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چکیدٌ
هسیطیت ضٍؾاظی قاهل هطاحل عطاحی ،ؾاذت ،خوـآٍضی ٍ تحلیل ٍ اضظیاتی زازُ ٍ تقییي گعیٌِّای تقویط ٍ ًگْساضی اؾت ٍ تحلیل ّعیٌِ چطذِ فوط پطٍغُ ّای
ضاُ ؾاظی زض ٍالـ ّوِ ایي هطاحل ضا اظ خٌثِ ؾَز ٍ ّعیٌِّای آًْا تطضؾی هیوٌس ٍ تایس اظ اتتسای فاظ نفط پطٍغُ هس ًؾط لطاض تگیطز .زض ایي حیث تایس تواهی ّعیٌِ ّا ٍ
ؾَزّای ًاقی اظ اًدام پطٍغُ لثل اظ اخطا (قاهل خوـ آٍضی تین هطتَعِ ٍ اًدام هطاحل عطاحی ٍ )...زض حیي اخطا ( ّعیٌِ ذطیس ههالح ،حول ٍ ًمل اخطا ٍ ٍ )...پؽ اظ
اخطا (قاهل ولیِ هطاحل تقویط ٍ ًگْساضی ضاُ ٍزضیافت فَاضو ٍ )..زض ًؾط گطفتِ قَز.
تركی اظ ّعیٌِ ّا وِ هقوَال زض ظهاى تطآٍضز ّعیٌِ ٍ ؾَزّای پطٍغُ زض وكَض ایطاى هغفَل هی هاًٌس،تاثیطات اخطای ضاُ تط هحیظ پیطاهًَی  ،افطاز ٍ قاذم ّای ویفیت
ظًسگی اؾت .اهطٍظُ ایي پاضاهتطّا تِ فٌَاى فاوتَضّای تَؾقِ پایساض قٌاذتِ هی قًَس.اّویت تَخِ تِ پاضاهتطّای تَؾقِ پایساضی زض خْاى پیف ضٍ ،تط وؿی پَقیسُ
ًیؿت تٌاتطایي ضطٍضی اؾت وِ زض ظهاى تحلیل ٍ هسیطیت پطٍغُ تِ اثطات اخطای آى تط هحیظ اعطاف،قاذم ّای آلَزگیّ ،عیٌِ ّای اًؿاًی ٍ ...تَخِ ٍیػُ قَز.

ّسف اظ ایي پػٍّف اضائِ هتسلَغی هسیطیت ضٍؾاظی تا ضٍیىطز تَؾقِ پایساض اؾت.تطای تحمك ایي اهط ،پاضاهتطّای تَؾقِ پایساض هْوی وِ اظ ؾااذت ٍ
تْطُتطزاضی یه ضاُ تاثیط هیپصیطًس تِ فٌَاى تاتـ ّسف زض تْیٌِ ؾاظی فولیات تقویط ٍ ًگْساضی زض هسیطیت ضٍؾاظی تا تقییي اٍظاى اّویت آىّاا تیااى
هیگطزًس.
زض همالِ پیفضٍ اتتسا هفاّین ولی تحلیل ّعیٌِ چطذِ فوط ضٍؾاظی ضاُّا تقطیف هیقًَس ٍ ؾپؽ تِ تطضؾی هفَْم تَؾقِ پایساض ٍ تقاضیف گًَاگَى آى پطزاذتِ هیقاَز
ٍ پؽ اظ آى پاضاهتطّای هْن تاثیطپصیط اظ اخطای یه ضاُ زض عَل فوط آى قٌاؾایی هیقًَسّ .وچٌیي هْنتطیي هٌاتـ ایداز ایي اثاطات ًیاع هاَضز هغالقاِ لاطاض هایگیطًاس.
ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ ًؾطات افطاز ذثطُ ّوِ پاضاهتطّا تط اؾاؼ هیعاى اّویت زؾتِ تٌسی هیقًَس .زض ًْایت هسیطیت ضٍؾاظی تاط اؾااؼ تْیٌاِؾااظی تااتـ ّاسف هتكاىل اظ
پاضاهتطّای تَؾقِ پایساض تِ اخطا هیضؾس.
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