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 : تطكش ٍ قذسداًي

پؽاظؾتبیفحضطتحك،قبیؿتٝاؾتاظاؾبتیسضإٞٙبیٌطا٘مسضْرٙبةآلبیبٖزوتط

.ػجساِطؾَٛلبؾٕیٚزوتطٔیطحؿیٗٔٛؾٛیتمسیطٚتكىطثؼُٕآٚضْ

ٖ٘بٔٝرٙبةآلبیزوتطحؿیٗضاغفطاؾتبزفطٞیرتٝٚثعٌٛاضثٛزٜا٘سٚثسٖٚوٕه ٔكبٚضایٗپبیب

الظْاؾتذبضؼب٘ٝٚذبقؼب٘ٝاظایكبٖ.ٚضإٞٙبییٞبیاضظ٘سٜایكبٖایٗٔٛرعثٝحٕطٕ٘ی٘كؿت

.تمسیطٚتكىطٕ٘بیٓ
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 چكیدى

ـٞبیٔغطحزضتحّیُفمطػالٜٚثطایٙىٝتهثؼسیٞؿتٙسیؼٙیتٟٙبثٝیهٕ٘بیٙسٜاظفمطاضربع ضٚ

ثطایضفغایٗزٚ.زاض٘س،رٕؼیتضا٘یعثٝوٕهذظفمطثٝزٚٔزٕٛػٝفمیطٚغیطفمیطتمؿیٓٔیوٙٙس

ٔحسٚزیتاحتیبداؾتوٝضٚیىطزیپیساوٙیٓوٝاٚاللبثّیتتحّیُٚیػٌیٞبیغیطٔبِیؾٟیٓزضٔفْٟٛ

ایٗتٛا٘بییزض.ثبقس(ثٝربیٔٙغكزٚاضظقی)فمطضازاقتٝثبقسٕٚٞعٔبٖتٛاْثبیهؾبذتبضچٙساضظقی

رٟتا٘ساظٌٜیطیفمطچٙسثؼسیاظتؼٕیٓضٚیىطزانُٔٛضٛػی. ؾبذتبضضیبضیٔٙغكفبظیزیسٜقس

ٝٞبیفبظیاؾتفبزٜٔیوٙیٓ ثباؾتفبزٜاظزازٜٞبیٞعیٙٝٚزضآٔسذب٘ٛاضثطایٔٙبعك.ثطایحبِتٔزٕٛػ

ْافعاضی1392قٟطیزضؾبَ قبذمفمطچٙسثؼسیثبزض٘ظطٌطفتٗاثؼبزSTATAٚزضٔحیظ٘ط

.زضآٔس،ٔؿىٗ،ثٟساقت،آٔٛظـ،زاضاییٚٔبِىیتوبالٞبیثبزٚاْٚاٚلبتفطاغتٔحبؾجٝقسٜاؾت

ٝٞبیایٗٔغبِؼٝ٘كبٖٔیزٞسوٝزضثیٗاثؼبزفمط،تّٕهوبالٞبیضطٚضی،ثٟساقتٚؾالٔت، یبفت

تؿٟیالتظ٘سٌیٚآٔٛظـوٛزوبٖزاضایثیفتطیٗٚظٖٚزضرٝإٞیتزضایزبزقبذمفمطچٙسثؼسی

ٚتّٕهذٛزضٚ(%12)،ؾطا٘ٝٔؿبحت(%12)،٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت(%13)آٔٛظـثعضٌؿبالٖ.ٞؿتٙس

%14قبذمفمطچٙسثؼسیزضٔٙبعكقٟطیایطاٖ.ثیفتطیٗؾٟٓضازضایزبزفمطچٙسثؼسیزاض٘س%12ثب

.ثسؾتآٔسٜاؾت

ُ ّبي كليذي  .فمطچٙسثؼسی،ٔٙغكفبظی،ضٚیىطزفبظیٚٔغّك،ضٚیىطزفبظیٚ٘ؿجی: ٍاط
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  پػٚٞفاتیوُ

 هقذهِ 1

ثٙبثطایٗ.فمطٚضؼیتیاؾتوٝرٛأغٔرتّفثكطیزضاػهبضٌٛ٘بٖ٘ٛاظآٖٔتبحطثٛزٜا٘س

ٝضیعیرٟتوبٞففمطیهٔؿّٟٝٔٓثطایثؿیبضیاظوكٛضٞبتّمیٔیقٛز قٙبذت.ثط٘بٔ

تٟسیسٞبٚػٛالتفمطٔؿتّعْقٙبذتاثؼبزآٖٚٔكرموطزٖضٚ٘ساحتٕبِیاؾتوٝٔٛرت

اظایٗضٚعجیؼتبیهؾٛأَٟٓثطایپػٚٞكٍطاٖزضػطنٝ.پیكطفتٚتؼٕیكفمطٔیقٛز

ٌٓیطاٖالتهبزیایٗاؾتوٝ چٍٛ٘ٝؾغحفمطزضیهربٔؼٝ:التهبزی،ؾیبؾتٌصاضاٖٚتهٕی

ضاا٘ساظٌٜیطیوٙیٓ؟

قٙبؾبییافطاز-1:ٔؿئّٝا٘ساظٌٜیطیفمطضاثٝزٚثرفتمؿیٓوطز1976زضؾبَآٔبضتیبؾٗ

.ذالنٝوطزٖٚیػٌیٞبیافطازفمیطثٝیهقبذموّیوٝٔیعاٖفمطضاثیبٖٔیوٙس-2فمیطٚ

زضٚالغیهقرمفمیط.ػٕستبثطایحُٔؿئّٝاَٚاظضٚـفمطزضآٔسیاؾتفبزٜقسٜاؾت

زضؾبَ"ؾٗ"زضٔٛضزثرفزْٚ.ٌفتٝٔیقٛزٞطٌبٜزضأساٚاظذظفمطوٕتطثبقس

٘ؿجتاقربنیوٝزضآٔسآٟ٘بوٕتطاظذظ)زٚا٘تمبزاظقبذمٞبی٘ؿجتؾطقٕبضفمط1976

٘ؿجتتفبضُذظفمطاظٔیبٍ٘یٗزضآٔسافطاز)ٚ٘ؿجتقىبفزضآٔسی(فمطاؾتثٝوُافطاز

ثٝایٗزِیُوٝآٟ٘بتحتثبظتٛظیغزضآٔسثیٗزٚ٘فطفمیطثسٖٚ.زاقتٝاؾت(فمیطثٝذظفمط

ٕٞچٙیٗاٌطیهفطزفمیطثٝزِیُوبٞفزضزضآٔسـ،فمیطتطثكٛز٘ؿجت.تغییطثبلیٔیٔب٘ٙس

یهثبٔغطحؾبذتٗیهضٚیىطزانُٔٛضٛػی"ؾٗ".ؾطقٕبضفمطثسٖٚتغیطثبلیٔیٔب٘س

ٝتطاظقبذمفمطایزبزوطز (2001چبوطاٚاضتی)تهٛیطپیكطفت

                                                 

 

Amartya Sen-1 

Axiomatic 
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  پػٚٞفاتیوُ

ثبایٗحبَٔفْٟٛضفبٜیبفمطیهٔفْٟٛچٙسثؼسیاؾتٚثٙبثطایٗ٘جبیساٖضاتٟٙبثٝٚیػٌیٞبیپِٛی

زضٚالغثطایتٛنیفربٔؼیاظفمطٔٙبؾتاؾتوٝٚیػٌیٞبیٔب٘ٙسٚضؼیتٔؿىٗ،.ٚاثؿتٝوٙیٓ

ثبایٗٚرٛزثیكتط.ثٟساقت،ؾغحؾٛاز،زاضاییٚزیٍطٚیػٌیٞبیٔكرموٙٙسٜضفبٜضازض٘ظطزاقت

ـٞبیٔغطحزضتحّیُفمطػالٜٚثطاایٙىٝتهثؼسیٞؿتٙسیؼٙیتٟٙبثٝیهٕ٘بیٙسٜاظفمطاضربع ضٚ

ثطایضفغایٗزٚ.زاض٘س،رٕؼیتضا٘یعثٝوٕهذظفمطثٝزٚٔزٕٛػٝفمیطٚغیطفمیطتمؿیٓٔیوٙٙس

ٔحسٚزیتاحتیبداؾتوٝضٚیىطزیپیساوٙیٓوٝاٚاللبثّیتتحّیُٚیػٌیٞبیغیطٔبِیؾٟیٓزضٔفْٟٛ

ایٗتٛا٘بییزض.ثبقس(ثٝربیٔٙغكزٚاضظقی)فمطضازاقتٝثبقسٕٚٞعٔبٖتٛاْثبیهؾبذتبضچٙساضظقی

ٝٞبیفبظیزضوٙبضتكریمذب٘ٛاضٞبیثب.ؾبذتبضضیبضیٔٙغكفبظیزیسٜقس ثباؾتفبزٜاظٔزٕٛػ

.ٔحطٚٔیتثبال،ذب٘ٛاضٞبیثبٔحطٚٔیت٘ؿجتبپبییٗضا٘یعقٙبؾبییٕ٘ٛز  

 

یىیاظاِٚیٗتالقٟبثطایا٘ساظٌٜیطیفمطچٙسثؼسیزضضیهچبضچٛةچٙسثؼسیثباِٟبْاظ

ٝٞبیفبظیتٛؾظؾطیِٛیٚظا٘ی ایٗضٚـزضؾبَ.اضائٝقس1990زضؾبَ٘ظطیٝٔزٕٛػ

ٔكٟٛض(TFR)ثٝضٚیىطزیوٝأطٚظٜثٝضٚیىطزفبظیوّیٚ٘ؿجیتٛؾظچّیِٕٚی1995

ٞطزٚایٗضٚیىطزٞبتٛؾظثؿیبضیاظپعٚٞكٍطاٖثطایا٘ساظٌٜیطیفمطٚ.اؾتتٛؾؼٝپیساوطز

.پٛیبییاٖثىبضٌطفتٝقسٜا٘س

یىیاظٔؿبئُرسیوٝزضثىبضٌیطیضٚـٞبیچٙسثؼسیثطایا٘ساظٌٜیطیفمطایزبزٔیقٛز

زض.ایٗاؾتوٝثطذیاظٚیػٌیٞبیٔٛضزاؾتفبزٜٕٔىٗاؾتٞٓثؿتٍیثبٞٓزاقتٝثبقٙس

                                                 

 

Cerioli and Zani -1 

- Chelli and Lemmi2 

  Totally and Relative Method-3  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 یٔٙغكفبظكشدي بب سٍساىي اي دسهٌبعق ضْشي فقش چٌذ بعذيبشسع



4 

 

  پػٚٞفاتیوُ

.٘یعٌبٞبٕٞجؿتٍیثیٗٚیػٌیٞبیٔٛضزاؾتفبزٜایزبزٔیقٛزTFAٚTFRضٚـٞبی

ثطایضفغایٗٔكىُاثساعقسوٝثٝثٙبثطایٗیهضٚیىطززیٍطتٛؾظٚیطٔبٚٚیطوٛییٗ

.زضٔتٖٛفمطچٙسثؼسیثبضٚیىطزفبظیٔكٟٛضاؾت VWضٚـ

ـٞبیٌفتٝقسٜقبذمفمطچٙسثؼسیزضایطاٖثب زضایٗپبیبٖ٘بٔٝثطا٘یٓتبثٝوٕهضٚ

.ضٚیىطزفبظیوٝتهٛیطربٔغٚٔجتٙیثطآذطیٗ٘ظطیبتزضظٔیٙٝفمطاضائٝٔیوٙسٔكرمقٛز

 هسئلِ پظٍّص 1-1

أطٚظٜزضلطٖثیؿتٚیىٓفمطٞٙٛظیىیاظٔكىالتاؾبؾیرٛأغثكطیاؾتوٝفمساٖیب

٘بتٛا٘یزضتبٔیٗحسالُ٘یبظٞبٚضطٚضیبتاؾبؾیا٘ؿبٖضا٘كبٖٔیزٞسٚ٘كب٘ٝثبضظتٛؾؼٝ

٘یبفتٍیالتهبزی،ارتٕبػیٚفطٍٞٙیاؾتوٝحجبتؾیبؾیٕٚٞجؿتٍیارتٕبػیٚؾالٔت

ٝٞبیاذیط.ضٚا٘یضازضالكبضفمیطثٝذغطٔیا٘ساظز ثٙبثطایٗثبتٛرٝثٝإٞیتٔٛضٛعفمطزضزٞ

ٔغبِؼبتظیبزیزضٔٛضزاثؼبزٌٛ٘بٌٖٛپسیسٜفمطٚقطایظظ٘سٌیٚضفبٜزضؾغحذطزثب

ـٞبیتحّیُفمطزٚٔحسٚزیتػٕسٜزاقتٙس.ضٚیىطزٞبیٔرتّفا٘زبْقسٜاؾت اَٚ.اغّتضٚ

ـٞبتهثؼسیثٛزٜٚضٚیىطزؾٙتیضایذزضربٔؼٝثطایا٘ساظٌٜیطیفمط،ضٚیىطز ایٙىٝ،اغّتضٚ

اظآ٘زبوٝ.أبایٗضٚیىطزٕ٘یتٛا٘س٘كبٖزٞٙسٜتٕبٔیاثؼبزفمطثبقس.زضآٔسٔحٛضثٛزٜاؾت

ثٟساقت،:ثكطیهٔٛرٛزچٙسثؼسیاؾتثطایضفبٜذٛز٘یبظٔٙسثطذٛضزاضیاظأىب٘بتی٘ظیط

ثٙبثطایٗ.اؾت...آٔٛظـ،زؾتطؾیثٝٔؿىٗٚؾطپٙبٞیٔٙبؾتٚزؾتطؾیثٝوبالٞبیثبزٚاْٚ

ثطایضفغٔحسٚزیتاَٚ،ٔٛضٛعؾٙزففمطچٙسثؼسیٔغطحٔیقٛزوٝتهٛیطٚالؼیتطٚ

ٝضیعاٖلطاض ثٟتطیاظٔیعأٖحطٚٔیتزض٘یبظٞبیاؾبؾیزضاذتیبضؾیبؾتٌصاضاٖٚثط٘بٔ

                                                 

 

Vero and Werquin -1 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  پػٚٞفاتیوُ

ـٞبیتحّیُفمطؾٙتی،رٕؼیتضاثباؾتفبزٜاظذظفمطثٝزٚثرففمیط.ٔیزٞس زْٚایٙىٝ،ضٚ

ٚغیطفمیطتفىیهٔیوٙٙسأبثبتٛرٝثٝ٘ؿجیثٛزٖضفبٜذب٘ٛاض،تفىیهرٕؼیتثٝزٚزؾتٝفمط

ٝٞبیفبظیعی.ٚغیطفمیطؾبزٜاٍ٘بضا٘ٝاؾت ٝٔٙظٛضضفغٔحسٚزیتزْٚ٘ظطیٝٔزٕٛػ ٗضٚ،ث اظای

ٝٞبیٌصقتٝزضظٔیٙٝفمطٚٔجبحجٔطثٛطثٝآٖٔٛضزاؾتفبزٜلطاضٌطفت ثباؾتفبزٜاظ.زٞ

ٝٞبیفبظیٔیتٛاٖزضوٙبضتكریمذب٘ٛاضٞبیزاضایٔحطٚٔیتثبال،ذب٘ٛاضٞبیثب ٔزٕٛػ

.ٔحطٚٔیت٘ؿجتبپبییٗضا٘یعقٙبؾبییوطز

 :پشسص ّبي پظٍّص 1-2

ٚضؼیتفمطزضٞطیهاظاثؼبززضٔٙبعكقٟطیایطاٖچٍٛ٘ٝاؾت؟

ٚضؼیتقبذمفمطزضوكٛضچٍٛ٘ٝاؾت؟

 

 اّويت ٍ اّذاف پظٍّص 1-3

ثٝایٗزِیُ.فمطیىیاظرسیتطیٗٔؿبیُارتٕبػیاؾتوٝٞطوكٛضیثبأٖٛارٝاؾت

ا٘ساظٌٜیطیفمطیىیاظٔٛضٛػبتٔٛضزتٛرٝپػٚٞكٍطاٖزضحٛظٜٞبیٔرتّفالتهبزیٚ

ثبتٛرٝثٝاثؼبزفمطٚٔیعاٖإٞیتاٖأطٚظٜایٗٔٛضٛعثٝچبِفرٟب٘یٔجسَ.ارتٕبػیاؾت

ٝٞبیٔجبضظٜثبفمطٕٞبٖا٘ساظٜوٝثٝوبضاییؾیبؾتٌصاضیٚ٘حٜٛ.ٌكتٝاؾت اظایٗضٚثط٘بٔ

.ارطایثط٘بٔٝ٘یبظزاضزثٝقٙبذتاثؼبزٔرتّفپسیسٜفمطٚزالیُٚپیبٔسٞبیف٘یع٘یبظزاضز

ٝضیعیثطای ثٙبثطایٗ،ثطضؾیٚآٌبٞیاظٚضؼیتفمطزضیهربٔؼٝاِٚیٗلسْزضٔؿیطثط٘بٔ

ٖ٘بٔٝضأیتٛاٖزضٔٛاضزظیط.ٔجبضظٜثبفمطٚٔحطٚٔیتاؾت ثغٛضوّیاٞسافپػٚٞفزضایٗپبیب

:ذالنٕٝ٘ٛز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  پػٚٞفاتیوُ

قٙبذتاثؼبزٔرتّففمطزضٔٙبعكقٟطیایطاٖ(1

ثطضؾیٚضؼیتفمطچٙسثؼسیزضایطاٖ(2

ٝٞبیٌٛ٘بٌٖٛفمطزضایطاٖ(3 اضایٝتهٛیطچٙسثؼسیاظرٙج

 فشضيِ پظٍّص 1-4

ٝای٘ساضزٚتٟٙبثٝیبفتٗپطؾفٞبیپػٚٞفٔیپطزاظز .ایٗپػٚٞففطضی

 تعبسیف عوليبتي هتغيشّب 1-5

:اثؼبززض٘ظطٌطفتٝقسٜثطایٔحبؾجٝقبذمفمطچٙسثؼسیزضایٗپػٚٞفػجبضتٙساظ

ثؼسزضآٔس-1

 ٞعیٙٝذب٘ٛاض

ثؼسٔؿىٗ-2

 ٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت

 ؾطا٘ٝٔؿبحت

 تؿٟیالتظ٘سٌی

 ؾغحآؾبیفذب٘ٛاض

ثؼستّٕهوبالٞبیثبزٚاْ-3

 تّٕهذٛزضٚیقرهی

 تّٕهِٛاظْضطٚضی

 تّٕهوبالٞبیذبٍ٘ی

ثؼسؾالٔت-4

 ٜٚرٛزفطزثیٕبضزضذب٘ٛاز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  پػٚٞفاتیوُ

 ٔكبضوتٔبِیذب٘ٛاضزضٞعیٙٝؾالٔت

ثؼسآٔٛظـ-5

 ٖآٔٛظـثعضٌؿبال

 ٖآٔٛظـوٛزوب

 ثؼساٚلبتفطاغت-6

 تَصيف آهبسي 1-6

.ا٘ساظٌٜیطیٔیوٙس1392ایٗپػٚٞففمطچٙسثؼسیٔٙبعكقٟطیایطاٖضازضؾبَ

زازٜٞبیٔٛضزاؾتفبزٜزضایٗپػٚٞفثطٌطفتٝاظزازٜٞبیذبْپطؾف٘بٔٝٞبیفطزیٚذب٘ٛاضی

ٌٝیطیٔطوعآٔبضثٝ.اؾت1392ؾطقٕبضیػٕٛٔی٘فٛؼٚٔؿىٗٔطوعآٔبضؾبَ ضٚـٕ٘ٛ٘

ٖٞبیوكٛضثٛزٜ ٝثٙسیقسٜزضؾغحٞطٔٙغمٝقٟطیٚضٚؾتبییقٟطؾتب نٛضتتهبزفیعجم

فبیُذب٘ٛاضیقبُٔاعالػبت.ٞطاؾتبٖزاضایزٚفبیُزازٜٞبیذب٘ٛاضیٚفطزیاؾت.اؾت

ذب٘ٛاضٞبیٕ٘ٛ٘ٝٚٚاحسٞبیٔؿىٛ٘یآ٘بٖاؾتٚزضفبیُفطزیاعالػبتافطازؾبوٗزض

ذب٘ٛاضزضلبِت18700زضایٗپػٚٞفاظزازٜٞبیذبْپطؾف٘بٔٝ.ذب٘ٛاضٞبیٕ٘ٛ٘ٝآٔسٜاؾت

.پطؾف٘بٔٝٞبیفطزیاؾتفبزٜقسٜاؾت

 ابضاس پظٍّص 1-7

وٝتٛؾظ(آوؿیٛٔبتیه)رٟتا٘ساظٌٜیطیفمطچٙسثؼسیاظتؼٕیٓضٚیىطزانُٔٛضٛػی

.اضائٝقسٜاؾتزضحبِتٔزٕٛػٝٞبیفبظی،اؾتفبزٜٔیوٙیٓچبوطاٚاتی

                                                 

 

 

Chakravaty-1 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سٍش پظٍّص 1-8

اعالػبتثسؾتآٔسٜاظذب٘ٛاضٞبیٕ٘ٛ٘ٝٞبیا٘تربةقسٜزضٔٙبعكقٟطیوُوكٛضزضاثؼبز

آٔٛظـ،ٔؿىٗ،ثٟساقت،زضآٔس،زاضاییٚٔبِىیتوبالٞبیثبزٚاْٚاٚلبتفطاغتاؾترطادٚٚاضز

:آٍ٘بٜٔطاحُتحّیّیظیطثطضٚیآٖا٘زبْذٛاٞسٌطفت.ٔیقٛزSTATAثط٘بٔٝ

اثتساتبثغػضٛیتفبظیثطایٞطیهاظذبا٘ٛاضٞبزضٞطیهاظاثؼبزٔٛضزثطضؾیثؿتٝثٝ٘ٛع

ـٞبیفبظیوّیٚٔغّك TFRٚ،فبظیوّیٚ٘ؿجیTFAزازٜٞبیٔٛرٛزثٝوٕهیىیاظضٚ

 ثطایٔحبؾجٝٚظٖاثؼبزٔٛضزثطضؾیاظضٚـفبظیوّیٚ٘ؿجی.ٔحبؾجٝٔیٌطززVW ضٚـ

TFRٖزٞیفمطچٙسثؼسیٞطذب٘ٛاضٔحبؾجٝٔیقٛزٚ.اؾتفبزٜٔیقٛز ثٝوٕهؾیؿتٓٚظ

زضپبیبٖ٘یعؾٟٓٞطیه.ٟ٘بیتبقبذمفمطچٙسثؼسیثطایوُربٔؼٝآٔبضیٔحبؾجٝٔیقٛز

ٓتطیٗػٛأُزضایزبزفمطقٙبؾبیی اظاثؼبزٔٛضزثطضؾیضازضفمطچٙسثؼسیٔكرمٟٚٔ

.ٔیقٛز

:ؾبظٔب٘سٞیپػٚٞفثٝقطحظیطاؾت

.فهُزْٚثٝٔجب٘ی٘ظطیٚضٚـپػٚٞفٚفهُؾْٛثٝپیكیٙٝپػٚٞفاذتهبلذٛاٞسیبفت

زضفهُچٟبضْثٝا٘ساظٌٜیطیفمطِٔٛفٝایزضاثؼبزٔٛضزٔغبِؼٝٚقبذمفمطچٙسثؼسی

زضٟ٘بیتفهُپٙزٓرٕغثٙسی،پیكٟٙبزٞبٚتٛنیٝٞبیپػٚٞكیاضائٝذٛاٞس.پطزاذتٝٔیكٛز

.قس
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  ی٘ظطیٔجبٖ

 

 

 

 

 

 مباهی هظری: 2 فصل
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 هقذهِ 1

ارتٕبػیاؾتوٝٔیعاٖٚتبحیطٌصاضیآٖثطؾغح-فمطیىیاظقبذمٞبیٟٔٓضفبٜالتهبزی

ارتٕبػیٚ٘یعٔٛضزتٛرٝؾیبؾتٍصاضاٖ-ظ٘سٌیافطازربٔؼٝاظثحجٞبیٟٔٓتٛؾؼٝالتهبزی

 .ٔیثبقس

ٜٞبیٔرتّفوبٞففمطظزایی یىیاظٔجبحجثؿیبضٟٔٓزضٔتٖٛالتهبزتٛؾؼٝ،ا٘ساظٌٜیطیٚضا

ٝضیعیٔجبضظٜثبفمطٚوبٞف٘بثطاثطی،قٙبذتنحیحٚآٌبٞی.اؾت ٘رؿتیٌٗبْزضٔؿیطثط٘بٔ

ا٘ساظٌٜیطیٚقٙبذتفمطاظزٚرٙجٝثطضؾیچٍٍٛ٘یتغیطاتقستفمطزض.اظٚضؼیتفمطاؾت

ٖٞبیٔرتّفٚثٝذهٛلٔٛضٛعٟٔٓاذیط،یؼٙیقٙبذتافطازفمیطثٝرٟت ٖٞبٚٔىب ظٔب

ثسیٗتطتیتثبتٛرٝثٝ.ٞسفٕٙسؾبظیا٘ٛاعوٕهٞبٚیبضا٘ٝٞباظإٞیتذبنیثطذٛضزاضاؾت

ٔحسٚزیتٞبیٔبِیزِٚت،ثبیسثٝرٟتٔجبضظٜثبفمطٚفمطظزایی،افطازفمیطثٝزضؾتیٔٛضز

آٌبٞیاظٚضؼیتفمطزضوكٛضاظاِٛیتٞبیٟٔٓثٝ.قٙبؾبییلطاضٌیط٘س

ثٙبثطایٗثبتٛرٝثٝ.ٔٙظٛضؾیبؾتٌصاضیٞبیالظْزضظٔیٙٝتٛؾؼٝزضرٟبتٔرتّفاؾت

ضطٚضتٚإٞیتٔمبثّٝثبثحطاٖفمطالظْاؾتاثؼبزٚقبذمٞبیفمطٚافطازفمیطزضربٔؼٝ

.(1393افتربضیبٖٚؾّیٕیفط).قٙبؾبییقٛ٘س

.اثتساثطایزاقتٗیهثحجٔٙغمیزضٔٛضزفمطثبیؿتییهتؼطیفضٚقٗٚنطیحیاظایٗٔفْٟٛاضائٝوطز

 تعشیف فقش 1

تؼطیف«وٕجٛزپَٛیبزاضاییوبفیثطاییهظ٘سٌیضاحت»ٔؼٕٛالًزضازثیبتػبٔٝفمطثهٛضت

اَٚایٙىٝ،چٝٔمساضزاضاییضأیتٛاٖثطای.زضایٗتؼطیفاثٟبْٞبییٚرٛززاضز.ٔیقٛز

زْٚایٙىٝ،ٔالنقٙبذتیهظ٘سٌیضاحتچیؿتٚآیب.زاقتٗیهظ٘سٌیضاحتوبفیزا٘ؿت

ـٞبیٔرتّفٔیتٛا٘س ایٗٔفبٞیٓ٘ؿجیٚیبٔغّكٞؿتٙس؟پبؾدثٝایٗؾٛاالتٚاثؿتٝثٍٝ٘ط
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زضازأٝ.ثٙبثطایٗزضازثیبتالتهبزی،فمطثهٛضتٞبیٔرتّفیتؼطیفٔیقٛز.ٔتفبٚتثبقس

ٓتطیٗتؼطیفٞبییوٝاظٔفْٟٛفمطاضائٝقسٜاؾتٔیپطزاظیٓ ٟٔ:

 فقش هغلق 1-1

لبزضثٝتبٔیٗحسالُ٘یبظٞبیضطٚضیثطایازأٝ(یبذب٘ٛاضٞب)فمطٔغّكحبِتیاؾتوٝافطاز

ایٗٚضغیتثٝآٖٔؼٙبثٛزٜوٝ.حیبتذٛز٘جبقٙسٚتساْٚظ٘سٌیضأكىُٚغیطٕٔىٗثیبثٙس

(1389ٔحٕسیفطز).٘یبظٞبیاؾبؾیٔخُغصا،پٛقبنٚؾطپٙبٜثطآٚضز٘كسٜاؾت

 فقش ًسبي 1-2

ٝایوٝزضآٖظ٘سٌیٔیوٙٙسؾٙزیسٜٔیقٛ٘س اظایٗضٚ.زضفمط٘ؿجیافطاززضٔیبٖربٔؼ

ـٌصاضیؾطٚوبضزاضز ثٝػٙٛأٖخبَ،ثبٚرٛزثطآٚضزٜقسٖحسالُ٘یبظٞبی.فمط٘ؿجیثباضظ

اؾبؾیچٙب٘چٝفطزیاظٔؼیبضتؼییٗقسٜتٛؾظربٔؼٝثطاییهظ٘سٌیؾبِٓفبنّٝزاقتٝثبقس

.زضایٗزیسٌبٜٕٞچٙبٖفمیطٔحؿٛةٔیٌطزز

اظآ٘زبییوٝفمط٘ؿجیثٝ٘بتٛا٘یاظزؾتیبثیثٝؾغحٔؼیكتؾبیطٔطزْاعالققسٜاؾت،ثب

یهفطززچبضفمط٘ؿجیاؾتاٌطزضآٔسـوٕتطاظٔتٛؾظ.پسیسٜی٘بثطاثطیٔطتجظٔیقٛز

ثٝػجبضت.ربٔؼٝثبقس،أباٍٚٞٙبٔیزچبضفمطٔغّكاؾتوٝزضآٔسـوٕتطاظذظفمطثبقس

ٗتطثٛزٖ٘ؿجت زیٍطفمطٔغّكثٝفمساٖحسالُ٘یبظٞبیاؾبؾیاقبضٜزاضزٚفمط٘ؿجیثٝپبیی

.ثٝزاقتٗوبالٞب

ٝایزیٍطٔتفبٚتثٛزٜٚثؿتٍیثٝ ٝایثٝربٔؼ الظْثٝشوطاؾتوٝایٗٔؼیبضاظربٔؼ

ـٌصاضیآٖربٔؼٝزاضز ٝایوٝاظؾغح.ٚیػٌیٞبیؾبذتبضیٚ٘ظبْاضظ ٕٔىٗاؾتزضربٔؼ

ضفبٞیٔؼِٕٛیثطذٛضزاضاؾتٔحطٚٔیتاظتغصیٝ،پٛقبن،ٔؿىٗٚآٔٛظـفمطتّمیقسٜأبزض

.یهربٔؼٝپیكطفتٝػسْثطذٛضزاضیاظحمٛقفطزیٚارتٕبػیتّمیٔیقٛز
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٘ؿجیثٛزٖفمطزضػیٗحبٌَٛیبیایٗحمیمتاؾتوٝفمطٔفٟٛٔیچٙسثؼسیاؾتٚاظایٗ

ضٌٚطیعاظفمط،ثٝٔؼٙبیفطاٞٓآٔسٖأىب٘بتیاؾتوٝ٘یبظٞبیحسالُزضاثؼبزٔرتّفضاثطاٚضزٜ

ٝیزیٍطٔتفبٚتاؾت ٝایثٝربٔؼ زضحبِیوٝفمط.ٔیؾبظزٚعجیؼتبچٙیٗحسالّیاظربٔؼ

فمط٘ؿجی.ٔغّكٔٙحهطاًثٝٚضؼیتافطازذبلثسٖٚٞیچٔمبیؿٝثیٗآٟ٘بٚزیٍطاٖاقبضٜزاضز

قطایظافطازضاثبتٛرٝثٝقطایظٚاؾتب٘ساضزٞبیٔطؾْٛزضربٔؼٝٔٛضزاضظیبثیلطاضٔی

(1388ٔحٕسیفطز).زٞس

 فقش رٌّي 1-3

ٝایوبٔالًقرهیٚضیكٝزضاحؿبؼفطزیب اظزیسٌبٜفمطشٞٙی،ٔالنفمیطثٛزٖیب٘جٛزٖرٙج

ذب٘ٛاض٘ؿجتثٝفمطزاضزٚآٖقبذمٔیتٛا٘سثباؾتفبزٜاظپطؾف٘بٔٝٚاظٟبضاتقرهیفطز

فمطشٞٙیثٝایٗؾٛاَپبؾدٔیزٞسوٝقرمزضٔٛلؼیتفؼّیاـاحؿبؼفمط.ؾٙزیسٜقٛز

ٔیوٙسیب٘ٝ؟ثسیٗتطتیتثباؾتفبزٜاظٔالنٞبیظیؿتییبزضآٔسیٚیبتطویجیاظٞطزٚٚثب

ٗتطاظآٖ ٔغبِؼٝضفتبضٔهطفیذب٘ٛاضیبفطز،ٔیعا٘یاظؾغحظ٘سٌیٚزضآٔسضاوٝقرمزضپبیی

ذٛزضافمیطتّمیٔیوٙسثسؾتٔیآیسٚٔالنفمیطثٛزٖیب٘جٛزٖثطاؾبؼآٖؾٙزیسٜ

(ٕٞبٖ).ٔیقٛز

  فقش قببليتي 1-4

اظ٘ظطٚیاضظـوبالٞبثٝ.ٔغطحقس(1985)اِٚیٗثبضاظؾٛیؾٗ«لبثّیت»ٔفْٟٛ

وبضوطزیاؾتوٝزضضفغ٘یبظٞبیا٘ؿبٖزاض٘سٚایٗضفغ٘یبظثؿتٍیظیبزیثٝقطایظفطزٚ

ؾٗلبثّیتضاثٝٔؼٙبیآ٘چٝوٝٔطزْٚالؼبًلبزضثٝا٘زبْزازٖآٖٞؿتٙس،.لبثّیتٞبیاٚزاضز

ثبایٗتؼجیطوتبةثطایفطزثیؾٛازٚزٚچطذٝثطایوؿیوٝزٚچطذٝؾٛاضیثّس.تؼجیطٔیوٙس

٘یؿتٔغّٛثیت٘ساضزٚثٝعٛضٚؾیغتط٘یبظٞبیافطازٔرتّفثؿتٝثٝذهٛنیبتفطزی،ٔیتٛا٘س
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ثطایٔخبَثیٗفطزیوٝٔخالًزچبضٔكىالتفیعیىییبٔؼِّٛیترؿٕی.ثؿیبضٔتفبٚتثبقس

اؾتثبیهفطزؾبِٓتفبٚتاؾبؾیٚرٛززاضزظیطایهفطزٔؼَّٛثبزضآٔسٔؿبٚیثبفطزؾبِٓ

ٚ٘ٝ)ٕٔىٗاؾتزضٚضؼیت٘بٔٙبؾتتطیثٝؾطثجطزٚزضحمیمتاٚاظیهٔحطٚٔیتلبثّیتی

.ض٘ذٔیثطز(زضآٔسی

زضایٗزیسٌبٜفمطثٝٞیچٚرٝثٝٔؼٙبی٘ساقتٗزضآٔس٘یؿتثّىٝفمطثٝٔخبثٝٔحطٚٔیتاظ

لبثّیتٞبیفطزیٚارتٕبػیتؼطیفٔیقٛزثٙبثطایٗٔیتٛاٌٖفتوٝؾٗثباضائٝ٘ظطیٝلبثّیتٞب

حیغٝثطضؾیقطایظضفبٞیافطازضاٌؿتطـزازظیطاپیفاظاٚثطضؾیپسیسٜفمطتٟٙبثبضٚیىطز

 .ٔحسٚززضآٔسیوٝزضانُثطآٔسٜاظ٘ظطیٝٔغّٛثیتثٛزنٛضتٔیپصیطفت

  تعشیف خظ فقش 2

حسالُٔربضدزضظٔبٖٚٔىب٘یٔؼیٗ»ذظفمطػجبضتاؾتاظ(1996)عجكتؼطیفضاِٚیٖٛ

.«ثطایزؾتطؾیثٝؾغححسالّیاظضفبٜ

افطازیوٝثٝایٗؾغحضفبٜزؾتطؾی٘ساض٘سفمیطٚوؿب٘یوٝثٝایٗؾغحزؾتطؾیزاض٘س

غیطفمیطتّمیٔیقٛ٘سزض٘تیزٝٞسفاظتؼییٗذظفمطتؼییٗٔالویرٟتتفىیهفمیطاظغیط

.فمیطاؾت

عجكتؼطیففٛق،ذظفمطثطپبیٝؾغحٔؼیٙیاظزضآٔسیبٞعیٙٝاؾتٛاضاؾتوٝثطایتٟیٝ

.حسالُلبثُلجِٛیاظٔٛازغصاییٚزیٍطّٔعٚٔبتارتٙبة٘بپصیطظ٘سٌیضطٚضیثٝ٘ظطٔیضؾس

ایٗٞعیٙٝٞبثطحؿتوكٛضٞبٚحتیثطحؿتٔٙبعكٔرتّفیهوكٛضتغییطوطزٜٚثٝعٛض

ثٕٝٞیٗػّتاؾتوٝ٘ٝفمظثطایٞط.وّیاظ٘ظبْاضظـٌصاضیٞطٔٙغمٝتبحیطٔیپصیطز

                                                 

 

-1 Ravallion 
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وكٛضثّىٝثطایٞطٔٙغمٝاظآٖ،ثٝٚیػٜثطایٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییٔیثبیؿتذظفمط،

.رساٌب٘ٝٚٔتٙبؾتثبٚیػٌیٞبیالتهبزیٚارتٕبػیآٖٔٙبعكٔحبؾجٌٝطزز

ُ گيشي خظ فقش  2-1  سٍش ّبي اًذاص

 سٍش ّضیٌِ ًيبصّبي اسبسي 2-1-1

ٝایوٝ٘یبظٞبیاؾبؾیضاپٛقفزٞسثٝقطح ٔٙبؾتتطیٗضٚیىطزرٟتتؼییٗذظفمطثٌٝٛ٘

:شیُاؾت

ٞعیٙٝؾجسثطای.یهؾجسٔهطفیٔٙبؾتثبٞطزٚرعءغصاٚغیطغصاضازض٘ظطٔیٌیطیٓ

ایٗضٚـاؾبؾبً.ضاترٕیٗٔیظ٘یٓ(قٟطییبضٚؾتبیی،ٞطٔٙغمٝٚاظایٗلجیُ)ٞطظیطٌطٜٚ

1٩01ٚزضٔٛضزفمطزض٘یٛیٛضنزضؾبَضٚقیاؾتوٝزضٔغبِؼبتتبضیریؾیجْٛضاٚ٘تطی

 .ا٘زبْقسٜاؾت1936

:زضػُٕثبیسٔطاحُثٝقطحظیطا٘زبْقٛز

ویّٛوبِطیؾطا٘ٝثطایٞط2100ا٘تربةیهحسالُ٘یبظغصاییثطاییهظ٘سٌیؾبِٓ،ٔخُ

ایٗٔؼیبضثغٛضٌؿتطزٜایاؾتفبزٜٔیقٛزٚتٛؾظؾبظٔبٖغصاٚوكبٚضظی.فطزثعضٌؿبَزضضٚظ

ایٗ٘یبظغصاییثبفطوایٙىٝ٘یبظغصاییثیٗافطازثربعط.ؾبظٔبُّٖٔپیكٟٙبزقسٜاؾت

تغییطاتآةٞٛاییٚؾغحفؼبِیتٞبییهفطزٚ٘یعثغٛضفهّیٔتفبٚتاؾت،زض٘ظطٌطفتٝ

.ٔیقٛز

ترٕیٗٞعیٙٝتبٔیٗا٘طغیغصاییثباؾتفبزٜاظیهزؾتٛضغصاییوٝٔٙؼىؽوٙٙسٜػبزات

ٗتطیٗزٚزٞهیبزٚثیؿتهتٛظیغ)ذب٘ٛاضٞبی٘عزیهفمطاؾت ثؼٙٛأٖخبَاٟ٘بییوٝزضپبیی

                                                 

 

 - Seebohm Rowntree
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ایٗ(وبِطیزضضٚظٔهطفٔیوٙٙس2100تب2000زضأسلطاضزاض٘سترٕیٗثع٘یٓیباٟ٘بییوٝثیٗ

𝑍𝑛𝑓)رعغیطغصاضا.ٔی٘بٔی𝑍𝑓ٓؾٟٓغصضا .ضااضبفٝٔیوٙیٓ(

𝑍ثٙبثطایٗذظفمط٘یبظٞبیاؾبؾیاظٔزٕٛعایٗزٚ = 𝑍𝑓 + 𝑍𝑛𝑓ثسؾتٔیایس.

ِٔٛیاٚضقب٘ؿىیاظازاضٜتبٔیٗارتٕبػیأطیىبٞعیٙٝیه1964-1963ثؼٙٛأٖخبَزضؾبِٟبی

ضطة3ضاثسؾتآٚضزؾپؽا٘طازضػسز𝑍fٔمساضوبفیاظغصایٔٛضز٘یبظضأحبؾجٝوطزتب

ػّتآ٘ؿتوٝزضآٖظٔبٖٔهطفوٙٙسٌبٖیهؾْٛٔهطفذٛزضانطف .ثسؾتثیبیس𝑍وطزتب

ایٗذظٞٙٛظٔٛضزاؾتفبزٜلطاضٔیٌیطزٚثغٛضٔٙظٓثطایتغییطاتلیٕتیثٝضٚظ.غصأیوطز٘س

.ٔیقٛز

𝑏ثغٛضوّی = 𝑓(𝑦)ٖوٝزضا،𝑏ٚٔربضدغصایی𝑦ٖٛ(1998)ٔربضدوُاؾت،ضاٚاِی،𝑏fضا

وبِطیتؼطیفٔیوٙسزضایٙهٛضتذظفمطثبالتطضأیتٛاٖثٛؾیّٝضاثغٝظیط 2100ٞعیٙٝذطیس

.وبِطیضاذطیسذٛاٞسوطز2100تؼطیفوطزوٝؾغحزضأسیضاا٘ساظٜٔیٌیطزوٝذب٘ٛاض

𝑓−1 𝑏𝑓 = 𝑍𝑓  

ٗتطضا.٘كبٖزازٜٔیقٛز(2-1قىُ)زض𝐴ثرفغیطغصاییثٝٚؾیّٝٔمساض ذظفمطپبیی

.ٔیتٛاٖثٛؾیّٝضاثغٝظیط٘كبٖزاز

𝑍 = 𝑏𝑓  

وٝؾغحٔربضدؾطا٘ٝضاا٘ساظٜٔیٌیطزوٝزضاٖذب٘ٛاضتٟٙبٔیتٛا٘سثٝا٘ساظٜوبفیغصا

ذطیساضیوٙسأبپَٛزیٍطی٘ساضزوٝثتٛا٘سچیعزیٍطیذطیساضیوٙسوٝٔیتٛاٖآٖضاذظ

.٘بٔیس((ٌطؾٍٙی))فمطقسیس

زض𝐶أبزضایٗٔٛضزذب٘ٛاضٞبٔیتٛا٘ٙسالالْغیطغصایی٘یعذطیساضیوٙٙسوٝٔمساضاٖثب

ٝایا٘زبْ(2-1قىُ) ٘كبٖزازٜقسٜاؾتضاٚاِیٖٛٔؼتمساؾتٕٔىٗاؾتوؿیثرٛاٞسٔهبِح

زٞسٚٔمبزیطغیطغصاییضاثیٗایٗٚضؼیتافطاطٚتفطیظزض٘ظطثٍیطز،زضایٗنٛضت٘مغٝ
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.زضایٗٔٛضزذظفمطضأیتٛاٖاظضاثغٝظیطاضایٝوطز.ٔكرمٔیقٛز𝐵ٔیب٘یثب

𝑍 = 𝑏𝐹 + (𝐴 یب 𝐵′) 

 



(1390لبئسی):ٔبذص

 سٍش اخز اًشطي غزایي  2-1-2

ضٚیىطز٘یبظٞبیاؾبؾیوٝثیكتطاضایٝقس٘یبظٔٙساعالػبتلیٕتیوبالٞبییاؾتوٝافطاز

.ثٛیػٍٜٞٙبٔیوٝٔمبیؿٝٔیبٖٔٙبعكزضعَٛظٔبٖنٛضتٔیٌیطز.فمیطٔهطفٔیوٙٙس

ٍٞٙبٔیوٝلیٕتٞبزضزؾتطؼ٘جبقس،تؼسازیاظپػٚٞفٌطاٖاظضٚـربیٍعیٗثطایذظفمط

زضایٗضٚـٞسفیبفتٗؾغحیاظٔربضد.اؾتفبزٜٔیوٙٙسٚآٖضٚـاذصا٘طغیغصاییاؾت

ٔهطفییبزضأساؾتوٝثٝذب٘ٛازٜاربظٜٔیزٞسغصایوبفیضارٟتثسؾتاٚضزٖا٘طغیٔٛضز

.تٛرٝزاقتٝثبقیسوٝٔهطفقبُٔالالْغصاییٚغیطغصاییاؾت.٘یبظوؿتوٙٙس

حتیذب٘ٛاضٞبییوٝتغصیٝوبفی٘ساض٘س٘ٛػبًِجبؼٚؾطپٙبٜاؾتفبزٜٔیوٙٙسوٝثٝٔؼٙبیآٖ

ٖٞباضظقٕٙسثبقس"٘یبظٞبیاؾبؾی"اؾتوٝزضٚضؼیتحبقیٝایٗ .ثبیسثٝا٘ساظٜغصاثطایآ

= 𝑓(𝑦)ٔربضدغصایی



 'ABBغصازضر45ٝ

bF 

C 





=f−1(𝑏𝑓)تبثغٔربدغصایی:2-1قىُ 𝑦ٝ٘ذظٔربضدؾطا
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زضقىُظیطیهتبثغزضآٔسوبِطی٘كبٖ.٘یعٔٙؼىؽاؾت(1-2قىُ)ایٗٔفْٟٛاؾبؾی٘یعزض

اذصا٘طغیغصاییافعایفٔییبثسأبثبؾطػتی(ٔربضدٔهطفی)ثبافعایفزضآٔس.زازٜقسٜاؾت

.وٕتطاظزضآٔس

 

 سٍش اخز اًشطي غزایي: 1-2  ضكل

،ٔیتٛاٖاظایٗٔٙحٙیثطایتؼییٗؾغحذظ𝑘ثبفطویهؾغحاذصا٘طغیغصاییفمظوبفی

.ایٗتبثغضأیتٛاٖثٝنٛضتظیط٘كبٖزاز.اؾتفبزٜوطز(𝑍) فمطٔربضد

 𝑘 = 𝑓(𝑦) 

:ثٙبثطایٗثبفطویىٙٛایی

 𝑦 = 𝐹−1(𝐾) 

زاضی𝑘𝑚𝑖𝑛ٓٚیبثبٔؼیٗثٛزٖؾغحٔمجِٛیتحسالُوبِطیوبفی

 𝑍 = 𝑓−1(𝑓𝑚𝑖𝑛 ) 

زضایٗضٚـثسأٖؼٙبضٚـلطیٗنطفٝرٛییاؾتوٝوٝ٘یبظثٝ.ذظفمطاؾت𝑍وٝزضآٖ

.اعالػبتزضٔٛضزلیٕتٞبیوبالٞبیٔهطفقسٜ٘ساضز

2080اثتساالظْاؾتٔیعاٖغصایوبفیضاتؼییٗوٙیٓ،ٔحممیٗتغصیٝزضایطاٖایٗؾغحضازض
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ٝٞبی ٝا٘سوٝا٘سویثؿیبض٘عزیهثٝتٛنی وبِطیزضضٚظثطایٞطفطزثعضٌؿبَزض٘ظطٌطفت

أب.(1384زفتطثٟجٛزتغصیٝثٟساقت)وبِطیاؾت2100ؾبظٔبٖغصاٚوكبٚضظیؾبظٔبُّٖٔ،

ایٗ٘ىتٝوٝافطازٕٔىٗاؾتٔمبزیطثیكتطیبوٕتطاظایٗٔمساضضا٘یبظزاقتٝثبقٙسأطی

ثسیٟیاؾتوٝ٘یبظٞبیوٛزوبٖ،٘ٛرٛا٘بٖزضحبَضقس،ظ٘بٖٚٔطزأٖی.پصیطفتٝقسٜاؾت

(1390لبئسی).تٛا٘ٙستمبضبیوبٔالًضاایزبةوٙٙسٚٚضغیترؿٕیافطازحبئعإٞیتاؾت

قبًَىِ اًِگل ٍ ضشیبِ اًِگل

زضیبفتوٝٞط(1857)ذب٘ٛازٜثّػیىی،ا153ٍُِ٘زضیهٔغبِؼٝٔكٟٛضثباؾتفبزٜاظآٔبضثٛزرٝ

چٝزضآٔسذب٘ٛازٞبیوٕتطثبقس،٘ؿجتیاظزضآٔسوٝنطفٔٛازذٛضاویٔیكٛز،ثیكتطذٛاٞس

لبٖ٘ٛ.ٔغبِؼبتاذیط٘یعایٗیبفتٝضاوٝثٝ٘بْلبٖ٘ٛاٍُِ٘قٟطتیبفتٝاؾت،تإییسٔیوٙٙس.ثٛز

ٝایاؾتوٝثبفطوحبثتٔب٘سٖؾبیطقطایظثطلطاضٔیقٛز ثٝایٗٔؼٙیوٝایٗلبٖ٘ٛ.اٍُِ٘ضاثغ

ضطیتاٍُِ٘٘مفٟٕٔیضازضچٙسیٗ.ظٔب٘یثطلطاضٔیكٛزوٝلیٕتٞبٚتطریحبتحبثتثٕب٘ٙس

ا٘زبْ(1901)ثطاؾبؼٔغبِؼٟبیوٝتٛؾظضاٚ٘تطی.ضٚـثطایٔحبؾجٝذظفمطایفبٔیىٙس

ـٞبثطایترٕیٗذظفمطاؾت ثط.قسٜاؾت،ضٚیىطزٞعیٙٝ٘یبظٞبیاؾبؾییىیاظضایذتطیٗضٚ

عجكایٗضٚـ،فمطػجبضتؿتاظثطآٚضزٜ٘كسٖثطذی٘یبظٞبیاؾبؾیٔهطفٚذظفمط،ٞعیٙٝ

رٟتٔحبؾجٝایٗذظفمط،زضاثتساثبیسؾجسیاظ٘یبظٞبی.تإٔیٗایٗ٘یبظٞبتؼطیفقسٜاؾت

زضٔٛضز٘یبظٞبیاؾبؾیغصاییٔغبِؼبتظیبزینٛضتٌطفتٝاؾتٚتبحس.اؾبؾیتؼطیفقٛز

2000ثٝػٙٛأٖخبَذظفمطٔیتٛا٘سٞعیٙٝذطیس.ثؿیبضظیبزیثطضٚیآٖتٛافكٚرٛززاضز

ویّٛوبِطیثطاییهفطززضیهضٚظثبقس،ٚثطاؾبؼآٖٔحبؾجٝذظفمطثطایؤُهطفیب

                                                 

 

 Engel Law and Engel's cofficients-1 

2-Rowntree 
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.زضآٔسنٛضتٔیپصیطز

ثبقس،𝑧𝑛𝑓ٚٚ٘یبظٞبیغیطغصایی𝑧𝑓اٌطفطووٙیٓذظفمطقبُٔ٘یبظٞبیاؾبؾیغصایی

:ثٙبثطایٗذظفمطثطاثطاؾتثب

𝑧 = 𝑧𝑓 + 𝑧𝑛𝑓  

𝑧𝑛𝑓 = 𝑧(1 − 𝐸𝐶 𝑧 ) 

𝑧 =
𝑧𝑓

𝐸𝐶(𝑧)
 

(1390لبئسی).ٕٞبٖضطیتاٍُ٘اؾتEC(z)وٝزضایٙزب

 هقيبع هعبدل 3

ٖٞبٔتفبٚتاؾت،ٔغطحٔیكٛز، ٘ىتٝزیٍطیوٝزضتؼٕیٓذظفمطٔطثٛطثٝذب٘ٛاضٞبوٝتؼسازاػضبیآ

وٝثرٛاٞیٓذظفمطذب٘ٛاضیه٘فطٜضاثٝذب٘ٛاضٞبیزٚ٘فطٜیبؾٝ٘فطٍٜٚٞٙبٔی.ثحجٔمیبؼٔؼبزَاؾت

یبتؼسازثیكتطتؼٕیٓزٞیٓ،٘ىتٝحبئعإٞیتایٗاؾتوٝثسا٘یٓثٝاظایاضبفٝقسٖٞطفطزاضبفیثٝ

ٔؼبزَپِٛی)اظآ٘زبییوٝذظفمطٔبثطاییهثعضٌؿبَ.ذب٘ٛاضچٝٔیعاٖثٝٔربضدذب٘ٛاضاضبفٝٔیكٛز

ٖٞبیوكٛضٔحبؾجٝقسٜاؾت،ثٙبثطایٗٔیثبیؿتثطایثسؾتآٚضزٖ(ویّٛوبِطیزضضٚظ2080 زضاؾتب

ذظفمطیه٘فطٜضازضٔمیبؼ(ٔخالًذب٘ٛاضٞبیزٚ٘فطٜ،ؾٝ٘فطٜٚثیكتط)ذظفمطثطایثُؼسٞبیزیٍط

ثطایتؼٕیٓذظفمطیه.ٔؼبزَٔٙبؾتضطةوٙیٓتبأىبٖٔمبیؿٝذب٘ٛاضٞبثباثؼبزٔرتّففطاٞٓقٛز

٘فطٜثٝذظفمطثطایثُؼسٞبیٔرتّف،فطِٟٔٛبیٔتفبٚتیثطحؿتتؼسازوٛزوبٖٚثعضٌؿبالٖزضٞطذب٘ٛاض

ثطایا٘تربةٔمیبؼٔؼبزَٔٙبؾتثبٕ٘ٛ٘ٝٔبزضایٗلؿٕت،.زضٔغبِؼبتٔرتّفاؾتفبزٜقسٜاؾت

ثٙبثٝتؼطیفٔمیبؼٔؼبزَاثتسأتٛؾظٞعیٙٝذب٘ٛاضٞبضا.ٔمیبؼٔؼبزَضازضٕ٘ٛ٘ٝذٛزثسؾتٔیآٚضیٓ

زض.ؾپؽایٗٔتٛؾظضاثطٔتٛؾظٞعیٙٝذب٘ٛاضٞبییه٘فطٜتمؿیٓٔیىٙیٓ.زضٞطثُؼسثٝزؾتٔیآٚضیٓ

.ٟ٘بیتػسزثسؾتآٔسٜضازضثؼسذب٘ٛاضضطةٔیوٙیٓ  
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،٘عزیىتطیٗفطَٔٛثٝاٍِٛیٔهطفی(2009ٞبتٖٛٚذٙسوط)ثباؾتفبزٜاظضٚـاضائٝقسٜزض

تؼساز𝑁𝑐ٚثعضٌؿبالٖتؼساز𝑁𝑎اؾت،وٝزضآ85ٖ/.(𝑁𝑎+./4𝑁𝑐)ٕ٘ٛ٘ٝٔٛضزثطضؾیفطَٔٛ

ٝٞبٞؿتٙس زضایٗٔؼبزِٝزأٙٝآٖٔكبثٝزأٙٝٔمیبؼٔؼبزَٔحبؾجٝقسٜزضٕ٘ٛ٘ٝ.ثچ

𝑁𝑎فطَٔٛضٚقٗاؾتوٝ.ثبقسٔی + 𝑁𝑐ٞبیفمطٔبضاثیفاظا٘ساظٜٔحبؾجٝذظفمطٚقبذم

ثب.ذظفمطٚقبذهٟبیفمطٔبضازضوٕتطیٗٔیعاٖذٛز٘كبٖذٛاٞسزاز5ذٛاٞسوطزٚفطَٔٛ

اؾتفبزٜاظایٗٔمیبؼٔؼبزَ،ذظفمطٔبػالٜٚثطایٙىٝثٝاظایٞطاؾتبٖٔتفبٚتذٛاٞسثٛز؛

زضازأٝ.ثطایٞطذب٘ٛاضثبتطویتٔتفبٚتاظوٛزوبٖٚثعضٌؿبالٖاظذب٘ٛاضزیٍطٔتٕبیعاؾت

ثطای85/.(𝑁𝑎+./4𝑁𝑐)فطَٔٛٔتٛؾظٔمیبؼٔؼبزَزضٕ٘ٛ٘ٝٔٛضزثطضؾیثباؾتفبزٜاظ

ایٗٔحبؾجٝثطایرٕؼیتضٚؾتبییٚ.ذب٘ٛازٟٞبییىفطٜتبٞفت٘فطٜٕ٘بیفزازٜقسٜاؾت

.قٟطیثٝنٛضتٔزعإ٘بیفزازٜقسٜاؾت

 هقيبع هعبدل خبًَاس ّب :1جذٍل 

نفطیهوٛزنزٚوٛزنؾٝوٛزن

وٛزن



یه٘فط1ٜ---

زٚ٘فط33/180/1ٜ--

ؾٝ٘فط64/110/254/2ٜ-

چٟبض٘فط95/139/282/224/3ٜ

 1390قبئذي :هبخز

زضنسث80ٝثٙبثطایٍٗٞٙبٔیوٝفطزیثٝذب٘ٛازٜاضبفٝٔیكٛزچٙب٘چٝایٗفطزثعضٌؿبَثبقس،

زضنسث33ٝثبقس،(ؾب16َظیط)ٔربضدذب٘ٛاضاضبفٝٔیكٛز،أبچٙب٘چٝایٗفطزوٛزن

ایٗفطَٔٛثٝٔبایٗأىبٖضأیسٞسوٝثطایتؼٕیٓذظفمط.ٔربضدذب٘ٛاضاضبفٝذٛاٞسقس
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.ثسؾتآٔسٜثطاییه٘فطضا،ثٕٝٞٝاػضبیذب٘ٛاضتؼٕیٓزٞیٓ

 اسصش سبذ غزا 3-1

ثطایٔكرمٕ٘ٛزٖ٘یبظثٝا٘طغیغصایی،ٔترههبٖتغصیٝ٘یبظثٝا٘طغیافطازٔرتّفضازض

ایٗ٘یبظاظؾٛیؾبظٔبٖثٟساقت.حبِتاؾتطاحتٚا٘زبْفؼبِیتٟبیٔرتّفثطآٚضزٔیٕٙبیٙس

اِجتٝالظْثٝشوطاؾت.وبِطیزضضٚظتؼییٌٗطزیسٜاؾتوی2000ّٛرٟب٘یثٝنٛضتحسالُ

زض.قٛزوٝایٗؾجسغصاییتؼطیفقسٜٔغبثكػبزاتغصاییربٔؼةٔٛضزٔغبِؼٝتؼطیفٔی

وكٛضٔبزفتطثٟجٛزتغصیٝٚظاضتثٟساقتؾجسٔغّٛةغصاییٌطٟٚٞبیٔرتّفؾٙیضاثطاؾبؼ

ٕٞچٙیٗٔیبٍ٘یٗٔؿتمُاظذهٛنیبتؾٙی،.ٔٛازغصاییٔتساَٚزضوكٛضاػالْٕ٘ٛزٜاؾت

رٙؿی،قطایظرؿٕیٚٔغبثكتؼطیفؾبظٔبٖثٟساقترٟب٘یترٕیٗظزٜقسٜ

(1390لبئسی،).اؾت

ـٞبیظیطثطایٔحبؾجٝذظفمطاؾتفبزٜقسٜاؾت ٖ٘بٔٝاظضٚ  .زضایٗپبیب

 سٍش اًذاصُ گيشي خظ فقش  4

پؽاظعیتٕبٔیٔطاحُشوطقسٜ،ذظفمطاظحبنّضطةاضظـپِٛیؾجسغصازضٔمیبؼٔؼبزَ

.زضضطیتاٍُ٘ثسؾت،ٔیأیس

 ٔبتطیؽ  اضظـ ؾجس غصا اؾتبٟ٘ب ض 
30×1

 ضطیجبٍّ٘سضاؾتب٘سضٞطثؼس ×
30×7

×

7×30ٔتٛؾغٕمیبؾٕؼبزِسضٞطاؾتب٘سضٞطثؼس

-ایٗٔبتطیؽثطایٞطؾبَتِٛیسٔیكٛزٚثطایٔحبؾجٝقبذمٞبیٔطثٛطثٝفمطٔحبؾجٝٔی

إٞیتایٗ٘ٛعٔحبؾجٝاظذظفمطثساٖرٟتاؾتوٝذظفمطثطایٞطذب٘ٛاضثبتٛرٝثٝ.قٛز

ثٙبثطایٗثطایٞطذب٘ٛاضزضٞطاؾتبٖذظفمط.تؼسازافطازٚٔحُؾىٛ٘تآٟ٘بثسؾتٔیأیس

.ٔٙحهطثٝفطزیٚرٛزذٛاٞسزاقت
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ُٞبیثؼساؾتفبزٜذٛاٞیٓوطز زضظیطایٗٔفْٟٛضا.اظٔفْٟٛذظفمطٌطؾٍٙیقسیس٘یعزضفه

.قطحذٛاٞیٓزاز

 خظ فقش گشسٌگي ضذیذ 4-1

ػالٜٚثطذظفمطٔحبؾجٝقسٜزضثركٟبیلجُ،ذظفمطزیٍطیثٝاؾٓذظفمطٌطؾٍٙی

زضایٗ.قسیسٔحبؾجٝٔیكٛزوٝحبنُضطةاضظـؾجسغصازضٔمیبؼٔؼبزَٞطذب٘ٛاضاؾت

ذظفمطتٟٙبٞعیٙٝؾجسغصأحبؾجٝٔیكٛزٚؾبیطٞعیٙٝٞبیذب٘ٛاضٔب٘ٙسٔؿىٗ،پٛقبنٚ

ثٙبثطایٗوؿب٘یوٝظیطذظفمطٌطؾٍٙیقسیسثٝؾطٔیجط٘س،اظ.غیطٜزضآِٖحبػٕ٘یكٛز

ُٞبیغصایی٘یعٔحطٚٔٙس  .زؾتیبثیثٝحسال

 فقش چٌذ بعذي 5

زضآٔسثبالتطثٝافطازاربظٜ.اؾبؾیتطیٗػبُٔتبٔیٗؾغحظ٘سٌیا٘ؿبٖ،زضآٔساؾت

ٌٝصاضیثیكتطزضزاضایی،آٔٛظـٚؾالٔتضأیزٞسٚاغّتثبػجتبحیطاتٟٔٓارتٕبػیٚ ؾطٔبی

ثطذیاظرٛأغثب.ؾیبؾیٔیقٛزأبٔؿّٕبًزضآٔستٟٙبػبُٔتبحیطٌصاضثطویفیتربٔؼٝ٘یؿت

ٝا٘سثطؾغحثبالتطیاظاؾتب٘ساضزٞبیظ٘سٌیزؾتیبثٙس أبزض.ؾغحزضآٔسیىؿب٘یتٛا٘ؿت

ـٞبیٔغبِؼٝفمطتهثؼسیٚضٚیىطززضآٔسیثٛزٜاؾت أبایٗضٚیىطز.ٌصقتٝاغّتضٚ

ٖزٞٙسٜتٕبٔیاثؼبزفمطثبقس .ٕ٘یتٛا٘س٘كب

زضؾبِٟبیاذیط،ٔفْٟٛفمطچٙسثؼسی،ثٝٚیػٜثباؾتٙبزثٝ٘ظطیبتالتهبززا٘ب٘یٕٞچٖٛ

أطٚظٜ،رطیبٖزضنفمطفطاتطاظیهضٚیىطزػسزیٚتهثؼسی.آٔبضتیبؾٌٗؿتطزٜقسٜاؾت

ُٞبی٘یبظٞبی.اؾت زضثطضؾی٘یبظٞبیا٘ؿب٘یوٝفمساٖآٟ٘بثٝفمطٔٙزطٔیقٛز،ٔیتٛاٖحسال

ظ٘سٌیٕٞچٖٛ،غصا،پٛقبن،ٔؿىٗ،ثٟساقتٚآٔٛظـضازضضزٜٞبی٘رؿتیٗ٘یبظٞبیثكطی

لطاضزازٚزضّٚٞٝثؼس٘یبظٞبیظ٘سٌیارتٕبػیأطٚظٜثكطضا،ٕٞچٖٛتٛا٘بییثطلطاضیاضتجبط
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ثٝ.ٔٛحطثبرٟبٖپیطأٖٛٚاؾتفبزٜاظأىب٘بتحبَٚآیٙسٜضاثٝػٙٛاٖ٘یبظثؼسیٔس٘ظطلطاضزاز

ػٙٛأٖخبَزضوكٛضٞبیپیكطفتٝٚٔسضٖػسْتٛا٘بییتغبثكفطٍٞٙیٚػسْآقٙبییثب

ٓٞبیاِىتطٚ٘یهثٝزِیُوٕجٛزٔٙبثغالتهبزیٚػّٕیٚفىطیتّمیٔیقٛزٚزض ؾیؿت

(1389ٔحٕسیفطز).قٟطٞبیثعضيز٘یب٘ساقتٗٚؾیّٝ٘مّیٝقرهی٘ٛػیاظ٘یبظٔیثبقس

 ضشٍست سٌجص فقش بش اسبع سٍیكشد چٌذ بعذي 5-1

اظآ٘زبوٝثكطیهٔٛرٛزچٙسثؼسیاؾتٚثطایظ٘سٌیثبیسثٝضفغ٘یبظٞبیٌٛ٘بٌٖٛثپطزاظز،

تٛاٖاٚزضیهربٔؼٝتبا٘ساظٜایاؾتوٝایٗ٘یبظٞبثطآٚضزٜقٛ٘س،اظایٗضٚفمطثٝٔفْٟٛربٔؼی

(ٕٞبٖ).ثسَٔیقٛزوٝوُعیفظ٘سٌیثكطضازضثطٔیٌیطز

ثّىٝػّتآٖ.أطظٜٚ،ایٗػمیسٜحبثتقسٜاؾتوٝػّتانّیفمطوٕجٛزیب٘جٛززضآٔس٘یؿت

٘جٛزلبثّیتالظْثطایذطٚداظٚضؼیتفمطثطایافطازفمیطاؾتٚنطفبثبضقسزضآٔسٕ٘یتٛاٖ

اظایٗضٚثٝربیؾٙزفؾغحتٛؾؼٝٚفمطثطٔجٙبیضٚیىطز.اثؼبزٔرتّففمطضااظثیٗثطز

زضآٔسٔحٛض،ٔٙبؾتاؾتاظضٚیىطزٞبیلبثّیتٞبیا٘ؿب٘یوٝثٝٔٛاضزیٔب٘ٙسثیؾٛازی،ؾٛء

.اقبضٜزاض٘س،اؾتفبزٜٕ٘ٛز...تغصیٝ،ثٟساقتٚ

ٔٛاضزظیط٘بضؾبییٞبیضٚیىطزتهثؼسیزضؾٙزففمطضاثیبٖٔیوٙٙسٚثٙبثطایٗثٝضطٚضت

 .ؾٙزففمطثطاؾبؼضٚیىطزچٙسثؼسیتبویسٔیوٙٙس

ػسْٚرٛزثبظاضرٟتثطذیاظاثؼبزضفبٞیا٘ؿبٖ-

اظعطفزیٍطزضثؿیبضیاظوكٛضٞبثٝذهٛلزض.ثبظاضیٚرٛز٘ساضزٕٞب٘ٙسوبالٞبیػٕٛٔی

وكٛضٞبیزضحبَتٛؾؼٝزضثطذیاظثبظاضٞبوبضاییالظْٚرٛز٘ساضزایٗزضحبِیاؾتوٝزض

ا٘ساظٌٜیطیفمطزضآٔسیفطوثطآٖاؾتوٝوٝثطایتٕبٔیٚیػٌیٞبیٔٛضزثطضؾی،ثبظاض

ثٙبثطایٗ.ٚرٛززاضزٚلیٕتٞبیثبظاضیٚظٖٞبیٔغّٛثیتضاثطاییهذب٘ٛازٜتؼییٗٔیوٙس

اٌطزضآٔسثٝػٙٛاٖتٟٙبػبُٔضفبٜزض٘ظطٌطفتٝقسٜثبقس،ایٗاحتٕبَٚرٛززاضزوٝ٘تٛا٘ٙس
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اثؼبزوّیسیٚحیبتیضفبٜفطزٕٞچٖٛأیسثٝظ٘سٌی،ؾٛاز،ٔحطٚٔیتاظوبالٞبیػٕٛٔیٚ

2005تٛضثه)حتیآظازیٚأٙیتضازضثطٌیطز

-

ػسْا٘ؼىبؼٔٙبثغزضزؾتطؼذب٘ٛاضثٝنٛضتربٔغ

ضٚیىطززضأسرٟتؾٙزففمطلبثُاػتٕبز٘یؿتظیطاافطازیضاوٝثؼّت٘بوبفیثٛزٖٔٙبثغ،

لبزضثٝٔكبضوتزضفؼبِیتٞبیارتٕبػی٘یؿتٙس،ضاقٙبؾبییوٙٙسٕٚٞیٗػبُٔثبػجقسٜتب

زضوكٛضٞبیتٛؾؼٝیبفتٝثرهٛلوكٛضٞبیػضٛاتحبزیٝاضٚپبقبذمٞبیغیطپِٛیرٟت

ثغٛضوّیزضأسٕ٘یتٛا٘سثؿیبضیِعٔحطٚٔیتٞب٘كبٖزٞس.ا٘ساظٌٜیطیفمطثىبضضٚز

زضحبِیىٝزضأسیىی.ؾغحع٘سٌیذب٘ٛاضٞبثٝٔیعأٖٙبثغزضزؾتطؼاٖربٔؼٝثؿتٍیزاضز.

اظاؾبؾیتطیٗٔٙبثغذب٘ٛاضرٟتتبٔیٗ٘یبظٞبؾتأبتٟٙبٔٙغ٘یؿتثغٛضٔخبَپؽا٘ساظ

ا٘زبْقسٜتٛؾظذب٘ٛاضٔٙبثغزضزؾتطؼضاافعایفٔیسٞسٚثسٞیا٘طاوبٞفٔیسٞس

ػالٜٚثطاٖؾطٔبیٌٝصاضیثطضٚیوبالٞبیثبزٚاْٚذطیسایٗ٘ٛعوبالٞبزضظٔبٌٖصقتٝثطضٚی

زضأسغیط٘مسیٕٞب٘ٙسذسٔبتپعقىی،أٛظـ.ٞعیٙٝٞبیذب٘ٛازٜزضظٔبٖحبَاحطٔیٍصاضز

وٝتٛؾظزِٚتزضاذتیبضلطاضٔیٍیطزٕٔىٗاؾتثرفظیبزیاظٔٙبثغزضزؾتطؼذب٘ٛازٜضا

(2008ٚاٌُ)تكىیُزٞسوٝضٚیىطززضأسیاٟ٘بضا٘بزیسٍٜٔیطز



ػسْترهیمزضآٔسثٝضفغ٘یبظٞبیاؾبؾیتٛؾظثطذیاظذب٘ٛاضٞب-

یىیزیٍطاظ٘بضؾبیییٞبیضٚیىطززضآٔسایٗاؾتوٝحتیاٌطتؼییٗحسالُاؾتب٘ٝٞبزض

ٞطوساْاظاثؼبزأىبٖپصیطثبقسٚلبثّیتلیٕتٌصاضیضا٘یعزاقتٝثبقس،تضٕیٙیٚرٛز٘ساضز

وٝافطازیوٝزضأسیثبالتطاظؾغحفمطزاض٘س،زضأسذٛزضارٟتتبٔیٗؾجسحسالُ٘یبظٞبی

اؾبؾیٞعیٙٝوٙٙسضٚیىطززضأسیایٗچٙیٗذب٘ٛازٜٞبییرعذب٘ٛازٜٞبیغیطفمیطعجمٝ
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ثٙسیٔیكٛ٘سزضحبِیىٝحسالُثطذیاظاػضبیایٗذب٘ٛاضاظثطذیاظ٘یبظٞبیاؾبؾیٔحطْٚ

ثؼٙٛأٖخبَذب٘ٛازٜایوٝپسضثٝٔٛازٔرسضٔؼتبزاؾتٚثٝربیتبٔیٗ٘یبظٞبیتغصیٝ.ٞؿتٙس

ضٚیىطززضأسیایٗچٙیٗذب٘ٛازٜای.ایفطظ٘ساٖزضأسذٛزضانطفذطیسٔٛازٔرسضٔیىٙس

ضاثؼٙٛاٖغیطفمیطعجمٝثٙسیٔیىٙٙسزضحبِیىٕٝٔىٗاؾتوٛزوبٖاٖذب٘ٛاضاظفمطتغصیٝض٘ذ

(2005تٛضثه)ثجط٘س



تفبٚتٞبیرغطافیبیی-

٘ىتٝیزیٍطایٙؿتوٕٝٔىٗاؾتٔٛلؼیترغطافیبییثطضٚیزضأسٔٛضز٘یبظرٟتتبٔیٗ

اؾتب٘ساضزٞبیظ٘سٌیتبحیطثٍصاضزٚلسضتذطیسیهٔیعاٖحبثتزضأس،ثسِیُتغیطٔٛلؼیت

(2005تؿیٛ)رغطافیبییٚتفبٚتلیٕتٞبیىؿبٖ٘جبقٙس

 تعبسیف فقش بش اسبع سٍیكشد ّبي چٌذ بعذي 5-2

زضتؼبضیفٔجٙیثطزضآٔس،اثؼبزالتهبزیٚزضآٔسذب٘ٛاضٞبٔٛضزتٛرٝلطاضٌطفتٝاؾت،أبایٗ

تؼطیفثطایاضایٝیهزیسلبثُلجَٛاظفمطوبفی٘یؿتظیطافمطاٌطچٝاظالتهبزربٔؼٝٚزضآٔس

ٝایٔیپصیطزأبزاضایاثؼبزفطاتطیاؾتوٍٝ٘بٜ فطزیٚذب٘ٛازٌیتبحیطثؿیبضلبثُٔالحظ

فمطٚػٛأُالتهبزیزیٍطیچٖٛحطٚتذب٘ٛاضٚ.التهبزیثٝتٟٙبییلبزضثٝتٛنیفآٖ٘یؿت

.ٔٙبثغاحتٕبِیزیٍطتبٔیٗحسالُٞبیظ٘سٌی،٘یعاضتجبطزاض٘سوٝزضآٔسٔحؿٛةٕ٘یقٛز

ٕٞچٙیٗحطٚتٞبیػٕٛٔیربٔؼٝزضتحمیمبترسیسؾبظٔبُّٖٔرعءزاضاییذب٘ٛاضٞبی

زضایٗثرفثطذیاظتؼبضیفاضایٝقسٜزضایٗچبضچٛةآٚضزٜ.ارتٕبػیٔٙظٛضقسٜاؾت

ٝوٙٙسٌبٖایٗتؼبضیفثٝنٛضتٔؿتمیٓفمطچٙسثؼسیضا.ٔیقٛ٘س اِجتٝالظْثٝشوطاؾتوٝاضائ
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ٝا٘سأبا٘چٝاظایٗتؼبضیفثطزاقتٔیقٛزٕٞبٖٔفْٟٛفمطچٙسثؼسیاؾت .ٔس٘ظط٘ساقت

افطاز،ذب٘ٛازٜٞبٌٚطٜٚٞبییهربٔؼٝضا":تؼطیفظیطضااظفمطاضائٝٔیزٞس(1979)تبٚ٘ؿٙس

ٔیتٛاٖفمیط٘بٔیسٍٞٙبٔیوٝٔٙبثغالظْثطایزؾتیبثیثٝغصا،قطوتزضفؼبِیتٞبٚزاقتٗ

تؿٟیالتزضقطایظٔغّٛةظ٘سٌیٚتؿٟیالتیوٝٔطؾْٛاؾتٚیبحسالُزاقتٗایٗ

٘بضایبٖ".تؿٟیالتزضرٛأؼیوٝزضآٖظ٘سٌیٔیوٙٙسپؿٙسیسٜٚٔٛضزتكٛیكاؾتضا٘ساض٘س

فمطضاثؼٙٛاٖػسْتٛا٘بییا٘زبْوبضٞب،ػسْزؾتطؾیثٝآٔٛظـ،وٕجٛزٔؿىٗ،ثیٕبض(2000)

ٝٞب،اظزؾتزازٖفطظ٘ساٖثسِیُػسْزؾتطؾیثٝاة قسٖٚػسْتٛا٘بییرٟتا٘زبْٔؼبِز

.اقبٔیس٘یؾبِٓٚػسْٚرٛزاظازیتؼطیفٔیوٙس

ٗإِّّیپَٛٚؾبظٔبُّٖٔؾؼی ٗإِّّیاظرّٕٝثب٘هرٟب٘ی،نٙسٚقثی ٖٞبٟٚ٘بزٞبیثی ؾبظٔب

ٖٞبزضحٛظٜفمط.زضوبٞفضٚ٘سفمطزضز٘یبزاض٘س اظایٗضٚٔغبِؼبتٌؿتطزٜایزضایٗؾبظٔب

ٖزٞٙسٜ٘ٛع ا٘زبْٔیٌیطزٚثٕٝٞیٗزِیُ٘بٌعیطاظاضائٝتؼبضیفیاظفمطٞؿتٙسوٝٔیتٛا٘س٘كب

.ٍ٘بٜاٟ٘بثٝفمط٘یعثبقس

اظزیسٌبٜاتحبزیٝاضٚپبفمطقبُٔافطاز،ٌطٜٚٞبٚعجمبتیٞؿتٙسوٝٔٙبثغزضزؾتطؼاٟ٘ب

ا٘چٙبٖٔحسٚزاؾتوٝاٟ٘بضااظزؾتیبفتٗثٝؾغٛحپصیطفتٝ(فیعیىی،عجیؼی،ارتٕبػی)

(1996٘ٛالٖٚٚیالٖ).قسٜظ٘سٌیزضربٔؼٝذٛزثبظٔیزاضز

فمطیهفطزثٛؾیّٝٔحطٚٔیت:(2009)ؾبظٔبُّٖٔٔتحسفمطضاثٝنٛضتظیطتؼطیفٔیوٙس

ٔعٔٗٚاؾبؾیزضٔٙبثغ،لبثّیتٞب،ا٘تربةٞب،أٙیتٚلسضتٔٛضز٘یبظرٟتثطذٛضزاضیاظ

قطایظٔٙبؾتٚؾغٛحظ٘سٌیٕٞچٖٛحمٛقٔس٘ی،فطٍٞٙی،التهبزی،ؾیبؾیٚارتٕبػی

                                                 

 

1-Townsend 

2-Narayan 

3-Nolan and Whelan 
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ضٚیىطز:ایٗتؼطیفؾبظٔبُّٖٔ،زٚضٚیىطزاؾبؾیزضفمطضازضثطٔیٌیطز.قىُٔیٌیطز

ایٗتؼبضیفٔجتٙیثطآٖاؾتوٝٔترههیٗفمطٚاضائٝ.لبثّیتأبضتیبؾٗٚضٚیىطزچٙسثؼسی

ٝٞبیزیٍطزضٔغبِؼبتكبٖثٝزأٙٝ زٞٙسٌبٖ٘ظطیبتفمطچٝزضظٔیٙٝالتهبزیٚچٝزضظٔیٙ

ٌؿتطزٜایاظثطزاقتٞبیٌٛ٘بٌٖٛزضثبضٜایٙىٝفمطچیؿت،تٛرٝوطزٜا٘سٚزضحمیمتٍ٘بٞی

ٝا٘س .چٙسثؼسیضازضتؼطیففمطزاقت

زضا٘ساظٌٜیطیچٙسثؼسیفمطاظٔغبِؼٝچبوطاٚاضتیزضازأٝثٝثطضؾیضٚیىطزانُٔٛضٛػی

.پطزاذتٝٔیقٛز(2001)

 سٍیكشد اصل هَضَعي دس اًذاصُ گيشي  فقش چٌذ بعذي 6

زضضٚیىطزانُٔٛضٛػیثسٖٚآ٘ىٝٔسَذبنیرٟتتؼییٗقبذمفمطچٙسثؼسیاضائٌٝطزز

تٟٙبذهٛنیبتقبذمٞبیفمطچٙسثؼسیزضلبِتیهؾطیانَٛثسیٟیٔؼطفیٔیقٛزٚ

ـٞبٚانَٛٔصوٛضاؾتوٝثبػجٔیقٛزثتٛاٖاظثطلطاضیذٛالثسیٟی ایٗؾبظٌبضیٔیبٖضٚ

.قبذمٞبیچٙسثؼسیفمطاعٕیٙبٖحبنُٕ٘ٛز

الظْثٝشوطاؾت،ایٗضٚیىطزاثتساقبذمفمطچٙسثؼسیثطاییهفطزتؼییٗقسٜٚؾپؽ،

.قبذمچٙسثؼسیفمطربٔؼٝثسؾتٔیایس

انَٛثسیٟیوٝزضضٚیىطزانُٔٛضٛػیزضا٘ساظٌٜیطیچٙسثؼسیفمطٔٛضزتٛرٝلطاض

ٝا٘س،ػجبضتٙساظ :ٌطفت

ٝاییهٚیػٌیحؿبؼثبقس:پیٛؾتٍی-1 .قبذمفمط٘جبیس٘ؿجتثٝتغییطاتحبقی

.ؾبیطذهٛنیبتفطزغیطاظٚیػٌیٔٛضزا٘ساظٌٜیطیثطٔمساضقبذمفمطثیتبحیطاؾت:تمبضٖ-2

                                                 

 

-1 Axiomatic 

2- Chakravartys.R1 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ٌٖطایٗٔغّتاؾتوٝٔكرهبتفطزیبؾبیطقبذمٞبیغیطٔطتجظثٝ ایٗانُثسیٟیثیب

.تحّیُٚضؼیتفمط٘جبیسثط٘تبیذتحّیُٔٛحطثبقٙس

اٌطٔبتطیؽٚیػٌیٞبیٔٛضزثطضؾییهیبچٙسثبضتىطاضقٛزقبذمفمطثبیسثسٖٚ:انُرٕؼیت-3

.تغییطثبلیثٕب٘س  

ٝٞبیثبرٕؼیتٔرتّفضطٚضیاؾتوٝایٗانُ ٝایفمطٔیبٖربٔؼ ثغٛضوّی،زضٔمبیؿٝضتج

.ثسیٟیثطلطاضثبقس

قبذمفمط٘ؿجتثٝٚیػٌیٔٛضزا٘ساظٌٜیطیفمطٍٕٞٗاظ:تغییط٘بپصیطی٘ؿجتثٝٔمیبؼ-4

.زضرٝنفطاؾت

.ثباؾتفبزٜاظیٗانُٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝتبثغفمطفطزٔیتٛا٘سثٝقىُظیطثبقس

(2-1) 
𝜋 𝑥𝑖, 𝑧 = 𝜋(

𝑥𝑖1

𝑧1

, … ,
𝑥𝑖𝑘

𝑧𝑘

) 

ٕٞچٙیٗثباؾتفبزٜاظیٗانُٔیتٛاٖفمطضازضٔیبٖوكٛضٞبیٔرتّفوٝاظٚاحسٞبیٔرتّف

ٝثٙسیٕ٘ٛز .ثطایا٘ساظٌٜیطیاؾتفبزٜٔیوٙٙس،ضتج

ٌٝیطیوطزوٝقبذمفمطثبیسٔؿتمُاظٚاحسا٘ساظٌٜیطیثبقس .ثٕٝٞیٗتطتیتٔیتٛاٖ٘تیز

یؼٙیٔیعاٖزاضاییاـزضٚیػٌیٔٛضزا٘ساظٌٜیطی)زضنٛضتیىٝفطزیفمیط٘جبقس:تٕطوع-5

یؼٙی.ثبافعایفزاضاییزضاٖٚیػٌیقبذمفمط٘جبیستغییطوٙس(ثبالیذظفمطثبقس

𝜕𝜋

𝜕𝑥𝑖𝑗
= 0 𝑖𝑓  𝑥𝑖𝑗 > 𝑧𝑗  . 

ٓفمطثطایافطازفمیطظٔب٘یوٝ xijِصأیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝٔٙحٙیٞبیٞ ≥ 𝑧𝑗ثبقس،ٔٛاظی

.اْذٛاٞسثٛز-𝑗ٔحٛضٔتٙبظطثبٚیػٌی

قبذمفمط٘ؿجتثٝثٟجٛززضٚضؼیتٚیػٌیٞبییهفطزفمیطیبوبٞفٔییبثسٚ:یىٙٛایی-6

ثٝثیبٖزیٍط،قبذمفمط٘ؿجتثٝثٟجٛزٚضؼیتیهفطزفمیطغیطافعایكی.یبافعایفٕ٘ییبثس
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.اؾت

:ثبتٛرٝثٝایٗانُٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝٔٙحٙیٞبیثبفمطیىؿبٖافعایكی٘یؿتٙس،یؼٙی



(2-2) 



𝜕𝜋(𝑥𝑖𝑗 )

𝜕𝑥𝑖𝑗
≤ 0     𝑖𝑓  𝑥𝑖𝑗 < 𝑧𝑗  

اٌطزٚربٔؼٝثٝزٚثرفاَٚٚزْٚتمؿیٓقٛ٘سٚقبذمفمطزضثرف:ؾبظٌبضیظیطٌطٜٚ-7

اَٚٞطزٚربٔؼٝثطاثطثٛزٜ،أبزضثرفزْٚقبذمفمطربٔؼٝاَٚاظٔمساضایٗقبذمزض

ربٔؼٝزْٚثیكتطثبقس،زض٘تیزٝقبذمفمطربٔؼٝاَٚ٘یعاظقبذمفمطربٔؼٝزْٚثیكتط

.ذٛاٞسثٛز

     
𝑋 =  

𝑥𝑎

𝑥𝑏
  , 𝑌 =  

𝑦𝑎

𝑦𝑏
  

     𝑃 𝑋𝑎 , 𝑍 = 𝑃 𝑌𝑎 , 𝑍   , 𝑃 𝑋𝑏 , 𝑍 > 𝑝 𝑌𝑏 , 𝑍  

     ⟹ 𝑃 𝑋, 𝑍 > 𝑃(𝑌, 𝑍) 

َثٙسیوطزاثباؾتفبزٜاظ :یٗانُٔیتٛاٖقبذمفمطضاثٝقىُظیطفطٔٛ

(2-3)  
𝑃 𝑋, 𝑍 = 𝐹[ 

1

𝑛

𝑛

𝑖=1

 𝜋(𝑋𝑖 , 𝑍)] 

.ثیبٍ٘طقبذمفمطٔیثبقس𝑃تبثؼیرٕغپصیطثٛز𝐹ٜٚوٝزضاٖ

قبذمفمطوُربٔؼٝثطاثطٔیبٍ٘یٗٔٛظٖٚفمطزضؾغٛح:تفىیهپصیطیٌطٜٚثٝظیطٌطٜٚ-8

ٜٞبیآٖاؾت .ٔرتّفٚیبظیطٌطٚ
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(2-4) 

    
𝑃 𝑋, 𝑍 =  

𝑛𝑠

𝑛
𝑃(𝑋𝑠 , 𝑍)

𝑠

𝑠=1

 

ثطاثطثبرٕؼیتٞطn𝑠ثطاثطثبرٕؼیتوُربٔؼ𝑛ٚٝثطاثطثبتؼسازظیطٌطٜٚٞب،s،(4-2) زضضاثغٝ

.یهاظظیطٌطٜٚٞبٔیثبقس

ثباؾتفبزٜاظایٗانُٔیتٛاٖقبذمفمطضازضٞطؾغحیاظربٔؼٝٔٛضزثطضؾی،ا٘ساظٌٜیطیٚ

.زض٘تیزٝ،ؾٟٓٞطیهاظثرفٞبیٔٛضز٘ظطضازضقبذمفمطوُربٔؼٝتؼییٕٗ٘ٛز

قبذمفمطوُربٔؼٝ،ٔیبٍ٘یٗٔٛظٚ٘یاظفمطٞطیهاظٚیػٌیٞب:تفىیهپصیطیثٝػٛأُ-9

.اؾت

 (2-5) 

    
𝑃 𝑋, 𝑍 =

1

𝑛
  𝜋𝑗 (𝑥𝑖𝑗 , 𝑧𝑗 )

𝑘

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

ثب.ٔیثبقس𝑛ٚیػٌیثطایربٔؼٝایثبرٕؼیت𝑘ثیبٍ٘طٔیعاٖقبذمفمطزضؾغح (5-2)ضاثغٝ

:تٛرٝثٝایٗانُثسیٟی٘یعٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝ

(2-6)  𝜕2𝜋(𝑋𝑖 , 𝑍)

𝜕𝑥𝑖𝑗 𝜕𝑥𝑖𝑗
= 0 

ثبثبظتٛظیغٔزٕٛعزاضاییٞبیافطاززضٚیػٌیٔٛضزا٘ساظٌٜیطیزضٔیبٖوؿب٘ی:انُا٘تمبَ-10

.وٝزضآٖٚیػٌیفمیطٞؿتٙس،قبذمفمطافعایف٘رٛاٞسیبفت

ثٝایٗنٛضتاضائٕٝ٘ٛزوٝقبذمفمطثبیسحؿبؼثٝ(1976)«ؾٗ»ایٗٔغّتضااِٚیٗثبض

ٔیعاٖ٘بثطاثطیٔیبٖرٕؼیتفمیطثبقسٚزضنٛضتا٘تمبَزاضاییزضٚیػٌیٔٛضزا٘ساظٍٞیطیاظ

.فطزفمیطثٝفطزفمیطتط،ٔیعاٖفمطثبیسوبٞفیبثس

فمطا٘ساظٍٞیطیقٛزثٝعٛضی𝑎ٚ 𝑏ثٝػٙٛأٖخبَفطوقٛزوٝلطاضاؾتزضؾغحزٚٚیػٌی

𝑍1وٝ = 10ٚ𝑍2 = ثٝنٛضتظیطزض٘ظط1ٚ2ثطایزٚفطز𝑋ٚ𝑌حبَاٌطترهیهٟبی.12
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:ا٘تمبَنٛضتٌطفتٝاؾت𝑌ث𝑋ٌٝطفتٝقٛزوٝزضآٖاظ

𝑋1 =  2,10  ,       𝑋2 = (8,2) 

𝑌1 =  5,6  ,        𝑌2 = (5,6) 

.٘بثطاثطیوٕتطٔیجبقس𝑌ٚاضحاؾتوٝزضترهیم

ثبتٛرٝثٝٔغبِتفٛلبِصوطٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝٔٙحٙیٟبیثبفمطیىؿبٖثبیسٔحسة

:ثبقٙسیؼٙی

(2-7) 



𝜕2𝜋(𝑥𝑖 , 𝑧)

𝜕 𝑥𝑖𝑗 𝜕 𝑥𝑖𝑗
 ≥ 0,    ∀  𝑥𝑖𝑗 < 𝑧𝑗  

چٙب٘چٝتحتیهؾطی:غیطوبٞكیثٛزٖقبذمفمطزضاحطتجسیُافعایفٕٞجؿتٍی-11

ا٘تمبِٟبٕٞجؿتٍیٔیبٖٚیػٌیٟبافعایفیبثس،زضنٛضتیوٝافطازفمیطٕٞچٙبٖفمیطثبلی

.ثٕب٘ٙس،قبذمفمطوبٞف٘رٛاٞسیبفت

قبذمفمطغیطوبٞكی(ٔىُٕ)ثبافعایفٕٞجؿتٍیٔیبٖٚیػٌیٟبیرب٘كیٗ-12

.ذٛاٞسثٛز(غیطافعایكی)

قبیسزضٍ٘بٜاَٚثطلطاضیتٕبٔیایٗانَٛ،ثسیٟیثٝ٘ظطضؾسأبزضػُٕ،قبذهٟبییزض

ا٘ساظٍٞیطیچٙسثؼسیفمطٔؼطفیٚثٝوبضٌطفتٝقسٞب٘سوِٝعٚٔبًؾبظٌبضثبتٕبٔیایٗانَٛ

,π(𝑥𝑖ثٝػٙٛأٖخبَٔیتٛاٖثٝچٟبضقىُٔرتّفاظتبثغ.٘جٛزٞب٘س 𝑧𝑗)ٝاقبضٜوطزوٝزضؾ

قىُاَٚؾبظٌبضیوبُٔثبانَٛثسیٟیٔغطحقسٜٚرٛززاضزأبزضٔٛضزقىُچٟبضْانُ

.تفىیىپصیطیثٝػٛأُثطلطاض٘یؿت
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(2-8) 

𝜋 𝑥𝑖 , 𝑧 =   𝑎𝑗

𝐾

𝑗=1

(
𝑧𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑧𝑗
)𝛼  

(2-9) 

𝜋 𝑥𝑖 , 𝑧 =   𝑎𝑗

𝐾

𝑗=1

ln  
𝑧𝑗

min 𝑧𝑗 , 𝑥𝑖𝑗  
  

(2-10) 

𝜋 𝑥𝑖 , 𝑧 =   
𝑧𝑗

min 𝑧𝑗 , 𝑥𝑖𝑗  
 

𝛽1
𝐾

𝑗=1

 

(2-11) 
𝜋 𝑥𝑖 , 𝑧 =  (

𝑧𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑧𝑗
)𝛼𝑗  

 سٍیكشد فبصي دس اًذاصّگيشي چٌذبعذي فقش 7

ٔزٕٛػٝٞبی"زضٔمبِٝایتحتػٙٛا1965ٖزضؾبَ"ِغفیظازٜ"ٔٙغكفبظیتٛؾظپطفؿٛض

انُزضرٝ"ایٗضٚـاؾتسالَثطاؾبؼیهانُثؿیبضعجیؼیوٝ.اضائٝقسٜاؾت"فبظی

٘بٔیسٜٔیقٛز،اؾتٛاضاؾتٚایٗانُٔٙغكوالؾیهزٚاضظقیضاثٝحبِتػٕٛٔیتط"ثٙسی

زضٚالغثٝربیفطووالؾیىیزضؾتٚغّظثٛزٖ،ٔیپصیطیٓوٝیهٌعاضٜ.ٌؿتطـٔیزٞس

زضضٚـوالؾیهاؾتفبزٜاظٔزٕٛػٝٞبیه.اؾت(یب٘بزضؾت)زازٜقسٜثیفتطیبوٕتطزضؾت

ػٙهطیبػضٛٔزٕٛػٝٞؿتٚیب٘یؿتزضحبِیوٝزضضٚیىطزفبظیػٙبنطٔیتٛا٘ٙسثٝزضربتی

ػسْٚلٛعنفطٚ»ایٗ٘ظطیٝأىبٖٚلٛعٞطپسیسٜٔٛضزثطضؾیغیطاظ  ػضٛیهٔزٕٛػٝثبقٙس

.ٔیتٛا٘سحبِتزیٍطی٘یعثٝذٛزثٍیطز(یه)«ٚلٛع»...

ثٝزضربتیزض(یبذب٘ٛاض)یىیاظٚیػٌیٟبیٟٔٓپسیسٜفمط٘یعفبظیثٛزٖآٖاؾتیؼٙیفطز

یهٚیػٌیٔیتٛا٘ٙسفمیطیبغیطفمیطثبقسِٚعٚٔبًزضحسٔغّكفمط٘ؿجتثٝٚیػٌیٟبٔٛضز

اظایٗضٚزضؾبِٟبیاذیطٔغبِؼبت٘ظطیٚتزطثیظیبزیحَٛٔٛضٛع.ا٘ساظٍٞیطیلطاض٘ساضز

.اؾتفبزٜاظ٘ظطیٝفبظیزضا٘ساظٍٞیطیفمطا٘زبٌْطفتٝاؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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𝜇𝑗زضضٚیىطزفبظیا٘ساظٍٞیطیفمطتبثؼی٘ظیط (𝑥)ٝتؼطیفٔیكٛز«تبثغػضٛیت»ٔٛؾْٛث.

ٚیب)ایٗتبثغٔیعاٖػضٛیتٞطفطز.اؾت[1  0]زأٙٝایٗتبثغاػسازحمیمیٚثطزآٖثبظٜ

زضٚیػٌی(یبذب٘ٛاض)تؼییٗٔیىٙسوٕٝٞبٖفمطفطز𝑗ٚضاثٝٔزٕٛػٟیفمیطزضٚیػٌی(ذب٘ٛاض

𝑗اؾت.

وٝذٛز)قبذمفمطچٙسثؼسیاظٔیبٍ٘یٗٔیعاٖفمطٞطیهاظافطاززضؾغحٚیػٌیٟب

.ثسؾتذٛاٞسآٔس(ٔیبٍ٘یٗٔٛظٚ٘یاظٔیعاٖفمطزضٞطیهاظٚیػٌیٟباؾت

(2-12) 

    
𝜇𝑝 𝑖 =  𝜔𝑗𝜇𝑗  𝑖 

𝑘

𝑖=1

 

.آٖثسؾتٔیآیس(ٚیبذب٘ٛاضٞبی)فمطزضؾغحوُربٔؼٝٔٛضزثطضؾی٘یعاظٔیبٍ٘یٗفمطافطاز

(2-13) 

𝜇𝑝 =
 𝜇𝑝 𝑖 

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

زضنٛضتا٘تربةتبثغػضٛیتٚقیٜٛٚظ٘سٞیٔٙبؾتٕٚٞچٙیٗ،ؾبظٌبضثبضٚیىطزانُ

ثٝثیبٖزیٍط،٘ظطیٝ.ٔٛضٛػیٔیتٛاٖاظ٘ظطیٝفبظیزضا٘ساظٍٞیطیچٙسثؼسیفمطاؾتفبزٜوطز

فبظیاثعاضیتىٙیىیزضا٘ساظٍٞیطیچٙسثؼسیفمطاؾتوٝپبیٟٟبی٘ظطیآٖثطضٚیىطزانُ

.ٔٛضٛػیاؾتٛاضاؾت

زضازأٝٔفبٞیٓٔٛضزاؾتفبزٜاظ٘ظطیٝفبظیزضٔمِٛٝا٘ساظٍٞیطیفمطقطحزازٜقسٜاؾتٚ

.ؾپؽضٚقٟبیوّیثىبضٌیطیایٗ٘ظطیٝٔؼطفیذٛاٞٙسقس

 :تببع عضَیت فبصي 7-1

اْثٝنٛضتظیطٕ٘بیف-𝑖 ثؼسیزاضاییٟبیفطز𝑘٘فطی،ثطزاضی𝑛فطووٙیسزضیهٔزٕٛػٝ

                                                 

 

 . مزاجعً کىىذChakravartys.R(2001)عالقمىذان میتُاوىذ بً . 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





34 

 

:زازٜقٛز

(2-14)  𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑘 = 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑡
𝑘  

اظعطفزیٍطایٗثطزاض.اْاؾت-𝑗اْزضٚیػٌی-𝑖اْ،ثیبٍ٘طٔیعاٖزاضاییفطز-𝑗وٝزضآٖزضایٝ

(𝑥𝑖)ضزیف𝑖-أْبتطیؽn × kثؼسی𝑋 ∈ 𝑀𝑛ضاتكىیُٔیسٞسوٝثیبٍ٘طیهترهیماظ

فضبیٕٔىٗٔبتطیؿٟبی𝑀𝑛)ٚیػٌیٟبیٔرتّفزضٔیبٖافطازربٔؼٝٔٛضزثطضؾیاؾت

n × kثؼسیاؾتوٝزضایٟٟبیآٖاػسازحمیمیٔخجتٔیجبقٙس).

𝜇∗(𝑥𝑖𝑗ثطایاؾتفبزٜاظ٘ظطیٝفبظیزضا٘ساظٍٞیطیفمطٔیتٛاٖتبثغزِٚٔٛفٟی ضاثٝایٗنٛضت(

اْضاثٝنٛضتٔمساضنفطٚیبیهٕ٘بیف-𝑗اْزضٚیػٌی-𝑖تؼطیفوطزوٝٔیعاٖفمطذب٘ٛاض

𝑥𝑖𝑗چٙب٘چٝ.زٞس ≤ 𝑧𝑗،ثبقس𝜇∗(𝑥𝑖𝑗 ) = 𝑥𝑖𝑗ٚاٌط1 > 𝑧𝑗،ثبقس𝜇∗(𝑥𝑖𝑗 ) = ذٛاٞسثٛز0

(𝑧𝑗 > اْاؾتوٝاٌطفطززاضاثبقس،زیٍط-𝑗حسالُؾغحلبثُلجَٛاظٚیػٌی𝑧𝑗وٝزضایٙزب(0

.فمیط٘رٛاٞسثٛز

تبثغػضٛیتٔغطحقسٜثٝفطْاذیط،ؾبزٞتطیٗقىُتبثغػضٛیتاؾتوٝٔیتٛاٖاظآٖزض

ا٘ساظٍٞیطیفمطاؾتفبزٜٕ٘ٛزأبزضازأٝثطایایٗوٝثتٛاٖاؾتفبزٜاظ٘ظطیٝفبظیضازضتؼییٗ

:ٚضؼیتفمطٌؿتطـثیكتطیزاز،تبثغػضٛیتثٝفطْػٕٛٔیظیطٔٛضزثطضؾیلطاضٔیٍیطز

(2-15) 𝜇𝑗 : 𝑅𝑡
1    →    0   1  

𝜇 (𝑥𝑖𝑗زضایٗحبِت اظ𝑥𝑖𝑗اْثبتٛرٝثٝؾغحٔهطف-𝑖ثیبٍ٘طزضرٟیأىبٖفمیطثٛزٖفطز(

.أْیجبقس-𝑗ٚیػٌی

اِجتٝزضیهقیٜٛتؼٕیٓیبفتٝ.ثؿتٍیزاضز𝑥𝑖𝑗تٟٙبثٝٔمساضٔغّك𝜇𝑗فطؤیكٛزوٝٔمساض

اْ-𝑗ثٝتٛظیغوُٚیػٌی𝜇𝑗آٖضااضائٝوطز٘س،(1995)«ِٕی»ٚ«چّی»زیٍطیوٝاِٚیٗثبض

.ثؿتٍیزاضز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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𝑚𝑗حبَفطوقٛزوٝ > اْثبقسوٝاٌطفطزیٔمبزیطثیكتطاظآٖضازاضا-𝑗ٔمساضیاظٚیػٌی0

𝑥𝑖𝑗)ثٛز،ثٝعٛضلغغزضآٖٚیػٌیفمیطٔحؿٛةٕ٘یكٛز > 𝑚𝑗).ثٝػٙٛاٖٕ٘ٛ٘ٝثطایٔتغیط

ؾبَزض٘ظطٌطفتٚثٕٝٞیٗتطتیت،ٔیتٛاٖثطایٔتغیط60ضاؾ𝑚𝑗ٗأیسثٝظ٘سٌیٔیتٛاٖ

زضٟ٘بیت𝑚𝑗زضایٙزبفطؤیكٛزوٝ.ِحبػٕ٘ٛز𝑚𝑗زضآٔسٔیبٍ٘یٗؾطا٘ٝزضآٔسضاثٝػٙٛاٖ

ثٝػٙٛأٖخبَ،اٌطفطزیثبزاضاثٛزٖٔیبٍ٘یٗآٖ.ذٛاٞسثٛز𝑥𝑖𝑗ثطاثطیىیاظٔمبزیطٔتغیط

ثعضٌتط𝜂𝑗وٍٕٝٞیاظ𝑥𝑖𝑗ضاثطاثطحسالُٔمبزیط𝑚𝑗،فمیطٔحؿٛةقٛز،ٔیتٛاٖ(j)ٚیػٌی

.یبٔؿبٚیٞؿتٙس،تؼطیفٕ٘ٛز

𝑚𝑗 = min{𝑥𝑖𝑗 } 

(2-16)    𝑖 ∈  1, 2, … , 𝑛 , 𝑥𝑖𝑗 − 𝜂𝑗 ≥ 0 

𝑥𝑖𝑗ثطاثطنفطاؾتاٌط𝜇𝑗ثٙبثطایٗٔیتٛاٌٖفتوٝ ≥ 𝑚𝑗ٚثٕٝٞیٗتطتیت،اٌط𝑥𝑖𝑗 = 0

𝜇𝑗ثبقس،ٔیعاٖفمطٔتٙبظطثبآٖحساوخطذٛاٞسثٛزیؼٙی  0 = ثٝػالٜٚپیففطوزیٍطی.1

٘یعٞؿتوٝوٕهٔیىٙستبثتٛاٖتبثغػضٛیتضاثٝنٛضتزضؾتتؼطیفوطزٚآٖزض٘ظط

اْوٝزض-𝑗اْزضٚیػٌی-𝑖ثبیسأىبٖفمیطثٛزٖفطز𝑥𝑖𝑗ٌطفتٗایٗٚالؼیتاؾتوٝثبافعایف

ثٙبثطایٗٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝتبثغػضٛیتثبیسزضثبظٞی.حبَحبضطفمیطاؾت،وبٞفیبثس

(0, 𝑚𝑗 .٘عِٚیثبقس(

ثبتٛرٝثٝٔغبِتثبال.ٕٞچٙیٗٔیتٛاٖفطووطزوٝایٗتبثغزضثبظٞیٔٛضز٘ظطپیٛؾتٝاؾت

:ٔیتٛاٖقىُظیطضاثٝػٙٛاٖیىیاظؾبزٞتطیٗاقىبَتبثغػضٛیتٔؼطفیوطز

     𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  = 1                 𝑖𝑓                   𝑥𝑖𝑗 = 0 

     𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  = 0                 𝑖𝑓                   𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑚𝑗  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(2-17) 0 < 𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  < 1                 𝑖𝑓         0 < 𝑥𝑖𝑗 < 𝑚𝑗  

(2-18) 

𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  =

 
 
 

 
 1                       𝑖𝑓                             𝑥𝑖𝑗 = 0 

(
𝑚𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
)𝜃𝑗       𝑖𝑓     𝑥𝑖𝑗 ∈  0, 𝑚𝑗  , 𝜃𝑗  ≥ 1  

0                       𝑖𝑓                             𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑚𝑗

  

 

ؾبظٌبضثٛزٜٚ(15-2)ثبٕٞٝذٛالٔغطحقسٜثطایفطْ(18-2)ایٗقىُاظتبثغػضٛیت

:ٔیعاٖآٖزضؾغحفطزیتٟٙبثطزٚٔمساضٚاثؿتٝاؾت

ثٝػٙٛاٖذظفمطوٝٔب٘ٙسیهپبضأتطػُٕٔیوٙس𝑚𝑗(2اْٚ-𝑗ٔیعاٖزاضایفطززضٚیػٌی(1

.ٚٔیتٛاٖآٖضاثٝزِرٛاٜتغییطزاز

𝑆𝜇اْثهٛضت-𝑗ٔزٕٛػٝافطازفمیطزضٚیػٌی 𝑗
 𝑥 ٕ٘بیفزازٜٔیكٛز.

(2-19(ُ 𝑆𝜇 𝑗
 𝑥 =  𝑖 ∈  1,2, … , 𝑛  𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  > 0}         (𝑋 ∈ 𝑀𝑛) 

ثبآٖؾبظٌبضاؾتػجبضتٙس(18-2)وٝتبثغػضٛیتثٝفطْػٕٛٔی(آوؿیٟٛٔبیی)انَٛثسیٟی

:اظ

.ٍٕٞٗاظزضرٝنفطاؾت𝜇𝑗:ٍٕٞٗثٛزٖاظزضرٝنفط:(𝐴1)1انُ

،ثب(ٔزٕٛػٝفمیطاٖ)زضٔحسٚزٞیپبییٗذظفمط:وبٞكیثٛزٖثٝنٛضتذغی:(𝐴2)2انُ

اْتبثغػضٛیتفطزوبٞفیبفتٝٚٔیعاٖایٗوبٞفثب-𝑗افعایفزضٔیعاٖزاضاییفمطزضٚیػٌی

:یؼٙی.ٔمساضتغییطیبفتٝزضزاضاییفطزٔتٙبؾتاؾت

(2-20) 𝑥𝑖𝑗 ∈ [0, 𝑚𝑗 ] 

  (2-21)   
𝑐𝑖𝑗 ∈ [0, 𝑚𝑗 − 𝑥𝑖𝑗 ), 𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  − 𝜇 𝑥𝑖𝑗 + 𝑐𝑖𝑗  =

𝑐𝑖𝑗
𝑚𝑗

 

.زضثبظٞبیوٝثطآٖتؼطیفقسٜ،پیٛؾتٝاؾت𝜇𝑗:پیٛؾتٍی:(𝐴3)3انُ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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.حساوخطٔمساضتبثغػضٛیت،یهاؾت:زاضایحساوخطثٛزٖ:(𝐴4)4انُ

(2-22) 𝜇𝑗  0 = 1 

ثٝاظایتٕبٔیٔمبزیطثبالیذظفمطٔیعاٖ:ٔؿتمُثٛزٖاظٔمبزیطثبالیذظفمط:(𝐴5)5انُ

.تبثغػضٛیتیىؿبٖاؾت

(2-23)𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑚𝑗      𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  = 𝑘    

حبثت𝜇𝑗اْثٝیه٘ؿجتتغییطوٙٙس،-𝑗تضٕیٗٔیىٙسوٝاٌطٕٞٝٔمبزیطزضٚیػٌی1انُ

.ثبلیٔیٕب٘س

فطؤكرهیضاثطایوبٞفتبثغػضٛیتثیبٖٔیىٙسٚآٖفطوایٗاؾتوٝٔیعا2ٖانُ

𝑐𝑖𝑗،ثطاثط𝑐𝑖𝑗ثٝا٘ساظ𝑥𝑖𝑗ٜوبٞفزضتبثغػضٛیتزض٘تیزٝافعایفٔمساض

𝑚 𝑖𝑗
اظ𝐴2اِجتٝ.ٔیجبقس

,0]ۀزضثبظ𝜇𝑗فطو٘عِٚیثٛزٖ 𝜇𝑗 ضؼیفتطاؾتظیطاٞطتبثغػضٛیتیٔیتٛا٘سثٝنٛضت(

𝜃𝑗ثٝػٙٛأٖخبَ،اٌطزضتبثغػضٛیتثطقىُ.غیطذغی٘عِٚیثبقس > ثب٘طخضقس𝜇𝑗ثبقس1

.افعایكیوبٞفٔییبثس

.اْاؾت-𝑗ثبتٛرٝثٝتغییطزضٔمبزیطٚیػٌی𝜇𝑗،ثیبٍ٘طضفتبضپیٛؾتٟی3انُ

ثبیسثٝحساوخط𝜇𝑗اْنفطثبقس،-𝑗ٔكرمٔیؿبظزوٝاٌطٔیعاٖزاضاییزضٚیػٌی4انُ

.ثطؾس(یه)ٔمساضـ

اْاؾتیؼٙی-𝑗ثٝٔیعاٖزاضاییافطازغیطفمیطزضٚیػٌی𝜇𝑗٘كب٘سٞٙسٜزضرٝحؿبؾیت5انُ

𝜇𝑗]ثٝاظایٔمبزیطٔطثٛطثٝثبظٞی , زض٘تیزٝٔیتٛاٖ.ٔمساضتبثغػضٛیتحبثتذٛاٞسثٛز(∞

-ٌفتوٝٔیعاٖتبثغػضٛیتزضایٗثبظٜثطاثطثبنفطاؾتظیطااؾبؾبًزضایٗثبظٜوؿیفمیطٕ٘ی

.ثبقس

ثیب1ٖحبَثبتٛرٝثٝانَٛثسیٟیٔغطحقسٜٔیتٛاٖ٘تیزٍٟیطیاظآٟ٘بضازضلبِتلضیٝ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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.وطز

:ضاثطلطاضٔیؿبظزػجبضتاؾتاظ𝐴5تب𝐴1تٟٙبتبثغػضٛیتیوٝانَٛثسیٟی:1لضیٝ

    

(2-24) 𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  =

 
 
 

 
 

1                       𝑖𝑓                             𝑥𝑖𝑗 = 0 

 
𝑚𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
     𝑖𝑓                  𝑥𝑖𝑗 ∈  0, 𝑚𝑗  

0                       𝑖𝑓                             𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑚𝑗

  

:ٔیتٛاٖضاثغٝظیطضا٘ٛقت1ثبتٛرٝثٝانُ:احجبت

𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  = 𝜇𝑗  
𝑥𝑖𝑗

𝑚 𝑗
   

:٘یعٔیتٛا٘سثٝنٛضتظیطثیبٖقٛز2ثٙبثطایٗ،انُ

    

(2-25) 

𝜇𝑗  
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 − 𝜇𝑗  

𝑥𝑖𝑗 + 𝑐𝑖𝑗
𝑚𝑗

 =
𝑐𝑖𝑗
𝑚𝑗

 

,0 ثٝاظایتٕبٔیٔمبزیطثبظٞی(25-2)اظآ٘زبییوٝضاثغٝ 𝜇𝑗 𝑥𝑖𝑗ٚثطلطاضاؾت،ٔیتٛاٖ٘مف 

𝑐𝑖𝑗ضاػٛوٕ٘ٛزٜٚآٖضاثٝقىُظیطثبظ٘ٛیؿیوطز:

    

(2-26) 

𝜇𝑗  
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 − 𝜇𝑗  

𝑐𝑖𝑗 + 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 =

𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 

:ِصاثباؾتفبزٜاظضاثغٝاذیط٘تیزٝٔیكٛزوٝ

    

(2-27) 

𝜇𝑗  
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 − 𝜇𝑗  

𝑐𝑖𝑗

𝑚𝑗
 =

𝑐𝑖𝑗

𝑚𝑗
−

𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 

𝑐𝑖𝑗ٚثبربیٍصاضی = ثٝقىُظیط(.27Error! Reference source not found-2)ضاثغ0ٝ

:زضٔیأیس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(2-28) 

𝜇𝑗  
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 = 𝜇𝑗  0 −

𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 

:ضاثٝنٛضتظیط٘ٛقت(28-2)ٔیتٛا4ٖحبَثباؾتفبزٜاظانُ

 

(2-29)  

𝜇𝑗  
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 = 1 −

𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
=

𝑚𝑗 −  𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 

،ٔیتٛاٖ٘تیز𝐴3ٝزضقىُثٝزؾتآٔسٜثطایتبثغػضٛیتٚثباؾتفبزٜاظ𝐴1ثبثىبضٌیطی

𝜇𝑗ٌطفتوٝ  𝑚𝑗  = ثٙبثطایٗ.اؾتK=0٘تیزٝٔیسٞٙسو𝐴5ٝانُایٗ٘تیزٝٚثطلطاضی.0

𝑥𝑖𝑗ثٝاظایتٕبٔی ≥ 𝑚𝑗ٝضاثغ،𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  =  .ثطلطاضاؾت0

تٟٙب(24-2)زض٘تیزٝ،ٕٞبٖعٛضوٝاحجبتقسقىُٔغطحقسٜثطایتبثغػضٛیتزازٜقسٜزض

.ؾبظٌبضاؾت5تب1تبثغػضٛیتیثٛزٜوٝثبال

ثبتٛرٝثٝایٗوٝتبوٖٙٛوبضثطزتٛاثغػضٛیتفبظیثٝنٛضتارٕبِیتٛضیحزازٜقسٜاؾت،زض

ثرفثؼسثٝاضتجبط٘ظطیٝفبظیثبضٚیىطزانُٔٛضٛػیزضا٘ساظٍٞیطیفمطپطزاذتٝٔیكٛز

ظیطاپؽاظاحجبتؾبظٌبضیتٛاثغػضٛیتفبظیثبآوؿیٟٛٔبیٔغطحقسٜزضایٗضٚیىطزاؾتوٝ

ٔیتٛاٖثبتىیٝثطٔجب٘ی٘ظطیٔٙبؾت،آٟ٘بضارٟتا٘ساظٍٞیطیچٙسثؼسیفمطثىبضثطزٚاظ

نحت٘تبیذاعٕیٙبٖحبنُٕ٘ٛز،قبیبٖشوطاؾتوٝثطذیاظانَٛضٚیىطزانُٔٛضٛػیزض

تبوٖٙٛٔٛضزثطضؾیلطاضٌطفتٝٚزضازأٝثٝثطضؾیؾبیطانَٛپطزاذتٝذٛاٞس𝐴5تب𝐴1لبِت

.قس

 تفكيكپزیشي ضبخص فبصي چٌذبعذي بِ صیش گشٍُ 7-2

زضایٗثرف،اثتساقبذمفمطفبظیچٙسثؼسیثطضؾیقسٜٚلبثُتفىیهثٛزٖثٝظیطٌطٜٚزض

إٞیتثطلطاضیایٗذبنیتاظإٞیتٚوبضثطزثطضؾیٟبی.ایٗقبذمٔٛضزثحجلطاضٔیٍیطز

-٘ؿجیزضا٘ساظٍٞیطیفمط٘بقیٔیكٛزظیطااؾتفبزٜاظچٙیٗقبذهٟبییٔیتٛا٘سؾیبؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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.ٌصاضاٖضازضعطاحیوبضآٔسؾیبؾتٟبیفمطظزاییٔٙغمٟبیّٚٔییبضیضؾب٘س

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝوٝپیكتط٘یعٌفتٝقس،ثبتىطاضانُثسیٟیتفىیىپصیطیثٝظیطٌطٜٚٔیتٛاٖ

:قبذملبثُتفىیهثٝظیطٌطٜٚضاثٝنٛضتظیط٘ٛقت

(2-30) 

𝑃𝑛 𝑋; 𝜇 =
1

𝑛
 𝑃(𝑥𝑖 ; 𝜇)

𝑛

𝑖=1

 

(2-31) 𝑛 ∈ 𝑁,     𝑋 ∈ 𝑀𝑛         𝜇 ∈ 𝐴 

𝑃(𝑥𝑖اظآ٘زبییوٝ , 𝜇)تٟٙبثٝٔیعاٖزاضاییفطز𝑖-ٖاْزضٚیػٌیٟبیٔرتّفٚاثؿتٝاؾت،ٔیتٛا

اْزض-𝑖٘بٔیسٚثٝنٛضتٔیبٍ٘یٗٔٛظٚ٘یاظٔمبزیطتبثغػضٛیتفطز«تبثغفمطفطزی»آٖضا

:ٚیػٌیٟبیٔرتّفتؼطیفوطز

(2-32) 

𝑃 𝑥𝑖 , 𝜇 =  𝛿𝑗𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  

𝑘

𝑗=1

 

  
0 < 𝛿𝑗 < 1,    𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

= 1 

ٚیب)ثیبٍ٘طٔیعاٖإٞیت٘ؿجیٚیػٌیٟبیٔرتّف٘ؿجتثٝٞٓزضزیسٌبٜٔحممبδ𝑗ٖوٝزضآٖ

ِصأیتٛاٖقبذمچٙسثؼسیفمطربٔؼٝٔٛضزثطضؾیضاثٝنٛضتظیط.اؾت(ؾیبؾتٍصاضاٖ

:ثسؾتآٚضز

(2-33) 

𝑃𝑛 𝑋, 𝜇 =
1

𝑛
 𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

 𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  

𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

 

𝜇𝑗 ثبتٛرٝثٝایٗوٝ (𝑥𝑖𝑗 ثٝٔزٕٛػٝفبظیافطازفمیطزضؾغحٚیػٌیٟبیٔرتّفٔمبزیطی(

زض.ٔیبٍ٘یٗٔٛظٚ٘یاظافطازفمیطزضؾغحایٗٚیػٌیٟب٘یعٔیجبقس𝑃𝑛ػسزی٘ؿجتٔیسٞس،

:ضأیتٛاٖثٝایٗنٛضتظیط٘یعتفؿیطوطز(33-2)٘تیزٝضاثغٝ

𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗 اْفمیط-𝑗اْزضٔیبٖافطازیوٝزضٚیػٌی-𝑖ٔطتجظثبٔیعأٖحطٚٔیتیاؾتوٝفطز 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثبافعایفٔمساضزاضاییفطززضایٗٚیػٌی،ٔیعأٖحطٚٔیتوبٞف.ٞؿتٙس،احؿبؼٔیىٙس

𝜇𝑗یبفتٝٚزضٟ٘بیت،  𝑥𝑖𝑗  = 𝑃𝑛ثٙبثطایٗ.٘كبٖٔیسٞس𝑚𝑗٘جٛزایٗاحؿبؼضازضؾغح0

وٝذٛزٔیبٍ٘یٗٔٛظٚ٘یاظٔیعاٖفمط)ثطاثطٔیبٍ٘یٗٔیعاٖفمطٞطیهاظافطاززضؾغحٚیػٌیٟب

.ذٛاٞسثٛز(زضٞطیهاظٚیػٌیٟباؾت

1ثبتؼطیف

𝑛
 𝜇𝑗𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

(𝑥𝑖𝑗 إْٚ٘بیفآٖثهٛضت-𝑗ثٝػٙٛاٖؾغحفمطٔتٙبظطثبٚیػٌی(

𝑃𝑛(𝑥0𝑗  ; 𝜇𝑗 ; 𝑃𝑛(𝑋ٔیتٛاٖ( 𝜇)ضاثٝنٛضتظیطثبظ٘ٛیؿیوطز:

(2-34) 

𝑃𝑛 𝑋, 𝜇 =  𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑃𝑗
𝑛(𝑥0𝑗 ; 𝜇𝑗 ) 

ٕ٘بیففٛق٘كبٖٔیسٞسوٝفمطزضؾغحربٔؼٝضأیتٛأٖزٕٛعٔیبٍ٘یٗٔٛظٖٚفمطزض

.ٔیٙبٔٙس«تفىیىپصیطیثٝػٛأُ»ؾغحٚیػٌیٟبثٝزؾتآٚضزوٝایٗذبنیتضا

اْزضقبذمفبظیفمطوُ-𝑗تفىیىپصیطیثٝػٛأُزضحمیمتثیبٍ٘طزضنسٔكبضوتٚیػٌی

.ربٔؼٟیٔٛضزثطضؾیٔیجبقس

(2-35) 𝛿𝑗𝑃
𝑛(𝑥0𝑗 ; 𝜇𝑗 )

𝑃𝑛 𝑋, 𝜇 
× 100 



 :بشسسي سبصگبسي تَابع عضَیت هعشفي ضذُ بب سٍیكشد اصل هَضَعي 7-3

ٔیتٛاٖ(𝐴5تب𝐴1ثرهٛلانَٛثسیٟی)ثبتٛرٝثٝٔغبِتٔغطحقسٜزضثركٟبیلجُ

:ٌفتوٝ


𝑃𝑛 𝑋, 𝜇 =

1

𝑛
 𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

 𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  

𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

 

ٔتٕطوع،٘طٔبَقسٜ،یىٙٛا،ٔتمبضٖ،تغییط٘بپصیط٘ؿجتثٝتىطاضرٕؼیتٚپیٛؾتٝٔیجبقسظیطا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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.زاضایایٗذٛالٞؿتٙس(24-2)ذٛزتبثغػضٛیتافطاززضٚیػٌیٟبیٔرتّفثٝفطْ

زاضای𝑃𝑛زضٞطیهاظٚیػٌیٟبٍٕٞٗاظزضرٝنفطثبقس،ٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتو𝜇𝑗ٝچٙب٘چٝ

.ذبنیتتغییط٘بپصیطی٘ؿجتثٝٔمیبؼاؾت

,0)ثطثبظٞی𝜇𝑗اٌط 𝑚𝑗 ذبنیتاذیط.ؾبظٌبضثبانُا٘تمبَ٘یعٔیجبقس𝑃𝑛اویسأًحسةثبقس،(

-𝑗اْثبافعایفزضٔمساضزاضاییاظٚیػٌی-𝑗ثٝایٗٔؼٙبؾتوٝٔیعاٖوبٞففمطافطاززضٚیػٌی

.اْزضؾغٛحپبییٙتطزاضاییثیكتطذٛاٞسثٛز

تٟٙبزضنٛضتیقططتحسةضاثطلطاضٔیؿبظزوٝ(18-2)تبثغػضٛیتٔغطحقسٜثٝفطْ

𝜃𝑗 ≥ .ثبقس2

; 𝑃𝑛(𝑋ِصأیتٛاٖذٛالثطضؾیقسٞیتبثغ 𝜇)ٝرٕؼجٙسیوطز2ثٝفطْاذیطضازضلضی.

قبذمفبظیچٙسثؼسیفمطثٝفطْتفىیىپصیط:2لضیٝ


𝑃𝑛 𝑋, 𝜇 =

1

𝑛
 𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

 𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  

𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

 

:ثطلطاضیانَٛظیطضاتضٕیٗٔیٕٙبیس

تٕطوع،٘طٔبِؿبظی،یىٙٛایی،انُرٕؼیت،تمبضٖ،پیٛؾتٍی،نؼٛزایثٛزٖتٛاثغػضٛیتٚ

وبٞكیثٛزٖفمطزضاحطافعایفرٕؼیتغیطفمیطٕٞچٙیٗ،اٌطتبثغػضٛیتٍٕٞٗاظزضرٝنفط

اویسأًحسة𝜇𝑗ثبقس،انُتغییط٘بپصیطی٘ؿجتثٝٔمیبؼضا٘یعثطلطاضٔیؿبظزاٌطٚفمظاٌط

1)ثبقس ≤ 𝑗 ≤ 𝑘)زضٟ٘بیتزضاحطتجسیُافعایفٕٞجؿتٍی.،انُا٘تمبَ٘یعثطلطاضذٛاٞسثٛز

.ثسٖٚتغییطثبلیٔیٕب٘س𝑃𝑛ٔیبٖزٚفطزفمیط،

ثٝقىُظیط𝑃𝑛ثبقسزضایٗنٛضت(18-2)ثٝػٙٛأٖخبَفطوقٛزوٝتبثغػضٛیتثٝفطْ

.ذٛاٞسثٛز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(2-36) 


𝑃𝜃

𝑛 𝑋; 𝜇 =
𝑖

𝑛
 𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

  1 −
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 

𝜃𝑗

𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

 

θوٝزضآٖثطزاض = (𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑘)ٔٙؼىؿىٙٙسٜزیسٌبٟٞبیٔرتّفثٝٔمِٛٝفمطزض

.ٚیػٌیٟبیٔرتّفاؾت

𝑃𝜃
𝑛(𝑋 ;  𝜇)ثطایحبِتچٙسثؼسیثٛزٜوٝتٛؾظقبذمفمطتهثؼسیقىُفبظی

اضائٌٝطزیسٜ(2003)«ثٛضٌیٍٙٗ»ٚ«چبوطاٚاضتی»ٕٚٞچٙیٗ(1998)ٚزیٍطاٖ«چبوطاٚاضتی»

.اؾت

𝑃𝜃ٔمساض
𝑛(𝑋 ;  𝜇)زضیهؾغحٔكرماظزاضاییٟب(𝑋)ثبافعایف𝜃اٌط.افعایفٔییبثس

 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 𝜃𝑗 = 𝑃𝜃ثبقس،1
𝑛ثطاثطذٛاٞسثٛزثب:

(2-37) 

 𝑃𝑛 𝑋; 𝜇 =
1

𝑛
 𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

𝐻𝑗 𝐼𝑗  

(2-38) 

𝐼𝑗 =    
𝑚𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑞𝑗𝑚𝑗
 

𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

 

(2-39) 
𝐻𝑗 =

𝑞𝑗

𝑛
 

اْثبتٛرٝثٝتؼسازافطاز-𝑗ثیبٍ٘طٔیبٍ٘یٗؾغٛحٔرتّفتبثغػضٛیتزضٚیػٌی(37-2)ضاثغٝ

𝑞𝑗)فمیطزضآٖٚیػٌی .اؾت(

،ا٘تظبضٔیطٚززضیهؾغحاْاؾت-𝑗٘یع٘ؿجتؾطقٕبضیفبظیزضٚیػٌی(39-2)ضاثغٝ

وٝٔتٙبظطثبوبٞفٔمبزیطIj،ثبافعایفزض(اْ-𝑗تؼسازحبثتفمیطاٖزضٚیػٌی)𝐻𝑗ٔكرماظ

                                                 

 

 . Bourgugnon (2003) 

 .مطابً ایه دَ ضاخص در بخص ضاخصٍای رایج تک بعذی معزفی ضذي است. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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𝑥𝑖𝑗زضٚیػٌی𝑗-اْاؾت،قبذمفمطافعایفیبثس.

𝜃2اٌط = 1)ثبقس2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘)؛𝑃𝜃
𝑛ثٝقىُظیطزضٔیأیس:

(2-40) 


 𝑃𝑛 𝑋; 𝜇 =  𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

𝐻𝑗  [𝐼𝑗
2 +  1 − 𝐼𝑗  

2
𝑐𝑗

2] 

(2-41) 



𝑐𝑗
2 =  𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗 − 𝜌𝑗  

𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

/𝑞𝑗𝜌𝑗  

اْزضٔیبٖافطازفمیطآٖٚیػٌی-𝑗ٔزصٚضضطیتٚاضیب٘ؽتٛظیغٚیػٌی(41-2)ضاثغٝ

𝑃𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗

𝑞𝑖
𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

.ٔیبٍ٘یٗایٗتٛظیغاؾت

٘حٜٛپطاوٙسٌی)cj،ثبافعایف𝐻𝑗ٚ𝐼𝑗ثٝؾبزٌیٔیتٛاٖ٘كبٖزازوٝزضیهؾغحٔكرم

ثٝٔؼٙبیا٘تمبَزاضاییزضcj٘یعافعایفٔییبثسظیطا𝑃𝑛(اْ-𝑗تٛظیغزضٔیبٖافطازفمیطٚیػٌی

.اْاظافطازفمیطثٝافطازفمیطتطزضآٖٚیػٌیاؾت-𝑗ٚیػٌی

1 ِصأیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝزضحبِت ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 𝜃𝑗 = ،ٔیعاٖفمطزضاضتجبعیٞٓرٟتثب2

-ٔكىُزیٍطیاظتبثغػضٛیتوٝؾبظٌبضثبآوؿیْٛ.ؾغح٘بثطاثطیزضٚیػٌیٟبیٔرتّفاؾت

:ٞبیٔغطحقسٜٔیجبقس،زضظیطآٚضزٜقسٜاؾت

(2-42) 

𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  = 1 −  
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 

𝑐𝑗

  , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 

𝑐𝑗  ∈ (0,1) 

ایٗتبثغػضٛیت،ٍٕٞٗاظزضرٝنفطٚاویسأًحسةثٛزٜٚقبذمفمطٔتٙبظطثبآٖثٝقطح

:ظیطاؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(2-43) 

𝑃𝑐
𝑛 𝑋; 𝜇 =

1

𝑛
 𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

 [1 − (
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
)𝑐𝑗 ]

𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

 

𝑃𝑐
𝑛(𝑋 ;  𝜇)اؾت(1983)«چبوطاٚاضتی»زضحمیمتفطْتؼٕیٕیبفتٟیقبذمتهثؼسیفمط

(𝑋)زضیهؾغحٔكرماظزاضاییٟب.حبِتچٙسثؼسیآٖضااضائٝوطز1998وٝذٛزاٚزضؾبَ

𝐶𝑗)ثؿیبضوٛچهثبقس𝐶𝑗ٔیعاٖفمط٘یعافعایفٔییبثسٚاٌطٔمساض𝐶𝑗ثبافعایف → ا٘تظبض(0

𝑃𝑐ٔیطٚزٔمساض
𝑛اٌطٞٓ.ثٝنفطٔیُوٙس𝐶𝑗 = 𝑃𝑐ثبقس،قبذم1

𝑛ٕٞب٘ٙسقبذم𝑃𝜃
𝑛زض

θحبِت = .ذٛاٞسثٛز1

ضاثباؾتفبزٜاظتبثغ(1967)«ٚات»اِٚیٗثبضقىُتؼٕیٕیبفتٟیقبذم(2002)«ؾٛیی»

:ػضٛیتٍِبضیتٕیظیطاضائٝوطز

(2-44) 

𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  =
log(1 + 𝑒𝜆𝑗 (𝑚 𝑗−𝑥𝑖𝑗 )/𝑚 𝑗 ) − log 2

log(1 + 𝑒1
𝜆𝑖) − log 2

 

(2-45) 


𝑃𝜆

𝑛 𝑋; 𝜇 =
1

𝑛
 𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

 𝜇𝑗  𝑥𝑖𝑗  

𝑖∈𝑆𝜇 𝑗

 

λزضایٗقبذم،ثطزاض = (𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑘)ٝثیبٍ٘طٔیعاٖا٘حٙبیٔٙحٙیفمطاؾتٚٞطچ

𝑃𝜆ثیكتطثبقس،قبذم
𝑛تحسةثیكتطی٘ؿجتثٝٔجسؤذٛاٞسزاقت.

𝜆𝑗قبیبٖشوطاؾتوٝقطط > .أىبٖثطلطاضیانُا٘تمبَضافطاٞٓٔیؿبظز0

ثمیٝزاضایلبثّیت(18-2)تبایٙزبچٙسفطْٔؼطٚفتبثغػضٛیتٔؼطفیقسوٝثٝرعفطْ

حبثت𝜃𝑗ٚتٕبٔیضطایت(18-2)حبَفطوقٛزوٝزضفطْ.تفىیىپصیطیثٝػٛأُ٘یؿتٙس

                                                 

 

-. Tsui (2002) 

-. Watt (1967) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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:ثبقٙس،آٍ٘بٜقبذمفمطثٝنٛضتظیطذٛاٞسثٛزβثطاثطثب

(2-46) 


𝑃𝛼𝛽

𝑛  𝑋; 𝜌 =
1

𝑛
[  𝛼𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑗=1

𝑚𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
]
𝛼
𝛽  ;      𝛼𝑗 > 0 

𝑃𝛼𝛽قبذم
𝑛 (𝑋 ;  𝜇)٘یعقىُفبظیزیٍطیاظحبِتچٙسثؼسیقبذمفمطتهثؼسیٔیثبقس

.پیكٟٙبزقسٜاؾت(2003)«پٛضٌیٍٙٙٗ»ٚ«چبوطاٚاضتی»وٝتٛؾظ

زضایٗحبِت،ثطلطاضیانَٛافعایفیبوبٞففمطزضاحطتجسیُافعایفٕٞجؿتٍیٔیبٖافطاز،

.ثبقسβثعضٌتطیبوٛچىتطاظαثؿتٍیثٝایٗزاضزوٝ

زضحبِتچٙسثؼسیتٛؾظ(1983)«چبوطاٚاضتی»قىُزیٍطیاظتؼٕیٓقبذمتهثؼسی

ثٝنٛضتظیطٔؼطفیقسٜوٝزضایٗقبذم٘یعاظٔفْٟٛتبثغػضٛیتاؾتفبزٜ(2002)«ؾٛیی»

:ٌطزیسٜاؾت

(2-47) 

𝑇𝑐
𝑛𝜇 =

1

𝑛
 (1 −   1 − 𝜇𝑗  

𝑘

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑛
 (1 −   

𝑥𝑖𝑗 

𝑚𝑗
 

𝑐𝑗
𝑘

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

 

= 𝑥𝑖𝑗وٝزضآٖ min(𝑥𝑖𝑗 , 𝑚𝑗 ٔیجبقس،قبیبٖشوطاؾتوٝزضایٗقبذمانُوبٞكیثٛزٖ(

.فمطزضاحطتجسیُافعایفٕٞجؿتٍی٘یعثطلطاضٔیجبقس

ثبتٛرٝثٝتٛاثغػضٛیتٔرتّفٔغطحقسٜٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝتفبٚتقبذهٟبیفبظی

.چٙسثؼسیفمطزض٘ٛعاؾتفبزٜتبثغػضٛیتزضؾغحافطازٚزضؾغحٚیػٌیٟبیٔرتّفاؾت

حبَزضازأٝ،ضٚیىطزٞبیثىبضٌیطی٘ظطیٟیفبظیزضا٘ساظٍٞیطیچٙسثؼسیفمطوٝزضٔغبِؼبت

 .تزطثیثؿیبضثىبضٌطفتٝقسٞب٘س،ٔؼطفیذٛاٞسقس

 سٍیكشد فبصي كلي ٍ هغلق 7-4

تبیی-𝑘یهثطزاض𝑖ثٝاظایٞطقرم.قرمقطٚعٔیوٙیٓ 𝑛ثبزض٘ظطٌطفتٗٔزٕٛػٝایاظ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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+𝑅اظ
kٔب٘ٙسxi = (𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑘) ٓاظٚیػٌیٞب٘ؿجتٔیزٞی. 𝑗-ٔیٗٔرتهبتایٗثطزاضویفیت

ثطایاػٕبَحبِتفبظیزضٚضؼیتفمط.حبئعآٖاؾتضاتهطیحٔیوٙس𝑖وٝقرم𝑗ٚیػٌی

یهتبثغػضٛیت

 μj: R+
1 → [0,1] 

μj(𝑥𝑖𝑗زض٘ظطٔیٌیطیٓوٝزضآ𝑗ٖثطایٞطٚیػٌی ثبؾغح𝑖قرم"زضرٝزضؾتیٌعاضٜ(

".٘ؿجتثٝایٗٚیػٌیفمیطاؾت𝑗اظٚیػٌی𝑥ijٔهطف

زضایٗقیٜٛاثتسا.ضٚیىطزوبٔالًفبظیٚٔغّكضأؼطفیوطز٘س1990ؾطیِٛیٚظا٘یزضؾبَ

𝑥𝑗زٚآؾتب٘ٝپبیی𝑗ٗثطایٞطٚیػٌی
𝐿ٚآؾتب٘ٝثبالXj

Hثطایقبذمٔٛضز٘ظطتؼییٗٔیٌطزز.

زضازأٝاٌطثیٗنفطٚآؾتب٘ٝپبییٗلطاضٌطفتتبثغػضٛیتآٖثطاثطثبیه،زضنٛضتیوٝ

ثیكتطاظآؾتب٘ٝثبالثبقس،تبثغػضٛیتآٖنفط،زضنٛضتیوٝثیٗآؾتب٘ٝثبالٚپبییٗلطاضٌطفت،

تبثغػضٛیتاظعطیكفبنّٝآؾتب٘ٝثبالٚتمؿیٓثطفبنّٝآؾتب٘ٝثبالٚآؾتب٘ٝپبییٗٔحبؾجٝٔی

زضٟ٘بیتقبذموّیفمطثطایوُذب٘ٛاضٞبثطاؾبؼٔیبٍ٘یٗقبذمٞبیٔحطٚٔیتٞط.ٌطزز

.ذب٘ٛاضتؼییٗٔیٌطزز

:تبثغػضٛیتفبظیزضایٗضٚیىطزثٝقىُظیطٔؼطفیٔیقٛز

(2-48) 

 𝜇j 𝑥𝑖𝑗  =  

 
 
 

 
 

1                  if        xij ≤ xj
L          

xj
H − xij

xj
H − xj

L
            if     xij ∈ (xj

L , xj
H]            

0                 if         xij > xj
H          

  

:ضاثٝنٛضتظیطتؼطیفٔیوٙٙس𝑖ؾپؽتبثغػضٛیتثطایقرم

  𝜇𝑗 (𝑥𝑖𝑗 )𝜔𝑗
𝑘
𝑗 =1

 ωi
k
i=1

 

𝑖=1(𝜔𝑖)وٝزضآٖ
𝑘ٖٞبؾت ٘ؿجتافطازیثبقسوٝزضیهf𝑗فطووٙیس.یهؾیؿتٓاظٚظ

ٖٞبتٛؾظؾطیِٛیٚظا٘یثٝ.ٔحطٚٔیتزاقتٝثبقٙس𝑗ٚیػٌی زضایٗنٛضتیهؾیؿتٓاظٚظ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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.قىُظیطٔؼطفیٔیقٛ٘س

𝜔j = log
1

fj
    fj > 0,    𝑗 = 1,2, … , 𝑘 



 سٍیكشد كبهال فبصي ٍ ًسبي 7-5

.ٚاضزٕ٘ٛز٘س(1990)زٚایطازضاثطضٚـاضائٝقسٜتٛؾظؾطیِٛیٚظا٘ی(1995)چّیِٕٚی

اَٚ،تؼییٗآؾتب٘ٝثبالٚپبییٗلطاضزازیثٛزٜٚایطازاتقیٜٛؾٙتیؾٙزففمط٘یعثطآٖٚاضز

چّیِٕٚیپیكٟٙبزٕ٘ٛز٘سوٝآؾتب٘ٝثبالٚپبییٗٔٙغجكثطاضظـحسالُٚحساوخطٞط.اؾت

زْٚ،ٕٔىٗاؾتضٚیىطزذغیاضظـثیكتطیضاثطایثطذیاظذب٘ٛاضٞبزضیه.ثؼستؼییٗقٛز

(1995)اظزیسٌبٜچّی.ثؼسذبلتؼییٕٗ٘بیسوٝایٗأطٔٛرتثطآٚضز٘بلهیاظفمطٔیٌطزز

فمطذهیهٝایٔغّكٌٚؿؿتٝ٘یؿتوٝزضقطایظٚرٛزٚػسْٚرٛزلبثُتؼطیفثبقس،ثّىٝ

ٝٞبٚزضربتٔرتّفثبظٕ٘ٛزپیسأیوٙس چّیٚ.فمطاظزیسٌبٜاٚپسیسٜٔجٟٕیاؾتوٝزضؾبی

ثباؾتفبزٜاظٔحطٚٔیتضٚـٔفٟٛٔیفبظیرسیسیضااظعطیكٔحبؾجٝتبثغتٛظیغ(1995)ِٕی

ضتجٝثٙسیفمطٞطعجمٝاظ(1995)زضضٚـاضائٝقسٜتٛؾظچّیِٕٚی.قبذمٞباضائٝزاز٘س

اظایٗضٚ،.ٞطثؼسثباؾتفبزٜاظتؼسازذب٘ٛاضٞبیزاضایؾغحٔحطٚٔیتٔكبثٝتؼییٗٔیٌطزز

.ایٗضٚـضٚیىطزوبٔالًفبظیٚ٘ؿجی٘بٌْطفتٝاؾت

ثبیسٔؿتمیٕبًٔتٙبؾتثب𝑗پیكٟٙبزوطز٘سوٝزضرٝفمطٔطتجظثبقبذم(1995)چّیِٕٚی

زِیُایٗأطایٗاؾتوٝاحؿبؼفمطذب٘ٛاضثٝعٛضٔؿتمیٓ.تٛظیغتزٕؼیٕٞبٖقبذمثبقس

ثٝػجبضتی،ایٗضٚیىطزثطٔبٞیت٘ؿجی.ثبتؼسازذب٘ٛاضٞبیزاضایقطایظثٟتطزضاضتجبطاؾت

.احؿبؼفمطتبویسزاضز

ثطایٞط.زض٘ظطٔیٌیطی𝑗ٓتبییاظٚیػٌیٞبی𝑘تبییاظذب٘ٛاضٞبٚیهثطزاض𝑛یهٕ٘ٛ٘ٝ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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𝑥jیهتبثغ𝑗ٚیػٌی
Lٝٙٔثبزا𝐿 = 1,2, … , 𝑀زضٚالغٚیػٌی.تؼطیفٔیقٛز𝑗ٝث𝑀ٝویفیتث

ٖزٞٙسٜثیفتطیٗاحتٕبَاثتالثٝفمطاؾت.تطتیتنؼٛزیوالؼثٙسیٔیقٛز .ٔمبزیطثبالتط٘كب

xjٔمساض
1 = xjٔتٙبظطثبوٕتطیٗضیؿهاثتالثٝفمطاؾت0ٚ

M = ثیفتطیٗضیؿهاثتالث1ٝ

.٘كبٖٔیزٞس𝑗فمطضاٚاثؿتٝثٝٚیػٌی

ٖعٛضوٌٝفتیٓثطذالفؾطیِٛیٚظا٘ی،چّیِٕٚیپیكٟٙبزٔیوٙٙسوٝزضرٝفمط٘ؿجت ٕٞب

.ثٟتطاؾتثٝعٛضٔؿتمیٓٔتٙبؾتثبتبثغتٛظیغتزٕؼیآٖثبقس𝑗ثٝٚیػٌی

(2-49) 

 

𝐹 𝑥𝑗  =  𝑓𝑗  𝑥 𝑑𝑥
𝑥𝑗

0

 

ٝعٛضٔؿتمیٓثبتؼساز ایٗفطوثطایٗٚالؼیتاؾتٛاضاؾتوٝاحؿبؼفمطیهذب٘ٛازٜث

زضٚالغایٗضٚیىطز.ذب٘ٛاضٞبییوٝیهوبالضازاض٘سٚایٗذب٘ٛازٜآٖوبالضا٘ساض٘ساضتجبطزاضز

:زضایٗضٚـزاضیٓ.ٔبٞیت٘ؿجیاحؿبؼفمطضاتبویسٕ٘ٛزٜٚزضٔسَثٝحؿبةٔیآٚضز

𝜇j 𝑥𝑖𝑗  =  

 
 
 

 
 

𝜇𝑗 (xj
L−1) + 

1                                          if        xij = xj
M          

F(xj
L) − F(xj

L−1)

1 − F(xj
1)

            if       xij = xj
L             

0                                             if           xij = xj
1          

  

𝜇𝑗ٔیٗذب٘ٛاضاذتیبضٔیوٙسٚ-𝑖ثطای𝑗ٔمساضیاؾتوٝٚیػٌی𝑥𝑖𝑗وٝزضآٖ (xj
L−1)ٝزضر

𝐿ٔحطٚٔیتضٕیٕٝقسٜثٝویفیت − .ضا٘كبٖٔیزٞس𝑗ثطایٚیػٌی1

ٖزٞٙسٜزضرٝفمطاضظیبثیقسٜثطحؿتٞطیهاظ𝜇(xi)قبذمفمط ٚیػٌیثطای𝑘وٝ٘كب

ٖزاضظیطتؼطیفٔیقٛز𝑖ذب٘ٛاض .اؾتوٝثٝنٛضتٔیبٍ٘یٗٚظ

𝜇 xi =
 𝜇(𝑥𝑖𝑗 )𝜔𝑗

𝑘
𝑗=1

 ωj
k
j=1

 

ٖزٞیچّیِٕٚیػجبضتظیطضا.اؾت𝑗آٖٚظٖٔطثٛطثٝٚیػٌی𝜔𝑗وٝزض ثطایؾیؿتٓٚظ

پیكٟٙبزٔیوٙٙس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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𝜔𝑗 =

ln
1
𝜇𝑗 

 ln
1
𝜇𝑗 

 

:زضٚالغزاضیٓ.ثؼٙٛاٖیهتبثغٚاضٖٚاظٔیبٍ٘یٗزضربتفمطا٘تربةٔیقٛز𝜔𝑗ٚظٖ

𝜇  𝑥𝑗  =
1

𝑛
 𝜇(𝑥𝑖𝑗 )

𝑛

𝑖=1

 

زازٜٔیقٛزوٝٔطثٛطثٝیه𝑗ایٗثٝٔؼٙیآٖاؾتوٝیهٚظٖلبثُتٛرٝثٝیهٔتغیط

ثؼجبضتزیٍطٞطچٝٔبِىیتیهوبالثیفتطثبقس،ذب٘ٛازٜٞبیی.وبالیٔتساَٚزضربٔؼٝاؾت

ٖزٞیزضآٖاؾتوٝاٌط.وٝآٖوبالضا٘ساض٘سفمیطتطٔحؿٛةٔیقٛ٘س ٔعیتایٗقیٜٛٚظ

ٔیبٍ٘یٗزاضاییافطازربٔؼٝزضیهٚیػٌیثبالثبقس،ثٝآٖٚظٖظیبزیزازٜٔیقٛزتبزضنٛضت

ٔحطٚٔیت،ٔیعاٖفمطفطززضآٖٚیػٌیٔمساضثیكتطی٘كبٖزازٜقٛزظیطاٚظٖٞطیهاظٚیػٌیٞب

ٖٞبزاضز ٘ٛػیضٚـ(1995)«ِٕی»ٚ«چّی»ثٝػجبضتیضٚـ.اضتجبطٔؼىٛؾیثبٔیعاٖفمطزضا

.٘ؿجیزضا٘ساظٌٜیطیفمطاؾتٚزیسٌبٜآٖثٝفمط٘ؿجیاؾت٘ٝٔغّك

زضٟ٘بیتیهقبذموّیاظفمطثطایوُرٕؼیتزض٘ظطٌطفتٝقسٜ،ٔیتٛا٘سثؼٙٛأٖتٛؾظ

.فطزیثسؾتآیس(فمط)یبٔیبٍ٘یٗقبذمٞبیٔحطٚٔیت

𝑃 =
1

𝑛
 𝜇(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1
 



  سٍیكشد ٍیشٍ ٍ ٍسكَیي 7-6

یىیاظٔؿبئُثؿیبضٟٔٓزضاتربشضٚیىطزٞبیچٙسثؼسیؾٙزففمط،ٔب٘ٙسضٚیىطزفبظی،

                                                 

 

Vero and Werquin Method-1 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثٝٔٙظٛضحُچٙیٗٔؿئّٝ.ٕٞجؿتٍیثبالیقبذمٞبیٔٛضزاؾتفبزٜزضچٙیٗؾٙزكیاؾت

تؼساز𝑘فطووٙیس.ضاپیكٟٙبزٕ٘ٛز٘س𝑚𝑝قبذمٔحطٚٔیت(1997)ایٚیطٚٚٚضوٛیٗ

اْثسیبثستط- i٘ؿجتتؼسازافطازیوٝٚضؼكبٖثٝا٘ساظٜذب٘ٛاض𝑓𝑖تؼسازافطاز𝑛ٚٚیػٌیٞب،

.ثٝوُافطازثبقٙس.اؾت

𝑚𝑝 i =  
ln

1
𝑓𝑖

 ln(
1
𝑓𝑖

)𝑛
𝑖=1

            𝑖𝑓                    0 < 𝑓𝑖 ≤ 1 

زضٟ٘بیتٕٞب٘ٙس.ثطاؾبؼفطَٔٛظیطٔحبؾجٝٔیٌطزز𝑖ثطایذب٘ٛاض𝜇𝑝ؾپؽتبثغػضٛیت

.ثطایوُذب٘ٛاضٞبٔحبؾجٝٔیٌطزز𝑃ضٚـلجّیقبذموّیفمط

𝜇𝑝 𝑖 =  
𝑚𝑝 𝑖 − min 𝑚𝑝(𝑖) 

max 𝑚𝑝(𝑖) − min 𝑚𝑝(𝑖) 
 

𝑃 =  
1

𝑛
 𝜇𝑝(𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

  جوع بٌذي 8

ٚزضازأٝٔفبٞیٓٚضطٚضت.زضایٗفهُثٝثطضؾیتؼبضیفٟٔٓفمطٚا٘ساظٌٜیطیذظفمطپطزاذتٝقس

ؾپؽزضازأٝثٝٔؼطفیضٚیىطزانُٔٛضٛػیزضا٘ساظٌٜیطیفمط.ؾٙزففمطچٙسثؼسیٔؼطفیقسٜاؾت

چٙسثؼسیپطزاذتٝٚثبتٛرٝثٝایٙىٝقبذمفمطچٙسیثباؾتفبزٜاظ٘ظطیفبظیا٘ساظٌٜیطیٔیقٛزپؽ

اظٔؼطفیایٗ٘ظطیٝ،ٔجب٘ی٘ظطیاؾتفبزٜاظاٖثبتٛرٝثٝضٚیىطزانُٔٛضٛػیثٝنٛضتوبُٔتكطیحقسٜ

.ٚزضٟ٘بیتضٚیىطزٞبیفبظیثٝوبضٌطفتٝقسٜزضایٗپػٚٞف،ثغٛضٔفهُتٛضیحزازٜقسٜاؾت
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 پیشینه پژوهش: 3 فصل
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 هقذهِ 1

ـٞبزضٔٛضزؾٙزفٚا٘ساظٌٜیطیفمطچٙسثؼسیآغبظقسٜاؾت اظ.حسٚززٚزٞٝاؾتوٝتال

زض.آٖظٔبٖتبوٖٙٛفطایٙستىبُٔایٗضٚیىطزثٝؾطػتتٛؾظالتهبززا٘بٖزضحبَا٘زبْاؾت

ـٞبیٔرتّفیاضائٌٝطزیسٜاؾتٚثطای عَٛایٗزٚضٜٔمبالتظیبزیٍ٘بقتٝقسٜاؾتٚضٚ

یىیاظضٚیىطزٞبیٟٔٓوٝٔٛضزتٛرٝایٗ.ثؿیبضیاظوكٛضٞبٔٛضزٔغبِؼٝلطاضٌطفتٝاؾت

ٖ٘بٔٝاؾتثىبضٌیطیضٚـفبظیزضثطضؾیفمطچٙسثؼسیاؾت .پبیب

زضایٗفهُ،اثتساثٝثطضؾیؾیط٘ظطیضٚیىطزفمطچٙسثؼسیٚضٚیىطزٞبیفبظیٔیپطزاظیٓٚ

ؾپؽٔطٚضیثطٔغبِؼبتوبضثطزیا٘زبْقسٜاثتسازضؾٙزفچٙسثؼسیفمطٚؾپؽٔغبِؼبت

.تزطثیثبضٚیىطزٞبیچٙسثؼسیٚفبظیذٛاٞیٓپطزاذت

ٝٞبیضطٚضتایزبزؾٙزففمطثطاؾبؼ٘یبظٞبیاؾبؾیا٘ؿبٖٚ٘ٝفمظزضآٔساظ اِٚیٗرطل

ٝایاظٚیػٌیٞبتؼطیفوطز،«آٔبضتیبؾٗ»زضٖٚضٚیىطزلبثّیت وٝضفبٜضاثطاؾبؼٔزٕٛػ

أبثٝزِیُآ٘ىٝضٚیىطزلبثّیتثٝثطضؾیؾغحضفبٞیوٝافطازاؾتحمبقزؾتیجبثیثٝ.ثیطٖٚآٔس

آٖضازاقتٙس،ٚ٘ٝٔیعاٖضفبٞیوٝثٝآٖزؾتیبفتٝثٛز٘س،ٔیپطزاذت،پػٚٞكٍطاٖثب

ٝٞبٚفطنتٞبیپیفضٚیفطزضٚثطٚثٛز٘س ٝایٚؾیغاظٞعیٙ ایٗٞعیٙٝفطنتٞبثٝ.ٔزٕٛػ

اظایٗضٚالتهبززا٘بٖثٝز٘جبَاضائٝ.زِیٌُؿتطزٌی،چٙساٖلبثّیتا٘ساظٌٜیطی٘ساقت

ُٞبییثٛز٘سوٝایٗ٘ممضارجطاٖوٙس ٜح .ضا

ـٞبثطایتحّیُضفبٜچٙسثؼسیتٛؾظاتىٙؿٗٚثٛضٌیٍٖٙٛ 1982زضؾبَیىیاظاِٚیٗتال

ٝٞبی٘بثطاثطیثیٗوكٛضٞبثطحؿتزضآٔسٚأیسثٝظ٘سٌیٔٛضزاضظیبثی.ا٘زبٌْطفت ٖٞبظٔیٙ آ

ٕٞچٙیٗزضٔغبِؼٝذٛزتبحیطزضآٔسپبییٗ،ٔؿىٗ٘بٔٙبؾتٚػسْٚرٛزؾالٔتیضا.لطاضزاز٘س
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.زضایزبزٔحطٚٔیتٔٛضزثطضؾیلطاضزاز٘س

ٝٞبیفبظیرٟتٔحبؾجٝٚ ؾطیِٛیٚظا٘یرعاِٚیٗوؿب٘یثٛز٘سوٝاظ٘ظطیٝٔزٕٛػ

ٖٞبؾطٔٙكبٔغبِؼبتثؿیبضیزض.ا٘ساظٌٜیطیفمطچٙسثؼسیاؾتفبزٜوطز٘س ٘تبیذٔغبِؼبتآ

ٝٞبیفبظیٌطزیس ـٞبی.ظٔیٙٝؾٙزففمطچٙسثؼسیثباؾتفبزٜاظٔزٕٛػ ٘تیزٝآٖاضائٝضٚ

ٚزیٍطأٖسَفبظیثتی.٘ؿجتبٔتفبٚتیزضظٔیٙٝؾٙزففمطثباؾتفبزٜاظتئٛضیفبظیاؾت

ٝایاظٔمبالتپیكٟٙبزقسٜثٛز،ٔٛضزثطضؾیلطاضزازٜٚاثعاضی پٛیبییفمطضاوٝزضٔزٕٛػ

آٔبضیضاثب٘بْقبذمٞبیپٛیبییٚٔبتطیؽٞبیربثزبییٔیبٍ٘یٗپیكٟٙبزٕ٘ٛز٘سٚآٖضاثطای

َٞبی .ثىبضثطز٘س1997تب1991اٍّ٘ؿتبٖثیٗؾب

 : پيطيٌِ هغبلعبت تجشبي اًجبم ضذُ دس حَصُ فقش چٌذ بعذي 2

ٝایتحتػٙٛاٖ(1392)یٛؾفیٕٚٞىبضاٖ اضظیبثیفمطچٙسثؼسیزضػكبیطوٛچٙسٜ»زضٔمبِ

التهبزیػكبیط-ٚثباؾتفبزٜاظؾطقٕبضیارتٕبػیثباؾتفبزٜاظضٚـآِىبیطٚفٛؾتط«ایطاٖ

ُٞبیػكبیطوكٛضپطزاذتٙس1387وٛچٙسٜؾبَ .ثٝؾٙزفٚٔمبیؿٝفمطچٙسثؼسیزضای

ُٞبزضزؾتوٓ%42٘تبیذحبنُ٘كبٖٔیزٞسوٝ ٔؼیبضٞبٔحطْٚٚثٝعٛضٔیبٍ٘یٗ%30ای

ٔیثبقسٚاضتمبءٚضؼیتآٔٛظـٚثٟساقتػكبیطثٝٚیػٜزذتطاٖٚظ٘بٖ%46قستفمطآٟ٘ب

.ثیفتطیٗتبحیطضازضوبٞففمطزاضز

ثٝثطضؾیتٛظیغٚقستفمطچٙسثؼسیزضٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبیی(1393)ذّذٚیٛؾفی

ٕٞچٙیٗفمط.زضنساؾت3/12ٚ6/30تٛظیغٚقستفمطزضوكٛضثٝتطتیت.ایطأٖیپطزاظ٘س

زضنسذب٘ٛاضٞبی4/21زضٔٙبعكضٚؾتبییزضٔمبیؿٝثبٔٙبعكقٟطیثیفتطاؾتثٝعٛضیوٝ

                                                 

 

-Betti2 
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ٖٞبیرٙٛةقطلیفمیطتط٘سٚ.زضنسذب٘ٛاضٞبیقٟطیفمیط٘س86/5ضٚؾتبییٚ ذب٘ٛاضٞبیاؾتب

٘تبیذٔمبیؿٝقبذمفمطچٙسثؼسیٚ.ؾیؿتبٖٚثّٛچؿتبٖفمیطتطیٗاؾتبٖوكٛضاؾت

ٓپٛقب٘یا٘سویٚرٛززاضز .قبذمتِٛیسؾطا٘ٝثسٖٚ٘فت٘كبٖٔیزٞسثیٗایٗزٚقبذمٞ

ٝایتحتػٙٛاٖ(1392)ضاغفطٕٚٞىبضاٖ ثٝ«ا٘ساظٌٜیطیفمطچٙسثؼسیزضقٟطتٟطاٖ»زضٔمبِ

زضایٗپػٚٞفثباؾتفبزٜاظضٚیىطز٘ظطیٝ.ٌب٘ٝقٟطتٟطأٖیپطزاظ٘س-22ثطضؾیفمطزضٔٙبعك

اضائٌٝطزیسٜاؾت،فمطچٙسثؼسیثطاؾبؼچٟبض(2006)اعالػبتوٝتٛؾظٔؼهٛٔیٌِٚٛٛ

ٚیػٌیزضآٔس،ٔؿىٗ،آٔٛظـٚؾالٔتػٕٛٔیا٘ساظٌٜیطیقسٜاؾتوٝاثتسافمطتهثؼسیزض

ٞطوساْاظچٟبضٚیػٌیفٛقٔحبؾجٝٚؾپؽثطاؾبؼؾغٛحٔتفبٚتلبثّیترب٘كیٙیثیٗ

ٚیػٌیٞب،فمطٔغّكثبضٚیىطزذظفمطتزٕیغقسٜزضٔٙبعكٔرتّف٘یعا٘ساظٌٜیطیقسٜٚزض

ٔطحّٝثؼسٔحطٚٔیت٘ؿجیچٙسثؼسیثطاؾبؼضٚیىطزتٕطوعلٛیثطفمطٔٛضزٔحبؾجٝلطاض

ٚاظ٘ظطآٔٛظـٚٔؿى19ٗثطاؾبؼ٘تبیذحبنُ،فمیطتطیٗٔٙغمٝتٟطأٖٙغمٝ.ٌطفتٝاؾت

ثٟتطیٗٚضؼیتاظ٘ظطؾالٔتػٕٛٔیٔطثٛطثٝٔٙغمٝ.ٞؿتٙس19ٚ17٘یعثٝتطتیتٔٙبعك

زیسٜقس1ٜٚوٕتطیٗ٘طخزضٔٙغم14ٝثیفتطیٗ٘طخفمطچٙسثؼسیزضٔٙغمٝ.اؾت16

ٕٞچٙیٗٔیعاٖ٘طخفمطچٙسثؼسیثٝٞطٔیعاٖوٝضطیترب٘كیٙیثیٗٚیػٌیٞبیٔٛضز.اؾت

.ٔطزْتٟطاٖ٘یعزچبضٔحطٚٔیت٘ؿجیٞؿتٙس%63.ثطضؾیثیفتطثبقس،وٕتطٔیقٛز

ٝایتحتػٙٛاٖ(2012)قیطٚا٘یبٖٚثركٛزٜ ضٚیىطز:ثطضؾیفمطضٚؾتبییزضایطاٖ»زضٔمبِ

تٛظیغٚقستفمطزضٔٙبعكضٚؾتبییایطاٖضاثباؾتفبزٜاظضٚیىطزچٙسثؼسیثبزض«چٙسثؼسی

٘تبیذایٗتحمیك.٘ظطٌطفتٗاثؼبزآٔٛظـ،ٔؿىٗ،غصا،زضآٔسٚؾالٔتٔٛضزٔغبِؼٝلطاضزازٜا٘س

ٚٞفتظیط%62/99اٍِٛیانّیثب4اٍِٛیفمطزضٔٙبعكضٚؾتبییقب11ُٔ٘كبٖٔیزٞسوٝ
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ٕٞچٙیٗ٘تبیذایٗتحمیك٘كبٖٔیزٞسوٝفمطثٝ.پٛقفٚرٛززاضز%38/0اٍِٛتمطیجبثب

نٛضترٙسثؼسیپسیسٜایاپیسٔیهزضٔٙبعكضٚؾتبییاؾتٚٔؼطفٞبیٔؿىٗٚآٔٛظـزض

.پسیسآٚضزٖفمطؾٟٓظیبزیزاض٘س

 هغبلعبت تجشبي اًجبم ضذُ دس حَصُ فقش چٌذ بعذي بب سٍیكشد فبصي 3

ٖ٘بٔٝذٛزثبػٙٛاٖ(1388)ػّیٔسزی ا٘ساظٌٜیطیقبذمٞبیفمطچٙسثؼسیزضایطاٖ»زضپبیب

ثطای٘رؿتیٗثبضثٝٔغبِؼٝفمطچٙسثؼسیزضایطاٖاظزیسٌبٜفبظی«1386تب1383اظؾبَ

زضایٗپػٚٞفٚیػٌیٞبیٔؿىٗ،زضآٔس،تّٕهوبالٞبیثبزٚاْ،ؾالٔت،تبٔیٗ.ٔیپطزاظز

.ارتٕبػی،آٔٛظـٚثٝػٙٛاٖٚیػٌیٞبیوٕىیرٟتا٘ساظٌٜیطیفمطٔٛضزاؾتفبزٜلطاضٌطفتٙس

٘تبیذایٗپػٚٞف٘كبٖٔیزٞسوٝٔیعاٖفمطچٙسثؼسیزضٔٙبعكقٟطٚضٚؾتبییزض

ٞؿتٙسفمطچٙسثؼسیزضٔٙبعكقٟطیزضؾب3/18ٚ6/19َثٝتطتیتثطاثطثب1383ؾبَ

ٕٞب٘غٛضوٝٔكبٞسٜٔیقٛزایٗ.ثٛزٜاؾت3/19ٚزضٔٙبعكضٚؾتبییثطاثط4/17ثطاثط1386

ٞٓزضٔٙبعك1383٘ؿجتثٝؾب1386َپػٚٞف٘كبٖٔیزٞسوٝفمطچٙسثؼسیزضؾبَ

.ضٚؾتبییٞٓزضٔٙبعكقٟطیوبٞفیبفتٝاؾت

ثٝثطضؾیإٞیتٔتغیطٞبیرغطافیبییثؼٙٛاٖیىیاظػٛأُتؼییٗ(1393)رٛاٞطیٕٚٞىبضاٖ

ـٞبیفبظیٚ.وٙٙسٜفمطٔیپطزاظز ٞسفانّیایٗٔغبِؼٝثطضؾیػّٕیثٛزٖاؾتفبزٜاظضٚ

َؾبظیظٔیٗ ٝثٙسیفمط-ٔس آٔبضیرٟتوؿتاعالػبتلبثُاؾتٙبزثٝٔٙظٛضؾٙزفٚپٟٙ

ایٗپػٚٞفاظ٘ظطاٞساف،وبضثطزیٚاظ٘ظطقیٜٛا٘زبْ.چٙسثؼسیزضفضبٞبیقٟطیاؾت

ٝٞبی.تحّیّیاؾت-تٛنیفی اعالػبتٚزازٜٞبیایٗپػٚٞفاظعطیكپیٕبیفٔیسا٘یٕ٘ٛ٘

ـٞبیؾٙزفچٙس.رٕغآٚضیقسٜاؾت91ا٘تربةقسٜزضؾبَ زضایٗپػٚٞفاظٔیبٖضٚ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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قبذمالتهبزیٚزضآٔسی،70رٟتؾٙزففمطچٙسثؼسیزضلبِتثؼسیفمطاظٚـوبؾتب

.ٔؿىٗ،ٔبِىیتٚزاضایی،ثٟساقتٚؾالٔتٚزا٘فٟٚٔبضتاؾتفبزٜقسٜاؾت

 ٍ دیگشاى دس هَسد كطَس الجضایش«  بي حبيب »  هغبلعِ تجشبي  3-1

ٖٞب.ا٘ساظٌٜیطیٚتحّیُقسٜاؾت2002زضایٗٔمبِٝقبذمٞبیفمطچٙسثؼسیزضاِزعایطزضؾبَ آ

زضٔمبِٝذٛزاظضٚیىطزفبظیاؾتفبزٜوطزٜٚثباؾتفبزٜاظضٌطؾیٍِٖٛبضیتٕیاحطػٛأُٔرتّفثطٚضؼیت

.فطزیبافطازضاترٕیٗظزٜا٘س

:ٚیػٌیٞبیٔٛضزثطضؾیزضٔغبِؼٝآٖٞبػجبضتٙساظ

٘ٛعٔؿىٗ،زضنسٚضؼیتتّٕهذب٘ٛاض،ؾغحآؾبیف،ؾغحآٔٛظقی،زضنساقتغبَ،احبحیٝ،٘ٛعذسٔبت

زضآٔستٛاثغػضٛیتیوٝزضآٟ٘بزضٞطیهاظٚیػٌیٞبی(...زضؾغحذب٘ٛازٜ،اضتجبطٚ)زضٔب٘ی،ٕٞىبضی

:فٛقٔٛضزاؾتفبزٜلطاضزاز٘س،ػجبضتٙساظ

 وُع محل سکُوت خاوُار (1

 َضعیت تملک محل سکُوت (2

 سغح آسایص خاوُار (3

 میشان ارتباط با آضىایان (4

 سغح آمُسش سزپزست خاوُار (5

 َضعیت اضتغال خاوُار (6

 درآمذ (7

 میشان اثاثیً (8

 وُع خذمات بٍذاضتی (9

                                                 

 

Custta-1 

-Benhabib A .Ziani T. Betaher S. Maliki S.(2007)2  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 «ٍسهب » ٍ « بتي » هغبلعِ تجشبي  3-2

ثباؾتفبزٜاظضٚیىطزیوبٔالًرسیسوٝثؼساًثٝ٘بْٔجتىطاٖآٖٔؼطٚفقس،(2004)ثتیٚٚضٔب

زضثؼسٔبِیاظقبذم.قبذمچٙسثؼسیفمطزضثؼسوّیٔبِیٚغیطٔبِیٔحبؾجٝقسٜاؾت

زضآٔسٚزضثؼسغیطٔبِیاظقبذمٞبیٔطتجظثبؾغحظ٘سٌیاؾتفبزٜقسٜاؾتوٝزضازأٝثٝ

.آٖاقبضٜٔیقٛز

 ضاخص ٌای اَلیً سغح سوذگی 

  در ایه ضاخص ٌا بً عذم تُاوایی خاوُارٌا در بزآَردي ومُدن ویاسٌای اساسی خُد تُجً می ضُد : 

 ٌطٍْ٘ٝزاقتٗٔحُؾىٛ٘تذب٘ٛاض

 پزداخت ٌشیىً یک ٌفتً تفزیح در خارج اس مىشل 

 تعُیض لُاسم کٍىً مىشل 

 خزیذ بیطتز لباص ٌای وُ وسبت بً لباص ٌای دست دَم 

 تٍیً غذاٌای ضامل گُضت، مزغ َ ماٌی ٌز دَ رَس یکبار اگز خاوُادي مایل باضذ 

  ارتباط دَستاوی کً بتُان ماٌی یکبار با آن ٌا غذا خُرد 

 پزداخت اقساط َام ٌا َ یا بذٌی ٌا 

 

 قبذمٞبیحب٘ٛیٝؾغحظ٘سٌی

:زضایٗقبذمٞبػسْتٛا٘بییذب٘ٛاضزضتّٕهوبالٞبیٔرتّفٔٛضزثطضؾیلطاضٔیٌیطز

 کامیُن یا اتُمبیل ضخصی 

 تلُیشیُن روگی 

 دستگاي پخص َ ضبظ صُت 

                                                 

 

 Betti and Verma 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ماضیه ظزفطُیی 

 تلفه 



 أىب٘بتٔحُؾىٛ٘ت

وٝا٘تظبضٔیضٚزثطای)ایٗزؾتٝاظقبذمٞب،٘جٛزثطذیاظأىب٘بتانّیٔحُؾىٛ٘تذب٘ٛاض

:ضأٛضزثطضؾیلطاضٔیزٞٙس(ٞطذب٘ٛاضفطاٞٓثبقس

  حمام 

 تُالت دارای سیفُن 

 آب گزم لُلً کطی ضذي 



 ٔكىالتؾبذتٕب٘یٔحُؾىٛ٘ت

:زضایٗقبذمٞبثٝٔكىالترسیٔطثٛطثٝؾبذتٕبٖٔحُالبٔتذب٘ٛاضپطزاذتٝٔیقٛز

  چکً کزدن سقف 

 دیُار، کف َ یا پی مزعُب 

 در َ پىجزي پُسیذي 

 

 ٔكىالتٔحیغی

:زضایٗقبذمٞبٔكىالتٔطثٛطثٝٔحیظٔحُؾىٛ٘تذب٘ٛاضٔٛضزثطضؾیلطاضٔیٌیطز

 کمبُد فضا 

 ٌا َ یا بیزَن مىشل ً  آلُدگی صُتی واضی اس ٌمسای

 کمبُد وُر کافی 

 آلُدگی ٌُا واضی اس تزافیک َ یا فعالیت َاحذٌای صىعتی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 َحطی گزی َ مطکالت جىایی در محل سکُوت 



  دس هَسد كطَس غٌب هغبلعِ تجشبي كَبي ٍ دیگشاى 3-3

ٖٞبثباؾتفبزٜاظ٘ظطیٝفبظیقبذمچٙسثؼسیفمطضازضٔٛضزوكٛضغٙبعیزٚزٚضٜ -1992آ

:ثبزض٘ظطٌطفتٗاثؼبزظیطثسؾتآٚضز٘س1993ٚ1998-1999

٘ظیط)زاضاییذب٘ٛاض(ؾغحآٔٛظقی.ؾالٔتی)قطایظٔؿىٗ،قطایظظ٘سٌی،تٛا٘بییٞبی٘ظیط

.ٚٞعیٙٝذب٘ٛاض(زاضاییوبالٞبیثبزٚاْ

ثٛزٜاؾتوٝ٘كبٖاظ37/21%ٚزضزٚضٜز23/21ْٚ%عجكٔحبؾجبتآٟ٘ب،فمطزضزٚضٜاَٚ

 .حبثتثٛزٖ٘ؿجیؾغحفمطزضآٖوكٛضزاضز

  دس هَسد كطَس فشاًسِ ٍ فشاًکهغبلعِ ٍالشیب 3-4

ثٝا٘ساظٌٜیطیفمطزضTFRٚچٙسثؼسیوّیٚ٘ؿجیثبضٚیىطزفبظی(2006) زضایٗٔغبِؼٝ

ٝٞبیایٗپػٚٞفحبویاظآٖاؾتوٝضٚیىطز.وكٛضفطا٘ؿٝپطزاذتٝقسٜاؾت TFRیبفت

ٖزٞٙسٜٞطیهاظقطایظٚاثؼبزظ٘سٌیٞؿتٙس،اثعاض ثؼٙٛاٖتبثؼیاظٔتغیطٞبیٌٛ٘بٌٖٛوٝ٘كب

.ٔٙبؾجیرٟتا٘ساظٌٜیطیفمطٔیثبقس

                                                 

 

1-Kubi,Ampomah&Ahortor (2007)  

Valerie Berenger-2 

Frank Celestini-3 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ( 2005)  ٍ سيلبشهغبلعِ دٍیچ 3-5

TFA،TFRٚضٚیىطزفبظیٚچٙسثؼسیؾٙزففمط)زضایٗٔغبِؼٝزٚیچٚؾیّجطٞطؾٝ

VW٘تبیذضٌطؾیٖٛالریت٘كبٖٔیزٞسوٝاوخطٔتغیطٞبیتٛضیحیتبحیط.ٔمبیؿٝقسٜاؾت

چكٍٕیطیزضاحتٕبَفمیطثٛزٖزاقتٝٚتفبٚتظیبزیثیٗضٚیىطزٞبیفبظیثىبضضفتٝٚرٛز

ایٗاحتٕبَثبافعایف.ثٙبثطایٗذب٘ٛضاٞبیثبتحهیالتثبالثٝاحتٕبَوٕتطیفمیطٞؿتٙس.٘ساضز

ؾطا٘زبْایٙىٝایٗ.تؼسازافطازذب٘ٛاضثبالضفتٝٚٚاثؿتٝثٝؾٗؾطپطؾتذب٘ٛاضوبٞفٔییبثس

زض%6/25ذب٘ٛاضٞبثطحؿتٞطؾٝضٚـفبظیفمیطٞؿتٙس،%5/18ٔغبِؼٝ٘كبٖٔیزٞسوٝ

ثبتٛرٝثٝحسالُیىیاظضٚیىطزٞبفمیط%7/33حسالُزٚضٚـفبظیفمیطٔحؿٛةقسٜٚ

ٓپٛقب٘یظیبزیوٝایٗؾٝضٚـزضتؼییٗٔزٕٛػٝ.ٔحؿٛةٔیقٛ٘س ثٙبثطایٗػّیطغٓٔمساضٞ

.افطازفمیطزاض٘س،زضتكریمذب٘ٛاضٞبییىؿبٖزضفمطاتحبزچٙسا٘ی٘ساض٘س

 : جوع بٌذي 4

تبوٖٙٛٔغبِؼبتثؿیبضیزضظٔیٙٝا٘ساظٌٜیطیقبذمفمطچٙسثؼسیثبضٚیىطزفبظیزضزاذُٚذبضداظ

وٝثطایٔحبؾجٝقبذمفمطچٙسثؼسیثبضٚیىطز٘ٛآٚضیایٗپػٚٞفزضایٗاؾت.وكٛضا٘زبْقسٜاؾت

ثبتٛرٝثٝذٛالضٚیىطزٚیطٚٚٚضوٛیٗفبظیاظتطویتؾٝضٚیىطزفبظیوّیٚٔغّك،فبظیوّیٚ٘ؿجیٚ

.اثؼبزٔٛضزثطضؾیاؾتفبزٜقسٜاؾت





                                                 

 

-4 Deutsch Joseph 

5-Silber Jacques 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





62 

 



 

 

اهدازى گیری فلر چود بػدی: 4 فصل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 یٔٙغكفبظكشدي بب سٍساىي اي دسهٌبعق ضْشي فقش چٌذ بعذيبشسع

63 

 

ُ گ ُ گاًذاص   یثؼس فقش چٌذ  فقش چٌذ ??سس??اًذاص

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

64 

یفمطچٙسثؼس??رر??اندازهگاندازهگ

 

 هقذهِ 1

اْفمطٞٙٛظیىیاظٔكىالتاؾبؾیرٛأغثكطیاؾتوٝفمساٖیب٘بتٛا٘ی-21أطٚظٜزضلطٖ

زضتبٔیٗحسالُ٘یبظٞبٚضطٚضیبتاؾبؾیا٘ؿبٖضا٘كبٖٔیزٞسٚ٘كب٘ٝثبضظتٛؾؼٝ٘یبفتٍی

التهبزی،ارتٕبػیٚفطٍٞٙیاؾتوٝحجبتؾیبؾیٕٚٞجؿتٍیارتٕبػیٚؾالٔتضٚا٘یضازض

ـٞبیتحّیُفمطزٚٔحسٚزیتػٕسٜزاقتٙس.الكبضفمیطثٝذغطٔیا٘ساظز اَٚایٙىٝ،.اغّتضٚ

ـٞبتهثؼسیثٛزٜٚضٚیىطزؾٙتیضایذزضربٔؼٝثطایا٘ساظٌٜیطیفمط،ضٚیىطززضآٔس اغّتضٚ

اظآ٘زبوٝثكطیه.أبایٗضٚیىطزٕ٘یتٛا٘س٘كبٖزٞٙسٜتٕبٔیاثؼبزفمطثبقس.ٔحٛضثٛزٜاؾت

ثٟساقت،آٔٛظـ،:ٔٛرٛزچٙسثؼسیاؾتثطایضفبٜذٛز٘یبظٔٙسثطذٛضزاضیاظأىب٘بتی٘ظیط

آٔبضتیب»ثٝػمیسٜ.اؾت...زؾتطؾیثٝٔؿىٗٚؾطپٙبٞیٔٙبؾتٚزؾتطؾیثٝوبالٞبیثبزٚاْٚ

التهبززأٖؼطٚفٞٙسیػّتانّیفمطوٕجٛزیب٘جٛززضآٔس٘یؿتثّىٝػّتآٖ٘جٛز«ؾٗ

لبثّیتالظْثطایذطٚداظٚضؼیتفمطثطایافطازفمیطاؾتٚنطفبثبضقسزضآٔسٕ٘یتٛاٖاثؼبز

اظایٗضٚ،ثٝربیؾٙزفؾغحتٛؾؼٝٚفمطثطٔجٙبیضٚیىطززضآٔس.ٔرتّففمطضااظثیٗثطز

ثیؾٛازی،ؾٛءتغصیٝ،ٔطيٚٔیطوٛزوبٖ:ٔحٛض،ضٚیىطزلبثّیتٞبیا٘ؿب٘یوٝثٝٔٛاضزیٔب٘ٙس

ثٙبثطایٗثطایضفغٔحسٚزیتاَٚ،ٔٛضٛعؾٙزففمطچٙسثؼسی.اقبضٜٔیوٙس؛اؾتفبزٜوطز...ٚ

ٔغطحٔیقٛزوٝتهٛیطٚالؼیتطٚثٟتطیاظٔیعأٖحطٚٔیتزض٘یبظٞبیاؾبؾیزضاذتیبض

ٝضیعاٖلطاضٔیزٞس  .ؾیبؾتٌصاضاٖٚثط٘بٔ

ـٞبیتحّیُفمطؾٙتی،رٕؼیتضاثباؾتفبزٜاظذظفمطثٝزٚثرففمیطٚ زْٚایٙىٝ،ضٚ

غیطفمیطتفىیهٔیوٙٙسأبثبتٛرٝثٝ٘ؿجیثٛزٖضفبٜذب٘ٛاض،تفىیهرٕؼیتثٝزٚزؾتٝفمطٚ

ٝٞبیفبظیعی.غیطفمیطؾبزٜاٍ٘بضا٘ٝاؾت ٝٔٙظٛضضفغٔحسٚزیتزْٚتئٛضیٔزٕٛػ ٗضٚ،ث اظای

ٝٞبیٌصقتٝزضظٔیٙٝفمطٚاثٟبٔبتٔطثٛطثٝآٖٔٛضزاؾتفبزٜلطاضٌطفت ثباؾتفبزٜاظ.زٞ
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ٝٞبیفبظیٔیتٛاٖزضوٙبضتكریمذب٘ٛاضٞبیزاضایٔحطٚٔیتثبال،ذب٘ٛاضٞبیثب ٔزٕٛػ

.ٔحطٚٔیت٘ؿجتبپبییٗضا٘یعقٙبؾبییوطز

زضٚالغ،ػٙبنطوّیسی.ٔفْٟٛٔٙغكاضظـ٘بٔحسٚزتٛؾظِغفیظازٜٔؼطفیقس1965زضؾبَ

زضٔفبٞیٓضیبضی.ٞؿتٙس«فبظی»تفىطا٘ؿبٖاػساز٘یؿتس،ثّىٝثطچؿتٞبیٔزٕٛػٝٔجٟٓ

ؾٙتیعجمٝافطازحطٚتٕٙسیبعجمٝافطازفمیطعجمبتتطویجی٘یؿتٙس،اظایٗضٚفمیطٚحطٚتٕٙس

ٚضؼیتزٚپّٟٛییثٝقٕبضٔیضٚ٘سثبتٛرٝثٝایٗأطوٌٝصضاظػضٛیتثٝػسْػضٛیتایٗ

عجمبتتسضیزیاؾت،ٔفْٟٛرسیسیٔغطحٌطزیسوٝزضآٖٞطعجمٝزاضایتٛاِیزضرٝ

اظآ٘زبیی.(2007٘بزیٛ)ػضٛیتاؾتاظایٗٔفْٟٛتحتػٙٛأٖزٕٛػٝفبظیفمط٘بْٔیثط٘س

ـٞبزضتحّیُٚا٘ساظٌٜیطیچٙسثؼسیفمط وٝاؾتفبزٜاظ٘ظطیٝفبظییىیاظوبضآٔستطیٗضٚ

زضایٗٔغبِؼٝ٘یعؾؼیقسٜاؾتوٝ.اؾتزضایٗٔغبِؼٝ٘یعاظٕٞیٗضٚـاؾتفبزٜقسٜاؾت

ٝٞبیٔرتّفضفبٞیٚلبثّیتیذب٘ٛاض ثٝٔٙظٛضا٘ساظٌٜیطیچٙسثؼسیفمطثطایالتهبزایطاٖرٙج

ثطضؾیٚثبتٛرٝثٝزضزؾتطؼثٛزٖزازٜٞبیٔطثٛعٝ،اثؼبزٔٙبؾتا٘تربةٚزض٘تیزٝقبذم

زضایٗفهُثٝثیبٖضٚـوبضٚ٘تبیذحبنُاظثىبضٌیطیایٗ.چٙسثؼسیفمطٔحبؾجٝقٛز

ـٞبٔیپطزاظیٓ قبیبٌٖفتٗاؾتوٝاػسازاػكبضیٔٛرٛززضایٗفهُتبزٚضلٓاػكبضٌطز.ضٚ

 .قسٜا٘س

 بعذ دسآهذي 2

اِٚیٗثؼسٔٛضزثطضؾیزضایٗپػٚٞف،ثؼسفمطزضآٔسیاؾتوٝٔؼٕٛالزضٔغبِؼبتوالؾیه

ٗحبَ،ٔهطف٘ؿجتثٝزضآٔسقبذم.ثؼٙٛاٖتٟٙبثؼسٔغطحزضقبذمفمطاؾتفبزٜٔیقس ثبای

ثٟتطیاظضفبٜزضعَٛظ٘سٌیفطزاؾت،ظیطأهطفزضعَٛظ٘سٌی٘ؿجتبحبثتاؾتزضحبِیىٝ
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أبثبایٗحبَافطازتٕبیُزاض٘سٔهطفذٛزضا.زضآٔسزضعَٛظ٘سٌی٘ٛؾبٖقسیستطیزاضز

زضوكٛضٞبیتٛؾؼٝیبفتٝٚحطٚتٕٙس،اظزضآٔسثٝػٙٛاٖ.وٕتطاظآ٘چٝوٝٞؿتٌعاضـوٙٙس

ظیطاا٘ساظٌٜیطیزضآٔستٛؾظزؾتٕعزٚحمٛقآؾبٖ.قبذهیثطایضفبٜذب٘ٛاضاؾتفبزٜٔیقٛز

ٝٞبیاعالػبتیٔطثٛطثٝٔبِیبتپطزاذتیتٛؾظافطازأىبٖٔحبؾجٝ.اؾت ثٝزِیُٚرٛزقجى

ٖپصیطٔیقٛز زضوكٛضٞبیوٕتطتٛؾؼٝیبفتٝاظٔربضد.زضآٔسآٟ٘بثبزلتظیبزٚؾِٟٛتأىب

ٔهطفیثؼٙٛاٖقبذهیاظضفبٜاؾتفبزٜٔیقٛز،ظیطاا٘ساظٌٜیطیزضآٔسزضایٗوكٛضٞبٔكىُ

ٖتطاؾت .اؾتٚا٘ساظٌٜیطیٔربضدٔهطفیثطایثطآٚضزتمطیجیاظزضآٔسٚضفبٜفطزیبذب٘ٛاضآؾب

ٝی(ٔزٕٛعٞعیٙٝ)ثٙبثطایٗ،اثتسأربضدٔهطفی ضاثطایٞطذب٘ٛاضٔحبؾجٕٝ٘ٛزٜٚؾپؽٞعیٙ

ٔحبؾجٝقسٜٚآٍ٘بٜاظتبثغػضٛیت(2فهُ)ؾطا٘ٝٔؼبزَثعضٌؿبَٔغبثكثبٔمیبؼٔؼبزَ

.ٔطثٛطثٝضٚـفبظیوّیٚٔغّكثطایترٕیٗٔیعاٖفمطٞطیهاظذب٘ٛاضٞباؾتفبزٜٔیٌطزز

ٝٔٙظٛضثىبضٌیطیایٗقىُاظتبثغػضٛیتالظْاؾتوٝحسثبال XminٚحسپبییXmaxٗث

زضایٗٔغبِؼٝثباؾتفبزٜاظضٚـذظفمطغصایی،ذظفمطقسیس.ؾطا٘ٝٞعیٙٝذب٘ٛاضتؼییٗقٛز

ٚثباؾتفبزٜاظضٚـ٘یبظٞبیاؾبؾی،ذظفمطٔغّكذب٘ٛاضXminاْثؼٙٛاٖحسپبییٗ-iذب٘ٛاض

i-اْثؼٙٛاٖحسثبالXmaxثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیتذب٘ٛاضٞبثطایٔٙبعك.تؼییٗٔیٌطزز

ثبتٛرٝثٝٔمبزیطٔحبؾجٝقسٜ.زضنسذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼسٔحطٚٔٙس08/37قٟطیزضایٗثؼس،

ؾغحفمطٔتٙبظطثبایٗثؼس.زضنساظرٕؼیتزضایٗثؼسوبٔالفمیطٞؿتٙس95/1تبثغػضٛیت

.ثسؾتآٔسٜاؾت18/0ثطاثط

 بعذ هسكي 3

ٔؿىٗثؼٙٛاٖانّیتطیٗوبالیثبزٚاْذب٘ٛاضٚثٝػّتتبحیطیىتبیآٖثطٔیعاٖضفبٜذب٘ٛاضٚ

ٕٞچٙیٗثٝزِیُغیطٍٕٞٗثٛزٖآٖاظ٘مفٚیػٜایزضتؼییٗٚضؼیتفمطذب٘ٛاضثطذٛضزاض

زضثطضؾیفمطٔؿىٗ،تٛرٝثٝایٗ٘ىتٝضطٚضیاؾتوٝفمطٔؿىٗنطفبیهٔٛضٛعته.اؾت
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زض٘تیزٝ،الظْاؾتایٗ٘ٛعاظفمطضااظ.ایٗ٘ٛعفمطاظاثؼبزٔتفبٚتیثطذٛضزاضاؾت.ثؼسی٘یؿت

ٝٞبیٔرتّف٘ظیطتّٕهٔحُؾىٛ٘ت،ٔؿبحت،ثطذٛضزاضیاظتؿٟیالتظ٘سٌی آةٚثطق)رٙج

ٔٛضز(آقپعذب٘ٝ،حٕبْ،ؾیؿتٓؾطٔبیفٌٚطٔبیف)ٚزاضاثٛزٖأىب٘بتضفبٞی(ٌٚبظٚتّفٗ

.ثطضؾیلطاضزاز

 ًحَُ تولک هحل سكًَت 3-1

ٓتطیٗاثؼبزیوٝثطٔیعاٖفمطذب٘ٛاضٔٛحطاؾت٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘تآٖذب٘ٛاض اظٟٔ

ٝ٘ظطٔیضؾساظاحطاتضفبٞیثٝٔطاتت.ٔیثبقس ظیطاچٙب٘چٝذب٘ٛاضیزاضایٔؿىٗثبقسث

زضپطؾف٘بٔٝٞعیٙٝٚزضآٔسذب٘ٛاضٞفتحبِتٔرتّفثطایٚضؼیت.ثیفتطیثطذٛضزاضاؾت

،اربضی(2وس)،ّٔىیاػیبٖ(1وس)ّٔىیٚػطنٝٚاػیبٖ:تّٕهذب٘ٛاضزض٘ظطٌطفتٝقسٜاؾت

حبالتشوطقسٜضا.(7وس)ٚؾبیط(6وس)،ٔزب٘ی(5وس)،زضثطاثطذسٔت(4وس)،ضٞٗ(3وس)

:ٔیتٛاٖثبزض٘ظطٌطفتٗاحطزضآٔسیٞطیهثطایذب٘ٛاضثٝنٛضتظیطٔطتتٕ٘ٛز

ظیطااٌطذب٘ٛاضیٔبِهٔحُؾىٛ٘تذٛز(ّٔىیٚػطنٝٚاػیبّٖٚٔىیٚاػیبٖ):حبِتاَٚ-

ظیطازضایٗنٛضتِعٚٔیثٝپطزاذتاربضٜٚیب.ثبقساظثبالتطیٗاحطزضآٔسیثطذٛضزاضاؾت

.پؽا٘ساظرٟتذطیسٔؿىٗ٘ساضز

؛ظیطااٌطٔحُؾىٛ٘تذب٘ٛاضٔزب٘یثبقسثٝزِیُ٘ساقتٗٞعیٙٝپطزاذت(ٔزب٘ی):حبِتزْٚ-

.اربضٜزضضتجٝثؼسلطاضٔیٌیطز

؛زضٔمبیؿٝثبزٚحبِتلجُاظاحطزضآٔسیوٕتطی(ٔؿىٗزضثطاثطذسٔت):حبِتؾْٛ-

.ظیطازضثطاثطذسٔتفطزٚزضحمیمت٘ٛػیپطزاذتاربضٜٔحؿٛةٔیقٛز.ثطذٛضزاضاؾت

؛اٌطٔؿىٗذب٘ٛاضثٝنٛضتضٞٗثبقسزاضایاحطزضآٔسیوٕتط٘ؿجتثٝ(ضٞٗ):حبِتچٟبضْ-

.ؾبیطحبالتٔبلجُذٛاٞسثٛز

؛اٌطٔؿىٗذب٘ٛاضثٝنٛضتاربضیثبقساحطزضآٔسیوٕتطی٘ؿجتثٝ(اربضی):حبِتپٙزٓ-

ظیطافطزّٔعْاؾتزضٞطٔبٜثركیاظزضآٔسذٛزضااذٙهبلثٝ.حبالتٔبلجُذٛزذٛاٞسثٛز
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ایٗحبِتاحطزضآٔسیوٕتطی٘ؿجتثٝحبِتضٞٗزاضزظیطافطز٘بچبضاؾتثركیاظ.اربضٜزٞس

.زضآٔسٔبٞیب٘ٝذٛزضاثٝپطزاذتاربضٜاذتهبلزٞس

.(ؾبیطٔٛاضز):حبِتقكٓ-

TFRثطایٔحبؾجٝتبثغػضٛیتفبظیفمط،ثؼستّٕهٔحُؾىٛ٘تاظضٚـفبظیوّیٚ٘ؿجی

ثٝایٗتطتیتوٝٔبِىیتٔحُؾىٛ٘تضاثبزض٘ظطٌطفتٗاحطزضآٔسی.اؾتفبزٜٔیٕ٘بییٓ

حبِتفٛقتمؿیٓوطزٜٚٔمساضتبثغػضٛیتنفطضاثطایحبِتاَٚ،اذتهبل6ٔطثٛعٝثٝ

ثطایٔحبؾجٝٔمساض.ٔیزٞیٓٚٔمساضتبثغػضٛیتیهضاثطایحبِتقكٓزض٘ظطٔیٌیطیٓ

.ثٝقىُظیطاؾتفبزٜذٛاٞیٓوطزTFRػضٛیتؾبیطحبالت،اظػضٛیتضٚـ

 تببع عضَیت ًحَُ تولک هحل سكًَت: 1جذٍل 

تبثغػضٛیت٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت

ّٔىیٚػطنٝٚاػیبّٖٚٔىی

اػیبٖ

0

52/0ٔزب٘ی  

69/0زضثطاثطذسٔت  

73/0ضٞٗ  

99/0اربضی  

 1ؾبیطٔٛضاز

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

ثطایذب٘ٛاضٞبیقٟطیثٝقطحٕ٘ٛزاض1392چٍٍٛ٘یپطاوٙسٌی٘حٜٛتّٕهذب٘ٛاضضازضؾبَ

.عجكٕ٘ٛزاضٔیعاٖذب٘ٛاضٞبیقٟطیزاضایٔؿىٗ٘ؿجتثٝوُرٕؼیتظیبزاؾت.اظیطاؾت

ا٘تظبضٔیضٚزٔیعاٖفمطزضایٗثؼسوٓثٛزٜٚاظعطفزیٍطٚظٖثبالییزضقبذمچٙسثؼسی

ٖٞبضاثغٝٔؼىٛؼزاضز .فمطزاقتٝثبقسظیطازضضٚیىطزفبظیوّیٚظٖاثؼبزثبٔیعاٖفمطزضآ
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زضنسرٕؼیتزضای78/32ٗثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیتذب٘ٛاضٞبزضثؼس٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت،

.اؾت2/0ثؼسٔحطٚٔٙسٚؾغحفمطٔتبظطثبایٗثؼسثطاثط



 : سشاًِ هسبحت

)ثٝٔٙظٛضزض٘ظطٌطفتٗاحطٔؿبحتٔحُؾىٛ٘تذب٘ٛاضوٝثٝ٘ٛػیثیبٍ٘طٔیعاٖزاضاییذب٘ٛاض

ٚاظٔٛحطتطیٗػٛأُثطاظـٔحُؾىٛ٘تذب٘ٛاضاؾت،ٔیتٛاٖاظ(ٚثٝعجغؾغحضفبٞیآٖ

ایٗقبذماظ٘ؿجتٔؿبحتٔحُ.(1388ػّیٔسزی)قبذمؾطا٘ٝٔؿبحتاؾتفبزٜٕ٘ٛز

.ؾىٛ٘تثٝرٕؼیتذب٘ٛاضثسؾتٔیآیس

 ؾطا٘ٝٔؿبحت=ٔؿبحتٔحُؾىٛ٘تذب٘ٛاض/رٕؼیتذب٘ٛاض

ثٕٙظٛض..ثطایٔحبؾجٝتبثغػضٛیتایٗثؼس،اظضٚـفبظیوّیٚٔغّكاؾتفبزٜٔیقٛز

ؾطاXminٝ٘ٚحسپبییXmaxٗثىبضٌیطیایٗقىُاظتبثغػضٛیتالظْاؾتوٝحسثبال

زضایٗٔغبِؼٝذظفمطؾطا٘ٝٔؿبحتٔحبؾجٝقسٜتٛؾظفهّٙبٔٝ.ٔؿبحتذب٘ٛاضتؼییٗقٛز

وطاٖپبییٗثٝػالٜٚ.ٔتطثٝػٙٛاٖوطاٖپبییٗزض٘ظطٔیٌیطی16ٓ،یؼٙی1374التهبزٔؿىٗ

.زضنسوطاٖپبییٗضاثٝػٙٛاٖوطاٖثبالزض٘ظطٔیٌیطی25ٓ

Xmin = 16 

Xmax = Xmin +  
1

4
Xmin  = 20 

:ِصاتبثغػضٛیتزضایٗثؼسثٝنٛضتظیطذٛاٞسثٛز

𝜇j 𝑥𝑖𝑗  =  

 
 
 

 
 1                  if        xij < xj min          

xj max − xij

xj max − xj min
         if     xij ∈ [xj min , xj max )            

0                 if         xij ≥ xj max          

  

6/15زضنسرٕؼیتٔحطٚٔٙسو64/30ٝثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیتزضثؼسؾطا٘ٝٔؿبحت

ثسؾتأس2/0ٜٚؾغحفمطٔتٙبظطثبایٗ.زضنساظذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼسوبٔالفمیطٞؿتٙس
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.اؾت

 بعذ تسْيالت صًذگي 3-2

ٝوكی،ثطق،ٌبظ زضایٗقبذمأىب٘بتاؾبؾیٔحُؾىٛ٘تذب٘ٛاضاظِحبػزاضاثٛزٖآةِِٛ

ٝوكیٚتّفٗثطضؾیٔیقٛز اظایٗأىب٘بتٔیتٛاٖثٝتؿٟیالتظ٘سٌیٞٓتؼجیطوطز،ظیطا.ِِٛ

اظرّٕٝأىب٘بتیاؾتوٝثسٖٚآٟ٘بظ٘سٌیأطٚظیؾرتتطٚذب٘ٛاضاظضفبٜوٕتطیثطذٛضزاض

ِصاا٘تظبضٔیضٚزٔحطٚٔیتاظآٟ٘بتبحیطظیبزیثطٚضؼیتفمطذب٘ٛاضزاقتٝثبقسوٝ.ذٛاٞسثٛز

زضازأٝچٍٍٛ٘یپطاوٙسٌی.(1388ػّیٔسزی،)ٔیعاٖآٖثبیسٔٛضزثطضؾیلطاضٌیطز

زضلبِترسَٕٚٚ٘ٛزاضٔٛضز1392ثطذٛضزاضیاظتؿٟیالتظ٘سٌیزضٔٙبعكقٟطیثطایؾبَ

.ثطضؾیلطاضٌطفتٝاؾت
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 1392ًحَُ بشخَسداسي ّوضهبى خبًَاسّبي ضْشي اص تسْيالت صًذگي دس سبل : 2جذٍل 

حبالتیوٝثٝا٘ساضٜحبِتٔٛضز٘ظطفمیطیبفمیطتطتّفٌٗبظثطقآةحبِت

.ٞؿتٙس

تؼسازٚلٛع

زضٕ٘ٛ٘ٝ

تؼساز

وؿب٘یوٝ

ثٝا٘ساظٜ

حبِتٔٛضز

٘ظطفمطیب

فمیطتط

ٞؿتٙس

C1 0000C1 00

C2 1000C1,C2 11

C3 0100C1,C3 2121

C4 0010C1,C4 00

C5 0001C1,C5 00

C6 1100C1,C2,C3,C614011423

C7 1010C1,C2,C4,C7 01

C8 1001C1,C2,C5,C8 12

C9 0110C1,C3,C4,C9 2748

C10 0101C1,C3,C5,C10 1132

C11 0011C1,C4,C5,C11 00

C12 1110C1,C2,C3,C4,C6,C7,C9,C12 30664516

C13 1101C1,C2,C3,C5,C6,C8,C10,C13 12892724

C14 1011C1,C2,C4,C5,C7,C8,C11,C14 02

C15 0111C1,C3,C4,C5,C9,C10,C11,C15 46105

C16 1111C1_C16 1283718700

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت



ٕ٘ٛزاضپطاوٙسٌیحبالتٔرتّفثطذٛضزاضیٕٞعٔبٖذب٘ٛاضٞبیقٟطیاظتؿٟیالتظ٘سٌیزضظیط

.آٔسٜاؾت
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 پشاكٌذگي حبالت هختلف بشخَسداسي ّوضهبى خبًَساّبي ضْشي اص تسْيالت صًذگي: 1-3 ًوَداس 

ٌٖٛ٘ٝاظٕ٘ٛزاضٞبٔكرماؾتاحتٕبَثطذٛضزاضیٕٞعٔبٖاظٞطچٟبض٘ٛعأىبٖآة ٕٞب

ُتطثٛزٜاؾت ٝوكیٚتّفٗزضٔٙبعكقٟطیاظؾبیطحبالتثؿیبضٔحتٕ ٝوكی،ثطق،ٌبظِِٛ ِِٛ.

 ًحَُ بشخَسداسي خبًَاسّبي ضْشي اص ّشیک اص تسْيالت صًذگي: 3جذٍل 

تّفٌٗبظثطقآةٚیػٌیٞب

18595186981597614184تؼساز

99.4499.9985.4375.85زضنسثطذٛضزاضی

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

ٝوكیٚثطقزضٔٙبعكقٟطیثٝنٛضت ثبتٛرٝثٝرسَٚفٛقٔیتٛاٌٖفتوٝأىب٘بتآةِِٛ

.زضنسثطلطاضاؾت100

زضایٗضٚـاثتساتؼساز.اؾتفبزٜٔیقٛز«ٚضوٛییٗ»ٚ«ٚضٚ»ثطایؾبذتٗتبثغػضٛیتاظضٚـ

اْلطاضزاض٘س،-𝑖ذب٘ٛاضٞبیزضٔزٕٛعچٙسٚیػٌیاظٚضؼییتثطاثطیبثستطی٘ؿجتثٝذب٘ٛاض

فطووٙیس.تؼییٗقسٜٚآٍ٘بٜثٝقیٜٛظیطتبثغػضٛیتٔحبؾجٝٔیقٛز
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𝑚𝑝 i =  
ln

1
𝑓𝑖

 ln(
1
𝑓𝑖

)𝑛
𝑖=1

            𝑖𝑓                    0 < 𝑓𝑖 < 1 

زض.اْثسیبثستطاؾت-𝑖،ثیبٍ٘طزضنسوؿب٘یاؾتوٝٚضؼكبٖثٝا٘ساظٜذب٘ٛاض𝑓iزضضاثغٝثبال

.ایٗنٛضتتبثغػضٛیتثٝقىُظیطاؾت

𝜇𝑝 𝑖 =  
𝑚𝑝 𝑖 − min 𝑚𝑝(𝑖) 

max 𝑚𝑝(𝑖) − min 𝑚𝑝(𝑖) 
 

ثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیتذب٘ٛاضٞبعجكضٚـفٛق،ٔیعاٖفمطزضایٗثؼسثطایٔٙبعكقٟطی

.اؾت06/0زضنسٔیثبقسٚؾغحفمطٔتٙبظطثبایٗثؼس31.35ثطاثط

  خبًَاسآسبیصسغح  3-3

زضایٗقبذمؾغحآؾبیفذب٘ٛاضزضٔحُؾىٛ٘تفاظِحبػزاضاثٛزٖحٕبْ،آقپعذب٘ٝ

الظْثٝشوط.ؾٙزیسٜٔیقٛز(ثربضی)ٚؾیؿتٌٓطٔبیف(وِٛطآثییبٌبظی)،ؾیؿتٓؾطٔبیف

اؾتوٝثبتٛرٝثٝایٗوٝزضزازٜٞبیٞعیٙٝٚزضآٔسذب٘ٛاضاعالػبتزضٔٛضزؾیؿتٓ

ٝوكیقسٜثٝػٙٛاٖؾیؿتٌٓطٔبیف«ثربضیٌبظی»ٌطٔبیكی ٔٛرٛز٘جٛزٜاؾت،اظٌبظِِٛ

ٝوكیثبقسأىبٖاؾتفبزٜاظ«ثربضیٌبظی» اؾتفبزٜوطزٜایٓ،ظیطااٌطذب٘ٛاضیزاضایٌبظِِٛ

ثبتٛرٝثٝایٙىٝقبذمؾغحآؾبیفذب٘ٛاضاظثطضؾی.ثربضیٌبظیضا٘یعٔیتٛا٘سزاقتٝثبقس

«ٚضوٛییٗ»ٚ«ٚضٚ»ٚضؼیتآٖزضچٟبضٚیػٌیثبیسثسؾتآیس،ٕٞب٘ٙسقبذملجُاظضٚـ

ٕٞب٘ٙسلؿٕتلجُاثتسا٘حٜٛیثطذٛضزاضیٕٞعٔبٖ.ثطایٔحبؾجٝتبثغػضٛیتاؾتفبزٜٔیقٛز

.ذب٘ٛاضٞباظأىب٘بتٔٛضز٘ظطثطضؾیٔیقٛز
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 پشاكٌذگي حبالت هختلف بشخَسداسي ّوضهبى چْبسٍیظگي آسبیص ضْشي: 4جذٍل 

وِٛطآقپعذب٘ٝحٕبْحبِت

آثییب

ٌبظی

ثربضی

ٌبظی

حبالتیوٝثٝا٘ساظٜحبِتٔٛضز٘ظطفمیطیبفمیطتط

ٞؿتٙس

تؼساز

ٚلٛعزض

ٕٝ٘ٛ٘

تؼساز

وؿب٘ی

وٝثٝ

ا٘ساظٜ

حبِت

ٔٛضز٘ظط

فمیطیب

فمیطتط

ٞؿتٙس

C1 0000C1 4343

C2 1000C1,C2 3881

C3 0100C1,C3 2164

C4 0010C1,C4 81124

C5 0001C1,C5 96139

C6 1100C1,C2,C3,C6 619721

C7 1010C1,C2,C4,C7142304

C8 1001C1,C2,C5,C8 144321

C90111C1,C3,C4,C9 30175

C10 0101C1,C3,C5,C10 65225

C11 0011C1,C4,C5,C11 33253

C12 1110C1,C2,C3,C4,C6,C7,C9,C1217502724

C13 1101C1,C2,C3,C5,C6,C8,C10,C1352986324

C14 1011C1,C2,C4,C5,C7,C8,C11,C1456633

C15 0111C1,C3,C4,C5,C9,C10,C11,C1515384

C16 1111C1,C16 1026918700

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

ٕ٘ٛزاضپطاوٙسٌی٘حٜٛثطذٛضزاضیٕٞعٔبٖاظچٟبضٚیػٌیؾغحآؾبیفظ٘سٌیزضذب٘ٛاضٜٞبی
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 .زضٕ٘ٛزاضظیطآٔسٜاؾت92قٟطیؾبَ

 

 1392پشاكٌذگي بشخَسداسي ّوضهبى اص ٍیظگي ّبي آسبیص ضْشي : 2-3 ًوَداس 

ُتطیٗحبِتثطذٛضزاضیٕٞعٔبٖاظأىب٘بتٔحُؾىٛ٘ت زضٕ٘ٛزاضاذیطٔكرماؾتوٝٔحتٕ

رسَٚظیط٘یعثٝذٛثیٌٛیبیایٗ.زضٔٙبعكقٟطیٚرٛزٚرٛزحٕبْٚآقپعذب٘ٝزضآٖاؾت

.ٔغّتٔیثبقس

 پشاكٌذگي سغح آسبیص خبًَاسّبي ضْشي دس ّش یک اص ٍیظگي ّب: 5جذٍل 

ثربضیٌبظیوِٛطآثییبٌبظیآقپعذب٘ٝحٕبْٚیػٌیٞب

18316180671237615976تؼساز

97.9596.6166.1885.43زضنسثطذٛضزاضی

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

:ثبتٛرٝثٝرسَٕٚٚ٘ٛزاضفٛق،ٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝ

ثب.زضٔٙبعكقٟطییهٕٞطاؾتبییٔیبٖٚرٛزحٕبْٚآقپعذب٘ٝزضٔحُؾىٛ٘تٚرٛززاضز

زضایٗثؼسثطایٔٙبعكقٟطی،«ٚضوٛییٗ»ٚ«ٚضٚ»ٔحبؾجٝتبثغػضٛیتذب٘ٛاضٞبعجكضٚـ

ٚؾغحفمطٔتٙبظطثبایٗثؼس.زضنسذب٘ٛاضٞبزضثطذٛضزاضیٕٞعٔبٖایٗثؼسٔحطٚٔٙس09/45
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.اؾت13/0

 

 بعذ بْذاضت ٍ سالهت 4

٘جٛزؾالٔتٔیتٛا٘س.ثرفؾالٔتاظٔٛاضزیاؾتوٝاحطاتچٙسٌب٘ٝثٝثرفٞبیزیٍطزاضز

ضفبٜذب٘ٛاض،ویفیتٚاؾتب٘ساضزظ٘سٌیآٟ٘بضاتحتتبحیطزٞسٕٞچٙیٗؾالٔتتبحیطظیبزیثٝ

ثٝ.ٚرٛزؾالٔتثطایفطزٚرٕؼیت،أٙیتایزبزٔیوٙس.ٔجبحجالتهبزیٚارتٕبػیزیٍطزاضز

ٕٞچٙیٗؾالٔتافطاز،ثطوبضایی.ػجبضتزیٍط٘جٛزآٖ،فطزٚرٕؼیتضاثبٔكىُضٚثٝضٚٔیوٙس

تبحیط(ذب٘ٛاض)یىیاظاثؼبزیوٝثطلبثّیتٞبیفطز.(1394ٔعیىی)ٚثٟطٜٚضیآٟ٘باحطٌصاضاؾت

ثؼٙٛأٖخبَچٙب٘چٝزٚذب٘ٛاضزضآٔسٔؿبٚی.ظیبزیزاضز،ؾغحؾالٔتٚثٟساقتفطزاؾت

زاقتٝثبقٙسٚزضیىیاظآٟ٘بفطززاضایثیٕبضیذبلٚرٛززاقتٝثبقسؾغحضفبٜآٖ٘ؿجتثٝ

زضایٗثؼس،رٟتپٛقفقىبفٞبٚٔكىالت.(1388ػّیٔسزی)ذب٘ٛاضزیٍطوٕتطاؾت

.تىٙیىبَاظزٚضٚـٔرتّفرٟتٔحبؾجٝفمطاؾتفبزٜٔیوٙیٓ

 سٌجص هبتٌي بش ٍجَد فشد بيوبس دس خبًَادُ: سٍش اٍل 4-1

ثبتٛرٝثٝایٙىٝزازٜٞبیٔمغؼیٞعیٙٝٚزضآٔسذب٘ٛاضاعالعچٙسا٘یزضذهٛلویفیتؾغح

ٝٞبی ثٟساقتذب٘ٛاضزضاذتیبضلطاضٕ٘یزٞسثباؾتفبزٜاظزازٜٞبیٔطثٛطثٝثٝثرفٞطیٙ

ُٞباظآٖاؾتفبزٜٔیقٛز .ثٟساقتیقبذمٚرٛزفطزثیٕبضزضذب٘ٛازٜتؼطیفٚزضتحّی

ٝٞبیذب٘ٛاضزضثرفثٟساقتثٝٚرٛزفطزثیٕبضزضذب٘ٛازٜپی زضایٗضٚـثبتٛرٝثٝٞعیٙ

ثطایتؼطیفایٗقبذم،ؾٝحبالتضازض٘ظطٔیٌیطیٓوٕٝٔىٗاؾتثطای.ثطزٜٔیقٛز

ٝٞبیزضٔب٘یؾٍٙیٙیقٛزوٝٔٙزطثٝوبٞفقسیس زضٔبٖثیٕبضیزضآٖحبالت،ٔتحُٕٞعیٙ

.ؾغحظ٘سٌیذب٘ٛاضٌطزز

 َٚٚرٛزفطززاضایثیٕبضیذبلزضذب٘ٛاض:حبِتا
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ٝٞبیوٝزضزازٜٞبیٔٛرٛزثیبٍ٘طایٗأطٞؿتٙسثٝقطحظیطاؾت :ٞعیٙ

((61117وس))(...تبالؾٕیٚ)ٞعیٙٝزاضٚرٟتثیٕبضیذبل

((61219وس))قبضغٚتؼٕیطوجؿَٛاوؿیػٖ

((62324وس))ٞعیٙٝپطزاذتیثبثتزیبِیع

 ْٚٚرٛزفطززاضای٘ممػضٛزضذب٘ٛاض:حبِتز

ٝٞبیوٝزضزازٜٞبیٔٛرٛزثیبٍ٘طایٗأطٞؿتٙسثٝقطحظیطاؾت :ٞعیٙ

((61314وس))(...زؾت،پب،چكٓٚ)اػضبیٔهٙٛػیثسٖ

((61319وس))ٚؾبیُچطذساضٔٛتٛضیٚغیطٔٛتٛضی

 ْٛػُٕرطاحی/ثؿتطیقسٖزضثیٕبضؾتبٖ:حبِتؾ

ٞعیٙٝٞبیوٝزضزازٜٞبیٔمغؼیٞعیٙٝٚزضآٔسذب٘ٛاضثیبٍ٘طٚرٛزفطزیاؾتؾبثمٝػُٕ

:ٔبٌٜصقتٝثبقسثٝقطحظیطاؾت12رطاحییبثؿتطیقسٖزضثیٕبضؾتبٖضازض

((63117وس))(زِٚتی)ا٘ٛاعػُٕرطاحیزضثیٕبضؾتبٖٞبیػٕٛٔی

((63118وس))(ذهٛنی)ا٘ٛاعػُٕرطاحیزضثیٕبضؾتبٖػٕٛٔی

((63418وس))وطایٝترتذٛاةزضثیٕبضؾتبٖػٕٛٔی

((63428وس))وطایٝترتذٛاةزضثیٕبضؾتبٖترههی

((63438وس))وطایٝترتذٛاةزضثیٕبضؾتبٖترههی

((63448وس))وطایٝترتذٛاةزضثیٕبضؾتبٖتٛا٘جركی

ثیٕبضیفطزثیٕبضزضذب٘ٛاضزض زضازأٝچٍٍٛ٘یپطاٌٙسٌیثطذٛضزاضیٕٞعٔبٖحبالتٔرتّف

.لبِترسَٕٚٚ٘ٛزاضٔٛضزثطضؾیلطاضٌطفتٝاؾت

زضایٗ.اؾتفبزٜقسٜاؾت«ٚضوٛییٗ»ٚ«ٚضٚ»رٟتؾبذتٗتبثغػضٛیتایٗثؼساظضٚـ

ضٚـاثتساتؼسازذب٘ٛاضٜٞبیوٝزضٔزٕٛعؾٝحبِتثیبٖقسٜاظٚضؼیتثطاثطیبثستطی

.اْلطاضزاض٘ستؼییٗقسٜٚآٍ٘بٜثٝقیٜٛظیطتبثغػضٛیتٔحبؾجٝٔیقٛز-𝑖٘ؿجتثٝذب٘ٛاض
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زض.اْثسیبثستطاؾت-𝑖،ثیبٍ٘طزضنسوؿب٘یاؾتوٝٚضؼكبٖثٝا٘ساظٜذب٘ٛاض𝑓iزضضاثغٝثبال

.ایٗنٛضتتبثغػضٛیتثٝقىُظیطاؾت

𝜇𝑝 𝑖 =  
𝑚𝑝 𝑖 − min 𝑚𝑝(𝑖) 

max 𝑚𝑝(𝑖) − min 𝑚𝑝(𝑖) 
 



زض92٘حٜٛپطاوٙسٌیٕٞعٔبٖحبالتٔرتّفٚرٛزفطزثیٕبضزضذب٘ٛاضٞبیقٟطیزضؾبَ

.رسَٚظیطزازٜقسٜاؾت

 پشاكٌذگي ّوضهبى حبالت هختلف ٍجَد فشد بيوبس دس خبًَاسّبي ضْشي: 6جذٍل 

ٚرٛزفطزحبِت

زاضایثیٕبضی

ذبل

ٚرٛز٘مم

ػضٛ

ثؿتطیقسٖ

زضثیٕبضؾتبٖ

یبرطاحی

حبالتیوٝثٝ

ا٘ساظٜٔٛضز٘ظط

فمیطیبفمیطتط

ٞؿتٙس

تؼسازٚلٛع

زضٕ٘ٛ٘ٝ

تؼسازوؿب٘ی

وٝثٝا٘ساظٜ

حبِتٔٛضز

٘ظطفمیطیب

فمیطتطٞؿتٙس

C1 111C1 00

C2 110C1,C2 00

C3 101C1,C3 00

C4011C1,C4 00

C5 001C1,C4,C3,C5 24102410

C6 010C1,C2,C4,C6 33

C7 100C1,C2,C3,C79898

C8 000C1,C8 1630418815

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت
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ٕٞچٙیٕٗ٘ٛزاضظیط٘حٜٛپطاوٙسٌیثطذٛزاضیٕٞعٔبٖحبالتٔرتّفثیٕبضیفطزثیٕبضزض

.ضا٘كبٖٔیزٞس92ذب٘ٛاضٞبیقٟطیزضؾبَ

 

 پشاكٌذگي بشخَسداسي ّوضهبى حبالت هختلف بيوبسي: 1-4 ًوَداس 



 1392ٍجَد فشد بيوبس دس ّش یک اص حبالت، دس خبًَاسّبي ضْشي سبل : 7جذٍل 

ثؿتطیقسٖزض٘ممػضٛثیٕبضیٞبیذبلحبِت

رطاحی/ثیٕبضؾتبٖ

9832410تؼساز

51/002/094/12زضنسثطذٛضزاضی

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

زضنسذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼسٔحطٚٔٙس35/13ٚٔحبؾجٝتبثغػضٛیتذب٘ٛاضٞبثٝضٚـفٛقثب

.اؾت03/0ؾغحفمطٔتٙبظطثبایٗثؼساؾتثٝػجبضتیٔیبٍ٘یٗتبثغػضٛیتذب٘ٛاضٞبیٔحطْٚ

 سٍش هطبسكت هبلي خبًَاس دس ّضیٌِ سالهت : سٍش دٍم 4-2

ٝٞبیؾالٔتافطازٕ٘یتٛاٖاظزازٜٞبیٞعیٙٝٚ ثٝزِیُػسْٚرٛزآٔبضٔٙبؾتزضظٔیٙٝٞعیٙ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

چطاوٕٝٔىٗاؾتفطزثیٕبضیثٝ.زضآٔسذب٘ٛاضثطایٔحبؾجٝفمطؾالٔتافطازاؾتفبزٜوطز

ٝٞبیزضٔب٘یٚی ٝٞبیزضٔبٖذٛز٘ساقتٝثبقسٚثٙبثطایٗ،ٞعیٙ زِیُفمطتٛا٘بییپطزاذتٞعیٙ

ثٝزِیُایٗػسْزؾتطؾیثٝزازٜٞبی.حجت٘كسٜثبقسزضحبِیوٝٚیاظثیٕبضیض٘ذٔیثطز

ٝٞبیثرفؾالٔتزضایٗپػٚٞفاظیهضٚـ٘ؿجیثطایفمطؾالٔتذب٘ٛاضاؾتفبزٜقسٜ ٞعیٙ

ٝٞبیثرفؾالٔتاؾتفبزٌٜطزز اٌط.اؾتوٝثطاؾبؼآٖ،ٔیعأٖكبضوتذب٘ٛاضٞبزضٞعیٙ

ٝٞبیذب٘ٛاضاظیهؾغحٔؼیٙیتزبٚظوٙس،ذب٘ٛاضزچبض ٝٞبیؾالٔتاظوُٞعیٙ ؾٟٓٞعیٙ

ٝٞبیوٕطقىٗذٛاٞسقس ٝٞبیؾالٔتثطای.ٞعیٙ ؾغحآؾتب٘ٝ،ؾغحیاؾتوٝزضآٖٞعیٙ

40ؾبظٔبٖثٟساقترٟب٘ی.ذب٘ٛاضتٟسیسیاؾتوٝٔٙزطثٝوبٞفقسیسؾغحظ٘سٌیٔیقٛز

ٝٞبیؾالٔت٘ؿجتثٝتٛاٖپطزاذتزض٘ظطٌطفتٝقٛز،ثٝوبضثطزٜ زضنسضاٚلتیؾٟٓٞعیٙ

،زضآٔسٔٛحطٟٔٙبی٘یبظٞبیاؾبؾیCTPتٛاٖپطزاذتذب٘ٛاضثطایذسٔبتؾالٔتی.اؾت

ٝٞبیؾالٔتٔیثبیؿتؾبیط تؼطیفٔیقٛز،ثٝزِیُایٙىٝذب٘ٛاضٞبلجُاظپطزاذتٞعیٙ

.٘یبظٞبیاؾبؾیذٛزضاتبٔیٗوٙٙس

ٝٞبیاؾبؾیاؾت2000زضٌعاضـثٟساقترٟب٘یؾبَ ٝیغصایذب٘ٛاضٞبٔؼیبضٞعیٙ اظ.،ٞعیٙ

ایٗضٚذظفمطغصاییزضایٗٔغبِؼٝٔحبؾجٝقسٜاؾتوٝثبتٛرٝثٝٔیعاٖوبِطیٔٛضز٘یبظ

.یهفطزثبِغتؼییٌٗطزیسٜاؾت،ثؼٙٛاٖحسالُٔؼیكتزض٘ظطٌطفتٝٔیقٛز

ٝٞبیؾالٔتیٚ-𝑖،وُٞعیٙٝؾالٔتذب٘ٛاض𝐻𝐸𝑖ثبفطوایٙىٝ تٛا𝐶𝑇𝑃𝑖ٖاْثطایتبٔیٗٞعیٙ

اْتؼطیفقٛز،٘ؿجت-𝑖پطزاذتذب٘ٛاض

𝐻𝐹𝐶𝑖 =
𝐻𝐸𝑖

𝐶𝑇𝑃𝑖
 

ٝثطاثطپطزاذتٔیقٛز ٔكبضوتٔبِی.ٔكبضوتٔبِیؾالٔتیذب٘ٛاضاؾتوٝثطاؾبؼانُٞعیٙ

ٝٞبیؾالٔتیاؾت اٌط٘ؿجتٞعیٙٝؾالٔتثٝتٛاٖ.ذب٘ٛاضثیبٍ٘طثبضٔبِیذب٘ٛاضثٝذبعطٞعیٙ

ٝٞبیوٕطقىٗذٛاٞسقس40پطزاذتذب٘ٛاضٞباظ تمی)زضنستزبٚظوٙسذب٘ٛاضزچبضٞعیٙ

.(1392چیعضی
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ثٕٙظٛضثىبضٌیطیایٗقىُاظتبثغ.تبثغػضٛیتاظضٚـفبظیوّیٚٔغّكٔحبؾجٝٔیٌطزز

زض.ٔكبضوتٔبِیذب٘ٛاضتؼییٗقٛزXminٚحسپبیی𝑋maxٗػضٛیتالظْاؾتوٝحسثبال

٘كب𝑎ٖاؾتٚٔمساضحسپبییٗوٝثب4/0٘كبٖٔیزٞی𝑏ٓایٗٔغبِؼٝٔمساضحسثبالضاوٝثب

.زض٘ظطٌطفتٝٔیقٛز2/0زازٜٔیقٛز

ٝٞبیؾالٔتاظتٛاٖپطزاذتذب٘ٛاض،وٕتطیبٔؿبٚی ثبقس2/0ثبتؼبضیففٛق،اٌطؾٟٓٞعیٙ

ٝٞبیوٕطقىٗ.ایٗذب٘ٛاضاظ٘ظطثؼسؾالٔتفمیطٔحؿٛةٕ٘یٌطزز ٚاٌطذب٘ٛازٜایثبٞعیٙ

ٝٞبیؾالٔتاظتٛاٖپطزاذتذب٘ٛاض،ثیكتطیبٔؿبٚی ثبقسای4/0ٗٔٛارٝقٛزیؼٙیؾٟٓٞعیٙ

فطَٚٔٛتبثغػضٛیتفبظیوّیٚٔغّك.ذب٘ٛاضاظ٘ظطثؼسؾالٔتوبٔالفمیطٔحؿٛةٔیٌطزز

زلتوٙیسچٖٛٔیعأٖحطٚٔیتاظؾالٔتیهٚیػٌی.ثٝنٛضتظیطاؾت𝐻𝐹𝐶𝑖ثبٔتغیط

ٔٙفیاؾتٚٞطچٝوٕتطثبقسفمط٘یعوٕتطذٛاٞسثٛز،زضتؼطیفتبثغػضٛیتایٗ٘ىتٝضاِحبػ

.وطزٜایٓ

𝜇j 𝑥𝑖𝑗  =   

0                  if              HFCi ≤ a        
HFCi − a

b − a
        if        𝐻FCi ∈ (a, b)            

1                if           HFCi ≥ b         

  

زضنساظ7/4زضنسذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼسٔحطٚٔٙسو35/15ٝثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیتذب٘ٛاض،

رٕؼیتزضایٗثؼسوبٔالفمیطٔحؿٛةٔیقٛ٘سٚیبثٝػجبضتیزیٍطزچبضٞعیٙٝٞبیوٕطقىٗ

.ٔیثبقس09/0ؾغحفمطٔتٙبظطثبایٗثؼس.ٞؿتٙس

ٔٛضٛعٞعیٟٟٙبیوٕطقىٗؾالٔتٚذب٘ٛاضٞبیٔٛارٝثبایٗٞعیٟٟٙبیىیاظٔجبحجٟٕٔی

لبٖ٘ٛثط٘بٔٝچٟبضْتٛؾؼٝ،وبٞف90اؾتوٝثبیسثٝآٖتٛرٝوطزٚزضایٗضاؾتبثٙبثٝٔبزٜ

زضنسضاٞسفذٛزلطاضزازٜثٛزِٚیػٕال30ًؾٟٓپطزاذتیٔطزْاظٞعیٟٟٙبیثٟساقتیثٝ

قبذمپطزاذتاظریتثطای.ثط٘بٟٟٔبیٔٙؿزٓٚرسینٛضتٍ٘طفتٚایٗٞسفػّٕی٘كس

ٞعیٟٟٙبیثٟساقتیٚزضٔب٘ییىیاظٕ٘بٌطٞبیٟٔٓضفبٜزضٞطربٔؼٝاؾتِٚعْٚتٛرٝرسی

.زضضاؾتبیوبٞفایٗقبذمثبیسٔٛضزتٛرٝؾیبؾتٍصاضاٖلطاضٌیطز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثطضؾیفمط.زضایٗثرفثٝثطؾیٚضؼیتفمطآٔٛظقیزضٔٙبعكقٟطیوكٛضٔیپطزاظیٓ

آٔٛظقیاظایٗرٟتزاضایإٞیتاؾتوٝفمطآٔٛظـٔیتٛا٘سحصفارتٕبػیضاثٝز٘جبَذٛز

ٗتطثٝعٛضؾیؿتٕبتیهاظفطنتٞبٚٔٙبثغرٕؼیتوٝثٝ.زاقتٝثبقس افطازثبؾغحآٔٛظـپبیی

ثٙبثطایٗآٔٛظـٚپطٚضـثٝػٙٛاٖ.عٛضعجیؼیثطایافطازلبثُزؾتطؾیاؾت،ٔحطْٚٔیقٛ٘س

اثعاضتٛإ٘ٙسؾبظیافطاز،ٔیتٛا٘سأىبٖزؾتطؾیثٝأىب٘بتٚفطنتٞبضاثطایالكبضفمیطفطاٞٓ

تٛؾؼٝٚآٔٛظـ٘ٝفمظؾالٔتاحبزربٔؼٝضاثٟجٛزٔیثركسثّىٝٔٙزط.(1393ٔعیىی)آٚضز

ثٝ٘تبیذثٟساقتیثٟتطٚزضآٔسٞبیثبالتطٞٓٔیقٛزثبٚرٛززضأسثبالتطا٘تظبضٔیضٚزوٝ

ٚضؼیتافطاززضؾبیطاثؼبزضفبٞیثٟتطقٛز

ایٗٚالؼیتٟٔٓضاآقىبضؾبذتوٝ"ظطفیتٞبٚوبضوطزٞبیا٘ؿب٘ی"آٔبضتیبؾٗثبعطحایسٜ

زؾتیبثیثٝظ٘سٌیثٟتط،ثیفاظآ٘ىٝ٘یبظٔٙسٔهطفثیكتطوبالٞبٚذسٔبتثبقس،حٕطٜپطٚضـٚ

ثؿظاؾتؼسازٞبٚظطفیتٞبیا٘ؿب٘یاؾتٚثٙبثطایٗ،ثؿظظطفیتٞبیشٞٙیاظعطیكآٔٛظـ

.زضوٙبضزضآٔساظػٙبنطانّیتٛؾؼٝا٘ؿب٘یثٝقٕبضٔیآیس

ٚثعضٌؿبالٖثغٛضرساٌب٘ٝٔحبؾجٝ(ؾب18َتب7)ثطایٔحبؾجٝفمطآٔٛظقی،آٔٛظـوٛزوبٖ

.ٔیٌطزز

 ( سبل18 تب 7) آهَصش كَدكبى  5-1

ثٝایٗ.ٔحبؾجٝٔیقٛز(TFR)تبثغػضٛیتفمطآٔٛظقیٞطوٛزناظضٚـفبظیوّیٚ٘ؿجی

:،چٟبضحبِتزض٘ظطٔیٌیطیٓ(ؾب18ِٝتب7)نٛضتوٝثطایایزبزقبذمآٔٛظـوٛزوبٖ

ؾبِیوٝزضؾٗتحهیُٞؿتٙسٚزضپبیٝٚٔمغغتحهیّیٔغبثكثب18تب7وٛزوبٖ:حبِتاَٚ

ایٗزؾتٝاظوٛزوبٖفمطآٔٛظقی٘ساض٘سثٝػجبضتیثٟتط،فمط.ؾٗذٛزٔكغَٛتحهیُٞؿتٙس

.آٔٛظقیایٗوٛزوبٖثطاثطنفطٔیثبقس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

ثٙبثطایٗ.ؾبِیوٝزاضایقىبفآٔٛظقیٚزضحبَتحهیُٞؿتٙس18تب7وٛزوبٖ:حبِتزْٚ

ثٙبثٝتؼطیفوٛزوب٘یضا.ایٗزؾتٝقبُٔفمطآٔٛظقیوٛزوب٘یاؾتوٝثٝٔسضؾٝٔیضٚ٘س

ٖٞبزٚؾبَیبثیفتطاظؾٗٔٛضز٘یبظثطایپبیٝ زاضایقىبفآٔٛظقیٔیٌٛیٙسوٝؾٗآ

.تحهیّیثیكتطثبقس

ؾبِیوٝزاضایقىبفآٔٛظقیثٛزٜٚزضحبَحبضطثٝٔسضؾ18ٝتب7وٛزوبٖ:حبِتؾْٛ

ایٗػسْحضٛضزضٔسضؾٝفمطآٔٛظقیوٛزوب٘یضاوٝزضؾٗتحهیُٞؿتٙسٚثٝ.ٕ٘یضٚ٘س

.ٔسضؾٕٝ٘یضٚ٘سضا٘كبٖٔیزٞس

ثؼجبضتیثیؾٛازٔغّك.وٛزوبٖوٝزضؾٗتحهیُٞؿتٙسٚانالحجت٘بْ٘ىطزٜا٘س:حبِتچٟبضْ

.ٞؿتٙس

ؾپؽثؿتٝثٝایٙىٝٞطوٛزنوساْیهاظحبالتفٛقاِصوطضازاضزثباؾتفبزٜاظضٚـفبظی

الظْثٝشوطاؾتوٝزضحبالتٔصوٛض،ثٟتطیٗ.وّیٚ٘ؿجیتبثغػضٛیتٔحبؾجٝٔیٌطزز

حبالتٔطثٛطثٝوٛزوب٘یاؾتوٝزضزؾتٝاَٚلطاضٔیٌیط٘سٚثستطیٗحبِتٔطثٛطثٝ

ٚثٝتطتیتٔمساضتبثغػضٛیتفبظیثطایایٗزٚ.وٛزوب٘یاؾتوٝزضزؾتٝچٟبضْلطاضزاض٘س

ٚثطایحبِتثیٗایٗزٚحبِتٔمساضتبثغػضٛیتفبظی،اظضٚـ.حبِتثطاثطنفطٚیهٔیثبقس

.فبظیوّیٚ٘ؿجیثباؾتفبزٜاظتبثغتٛظیغتزٕؼیٔحبؾجٝٔیٌطزز

 هقبدیش تببع عضَیت هحشٍهيت آهَصضي كَدكبى هشبَط بِ ّش كَدک: 8جذٍل 

 تبثغػضٛیت ٚضؼیتآٔٛظـوٛزن

0 حبِتاَٚ

 24/0 حبِتزْٚ

77/0 حبِتؾْٛ

1 حبِتچٟبضْ

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

اظآ٘زبوٝثطایٔحبؾجٝقبذمفمطچٙسثؼسی،فمطزضؾغحذب٘ٛاضٔٛضزثطضؾیلطاضٔیٌیطز؛

ٕٔىٗاؾتثؼضیاظذب٘ٛاضٞبزاضایچٙسیٗفطظ٘سثبقٙسوٝاظِحبػآٔٛظقیٔحطْٚ

ثطایایٙىٝثتٛاٖایٗٔمبزیطضازضؾغحذب٘ٛاضٞبیثبرٕؼیتٔرتّفوٛزوبٖٔمبیؿٝ.ٞؿتٙس

ؾپؽاظضٚـفبظیوّیٚٔغّكثطایٔحبؾجٝتبثغ.ٕ٘ٛزثٝنٛضتؾطا٘ٝٔؼبزَؾبظیٔیقٛز

.ػضٛیتفمطآٔٛظـوٛزوبٖذب٘ٛاضاؾتفبزٜٔیٌطزز



ؾطا٘ٝٔحطٚٔیتآٔٛظقی=ٔزٕٛعٔحطٚٔیتآٔٛظقیوٛزوبٖذب٘ٛاض/تؼسازوٛزوبٖزضذب٘ٛاض

وٛزوبٖ

ثطایٔحبؾجٝتبثغػضٛیتفبظیوّیٚٔغّكثبیسوطاٖثبالٚپبییٗتؼییٗقٛز،ٔیب٘ٝتٛظیغ

زضنسثؼس25ؾطا٘ٝٔحطٚٔیتآٔٛظقیوٛزوبٖذب٘ٛاضثٝػٙٛاٖوطاٖپبییٗزض٘ظطٔیٌیطیٓٚ

.اظٔیب٘ٝضاثٝػٙٛاٖوطاٖثبالزض٘ظطٔیٌیطیٓ

اظآ٘زبییوٝٔیعأٖحطٚٔیتاظآٔٛظـٚیػٌیٔٙفیاؾتٞطچٝوٕتطثبقس،فمط٘یعوٕتط

:تؼطیفٔیوٙیٓ.ثٙبثطایٗثبیسثٝایٗ٘ىتٝزضتؼطیفتبثغػضٛیتزلتقٛز.ذٛاٞسثٛز

ٔیب٘ٝتٛظیغؾطا٘ٝٔحطٚٔیتآٔٛظقیوٛزوبٖذب٘ٛاض:(a)حسپبییٗ

چبضنؾْٛتٛظیغؾطا٘ٝٔحطٚٔیتآٔٛظقیوٛزوبٖذب٘ٛاض:(b)حسثبال

𝐸𝐿𝑖:ؾطا٘ٝٔحطٚٔیتآٔٛظقیوٛزوبٖذب٘ٛاض𝑖-ْا

𝜇j 𝑥𝑖𝑗  =   

0                  if              ELi ≤ a        
ELi − a

b − a
        if        𝐸𝐿𝑖 ∈ (a, b)            

1                if           EL𝑖 ≥ b         

  









در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 



 حذٍد ببال ٍ پبیيي تببع عضَیت سشاًِ هحشٍهيت آهَصضي كَدكبى: 9جذٍل 

0 حسپبییٗ

 5/0 حسثبال

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

ثٙبثطایٗاٌطزضذب٘ٛاضیؾطا٘ٝٔحطٚٔیتآٔٛظقیوٛزوبٖذب٘ٛاضثطاثطنفطثبقسآٖذب٘ٛاضاظ٘ظط

5/0ٚاٌطؾطا٘ٝٔحطٚٔیتآٔٛظقیوٛزوبٖذب٘ٛاضثطاثطیبثعضٌتط.آٔٛظـوٛزوبٖفمیط٘یؿت

.ثبقسآٖذب٘ٛاضزضایٗثؼسوبٔالفمیطاؾت

زضنساظذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼس44/8ثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیتٔحطٚٔیتآٔٛظقیوٛزوبٖ،

ؾغحفمطٔتٙبظط.زضنساظذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼسوبٔالفمیطٞؿتٙس99/3وٝاظیٗٔمساض،.ٔحطٚٔٙس

.اؾت06/0ثبایٗثؼس

 آهَصش بضسگسبالى 5-2

(TFA)ثطایٔحبؾجٝتبثغػضٛیتفمطآٔٛظقیافطازثعضٌؿبَاظضٚـفبظیوّیٚٔغّك

ثٝایٗتطتیتوٝاثتساقبذمٔیعأٖحطٚٔیتاػضبیثعضٌؿبَذب٘ٛاضاظ.اؾتفبزٜٔیقٛز

(اثتسایی،ضإٞٙبیی،زثیطؾتبٖٚثیفزا٘كٍبٞی)ؾب12ِٝتحهیالتػٕٛٔی،وٝقبُٔزٚضٜ

.ٔیثبقسضأحبؾجٝٔیوٙیٓ

ثٝٔٙظٛضتؼییٗایٗقبذماثتسأیعأٖحطٚٔیتٞطیهاظاػضبیثعضٌؿبَذب٘ٛاضاظتحهیالت

ٔحبؾجٝٔیقٛزؾپؽٔزٕٛعایٗٔمبزیطزضؾغح(ؾبَ)ػٕٛٔیثبتٛرٝثٝؾٗایٗػضٛ

ثطایایٙىٝثتٛاٖایٗٔمبزیطضازضؾغحذب٘ٛاضٞبیثبرٕؼیتٔرتّف.ذب٘ٛاضٔحبؾجٝٔیقٛز

.ثعضٌؿبَٔمبیؿٕٝ٘ٛزثٝنٛضتؾطا٘ٝٔؼبزَؾبظیٔیقٛز

زلتزاضیٓوٝٔیعأٖحطٚٔیتاظتحهیالتػٕٛٔیٚیػٌیٔٙفیاؾتٞطچٝوٕتطثبقس،فمط

:لطاضٔیزٞیٓ.٘یعوٕتطذٛاٞسثٛز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

زضنسٔیبٍ٘یٗتٛظیغؾطا٘ٝٔحطٚٔیتاظتحهیالتػٕٛٔیذب٘ٛاض25:(a)حسپبییٗ

ٔیبٍ٘یٗتٛظیغؾطا٘ٝٔحطٚٔیتاظتحهیالتػٕٛٔیذب٘ٛاض:(b)حسثبال

𝐸𝐿𝑖:ؾطا٘ٝٔحطٚٔیتاظتحهیالتػٕٛٔیثطایثعضٌؿبالٖزضذب٘ٛاض𝑖-ْا.

𝜇j 𝑥𝑖𝑗  =   

0                  if              ELi ≤ a        
ELi − a

b − a
        if        𝐸𝐿𝑖 ∈ (a, b)            

1                if           EL𝑖 ≥ b         

  

حسٚزثبالٚپبییٗتبثغػضٛیتزضٔٙبعكقٟطیثٝقطحظیطذٛاٞس92ثبتٛرٝثٝزازٜٞبیؾبَ

:ثٛز

 حذٍد ببال ٍ پبیيي تببع عضَیت سشاًِ هحشٍهيت اص تحصيالت عوَهي:10جذٍل                          

ؾب1َحسپبییٗ

ؾب4َحسثبال

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

:ٔیتٛاٖاػسازرسَٚفٛقضاثٝایٗنٛضتتفؿیطوطز

زضٔٙبعكقٟطیاٌطوؿیتٟٙبؾبَآذطتحهیالتػٕٛٔیضاٍ٘صضا٘سٜثبقسزضایٗٚیػٌیفمیط

ٕٞچٙیٗزضایٗٔٙبعكاٌطوؿیزٚضٜٔتٛؾغٝضاٍ٘صاضا٘سٜثبقسزضایٗٚیػٌی.٘رٛاٞسثٛز

.وبٔالٔحطْٚاؾت

وٝاظایٗٔمساض.زضنسذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼسٔحطٚٔٙس12/60ثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیتایٗثؼس،

.اؾت45/0ٚؾغحفمطٔتٙبظطثبایٗثؼس.زضنساظذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼسوبٔالفمیطٞؿتٙس12/34

 بعذ داسایي ٍ هبلكيت كبالّبي ببدٍام 6

یىیاظزالیُانّیا٘تربةثؼسٔبِىیتٚزاضاییٞبیثبزٚاْزضٔزٕٛػٝػٛأُٔٛحطثطٚضؼیت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

زضآٔسفمطذب٘ٛاضایٗاؾتوٝٔیعاٖتّٕهوبالٞبیثبزٚاْثٝ٘ٛػیثیبٍ٘طٚضؼیتٔتغیطا٘جبقت

ٔیثبقسٚزض٘ظطٌطفتٗآٖزضوٙبضؾبیطٔتغیطٞبی....ذب٘ٛاضٚؾبیطٔٙجغٔبِی٘ظیطاضثٚ

ٝٞبیذب٘ٛاضوٝاظ٘ٛعرطیبٖ ٗتطیاظؾغحٔب٘ٙسزضآٔسیبٞعیٙ ٞؿتٙس،ٔیتٛا٘ستهٛیطضٚق

.ضفبٜذب٘ٛاضاضائٝزٞس

زضایٗٔغبِؼٝاظٔزٕٛػٝزازٜٞبیٔٛرٛززضثرفزاضاییٞبٚوبالٞبیثبزٚاْذب٘ٛاض،ؾٝثؼس

.تّٕهذٛزضٚیقرهی،ِٛاظْضطٚضیٚوبالٞبیذبٍ٘یٔٛضزثطضؾیلطاضٔیٌیط٘س

  تولک خَدسٍي ضخصي 6-1

ٝٞبیحُٕٚ ٔبِىیتذٛزضٚیقرهیضاثٝذبعطایزبزاحطزضآٔسیٔخجت،ثٝزِیُوبٞفٞعیٙ

٘مُذب٘ٛاضٚ٘یعثبالثٛزٖلیٕت٘ؿجیایٗوبالزضٔیبٖٔزٕٛػٝوبالٞبیثبزٚاْزیٍط٘ظیط

ثٝٔٙظٛض.وٝتبحیطٚیػٜایثطٚضؼیتضفبٞیذب٘ٛاضزاضزا٘تربةٔیوٙیٓ...تّٛیعیٖٛٚیرچبَٚ

.تؼییٗاحطایٗثؼس،تبثغضٛیتزضایٗثؼسثٝنٛضتظیطتؼییٗٔیقٛز



 تببع عضَیت بعذ تولک خَدسٍي ضخصي: 11جذٍل 

تبثغػضٛیتٚضؼیتتّٕهذٛزضٚیقرهی

0تّٕه

1ػسْتّٕه

زضنسذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼسٔحطٚٔٙسٚؾغحفمطٔتٙبظط03/59ثبتٛرٝثٝتبثغػضٛیتٔطثٛعٝ،

.ٔیثبقس6/0ثبایٗثؼس

                                                 

 

Stock-1 

Flow-2 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

  تولک  لَاصم ضشٍسي   6-2

ٖٞبثبٔكىُرسی ٔٙظٛضاظِٛاظْضطٚضی،وبالٞبییٞؿتٙسوٝظ٘سٌیأطٚظٜذب٘ٛاضٞبثسٖٚآ

ثبتٛرٝثٝاعالػبتٔٛرٛززضزازٜٞبیٞعیٙٝٚزضآٔسذب٘ٛاضزض.(1388ػّیٔسزی)ضٚثطٚاؾت

ایٗثرف،ٔٙظٛضاظتّٕهِٛاظْضطٚضی،یرچبَیبیرچبَفطیعٚاربقٌبظٔیثبقسوٝتبثغ

.ٔحبؾجٝٔیقٛز«ٚضوٛییٗ»ٚ«ٚضٚ»ػضٛیتایٗثؼسثباؾتفبزٜاظضٚـ

ٓظٔبٖایٗؾٝوبالزضٔٙبعك زضازأٝرسَٕٚٚ٘ٛزاضپطاوٙسٌیتٕبٔیحبالتٕٔىٗتّٕهٞ

قٟطیآٚضزٜقسٜاؾت







 1392پشاكٌذگي تولک ّوضهبى كبالّبي ضشٍسیذس هٌبعق ضْشي سبل: 12جذٍل 

یرچبَیبیرچبَحبِت

فطیعض

حبالتیوٝثٝاربقٌبظ

ا٘ساظٜحبالتٔٛضز

٘ظطفمیطیبفمیطتط

ٞؿتٙس

تؼسازٚلٛعزض

ٕٝ٘ٛ٘

تؼسازوؿب٘یوٝ

ثٝا٘ساظٜحبِت

ٔٛضز٘ظطفمیطیب

فمیطتطٞؿتٙس

C1 00C1 2828

C210C1,C2 273301

C3 01C1,C3 131159

C4 00C1,C4 1826818700

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

 

 1392پشاكٌذگي حبالت هختلف تولک ّن صهبى لَاصم ضشٍسي دس خبًَاسّبي ضْشي سبل : 1-6 ًوَداس 

وبالیرچبَیب3ثبتٛرٝثٝرسَٕٚٚ٘ٛزاضفٛقٔیتٛاٌٖفتوٝاوخطذب٘ٛاضٞبیقٟطیزاضای

ػّتآٖضأیتٛاٖزضایٗٚالؼیترؿتزٛوطزوٝزض.یرچبَفطیعضٌٚبظٔیثبقٙسٔیثبقٙس

ظ٘سٌیأطٚظیثسٖٚٚرٛزیرچبَأىبٖشذیطٜؾبظیٔٛازغصاییثٝؾرتیٔیؿطثٛزٜٚعجد

ـٞبیربیٍعیٗاؾت ٖتطاظعجدغصاثبؾبیطضٚ أبثبیرچبَ.غصا٘یعثبٚرٛزاربقٌبظثؿیبضآؾب

ِصأیتٛاٖا٘تظبضزاقتوٝٔیبٍ٘یٗ.ٔیتٛاٖ٘یبظوٛتبٜٔستثٝیرچبَفطیعضضاثطآٚضزٜوطز

.ایٗٔغّتثٝٚضٛحزضظیطٔكبٞسٜٔیقٛز.تّٕهیرچبَٚاربقٌبظثبٞٓتمطیجبثطاثطثبقس



 1392دسصذ بشخَسداسي تولک لَاصم ضشٍسي دس خبًَاسّبي ضْشي دس ّشیک اص آًْب دس سبل : 13جذٍل 

اربقٌبظیرچبَفطیعض/یرچبَٚیػٌیٞب

1854118399تؼساز

98.39 99.15زضنسثطذٛضزاضی

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

زضذب٘ٛاضٞبیقٟطییهٕٞطاؾتبییٔیبٖ:ثبتٛرٝثٝٔغبِتثیبٖقسٜٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفت
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

ٕٞچٙیٗ،ٔیعاٖتّٕهایٗزٚوبالاظٔیبٍ٘یٗثبالییثطذٛضزاض.تّٕهیرچبٌَٚبظٚرٛززاضز

.ثٛزٜوٝذٛزٌٛاٞیثطضطٚضیثٛزٖآٟ٘بؾت

زضنسذب٘ٛاضٞبزضتّٕهٕٞعٔبٖایٗثؼسٔحطٚٔٙس31/2ٚثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیتذب٘ٛاضٞب،

.ثسؾتآٔسٜاؾت01/0ؾغحفمطٔتٙبظطثبایٗثؼس

اظآ٘زبییوٝتّٕهِٛاظْضطٚضیاظٔیبٍ٘یٗپبییٙیثطذٛضزاضاؾتا٘تظبضٔیضٚزایٗقبذمزض

ثٝػجبضتثٟتط،چٙب٘چٝذب٘ٛاضی.ثبالییثطذٛضزاضثبقس«ٚظٖ»قبذمچٙسثؼسیفمطاظإٞیت

زاضایایِٗٛاظْضطٚضی٘جبقساحطآٖثبقستثیكتطیزضقبذمچٙسثؼسیفمطٕ٘بیبٖذٛاٞس

.قس

 تولک كبال ّبي خبًگي 6-3

ثٝغیطاظوبالٞبیاؾبؾیٚضطٚضیٔٛضزاؾتفبزٜذب٘ٛاض،وبالٞبیزیٍطی٘یعٞؿتٙسوٝٞطذب٘ٛاض

ثسٖٚآٟ٘بٔیتٛا٘س٘یبظٞبیاؾبؾیذٛزضاثطآٚضزٜوٙسأبثٝٚاؾغٝظ٘سٌیٔسضٖأطٚظیتّٕه

زضایٗقبذم،تّٕهایٗ٘ٛعاظوبالٞباظ.(ٕٞبٖ)آٟ٘باظّٔعٚٔبتاؾبؾیذب٘ٛاضٞبقسٜاؾت

.زضرٝإٞیتوٕتطی٘ؿجتثِٝٛاظْضطٚضیثطذٛضزاضٞؿتٙس،ٔٛضزثطضؾیلطاضٔیٌیطز

اظٔیبٖوبالٞبیثبزٚاْپطؾفقسٜزضپطؾكٙبٔٝٞعیٙٝٚزضآٔسذب٘ٛاض،تّٕهتّٕهاتٛٔجیُ

.قرهیٚیرچبَٚیرچبَفطیعضٚاربقٌبظزضقبذمٞبیپیكیٗٔٛضزثطضؾیلطاضٌطفتٝقس

ِصااظٔیبٖوبالٞبیثبلیٔب٘سٜ،تّٕهربضٚثطلی،تّٛیعیٖٛضٍ٘ی،ٔبقیِٗجبؼقٛییٚوبٔپیٛتط

تبثغػضٛیتایٗقبذم٘یعثباؾتفبزٜ.زضقبذمتّٕهوبالٞبیذبٍ٘یزض٘ظطٌطفتٝٔیقٛز

.ٔحبؾجٝٔیٌطزز«ٚضوٛییٗ»ٚ«ٚضٚ»اظضٚـ

ٓظٔبٖایٗ ٕٞب٘ٙساثؼبزلجّیزضرسَٕٚٚ٘ٛزاضظیطپطاوٙسٌیتٕبٔیحبالتٕٔىٗتّٕهٞ

.چٟبضوبالزضٔٙبعكقٟطیثطضؾیقسٜاؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

 1392پشاكٌذگي حبالت هختلف تولک ّن صهبى كبالّبي خبًگي دس خبًَاسّبي ضْشي دس سبل : 14جذٍل 

ربضٚثطحبِت

لی

تّٛظیٖٛ

ضٍ٘ی

وبٔپیٛ

تط

ٔبقیٗ

ِجبؾكٛیی

حبالتیوٝثٝا٘ساظٜحبِتٔٛضز٘ظطفمیطیب

فمیطتطٞؿتٙس

تؼسازٚلٛع

زضٕ٘ٛ٘ٝ

تؼساز

وؿب٘ی

وٝثٝ

ا٘ساظٜ

حبِت

ٔٛضز

٘ظطفمیط

یبفمیطتط

ٞؿتٙس

C1 0000C1 163163

C2 1000C1,C2 30193

C3 0100C1,C3 18041967

C4 0010C1,C4 4167

C5 0001C1,C5 18181

C6 1100C1,C2,C3,C6 19413938

C7 1010C1,C2,C4,C7 5202

C8 1001C1,C2,C5,C8 81292

C90110C1,C3,C4,C9 1042075

C10 0101C1,C3,C5,C10 6562641

C11 0011C1,C4,C5,C11 0185

C12 1110C1,c2,c3,c4,c6,c7,c9,c123744425

C13 1101C1,C2,C3,C5,C6,C8,C10,C13 77002393

C14 1011C1,c2,c4,c5,c7,c8,c11,c14 57358

C15 0111C1,C3,C4,C5,C9,C10,C11,C15 1112680

C16 1111C1_C16 565218700

ِ ّبي پظٍّص:هبخز  یبفت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

 

 پشاكٌذگي حبالت هختلف تولک ّوضهبى كبالّبي خبًگي دس خبًَاسّبي ضْشي: 2-6 ًوَداس 

ٓظٔبٖربضٚثطلی، ثبثطضؾیرسَٕٚٚ٘ٛزاضٔیتٛاٌٖفتوٝزضذب٘ٛاضٞبیقٟطیتّٕهٞ

تّٛیعیٖٛٚٔبقیِٗجبؾكٛیی،ٔحتُٕتطیٗحبِتثٛزٜٚزضٔطحّٝثؼستّٕهربضٚثطلی،

تّٛیعیٖٛ،وبٔپیٛتطٚٔبقیِٗجبؾكٛیی،اظاحتٕبَٚلٛعثیكتطی٘ؿجتثٝؾبیطحبالت

.ثطذٛضزاضاؾت



 پشاكٌذگي تولک كبالّبي خبًگي خبًَاسّبي ضْشي دس ّشیک اص كبالّب: 15جذٍل 

ٔبقیٗوبٔپیٛتطتّٛیعیٖٛضٍ٘یربضٚثطلیٚیػٌیٞب

ِجبؼقٛیی

1584018342630714275تؼساز

84.7198.0933.7376.34زضنسثطذٛضزاضی

ِ ّبي پظٍّص: هبخز  یبفت

ثبتٛرٝثٝٔغبِتٔغطحقسٜٔیتٛاٖ٘تیزٌٝطفتوٝزضٔٙبعكقٟطیٔیعاٖتّٕهوبالٞبی
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

:ذبٍ٘یثٝتطتیتظیطاؾت

وبٔپیٛتط(4ٔبقیِٗجبؾكٛیی(3ربضٚثطلی(2تّٛیعیٖٛضٍ٘ی(1

ٔیبٍ٘یٗپبییٗتّٕهوبٔپیٛتطزضٔٙبعكقٟطی٘كبٖاظػسْتٛؾؼٝیبفتٍیربٔؼٝزضػطنٝ

ظیطااٌطذب٘ٛازٜاحؿبؼوٙسایٗٚؾیّٝثطایظ٘سٌیالظْاؾت،ا٘تظبض.فٙبٚضیاعالػبتزاضز

.ٔیضٚزوٝٔیبٍ٘یٗتّٕهآٖوبالثبالثبقس

زضنسذب٘ٛاضٞبزض 78/69ثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیتذب٘ٛاضٞبزضثؼستّٕهوبالٞبیذبٍ٘ی

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝوٝا٘تظبضٔیضٚزایٗٔمساضایٗقبذم،ثیكتطاظ.تّٕهٕٞعٔبٖایٗثؼسٔحطٚٔٙس

ثٝ.اؾت16/0ؾغحفمطٔتٙبظطثبثؼستّٕهوبالٞبیذبٍ٘یثطاثط.وبالٞبیضطٚضیٔیثبقس

 .اؾت16/0ػجبضتیٔیبٍ٘یٗٔمبزیطتبثغػضٛیتذب٘ٛاضٞبیٔحطْٚزضایٗثؼس



 بعذ  اٍقبت فشاغت 7

ضضبیتٕٙسیاظٌصضاٖاٚلبتفطاغتزضذب٘ٛاضاظػٛأّیاؾتوٝٞطچٝثیكتطثبقسٌٛیبیؾغح

ِصاثٝ٘ظطٔیضؾسثباؾتفبزٜاظایٗثؼس،قبذمفمطچٙسثؼسی.ضفبٞیثبالتطذب٘ٛاضاؾت

ُتطؾغحضفبٜذب٘ٛاضضاا٘ساظٌیطیٔیوٙس ثبتٛرٝثٝایٗوٝزازٜٞبیٔطتجظثبایٗ.ثهٛضتوبٔ

ٝٞبیذسٔبتفطٍٞٙیٚتفطیحیاؾت ِصا.ثؼسزضزازٜٞبیٔمغؼیٞعیٙٝٚزضآٔسذب٘ٛاض،ٞعیٙ

ٖٞبٔیتٛاٖقبذماؾتفبزٜاظاٚلبتفطاغتضاثٝنٛضتظیطتؼطیفٕ٘ٛز .ثباؾتفبزٜاظآ

 ضبخص استفبدُ اص اٍقبت فشاغت 7-1

ٝٞبیذب٘ٛاضزضزازٜٞبیٔمغؼیٞعیٙٝٚ قبذماؾتفبزٜاظاٚلبتفطاغتثٝٚاؾغٝٔزٕٛعٞعیٙ

ٚذسٔبتفطٍٞٙی(94119تب94111قبُٔوسٞبی)زضآٔسذب٘ٛاضزضثرفذسٔبتتفطیحی

ؾپؽثطایٔحبؾجٝتبثغػضٛیت.ٔحبؾجٝٔیٌطزز(94222تب94211قبُٔوسٞبی)

.ٔحطٚٔیتزضایٗثؼساظضٚـفبظیوّیٚٔغّكاؾتفبزٜٔیٌطزز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

اثتسأزٕٛعٞعیٙٝٞبیتفطیحیٚفطٍٞٙیذب٘ٛاضٔحبؾجٝٔیٌطززٚؾپؽٔزٕٛعایٗٔمبزیط

ثطایایٙىٝثتٛاٖایٗٔمبزیطضازضؾغحذب٘ٛاضٞبیثبرٕؼیت.زضؾغحذب٘ٛاضٔحبؾجٝٔیقٛز

ؾپؽٔیبٍ٘یٗتٛظیغؾطا٘ٝاؾتفبزٜ.ٔرتّفٔمبیؿٕٝ٘ٛزثٝنٛضتؾطا٘ٝٔؼبزَؾبظیٔیقٛز

اظاٚلبتفطاغتٔحبؾجٝٔیقٛززضٟ٘بیتثطایتؼییٗحسٚزثبالٚپبییٗزضایٗقبذماظضاثغٝ

.ظیطاؾتفبزٜٔیقٛز

حسپبییٗ = ضا٘ٝؼ ٔیبٍ٘یٗ  تٛظیغ  − (%20 ∗ ضا٘ٝؼ    (   ٔیبٍ٘یٗ تٛظیغ 

حسثبال = ضا٘ٝؼ ٔیبٍ٘یٗ  تٛظیغ  + (%20 ∗ ضا٘ٝؼ  (ٔیبٍ٘یٗ تٛظیغ 

ضیبَٚحس50000زضٔٙبعكقٟطی،ٞعیٙٝاٚلبتفطاغتٔبٞب٘ٝزضحسپبیی1392ٗثطایؾبَ

ٝٞبیاٚلبتفطاغتذب٘ٛاض،وٕتطاظ.ضیبَاؾت75000ثبال ثٝػجبضتیزیٍطاٌطؾطا٘ٝٞعیٙ

ضیبَزضٔبٜثبقسذب٘ٛاض،زضایٗثؼسوبٔالفمیطٔحؿٛةٔیقٛززضنٛضتیوٝؾطا50000ٝ٘

ٝٞبیاٚلبتفطاغتذب٘ٛاضثیكتطاظ ضیبَزضٔبٜثبقسذب٘ٛاض،زضایٗثؼسفمیط٘رٛاٞس75000ٞعیٙ

ثبٔحبؾجٝتبثغػضٛیت:ٔیتٛاٌٖفت(16)ثٛززض٘تیزٝثبتٛرٝثٝتٛضیحبتٔطثٛعٝٚرسَٚ

62/77زضنسذب٘ٛاضٞبزضایٗثؼسٔحطٚٔٙسٚاظایٗٔیب91/81ٖذب٘ٛاضٞبزضثؼساٚلبتفطاغت،

ٕٞب٘غٛضوٝزضفهُ.اؾت8/0ؾغحفمطٔتٙبظطثبثؼسفطاغت.زضنسرٕؼیتوبٔالفمیطٞؿتٙس

زْٚثیبٖقسٜقسٜاؾتؾغحفمطٔتٙبظطثبایٗثؼسثطاثطٔیبٍ٘یٗٔمبزیطتبثغػضٛیت

 .ذب٘ٛاضٞبیٔحطْٚزضایٗثؼساؾت

 

 جذٍد ببال ٍ پبیيي تببع عضَیت استفبدُ اص اٍقبت فشاغت: 16جذٍل                                   

 ضیب50000َ حسپبییٗ

 ضیب75000َ حسثبال

ُ گيشي ضبخص چٌذ بعذي فقش 8  اًذاص

:قبذمچٙسثؼسیفمطثٝزٚعطیكوّیلبثُٔحبؾجٝاؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

اثتساقبذمچٙسثؼسیفمطزضؾغحیهفطزٚؾپؽٔمساضقبذماذیطزضؾغحوُ-1

قبذمفمطثبایٗتؼطیفٔیبٍ٘یٗٚظٖزاضیاظٔحطٚٔیتٞبیفطزیزض.ربٔؼٝٔحبؾجٝٔیٍطزز

.اثؼبزٔرتّفضا٘كبٖٔیزٞس

اثتسأمساضفمطثطایٞطیهاظٚیػٌیٞبٔحبؾجٝٔیقٛزٚؾپؽٔمبزیطحبنُضاثبٞٓ-2

قبذمفمطثبایٗتؼطیفٔیبٍ٘یٗٚظٖ.تطویتٕ٘ٛزٜتبقبذموّیفمطربٔؼٝحبنُقٛز

.زاضیاظٔمبزیطفمطثطحؿتٚیػٌیٞبزا٘ؿت

»ضٚـزْٚوٝذبنیت.ثطایٔحبؾجٝقبذمچٙسثؼسیفمطاظضٚـاَٚاؾتفبزٜٕ٘ٛزٜایٓ

٘بْزاضزػالٜٚثطایٙىٝقبذمچٙسثؼسیفمطضازضؾغحٚیػٌیٞب«تزعیٝپصیطیثٝػٛأُ

ثٙبثطایٗثطایٔكرم.ثسؾتٔیزٞسلبزضاؾتؾٟٓٞطٚیػٌییبثؼسضازضفمطٔكرموٙس

.قسٖؾٟٓٞطٚیػٌیزضفمطچٙسثؼسیربٔؼٝاظضٚـاَٚثٟطٜذٛاٞیٓثطز

 سيستن ٍصى دّي ٍ ضبخص فقش چٌذ بعذي 8-1

قیٜٛظیطضاثٝػٙٛاٖ.زضایٗثرفٚظٖٞطیهاظاثؼبززضفمطچٙسثؼسیضأحبؾجٝٔیوٙیٓ

ٖزٞیٔٛضزاؾتفبزٜلطاضٔیزٞیٓ .ضٚـٚظ

𝜔𝑗 =

ln
1
𝜇𝑗 

 ln
1
𝜇𝑗 

 

:زضٚالغزاضیٓ.ثؼٙٛاٖیهتبثغٚاضٖٚاظٔیبٍ٘یٗزضربتفمطا٘تربةٔیقٛز𝜔𝑗ٚظٖ

𝜇  𝑥𝑗  =
1

𝑛
 𝜇(𝑥𝑖𝑗 )

𝑛

𝑖=1

 

ٕٞب٘غٛضوٝلجالثیبٖوطزٜایٓزضثؼسثٟساقتٚؾالٔتاظزٚضٚـ،ٚرٛزفطزثیٕبضزضذب٘ٛازٜ

ٕٞچٙیٗثطایٔحبؾجٝفمطزضثؼساٚلبت.ثطایؾٙزففمطاؾتفبزٜوطزٜایHFCٓٚضٚـ

ٔٛرٛزٔیثبقس92ذب٘ٛاضزضؾب9000َفطاغتتٟٙباعالػبتٚزازٜٞبیٞعیٙٝٚزضآٔسٔمغؼی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

ثٙبثطایٗ.ذب٘ٛاضزضزؾتطؼٔیثبقس18700زضحبِیىٝزضؾبیطاثؼبز،زازٜٞبیٔطثٛطثٝ

:قبذمچٙسثؼسیفمطضاثطایحبالتظیطثغٛضرساٌب٘ٝٔحبؾجٝوطزٜایٓ

ٔحبؾجٝقبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،:حبِتاَٚ

.ثسٖٚاحتؿبةثؼساٚلبتفطاغت

، 18/0تولک کاالّای ضرٍری :زضایٗحبِتٚظٖٞطیهاظاثؼبزثٝتطتیتإٞیتػجبضتٙساظ

، سطح آسایص 12/0، آهَزش کَدکاى 13/0، تسْیالت زًذگی15/0تْذاضت ٍ سالهت 

، ًحَُ تولک هحل 06/0، سراًِ هساحت 08/0، درآهذ 08/0، تولک کاالّای خاًگی 09/0زًذگی

.02/0 ٍ تولک خَدرٍ 03/0، آهَزش تسرگساالى 06/0سکًَت 

 (اٍل )ٍصى  ّش یک اص ابعبد دس ضبخص فقش چٌذبعذي بشاي حبلت:17جذٍل                           

 ٍزى اتعاد ردیف

 18/0 تولک کاالی ضرٍری 1

 15/0 تْذاضت ٍ سالهت 2

 13/0 تسْیالت زًذگی 3

 12/0 آهَزش کَدکاى 4

 09/0 سطح آسایص زًذگی 5

 08/0 تولک کاالی خاًگی 6

 08/0 درآهذ 7

 06/0 سراًِ هساحت 8

 06/0 تولک هحل سکًَت 9

 03/0 آهَزش تسرگساالى 10

 02/0 تولک خَدرٍ 11

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

ٔحبؾجٝقبذمفمطچٙسثؼسیثبضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثب:حبِتزْٚ

.احتؿبةثؼساٚلبتفطاغت

، 18/0تولک کاالّای ضرٍری :زضایٗحبِتٚظٖٞطیهاظاثؼبزثٝتطتیتإٞیتػجبضتٙساظ

، سطح آسایص 12/0، آهَزش کَدکاى 13/0، تسْیالت زًذگی14/0تْذاضت ٍ سالهت

، ًحَُ تولک هحل 06/0، سراًِ هساحت 08/0، درآهذ 08/0، تولک کاالّای خاًگی 09/0زًذگی

.01/0ٚاٚلبتفطاغت02/0 ، تولک خَدرٍ 03/0، آهَزش تسرگساالى 06/0سکًَت 

 (دٍم )ٍصى ّش یک اص ابعبد دس ضبخص فقش چٌذبعذي بشاي حبلت:18جذٍل 

ٚظٖاثؼبزضزیف

تّٕهوبالی1

ضطٚضی

18/0

14/0ثٟساقت2

13/0تؿٟیالتظ٘سٌی3

12/0آٔٛظـوٛزن4

ؾغحآؾبیف5

ظ٘سٌی

09/0

تّٕهوبالی6

ذبٍ٘ی

08/0

08/0زضآٔس7

06/0ؾطا٘ٝٔؿبحت8

06/0تّٕهٔحُؾىٛ٘ت9

03/0آٔٛظـثعضٌؿبال10ٖ

02/0تّٕهذٛزض11ٚ

01/0اٚلبتفطاغت12

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

زضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثسHFCٖٚٔحبؾجٝقبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـ:حبِتؾْٛ

.احتؿبةثؼساٚلبتفطاغت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

، 19/0تولک کاالّای ضرٍری :زضایٗحبِتٚظٖٞطیهاظاثؼبزثٝتطتیتإٞیتػجبضتٙساظ

، سطح آسایص 11/0، تْذاضت ٍ سالهت12/0، آهَزش کَدکاى 13/0تسْیالت زًذگی

، ًحَُ تولک هحل 07/0، سراًِ هساحت 08/0، درآهذ 08/0، تولک کاالّای خاًگی 09/0زًذگی

.02/0 ٍ تولک خَدرٍ 04/0، آهَزش تسرگساالى 07/0سکًَت

 (سَم)ٍصى  ّش یک اص ابعبد دس ضبخص فقش چٌذبعذي بشاي حبلت: 19جذٍل 

 ٍزى اتعاد ردیف

 19/0 تولک کاالی ضرٍری 1

 13/0 تسْیالت زًذگی 2

 12/0 آهَزش کَدکاى 3

 11/0 تْذاضت ٍ سالهت 4

 09/0  سطح آسایص زًذگی 5

 08/0 تولک کاالی خاًگی 6

 08/0 درآهذ 7

 07/0 سراًِ هساحت 8

 07/0 تولک هحل سکًَت 9

 04/0 آهَزش تسرگساالى 10

 02/0 تولک خَدرٍ 11

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

زضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثباحتؿبةHFCٔحبؾجٝقبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـ:حبِتچٟبضْ

.ثؼساٚلبتفطاغت

، 18/0تولک کاالّای ضرٍری :زضایٗحبِتٚظٖٞطیهاظاثؼبزثٝتطتیتإٞیتػجبضتٙساظ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

، سطح آسایص 11/0، تْذاضت ٍ سالهت12/0، آهَزش کَدکاى 13/0تسْیالت زًذگی

، ًحَُ تولک هحل 07/0، سراًِ هساحت 08/0، درآهذ 08/0، تولک کاالّای خاًگی 09/0زًذگی

 01/0ٚاٚلبتفطاغت02/0، تولک خَدرٍ 04/0، آهَزش تسرگساالى 07/0سکًَت

 (چْبسم)ٍصى ّش یک اص ابعبد دس ضبخص فقش چٌذبعذي بشاي حبلت:20جذٍل 

ٚظٖاثؼبزضزیف

تّٕهوبالی1

ضطٚضی

18/0

13/0تؿٟیالتظ٘سٌی2

12/0آٔٛظـوٛزوب3ٖ

11/0ثٟساقتٚؾالٔت4

ؾغحآؾبیف5

ظ٘سٌی

09/0

تّٕهوبالی6

ذبٍ٘ی

08/0

08/0زضآٔس7

07/0ؾطا٘ٝٔؿبحت8

٘حٜٛتّٕهٔح9ُ

ؾىٛ٘ت

07/0

آٔٛظـ10

ثعضٌؿبالٖ

04/0

02/0تّٕهذٛزض11ٚ

01/0اٚلبتفطاغت12

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

ُ گيشي ضبخص چٌذ بعذي فقش 9  اًذاص

:قبذمچٙسثؼسیفمطثٝزٚعطیكوّیلبثُٔحبؾجٝاؾت

اثتساقبذمچٙسثؼسیفمطزضؾغحیهفطزٚؾپؽٔمساضقبذماذیطزضؾغحوُ-1

ٖزاضیاظٔحطٚٔیتٞبیفطزیزض.ربٔؼٝٔحبؾجٝٔیٌطزز قبذمفمطثبایٗتؼطیفٔیبٍ٘یٗٚظ

.اثؼبزٔرتّفضا٘كبٖٔیزٞس

قبذمفمطچٙسثؼسیثبضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثسٖٚ:حبِتاَٚ

.ثسؾتآٔسٜاؾت%14احتؿبةثؼساٚلبتفطاغت

قبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثباحتؿبةثؼساٚلبت:حبِتزْٚ

.ثسؾتآٔسٜاؾت%10فطاغت

زضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثسٖٚاحتؿبةثؼساٚلبتHFCقبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـ:حبِتؾْٛ

.ثسؾتآٔسٜاؾت%12فطاغت

زضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثباحتؿبةثؼساٚلبتفطاغتHFCقبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـ:حبِتچٟبضْ

.ثسؾتآٔسٜاؾت11%

اثتسأمساضفمطثطایٞطیهاظٚیػٌیٞبٔحبؾجٝٔیقٛزٚؾپؽٔمبزیطحبنُضاثبٞٓ-2

قبذمفمطثبایٗتؼطیفٔیبٍ٘یٗ.تطویتٕ٘ٛزٜتبقبذموّیفمطربٔؼٝحبنُقٛز

ٖزاضیاظٔمبزیطفمطثطحؿتٚیػٌیٞبزا٘ؿت .ٚظ

قبذمفمطچٙسثؼسیثبضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثسٖٚ:حبِتاَٚ

.ثسؾتآٔسٜاؾت%14احتؿبةثؼساٚلبتفطاغت

قبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثباحتؿبةثؼساٚلبت:حبِتزْٚ

.ثسؾتآٔسٜاؾت%10فطاغت

زضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثسٖٚاحتؿبةثؼساٚلبتHFCقبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـ:حبِتؾْٛ

.ثسؾتآٔسٜاؾت%12فطاغت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

زضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثباحتؿبةثؼساٚلبتفطاغتHFCقبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـ:حبِتچٟبضْ

 .ثسؾتآٔسٜاؾت11%

الظْثٝشوطاؾتوٝثطایٔحبؾجٝقبذمچٙسثؼسیفمطثباؾتفبزٜاظضٚیىطزآوؿیٛٔبتیهاظ

٘بْزاضزػالٜٚثط«تزعیٝپصیطیثٝػٛأُ»ضٚـزْٚوٝذبنیت.ضٚـاَٚاؾتفبزٜٕ٘ٛزٜایٓ

ایٙىٝقبذمچٙسثؼسیفمطضازضؾغحٚیػٌیٞبثسؾتٔیزٞسلبزضاؾتؾٟٓٞطٚیػٌییب

ثٙبثطایٗثطایٔكرمقسٖؾٟٓٞطٚیػٌیزضفمطچٙسثؼسیربٔؼٝ.ثؼسضازضفمطٔكرموٙس

.اظضٚـزْٚثٟطٜذٛاٞیٓثطز



 هحبسبِ سْن هطبسكت ّش یک اص ابعبد دس ضبخص فقش 10

ثٝٔٙظٛضثطضؾیٔیعاٖوّیسیثٛزٖٞطیهاظاثؼبززضقبذمفمطزضربٔؼٝقٟطی

.ایطاٖاظضاثغٝظیطرٟتٔحبؾجٝؾٟٓٞطثؼسزضقبذمفمطاؾتفبزٜٔیٌطزز

 ؾٟٓٔكبضوتٞطثؼسزضقبذمفمطچٙسثؼسی=(ؾغحفمطٞطثؼس*ٚظٖٞطثؼس)/قبذمفمطچٙسثؼسی

زضظیطؾٟٓٞطیهاظاثؼبززضایزبزفمطثطایچٟبضحبِتثیبٖقسٜ،ٔحبؾجٝقسٜ

:اؾت

ؾٟٓٞطیهاظاثؼبزثطحؿتزضنسزضایٗحبِت،ثٝتطتیتاظثیكتطیٗ:حبِتاَٚ

زضنس،٘حٜٛتّٕهٔح13ُآٔٛظـثعضٌؿبالٖ:ؾٟٓثٝوٕتطیٗؾٟٓػجبضتٙساظ

11زضنس،زضآٔس12زضنس،تّٕهذٛزض12ٚزضنس،ؾطا٘ٝٔؿبحت12ؾىٛ٘ت

زضنس،آٔٛظـ10زضنس،ؾغحآؾبیفظ٘سٌی11زضنس،تّٕهوبالٞبیذبٍ٘ی

زضنسٚوبالٞبی4زضنس،ثٟساقتٚؾالٔت6زضنس،تؿٟیالتظ٘سٌی7وٛزوبٖ

.زضنس2ضطٚضی



در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 



 (اٍل)سْن ّش یک اص ابعبد دس ضبخص فقش چٌذبعذي بشاي حبلت: 21جذٍل 

ؾٟٓاثؼبزضزیف

%13آٔٛظـثعضٌؿبال1ٖ

%12٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت 2

%12ؾطا٘ٝٔؿبحت3

%12تّٕهذٛزض4ٚ

%11زضآٔس5

%11تّٕهوبالیذبٍ٘ی6

%10ؾغحآؾبیفذب٘ٛاض7

%7آٔٛظـوٛزوب8ٖ

%6تؿٟیالتظ٘سٌی9

%4ثٟساقتٚؾالٔت10

%2تّٕهوبالیضطٚضی11

ِ ّبي پظٍّص:هبخز  یبفت

 سْن ّریک از اتعاد ترحسة درصذ در ایي حالت، تِ ترتیة از تیطتریي سْن تِ :  حبلت دٍم

 درصذ، 12 درصذ، ًحَُ تولک هحل سکًَت 12آهَزش تسرگساالى : کوتریي سْن عثارتٌذاز 

 10 درصذ، تولک کاالّای خاًگی 10 درصذ، درآهذ 11 درصذ، تولک خَدرٍ 12سراًِ هساحت 

 درصذ، 6 درصذ، آهَزش کَدکاى 6 درصذ، اٍقات فراغت 9درصذ، سطح آسایص زًذگی 

 .درصذ2 درصذ ٍ کاالّای ضرٍری 4 درصذ، تْذاضت ٍ سالهت 6تسْیالت زًذگی 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

 (دٍم)سْن ّش یک اص ابعبد دس ضبخص فقش چٌذبعذي بشاي حبلت: :22جذٍل 

ؾٟٓاثؼبزضزیف

%12آٔٛظـثعضٌؿبال1ٖ

%12تّٕهٔحُؾىٛ٘ت2

%12ؾطا٘ٝٔؿبحت3

%11تّٕهذٛزض4ٚ

%10زضآٔس5

%10تّٕهوبالٞبیذبٍ٘ی6

%9ؾغحآؾبیفظ٘سٌی7

%6اٚلبتفطاغت8

%6آٔٛظـوٛزوب9ٖ

%6تؿٟیالتظ٘سٌی10

%4ثٟساقتٚؾالٔت11

%2تّٕهوبالیضطٚضی12

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

 سْن ّریک از اتعاد ترحسة درصذ در ایي حالت، تِ ترتیة از تیطتریي سْن تِ کوتریي ::  حبلت سَم

 12 درصذ، سراًِ هساحت 12 درصذ، ًحَُ تولک هحل سکًَت 13آهَزش تسرگساالى : سْن عثارتٌذاز 

 درصذ، سطح آسایص زًذگی 10 درصذ، تولک کاالّای خاًگی 10 درصذ، درآهذ 11درصذ، تولک خَدرٍ 

 درصذ ٍ کاالّای 6 درصذ، تسْیالت زًذگی 6 درصذ، آهَزش کَدکاى 7 درصذ، تْذاضت ٍ سالهت 9

(ؾْٛ)ٞطیهاظاثؼبززضقبذمفمطچٙسثؼسیثطایحبِتدرصذ2ضرٍری 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

 (سَم)سْن ّش یک اص ابعبد دس ضبخص فقش چٌذبعذي بشاي حبلت: 23جذٍل 

ؾٟٓاثؼبزضزیف

%13آٔٛظـثعضٌؿبال1ٖ

%12٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت2

%12ؾطا٘ٝٔؿبحت3

%11تّٕهذٛزض4ٚ

%11زضآٔس5

%11تّٕهوبالیذبٍ٘ی6

%9ؾغحآؾبیفظ٘سٌی7

%7ثٟساقتٚؾالٔت8

%6آٔٛظـوٛزوب9ٖ

%6تؿٟیالتظ٘سٌی10

%2تّٕهوبالیضطٚضی11

ِ ّبي پظٍّص: هبخز  یبفت

ؾٟٓٞطیهاظاثؼبزثطحؿتزضنسزضایٗحبِت،ثٝتطتیتاظثیكتطیٗؾٟٓثٝ:چٟبضْ حبِت

زضنس،11زضنس،٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت12آٔٛظـثعضٌؿبالٖ:وٕتطیٗؾٟٓػجبضتٙساظ

10زضنس،تّٕهوبالٞبیذبٍ٘ی10زضنس،زضآٔس10زضنس،تّٕهذٛزض11ٚؾطا٘ٝٔؿبحت

زضنس،آٔٛظـ6زضنس،اٚلبتفطاغت7زضنس،ثٟساقتٚؾالٔت9زضنس،ؾغحآؾبیفظ٘سٌی

 .زضنس2زضنسٚوبالٞبیضطٚضی6زضنس،تؿٟیالتظ٘سٌی6وٛزوبٖ

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

 

 (چْبسم)سْن ّش یک اص ابعبد دس ضبخص فقش چٌذبعذي بشاي حبلت :24جذٍل 

ؾٟٓاثؼبزضزیف

%12آٔٛظـثعضٌؿبال1ٖ

%11٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت2

%11ؾطا٘ٝٔؿبحت3

%10تّٕهذٛزض4ٚ

%10زضآٔس5

%10تّٕهوبالیذبٍ٘ی6

%9ؾغحآؾبیفذب٘ٛاض7

%7ثٟساقتٚؾالٔت8

%6اٚلبتفطاغت9

%6آٔٛظـوٛزوب10ٖ

%6تؿٟیالتظ٘سٌی11

%2تّٕهوبالیذبٍ٘ی12

ٝٞبیپػٚٞف:ٔبذص یبفت

ثبتٛرٝثٝٔحبؾجبتنٛضتٌطفتٝٔكرمٔیٌطززوٝثٝتطتیتاثؼبزآٔٛظـثعضٌؿبالٖ،ؾطا٘ٝ

ٔؿبحتٚ٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘تاظظیطثرفثؼسٔؿىٗ،زضآٔس،تّٕهذٛزضٚٚتّٕه

.وبالٞبیذبٍ٘یثیكتطیٗؾٟٓضازضایزبزفمطچٙسثؼسیزضربٔؼٝقٟطیایطاٖایفبٕ٘ٛزٜاؾت

ٝٞبیٔصوٛضثٝتطتیتثِٝحبػؾغحفمطزاضایضتجٝؾْٛ،چٟبضْ، ایٗزضحبِیاؾتوِٝٔٛف

ٝٞبثٝتطتیتزاضایضتجٝزٞٓ،ٞكتٓ،ٞفتٓ،یبظزٞٓٚ.پٙزٓ،زْٚٚقكٓٔیثبقٙس ٚظٖایِٗٔٛف

.قكٓٔیثبقٙس

ثٙبثطایٗزضرٝٚذبٔتٞطثؼسزضایزبزفمطچٙسثؼسیثٝزٚپبضأتطٚظٖٞطیهاظاثؼبزٚؾغح

ثٙبثطایٗاِٛیتؾیبؾتٌصاضیثبیسثٝحبنّضطةایٗزٚ.فمطٔتٙبظطثبٞطثؼسثؿتٍیزاضز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

.پبضأتطٔؼغٛفٌطزز

 جوع بٌذي 11

زضایٗفهُاثتساثٝٔؼطفیٚ٘حٜٛا٘تربةٞطیهاظاثؼبزٔٛضزاؾتفبزٜزضایٗٔغبِؼٝ،ٚ

ؾپؽثباؾتفبزٜاظؾیؿتٓ.ٕٞچٙیٗا٘ساظٌٜیطیؾغحفمطِٔٛفٝایٞطیهاظاثؼبزپطزاذتٝقس

ٚظٖزٞی،ٚظٖٞطیهاظاثؼبزثطایٔحبؾجٝقبذمفمطچٙسثؼسیثسؾتآٔسٜٚزضازأٝثب

ٔحبؾجٝقبذمفمطچٙسثؼسی،ؾٟٓٞطیهاظاثؼبززضثٝٚرٛزآٚضزٖقبذمفمطتؼییٗ

.ٌطزیس
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 :هقذهِ 1

افعایفتٛضْ،.عیزٟٟٞبیٌصقتٝالتهبزایطاٖثبٔكىالتالتهبزیٔرتّفیٔٛارٝثٛزٜاؾت

زضؾغحالتهبزوالٖٚآحبضٚػٛالتآٖثطضٚیفمطٚتٛظیغ...ثیىبضی،وؿطیتطاظپطزاذتٟبٚ

زضؾغحالتهبزذطزاظرّٕٝٔكىالتیاؾتوٝتٛرٝثیكتطیضاثٝذٛزٔؼغٛف...زضآٔسٚ

ثبتٛرٝثٝاِٛیتافعایفضفبٜالتهبزیزضاؾٙبزثبالزؾتیٚٔحٛضیتآٖزضتٕبٔی.وطزٜاؾت

ٝٞبیتٛؾؼٝالظْاؾتٔتٙبؾتثبپیكطفتٞبیػّٕی،قبذهیٔٙبؾتثطایا٘ساظٌٜیطیآٖ ثط٘بٔ

.زضوكٛضاضائٕٝ٘ٛز

ایٗپػٚٞف،اظرّٕٝاِٚیٗپػٚٞفٞبییاؾتوٝثٝا٘ساظٌٜیطیفمطچٙسثؼسیزضایطاٖثبضٚیىطز

زض1392ثٝایٗٔٙظٛضاظپطؾف٘بٔٝٞعیٙٝٚزضآٔسٔمغؼیذب٘ٛاضؾبَ.آوؿیٛٔبتیهٔیپطزاظز

زضاثتسأیعاٖفمطتهثؼسیثطاؾبؼزضآٔس،آٔٛظـ،.ٔٙبعكقٟطیایطاٖاؾتفبزٜقسٜاؾت

.ثٟساقتٚؾالٔت،ٔؿىٗ،زاضاییٚٔبِىیتوبالٞبیثبزٚاْٚاٚلبتفطاغتٔحبؾجٝقسٜاؾت

ؾپؽذب٘ٛاضٞبییوٝزضٚیػٌیٞبیٔصوٛضوبٔالفمیطثٛز٘سٔكرمٔیٌطززٚزضازأٝثبتّفیك

.ایٗٚیػٌیٞبفمطچٙسثؼسیثطاؾبؼضٚیىطزآوؿیٛٔبتیها٘ساظٌٜیطیقسٜاؾت

:زٚضٚـػٕسٜثطایٔحبؾجٝقبذمفمطٔیتٛأٖؼطفیٕ٘ٛز

اثتساایٗقبذمزضؾغحافطازثطاؾبؼٔحطٚٔیتفطزیثباؾتفبزٜاظضٚیىطز:ضٚـاَٚ

.آوؿیٛٔبتیهثطایوُربٔؼٝٔحبؾجٝٔیقٛز

قبذمفمطچٙسثؼسیثطایٚیػٌیٞبٚاثؼبزٔحبؾجٝقسٜاؾتٚؾپؽؾٟٓٞط:ضٚـزْٚ

.یهاظاثؼبززضقبذماذیطتؼییٌٗطزیس

 جوع بٌذي ًتبیج 2

ثطایٔحبؾجٝقبذمفمطچٙسثؼسیزضٌبْ٘رؿتثباؾتفبزٜاظضٚیىطزفبظیثٝٔحبؾجٝتبثغ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 





 

ػضٛیتٔحطٚٔیتٞطیهاظذب٘ٛاضٞبزضٞطیهاظاثؼبززضآٔس،ٔؿىٗ،ثٟساقت،آٔٛظـ،تّٕه

٘تبیذحبنُاظوبضثطزضٚیىطزفبظیزضٔحبؾجٝفمط.وبالیثبزٚاْٚاٚلبتفطاغتپطزاذتٝقس

ٝای٘كبٖٔیزٞسوٝٔحطٚٔیتافطاززضثؼساٚلبتفطاغت زضثؼس.حبئعضتجٝاَٚاؾتِٔٛف

.ضتجٝزْٚضاثٝذٛزاذتهبلزازٜاؾت6/0تّٕهوبالٞبیثبزٚاْذبٍ٘یثبؾغحفمط

،ؾطا٘ٝٔؿبحتٚ٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘تثٝعٛضٔكتطن45/0آٔٛظـثعضٌؿبالٖثبؾغحفمط

.زضضتجٝؾْٛٚچٟبضْلطاضٌطفتٟب٘س2/0ثبؾغحفمط

زضضتجٝپٙزٓٚقك16/0ٓٚثؼسزضتّٕهوبالٞبیذبٍ٘یثبؾغحفمط18/0زضآٔسثبؾغحفمط

.زضضتجٝٞفتٓلطاضٌطفتٝاؾت13/0ؾغحآؾبیفظ٘سٌیثبؾغحفمط.ٞؿتٙس

ٚثب09/0اضثبؾغحفمط1زضثؼسثٟساقتٚؾالٔتثباؾتفبزٜاظضٚـٔكبضوتٔبِیذب٘ٛ

زضنسرٕؼیتٔحطٚٔٙس،و35/13ٝاؾتفبزٜاظضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزضذب٘ٛاضثطایٕٞیٗثؼس

.ضتجٝٞكتٓضاثٝذٛزاذتهبلزازٜاؾت

زضضتجٟٝ٘ٓلطاض06/0زٚثؼستؿٟیالتظ٘سٌیٚآٔٛظـوٛزوبٖثغٛضٔكتطنثبؾغحفمط

.ٌطفتٝاؾت

ٚثؼستّٕه03/0ٟ٘بیتبًثؼسثٟساقتٚؾالٔتثبضٚـٚرٛفطزثیٕبضزضذب٘ٛاضثبؾغحفمط

.زضپبییٙتطیٗضتجٝلطاضٌطفتٟب٘س01/0ِٛاظْضطٚضیثبؾغحفمط

ٖزٞی،ٚظٖٚؾٟٓٞطیهاظاثؼبززض .حبِتثیبٖقسٜ،ثطضؾیقسٜاؾت4ثبتٛرٝثٝؾیؿتٓٚظ

زضایٗلؿٕتٚظٖٚؾٟٓٞطیهاظاثؼبزٚقبذمفمطچٙسثؼسی،ثبضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزض

                                                 

 

تا تَجِ تِ ایٌکِ فقر چٌذ تعذی تا تلفیق اتعاد هختلف هحاسثِ هی گردد الزم تِ رکر است کِ تخاطر ًاقص تَدى ٍ ٍجَد خطاّایی در اطالعات 

خاًَارّا، در تعذ اٍقات فراغت پرسطٌاهِ ّسیٌِ ٍ درآهذ خاًَارّا حجن ًوًَِ تِ ضذت کاّص یافتِ ٍ دقت هحاسثِ ضاخص فقر چٌذ تعذی کاّص 

تٌاترایي ترای رفع ایي هطکل تک تار ضاخص فقر چٌذ تعذی را تذٍى احتساب تعذ اٍقات فراغت ٍ تار دیگر تا احتساب ایي تعذ هحاسثِ ضذُ . هی یاتذ

 .است
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ذب٘ٛاضزضثؼسثٟساقتٚؾالٔتثسٖٚاحتؿبةثؼساٚلبتفطاغت،ثٝعٛضٔفهُتٛضیحزازٜقسٜ

.اؾت

،ثٟساقتٚؾالٔت18/0تّٕهوبالٞبیضطٚضی:ٚظٖٞطیهاظاثؼبزثٝتطتیتإٞیتػجبضتٙساظ

،تّٕهوبالٞبی09/0،ؾغحآؾبیفظ٘سٌی12/0،آٔٛظـوٛزوب13/0ٖ،تؿٟیالتظ٘سٌی15/0

،آٔٛظـ06/0،٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت06/0،ؾطا٘ٝٔؿبحت08/0،زضآٔس08/0ذبٍ٘ی

.ثسؾتآٔسٜاؾت02/0ٚتّٕهذٛزض03/0ٚثعضٌؿبالٖ

ؾٟٓٞطیهاظاثؼبزثطحؿتزضنسزضایٗحبِت،ثٝتطتیتاظثیكتطیٗؾٟٓثٝوٕتطیٗؾٟٓ

12زضنس،ؾطا٘ٝٔؿبحت12زضنس،٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘ت13آٔٛظـثعضٌؿبالٖ:ػجبضتٙساظ

زضنس،ؾغح11زضنس،تّٕهوبالٞبیذبٍ٘ی11زضنس،زضآٔس12زضنس،تّٕهذٛزضٚ

زضنس،ثٟساقتٚؾالٔت6زضنس،تؿٟیالتظ٘سٌی7زضنس،آٔٛظـوٛزوب10ٖآؾبیفظ٘سٌی

.زضنسثسؾتآٔسٜاؾت2زضنسٚوبالٞبیضطٚضی4

ثبتٛرٝثٝٔحبؾجبتنٛضتٌطفتٝٔكرمٔیٌطززوٝثٝتطتیتاثؼبزآٔٛظـثعضٌؿبالٖ،ؾطا٘ٝ

ٔؿبحتٚ٘حٜٛتّٕهٔحُؾىٛ٘تاظظیطثرفثؼسٔؿىٗ،زضآٔس،تّٕهذٛزضٚٚتّٕه

.وبالٞبیذبٍ٘یثیكتطیٗؾٟٓضازضایزبزفمطچٙسثؼسیزضربٔؼٝقٟطیایطاٖایفبٕ٘ٛزٜاؾت

ٝٞبیٔصوٛضثٝتطتیتثِٝحبػؾغحفمطزاضایضتجٝؾْٛ،چٟبضْ، ایٗزضحبِیاؾتوِٝٔٛف

ٝٞبثٝتطتیتزاضایضتجٝزٞٓ،ٞكتٓ،ٞفتٓ،یبظزٞٓٚ.پٙزٓ،زْٚٚقكٓٔیثبقٙس ٚظٖایِٗٔٛف

.قكٓٔیثبقٙس

ثٙبثطایٗزضرٝٚذبٔتٞطثؼسزضایزبزفمطچٙسثؼسیثٝزٚپبضأتطٚظٖٞطیهاظاثؼبزٚؾغح

ثٙبثطایٗاِٛیتؾیبؾتٌصاضیثبیسثٝحبنّضطةایٗزٚ.فمطٔتٙبظطثبٞطثؼسثؿتٍیزاضز

.پبضأتطٔؼغٛفٌطزز

زضٟ٘بیتثبٔحبؾجٝٚظٖٚتٛاثغػضٛیتذب٘ٛاضٞبثطایٞطیهاظاثؼبز،قبذمفمطچٙسثؼسیثب

ثسؾتآٔسٜ%  14 ضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثسٖٚاحتؿبةاٚلبتفطاغت
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 :ثطایحبالتزیٍطقبذمفمطچٙسثؼسیثٝتطتیتػجبضتٙساظ.اؾت

قبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـٚرٛزفطزثیٕبضزضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثباحتؿبة:حبِتزْٚ

.ثسؾتآٔسٜاؾت%10ثؼساٚلبتفطاغت

زضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثسٖٚاحتؿبةثؼسHFCقبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـ:حبِتؾْٛ

.ثسؾتآٔسٜاؾت%12اٚلبتفطاغت

زضثؼسثٟساقتٚؾالٔت،ثباحتؿبةثؼسHFCقبذمچٙسثؼسیفمطثبضٚـ:حبِتچٟبضْ

.ثسؾتآٔسٜاؾت%11اٚلبتفطاغت

اظزیسٌبٜالتهبزذطززٚوبالی،زضآٔسٚاٚلبتفطاغت،ثٝػٙٛاٖوبالٞبیرب٘كیٗٔحؿٛة

ٝایذب٘ٛاضٞبیقٟطیزضحٛظٜاٚلبتفطاغتٔجیٗایٗ٘ىتٝ.ٔیقٛ٘س اثؼبزٚؾیغفمطِٔٛف

وّیسیاؾتوٝذب٘ٛاضٞبیقٟطیثبتٛرٝثٝؾغٛحپبییٗزضآٔسیتطریحٔیزٞٙستبظٔبٖزض

زؾتطؼذٛزضاثٝوبضترهیمزٞٙسثٙبثطایٗٔیتٛاٖا٘تظبضزاقتوٝاٚلبتفطاغتزضؾجس

ٗتطیثطذٛضزاضثبقس ثٝػجبضتزیٍطظٔب٘یوٝؾغحٌؿتطزٜایاظفمط.ٔهطفیآٟ٘باظاِٚٛیتپبیی

ٝٞبیزیٍطیزضاِٚٛیتٞؿتٙس آٖٞٓزض.زضثؼساٚلبتفطاغتٚرٛززاضزاحتٕبالٞعیٙ

ثٙبثطایٗٔؿبئّیٔخُ.اِٚٛیتٟبی٘یبظٞبیٔبضِٛاِٚیٗچیعیوٝٔغطحاؾتٔؿئّٝثمبءاؾت

ٔحٛضٞبیانّی٘یبظٞبیذب٘ٛاضٞبضاتكىیُٔیزٞسٚ...ٔؿىٗ،آٔٛظـ،تغصیٝ،ثٟساقتٚ

ثٙبثطایٗزضؾجسٔهطفیذب٘ٛاضیوٝ.ٔكىُاٚلبتفطاغتٔؿبئُثؼسیاؾتوٝٔغطحٔیقٛز

اٚلبتفطاغتٚرٛز٘ساضز،احتٕبالایٗذب٘ٛاضتٛاٖایٙىٝ٘یبظٞبیانّیضاتبٔیٗوٙس٘ساقتٝاؾت

اظایٗضٚثٝاحتٕبَذیّیظیبزایٗذب٘ٛاضفمیط.وٝثٝایٗ٘یبظوٝزضاِٛیتثؼسیاؾتثطؾس

.ٔبزی٘یعٞؿت

ٝایزضحٛظٜآٔٛظـثعضٌؿبالٖثسیٟیاؾتوٝ ثبتٛرٝثٝ٘تبیذتحمیكٌٚؿتطزٌیفمطِٔٛف

ٚربٔغقٟطیایطاٖ٘یع.ٔفْٟٛؾٛاززضربٔؼٝأطٚظتفبٚتٔبٞٛیثبٔفْٟٛآٖزضٌصقتٝزاضز

ٝایثٝؾطٔیثطز ثسیٟیاؾتؾیبؾتٞبیتٛؾؼٝآٔٛظـٔتٙبؾت.اظایٗحیجزضفمطلبثُتٛر
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ا٘تظبض.ثب٘یبظٞبی٘ٛیٗظ٘سٌیأطٚظیثبیسٔٛضزتٛرٝؾیبؾتٌصاضاٖحٛظٜآٔٛظـلطاضٌیطز

ٝٞبیفمطاظعطیك ٔیضٚزوٝتٛؾؼٝآٔٛظـثعضٌؿبالٖثتٛا٘ستبحیطػٕسٜایضاثطؾبیطِٔٛف

.افعایفزضآٔسافطاززضپیزاقتٝثبقس



 تَصيْْبي سيبستي فقش صدایي  3

ٝایٚفمطچٙسثؼسی ثبتٛرٝثٝ٘تبیذثسؾتآٔسٜاظوبضثطزفطٚؤرتّفزضٔحبؾجٝفمطِٔٛف

:پیكٟٙبزٔیٌطززوٝ

ٞطچٙسفمطزضآٔسیٟٕٔتطیٗػبُٔفمطثٝحؿبةٔیآٔسِٜٚیثبتٛرٝثٝایٗپػٚٞف

ٝضیعیثطایؾیبؾتٍصاضیثباِٚٛیتتٕطوعثطثرفٞبیاٚلبتفطاغت،زاضاییٚٔبِىیت ثط٘بٔ

وبالٞبیثبزٚاْزضثرفوبالٞبیذبٍ٘ی،ؾغحآٔٛظـ،تّٕهذٛزضٚٚؾغحآؾبیفذب٘ٛاضٞب

.ثبیسٔٛضزتٛرٝلطاضٌیطز

تٕطوعثطضفغفمطزضحٛظٜاٚلبتفطاغتثبتٛرٝثٝاثؼبزتبحیطٌصاضآٖزضربٔؼٝقٟطیٔٛضز

ٝضیعاٖٚؾیبؾتٌصاضاٖزضایٗثرفلطاضٌیطز  .تٛرٝثط٘بٔ

ٝایزضحٛظٜتّٕهوبالٞبیذبٍ٘ی ربضٚثطلی،»ٕٞچٙیٗ،ثبتٛرٝثٌٝؿتطزٌیفمطِٔٛف

ِٗجبؼقٛیٚوبٔپیٛتط ٖضٍ٘ی،ٔبقی پیكٟٙبزٔیٌطززتبؾیبؾتٞبیحٕبیتیثٝٔٙظٛض«تّٛیعیٛ

.وبٞف٘ؿجیفمطزضایٗحٛظٜٔٛضزتٛرٝلطاضٌیطز

ارطایعطحا٘ساظٌٜیطیفمطچٙسثؼسیثٝعٛضٔساْٚٚثٝنٛضتؾبِیب٘ٝرٟتتكریمضٚ٘س

ٝٞبٚؾیبؾتٞبیوبٞففمطا٘زبْقسٜزضرٟتوبٞففمطزضؾغحوكٛض  .ؾغحوبضاییثط٘بٔ

ٝٞبیوٝزازٜٞبثٝنٛضتفبظیرٕغآٚضیقسٜثبقٙس ثبتٛرٝثٝٔعیتاؾتفبزٜاظپطؾكٙبٔ

.رٟتٔحبؾجٝفمطچٙسثؼسی،عطاحیٚارطایآٖٔٛضزتٛرٝٔطوعآٔبضایطاٖلطاضٌیطز

ثٟطٔٙسیاظ:تبٔیٗحسالُٔؼیكتٌطٜٚٞبیوٓزضآٔسٚالكبضآؾیتپصیطربٔؼٝ،قبُٔ
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ثٟساقتػٕٛٔی،ثطذٛضزاضیاظآٔٛظـػٕٛٔی،زاقتٗحسالُؾطپٙبٜلبثُلجَٛٚوبالٞبی

.ضطٚضیثبزٚاْٚأٙیتغصایی

ٖٞبیوكٛض .تٟیٝ٘مكٝفمطچٙسثؼسیثطاؾبؼٞطیهاظ٘یبظٞبیاؾبؾیثٝتفىیهاؾتب

 پيطٌْبداتي جْت پظٍّص ّبي آتي  4

ٝایضازضرٟتوبٞففمطػطضٝوٙسزیسؾٙزففمطثبضٚیىطزچٙسثؼسیٔیتٛا٘س ٝرب٘ج ثب.ٕٞ

تٛرٝثٝآ٘ىٝزضایٗپػٚٞفٔغبِؼٝزضؾغحٔٙبعكقٟطیایطاٖنٛضتٌطفتٔیتٛاٖزض

ٖٞبیوكٛض ٔغبِؼبتثؼسیآٖضاثٝنٛضتاؾتب٘ی٘یعا٘زبْزاز،ظیطافمطزضثؿیبضیاظاؾتب

ٝٞبیوبٞففمطأطیالظْٚضطٚضیاؾت اظایٗ.ٔؿّٝحبزٚاؾبؾیاؾتِٚعْٚزلتزضثط٘بٔ

ٖٞبأطیارتٙبة٘بپصیطاؾت .ضٚا٘ساظٌٜیطیفمطچٙسثؼسیثٝتفىیه٘یبظٞبیاؾبؾیٚاؾتب

اِجتٝثبٔغبِؼٝاؾتب٘یٔیتٛاٖقىبفتٛؾؼٝٔٙغمٟبیضازضحٛظٜاثؼبزٔرتّففمط٘یع

.ا٘ساظٌٜیطیٚتحّیُٕ٘ٛز

قبذمٔحطٚٔیتآٔٛظـثعضٌؿبالٖثبتفىیهؾٙینٛضتٌیطزثغٛضیوٝثطایافطاز

.ؾبَقبذمٔٛضز٘ظطثغٛضرساٌب٘ٝا٘ساظٌٜیطیقٛز60تب40ٚ40تب19ثعضٌؿبَ

.
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ABSTRACT 

Methods presented in the analysis of poverty, in addition to being one-

dimensional techniques (i.e., they refer to only one representative of poverty), 

they divide the population into two sets, namely, the poor and non-poor using 

the poverty line. To address these two limitations, one needs to find an approach 

that not only is able to analyze non-financial characteristics contributing in the 

concept of poverty, but also, at the same time it is combined with a multi-valued 

structure (instead of a bi-valued logic). This capability was found in the 

mathematical structure of fuzzy logic. In order to measure multi-dimensional 

poverty, we apply the generalized axiomatic approach for fuzzy set. Taking into 

account the dimensions of education, housing, health, income, assets, ownership 

of durable goods, and leisure time, multi-dimensional poverty index is 

computed in STATA software using household expenditure and income data for 

urban regional of  Iran in 2013.  

Results of this study show that among the dimensions of poverty, ownership of  

essential goods, health care, welfare, and children education have the greatest 

weight and importance in making multi-dimensional poverty index. Adult 

education (13%), type of housing ownership (12%), per-capita area (12%), and 

car ownership (12%) have the highest contribution in multi-dimensional 

poverty. Multi-dimensional poverty index is obtained to be 0/14. 
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