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 اهمیت خطاها در حسابذاری از منظر اطالعات

 ویذا مجتهذ زاده

 (ؼ)زاًكگبُ العّطاء  حؿبثساضی زاًكیبض 

 حمیذه اثنی عشری

 (ؼ) زاًكدَی زوتطی زاًكگبُ العّطاء

 چکیذه

زاقتِ    ثیطًٍیحؿبثساضی ثِ ٌَٖاى یه ؾیؿتن اَالٖبتی ثبیس تَخِ ثیكتطی ثِ ذُبّبی       

اضظـ هَضز اًتٓبض ًمف هْوی زض ثِ ضٍظ ضؾبًی ثبٍضّب زض هَضز  ایي ذُبّب ظیطا،  ،ثبقس

ثبٍضّبی خسیس ضا قىل هی  ، (671 )ثیع ًٓطیِط اؾبؼ ث وِ آى چِ.ثِ ْٖسُ زاضًس ،قطوت

ضا هی تَاى اظ اَالٖبت  ثیطًٍیٍ ذُبّبی آهَظُ ّبی فٗلی اؾت زاًؿتِ ّبی لجلی ٍ  ،زّس

ؾیؿتن حؿبثساضی ضا زض  اَالٖبت آى چِثٌبثطایي . هٌٗىؽ زض ؾیؿتن حؿبثساضی آهَذت

اضائِ اَالٖبت زض هَضز تغییط پصیطی ٍ ًِ  ،وٌس یبضی هی ّسف ؾَزهٌس ثَزى زؾتیبثی ثِ

ثبیس تب چِ حس پیف پصیطی  ایٌىِ حؿبثساضی زض ثجت ایي تغییط .اؾت اضظـ ّبی هَضز اًتٓبض

زٌّسگی لیوت  بّیًمف آگًیبظهٌس ثطضؾی  ،زض ثطگیطز ثبیس ٍ آیب ذُبّبی ثبظاض ضا ًیعضٍز 

اهب آى چِ ًجبیس زض ثطضؾی ؾَزهٌسی اَالٖبت ؾیؿتن  .ّبی هَخَز زض ثبظاض هی ثبقس

ایي  .ثط اَالٖبت اؾت( ؾیؿتوبتیه) 1اثط ذُبّبی زضًٍی ،ًٓط زٍض زاقتحؿبثساضی اظ 

ٍ ٖسم تُبثك الگَّبی هَضز تًبز ثیي اّساف چٌسهٌَٓضُ ؾیؿتن حؿبثساضی ذُبّب ًبقی اظ 

 .اؾتزُ ثطای اًساظُ گیطی ضٍیسازّب ثب ٍالٗیت ّبی التهبزی باؾتف

 

 ،غیط ذُی ثَزى الگَّب ،ذُبّبی حؿبثساضی ،زیسگبُ اَالٖبت: واژه های کلیذی 

 ؾبیط هٌبثٕ اَالٖبتی
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 آغاز سخن.1

ایي ؾیؿتن ثط هجٌبی  .اؾت  ؾٌدف اَالٖبت هبلی لبًًَوٌسحؿبثساضی یه ؾیؿتن        

زاضز ثِ ثجت  ٍ گعاضـ تبضیرچِ هبلی قطوت (  4  )  ٖهط پبچیَلیلَاٖسی وِ ضیكِ زض 

 اظ تحت تبثیط ّسف،ایٌىِ ؾیؿتن حؿبثساضی زض ثطگیطًسُ چِ ضٍیساز ّبیی ثبقس .هی پطزاظز

، ؾیؿتن حؿبثساضی ثبیس ثط اؾبؼ زیسگبُ اضظقیبثی .هی گیطزلطاض  آى قىل گیطی

تٗطیف هفَْم اضظـ .ثبقس اضظـ ّب  تهبزی ٍ تغییطات زض ایيوٌٌسُ اضظـ ّبی ال هٌٗىؽ

اضظـ ّبی التهبزی ٍ اضظـ ّبی حؿبثساضی زض . زض یه زًیبی ًبوبهل ثؿیبض هكىل اؾت

زض . ثِ ًتیدِ ای ٍاحس زؾت ًوی یبثٌسّیچ گبُ  ،یه زًیبی ًبهُوئي ٍ پط اظ پیچیسگی

ّس ًرَاثِ ّوطاُ ًتیدِ ای خع قىؿت  ،نَضتی وِ حؿبثساضی چٌیي ّسفی ضا زًجبل وٌس

ٖبت هفیس حؿبثساضی یه ؾیؿتن اَالٖبتی اؾت وِ ثب اضائِ اَال ،اظ هٌٓط اَالٖبت. زاقت

ثٌبثطایي اَالٖبتی زض ؾیؿتن گٌدبًسُ هی قًَس . ضٍی افطاز زاضز ؾٗی زض وبّف اثْبم پیف

زض  زٌّسُ اؾت وِ  َالٖبتی آگبّیا ،لَاٖس حؿبثساضیثط اؾبؼ  .وِ آگبّی زٌّسُ ثبقٌس

زض چٌیي ؾیؿتن  .قسُ ثبقسلبثل اتىب ًیع  اًساظُ گیطی ثِ گًَِ ای  ،وٌبض هطثٌَ ثَزى

ثِ ًِ تٌْب ًوی تَاى توبهی اَالٖبت هطثٌَ ثطای اذص تهویوبت التهبزی ضا  حؿبثساضی

بت ٖبضی اظ ذُبی اَالٖ ،ثلىِ ًوی تَاى اًتٓبض زاقت ثب ٍخَز لبثلیت اتىب زؾت آٍضز ؛

ثِ هٌَٓض اّساف  ،اَالٖبت ساضی زض زیسگبُاَالٖبت ؾیؿتن حؿبث .ساًساظُ گیطی ثبق

ٍیػگی اَالٖبت زض ّسف .گیطی ٍ وٌتطل هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطزتهوین 

تَاى آى زض تویع  ،ٍ زض ّسف وٌتط ل ّبی ًمس ، تَاى آى زض ترویي خطیبىگیطی تهوین

 ٍلَٔ ذُبی زاذلی ،تًبز ثیي اّساف .هی ثبقساظ ّن الساهبت هُلَة ٍ ًبهُلَة هسیط 

ذُبی زاذلی هی تَاًس ًبقی اظ ٖسم  .پصیط هی وٌسًب زضؾیؿتن حؿبثساضی ضا اختٌبة 

زًیبی  .ثبقس ًیع اًُجبق هسل ّبی ثِ وبض گطفتِ قسُ زض حؿبثساضی ثب هسل ّبی التهبزی 

ثب ؾبزُ ؾبظی  ،زض آى ؾٗی زاضًس  اىیه زًیبی ذُی اؾت وِ حؿبثساض ،حؿبثساضی

ثِ ًسضت پسیسُ ّبی هَخَز زض زًیبی ٍالٕ  ،وِزض حبلی  .سثِ اًساظُ گیطی ثپطزاظً ،ضٍاثٍ

حؿبثساضاى ضٍیسازّبی التهبزی ضا ثِ  .ضا هی تَاى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍاثٍ ذُی تكطیح وطز
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ضا ثِ نَضت ذُی ثب ّن تدویٕ  حؿبة ّب  ،نَضت ذُی زض حؿبة ّب اًجبقتِ هی وٌٌس

آى ّب زض هؿتْله  .گصاضًس ّبی هبلی ثِ ًوبیف هی ض نَضتوٌٌس ٍ ثِ نَضت ذُی ز هی

، 7 اًجبضُ ّبوٌٌس ٍ زض تؿْین ثْبء ثِ  ُ هیاظ ترهیم ؾیؿتوبتیه اؾتفبز ًوَزى زاضایی ّب،

ّبی  هحسٍزیت ،اظ ایي لجیل َئَ ّبییایي هَاضز ٍ ه .هسل ّبی ذُی ضا ثِ وبض هی گیطًس

هبًٕ هی ّوبى زالیلی اؾت وِ  زضٍالٕ .حؿبثساضی ثِ ٌَٖاى یه ؾیؿتن اَالٖبتی اؾت

گطچِ ایي .تٗییي اضظـ هُطح گطزز لبًًَوٌس قَز تب حؿبثساضی ثتَاًس ثِ ٌَٖاى یه ؾیؿتن

ب آگبّی اه وبّف زٌّس ؛زهٌسی اَالٖبت حؿبثساضی ضا ؾَهی تَاًٌس ثبلمَُ  ثِ ََض ذُبّب 

 .گطزز هی  ،كبىثبلفٗل قسًٕ اظ اظ ؾبذتبض آى ّب هبً

ی تسٍیي وٌٌسُ اؾتبًساضز ثِ ؾوت حؿبثساضی قبّس حطوت ًْبزّب ،زض ؾبل ّبی اذیط     

ایي . ّؿتینهٌستط ؾبذتي اَالٖبت ؾیؿتن حؿبثساضی زبًِ ثِ هٌَٓض ؾَفاضظـ ّبی هٌه

ؾَالی وِ ایي  .ثِ هٌٗبی توطوع ثیكتط ثط هسل تطاظًبهِ ای زض گعاضقگطی هبلی اؾتحطوت 

ّبی هٌهفبًِ زض جت اضظـ ث ،ؾبظز آى اؾت وِ تب چِ اًساظُ ثِ شّي هتجبزض هی ،ضًٍس

آیب هی تَاى ثِ اؾتٌبز آى وِ زض ؾیؿتن  .ٗىبؼ ثْتط اَالٖبت ووه هی وٌسثِ اً ،ؾیؿتن

اَالٖبت ثیكتطی گٌدبًسُ هی قَز آى ضا ثْیٌِ تط اظ ؾیؿتن هجتٌی ثط  ،هجتٌی ثط ثبظاض

 ؟هٗبهالت زاًؿت

ساضی ٍ ًمف ؾیؿتن حؿبثزض  اًٗىبؼ اَالٖبت چگًَگیاثتسا ثِ تكطیح  ،زض ایي همبلِ    

چگًَِ هفطٍيبت ؾبزُ  ىِایٌ ،ؾپؽ .آى زض ثِ ضٍظ ضؾبًی اًتٓبضات پطزاذتِ هی قَز

هَخت وٌٌسُ ای وِ حؿبثساضاى ثطای اًساظُ گیطی ضٍیسازّبی التهبزی ثِ وبض هی گیطًس 

آیب پیچیسُ قسُ هسل ّب ثب حفّ هفطٍيبت  ایٌىِ هی قَز ٍایدبز ذُب ّبی اًساضُ گیطی 

وِ ؾَال ثِ ایي  ،زض اًتْب ًیع .ز تحلیل لطاض هی گیطزَضه ،وه هی وٌسثِ وبّف ذُبّب و

پبؾد زازُ هی  ،ثطای اَالٖبت اؾت یدویٕ وٌٌسُ لَی تطآیب ثبظاض یب ؾیؿتن حؿبثساضی ت

 .قَز
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 و حسابذاری خطاها دیذگاه اطالعات .2

ض ضاثُِ ثب ّط گبُ اؾتفبزُ وٌٌسُ ز ،ظیطا..قسُ اؾتحؿبثساضی زض ثؿتط ٖسم اَویٌبى ظازُ 

ضٍیسازی ثب اثْبم هَاخِ ثبقس، ثطای ثِ ضٍظضؾبًی ثبٍضّبی ذَز ثِ زًجبل وؿت اَالٖبت اظ 

اًتمبل  ثطای گصاضیحؿبثساضی اظ ظثبى اضظق ،ثط اؾبؼ زیسگبُ اَالٖبت .ؾیؿتن اؾت آى

زض  .اؾت گیطًسُ ثِ زًجبل اضائِ اَالٖبت هفیس ثِ تهوین ایي ؾیؿتن .خَیساَالٖبت ثْطُ هی 

ٍ  ،زگصاضی هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیط ثطای لیوتوِ  وٌسفطاّن هی  ي ضاؾتب اضلبهیای

وبض گطفتِ ِ ٖولىطز هسیطاى ث یبثیّبیی تَلیس هی وٌس وِ ثِ ٌَٖاى ٍضٍزی  زض تبثٕ اضظ زازُ

ِ زٍ هٌَٓض هَضز اؾتفبزُ لطاض اَالٖبت ؾیؿتن حؿبثساضی ث ،ثیبًی خبهٕ تطثِ . ]6[ هی قَز

 .] [ ی تهوین گیطی ٍ زیگطی وٌتطلیى: گیطز  هی

 -هسل حبلت  ،ًكبى زازى ٖسم اَیٌبى هحیُی زض لبلت یه الگَ ثطای(   4 )6ؾبٍج

ثط اؾبؼ ایي هسل افطاز زض زًیبی ٍالٕ هی تَاًٌس تهویوبتی . ضا ثِ وبض گطفت  ٖول ٍ ًتیدِ

اتربش  قطوتگصاضی زض یه  توبقبی یه فیلن ٍ یب تهوین ثطای ؾطهبیِهبًٌس تهوین ثطای 

 بتَاى ث ًویزض زًیبی ًبهُوئي .ّط تهوین ًتبیح ٍ اثطاتی ضا ثطای تهوین گیطًسُ زاضز. وٌٌس

هی قَز ٍ ثِ تهوین حبلت ٍاضز هسل   ،اظ ایٌطٍ.لُٗیت اثطات ّط تهوین ضا تٗییي وطز

ًتبیح  ،وٌس تب ثب پیف ثیٌی قطایُی وِ هوىي اؾت زض آیٌسُ ضخ زّس گیطًسُ ووه هی

اظ َطیك ضا گیطًسُ  ثبٍض ذَز ثِ ضذساز ّط حبلت  تهوین.ز ضا تٗییي وٌستهوین ذَ

هَخت  ،زضیبفت اَالٖبت تَؾٍ تهوین گیطًسُ .ترهیم احتوبل ثِ آى ًكبى هی زّس

ثِ هٌَٓض ًوبیف اثط اَالٖبت ثط  .تغییط ثبٍضّبی اٍ ًؿجت ثِ ضذساز حبلت ّب هی قَز

ثیبى هی وٌس  ایي ًٓطیِ .گطززاؾتفبزُ هی ، (671 )ثیع ًٓطیِاظ  ،ثبٍضّبی تهوین گیطًسُ

 فطو  .ثبٍضّبی افطاز ضا تغییط زازُ  ٍ آى ضا ثِ ضٍظ هی ًوبیس ،چگًَِ ٍضٍز اَالٖبت خسیس

هی ثبقس ٍ زض ایي ضاؾتب   Aتهوین گیطًسُ  ٖاللوٌس ثِ پیف ثیٌی ضذساز ضٍیساز وٌیس 

ثبٍضّبی تهوین  ، pحتوبالتتبثٕ تَظیٕ ا. زض اذتیبض اٍ  لطاض هی گیطز yاَالٖبت خسیس 

هیعاى ثِ ضٍظ ضؾبًی ثبٍضّبی تهوین گیطًسُ ًؿجت ثِ ٍلَٔ  .گیطًسُ  ضا ًوبیف هی زّس

 .ًكبى زاز ،(671 )ثیع ًٓطیِتَاى ثب اؾتفبزُ اظ  ضا هیy ثٗس اظ زضیبفت اَالٖبت   Aضٍیساز 

 

 (1) رابطه
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ی ه،x  ،اؾتوِ تهوین گیطًسُ ٖاللوٌس ثِ پیف ثیٌی ٍلَٔ آى A اضظـ ضٍیساز 

ًیع   yاَالٖبت خسیس . اؾتثطذَضزاض  σ ٍ ٍاضیبًؽ μاظ تَظیٕ ًطهبل ثب هیبًگیي  وِثبقس

 ٍ ٍاضیبًؽ  xتَظیٕ ًطهبل ثب هیبًگیي زاضای 
 σ ضا هی تَاى ثِ (  )ضاثُِ ،زض ًتیدِ. اؾت

 :نَضت ظیط ًَقت

 

 

 

اضیبًؽ ٍ ، (y)زضیبفتی  اَالٖبتاًتٓبضات ثِ ضٍظ ضؾبًی قسُ ثِ  ،( ) ضاثُِثط اؾبؼ 

تَؾٍ  اگط اَالٖبت زضیبفتیثیبى زیگط   ثِ. ثؿتگی زاضز (μ)هیبًگیي لجلی اضظـ  آى ٍ

ثِ گًَِ ای پبییٌی ثطذَضزاض ثبقس  ًؿجی اَالٖبتی لبثل اتىب ٍ اظ ٍاضیبًؽ ،تهوین گیطًسُ

 ثِ اضظـ   ًؿجتاٍ  آًگبُ اًتٓبضات  ،وِ ثتَاًس اظ اثْبم ّبی پیف ضٍی تهوین گیطًسُ ثىبّس

ّط چِ اَالٖبت زضیبفت قسُ اظ ویفیت . زثِ ضٍظ هی قَ y اَالٖبتثِ اًساظُ  ،Aساز ضٍی

تهوین زض ثِ ضٍظ ضؾبًی اًتٓبضات  هی تَاًس  پبییي تطی ثطذَضزاض ثبقس ثِ هیعاى ووتطی

وبضثطز هفَْم فَق ضا زض اضتجبٌ ثب حؿبثساضی هی تَاى ثِ نَضت  .گصاض ثبقس گیطًسُ اثط

 .] [ ظیط ًوبیف زاز

فٗبلیت هی  rفطو وٌیس قطوتی ثِ هست ؾِ زٍضُ  ٍ زض یه ثبظاض وبهل ثب ًطخ ثْطُ 

ضا زض قطوت ؾطهبیِ  CF0>0–هجلغ   ،ؾطهبیِ گصاضاى زض ًمُِ قطٍٔ ثِ فٗبلیت. ًوبیس

ًمس ًبهُوئي ظیط زض ََل زٍضُ فٗبلیت قطوت ایدبز  هی  ّبی گصاضی هی ًوبیٌس ٍ خطیبى

 :گطزز 

 

 

 

 

 

 

 (2) رابطه

 

 

 

 (3) رابطه



  
 

6 

 

ًمس هَضز  ّبی اًتٓبض ضذساز خطیبى ،بى قطٍٔ ثِ فٗبلیت قطوتؾطهبیِ گصاضاى زض ظه

ثط  .زض قطوت ؾطهبیِ گصاضی هی ًوبیٌس  CF0ًیع ثِ هیعاى  ثِ ّویي زلیلاًتٓبض ضا زاضًس ٍ 

، ظهبىایي ی  زض اضّویي اؾبؼ اضظـ هَضز اًتٓبض ذُبّب ٍ ذبلم اضظـ فٗلی ؾطهبیِ گص

 :قَز ثِ زٍ زؾتِ تمؿین هی =t ی زض ظهبى ًمس آتى ّبی ذُبی پیف ثیٌی خطیب. نفط اؾت

  ،ایي ذُبًمس ّط زٍضُ زاضًس ٍ ؾطهبیِ گصاضاى ثطاؾبؼ  ى ّبیوِ اثط زائوی ثط خطیب گطٍّی

ًمس آتی تٗسیل هی وٌٌس ٍ زؾتِ ای زیگط وِ اثطی  ّبی اًتٓبضات ذَز ضا ًؿجت ثِ خطیبى

 .ثِ زٍضُ ّبی آتی ًوی ثبقٌسّوبى زٍضُ زاضًس ٍ لبثل تٗوین  ّبی ًمس هَلت ثط ضٍی خطیبى

هسل ثطای ؾبزگی  .ثِ ّویي زلیل ذُبّبی هَلت ّط زٍضُ ثب یىسیگط ّوجؿتگی ًساضًس

 ،تحمك ٍ ثِ هحى زاضزًوی  ًِمسی ضا پیف ذَز ًگ فطو هی قَز قطوت ّیچ خطیبى

ؾطهبیِ  اضظـ قطوت اظ زیس .ثیي ؾطهبیِ گصاضاى هی ًوبیس ثالفبنلِ السام ثِ تَظیٕ آى

 CF0  ٍ0–هكرم ٍ ثِ تطتیت  t=ٍ1=t 0ثی تفبٍت ًؿجت ثِ ضیؿه زض ظهبى  اىگصاض

ٍ  t=  یتٗییي اضظـ قطوت زض ظهبى ّب ،اهب ؾَال هُطح ثطای ؾطهبیِ گصاضاى.هی ثبقس

 =t ضا هكبّسُ هی وٌٌستحمك یبفتِ  ّبی ًمس ؾطهبیِ گصاضاى ثب گصقت ظهبى خطیبى .اؾت. 

 :قَزثِ نَضت ظیط تٗییي هی  t= هبى اضظـ قطوت زض ظ ،ثب فطو وبضایی ثبظاض

 

 

زض اَالٖبتی ضا  ،( )زض ضاثُِ تحمك یبفتِ ًمسّبی خوالت ذُبی هطثٌَ ثِ خطیبى 

ثِ زؾت هی  ،(671 )ثیع ًٓطیِضٍظ ضؾبًی ثبٍضّبی ؾطهبیِ گصاضاى ثب اؾتفبزُ اظ ِ ث خْت

زائوی زض ثٌبثطایي آى چِ اضظقیبثی ضا خصاة هی وٌس ٍاثؿتگی ثیي خوالت ذُبی .زّس

زض پیف ثیٌی ؾطهبیِ گصاضاى  ثِ ،آگبّی اظ خطیبى ًمسی زٍضُ اٍل.اؾتزٍضُ ّبی هرتلف 

ؾیؿتن حؿبثساضی ّن هی تَاًس اَالٖبت هطثٌَ  ،الجتِ .هی وٌس ووهآتی  خطیبى ّبی ًمس

اَالٖبت زض ؾیؿتن  .ثِ ذُبّب ضا ثِ ضٍقی هتفبٍت زضاذتیبض ؾطهبیِ گصاضاى لطاض زّس

زاضایی ّب  ،ثط اؾبؼ انل ثْبی توبم قسُ.زثجت هی قَلَاًیي قٌبذت ٌبی حؿبثساضی ثط هج

 (4)معادله  
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 اؾبؼتحهیل زض زفبتط ثجت ٍ ؾپؽ َی ٖوط هفیس ذَز ثط  همُٕثِ ثْبی تبضیری زض 

هیعاى ّعیٌِ ّبی اؾتْالن زض ّط  ،ثٌبثطایي.قًَسهؿتْله هی  ،الگَیی اظ پیف تٗییي قسُ

 اَالٖبت ،حؿبثساضی زض اًتْبی زٍضُ اٍلؾیؿتن . هی ثبقس δ زٍضُ هكرم ٍ ثطاثط ثب 

اضائِ هی ثِ ؾطهبیِ گصاضاى   A1=A0-δ1   ٍI=CF1-δ1ثطاثط ثب  ضا ثِ تطتیت اضظـ ٍ ؾَز

وِ ؾَز حؿبثساضی اَالٖبت هطثٌَ ثِ ذُب ضا ثِ هٌَٓض ،ًىتِ حبئط اّویت  آى اؾت  .وٌس

ثطذالف  گطچِ .زّسهی  زض اذتیبض ثبظاض لطاض ،تٗییي اضظـ قطوت تَؾٍ ؾطهبیِ گصاضاى

ثِ . اضظـ حؿبثساضی هٌٗىؽ وٌٌسُ اَالٖبتی زض هَضز خوالت ذُب ًوی ثبقس ،ؾَز

هَضز اًتٓبض  ّبی ًمس اضظـ زاضایی ّب ثط اؾبؼ خطیبى ،ٖجبضت زیگط زض ؾیؿتن حؿبثساضی

 خطیبىآى ثب تغییط اًتٓبضات ًؿجت ثِ اهب  ،زحهیل تٗییي ٍ زض ؾیؿتن ثجت هی قَزض تبضید ت

تفبٍت ثیي اضظـ ّبی .قَزضٍظ ضؾبًی ًوی ِ ث ،ّوگبم ثب اضظـ ّبی ثبظاض ،سّبی ًم

اضظـ فٗلی تغییط اًتٓبضات ًؿجت ثِ ؾَز ّبی آتی ثط  ثب، حؿبثساضی ٍ اضظـ ّبی ثبظاض

ًبم  4اضظـ فٗلی ؾَز ّبی ثبلیوبًسُ آتی ،ایي هفَْم.ثطاثط اؾت اؾبؼ اَالٖبت زض زؾتطؼ

 :پطزاظًس ظیط ثِ هحبؾجِ آى هی ضاثَُِطیك اظ ٍ  ( 44  ،0 فلتبم ٍ الؿَى)زاضز 

 

 

اضظـ ّبی ثبظاض  بًىتِ زض ذَض تَخِ آى اؾت وِ اضظـ ّبی حؿبثساضی ثِ ًسضت ث

قىلی هحبفِٓ وبضاًِ ثِ پطزاظـ اَالٖبت زض ؾیؿتن  ،لَاٖس قٌبذت ظیطا. زاضًسمبضى ت

 قًَسهی ٍازاض   بظاضتفبٍت ثِ ضیؿه زض ث ثی اىؾطهبیِ گصاض زض ًتیدِ ؛ سحؿبثساضی هی زّ

ٍاظ ایي اَالٖبت ثِ ظٖن  ىٌٌس، فِٓ وبضاًِ  حؿبثساضی ًهحسٍز ثِ اَالٖبت هحبذَز ضا  تب

 .ذَز خْت تٗییي اضظـ قطوت ثْطُ خَیٌس

 ، اظ اَالٖبت یىؿبًی اؾتفبزُ هی وٌٌس،ثطای اضظقیبثیؾیؿتن حؿبثساضی ٍ ثبظاض  ٍلتی

زض چٌیي ثبظاضی آى چِ  .ثبظاض زؾت یبفت هی تَاى اظ اضظـ ّبی حؿبثساضی ثِ اضظـ ّبی

 

 (5) رابطه
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 تَاًبیی آى زض اضائِ اَالٖبت زض هَضز ذُبّبوٌس ثط خؿتِ هی  ًمف اَالٖبت حؿبثساضی ضا

 .ثِ آى پطزاذتِ ًكسُ اؾت  ،وِ ثبیس ًمكی وِ زض همبالت حؿبثساضی آى چٌبى .ؾتا

حؿبثساضی  الٖبت ؾیؿتنثیف اظ اَ یاضظقیبثی ثِ اَالٖبت ِ هٌَٓضثبظاض ث چٌبًچِ

اضائِ   اگطچِ،.  اَالٖبت حؿبثساضی هكىل تط هی قَزتحلیل ًمف  ،زؾتطؾی زاقتِ ثبقس

ّوچٌبى  ،(671 )ثیع ًٓطیِثِ هٌَٓض ثِ ضٍظ ضؾبًی ثبٍضّب ثطاؾبؼ اَالٖبت زض هَضز ذُبّب 

وِ زض چٌیي  هی قَزؾَال هُطح ایي اهب  ؛ زاضای اّویت اؾت ثطای ؾیؿتن حؿبثساضی

نطف زض ثطزاقتي اَالٖبتی  آیب  .ثبیس قبهل چِ اَالٖبتی ثبقسحؿبثساضی قطایُی ؾیؿتن 

اَالٖبت ثبظاض ضا ًیع ثِ ٌَٖاى ثركی اظ ثبیس یب  وبفی اؾت؟زض هَضز هٗبهالت قطوت 

 .زض ازاهِ همبلِ ثِ ایي ؾَال پبؾد زازُ هی قَز؟قبهل قَز ،اَالٖبت ؾیؿتن حؿبثساضی

 اریو خطای حسابذ مذل های انذازه گیری. 3

ثب   حؿبثساضاى زضتالـ ذَز ثطای اًساظُ گیطی زضؾت ٍ هٌهفبًِ ٍالٗیت ّبی التهبزی 

توبهی پسیسُ ّب ثِ یىسیگط    اظ زیسگبُ فلؿفِ ثَزیؿن  .ثبقٌس چبلف ّبی اؾبؾی هَاخِ هی

اوؿیػى  ،تَاًس ثِ حیبت ذَز ازاهِ زّس ٌَاى هثبل اًؿبى ثسٍى اوؿیػى ًویثِ ٖ .ٍاثؿتِ اًس

افكبًی  ذبن  ٍ ذَضقیس ٍ حكطات ثطای گطزُتَلیس هی قَز ٍ آى ّب ًیع ثِ  تَؾٍ گیبّبى

لحبِ ًوَزى  قٌبذت وبهل یه پسیسُ ثسٍى  ،زض ًتیدِ .ایي فطایٌس ازاهِ زاضزٍ ًیبظ زاضًس 

 1 وِ هطظّبی حؿبثساضی هُطح هی قَز یؾَال اظ ایٌدب .ًیؿتپصیط  ؾبیط پسیسُ ّب اهىبى

آیب هطظّبی حؿبثساضی ثبیس  .ٍ چگًَِ ثبیس تٌٓین گطزز ستب ودب ثبیس ثبقزض یه ؾیؿتن 

هحسٍز ثِ قطوت ثبقس یب ثِ اًساظُ ای گؿتطـ یبثس وِ هؿبئل هحیُی ٍ یب اختوبٖی ضا ًیع 

ثطای پسیسُ ّب ثَزیؿن هُطح هی وٌس وِ ًوی تَاى فلؿفِ  ،زض وٌبض آى. ]0 [ زض ثط گیطز

  ،ثطایي اؾبؼ .ضا تكطیح ًوبیس ّب قطحی ضا یبفت وِ ثِ ََض وبهل ٍیػگی ّبی آى

ّن  ظثب هَضز اؾتفبزُ لطاض زّس؛ اهبگیطی پسیسُ ّب  ساضی ّط قبذهی ضا وِ ثطای اًساضُحؿبث

گًَِ ؾیؿتن حؿبثساضی وِ ثِ ثِ زؾتیبثی  ،اظ ایٌطٍ. ثپطزاظز آى ّب ًوی تَاًس ثِ قطح زلیك 

طزاظز ثِ نَضت ًؿجی ٍ هٌهفبًِ ٍ زضؾت ثِ اًساظُ گیطی ٍ ثجت پسیسُ ّب ثپ ،  قفبف ای
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ثِ ّویي زلیل اَالٖبت هَخَز زض ؾیؿتن حؿبثساضی ثب ذُبّبیی .حبنل هی قَز ،ًِ هُلك

ذُبّبیی وِ ثِ زلیل ٖسم اًُجبق هسل ّبی حؿبثساضی ثب ٍالٗیت ّبی التهبزی  .ّوطاُ اؾت

ثب حؿبثساضاى ّوَاضُ ثِ زًجبل آًٌس تب  .ٍاضز ؾیؿتن هی قَزثِ گًَِ ای اختٌبة ًبپصیط 

اظ  ،انالح ؾیؿتن ّبی حؿبثساضی ٍ اًُجبق ثیكتط هسل ّب ثب فٗبلیت ّبی التهبزی قطوت

ٍ ؾَزهٌسی آى ضا ثِ ٌَٖاى یه  ثىبٌّسهیعاى ذُبی هَخَز زض اَالٖبت حؿبثساضی 

ثِ حطوت حؿبثساضاى ثِ ؾوت  ّب هی تَاى اظ خولِ ایي تالـ.افعایف زٌّس یؾیؿتن اَالٖبت

یىی اظ هٌبفٕ ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت  ]1[. وطزٗبلیت اقبضُ ثطهجٌبی فثْبیبثی هفَْم 

ثٌبثطایي  .هحبؾجبت ثْبی توبم قسُ ضا ثْجَز هی زّس ،ایي اؾت وِ ثب اًٗىبؼ ؾبذتبض تَلیس

ّوگطایی ثیكتطی ثب  ،ثْبیی وِ تَؾٍ ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت هحبؾجِ هی قَز

انلی ایي ؾیؿتن ثطای هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ هتكىل ؾبذتبض  .هفَْم ثْبی التهبزی زاضز

آیب ثِ ضاؾتی ایي ضٍـ ثْبیبثی هَخت  .اؾت   یه ترهیم ثْبی زٍ هطحلِ ای ذُیاظ 

وبّف ذُبّبی حؿبثساضی زض هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ هی گطزز ؟ ذُبّبی هحبؾجبتی 

هجٌبی هفبّین  ثط .ثَزُ اؾت ] [ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت هَئَ تحمیمبت اذیط 

ثطٍ ضٍ ...ؾبذت یب ذطیس ٍ ،ّبی تَلیس ثطًبهِ اظ لجیلافطاز ثب تهویوبتی  چٌبًچِ ،التهبزی

ثب زضآهس  6 یب ثْبی تفبيلی 7 همبیؿِ قبذم ّبیی چَى ثْبی ًْبییثِ هی تَاًٌس  ،قًَس

تبثٕ  اٖتمبز زاضز وِٖلن التهبز  .ضٌّوَى قًَس  ثِ ؾوت تهوین ثْیٌِ  ثپطزاظًس ًٍْبیی 

هی تَاًس  ثْبی ّط ٍاحس ،تَلیس هیعاىهٌٗب وِ ثب افعایف  ِ ایيث .ذُی اؾت غیطثْبی تَلیس 

ثطای ثیبى زلیل تَلیس زض ،اغلتغیط ذُی ثَزى ضفتبض ثْبء  اظ ایي.افعایف ٍ یب وبّف یبثس

یب تَلیس چٌس هحهَل ثِ خبی یه هحهَل ( 4 نطفِ خَیی زض همیبؼ)حدوی هٗیي 

ذُی زض ًٓط گطفتِ    ثْبء تبثٕ ، زضحؿبثساضی .اؾتفبزُ هی قَز(  0 نطفِ خَیی زض زاهٌِ)

 گفتِایي  هی قَز ٍ هحبؾجِ ثْبی یىؿبى ثطای ولیِ هحهَالت تَلیسی ذَز قبّسی ثط

ّبی هَضز اؾتفبزُ زض هحبؾجِ ثْبء ثب هفبّین التهبزی ثِ ًبچبض ؾیؿتن  ٖسم تُبثك هسل .اؾت

طای پبؾد ثِ ؾَالی وِ زض ثبال هُطح ث .وطزُ اؾت زضًٍیحؿبثساضی ضا زچبض ذُبّبی 

 .]1[قطایٍ ظیط ضا زض ًٓط ثگیطیس  ،یسگطز
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قسُ ًكبى زازُ  qثطزاض  ثبوِ حدن آى ّب  تَلیس هی وٌس، قطوتی چٌس هحهَل هرتلف  ضا

 اًجبضُ. اؾتفبزُ هی وٌس f، g  ٍhغیط هؿتمین  اًجبضُ ثْبیؾِ  قطوت اظ زض ایي ضاؾتب، .اؾت

 ،هحهَالت. ثِ وبض هی گیطز qضا خْت تَلیس هحهَالت زض حدن   x1  ٍx5زٍ ًْبزُ  fی

ثِ وبض گطفتِ قسُ  فٌبٍضیضا ثِ نَضت ذُی هَضز اؾتفبزُ لطاض هی زٌّس ٍ  اًجبضُهٌبثٕ ایي 

ًیع  g اًجبضُ ثْبی .اؾت ثِ هحهَالت  ثْبثطای ترهیم    هحطوی( A1) اًجبضُزض ایي 

  ،اًجبضُایي .ٍاؾُِ اؾت اًجبضُ ثْبییه  ،h ثْبیاًجبضُ اهب  .هی ثبقس f اًجبضُ ثْبیهكبثِ 

ثب ثِ  ،سًزیگط هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیط اًجبضُ ثْبیوِ زض زٍ ضا  x5  ٍx6ًْبزُ ّبی 

 ،زیگط اًجبضُ یًیع ّوبًٌس زٍ  اًجبضُهٌبثٕ ایي . وٌستَلیس هی   ،x3  ٍx4وبضگیطی ًْبزُ ّبی 

كبى زٌّسُ فطایٌس تجسیل ًْبزُ ّب ثِ ً f ،g  ٍhتَاثٕ  .ثِ نَضت ذُی ههطف هی قَز

زؾتوعز  ثْبی ،غیط هؿتمین ثْبیهحهَالت ٖالٍُ ثط ؾْن ثطی اظ  .ؾتبًسُ ّب هی ثبقٌس

اظ  ،طوتحدن تَلیس ثْیٌِ ثطای ق .ثِ نَضت ذُی ههطف هی وٌٌسّن هؿتمین ٍ هَاز ضا 

ت ّبیی قطوت ثطای تَلیس ثب هحسٍزی .ظیط حبنل هی قَز َطیك وویٌِ وطزى تبثٕ ثْبی

زیگط  اًجبضُ ی ًوی تَاًس ًْبزُ ثطای زٍ h ی اًجبضُثیف اظ ْطفیت  :هَاخِ اؾت اظ خولِ 

 .ًوی تَاًس هحهَل تَلیس وٌس g  ٍf اًجبضُ یثیف اظ ْطفیت زٍ  ، فطاّن آٍضز ٍ زیگط

 

 

 

 

 

ی ثْبی ًْبی .اؾت 1 ثْبی ًْبیی قبذهی ثطای اذص تهویوبت هطثٌَ ثِ افعایف حدن تَلیس

 ثب حبنل يطةهحهَل  ّط ٍاحسٍ هَاز ثِ اظای  ززؾتوع ثْبیتَاى اظ خوٕ ضا هی 

زض هیعاى  وٌٌسوِ ثطای تَلیس هحهَل ایدبز هحسٍزیت هی  هٌبثٗی   ّبی ؾبیِ ای لیوت

] 

s.t: 

 

 

) 
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لیوت ّبی ؾبیِ ای هیعاى تغییط  .ثِ زؾت آٍضز ،هٌبثٕ الظم ثطای تَلیس یه ٍاحس هحهَل

ثِ ثیبى . ]6[ زض ٖبهل هحسٍزیت ًكبى هی زٌّس زض تبثٕ ثْبء ضاثِ اظای یه ٍاحس تغییط

زض ًمُِ ثْیٌِ تَلیس هی ثبقٌس ٍ ثِ    ّبی ؾبیِ ای ًكبى زٌّسُ يطائت الگطاًػ زیگط لیوت

ثْبی ًْبیی تبثٕ تَلیس ًكبى زازُ قسُ زض  .قًَس ثِ ّویي ًبم ذَاًسُ هیّویي زلیل اغلت 

 :قَزثِ نَضت ظیط هحبؾجِ هی  ،(7) ضاثُِ

 

ضاثُِ ًكبى هی  ایي .(( 6)ضاثُِ  )ثب ّن ّؿتٌس  ی هحهَالت زاضای ضاثُِ ذُیثْبی ًْبی

ایي هعیت ) اؾتتَلیس ّوعهبى هحهَالت ثطای قطوت زاضای هعیت التهبزی  زّس وِ

 اًجبضُ یهطثٌَ ثِ  ثْبی  ،قبیبى شوط اؾت(. خَیی زض زاهٌِ ًبهیسُ هی قَز  اغلت نطفِ

 f  ٍg اًجبضُ ییك يطائت الگطاًػ هطثٌَ ثِ زٍ ثِ نَضت غیط هؿتمین ٍ اظ َط hٍاؾُِ 

اظ آًدب وِ يطائت الگطاًػ هطثٌَ  .زضهحبؾجبت ثْبی ًْبیی هحهَالت هٌَٓضقسُ اؾت

تغییط   f،g ٍhلعٍهبً ثبثت ًیؿتٌس ٍ ثب تَخِ ثِ حدن تَلیس ٍ قىل تَاثٕ  اًجبضُ ّبی ثْب ثِ 

 پیكیي هحبؾجبت  .ًوی ثبقٌس ، ثْبی ًْبیی هطثٌَ ثِ هحهَالت ًیع تَاثٕ ذُییبثٌس هی

ثِ هٌَٓض ثطضؾی هیعاى ذُبّبی .اظ هٌٓط التهبزی ثَزثْبی تَلیس ٍ ثْبی ًْبیی ًكبى زٌّسُ 

قبیؿتِ اؾت وِ  ،ًبقی اظ زٍ ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت ٍ ثْبیبثی ؾٌتی زضًٍی

زض ؾیؿتن  .هَضز همبیؿِ لطاض گیطز ،هحبؾجبت ایي زٍ ؾیؿتن ثب هفبّین التهبزی شوطقسُ

ثط اؾبؼ هحطوی وِ ًكبى زٌّسُ هیعاى  ،h ی اًجبضُ ثْبیاثتسا  ،ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت

ترهیم زازُ  f ٍg یاًجبضُ ثْبثِ نَضت ذُی ثِ زٍ ٍ اؾت  اًجبضُههبضف هٌبثٕ ایي 

ثب اؾتفبزُ اظ يطائت ذُی ثِ هَئَ  ،زیگط ًیع اًجبضُ یاًجبقتِ  زٍ  ثْبیؾپؽ  ؛قَز هی

ثِ نَضت ظیط ًوبیف زازُ  ،هحبؾجبت ایي ؾیؿتن .سترهیم هی یبث(  هَالتهح) 7 ثْب

 :هی قَز 
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ؾبذتبض هحبؾجبت ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت هكبثِ  وِ زیسُ هی قَز (  ) ضاثُِزض 

زلیمبً  ،تَلیس یه ٍاحس ايبفی اظ هحهَل هؿتمین ثْبی. ز هی ثبقسّوتبی التهبزی ذَ

ًیع ثط اؾبؼ يطایت  f ٍg اًجبضُ ّبیهطثٌَ ثِ  ثْبیٍ اؾت  ّوبًٌس  هحبؾجبت التهبزی

زض ؾبذتبض  ،هحبؾجِتٌْب تفبٍت زٍ قیَُ  .ذُی ثِ هحهَالت ترهیم زازُ هی قَز

چطا وِ يطائت الگطاًػ زض  .غیط هؿتمین هی ثبقس اًجبضُ ّبی ثْبیيطائت ترهیم 

ثط هجٌبی فٗبلیت ایي  ذُی ًوی ثبقٌس اهب زض ؾیؿتن ثْبیبثیلعٍهب ًهحبؾجبت التهبزی 

 ًَّٔط اظ قسُ ثْبی ًْبیی توبهی ٍاحس ّبی تَلیسٍ ثط ّویي اؾبؼ  يطائت ذُی ّؿتٌس

ولیِ هحبؾجبت زض ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی  ،ثِ ٖجبضت زیگط .هحهَل هكبثِ یىسیگط اؾت

ثِ ًسضت پسیسُ ّب اظ ضفتبض  ،یه زًیبی ٍالٗی زض وِ زض حبلی.اؾتفٗبلیت ثِ نَضت ذُی 

ضفتبض ثْبی ٍاحس ّبی تَلیس قسُ ثِ گًَِ ای ثبقس وِ ثب  ،ثٌبثطایي اگط .تجٗیت هی وٌٌس ذُی

ثِ ٖجبضت زیگط زاضای ثبظزُ افعایكی ًؿجت ثِ همیبؼ ) تَلیس وبّف یبثسؾُح افعایف 
آى گبُ ایي ؾیؿتن  ثْبی ًْبیی ّط ٍاحس تَلیس قسُ اظ هحهَل ضا ثیف اظ ٍالٕ  ،(ثبقٌس 6 

ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت ثِ ٌَٖاى ثْجَزی زض هحبؾجِ  .بلٗىؽهحبؾجِ هی وٌس ٍ ث

تحمیك  ؛ ّطچٌس،زض قطوت ّبی چٌسهحهَلی هُطح گطزیس  ِ ٍیػُثْبی توبم قسُ ث

زض  .اًدبم ًكستن ثْبیبثی ؾٌتی چٌساًی زض هَضز ثْجَز نحت هحبؾجبت ًؿجت ثِ ؾیؿ

هؿتمین ثِ  غیط ثْبیثطای ترهیم  ٍاحسی اًجبضُ ثْبؾیؿتن ثْبیبثی ؾٌتی اظ یه  ،همبیؿِ

. چَى ؾبٖبت وبض هؿتمین اؾتفبزُ هی وٌس   تفبزُ اظ هحطن ّبی حدوی هحهَالت ثب اؾ

 :هحبؾجبت هطثٌَ ثِ ثْبی ًْبیی ّط هحهَل زض ایي ؾیؿتن ثِ قطح ظیط هی ثبقس

 

 

یي زض ا. هی تَاى تفبٍت زض ثْبی ًْبیی هحهَالت ضا ًكبى زاز ،هتغیط زٍثب اؾتفبزُ اظ 

غیط  ثْبیؾبٖبت وبض هؿتمین تٌْب ٖبهلی اؾت وِ هی تَاًس تفبٍت زض ترهیم  ،ؾیؿتن

ثْبی ًْبیی یي هطثٕ اًحطافبت اظ گهیبً ثب ثِ وبضگیطی . هؿتمین ثِ هحهَالت ضا تَخیح وٌس
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 .ؾٌدیسُ هی قَزؾیؿتن حؿبثساضی زضًٍی تَاى ایي زٍ ؾیؿتن ضا زض وبّف ذُبی  ،ٍالٗی

تطویت ثطذی زضیبفتٌس ؾیؿتن ثْبیبثی ؾٌتی ثطای ( 446 )وطیؿتٌؿي ٍ زهؿىی 

ثِ  .زثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت زاضٖولىطز ثْتطی ًؿجت ثِ ؾیؿتن پیچیسُ تط  ،4 هحهَالت

ؾیؿتن زیگط  ، یه ؾیؿتن ٍ ثطای ثطذی زیگط ،ثطای ثطذی هحهَالت ،ثیبًی ولی تط

ییي وطز وساهیه ثطًسُ تٗ زض هفبیؿِ ایي زٍ ؾیؿتن ًوی تَاىز ٍ ٖولىطز ثْتطی زاض

اظ  ثْبیبثی  وِ زض هَضز ٖولىطز ایي زٍؾیؿتن یخسای اظ تحلیل .اؾتٍوساهیه ثبظًسُ 

ثِ تحلیل ٖولىطز ایي زٍ ؾیؿتن ثْبیبثی ًیع  ( 44 )10، زاتبض ٍ گَپتبقسهٌٓط ضیبيی اًدبم 

 ، 1ییيذُبی تٗ. آى ّب ؾِ ًَٔ ذُب ضا زض هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ هٗطفی ًوَزًس .پطزاذتٌس

ثِ  ،غیط هؿتمین ثْبیوبضگیطی هحطن اقتجبُ زض ترهیم ِ وِ زض اثط ثاؾت ذُبیی 

زضیه 11 دٌؽًبقی اظ تدویٕ فٗبلیت ّبی ًبّو ، 1ذُبی تدویٕ ؛ؾیؿتن تحویل هی قَز 

ٍ ذُبی اًساضُ گیطی  اؾتثط هجٌبی هحطوی یىؿبى  ثْبثِ هَئَ ٍ ترهیم آى  اًجبضُ ثْب
زضؾت هحطن اؾتفبزُ قسُ  مساضٍ  تٗییي ه ثْبی اًجبضُ ّبزض اثط ًبتَاًی زض قٌبؾبیی  ، 1

ّط چٌس وِ هوىي  ،ثِ وبضگیطی ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت. ]7[ َی زٍضُ ضخ هی زّس

ّن ثِ تدویٕ ووتط ٍ ّن ثِ تٗییي ضٍاثٍ ٖلت ٍ  اًجبضُ ّبی ثْباؾت اظ َطیك افعایف تٗساز 

اهب هی تَاًس ذُبی اًساظُ گیطی ضا  ،هٌدط قَزثْب قٌبؾبیی هحطن ّبی  هٗلَلی ثْتط خْت

فی ًفؿِ  ثْبوِ تٗطیف  ،ایي ذُب ثِ ذهَل زض هَالٗی تكسیس هی گطزز .ًیع افعایف زّس

ضاُ اًساظی هبقیي آالت زض یه  ثْبی گیطی  اًساظُ ،ثِ ٌَٖاى هثبل .ثب اثْبهبتی هَاخِ اؾت

ل یبفتِ ثِ فٗبلیت ّبی هطثٌَ تَؾٍ وبضوٌبى هرتلف اظ قطوت ًیبظهٌس تٗییي ظهبى اذتهب

 .هٌْسؾبى َطاحی فطایٌس ٍ هحهَل هی ثبقس ،هترههبى وٌتطل ویفیت ،خولِ ؾطپطؾتبى

خوٕ  ،قطوت ایي اَالٖبت ضا ثِ ََض هٗوَل ثِ ضٍـ پطؾف ًبهِ ٍ یب ههبحجِ اظ پطؾٌل

وبضوٌبى ًبچبض ثبقٌس هیعاى افعایف یبثس ٍ  اًجبضُ ّبی ثْبحبل اگط تٗساز . وٌسآٍضی هی 

ٌَ هرتلف ٍ یب فٗبلیت ّبی خعئی تط تٗییي وٌٌس ثب  بى اذتهبنی ضا ثطای ضاُ اًساظی ذُظه

ایي  .قَزپیچیسُ تط هی  ثْبی ّط اًجبضُتٗییي  هكىالت ثیكتطی هَاخِ هی گطزًس ٍ زض ًتیدِ

ز زاضای ذَ ،زض حبلیؿت وِ خوٕ آٍضی اَالٖبت ثِ زٍ َطیك پطؾف ًبهِ ٍ  ههبحجِ 

هُبلٗبت ضٍاًكٌبؾی ًكبى زازُ اؾت ّط  .اؾتهحسٍزیت ّبی شاتی ٍ ذُبی اًساظُ گیطی 
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چِ  ضٍیساز ّب  ثِ ظیط َجمبت ثیكتطی تمؿین قًَس افطاز ثب نحت ووتطی تٗساز زفٗبت 

هیعاى پیچیسگی ٍْبیف  ،ی تط قًَسئّط چِ فٗبلیت ّب خع. ضذساز آى ضا ثِ یبز هی آٍضًس

ثیكتطی هی شٌّی افطاز ضا زضگیط پطزاظـ ّبی يوي آى وِ ي پیچیسگی ثیكتط هی قَزٍ ای

 .] [وبّس هی  ًیعاظ ٍيَح ایي پطزاظـ ّب   ،ًوبیس

تٗبهل ٍخَز زاضز ثیي اًَأ هرتلف ذُب زض هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ  ،َاضززض وٌبض ایي ه

عایف وىي اؾت ؾطخوٕ ذُبّب افه ،ثِ گًَِ ای وِ ثب وبّف ذُبی تٗییي ٍ یب تدویٕ؛

ثب پیبزُ تهَض هی وٌس  ،ثِ زلیل ٖسم اقطاف ثِ ثْبی ٍالٗی هحهَل،قطوت اگطچِ .یبثس

هَخَز زض ؾیؿتن حؿبثساضی  زضًٍیؾبظی ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت هیعاى ذُبّبی 

ثب قجیِ ؾبظی ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی  ، (006 ) 1 َّن الثطٍ ٍ ٍى .ضا وبّف زازُ اؾت

آى ّب زض ایي قجیِ ؾبظی تٗساز . ویك تط ٖولىطز ایي ؾیؿتن پطزاذتٌسفٗبلیت ثِ تحلیل ٖ

ضا ثب  اًجبضُ ّبایي  ثْبیٍ  ٌسضا زض ًٓط گطفت 16فٗبلیت یاًجبضُ ثْبٍ  17هٌجٕ یاًجبضُ ثْبظیبزی 

هحممیي زض .  ترهیم زازًس ثْب ٍ هسل ّبی ذُی ثِ هَئَ ثْباؾتفبزُ اظ هحطن ّبی 

ًتبیح . پطزاذتٌس ثْب هٌجٕ ٍ فٗبلیت ٍ هحطن ّبی اًجبضُ ّبی قجیِ ؾبظی ذَز ثِ تغییط تٗساز

وِ ثیي ذُبّب تٗبهل  زّسًكبى هی  ،( 44 ) هكبثِ یبفتِ ّبی  زاتبض ٍ گَپتبتحلیل آى ّب 

ّویكِ  ، ذُبّبثْجَز ؾیؿتن حؿبثساضی ٍ وبّف ثطذی اظ وِ  قىلیثِ  ؛ٍخَز زاضز

 ]7[ .قَزوبّف ذُبی ولی هحبؾجبتی ًوی  هَخت 

ٖالٍُ ثط آًىِ تالـ هی وٌس اَالٖبت  ،تن اَالٖبتیؿثساضی ثِ ٌَٖاى یه ؾیحؿب

ثطآى اؾت تب وبضوٌبى  ،هفیسی ضا ثِ هٌَٓض اذص تهوین زض اذتیبض ؾطهبیِ گصاضاى لطاض زّس

هرتلف قطوت  ثیي زاٍیطضٍاثٍ   ،ثطای هثبل .ثِ اًدبم ضفتبض ثْیٌِ تكَیك وٌسًیع قطوت ضا 

زٍایطی وِ ثِ تَلیس هحهَل هی پطزاظًس ثركی اظ  هی قَزفطو  .اظ خولِ ایي هَاضز اؾت

ضا تٌْب زض  هبثمیتَلیسات ذَز ضا زض اظای وؿت ؾَز ثِ ذبضج اظ قطوت هی فطٍقٌس ٍ 

ثِ زٍایط   ،قَزوِ ثِ ٍؾیلِ ؾیؿتن ثْبیبثی اًساظُ گیطی هی ،تَلیسٍالٗی ثطاثط زضیبفت ثْبی 

ثط حؿت هیعاى ؾَز اوتؿبثی هَضز  ،تٖولىطز زٍایط زضقطو .زیگط ٍاگصاض هی وٌٌس

گط چِ احتوبالً هَخت افعایف  ،تَؾٍ زٍایط ااذص تهویوبت ًبوبض .اضظیبثی لطاض هی گیطز



  
 

15 

 

حبل ثبیس زیس وِ  .ضا زضپی زاضز زض ؾُح قطوت  افعایف ّعیٌِ ّب ؾَز زایطُ هی قَز اهب 

 ،طیك اذص تهویوبت ًبوبضاتب  ّط زایطُ اظ َ قَزتب چِ اًساظُ هی تَاًس هبًٕ ؾیؿتن ثْبیبثی 

 ،زضیبفتٌس( 001 )زهؿىی ٍ وطیؿتٌؿي .ّعیٌِ ّبی ذَز ضا ثِ ؾبیط زٍایط هٌتمل وٌس

ؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی  ،ٌّگبهی وِ هحهَالت ثبظزُ ی ثبثتی ًؿجت ثِ همیبؼ تَلیس زاضًس

هحهَالت  وِ اهب ٌّگبهی .طززگفٗبلیت هی تَاًس هَخت اذس تهویوبت وبضا زض قطوت 

ثِ ٖجبضت زیگطی ثبظزُ آى ّب ؛ثبظزُ افعایكی یب وبّكی زاقتِ ثبقٌس  ،ؿجت ثِ همیبؼ تَلیسً

ًؿجت ثِ همیبؼ تَلیس ثبثت ًجبقس ایي فطنت ثطای زٍایط ایدبز هی گطزز تب اظ َطیك اؾتفبزُ 

 قَزؾیؿتن ثْبیبثی ثط هجٌبی فٗبلیت هَخت هی  .ًبوبضا اظ هٌبثٕ ثطای ذَز وؿت ؾَز ًوبیٌس

ثِ . قَزثِ ؾبیط زٍایط هٌتمل  ،ٌِ اؾتفبزُ ًبوبضا اظ هٌبثٕ اظ هدطای ترهیم ّعیٌِ ّبتب ّعی

ثطای تَلیس ضا زّس هٌبثٕ ثب وبضایی ثیكتط   طتیت وِ ؾیؿتن ثِ زٍایط اخبظُ هیایي ت

هحهَالتی وِ ثِ هٌَٓض وؿت ؾَز ثِ ذبضج اظ قطوت فطٍذتِ هی قَز ٍ  هٌبثٕ ثب وبضایی 

 .هَضز اؾتفبزُ لطاض زٌّس ،حهَالتی وِ ثِ زٍایط زیگط هٌتمل هی قَزثطای تَلیس ه ضا ووتط

هبًٕ  تَاًبیی چٌساًی ًساضز تب ثِ ٖجبضتی زٍایط ثِ هسیطیت هٌبثٕ هی پطزاظًس ٍ ؾیؿتن ثْبیبثی 

 هَئَ ثْبثِ ضا  اًجبضُ ّباًجبقتِ زض ثْبیتٌْب  ،ؾیؿتن. قَزاظ ٍلَٔ چٌیي ضفتبض ًبوبضایی 

ِ ث ،هی وِ احتوبل ٍلَٔ چٌیي ضفتبضی زض هحیٍ ٍخَز زاضزٌّگب .ترهیم هی زّس

 ،ایي قطایٍزض  .وبضگیطی ؾیؿتن ّبی ثْبیبثی ؾبزُ تط  وبضایی ثیكتطی ضا ثِ ّوطاُ زاضز

ثط ثب فطو آى وِ ّعیٌِ ّب ًبچبضًس  ،ّبی ثیكتط ثِ زٍایط زیگطزٍایط ثِ هٌَٓض اًتمبل ّعیٌِ 

ًیطٍی وبض ثیكتطی ضا ثطای تَلیس هحهَالت  ،سٌؾبٖبت ًیطٍی وبض ترهیم هی یبث هجٌبی

ٖولىطز ثْتطی زض  ،زض ایي نَضت ؾیؿتن ثْبیبثی .سٌهطثٌَ ثِ زٍایط زیگط اذتهبل زّ

اظ  (.001  ،وطیؿتٌؿي ٍ زهؿىی)هحسٍز وطزى ًبوبضایی  ًیطٍی وبض ذَاّس زاقت 

ثؿتگی ثِ  ،ایي وِ وساهیه اظ زٍ ؾیؿتن ثْبیبثی ٖولىطز ثْتطی زاضًس ،زیسگبُ وٌتطلی

 ] [ .زض هحسٍز وطزى ًبوبضایی ّب زاضز ّب  تَاى آى

حؿبثساضی تهَیطی اظ ٍافٗیت ّبی التهبزی ضخ زازُ زض قطوت ضا  ،ذالنِ ثِ ََض

. وِ قبهل هتغیطّبی ظیبزی اؾتثْطُ هی گیطز ًكبى هی زّس ٍ زض ایي ضاؾتب اظ هسل ّبیی 



  
 

16 

 

ؾبظی هسل ّبی التهبزی هی ظًس  ، زؾت ثِ ؾبزُؾیؿتن اَالٖبتیحؿبثساضی ثِ ٌَٖاى یه 

 ّب هی تَاًٌسایي ذُب .ی زضًٍی زضؾیؿتن حؿبثساضی ًساضزّبوِ ًتیدِ ای ثِ خع ایدبز ذُب

اظ  ،زض وٌبض ایي ّسف .ثىبٌّساظ هفیس ثَزى اَالٖبت حؿبثساضی ثِ هٌَٓض اذص تهوین 

ثْیٌِ ًیع  ًدبم الساماَالٖبت حؿبثساضی ثِ هٌَٓض اّساف وٌتطلی ٍ ایدبز اًگیعُ خْت ا

ؾیؿتن حؿبثساضی ثبیس هبًٕ اظ ضذساز ضفتبضّبی غیط  ،ثط اؾبؼ ایي ّسف .زقَ اؾتفبزُ هی

اظ  ،ثْیٌِ زض قطوت گطزز  ٍ ثِ ّویي زلیل ثِ ًٓط هی ضؾس هسل ّبی حؿبثساضی ؾبزُ تط

ذُبّبی زضًٍی تب ظهبًی . ثطذَضزاضًسؿجت ثِ هسل ّبی خسیستط تَاًبیی وٌتطلی ثیكتطی ً

ًوی تَاًٌس ؾَزهٌسی اَالٖبت  ،ثِ ؾبذتبض آى ّب قٌبذت ٍخَز زاقتِ ثبقسوِ ًؿجت 

 ،تَخِ ثِ ًمف وٌتطلی اَالٖبت حؿبثساضی ،زض ایي نَضت .حؿبثساضی ضا وبّف زٌّس

 .زیؿتوی ثب اّساف چٌس هٌَٓضُ هی قَحؿبثساضی ثِ ٌَٖاى ؾ ثْجَز ٖولىطزهَخت 

 ؟ معامله محور یا بازار محورسیستم حسابذاری . 4

 .لطاض زاضزؾیؿتن حؿبثساضی ثِ ََض ؾٌتی ثط پبیِ انل ثْبی توبم قسُ ٍ لَاٖس قٌبذت 

تِ هی تَاًٌس اظ فیلتط تحمك یبف ّبی ًمس خطیبىاَالٖبت تبضیری یب  زض ایي ؾیؿتن تٌْب

الالم تْٗسی  ،ّط چٌس زض ؾیؿتن حؿبثساضی ؾٌتی. ت وٌٌسزضیبفقٌبذت گصضٍ هدَظ ثجت 

ثط هحَضیت ضٍیسازّبی  اهب ایي الالم ذَز؛ًس ًیع ثجت هی قًَس وِ ًگطقی ضٍ ثِ خلَ زاض

زاضایی ّب زض ایي ؾیؿتن ثط هجٌبی ثْبی تبضیری زض ظهبى تحهیل ثجت ٍ  .هی ثبقٌستبضیری 

هؿتْله هی  ،زٍضُ اؾتفبزُ َی ،تٗییي هی قَز ّویي ًمُِثط اؾبؼ الگَیی وِ زض 

 .س تغییط یبثسهی تَاً ،هتمبٖس وٌٌسُزض نَضت ٍخَز قَاّس  نطفبً،الگَی اؾتْالن.گطزًس

ضًٍس ضٍ ثِ ضقسی ثطای خبیگعیٌی اضظـ ّبی تبضیری ثب اضظـ ّبی  ،زض ؾبل ّبی اذیط

ّسف  .هكبّسُ قسُ اؾت ،زاضایی ّب گصاضیاضظق زض (اضظـ ّبی خبضی ثبظاض )هٌهفبًِ 

ائِ ّسف آى اضٍ  حؿبثساضی تٌْب هٌجٕ اَالٖبتی زض ثبظاضاگط ایي حطوت آى اؾت وِ 

ؾیؿتن  زضٍى ٍضٍز اضظـ ّبی هٌهفبًِ ثِ ،اؾت ّب اَالٖبت ثِ هٌَٓض اضظقیبثی قطوت

ایي ؾَال هُطح هی قَز اهب . هی تَاًس ٖولىطز آى ضا ثطای حهَل ایي ّسف ثْجَز زّس

آیب ؾیؿتن حؿبثساضی ثبیس اَالٖبت ؾبیط هٌبثٕ حبيط زض  ،هٌبثٕ اَالٖبتی هتٗسز ٍخَزثب وِ 
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ٍ ثِ ایي زض ؾیؿتن ثجت ٍ پطزاظـ وٌس ضا  ّب آى ،ثب تغییط لَاًیي قٌبذت ثبظاض ضا هكبّسُ ٍ

ٍ یب آًىِ تٌْب قبهل ؟ بتی اضظـ ّبی تبضیری ضا وبّف زّسهحتَای اَالٖ ،تطتیت

ثب اَالٖبت ؾبیط هٌبثٕ ضا اَالٖبت تبضیری  ثبظاض اخبظُ زّس تبثِ  اَالٖبت تبضیری ثبقس ٍ

ضا ًؿجت ثِ  اظ اَالٖبت ثساضاى هی تَاًٌس تدویٕ ثْتطیآیب حؿب ،ثِ ثیبى زیگط ؟تدویٕ وٌس

اَالٖبت ثِ ؾیؿتن حؿبثساضی ثِ اَالٖبت تبضیری ثب لُٗیت ٍ ؟ اضائِ زٌّس فٗبالى ثبظاض

ثطای تحلیل  .ن ثِ اَالٖبت ثبظاض زؾتطؾی زاضًسفٗبالى ثبظاض ّ .ذُب زؾتطؾی زاضز ثبثبظاض 

 :قطایٍ ظیط ضا زض ًٓط ثگیطز ،هؿبلِ ثبال

ایي اثْبم اظ زٍ خعء . ّوطاُ اؾت شاتی ثب ٖسم اَویٌبى ،اضظـ قطوت زض ثبظاضَاضُ ّو

هطثٌَ ثِ  ،ثركی اظ ایي اثْبم هطثٌَ ثِ َٖاهل زاذلی ٍ ثركی زیگط .تكىیل هی قَز

  .اؾتاظ قطوت  ثیطٍىَٖاهل 

ًیبظهٌس  ،افطاز ثطای تدسیسًٓط زض ثبٍضّبی ذَز ًؿجت ثِ اضظـ قطوت ،ثِ ٖجبضت زیگط 

ّوبى ٖسم اَویٌبى ّبی هَخَز زضهحیٍ  ،خوالت ذُب .ثبقٌس َالٔ اظ خوالت ذُب هیا

ّط چِ یه ؾیؿتن اَالٖبتی تَاى ثیكتطی زض وبّف اثْبم ّبی پیف ضٍی ؾطهبیِ  .اؾت

 ثِ زضؾتی ،ثط آى اؾت وِ ؾیؿتن حؿبثساضیفطو  .ؾَزهٌستط اؾت ،گصاضاى زاقتِ ثبقس

ٍ ثِ ثبظاض ( اَالٖبت تبضیری )هكبّسُ  ضا ل قطوتهی تَاًس ذُبّبی هطثٌَ ثِ َٖاهل زاذ

ثٌبثطایي . اهب اَالٖبت هطثٌَ ثِ ثبظاض ضا ثِ ّوطاُ ذُب هی تَاًس هكبّسُ ًوبیس .وٌسگعاضـ 

 .ثیٌٌس هیاَالٖبت ظیط ضا  ،قطوت ٍ حؿبثطؾبى آى

 

 

اظ اضظـ هَضز اًتٓبض ضا ثط اؾبؼ قطوت ٍ حؿبثساضاًف تٌْب هی تَاًٌس یه گعاضـ 

تْیِ ٍ زض اذتیبض ثبظاض لطاض  ،سقٌبذت اخبظُ قٌبؾبیی آى ضا هی زّٖبتی وِ لَاًیي اَال

 گعیٌِ.بٌ ثب قىل لَاًیي قٌبذت ٍ گعاضقگطی قطوت ٍخَز زاضززٍ گعیٌِ زض اضتج .زٌّس

 

 

 (11) رابطه
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هسل اَالٖبت تبضیری اؾت وِ ثِ قطوت اخبظُ هی زّس تٌْب اَالٖبت هطثٌَ ثِ  ،اٍل

، هسلی اؾت ٍم، ثِ وبض گیطز ٍ گعیٌِ زVH ،تٗییي اضظـ َٖاهل زاذل قطوت ضا ثِ هٌَٓض

اظ قطوت ضا ثب  ثیطٍىوِ زض آى لَاًیي قٌبذت ثطای حؿبثساضاى اهىبى تدویٕ َٖاهل 

اضظـ  ،زض ایي ضٍـ .وٌسفطاّن هی ، VF ،اَالٖبت تبضیری خْت تٗییي اضظـ قطوت

، گصاضیزٍ ضٍـ اضظقزض ّط یه اظ  .ّبی ثبظاض ثِ زضٍى ؾیؿتن حؿبثساضی ضاُ هی یبثٌس

تطؼ ٍ ثِ نَضت ظیط تٗییي هی اضظـ قطوت ضا ثب تَخِ ثِ اَالٖبت زض زؾ اىحؿبثساض

 . 1سوٌٌ

 

 

تَاًس ذُبی هطثٌَ  ؾیؿتن حؿبثساضی هی ،ٖبت تبضیریزض نَضت ثِ وبضگیطی اَال  

  ،ایي .زض اذتیبض ثبظاض لطاض زّس ،ثِ زضؾتی ٍ ثِ هٌَٓض تٗییي اضظـ ضا  ثِ َٖاهل زاذلی 

اگط اضظـ قطوت تٌْب هٌٗىؽ  ،ثِ ٖجبضت زیگط .هعیت اَالٖبتی ؾیؿتن حؿبثساضی اؾت

اهب  .یه ؾیؿتن هجتٌی ثط هٗبهالت ذَاّس ثَز ،حؿبثساضیآى گبُ ؾیؿتن  ؛ثبقس yAوٌٌسُ 

ثب حبيط زض ثبظاض زض نَضتی وِ لَاًیي قٌبذت اخبظُ هٌَٓض ًوَزى اَالٖبت ؾبیط هٌبثٕ 

 هكبّسُ قسُ زض  ذُبیؾیؿتن حؿبثساضی ثب تَخِ ثِ هیعاى  ،ثسّس ضا اَالٖبت تبضیری

ثِ ثیبى . وٌس  ّبی تبضیری هی ي اَالٖبت ثب زازُالسام ثِ تدویٕ ای ،ؾبیط هٌبثٕاظ اَالٖبت 

زض هكبّسُ نحیح تط اَالٖبت ثبظاض ثیكتط  ،تَاًبیی قطوت ٍ حؿبثطؾبى آىّط چِ  ،زیگط

ولیِ هتغیطّبی  .یؿتن حؿبثساضی ثجت هی گطزًسایي اَالٖبت ثِ هیعاى ثیكتطی زض ؾ ،ثبقس

 :هی ثبقٌس ،ثِ قطح ظیطزاضای تَظیٕ ًطهبل  ،تهبزفی

 

 

 

 

 

 (12) رابطه
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 ًیبظهٌس ٍخَز ؾیؿتن حؿبثساضی 0 یب ثبظاض هحَض ثَزى14هٗبهالت هحَض ثَزى تحلیل 

اظ زیس  .تْیِ قس( 001 )  یپط ٍ ٍیٌؿٌتاؾىایي هٗیبض ثط اؾبؼ زیسگبُ . اؾت یه هٗیبض

اَالٖبت ، یٌٗی؛ ثیبى نبزلبًِ آى زاضزثِ ٍیػگی ثؿتگی ویفیت اَالٖبت  ،اىایي پػٍّكگط

ثط هجٌبی  .ًوبیف زّس هی تَاًس ،(ٍالٗیت التهبزی) اًساظُ آى چِ ضا وِ ازٖب هی وٌس تب چِ

تَاى اَالٖبت زض تَيیح اضظـ  ،یه تفؿیط ایي زیسگبُ  ،( 44 )چبضچَة فلتبم ٍ الؿَى 

اضظـ ّبی ثبظاض  ّط چِ تفبٍت اضظـ ّبی حؿبثساضی ثبٓط، اظ ایي هٌ   .اؾت ّبی ثبظاض

آى اؾت اهب فطو پٌْبى زض ایي هٗیبض   .اضخح تط اؾت حؿبثساضی  تنؿآى ؾی ،ووتط ثبقس

بتی هَخَز ثِ ؾبیط هٌبثٕ اَالٖ  ،ثٌبثطایي. حؿبثساضی تٌْب هٌجٕ اَالٖبتی هی ثبقسوِ ؾیؿتن 

ثب  ،ضاى ؾیؿتن حؿبثساضی هجتٌی ثط ثبظاض ًیعثؿیبضی اظ َطفسا .زض ثبظاض تَخْی ًكسُ اؾت

ثسیْی اؾت وِ زض . اؾتفبزُ اظ ّویي قبذم ثِ اضظیبثی زٍ ؾیؿتن حؿبثساضی هی پطزاظًس

ّبی ثبظاض  ًؿجت ثِ ؾیؿتن ثْبی توبم قسُ  اضظـهجتٌی ثط ایي اضظیبثی ؾیؿتن حؿبثساضی 

 ]6[. بًسهی گٌداَالٖبت ثیكتطی ضا زض ذَز ؾیؿتن، آى؛ ظیطا اضخح اؾت 

زض  تَاًبیی آى ،اهب آى چِ وِ ًجبیس زض اضظیبثی یه ؾیؿتن حؿبثساضی اظ ًٓط زٍض قَز

ثط . هحهَل ًْبیی ایي تهویوبت اؾت اضظـ ٍ گیطًسگبى اضائِ اَالٖبت هفیس ثِ تهوین

تب چِ اًساظُ ثِ آگبّی زٌّسگی  ؾیؿتن ّبی حؿبثساضی ثبیس ثط هجٌبی آى وِ ،ایي اؾبؼ

آگبّی زٌّسگی لیوت تحت تبثیط زٍ  .اضظیبثی قًَس ،ووه هی وٌٌسظاض ؾْبم زض ثب لیوت

اذتیبض  زض 1 هحطهبًِؾبیط هٌبثٕ هَخَز زض ثبظاض تب چِ اًساظُ اَالٖبت  ،اٍل.ٖبهل اؾت

 ،ٌس ٍ زٍمٍ ٖسم اَویٌبى ّبی پیف ضٍی آًبى ضا وبّف هی زّگصاضًس  ؾطهبیِ گصاضاى هی

 .  ؾبیط هٌبثٕ هَخَز زض ثبظاض زاضًساظ وؿت اَالٖبت تب چِ اًساظُ توبیل ثِ  ؾطهبیِ گصاضاى

وؿبًی ّؿتٌس وِ توبیلی ثِ وؿت  ،  هٗبهلِ گطاى اذالل گط  ،ؾطهبیِ گصاضاى ًبآگبُ

هبًٕ  ،ِ گطاى اذالل گطهٗبهل. ًساضًس( هحطهبًِاَالٖبت )اَالٖبت اظ هٌبثٕ هَخَز زض ثبظاض 

ٍ آگبّی  هَخَز ضا هٌٗىؽ وٌٌس بهی اَالٖبتس وِ لیوت ّب زض ثبظاض توًقَ اظ آى هی

ى اذالل گط ّط چِ تٗساز ؾطهبیِ گصاضا (.ّبی تٗبزلی لیوت)س ٌزاقتِ ثبق 7 زٌّسگی وبهل

تَاى ووتطی زض ثطزاقتي اثْبهبت هٌبثٕ اَالٖبتی هَخَز زض ثبظاض  ٍ یب ّط چِ زض ثبظاض ثیكتط
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طی ثطذَضزاض هی بّی زٌّسگی ووتاظ آگ لیوت ّب ،س ٍی ؾطهبیِ گصاضاى زاقتِ ثبقپیف ض

 .قًَس

ؾطهبیِ گصاضاى زض ثبظاض ثِ هٌَٓض تٗییي اضظـ قطوت اظ ؾِ ًَٔ اَالٖبت اؾتفبزُ هی 

اَالٖبتی وِ تَؾٍ  ،زٍم ،حؿبثساضی قسُ زض گعاضـ ّبی الٖبت هٌٗىؽاَ ،اٍل .وٌٌس

پیف اظ  گصاضاى ؾطهبیِ .لیوت ّبی هَخَز زض ثبظاض ،ؾَمٍ  (yE)ؾبیط هٌبثٕ اضائِ هی قَز 

ًیع  آى ّب ثِ اَالٖبت ثبظاض  .هی وٌٌسهُبلِٗ حؿبثساضی ضا  ّبی گعاضـ،هٗبهلِ ًدبما

زض ًٓط گطفتي  تٗییي اضظـ قطوت ضا ثبزض  َٖاهل اثْبم ثیطًٍی ٍ هی تَاًٌس اضًسزؾتطؾی ز

ذُبی هكبّسُ اَالٖبت ثبظاض . هكبّسُ ًوبیٌس (هرتم ثِ ذَز)ذُبی قرهی  احتوبل

ؾطهبیِ گصاضاى  .اظ تَظیٕ یىؿبًی ثطذَضزاض اؾت اهب ل اظّن،، هؿتمثطای ؾطهبیِ گصاضاى

ؾْبم  هطثٌَ ثِ لیوت ثِ اَالٖبت ،ٍ اَالٖبت ثبظاض حؿبثساضیٖالٍُ ثط هكبّسُ گعاضـ 

تَاى ثِ  هكبّسات ؾطهبیِ گصاضاى ضا هی ،ِزض ًتید .ًیع زؾتطؾی زاضًس هٗبهلِ هَضز قطوت

 :نَضت ظیط ًكبى زاز 

 

 

ٖبتی هَخَز زض ثبظاض زض وبّف ٖسم اَویٌبى ّبی پیف ضٍی ّط چِ ؾْن هٌبثٕ اَال

، وِ اظ توبیل هی قًَسؾطهبیِ گصاضاى ثب ضیؿه ثیكتطی هَاخِ  ،ؾطهبیِ گصاضاى ووتط ثبقس

هی  ،ٍ اًدبم هٗبهالت آضیتطاغی( ؾبیط هٌبثٕ اَالٖبتی) هحطهبًِ آًبى ثطای وؿت اَالٖبت

  .زقَ لیوت ّبی هَخَز زض ثبظاض هی یایي اهط هَخت وبّف لسضت آگبّی زٌّسگ .وبّس

 هؿتمل اظ هْبضت ، هحَض هٗبهالتِ قسُ زضؾیؿتن حؿبثساضی اضظـ ّبی اضائ

اضظـ ّبی هَخَز زض  زض حبلی وِ. ّبی ثبظاض هی ثبقس اًساظُ گیطی اضظـ حؿبثساضاى زض

بظاض گیطی اضظـ ّبی ث زض هكبّسُ ٍ اًساظُ آى ّبثِ تَاًبیی  ،هحَض ؾیؿتن حؿبثساضی ثبظاض

 

 

 (14) طهراب
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ثِ ذُبی  ،آگبّی زٌّسگی اضظـ ّبی حؿبثساضی زض ایي ؾیؿتن ،ثٌبثطایي .ٍاثؿتِ اؾت

AU (هكبّسُ 
 σ )ثؿتگی زاضز ،اَالٖبت ثبظاض. 

حبلتی  ،اٍل  .زٍ حبلت زض ًٓط گطفتِ هی قَز ،ثِ هٌَٓض اضظیبثی زٍ ؾیؿتن حؿبثساضی

ؾت ٍ لیوت ّب ا ثبالالل گط تٗساز ؾطهبیِ گصاضاى اذ وِ ٖسم اَویٌبى هَخَز زض ثبظاض ٍ یب

ی اگط زض حؿبثساضاى حت ،زضایي قطایٍ .اظ آگبّی زٌّسگی چٌساًی ثطذَضزاض ًوی ثبقس

هی تَاًٌس ثب گٌدبًسى اَالٖبت ثبظاض زض  ،هْبضت ثبالیی ًساقتِ ثبقٌسهكبّسُ اَالٖبت ثبظاض 

طایٌس تٗییي ُ زض فسی ضا ثطای ؾطهبیِ گصاضاى خْت اؾتفبزاَالٖبت هفی ،یضابثسؾیؿتن حؿ

اَالٖبت  ؾیؿتن هجتٌی ثط  ،( )زض ثستطیي حبلت ثٌبثطایي . ٌساضظـ فطاّن وٌ

   .اضظقی ثطاثط ثب اَالٖبت ؾیؿتن ثْبی توبم قسُ ذَاّس زاقت ثبظاض 

  

حبلتی وِ هٌبثٕ اَالٖبتی هَخَز زض ثبظاض هی تَاًٌس ثِ هیعاى ظیبزی اثْبم ّبی پیف  ،زٍم

آى ّب توبیل ثیكتطی ثِ وؿت اَالٖبت  ،زض ًتیدِ .گصاضاى ضا وبّف زٌّسضٍی ؾطهبیِ 

تٗساز ؾطهبیِ گصاضاى اذالل گط ًیع ، وِ يوي آى .ٌس زاقت تطاغ ذَاّیٍ اًدبم آضثهحطهبًِ 

زض ایي  .بّی زٌّسگی ثبالیی ثطذَضزاضًسٍ لیوت ّب اظ آگ اؾت زض ثبظاض وبّف یبفتِ

ثِ ثیبى . ًمكی هىول ٍ وٌتطل وٌٌسُ هی ثبقس ،ظاضًمف اَالٖبت حؿبثساضی زض ثب ،نَضت

هَخَز زض ثبظاض ضا وٌتطل  هی هحتَای اَالٖبتی ؾبیط هٌبثٕ  ،اَالٖبت حؿبثساضی ،زیگط

اًتٓبض ثط آى اؾت وِ ؾیؿتن حؿبثساضی هجتٌی ثط ثْبی توبم قسُ ٖولىطز ثْتطی  وٌس ٍ

  .اضی هجتٌی ثط ثبظاض زاقتِ ثبقسًؿجت ثِ ؾیؿتن حؿبثس

ثِ  ،وِ حطوت ثِ ؾوت اضظـ ّبی هٌهفبًِاْْبض زاقت  ًوی تَاى ثِ ََض لُٕ ،ثطایيثٌب

هٌس تَخِ ًیبظ ،تٗییي ؾیؿتن ثْیٌِ حؿبثساضی .هٌٗبی تحمك ثْتط اّساف حؿبثساضی اؾت

تغییط لَاًیي قٌبذت ٍ ثجت اَالٖبت ثبظاض زض  ،زض ثطذی هَالٕ. ثیكتط ثِ خعئیبت اؾت

ثبظاض  ،یگطز ٍ زض هَالٕ زاَالٖبت حؿبثساضی هی قَ ؿتن حؿبثساضی هَخت ؾَزهٌسیؾی

آى اؾت وِ  ،آى چِ  ثبیس ثِ ذبَط ؾپطز. ٖولىطز ثْتطی زاضز ،زض تدویٕ اَالٖبت

 
 (15) رابطه
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ًجبیس ایي ًىتِ ،ي اؾتبًساضزّب ٍ تٗییي ضٍیِ ّبحؿبثساضی تٌْب هٌجٕ اَالٖبتی ًیؿت ٍ زض تسٍی

 .ضا اظ ًٓط زٍض زاقت

 خالصه.5

یؿتن حؿبثساضی اظ ظثبى اضظقیبثی ثِ هٌَٓض اًتمبل اَالٖبت ؾ ،اظ زیسگبُ اَالٖبت

آى چِ ًمف ؾیؿتن حؿبثساضی ضا ثطخؿتِ هی ًوبیس تَاى  ،زض ایي زیسگبُ .اؾتفبزُ هی وٌس

اًساظُ گیطی  اضظـ ٍ ًِ زض هَضز ثبٍضّبآى زض اضائِ اَالٖبت ثِ هٌَٓض ثِ ضٍظ ضؾبًی 

ایي  .ی ؾیؿتن ّبی حؿبثساضی زاضًسًمف هْوی زض اضظیبث ثیطًٍیذُبّبی  .اؾت اضظـ

زض ؾیؿتن حؿبثساضی هی  قسُ ذُبّب ًكبى زٌّسُ  هیعاى یبزگیطی اظ اَالٖبت هٌٗىؽ

ّط . اؾت( 671 )ثیع ًٓطیِس وِ یىی اظ ٌٖبنط هْن زض ثِ ضٍظ ضؾبًی ثبٍضّب ثط اؾبؼ ٌثبق

هَخت  ،هحسٍزیت ّبی اثعاضّبی اًساظُ گیطی هَضز اؾتفبزُ زض ؾیؿتن حؿبثساضی ،چٌس

ّویكِ زض ؾیؿتن ثبلی  ،ذُبّبایي ثطذی اظ  .هی گطزز (ؾیؿتوبتیه) زضًٍیثطٍظ ذُبّبی 

 یه زًیبی ،زًیبی حؿبثساضی .هبًٌس ٍ ثطذی زیگط زض زٍضُ ّبی ثٗس اظ ثیي هی ضًٍس هی

وِ زًیبی ٍالٕ ثِ ًسضت لبثل ذُی زض حبلی . اؾت وٌٌسُ اظ هفطٍيبت ؾبزُذُی ٍ پط

زاهٌِ ٍ نطفِ خَیی زض همیبؼ،  ی چَى نطفِ خَیی زضیُ ّباؾت ٍ ٍخَز پسیسؾبظی 

تب ظهبًی وِ  ظیطا .ثؿیبض هْن اؾتذُبّب ثٌبثطایي قٌبذت ؾبذتبض  .ؾتا قبّسی ثط ایي ازٖب

ثط ،  ثی آى وِ هی تَاى آثبض آى ضا هٗىَؼ ًوَز ،ٖلت ذُب زض اًساضُ گیطی هكرم ثبقس

 .ی ٍاضز قَزهفیس ثَزى اَالٖبت زض ؾیؿتن حؿبثساضی  ذسقِ ا

 اَالٖبتی ًوی ثبقس، ثؿیبض حبئع اّویت ایٌىِ حؿبثساضی تٌْب هٌجٕ ،اظ هٌٓط اَالٖبت

هَخت هی قَز تب ّوگبى ثط ایي ثبٍض ثبقٌس وِ تغییط لَاًیي  ،ٖسم تَخِ ثِ ایي ًىتِ .اؾت

هفیس ثَزى آى ضا ثِ ٌَٖاى یه هٌجٕ  ،قٌبذت ٍ ثجت اضظـ ّبی ثبظاض زض ؾیؿتن حؿبثساضی

ٍخَز هٌبثٕ اَالٖبتی زیگط زض وٌبض هٌجٕ اَالٖبتی  ،وِ زض حبلی .بتی افعایف هی زّساَالٖ

ًؿجت ثِ ؾیؿتن گبّی اٍلبت ؾیؿتن حؿبثساضی هجتٌی ثط هٗبهالت ضا  ،حؿبثساضی

 . ؾبظز تط هی ساضی هجتٌی ثط ثبظاض ثْیٌِحؿبث
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