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چکیدٌ

اضظياتي اعتثاضي هكتطياى هيتَاًس تَؾظ ماضقٌاؾاى ذثطُ ٍ اضظيابّا اًدام پصيطز،
ليني ايي اهط اغلة تِ علت موثَز ٍقتّ ،عيٌِ تاال ،موثوَز تعوساز اروطاز ذثوطُ ٍ
تعساز هَاضز اضظياتي ،هقطٍى تِ نطرِ ًيؿت .تا اؾوتاازُ اظ روي رٍضي اعاعوا ٍ
اضتثاعا مِ تحَل عظيوي زض ؾيؿتن تاًنساضي تَخَز رٍضزُ  ،هيتَاى هسلّواي
اضظياتي اعتثاضي ضا عطاحوي موطز موِ توا اؾوتاازُ اظ ضٍـّواي علووي توِ خواي
قضاٍ ّاي شٌّي زض ظهاى من ٍ تا ّعيٌِ هٌاؾة ،حؿابّواي ذوَب شهكوتطياى
ذَـ حؿاب) ٍ حؿابّاي تس شهكتطياى تس حؿاب) ضا اظ ّن تانيل مطز.
کلوات کلیدی :ریسک اعتباری،بانک،هدیریت،اهتیازدهی

-1مقدمٍ

ّوچٌاًنِ زاًف تيكتط ٍ تيكتط هتطازف ايداز ثطٍ هي قَز .ؾاظهاى ّا ٍ اروطاز
مِ تِ اعاعا زضؾت زض لحظِ زضؾت زؾتطؾوي زاضًوس ،قواًؽ تيكوتطي توطاي
هَرقيت زض عهط خْاًي قسى زاضًس.
زض حال حاضط ،هراظى تعضه زازُ النتطًٍيل تَؾظ تاًنْا ٍ زيگط هَؾؿا هالي
ؾطاؾط زًيا ًگِزاقتِ هي قًَس .ترف ّاي تا اضظـ اعاعا زض ايي هراظى زازُ
تعثيِ هيقَز].[2
1
مؿة ٍ ماض اعاعاتي ضٍي مكو زاًوف اظ هرواظى زازُ النتطًٍينوي هرتلو
هتوطمع اؾت ،تا تهوين گيطي ّواي تْتوط ضا حوايوت مٌوس .زض ؾوالْاي اذيوط ،
- business intelligence
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ؾيؿتن ّاي مؿة ٍ ماض اعاعاتي ًقكْاي هحَضي زض مول مطزى تِ ؾواظهاًْا
تطاي ّورَاى تَزى تا اّساف تداضي هثل ًگْساضي هكوتطيً ،اوَش تواظاض ،تْوطُ
ٍضي ٍ ؾَزهٌسي ،تاظي مطزُ اؾت .زض اغلة هَاضز ،ايي تيٌف ّا تَؾظ رًاليع زازُ
ّاي هثتٌي تط تاضيد تسؾت هي ريس] .[1,2ضيؿل يا ذغط اهناى ايداز يول ضوطض
هالي ٍ يا غيطهالي تِ ؾثة هحقق ًكسى پيفتيٌيّا زض هَضز ريٌسُ گَيٌس .ضيؿل
اعتثاضي عثاض اؾت اظ ضيؿني مِ يل تٌگواُ يوا ًْواز هوالي توِ علوت اعغواي
تؿْيا تِ اقرال حقيقي يا حقَقي هوني اؾت تا رى ضٍتِضٍ قَز .ضيؿول ضا
هيتَاى زض حَظُّاي هرتل هغطح ًوَز تايؿتي تَخِ زاقوت موِ زض تٌگاّْواي
اقتهازي هاًٌس تاًلّا ٍ تيوِّا ضيؿلّا تؿياض پطّعيٌِ ّؿتٌس .اظ عطروي توطاي
ؾاظهاىّاي هالي ّوچَى تاًل ّا ارعايف ؾَزرٍضي ًياظهٌس ضيؿل اؾت .تط ايي
اؾاؼ اضظياتي نحيح ٍ هسيطيت زضؾت ضيؿل تِ نَضتي مِ تتوَاى توِ نوَض
هٌاؾثي زض هقاتل ٍقايع پيفتيٌي ًكسُ عنؽالعول ًكاى زاز هيتَاًس اظ العاهوا
اؾاؾي ايي ؾاظهاىّا تاقس] .[3چغَض يل تاًل ضيؿول اعتثواضيف ضا اًترواب ٍ
هسيطيت هي مٌس تغَض حياتي توطاي عولنوطز رى زض عوَل ظهواى هْون اؾوت ،زض
حقيقت ماّف ؾطهايِ تَاؾوغِ تلاوا ٍام ،زليول تقطيثوي اغلوة قنؿوتّواي
قطمتّا ّؿتٌس .قٌاؾايي ٍ ضتثوِ تٌوسي اعتثواض ضيؿول اٍلويي قوسم حيواتي زض
هسيطيت رى تِ عَض هوَثط اؾوت.زض اعغواي تؿوْيا موِ ينوي اظ عووسُتوطيي
رعاليتّاي تاًل ّا ٍ هَؾؿا اعتثاضي اؾت تطاي تهوين گيوطي نوحيح ،تايوس
زضخِ اعتثاض ٍ قسض تاظپطزاذت انل ٍ ؾَز تؿوْيا زضياروت مٌٌوسُ ضا تعيويي
ًوَز تا احتوال عسم تطگكت انل ٍ ؾَز تؿْيا اعغايي ،يعٌي ضيؿول زضخوِ
اعتثاض ،ماّف ياتس .يني اظ ضٍـ ّاي ماّف ايي ضيؿول ،عطاحوي ًظوام تعيويي
زضخِ اعتثاضي تطاي زضيارت مٌٌسگاى تؿْيا اؾت ٍ ،مواًَى ايوي ًظوام ،هوسل
ضتثِ تٌسي يا اضظياتي اعتثاضي اؾت].[3
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 -2دادٌکايی ي کاربرد آن در دستٍبىدی مشتری

زازُماٍي عثاضتؿت اظ اؾترطاج الگَّوا ٍ ؾواذتاضّا اظ ضٍي هدوَعوِاي زازُّوا.
تنٌيل ّاي زازُماٍي تطاي مك زاًف پٌْاى  ،عطح ّواي ًاقوٌاذتِ ٍ قوَاًيي
خسيس اظ گطٍُ زازُ ّاي تعضه ،اؾتاازُ هي قوَز ،موِ هونوي اؾوت توطاي اًوَا
رعاليت ّاي تهوين گيطي هايس تاقس .تا ارعايف اقتهواز ،خْواًي ؾواظي ٍ تْتوط
قسى زض تنٌَلَغي اعاعا  ،هقساض ظيازي اظ زازُ ّاي هالي زض حال تَليس قسى ٍ
شذيطُ قسى ّؿتٌس .ايٌْا هيتَاًس تِ تنٌيلّاي زازُمواٍي توطاي مكو عوطح
ّاي پٌْاى ٍ تسؾت رٍضزى پيفتيٌيّا تطاي گطايكا زض ريٌسُ ٍ ضرتاض تاظاض هوالي
هعغَف قَز].[4پيكطرت ّاي ؾاذتِ قسُ زض تنٌَلَغي توطاي ذلوق ؾوطيع توط ٍ
تْتط ؾيؿتن ّاي پيف تيٌي تَاًوٌس قسُ اًس .ايي ؾيؿتن ّا تط پايِ يول تطميوة
تنٌيل ّاي ماٍـ زازُ ٍ ضٍـ ّاي َّقوٌس ههٌَعي هثل اؾتسالل هثتٌي توط
هَضز ٍ )CBR( 2قثنِ ّاي عهثي ّؿتٌس .تطمية چٌيي ؾيؿتن پيف تيٌي ّوطاُ
تا يل اؾتطاتػي تداضي ذَب قاًؽ ّاي رَق العوازُ اي توطاي تاظگكوت ّواي
تعضه پيكٌْاز هيمٌس].[5
قثنِ ّاي عهثي تَؾظ قاتليت ّاي يازگيطي ٍ تَاًايي تْتط موطزى عولنوطز زض
عَل ظهاى هكرم هيقَزّ .وچٌيي قثنِ ّاي عهثي هيتَاًس تعوين زازُ قَز
يعٌي تكريم اقيا خسيسي مِ احتواال قثيِ تاقٌس اها ًِ زقيقا ّوؿاى تطاي اقيا
قثلووي .قووثنِ ّوواي عهووثي تووا قاتليووت اى تووطاي اؾووترطاج هعٌووي اظ زازُ ّوواي
ًازضؾت/غيط زقيق ضا هي تَاى هَضز اؾتاازُ تطاي قٌاؾايي الگَّواي موِ زض غيوط
ايي نَض تيف اظ حس پيچيسُ اؾت مِ تَؾظ اًؿاى قٌاؾايي قسُ اؾوت .قوثنِ
ّاي عهثي تِ نَض ماضقٌاؼ ذثطُ زض ًاحيِ اي مِ اهَظـ زيسُ اًس توا زض اى
ماضمٌٌس عول هينٌس .ايٌْا هيتَاًٌس تطاي رطاّن مطزى پيف تيٌي ّا تطاي هَقعيت
- Constant-Based Resonance
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ّاي خسيس اؾتاازُ قَز ٍ زض ظهاى ٍاقعي ماض مٌس .تٌاتطايي  ،زازُ ّواي تواضيري
زض زؾتطؼ زض هَضز تاظاضّاي هالي ٍ هتغيطّاي هتٌَ هيتَاًٌس تطاي اهَظـ قثنِ
ّاي عهثي تطاي قثيِ ؾاظي تاظاض اؾتاازُ قًَس .تط پايِ ٍضٍز هقازيط هتساٍل/ضايح
هتغيطّاي تاظاض ،قثنِ ّاي عهثي هيتَاًس ٍضعيت زض ضٍظ ايٌسُ ضا پيف تيٌي مٌس
ٍ تطاي زازى تَنيِ ذطيس/رطٍـ اؾتاازُ قَز .ضٍـ  CBRتوط پايوِ اؾوتسالل اظ
عولنطز گصقتِ اؾت .اى اظ يل هٌثع زازُ شذيطُ قسُ تِ عٌَاى هَاضزي مِ ّووِ
هتغيطّاي تاظاض زض ايي هَضز ضا زض تط هيگيطز اؾتاازُ هيمٌس .هَقعي مِ يل هَضز
خسيس تغصيِ هيقَز ،الگَضيتن ً CBRتيدِ ايي هَضز ضا توط پايوِ هوَاضزي موِ زض
هرعًف زاضز پيف تيٌي هيمٌس  .تنٌيل ّاي ماٍـ زازُ هيتَاًس توطاي اقوناض
ؾاظي عطح ّاي هراي مِ زض ايي هَاضز اؾتاازُ قوَز موِ احتوواال تعوسا توطاي
تهوين گيطي ّاي تعسي اؾوتاازُ هوي قوَز .ضٍـ ّواي CBRزض ظهواى ٍاقعوي
هيتَاًس اؾتاازُ قَز مِ تدعيِ ٍ تحليل ضا حقيقتا ؾطيع هينٌس ٍ زض ظهواى ٍاقعوي
تهوين گيطي مِ هٌدط تِ ؾَز ّاي ؾطيع/رَضي هيكَز مول هينٌس].[5
اؾتاازُ اظ ضٍينطزّاي زازُماٍي هيتَاًس تِ تاًنْا زض قٌاؾايي هكتطياى پطضيؿل
تؿياض مول ًوايس .ضٍينطزّاي زازُماٍي اغلة ضٍينطزّاي رهاضي ؾوٌتي موِ زض
ترفّاي هرتل تداض تناض گطرتِ هويقوسًس ضا تْثوَز زازُاًوس .ضٍينطزّواي
پطزاظـ زازُ تا تْثَز هسلْاي هرتل يازگيطي تا پيسا موطزى هتغييطّواي هْون ٍ
ّوچٌيي اضارِ مطزى هتغييطّاي خسيستط ٍ تا قٌاؾايي ضٍاتظ هرتل ٍ غيط ذغي
تيي ايي هتغيطّا ؾعي زض تْثَز ضٍقْاي ؾوٌتي زض ظهيٌوِّواي هرتلو تدواضي
ترهَل نٌعت تاًني زاضز .زض ًتيدِ تا هسلْاي خسيس تط ضٍاتوظ تويي زازّوا توِ
نَض هٌاؾثي مك قسُ ٍزض ًتيدِ ّعيٌِّاي ؾاظهاى ماّف ٍ ؾوَز ؾواظهاى
ارعايف هيياتس.ضٍقْاي هرتل زازُماٍي هيتَاًس زض هَاضز ظيط تِ تاًنْوا موول
قاياًي ضا اضايِ زّس.
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خصب هكتطياى خسي
حاظ هكتطياى
تَؾعِ ذغَط خسيس تَليسي
تكريم ازعاّاي خعلي
ّواٌّگي گطٍُّاي رهاضي ٍ تاظاضياتي]..... ٍ [5
 -3تحقیقات پیشیه

پيطا هَتَ اظ ؾيؿتنّاي عهثي راظي تْطُ هي تطز ٍ اظ ؾوِ زؾوتِ اظ زازُ ّواي
ٍاقعي اضظياتي ضيؿل اعتثاضي اؾتاازُ هي مٌس .اٍ تياى هي مٌس مِ ًتايح رهَذتوِ
قسُ مِ اظ عطيق تناض گيطي ؾيؿتنّاي عهثي راظي تسؾت رهسُ ،اظ عطيق ّوط
ماضتطي قاتل زضك اؾت .زض حالينِ تِ نَض قَاًيي اگط -رًگاُ هي تاقس ٍ ّوط
تهويوي مِ تَؾظ ايي ؾيؿتن عهثي راظي گطرتِ هي قَز ضا هي تَاى اظ عطيوق
ايي قَاًيي تحليل مطز].[3
ٍؾت زض ماض ذَز اظ قثنِ ّاي عهثي تطاي اهتياظ زّي اعتثاضي اؾتاازُ هي مٌس
ٍ عولنطز پٌح قثنِ  LVQ ،RBF ،MOE ،MLPو  FARضا هَضز تطضؾي قطاض هي
زّس .اٍ ّن چٌيي ًتايح قثنِ ّاي عهثي ضا تا ضٍـ ّاي رهاضي قسيوي ّن
چَى تحليل هتوايع مٌٌسُ ذغي ،ضگطؾيَى لدؿتيلً ،عزيول توطيي ّوؿوايگي،
ترويي تطامن هطمعي ٍ زضذت تهوين هقايؿِ هي مٌسً .تايح ًكاى زاز تا ٍخوَز
ايٌنِ  MLPضايح تطيي تَپَلَغي قثنِ عهثي اؾت مِ هَضز اؾتاازُ قطاض گطرتوِ
اؾت ،اها  MOE ٍ RBFتْتطيي عولنطز ضا زاقتِ اًس MOE .توا حوسٍزي اظ RBF
نحت تيكتطي ضا زاضاؾت .اها تغَض ملي ًتايح تياًگط ايي اهوط توَز موِ قوثنِ
ّاي عهثي هي تَاًس تا حسٍزي نحت پيف تيٌي ضا تواال تثوطز .زض هيواى ضٍـ
ّاي قسيوي ًيع ضٍـ ضگطؾيَى لدؿتيل تْتطيي عولنطز ضا زاقتِ اؾت .تط ايي
اؾاؼ ضگطؾيَى لدؿتيل هي تَاًس خايگعيي ذَتي توطاي قوثنِ ّواي عهوثي
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تاقس].[4
تيَاال اظ هسل ّاي زؾتِ تٌسي اؾتاازُ مطزُ اؾت مِ اؾوتاازُ اظ رى ّوا زض چٌوس
ؾال اذيط زض تؿياضي اظ قاذِ ّا تؿياض ضايح قسُ اؾت .اٍ نحت پٌح زؾتِ تٌسي
مٌٌسُ مِ تطاي ضيؿل اعتثاضي تناض گطرتِ قسُ اؾت ضا هوَضز تطضؾوي قوطاض زازُ
اؾت ٍ چْاض هدوَعِ زازُ ٍاقعي ضا تطاي ايوي هٌظوَض تنواض گطرتوِ اؾوت .ايوي
تطضؾي زض قطايغي اًدام گطرت مِ زازُ ّايي هَخَز ًثَزًس يا تِ انغاح زازُ ّا
ماهل ًثَزًس .زض ايي حالت ًعزيل تطيي ّوؿوايگي توستطيي ضٍـ هعويي قوس.
تيعيي ّا هَثطتطيي زض هقايؿِ تا ضگطؾيَى لدؿتيل ٍ زضذت تهوين تَز .هكنل
اًتراب تَپَلَغي هٌدط تِ عولنطز ضعي قثنِ عهثي قس .تغَض ملي تْتوطيي
ّا زضذت تهوين ٍ تيعيي ّا تَزًس مِ تيكتطيي زضخِ نحت ضا زاقتٌس].[5
زض تحقيق زيگطي ًيع اظ قثنِ عهثي ًظاضتي هثتٌي تط الگوَضيتن يوازگيطي پوؽ
اًتكاض تطاي ؾيؿتن اضظياتي ضيؿل اعتثاضي اؾوتاازُ قوس .زض ايٌدوا ؾوِ قوثنِ
تهوين گيطي زض هَضز ايٌنِ يل زضذَاؾت اعتثاضي قثَل
عهثي تِ هٌظَض
يا ضز قَز ،پيازُ ؾاظي ٍ تناض گطرتِ قسُ اؾتّ .ن چٌيي اظ يل هدوَعِ اظ زازُ
ّاي ٍاقعي تطاي تؿت اؾتاازُ قسُ اؾت .زض قثنِ عهثي تنواض گطرتوِ قوسُ اظ
24ذهيهِ عسزي اؾتاازُ قسُ اؾتّ .سف هحقق هعطري هوسل قوثنِ عهوثي
هٌاؾة ٍ عطح يازگيطي هٌاؾة تطاي ؾيؿتن ضيؿل اعتثاضي هي تاقس مِ تْيٌوِ
تطيي ذطٍخي ضا حانل هي مٌس .ذطٍخي ٍ ًتيدِ ايي مِ اظ ايي اهط حانول قوس
تياًگط ايي هَضَ اؾت مِ زض نٌعت اعتثاضي ،قثنِ عهثي ضا هيتَاى تِ عٌَاى
اتعاضي زقيق ٍ نحيح تطاي تحليا اعتثاضي ًؿثت تِ تاقي اتوعاض ّوا تنواض توطز.
ًطخ زقت  %73.17 ٍ %99.25تا اؾوتاازُ اظ هدوَعوِ زازُ رهَظقوي ٍ تؿوت توِ
تطتية تِ زؾت رهس .زقت ملي تطاتط تا %83.6تَز ٍ يوازگيطي ايوي هوسل عهوثي
تقطيثا زض  184ثاًيِ اًدام قس .تٌاتطايي پيكٌْاز قس مِ ايي ؾيؿوتن عهوثي هوي
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تَاًس تغَض ماضا زض تطضؾي زضذَاؾت ّاي اعتثاضي تِ نَض ذَزماض تناض ريس].[7
-3.1مدل َای ترکیبی

زض زِّ اذيط تعسازي اظ تاًلّاي تعضه زًيوا ؾيؿوتن ّواي پيچيوسُ ايوي توطاي
هسلؿاظي ضيؿل اعتثاضي عطاحي ٍ ايداز مطزُ اًس .ذطٍخي ايي هسل ّوا ًقوف
هْوي زض هسيطيت ضيؿل تاًول ٍ رطايٌوس اضظيواتي عولنوطز اياوا ذَاٌّوس موطز.
تٌاتطايي هحققاى حَظُ هالي ٍ ماضتطاى زض هَضز نوحت پويف تيٌوي ّوا زض ظهواى
ؾاذت هسل تؿياض حؿاؼ ّؿتٌس ضٍينطز عام ٍ ضايح تطاي اضظياتي ضيؿل اعتثاضي
تناضگيطي تطذي تنٌيلّاي زؾتِتٌسي تطٍي زازُ ّاي هكاتِ هكتطياى قوسيوي
اؾتّ ،ن هتعْس ٍ ّن ذغاماض ،تا ضاتغِ تيي ذهَنيا ٍ ضيؿل تالقَُ تِ زؾت
ريس .يل خعء انلي ٍ اؾاؾي مِ تطاي ايي هْن هَضز ًياظ اؾت يل زؾتِ تٌوسي
مٌٌسُ نحيح ٍ هٌاؾة اؾت تا هتقاضياى ضا زض زؾتِ ّاي ذَب ٍ تس زؾتِ تٌسي
مٌس .اگطچِ تقطيثا ّوِ ضٍـ ّاي زؾتِ تٌسي ضا هي تَاى تطاي اضظيواتي ضيؿول
اعتثاضي اؾتاازُ مطز ،تطذي زؾتِ تٌسي مٌٌسُ ّاي تطميثي مِ زٍ يوا چٌوس ضٍـ
زؾتِ تٌسي ضا تطمية هي مٌٌس نحت تيكتطي ضا زض پيف تيٌي ًؿوثت توِ ضٍـ
ّاي رطزي ًكاى زازُ اًس .تحقيق زض حَظُ زؾتِ تٌسي مٌٌوسُ ّواي تطميثوي زض
حال حاضط زض حَظُ اضظياتي ضيؿل اعتثاضي زض حال ضقس هي تاقس].[10
-3.1.1مدل َای ترکیبی ي جمعی امتیازدَی اعتباری ي ریسک
باوکی

ليي يل ضٍينوطز تطميثوي زٍ هطحلوِ ايوي ضا توطاي ضيؿول اعتثواضي زض نوٌعت
تاًنساضي اضائِ هي مٌس .زض ايي تحقيوق ؾوِ هوسل زٍهطحلوِ ايوي تطميثوي اظ
ضگطؾيَى لدؿتيل ٍ قثنِ عهثي ههٌَعي پيكٌْاز قسُ اؾت .هٌغق ظيط تٌايي
تحليا اٍ ايي اؾت مِ يل ضٍينطز خسيس ضا پيكٌْاز مٌس مِ ؾِ ًوَ هوسل زٍ
هطحلِ ايي ضگطؾيَى لدؿتيل ٍ قثنِ ّاي عهثي ضا تناض تگيطز تا تطضؾوي مٌوس

سًمیه َمایش ملی مُىدسی کامپیًتر ،دادٌ کايی ي دادٌ َای حجیم

مِ ريا ايي هسل ّا نحت تيكتطي اظ هسل ّاي قسيوي زاضًس يوا ذيوط .زض پويف
تيٌي ،هسل تطميثي زٍ هطحلِ ايي عولنوطز تْتوطي زاقوت ٍ قوسض پويف تيٌوي
تاالتطي ًؿثت توِ ضگطؾويَى لدؿوتيل ٍ ضٍينوطز ّواي قوثنِ ّواي عهوثي
زاقت].[6
لي ٍ چي عولنطز اهتياظ زّوي اعتثواضي ضا اظ عطيوق اؾوتاازُ اظ ضٍـ هسلؿواظي
تطميثي تا قثنِ عهثي ههٌَعي ٍ ضگطؾيَى هحسٍز چٌس هتغيطُ اًغثاقي تطضؾوي
هي مٌٌس .هسل تطميثي پيكٌْازي رى ّوا اظ عولنوطز تحلويا هتووايع مٌٌوسُ،
ضگطؾيَى لدؿتيل ،قثنِ ّاي عهثي ههٌَعي ٍ ضگطؾيَى هحسٍز چٌس هتغيوطُ
اًغثاقي تْتط تَز].[8
تؿايي ٍ چي اظ يازگيطي هاقيٌي تطميثي تطاي اهتياظ زّي اؾتاازُ مطزًس .رى ّوا
چْاض ضٍـ تطميثي ضا تا زازُ ّاي ٍاقعي تاًني زض تايَاى تطضؾي مطزًس .زض ايٌدا
چْاض ضٍـ زؾتِ تٌسي تا عٌَاى زضذت تهوين ،قثنِ ّاي عهوثي ،هوسل زؾوتِ
تٌسي تيعيي ٍ ضگطؾيَى لدؿتيل ٍ زٍ هتس ذَقِ تٌسي ماهيٌع ٍ تيكويٌِ ؾواظي
اًتظاضا تناض گطرتِ قسُ اؾتً .تايح ًكاى زازُ مِ زض ضٍـ ّاي تني ٍ روطزي
ضگطؾيَى لدؿتيل زض ضٍـ ّاي زؾتِ تٌسي ًؿثت تِ زيگط ضٍـ ّوا عولنوطز
تْتطي زاقت ٍ زض ذَقِ تٌسي ضٍـ تيكويٌِ ؾواظي اًتظواضا ً .توايح رظهوايف
ًكاى زاز مِ هسل تطميثي مِ هثتٌي تط ضگطؾيَى لدؿتيل ٍ قثنِ عهثي اؾوت
هي تَاًس تيكتطيي نحت ضا تِ اضهغاى تياٍضز].[9
 -4وتیجٍ گیری ي جمع بىدی

زض ايي هقالِ ؾعي تط رى تَز مِ تا ًگاّي گصضا هااّين ٍ ماضتطز ّاي ؾيؿتن ّواي
چٌس عاهلي ،تنٌيل ّاي يازگيطي هاقيٌي ٍ ؾيؿيتن ّاي تطميثي تغَض هرتهوط
اضائِ قَزّ .ن چٌيي هطٍض ازتيا تحقيقي هَضَ تياًگط ايي اهط تَز مِ اؾوتاازُ
اظ تنٌيل ّاي يازگيطي هاقيٌي ٍ تِ ذهَل قثنِ ّاي عهثي ههٌَعي هوي
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تَاًس ًتايح ذَب ٍ هَثطي زض ايي حَظُ اضائِ زّس ٍ ًؿثت تِ ضٍـ ّواي قوسيوي
ِ ًتايح نحيح تط ٍ تا زقوت تيكوتطي اضائو،ضتثِ تٌسي اعتثاضي ٍ زيگط تنٌيل ّا
 هسل ّواي هرتلاوي توطاي اهتيواظزّي، ّواًغَض مِ زض ايي هقالِ هطٍض قس.زّس
 تؿياضي اظ ايي هسلّا ٍ ضٍينطز ّايي مِ تَؾظ هحققاى.اعتثاضي اضائِ قسُ اؾت
.تناض گطرتِ قس هٌتح تِ اضائِ عولنطزي تطتط ًؿثت تِ هسل ّاي قثلي قس
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