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 -1کبرشٌبس ارشذ هٌْذسی سبزُ ،داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ تفرش ،تفرش ،ایراى
 -2هذرس هذػَ گرٍُ هٌْذسی ػوراى ،داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ تفرش ،تفرش ،ایراى

چکیذُ
ایطاى وكَض دٌْبٍضهبى زض هؼطو ذظ ووطثٌس ظلعلِ لطاض زاضز اظ ایي خْز اضظیبثی ؾبظُّبی ثب عجمبر هرشلف خبیگبُ ذبنی
ثِ ذَز اذشهبل زازُ وِ ثٌسُ زض ایي سحمیك ثب ٍاضز ًوَزى ظلعلِّبی هشَالی ثهَضر سطویجی ثب دیهّبی هرشلف ثِ ؾبظُ-
ّب ضؼفّبی آىّب ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُ ام .سَؾظ آییيًبهِّب هیسَاى ثب ضٍیىطز ثْؿبظی ٍ همبٍمؾبظی ،ؾبظُّب ضا همبٍم
وطز .اضظیبثی لطظُای ؾبظُّب ی فَالزی ثب ؾیؿشن همبٍم خبًجی زٍگبًِ هْبضثٌسی ّوگطا ٍ لبة ذوكی اظ ؾیؿشنّبی هشسٍال
همبٍم زض ثطاثط ثبضّبی خبًجی زض ؾبذشوبىّب هیثبقس وِ عی زِّّبی اذیط زض ؾبذشوبىّبی فَالزی هَضز اؾشفبزُ لطاض
گطفشِاًس .ضفشبض ؾبظُّب ػوسسبً ظهبًی وِ زض هؼطو ظلعلِّبی قسیس لطاض هیگیطًس ٍاضز هطحلِ غیطذغی هیقًَس .اظ ایي ضٍ،
ضٍـ سحلیل زیٌبهیىی غیطذغی هیسَاًس یىی اظ هْوشطیي ٍ زض ػیي حبل زلیكسطیي ضٍـّبی اضظیبثی ؾبذشوبىّب ثبقس.
زض ایي سحمیك ؾبذشوبىّبی فَالزی سحز ظلعلِّبی هشَالی ثب دیهّبی هرشلف اثشسا زض ًطمافعاض ایشجؽ عطاحی گطزیسُ ٍ
ثِ نَضر زلیك زض ًطم افعاض ؾِ ثؼسی دطفَضم سحز آًبلیع ٍ ثِ ثطضؾی هٌحٌیّبی ثیكیٌِ سغییطهىبى ثیي عجمِای ٍ
سغییطهىبى ًؿجی ثیي عجمِای هبًسگبض لطاض هیگیطًسّ .سف اظ ایي سحمیك اضظیبثی لطظُای ؾبظُّبی فَالزی هشساٍل ثب
ؾیؿشن همبٍم خبًجی زٍگبًِ ؾبذشِ قسُ زض ایطاى وِ ثب هؼیبض آییيًبهِ  ٍ 2800هجبحث همطضار هلّی ؾبذشوبى عطاحی
قسُاًس ٍ یبفشي ًمبط ضؼف ٍ لسضر ایي ًَع ؾبظُّب هیثبقٌس.
ٍاشُّبی کلیذی :ظلعلِّبی هشَالی ،سحلیل زیٌبهیىی غیطذغیً ،طمافعاض ؾِثؼسی دطفَضم ،ثیكیٌِ سغییطهىبى ثیي عجمِای
ٍ سغییطهىبى ًؿجی ثیي عجمِای هبًسگبض

 -1هقذهِ:
اهطٍظُ ثربعط ضفشبض هٌبؾت هْبضثٌسّبی فَالزی ثِ وطار اظ ایي ؾیؿشن اؾشفبزُ هیقَز .ػولىطز ایي ؾیؿشن ثبضثط خبًجی
ثِ ٍیػُ زض ؾبظُّبی ثلٌس هطسجِ ّوَاضُ هَضز سَخِ هٌْسؾبى زض ؾطاؾط زًیب ثَزُ اؾز .هسلّبی 15 ٍ12 ،10 ،7 ،5 ،3
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