهل هَثطٍ هَإً آى .
)4اٍلَيز ثٌسي َٖاهل ٍ هَإً ًؿجز ثِ ي٧سيگط .
)5قٌبؾبيي ضاّ٧بضّبي ض ٕٞيب سًٗي ٝهَإً .
)6قٌبؾبيي ضاّ٧بضّبي ثْجَز يب سَ٣يز َٖاهل هَثط .
↓↓↓↓

→ َٖاهل يب ًيطٍّبي ثبظزاضًسُ (هَإً)

ـــــــــــــــــــــــــ
↑↑↑↑

→ ٍيٗيز هَخَز

→ َٖاهل هَثط

زض ي ٥سح٣ي٦ ١بضثطزي اّسا ٜهيشَاًس ثهَضر ظيط ثيبى قَز :
)1سهَيط يب قٌبذز ٍيٕ هَخَز .
٣ً)2س ٍيٕ هَخَز (قٌبؾبيي ٣ً ،بيم ٍ ً٣بٌ َ٢ر ٍ يٗ.) ٝ
)3سهَيط ٍيٗيز هُلَة .
)4اضائِ ضاُ ضؾيسى اظ ٍيٕ هَخَز ثِ ٍيٗيز هُلَة .
ً٧شِ  ) 2ضاثُِ (سٟبٍر ٍ سكبثِ ثيي اّسا ، ٜؾَاالر ٍ ٞطييبر ):
زض ايي اضسجبٌ ً٧بر ظيط ٍخَز زاضز:
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 )1اّسا ، ٜؾَاالر ٍ ٞطييبر هطسجٍ ٍ هشٌبْطًس  ،يٌٗي ايٌ ِ٧ثِ لحبِ هحشَايي ٍ هَْٟهي ثطّن اًُجب٠
زاضًس ٍ زض ّوِ اًْب ي ٥هَضز ٦لي ثبيس ٍخَز زاقشِ ثبقس ٍ اظ سدعيِ اى ي ٥هَضز ٞطٖي سٗطي ٝقَز هثال ً
ّس٦ ٜلي ّوبى ٌَٖاى اؾز  ِ٦ثب سدعيِ آى اّساٞ ٜطٖي ثسؾز هي آيس .
)2ق٧ل ثيبى اّسا،ٜؾَاالر ٍٞطييبر هشٟبٍر اؾز ،اّسا ٜثِ ق٧ل قجِ خولِ ههسضي،ؾَاالر
ثهَضر خوالر اؾشْٟبهي ٍ ٞطييبر ثهَضر خولِ ذجطي هيجبقس.
 )3ثِ لحبِ س٣سم ٍسبذط ظهبًي اثشسا اّسا ٜسٗطي ٝقسُ ثطدبيِ اًْب ؾَاالر سح٣ي ١ثيبى هيكًَس .ثب هُبلِٗ
ازثيبر سح٣ي ٍ ١ثطدبيِ ؾَاالر ٞ ،طييبر سٗطي ٝهيكَز ٍ ثب سؿز ٞطييبر دبؾد ؾَاالر ثسؾز آهسُ ٍ
ثطدبيِ ًشبيح حبنل اظ سؿز ٞ ،طييبر ثبيس ثِ اّسا ٜسح٣ي ١زؾز ديساٌ٦ين .
ٍ)4يػگي ّبي اّسا : ٜاؾبؾي سطيي ٍيػگي ّبي اّساٖ ٜجبضسٌس اظ ٖ )1 :وليبسي ثَزى ٍ ٦بضثطزي ثَزى
اّسا :ٜدبيبى ًبهِ ٦بضقٌبؾي اضقس ثبيس زاضاي اّساٖ ٜولي ٍ ٦بضثطزي ٍ ٖوليبسي ثبقٌس اّساٞي  ِ٦دكشَاًِ
ًٓطي ٍ زٞبٖي زاضًس ٍ ثِ ًشيدِ ٖولي ٍ ٦بضثطزي زض حل هك٧ل يب هؿئلِ يب ثْجَز ٍيٗيز هٌدط هيكَز)2 .
اّسا ٜثبيس ٢بثل حهَل ثبقس يٌٗي اًساظُ گيطي ًٍيل ثِ اىّب اه٧بًذصيط ثبقس )3 .اّسا ٜثبيس ثِ ق٧ل خولِ
ههسضي ثبقس )4.اّسا ٜثبيس قبهل يّ ٥س ٜانلي ٍ چٌس ّسٞ ٜطٖي  5-3ثبقٌس.
تٌذ  – 4ح ) اّذاف هـخص تحميك (ؿاهل اّذاف ولي  ،اسهاًي ،اّذاف ٍيظُ ٍ
واستشدي) :
زض ايي اضسجبٌ ً٧بر ظيط ٍخَز زاضز:
ً٧شِ  )1ثبسَخِ ثِ ٦بضثطزي ثَزى دبيبى ًبهِ ٦بضقٌبؾي اضقس حؿبثساضي حشوب ً ّس٦ ٜبضثطزي زاضز ٍ
ًساقشي اى ثطاي سح٣ي٣بر ثٌيبزي ٍ سَخيِ دصيط اؾز.
ً٧شِ ٦ ًَٔ )2بضثطاى ٦ :بضثطاى ي ٥سح٣ي٦ ١بضثطزي  2زؾشِ اًس ٦ :بضثطاى هؿش٣ين ٍ ٚيط هؿش٣ين
٦بضثطاى هؿش٣ين يٌٗي ٦ؿبًي  ِ٦هؿش٣يوب ً اظ ًشبيح سح٣ي ٍ ١اظ ضاّْبي ديكٌْبزي زض چبضچَة سَنيِ ّبي
ّسايشي ًٓ ،بضسي ٍ ؾيبؾي زض ضاؾشبي حل هك٧ل يب ثْجَز ٍيٗيز هيشَاًٌس اؾشٟبزُ ٌٌ٦س ٍ ٖجبضسٌس اظ هسيطاى ،
نبحجبى ؾْبم  ،ؾيبؾشگصاضاى  ،اٖشجبضزٌّسگبى  ،هكشطيبى زض اضسجبٌ ثب ٢لوطٍاًدبم سح٣ي . ١زض سح٣ي١
٦بضثطزي ثبيس ز٢ي٣ب ً ش٦ط قَز چِ ٦ؿبًي ٍ زض چِ ؾبظهبًي ثَُض هؿش٣ين اظ ًشبيح سح٣ي ١اؾشٟبزُ ٦طزُ اًس.
زؾشِ زٍم ٦بضثطاى ٚيط هؿش٣ين  ِ٦ :اظ ًشبيح سح٣ي ١زضاًدبم سح٣ي٣بر هكبثِ يب ه٣بنس آهَظقي اؾشٟبزُ
هيٌٌ٧س هثل زاًكدَيبى  ،هح٣٣يي  ،زاًكگبّْب ٍ ًَيؿٌسُ گبى
تٌذ  – 4ط )ػَاالت تحميك  :زض ايي اضسجبٌ ً٧بر ظيط ٍخَز زاضز:
ً٧شِ اٍل )اضسجبٌ ؾَاالر سح٣ي ١ثب هؿئلِ سح٣ي : ١ؾَاالر سح٣ي ١ثطاؾبؼ هؿئلِ سح٣ي ٍ ١سجييي ٍ سٗطيٝ
هيكَزٍ ثِ سطسيجي  ِ٦زض هؿئلِ سح٣ي ١هك٧ل يب هؿئلِ انلي اثٗبز اى اثْبم يب هَاضز اثْبم خٌجِ ّبي هدَْل ٍ
٦بضخسيسي ٢ ِ٦طاض اؾز نَضر گيطز ثيبى هيكَز  .زضايٌدب ثطاؾبؼ ّطي ٥اظ هَاضز ؾَاالر سح٣ي١
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سٗطي ٝهيكَزٖ .الٍُ ثطايي زض اًشْبي هؿبلِ سح٣ي ١ؾَال انلي ش٦ط هيكَز  ِ٦زض ايي ٢ؿوز ثٌَٗاى ؾَال
انلي زض ًٓط گطٞشِ قسُ ٍ ثب سدعيِ آى ؾَاالر ٞطٖي ثسؾز هي آيس.
ً٧شِ زٍم ) ضاثُِ ثيي اّسا ، ٜؾَاالر ٍ ٞطييبر ّ :وبًَُض  ِ٦زض ٢ؿوز اّسا ٜسح٣ي ١هُطح قس ثيي
اّسا ، ٜؾَاالر ٍ ٞطييبر ضٍاثُي ثِ قطح ظيط ٍخَ زاضز :ال ) ٝاّسا ، ٜؾَاالر ٍ ٞطييبر هطسجٍ ٍ
هشٌبْطًس .ة ) اّسا ، ٜؾَاالر ٍ ٞطييبر اظ خْز هحشَايي هكبثِ اًس اهب ثِ لحبِ ق٧ل ثيبى هشٟبٍسٌس
اّسا ٜثِ ق٧ل قجِ خولِ ههسضي،ؾَاالر ثهَضر خوالر اؾشْٟبهي ٍ ٞطييبر ثهَضر خولِ ذجطي
هيجبقس .ج ) ثِ لحبِ س٣سم ٍسبذط ظهبًي هشٟبٍسٌس  .اثشسا اّسا ٜسٗطي ٝقسُ ثطدبيِ اًْب ؾَاالر سح٣ي ١ثيبى
هيكًَس .ثب هُبلِٗ ازثيبر سح٣ي ٍ ١ثطدبيِ ؾَاالر ٞ ،طييبر سٗطي ٝهيكَز ٍ ثب سؿز ٞطييبر دبؾد ؾَاالر
ثسؾز آهسُ ٍ ثطدبيِ ًشبيح حبنل اظ سؿز ٞ ،طييبر ثبيس ثِ اّسا ٜسح٣ي ١زؾز ديساٌ٦ين.
ً٧شِ  ) 3ؾبذشبض ٦لي ؾَاالر سح٣ي : ١زض َطح ؾَاالر سح٣ي ١ثِ لحبِ ؾبذشبضي ثبيس ثِ ً٧بر ظيطسَخِ
٦طز :


ؾَاالر سح٣ي ١قبهل ي ٥ؾَال انلي ٍ ثب سدعيِ آى ثِ ؾَاالر ٞطٖي  5 – 3ؾَال هُطح

هيقَز .


ؾَاالر سح٣ي ١هشٌبْط ثب اّساٞ ٍ ٜطييبر ثبقٌس .



ؾَاالر ثبيس ثِ ق٧ل ي ٥خولِ اؾشْٟبهي يب دطؾكي ٍ ثب ٖالهز ؾَال(؟) دبيبى يبثس .



ثْشط اؾز زض َطح ؾَاالر سح٣ي ١اظ ازار دطؾف هثل چ٣سض  ،سب چِ حس  ،ثِ چِ هيعاى  ،چِ

َٖاهلي ٦ ،سام ٍ  ...اؾشٟبزُ قَز ٍ اظ َطح ؾَاالر ثهَضر  1 ٍ 0يب ثب آيا ؾَال ٦طزى ثذطّيعيس.
الجشِ ازار اؾشْٟبم ثهَضر زضؾز ٍ هٌبؾت اؾشٟبزُ قَز .ثٌَٗاى هثبل اگط ٢طاض ثبقس ٦ن ٍ ٦ج ٝثب ٞطايٌس
اخطا اًساظُ گيطي قَز اظ چگًَِ اؾشٟبزُ هيٌ٧ين يب چَُض ٍلي اگط ٢طاض اؾز ه٣ساض ي ٥هشٛيط اًساظُ گيطي
قَز اظ چ٣سض يب سب چِ حس اؾشٟبزُ هيٌ٧ين .
تٌذ  – 4ي ) فشضيِ تحميك :زض ضاثُِ ثب ٞطييِ ّبي سح٣ي ١ثبيس ثِ ً٧بر ظيطسَخِ ٦طز :
)1سٗطيٞ ٝطييِ ٖ :جبضر اؾز اظ حسؼ ْ ،ي يب گوبى ٖبلوبًِ ديطاهَى ضاثُِ ثيي زٍ يب چٌس هشٛيط ِ٦
ثهَضر ي ٥خولِ ذجطي ثيبى هيكَز ٍ چٌس ً٧شِ زض اضسجبٌ ثب ايي سٗطي ٝهُطح اؾز :
 حذػي تَدى فشضيِ ٞ :طييِ هشٛيطي اؾز  ِ٦ثب سطزيس ثيبى هيكَز ٍ ثب آظهَزى ثِ ي ٥اَويٌبى
ًؿجي هيطؾين  .الجشِ آظهَى ٞطييِ زضؾشي يب ًبزضؾشي اى ضا اثجبر ًٌ٧س ٖالٍُ ثط ايي ثسيْيبر ٖ٣لي يب ًٓطي
ثهَضر ٞطييِ ثيبى ًويكَز .هثال ً ثگَيين  ِ٦ضٍظ َّا ضٍقي اؾز .
 ػالواًِ تَدى فشضيِ ٞ :طييِ ثِ ايي هٌٗي ٞ ِ٦طييبر ثطاؾبؼ سَّن  ،سهَض شٌّي يب ذيبالر ثيبى
ًويكَز ثل ِ٧ثطاؾبؼ آگْيْبي ٖلوي ٍ سدطثي  ِ٦دؽ اظ هُبلِٗ ازثيبر سح٣ي ١ثسؾز هي آيس سٗطي ٝهيكَز
ثٗجبضسي ثطاي َطح ٞطييِ ثبيس سح٣ي٣بسي ٦بثطزي ٍ ًٓطي هطسجٍ هُبلِٗ قَز .
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 ساتظُ اي تَدى فشضيِ ٖ :وسسب ً ٞطييبر اضسجبٌ ثيي  2يب چٌس هشٛيط ضا ثيبى هيٌ٧س هثال ً ٣ٞط ثِ اٖشيبز
خَاًبى هٌدط هيكَز ٣ٞ .ط هشٛيط اٍل  ،اٖشيبز خَاًبى هشٛيط زٍم  ًَٔ .ضاثُِ  ،ضاثُِ اي ٖلي اؾز يٌٗي ٞطييِ
٣ٞط ضا ٖلز اٖشيبز خَاًبى ٍ اٖشيبز ضا هٗلَل ٣ٞط هيساًس.
 ؿىل تياى فشضيِ ّوبًَُض  ِ٦گٟشين ثِ ق٧ل ذجطي اؾز .
ً٧شِ  ) 2ضاثُِ ثيي اّسا ، ٜؾَاالر ٍ ٞطييبر  :اّسا ، ٜؾَاالر ٍ ٞطييبر هطسجٍ ٍ هشٌبْطًس  ،ق٧ل
ثيبى اّسا،ٜؾَاالر ٍٞطييبر هشٟبٍر اؾز  ،ثِ لحبِ س٣سم ٍسبذط ظهبًي هشٟبٍر اًس ٞ ،طييبر ّن ثبيس
قبهل يٞ ٥طييِ اّن (انلي) ٍ ثب سدعيِ آى ٞطييبر ٞطٖي ثبقس .
ً٧شِ  )3سٟبٍر ثيي ٞطو ٍ ٞطييِ  :فشض (  )Axiomپيؾ فشض يا هفشٍضات ػثاستٌذ اظ
ً٢بيبيي ّؿشٌس  ِ٦هح ١٣ثٌَٗاى ً٢بيبي زضؾز دبيِ َطح ٞطييبر ذَز ٢طاض هيسّس يب ً٢بيبيي  ِ٦هح١٣
ٞطو هيٌ٧س زضؾز اؾز ٍ هو٧ي اؾز ثسيْيبر ٖ٣لي ٍ ًٓطي ًشيدِ سح٣ي٣بر ٢جلي ثَزُ يب ٢جال ً سَؾٍ
هح ١٣آظهَى قسُ ثبقس  .زض حبلي  ِ٦فشضيات ً٢بيبي ذجطي ديطاهَى ضاثُِ ثيي هشٛيطّبؾز  ِ٦ثط دبيِ
هٟطٍيبر هُطح ٍ سؿز ٍ آظهَى هيكَز.
ً٧شِ  ) 4سٟبٍر ثيي ٞطييِ آهبضي ٍ ٞطييِ سح٣ي : ١زضثٌس (ي) ٞطييبر سح٣ي ١ش٦ط هيكَز ًِ ٞطييِ ّبي
اهبضي ٍ ثبيس ز٢ز قَز  ِ٦ثيي ثيي ٞطييِ آهبضي ٍ ٞطييِ سح٣ي ١سٟبٍر ٍخَز زاضز  ،ثطذي اظ ايي سٟبٍسْب
ٖجبضسٌس اظ:
ٞ طييِ سح٣ي ١زض ٢بلت ضاثُِ ٖلي  ،ه٣بيؿِ اي  ،سبثيط گصاضي  ،يب ضاثُِ ضيبيي (هٌُ٣ي) ثيبى هيكَز زض
حبلي ٞ ِ٦طييبر اهبضي ثب اؾشٟبزُ اظ انُالحبر آهبضي زض ٢بلت ازٖب ديطاهَى ه٣ساض دبضاهشطّب زض ي ٥خبهِٗ
 ،ق٧ل سَظيٕ هشٛيط ّب زض خبهِٗ  ،ه٣بيؿِ دبضاهشطّب زض  2يب چٌس خبهِٗ ٍ  ...ه٣بيؿِ هيكَز.
ٞ طييِ سح٣ي ٍ٣ٞ ١ثهَضر ي ٥خولِ ذجطي اؾز زض حبلي ٞ ِ٦طييِ اهبضي ثهَضر ٍ H 0 ٍ H 1
زٍ ٞطو ه٣بثل ٍ هشٌب٢ى ثيبى هيكَز.
 ثِ اظاي يٞ ٥طييِ سح٣ي ١هو٧ي اؾز ي ٥يب چٌس ٞطييِ اهبضي ٍخَز زاقشِ ثبقس ثٗجبضسي يجي اًْب
سٌبْط ٍخَز زاضز اهب ًِ سٌبْط ي ٥ثِ ي. ٥

ّ ط ٞطييِ سح٣ي ١ثِ ٞطييِ اهبضي هٌدط ًويكَز يٌٗي ه٧ي اؾز انال ً ضٍـ سدعيِ ٍ سحليل ٍ اظهَى

ٞطويبر اهبضي ًجبقس .
 زض ضٍـ ّبي سَنيٟي زضسح٣ي٣بر سَنيٟي (سح٣ي٣بسي  ِ٦ثب ضٍـ ؾطقوبضي اًدبم هيكَز) يب ًوًَِ زض
زؾشطؼ ٍ هحسٍز ٚيطسهبزٞي اًشربة هيكَز ًويشَاى ٞطييِ اهبضي زاقز ٍلي هيشَاى ٞطييِ سح٣ي ١ضا ثِ
ق٧ل سَنيٟي ثيبى يب هُطح ٦طز ٍلي ثَُض ٦لي زض ايي سح٣ي٣بر ّس ٜدبؾد ثِ ؾَال سح٣ي ١اظ َطي١
سَني ٝثَزى يب ًجَزى ٍ اظهَى ٞطو اًدبم ًويكَز (.هٌٗي زاض ،هيبًگيي ٍ ٍ ،اضيبًؽ زض ٞطييبر ًٌَيؿين).
ً٧شِ  ) 5اًَأ ٞطييبر سح٣يٞ : ١طييبر سح٣يٖ ١وسسب ً زض  4زؾشِ س٣ؿين ثٌسي هيكًَس :
16

روش تحقیق
ٞ)1طييبسي ٖلي ٞ :طييبسي ّؿشٌس  ِ٦زاضاي ضاثُِ ٖلي يب ٖلز ٍهٗلَلي ثيي هشٛيطّب ضا ثيبى هيٌ٧س ٍ زض
اًْب اظ ٍاغُ ّبيي هثل هٌدط ثبٖث  ،ؾجت اؾشٟبزُ هيٌ٧ين .هثال ً سَظيٕ هٌهٟبًِ دبزاـ ثبٖث اٞعايف ٦بضايي زض
ؾبظهبى هيكَز .يب ً٣سيٌگي ٦بٞي ٍ سبهيي ثوَ ٕ٢اى ؾجت اٞعايف ثبظزُ ؾْبم زض قط٦شْب هيكَز٧ً .شِ اي  ِ٦زض
َطح ايي ٞطييبر ثبيس لحبِ ٦طز ايٌؿز ٞ ِ٦طييبر ٖلي  ٍ٣ٞاظ َطي ١سح٣ي٣بر سدطثي  ِ٦اه٧بى
زؾش٧بضي  ،ح ٍ ّٟايدبز زض هَضز هشٛيطّب ٍخَز زاضز ٢بثل آظهًٌَس ِ٦زض ثؿيبضي اظ حَظُ ّب زض ٖلَم اًؿبًي
ثسليل هالحًبر اذال٢ي اظ يُ٧ط ٍ ٜديچيسگي ضٞشبضي اظ َط ٜزيگط اه٧بى دصيط ًيؿز .
ٞ )2طييبر ه٣بيؿِ اي ٞ :طييبر ه٣بيؿِ اي  ِ٦ضاثُِ ثيي زٍ يب چٌس هشٛيط اظ لحبِ اضظقي ه٣بيؿِ نَضر
هيگيطز  .زض ايي زؾشِ اظ ٞطييبر اظ ٦لوبر ثيكشط ٦ ،وشط  ،سٟبٍر ٍ اذشال ٜاؾشٟبزُ هيكَز .هثال ً ضٍـ
اؾشٟبزُ اظ سٌَ٧لَغي اهَظقي ًؿجز ثِ ضٍـ ؾٌشي ثط ديكطٞز سحهيلي زاًف آهَظاى سبثيط ثيكشطي زاضز  .يب
٦يٟيز هحهَل سَليسي زض قيٟز نجح ًؿجز ثِ ؾبيط قيٟشْب ثْشطاؾز .
ٞ)3طييبر اثطگصاضي ٖ :جبضسٌس اظ ايي ٞطييبر اثط هشٛيط ّب ضا ثط ضٍي ي٧سيگط ثيبى هيٌ٧س ٍ زض ثيبى اًْب اظ
٦لوبر سبثيط  ،هَثط ٍاثط اؾشٟبزُ هيكَز  .هثال ً ٣ٞط خَاًبى ثِ گطايف اًْب ثِ اٖشيبز هَثط اؾز .يب ثيي ؾج٥
هسيطيز ثط ضيبيز ٦بضهٌساى سبثيطزاضز .
ٞ)4طييبر ضاثُِ ضيايي يب هٌُ٣ي  :زض ايي هَضز اظ ٦لوِ ّبي هثل ضاثُِ  ،اضسجبٌ ٍ هطسجٍ اؾشٟبزُ هيكَز
 .هثال ً ثيي ًَٔ نٌٗز ٍ حدن ً٣سيٌگي ثب هيعاى ؾَز ضاثُِ ٍخَز زاضز.
ً٧شِ  )6اًَاع فشضيات اهاسي ٞ :طييبر اهبضي ثطاؾبؼ هشٛيطّبي هرشلٟي زؾشِ ثٌسي هيكًَس:
دػتِ تٌذي  )1تشاػاع لاػذُ تصوين گيشي (ًتيجِ گيشي يا لضاٍت )  :ثطايي اؾبؼ ٞطييبر
ثِ زٍ ٞطو  H 1 ٍ H 0س٣ؿين هيكَزٞ .طو نٟط (ذٌثي)  ِ٦ثب ً H 0كبى هيسٌّس ٍ ٞطيي اؾز  ِ٦هح١٣
ٞطو هيٌ٧س زضؾز اؾز ٍ زض ً٢بٍر ثِ زًجبل دصيطـ يب ضز آى اؾز يٌٗي آظهَى ثطاؾبؼ دصيطـ يب ضز ثِ
آى ثيبى هيكَز ٍ زض يوي آظهًَْبي اهبضي ثط هجٌبي زضؾشي  H 0ثيبى هيكَز هگط ايٌ ِ٧ذالٞف ثبثز قَز
حشوب ً ٖالهز ; (سؿبٍي ) يب هطظ ثحطاًي زض ٞطو  H 0اؾز .زض ه٣بثل اى ٞطو  H 1يب ٞطو ه٣بثل ٍخَز
زاضز ثطاي ايٌ ِ٧اگط ٞطو  H 0ضز قس ٞطو  H 1ضا هٗطٞي هيٌ٧ين  .لصا ثبيس اٍال ً ٖ٧ؽ ي٧سيگط ثبقٌس
يٌٗي ثَُضي  ِ٦زضؾشي ي٧ي ً ،بزضؾشي ي٧ي ٍ دصيطـ ي٧ي  ،ضز زيگطي ثبقس .ثبًيب ً ٖالهز ; زض ٞطو
 H 0يب ٞطو نٟط اؾشَ ثبلثب ً ثب ٞطو زضؾشي  H 0آظهَى اًدبم هيكَز.
دػتِ تٌذي  ) 2تشاػاع ًَع جْت گيشي دس لضاٍت  :اظ ايي خْز ٞطييبر ٞطييبر اهبضي ثِ
زٍزؾشِ س٣ؿين هيكًَس:
زؾشِ  -2الٞ ٝطييبر ثسٍى خْز يب زٍ َط ِٞيب زٍ زاهٌِ  ِ٦ :ثب ٞطو زض ٢بلت ثطاثطي  ،اذشال ٜثَزى يب
ًجَزى هُطح هيكَز هٗوَال ً ثِ ق٧ل = يا ( سؿبٍي يب ًبهؿبٍي ) ثيبى هيكَز  .هثال ً هشَؾٍ ثبظزُ ؾْبم زض
زٍ نٌٗز ثطاثط اؾز ثب :
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 H 0   1  2
 يب
H    
1
2
 1

H 0 r  0

 يب ّوجؿشگي ٍخَز زاضز(  ) H 1يب ًساضز( ) H 0
H  r  0
 1
H 0    0
 ضاثُِ ذُي ٍخَز زاضز(  ) H 1يب ًساضز ( ) H 0
H    0
 1

زؾشِ زٍم ) ٞطييبر خْز زاض  ِ٦زضآى ثيي زٍ يب چٌس هشٛيط ثطاؾبؼ خْز گيطي اضظقي هثال ً ٦وشط يب
ثيكشط ٍ يب َ٦چ٧شط يب ثعضگشط ثيبى هيكَز .
 ِ٦ايي زؾشِ ذَز ثِ ي ٥زاهٌِ ؾوز ضاؾز ٍ ي ٥زاهٌِ ؾوز چخ س٣ؿين هيكَز .
 H 0 : ي ٥زاهٌِ ؾوز چخ

ٍ  H 1 :ي ٥زاهٌِ ؾوز ضاؾز

هثال ً زضنس يبيٗبر زض قط٦شْبي سَليسي اظ زٍلشي ثيكشط اؾز  .يب هشَؾٍ ثبظزُ زض قط٦شْبي ذهَني
ثيكشط اظ زٍلشي اؾز.
دػتِ تٌذي  ) 3تشاػاع هَضَع تحميك يا ًَع ادػا  :هَئَ ً٢بٍر ثطايي اؾبؼ ٞطييبر
اهبضي ثِ هَاضز ظيط س٣ؿين ثٌسي هيكًَس :
 فشضيات هشتَط تِ لضاٍت پيشاهَى يه پاساهتش دس يه جاهؼِ اهاسي  :هثال ً يطيت
ّوجؿشگي ثيي حدن ً٣سيٌگي ٍ ثبظزُ ؾْبم زض قط٦شْبي ثَضؾي ثيف اظ  0.7اؾز يب هؿبٍي نٟط ًيؿز  .يب
هثال ً هشَؾٍ ح٦ ٠َ٣بضٌ٦بى زض قط٦ز  Aثيف اظ700,000

زض هبُ اؾز .

سْبي
 فشضيات هشتَط تِ همايؼِ يه پاساهتش دس  2جاهؼِ اهاسي  :هثال ً هشَؾٍ ثبظزُ ؾْبم قط٤
ذَزضٍيي ثيف اظ قط٦شْبي ًؿبخي اؾز ٍ يب هيبًِ ثبظزُ ؾْبم زض نٌٗز ٦بٚص ؾبظي ثب نٌبيٕ قيويبيي
هشٟبٍر اؾز .
 لضاٍت پيشاهَى همايؼِ پيشاهَى يه پاساهتش دس چٌذ جاهؼِ آهاسي  :هثل اًبليع ٍاضيبًؽ ِ٦
هشٛيطّبي اى ثهَضر ظيط اؾز :
 H 0 : 1   2  ...   k


H :   
j
 1 i

ا٢ال ً ثطاي ي٧ي
هثال ً ًؿجز زاًكدَيبى ذَاثگبّي ثِ س٧ٟي ٥ضقشِ هشٟبٍر اؾز .
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 لضاٍت پيشاهَى ؿىل تَصيغ هتغيش ّا دس يه جاهؼِ آهاسي  :هثال ً سَظيٕ ثبظزُ قط٦شْبي
ثَضؾي ًطهبل اؾز .
 لضاٍت پيشاهَى ًَع ٍ ؿذت تاثيش هتغيشّا تش سٍي يىذيگش ( :آصهَى ّوثؼتگي) هثالً
حدن ً٣سيٌگي ثط ثبظزُ ؾْبم سبثيط زاضز  .يب ّعيٌِ ثبثز ثط زضنس ْطٞيز ثالاؾشٟبزُ سبثيط هَٗ٧ؼ زاضز.
 لضاٍت پيشاهَى هؼٌي داس تَدى پاساهتشّاي يه هذل سياضي  :هثل آظهَى ذُي ثَزى يب
ٞطو ذُي ثَزى :
H 0    0
 ضاثُِ ذُي ٍخَز زاضز(  ) H 1يب ًساضز ( ) H 0
H    0
 1

 لضاٍت پيشاهَى ساتغِ تيي  2هتغيش يا چٌذ هتغيش :
ً٧شِ  :زض ه٣بثل ٞطييِ سح٣ي ١ثيي  2هشٛيط ضاثُِ ٍخَز زاضز ضاثُِ ضگطؾيَى ذُي ؾبزُ ٢طاض ًساضز ثٗجبضسي
ضاثُِ ضگطؾيَى ذُي ؾبزُ اگط دصيطٞشِ قس هيشَاى ًشيدِ گطٞز ضاثُِ ٍخَز زاضز ٍ لي اگط ضز قس ًويشَاى
ًشيدِ گطٞز  ِ٦ضاثُِ ٍخَز ًساضز هو٧ي اؾز ضاثُِ ثيي  2هشٛيط ٚيط ذُي ثبقس هو٧ي اؾز ٖالٍُ ثطهشٛيط
هؿش٣ل هشٛيطّبي زيگطي ّن ٍخَز زاقشِ ثبقس  ِ٦هح ١٣آًْب ضا زضهسل لحبِ ً٧طزُ اؾز ًْبيشب هو٧ي اؾز
هشٛيطّب ٍاٗ٢ب ً ضاثُِ ٍخَز ًساقشِ ثبقس.
ًىتِ ٍ )7يظگي ّاي يه فشضيِ خَب :
ٞ)1طييِ سح٣ي ١ثبيس ثِ نَضر خولِ ذجطي هثجز يب هٌٟي ثيبى قَز .اظ َطح ٞطييبر ثِ ق٧ل ؾَال يب
قجِ خولِ ذجطي ههسضي ذَززاضي قَز.هثال ضٍـ اسَهبؾيَى اظ ضٍـ ؾٌشي زض خلت ضيبيز هكشطيبى
هَ ١ٞسطاؾز.
)2ثسيْي ًجبقس(اٖن اظ ًٓطي ٍ ٖ٣لي )ّ :وبًَُض ٢ ِ٦جال ً گٟشين ٞطو سح٣ي ١ي ٥حسؼ يب گوبى اؾز
زض حبلي  ِ٦ثسيِيبر هؿلوبر انلي يب ًٓطي ّؿشٌس ً ِ٦يبظي ثِ سطزيس ًساضًس هثال ً ثيي  ٍ EPSؾَز ذبلم
ضاثُِ ٍخَز زاضز ايي زيگط هكرم اؾز زيگط ًيبظي ًيؿز زض ٢بلت ٞطييِ هُطح قَز .
 )3آظهَى دصيط ثبقٌس يٌٗي اظ َطي ١يبٞشِ ّبي سح٣ي ١ثشَاى ًْبيشب ً ٞطييِ ضا ضز يب دصيطـ ٦طز .آظهَى
دصيطي يٞ ٥طييِ اظ خْبر ظيط اؾز :
ال -ٝهشٛيطّب ٢بثل اًساظُ گيطي ثبقٌس .
ة – اَالٖبر هطثٌَ ثِ هشٛيطّب ٢بثليز زؾشطؾي زاقشِ ثبقس.
ج – ضاثُِ ثيي هشٛيطّب ٢بثل اًساظُ گيطي ثبقس هثال ً ضاثُِ سبثيطگصاضي يب ضاثُِ ٖلي يب ضاثُِ ضيبيي ٍ
هٌُ٣ي .
ٞ)4طييِ هطسجٍ ثب هَئَ ٍ هشٌبْط ثب اّسا ٍ ٜؾَاالر سح٣ي ١ثبقس .
تٌذ  – 4ن ) وليذ يا تؼشيف ٍاطُ ّا  :زض ايي اضسجبٌ ً٧بر ظيط ٍخَز زاضز:
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ً٧شِ ّ ) 1ط ٍاغُ اي ًيبظ ثِ سٗطيً ٝساضز  ،نطٞب ً ٍاغُ ّبي اؾبؾي هَضز اؾشٟبزُ زض ٞطييبر  ،اّسا ٜيب
ٌٖبهيي سح٣ي ١ثبيس سٗطي ٝقًَس ثِ قطٌ ايٌ ِ٧ي٧ي اظ ٍيػگي ّبي ظيط ضا زاقشِ ثبقس :
 خسيس ثبقس يٌٗي زض زًيب ٍ يب زض ايطاى اؾشٟبزُ اظ ايي ٍيػگي سبظگي زاقشِ ثبقس .
 هجْن ثبقسيٌٗي ثطزاقز هٗيٌي ضا ًشَاى اظاى اؾشٟبزُ  ،اؾشرطاج يب اؾشٌجبٌ ٦طز.
ً٧شِ  ) 2ثسيْيبر اٖن اظ ًٓطي ٍ ٖ٣لي ًيبظي ثِ سٗطيً ٝساضًس.
ً٧شِ  )3سٗطي ٝثبيس ثهَضر ٖوليبسي ٍ هَْٟهي ثبقس يٌٗي ز٢ي٣ب ً هكرم قَز  ِ٦زض ايي سح٣ي ١ثِ چِ
هٌٗبيي ث٧بض ضٞشِ اؾز هثال ً ثبظزُ ؾْبم ثگًَِ اي  ِ٦ثطاؾبؼ آى سٗطي ٝاه٧بى اًساظُ گيطي هشٛيطّب ٍخَز
زاقشِ ثبقس .
رضي ٝيبز قسُ ثبيس ثطاؾبؼ هٌبثٕ هٗشجط ٖلوي ثبقس.
ً٧شِ  )4هٌَٓض ٖوليبسي ثطزاقز قرهي ًيؿز ٍ ٔ
تٌذ  - 5ب) هذل تحميك :
هْوشطيي خعء َطح سح٣ي ، ١هسل سح٣ي ١اؾز ٍ اّويز اى اظ خْبر ظيط اؾز :
)1چبضچَة ٦لي اخطاي سح٣ي ١ضا هكرم هيٌ٧س .
 ًَٔ)2اَالٖبر  ِ٦زض ٦بض هسيطاى ثبيس گطزاٍضي قَز ضا هكرم هيٌ٧س .
)3چبضچَة ضٍـ سح٣ي ١ثط هجٌبي آى سٗييي هيكَز.
)4اه٧بى دصيطي اخطاي سح٣ي ١ضا هيشَاى ثط هجٌبي سٗطي ٝمسٛيطّب ً ،حَُ اًساظُ گيطي اى زضهسل ثطضؾي
٦طز.
هفَْم هذل  :هسل  ،سهَيطي اًشعاٖي يب سدسيسي اظ ا٢شجبؼ اظ يٍ ٥اٗ٢يز هَخَز يب ٍاٗ٢يز زض قطٜ
سَ٧يي اؾز ثٗجبضسي هسل سهَيط ؾبزُ قسُ اي اظ ٍاٗ٢يز ا ؾز.
اًَاع هذل يب ثطذي اظ هْوشطيي هسلْب ٖجبضسٌس اظ:
 هذلْاي رٌّي ٖ :جبضسؿز اظ سهبٍيط شٌّي اظ ٍاٗ٢يبر اؾز  ِ٦زض شّي ي ٥هسلؿبظ ٍجٍز زاقشِ ٍ
ثط هجٌبي اى ٍاٗ٢يشي ق٧ل هيگيطز يب هو٧ي اؾز ايي سهَيط اظ يٍ ٥اٗ٢يز هَخَز ثبقس هثل َطح ي٥
هحهَل خسيس زض شّي هرشطٔ يب ً٣كِ ي ٥ؾبذشوبى زض شّي ي ٥هٌْسؼ ؾبظُ .
 هذلْاي گشافيىي ٖ :جبضسؿز اظ هسلْبي  ِ٦زض ٢بلت ًوبزّبي ٌّسؾي  ِ٦سٗبضي ٝذبني زاضًس ثيبى
هيكَىز هثل ً٣كِ ّبي ٌٞي ُٗ٢بر يب هحهَالر يب ً٣كِ سبؾيؿبر ثط٢ي  ،ؾبظُ ي ٥ؾبذشوبى ً ،وَزاض
ؾبظهبًي ٞ ،لَچبضر ّب اظ گطزـ اَالٖبر زض ي ٥ؾيؿشن حؿبثساضي .
 هذلْاي فيضيىي  :هسلْبيي ّؿشٌس  ِ٦ثِ ٦و ٥اقيب يب دسيسُ ٞيعي٧ي سهَيط يٍ ٥اٗ٢يز ضا ثيبى
هيٌ٧س  .هثل هب٦ز ؾبذشوبى – هسل اظهبيكگبّي – الگَي اٍليِ ثطـ زض َطح اٍليِ لجبؼ .
 هذلْاي هٌغمي  :هسلْبي ّؿشٌس  ِ٦ثطاؾبؼ ضاثُِ ثيي هشٛيط ّب سٗطي ٝهيكًَس ايي ضاثُِ هيشَاًس
ثهَضر ضاثُِ ٖلي  ،ه٣بيؿِ اي  ٜسبثيطگصاضي  ،يب ي ٥ضاثُِ سبثِٗ ضيبيي ثبقس.
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 هذلْاي سياضي  :ق٧ل ذبني اظ هسلْبي هٌُ٣ي ّؿشٌس  ِ٦ضاثُِ ثيي هشٛيطّب ثطاؾبؼ ي ٥يب
هدوَِٖ اي اظ ضٍاثٍ ضيبيي ثيبى هيكَز .
 هسلْبي ضيبيي قبهل  )1 :هسلْبي ُٗ٢ي (هٗيي) :هثل هسلْبي ضگطؾيًَي  ،ثطًبهِ ضيعي ذُي ٍ هَاضز
٤ضاثُِ ثيي هشٛيطّب اظ ٞطايٌس ّبي سهبزٞي
هكبثِ  )2 .هسلْبي احشوبلي (ًبهٗيي يب سهبزٞي ) :هسلْبيي ّؿشٌس ُ
يب سَظيٕ ّبي احشوبلي سجٗيز هيٌ٧س .هثل ظًديطُ هبض – َٜ٦هسلْبي قجيِ ؾبظي
اجضاي يه هذل هٌغمي  :زضدبيبى ًبهِ ٦بضقٌبؾي اضقس حؿبثساضي يب هسيطيز ثبيس هسل سح٣ي ١زض
٢بثل ي ٥هسل هٌُ٣ي سٗطي ٝقَز ايي هسل قبهل اخعاي ظيط اؾز :
)1ساتغِ ولي  :زض ايي ضاثُِ يب ثهَضر هسل س ٥هشٛيطُ( )  ) Y  F (Xيب هسل  nهشٛيطُ(
 ) Y  F ( X 1 , X 2 ,... X Kسٗطي ٝهيكَز.
)2تؼشيف هتغيشّا :زض ايي ٢ؿوز ثبيس هَْٟم ّط هشٛيط ثيبى قَز ثْشط اؾز هشٛيطّب ثب ًبهْبيي  ِ٦ثيبًگط
هَْٟم اى ّؿشٌس سٗطي ٝقًَس .
)3دػتِ تٌذي هتغيشّا  ِ٦ :زض ايي ٢ؿوز ثبيس هشٛيطّبي هؿش٣ل  ،سبثٗي ٍ ٌ٦شطلي هكرم قًَس .
هتغيش ّاي هؼتمل  :هشٛيطّبيي ّؿشٌس  ِ٦ثِ اذشيبض زض هحسٍزُ هدبظ ٍيٗيز ّب يب ه٣بزيط هرشلٝ
هطثٌَ ثِ هشٛيط ضا اذشيبض هيٌ٧س .
هتغيشّاي تاتؼي  :هشٛيطّبيي ّؿشٌس  ِ٦ثؿشِ ثِ ٍيٗيز يب ه٣بزيط هشٛيط هؿش٣ل ٍ ضاثُِ ثيي اى زٍ
ٍيٗيز يب ه٣ساض ذبني ضا اذشيبض هيٌ٧س .
هتغيشّاي وٌتشلي  :هشٛيطّبيي ّؿشٌس  ِ٦هؿش٣يوبً زض هسل هٌَٓض ًوي قًَس ٍلي ثطاي ٌ٦شطل اثط اى ثط
ًشبيح سح٣ي ١اظ َطي ١گطزاٍضي زازُ يب سحليل زازُ ٌ٦شطل هيكًَس.
ضٍـ ي٧ؿبى ؾبظي خبهِٗ (ي٧سؾز ٦طزى خبهِٗ) :
زض ايي سٗطي ٝخبهِٗ اهبضي ثگًَِ اي  ِ٦اٞطاز خبهِٗ اهبضي ثطاؾبؼ هشٛيط ٌ٦شطلي ي٧سؾز ٍ هشدبًؽ
هيكًَس هثال ً اگط ّس ٜسٗييي ضاثُِ ثيي هعز ٍ ٦ن ٍ ٦يٖ ٝول٧طز اؾز  .هعز ثٌَٗاى هشٛيط سبثٗي ٦ويز
ٖول٧طز هثال و ثطحؿت ؾبٖز ٦بض٦طز يب هيعاى سَليس ثٌَٗاى هشٛيط هؿش٣ل اٍل ( ٦ ٍ ) X 1يٟيز ٖول٧طز
ثٌَٗاى هشٛيط هؿش٣ل زٍم (  ) X 2هيجبقس زض ايي هسل خٌؿيز هٌَٓض ًكسُ اؾز زضحبلي  ِ٦هو٧ي اؾز ثط هعز
اٞطاز هَثط ثبقس زض ايي ضٍـ ثطاي لحبِ ٦طزى ثٌَٗاى ي ٥هشٛيط ٌ٦شطلي خبهِٗ اهبضي ضا ي٧سؾز هٗطٞي
ميٌ٧ين هثال  ٍ٣ٞظًبى يب هطزاى ضاثٌَٗاى خبهِٗ اهبضي سٗطي ٝهيٌ٧ين .
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ضٍـ اؾشٟبزُ اظ سحليل زٍ ؾُحي (چٌس ؾُحي) :زض ايى ضٍـ خبهِ اهبضي هشدبًؽ ًيؿز ٍلي سدعيِ ٍ
سحليل ٍ هحبؾجبر زض چٌس ؾُحي ثطضؾي هي قَز ي ٥ؾُح ٦لي ٍ ثٗس ثطاؾبؼ هشٛيط يب هشٛيطّبي ٌ٦شطلي
خبهِٗ زؾشِ ثيزي قسُ ٍ زض ّط گطٍُ ًشبيح اضظيبثي ثب سحليل ٦لي ه٣بيؿِ هيكَز .
ضٍـ اؾشٟبزُ اظ ًوًَِ سهبزٞي َج ِ٣اي  :زض ايي ضٍـ ثطاؾبؼ هشٛيطٌ٦شطلي خبهِٗ اهبضي َج ِ٣ثٌسي قسُ
ٍ ثِ ًؿجز ّط َج ِ٣اظ خبهِٗ ًوًَِ سهبزٞي اًشربة هيكَز.
)4تؼييي ًحَُ اًذاصُ گيشي هتغيشّا  :ثِ ايي هٌٗي ّ ِ٦طي ٥اظ هشٛيطّبي هؿش٣ل يب سبثٗي چگًَِ
اًساظُ گيطي هيكَز يب اَالٖبر اى چگًَِ سْيِ يب ثطاي سْيِ اًْب چِ هحبؾجبسي الظم اؾز .
)5تؼشيف يا ساتغِ تيي هتغيشّا  :ثِ ايي هٌٗي  ِ٦ثِ ٦و ٥ضاثُِ يب ضٍاثُي ضيبيي  ،ضاثُِ ثيي هشٛيطّب
ؾٌديسُ هكَز.
هثال ) سٗييي ضاثُِ ثيي هعز ٦بضگطاى سَليسي ٍ ٦ن ٍ ٦يٖ ٝول٧طز زض قط٦شْبي ًؿبخي
) Y  F(X1, X 2

 )1ضاثُِ ٦لي :
 )2سٗطي ٝهشٛيطّب :

; Y

هيعاى هعز زضيبٞشي ٦بضگطسَليسي زض ٦بضذبًِ خبر ًؿبخي زض ّط هبُ
; X1

هيعاى سَليس دبضچِ ثِ هشط هطثٕ

; X2

زضخِ ٦يٟي هحهَل  ِ٦ثٌَٗاى اهشيبظي ثيي  0سب  100سٗييي هيكَز
)3زؾشِ ثٌسي هشٛيطّب :
;Y

هشٛيط ٍاثؿشِ

;  X 2 ٍ X 1هشٛيط خٌؿيز ثٌَٗاى هشٛيط

هشٛيطّبي هؿش٣ل
ٌ٦شطلي  ِ٦ثب ي٧ؿبى گطٞشي خبهِٗ اهبضي ٌ٦شطل قسُ اؾز ; X 3

ً)4حَُ اًساظُ گيطي هشٛيطّب :
هجلً ٙبذبلم هعز ّط ٦بضگط زضهبُ  ِ٦زض ٞيف ح٢َ٣ي (ليؿز ح ٠َ٣زؾشوعز ) ثجز قسُ اؾز
ه٣ساض سَليس ّط ٦بضگط زض هبُ َ ِ٦ي گعاضـ ؾطدطؾز سَليس ثجز قسُ اؾز

; Y
; X1

اهشيبظ٦يٟي ًؿجز زازُ قسُ ثِ سَليس ٦بضگطزض هبُ ثيي  0سب ِ٦ 100سَؾٍ زايطُ ٌ٦شطل ٦يٟيز سٗييي هيكَز:
; X2
Y    1 X 1   2 X 2

)5سٗطي ٝضاثُِ ثيي هشٛيطّب يب ( : ) F
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 Yي ٥ضاثُِ ضگطؾيَى هط٦ت زٍ هشٛيطُ ذُي اؾز  ِ٦زضاى   2 ٍ  1 ٍ دبضاهشطّبي هٗبزلِ ٍ اظ
ثطاٍضز ضگطؾيَى ذُي هط٦ت ثسؾز هي آيس .
سٍؿْا ،اتضاسّا ٍ گشداٍسي دادُ ّا :
سٍؿْاي گشداٍسي دادُ ّا ٖجبضر اظ هَاضزي ّؿشٌس ً ِ٦حَُ چگًَگي يب ٞطايٌس گطزاٍضي زازُ ّب
ضا هكرم هيٌ٧س هثل ضٍـ دطؾكٌبهِ اي  ،ههبحجِ  ،هُبلِٗ ٦شبثربًِ اي  ،هُبلِٗ اؾٌبز ٍ هساض ، ٤هكبّسُ ،
آظهبيف ٍ ٚيطُ .
اتضاسّاي گشداٍسي دادُ ّا ٖجبضر اظ سدْيعار يب ٍؾبيل هَضز اؾشٟبزُ خْز گطزاٍضي ٍ ثجز زازُ
ّبؾز هثل ٞطم دطؾكٌبهِ  ،چ ٥ليؿز ههبحجِ ٍ هكبّسُ ٞ ،يف  ،خسٍل  ،زٍضثيي  ،سدْيعار  ،ثجز ًشبيح
اظهبيكگبّي ٍ ٚيطُ .
اًَاع سٍؿْاي گشداٍسي دادُ ّا :
زضايي ٢ؿوز ثبيس هكرم قَز  ِ٦اظ چِ ضٍقْبيي يب ثِ چِ َط٢ي زازُ ّبي ذبم زض سجييي ازثيبر سح٣ي١
يباًدبم سح٣ي ١هيساًي گطزاٍضي هيكًَس.زضايي هَضز ثبيسثِ ً٧بر ظيطسَخِ قَز:
ً٧شِ  )1ايي ضٍقْب هشٌبؾت ثب ًَٔ سح٣ي ١اًس ثٌَٗاى هثبل زض سح٣ي٣بر ديوبيكي ثطاي هشٛيطّبي ٦يٟي
ً٢بٍسي اظ اثعاضّبي ًٓطؾٌدي هثل دطؾكٌبهِ  ،ههبحجِ ٍ زض هَاضز ٦يٟي ٚيط ً٢بٍسي اظ هكبّسُ ضٍيِ ّب ٍ
هساض ٍ ٤هؿشٌسار اؾشٟبزُ هيكَز يب زض سح٣ي٣بر دؽ ضٍيسازي هُبلِٗ ٦شبثربًِ اي يب زض سح٣ي ١سدطثي يب
قجِ سدطثي اظ ضٍـ آظهبيف يب هكبّسُ اؾشٟبزُ هيكَز  ،الجشِ هو٧ي اؾز زض ثركي اظ ي ٥ضٍـ ٍ زض ثركي
زيگط اظ ضٍقْبي زيگط اؾشٟبزُ قَز .
ً٧شِ  ) 2ثِ هدوَِٖ ضٍقْبيي  ِ٦زض حَظُ اخطاي سح٣ي ١ثٗجبضسي ٦بض هيساًي زض سح٣ي٣بر ٖولي ٍ
٦بضثطزي زض گطزاٍضي زازُ ّب اؾشٟبزُ هيكَز ضٍـ هيساًي گٟشِ هيكَز  ٍ .زض سح٣ي ١ضٍـ ذبني ثِ ًبم
ضٍـ هيساًي ٍخَز ًساضز ثٗجبضسي آظهبيف ٍ دطؾكٌبهِ ٍ ههبحجِ ٍ  ...ضٍقْبي هيساًي ّؿشٌس  .ثطذي اظ
سح٣ي٣بر اظ ًَٔ ٦شبثربًِ اي ّؿشٌس هثل سح٣ي٣بر ًٓطي يب ثطذي اظ سح٣ي٣بر ثٌيبزي يب سح٣ي ١زض ضقشِ ّبي
ازثيبر ٞبضؾي ٍ ،لي حشي زض سح٣ي٣بر ٦بثطزي ٍٖولي (سَؾِٗ اي ) ثركي اظ ٦بض ٖ ِ٦جبضر اظ سسٍيي
ازثيبر سح٣ي ١اؾز اظ ضٍـ هُبلِٗ ٦شبثربًِ اي اؾشٟبزُ هيكَز ٍ زض ثرف اظ ضٍقْبي هيساًي اؾشٟبزُ هيكَز .
ً٧شِ  )3قطح ّط ي ٥اظ ضٍقْبي گطزاٍضي زازُ ّب ٦سض ايٌدب هشساٍلشطيي ضٍقْبي گطزاٍضي زازُ ّب
اقبضُ هيٌ٧ين :
سٍؽ پشػـٌاهِ اي  :زض ايي ضٍـ زازُ ّبي گطزاٍضي زض اضسجبٌ ثب خبهِٗ ٍ ًوًَِ اهبضي اظ َطي١
گطزاٍضي دبؾد ّبي ه٧شَة اٞطاز ثِ ؾَالز هح ١٣اًدبم هيكَز .ثٗجبضسي دبؾرْبي اٞطاز زازُ ّبي ذبم هَضز
اؾشٟبزُ زض سح٣ي ١اؾز  .زض هَضز دطؾكٌبهِ ً٧بر اؾبؾي ظيط ٢بثل ثطضؾي اؾز :
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ً٧شِ  )1دطؾكٌبمُ زض سح٣ي٣بر ديوبيكي  ِ٦اظ اثعاض ًٓطؾٌدي اؾشٟبزُ هيكَز ٦بضثطز زاضز ٍ سح٣ي ١سدطثي
ٍ قجِ سدطثي يب دؽ ضٍيسازي اظ ايي ضٍـ اؾشٟبزُ ًويكَز هگط ايٌ ِ٧خْز س٧ويل ثطذي اظ اَالٖبر ثٌَٗاى
ضٍـ ه٧ول اؾشٟبزُ ٌ٦س.
ً٧شِ  )2دطؾكٌبهِ ي ٥اثعاض ًٓطؾٌدي ثطاي ؾٌدف هشٛيطّبي ٦يٟي ً٢بٍسي اؾز يٌٗي زض هَاضزي ِ٦
ثرَاّين ؾالي ١اٞطاز ٖ ،الي ١آًْب  ٜگطايكبر ،سوبيالر  ،ذَاؾشِ ّب  ،اضخْيز ّب ٍ ثِ ّطحبل ازضا٦بر ٍ
احؿبؾبر قرهي اٞطاز ضا ثؿٌدين اظ ايي اثعاض اؾشٟبزُ هيٌ٧ين ثٌبثطايي هشٛيطّبي ٦وي يب ٦يٟي ٚيط ً٢بٍسي اظ
ايي ضٍـ ؾٌديسُ ًويكَز  .هثال اگط ثرَاّين ضيبيز اٞطاز ضا اظ ٦بالي ذبني يب ؾج ٥هسيطيز ثؿٌدين اظ
ايي اثعاض اؾشٟبزُ هيٌ٧ين  ِ٦ايي هشٛيط ٦يٟي ً٢بٍسي اؾز ٍلي زضاهس  ،ؾَزّ،عيٌِ ٢ ،يوز سوبم قسُ
هشٛيطّبي ٦وي ّؿشٌس ثبيس ثب ضٍقْبي هكبّسُ يب هُبلِٗ اؾٌبز ٍ هساض ٤گطزاٍضي قًَس.
ً٧شِ  )3زض سْيِ دطؾكٌبهِ ًويشَاى ثِ اخشْبز قرهي هح ١٣اس٧ب ٦طز ثٗجبضسي دطؾكٌبهِ هح ١٣ؾبذشِ اٖشجبض
ٖلوي ًساضز .
ثطاي سْيِ دطؾكٌبهِ اظ ي٧ي اظ ضٍقْبي ظيط هيشَاى اؾشٟبزُ ٦طز  -1 :دطؾكٌبهِ اؾشبًساضز زض نَضر
ٍخَز  -2 .ثطضؾي ؾَاث ١سح٣ي ١ثِ ايي سطسيت  ِ٦سح٣ي٣بر ًٓطي ٍ ٦بضثطزي هطسجٍ ضا ثطضؾي ٍ ثطهجٌبي اًْب
هشٛيطّب ٍ هٗيبضّبي اًساظُ گيطي آًْب ضا اؾشرطاج ٍ ثط دبيِ آًْب ؾَاالر َطاحي هيكَز -3.سح٣ي ١زض ي٥
ٞطايٌس زٍ هطحلِ اي اًدبم هيكَز :هطحلِ اٍل ّس ٜهكرم ٦طزى هٗيبضّب ٍ َٖاهل اؾبؾي ٍ زض هطحلِ زٍم
َطاحي ٍ سَظيٕ دطؾكٌبهِ ثطاؾبؼ َٖاهل هكرم ـزُ زض هطحلِ اٍل  ،زض هطحلِ اٍل ثِ ضٍـ زلٟي
(ًٓطؾٌدي اظ ذجطگبى  ،نبحجٌٓطاى ٍ زؾز اًسض٦بضاى ) َٖاهلي  ِ٦سَؾٍ هح ١٣ثب ضٍـ ََٞبى هٛعي
هكرم قسُ اًس اهشيبظ ٍ اٍلَيز ثٌسي هيكَز ٍ ؾذؽ ًشبيح ًٓطؾٌدي اظ نبحجٌٓطاى ثِ ضٍـ سحليل ؾبذشبض
ؾلؿلِ هطاست َٖاهل هْن س٣سم ٍ سبذط اًْب هكرم ٍ ثط دبيِ آًْب ؾَاالر َطاحي هيكَز .
ً٧شِ  ) 4اًَأ دطؾكٌبهِ  ِ٦زض ٢ؿوز اثعاض سَييح زازُ هيكَز.
سٍؽ هصاحثِ ٖ :جبضر اظ ًَٖي اظ ضٍـ ًٓطؾٌدي اؾز ًٓ ِ٦طار دبؾد زٌّسُ ثهَضر قٟبّي يب زض
٢بلت دبؾد ّبي قٟبّي دبؾد زٌّسُ گطزاٍضي هيكَز  .ههبحجِ ًيع هبًٌس دطؾكٌبهِ زض اضسجبٌ ثب هَاضز ٦يٟي
ً٢بٍسي هَضز اؾشٟبزُ ٢طاض گطٞشِ ٍلي زض هَاضزي  ِ٦انُالحب ً ههبحجِ ٖوي ١يب سرههي هيگَييز هيشَاى اظ
ًٓطار سرههي نبحجٌٓطاى اؾشٟبزُ ٦طز .
ههبحجِ ثِ  3نَضر س٣ؿين ثٌسي هيكَز :
- 1

ثبظ (آظاز )  :ايي هَضز ؾَال ٦لي َطح ٍ دبؾد زٌّسُ اًچِ ضا  ِ٦ثِ ًٓطـ هيطؾس ثِ سٟؿيط ثيبى

هيٌ٧س ٚ ِ٦بلجب ً هُبلت هشٌَٔ ٍ حشي ثًٗب ًبهطثٌَ اؾز ٍ سحليل اى ثؿيبض زقَاض اؾز .
- 2

ُ زايز قسُ  :زضايي هَضز ؾَالي َطح ٍ دبؾد زٌّسُ ًٓطار ذَز ضا ثيبى هيٌ٧س ٍلي زضال ثِ

الي نحجز اٍ ثب َطح ؾَالز ّسايشي خْز گيطي دبؾد زٌّسُ ضا ثِ ؾوز هُلت ذبني ؾَ ٠هيسّس.
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- 3

ثؿشِ (هحسٍز)  :ؾَاالر ثب دبؾد ّبي هحسٍز ٍ ثِ انُالح ٦ليكِ اي هٗيي ثيبى هيكَز .

سٍؽ هـاّذُ  :اظ ايي ضٍـ زض سح٣ي٣بر سدطثي ٍ قجِ سدطثي ثطاي هكبّسُ ضٞشبض خبهِٗ يب ًوًَِ هَضز
ثطضؾي ٍ زض سح٣ي٣بر ديوبيكي خْز احطاظ ٍاٗ٢يز ّب اؾشٟبزُ هيكَز  .هثال ً اگط هح ١٣ثِ زًجبل سٗييي اه٧بى
يب هيعاى اؾشٟبزُ اظ هكبض٦ز ٦بضٌ٦بى زض سهوين گيطي اؾز  .زض خلؿبر سهوين گيطي قط٦ز ًوَزُ ٍ
ًحَُ اثطاظ ًٓط اٞطاز  ،خوٕ ثٌسي اٞطاز ٍ سهوين گيطي هجشٌي ثطآى ضا هكبّسُ هيٌ٧س  .هكبّسُ هيشَاًس ثهَضر
اًٟٗبلي يب ٗٞبل ثبقس .
حبلز اًٟٗبلي  :ثسٍى زذل ٍ سهط ٜهح ١٣ضٞشبض َجيٗي اٞطاز هَضز هُبلِٗ ٢طاض هيگيطز .
حبلز ٗٞبل  ِ٦ :ثِ ًَٖي آظهبيف سل٣ي هيكَز ٍ سَؾٍ هح ١٣اظ َطي ١اْْبضًٓط ،اٖوبل هشٛيط اظهبيف زض
ضٞشبض زذل ٍسهط ٜهيكَز.هثل هُبلٗبر ضٍاثٍ اًؿبًي زض سٗييي سبثيط َٖاهل ٞيعي٧ي هثل ًَض ٍ حطاضر ٍ
ؾطٍنسا ٍ سَْيِ هُجَٔ ثط ٦بضايي ٦بضٌ٦بى .
سٍؽ هغالؼِ وتاتخاًِ اي ٖ :جبضر اظ گطزاٍضي زازُ ّب اظ َطي ١اؾٌبزز ٍ هساض ٤ه٧شَة ٖلوي ٍ
دػٍ ّكي هطثٌَ ثِ گصقشِ قبهل ٦شبثْب  ،ه٣بلِ ّب  ،دبيبى ًبهِ ّب  ،گعاضـ ازثيبر سح٣ي . ... ٍ ١زض سح٣ي١
ًٓطي يب ثطذي اظ سح٣ي٣بر ثٌيبزي يب ثطذي اظ ضقشِ ّب هثل ازثيبر اظ ضٍـ هُبلِٗ ٦شبثربًِ اي اؾشٟبزُ
هيقَز  ،يوي ايٌ ِ٧زض ّوِ سح٣ي٣بر ثركي اظ سح٣ي( ١ثطضؾي ازثيبر سح٣ي ) ١اظ ايي َطي ١اًدبم هيكَز.
سٍؽ هغالؼِ اػٌاد ٍ هذاسن  :زض هَاضزي  ِ٦اؾٌبز ٍ هساض ٤هطثٌَ ثِ ٖول٧طز گصقشِ خبهِٗ يب
يعي٧ي ٖول٧طز زض
ًوًَِ هَضز ثطضؾي هَضز هُبلِٗ ٢طاض هيگيطز هثل نَضسْبي هبلي قط٦شْب  ،گعاضقْبي ٜ
اضسجبٌ ثب سَليس ٞ ،طٍـ  ،ههطٚ ٍ ٜيطُ  .زض سح٣ي٣بر دؽ ضٍيسازي اظ ايي ضٍـ اؾشٟبزُ هيٌ٧ين .
سٍؽ اصهايؾ  :يِ ًَٔ هكبّسُ ٗٞبل اؾز  ِ٦زض آى هح ١٣زض گطٍُ آظهبيف هشٛيط يب هشٛيطّبي ضا هَضز
خطح ٍ سٗسيل (زذل ٍ سهط٦ ) ٜن يب ظيبز ٦طزى ٢طاض زازُ ٍ ثِ هَاظار ايي سٛييطار ضٞشبض اٞطاز گطٍُ
٤سَؾٍُ هح ١٣آظهبيف قسُ يب قجِ سدطثي
اظهبيف ضا هَضز هُبلِٗ ٢طاض هيسّسٖ .وسسب ً زض سح٣ي ١سدطثي ُ
 ِ٦سَؾٍ زيگطاى آظهبيكبر نَضر هيگيطز اظ ايي ضٍـ اؾشٟبزُ هيٌ٧ين .
ٞبزُ قسُ  ِ٦زض ايٌدب ش٦ط
ػايش هَاسد  :هو٧ي اؾز ثؿشِ ثِ هَاضز اظ ي ٥ضٍـ سرههي يب ٍيػُ اؾز
ًكسُ اؾز يب زض سح٣ي ١سط٦يجي اظ ايي ضٍقْب هَضز اؾشٟبزُ ٢طاض گطٞشِ اؾز.
اًَاع اتضاس گشداٍسي:
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ٍؾبيل يب سدْيعاسي  ِ٦ثِ ٦و ٥آًْب اظ خبهِٗ يب ًوًَِ اهبضي زازُ ّبي ذبم گطزاٍضي هيكًَس هَضز ثحث
٢طاض هيگيطًس  ِ٦ايي اثعاض هشٌبؾت ثب ًَٔ سح٣ي ٍ ١ضٍـ گطزاٍضي زازّبؾز .زضايي ٢ؿوز ثبيس هكرم قَز
سيي ايي اتضاس ػثاستٌذ اص :
 ِ٦اظ چِ اثعاضي ٍ زض چِ ظهيٌِ اي اؾشٟبزُ هيكَز  .هتذاٍلتشيي ٍ هؼشٍفت
ٞطم دطؾكٌبهِ  ،چ ٥ليؿز ههبحجِ ٍ هكبّسُ ٞ ،يف  ،خسٍل سلريم زازُ ّب  ، ،سدْيعار  ،ثجز ًشبيح
اظهبيكگبّي ٍ ٞطم يب چ ٥ليؿز آظهبيف  ،يجٍ نَر  ،زٍضثيي ٖ٧بؾي ٍ ؾبيط اثعاض.
پشػـٌاهِ  :زض ايي ٢ؿوز ثبيس ً٧بر ظيطضٖبيز قَز :
ً٧شِ  )1ؼاذشبض دطؾكٌبهِ  :قبهل ٢ 3ؿوز ال – ٝه٣سهِ  .ة – ؾَاالر زهَگطاٞي( ٥هطزم قٌبذشي) .
 -3ؾَاالر انلي .
همذهِ  :ثهَضر هرشهط زض ّطي ٥اظ دبضاگطا ٜهَزثبًِ ٍ هحشطهبًِ ثِ ٞطز اَويٌبى زازُ هيكَز ِ٦
ًٓطاسف هحطهبًِ ثب٢ي هبًسُ ٍ  ٍ٣ٞاؾشٟبزُ ٖلوي قسُ ٍ ثِ ايي سطسيت ٞطز سط٘يت ثِ دبؾرگَيي هيكَز .
ػَاالت دهَگشافيه ٍ :يػگي ّبي دبؾد زٌّسُ  ِ٦ثِ ًَٖي هو٧ي اؾز ثط اْْبضًٓط اٞطاز سبثيط زاقشِ
ثبقس هثل خٌؿيز  ،ؾُح سحهيالر  ،ضقشِ سحهيلي  ،ؾي  ،ؾبثٚ ٍ ِ٣يطُ آٍضزُ هيكَز .
ػَاالت اصلي  :ؾَاالر انلي سح٣ي ١اؾز.
ً٧شِ  )2اًَأ دطؾكٌبهِ  ِ٦ :ثطاؾبؼ هٗيبضّبي هرشلٟي س٣ؿين ثٌسي هيكَز :
- 1

تشهثٌاي ًحَُ تَصيغ  :اظ ايي خْز ثِ دطؾكٌبهِ ّبي حًَضي  ،دؿشي  ،ال٧شطًٍي٧ي

س٣ؿين ثٌسي هيكًَس .
دطؾكٌبهِ حًَضي  :سَؾٍ هح ١٣يب َٖاهل اٍ حًَضا ً دطؾكٌبهِ زض اذشيبض دبؾد زٌّسُ ٢طاض زازُ قسُ ٍ
ثب ًٓطار ٍ ضاٌّوبيي اٍ س٧نيل ٍ گطزاٍضي هيكَز .
دطؾكٌبهِ دؿشي  :زض ايي ضٍـ دطؾكٌبهِ ّب ثِ آزضؼ دبؾد زٌّسُ اضؾبل ٍ دؽ اظ س٧ويل ثب اضؾبل
دطؾكٌبهِ س٧ويل قسُ ثِ آزضؼ هح ١٣زازُ گطزاٍضي هيكًَس  .ايويل ًَٖي دطؾكٌبهِ دؿشي اؾز .
دطؾكٌبهِ ال٧شطًٍي٧ي  :زض ايي ضٍـ ًطم اٞعاضي َطاحي قسُ  ِ٦اظ َطي ١ايٌشطًز ثب هطاخِٗ دبؾد زٌّسُ
ثِ ؾبيشْبي ذبني زض قجّ ِ٧بي هحلي يب ايٌشطًشي ثب زض اذشيبض زاقشي قٌبؾِ ٦بضثطي ٍ ضهع ٍضٍز  ،اه٧بى
س٧ويل دطؾكٌبهِ ضا ديسا هيٌ٧س .
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تشاػاع ًحَُ عشح ػَاالت  :اظ ايي جُ ر دطؾكٌبهِ ثِ  2زؾشِ ثبظ ٍثؿشِ س٣ؿين هيكَز.

دطؾكٌبهِ ثبظ  :دطؾكٌبهِ ثبظ ؾَاالر ٦لي ٍ ثِ نَضر سكطيحي هُطح قسُ ٍ دبؾد زٌّسُ آًچِ ضا  ِ٦ثِ
ًٓطـ هيطؾس ثِ نَضر ه٧شَة ثيبى هيٌ٧س  .هثال ً ثِ ًٓط قوب َٖاهلي زض ًبضيبيشي ٦بضثطاى اظ ؾيؿشن
حؿبثساضي نٌٗشي هَثط اؾز ؟ ٍ ضاُ ّبي هطس٦ ٕٟطزى آًْب چيؿز ؟ اق٧بل ايي دطؾكٌبهِ ّب سٌَٔ گؿشطزُ
دبؾد ّب  ،دبؾد ّبي ًبهطثٌَ ٍ ديچيسگي سدعيِ ٍ سحليل اًْب .
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دطؾكٌبهِ ثؿشِ(هحسٍز)  :دطؾكٌبهِ ّبيي ّؿشٌس  ِ٦ؾَاالر آى زاضاي خَاة ّبي هٗيي اظ ديف سٗييي
قسُ يب ثِ انُالح ٦ليكِ اي اؾز .
اًَأ دطؾكٌبهِ ثؿشِ  :1 :نحيح ٍ ٚلٍ  – 2 .س٧ويل ٦طزًي  -3 .چٌسگعيٌِ اي .
صحيح ٍ غلظ  :گعاضُ يب خولِ اي زض اذشيبض دبؾد زٌّسُ ثِ ٌَٖاى ؾَال ٢طاض زازُ قسُ ٍ اظ اٍ  ٍ٣ٞزض
هَضز زضؾشي يب ًبزضؾشي يب ي٧ي اظ گعيٌِ ّبي هَا٣ٞن ٍ هربلٟن يب نحيح يب ٚلٍ هكرم هيٌ٧س ٍ يب ثِ اظاي
ظيٌِ ّبي نحيح يب ٚلٍ ضا هكرم ٌ٦س .
ي ٥ؾَاال گعاضُ ّبي هرشلٟي هكرم ٍ اظ اٍ ذَاؾشِ هيكَز ٨ ِ٦
تىويل وشدًي  :زضايي حبلز يب ٞطم دطؾكٌبهِ ثركي اظ خولِ يب گعاضُ ثهَضر ً ُِ٣چيي يب ًب٢م
هُطح قسُ  ِ٦سَؾٍ دبؾد زٌّسُ ثبيس س٧ويل قَز .
چٌذگضيٌِ اي  :هشساٍلشطيي ٍ ثْشطيي ٞطهز دطؾكٌبهِ اؾز  ِ٦ي ٥ؾَال انلي زاضاي  2يب چٌس گعيٌِ
اؾز  ِ٦دبؾد زٌّسُ ثبيس ي٧ي اظ گعيٌِ ّب ضا اًشربة ٌ٦س .
دطؾكٌبهِ چٌس گعيٌِ اي ثِ  3زؾشِ س٣ؿين ثٌسي هيكَز  -1 :زٍ گعيٌِ اي َ -2 .ي٦ ٝيٟي لي٧طر-3 .
َي٦ ٝوي اهشيبظي .
زٍگعيٌِ اي  :حالشي اؾز  ِ٦ؾَاالر زاضاي  2گعيٌِ ثلي يب ذيط يب هَا٣ٞن يب هربلٟن هيجبقس .
َي٦ ٝيٟي لي٧طر  :هٗوَال ً ثِ نَضر  4يب  5گعيٌِ اؾز ٍ ثِ ي٧ي اظ نَضسْبي ظيط هٗوَال ً َطح
هيكَز :
٦بهال ًهربلٟن هربلٟن
يبثهَضر:

ذيلي ٦ن

ًٓطي ًساضم هَا٣ٞن ذيلي هَا٣ٞن
٦ن

ظيبز ذيلي ظيبز

هشَؾٍ

ً٧شِ اي  ِ٦ثبيس زض هَضز چٌس گعيٌِ اي َي ٝلي٧طر سَخِ قَز ايٌؿز  ِ٦دبؾد اٞطاز ثِ ّط ؾَال هشٛيط
٦يٟي ضسجِ اي اؾز ٍ ثب ًؿجز زازى اٖساز ٦ ٍ٣ٞسثٌسي هيكًَس ٦ ًِ .وي  ،ثٗجبضسي گعيٌِ ّب زاضاي ه٣يبؼ
ًيؿشٌس  ٍ٣ٞضٍقْبي ذبل اهبضي هشٌبؾت ثب هشٛيط٦يٟي زض هَضز اًْب ٢بثل اؾشٟبزُ اؾز  .هثال ً هحبؾجِ هيبًِ ّب
يب چبضّ ٤ب زض هَضز اًْب ٚلٍ اؾز يب آظهَى هيبًگيي يب اًبليع ٍاضيبًؽ ٦وي (ٞيكط) يب آظهَى ًطهبل ثَزى
زضهَضز اًْب ٚلٍ اؾز.
َي٦ ٝوي لي٧طر  :زض ايي ضٍـ گعيٌِ ّب ثٌَٗاى زضخِ اّويز يب سبثيط َٖاهل هكرم هيكًَس ٍ ؾَاالر
ثِ ايي نَضر َطح هيكَز  ِ٦ثِ ًٓط قوب زضخِ اّويز يب سبثيط ّط ي ٥اظ َٖاهل ظيط ثط قْطر ي ٥هبض٤
سدبضي ضا ثيبى ٌ٦يس  .دبؾد ذَز ضا ثطاؾبؼ ي٧ي اظ اٖساز  1سب  7يب  1سب  9هكرم ٌ٦يس  ِ٦زض آى ٦ 1وشطيي
ٍ  9ثيكشطيي زضخِ اّويز يب سبثيط اؾز .
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ٞطم چ ٥ليؿز ههبحجِ ٖ :جبضر اظ ٞطهي  ِ٦زضاى ؾَاالر ٦ليسي ثطاي دطؾف ثجز هيكَز ٍ زض
نَضسي  ِ٦اظ يجٍ نَر يب زٍضثيي ٞيلن ثطزاضي اؾشٟبزُ ًكَز ثهَضر هرشهط يب ٦بهل هشي ههبحجِ ثجز
هيكَز.
چ ٥ليؿز هكبّسُ  :هٗوَال ً زض هَضز ضٍـ سدطثي يب ـثِ سدطثي ثطاي ثجز هكبّسار يب ًشبيح آظهبيف
هَضز اؾشٟبزُ ٢طاض گطٞشِ يب زض ٦بضّبي ديوبيكي ثطاي احطاظ هؿشٌسار يب هَاضز ثطضؾي هيكَز.
اثعاضّبيي هثل يجٍ نَر  ،زٍضثيي ٖ٧بؾي  ،زٍضثيي ٞيلن ثطزاضي  ِ٦ثطاي يجٍ ههبحجِ ٍ هكبّسار
هَضز اؾشٟبزُ ٢طاض هيگيطز .
ؾبيط هَاضز :هو٧ي اؾز زض آظهَى يب آظهبيكْبي ذبل اظ سدْيعار آظهبيكگبّي يب اثعاض ّبي ذبني
اؾشٟبزُ قَز  ِ٦زضايي نَضر ثِ ايي سدْيعار ٍ هَاضز اؾشٟبزُ اظ اى اقبضُ هيكَز .
ي اتضاس تحميك :
اػتثاس ٍ پاياي
 2هٗيبض هْن زض اًشربة ٍ اؾشٟبزُ اظ اثعاض سح٣يٖ ١جبضسٌس اظ  -1:اٖشجبض (ز٢ز) -2 .دبيبثي .
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اػتثاس (دلت) :ثِ هٌٗي  ِ٦آيب اثعاض سح٣ي ١آًچِ ضا  ِ٦هيجبيؿز  ،اًساظُ گيطي ٦طزُ اؾز يب

ذيط ؟ ثطاي سٗييي اٖشجبض (ز٢ز) اثعاض سح٣ي ١زض هَضز اثعاض اًساظُ گيطي اظ ضٍقْبي سؿز ٌٞي يب اثعاض ّبي
ز٢ي ١اؾشٟبزُ هيكَز  ِ٦هٗوَال ً ذُبي اًساظُ گيطي هكرم اؾز  .زض هَضز دطؾكٌبهِ اظ آلٟبي وشٍهثاخ
يب يطيت ّوجؿشگي ثيي ؾَاالر هطسجٍ اؾشٟبزُ هيكَز  .الجشِ ثطاي اؾشٟبزُ اظ آلٟبي ٦طٍثبخ  ،يً ٥وًَِ
دبيلَر  10سب  15سبيي دطؾكٌبهِ سَظيٕ ٍ ثطاؾبؼ ٞطاٍاًي دبؾد ّب  ٜه٣ساض يطيت الٟب هحبؾجِ هيكَز ٍ زض
نَضسي  ِ٦ثِ ؾوز  1هيل ٌ٦س (هٗوَال ً ثعضگشطاظ  )0.7اظ اٖشجبض ًؿجي ذَثي ثطذَضزاض اؾز ٍ زض ٚيط ايي
نَضر هدسزاً دطؾكٌبهِ انالح هيكَز .
ثطاي سٗييي اٖشجبض هحشَايي اظ ًٓطار نبحجٌٓطاى اؾشٟبزُ هيٌٌ٧س يب اظ ضٍـ سحليل ؾلؿلِ هطاسجي يب س٧يِ ثط
ازثيبر سح٣ي ١اؾشٟبزُ هيٌٌ٧س  .زض ٦بضّبي دؽ ضٍيسازي اؾشٟبزُ اظ هٌبثٕ يب هساض ٤هويعي قسُ اؾشٟبزُ اظ
هٌبثٕ هَاظي ّ ِ٦وسيگطضا سبييس ٦يًس ز٢ز ٍ اٖشجب ضاثبال هيجطز .
- 2

ي  :الجشِ ثِ ٚلٍ حشي هشبؾٟبًِ زض ثًٗي اظ ٦شت يب ٦شبثْبي ضٍـ سح٣ي ١ثِ خبي
اياي
ج

ّوسيگط ثِ ٦بض هيجطًس .دبيبيي يٌٗي س٧طاضدصيطي ًشبيح اًساظُ گيطي يٌٗي اگطاًساظُ گيطي س٧طاض قَز ّوبى
ًشبيح ٢جلي ثسؾز هي آيس  .هثال ً زض ٦بضّبي سدطثي آظهبيف ثب َٞانل ظهبًي س٧طاض هيكَز ٍ ًشبيح ه٣بيؿِ
هيكًَس  .زض ٦بضّبي دطؾكٌبهِ اي زض ٞ 2بنلِ يب ه ُٕ٣ظهبًي دطؾكٌبهِ ثيي اٞطاز سَظيٕ ثيي ّوجؿشگي گطٞشِ
هيكَز.
تٌذ  -5د ) جاهؼِ آهاسي – ًوًَِ اهاسي – حجن ٍ سٍؽ ًوًَِ گيشي :
جاهؼِ آهاسي ٖ :جبضر اظ هدوَِٖ اي اظ اٞطاز اٖن ح٣ي٣ي يب ح٢َ٣ي يب اقيبء يب دسيسُ ّبيي ّؿشٌس ِ٦
ثط هجٌبي نٟبر هكشط ٤هَضز هُبلِٗ ٢طاض هيگيطًس .
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زض هَضز خبهِٗ آهبضي ثبيس ثِ ً٧بر ظيط سَخِ قَز :
ً٧شِ  )1خبهِٗ آهبضي ثبيس ز٢ي٣ب ً سٗطي ٝقَز ثَُضي ِ٧ثشَاى ثطاحشي اًٖبء آى ضا هكرم ٦طز.
ً٧شِ  )2هحسٍزيز ّبي  ِ٦زض هُبلِٗ خبهِٗ سٗطي ٝهيكَز هطظّبي خبهِٗ آهبضي اًس  .ثٗجبضسي زض هُبلِٗ
خبهِٗ آهبضي ّوِ اٞطاز خبهِٗ قبًؽ ٦بهال ً ي٧ؿبًي ثطاي هُبلِٗ زاضًس  .ثٌبثطايي اگط ثٌَٗاى هثبل خبهِٗ
آهبضي قط٦شْبي ثَضؾي اؾز ّيدچ هحسٍزيشي زض اًشربة ًجبيس ٍخَز زاقشِ ثبقس ٍ اگط هحسٍزيشْبيي هثل
دبيبى زٍضُ هبلي ٗٞ ًَٔ ،بليز ٍ هَاضز هكبثِ هسًٓط اؾز خبهِٗ آهبضي قط٦شْبي ثَضؾي هٌشرت ثِ ٍيػگي
ّبي  ٠َٞاًس.
ضٍقْبي هُبلِٗ خبهِٗ آهبضي  2 :ضٍـ اؾبؾي زض هَضز هُبلِٗ خبهِٗ آهبضي ٍخَز زاضز :
- 1

ؾطقوبضي  ِ٦ :زض آى ّوِ اٞطاز خبهِٗ آهبضي هَضز هُبلِٗ ٢طاض هيگيطًس  .زض ايي نَضر

سح٣يٞ ١طييِ ًساضز يب اگط زاضز سَنيٟي اؾز ٍ ًويشَاى اظ ضٍقْبي اؾش٣طاء آهبضي هثل آظهَى ٞطو يب
ثطاٍضز ٞبنلِ اي اؾشٟبزُ ٦طز .
- 2

ضٍـ ًوًَِ گيطي  :هٌَٓض اظ ًوًَِ گيطي ً ،وًَِ گيطي سهبزٞي اؾز ٍ گطًِ هطظّبي اضازي

يب هحسٍزيشْبي خبهِٗ ضا هحسٍز هيٌٌ٧سً( .وًَِ اضازي زض زؾشطؼ يب هحسٍز ٢بثليز سٗوين ثِ خبهِٗ ًساضًس )
ًوًَِ ٖلوي زاضاي ٍ 2يػگي اؾز
ٟ٦)1بيز حدن ًوًَِ  :يٌٗي ثبيس ثِ اًساظُ ٦بٞي ثعض ٨ثبقس.
)2سهبزٞي ثَزى ًوًَِ يٌٗي ّوِ اٞطاز خبهِٗ آهبضي قبًؽ ٦بهال ً ي٧ؿبًي ثطاي اًشربة قسى زاقشِ ثبقٌس
.
سٗييي ٟ٦بيز حدن ًوًَِ  :زضنَضسي  ِ٦اظ ضٍـ ًوًَِ گيطي ٖيٌي اؾشٟبزُ قَز ثطاي اه٧بى سٗوين يب
اؾش٣طاء ي٧ي اظ هٗيبضّبي ٟ٦بيز حدن ًوًَِ اؾز يٌٗي ثِ اًساظُ ٦بٞي ثعض ٨ثَزى حدن ًوًَِ  ِ٦ايي اهط
ثؿشگي ثِ ًَٔ ضٍقْبي آهبضي ٍ هٟطٍيبر زاضز.زضايي هَضز ثبيس ثِ ً٧بر ظيط سَخِ قَز :
 زض آظهًَْبي ًبدبضاهشطي ٥هٗوَال ً هحسٍزيشي ٍخَز ًساضز  .زض ثطذي اظ آظهًَْبي ًبدبضاهشطي ٥هثل
خسٍلْبي سَا٣ٞي زض ّط ذبًِ اظ خسٍل ًجبيس ٦وشط اظ ًٟ 5ط ثبقس.

 زض آظهًَْبي دبضاهشطي ٥اگط سَظيٕ خبهِٗ ًطهبل ثبقس هحسٍزيشي زضهَضز حدن ًوًَِ ٍخَز ًساضز ٍ ثب

ًوًَِ ّبي َ٦چّ ٥ن هيشَاى آظهَى ٦طز.
 زض آظهًَْبي دبضاهشطي ٥ثؿشِ ثِ ًَٔ آظهَى اگطسَظيٕ هشٛيط زض خبهِٗ هدَْل ثبقس يب ًطهبل ًجبقس ثبيس
حدن ًوًَِ ثِ اًساظُ ٦بٞي ثعض ٨ثبقس ثطاي سٗييي ه٣ساض آى هيشَاى اظ ي٧ي اظ ضٍقْبي ظيط اؾشٟبزُ ٦طز:
ضٍـ  )1اػتفادُ اص جذاٍل آهاسي  :خساٍلي ّؿشٌس  ِ٦زض آًْب هكرم قسُ ثِ اظاي چِ حدوي اظ
خبهِٗ آهبضي ًوًَِ چ٣سض اًشربة قَز ثطذي اظ ايي خساٍل ٖجبضسٌساظ  :خسٍل هَضگبى – خسٍل ٦َ٦طاى –
خسٍل ثبضسلي (ثبضسلز) ٍهَاضز هكبثِ .
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ضٍـ  ) 2اػتفادُ اص فشهَلْاي آهاسي ثؿشِ ثِ ًَٔ آظهَى ّبي آهبضي ثِ ٦و ٥اى هيشَاى حدن
ًوًَِ ضا سٗييي ٦طز  .زضايٌدب ثِ ًوًَِ ّبيي اظ آًْب اقبضُ هيكَز ٍ ثِ سٟهيل اًْب زض ٦شبثْبي ًوًَِ گيطي ،
ضٍـ سح٣ي ١يب ٦شبثْبي آهبضي ٍخَز زاضز:
ٞطمٍل  -1سٗييي حدن ًوًَِ ثطاي ً٢بٍر ديطاهَى ًؿجز خبهِٗ هثل ًؿجز هَا٣ٞيي زض دطؾكٌبهِ ً ،ؿجز
ثطاةاؾز ثب :
يبيٗبر ً ،ؿجز ثبظزُ يب  ِ٦ ROIثِ ٞطهَل ٦َ٦طاى هٗطٍ ٜاؾز ض
Z 2 / 2 * 0.25
D2

n

 ; احشوبل ذُبي ًَٔ اٍل
 ; 0.25ثعضگشطيي ٍاضيبًؽ سَظيٕ ٦يٟي
 ; D 2ذُبي ثطاٍضز زض ًؿجز خبهِٗ  ِ٦هٗوَالً ثطاؾبؼ سح٣ي٣بر هكبثِ سٗييي هيكَز .
هثبل )
%5; 
% 10 ; D 2
(1.96) 2 * 0.25
n
ًٟط  96.04  97
(10%)2

ٞطهَل ٞ ) 2طهَل سٗييي حدن ًوًَِ ثطاي ً٢بٍر ديطاهَى هيبًگيي خبهِٗ ٍ٢شي ٍاضيبًؽ هٗلَم اؾز
ثطاثطاؾز ثب :
Z 2 / 2 *  2
n
D2

 ; احشوبل ذُبي ًَٔ اٍل
 ; D 2ذُبي ثطاٍضز زض ًؿجز خبهِٗ
ٍ ;  2اضيبًؽ
هثبل)
%5 ; 
 2 ; D2

36 ;  2
(1.96 ) 2 * 36
ًٟط  34 .57  35
4
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ٞطهَل ٞ )3طهَل سٗييي حدن ًوًَِ ثطاي ً٢بٍر ديطاهَى هيبًگيي خبهِٗ ٍ٢شي ٍاضيبًؽ هدَْل اؾز
زضايي نَضر ًوًَِ سهبزٞي ثٌَٗاى دبيلَر يب اظهبيكي حدن  10يب ًٟ 15طي اًشربة هيكَز ٍ زض اى ٍاضيبًؽ
ًوًَِ اي ضا هحبؾجِ هيٌ٧ين:



2
n
 x i  X2
n 1
n
1
n  t 2  / 2, df S 2 * 2
D

S2 

 ; D 2ذُبي حدن ًوًَِ
ٍ ; S 2اضيبًؽ ًوًَِ
n  1 ; df

هثبل ٞ :طو ٌ٦يس زض يً ٥وًَِ دبيلَر ًٟ 4ط ََل ُٗ٢بر ثِ ؾبًشي هشط ثهَضر ظيط ثجز قسُ اؾز  :زض
ؾُح  % 5ذُبي ًَٔ اٍل ٍ ذُبي هدبظ   3ثبقس حدن ًوًَِ الظم خْز ً٢بٍر ديطاهَى هشَؾٍ ََل
ُٗ٢بر ضا سٗييي ٌ٦يس.
X= 80 85 90 95
خَاة:
80 85 90 95
y = -5 0
5 10 = 10
2
y = 25 0
25 100 = 150
10 5

4 2



4
 150  ( 5 ) 2  125
4 1
4
2
3

S2 

=



X 

n
 x 2i

S 
X2
n 1
n
2

(25%,3)  3.1824
1
125 1
n  t 2 3,0.25
*  14.73  15
2
3 32
= D

* n  t 2  / 2, df S 2

چَى ٦وشط اظ ًٟ 30ط اؾز ًٟ 30ط زض ًٓط هيگيطين.
ً٧شِ) زض نَضسي  ِ٦خسٍل يب ٞطهَل ٖسزي َ٦چ٧شط اظ  30ثسؾز آهسُ هؿبٍي ٢ 30طاض هيسّين .
ً٧شِ ) ٞطهَلْبي هُطح قسُ ثطاؾبؼ خبهِٗ ًبهحسٍز زض نَضسي  ِ٦خبهِٗ هحسٍز ثبقس يب ثباؾشٟبزُ اظ
ٞطهَلْبيي  ِ٦حدن خبهِٗ ًيع زض اى لحبِ هيكَز حدن ًوًَِ ضا سٗييي هيٌ٧ين.
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ؾبذشبض دبيبى ًبهِ
َطح خلس ٞبضؾي
ثؿن اهلل الطحوي الطحين
س٣سين ثِ
س٣سيط ٍ سك٧ط
ْٞطؾز هُبلت

→ ثهَضر حطٍ ٜال ، ٝة  ،ح

ْٞطؾز خساٍل

→

ْٞطؾز ًوَزاضّب

→

چ٧يسُ ٞبضؾي

→

ٞهل اٍل ٦ :ليبر سح٣ي( ١ايي ٢ؿوز ثهَضر ٖسزي قوبضُ گصاضي قَز )...ٍ 4 ٍ3 2ٍ 1
ٞهل زٍم  :ازثيبر سح٣ي( ١هجبًي ًٓطي ٍ ؾَاث ١سح٣ي) ١
ٞهل ؾَم  :ضٍـ سح٣ي١
ٞهل چْبضم :يبٞشِ ّبي سح٣ي١
ٞهل دٌدن  :سلريم ً ،شيدِ گيطي  ،ديكٌِازّب
ديَؾشْب
هٌبثٕ ٍ هبذص
چ٧يسُ السيي
َطح خلس السيي
فصل اٍل قبهل :


ه٣سهِ



ثيبى هَئَ سح٣ي١



هؿئلِ سح٣ي١



يطٍضر ٍ اّويز سح٣ي١



اّسا ٜسح٣ي١



ؾَاالر سح٣ي١



ٞطييبر سح٣ي١
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ضٍـ ٦لي سح٣ي١



٢لوطٍ سح٣ي( ١ظهبًي  ،ه٧بًي  ،هَيَٖي)



سٗطيٖ ٝوليبسي ٍاغُ ّب

فصل ػَم :


ضٍـ ٦لي سح٣ي١



سٗطي ٝخبهِٗ اهبضي



حدن ًوًَِ ٍ ٟ٦بيز آى



ضٍـ ًوًَِ گيطي ٍ زليل اؾشٟبزُ اظ آى



ضٍـ گطزاٍضي زازُ ّب ٍ هَاضز ٦بضثطز آى



اثعاض سح٣ي ٍ ١هَاضز اؾشٟبزُ اظ اى



دبيبيي ٍ اٖشجبض سح٣ي١



ضٍقْبي سدعيِ ٍ سحليل اَالٖبر :



ضٍقْبي آهبضي



هسل سح٣ي١



ضٍـ ّبي ضايبًِ اي

فصل : 5


ه٣سهِ



ذالنِ اي اظ يبٞشِ ّبي سح٣ي١



ًشيدِ گيطي



ديكٌْبزّب :



٦بضثطزي ثط هجٌبي ًشبيح سح٣ي١



٦بضثطزي ثط ثط هجٌبي سح٣ي٣بر اسي



هحسٍزيشْبي سح٣ي١

ً٧شِ ّبيي ثطاي ًگبضـ يب ًَقشي دبيبى ًبهِ يب دطٍدعال انلي :


زض دبيبى ًبهِ اْْبض ًٓط يب ً٢بٍر قرهي ًكَز .



اٍل ّط دبضاگطا ٜيب دبضاگطا 1 ٜسب  cm 1.5سَضٞشگي زاقشِ ثبقس ٍ ثِ اى ق٧ل سبيخ قَز.



هٌبثٕ ٍ هبذص زض دبيبى  ،دبيبى ًبهِ ش٦ط قَز .
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زض ٢ؿوز (ج ) يب ضٍـ گطزاٍضي زازُ ّب ٍ (ُ) يب ضٍقْب ٍ اثعاض سدعيِ ٍ سحليل زازُ ّب هب ثبيس

اظ اٗٞبل ايٌسُ اؾشٟبزُ ٌ٦ين چَى ٌَّظ ٦بضي اًدبم ًسازُ اين اٗٞبلي هثل اؾشٟبزُ ذَاّين ٦طز – اؾشٟبزُ
ذَاّس قس يب هيكَز.


دبيبى ًبهِ ثب ًَٞز ( 14لَسَؼ) يب ( 12ثي ظض ) يب هَاضز هكبثِ سبيخ قَز ثَُضي  ِ٦زض

ّطنٟحِ  20سب  22ذٍ زض ّط نٟحِ ثبقس.


نٟحبر سبيخ قسُ يَ ٥ط ِٞيب ي ٥ضٍ ثبقس.



زٍض نٟحبر ثِ ق٧ل ٦بزضي (گل هٌگَلي ) زضؾز ًٌ٧يس.



قوبضُ زض دبييي ٍ ٍؾٍ نٟحِ ثبقس .



سيشطّب ثب ًَٞز  Bيب  BOLDثبقس .



س٣سم ٍ سبذط هُبلت ضا هيشَاًيس ثب قوبضُ گصاضي سيشطّب ٍ يب زضقز ٍ ضيع ٦طزى سيشطّب

هكرم ٌ٦يس.


٦لوبر چٌس ٢ؿوشي  ِ٦زض ٢ؿوز اى ثوٌٗبي هؿش٣ل هيسّس خسا اظ ّن ًَقشِ قَز .هثل ٦لوِ

تغَسيىِ (ٚلٍ) ٍ زضؾز اى ثِ ق٧ل تِ عَسي وِ هيجبقس.
سٍؿْاي ًوًَِ گيشي :ثَُض٦لي ثِ زٍ زؾشِ س٣ؿين هيكًَس :
)1ضٍقْبي ٚيطسهبزٞي
)2ضٍـ ّبي سهبزٞي
سٍؿْاي غيشتصادفي ٖ :جبضر اظ ضٍقْبيي ّؿشٌس  ِ٦ ِ٦زض آى اٞطاز ًوًَِ اهبضي ثسٍى اؾشٟبزُ اظ
ٞطايٌسّبي سهبزٞي ثطهجٌبي سوبيالر قرهي ٍ ثِ زلرَاُ هح ١٣اًشربة هيكَز .
ً٧شِ اؾبؾي  :زضهَضز ايي ًوًَْْب اى اؾز  ِ٦چٌيي ًوًَِ ّبيي ثِ ّيچ ٍخِ اه٧بى سٗوين ًساضز ٍ ًويشَاى
زض نَضر اؾشٟبزُ اظ آًْب ضٍقْبي اؾش٣طاء آهبضي هثل آظهَى ٞطو ٍ ثطاٍضز ٞبنلِ اي زاقز ٍ حشي ٞطييِ
ههساً ٠ساضز.
ثطذي ضٍقْبي ًوًَِ گيطي ٚيطسهبزٞي ً -1:وًَِ گيطي اضازيً -2 .وًَِ گيطي زضزؾشطؼ ً -3.وًَِ
گيطي هحسٍز (حصٞي)
ًوًَِ گيطي اضازي  ِ٦ :ثِ زلرَاُ هح ١٣اًشربة هيكَز .
ًوًَِ گيطي زضزؾشطؼ :اٞطاز ًوًَِ اهبضي ثطاؾبؼ ًعزي٧ي خٛطاٞيبيي ثِ هح ١٣يب اه٧بى زؾشطؾي ثِ زازُ
ّب اًشربة هيكًَس .
ًوًَِ گيطي هحسٍز(حصٞي ) ٖ:جبضر اظ ًوًَِ اي اؾز  ِ٦اٞطاز ًوًَِ آهبضي زض آى ثطاؾبؼ
هحسٍزيشْبيي اًشربة هيفًٍس ثٗجبضسي ثركْبيي اظ خبهِٗ ثب سَخِ ثِ هحسٍزيشْبيي حص ٜهيكًَس ثِ ايي
ضٍـ  ،ضٍـ حصٞي يب ؾيؿشوبسيّ ٥ن هيگَيٌس  .ايي هحسٍزيشْب هطظ خبهِٗ ضا سٗطي ٝهيٌٌ٧س ٍ ًوًَِ ثسؾز
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ي
آهسُ خبهِٗ اي اؾز ثب هطظ هحسٍزيز ّب  .اگط ّوِ آى اًشربة قَز ضٍـ ؾطقوبضي ٍ اال ثبيس ثِ سهبزٜ
اًشربة قَز .
سٍؿْاي تصادفي  :قبهل  -1:سهبزٞي ؾبزُ  -2 .سهبزٞي هٌٓن (ؾيؿشوبسيَ -3 .)٥ج ِ٣ثٌسي قسُ -4 .
ذَقِ اي .
تصادفي ػادُ :زض ايي ضٍـ ثِ سطسيت ظيط اًدبم هيكَز :

 اٞطاز خبهِٗ اهبضي ثب قوبضُ ّبي  1سب  Nيب اٖساز زلرَاّي ٦سثٌسي هيكًَس.
 ثب اؾشٟبزُ اظ ٞطهَل يب خساٍل اهبضي حدن خبهِٗ آهبضي ( )nسٗييي هيكَز.
 ثب اؾشٟبزُ اظ ضٍقْبي سهبزٞي هثل ٢طِٖ ٦كي  ،خسٍل اٖساز سهبزٞي ٍ قجيِ ؾبظي ٦بهذيَسطي ٖ nسز
ثيي ٦سّبي سٗطي ٝقسُ اًشربة هيكًَس  .اٞطاز هشٌبْط ثب اى اٞطاز ًوًَِ اهبضي ّؿشٌس .
تصادفي هٌظن (ػيؼتواتيه)  :ايي ضٍـ ثطاي ًوًَِ گيطي ثِ سطسيت ظيط اًدبم هيكَز:

 هكبثِ ضٍـ اٍل اٞطاز خبهِٗ اهبضي ٦سثٌسي هيكًَس.

 هكبثِ ضٍـ اٍل ٖ nسز يب حدن ًوًَِ سهبزٞي اًشربة هيكًَس(.ثب اؾشٟبزُ اظ ٞطهَلْبي آهبضي)
 اٖساز ًٓن يب  kثِ ق٧ل ضٍثطٍ ثسؾز هي آيس.

N
n

k

 ثب اؾشٟبزُ اظ ضٍقْبي سهبزٞي هثل ٢طِٖ ٦كي  ،خسٍل اٖساز سهبزٞي ٍ قجيِ ؾبظي ٦بهذيَسطي ٖ 1سز
زض هحسٍزُ ٦سّبي اًشربة هيكَز ٍ ثب ايب٦ ٍ ِٞن ٦طزى هشَالي ٖسز ًٓن قوبضُ ّبي ثٗسي ثِ سٗساز n
هكرم هيكَز ٍ ًْبيشب ً اٞطاز هشٌبْط ثب ٦سّب ثٌَٗاى ًوًَِ آهبضي اًشربة هيكًَس.
هثبل ) اگط خبهِٗ اهبضي ًٟ 10000ط ٦بضٌ٦بى ي ٥ازاضُ ثبقٌس ثِ ٦بضٌ٦بى قوبضُ ّبي  1سب ً 10000ؿجز
هيسّين ثب اؾشٟبزُ اظ خساٍل يب ٞطهَلْبي آهبضي حدن ًوًَِ آهبضي ضا هحبؾجِ هيٌ٧ين :
ٞطو هيٌ٧ين ٖسز  200ثسؾز آهسُ ثبقس.
ٖسز ًٓن

N 10000

 50
n
200

k

ثب اؾشٟبزُ اظ خساٍل اٖساز سهبزٞي زض ٞبنلِ  1سب ٖ 10000سزي ضا اًشربة هيٌ٧ين ٍ ٞطو هيٌ٧ين
ٖسزاًشربة قسُ  2325ثبقس ٍ ٖسزي ثٗسي آى ٖ 50سز ضا ثِ ايب ِٞيب ٦ن هيٌ٧ين.
ًٟ200ط اًشربة هيكًَس → ًٟ200 ← 50 – 2325 + 50ط اًشربة هيكًَس
عثمِ تٌذي ؿذُ  :زض ايي ضٍـ ثطاي ًوًَِ گيطي ثهَضر ظيط ٖول هيٌ٧ين:

 زض ايي ضٍـ خبهِٗ اهبضي ثطاؾبؼ ي ٥هشٛيط ٌ٦شطلي ثِ َ kج ِ٣س٣ؿين هيكَز.
 ؾذؽ زض ّط َج ِ٣حدن ًؿجي اظ ٦ل خبهِٗ هكرم هيكَز.
 ثب اؾشٟبزُ اظ ٞطهَل يب خساٍل اهبضي حدن خبهِٗ آهبضي ( )nسٗييي هيكَز.

 ثب يطة حدن ًؿجي ّط َج ِ٣زض ( nحدن ًوًَِ ّط ٌث ) ِ٣يب  niهكرم هيكَز
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 زض ّط َج ni ِ٣ثِ ضٍـ سهبزٞي ؾبزُ يب هٌٓن ًوًَِ گيطي هيكَز.
هثبل ) اگط خبهِٗ اهبضي ٦بضٌ٦بى ؾبظهبًي ثِ سٗساز ًٟ 10000ط ثبقٌس ٍ ثرَاّين اظ دطؾكٌبهِ اؾشٟبزُ ٌ٦ين
ثب ٞطو هشٛيط ؾُح سحهيالر ثٌَٗاى هشٛيط ٌ٦شطلي ٍ زاضاي سَظيٕ ثهَضر ظيط ثبقس حدن ًوًَِ زض ّط َجِ٣
ضا سٗييي ٌ٦يس.
ni

حدن ًوًَِ زضّطَجِ٣
500 * 0.4  200
500 * 0.3  150

500 * 0.18  90
500 * 0.12  60

4000
 0.4
10000
3000
 0.3
10000
1800
 0.18
10000
1200
 0.12
10000

ؾُح سحهيالر

سٗساز ٦بضٌ٦بى زض ّطَجِ٣

اثشسايي

4000

ؾي٧ل

3000

زيذلن

1800

زاًكگبّي

1200

-

 ; 10000خوٕ

 500چَُض ثسؾز آهس؟ ٞطو هيٌ٧ين ثب اؾشٟبزُ اظ ٞطهَلْبيي ٢ ِ٦جال ًگٟشِ قس ٖسز  500ثسؾز اهسُ
ثبقس.
سٍؽ خَؿِ اي  :زض ايي ضٍـ ثطاؾبؼ ٖبهلي هثل دطاٌ٦سگي خٛطاٞيبيي  ،زؾشِ ثٌسي يب َٖاهل زيگط
خبهِٗ اهبضي ثِ ذَقِ ّبي هرشلٟي س٣ؿين ثٌسي قسُ اثشسا سٗسازي اظ ذَقِ ّب ثِ سهبز ٜاًشربة هيكَز ٍلي
ذَقِ ّب ؾطقوبضي هيكَز.
تٌذ د ) جوغ تٌذي  :زض ٢ؿوز خوٕ ثٌسي هَاضز ظيط ثبيس هكرم قَز :
 خبهِٗ اهبضي ثطهجٌبي هطظّبي اى چِ سٗطيٟي زاضز.

 ضٍـ هُبلِٗ خبهِٗ ؾطقوبض يبؾز يب ًوًَِ گيطي  .اگط ًوًَِ ٚيط سهبزٞي اؾز خبهِٗ ثطاؾبؼ
هحسٍزيشْب سٗطي( ٝهحسٍز )هيكَز ٍ اظ ضٍقْبي سَنيٟي اؾشٟبزُ قَز  ،زض ٚيط ايي نَضر ضٍـ ًوًَِ
گيطي سهبزٞي هكرم هيكَز.

 حدن ًوًَِ سهبزٞي ٍ ٞطهَل هطثٌَ ثِ آى سٗييي هيكَز .
ثٌس آذط :ضٍقْبي سدعيِ ٍ سحليل اَالٖبر قبهل -1 :ضٍقْبي سهبزٞي  -2 .هسل سح٣ي٢(١جال هُطح قس).

 -3 .ضٍقْبي ضايبًِ اي
)1ضٍقْبي اهبضي  :قبهل  -1ضٍقْبي سَنيٟي هثل خساٍل سَظيٕ ٞطاٍاًي ً ،وَزاضّب  ،قبذهْب ،
ّوجؿشگي ضگطؾيَى -2.ضٍقْبي سحليلي .
اگط اظ ضٍـ ؾطقوبضي ٍ ًوًَِ ٚيط سهبزٞي اؾشٟبزُ قَز  ٍ٣ٞاظ ضٍقْبي سَنيٟي اؾشٟبزُ هيكَز ٍ
اه٧بى ث٧بضگيطي ضٍقْبي اؾش٣طايي ٍخَز ًساضز .
ضٍقْبي سحليلي  -1 :آظهًَْبي دبيِ  – 2.آظهًَْبي انلي .
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)2هسل سح٣ي.١
)3ضٍقْبي ضايبًِ اي  :زض نَضسي  ِ٦اظ ًطم اٞعاض ذبني هثل ًطم اٞعاضّبي يب قجيِ ؾبظي يب سرههي
گطزاٍضي زازُ ّب اؾشٟبزُ قسُ ثبقس ثبيس ًوًَِ ًطم اٞعاض هطثََِ ٍ ٦بضثطز اى ش٦ط قَز ٍ يب اگط ثطًبهِ ذبني
ًَقشِ قسُ الگَضيشن يب چبضچَة اى سَييح زازُ قَز .

ًَقشِ زض سبثؿشبى  1390سَؾٍ ايي ثٌسُ ح٣يط هٌهَض ٦وبلي
اهيسٍاضم هَضز ٢جَل ٍا ٕ٢قَز
خْز زاًلَز ايي خعٍُ ثِ ٍثال ٨ظيط هطاخِٗ ٞطهبييس .
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