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چکیدُ
یىی اص ٔببحث ٔ ٟٓدس یىپبسچٍی اخضاء ص٘دیش ٜتأٔیٗٔ ،ذیشیت ٔٛخٛدیٞب است .تحمیمبت ٘طبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝذیشیت ٔٛخٛدی ص٘دیشٜ
تأٔیٗ دس ٔمبیس ٝبب ٔذیشیت ٔٛخٛدی ٔستمُ ٞشیه اص اخضاء ،وبسایی بیطتشی داسد .دس ایٗ ٔمبِ ٝیه ٔذَ ضبیٝسبصی بشای ٔسئّ ٝوٙتشَ
ٔٛخٛدی چٙذسغحی دس ص٘دیش ٜتأٔیٗ بب ٘شْافضاس اس٘ب ایدبد ضذ ٜاست .ص٘دیش ٜتأٔیٗ ٔٛسد ٘ظش ضبُٔ خشدٜفشٚشٔ ،شوض تٛصیغ ،تِٛیذوٙٙذٚ ٜ
تأٔیٗوٙٙذٔ ٜیببضذ .دس ایٗ ٔمبِ ٝبب فشض ایٙىٔ ٝذَ بٝصٛست چٙذٔحصِٛی  ٚبب اِٛٚیت ٔتفبٚت بیٗ ٔحصٛالت تطىیُ ضذ ٚ ٜپبسأتشٞبی
تمبضب ٛٔ ٚػذ تحٛیُ داسای ػذْ لغؼیت ٔیببضذٕٞ .چٙیٗ سیبست سفبسشدٞی  ٕٝٞسغٛح ب ٝغیش اص تِٛیذوٙٙذ )r,Q( ٜاست .تِٛیذوٙٙذٜ
ب ٝدِیُ ٔحذٚدیت فضبی ا٘ببس اص سیبست ( )r,Rاستفبدٔ ٜیو ٙذ .بب تٛخ ٝب ٝایٙى ٝص٘دیش ٜتأٔیٗ ٔٛسد ٘ظش داسٚیی است ،حذاوثشٕ٘ٛدٖ سغح
سشٚیس بٔ ٝطتشیبٖ اص إٞیت صیبدی بشخٛسداس است .بشای ٘طبٖ دادٖ وبسبشدی بٛدٖ ایٗ ٔذَ ،ص٘دیش ٜتأٔیٗ داسٚسبصی ثبٔٗ ٔطٟذ بٝػٛٙاٖ
ٔغبِؼٛٔ ٝسدی ٔٛسد تحمیك لشاسٌشفت ٝاست.

ٍاصُّای کلیدیٔ :ذیشیت ص٘دیش ٜتأٔیٗٔ ،ذیشیت ٔٛخٛدی چٙذسغحی ،بٟیٝٙسبصی بشٔبٙبی ضبیٝسبصی
 -1هقدهِ
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صیبدی اص خّٕ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ،وٙتشَ ٔٛخٛدی ،تِٛیذ ،تٛصیغ
 ٚغیشٔ ٜغشح است.
بب تٛخ ٝایٙىٕٛٞ ٝاس ٜایدبد تٛاصٖ بیٗ حذالُسبصی
سغح ٔٛخٛدی  ٚحذاوثشسبصی سغح خذٔت بٔ ٝطتشیبٖ
یىی اص ٔسبئُ تصٕیٌٓیشی اسبسی دس ٔذیشیت ٔٛخٛدیٞب
ٔیببضذ ،تٛسؼ ٝایٗ سٚیىشد ب ٝص٘دیش ٜتأٔیٗ ببػث ضذ ٜتب
ٔذیشیت ٔٛخٛدی ص٘دیش ٜتأٔیٗ ٘یض خضء ٔسبئُ حیبتی
ػّٕیبت ص٘دیش ٜتأٔیٗ لشاس ٌیشدٛٔ .خٛدیٞب ٔؼٕٛالً بیٗ
 20تب  60دسصذ وُ داساییٞبی یه ضشوت سا تطىیُ
ٔیدٙٞذ ،بٙببشایٗ سیبستٞبی ٔذیشیت ٔٛخٛدی ٘مص وّیذی
دس تؼییٗ ٔٛفمیت یه سبصٔبٖ داس٘ذ]ٛٔ .[3خٛدیٞب دس
وُ یه ضبى ٝص٘دیش ٜتأٔیٗ ب ٝاضىبَ  ٚدالیُ ٔتفبٚتی
ٍٟ٘ذاسی ٔیض٘ٛذ] .[4ػذْ ٕٞبٍٙٞی دس ٔذیشیت ٔٛخٛدی
دس وُ یه ص٘دیش ٜتأٔیٗ ٔٙدش ب ٝایدبد اثش ضالق چشٔی
ٔیضٛد .ایٗ ٔٛضٛع بٔ ٝؼٙبی تٛسْ تغییشپزیشی تمبضبٞب دس
سغٛح ببالدستی ٔیضٛد .اثش ضالق چشٔی ٔٙدش ب ٝدسٌیشضذٖ
سشٔبی ٝدس ٔٛخٛدیٞب ،وبٞص دسآٔذ ،حُٕ ٘ ٚمُ ٘بوبسآٔذ،

ٔذیشیت ص٘دیش ٜتأٔیٗ ضبُٔ یه سٚیىشد یىپبسچ ٝبشای
بش٘بٔٝسیضی  ٚوٙتشَ خشیبٖ ٔٛاد  ٚاعالػبت اص تأٔیٗوٙٙذٜ
تب ٔطتشی ٟ٘بیی است  ٚببػث ایدبد ٔضیت سلببتی بشای
سبصٔبٖٞب ٔیضٛد] .[1اػضبی یه ص٘دیش ٜتأٔیٗ ب ٝچٙذ
ٌش ٜٚوّی ضبُٔ تأٔیٗوٙٙذٌبٖ ،تِٛیذوٙٙذٌبٖ ،ا٘ببسٞب،
خشدٜفشٚضبٖ ،سیستٓٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ٔ ٚطتشیبٖ تمسیٓ
ٔیض٘ٛذ] .[2دس ٚالغ ٔدٕٛػٝای اص سٚیىشدٞب دس ٔذیشیت
ص٘دیش ٜتأٔیٗ ببػث ٕٞبٍٙٞی  ٚیىپبسچٍی ایٗ اػضبء
ٔیض٘ٛذ .دس ٔغبِؼبت ٔشبٛط ب ٝص٘دیش ٜتأٔیٗ حٛصٜٞبی

 -*1وبسضٙبس اسضذ ٟٔٙذسی صٙبیغ ،داسٚسبصی ثبٔٗ ٔطٟذ ،دا٘طٍبٜ
فشدٚسی ٔطٟذٛ٘ ،یسٙذ ٜپبسخٍ ،ٛپست اِىتش٘ٚیه:
٘ ،ma.erfanian@yahoo.comطب٘یٔ :طٟذ ،ویّٔٛتش  15بضسٌشاٜ
آسیبیی
 -2وبسضٙبس اسضذ ٟٔٙذسی صٙبیغٔ ،ذیش ٟٔٙذسی صٙبیغٚ ،احذ
بیٗإُِّ دا٘طٍب ٜفشدٚسی ٔطٟذ ،داسٚسبصی ثبٔٗ ٔطٟذ ،پست
اِىتش٘ٚیهjbayani@gmail.com :
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ٕٞبٖعٛسو ٝدس ضىُ (٘ )1طبٖداد ٜضذ ٜاػضبی ص٘دیش ٜتأٔیٗ
ٔٛسد ٘ظش ضبُٔ یه تأٔیٗوٙٙذ ،ٜیه تِٛیذوٙٙذ ،ٜیه ٔشوض
پخص  ٚیه خشدٜفشٚش است .خشدٜفشٚش دس پبییٗتشیٗ
سغح ،بب تمبضبی ٔطتشیبٖ ٔٛاخ ٝاست  ٚاص سیبست
بشای وٙتشَ ٔٛخٛدی خٛد استفبدٔ ٜیوٙذ .دس ِحظٚ ٝسٚد
یه تمبضب ،چٙب٘چٛٔ ٝخٛدی دس دست خشدٜفشٚش اص تمبضبی
ٔطتشی وٕتش ٘ببضذ ،بالفبصّ ٝپبسخٍٛیی ٔیضٛد  ٚدس غیش
ایٗصٛست فشٚش اص دست خٛاٞذ سفتٔ .شٚس سغح ٔٛخٛدی
خشدٜفشٚش بٝصٛست دائٓ ا٘دبْ ٔیٌیشد ٞ ٚش ِحظٝ
ٔٛلؼیت ٔٛخٛدی ب ٝسغح بشسذ بٔ ٝیضاٖ ثببت بٝ
تٛصیغوٙٙذ ٜسفبسش دادٔ ٜیضٛد .اٌش تٛصیغوٙٙذٔ ٜیضاٖ
وبالی ٔٛسد ٘یبص خشدٜفشٚش سا داضت ٝببضذ ،صٔبٖ تحٛیُ
فمظ ضبُٔ صٔبٖ حُٕ ٘ ٚمُ خٛاٞذ بٛد دس غیش ایٗ صٛست
بٔ ٝیضاٖ اختالف تمبضبی خشدٜفشٚش ٛٔ ٚخٛدی دس دست
تٛصیغوٙٙذ ،ٜوٕبٛد اص ٘ٛع پسافت دس سیستٓ ببلی ٔیٔب٘ذ.
بشای تٛصیغوٙٙذ ٜاص سیبست ٔطبب ٝخشدٜفشٚش ٘یض استفبدٜ
ٔیضٛد .تمبضبی ٔشبٛط ب ٝتٛصیغوٙٙذ ٜاص تِٛیذوٙٙذٜای
تأٔیٗ ٔیضٛد و ٝداسای ٔحذٚدیت ظشفیت ا٘ببسش ٔحصَٛ
بشای وٙتشَ
ٟ٘بیی است .بٕٞ ٝیٗ دِیُ اص سیبست
ٔٛخٛدی آٖ استفبدٔ ٜیضٛد .دس ایٗ سیبست ٔیضاٖ سفبسش
تب سمف أىبٖپزیش است .اٌش تمبضبی تٛصیغوٙٙذ ٜبب
ٔٛخٛدی دس دست ا٘ببس ٔحصٟ٘ َٛبیی بشآٚسد ٜضٛد ،صٔبٖ
تحٛیُ فمظ ضبُٔ صٔبٖ حُٕ اص تِٛیذوٙٙذ ٜب ٝتٛصیغوٙٙذٜ
است دس غیش ایٗصٛست ٔذت صٔبٖ تِٛیذ ٘یض ب ٝآٖ اضبفٝ
ٔیضٛد .وٕبٛد ٔٛخٛدی دس سغح تِٛیذوٙٙذ٘ ٜیض بٝصٛست
پسافت است .بشای تِٛیذ ٔحصٟ٘ َٛبیی اص ٔٛاد اِٚیٛٔ ٝخٛد
دس ا٘ببس ٔٛاد اِٚی ٝتِٛیذوٙٙذ ٜاستفبدٔ ٜیضٛد بٝصٛستیوٝ
بشای ٞش ٚاحذ ٔحص َٛب ٝیه ٚاحذ اص ٔٛخٛدی ٔٛاد اِٚیٝ
٘یبص است .ایٗ سیستٓ تِٛیذ دس ٔؼشض خشابیٞب  ٚتٛلفبتی
لشاس داسد و ٝبٝصٛست تصبدفی اتفبق ٔیافتذ .سیستٓ تِٛیذ
دس ایٗ ٔذَ ٔحصٛالت سا دس ا٘ذاص ٜا٘ببضتٞٝبی یه ٚاحذی
تِٛیذ ٔیوٙذ ٕٞ ٚچٙیٗ اٌش ٔٛاد اِٚی ٝب ٝا٘ذاص ٜوبفی بشای
تِٛیذ ٔٛخٛد ٘ببضذٙٔ ،دش ب ٝتٛلف تِٛیذ ٔیضٛدٛٔ .اد
اِٚی ٝاص تأٔیٗوٙٙذٜای خشیذاسی ٔیضٛد وٞ ٝیچ ٔحذٚدیتی
دس تأٔیٗ ٔٛاد اِٚی ٝبشای ایٗ سیستٓ ٘ذاسد.

خغب دس صٔبٖبٙذی تِٛیذ  ٚسغح خذٔت ضؼیف بٔ ٝطتشیبٖ
ٔیضٛد] .[5ػالٜٚبش ٔببحث یىپبسچٝسبصی ،ضشایظػذْلغؼیت
پبسأتشٞب  ٚضشایظ سیستٓ ٔٙدش ب ٝپیچیذٜضذٖ ٔذَسبصی
سیستٓٞبی ٔٛخٛدی چٙذسغحی ضذ ٜاست.
بب تٛخ ٝب ٝایٙى ٝتؼذاد اخضایی و ٝببیذ بب یىذیٍش ٕٞبًٙٞ
ض٘ٛذ ٘سبتبً صیبد ٞستٙذٔ ،ذیشیت ٔٛخٛدی دس ص٘دیش ٜتأٔیٗ
چٙذسغحی إٞیت صیبدی یبفت ٝاست .ػذْ لغؼیت تمبضب،
ٔٛػذ تحٛیُ ،صٔبٖ تِٛیذ ،لیٕت ٔحصٛالتٞ ،ضیٞٝٙب  ٚغیشٜ
٘یض ٔٙدش ب ٝپیچیذٜضذٖ ٔذیشیت ٔٛخٛدی بیٗ سغٛح
ٔختّف تِٛیذ ٔیضٛد].[5
یىی اص اِٚیٗ تحمیمبت ا٘دبْ ضذ ٜدس صٔیٔ ٝٙذیشیت
ٔٛخٛدی چٙذسغحی تٛسظ والسن  ٚاسىبسف [6]1ا٘دبْ
ضذٜاست .آٟ٘ب یه ٔذَ ٔٛخٛدی د ٚسغحی بش ٔبٙبی
 ،بٝ
اسائ ٝداد٘ذ  ٚبب فشض
سیبست
بٟیٝٙسبصی پبسأتشٞبی ٔشبٛط ب ٝایٗ ٔذَ پشداختٙذ.
سب٘دبیٕٞ ٚ 2ىبساٖ ] ،[7یه ٔذَ تشویبی ٔشٚس دائٓ –
دٚسٜای بشای ٔسئّٝای بب یه تٛصیغوٙٙذ ٚ ٜچٙذ خشدٜفشٚش
اسائ ٝداد٘ذ.
3
خبی  ٚطا [8] ٚیه سیستٓ ٔٛخٛدی چٙذسغحی بب
ٞذف بٟیٝٙسبصی سغح وُ ٔٛخٛدی دس وُ ضبى ٝص٘دیشٜ
تأٔیٗ  ٚبذ ٖٚدس٘ظش ٌشفتٗ ٞضیٛٔ ٝٙخٛدی اسائ ٝداد٘ذ.
پبتیُٕٞ ٚ 4ىبساٖ] [9یه ٔذَ چٙذسغحی بب ایٗ فشض وٝ
خشدٜفشٚضبٖ بب یىذیٍش استببط داس٘ذ اسائ ٝوشد٘ذ .دس ٔذَ
آٟ٘ب چٙب٘چ ٝیه خشدٜفشٚش ب ٝسفبسش ٔدذد ٘یبص داضت
ببضذ ،ابتذا ٔٛخٛدی خشدٜفشٚش دیٍش سا بشسسی وشد ٚ ٜاٌش
بشای بشآٚسدٖ تمبضب وبفی بٛد اص ٕٞبٖ ٔٛخٛدی استفبدٜ
ٔیوٙذ ،دس غیش ایٗصٛست تمبضبی خٛد سا ب ٝسغح ببالدستی
اسسبَ ٔیٕ٘بیٙذ .آٟ٘ب ٘طبٖ دادٖ عبك ایٗ سیبست ،وٕبٛد
ب ٝدِیُ فشٚش اصدست سفت ٝدس وُ ضبى ٝدس ٔمبیس ٝبب
حبِتی و ٝاستببط بیٗ فشٚضٙذٌبٖ ٘یست وبٞص ٔییببذ.
بشای ٔغبِؼ ٝبیطتش دس ایٗ حٛص ٜبٔ ٝمبالت ٔشٚسی و ٝدس
ٔٙببغ ] [10] ٚ [3آٔذٔ ٜشاخؼ ٝوٙیذ.
 -2تعزیف هدل ٍ فزضیات
دس ایٗ ٔمبِ ٝیه ٔذَ ٔٛخٛدی چٙذسغحی بب فشض
ػذْلغؼیت تمبضبٛٔ ،ػذ تحٛیُ  ٚصٔبٖ تِٛیذ اسائ ٝضذ ٜاست.

1- Clarck & Scarf
2- Sanjay
3- Wan & Zhao
4- Patil
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(بیٕبساٖ) ب ٝدالیّی اص خّٕ ٝپی٘ٛذ وّی ،ٝفٛت یب تغییش
دسٔبٖ
ضیٜٛ
بٝصٛست غیشلغؼی (تٛصیغ احتٕبِی) دس ٘ظش ٌشفت ٝضذٜ
است .صٔبٖ حُٕ اص تأٔیٗوٙٙذ ٜتب تِٛیذوٙٙذ ٜداسای تٛصیغ
٘شٔبَ بب ٔیبٍ٘یٗ  ٚ 3ا٘حشاف استب٘ذاسد ٔ 1ب ٚ ٜصٔبٖ حُٕ
دس سغٛح پبییٗدستی ،تٛصیغ یىٛٙاخت بیٗ  10اِی 20
سٚص داسد .دس سیستٓ تِٛیذی صٔبٖ تب ٚلٛع خشابی تٛصیغ
ٕ٘بیی بب ٔیبٍ٘یٗ  6سبػت ٔ ٚذت تؼٕیش ٘یض تٛصیغ ٕ٘بیی بب
ٔیبٍ٘یٗ 20دلیم ٝداسد .دس ادأٔ ٝذَ ایدبد ضذ ٜدس ٘شْافضاس
 Arenaبشای ٞش یه اص سغٛح ص٘دیش ٜتأٔیٗ ٘طبٖ دادٜ
ضذ ٜاست.

دس ایٗ ٔذَ تٕبْ پبسأتشٞب اص خّٕ ٝصٔبٖ حُٕ ٔٛاد ٚ
ٔحصٟ٘ َٛبیی بیٗ سغٛح ٔختّف ،صٔبٖ تِٛیذ  ٚخشیبٖ
تمبضب ٔبٞیت احتٕبِی داضت ٚ ٝسیستٓ تِٛیذ بٝصٛست
تصبدفی دچبس خشابی ٔیضٛد .اص دیٍش فشضیبت ایٗ ٔذَ وٝ
ٔٙدش ب ٝتٛسؼٔ ٝذَٞبی لبّی ضذ ٜایٗ است ؤ ٝذَ بٝعٛس
چٙذٔحصِٛی ٕٞشا ٜبب اِٛٚیت ٘ببشابش دس تأٔیٗ آٟ٘ب ٔیببضذ.
ب ٝایٗ ٔؼٙب و ٝو ٝاٌش چٙذ ٔحص َٛدس یه صٔبٖ ب٘ ٝمغٝ
سفبسش سسیذ ٜببضٙذ ،اِٛٚیت بشخی ٔحصٛالت ٘سبت بٝ
سبیش ٔحصٛالت بیطتش بٛد ٚ ٜالصْ است و ٝابتذا آٖ الالْ
تذاسن دیذ ٜضٛد.
دس ایٗ ٔذَ ٘مغ ٝسفبسش ٔ ٚیضاٖ سفبسش ٞشیه اص
سغٛح ایٗ ص٘دیش ٜتأٔیٗ ب٘ ٝحٛی تؼییٗ خٛاٞذ ضذ و ٝبب
حذالُ ٞضی ،ٝٙسغح خذٔت بٔ ٝطتشیبٖ حذاوثش ضٛد .ایٗ
ٔذَ بب استفبد ٜاص ٘شْافضاس  Arenaضبیٝسبصی  ٚبب لببّیت
 OptQuestدس ایٗ ٘شْافضاس بٟیٝٙسبصی ضذ ٜاست.

 -3-1هدلساسی

ٔذَ ایدبد ضذ ٜبب استفبد ٜاص ٘شْافضاس اس٘ب ایدبد ضذٚ ٜ
ضبُٔ پٙح لسٕت ٔختّف بشای ٞشیه اص اػضبی ایٗ ص٘دیشٜ
تأٔیٗ ٔیببضذ .ضىُ ( )2لسٕتٞبی ٔختّف ایٗ ٔذَ سا
٘طبٖ ٔیدٞذ .اِٚیٗ لسٕت ٔشبٛط ب ٝوٙتشَ ٔٛخٛدی
خشدٜفشٚش است .دس ایٗ بخص خشیبٖ تمبضب ایدبد ضذ،ٜ
پبسخٍٛیی ب ٝتمبضب ٕٞ ٚچٙیٗ دس صٛست ِض ،ْٚصذٚس
سفبسش اص تٛصیغوٙٙذ ٜدس ایٗ بخص اص ٔذَ ا٘دبْ ٔیضٛد.
دس ایٗ لسٕت دٛ٘ ٚع تمبضب ٚاسد ایٗ سیستٓ ضذ ٚ ٜبؼذ
اص بشسسی سغح ٔٛخٛدی دس دست ،سغح ٔٛخٛدی ٕٞ ٚچٙیٗ
ٔٛلؼیت ٔٛخٛدی بشسسی ٔیضٛد .دس ادأ ٝبب ٔمبیسٝ
ٔٛلؼیت ٔٛخٛدی بب ٘مغ ٝسفبسش ٔدذدِ ،ض ْٚسفبسش بٝ
تٛصیغوٙٙذ ٜبشسسی ٔیضٛد.

 -3هطالعِ هَردی
سیستٓ ضشح داد ٜضذ ٜدس لسٕت لبُٔ ،شبٛط ب ٝفشضیبت
ٔ ٚالحظبت ٔشبٛط ب ٝضشوت داسٚسبصی ثبٔٗ ٔطٟذ ٔیببضذ.
ایٗ ضشوت یىی اص بضسيتشیٗ تِٛیذوٙٙذٜٞبی داسٞٚبی
تضسیمی دس وطٛس است و ٝیىی اص ٔحصٛالت ساٞبشدی آٖ
دیبِیض صفبلی است .بب تٛخ ٝب ٝا٘حصبسی بٛدٖ تِٛیذ دیبِیض
صفبلی دس وطٛس ،تأٔیٗ  ٚتٛصیغ ایٗ ٔحص َٛدس اِٛٚیت
بیطتشی ٘سبت ب ٝسبیش ٔحصٛالت لشاس داسدٞ .ذف تؼییٗ
سیبست بٟی ٝٙوٙتشَ ٔٛخٛدی دس ص٘دیش ٜتأٔیٗ ایٗ ضشوت
است .الصْ ب ٝروش استٛٔ ،اد اِٚیٔ ٝشبٛط بٔ ٝحصَٛ
دیبِیض صفبلی اص تأٔیٗوٙٙذٜای بب ظشفیت ٘بٔحذٚد  ٚاص
خبسج اص وطٛس تٟیٔ ٝیضٛد .تِٛیذوٙٙذ ٜدس فضبی ا٘ببسش
ٔحذٚدیت داسد ،تٛصیغوٙٙذ ٜضشوت پخطی است و ٝبٝ
سبیش پخصوٙٙذٜٞبی ٔحّی ب ٝػٛٙاٖ خشدٜفشٚضبٖ
ٔحص َٛسا تحٛیُ ٔیدٞذٕٞ .چٙیٗ تمبضبی ٔطتشیبٖ
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لسٕت دیٍش ٔذَ ٔشبٛط ب ٝوٙتشَ ٔٛخٛدی ا٘بابس ٔاٛاد
اِٚی ٝسا ٘طبٖ ٔیدٞذ .دس ایٗ لسٕت ٔصاشف ٔاٛاد اِٚیاٚ ٝ
تِٛیذ ٔحصٟ٘ َٛبیی ٔذیشیت ٔیضٛد .لسٕت ٟ٘بیی ٔشبٛط
ب ٝتأٔیٗ وٙٙذ ٜاِٚیا ٝایاٗ سیساتٓ اسات وا ٝباذٞ ٖٚایچ
ٔحذٚدیتی أىبٖ تحٛیُ ٔٛاد اِٚی ٝب ٝسیساتٓ تِٛیاذی سا
داسد .دس ایٗ لسٕت تأٔیٗ ٔٛاد ٔٛسد ٘یبص تِٛیذ ،اسسبَ ٔٛاد
اِٚی ٝبٔ ٝشحّ ٝپبییٗدستی  ٚبٝسٚصسسب٘ی ساغح ٔٛخاٛدی
ٔٛاد اِٚی ٝدس بخص تِٛیذ دس ایٗ لسٕت اص ٔذَ ا٘دبْ ٔیٌیشد.
بب تٛخ ٝب ٝایٙى ٝظشفیت تأٔیٗوٙٙذ٘ ٜبٔحذٚد فاشض ضاذٜ
است ،تأخیش دس اسسبَ سفبسضبت فماظ ضابُٔ صٔابٖ حٕاُ
ٔٛاد اِٚیٔ ٝیضٛد .دس تٕبْ سغٛح فٛق ،فاشض ٔشباٛط باٝ
اِٛٚیت ٔحص٘ 1 َٛسبت بٔ ٝحص 2 َٛسػبیت ضاذ ٜاسات.

لسٕت دٔ ْٚشبٛط ب ٝوٙتشَ ٔٛخٛدی بخص تٛصیغوٙٙذٜ
است .دس لسٕت ٔشبٛط ب ٝتٛصیغوٙٙذ ٜصٔب٘ی و ٝسفبسضی
اص سٕت خشدٜفشٚش اسسبَ ٔیضٛد ،ابتذا اِٛٚیت ٔحصَٛ
بشسسیضذ ٚ ٜسپس الذاْ ب ٝپبسخٌٛیی ب ٝتمبضبی خشدٜفشٚش
ٔیضٛد .ػالٜٚبش پبسخٌٛیی ب ٝتمبضبی خشدٜفشٚشِ ،ضْٚ
سفبسش بٔ ٝشحّ ٝببالدستی (ا٘ببس ٔحصٟ٘ َٛبیی) دس ایٗ
سغح ا٘دبْ ٔیضٛد .دس لسٕت ٔشبٛط ب ٝا٘ببس ٔحصٟ٘ َٛبیی
ػالٜٚبش پبسخٌٛیی ب ٝتمبضبی تٛصیغوٙٙذ ،ٜبٝسٚصسسب٘ی سغح
ٔٛخٛدی تٛصیغوٙٙذٕٞ ٚ ٜچٙیٗ تصٕیٌٓیشی دس ٔٛسد تِٛیذ
٘یض ا٘دبْ ٔیٌیشد.

شکل ( :)2هدل ایجاد شدُ در ارًا
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 ًتایج-4
 ٔیضاٖ سفبسشٚ  سفبسشٝ تؼییٗ ٘مغ،َذف اص ایٗ ٔذٞ
ٝی است وٛ ٘حٝسد ٘ظش بٛٔ ٗتأٔیٜش سغح اص ص٘دیشٞ دس
،دیٛخٛٔ ذاسیٍٟ٘ بیٞٝٙضیٞ عٕٛبش حذالُسبصی ٔدٜٚػال
 ٔطتشیبٖ بیطتش اصٝ سغح خذٔت ب،یٞ سفبسشدٚ دٛوٕب
ٜسبصی ا٘دبْ ضذٝٙیٟ بٝ) ٘تید3( داسٕٛ٘ .دٛ دسصذ ض95
شٞ  بشایٜدست آٔذٝ) ٘تبیح ب4( ُ ضىٚ OptQuest سظٛت
.ذٞبی ٔذَ سا ٘طبٖ ٔیدٞیه اص ٔتغیش
 جوعبٌدی-5
/ِیذٛذسغحی تٙ چ،ِیٛذٔحصٙ یه ٔذَ چِٝدس ایٗ ٔمب
یت دسِٛٚد اٛخٚ ٚ دی بب فشض ػذْ لغؼیت تمبضبٛخٛٔ
ٚ ِیذٛالت بب دس ٘ظش ٌشفتٗ خشابی سیستٓ تٛتأٔیٗ ٔحص
ذف تؼییٗ ٘مبطٞ . استٜ ضذٝیُ اسائٛػذْ لغؼیت صٔبٖ تح
ای استٌٝ٘ٛ ٝ بٜشسغح اص ص٘دیشٞ  ٔیضاٖ سفبسشٚ سفبسش
ب دسٞٝٙضیٞ عٕٛ ٔدٚ  دسصذ95  سغح خذٔت بیطتش اصٝو
ٚ َدٖ ٔذٛ غیشخغی بٝ بٝخٛ بب ت.د ببضذٛحذالُ ٔمذاس خ
سبصی بشٝٙیٟیىشد بٚ س،بی دلیكٞشٚپیچیذٌی حُ آٖ بب س
. استٜسبصی بشای حُ ایٗ ٔذَ ا٘تخبة ضذٝبی ضبیٙٔب
سبصیٝٙیٟس بٛظٙٔٝیٗ بٕٙچٞ ٚ ٘شْافضاس اس٘ب بشای ٔذَسبصی
د دسٛخٛٔ OptQuest بی تصٕیٓ ایٗ ٔذَ اص لببّیتٞٔتغیش
ٝ ٘مغٚ  است تب ٔیضاٖ سفبسشٜ ضذٜایٗ ٘شْافضاس استفبد
.دست آیذٝ بٜح ایٗ ص٘دیشٛش یه اص سغٞ سفبسش دس
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