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تؼییٗ ساثغٔ ٝمبٔٚت فـبسی تهٔحٛسی ثب پبسأتشٞبی ا٘ذیغ ثبس ٘مغٝایٚ ،صٖ
ٔخلٛف  ٚتخّخُ تٛدٜػ ًٙث ٝسٚؽ ؿجى ٝػلجی
حؼیٙؼّی الصٔیٔ ;1حٕذسضب اػىٙذسی

2

-1اػتبدیبس دا٘ـىذ ٜفٙی ٟٔٙذػی ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ثبفك
- 2دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔىب٘یه ػ ،ًٙدا٘ـىذ ٜفٙی ٟٙٔ ٚذػی ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ثبفك

چىیذٜ
ٔمبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی ػ ًٙث ٝػٛٙاٖ یىی اص پبسأتشٞبی ٔىب٘یىی ٔ ٚ ٟٓاػبػی دس ٔجبحج ٔىب٘یه ػٔ ًٙغشح اػت .ایٗ
پبسأتش دس آصٔبیـٍب ٚ ٜثش اػبع اػتب٘ذاسدٞبی خبف تؼییٗ ٔیؿٛدٔ .مبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی ٔیتٛا٘ذ ث ٝسٚؽ ٔؼتمیٓ  ٚثب ا٘زبْ
آصٔبیؾ فـبسی ته ٔحٛسی تؼییٗ ٌشدد و ٝا٘زبْ ایٗ آصٔبیؾ ٔؼتّضْ ٞضی ٚ ٝٙصٔبٖ اػت .دس ثشخی ٔٛاسد ثٟتش اػت و ٝاص سٚؽٞبی
غیشٔؼتمیٓ ایٗ پبسأتش تؼییٗ ؿٛد .ثش ایٗ اػبع الصْ اػت ثیٗ ایٗ پبسأتش  ٚدیٍش پبسأتشٞبی فیضیىی ٔ ٚىب٘یىی ػ ًٙاستجبط
ٔٙغمی ثشلشاس ٕ٘ٛد .دس ایٗ ٔمبِ ٝپبسأتشٞبی تأحیشٌزاس دس ٔمبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی ػ ًٙدس ٔحذٚدٜایشاٖ ٔشوضی  ٚدس ٔٙغم ٝثبفك
ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفت ٚ ٝثب ا٘زبْ آصٔبیؾٞبی ٔىب٘یه ػٍٙی  ٚثب اػتفبد ٜاص ؿجى ٝػلجی ٔلٛٙػی ساثغٝای ثشای تؼییٗ ٔمبٔٚت
فـبسی ته ٔحٛسی ثش اػبع پبسأتشٞبی تخّخُ ،ا٘ذیغ ثبس ٘مغٝای ٚ ٚصٖ ٔخلٛف ػ ًٙدس ایٗ ٔٙغم ٝاسائٝؿذ ٜاػت .پبسأتشٞبی
تخّخُ ،ا٘ذیغ ثبس ٘مغٝای ٚ ٚصٖ ٔخلٛف ث ٝػٛٙاٖ ٚسٚدی دس ٘ظش ٌشفتٝؿذٔ ٚ ٜمبٔٚت فـبسی تهٔحٛسی ث ٝػٛٙاٖ خشٚری تخٕیٗ
صد ٜؿذ ٜاػت .دس ٟ٘بیت ٘تبیذ ثذػتآٔذ ٜاص ؿجى ٝػلجی ثب دادٜٞبی ٚالؼی ٔمبیؼ ٝؿذٕٞ ٚ ٜجؼتٍی آٖٞب ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفتٝ

اػت.

وّٕبت وّیذی
ٔمبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی ،تخّخُٚ ،صٖ ٔخلٛف ،ا٘ذیغ ثبس ٘مغٝای ،ؿجى ٝػلجی ٔلٛٙػی.
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حسیٌعلی الزهی ٍ هحوذرضا اسکٌذری

 -3تؼییٗ ٔمبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی ث ٝسٚؽ
غیشٔؼتمیٓ

ٔ -1مذٔٝ
ذهٛنیبر فیعیىی ٔ ٚىب٘یىی اظ ػّٕٟٓٔ ٝسطیٗ
دبضأشطٞبی ؾ ًٙاؾز و ٝثَٛ ٝض ٌؿشطزٜای زض دطٚغٜٞبی
ٖٕطا٘ی ٗٔ ٚس٘ی ثطای ُٔبِٗبر ٔىب٘یه ؾٍٙی ٔٛضز ٘یبظ ثٛزٜ
 ٚسٗییٗ ٔیٌطز٘س .زض ایٗ ٔیبٖ ا٘ساظٌٜیطی ٔمبٔٚز فكبضی
سه ٔحٛضی زض ثیكشط َطاحیٞبی ٔىب٘یه ؾ ًٙاظ
اِٛٚیزٞبی آظٔبیكٍبٞی ثٛز ٚ ٜوٕشط دطٚغٜای اؾز و ٝاظ ایٗ
ا٘ساظٌ ٜیطی ثی٘یبظ ثبقس.
اٌط أ ٝمبٔٚز سطاوٕی سه ٔحٛضی ؾ )  c ( ًٙثٝ
نٛضر ٔؿشمیٓ ثٖٛٙ ٝاٖ دبضأشط َطاحی ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض
ٕ٘ی ٌیطز ِٚی ایٗ دبضأشط ٘مكی ٕٟٔی زض ٔطحَّ ٝطاحی ٚ
ؾبذز سُٞ٘ٛب ،قیتٞب  ٚقبِٛزٜٞب زض سٛزٜؾ ًٙثبظی وطزٚ ٜ
ثٖٛٙ ٝاٖ زازٚ ٜضٚزی ثًٗی ضٚـٞبی سؼطثی ٔظُ ،RMR
ٗٔ ٚ RMIیبضٞبی قىؿز ثىبض ٔیضٚز=ٖ .<2=<1ال ٜٚثط آٖ اظ
ٔمبٔٚز سطاوٕی سه ٔحٛضی ؾ ًٙثٖٛٙ ٝاٖ دبضأشط ٚضٚزی
ثطای دیفثیٙی ٔس َٚاالؾشیؿیش ٝؾٕٞ ٚ ًٙچٙیٗ سرٕیٗ
ٔس َٚسغییط قىُ سٛزٜؾ ًٙثىبض ٔیضٚز .ثٙبثطایٗ ایٗ دبضأشط،
یه دبضأشط حیبسی  ٚيطٚضی زض دطٚغٜٞبی ٟٔٙسؾی ؾًٙ
اؾز .اٌطا ٝضٚـ ا٘ساظٌٜیطی ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی
ذیّی ٔكىُ ٘یؿز ِٚی ٕٔٗٛالً ٞعیٚ ٚ ٝٙلز ظیبزی ػٟز
سٟیٙٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبؾت ،آٔبز ٜؾبظی  ٚا٘ؼبْ آظٔبیف الظْ اؾز،
ثٙبثطایٗ زض ثؿیبضی اظ ٔٛالٕ ضٚـٞبی غیطٔؿشمیٓ و ٝثطای
سٗییٗ ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ثىبض ٔی ضٚز ،اضػحیز
زاضز=.<4=<3

ثب سٛػ ٝث ٝایٙى ٝضٚـ ٔؿشمیٓ سٗییٗ   cدط ٞعیٚ ٝٙ
ٚلزٌیط ثٛز٘ ٚ ٜیبظ ث ٝسؼٟیعار ذبل زاضز ،ضٚـٞبی زیٍطی
ثطای سٗییٗ  ،  cثٖٛٙ ٝاٖ ضٚـٞبی غیطٔؿشمیٓ ثىبض ٔی
ضٚز .زض ایٗ ضٚـٞب ثب سٗییٗ دبضأشطٞبی فیعیىی ٔ ٚىب٘یىی
ؾ ًٙو ٝسٗییٗ آٖٞب وٓ ٞعیٝٙسط اظ سٗییٗ   cاؾز،
ٔیسٛاٖ ٔمساض   cضا اظ ٔٗبزالسی و ٝثب ایٗ دبضأشطٞب ٔطسجٍ
اؾز ،ث ٝزؾز آٚضز ].[3
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝشوط قس ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ؾًٙ
ثب زیٍط دبضأشطٞبی ػئٔٛىب٘یىی ؾٔ ًٙطسجٍ اؾز ،ثٙبثطایٗ اظ
ایٗ اضسجبٌ ثطای سٗییٗ ٔمبٔٚز ؾ ًٙث ٝضٚـ غیطٔؿشمیٓ
اؾشفبزٔ ٜیقٛز ؤ ٝیسٛا٘س اظ ِحبِ ؾطٖز ٞ ٚعی ٝٙا٘ؼبْ
آظٔبیف ٘مف ٔظجشی زاقش ٝثبقسٔ .حممبٖ زض سحمیمبر
ٔرشّف ،دبضأشطٞبی ٔرشّفی اظ ؾٔ ًٙب٘ٙس ٚظٖ ٔرهٛل،
سرّرُ ،ا٘سیؽ ثبض ٘مُٝای  ،ؾرشی ،ؾطٖز ٔٛع زض ؾٚ ًٙ
ثطذی دبضأشطٞبی زیٍط اظ ؾ ًٙضا ثطای سٗییٗ ٔمبٔٚز فكبضی
ثىبض ثطزٜا٘س  ٚاظ ضٚـٞبی ٔرشّف آٔبضی  ٚضیبيی ثطای سٗییٗ
ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ،اظ یه دبضأشط یب اٙس دبضأشط
غئٔٛىب٘یىی سٛزٜؾ ،ًٙاؾشفبز ٜقس ٜاؾز=.<7=<6=<5
ٚ -4ضؼیت صٔیٗؿٙبػی  ٚػًٙؿٙبػی ٔٙغمٛٔ ٝسد
ٔغبِؼٝ
ُٔٙمٛٔ ٝضز ُٔبِٗ ٝزض اؾشبٖ یعز ،زض ٘بحی ٝایطاٖ ٔطوعی
لطاض زاضز .زض ایٗ ُٔٙم ٝاظ لسیٕیسطیٗ ؾًٞٙبی زٌطٌٖٛ
قس( ٜدطوبٔجطیٗ) سب آسكفكبٖ فٗبَ ٘ ٚیٕٝفٗبَ أطٚظی لطاض
زاضز .زض ایٗ ٘ٛاحیٔ ،طظ ٚاحسٞب ثب یىسیٍط زض ثیكشط ػبٞب
ٌؿّی  ٚزض ػبٞبی زیٍط فطٚضفشٍیٞبیی ٚػٛز زاضز .ایٗ
ٔؼٕ ٖٝٛثط اطط حطوبر وٞٛعایی قسیساً زٌطٌ ٖٛقسٚ ٜ
دالسفطْ ایطاٖ ٔطوعی ضا سكىیُ زاز ٜاؾز .زض زٚضاٖ
ٔعٚظٚئیه  ٚؾٛٙظٚئیه ایطاٖ ٔطوعی ُٔٙم ٝدطسحطوی ثٛزٚ ٜ
فٗبِیزٞبی ٔبٌٕبیی ث ٝنٛضر ؾًٞٙبی آسكفكب٘ی ٚ
سٛزٜٞبی ٌطا٘یشی ٘فٛشی زض آٖ زیسٔ ٜیق٘ٛس .اظ ٘ٓط
ای ٝٙقٙبؾی ٚاحسٞبی ؾٍٙی دطوبٔجطیٗ زض ایطاٖ ٔطوعی وٝ
ٔؿشمیٕبً ظیط ضؾٛثبر فؿیُزاض وبٔجطیٗ لطاض زاضز زض اوظط ٘مبٌ
ایطاٖ ٔطوعی ٔرهٛنبً زض وٜٞٛبی یعز ث ٝذٛثی قٙبذش ٝقسٜ
اؾز .ضؾٛثبر دبِئٛظٚئیه سب ؾٛٙظٚئیه ایطاٖ ٔطوعی ثیكشط اظ
ضؾٛثبر دبیب٘ی  ٚوٖٕٓك سكىیُ قس ٜاؾز .ؾًٞٙبی آٞىی
قیّی ٔ ٚبؾٝؾٍٙی ِیشِٛٛغی انّی وبٔجطیٗ اؾز .ؾًٞٙبی

 -2ػٛأُ ٔٛحش ثش ٔمبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی
ثَٛ ٝض وّی ٖٛأُ ٔٛطط ثط ٔمبٔٚز فكوبضی سوه ٔحوٛضی
ؾًٞٙب ضا ٔی سٛاٖ ث ٝزٌ ٚطٕٖ ٜٚسٖٛ ٜأُ زاذّوی  ٚذوبضػی
سمؿیٓ ثٙسی ٕ٘ٛزٖٛ .أُ زاذّیٖٛ ،أّی ٞؿشٙس و ٝثؿشٍی ثٝ
ذهٛنوویبر شاسووی ؾوو ًٙزاض٘ووسٖ .ووٛأّی ٔظووُ سطویووت
وب٘ی قٙبؾی ،اٍبِی ،سرّرُ ،اثٗبز  ٚقوىُ زا٘وٞٝوب ،قوبذم
دٛوی ٘ ٚبٕٞؿبٖ ٌطزی اظ ایٗ لجیُ ٖٛأُ ٔیثبقوٙسٖٛ .أوُ
ذبضػی ثؿشٍی ثو ٝضٚـ آظٔوبیف ،زؾوشٍب ٜآظٔوبیف ،قوطایٍ
ٔحیُوی  ٚقورم آظٔوبیفوٙٙوس ٜزاضزٖ .وٛأّی او ٖٛاثٗوبز
ٕ٘ ،ٝ٘ٛقىُ ٙٞسؾی ٕ٘٘ ،ٝ٘ٛؿجز اضسفوبٔ ثو ٝلُوط ،انوُىبن
ثیٗ نفحبر ثبضٌصاضی زؾشٍب ،ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜؾطٖز ثبضٌصاضی٘ ،حٜٛ
اسهبَ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝزؾشٍب ٜآظٔبیف ،ضَٛثز ٕ٘ ،ٝ٘ٛسطویت ٔبیٗبر
ٔٛػٛز زض ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛزضػ ٝحطاضر اظ ایٗ ٖٛأُ ٔیثبقٙس].[3
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تعییي رابطِ هقاٍهت فطاری تک هحَری با پاراهترّای اًذیس بارًقطِای... ،

ٔرهٛل  ٚا٘سیؽ ثبض ٘مُٝای ثٖٛٙ ٝاٖ ٚضٚزی قجىٚ ٝ
ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ثٖٛٙ ٝاٖ ذطٚػی زض ٘ٓط ٌطفشٝ
ٔیقٛز .ثب سٛػ ٝث ٝسٗساز ٚ ٕٝ٘ٛ٘ 60الٗی ٔكبٞسٌ ٜطزیس وٝ
قجىٔ ٝصوٛض زاضای ذُبی ظیبزی اؾزِ ،صا ثط اؾبؼ
ضٚـٞبی آٔبضی  ٚثب اؾشفبز ٜاظ سىٙیه ضٌطؾی ٖٛغیطذُی
اضسجبٌ ثیٗ ٞط دبضأشط ثب دبضأشطٞبی ذطٚػی ثط حؿت سٛاثٕ
غیطذُی ث ٝزؾز آٔس ٜؾذؽ ٘ؿجز ث ٝآٔٛظـ قجىٖ ٝهجی
ٔ ٚحبؾج ٝذُب الساْ قس ٜاؾز .زض ٔطحّ ٝآٔٛظـ اٍِٛضیشٓ
یبزٌیطی ،اظ اٍِٛضیشٓ ػؿشؼ ٛاؾشفبز ٜقس ثٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
ٔحسٚزٞ ٜط یه اظ يطایت ث ٝفبنّٞٝبی ثؿیبض وٛاه
سمؿیٓقس ٚ ٜؾذؽ ٘ؿجز ث ٝانالح ٚظٖٞب الساْ قس ٜثٝ
ٌٝ٘ٛای و ٝذطٚػی ٘ؿجز ث ٝػٛاة ٚالٗی ذُبی وٕشطی
زاقش ٝثبقس .ایٗ انُ ثٖٛٙ ٝاٖ ػؿشؼٛی ٛٞقٕٙسا٘ ٝزض
اٍِٛضیشٓ ػؿشؼٔ ٛس ٘ٓط لطاض ٌطفز ٚ ٚظٖٞب ثط اؾبؼ ذُبی
حسالُ ث ٝزؾز آٔس ٜاؾز .زض يٕٗ سبثٕ آؾشب٘ ٝزض قجىٝ
ٖهجی ث ٝقىُ ظیط سٗطیف قس ٜاؾز.
yout  1
if yin  0

زٌطٌ٘ٛی دطوبٔجطیٗ زض لؿٕز قطلی ایطاٖ ٔطوعی ٚ
ؾًٞٙبی غیطزٌطٌ٘ٛی ٔطث ٌٛث ٝدطوبٔجطیٗا٘س و ٝػٛاٖ سط
ثٛز ٚ ٜحبنُ ضؾٛثبر وٖٕٓك زضیبیی ٔیثبقٙس ].[8
 -5ؿجى ٝػلجی ٔلٛٙػی
قجىٞ ٝبی ٖهجی ٔهٖٛٙی یه ؾیؿشٓ دوطزاظـ اَالٖوبر
اؾز ؤ ٝكرهّٕٖ ٝىطز آٖ ٔكبثّٕٖ ٝىطز قجىٞٝبی ٖهوجی
ثیِٛٛغیه اؾز .یه قجىٖ ٝهجی قوبُٔ سٗوساز ظیوبزی ٚاحوس
دطزاظقٍط ؾبز ٜث٘ ٝبْ ؾّ َٛاؾوزٞ .وط ووساْ اظ ایوٗ ذُوٌٛ
زاضای ٚظ٘ی ٔطث ٌٛث ٝذوٛز ٔویثبقوٙس .قوجىٞٝوبی ٖهوجی ضا
ٔی سٛاٖ زض ٔؿبئُ ٔرشّفی اظ لجیُ شذیط ٚ ٜثبظیبثی اَالٖوبر
 ٚیب اٍِٞٛب ،زؾشٝثٙوسی ووطزٖ اٍِٞٛوب ،ایؼوبز یوه اضسجوبٌ اظ
سٗسازی اٍِٛی ٚضٚزی ث ٝسٗسازی اٍِٛی ذطٚػوی  ٚیوب یوبفشٗ
حُ ثطای ٔؿبئُ ثٟی ٝٙیبثی زض حًٛض ٔحسٚزیزٞوب ثىوبض ثوطز.
قجىٖ ٝهجی ٔهٖٛٙی ٔسَ ضیبيی اظ قجىٖ ٝهجی ثیِٛٛغیوه
اؾز=.<10=<9
 -1-5ػبختٕبٖ ؿجىٞٝبی ػلجی

()1

یه قجىٖ ٝهجی اظ سٗسازی ؾّ َٛو ٝزض الیٞ ٝبی ٔشٛاِی
لطاضٌطفشٝا٘س سكىیُ قس ٜاؾز .اؾبؾبً زض ایٗ قجىٞٝب ؾٔٛ٘ ٝ
الی ٝاظ ػّٕ ٝیه الیٚ ٝضٚزی (و ٝثٖٛٙ ٝاٖ ْطفیشی ػٟز
زضیبفز ٔمبزیط ٚضٚزی قجىٔ ُٕٖ ٝیوٙس) ،یه یب اٙس الیٝ
ٔیب٘ی  ٚیه الی ٝذطٚػی ٚػٛز زاضز (قىُ  .)1سٗساز
ؾَّٞٛبی ٔٛػٛز زض الیٞٝبی ٚضٚزی  ٚذطٚػی ثط اؾبؼ
سٗساز ٖٛأُ ٚضٚزی  ٚذطٚػی ؾیؿشٓ  ٚسٗساز ؾّ َٛالیٞٝبی
ٔیب٘ی ثب سٛػ ٝث ٝدیچیسٌی ٔؿئّ ٝث ٝنٛضر سؼطثی سٗییٗ
ٔیٌطزز .ثط اؾبؼ ٘ح ٜٛاضسجبٌ ؾِّٟٛبی ٔٛػٛز زضیه قجىٝ
ثب یىسیٍط ،قجىٞٝبی ٖهجی زاضای ا٘ٛأ ٔرشّفی ٔیثبقٙس.
اسهبالر ٔٛػٛز ثیٗ الیٞٝب زاضای ٚظٖٞبی لبثُسغییط ٔیثبقٙس
و ٝاثشسا ث ٝنٛضر سهبزفی ٔمساضزٞی  ٚزض َ َٛفطآیٙس
یبزٌیطی ثب وبٞف زازٖ ٔیعاٖ ذُبی قجى ٝانالح ٔ ٚمبزیط
ٟ٘بیی آٖٞب سٗییٗ ٔیق٘ٛس .قىُ ( ) 1ؾبذشٕبٖ یه ؾّ َٛضا
٘كبٖ ٔیزٞس ایٗ ؾَّٞٛب ضا ٚاحس دطزاظـ وٙٙسٔ ٜی٘بٔٙس.

yin  0

if

y0ut  0

 -6پبسأتشٞبی ٚسٚدی ٘ ٚتبیذ خشٚری
زض قجىٖ ٝهجی ٔٛضز اؾشفبز ٜزض ایوٗ ٔمبِو ،ٝا٘وسیؽ ثوبض
٘مُووٝایٚ ،ظٖ ٔرهووٛل  ٚسرّرووُ ،دبضأشطٞووبی ٚضٚزی ٚ
ٔمبٔٚز فكوبضی سوه ٔحوٛضی دوبضأشط ذطٚػوی اؾوز .ثوطای
َطاحی قجى ٝاظ زازٜٞبی آظٔبیكٍبٞی ٔطثو ٌٛثوٕ٘ٛ٘ ٝوٞٝوبی
ُٔٙمٛٔ ٝضز ُٔبِٗ ٝاؾوشفبز ٜقوس ٜاؾوز .سٗوساز ٕ٘٘ٛوٞٝوبی
آظٔبیف قسٛٔ 60 ٜضز اؾز وو ٝثوطای ٞوط ٕ٘٘ٛو ٝدبضأشطٞوبی
ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ،ا٘وسیؽ ثوبض ٘مُوٝای ،سرّروُ ٚ
ٚظٖ ٔرهٛل ث ٝزؾز آٔس ٜاؾز .ثطای ایٙى ٝثشٛاٖ اظ َطیوك
قجىٖ ٝهجی ضاثُُٙٔ ٝمی ثیٗ ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ٚ
دبضأشطٞبی فٛقاِصوط ث ٝزؾز آٚضز ،اثشوسا ثوب اؾوشفبز ٜاظ ضٚـ
ضٌطؾی ٖٛغیطذُی اَالٖبر حبنُ اظ آظٔبیفٞبی ا٘ؼبْقوسٜ
ثط ضٚی ٕ٘ٞٝ٘ٛوبی سٟیوٝقوس ٜاظ ُٔٙمؤ ٝوٛضز ُٔبِٗو ،ٝثویٗ
ٔمبٔٚز فكبضی سهٔحٛضٞ ٚ ٜط یه اظ دبضأشطٞبی ا٘وسیؽ ثوبض
٘مُ ٝایٚ ،ظٖ ٔرهٛل  ٚسرّرُ ثوَ ٝوٛض ػساٌب٘و ،ٝضٚاثُوی
ٔكرم ٔیٌطزز و ٝزض ٞط ؾٛٔ ٝضز ضٚاثٍ غیطذُی اؾز .زض
ٟ٘بیووز ثووب اؾووشفبز ٜاظ قووجىٖ ٝهووجی ثوویٗ ٔمبٔٚووز فكووبضی
سهٔحٛض ٚ ٜؾ ٝدبضأشط سرّرُٚ ،ظٖ ٔرهوٛل  ٚا٘وسیؽ ثوبض
٘مُٝای ضاثُٝای ثب حسالُ ذُب ث ٝزؾز آٚضزٔ ٜیقٛز.

ؿىُ :1ػبختٕبٖ یه ػّ َٛثب چٙذ ٚسٚدی][10

زض ایٗ ٔؿئّ ٝذبل ،اثشسا دبضأشطٞبی سرّرُٚ ،ظٖ
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حسیٌعلی الزهی ٍ هحوذرضا اسکٌذری

 -7تؼییٗ استجبط ثیٗ ٔمبٔٚدت فـدبسی تدهٔحدٛسٚ ٜ

 -2-7استجبط ثیٗ ٔمبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی ٚ ٚصٖ

پبسأتشٞبی تخّخُٚ ،صٖ ٔخلٛف  ٚا٘ذیغ ثبس ٘مغٝای

ٔخلٛف

ثط اؾبؼ زازٜٞوبی حبنوُ اظ آظٔوبیفٞوبی فكوبضی سوه
ٔحٛضی ،سرّرُٚ ،ظٖ ٔرهوٛل  ٚا٘وسیؽ ثوبض ٘مُوٝای ،یوه
ثب٘ه اَالٖبسی اظ ایٗ زازٜٞب حبنُ قس .الظْ ث ٝشوط اؾز ووٝ
سٗساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی سٟیٝقس ٜػٟز ا٘ؼبْ آظٔوبیفٞوبی ٔرشّوف
ٔ 60ووٛضز ثووٛز ٜووو ٝاظ ؾووًٞٙووبی ُٔٙموؤ ٝووٛضز ُٔبِٗووٝ
سٟی ٝقسٜا٘س .ثبیس سٛػ ٝزاقز و ٝثط ضٚی ٞط ٕ٘ٞ ،ٝ٘ٛوط اٟوبض
آظٔبیف ا٘ؼبْقس ٜاؾز .ؾذؽ اضسجوبٌ ثویٗ ٔمبٔٚوز فكوبضی
سه ٔحٛضی  ٚزیٍط دبضأشطٞبی شوطقس ٜثطضؾیقس ٜو٘ ٝشوبیغ
ث ٝقطح ظیط اؾز.

اظ اَالٖبر ث ٝزؾز آٔس ٜاظ آظٔبیفٞبی سهٔحٛضٚ ٜ
سٗییٗ دبضأشط ٚظٖ ٔرهٛل ،اضسجبٌ غیطذُی ثیٗ ز ٚدبضأشط
ٔمبٔٚز فكبضی سهٔحٛضٚ ٚ ٜظٖ ٔرهٛل ث ٝزؾز آٔسٜ
اؾز .ثب سٛػ ٝث ٝزازٜٞبی ث ٝزؾز آٔس ٜاظ آظٔبیفٔ ،كبٞسٜ
ٔیقٛز وٚ ٝظٖ ٔرهٛل ثیكشط زض ٔحسٚز 23 ٜسب 28
ویّ٘ٛیٛسٗ ثط ٔشطٔىٗت لطاض زاضز .ضاثُ ٝثیٗ ایٗ ز ٚدبضأشط زض
قىُ (٘ )3كبٖ زازٜقس ٚ ٜث ٝنٛضر ظیطاؾز:
0.2209
( )3
 c  0.1614 e
و ٝزض آٖ:
ٔ  cمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ثط حؿت ٍٔبدبؾىبَ ،  ٚ
ٚظٖ ٔرهٛل ثط حؿت ویّ٘ ٛیٛسٗ ثط ٔشطٔىٗت اؾز.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاظ قىُ  3دیسا اؾز ضاثُٔ ٝمبٔٚز فكبضی سه
ٔحٛضی ثب ٚظٖ ٔرهٛل یه ضاثُ ٝغیطذُی اؾز  ٚثب افعایف
ٚظٖ ٔرهٛلٔ ،مبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی افعایف ٔییبثس ٚ
يطیت ٕٞجؿشٍی زض ایٗ ٔٗبزِ 0/6354 ٝاؾز (
.) R 2  0.6354

 -1-7استجبط ثیٗ ٔمبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی  ٚتخّخُ

ثطای سٗییٗ اضسجبٌ ثیٗ ٔمبٔٚز فكبضی  ٚسرّرُ ،ثط ضٚی
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی سٟیٝقس ٜز ٚآظٔبیف فكبضی سه ٔحٛضی  ٚآظٔبیف
سرّرُ َجك اؾشب٘ساضز  ASTMا٘ؼبْ قس و ٝثب اؾشفبز ٜاظ ایٗ
اَالٖبرُٔ ،بثك قىُ  2ضاثُ ٝثیٗ ٔمبٔٚز فكبض سه ٔحٛضی
 ٚسرّرُ سٗییٗ ٌطزیس .قىُ ایٗ ضاثُ ٝث ٝنٛضر ظیط اؾز:
()2
 c  70.584 n 0.323
و ٝزض آٖ:
ٔ  cمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ثوط حؿوت ٍٔبدبؾوىبَ ٚ
ٔ ، nمساض سرّرُ ثط حؿت زض نس اؾوزٕٞ .وبٌٖ٘ٛو ٝوو ٝاظ
قىُ ٔ 2كرم اؾز ضاثُٔ ٝمبٔٚز فكبضی سوه ٔحوٛضی ثوب
سرّرُ یه ضاثُ ٝغیطذُی اؾوزٔ .حوسٚزٔ ٜمبٔٚوز فكوبضی
سه ٔحٛضی ٕ٘ٞٝ٘ٛب  20سب ٍٔ 100ب دبؾىبَ ٔ ٚیوعاٖ سرّروُ
زض ثطذی ٔٛاضز ثو ٝثویف اظ  20زضنوس ٔویضؾوس ِٚوی ثیكوشط
دطاوٙسٌی ثیٗ  2سب  12زضنس اؾز .يطیت ٕٞجؿشٍی زض ایٗ
ٔٗبزِ 0/6034 ٝاؾز ( .) R 2  0.6034

ؿىُ :3ساثغ ٝثیٗ ٔمبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی ٚ ٚصٖ ٔخلٛف

 -3استجبط ثیٗ ٔمبٔٚت فـبسی ته ٔحٛسی  ٚا٘ذیغ ثبس
٘مغٝای

ثب اؾشفبز ٜاظ اَالٖبر ث ٝزؾز آٔس ٜاظ آظٔبیفٞبی
سهٔحٛض ٚ ٜثبض ٘مُٝای ،اضسجبٌ غیطذُی ثیٗ ایٗ ز ٚدبضأشط
ث ٝزؾز آٔس ٜاؾز .قىُ  4سغییطار ٔمبٔٚز فكبضی سه
ٔحٛضی ضا ٘ؿجز ث ٝا٘سیؽ ثبض ٘مُٝای ٘كبٖ ٔیزٞس .ایٗ
ضاثُ ٝث ٝنٛضر ظیط اؾز:
()4

s

 c  10 e 0.3625I

و ٝزض آٖ:
ٔ  cمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ثط حؿت ٍٔبدبؾىبَ ، I s ٚ
ا٘سیؽ ثبض ٘مُٝای ثط حؿت ٍٔب دبؾىبَ اؾز .يطیت

ؿىُ :2ساثغ ٝثیٗ ٔمبٔٚت فـبس ته ٔحٛسی  ٚتخّخُ
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تعییي رابطِ هقاٍهت فطاری تک هحَری با پاراهترّای اًذیس بارًقطِای... ،

ٕٞجؿشٍی زض ایٗ ٔٗبزِ 0/682 ٝاؾز ( .) R 2  0.682
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاظ قىُ ٔ 4كرم اؾز ثب افوعایف ا٘وسیؽ
ثبض ٘مُٝایٔ ،مبٔٚز فكبضی سهٔحٛض ٜافعایف دیوسا ٔویوٙوس.
اِجش ٝثبیس سٛػ ٝزاقز و ٝایٗ ز ٚدبضأشط ٞط زٗٔ ٚطف ٔمبٔٚوز
ؾٞ ًٙؿشٙس ٚ ٚيٗیز دطاوٙسٌی زازٜٞب ٘یع ٘كبٖزٙٞس ٜایوٗ
حبِز اؾز.

ذُبی حسالُ ث ٝزؾز آٔس ؾذؽ یه ضاثُ ٝوّی ث ٝنٛضر
ٔٗبزِ 4 ٝاضائٌ ٝطزیس.
()5

 c  2.752 n 0.323  0.0323 e0.2209
 7.8 e0.3625I s

و ٝزض ضاثُ ٝفٛق:

ٔ  cمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ثط حؿت ٍٔبدبؾىبَ
 nسرّرُ ثط حؿت زضنس

ٚ ظٖ ٔرهٛل ؾ ًٙثط حؿت ویّ٘ٛیٛسٗ ثط ٔشطٔىٗت
ا٘سیؽ ثبض ٘مُٝای ثط حؿت ٍٔبدبؾىبَ
ثرفٞبی انّی ٔٗبزِٕٞ ٝبٖ ضٚاثٍ لجّی ٞؿشٙس و ٝثٝ
َٛض ػساٌب٘ ٝثیٗ ٔمبٔٚز فكبضی سهٔحٛض ٚ ٜزیٍط دبضأشطٞب
 ٚثب اؾشفبز ٜاظ ضٚـ ضٌطؾی ٖٛغیطذُی حبنُ قس ٜاؾز ٚ
زض ٔٗبزالر ( )4( ٚ )3( ،)2آٔس ٜاؾز .ثب اؾشفبز ٜاظ قجىٝ
ٖهجی ٔیعاٖ سأطیط ٞط یه اظ ضٚاثٍ ٕٞبٖ يطایت ٔٗبزالر
غیطذُی زض ٔٗبزِ ،)5( ٝسٗییٗقس ٜاؾز و ٝثطای سرّرُ،
ٚظٖ ٔرهٛل  ٚا٘سیؽ ثبض ٘مُٝای ث ٝسطسیت ،2/752
 7/8 ٚ 0/0323اؾز.

ؿىُ :4ساثغ ٝثیٗ ٔمبٔٚت فـبس ته ٔحٛسی  ٚا٘ذیغ ثبس ٘مغٝای

 -8ساثغ ٝثیٗ ٔمبٔٚت فـبسی تهٔحٛس ٚ ٜپبسأتشٞبی
تخّخُٚ ،صٖ ٔخلٛف  ٚا٘ذیغ ثبس ٘مغٝای ثب اػتفبد ٜاص
ؿجى ٝػلجی

٘ -9تیزٌٝیشی

زض ایٗ ٔطحّ ٝثٗس اظ سٗییٗ اضسجبٌ ثیٗ دبضأشطٞبی
شوطقس ٜث ٝضٚـ ضٌطؾی ٖٛغیطذُی  ،یه اضسجبٌ وّی ثیٗ
ایٗ دبضأشطٞب سٗییٗ ٔیقٛز ،و ٝثطای ایٗ وبض اظ قجىٖ ٝهجی
ثطای اؾشفبز ٜقس .قجىٛٔ ٝضز اؾشفبز ،ٜیه قجى ٝسه الیٝ
ثٛز ٚ ٜدبضأشطٞبی سرّرُٚ ،ظٖ ٔرهٛل  ٚا٘سیؽ ثبض ٘مُٝای
ثٖٛٙ ٝاٖ ٚضٚزی قجىٔ ٚ ٝمبٔٚز فكبضی سهٔحٛض ٜثٖٛٙ ٝاٖ
ذطٚػی زض ٘ٓط ٌطفش ٝقس .ثب ٔمبیؿ ٝزازٜٞبی ٚالٗی ٘ ٚشبیغ
ذطٚػی ٔكبٞسٌ ٜطزیس و ٝقجىٔ ٝصوٛض زاضای ذُبی ظیبز
اؾزُٔ .بثك آ٘چ ٝزض لؿٕزٞبی لجُ آٔس ٜاؾز  ٚثط اؾبؼ
ضٚـٞبی آٔبضی ،اضسجبٌ ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی ثب ٞط
یه اظ دبضأشطٞبی ٔٛضز ٘ٓط ثَٛ ٝض ػساٌب٘ ٝثطضؾی ٔٛ٘ ٚ
ضاثُٔ ٝكرم ٌطزیس .ؾذؽ ٘ؿجز ث ٝآٔٛظـ قجىٖ ٝهجی ٚ
ٔحبؾج ٝذُب الساْ قس .زض ایٗ قجى ،ٝاضسجبٌ ٔمبٔٚز فكبضی
سه ٔحٛضی ثب ؾ ٝدبضأشط سرّرُٚ ،ظٖ ٔرهٛل  ٚا٘سیؽ ثبض
٘مُٝای ٕٞبٖ ضٚاثٍ لجّی زض ٘ٓط ٌطفشٔ ٝیقٛز .زض ٔطحّٝ
آٔٛظـ اٍِٛضیشٓ یبزٌیطی اظ اٍِٛضیشٓ ػؿشؼ ٛاؾشفبز ٜقس ثٝ
ٌٝ٘ٛای ؤ ٝحسٚزٞ ٜط یه اظ يطایت ث ٝفبنّٞٝبی ثؿیبض
وٛاه سمؿیٓقس ٚ ٜؾذؽ ٘ؿجز ث ٝانالح ٚظٖٞب الساْ
ٕ٘ٛز ٜثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝذطٚػی ٘ؿجز ث ٝػٛاة ٚالٗی ذُبی
وٕشطی زاقش ٝثبقس ایٗ انُ ثٖٛٙ ٝاٖ ػؿشؼٛی ٛٞقٕٙسا٘ٝ
زض اٍِٛضیشٓ ػؿشؼٔ ٛس ٘ٓط لطاض ٌطفز ٚ ٚظٖٞب ثط اؾبؼ

ثب اؾشفبز ٜاظ اَالٖبر حبنُ اظ آظٔبیفٞبی ا٘ؼبْقس ٜثط
ضٚی ٕ٘ ٝ٘ٛؾًٞٙبی ٔرشّف زض ُٔٙمٝایطاٖ ٔطوعی  ٚثَٛ ٝض
ذبل ثبفك٘ ،شبیغ ظیط حبنُ قس ٜاؾز.
ثب افعایف سرّرُ ،ض٘ٚس وبٞف ٔمبٔٚز فكبضی سه
ٔحٛضی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٔكبٞسٔ ٜیقٛز.
افعایف ا٘سیؽ ثبض ٘مُٝای ثب افعایف ٔمبٔٚز فكبضی سه
ٔحٛضی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٕٞطا ٜاؾز و ٝیه ضاثُ ٝغیطذُی زاضز.
ٔحسٚز ٜسغییطار ٚظٖ ٔرهٛل ٕ٘ٞٝ٘ٛب ظیبز ٘یؿز  ٚثب
سٛػ ٝث ٝيطیت ایٗ دبضأشط ،سغییطار ایٗ دبضأشط زض ضاثُٝ
اضائٝقس٘ ٜؿجز ث ٝز ٚدبضأشط زیٍط وٕشط اؾز.
ثب سٛػ ٝث ٝضاثُ ٝاضائٝقس ،ٜسأطیط ٔظجز ٔمبزیط ا٘سیؽ ثبض
٘مُٝای ٚ ٚظٖ ٔرهٛل زض ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی
ٔكبٞسٔ ٜیقٛزٕٞ .چٙیٗ ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝسرّرُ سأطیط
ٔٙفی زض ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحٛضی زاضز.
ثب سٛػ ٝث ٝایٙى ٝز ٚدوبضأشط ٚظٖ ٔرهوٛل  ٚا٘وسیؽ ثوبض
٘مُٝای اضسجبٌ ٔكبثٟی ثب ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحوٛضی زاض٘وس،
ثب ٔمبیؿ ٝيطایت ایٗ دبضأشطٞب زض ٔٗبزِٔ )5( ٝی سوٛاٖ اٙویٗ
اؾشٙجبٌ وطز و ٝسغییوطار زض ا٘وسیؽ ثوبض ٘مُوٝای ٔوی سٛا٘وس
سأطیطٌصاضی ثیكشطی زض سغییطار ٔمبٔٚز فكبضی سه ٔحوٛضی
زاقش ٝثبقس و ٝایٗ سأطیط زض يطیت ٔٗبزِ ٝغیطذُوی ٘ ٚیوع زض
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