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 1خودکار سبک موسیقی با استفاده روش انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی  بندیدسته

 2محمد عسگری، 1وحید نجفی*

 vahidnajafi7@gmail.com؛دانشگاهصداوسیمادانشکدهفنیومهندسیرسانه،،کارشناسیارشد1

 asgarimohammed@gmail.com؛دانشکدهفنیومهندسیرسانه،دانشگاهصداوسیما،دانشیار2

 
 

 چكیده

دسته روشخودکار ارائهیک مقاله این برهدف مبتنی انتخابویژگی اساسروش بر موسیقی، بندیسبک

و4،طنین3،تنصدا2هایشدتاست.بدینمنظور،چهارنوعویژگیکهعبارتندازویژگی(CFS)همبستگی

هاییکهبیشترینتمایزرابین،ویژگیCFSاستخراجکردیم.سپسبااستفادهازروشانتخابویژگی5ریتم

–  Kو6اشینبردارپشتیبانهایمبندکردندانتخابشدند.درمرحلهبعدبااستفادهازدستههاایجادمیسبک

آمدهپرداختیم.نتایجبدستGTZANهایمجموعهدادهبندیسبکبهدسته(KNN)7نزدیکترینهمسایه

انتخابویژگی نشانداد،استفادهازروش گذشته کارهای با مقایسه در مطالعه این هایوویژگیCFSدر

.بندیخودکارسبکموسیقیکمککندسیستمدستهتواندبهبهبوددقتاستخراجشدهدراینمقاله،می

 

 کلمات کلیدی 
انتخابدسته موسیقی؛ سبک بندی

پشتیبان؛ بردار ماشین -Kویژگی؛
زدیکترینهمسایهن



 مقدمه  -1

هایجدیددربهاشتراکگذاریموسیقیدیجیتال،دسترسیبابهبوددانشوپیشرفت.کندموسیقینقشمهمیدرسرگرمیهایانسانیایفامی
.پایگاهدادههایبزرگکهترکیبیازدادههایآنالوگترمیمشدهومحتوایجدید[1]بهموسیقیبهطورقابلتوجهیافزایشیافتهاست

یک نیازمند پیش از بیش وهستند درجستجوهاوجستارهایمحتوایی هستندکه محتوا تحلیل و تشریح برای اعتماد قابل و ابزارسریع

پیشرفتسختدسترسی قرارگیرند. استفاده تعاملیمورد نرمهای و ازمجموعهدادهافزار استفاده اثراتمهمیدر بازیابیافزار عظیمدر های
هایآنهادرهابرایکمکبهپیشرفتعلمیتوسعهدادهشدهاندهموارهیکیازکاربردزمانیکهرایانهاز(داشتهاست.MIR)8اطالعاتموسیقی

بازیابیاطالعاتمربوطبهموسیقیبودهاست.
گذاریکندکهدرطراحیسیستمهایشانبرچسبایناستکهقطعاتموسیقیرابهصورتخودکاربراساسسبکMIRیکیازاهداف



 
1Correlation-based feature selection 
2Intensity 
3Pitch 
4Timbre 
5Rhythm 
6Support Vector Machine 
7K-Nearest Neighbor 

      8Music Information Retrieval 

T
-1

0
3
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MIRبافت11صوتی،دینامیک،هارمونی10،طنین9مبتنیبرمحتواکاربرددارد.سبکدرموسیقیبهروشیویژهدربهکارگیریملودی،ریتم،
تواناظهارداشتکهیآفرینشاثرآگاهیداشت.مییدورهوفرماشارهداردوبرایدرککاملآنبایدازنقشوکارکردموسیقیدرجامعه

کنند.ازاینروعواملمحتواییوفنیبندیمیهارادریکگروهدستههایمشترکیدارندکهآنعاتمنتسببهیکسبکخاص،ویژگیقط
تعیینسبکموسیقیدارند.مهمترینشاخصه البتهناکافی(در )و بسیارمهم تشخیصسبکنقشی و12،سازبندیهایموسیقاییدر ریتم ،

روشهای.دراینزمینه[2]شوندمربوطمی14وتنصدا13آهنگهایفیزیکیوادراکیطنین،ضرببهترتیببهویژگیهارمونیهستندکه

ازروشدراند.گرفتهیادگیریماشینبانظارتوبدوننظارتموردعالقهمحققانقرار استفادهKNNوSVMهایبانظارتاینمقاله،ما
 کنیم.می

 برخی کارهای گذشته  -2

بهراد،نکناستفادهمی16وبدوننظارت15هایبانظارتبندکهازدستهی،عملکردمطالعات[4]وکاتالتپوهمکاران[3]دورایسامیوهمکاران

برایCFS،[3]ودورایسامیوهمکاران[5]عالوهبراین،درروشپیشنهادیکافودواورتییزآررویود.کننطورجداگانهبایکدیگرمقایسهمی

هایمختلفپیشنهادشده،زانتاکیسوبرایارزیابیعملکردمجموعهویژگیکند.هایمربوطهراانتخابمیژگیکاهشابعاداستفادهشدهووی

هایحوزهیهایموسیقیازویژگبندیسبکبرایدسته[6]باهولیانهایطنین،ریتموتنصداراانتخابکردند.،مجموعهویژگی[2]کوک

ویژگی17زمان فرکانسو است.درمطالعه19CNNوSVMبندهایودسته18هایحوزه همکاراناستفادهکرده و فولزیل روشی[7]ای در

ازدستهقتروشپیشنهادیرانسبتبهدسته،د20LSTMوSVMبندترکیبییبااستفادهازدودسته بندهابهتنهاییبندیتوسطهرکدام

همچنینکالمراموردبررسیقراردادند.بندیموسیقیخالصوموسیقیبادستهSVMبندیبااستفادهازدسته[8]زووهمکارانافزایشدادند.

پاتیلودهد.ها،دقتبیشتریرابهدستمیبنددرمقایسهباسایردستهSVMبندینشاندادکهدسته[9]لیموهمکاراننتایجآزمایشات

نزدیکترینهمسایگی Kوروش(SVM)هایماشینبردارپشتیبانبندایبااستفادهازضرایبکپسترالمبتنیبرمعیارملودستهنیماددرمقاله

.[10]بندیکردندرادستهGTZANسبکموسیقیپایگاهداده10

 چهارچوب کلی -3

هاییادگیریماشینیمختلفوتکنیکهابندیسبکموسیقیدارایروشهاینسبتامشابهیهستندکهشاملدادهبیشترروشهایدسته

دهد.دراینبندیسبکموسیقیرانشانمیروندکلییکسیستمدسته1شوند.شکلجاممیپیاندرهستندوبهصورتچندینمرحلهپی





 
9Rhythm 
10Timbre 
11Harmony 
12Instrumentation 
13Beat 
14Pitch 
15Supervised 
16Unsupervised 
17Time Domain Features 
18Frequency Domain Features 
19Convolutional Neural Networks 
20Long Short-Term Memory 
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هایمرتبطبااستخراجویژگیهستند.بلوک)ج(مربوطبههای)ب(مربوطبهپردازشهای)الف(بهمجموعهدادهاشارهدارند.بلوکشکلبلوک

دهد.ارزیابیرانشانمیفرایندیادگیریماشیناستوبلوک)د(عملیات



 بندی خودکار سبک موسیقی روند کلی یک سیستم دسته -1شكل 

 SVMبند دسته -4

بندییکبرایدسته21شوندکهازتئورییادگیریآماری(ازروشهاییادگیریبانظارتمحسوبمیSVMsماشینهایبردارپشتیبان)

توانددریکفضایباابعادباالمیسازدکهمی22بهاینصورتاستکهیکیاچندابرصفحهSVMاساسکارکنند.مجموعهدادهاستفادهمی

هایینفاصلهازدادهآل،بایدابرصفحهبابیشتربندیمورداستفادهقرارگیرد.واضحاستکهبرایرسیدنبهجداسازیایدهبرایمسائلدسته

گردد.ازطرفیمسئلهاصلیجداسازیدریکفضایکمترمی24بزرگترمنجربهخطایتعمیم23آموزشتمامکالسهایموجودرابیابیم.حاشیه

هایموردنظربرایجداسازیدراینفضابهطورخطیقابلتفکیکنیستند.بهافتدکهمجموعهشودکهاغلباتفاقمیباابعادمحدودبیانمی

شوند.کهاحتماالدرآنفضاجداسازیآسانتراستنگاشتمیهایفضایاصلیبهفضاییباابعادباالترهمینعلتیکرویکردایناستکهداده

بندیسبکموسیقیبدستهاموفقیتبسیارزیادیدردستهSVM.شوداستفادهمیSVM[11]بندیبرایآموزشدسته25SMOالگوریتم

 .[8,9,12]اندبندانتخابکردهرابهعنواندستهSMOاند.بنابراین،مطالعاتمختلفآورده

 KNNبند دسته -5

هارابراساسبندیاست.ایدهاینروشایناستکهبهسادگیدادهنزدیکترینهمسایهیکیازسادهترینروشهایدسته-Kبندیروشدسته

فاصلهازهای.فاصلهبینتمامنقاطدریکمجموعهدادهبااستفادهازمعیاردکنشباهتهایاحتمالیداخلکالسهایمختلف،جداسازیمی

شود.باتوجهبهاینفاصلهها،ماتریسفاصلهبینتمامجفتنقاطممکن،درمجموعهدادهمحاسبهمی26یاماهاالنوبیسیقبیلفاصلهاقلیدس

گیرد.یهاموردتجزیهوتحلیلقرارمنزدیکترینهمسایه)نقاطداده(درمیانمجموعهداده-Kسپسبرایتعیینبرچسبکالس،شودساختهمی

 شود.میاشداشتهباشدتخصیصدادهدادههمسایهKدرنهایتدادهموردنظربهکالسیکهبیشترینفراوانیرادربین

 
21Statistical learning 
22Hyperplane 
23 Margin 
24 Generalization Error 
25 Sequential Minimal Optimization 
26 Mahalanobis 
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(برایحداقلکردنباتعداددادگان )درمقایسهبزرگK.انتخابهاصورتمیپذیردآموزشیونیزتعدادآنگانباتوجهبهتوزیعدادKانتخاب

تواندبهانتخابدادگانبهاندازهیکافینزدیکبهدادهیآزمونمنجرشودکوچکمیKیغیربیزینمناسباستوانتخاببنددستهاحتمال

برایK=1نشاندادهشدهاستکهانتخاب[13]مطالعهکاوروهمکاران.دردهدکهتخمیندقیقتریازاحتمالپسیندستههارانتیجهمی

هاKهاکمتراست،بهاحتمالخطایکمتریدرمقایسهباسایرایآنیدروندستهایدادگانازتمامفاصلههایبیندستهمواردیکهفاصله

.انجامدمی

 روش پیشنهادی  -6

هایسیگنالصوتیموسیقیاستکهبهنوعیبازتابکنندهسبکهایمعناداروفشردهازاولینقدمدرطراحیاینسامانهاستخراجویژگی

هایپیشپردازش،نظیرتکنیکپیشنهادنمودیم.راهایطنینصدا،ریتم،تنصداوشدتمختلفموسیقیباشند.بههمینمنظورویژگی

بندیموسیقیانتخابکنند.گامبعدیدردسته،یکمجموعهدادهبهتررابرایمراحلبعدیپردازشفراهممی27هایاستخراجویژگیتکنیک

کند.بنابراینازتمامربطاست،همچنیناینامربهکاهشابعاددادهکمکمیاست.هدفاینمرحلهحذفاطالعاتزائد،نویزیوبی28ویژگی

تواندباامتحانشود.اینامرحتیمینتخابمیبندیدارداایکهبهتریندقترادردستههاییکهدرمرحلهاولاستخراجشد،مجموعهویژگی

انتخابویژگیهامحققشودویااینکهباروشهایخودکارانجامشود.دراینمقالهبااستفادهازروشهایممکنازویژگیکردنتمامترکیب

CFSکنیم.هاییکهعملکردبهتریدارندراانتخابمی،ویژگی

توانیمموسیقیرابااستفادهازشود.سرانجاممیبندیموسیقیآمادهمیهایسطحباالترینظیردستهیبرایپردازشپسازاینمراحل،خروج

بندیبهطورمستقیمتحتتاثیرآنچهکهدرهریکازاینمراحلاتفاقبندیکنیم.دقتدستهاطالعاتبهدستآمدهدرمراحلباالدسته

است.می مطاافتد این دستهدر برای داده10بندیلعه، مجموعه موسیقی دستهGTZANسبک هستهSVMوKNNبندهایاز تابع با

استفادهکردیم. Weka[14]سازیسیستمموردنظراینمطالعهازابزاراستفادهکردیم.همچنینبرایشبیه29ایچندجمله

 مجموعه داده -1. 6

میالدیجمعآوریشد.براینشان2001تا2000بندیسبکموسیقیدرسالهایمجموعهدادهتوسطزانتاکیسوکوکبرایدستهاین

هایشخصی،رادیووضبطمیکروفوناست.مجموعهCDدادنحالتهایمختلفضبطموسیقی،اینمجموعهشاملمنابعمختلفازجمله

سبکهستند.بهعبارتیهرسبک10قطعهموسیقیدر1000ثانیهاست.این30هطولهرکدامقطعهموسیقیاستک1000دادهشامل

است.دربررسیهایWAVوفرمتHz22050بیتیمونوبافرکانسنمونهبرداری16قطعهموسیقیاستکههرقطعهموسیقی،100شامل

بندیسبکموسیقیتادرصدکارهایانجامشدهدرزمینهدسته23کهکهتوسطاسترومرویاینمجموعهدادهصورتگرفتنشاندادهشد

 .[15]سالبررسیصورتگرفتهتوسطوی،رویاینمجموعهدادهانجامشدهاست

 ویژگی شدت  -2. 6

دهندهصداییاستکهتوسطگوششدتدرآکوستیکبهنوعینشاندهندهبلندییاانرژیصدااست.شدتآشکارترینویژگیاستونشان

یژگیشدتسیگنالموسیقیدراینمقاله،ازبهمنظوردستیابیبهوشود.گیریمیشودومعموالبااندازهدامنهسیگنالاندازهانسانشنیدهمی

استفادهکردیم.ییکفریماستژمعیاریبراینشاندادنمیزانانرکه(RMS)30مجذورمیانگینمربعات

 
27 Feature extracting 
28Feature selection 
29Polynomial 
30Root Mean Square 
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 های تن صداویژگی -3. 6

موسیقاییرامتناوببودنصداهایکندوطبیعتشبهیدرکشدهازصوتاستکهزیروبمیصداهارامنعکسمیتنصدا،فرکانسپایه

کنیم.هایتنصدایسیگنالموسیقیدراینمقاله،ازمعیارهایزیراستفادهمیبهمنظوردستیابیبهویژگی.دهد.نشانمی

ترینفرکانسسیگنالراازرویمرکزثقلطیفیبانگاشتنسبتمرکزمعیاریاستکهقوی:31قویترینفرکانسازطریقمرکزثقلطیفی

.آوردطیفیبهفرکانسبرحسبهرتزبدستمیثقل

ترینمولفهفرکانسیبرحسبهرتزراباپیداکردنبلندترینبیندرطیفتوان:معیاریاستکهقوی32FFTترینفرکانسازطریقحداکثرقوی

کند.سیگنالمحاسبهمی

محاسبه(SR)ونرخنمونهبرداری(ZC)براساسعبورازصفرهاکهازفرکانسغالبمعیاریاست:33قویترینفرکانسازطریقعبورازصفر

 شود.می

 های طنین ویژگی -4. 6

یتفاوتدوتوانددربارهیآنمیکهشنوندهبهوسیلهاستیحسیمشخصهطنینصدا،[16]تعریفیازانجمناستانداردهایآمریکاطبق

کنیم.هایطنینسیگنالموسیقیدراینمقاله،ازمعیارهایزیراستفادهمیبهمنظوردستیابیبهویژگیکند.صدایهمدامنهوهمتنقضاوت

بهنوعینشاندهندهتغییراتپیکهایمجاوردرطیفدامنهاست.:34تغییراتطیفی

 .دهد:مرکزثقلطیفتوانسیگنالرانشانمی35مرکزثقلطیفی

طیفی،کهتوسطبرخیازالگوریتمهایانتخابپیکبررویطیفتوانهایاینالگوریتمبررویمجموعهقله :Peak36براساسهمواریطیفی

وبهنوعینشاندهندههمواریطیفسیگنالاست.کند.عملمیشود،اعمالمی

هایانتخابشدهبررویکلطیففشردگیبهجایبرداریازبخشاستبااینتفاوتکههمواریطیفیبخشیمعیاریشبیهبه:37فشردگی

شود.دامنهمحاسبهمی

ترآنفرکانسقرارهایپایین(ازطیفتوانسیگنالدرفرکانس0.95یا0.85)بهطورمعمولK:فرکانسیاستکهکهنسبت38افتطیفی

دارد.



 
31Strongest Frequency Via Spectral Centroid 
32Strongest Frequency Via FFT Max 
33Strongest Frequency via Zero Crossings 
34Spectral Variability 
35Spectral Centroid 
36Peak Based Spectral Smoothness 
37Compactness 
38Spectral Rolloff 
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 بهقابدیگراست.40فسیگنالازیکقاب:معیاریبرایاندازهگیریتغییراتطی39جریانطیفی

امتاممان0ممانآماریازممان5:یکبردارویژگیمتشکلازپنجممانآماریازطیفدامنهاست.کهویژگیاولآنشامل41هاروشممان

 دهد.رانشانمی46،ودرجهاوجطیفدامنه45،کجی44،چگالیطیف43،میانگین42اماستکهبهترتیبناحیه4

 .یتعداددفعاتیاستکهسیگنالازمقدارصفرعبورکردهاستدهنده:اینویژگینشان47نرخعبورازصفر

 دهد.کمترازمقدارآستانهدارندرانشانمیRMSهایمتوالیمقدار:کسریازقابهاکهدریکمجموعهازقاب48هایکمانرژینسبتفریم

بینیخطیکند.کدکردنپیش:نوعیازآنالیزطیفاستوبرایتحلیلازیکفیلترتمامقطباستفادهمی (LPC)49بینیخطیکردنپیشکد

 طینمونههایقبلتقریبزد.وترکیبخ𝑎𝑃تا𝑎1توانبااستفادهازضرایبدهدکههرنمونهسیگنالگفتاررامینشانمی

بادرنظرMFCCگیرد.ضرایب:آنالیزفرکانسیصدادرگوشانسانبهشیوهایخاصصورتمی(MFCC)ضرایبکپسترلمبتنیبرمعیارمل

آیند.گرفتناینویژگیبدستمی

 

 های ریتم ویژگی -5. 6

شود.تأکیدهاومکثهاتعریفمی ایازلگویزمانیتکرارشوندهریتمیکیازشاخصههایاصلیدرکودریافتموسیقیاستکهبهصورتا

یا و طنین ناگهانیدرشدتصدا، تغییرات ریتماست.معموالً از بیانگردرکوی هنگامشنیدنموسیقی، به زدن پا انساندرضرب قابلیت

.دهدمیانجامد.توالیمنظم)متناوب(اینتأکیدهاضربرانشانهارمونی،بهتأکیدمی

کند.ترینبیندرهیستوگرامضربمحاسبهمیکردنبلندترینضربدریکسیگنالراباپیدا:معیاریاستکهقوی50ترینضربقوی

کند.هایاحتمالیدیگررامحاسبهمیترینضربدرمقایسهباضرب:معیاریاستکهقدرتقوی51ترینضربقدرتقوی





 
39Spectral Flux 
40Frame 
41Method of Moments 
42Area 
43Mean 
44Spectral Density 
45Skew 
46Kurtosis 
47Zero Crossings Rate 
48Fraction of Low Energy Frames 
49Linear Predictive Coding 
50Strongest Beat 
51Strength of Strongest Beat 
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هایمنظمدریکقطعهموسیقیاستکهبهوسیلهجمعتماممقادیرهیستوگرامویژگیمعیارخوبیبرایاهمیتنقشضرب:این52مجموعضرب

آید.ضرببدستمی

 .:معیاریازمیزانتغییراتیکسیگنالنسبتبهدامنهآناست53تابعتفاضلنسبی

 فراویژگی -6. 6

گیرند.برایمثال،ممکناستبخواهیمتغییرمقداریکصمورداستفادهقرارمیهابرایمحاسبهاطالعاتآمارییکویژگیخااینویژگی

یدیگرمحاسبهکنیم،یاشایدبخواهیمانحرافمعیاررابرروییکسریازپنجرههامحاسبهکنیم.چنینویژگیراازیکپنجرهبهپنجره

ازویژگیاطالعاتیاغلبمی تواندبهعنوانمفیدباشد.داشتنچنیناطالعاتآماریازهرویژگیخاصمیهاتوانددرموردطیفگستردهای

گیرنیست.یکویژگیجداگانهجدیدمطرحشودکهپیچیدگیخاصینداردووقت

:تغییردرمقداریکویژگیازیکقاببهقابدیگر.54مشتق

دهد.درصورتوجودرزولوشنزمانیکافی،اینهایمجاوررانشانمیایازقاب:اینویژگیمیانگینیکویژگیدرمجموعه55میانگینجاری

هاینویزیمفیدباشد.توانددرنرمترکردندادهویژگیمی

دهد.همچنینبهنوعینشاندهندهنحوهتغییرهایمجاوررانشانمیایازقابانحرافمعیار:اینویژگیانحرافمعیاریکویژگیدرمجموعه

بازماناست.سیگنال

توانددرردیابیروندکلیمشتقمیانگینجاری:نشاندهندهتغییرمیانگینجاریازیکمجموعهقاببهمجموعهدیگراست.اینویژگیمی

هاینویزیمفیدباشد.داده

است.مشتقانحرافمعیار:نشاندهندهتغییراتانحرافمعیارازیکمجموعهقاببهبهمجموعهقابدیگر

 CFSروش انتخاب ویژگی  -7. 6

است.اساساینروشبهاینصورتاستکهبهنوعیازتابعهمبستگیبرایCFSیکروشسادهوپرکاربددیگربرایانتخابویژگیروش

بیشترینهمبستگیهاییرابیابدکهکندتاویژگیشودکهتالشمیکند.بدینمنظورتابعیتعریفمیارزشیابیدستههایویژگیاستفادهمی

:[17]باشند.ازطرفیدارایکمترینهمبستگیبایکدیگرنیزباشند.تابعموردنظربهشکلزیراستهایمختلفراداشتهبادسته

 

(1)
𝑀𝑠 =

𝑘𝑟𝑐𝑓̅̅ ̅̅

√𝑘 + 𝑘(𝑘 − 1)𝑟𝑓𝑓̅̅ ̅̅
 

 



 
52Beat Sum 
53Relative  Difference  Function 
54Derivative 
55Running Mean 
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هایمورددهندهتعدادویژگینشان𝑘اند.همچنینگرفتههاییاستکهموردارزیابیقرارگروهویژگی56دهندهشایستگینشان𝑀𝑠درفرمولباال

و 𝑟𝑐𝑓̅̅استفاده وی̅̅ گروه هر همبستگی دهنده دستهژنشان با طورگی همین است. مختلف 𝑟𝑓𝑓̅̅های گروه̅̅ میان همبستگی دهنده نشان

هایاضافههایمرتبطومخرجکسرنشاندهندهویژگیاست.صورترابطهکسریباالبهنوعینشاندهندهویژگیهایموردارزشیابیویژگی

شود.باشدانتخابمی𝑀𝑠ایکهدارایبیشتریناست.درنهایتبراییکگروهویژگی،آنزیرمجموعه

 نتایج آزمایش  -7

درصدهمپوشانی50ایباثانیهمیلی23هاینوعویژگیرویقاب19،درمجموعGTZANهایمجموعهدادهبندیسبکدراینمقالهبرایدسته

،طنینوریتمموسیقیهستند.دراینبینویژگیاستخراجکردیمکهویژگی هاهرکداموروشممانMFCC،LPCهایهایشدت،،تنصدا

ویژگیبدستآوردیم44بعدیهستند.بنابراینبرایهرموسیقیدرمجموع1هایدیگربعددارندوهرکدامازویژگی5و13،10بهترتیب

هاییاررویبازهآید.درنهایتبامحاسبهمیانگینوانحرافمعویژگیبدستمی264فراویژگیذکرشدهبرایهرویژگی،5کهبامحاسبه

بعدیبدستآوردیم.528ویژگیبدستآمده،برایهرقطعهموسیقییکبردارویژگی264ایبرایهریکازثانیه30زمانی

انتخابهایدهندبدستآوردیم.تعدادویژگیبندیراافزایشمیهاییکهدقتدسته،مجموعهویژگیCFSسپسبااستفادهروشانتخابویژگی

نشاندادهشدهاست.1ویژگیاستکهدرجدول73شدهتوسطاینالگوریتم

 CFSهای انتخاب شده با استفاده از روش انتخاب ویژگی ویژگی: 1 جدول 

Features  Selected by CFS 

                  Standard Deviation of Spectral Flux Overall 

Standard Deviation0 

                  Derivative of Standard Deviation of Spectral Flux 
Overall Standard Deviation0 

                  Running Mean of Compactness Overall Standard 

Deviation0 

                  Derivative of Running Mean of Compactness 
Overall Standard Deviation0 

                  Spectral Variability Overall Standard Deviation0 

                  Running Mean of Spectral Variability Overall 
Standard Deviation0 

                  Derivative of Running Mean of Spectral 

Variability Overall Standard Deviation0 
                  Derivative of Root Mean Square Overall Standard 

Deviation0 

                  MFCC Overall Standard Deviation0 
                  MFCC Overall Standard Deviation3 

                  MFCC Overall Standard Deviation7 

                  MFCC Overall Standard Deviation11 

                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation0 
                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation1 

                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation2 

                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation3 
                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation4 

                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation6 

                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation8 
                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation9 

                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation10 

                  Derivative of MFCC Overall Standard Deviation12 

                  Derivative of Running Mean of MFCC Overall 
Standard Deviation2 

                  Running Mean of LPC Overall Standard 

Deviation8 

                  Derivative of Standard Deviation of LPC Overall 
Standard Deviation0 

         Derivative of Standard Deviation of LPC Overall 

Standard Deviation1 

         Method of Moments Overall Standard Deviation3 
         Derivative of Method of Moments Overall Standard 

Deviation1 

         Derivative of Method of Moments Overall Standard 
Deviation2 

         Derivative of Method of Moments Overall Standard 

Deviation3 
         Running Mean of Method of Moments Overall Standard 

Deviation0 

         Derivative of Standard Deviation of Method of Moments 
Overall Standard Deviation1 

         Derivative of Peak Based Spectral Smoothness Overall 

Standard Deviation0 

         Derivative of Relative Difference Function Overall 
Standard Deviation0 

         Derivative of Running Mean of Spectral Flux Overall 

Average0 
         Compactness Overall Average0 

         Derivative of Compactness Overall Average0 

         Running Mean of Compactness Overall Average0 
         Derivative of Spectral Variability Overall Average0 

         Standard Deviation of Spectral Variability Overall 

Average0 

         Fraction Of Low Energy Windows Overall Average0 
         Strongest Beat Overall Average0 

         Running Mean of Strongest Beat Overall Average0 

 
56Merit 
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                  Derivative of Running Mean of MFCC Overall 
Standard Deviation3 

                  Derivative of Running Mean of MFCC Overall 

Standard Deviation4 
                  Derivative of Running Mean of MFCC Overall 

Standard Deviation5 

                  Derivative of Running Mean of MFCC Overall 

Standard Deviation8 
                  Derivative of Running Mean of MFCC Overall 

Standard Deviation9 

                  Derivative of Running Mean of MFCC Overall 
Standard Deviation10 

                  Derivative of Running Mean of MFCC Overall 

Standard Deviation12 
                  LPC Overall Standard Deviation1 

                  Derivative of LPC Overall Standard Deviation1 

                  Derivative of LPC Overall Standard Deviation5 

                  Derivative of LPC Overall Standard Deviation6 
                  Running Mean of LPC Overall Standard 

Deviation1 

         MFCC Overall Average2 
         MFCC Overall Average3 

         MFCC Overall Average5 

         Derivative of MFCC Overall Average0 
         Running Mean of MFCC Overall Average1 

         Running Mean of MFCC Overall Average2 

         Running Mean of MFCC Overall Average8 

         LPC Overall Average2 
         LPC Overall Average4 

         LPC Overall Average6 

         Running Mean of LPC Overall Average7 
         Running Mean of LPC Overall Average8 

         Method of Moments Overall Average0 

         Method of Moments Overall Average2 
         Method of Moments Overall Average3 

         Derivative of Method of Moments Overall Average0 

         Peak Based Spectral Smoothness Overall Average0 

         Derivative of Peak Based Spectral Smoothness Overall 
Average0 

 

 

.دهدایرانشانمیباتابعهستهچندجملهSVMبندهاودستههایموسیقیبااستفادهازاینویژگیبندیسبکماتریسابهامدسته2جدول

بخشیاستفادهشدهاست.10برایارزیابیسیستمپیشنهادی،ازروشارزیابیمتقاطع

 SVMبند های موسیقی توسط دسته بندی سبک ماتریس ابهام دسته: 2 جدول













،SVMبند،دقتبدستآمدهتوسطدسته1سبکمختلفاست.باتوجهبهجدول10قطعهموسیقیدر1000دارایGTZANمجموعهداده

وCFSآمدهتوسطروشانتخابویژگیهایبدستهایموسیقیبااستفادهازویژگیبندیسبکماتریسابهامدسته3درصداست.جدول82

دهد.رانشانمیKNNبنددسته

 KNNبند های موسیقی توسط دسته بندی سبک اتریس ابهام دستهم: 3 جدول

jihgfedcba
30110000194a=metal
01110000970b=pop
11003029021c=jazz
00010092700d=classical
31215840301e=blues

101017840600f=country
54576801010g=disco
27715130083h=hip hop
27446430151i=reggae 

647341730002j=rock 

Jihgfedcba
90040000087a=metal
135214001740b=pop
500116086901c=jazz
30000191500d=classical
40029830101e=blues
90028121401f=country
56078411023g=disco
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دهد.دقتروشپیشنهادیدراینمقالهرادرمقایسهباروشپاتیلوهمکاراننشانمی2شکل

 

 

 [ 8]: مقایسه دقت روش پشنهادی این مقاله در مقایسه با روش پاتیل و همكاران 2 شكل

 بندی و جمع گیرینتیجه -8

ایناستکهبههرقطعهدراینمقالهیکسیستمدسته بندیخودکارسبکموسیقیراازابتداتاانتهاطراحیکردیم.وظیفهاینسیستم

هایویژگی،کهشاملویژگی19دهد.بدینمنظوربینیشدهاست،اختصاصمیسبکپیشموسیقییابخشهاییازآن،یکبرچسبکه

ویژگیرسید.درگام528توضیحدادهشدبه7هاهمانطورکهدربخششدت،تنصدا،طنینوریتمهستند،استخراجکردیم.تعداداینویژگی

هایبندانتخابشدند.دقتبدستآمدهدستهCFSتوسطروشانتخابویژگیشوند،بندیبهتریمنجرمیویژگیکهبهدقتدسته73بعدی،

SVM وKNNدقتبدستآمدهازروشپیشنهادیمادرمقایسه2است.باتوجهبهشکل75.9و82ویژگیبهترتیب74بااستفادهازاین،

است.نتایجاینمطالعهدرصدافزایشیافتهKNN11.9بنددرصدوبااستفادهازدستهSVM ،4بندباروشپاتیلوهمکارانبااستفادهازدسته

،باعثبهبوددقتسیستمCFSهایاستخراجشدهدراینمقاله،همچنینروشانتخابویژگینشاندادرویکردپیشنهادیماواستفادهازویژگی

 شود.بندیخودکارسبکموسیقیمیدسته

82
75.978

64
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210729030031h=hip hop
168731240140i=reggae 

562082330125j=rock 
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جستجوی بهینه محاسبات شهری جهت انتخاب بهترین الگوی خرید با استفاده از سیستم های  

 تصمیم یار

 مریم السادات کاظمیان1ه اولخانوادگی نویسند نام نام و 

 maryam.kazemian@gmail.com؛دانشگاهآزاداسالمیواحدکرج،دانشجویمقطعدکتری1

 

امروزهاستفادهازسیستمهایتصمیمیارباعثتسریعدررونداجرایکارهاوانتخاببهترینگزینهجهتخرید
مناسبومطابقمیلمشتریانومعامالتدادوستدیگشتهاست.جهتبرگزیدنبهترینانتخابدرخرید،ما

بهارتاعتباریبرایسیستمهایتصمیمباردرنظرگرفتهشدهاست.ازالگویحرکتیمشتریانومحاسباتک

ایمنطقههایزیرساختوزندگیسبکمورددربررسیبامشتریان،خریدحرکتیالگوهایمطالعهخاص،طور
کنندهمصرفخریدالگوهایهمچنینوخریدرفتاردربارهرادقیقیهایبینشاعتباریکارتسوابق.استهمراه

مدلو،ثروتتحلیلانسان،تحرکدرکبرایراجدیدیهایفرصتمشتریانتماسسوابق،دهندمیارایه

درراافرادزندگیشیوهمشترکطوربهمامقاله،ایندر.کنندمیفراهماجتماعیهایشبکهپویاییسازی
سبکازیکپارچهدوالیهدیدگاهیکماجمعی،ماتریستجزیهازاستفادهبا.کنیممیسازیمدلشهریمناطق

سیاستگذارانبهبلکهکندمیآشکارراتجاریهایفرصتتنهانهزندگیسبکایندرک.کنیممیپیشنهادزندگی

رامنطقهآندرونافرادهمچنینومنطقهکلنیازهایوهاویژگیتاکندمیکمکانتفاعیغیرهایسازمانو

هدفمندتبلیغاتتواندمیمدلاینمهمکاربردهایازیکیCCRsوCDRsگرفتننظردرباسپسکننددرک
.باشددرآمدکمهایگروهمیاندردیجیتالمالیخدماتانتشارو

 

 کلمات کلیدی 
سیستم های میتصم ار،ی CCRs, 

CDRs     




 مقدمه  -10

.بهعنوانمثال،ممکناستانتظارداشتهدهندیمهیهرکاربرارایدرموردسبکزندگیارزشمندیهادگاهید،یومعامالتیتیموقعیهاداده −
خانهومحلکیهاممکناستدراطرافمحالتنزدآنیحرکتیکهالگوهایشاملخوارباروسوختشود،درحالانسالیمنیوالددیخرمیباش

استفادهدیرفتارخرینیبشیکمکبهپیهستند.ماازاطالعاتتحرکبراییهاسوپرمارکتورختشونعالوهبرنقاطموردعالقهآاشد،کارب

فیکهتوصمیکنیراکشفمییماالگوهاب،یترتنی[.بها۲۵کند]یمتصلمیجمعسیماترهیرابااستفادهازتجزدگاهیدودنیکهام،یکنیم
جادیراایدیوچارچوبجددهدیرامیدرسطحفردیمدلسازطیشراتالیجیدیوتحرکافرادهستند.تعددرکوردهادیخریرفتارهاهکنند

اردیگیرادربرمنهیتحرکوهزیکهمولفههاکندیم وفقدانیپراکندگلیمسادیماباCDRیهااستفادهازدادهنیحال،درحنی.با
افرادزیکارمامی.نوآورمیکاربرراحلکنیهاتیموردفعالدریاطالعاتمتن دادهچیوجوددارندکهماهیادیتواندبصورتخالصهشود.

CDRیلیاطالعاتتکمبهعنوانیحرکتیکهازالگوهامیکنیمجادیراایداده،ماچارچوبیمقابلهبامسالهپراکندگی.برامیهانداردرموردآن

(متصلیجمعسیماترهی)تجزیجمعسیماترهیرابااستفادهازتجزیزندگوهیدربارهشدگاهیمادودکندیاستفادهمدیرفتارخرینیبشیدرپ
منجربهدیخریزندگوهیشینیبشیدرپیاطالعاتحرکتبیکهترکمی(،متوجهشدیی)بهتنهادیرفتارخریسازبامدلسهی.درمقامیکنیم

یهابهدادهیخارجیهارابااستفادهازمنابعدادهیحرکتیهاماداده .((rmse)شودیمشهیمربعاترنیانگیمیدرخطایتوجهکاهشقابل
CDRاگرچهمیکنیملیتبد.ccrs granularityکند،یمجادیرادرسطحکاربراییباالgranularity۱۰۰۰تا۲۰۰ازشعاعتواندیمیمکان

یهادربارهاستفادهازدادهیاندکیکارهان،یکاربردرآنمنطقهوجودندارد.بنابرایهاتیفعالیبرایانهیاطالعاتزمچیباشد،وهریمترمتغ

CCRیهابادادهینیبشیپیبراCDRشدهدراینالگومشخصودرجشود.وجوددارد.عنوانمعادلبهزبانانگلیسینیزبایدباشیوهتعریف 

T
-1

0
5
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 CDRsو  CCRsبر  یمبتن  اری میتصم  ستمیس یچهارچوب الگو - 1شكل



کنندهدرمناطقکنیمکهدودیدگاهرابرایارایهدرکجدیدیازرفتارمصرفمانگاشتبینالگوهایخریدوتحرکراتوصیفمی

(.۱شهریبههممتصلمیکند)شکل
 

 ها   داده -11

درطولپنجماهازسالکیدرمکزنیساکنیبراanonymizedفصلشاملدومجموعهدادهنیشدهدرااستفادههیاولیهامجموعهداده

 .هستند۲۰۱۵

2-1  CDRs  

CDRsبرج۱۱۹۲کنند.یرادرزمانتماسراثبتمیبرجسلولنیترکینزدیمکانیرکوردهانی.اشوندیمدیکاربرانتولیباهرمبادلهتلفن

کی.درنندکدیهابازدبرجنیازایکوچکیامجموعهریاززشهیدارندهملی(وجودداردکهکاربرانتمایتیکوسیدرسرتاسرشهر)مکزیسلول

 برابرباصفرهستند.دیبازدیهاهی%درا۹۸دهد،یمشیهارانماکاربرانازبرجدیکهبازدسیماتر

2-2   CCRs      

ماماه،هر.دهندمینشانراشدهصرفهزینهمقدارهمچنینومعامله،(MCC)تجاریدستهکدیاخرید،دستهوشوندمیثبتخریدهربا

 .داریممکانیرکوردمیلیون۲۰۰ومالیتراکنشمیلیون۱۰تقریبا
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 د یخر یکشف الگوها -3

نیا،یمحاسباتیکنند.درجامعهعلوماجتماعیازرفتارماراثبتمیاتیجنبهحکیوکنندیمارامنعکسمیماسبکزندگیعاداتمصرف

فصل،ماازنی.دراریخایوجودداردیشهراسیدرمقیتیمختلفجمعیهاگروهانیدرمریفراگهاشیگراایسوالهمچنانمطرحاستکهآ

هرفردهستند.هریسبکزندگانگریکهبمیکنیافراداستفادهمانی(درمیرفتاریموضوعات)الگوهاییشناسایهبرانهفتکلهیریدصیتخص

کلماتco-occurrencesموضوعاتبانی.اشودیمیمدلساز (MCCsازکلمات)یاازمجموعهیبیبهنوبهخودبهصورتترکیرفتاریالگو

،"وتریکامپ"،"پردازش"،"هاداده"کلماتیموضوعحاوکیمیتوانیازمقاالت،مدادهگاهیپاکیمثال،دریشوند.برایسندمشخصمکیدر

MCCعیرفتارکاربروتوزعیازتوزشیپکلهیریدکی.باقراردادنشوندیمقالهباهمظاهرمکیکلماتاغلبدرنیارایزم،یراکشفکنرهیوغ

درهرMCCتعدادکلماتدرهرموضوع)تعدادنیتعدادموضوعاتدرهرسند)تعدادرفتارهادرهرفرد(وهمچنیپراکندگLDAرفتار،شیپ

اشودیدادهمشیازرفتارهانمایهرفردتوسطتعدادکمب،یترتنی.بدکندی(راکنترلمیرفتاریالگو مجموعهکیجادیوهررفتارشامل

کاربرانرامحاسبهدیخریتااحتماالتِرفتارهادهدیبهمااجازهمLDAمدلمولد،کیبافرکانسباالاست.بهعنواندیخریهاروهکوچکازگ

سبکینیبشیراستا،ماپنی.درامیکنیمدیتولماندهیدرصدباق۶۰یرابراSسیوماترمیدهی%ازکاربرانآموزشم۴۰.مامدلرادرمیکن

ریمتغکینی.ماهمچنمیکردیابیارززیتحرکنیباالگوهادیخریراعالوهبرالگوهاLDAومدلم،یکردمیراتنظدیجداربرانکیبرایزندگ

اضافهمMCCهریشدهبراپرداختنهیکهنشاندهندههزیبازها ماپنجر،یتفستیبهحداکثررساندنقابلی.برامیکنیاسترابهمدل

ما۲.درشکلمیکنیانتخابمیبهعنوانورودMCCsاستفادهازنیموضوعرادرح ،۲۰MCCمیوزنراترسنیشتریبابدیرفتارخر۵از

موادیهاخواربار،فروشگاهیهافروشگاهمربوطبهغذادریدهایکهبرخرکندیمفیراتوصیاستفادهازکارتاعتبارد،یرفتارخرنی.اولمیکرد

رفتارنیدرارتباطاست.سومیمانندخدماتفکسوموسساتمالیتجاریدهایدوماصوالباخردیمتمرکزاست.رفتارخرهاورستورانییغذا

درحوزهخدماتهیاولدیشاملخردیرفتارخرنیواقامتدرهتلاست.چهارمییهوایتورهادیمانندخرینسب"تجمالت"مربوطبهدیخر

تنهارایزدهند،یمحیراتوضتیازجمعیسوموچهارمبخشکمدیگاز(است.رفتارخریهاستگاهی)ایخدماتیهاستگاهیوایوتریشبکهکامپ

پنجمدیرفتارخرت،ی[.درنها۲۸داشتند]نیماشکیهادرصدازآن۴۴.۲داشتندوتنهاوتریکامپکی۲۰۱۰درسالهایکیدرصدازمکز۳۵

.ردیگیدربرمراعوارضوخدماتاشتراکنهیهز

 

 LDA از دیده آموزش خرید رفتار 5 از بیشتر وزن با خریدها های  بندی دسته  – 2 شكل
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 ی سلول ی برج ها یمكان ها الگوهای تحرک استخراج انواع  -4

سلول.مانیبرجبههرنقطهدرونانیترکینزد،یعنیاست،Voronoiسلولمتناظردروننمودارکییبرای،هربرجمحلCDRیهادادهدر

یها.بهمنظورارتباطدادنبرجمیکنیمفیتماسبرقرارشدهدرداخلسلولمتناظرآنتعرکیرابهعنوانیبرجسلولکیبه"دیبازد"کی

شعاع،ازمثلثنیانییتعی.برامیکنیمیبررسنیشعاعمعکینقاطموردنظردریگوگلرابراAPIهربرج،یمابرانه،یرفتارهزهبیسلول

Voronoiگرافدوگانهنموداریالنایدیاست.مثلثبندیمورداستفادهدرهندسهمحاسباتجیروشراکیکهمیکنیاستفادهمیالنایدیبند

رابههمیگیهمسانیترکیموجوددرنزدیهارساندومکانیبهحداکثرمیهارادرمثلثبندهمهمثلثنیبهیکندوحداقلزاویمدیراتول

.بادرنظرگرفتنمیکنیممیتنظگانشیبههمساتیفاصلهازسانیانگیازمیمینیرابرایهربرج،ماشعاعبررسی[.برا۲۹]کندیمتصلم

میکنیبرجاستفادهمیهاکشفکالسیبراLDAبهعنوانکلمات،ماازPOIیسندودستههاکیبهعنوانVoronoiیهاسلولازکیهر

یهادستهنی.امیکنیراحذفمدهدی%باررخم۲۵ازشیکهبpoiخواهندبود.ماازواژهنامههردستهدیمفاریبسدیکهدرموردرفتارخر

.میدهیبرجآموزشم۱،۱۹۲یکالسبررو۲۰راباLDAهستند،مامدل"سیتاس"و"منافعنقطه"لیازقبییهایبندحذفشدهدسته

(ونقاطمتناظر۶)بخش.میدهیمرتبطهستندنشانمیینهایبرجراکهبهشدتباسبکزندگیهاازکالسرمجموعهیزکیما۳درشکل

ومینیبی،مام۴.۵.ازموضوعاتنمونهدرشکلمیدهیمشاناحتماالتراننیترشیبهاباآن ازنقاطیبهبرخیاژهیکههرطبقهبرجتوجه

ازنظردستههامابرجبیترتنیوبها"کتابخانه"ای،"خودروینگهدار"و"نیماشریتعم"،"پزشک"و"مارستانیب"داردمانند POIیهارا

 .میآوریرابدستمشوندیمربوطمدیبهخرمیکهبهطورمستقینواطالعاتمتمیکنیمیخوشهبند

 

 

 LDAبا وزن باال از زیر مجموعه های کالس های برج آموزش دیده از  POIدسته بندی های  – 3شكل 
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 آموزش ببینید، با هر برج به عنوان یک سند رفتار کنید.LDA نمونه موضوعاتی را از  – 4شكل 

 

 شده صرف هزینه متوسط روی  رگرسیون 4-1

الگوهایبینیپیشدررا cdr هایدادهگرفتننظردرهایچالشودهیم،میارایهراپایهروشچندیننتایجمامدلمعرفیازقبل

ازستون.دهیممینشانخرید مقدارینیبشیپیبراL1میباتابعتنظونیماازرگرسها،یژگیبهعنوانوWبرجسیهرماتریهابااستفاده

امابهابد،ییمشیافزاRمجذورم،یدهیمشیراافزاماتی.همانطورکهتنظمیکنیشدهتوسطکاربردرهرهفتهاستفادهمصرفنهیهزنیانگیم

رفتارماکاربر،هربرایخواهدبود.0برابرباRکنندحداکثرمجذوریملیم0بهبیکهضرایزمانگنال،یوفقدانسیگپراکندبیترکلیدل

.گیریممینظردرخروجیبعنوانرااندشدهآموختهنهفتهدیریکلهتخصیصازکهموضوعیهاینسبتازراوزنبیشترینباخرید

شاملهاکنندهبندیطبقهازوسیعیطیفماها،ویژگیعنوانبهWهایستونازاستفادهبامجددا.استکاربراصلیرفتاراین

SVMوAdaBoostدقت%۲۱.۶بهتنهاکنندهبندیطبقهبهترینکهشدیممتوجهما.بریممیبکاراولیهرفتاربینیپیشبرایرا

.گیرندمیقرارکالسیکدرکاربراناز%۲۱کهحالیدریابد،میدست

   دیرفتار خر ینی بشیپحرکتی و  الگوهای توصیف -5

استکهدرطولیی،تعدادروزهاwijهیکهدرآنهردرامیسازیمW ∈ Rnxpسیماترکی،ماpیمکانبرجسلولVoronoiاگرامیازد

متن،وزنشینمایروشمشترکبراکی،IDF - IDFتعدادرابااستفادهازنیشدهاست.ماادهیبازدiتوسطفردjپنجماهازبرج

سیماترکیی.درحالحاضرماداراابدییمصیتخصیترنیوزنسنگجیررایبرجغکیکاربرازکیدیبازدبه[.30]میکنیمیده

W RnxpسیماترکیکندویمفیبرجتوصیدهایکهکاربرانراازنظربازدمیهستCm Rpxdکهمیدارdبرجاست.یهاتعدادکالس

نیشود.بهایمنجرمM ∈ RnxdدرابعادیتوجهکهبهکاهشقابلمیکنیمفیتعرM = WTرابهصورتیحرکتیالگوسیماماتر

یدهایهامرتبطاست،چراکهکاربراناکنونبابازدآندیکهبهشدتبهرفتارخرمیرسیازحرکتکاربرانمیشیمابهنماب،یترت

الگوهایهایدادهبهماکاربران،ازسیاریببرای.شوندیاند،مشخصمشدهفیتعرpoiیهابرجکهتوسطگروهیهاخودازکالس

اطالعاتبرعالوهحرکتاطالعاتگنجاندنبرایراخودروشمابخش،ایندر (S)خریدالگوهاینهاماداریمدسترسی (M)حرکتی

.دهیممیشرحجدید،کاربرانخریدرفتاربینیپیشبرایخرید
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 تجزیه ماتریس جمعی  -6

یبرجمختلفدرنظرمیهاازکالسدیفرکانسبازدسیرابهعنوانماترMوLDAآمدهازبدستیرفتاریهانسبتسیرابهعنوانماترSما

اطالعاتیحاوUlسیازماترMوSکهمیکنیفرضم،یازسبکزندگدگاهیوحرکتهرکاربربهعنواندوددیرفتارخری.بامدلسازمیریگ

 .شوندیمدیپنهانهرکاربرتولیندگسبکز

 

 

 :شودمیدادهنشانزیرصورتبهمدلاینتحتهدفتابعسنتیطوربه

 



 

شخصیعواملتادهدمیاجازهماتریسبهتجزیهروشاین(.۳۱)کنیممیاستفادهپراکندهجمعیماتریستجزیهازمافصل،ایندر

جنبهو ((Ulپنهانزندگیهایسبکبینارتباطنتیجهدروبگیردیادرا ((Vsخریدجنبهو (Ul)پنهانزندگیسبکبینارتباطبرای

 .گذاردمیتاثیرSخریدالگویماتریسبرتنهاامkفاکتورباشد،صفرVmازامkستوناگرخاص،طوربه.بگیردیادرا ((vmتحرک

 نتایج  -7

اعتبارسنجیروشازمیکنیم،مااستفادهخریدرفتاربینیپیشبرایحرکتیاطالعاتواعتباریکارتهایدادهاینمقالهمابااستفادهازدر

برایrmseمحبوبشاخصازما.کنیممیمقایسهحقیقیمقادیرباراجمعیماتریستجزیههایبینیپیشوکنیممیاستفادهالیه۱۰متقابل

گنجاندنکهشویممیمتوجه،(زندگیسبکتعداد)رتبهتعیینبرایمتقابلسنجیاعتبارازاستفادهبا.کنیممیاستفادهخودمدلارزیابی

وخریدالگوهایمامطالعه،اینشود.درمیدرصد۲۱.۶تستخطایآوردندستبهوrmseدردرصدی۱.۳کاهشبهمنجرتحرکهایداده

الگوهایبینیپیشدرCDRاطالعاتگنجاندنبرایراچارچوبیکما.دهیممیشرحفردیسطحدرباراولینبرایراکنندگانمصرفحرکت

.ایمیافتهدستتحرکوخریدبینجالبروابطبازیابیوبینیپیشدرتوجهقابلافزایشیکبهما.کردیمایجادجدیدکاربرانبرایخرید

چونبود،خواهدجالبخریدبینیپیشبهزمانیبعدیکمعرفیمدلسازی،نحوهنظراز.داردوجودآیندهکارهایبرایزیادیهایدستورالعمل

اضافهجمعیماتریستجزیهبندیفرمولدررااجتماعیتنظیماتکهداردوجودفرصتاینهمچنین.کندمیتغییرزمانطولدرانسانرفتار

استفادهباخطیغیرروابطسازیمدلباتوانمیراتریقویبینیپیشهایروشاین،برعالوه.کندخودهمسایگیبهمحدودراکاربرهروشود

کردتوصیفهندسیعمیقیادگیریهایروشاز
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 چكیده

باشدحوزهبهداشتودرمانیمیدربینییکبیماریپیشمسالهموضوعهایامروزترینیکیازمهم

وضعیتبالینیبیماربراساس بینیپیشایندرحقیقتبسیارحائزاهمیتاستکهکهمسالهای
سیستمشودکهبهترینشود.دراینپژوهشنتیجهمیانجاممیبیمارشخصبرایتوسطپزشک

پروندهالکترونیکوضعیتبیمارانانجامشود.ازاینتواندبراساسبرایتشخیصدرستبیماریمی
بینیوضعیتبیمارانازپروندهالکترونیکبااستفادهازعناصرزمانیمبتنیبرپیشاینپژوهشرودر

.روندکاربهاینشکلاستپذیردترکیبالگوریتمکلونیزنبورعسلوماشینبردارپشتیبانانجاممی

بندیبرایپیشپردازشوانتخابویژگیازالگوریتمکلونیزنبورعسلوسپسبرایانجامطبقهکه
ازدو ازبردارپشتیبانتصمیماستفادهشد.دربخشاصلیبرایاطمینانازعملکردروشارائهشده

سازیروشپیشنهادیراساساینشبیهمجموعهدادهجهتشبیهسازیروشپیشنهادیاستقادهشد.ب
هایدادهذکرشدهازخودباروشهایهمسانموردمقایسهقرارگرفتوبهنسبتآنهادرمجموعه

4بهبودمناسبتریبهثبترساند.درواقعروشپیشنهادیدرمجموعهدادهبیماریقلبیبهبود

ودبهثبترساند.درصدازخ0.1هایتیروییدبهبوددرصدودربیماری

 

 کلمات کلیدی 
بینیوضعیتبیماران،پروندهپیش

الگوریتمکلونیزنبور،الکترونیک
.عسلوماشینبردارپشتیبان

 مقدمه -

دادهوادیباشدکهباحجمزیمیجزءچندصنعتیشدههستند.صنعتپزشکعیوناهمگونوتوزمیخام،حجیپزشکیهاداده

دریدگیچیوپیناهمگونیمختلفباعثنوعیوجودساختارهاهستند.شیهاهرروزهدرحالافزااطالعاتودادهنیهستند.اریاطالعات،درگ
اشدهیپزشکیهامجموعهداده تصاودادهنیاست. از است ویهاگنالیوسریهاممکن بالیشگاهیآزماجینتاماران،یبتیزیمختلف، ،ینیو

،ییشگویتوانندبرپیمواردمنیایباشند.همهدهبدستآمماریبرشیوپذیحسابداریهاپزشکانوبخشیهاریها،مشاهداتوتفسادداشتی

دادهیسازرهیذخیهابهدستگاهازینیهاوناهمگونحجمانبوهدادهنیکرد.ایهاچشمپوشتوانازآنیگذارباشندونمریودرمانتأثصیتشخ
.]3[دهاداروکاوشدردادهلیدرجهتتحلیقویکاودادهیباالوابزارهاتیباظرف

بسیاردرآنبینییکبیماریپیشمسالهکهباشدهایکاربردفنآوریاطالعات،حوزهبهداشتودرمانیمیترینحوزهیکیازمهم

شخصهایدانشپزشکیبرایوضعیتبالینیبیماروسطحامکاناتوپیشرفتبراساسپزشکتوسط بینیدرحقیقتپیشحائزاهمیتاست.

،اطالعاتبیمارذخیرهاطالعات سیستموتواندبهاینحوزهکمکنمایدهایمتعددیمیفنآوریاطالعاتازروششود.درواقعانجاممیبیمار

تسهیلدرکارکهیکهدفمشترکهمه...و راهدورهایدرمانازهایپیگیریدرمان،سیستم،سیستمجراحیهایدرمانیودارویی،سیستم
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
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ازهرجای پزشکوکردهبیماردرکمترینزمانبهترینخدماترادریافتواطالعاتهااینسیستموجودوداشتنبا،دارندچراکهدرماناست

 درهرزمانیکهبخواهدمیتواندبهبیمارخودخدمتکند.نیاد

تواندذخیرهالکترونیکیاطالعاتسالمتمینامبردکهاین57الکترونیکیسالمتثبتتوانبهترینسیستماطالعاتیبیماررادراینزمینهمی

ودرمانیاعمازجسمیوروانی،داروها،تاریخمراجعهبهپزشک،)اطالعاتیشاملسوابقپزشکیاطالعاتبهداشتی،درمانیوسالمتیفردشامل

درقیدحیاتنیستبهکهدیگرکندتاپسازمرگوقتیراازتولد،یعنیزمانیکهفرددورانجنینیراطیمیهایپزشکیو..(نتایجآزمایش

کهدهدمیشبکهاختصاصیدردسترسیافرادمشخصیقرارهردرسازیکردهوآنراصورتاطالعاتجامعیدریکفایلالکترونیکیذخیره

بینیوضعیتسالمتپیشهدفاینمقاله.]۱[میتواندباشدبینیبیماریودرمانوپیشاطالعاتدرامرسالمتاستفادهازاینمهمیکنمونه

ازسیستم استفاده با اولکارهایمربوط الکترونیکیسالمتثبتبیماران بخش اینصورتاستکهدر به پژوهش این است.ساختارکلی

شدهوهاانجامهاوتجزیهوتحلیلدادهشود،دربخشدومبهتحلیلروشپیشنهادیپرداختهودربخشسومهمهارزیابیمحققینبررسیمی

 درنهایتبخشآخرجمعبندیازکلپژوهشارایهخواهدشد

 کارهای مربوطه 

اولیه2012وهمکارانشدرسال58جفریلیندر مراقبتهای راپیشنهاد روشمستندسازیسوابقسالمتالکترونیکیوکیفیت

ازسهسبکمستندسازیراکیفیتمراقبتپزشکانیدادند.آنها استفادهمی(دیکتهکردن،مستندسازیساختیافتهومتنآزاد)EHRکه

هایعروقکرونرودیابتیکتحلیلگذشتهنگررویویزیتِبیمارانِمبتالبهبیماریند.روشآنهاازاینقراراستکهکردندرااندازهگیریکرد

اقداماتمربوطبهبیماریعروقکرونرودیابتمبتنیآنها.معیارهایخروجیاصلیدهدمیاولیهانجامهایدرشبکهتحقیقاتیمبتنیبرمراقبت

بیمارعروقکرونرو7000ماهه،9درطولدورهمطالعهنتایجروشآنهابهاینقراراستکهروزبعدازویزیتاولیه(بودند.30)EHRبر

(٪29)68هاعمدتایادداشتهایخودرادیکتهکردند(نفرازآن٪9)20لیهویزیتشدندکهپزشکمراقبتهایاو234دیابتی،توسط

(نفرمتونخودرایادداشتکردند.درمدلسازیچندمتغیرهکهبرایخوشه٪62)146نفرازمستندسازیساختیافتهاستفادهکردندو

بتبرایپزشکانیکهازدیکتهکردناستفادهمیکنندبرایسهاقدامدرمانیبهطوربندیتوسطبیماروپزشکتنظیمشدهبود،کیفیتمراق

دهقابلتوجهیبدترازپزشکانیاستکهازدوسبکدیگراستفادهمیکنند.اینسهاقدامعبارتندازداروهایضدترومبول،مستندسازیاستفا

شکانیکهازمستندسازیساختیافتهاستفادهمیکنندبرایسهاقدامدرمانیبهتراستازتاباکوومعاینهچشمدیابتی؛کیفیتمراقبتبرایپز

)مستندسازیفشارخون،مستندسازیشاخصتودهبدنوتستپایدیابتی(؛کیفیتمراقبتبرایپزشکانیکهازتایپمتنآزاداستفادهمی

.هیچاقدامیوجودنداردکهکیفیتمراقبتمستندسازیدیکتهکردنبهترازدوکنندبراییکاقدامدرمانی)واکسیناسیونفلوموزا(بهتراست

الزاماوابستهبهمستندسازیاست،اماپزشکانیکهیادداشتEHRکیفیتارزیابیدرانتهانتیجهگیریروشآنهااینبوکهسبکدیگرباشد.

.]4[کننددارنداستفادهمیEHRترینسبتبهپزشکانیکهازمستندسازیرسدکیفیتمراقبتباالکنند،بهنظرمیهایخودرادیکتهمی

راپیشنهادپیشبینیجریانبیمارازطریقیادگیریتشخیصیفرآیندهایتصحیحمتقابل2016وهمکارانشدرسال59هونگنگیو

ندا(تمرکزکردهEHRsازپروندههایبهداشتیالکترونیکی)"جریانبیمار"برروییکمسئلهمهمیعنیپیشبینیآنهادراینمقاله،دادند.

هاییادگیریماشینموجودموردبررسیقرارنگرفتهاست.بادرنظرگرفتنیکدنبالهازرویدادهایگذاربهعنوانیککهازطریقتکنیک

ازطریقچوبجدیدبرایمدلیکچارآنهاای،فرآیندنقطه هایمقصدبیمارانCUبینیهمزمانهایمختلفوپیشCUسازیجریانبیمار

یکالگوریتمیادگیریتشخیصیجدیدآنهاایمولدبااستفادهازبرآوردحداکثراحتمال،.بهجاییادگیرییکمدلفرآیندنقطهنددهتوسعهمی

هایپراکندهاست.باطراحیمدلپیشنهادیبهعنوانیکفرآیندبینیرویدادهایگذارباوجوددادهشکههدفآنبهبودپینددهارائهمی

 
57 Electronic Health Records 
58Jeffrey A Linder  
59 Hongteng Xu 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
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کهبهیکمسئلهیادگیریسازندهبراساسروشندکنمسئلهبرآوردرابااستفادهازمدلهایخطیتعمیمیافتهتدوینمیآنهاتصحیحمتقابل،

،ADMMبهالگوریتمgroup-lassoازطریقاضافهکردنیکتنظیمکنندهآنهاشود.عالوهبراین،(تبدیلمیADMMهدایتمتناوبضرایب)

هادرعالوهبراین،برایسرکوبتاثیرمنفیعدمتعادلدادههمچنین.ندفرایندانتخابویژگیویادگیریرابصورتهمزمانانجاممیده

وبهاینترتیب،تواناییروشیادگیریراندکنهابانمونههایبسیارکمتلفیقمیرابرایکالسهایآموزشیکمکیدادهآنهایادگیریمدل،

مقصدوطولCUبهعملکردبرتریازنظردقتپیشبینیآنهادهدکهروشهایدنیایواقعی،نشانمی.آزمایشبررویدادهدهندبهبودمی

.]5[دستمییابدCUمدتاشغالهر

پیشنهاددادند.آنهاEHRپیشبینیخطرابتالبهنارساییقلببامدلسازیدادههایمتوالی2017همکارانشدرسالو60جین

)اظهاردارندکه الکترونیکی هایسالمت بیمارستانیEHRsپرونده های بخش وسوابق پزشک بیمار،سوابق تشخیصی های پرونده (شامل

قلب، نارسایی تودهادهدآنهاهستند.برای بدونساختار ازسریهای را زمانیای اینردندبدستآوEHRهای واستخراج تحلیل و تجزیه با .

HER،شودراپیشودرنهایتزمانیکهبیمارتشخیصدادهمیکنندارتباطبینوقایعتشخیصیراشناساییندمیتوانآنهاهایمبتنیبرزمان

موجوددشواراستبهایندلیلکهآنهاناقصوغیراستانداردهستند.بنابراین،اینمقالهEHRهایازداده.بااینوجود،استفادهکنندبینی

معماریموثروقویبرایپیشبینینارساییقلبارائهمیدهد.سهماصلیاینمقالهپیشبینینارساییقلببااستفادهازیکشبکهعصبی

وبردارلغاتبرایمدلone-hotازکدگذاریآنهاقلبیبراساساطالعاتپزشکیبیمار(است.بهطورخاص،)یعنیپیشبینیاحتمالبیماری

(پیشبینیLSTMووقایعنارساییقلبیرابااستفادهازاصولاولیهیکمدلشبکهحافظهطوالنیمدت)اندکرهسازیوقایعتشخیصاستفاده

مجموعهدادهدنیایواقعینشاندهندهسودمندیواثربخشیمعماریپیشنهادیدرپیشبینیخطرابتالبههابراساسیک.ارزیابیندکرد

 .]6[نارساییقلبیهستند

پیشنهاددرجهتمراقبتهایخاصازبیمارراپروندهسالمتیالکترونیکیمبتنیبرزمینه2012وهمکارانشدرسال61ولیامهسو

،کهازآنتولوژیهایپزشکیومدلهایندکنمبتنیبرزمینهتوصیفمیEHRهایخودرابرایایجادیکتالشآنهادراینمقاله،دادند.

کهدانش)بهعنوانندفرضمیکنآنهاکند.)گرافیکی(بیماربهعنوانمنابعدانشدامنهبرایشناساییبخشهایمربوطهازپروندهاستفادهمی

ومحاسبهاطالعاتازپروندهبیمار،بهبوددسترسیبهسازی،حاشیهنویسیتواندبرایاستانداردحاصلازاینمنابعمیمثال،متغیرها،روابط(

هاهاوویژگیکهیافتهدادندبخشهایمربوطهازپروندهواطالعرسانیبهپزشکاستفادهشود.برایدستیابیبهاینهدف،چارچوبیراارائه

کند؛ویکارائهویژهباهارابهمفاهیمدرمنابعدانشموجودنگاشتمیکند؛یافتهایبالینیمتنآزادجمعآوریواستخراجمیراازگزارشه

کهتواناییآنرابرایارائهوکردنداجراAdaptEHRاینچارچوبدریکسیستمبهنامآنهاکند.توجهبهنیازهایاطالعاتکاربرتولیدمی

اینکارچالشاطالعاتازبیماراننورونولوژیثابتمیترکیب هاوکاربردهایبالقوهمدلهایبیماریرابرایبهبوددسترسی،ادغاموکند.

.]7[کندتفسیردادههایبالینیبیماربرجستهمی

پیامدهایعملی)تشخیصزودهنگامنارساییقلببااستفادهازپروندههایسالمتالکترونیکی2017وهمکارانشدرسال62کنی

عملکردمدلهاییادگیریماشینآموزشدیده(پیشنهاددادند.آنهاهاوتراکمدادههابرایتشخیصپیشازموعد،تنوعدادهها،تعدادداده

.عملکردمدلدرندرابررسیکردEHRهایهایاولیهبااستفادهازدادهبیمارانمراقبت(درHFبرایتشخیصپیشازموعدنارساییقلبی)

رابطهبانیازهایدادهتعریفشدهارزیابیشدیعنی:طولپنجرهپیشبینی)زمانقبلازتشخیصبالینی(،طولپنجرهمشاهده)مدتزمان

همختلف)تنوعداده(،تعدادسوابقبیماردرمجموعهدادههایآموزشی)مقدارداده(ومشاهدهقبلازپنجرهپیشبینی(،تعداددامنههایداد

جنسیت،ردهسنیوکنترلهایکلینیکیبرایمدلسازیاستفاده13،525وHFمورد1،684تراکممواجههبابیمار)تراکمداده(.درمجموع

(طول2سالاست؛2رهپیشبینیکاهشیافتهاست،بهویژهزمانیکهکمتراز(طولپنج1شدند.عملکردمدلبهبودیافتهاستبهشرح:
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(4بیمارافزایشمییابد.4000(اندازهمجموعهدادههایآموزشیتا3سالناپدیدمیشود.2پنجرهمشاهده،افزایشیافتهاست،اماپساز

هاترتیب،ترکیبتشخیص،سفارشداروواطالعاتمربوطبهبستریمهمتریندادهانواعدادههایمتنوعتریمورداستفادهقرارمیگیرند،اما

نتیجهگیریایندرانتهااند.تماستلفنییامالقاتچهرهبهچهرهدرطیدوسالداشته10هابهبیمارانیمحدودشدندکه(داده5هستند؛و

EHRوردنیازبرایآموزشمدلهایپیشبینیکنندهبیماریبااستفادهازدادههاییافتههایتجربینشاندهندهحداقلمقدارونوعدادهم

.]8[هستند

تاثیرسیستمهایسوابقسالمتالکترونیکیبرجامعیتاطالعات:پیامدهایکیفیتوایمنی2013وهمکارانشدرسال63سوبومن

برکیفیتمراقبتوراهحلهایپیشنهادیبرایEHRواستهاستفادهازسیستمهایاینبررسیادبیات،تأثیرپیامدهایناخراپیشنهاددادند.

بهعنوانیکانگیزهبرایتحقیقاتبیشتردرموردEHRدهد.اینتحلیلادبیاترویخطرراموردبررسیقرارمیEHRرفعخطاهایمربوطبه

 .]9[ردهایکاهشآندرنظرگرفتهشدهاستشیوع،تاثیرآنهادرکیفیتوایمنیمراقبتازبیماروراهب

مدلهاییادگیریماشیندرپروندههایسالمتالکترونیکمیتواندعملکردمدلهایموجود2018وهمکارانشدرسال64آندرو

رویکردهایآنها،CALIBREرنامهنفریازبیمارازب80،000بااستفادهازیکگروه.رابرایپیشبینیمرگومیربیمارانعروقکرونربهبوددهد

.اوال،ازمدلهایکاکسوجنگلهایبقایتصادفیباوبدونمتغیرهایکردندمقایسهEHRهاییادگیریماشینرادرسازیسنتیوروشمدل

استفادهکرد میر و بینیمرگ پیش برای پردازششده وندپیش تصادفی های با.سپسمدلهایکاکس،جنگل رگرسیونخالصاالستیک

هایمبتنیکهمدلکردندمشاهدهآنها.ندهایتشخیصوشناساییعواملتشخیصجدیدبکارگرفتمتغیررابرایایجادمدل586استفادهاز

دهیاتولیدمقادیرتوانندازمدلهایمعمولیعملکردبهتریداشتهباشندحتیبدونپیشپردازشدابردادهدریکمجموعهدادهگستردهمی

دستیافتمدل0.801برابرباC-بهشاخص"متغیربامقادیرپیوسته586"بااستفادهاز"رگرسیونکاکسخالصاالستیک"گمشده.یک

رهایمبتنیبکهمدلنددریافتآنها(دستیافت.همچنین0.794-0.791)0.793برابرباC-متغیرمستقلبهشاخص27کاکسسنتیبا

تواندکنند؛کهفقدانمقادیربرایمتغیرهایخاصدارایمعنیخاصیاستومیدادهشرایطشناساییمتغیرهایتشخیصیجدیدرافراهممی

پیامدهایقابلتوجهیبرایتشخیصداشتهباشد.اینمتغیرهااغلبداراییکرابطهغیرخطیبامرگومیرهستندکهمدلهایکاکسو

توانندبرایخاممیEHRدهدکهروشهاییادگیریماشینبرایدادههایکنند.ایننشانمیدفیراغیرقابلتفکیکمیجنگلهایتصا

ساختمدلهاییبرایاستفادهدرتحقیقاتوشیوههایبالینیاستفادهشوندومتغیرهایپیشبینیکنندهجدیدواثراتآنهارادرمورد

.]10[نندتحقیقاتآیندهشناساییک

وییوهمکاراناستکهازاینقراراست:چندنمونهکارمرتبطرامعرفیکرده2017درسال65درمقالهوحیدتسلیمیتهرانی

SVM(راروییکمجموعهدادهازمطالعهملیبهداشتوتغذیهNHANESاِعمالکردندبرایطبقهبندیبیمارانمبتالبهدیابتازبیماران)

سانگودیگرانخوشهبندیسلسلهمراتبیتجمیعیهمراهباروشواردرابکارگرفتندبرایدستیافتند.0.83برابرباAUCابتوبهپیشدی

دهندوهمچنینازآنبرایتعیینتاثیرخوشههایعالیمدربقاءبیماراناستفادهرخمیHFاینکهکدامخوشههایعالئمفیزیکیدربیماران

مشهوراست.اینمدلازیکگروهHF(یکمدلریسکSHFM:مدلنارساییقلبسیاتل)HFمطالعاترویمدلهایپیشبینیبقاء.کردند

به1125از بالینیHFبیمارمبتال های شدهاست.PRAISE Iازکارآزمایی متغیرهاستخراج ازیکمدلکاکسچند استفاده وبا اورکرک

آنهانتیجهگرفتندکهمدلهایمبتنیبرکارآزماییبالینیعملکردومتغیرمختلفمقایسهکردند249راباHFدلم117همکارانعملکرد

 .]11[دارندEHRپایینترینسبتبهمدلهایمبتنیبر
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 تحلیل روش پیشنهادی 

باشدوبرایاینامراساسیوجوداطالعاتبینیوضعیتبیماراندرحوزهپزشکیوسالمتامربسیارمهموضرورریمیامروزهپیش

بینیصحیحدردستبودنسوابقکاملسالمتشخصبسیارحائزاهمیتاستکهاولیننوآوریجهتاجرایکافیازسوابقبیماربرایپیش

هرلحظهوهرزماناطالعاتباشدچراکهاستفادهازاینسیستمدر(میEHR)الکترونیکیسالمتثبتاینبخشدرپژوهشحاضراستفادهاز

وخیلیبهترازسیستم اختیارپزشکیاسیستمهوشمندقرارداده هایپزشکیمیهایسنتیدستیموجوددربسیاریازحوزهکافیرادر

کند.همچنین،همیدهیتحقیقاتپزشکیوسالمتاستفادجهتشکلEHRهایحاصلازرشدیازادبیاتوجودداردکهازدادهبهاشد.بدنۀروب

امابسیارکوچکبهبدنۀرو هایتحقیقبهعنوانمنبعدادهEHR(در66DQتری،ازادبیاتمربوطبهمشکالتمهمودرونیکیفیتداده)رشد،

[۱۲هاییمانندآنچهتوسطویسکوپووِنگ]پردازد.ازچارچوبتصادفیدرابعادمختلفمیهایانسانیغیروجودداردکهبهدامنۀگستردۀخطا

هایمناسببرایکاهشاستفادهیوکمکبهشناساییاستراتژEHR DQبندیابعادتوانبرایطبقهاندمی[معرفیشده2وکانوهمکارانش]

هایمراقبتمیانبیماران،برانگیزباشد،زیراالگوتواندچالشکاویدرمراقبتسالمتمیفرآیندضروریاست.EHRنمود.انتخابآنهادرتحقیقات

هاکهآندستهازگزارشاترویدادهابسیارمتفاوتهستند،واتکابهاینشیوهدرخصوصتکمیلمیانمتخصصانمراقبتسالمتوسازمان

هایسیستمیککاوی،تکنیکگیریشود.درستهمانندسایراَشکالدادهاندازهقابلDQتواندباعثافزایشمقتضیاتدارایمُهرزمانیهستندمی

مسائلباشند.ومراحلکنترلضروریمیهاتحلیلحائزاهمیتهستند،زیرابرایشفافیتدرموردپاکسازیدادهونگاری،ترمیموتجزیهواقعه

DQهایممکناستدرهرزمانیازطولعمردادهEHRاززمانطراحیبرنامۀکاربردیاصلیوپایگاهدادۀ،EHRکاربردشدرعملتااستخراج،

 هایمورداستفادهدرآنها،رخدهند.هاوشیوههابرایتحقیقاتوفناوریداده

برای عسل زنبور الگوریتمکلونی از استفاده پژوهش این نوآوری و"بخشدیگر بعد"یژگیانتخاب بهبودکیفیتجهتکاهش و

بینیوضعیتبندیاستانداردجهتپیشباشد.همچنیندربخشنهاییپژوهشحاضرجهتخروجیمطلوببایدیکطبقههایدردستمیداده

بخشسیستمپیشنهادیراتکنیکیادگیریماشینبردارپشتیبان)یکیازالگوریتمهایقدرتمندطبقهبندیسالمتبیمارارائهشودکهاین

درروشپیشنهادیبرایارزشدهیبههریکازویژگیهایومشخصنمودنتاثیرهریکازویژگیهایاز دردادهکاوی(برعهدهدارد.

شودهایاولیهبهاینالگوریتمبههرویژگیوزنیبینصفرویکدادهمیاینمنظوربعدازوروددادهکلونیزنبورعسلاستفادهشدهاستوبرای

اهمیتتصمیمدهدوبدینصورتدرموردویژگیکهاینوزنمشخصکنندهتاثیرآنویژگیواهمیتآنرانشانمی هایبیاهمیتوپر

هایکماهمیتباهدفافزایشسرعتوباالبردندقتاست.حذفویژگیشودکهیکیازتصمیماتروشپیشنهادیگیریمی
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 روش پیشنهادی  فلوچارت:۱شكل 

 :  ]1[روش پیشنهادی دارای گام های زیر است از کلّی رویكرد

 های مناسبپردازش و انتخاب ویژگیپیش 

.ایجادارتباطبیناینDQ.تهیۀفهرستیازمسائلاحتمالیDQ.،شناساییمنابعاحتمالیاطالعاتمربوطبهDQشناساییابعاد

 درصورتامکان.DQها.کاهشمسئلۀگذاریدادهمسائلوآزمایشات.عالمت

 ."انجام"تحلیلنتایجفازوتجزیه–مطالعه

 آینده.DQانجاماقداماتیجهتبهبود–عمل

هدفآناستکهداده اینجا قابلدر عنواندادههاییکهکیفیت با ندارند غیر"بد"هایقبولی یعنی استفاده،مشخصشوند.قابل،

توانازآنهااستفادکرد.سایرشوند،یعنیدربرخیشرایطیاآزمایشاتمیمشخصمی"متوسط"هایقبولباعنواندادههایناقصاماقابلداده

هستندوبرایتماماهدافدردسترسقراردارند."خوب"مشخصیاهاناداده

بایگانیمسائل اول،مشخصکردن مهماست.مرحلۀ پیشنهادیدارایسهمرحلۀ است.مسائلDQکاربردروش تحقیق برای

شود)خروجیحاصلهایتحقیقکاملمیشوندواینبایگانیباسایرمسائلمختصبهپرسششدهپیشاپیشبهاینبایگانیمنتقلمیشناخته

وفهرستآزمایشاتبرایاینDQشود:بُعد،سطوحومنابع،وهمچنینخودبایگانیمسائلهنگلغتمیشاملسهموجودیتفر1ازمرحلۀ

 شروع

 پایان

 ایجاد جمعیت اولیه

تعیین شاخص برای 

 تمامی زنبورها

بانفرآیند انتخاب دیده  

 فرآیند زنبورهای تماشاگر و کارگر

 بررسی شرط توقف

 جایگزینی نسل جدید

 خیر

 بله
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موردآنچهرخباشد.سومینمرحلهایناستکهدربندیمیتحلیلوطبقهوهایتحقیقازطریقابزارتجزیهتحقیق(.دومینمرحله،ارائۀداده

 .]1[دادهاستیکگزارشتهیهشود

 

 روش پیشنهادی  تابع هدف ۳-۱

هاوزنهریکازویژگیWکهiG=WXبایددرنظرداشتکههدفنهاییطبقهبندینهاییبودهودرمرحلهانتقابویژگیبافرمول

شود.هایشرکتکنندهنهاییاستخراجمیهایورودیاستویژگیهایدادههمویژگیXتوسطکلونیزنبورعسلو

هابیانگرتعدادمجموعهCبیانگرتعداداهداف،وNکند.هایفازیتقسیممیرابهمجموعهL–اهدافبُعدشتیبانفازیماشینبردارپ

.]14،13[رسدرسانیمکررعضویتاهدافومراکزخوشهبهحداقلمیروزها،تابعهدفازطریقبهبندیدادهمنظورطبقهباشند.بهمی

باشد:صورتزیرمیتابعهدفبه

(۱)𝐽(𝑈, 𝑉) = ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑐
𝑚𝑑2(𝑥𝑖, 𝑣𝑐)

𝐶
𝑐=1

𝑁
𝑖=1

طمحدودیتاست:مطابقباشرایicUدرجۀعضویت

(۲)∑ 𝑢𝑖𝑐 = 1      , ∀ 𝑖
𝐶
𝑐=1

باشند.یمیرصورتزومرکزخوشهبهیتعضوۀدرجۀمحاسبیهافرمولین،بنابرا

(3)𝑢𝑖𝑐 =
1

∑ (
𝑑(𝑥𝑖,𝑣𝑐)

𝑑(𝑥𝑖,𝑣𝑐)
)
𝑚−1

𝐶
𝑐=1



(۴)𝑣𝑐 =
∑ 𝑢𝑖𝑐

𝑚𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑢𝑖𝑐
𝑚𝑁

𝑖=1


تواندبهصورتتابعیازبردارهایهامیمانندوتنهاضربداخلیفضایمنطبقبرآنهاناشناختهمیجابجاییالبتهدرعمل،اغلباین

)ورودیبهصورت , ) ( , )i j i jx x K x x هایمختلفیبرایکند.کرنلکرنلرادرفضایویژگیبیانمیKبیانگردد.کهدراینرابطه=

هاکهدرواقعنقشارتباطگیرند.برخیازاینکرنلاندکهبستهبهشرایطمختلفمورداستـفادهقرارمیدهاستفادهدرفضایویژگیمعرفیش

𝑤حلیکهبرایماشینبرداریخـطیارائهشدهبررابطهکنند.راهدهندهرابینپارامترهایمدلوتابعهدفبازیمی = ∑ 𝑦𝑖𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1تکیه

هابهفضایباالتر،برداریهایغیرخطیبرایبردندادهبندینمود.امادرسیستمرابهدرستیدرکالسمربوطبهخودطبقههاداردتابتوانداده

𝑤 هاازرابطهشود،درنتیجهبرایمحاسبهوزنمناسببرایدادهنوشتهمی𝜑(𝑥)بهصورتxمانند = ∑ 𝑦𝑖𝑎𝑖𝜑(𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 استفادهخواهدشد.(

نمیمسئله اینشرایـط ایـن،در بر عالوه بردارهاست. دارد،محاسبهضربداخلی اکنونوجود رابـطهایکه از 𝑦𝑖توان = 𝑊𝑇𝜑(𝑥𝑖) + 𝑏

شود.همیکند.جـهتحـلاینمسئلهازتوابعکرنلاسـتفادنـهایتپیدامیدرچنینشرایـطی،بعدبیwاسـتفادهنمودزیراپارامـتر

هایازپیشتعیینشدهکههریکهایورودیدروضعیتبندیدادهوقرارگیریدادهبینیوضعیتبیماروبهاصطالحطبقهپیش

گیردوبهزبانسادهپیشنهادیتوسطماشینبردارپشتیبانانجاممیخودتشکیلگروهمستقلوبیانکنندهمنظورخاصیبودهاستدرروش

 رودیرادریکدستهازوضعیتهاقرارخواهدداد.هایوداده

 سازی روش پیشنهادی تحلیل نتایج شبیه

سازیروشارائهشدهموردآزمایشقراردادهشدونتایجمراحلمختلفارزیابیدرنرمافزارتجزیهوتحلیلنتایجشبیهدراینبخش

MatlabوWekaهمچنینبرایارزیابیروشپیشنهادیازدومجموعهدادهاستفادهشده.استدرقالبنموداروجدولنمایشدادهشده
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هااستفادهشدهاست.درمجموعهدادهدرارزیابی69UCIازپایگاه68اریتیروییدومجموعهدادهبیم67هایقلبیاست.مجموعهدادهبیماری
هادردوبخشمختلفویژگیوجوددارد.بهدلیلکاربررویپروندهالکترونیکسالمتویژگی75عددنمونهکهدرهرنمونه303بیماریقلبی

مربوطبهاطالعاتبالینیوبیماریمربوطبهافرادهست.مجموعهدادهبهمانندقراردارند.بخشمربوطبهاطالعاتشخصیبیمارانوبخش
ویژگی21نمونهدردهمجموعهمختلفبا7200است.درمجموعهدادهبیماریتیرویید70هایگمشدههایدنیاواقعیدارایدادهمجموعه

هایگمشدهداشتهوبهاصطالحادهقرارگرفتهاست.اینمجموعهنیزدادهنمونهدرارزیابیمورداستف2800وجودداردکهازیکمجموعهبا

 نشاندادهشدهاست.2باشند.جدولمشخصاتدومجموعهدادهدرشکلهایاستفادهشدهتمیزنمیمجموعه

 

 الف( مجموعه داده بیماری قلبی



 ب( مجموعه داده بیماری تیرویید

 داده های  مجموعه مشخصات:  ۲شكل

 روش پیشنهادی  پارامترهای استفاده شده جهت انتخاب ویژگی 4-1

هایانجامگرفتهازالگوریتمکلونیزنبورعسلبهجهتانتخابویژگیاستفادهشدهاستکهاینپردازشدرروشپیشنهادیعالوهبرپیش 5

شود.پارامترهایدرنظرگرفتهشدهاستفادهمیگیرینتیجههایبااهمیتبیشتروکاهشزمانسازیویژگیالگوریتمباهدفمشخص

 نشاندادهشدهاست.1برایاینالگوریتمدرجدول



 پارامترهای استفاده شده در الگوریتم کلونی زنبورعسل :۱جدول  6

مقدارتوضیحاتنامپارامترردیف

1nVarبرابرباتعدادویژگیگیریتعدادمتغیرهایتصمیم
2VarMin0حدپایینمقادیرمتغییر
3VarMaxتعدادویژگیمجموعهدادهحدباالیمقادیرمتغییر
4MaxIt100حداکثرتکرارالگوریتم

5nPop150تعدادجمعیت
6nOnlooker 50یتماشاچیتعدادزنبورها

7Alpha 1کرانباالیشتابضریب

 
67 Heart Disease 
68 Thyroid Disease  
69https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/heart+Disease&http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/thyroid+dise

ase 
70 Missing Values 
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استفادهشدهدر 7 ونشاندهندهبهترینخروجیبااینمقادیربودهاست.مقادیرثابت در الگوریتمازتکرارهایمکرربهدستآمدهاست
نمایشدادهشدهاست.دییرویتیماریبیوقلبیماریبدادهمجموعهبخشزیرنمونهایازچندویژگیهای

یقلب ی ماریب داده مجموعهویژگی های : 0 جدول 8

1 id: patient identification number 

2 ccf: social security number (I replaced this with a dummy value of 0( 
3 age: age in years 

4 sex: sex (1 = male; 0 = female( 

5 painloc: chest pain location (1 = substernal; 0 = otherwise( 

6 painexer (1 = provoked by exertion; 0 = otherwise( 
7 relrest (1 = relieved after rest; 0 = otherwise( 

8 pncaden (sum of 5, 6, and 7( 
9 cp: chest pain type 

-- Value 1: typical angina 

-- Value 2: atypical angina 

-- Value 3: non-anginal pain 

-- Value 4: asymptomatic 

10 trestbps: resting blood pressure (in mm Hg on admission to the hospital( 
11 htn  

12 chol: serum cholestoral in mg/dl 

13 smoke: I believe this is 1 = yes; 0 = no (is or is not a smoker( 

14 cigs (cigarettes per day( 

15 years (number of years as a smoker( 
16 fbs: (fasting blood sugar > 120 mg/dl) (1 = true; 0 = false( 

17 dm (1 = history of diabetes; 0 = no such history( 

18 famhist: family history of coronary artery disease (1 = yes; 0 = no( 
19 restecg: resting electrocardiographic results 

-- Value 0: normal 

-- Value 1: having ST-T wave abnormality (T wave inversions and/or ST elevation or depression of > 0.05 mV(( 
-- Value 2: showing probable or definite left ventricular hypertrophy by Estes' criteria 

20 ekgmo (month of exercise ECG reading( 

21 ekgday(day of exercise ECG reading( 

 یقلب یماریب داده مجموعهویژگی های : ۳جدول

1. Individual identification (ID( 

2. Reason for absence (ICD( 
Absences attested by the International Code of Diseases (ICD) stratified into 21 categories (I to XXI) as follows: 
I Certain infectious and parasitic diseases 

II Neoplasms 
III Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism 

IV Endocrine, nutritional and metabolic diseases 

V Mental and behavioural disorders 
VI Diseases of the nervous system 

VII Diseases of the eye and adnexa 

VIII Diseases of the ear and mastoid process 
IX Diseases of the circulatory system 

X Diseases of the respiratory system 

XI Diseases of the digestive system 

XII Diseases of the skin and subcutaneous tissue 
XIII Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 

XIV Diseases of the genitourinary system 

XV Pregnancy, childbirth and the puerperium 
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XVI Certain conditions originating in the perinatal period 
XVII Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities 

XVIII Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified 

XIX Injury, poisoning and certain other consequences of external causes 
XX External causes of morbidity and mortality 

XXI Factors influencing health status and contact with health services. 
And 7 categories without (CID) patient follow-up (22), medical consultation (23), blood donation (24), laboratory examination 

(25), unjustified absence (26), physiotherapy (27), dental consultation (28 (.  

3. Month of absence 

4. Day of the week (Monday (2), Tuesday (3), Wednesday (4), Thursday (5), Friday (6(( 

5. Seasons (summer (1), autumn (2), winter (3), spring (4(( 
6. Transportation expense 

7. Distance from Residence to Work (kilometers( 

8. Service time 

9. Age 

10. Work load Average/day 

11. Hit target 

12. Disciplinary failure (yes=1; no=0( 

13. Education (high school (1), graduate (2), postgraduate (3), master and doctor (4)) 

14. Son (number of children) 
15. Social drinker (yes=1; no=0) 

16. Social smoker (yes=1; no=0) 

17. Pet (number of pet) 
18. Weight 

19. Height 

20. Body mass index 

21. Absenteeism time in hours (target 
 کلونی زنبورعسل ارزیابی نتایج الگوریتم  ۴-۱-۱

مقداریتمالگوریدرابتداشروعاجرامشخصاستهماگونهکهدرشکلنشاندادهشدهاست.۳ایازنتیجهاجرااینالگوریتمدرشکلنمونه

.البتهشودیمیکامرنزدیندرتعدادتکراربهایشرویآنبهسمتعددصفرداردکهباپیلومیدربهحداقلرسانیسعیتمباالبودهوالگورینههزینبهتر

ینتعدادکمآنممکناستبهتریرااستزیتحائزاهمیارزنبورعسلانتخابحداکثرتعدادتکراربسیتمالگورانندمسازیینهوبهیتکاملهاییتمدرالگور

مقدارباینمهماستومعموالایارجهتانتخابمقدارمناسببسیندهدبههمیشراافزاییآنزمانپاسخگویاددهدوتعدادزیجهرانتینامطلوبینههز

تانتایجمطلوببهبهاجرادرآمدهاستیتمباتعدادتکرارمختلفالگوریشنهادیدرروشپهمچنین.آیدیبدستمیجهنظرگرفتننتیروزراتعدادتکراراج

کاهشتاتکراریندرحالکاهشاست.اینههزینمختلفومقداربهتریدراجراهاصاستکهوکامالمشخنشاندادهشدهاست۴درشکلیجنتادستآید.

کمیاربسصفربودهوبعدازآن250و200یکاهشمقداردردورهاینواحددرهرمرحلهبودهاست.ا50یزتعدادتکرارهانیشادامهداشتهوافزا500

تکراریبودهوحت یتمزنبورعسلدرروشبهعنوانحداکثرتعدادتکرارالگور100جهتمقداریننکردهاست.بههمیچندانییرغتیرمقاد100بعداز

استفادهشدهاست.یشنهادیپ



  

29 | P a g e 
 



نتیجهاجرایالگوریتمزنبورعسل:۳شکل



الگوریتمزنبورعسلمختلفیاجراهادرنهیهزنیبهترمقدارسهیمقا:۴شکل

 زنبو عسل  تمیالگور در استفاده قابل مختلف توابعارزیابی  ۴-۱-2

نشاندادهشده۲سهتابعهزینهمختلفباتوجهبهمسئلهبرایانتخابوجوددارد.اینسهتابعدرجدولزنبوعسلدرالگوریتم

بااستوهمانگونهکهقابلمشاهدهاستسهتابعبرایدرنظرگرفتنبهعنوانمحاسبهبهترینهزینهدرالگوریتموجودداردکهالگوریتمرا

است.اهرسهتابعاجرانمودهب100تکرارشرایطیکسانوتعداد

 زنبو عسل تمیالگور در استفاده قابل مختلف توابع:۲جدول

 نحوه محاسبه نام تابع ردیف

1Rosenbrockz=sum((1-x(1:n-1)).^2)+100*sum((x(2:n)-x(1:n-1).^2).^2);
2Ackleyz=20*(1-exp(-0.2*sqrt(mean(x.^2))))+exp(1)-exp(mean(cos(2*pi*x))); 

3Sphere z=sum(x.^2); 

ینبدترRosenbrockتابعوکامالمشخصاستکهنشاندادهشدهاست۵درشکلاینتوابعیینهاینههزینبهتریجنتادرواقع

درینهمقدارتابعهزییرنمودارتغهمچنینتکرارنشاندادهاست.100اجراوبعدازیمقدارراازخوددرانتهاینبهترSphereمقداروتابع

مقدارراینبهترSphereمقداروتابعینبدترRosenbrockتابعومشخصاستکهنشاندادهشدهاست۶درشکلیسهسهتابعموردمقا

ازخودداشتهیمقدارباالترAckleyدرشروعتکرارهاازتابعSphereتابعیتکرارنشاندادهاست.حت100اجراوبعدازیازخوددرانتها

بهصفرازخودبهجاگذاشتهاست.یکتریمقدارنزدیتازخودنشاندادهودرنهایترمطلوبسازیینهروندبهشدهانجامیبعدازتکراهایول

.شودیاستفادهمSphereتابعیشنهادیشپدررویجنتاینباتوجهبها
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 مقدار  نظر از  زنبورعسل  تمیالگور  در  استفاده  قابل  توابع  سه یمقا:  ۵شكل  

 یینها نهیهز ن یبهتر

 

الگوریتم زنبور    مختلف  ی تكرارها  در  نهیهز  تابع  مقدار  سهیمقا:  ۶شكل  

 استفاده قابل تابع سه با عسل

 همسان های مقایسه روش پیشنهادی با روش  8-1

اضافهکردنمجموعهداده با ویژگی انتخاب از بعد باروشACها آمده بدست ارزیابیمجموعه ادامه نشاندادهشدهاست.در ادامه هایدر

یبراهایشناختهشدهوپرکاربردبدستآید.بندیمختلفموردمقایسهقراردادهتاقدرتوبهبودروشپیشنهادیبهنسبتعمدهروشطبقه
استفادهK=10باK-Foldهاازتستصحتبهروشمشخصشدهاست.درکلیهآزمایش۳یابیازمعیارهایاستفادهشدهاستکهدجدولارز

یگردیتاK-1ویاعتبارسنجیبرایکیهرباریرمجموعه،زKینشوند.ازایافرازمیرمجموعهزKدادههابهینوعاعتبارسنجیندراشدهاست.

میبرا ارزیابیازالگوریتم.یروندآموزشبکار بریمبتنیتمالگورو J48،SMO، Decision Table نزدیکترینهمسایه،Kبندیهایطبقهبرای
شود.یزاستفادهمیبیهنظر


 : معرفی معیار های مورد ارزیابی در روش پیشنهادی ۳جدول

توضیحاتمعیار

صحت
یزن«یانگینمیشدهبهصحت»درستیرفتهآزمونومقدارمرجعپذیجازنتایادیحاصلازتعدادزیانگینمقدارمینتوافقبیکینزد

.شودیگفتهم

TP Rateدادهاست.یصمثبتتشخیدستهآنهارابدرستیزنیبندطبقهیتمآنهامثبتبودهوالگوریاستکهدستهواقعییتعدادرکوردهایانگرب

FP Rateدادهاست.یصدستهآنهارابهاشتباهمثبتتشخیبندطبقهیتمبودهوالگوریآنهامنفیاستکهدستهواقعییتعدادرکوردهایانگرب

Recallنماید.)رودوبهصورتمعادلهزیرعملمییکپارامترعمومیکهبرایارزیابیسودمندبودنالگوریتمپیشنهادیبهکارمی Thمجموعه
الگوریتم(مجموعهاعضایداخلTrهرکالسواعضایداخل

Recall =  
Th ∩ Tr
Th

 

Precision آید.یکپارامترعمومیکهبرایاندازهگیریمفیدبودنالگوریتمپیشنهادیاستفادهشدهوازرابطهزیربدستمی

Precision =  
Th ∩ Tr
Tr

 

F-Measure
Recall(R)هایآید.کهبااستفادهازپارامتردستمیبهمفیدبودنوسودمندبودنمحاسبهمیانگینهمسازبیندومعیاراینمعیاراز

آید.یمعادلهزیربدستمیبهصورترابطهPrecision(P) و

F =
2PR

P + R
=

2

1
R +

1
P

 

هامجموعهدادهبیماریقلبیکلیهروش۷اولینارزیابینتایجمعیارصحتبررویمجموعهدادهبیماریتیروییدوقلبی:درشکل

تریبهنسبتهمانمجموعهقبلازایناعمالازخودنشاندادهاست.قبلازاعمالترومطلوبپیشنهادینتایجقابلقبولDQبعدازاعمال

هایمورددرصدصحتدرردهسومالگوریتم67بندیپیشنهادیعملکردمطلوبینداشتهودادهبررویمجموعهدادهروشطبقهبهبودکیفیت
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وعهمقایسهقرارداشتهودوالگوریتمباالترازاینروشالگوریتمهایقاعدهبیسبودهاست.بعدازاعمالروشپیشنهادیوبدستآوردنمجم

وتکرار دهد.روشپشتیبانبرداآزمایشاتبررویآننتایجثبتشدهنشاندهندهبهبودعملکردوبهینهنمودنآنرانشانمیدادهجدید

اینکهکلیهالگوریتم94.3تصمیمباصحت اعمالدررتبهاولقرارگرفت.نکتهقابلتوجه پیشنهادیدرروشDQهایموردارزیابیبعداز

هابررویمجموعهدادهبیماریتیروییدنشاندادهشدهنتایجارزیابیصحتروش۸درشکلهمچنینودپیدانمود.هابهبپیشنهادینتایجآن

اند.البتهبایدتوجهداشتکهنتایجروشبیزینتریداشتههایموردارزیابیبهنسبتروشپیشنهادیعملکردپاییناستوواضحاستکهروش

اند.درسازیراازخودنشاندادههابهبودوبهینهبررویدادهDQهابعدازاعمالمراحلیبودهاست.کلیهروشبسیارنزدیکبهروشپیشنهاد

است.تریازخودنشاندادههاعملکردمطلوببهنسبتسایرروشDQاینمجموعهدادهروشبردارپشتیبانتصمیمقبلوبعدازاعمال

 

 

 

 

 

 

 

صحت در مجموعه داده بیماری  : مقایسه  ۷شكل  

 های قلبی

 

 ی تیروییدها ی ماریب داده مجموعه در صحت سهیمقا: ۸شكل 

بررویمجموعهدادهبیماریتیروییدوقلبی:برایافزایشمیزاناطمینانارزیابیF-Measureدومینارزیابینتایجمعیار

موردارزیابیقرارگرفتهاست.نتایجاینF-Measureهایهمسانبررویدومجموعهدادهبامعیارروشپیشنهادیوسایرروش

ونهکهدرشکلمشخصاستدرمجموعهدادهبیماریهمانگو نشاندادهشدهاست۹ارزیابیبررویمجموعهبیماریقلبیدرشکل

تریبهنسبتهمانمجموعهقبلازترومطلوبپیشنهادیدرروشپیشنهادینتایجقابلقبولDQهابعدازاعمالقلبیکلیهروش
یشنهادیعملکردمطلوبیبندیپاست.قبلازاعمالبهبودکیفیتدادهبررویمجموعهدادهروشطبقهایناعمالازخودنشانداده

و الگوریتمF-Measureمقدار0.655نداشته ردهسوم اینروشدر از باالتر الگوریتم دو و قرارداشته مقایسه هایمورد

الگوریتمهایقاعدهبیسبودهاست.بعدازاعمالروشپیشنهادیوبدستآوردنمجموعهدادهجدیدوتکرارآزمایشاتبررویآن

F-Measureدهد.روشپشتیبانبرداتصمیمبامقدارشدهنشاندهندهبهبودعملکردوبهینهنمودنآنرانشانمینتایجثبت

الگوریتم0.937 اینکهکلیه توجه قابل نکته قرارگرفت. اول رتبه اعمالدر از بعد ارزیابی پیشنهادیدرروشDQهایمورد

هابررویمجموعهدادهبیماریروشF-Measureنتایجارزیابی۱۰مچنیندرشکلهابهبودپیدانمود.هپیشنهادینتایجآن

اند.تریداشتههایموردارزیابیبهنسبتروشپیشنهادیعملکردپایینتیروییدنشاندادهشدهاستوهمانگونهمشخصاستروش

بررویDQهابعدازاعمالمراحلبودهاست.کلیهروشالبتهبایدتوجهداشتکهنتایجروشبیزینبسیارنزدیکبهروشپیشنهادی

بهنسبتDQاند.دراینمجموعهدادهروشبردارپشتیبانتصمیمقبلوبعدازاعمالسازیراازخودنشاندادههابهبودوبهینهداده

تریازخودنشاندادهاست.هاعملکردمطلوبسایرروش
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مقایسه  ۹شكل         :F-Measure    مجموعه در 

 داده بیماری های قلبی
 

 ی تیروییدها ی ماریب داده مجموعه در F-Measure سهیمقا: 10شكل 

 بندینتیجه و جمع 

لیهاراتحلآندادهلهیشدهاستکهبهوسهیارایروشیزمانیهاواستفادهازدادهلیبسترمناسبتحلجادیایپژوهشبرانیدرا

شیبسترهدفافزانی.براساسادهدیمهیهاراارادادهتیفیکشیوافزاشبردیالزمبهجهتپراتییانجامشدهتغلیوبراساستحل

تمیازالگوریژگیپردازشوانتخابوشیپیبرایشنهادیهااست.درروشپدادهیبررویدراقداماتآتیینهایسازنهیوبهتیفیک
اساسنیاستفادهشدهاست.برهممیتصمبانیازبردارپشتیبندانجامطبقهیزنبورعسلاستفادهشدهاستوبعدازآنبرایکلون

یسازهیشد.درشبیسازهیشبیاانجامشدهروشبهصورتمرحلهیوبراساسبررسیواطالعاتخواستهشدهرابررسجینتاهیکل
یهاروشریبهنسبتسایشنهادیروشپیسازهیشبنیازعملکردروشازدومجموعهدادهاستفادهشدهاست.براساسانانیاطمیبرا

بهبودنیایقلبیماریقراردادهشدهازخودبهبودبهثبترساندهاستودرمجموعهدادهبیابیدادهموردارزیهاهمساندرمجموعه

  بودهاست0.1بهبودنیادییرویتیهایماریدرصدودرب4

اشارهیواقعایدردنیشنهادیروشپیسازادهیبهپتوانیمیشنهادیروشپیبررویآتیبهبودعملکردوازجملهکارهایبرا

ازا ویسازنهیبهیهاتمیالگورریاستفادهازسانیاستخراجورفعگردد.همچنیشنهادیعملنواقصروشپنینمودکهبااستفاده
ودرصورتمطلوبیبررسدیداشتهباشدکهبایجینتاتواندیزنبورعسلمیکلونیسازنهیبهتمیالگوریبجایتکامل تربودنگردد

گردند.شنهادیپ
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 چكیده

کنندودادهکاوییکپروسههایبشرازجملهپزشکیایفامیدادهواطالعاتنقشاساسیدرفعالیت

ازچشماندازهایگوناگونوخالصهسازیآنبه کشفدانشازطریقتحلیلحجمعظیمیازداده

هایمختلفزندگیبشریضروریومهمدربخشکاویبهیکجزاطالعاتمفیدوسودمنداست.داده
اهمیتاستخراجاطالعاتازمنابععظیمدادهتبدیلشده پروندهالکترونیکاست.ازطرفیبهدلیل

ایازابزارومجموعه دوباشنوعالکترونیکیمیدرسالمتشخصیبیمارهمانپروندهپزشکی سالمت
هایتوانجهتبررسیالگومیالکترونیکیسالمتهایثبتظهورکهازآنبههمراهدادههاینوتکنیک

مدل کاوش، شامل مراقبت اقدامات اندازهموقت و مسیرسازی از بیماران تجربۀ مراقبتگیری های

کرد میرآیندف.استکاویفرآیند استفاده سالمت مراقبت در چالشکاوی تواند زیرا باشد، برانگیز
هابسیارمتفاوتهستند.درهایمراقبتمیانبیماران،میانمتخصصانمراقبتسالمتوسازمانالگو

الکترونیکیهامبتنیبرثبتکاویبرایتشخیصبیماریبندیدردادهطبقههایتکنیکاینپژوهشبه
اینموضوعجهتشدهاستپرداختهسالمت وامیداستاینمقالهبهمحققینبرایدرکمفهومی

ارائهایدهجدیددرزمینهمربوطهاعطاکند.

 

 کلمات کلیدی 

سالمتثبت الکترونیکی ، داده
.بندیطبقههایوتکنیککاوی

 مقدمه  -12

باشدازاینروگاماساسینبودناطالعاتکافیازسوابقبیمارمیبینیوضعیتبیمارترینمسالهدرپیشیکیازمهمترینواساسی

ترینسیستمبینیدرستوضعیتیکبیمارداشتنسوابقبیمارواطالعاتکافیازسوابقسالمتشخصبیماراستکهمناسبجهتپیش
هایموفقزیادیباشد.شایدتاکنونروشمیالکترونیکیسالمتثبتجهتارائهایناطالعاتبهسیستمهوشمندیاشخصپزشکسیستم

اندوورودیتوانگفتآنهااطالعاتکاملیازبیماردرروشخوداستفادهنکردهباشدامابهیقینمیبینیوضعیتبیمارمعرفیشدهجهتپیش
هاییجهترتاینتحقیقمعرفیتکنیکبینیارائهنشدهاست،ازاینرواهمیتوضرومطلوبوکاملبهپزشکیاسیستمهوشمندجهتپیش

استفادهشوداطالعاتبهEHRباشدواگربرایورودیاطالعاتازسیستمبینیوضعیتبیمارانبراساسثبتالکترونیکیپروندهبیمارمیپیش

هایسیستمباشد.گیمناسبمیطورکاملوکافیجهتعملکردمناسبدراختیارپزشکیاسیستمهوشمندقراردادهمیشودکهاینیکویژ
الکترونیکاکنوندربسیاریازکشور هایشدههستند.اهمیتکاربردثانویۀدادههایمراقبتسالمتکامالشناختههاومحیطثبتسالمت

EHRمی شناخته رسمیت به گسترده طور به تحقیقات دادهبرای مستلزم معتبر تحقیقات حشود. یا خوب، کیفیت با کیفیتهایی داقل،
قبولوهاییکهکیفیتقابلهایقدرتمندودادهشدههستند،وارزیابینتایجتحقیقاتبدونوجوداینکیفیتممکننیست.اصلدادهشناخته

T
-1

0
7

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 ایدارندبایدبهیکهنجارتبدیلشود.شدهکیفیتشناخته

حذفزینیاضافهشدهوبرخیدیجدیهاصهیوخصاءیممکناستاش،باشدیمایپویپزشکیهامجموعهدادهعتیطبازطرفی

یرابایونیگزیموجود،جاماریبکییبرادیجدشاتیآزماجیشود.بهعنوانمثالنتانیهاجانشآنیبهجاییهاصهیوخصاءیاشایگردندو
یدانشیعنیابندیزمانتکاملیدرط،قادرباشنددیبای(کاودادهکامپیوتری)علومیهاکیتکنیتیوضعنیاضافهشوند.درچندیجدماریبکی

.]2[ندیکهاکنونبدستآمدهاستبهطورکاملبروزنما
 

  الكترونیكی سالمتثبت  ۱-۱

E-Healthیکمفهومجدیداستکهارائهاطالعاتوخدماتبااستفادهازتکنولوژیاینترنتودیگرابزارهایتکنولوژیکراتسهیل

هایتأمینمالیوحرفهایمورداستفادهایتوسطبسیاریازموسساتدانشگاهی،افراد،سازمانبهطورگستردهE-Healthکند.اصطالحمی

بهبودبخشد.عالوهراارائهخدماتسنتیبهافرادیکهبهاینخدماتنیازدارندوهایارتباطیکانالشرایطتواندمیE-Healthگیرد.قرارمی

درگیرشوندوهمچنینارتباطاتبینبیمارانوپزشکانخودهایدرمانیگیریشوندبیماراندرتصمیمباعثمیE-Healthبراین،سیستمهای

اینهایاخدماتمختلفیاستکهدرلبهمراقبتشاملسیستمE-Healthد.ندهراافزایشمی هایبهداشتیوتکنولوژیقراردارند.یکیاز

سازد.خصصانمراقبتهایبهداشتیامکانپذیرمیاستکهشرایطذخیرهوبهاشتراکگذاریاطالعاتبیماررابینمتEHRکابردهایمعمول،

EHRهایبهداشتیبه.درنتیجه،بسیاریازپزشکانوارائهدهندگانمراقبتگیرندقرارمیهایبهداشتیمراقبتهایفناوریدرخطمقدم

انداماکشورهاهنوزدرمورددربسیاریازکشورهاساختهشدهEHRهای[.سیستم12اند]تمایلپیداکردهEHRهایسمتاستفادهازسیستم

پروندهکند.اینتواندبهعنوانمکانیتعریفشودکهاطالعاتمربوطبهبیمارانراذخیرهمیمیEHRاند.بااینحال،توافقینکردهEHRتعریف

بیمارستانایه توسط وسایرموسساتها،درمانگاهالکترونیکی تهیهمیها شرایطبهداشتی رادیولوژی، تاریخچهسالمت،گزارش شوند.آنها

ایمن راذخیرهمیکنند.بنابراین،درمان،آزمایشات، بیماران بهوضعیتسالمتی وسایراطالعاتمربوط ازسیستمEHRسازی هایترکیبی

هایکاریبالینیها،ایستگاههاورابطینپایگاههایاطالعاتی،سیستمایاستکهاشاملشبکهEHR[.عالوهبراین،13اطالعاتیبیماراناست]

بهوسیستم را الکترونیکی ارتباطات بهبودکیفیتEHRهایکند.سیستمهممتصلمیهای برای ومتخصصینحوزهسالمت نهادها توسط

 .]۱[شودهاتوصیهمیهزینههاوارائهخدماتبهداشتیموثر،ایمنوکارآمدوکاهشمراقبتاینبیماری

 الكترونیكی سالمت ثبت  هایچالش  1-1-1

شوند.اینچالشمیEHRوجوددارد.بنابراین،موانعزیادیوجودداردکهمانعتوسعهوپذیرشEHRهایزیادیدراستفادهازچالش

.]۱[باشندهاشاملمسائلمالی،اخالقی،فنی،اجتماعیوقانونیمی

هادرEHRدردسترسبودنسرمایهیاحمایتمالیازسویدولت،مهمترینعاملتأثیرگذاربرموفقیتتوسعهپشتیبانی مالی:

شود.نظرگرفتهمی

مزایایبسیاریداردوبسیاریازکشورهارابرایپیادهسازیآنEHRاستکهسیستممشخصشدهدشواری استفاده از فناوری:

هاتاحدودیکماستواینبهدلیلکمبودتجربهودانشدراستفادهازتکنولوژیHERبااینحال،میزاناستفادهوپذیرشکند.تحریکمی

.شودمیEHRمانعاجرایEHRاست.بنابراینپیچیدگیاستفادهاز

نداشتهباشندایناستEHRتمایلیبهشودبیمارانوپزشکانعاملسومیکهباعثمیعدم پذیرش از سوی بیماران و پزشكان:

یکمشکلمهماستکهدربسیاریازکشورهاوجودداردوEHRهایبهداشتیمربوطبهبیمارانممکناستایمننباشند.حفاظتازکهداده

یزیادیوجوددارندکههنوزهمازهاشود.یکیدیگرازدالیلمقاومت،ایناستکهحوزههامیEHRمنجربهفقداناعتمادبرایاستفادهاز

هاباتکنولوژیجدیددشواراست.کنندوتطبیقآنکاغذاستفادهمی

هایخاصیازکاربرانمانندپزشکانانجامشودتانحوهبرخوردبایکایبرایگروهشودکهآموزشدورهپیشنهادمیآموزش دائمی: •
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دهدرابیاموزند.هازسیستمانجاممیخطایااقدامنادرستکهکاربرهنگاماستفاد

هایسختافزارودستگاههاینصبنرمشود.هزینهگرانقیمتدرنظرگرفتهمییکپروژهEHRافزارنصبنرمهای گران:هزینه  •

ایافزاروکارکنانحرفهبروزرسانینرمهایارتقاءتجهیزات،باشند.بنابراین،مدیرانبایدهزینهفزاریمانندکامپیوتروپرینترباالمیا

.رانیزدرنظربگیرند

کنند.اطالعاتبسیاریازارائهدهندگانخدماتبهداشتیازاطالعاتبهداشتیبیماراناستفادهمیها:داده   71قابلیت همكاریچالش   •

اسنادبراسنادساختیافته،ذخیرهسازیمبتنیشوند،مانندذخیرههایمختلفذخیرهمیهایبهداشتیدرقالبدرسیستم سازی

هادردادهقابلیتهمکاریای.اینفرمتهایمختلفمنجربهیکمشکلفنیمیشوندکهبدونساختاروجداولپایگاهدادهرابطه
EHRباشدمی.

شود.اینمشکلبهویژهدرمیEHRوقفهدرسیستمیکمشکلجدیاستکهمنجربهکاهشپذیرشمسئله وقفه در سیستم: •

هایکافیبرایکمکبهکاربرانبرایمقابلهباوقفههاییکهدرسیستمبوجوددهد.بنابراین،الزماستکهروشاتاقاورژانسرخمی
آینددردسترسباشند.می

کاربرانمشاهدهکردندکهسیستماطالعاتبهداشتیممکناستحاویبرخیقطعاتباشندکهانجامبرخیازپیچیدگی فرآیندها: •

 شود.هامیHERهاازکند.ایندلیلباعثدورشدنآنترمیفرآیندهاراپیچیده

 های آنداده کاوی و تكنیک  -1

دادهکاوییکپروسهکشفدانشازطریقتحلیلحجمدادهواطالعاتیادانشنقشاساسیرادرفعالیتهایبشرایفامیکنند.

بهدلیلاهمیتاستخراجاطالعاتازمنابع عظیمیازدادهازچشماندازهایگوناگونوخالصهسازیآنبهاطالعاتمفیدوسودمندمیباشد.

.]3[استعظیمداده،دادهکاویبهیکجزضروریومهمدربخشهایمختلفزندگیبشریتبدیلشده

هایپژوهشیدانستکهبهدنبالپیداکردناطالعاتیمعنادارازقلبیکترینحوزهترینومهیجتوانیکیازمهمکاویرامیداده

موردتوانواژگانیبههممربوطهدانستکهبهطوریکسانایرامیهایدادهکاویوکشفدانشدرپایگاهشود.دادهایبزرگمییدادهمجموعه

هایبسیارتوانیکیازگامکاویرامیباشند،چراکهدادهاندکهایندوواژهمتفاوتمیگیردولیمحققینزیادیفرضکردهاستفادهقرارمی

.شودیم ظاهر شدهتیهداریغ و شدهتیهدا نوع دو در کاوی داده.]6[دانستKDDمهمدرفرآیند

درمیباشد. الگوییخاصجستجویدر که ستاشده تعیین پیش از و خاص هدفی دارای دادهکاوی:ایننوعشدهتیهدا کاویداده •

 شود،وجوددارد. ینیبشیپ یا تخمین ،یبنددسته کهبایدهدف متغیر یک همیشهایننوعدادهکاوی

 داشتن بدونمیبایدکه اطالعات از ییهاگروهبینکاویبهجستجویشباهتویاالگوهاییایننوعداده :شدهتیهداریغ کاویداده •

 الگوهای که است این وظیفه و ندارد وجود هدفیمتغیر کاویداده ایننوعدر.باشدیم شدهنییتع شیازپ یامجموعه یا و خاص هدفی

 .]4،5[نباشدخاص متغیریک به متعلق که پیداشود یایکل

تقسیمنمایداستکهسعیداردیکمجموعهدادهرابهچندینخوشهمیرمستقیغکاویدادهبندییکروشخوشهبندی:خوشه

یادستهیهیچبندخوشهروشدرهایدیگرمتفاوتباشند.هایخوشههایقرارگرفتهدریکخوشهبایکدیگرشبیهبودهوبادادهبطوریکهداده

هستکهبههادادهییازهاگروه.بلکههدفدراینجابهدنبالشوندینممستقلووابستهتقسیمصورتبهمتغیرهادرواقعازقبلوجودنداردو

طوریعملکردکهنتیجهبهتریحاصلهاآنرفتارهارابهترشناساییکردوبرمبنایتوانیمهاشباهتهمشباهتدارندوباکشفاین

.]10[شود

کاویاست،یکیازواجباتبشرباشد.برایشناختوبرقراریرابطهترینکارکردهایدادهندیکهیکیازمعمولبطبقه بندی:طبقه

هاییکشئجدیدوتخصیصآنبهیکیبندیشاملبررسیویژگیطبقهشودانجاممی72بندیبندیودرجهطورمداومطبقهیدنیا،بهدرباره

 
71 interoperability   

72 Ranking 
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قبلازمجموعه از طبقهشدهمیتعیینهای عمل ازدستهباشد. تعریفدرستی با ومجموعهبندی ویژگیها از پیشای از موارد هاکهحاوی

بندینشده،هایطبقهبندیکردندادهگردد،اینعملشاملساختنمدلیاستکهبتوانازآنبرایطبقهشدههستندمشخصمیبندیطبقه

.]9[استفادهنمود

شوندوبهرقمیهایورودیدادهمیاندسروکاردارد.درتخمیندادهبانتایجیکهباارقامپیوستهنشاندادهشدهتخمین:نیتخم

اعتباری)درمتغیرهایناشناسمداوم یورودیرهایدرقالبمتغیورودیهادادهن،یدرتخمیعنیشودختممی(چوندرآمدیاترازکارت

کهباارقامییمجزاجیبانتان،یتخمباشد.مییترازکارتاعتبارایچوندرآمدیآنرقمیخروجیرهایشودومتغدادهمیستمیمختلفبهس

.]11[شودیاستفادهم یبنددرعمل،تخمیناغلببرایانجامدستهاند،سروکاردارد.نشاندادهشدهوستهیپ

ندهیآیشدهینیبشیپیازرفتارهای،مطابقبرختفاوتکهاطالعاتنیاستباانیتخماییبندمانندطبقهینیبشیپی:نیبش یپ

کنونیبهکاررفتیهایشود.وقتیاینمدلبرایورودهایپیشینبرایتهیهیکمدلکهبیانگررفتارمشاهدهکنونیاستاستفادهمیازداده)

بینی،تنهاروشبرایبررسیصحتدرعملپیش.شوندیبندیمدستهندهیآیزدهنیارقامتخمای(بینیرفتارآیندهخواهدبود.نتیجهکارپیش

توانبرایخمینرامیوتیبندشدهدردستهاستفادهیهاکیباشد.هریکازتکنشدهمیمدل،دیدنآیندهومقایسهنتیجهمدلوپدیدهواقع

.]11[استندهیآدنیدوانتظار،یبندصحتطبقهیبررسیتنهاروشبرا،ینیبشیپدرعملِتطبیقداد.ینیبشیاستفادهدرپ

دهیپدکیهستندکهدروقوعیزمانهمیهایژگیونییتعیشباهتبرایبندگروهعملی: وابستگ نیقوان ایشباهت  یبندگروه

م بهدهندیرخ ویبندگروهعملگریدعبارت. وقوع همایشباهتاحتمال وقوع تعهایژگیزمانوعدم بدینمایمنییرا بیان. عملسادهه تر

.]۱۰،۱۱[باهمجورندییزهایکندکهچهچمینییشباهتتعیبندگروه

هدفدادهیگاهی:سازه ینما توص،کاویاوقات نتاانیدرجردهیچیپیادادهگاهیپاکیاستکهدریزیآنچفیتنها جیاست.

افزاکردهدیاولتولیههارادرمرحلکهدادهییندهاایفرایدرکراازمردم،محصوالتیسازهینما خوبرفتار،اغلبفی.توصدهدیمشیاند

یهامناسبراداشت.درختحیتوضکیانتظارتوانیمیچهزماندهدیخوبحداقلنشانمفیتوصکید؛همبههمراهداریخوبحیتوض

.]۱۰،۱۱[استفادهنمودهایسازهینمایبراتوانیمزیبندیرانوخوشهیوابستگنیقوان؛باشدمییسازهینمایبرایدیابزارمفمیتصم

 بهداشت و درمان یدر حوزه یکاوداده  ۲-۱
اطالعاتصیاستچراکهبهمنظورتشخدهگردیعاموخاصزدبهداشتودرمانزبانیدرحوزهیکاودرعصرحاضر،داده

انسازمیلهیکهبهوسییها.دادهباشدیکارآمدمیلیروشتحلکیبکازیمربوطبهبهداشتودرمان،نیهانامشخصوباارزشدرداده

یماریدرخصوصسالمتبیریگمیهادرجهتتصمدادهلیچراکهتحلباشندیمدهیچیگستردهوپاریبسشودیمجادیبهداشتودرمانا

استتاازی.لذانباشدیمرهیدرمانوغینهیهز،یپزشکیادعاماران،یبها،مارستانیبرینظیاتیها،شاملجزئدادهنیمشکلاست.ایامر

بابهبودتواندیبهداشتودرمانمیهادادهلیشود.تحلجادیادهیچیپیهادادهنیواستخراجاطالعاتمهمازالیتحلیدرتمندبراقیابزار

بهداشتیهاسازمانیبراییایباعثتدارکمزازینیکاودادهیهایفناوریجهیحوزهرابهبوددهد.نتنیامار،یبیتیریمدفیوظایکارائ

بکارگرفتهشدهولذاسازمانباشندیمیکسانییمسائلسالمتایمشابهویمارینوعبیکهدارایمارانیبیبندگروهیهمبراوآننودرما

درمارانیکهبیمدتزمانینیبشیپیبراتواندیمنیهاقراردهد.همچنآنیروشیراپیمؤثریهادرمانتواندیبهداشتودرمانم

.]۶[باشددیمفیاطالعاتستمیکارآمدستیریمدیبرایزیروبرنامهصیتشخنیخواهندبودوهمچنیربستمارستانیب

 الكترونیكی سالمت ها مبتنی بر ثبت کاوی برای تشخیص بیماری بندی در دادهتكنیک طبقه ۲-۱-۱
موجودهایدادهازیکهربرایهدفطبقاتبندی،طبقههایتکنیک.کندمیتقسیمهدفطبقاتبهراهادادهمجموعهبندیطبقه

یا"باالریسک"بهخودبیماریالگوهایاساسبررابیمارتوانمیبندی،طبقههایتکنیکازاستفادهبامثال،عنوانبه.کنندمیبینیراپیش

بندیطبقهروشدو.استنظارتتحتیادگیریآننوعیبنابراینوشوندمیشناختهطبقاترویکرد،اینطبق.کردبندیطبقه"ریسککم"
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برعالوه.شوندمیتقسیمآزمایشیوآموزشیهایدادهمجموعهبههادادهمجموعهبندی،طبقهیوظیفهدر.داردسطحیوجودچندودودویی

.]۷[شودمیآزمایشآزمایشیهایدادهرویبربندطبقهصحتآنازپسوبیندمیآموزشآموزشیهایدادهمجموعهکمکبندباطبقهاین،

مشخص۱ودستهبندیآندرشکلبهداشتودرمانبکارگرفتهشدهاستیکهدرحوزهیبندمختلفدستهیهاتمیبهالگوریااشارهریدرز

 است.شده



 های ادهاک سیار یابی در شبكههای مسیرتكنیک: نمایی از ۱شكل 

-دستهنیترازسادهیکیتوانیرامهیهمسانیترکینزدKبنددستهها:یماریب  صی تشخ ی برا هی همسا  نیترک ینزد  Kبند طبقه

نقاطدادهییندهاب بهکشف میادانستکه نشده براپردازدیکشف نقاطدادهنیایو از )نزدیاکار است شناختهشده قبالً نیترکیکه
ازشیبابیانقاطدادهیبندبهدستهK-NN.کندیمیبنددستهیریگیرأستمیسکیرابراساسیا(استفادهکردهونقاطدادهگانیهمسا

خوشه،لیتحلر،یتصولدیف،یبهداشتیادادهیهامانندمجموعهییهادرحوزهیمختلفیروشازکاربردهانی.اپردازدیمکینزدهستهکی
یهایماریبیبنددستهیبراK-NNویخطیگسستهلیازتحلزیهمکارانشن.جنوباشدیبرخوردارمرهیوغنیآنالیابیالگو،بازارصیتشخ

اندینماجادیرااهیهشداراولستمیسکیاستفادهنمودندتابتوانندیبحران نیبیرابطهلیتحلیبراK-NNازروش،یپژوهشتیفعالنی.در

راهیهشداراولستمیسکیاستفادهشدهاست،تابتوانیمختلفبحرانیهایماریدربسکیریوفشارخونوفاکتورهایعروقیقلبیماریب
باشندیمیقلبیهایماریکهمتحملبیمارانیبلیتحلیبراK-NNبندشومانوهمکارانشازدسته.کردجادیاهایماریبنیکاهشرخدادایبرا

صورتگرفتهاستK-NNدردستهبندیریگیبااستفادهوبدونروشرأییهاشیشدهوآزمایآورجمعUCIدادههاازنیا.انداستفادهنموده
همدر(وآنیریگیرأستمی)عدماستفادهازسیقلبیهایماریبصیدرتشخیشتریصحتبزانیبهمتواندیمK-NNکهروشدیواثباتگرد

صیتشخیرابراK-NNیافتهیبهبودیدستهبندفازکیزیاست.لئووهمکارانشنافتهیدستK-NNدریریگیروشرأیریبابکارگسهیمقا

.استفادهشدهاستیگیهمسایواندازهیقدرتفازتیمشخصکردنمحدودیبرازیازدحامذراتنیسازنهیاند.بهارائهنمودهدیروئیتیماریب
.]۶[اندپرداختهنسونیپارکیماریبیبرایفازK-NNروشیبهمعرفزینارانشزووهمک

ریغیدانستکهدرآن،هرگرهیمشابهبافلوچارتتوانیراممیدرختتصم:اهیماریب صیتشخ یبرا میدرخت تصمبند طبقه

ب روکیانگریبرگ بکییتستبر هرشاخه و بوده هرگرهیجهینتانگریصفتخاص و بوده تست یبرچسبکالسکییبرگدارایآن
نیبهترتوانندیمرانیگمیتصمم،ینامدارد.بااستفادهازدرختتصمشهیریگرهباشدیهادردرختمبرچسبنیباالتریکهدارایا.گرهباشدیم

ازدرخت.ندیانتخابنماباشدیمیحداکثریاطالعاتیبهرهیمبنابریکالسانحصارکیتفکانگریبهبرگکهبشهیحرکتازریراهکاررابرا

میخانوهمکارانشازدرختتصم.]۱۶[شودیبهداشتودرماناستفادهمیدرحوزهنیازمحققیاریتوسطبسیادرسطحگستردهمیتصم
رایسراسریبیترکمیدستهبنددرختتصمکیزیوهمکارانشننیاستفادهکردندوچنهیمبتالبهسرطانسمارانیبیبقاینیبشیپیبرا

یهاتیفعالیبنددستهیبراجودمومیهابهبهبودمدلدرختتصمارائهدادند.آنمیوخیهایماریمبتالبهبمارانیبتیفعالیبنددستهیبرا
گاریسدنیکشیالگوهایمونوهمکارانشبهنمونهسازیمشابه،آقایامشابه،دردامنهیدردامنه.پرداختندحیصحیبهشکلمارانیمختلفب

والکلیتیجمع،یشانیپر،یودرمانتبهداشطیاستفادهنمودندتابهدرکبهترشرامیکارازدرختتصمنیایساالنپرداختندکهبرادربزرگ

ساالنوکودکاناستفادهدربزرگیپوستیهایارمیبفیتوصیبراافتهیادغاممیمدلدرختتصمکیاززیچانگوهمکارانشن.پرداختند
.]۶[نمودند

دیوهمکارانشارائهگردکیواپنیازسوبانیبردارپشتنیمفهومماش:اهیماری ب  صیتشخ  یبرای  بانیبردار پشت  نیماشبند  طبقه

یهارابراآنتوانیمیکردندولدایتوسعهپینریبایبنددستهیهادرابتدابراSVM.باشدیمیآماریریادگییتئوریمفهومبرمبنانیکها

 الكترونیكی سالمتها مبتنی بر ثبت تشخیص بیماریکاوی برای بندی در دادهطبقههای تكنیک

K هیهمسا نیترکینزد  میدرختتصم   

 

یبانیبردارپشتنیماش  

 

یعصبیشبکه  

 

یزیبیتئور  
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یبعدباالبرایفضاکیابرصفحهرادرنیچندایابرصفحهوکیتواندیمیبانیبردارپشتنیبندماشدسته.توسعهدادزیمسائلچندکالسهن
برخورداربودهولذاموردتوجهگستردهقرارگرفتهیادیقابلتوجهزیهایژگیازوSVMکند.جادیکارآمدافیوظاریوساونیدستهبند،رگرس

راازهمجدایانمودهتانقاطدادهیاصلیورودیابرصفحهدرفضاکیجادیاهاقدامبSVM.باشدیمیبخشدینواریبسیتجربیکارائیودارا
یفضاک،یترنمودنتفکآسانیروبرانیانجامدادوازایاصلیورودیرادرفضایانقاطدادهکیتفکندیفرآتوانیمواقعنمیسازد.دربعض

اصل بریآموزشیهانمونهیخطرینگاشتغیبرازینیاصلی.کارکردهاشودیمتترنگاشدیجدشتریبعدبیفضاکییبررویبعدمحدود

هدفبکارگرفتهنیایبرازینرهیوغدیگموئیگاوس،س،یامانندچندجملهیمختلفیاصلیاست.کارکردهابعدباالبکارگرفتهشدهیفضایرو
کیتفکتواندیکهمیاندبرخورداربودهبهطورشدهیبندابرصفحهدستهیلهیکهبهوسیانقاطدادهیبررویازعملکردخوبSVMاند.شده

وهمکارانشازروشمایسول.]۶[شودیمجادیایبانیپشتیباکمکبردارهازیرابهحداکثرسطحممکنرساندهوابرصفحهنیااطدادهنقنیب
ازخوشهSVMمختلفویهایماریبیبنددستهیبراSVMیبنددسته یبراهیآرازیریهادادهیبرروزینk-meanیبنداستفادهکردندو

مSVM.استفادهشدهایماریبصیتشخ رایکیتوانیرا ازسوییهاروشنیترجیاز براشتبهدایحوزهنیمحققیدانستکه یودرمان

)یسازنهیبهیبانیبردارپشتنیروشماشیبهارائهیفی.آقاشودیبکارگرفتهمیبنددسته استخوانلیتحلی(براPSO-SVMازدحامذرات
SVMبریتنمبیبااستفادهازاستراتژنایسرطانسصیتشخیرابراگوشیمدلپکیزیهانگوهمکارانشنیپرداختوآقایتمیآریقلب

ستمیسنیارائهداد.ایقلبیچهیدریهایماریبلیتحلیبراکیژنتSVMرابااستفادهازدستهبندیستمیسزینیآلآواچ.ارائهدادندیبیترک
یلهیبهوسزینPSOبرینمبتSVMمدلکی.کندیرااستخراجمیقلبیچهیبهدستآمدهازدرگنالیمهمنمودهوسیژگیاقدامبهاستخراجو

بایانهیبهیژگیکهمتشکلازدوگامبود.درگاماول،ودیارائهگردerythemato-squamousیهایماریبصیتشخیوهمکارانشبرایعبد

صحتزانیبهبودمظورهمبهمنوآنSVMیبرایاصلیکشفپارامترهایبراPSOاززیاستخراجشدهودرگامدومنیاستفادهازقواعدانجمن
.]۶[شودیاستفادهمیبندمدلدسته

دانستکهازروشیبنددستهیبرایتمیالگورتوانیرامیعصبیشبکه:اهیماریب  صیتشخ   یبرا  یعصب  یشبكه   بندطبقه

یبههممربوطهتحتعنواننورونهستاستفادهکردهوبرایالمانپردازشنیچندیکهدارایکیولوژیعصببستمیسیبرمبناینزولانیگراد
شدهیریادگییمتقابلشبکه(استخراجشدهتابتوانعملکردNNشده)دهیآموزشدیعصبیخاصکاربرددارد.قواعدازشبکهیحلمسائل

.ازباشندیشدهمیسازماندهیپردازشیهااستفادهنمودهکهشاملالمانییهاازعصبNNخاص،یمسئلهکیبهمنظورحل.دهدرابهبود

رییساختارخودراتغتواندیچراکهمباشدیمیانطباقیتیماهیداراNNکی.شودیالگواستفادهمصیوتشخیبنددستهیبرایعصبیشبکه
همدرطولدرشبکهوآنیوخارجیکهبهصورتداخلیاطالعاتیوزنبرمبناقیدهد.تطبقیدادهووزنخودرابهمنظورکاهشخطاتطب

کهشودحلیاهیفورواردچندالدیفکیاستفادهازتکناچندکالسه،ممکناستمسئلهرابNN.درردیگیداردصورتمانیجریریادگیفاز
بایمدلجادیوهمکارانشبهاریا.]۱۶[بکارگرفتهشوندهیالکییتنهابررونکهیونهاشوندیبکارگرفتهمیخروجیهیهادرالدرآن،عصب

یهایماریبیرابررویاسهیمقالیتحلکیبپردازندونهیسیهایماریبلی(پرداختندتابهتحلANN)یمصنوعیعصبیاستفادهازشبکه

 [.۶،۸استفادهنمودند]یاهیوچندالافتهیمیتعمیونیرگرس،یاحتماالتیعصبیهاکارازشبکهنیایانجامدادندکهبرانهیقفسهس

نی.اشناسندیمیزیبیبندرابهعنواندستهیزیبیبرتئوریمبتنیبنددسته:اهی ماریب صیتشخ یبرا یزیب  یتئور بندطبقه

اکیبند،دسته بندساده میدسته الگوراند+تویبودهکه از استفاده براییمبناتواندیمیزیبیهیقض.دیبهدستآیبنددستهتمیبا یرا

صفاتیبودکهفرضبرآناستکههمهنیازیبویدردستهبندنایاصلی.مسئلهزد(فراهمساBBN)یزیباوربیوشبکهزیبوینایبنددسته
رغمی.علباشندیهامرتبطبههممآنیسالمتتیووضعیماریبیهامانندنشانهیپزشکیکهصفاتدامنهیبودهدرحالگریمستقلازهمد

صفاتمستقلازیروهمهنیصحتبرخورداربودهوازازانیمبرحسبیاالحظهقابلمیازکارائزیبویاستقاللصفت،دستهبندنایهیفرض
یهاتمیآیوگسستهیبعد،یقبلیاحتماالتعیتوزیبررویزیبیهیاستفادهکرد.قضیپزشکیهادرحوزهازآنتوانیرومنیهمبودهوازا

میاداده بهداشتودرمانبکارگرفتهشدهاست.لئوویدرحوزهنیمحققیازسویادرسطحگستردهیزیباوربی.شبکهباشدیمتمرکز

کیکورا.بپردازندیبهسالمتطمربویهاسکیرلیپرداختندتابهتحلBBNیلهیبهوسمیازتصمبانیپشتستمیسکییهمکارانشبهتوسعه
گرفتهشدهمارانیبنیدرخصوصایمهمیهامینمودندتاتصملیتحلBBNرابااستفادهازیصرعمارانیمربوطبهبیهادادهزیوهمکارانشن

[.۶شدهبودانجامدادند]یآورجمعLugojمارستانیکهازبیواقعیهادادهیرابرروییهاشیوآزما

 گیری نتیجه -2
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هایسالمتمراقبتآموزش،بالینی،تحقیقاتمالی،امورمانندمختلفیهایزمینهدرکهبهصورتعملیتحقیقازمهمیزمینهیک
تحقیقاتیفعالایرشتهمیانیزمینهبهصورتیککاملطوربهکاویدادهیمحدودهکاویاستوگیرددادهمیقراراستفادهموردغیره،و

پزشکیبهصورتعادیهایدادهازدانشاستخراجدرواقع.استموردبررسیقرارگرفتههایسالمتمراقبتیحوزهمحققانازتوسطبسیاری
ایناصلییانگیزه.ازاینرواستفادهشودالکترونیکیسالمتثبتهایاستچهبرسدبهزمانیکهازدادهپیچیدهوبرانگیزچالشمسالهیک

دراینمرورابتدابه.استالکترونیکیسالمتثبتبرمبنایاستهایسالمتمراقبتیزمینهدرکاوییتکنیکهایموثردادهارائهمرور،

هایآنمعرفیودربخشآخرواصلیمروربهوچالشهایپرداختهشد،بخشدومشرحدادهکاویوتکنیکالکترونیکیسالمتثبتمعرفی
پرداختهشد.الکترونیکیسالمتهامبتنیبرثبتکاویبرایتشخیصبیماریبندیدردادهطبقههایتکنیک
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 چكیده

درشهرهایشهریزندگشیکشئرهاست،باافزاهای¬چالشنیازمهمتریکیرسرعتخودرو:نظارتبدهیچک
سرعتباالخودروهاعاملنیاست.همچنافتهیشیافزایریبهطرزچشمگهینقللیانسانهاوتعدادوساتی،جمع

است.هدفای¬ژهیوتیاهمیداراهیقلنلیروکنترلسرعتوسانیاست.ازا-شناختهشدهایتصادفاتدردنیاصل

درکردیرونیاست.اریپردازشتصویهاتمیمتحرکبااستفادهازالگوریسرعتخودروهاصیمقالهتشخنیا
م،یکنیاستخراجممیهرفریبرانیرابااستفادهازروشگوسنهی:ابتداپسزمشود¬یانجاممیسهمرحلهاصل

فر هر در نهامیکنیمییراشناسادروخویمکانتیموقعمیسپس در اتومبتی. ملیسرعت محاسبه با زانیرا

قراردارنددرROIکهدرییهامی.درمحاسبهسرعتماتنهافرمای¬بدستاوردهمیخودرودرهرفرییجابجا

دروهاخویسرعتبدستآمدهتوسطبرنامهوسرعتواقعسهیدقتبرنامهنوشتهشدهبامقایابی.ارزمیریگینظرم

%استوالزم93برنامهنیدقتازانیانجامگرفتهاست.میورانندگییاعالمشدهتوسطسرعتسنجراهنما

تمام است ذکر آذرباوهایدیویبه استان آوریشرقجانیازسطح توسطها¬آنسرعتکهاند¬شدهیجمع
تاس¬شهراعالمشدهنیایورانندگراهنمایی

 

 کلمات کلیدی 
گوس مدل ن،یسرعت، تصادفات،

لتریف



 مقدمه 

میلیوننفروآسیب.......5امروزهحوادثترافیکیبهعنوانیکیازعواملاصلیمرگدردنیاشناختهشدهاستوسالیانهموجبمرگبیشاز

ایمیلیوننفرمیشود.پیشگیریازبروزحوادثترافیکیمنجربهاستفادهازتکنولوژیهاوابزارهایمختلفدرکشورهاشدهاست.ازتابلوه

محدودیتسرعتتادوربینهایسرعتسنجهوشمندوتجهیزاتهوشمندداخلخودروکههریکدرنوعخودبهطورمستقلعملکردهواز

امرکاربردبسیاراثربخشی بروزحوادثترافیکیپیشگیریمیکنند.تکنولوژیاینترنتاشیابهعنوانیکتکنولوژیجدیدمیتوانددراین

اشیا،ارتباطبیناجزایمختلفازطریقاینترنتمیباشد.براساسماتریسهادونسهعاملانسان،جادهوداشتهباشد.م نظورازاینترنت

انسان،از بروزوسیلهدربروزتصادفاتترافیکینقشدارند.تکنولوژیاینترنتاشیامیتواندباایفاینقشدرخودرووجادهوهوشیارسازی

کیپیشگیریکند.دراینمقاله،بهطورخالصهبهبرخیازکاربردهایبالقوهاینترنتاشیادرپیشگیریازحوادثترافیکیاشارهتصادفاتترافی

 میکنیم.



سرعت،فاصلهو...(لی)ازقبیوتبادلاطالعاتضرورگریکدیاتصالخودروهابه ➢
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ترمزنیماشهی)مثالاگهکینزدیدرصورتاحتمالبروزخطربهخودروهایخودروهاوارسالاطالعاتضرورتیوضعزیثبتوآنال ➢

 (شهیهشداردادهمکنندیکهتواونحادهدارندحرکتمییهانیباشه،بالفاصلهبهماشدهیبر

 کنند.یجادههاترددمنیکهدرایاعالمبهرانندگانآنهاوانهیوسالیروزانه،هفتگیوطبقهبندیمنیجادههاازنظراتیثبتوضع ➢

رانندگانبراساسسطحخطر)کاربردبرایپلیسوشرکتهایبیمه(یرانندگانودستهبندیرفتاروعاداترانندگزیثبتوآنال ➢

نیکهباعثچپنشدنماشیمناسبتعوسرکنهیجادهروحسابمچی)مثالپیوتریکامپیزهایآنالقیازطریانسانیکاهشخطاها ➢

 (ارهیبشهرودرم

مهیبالفاصلهبهصورتخودکارجرره،یتاسرعتم۱۴۰جادههیکهتویبهرانندگانمتخلف)مثالرانندهانیاعمالخودکارقوان ➢

(ستیثبتتخلفهمننیودوربسیبهپلازینشه؛یم

 ترددکنند(دیپرخطرنبایپرخطرتوجادههایرانندههاآنها)مثالیونظارتخودکاربراجرادیجدنیقوانفیامکانتعر ➢

اورژانسو...،یآتشنشانس،یربطازجملهپلیاعالمخودکاروبالفاصلهحوادثبهمقاماتذقیامکانکاهشتلفاتازطر ➢

یتصادفهیایجادهکارگرانمشغولکارند،هی)مثالتوشوندیکهواردجادهمیجادههابهرانندگانتیاعالمحوادث،سوانحووضع ➢

(هیخبرهیکهاونجاشهیبشنداعالممکیحادثهنزدنیایلومتریک۲کهبهییشده،بهرانندهها

 

افزا بسیشهرتیجمعشیبا ،یاریدر افزازینهینقللیوساتعدادازشهرها نتیجهریاخاتاست.درمطالعافتهیشیبهشدت این به محققان

اندکهسرعتباال،عاملاصلیتصادفاتدرکشورهایمختلفاستلذاکشورهایمختلفدرصددکنترلسرعتاتومبیلهادرراستایرسیده

هستند تصادفات ها.کاهش الگوریتم از استفاده با هوشمصنوعی اینحینمهندسان تصویمحتلفدردر ایجادریپردازش برای تالش در

یکیسرعتخودروهامتمرکزشدهاستکهمحاسبهیروحاًیمقالهصرنیاسیستمیبرایمدیریتترافیکوکنترلسرعتاتومنیبلهاهستند.

جادههااست.یسازمنیایمهمبرایهاازپارامتر

هاانجامشدهاستازجملهانهامیتوانبهاستفادهازلیزرمادونقرمزاشارهکردامامشکلفعالیتهایزیادیدرراستایسنجشسرعتاتومبیل

اینروشهزینهباالیپیادهسازیآناستهمچنینایناشعهدربسیاریازمواردبرایچشمرانندهمضرراست،لذادراینپیادهسازیاز

استفاده real-timeاستبعالوهاینکهازایندوربینبرایجمعآوریویدیوهابهصورتدوربینسادهکههزینهکمتریداردواستفادهشده

شدهاست.



کارهایپیشین

 Huei-Yungیاقایقاتیانجامشدهاست.تحقتصویرپردازشکیمتحرکبااستفادهازتکنهینقللهیوسکیبرآوردسرعتیبرایادیزقاتیتحق

Linیاتحقیقاقای[1]بااستفادهازتصاویردریافتیازدوربینبهتشخیصسرعتپرداختهاندChomtip Pornpanomchai برایبدست
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 CVSدرمقالهتشخیصسرعتاتومنبیلهاراباتوالیتصاویربااستفادهازروش [3]وتحقیقاتآقایارشغالمی[2]اوردنسرعتخودروها

بهعبارتدیگردرشبایندوربین[4]اندکهدرآنسرعتبدستامدهبهشدتبهنوروروشناییمحیطبستگیداردسرعتانهاراتخمینزده

اینمقالهتوسطمدلگوسینفاکتوروابستگیبهروشناییکامالحذف هاکاراییخودراازدستمیدهنددرحالیکهدرروشارایهشدهدر

درصدبدستاورد90دوربینهایسادهمیتوانندسرعتاتومبیلرادرهرشرایطروشناییدقتباالیومیشود

 معماری سیستم ارایه شده   -

مرحلهپردازش5معماریسیستمارایهشدهبرایتعیینسرعتاتومبیلدرحالحرکتبااستفادهازویدیوهایورودی،درطی

نشانگربلوکدیاگرامیاینروش1میشود.نتیجهخروجیهرمرحلهبهعنوانورودیمرحلهبعدیموردپردازشقرارمیگیرد.شکل

است





بلوکدیاگرامی-1شکل





 









 دریافت ویدیو ورودی   -

اندتمامیویدیوهاازسطحاستادناذربایجانشرقیازیکنقطهثابتودوربینغیرحنتحرکجمعآوریشده

دریافت ویدیو  

 ورودی 

استخراج پس-

زمینه با استفاده  

 GMMاز 

 فیلتر

 تشخیص شی

 تشخیص سرعت  
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ازیوفاصلهافقپارامترهایموردنیازبرایمحاساباتبهترتیبزاویهدوربینبازمین،زاویهنقاطکور،فاصلهدوربینتاسطحزمین

زیرنشانگراینپارامترهاست.همچنینشملشماره2میباشد.شکلشمارهنیتانقطهشروعمنطقهتحتپوششدوربنیدورب

استخراجشدهازویدیوورودیهستندنشاندهندهفریمهای3



پارامترهایموردنیاز-2شکل

 (GMM)زمینه با استفاده از مدل گوسین استخراج پس-

روشهایمختلف.شودیاستفادهممیهرفریبرانهیبراساسمدلپسزمنهیزمشیپریاستخراجتصویبرانهیپسزمقیتفر

زیادیبرایتفریقپسزمینهوجودداردکههرکداممزایاومعایبخاصبهخودرادارنددراینمقالهازروشمدلگوسینیاهمان

GMM.[5]استستایایتهایوضعیطبقهبندیخوببراتمیالگورکینیابرایاستخراجپسزمینهاستفادهشدهاست Aنسبت

بهروشهایدیگراستحکامبیشتریداردومیتوانددرموقعیتهایچندحالتهنسبتبهتغییراتپایدارباشد.سپسبااعمالفیلتر
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مناسبنویزهایاضافهرامانندوزشباد،سایهو...راحذفمیکنیم.حذفنویزبرایتشخیصبهترخودروهاانجاممیشود.شکل

گاوسیناستزمینهبدستامدهبااستفادهازمدلنشانگرپس5و4های

 

 

 







 

وها یدیها از و میاستخراج فر -3شكل

 

دریافت فریم به عنوان ورودی  -4شكل





 

 GMMاستخراج با روش  -5شكل
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 تشخیص شی ) اتومبیل( 

(زدهمیشود.ازطریقاینانالیزlabelیکبرچسب)تشحیصشیبهوسیلهاعمالانالیزحبابیبهفریمفیلترشدهانجاممیشودوبههرفریم

نمایانگر7نشانگراعمالفیلتراستوشکلشماره6اطالعاتشیهمچون،مساحتومحیطوطولوارفتاعشیبدستمیآیدشکلشماره

تشخیصشیدرفریماست.

 

 تشخیص شی-7شكلاعمال فیلتر                                                                                   -6شكل                

 دنبال کردن شی  

همان tوشدنبالکردنحبابیتالشمیکندتاشیموردنظردرفریماتومبیلتشخیصدادهشدهبهوسیلهدنبالکردنحبابیدنبالمیشود.ر

گیریمرکزاتومبیلدرهرفریمانجامداد.درهرفریماگرایناندازهازمقداراستانهکمترباشد،استاینکاررامیتوانبااندازه t-1شیدرفریم

یعنیمادرحالتعقیباتومبیلفریمهایقبلیهستیم.
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 محاسبه مسافت  

درداخلاین (I,j)بهمختصات Bمحاسبهمیشودنقطه (box boundry)مراکزهرشیرابادرنظرگرفتنجعبهایبررویشی

نیزبههمینصورتمیباشد.دراینصورتبرای C(I,j)مختصاتابتداییایننقطهاست.I,jجعبهقرارداردبهطوریکهازنقطه

شیبهصورتزیرعملمیکنیممحاسبهمرکز



 ازرابطهزیراستفادهمیکنیم    1 -t, c   (a,b) t c (c,d)برایمحاسبهفاصلهدومرکزازیکیدیگر

 

 محاسبه زمان  

(احتسابمیشودROI(تاتمامشدنحرکت)خروجازناحیهROIزمانحرکتاتومبیلاززمانشروعبهحرکت)واردمنطقه

تعدادفریمهادرهرثانیهبرابراستباتعدادکلفریمهادریکثانیهاست.زمانبااستفادهازفرمولزیرمحاسبهمیشود:



 محاسبه سرعت  

زمانیاخرینقدمدر واحد ازمجموعفاصلهطیشدهخودرودر استفاده با میتوان را الگوریتممحاسبهسرعتاست.سرعت این

مشخصبدستاورد.فرمولآنبهصورتزیرمحاسبهمیشود:
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 نتایج و بحث 

قادیرواقعیگزارشاندوتمامیسرعتهایبدستامدهبامپیادهسازیشده Matlab 2018aتمامیاینشبیهسازیهادر

درصدبرسد.اینمحاسباتنسبتبهروشناییحساس93اندکهتوانستهاستبهدقتشدهازراهنماییورانندگیمقایسهشده

نبودهومیتواننددرشبنیزکارایالزمخودراداشتهباشند.

 

 منابع   

[1  ] Lin, H. Y., Li, K. J., & Chang, C. H., (2008), “Vehicle speed detection from a single motion blurred 

image”, Journal of Image and Vision Computing, Vol. 26, 1327-1337.  

[2] Pornpanomchai, C., & Kongkittisan, K., (2009), Vehicle speed detection system, IEEE International 

Conference Signal and Image Processing Applications (ICSIPA), 135-139.  

[3] Rad, A. G., Dehghani, A., & Karim, M. R., (2010), "Vehicle speed detection in video image sequences 

using CVS method." International Journal of Physical Sciences, Vol. 5, 2555-2563.  

[4] Wicaksono, D. W., & Setiyono, B., (2017), Speed Estimation On Moving Vehicle Based On Digital 

Image Processing, International Journal of Computing Science and Applied Mathematics, Vol. 3, 21-26.  

[5] Khan, A., et al, (2014), Speed Estimation of Vehicle in Intelligent Traffic Surveillance System using 

Video Image Processing, International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 5, 1384–1390. 
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ارائه یک روش هوشمند برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم طبقه بند 

 ماشین بردار پشتیبان

 محمد احمدی 2کیمیا شیرینی،1

 kimiashirini@yahoo.com,تبریزهوشمصنوعی،دانشگاهارشد

 ,ahmadi@yahoo.comمصنوعی،دانشگاهشیرازارشدهوش

 چكیده

بروزاندرمناطقزانیشدهاستکهملیسختوعذاباوردرکشورماتبدیهایماریازبیکیسرطان-دهیچک

بااستفادهازکالسبندمناسبهیسرطانرصیتشخیبرایدیمقالهروشجدنیباالست.درااریکشوربسیجنوب
ازتوانیمیادیدادهشودتاحدزصیتشخهیدمراحلاولیماریبنیاگرامیدانیاراوهشدهاست.همانطورکهم

مبتالبهسرطانماریب50هیعکساسکنشدهریمقالهدادههانیبهعملاورد.درایریجلوگماریمرگفردب

مربوطبهانوبااستفادهیهاتمیوالگورریپردازشتصوندیست.بااستفادهازفراقرارگرفتهایابیموردارزهیر

الگور اولیهاتمیاز پردازش :  نوهیهوشمندشامل کزیجهتحذف بهبود الگوریورودریتصاوتیفیو تمی،
کالسیبرابانیبردارپشتنیماشتمیالگورتیودرنهامارانیبیهایژگیبهمنظروتسنخراجوریتصوستوگرامیه

شدهموفقشدهانیبیهاتمیالگوربیبااستفادهازترکیشنهادیپستمیمورداستفادهقرارگرفتهاست.سیبند

است.ی%برسدکهدقتباالوقابلتامل90استتابهدقت

 

 کلمات کلیدی 
هوشمند های ،الگوریتم ریه سرطان
بردار ماشین ویژگی، ،استخراج

پشتیبان




مقدمه: -1

است. بوده جوامع مشکالت از یکی همواره سرطان ریه آن سرطان مشخصه که است بیماری کنترل وعی نشده رشد 

اینبی[1]است. ریه  هایبافت در سلول بهبیرونازریهگسترش متاستاز توانددریکفرایندبهنامماریدرماننشود،رشدسلولیمیاگر
بافت به و کند سرطانپیدا اکثر برسد. بدن اعضای سایر یا اطراف میهاییهای شروع ریه از سرطانکه نام به ابتداییشوند، های

،(SCLC) هایریهسلولکوچکانواعاصلیسرطانریهسرطان [2,3]گیرند.نشاتمی بافت پوششی هستندکهاز کارسینوماهایی ریه،

عبارتندازسرفه)همراه عالئم ترینهستند.شایع (NSCLC) شود،وسرطانریهسلولغیرکوچککهسرطانسلولیجوشکلنیزنامیدهمی

 [4] .وتنگینفس کاهش وزن ،(خلط خونی با

درصدابتالبهسرطانریه .هایریهاستسرطان٪۹۰برایمدتیطوالنیدلیل دود دخانیات  ترینعلتسرطانریهقرارگرفتندرمعرضشایع

تاکنونروشهایبسیاریدرغالبتحقیقاتمتعددازطریقشبکههایعصبیوالگوریتمهای،[5]است٪۱۵شندکدرافرادیکهسیگارنمی

[6]نمایشگرمراحلکلیاینالگوریتممیباشد1متفاوتپردازشتصویرمعرفیوبررسیشدهاست.فلوچارت









 



کالس بندی با استفاده  

 SVM از 
 DATA استخراج ویژگی 

BASE 

پیش پردازش جهت 

 حذف نویز 

T
-1

1
0

 

mailto:تبریزkimiashirini@yahoo.com
mailto:تبریزkimiashirini@yahoo.com
mailto:تبریزkimiashirini@yahoo.com
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B7_%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA


  

51 | P a g e 
 

 سرطان ریه -2

هاییتوسطفردکهممکناستدالبریکیازنخستینمراحلتحقیقیاستکهبایددرصورتگزارشنشانه سینه رادیوگرافی قفسه انجامیک

واقعدرآنجا غدد لنفاوی تواندبیانگرگشادگیکهمی) سینهمیان تواندیکتودهمشخص،گشادگیسرطانریهباشد،صورتپذیرد.اینکارمی

ریه)آتلکتازی ،(باشد یایهالتهاب ر ،(جمعشدن نماید ترشح پرده جنبی ، ارائهاطالعات تیتصویربرداری سی  .[7]راآشکار بهمنظور نوعاً

برداریتیاغلببراینمونههدایتشدهتوسطسی برداریبافت یا بینینایژه .گیردمیقراراستفادهدموربیماریٔ  بیشتردرموردنوعودرجه

[8,9]گیردمورداستفادهقرارمی شناسیآسیببافت توموربرای

یک صورت به اغلب ریه منزوی سرطان ریوی  می توده  ظاهر سینه قفسه پرتونگاری یک روی لیکنشودبر افتراقی . بسیار تشخیص  آن

بیماریگسترده از بسیاری نظیراست. عفونتسل هایدیگر یا، سرطاندگردیس، قارچی، ریهالتهاب سازمان  های توانندچنیننیزمی دهنده 

می منزوی« ریوی »توده رایج کمتر علل جمله از دهند. نتیجه را بهنمودی برونکوژنیککیست ،هاهامارتوم توان های ورم ،هاهای 

وریدی ،ایغده و  وگنر ،های روماتیسمیتوده،انزوای ریوی ،ناهنجاری شریانی  نمود لنفوم یا گرانولوماتوز  همچنین.اشاره ریه سرطان

تیاسکنانجامشدهبنابریکیاسی قفسه سینه باشدکهبهصورتیکتودهریویمنزویبرروییکپرتونگاری یافتن تصادفی تواندیکمی

هایبالینیوزنظرویژگیبافتموردظنا شناسیبافت  بر پایه   تشخیصقطعیسرطانریهبرپایهیکبررسی .گرددناختهظاهرمیدلیلناش

[10]باشدهایوابستهبهپرتونگاریمیویژگی

 بانک داده -3

بهمنظورتهیهبانکدادهازدکتر...متخصص...کمکگرفتهشدهاست.ازتصاویررادیوگرافیکهتوسطایشاندرکلینکهایمختلفجمع

اندازه9تا6آوریشدهبودکمکگرفتیم.بانکاطالعاتیمذکورشامل ازهرفرد352در240قطعهتصویرازنقاطمختلفریهبا پیکسل

ارایهاستکهدرحینرادیوگرافیتهیهشدهاستت.دراشکالزیربهبررسیچندنمونهازآنهادریکدنبالهمیپردازیم.البتهبهمنظوربررسیو

استفادهکردهایمفردموردنظر50پیادهسازیازتصاویرقطعهششمبرای

 روش پیشنهادی در اجرای الگوریتم -4

ابتداتصاویربانکاطالعاتیتهیهمیشوندسپستکنیکهایپردازشتصویر)مشتقگیریومیانهگیری(نویزهایاحتمالیتصاویرحذفمی

رفشدتروشناییدرنقاطمختلفتصویرمیشوند.سپسدرهرتصویرتوسطهیستوگرمکهبیانکنندهفراوانیدادهها)پیکسلها(کهمع

ارباشندازجملهنمایانگرنقاطمشکوکمیاشداستفادهمینماییم.سپسنتایجحاصلازالگوریتمدستهبندییاطبقهبندیکنندهماشینبرد

افرادسالموبیماراستفادهمینم ازمراحلقبل، اییم.درادامهابتدابهبررسیقسمتهایپشتیبانبرایتفکیکوکالسبندینتایجحاصل

کاربردروشپیشنهادیمبپردازیمسپسنتیایجحاصلراموردبررسیقرارمیدهیم.

 مرحله پیش پردازش -1-4

تصاویراولیههمانطورکهمیدانیمتمامیتصاویرهموارهداراینویزهاییبودهاندکهتحلیلتصاویررابرایماشینوکامپیوترسختمیکنند.در

(.دراینشکلابتدا2اغلببانویزهاوسیگنالهایناخواستههمراههستیمکهایننویزهاگاهاباعثتضعیفتصویراصلیمیشوند)شکلشماره

 م.مقدارینویزنمکوفلفلیبهتصویراضافهمینماییمتاسپسبعدازاعمالنویزناخواستهاینسیگنالناخواستهراحذفنمایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2_%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ام48بیمار6شکلنمکوفلفلیاغشتهشدهتصویرقطعهشماره

بهاینمنظورازفیلترغیرخطیمیانهبرایحذفنویزهایضربهاستفادهمیشود.

استخراجویژگیازظریقهیستوگرام-2-4

یدادههابرحسبتعدادشانترسیممیشود.دادههیستوگرامنمانانگرنمایشاماریدادههابرحسبفراوانیاست.درواقعدرایننمودارفراوان

هادرتصاویرپزشکی،سطوحروشناییتصاویراست.



نمونهازهیستوگرامهاترسیم5سپسبرایهربیمار،ازقطعهششمتصاویربیماران،نمودارهسیتوگرمآنهامشخصوترسیممیشودکهدرزیر

قهبندیکنندهماشینبردارپشتیبانطبقهبندیصحیحبینبیمارانسالموبیمارانمبتالبهسرطانشدهاست.سپسبااستفادهازالگوریتمطب

انجاممیشود.

کالسبندماشینبردارپشتیبان-3-4

پشتیبانی بردار روش SVMs)  -(Support vector machines ماشین از بانظارت هاییکی آن[ ۱]یادگیری از که است

 .کنندستفادهمییونرگرس بندیطبقه برای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
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ازجمله نشانبندیطبقهبرایترقدیمیهایروشبهنسبتخوبیکاراییاخیرهایسالدرکهاستجدیدینسبتاًهایروشٔ  اینروش

کنیمخطیراانتخابکنیمهاسعیمیاستودرتقسیمخطیداده هابندیخطیدادهدسته SVM ٔ  کننده بندیدسته کاریمبنای.استداده

ایهایشناختهشدهکهروش  QPهایهابهوسیلهروشبرایداده خطبهینه معادلهپیداکردنکهحاشیهاطمینانبیشتریداشتهباشد.حل

بندیکندهایباپیچیدگیباالرادستهگیرد.قبلازتقسیمِخطیبرایاینکهماشینبتوانددادهدارهستندصورتمیودیتدرحلمسائلمحد

هابریم.برایاینکهبتوانیممسئلهابعادخیلیباالرابااستفادهازاینروشمی[ ۴]فضایباابعادخیلیباالتر به  phiتابعِٔ  هارابهوسیلهداده

که  phiٔ  موردنظربهفرمدوگانیآنکهدرآنبهجایتابعپیچیده سازیمینیمم ٔ  برایتبدیلِمسئله[ ۵]قضیهدوگانیالگرانژ حلکنیماز

کنیم.ازتوابعهستهشوداستفادهمیاستظاهرمی  phiکهضرببرداریتابع تابعهسته تریبهنامِبرد،تابعِسادهمارابهفضاییباابعادباالمی

 [11]ستفادهنمودتوانامی سیگموید و ایچندجمله هاینمایی،مختلفیازجملههسته

اشیابندی،درهرجاییکهنیازبهتشخیصالگویادسته SVMشود.ازالگوریتمبندیمیدسته تشخیصالگو های،جزالگوریتم SVMالگوریتم

مدیریتقراردادهایسهام، :شودتواناستفادهکرد.درادامهبهکاربردهایاینالگوریتمبهصورتموردیاشارهمیهایخاصباشدمیدرکالس

نسیه،بینیارزشمدیریتوجوهبیمه،دیریتسهام،تصویبچکبانکی،اکتشافتقلبدرکارتاعتباری،ثبتنسیه،بازبینیامضاازچکها،پیش

 …مدیریتریسکرهن،تشخیصحروفواعدا،تشخیصبیماریو



 تعیین تابع آموزشی -4-4

ازجملهمهمترینآنهاهستند.بهGRBFالگوریتمماشینبردارپشتیبانمیتواندازتوابعمختلفبرایجداکنندهاستفادهکندکهتابعگوشی

استفادهشدهاستبهطوریکهپسازآموزشیکتابعخطیبه منظورتسریعوکاهشمحاسباتدراینمقالهازتابعخطیبرایجداسازی

ادههاییرابراساسویژگیهاجدامیکنندکهباحداقلخطاویژگیهاافرادسالمدریکطرفخطوافرادبیمارمبتالبهسرطاندرگونهایید

طرفدیگرخطقرارمیگرند.

 صحت و  ارزیابی  -5

:ابتداتوسطالگوریتمهایپیشپردازشدرحالتکلیمیتوانتمامفرایندانتخابویژگیکهمنجربهتشخیصبیماریمیشودرااینگونهبیانکرد

عملیاتسادهایبرایبهبودکیفیتوارزیابیتصاویراستفادهشدهاست.توسعهالگوریتمهیستوگرامتصویر،ویژگیهایخاصبرایهرفردرا

ودربردارنهایینتیجههرفردقراراستخراجمیکندسپسدرنهایتنتیجهنهاییبرایهرفردبراساسگزارشپاتولوژیکتیمپزشکیآمادهشد

%آنبهعنواندادهمدنظربودند.40%دادههابهعنواندادههایاموزشیدرنظرگرفتهشدندوتنها60گرفت.دراینپیادهسازی

 ارزیابی رو پیشنهادی در تشخیص بیماری سرطان ریه -6

%ازدادههابهعنواندادهآموزشی60استفادهشدهاست.همانطورکهپیشتراشارهشده2019ورژن MATLABبرایشبیهساریازنرمافزار

موردبررسیقرارگرفتوقسمتباقیماندهبرایدادههایتستموردتستقرارگرفت.دادههایازمایشیبهسیستمدادهمیشوندتابیمار

%درصددستیابد90راتشخیصدهد.سیستمپیشنهادیموفقشدهاستتابهدقتبودن

 نتیجه گیری  -7

دراینمقاله،بهدنبالراهکاریجهتکاهشمحاسباتوافزایشدقتتشخیصسرطانبودهایم.کهجدولزیرنمایانگردرصددرستیروش

شینبردارپشتیبانکالسبندیشدهاست.همچنینازکالسبندهایدیگرمانندماSVMارایهشدهمیباشدکهبااستفادهازکالسبند

شبکههایعصبیمقایسهشدهاست.



https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%98&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
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انتخابویژگیتاثیربسیارمهمیدرکارایییکسیستمشناساییچهرهدارد.مجموعههایسخت

بهعنوانیکروشانتخابویژگیباموفقیتزیادیاستفادهشدهاستامارویکردهایمجموعهسخت

کاملحاضر،براییافتنکاهشمطلوبناکافیمیباشند،زیراهیچرویکرداکتشافینمیتواندبهینگی
پذیر امکان نیز متوسط های داده مجموعه برای کاملحتی دیگر،جستجوی ازسوی کند، راتضمین

نیست.بنابراینرویکردهایتصادفیمکانیزمانتخابویژگیامیدوارکنندهایرافراهممیسازند.الگوریتم
هنگیاست.الگوریتمرقابتاستعماریروشجدیدیالهامگرفتهشدهازتکاملاجتماعی،سیاسیوفر

بهینهسازفاختهنیزروشجدیدیالهامگرفتهشدهازروشتولیدمثلپرندهایبهنامفاختهاست.در

الگوریتمانتخابویژگی،ترکیبنوینیبرایانتخابویژگیبرپایهالگوریتمهایرقابتاستعماریوبهینه
یضرایببدستآمدهازتکنیکاستخراجویژگیتبدیلسازفاختهارائهشدهاست.اینالگوریتمهارابرا

کسینوسیگسستهبهکاربردهایم.طولبردارویژگیودقتویژگیهایانتخابشدهرابهعنوانمعیاری

 برایارزیابیعملکرددرنظرگرفتهایم.
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 مقدمه  -1
FS)1(انتخابویژگیهایهاییادگیریاست.روشهدفازانتخابویژگیکاهشاندازهمسئلهوکاهشفضایجستجوینتایجبرایالگوریتم

یکزیرمجموعه کاربرددارد.مسئلهانتخابویژگی،انتخاب[2]هااستخراجدادهووسیعبودهودربسیاریاززمینههاازجملهطبقهبندیسند

[.3میباشد]n(n>m)هابهاندازهازیکمجموعهویژگیmهابهاندازهبهینهازویژگی

[،بهینه5]SA)3([،تابکاریشبیهسازیشده4]GA)2(هایمبتنیبرالگوریتمژنتیکتوانبهشیوههایانتخابویژگیمشهورمیازجملهشیوه

 اشارهنمود.PSO[7])5(سازیانبوهذرات[وبهینه6](4ACO(سازیکلونیمورچه

الگووهایاخیرشناساییچهرهدرزمینهدرسال بیناییماشین،موردتوجهزیادیقرارگرفتههایتحقیقاتیمرتبطبابیومتریک،شناسایی

هایالگوریتمدارد.بندطبقههایاستفادهشدهتوسطویژگی بستگیزیادیبهانتخابخاصیاز6 شناساییچهرهروشموفقیتهر[.7است]

.[8]هایآماری)جبری(گیهایهندسیواستخراجویژ:استخراجویژگیشوندگروهدستهبندیمیاستخراجویژگیبهطورعمدهبهدو

 

 7استخراج ویژگی -2

اولینمرحلهدرهرسیستمتشخیصچهرهاستخراجماتریسمشخصهاست.یکالگوریتمویژهاستخراجمشخصهتمایلبهایجادمدلمحاسباتی

امکانداردنمایشدادهشود.هاداردتااینکهمشخصهاستخراجشدهتاجاییکههایخطیوغیرخطیدادهازطریقبعضیتبدیل

 تبدیل کسینوسی گسسته   -1-2

ایدرپردازشسیگنالوتصویرمورداستفادهقراربعنوانیکتکنیکتبدیلجامعظهوریافتهاستکهبطورگسترده تبدیلکسینوسیگسسته

هایفرکانسپایینازتمایلبهتمرکزدرمؤلفهباشد:اکثراطالعاتسیگنالیقویدرآنمی"سازیانرژیفشرده"گرفتهاست.اینبدلیلویژگی

DCTدارند.استفادهازDCTبرایاستخراجمشخصهدرFR[و13[،]12[،]11[،]10[،]9توسطچندینگروهتحقیقاتیشرحدادهشدهاست]

شود.اتیپایینمیهایباالیتشخیصباپیچیدگیمحاسبروشموثریاستکهمنجربهسرعتDCT[.یافتشدهاستکه14]

بامعادلهذیلتعریفشدهاست:f(x,y)باتابعN×MازتصویرDCTمعادلهعمومیبرای
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uوv.بهترتیبپهناوطولتصویرفرعیمیباشندDCTهایبسیارمفیدازتصویرورودیرادرونتواندمشخصهابزارمؤثریاستکهمی

.[15]سازیکندترینضرایبفشردهپایین
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DCTشودتاانتخابتعدادضرایببطورکلیبازسازیشود.اینموجبمیDCTتواندتنهاباتعدادکمیازضرایبتصویراولیهچهرهمی

.[16]کنندهوحیاتیباشندشوندبسیارتعیینصچهرهاستفادهمیکهابتدائاًدرسیستمتشخی

 8تئوری مجموعه سخت -3

.[17][18][19]استقطعیتعدموابهامدقت،عدمجدیدبراییکرویکردریاضی(Pawlak،1991،1997)سختمجموعهتئوری

یکمجموعهAاست،یکمجموعهمتناهیغیرخالیازاشیاو9جهانUیکسیستماطالعاتباشد،کهدرآنI = (U,A)درنظربگیرید

A∀aمتناهیغیرخالیازویژگیهاست. باشد،یکP ⊆ Aاست.اگرaمجموعهمقادیرV aکه،a : U→ V a ƒیکتابعتعیینمیکند∋

رابطههمارزیاجتماعیافتهوجوددارد.

(3)

𝐼𝑁𝐷(𝑝) = {(𝑥, 𝑦)𝜖 𝑈 × 𝑈|∀ 𝑎 𝜖 𝑃, 𝑓𝑎(𝑥) = 𝑓𝑎(𝑦)} 


بهوسیلهویژگیPباشد،دراینصورتε IND(P) (x,y)نشاندادهشدهاست.اگرU/PایجادمیشودوبهصورتIND(P)بوسیلهUقسمت

[نشاندادهمیشود.رابطهغیرقابلتشخیصیx]p غیرقابلتشخیصبهصورت-Pغیرقابلتشخیصهستند.طبقاتهمارزیرابطهyوxهای

اساسریاضیتئوریمجموعهسختاست.

X ⊆ U،PXتقریبپایینتر-Pو،PXتقریبباالتر-Pدرنظربگیرید،مجموعهX:میتواندبهصورتزیرتعریفشود



𝑃𝑋 = {𝑥𝜖𝑈|[𝑥]𝑝  ∁  𝑋}   (4) 

 

𝑃𝑋 = {𝑥𝜖𝑈|[𝑥]𝑝  ∩  𝑋 ≠ 0}   (5) 

 

 :است،درنتیجهنواحیمثبت،منفیومرزیمیتواندبهصورتزیرتعریفشود UرابطههمارزیرویP,Q ⊆ Aدرنظربگیریدکه

POSP(Q) = ⋃ PXxϵU Q⁄
         (6) 

 

NEGP(Q) = U− ⋃ PXxϵU Q⁄
     (7) 

 

BNDP(Q) = ⋃ PXxϵU Q⁄
−⋃ PXxϵU Q⁄

    (8)



بهU/QاستکهمیتواندبااطمینانبهبلوکهایقسمتU،مجموعهایازتماماشیاP،(Q)PPOS باتوجهبهU/Qناحیهمثبتقسمت

سختاست)مبهم(.Aطبقهبندیشود.اگریکناحیهمرزیغیرخالیداشتهباشدمجموعهPوسیله
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یکمسئلهمهمدرتحلیلداده،کشفوابستگیهامیانویژگیهاست.وابستگیمیتواندبهروشزیرتعریفشود.

نسبتبهقسمتPباشد.یعنیاینکهقسمتایجادشدهبهوسیلهIND(Q)⊆IND(P)وابستهاست،اگروتنهااگرQکامالبهP,Q ⊆ A،Pدر

≥)KدریکدرجهPوابستهبهQ.مامیگوییمکهکوچکتراستQایجادشدهبهوسیله k ≤ نشانداده →QkPاست،کهبهصورت)10

میشود،اگر



k = γp(Q) =
|POSp(Q)|

|U|
     (9) 



0وابستهاست،اگرPکامالبهK=1،Qاگر < k < 1،QبهصورتجزئیبهPوابستهاست،واگرK=0پسQ بهPوابستهنیست.بهعبارت

Pکامال)جزئی(بهQطبقهبندیشوندP،بااستفادهازU/QبتوانندبااطمینانبهبلوکهایقسمتUدیگر،اگرتمام)برخی(اشیاجهان

وابستهاست.

A است،یعنیاینکهDومجموعهنشانهتصمیمCدریکسیستمتصمیمگیریمجموعهنشانهشاملمجموعهنشانهوضعیت = D ⊂ C

کیفیتتقریبطبقهبندینامیدهمیشود،کهبهوسیلهمجموعهینشانه،Cγ (D)است.درجهوابستگیمیاننشانههایتصمیمووضعیت،

هایتصمیماستنتاجشدهاست.

 الگوریتم رقابت استعماری  -4

ــتعماری) ــورهادرجهان(شــروعبکارمیالگوریتم(همانندICA10الگوریتمرقابتاس ــیازهایتکاملیدیگربایکجمعیتاولیه)کش کند.بعض

هاهاخواهندـشد.حرکتمـستعمرههایایناـستعمارگرشـوندوبقیه،مـستعمرهبهترینکـشورهادراینجمعیتبرایاـستعمارگربودنانتخابمی

ـاندرهایمربوطهبهسـمتاسـتعمارگر رقابتدرمیانامپراتوریش هاوهمچنینمکانیزمفروپاشـی،بطورامیدوارانهباعثهمگراییهمهامتداد

ــتعمره ــورهایدیگرمس ــدوهمهکش ــتهباش ــدکهتنهایکامپراتوریدرجهانوجودداش ــورهابهیکایالتخواهدش هایآنامپراتوریکش

[20]باشند.

 11رقابت استعماری دودویی -1-4

ستفادهازالگوریتمرقابتاستعماریبرایحلمسائلگسستهاینگونهعملشدهاست:درا

گیرد.ابتدامقدارکمینهوبیشینهمتغیرهابرابرصفرویکقرارمی

شود.درتابعایجادجمعیتاولیه،یکرشتهبیتیتصادفیبهاندازهابعادمسئله،بامقادیرصفرویکتولیدمی

ـاده،12درتابعجذب اسـتعماریس ازعملگرتقاطعازالگوریتمژنتیکاسـت.بدینترتیبدریکالگوریتممرکب ژنتیک،-ترینکاراسـتفاده

شود.ساختارکلمسئلهوسایرعملگرهایرقابتاستعماریحفظمی

بطورتصـادفیبرایآنان 13درعملگرانقالب شـود.جهتایجادموقعیتتعیینمیبعـضیازکـشورهابطورتصـادفیانتخابوموقعیتجدیدی

شود.جدیدبرایکشورهاازهمانتابعایجادکنندهجمعیتاولیهاستفادهمی
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 BICARFS)14(انتخاب ویژگی براساس مجموعه سخت و الگوریتم رقابت استعماری دودویی  -2-4

ینهمتغیرها،ابعادمتغیرهامقداردهیاولیه:دراینمرحلهتعدادکـشورها،تعداد-0مرحله تعمارگران،تعدادتکرارها،مقدارکمینهوبیـش اـس

وسایرپارامترها،مقداردهیاولیهمیشوند.

ویک-1مرحله ایجادجمعیتاولیه:موقعیتاولیههمهکشورهابهصورتتصادفیتعیینمیشودوبرایهرکشور،یکرشتهبیتیصفر

ایجادمیشود.بهاندازهابعادمسئله

تعییناسـتعمارگران:پسازتعیینموقیتهرکشـور،تابعتناسـبقدرتهرکشـوررامحاسـبهمیکند،کشـورهایقدرتمندتر-2مرحله

استعمارگروکشورهایکمقدرتمستعمرهمیشوند.

رقـاـبتمیکنـندوام-3مرحـله ــتعمرهبـایـکدیگر ــورهـایمسـ ــتعمـارگرانبرایـجذبکشـ پراتوریهـاراتشـــکـیلمیدهـند.ـجذب:اسـ

استعمارگرانیکهقدرتباالتریداشتهباشند،دررقابتجذبمستعمره،موفقیتبیشتریدارند.

ها:پسازتعیینامپراتوریها،قدرتهرامپراتوریمحاســبهمیشــود.قدرتهرامپراتوریهرچندمحاســبهقدرتامپراتوری-4مرحله

یمستعمرههممیباشد،امابیشترینتاثیرراازقدرتکشوراستعمارگرمیگیرد.تحتتاثیرقدرتکشورها

ـادفیانقالب:درتعدادیازکشـورها،بااحتمالمشـخصـیعملگرانقالبرخمیدهدبهاینصـورتکهموقعیتکشـوربطور-5مرحله تص

ــط ــورتوس ــتعمرهوتغییرپیدامیکند.پسازاینمرحله،باردیگرقدرتهرکش ــتجایگاهمس وممکناس ــبهمیشــود ــبمحاس تابعتناس

استعمارگرتعویضشود.

هایضعیف:تمامامپراتوریهاسعیمیکنندمایملکمستعمرههایامپراتوریهایدیگررابدستگرفتهوحذفامپراتوری-6مرحله

امپراتوریهایضعیفتروافزایشدرقدرتامپراتوریهایقویترکنترلنمایند.اینرقابتاستعماریبهتدریجسببوقوعکاهشدرقدرت
میشود.

ها:امپراتوریهایضعیفازبینمیروندوسایراستعمارگرهابرایدستیابیبهمستعمراتامپراتوریبروزرسانیامپراتوری-7مرحله
بجزقویترینآنهامتالشیخواهندشدوتماممستعمرههایتحتهایضعیفبایکدیگررقابتمیکنند.بعدازمدتیتمامامپراتوریها

کنترلاینامپراتوریواحدخواهندبود.

 الگوریتم بهینه سازی فاخته -5

اـستکهاززندگیپرنده21(]COAسـازیفاخته)الگوریتمبهینه ایموسـومبهفاختهالهامگرفته[یکروشجدیدجـستجویآگاهانهسـراسـری

ـایرالگوریتماسـت.همانند ـروعمیCOAهایتکاملی،س ـکلازفاختههمبایکجمعیتاولیهکارخودراش هااسـت.اینکند.جمعیتیکهمتش

هارادرالنهتعدادیپرندهمیزبانخواهندگذاشت.هاتعدادیتخمدارندکهآنجمعیتازفاخته

 15بهینه ساز فاخته دودویی -1-5

ـائلبهینهCOAالگوریتم تومس دهاـس تهمطرحـش تجویفضـایپیوـس ـائلیمیذاتابرایجـس ـازیترکیبیهمازجملهمس دکهدرفضـایس باـش

نیازمندCOAبهفضایجستجویگسسته،عملگرهایمحاسباتیاستانداردCOA[.ازاینروجهتاعمالالگوریتم21باشد]گسستهقابلحلمی

بررویفضای سازیمسائلگسسته،تغییررابطهجهتبهینهCOAباشند.تغییرالزموضروریدرالگوریتمپایهگسستهمیدوبارهتعریفشدن

شـود.برایایجادجمعیتاولیه،برایباـشد.درابتدامقادیرحدپایینوحدباالمتغیرهابهترتیببرابرصـفرویکقرارگرفتهمیمهاجرتآنمی

شـود.همچنینیکرـشتهبیتیتصـادفیباینریبهعنوانمکانهدفدفیبهاندازهابعادمـسئله،درنظرگرفتهمیهرفاخته،یکرـشتهبیتیتصـا

شود:بصورتزیربازتعریفمیCOAپیوستهبهفضایدودویی،عملگرمهاجرتCOAگردد.جهتتبدیلهاایجادمیاولیهفاخته
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(10)XNextHabitat = XCurrentPosition 

+rand(XGoal−XCurrentPosition) 
ازتابعسـیگموئیدبراینگاشـت ـایدودوییمناسـبباشـد، اسـتفاده1و0بهمحدودهXNextHabitatبرایاینکهموقعیتجدیدبرایفض

یابد.تغییرمی1و0مقدارموقعیتبهمقداردودویی(0)و(11)هایشود.طبقفرمولمی



(11)
S =

1

1+ e−XNextHabitat
 

(0)
{
if S ≤ rand     then XNextHabitat = 0
if S > rand     then XNextHabitat = 1

 

 BCOARSFS)16(انتخاب ویژگی براساس مجموعه سخت و الگوریتم بهینه ساز فاخته  -5-2

هایمســتقرها،مینیمموماکزیممتعدادتخمهرفاخته،حداکثدتعدادفاختهمقداردهیاولیه:دراینمرحلهتعداداولیهفاخته-0مرحله

شوند.متغیرهاوسایرپارامترها،مقداردهیمیدرمحیط،ابعادمسئله،مقدارکمینهوبیشینه

هایهرفاخته،بطورتصــادفیمقداردهیاولیهباشــد،زیســتگاهایجادجمعیتاولیه:ابعادهرزیســتگاهبهاندازهابعادمســئلهمی-1مرحله

ویکبهاندازهمی زیستگاههرفاختهیکرشتهبیتیتصادفیازصفر ابعادمسئله،خواهدبود.شود.درپایاناینمرحله،

شــود.هرفاختهبادرنظرگرفتنتعدادهاتوســطتابعتناســبمحاســبهمیگذاری:مناســببودنزیســتگاهتعیینمحدودهتخم-2مرحله

کند.گذاریخودراتعیینمیها،شعاعتخمکمینهوبیشینهمتغیرهاوتعدادتخم

عا-3مرحله تگاهحرکتمیعتخممهاجرت:هرفاختهباتوجهبهـش متبهترینزیـس تگاههدف،گذاری،بهـس متزیـس کند.درحرکتبهـس

ـایجسـتجوراکندوبخشـیازمسـیررابازاویهانحرافمشـخصـیطیمیتماممسـیرراطینمی ـاختبیشـتریازفض کند.بهاینترتیبمس

دهد.بررسیکردهواحتمالقرارگرفتندرمینیمممحلیراکاهشمی

ــباهتتخمهمگرایی:پسازچندتکرارتمامجمعیتفاخته-4مرحله هایپرندگانمیزبانوهابهتخمهابهیکنقطهبهینهباحداکثرشـ

ترینمنابعغذاییمی تودرآنکمترینتعدادتخمهمچنینبهمحلبیـش ـودکلیراخواهدداـش ترینس ند.اینمحلبیـش هاازبینخواهندرـس

رفت.

   17تناسب تابع   -6
هااست.ازطریقمحاسبهتغییردروابستگی،درزمانوجودیاعدموجودهاکشفوابستگیبینویژگییکمسالهمهمدرتجزیهوتحلیلداده

توانبهدرجهاهمیتآنپیبرد.هرچهاینتغییربیشترباشد،اهمیتآنویژگیبیشتراست.یکویژگیمی

(تعریفکردیم.13عادله)ماتابعتناسبرادرم

 

Fitness = α∗γ
R
(D) + β

∗ |C|−|R|

|C|
     (13) 
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انتخابطولویژگیزیرمجموعه،R⃒⃒،بستگیداردDتصمیمگیریبهRکیفیتطبقهبندیویژگیاست،مجموعهRγ(D)دراینرابطه

𝛼[0,1] ،طبقهبندیوطولزیرمجموعهاستدوپارامترهمبستگیبرایاهمیتکیفیتو α.تعدادکلویژگیهاستC⃒⃒شدهاست.

𝛽و  = 1−  𝛼.

اینفرمولبهاینمعنیاستکهکیفیتطبقهبندیوطولویژگیزیرمجموعهبرایوظیفهانتخابویژگیدارایاختالفمعنیداراست.در

𝛼مهمتراستاینآزمایش،مافرضکردیمکهکیفیتطبقهبندینسبتبهطولزیرمجموعهومجموعه =  0.9، 𝛽 = 0.1.[1] 

 سازی و ارزیابی شبیه -7

هایژنتیکوبراینشاندادنکاراییروشهایپیشنهادیماالگوریتمرقابتاستعماریدودوییوبهینهسازفاختهدودوییراباالگوریتم

میالدیتوسطموسسه1994تا1992بینسالهایORLمقایسهکردیم.بانکدادهORLازدحامانبوهذراتبررویمجموعهدادهتصویری

AT&Tدهاست.تهیهش

تابودندکه40هاهایمختلفچهرههستند.دراینآزمایشتعدادکالسنفردرحالت40تصویراستکهاینتصاویرمربوطبه400شامل

عکسبرایآزموناستفادهشده3تصویربرایهرفرددرمجموعهآموزشاستفادهگردیدهاستوبقیه7نمونهداشتند.10هاهرکدامازکالس

بعنوانبردارهایویژگیدرنظرگرفتهشدند.DCTاست.تبدیلکسینوسیگسستهرویتمامتصاویراعمالشدوضرایب

 نتایج آزمایش   -7-1

ایبهینهبهشکلMATLAB R2010aافزاربرایانتخابویژگیبرپایهمجموعهسختدرنرمCOAوGA،PSO،ICAهایالگوریتم

 اند.(مقداردهیشده4(و)3(،)2(،)1هادرجداول)پارامترهایآنسازیوپیاده

 GA( پارامترهای الگوریتم 1جدول )

𝑝𝑚 𝑝𝑐تابعشایستگی جمعیتتکرار 

اولیه

0.30.7400100(13معادله)

 

 PSO( پارامترهای الگوریتم 2جدول )

جمعیتتکرار 𝐶2 𝐶1تابعشایستگی

اولیه

22600100(13معادله)

 

 

 ICA( پارامترهای الگوریتم 3جدول )

 مقدار پارامتر 

100 تعداد کشورها 

20 تعداد استعمارگران

0.2 احتمال انقالب 
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400 تعداد تكرار 

β2

(13معادله) تابع شایستگی 

 

 C0A( پارامترهای الگوریتم 4جدول )

مقدارپارامتر

5هاتعدادفاخته

2هرفاختهمینیممتعدادتخم

4ماکزیممتعدادتخمهرفاخته

100هاماکزیممتعدادفاخته

2ضریبحرکت

150تعدادتکرار

(13معادله)تابعشایستگی

 

 

 

 از نظر سرعت همگرایی GA,PSO,ICA,COAهای :  مقایسه الگوریتم1شكل

استعماریوبهینهسازفاختهازنظرسرعتهمگراییبرایمسئلهبازشناسایی(الگوریتمهایژنتیک،ازدحامانبوهذرات،رقابت1درشکل)

چهرهمقایسهشدهاند.

 



 از نظر تعداد ویژگی  COA GA,PSO,ICA,های :  مقایسه الگوریتم2شكل
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 از نظر دقت ویژگی های انتخاب شده GA,PSO,ICA,COAهای :  مقایسه الگوریتم3شكل

 

(نتایجبدستآمدهنشانمیدهندکهالگوریتمبهینهسازفاختهپیشنهادینسبتبهالگوریتمهایرقابتاستعماری،2)باتوجهبهنمودارشکل
ژنتیکوبهینهسازانبوهذراتتعدادویژگیکمتریراانتخابکردهوازنظرطولبردارویژگینتیجهبهتریرابدستمیدهد.

گرفتهاست.باایانتخابی،دقتبازشناسیآنهاتوسططبقهبندماشینبردارپشتیبانموردارزیابیقراربرایاطمینانازبهینهبودنویژگیه

(نتایجبدستآمدهنشانمیدهدکهالگوریتمرقابتاستعماریپیشنهادیعالوهبرکاهشطولبردارویژگی،دقت3توجهبهنمودارشکل)

نشاندهندهانتخابویژگیهایبهینهترینسبتبهویژگیهایاولیهوویژگیهایمنتخبتوسطسایربازشناسیرانیزافزایشدادهکه

روشهایبهکاربردهشدهاست.

درالگوریتمبهینهسازفاختهپیشنهادیشاهدکاهشدقتبازشناسینسبتبهویژگیهایاولیهبهمقدارکمیهستیمکهاینمسئلهباتوجه

الحظهدرطولبردارویژگیمنطقیبهنظرمیرسد.بهکاهشقابلم

 نتیجه گیری   -7-2

نوردیانجامشدهاست.باتوجهبهامکانجایگزینیهاتوسطالگوریتمتپهجستجویبراییافتنمجموعهکاهشعملیاستکهدراغلبروش

هاینوینیبرایانتخابویژگیانتخابویژگی،ترکیبنوردیاستفادهشدهدرالگوریتمهایجستجویجدیدبهجایروشجستجویتپهروش

هایهایرقابتاستعماریوبهینهسازفاختهترکیبوروشهایجستجویجمعیتیارائهشد.معیاردرجهوابستگیباالگوریتمبرپایهروش

هایجستجویجمعیتینسبتبهسایرالگوریتمنوینیدرانتخابویژگیارائهگردیدکهنتایجبدستآمدهنشاندهندهپیشرفتقابلمالحظه

هابراساسکمترینمیزانازدسترفتناطالعاتترینویژگیهاوانتخاببهینهاست.درروشارائهشدهسعیدرکاهشانتخابتعدادویژگی

مفیدشد.
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شناسایی چهرهبازانتخاب ویژگی براساس مجموعه سخت و الگوریتم کرم شب تاب در 

 ۲،یوسفحجتی1حسینحقیقت

 ۱دانشجویدکترا،دانشکدهفنیومهندسیواحدعلومتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران

Hossien.haghighat@gmail.com
 ۲دانشجویکارشناسیارشد،دانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهآزاداسالمی،بابل

 Yoosefhojjati91@gmail.com

 چكیده

هاوحذفباشدکهباکاهشتعدادویژگیانتخابویژگیتکنیکیبرایکاهشابعادمجموعهدادهمی

گردد.اینهاینامربوط،گمراهکنندهواضافی،منجربهدقتوصحتبازشناسیقابلقبولیمیداده
هایسختبهعنوانیکمرحلهتاثیربسیارمهمیدرکارایییکسیستمبازشناساییدارد.مجموعه

برایروشانتخابویژگیباموفقیتزیادیاستفادهشدهاستامارویکردهایمجموعهسختحاضر،

تواندبهینگیکاملراتضمینکند،باشند،زیراهیچرویکرداکتشافینمییافتنکاهشمطلوبناکافیمی
مجموعهداده برای دیگر،جستجویکاملحتی بنابراینازسوی نیست. پذیر امکان نیز هایمتوسط

امیدوارکننده ویژگی انتخاب تصادفیمکانیزم فراهممیرویکردهای را رقابتالگوریتمسازند.ای های
هایجدیدیدرجستجویجمعیتیهستندکهاولیسازفاختهوکرمشبتابروشاستعماری،بهینه

الهامگرفتهشدهازتکاملاجتماعی،سیاسی،فرهنگیودومیبرگرفتهازروشتولیدمثلوزندگینوعی

طبیعتتابورفتارهایآنهادرالگوبرداریازدرخشندگیکرمهایشبپرندهبهنامفاختهوسومی
هابرایضرایببدستآمده،ازتکنیکاستخراجویژگیتبدیلکسینوسیگسستهاست.اینالگوریتم

هایانتخابشده،بهعنوانمعیاریبرایارزیابیعملکرداند.طولبردارویژگیودقتویژگیبهکاررفته

هایارائهشدهباانجامشدهوالگوریتمORLدادهدرنظرگرفتهشدهاست.آزمایشاتبررویپایگاه

دهندهاند.نتایجبدستآمدهنشانهایمبتنیبرالگوریتمژنتیکوازدحامانبوهذراتمقایسهشدهروش
باشد.هامیافزایشکاراییدرانتخابویژگی

 

 کلمات کلیدی 

الگوریتم جستجوی جمعیتی،  

الگوریتم کرم شب تاب، انتخاب 

ویژگی،  تشخیص چهره،  

 مجموعه سخت


 

 مقدمه 

درخیلیازرشتههاماننددادهکاوی،یادگیریماشین،بازشناسیالگووپردازشسیگنال،پایگاهدادههاشاملحجمعظیمیازویژگیها

هستند.درچنینمواردیانتخابویژگیامریضروریاست.انتخابویژگیپردازشیاستکهدرآنیکزیرمجموعهایازویژگیهاازمجموعه
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8 
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ازدقتباالییاصلیو اینزیرمجموعهانتخابیبایدبهخوبیبیانگرمحتوایهدفنهاییبودهو یژگیهایپایگاهدادهانتخابمیشوند.که
.[1]برخوردارباشند

وعدمهایمجموعهسختفراوانیدرحوزهانتخابویژگیوجوددارند.مجموعهسختیکابزارریاضیبرایکاربادادههایمبهمالگوریتم
همچنیندرپیداکردنتمامزیرمجموعههایممکنبهکاربردهمیشود.تعدادزیرمجموعههایممکنخیلیزیاداستچرا قطعیتاست.

-NPزیرمجموعهداریم.درچنینشرایطیانتخابویژگیهایبهینهیکمسئله2𝑁عددبزرگیاست،NویژگیداشتهباشیموNکهوقتی

Hard.اینروشهااغلبمنجربهانتخاب [2].روشهایقبلیبرایانتخابویژگیازالگوریتمتپهنوردی)حریصانه(استفادهکردهانداست
مینیممویژگیهایبهینهنشدهاندبههمیندلیلپژوهشگرانومحققینزیادیدرسالهایاخیرگرایشبهروشهایمتاهیورستیکهمچون

 [6](PSO)۴،بهینهسازیانبوهذرات [5](ACO)۳،بهینهسازیکلونیمورچگان [4](TS)۲،جستجویممنوع[3](GA)۱الگوریتمژنتیک

 پیداکردهاند.همچنینالگوریتمهاینوظهوریهمچونکرمشبتاب[1][8](COA)۶وبهینهسازفاخته [7][1](ICA)۵،رقابتاستعماری

 دربعضیمسائلنسبتبهالگوریتمهایدیگرقابلیتهاوکاراییبهترینشاندادهاند.درمحاسباتتکاملیمطرحشدهاندکه

 7استخراج ویژگی

ویژه الگوریتم یک ویژهایدارد. اهمیت ماتریسمشخصه، بازشناسیچهره،استخراج همچونسیستم بتدی طبقه بر هرسیستممبتنی در

هاداردتااینکهمشخصهاستخراجشدهتاهایخطیوغیرخطیدادهمحاسباتیازطریقبعضیتبدیلاستخراجمشخصهتمایلبهایجادمدل

جاییکهامکانداردنمایشدادهشود.

 تبدیل کسینوسی گسسته   -1-7

"ازیانرژیسفشرده"ایدرپردازشسیگنالوتصویرمورداستفادهقرارگرفتهاست.اینبدلیلویژگیبطورگسترده تبدیلکسینوسیگسسته

برایاستخراجمشخصهDCTدارند.استفادهازDCTهایفرکانسپایینازباشد:اکثراطالعاتسیگنالیتمایلبهتمرکزدرمؤلفهقویدرآنمی

تروشموثریاسDCT[.یافتشدهاستکه14[و]13[،]12[،]11[،]10[،]9توسطچندینگروهتحقیقاتیشرحدادهشدهاست]FRدر

شود.هایباالیتشخیصباپیچیدگیمحاسباتیپایینمیکهمنجربهسرعت

بامعادلهذیلتعریفشدهاست:f(x,y)باتابعN×MازتصویرDCTمعادلهعمومیبرای
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uوv.بهترتیبپهناوطولتصویرفرعیمیباشندDCTهایبسیارمفیدازتصویرورودیرادرونتواندمشخصهابزارمؤثریاستکهمی

.[15]سازیکندترینضرایبفشردهپایین

DCTشودتاانتخابتعدادضرایببطورکلیبازسازیشود.اینموجبمیDCTتواندتنهاباتعدادکمیازضرایبتصویراولیهچهرهمی

.[16]کنندهوحیاتیباشندشوندبسیارتعیینصچهرهاستفادهمیکهابتدائاًدرسیستمتشخی
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 8تئوری مجموعه سخت

.[17][18][19]استقطعیتعدموابهامدقت،عدمجدیدبراییکرویکردریاضی(Pawlak،1991،1997)سختمجموعهتئوری

یکمجموعهAاست،یکمجموعهمتناهیغیرخالیازاشیاو9جهانUیکسیستماطالعاتباشد،کهدرآنI = (U,A)درنظربگیرید

A∀aمتناهیغیرخالیازویژگیهاست. باشد،P ⊆ Aاست.اگرaمجموعهمقادیرV aکه،a : U→ V a ƒیکتابعتعیینمیکند∋

یکرابطههمارزیاجتماعیافتهوجوددارد.

(3)

𝐼𝑁𝐷(𝑝) = {(𝑥, 𝑦)𝜖 𝑈 × 𝑈|∀ 𝑎 𝜖 𝑃, 𝑓𝑎(𝑥) = 𝑓𝑎(𝑦)} 


بهوسیلهویژگیPباشد،دراینصورتε IND(P) (x,y)نشاندادهشدهاست.اگرU/PایجادمیشودوبهصورتIND(P)بوسیلهUقسمت

نشاندادهمیشود.رابطهغیرقابلتشخیصیp[x] غیرقابلتشخیصبهصورت-Pغیرقابلتشخیصهستند.طبقاتهمارزیرابطهyوxهای

اساسریاضیتئوریمجموعهسختاست.

X ⊆ U،PXتقریبپایینتر-Pو،PXتقریبباالتر-Pدرنظربگیرید،مجموعهX:میتواندبهصورتزیرتعریفشود



𝑃𝑋 = {𝑥𝜖𝑈|[𝑥]𝑝  ∁  𝑋}   (4) 

 

𝑃𝑋 = {𝑥𝜖𝑈|[𝑥]𝑝  ∩  𝑋 ≠ 0}   (5)               

 

 :است،درنتیجهنواحیمثبت،منفیومرزیمیتواندبهصورتزیرتعریفشود UرابطههمارزیرویP,Q ⊆ Aدرنظربگیریدکه

POSP(Q) = ⋃ PXxϵU Q⁄
         (6) 

 

NEGP(Q) = U −⋃ PXxϵU Q⁄
     (7) 

 

BNDP(Q) = ⋃ PXxϵU Q⁄
−⋃ PXxϵU Q⁄

    (8)



بهU/QاستکهمیتواندبااطمینانبهبلوکهایقسمتU،مجموعهایازتماماشیاP،(Q)PPOS باتوجهبهU/Qناحیهمثبتقسمت

سختاست)مبهم(.Aطبقهبندیشود.اگریکناحیهمرزیغیرخالیداشتهباشدمجموعهPوسیله

یکمسئلهمهمدرتحلیلداده،کشفوابستگیهامیانویژگیهاست.وابستگیمیتواندبهروشزیرتعریفشود.
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نسبتبهPباشد.یعنیاینکهقسمتایجادشدهبهوسیلهIND(Q)⊆IND(P)وابستهاست،اگروتنهااگرQکامالبهP,Q ⊆ A،Pدر

≥)KدریکدرجهPوابستهبهQ.مامیگوییمکهکوچکتراستQقسمتایجادشدهبهوسیله k ≤  →QkPاست،کهبهصورت)10

نشاندادهمیشود،اگر



k = γp(Q) =
|POSp(Q)|

|U|
     (9)                    



0وابستهاست،اگرPکامالبهK=1،Qاگر < k < 1،QبهصورتجزئیبهPاگر وابستهنیست.بهPبه QپسK=0وابستهاست،و

کامال)جزئی(QطبقهبندیشوندP،بااستفادهازU/QبتوانندبااطمینانبهبلوکهایقسمتUعبارتدیگر،اگرتمام)برخی(اشیاجهان

وابستهاست.Pبه

A یاینکهاست،یعنDومجموعهنشانهتصمیمCدریکسیستمتصمیمگیریمجموعهنشانهشاملمجموعهنشانهوضعیت = D ⊂ C

کیفیتتقریبطبقهبندینامیدهمیشود،کهبهوسیلهمجموعهینشانه،Cγ (D)است.درجهوابستگیمیاننشانههایتصمیمووضعیت،

هایتصمیماستنتاجشدهاست.

 (FA10الگوریتمکرمشبتاب)

اینالگوریتمباالگوبرداریازدرخشندگی . بهینهسازیتکاملیاستیکیازالگوریتمهای (FAبهینهسازیاجتماعکرمشبتاب) الگوریتم

2008سالدر Yang She-Xin الگوریتمکرمشبتابتوسطشخصیبهنام .کرمهایشبتابورفتارهایآنهادرطبیعتطراحیشدهاست

دهمیکنند:جذبجفتوجذبشکار.نورهایریتمیک،نرخکرمهایشبتابازایننوربرایدومنظوراستفا .ودردانشگاهکمبریجارائهشد

ازیکجنسبهیکدیگرجذبشوند.جنس تابیدننورومیزانفاصلهزمانیکهبینسیگنالهاینوروجوددارندباعثمیشوندکهدوکرم

ازمنبعrمامیدانیمکهشدتنوردرفاصلهمعینمادهبانوریکهمیتاباند،بهنورتابانیدهشدهتوسطجنسنرازگونهخودپاسخمیدهد.

𝑰کاهشپیدامیکندکهاصطالحاآنراباrباافزایشفاصلهIنور،ازقانونمجذورمعکوسپیرویمیکند.گفتهمیشودشدتنور ∝ 𝟏 𝒓𝟐⁄

د.ایندوفاکتورباعثمیشوندکهبیشترکرمنشانمیدهند.بعالوهباجذبنورتوسطهوا،نورباافزایشفاصلهضعیفوضعیفترمیشو

ینهایشبتاب،تنهادرفواصلکوتاهقابلرویتشوند،کهمعموالاینفاصلهبهچندصدمترمیرسد.اینفاصلهبرایارتباطبرقرارکردنب

.[20]کرمهایشبتابکافیاست

زیربرایپیادهسازیاینالگوریتماستفادهشدهاست:برایسادهسازیتعریفالگوریتمکرمشبتاب،ازسهفرض

.همهکرمهایشبتاب،تکجنسیتیهستند.1

.جذابیتبهنسبتدرخشندگیآنهامیباشد.2

.درخشندگیکرمهایشبتابتوسطمقدارتابعهدفتعیینمیشوند.3

نوروفرمولهکردنمیزانفریبندگیوجذابیت.برایسادگیمامیتوانیمدرالگوریتمکرمشبتاب،دومسالهمهموجوددارد.تغییراتشدت

همیشهفرضکنیمجذبکرمهایشبتاببرپایه،نورانیتآنهاستکهمیزاننورهمتوسطتابعهدفمشخصمیشود.

𝐼(𝑥)،میتواندبهصورتxازیککرمشبتابدرمکانمشخص،Iدرسادهترینشکلممکن،برایمسائلبیشینهسازی،نورانیت ∝

𝐹(𝑥) درنظرگرفتهشود.اگرچهجذابیتß  نسبیاست،لیکناینجذابیتبایدازدیدکرمهایشبتابدیگروقضاوتآنهادرنظرگرفته

متغیرمیباشد.jوiبیندوکرمشبتاب𝑟ijشود.بنابراین،اینمقدارباتوجهبهفاصله
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جذابیتیککرمشبتابمتناسبباشدتنوردیدهشده،توسطکرمهایشبتابمجاوراست،میتوانیممیزانجذابیتازآنجاییکهمیزان
،توسطرابطهزیرتعریفکنیم:jراازنگاهکرمشبتابiکرمشبتاب

β𝑖 ,𝑗 = β0e
−γrij

2
          (۱۰) 

γ𝑟(وضریبجذبنورمیباشد.توانiبوده)یاهمانبرازشمکانکرمشبتابr=0درiمیزانجذابیتکرمشبتابβ0بهصورتیکه

باشد.m>0جایگزینشود،بهصورتیکهγrmمیتواندباسایرتوابعمانند

وجذبآنبهکرمشبiاشد.حرکتکرمشبتابمیتواندفاصلهاقلیدسییاهرفاصلهدیگریبxjوxiدرjوiفاصلهبیندوشبتاب
کهدرخشانتراستبهصورتزیرتعیینمیشود:jتاب

xi = xi + βi,j(xj − xi) + αϵi                (۱۱) 


کهازتوزیعگوسینϵiدرفرمولباالعبارتدوممربوطبهجذابیتمیباشدوعبارتسوم،جملهتصادفیسازاست،بابردارتصادفیمتغیر

  .بدستآمدهاست

رمشبمشخصکنندهتغییراتجذابیتمیباشدومقدارآناهمیتحیاتیدرتعیینسرعتهمگراییوچگونگیرفتارالگوریتمک γپارامتر

.[20]تابدارد



 FARSFS)11(انتخاب ویژگی براساس مجموعه سخت و الگوریتم کرم شب تاب  -۱-۴

مقداردهیاولیه:دراینمرحلهتعداداولیهکرمشبتابها،ابعادمسئله،مقدارکمینهوبیشینهمتغیرهاوسایرپارامترها،-0مرحله
شوند.مقداردهیمی

هایهرکرمشبتاب،بطورتصادفیمقداردهیاولیهباشد،زیستگاهجمعیتاولیه:ابعادهرزیستگاهبهاندازهابعادمسئلهمیایجاد-1مرحله
شود.درپایاناینمرحله،زیستگاههرشبتابیکرشتهبیتیتصادفیازصفرویکبهاندازهابعادمسئله،خواهدبود.می

شود.هرشبتاببادرنظرگرفتنتعدادهاتوسطتابعتناسبمحاسبهمیها:مناسببودنزیستگاهتعیینمحدودهشبتاب-2مرحله

کمینهوبیشینهمتغیرهابهطورتصادفیدرفضایجستجوپخشمیشود.

سمتزیستگاههدف،کند.درحرکتبهتغییرمکان:هرکرمشبتابباتوجهبهشدتنور،بهسمتبهترینزیستگاهحرکتمی-3مرحله

کند.بهاینترتیبمساختبیشتریازفضایجستجورابررسیکندوبخشیازمسیررابازاویهانحرافمشخصیطیمیتماممسیرراطینمی
دهد.کردهواحتمالقرارگرفتندرمینیمممحلیراکاهشمی

متیکنقطهبهینهبابهترینکرمکهبهراحتیمیتواندتوسطدیگرهمگرایی:پسازچندتکرارتمامجمعیتشبتابهابهس-4مرحله

 کرمهادیدهشودتغییرمکانمیدهداینمحلبیشترینسودکلیراخواهدداشتودرآنبیشترینجذابیتوجوددارد.

   12تابع تناسب   -8

محاسبهتغییردروابستگی،درزمانوجودیاعدموجودیکها،یکمسالهمهماست.باهاکشفوابستگیبینویژگیدرتجزیهوتحلیلداده

توانبهدرجهاهمیتآنپیبرد.هرچهاینتغییربیشترباشد،اهمیتآنویژگیبیشتراست.ویژگیمی

(تعریفکردیم.۱۲ماتابعتناسبرادرمعادله)
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Fitness = α∗γR(D)+ β
∗ |C|−|R|

|C|
     (12)               



انتخابطولویژگیزیرمجموعه،R⃒⃒،بستگیداردDتصمیمگیریبهRکیفیتطبقهبندیویژگیاست،مجموعهRγ(D)دراینرابطه

𝛼[0,1] ،دوپارامترهمبستگیبرایاهمیتکیفیتطبقهبندیوطولزیرمجموعهاستو α.تعدادکلویژگیهاستC⃒⃒شدهاست.

𝛽و  = 1 −  𝛼.

اینفرمولبهاینمعنیاستکهکیفیتطبقهبندیوطولویژگیزیرمجموعهبرایوظیفهانتخابویژگیدارایاختالفمعنیداراست.در

𝛼اینآزمایش،مافرضکردیمکهکیفیتطبقهبندینسبتبهطولزیرمجموعهومجموعهمهمتراست =  0.9، 𝛽 = 0.1.[1] 

 سازی و ارزیابی شبیه -9

هایژنتیکوازدحامانبوهذرات،رقابتاستعماریوبهینهسازفاختهبررویمجموعهبراینشاندادنکاراییروشپیشنهادیماراباالگوریتم

تهیهشدهاست.اینبانکدادهAT&Tمیالدیتوسطموسسه1994تا1992بینسالهایORLمقایسهکردیم.بانکدادهORLدادهتصویری

اینآزمایشتعدادکالسنفردرحالت40تصویراستکهاینتصاویرمربوطبه400شامل تابودندکه40هاهایمختلفچهرههستند.در

عکسبرایآزموناستفادهشده3جموعهآموزشاستفادهگردیدهاستوبقیهتصویربرایهرفرددرم7نمونهداشتند.10هاهرکدامازکالس

بعنوانبردارهایویژگیدرنظرگرفتهشدند.DCTاست.تبدیلکسینوسیگسستهرویتمامتصاویراعمالشدوضرایب

 نتایج آزمایش   -7-1

بهشکلMATLAB R2018bافزارسختدرنرمبرایانتخابویژگیبرپایهمجموعهFAوGA،PSO،ICA،COAهایالگوریتم
 اند.(مقداردهیشده۵(و)4(،)3(،)2(،)1هادرجداول)سازیوپارامترهایآنایپیادهبهینه

 GA( پارامترهای الگوریتم ۱جدول )

تابع
شایستگی

𝑝𝑚  𝑝𝑐 جمعیتتکرار 
اولیه

0.30.7400100(۱۲معادله)

 

 PSO( پارامترهای الگوریتم ۲جدول )

تابع
شایستگی

𝐶2 𝐶1 جمعیتتکرار 
اولیه

22600100(۱۲معادله)

 

 

 ICA( پارامترهای الگوریتم ۳جدول )

 مقدار  پارامتر

100 تعداد کشورها



 

72 | P a g e 
 

20 تعداد استعمارگران 

0.2 احتمال انقالب

400 تعداد تكرار

β2

(۱۲)معادله تابع شایستگی

 

 C0A( پارامترهای الگوریتم 4جدول )

مقدارپارامتر

5هاتعدادفاخته

2مینیممتعدادتخمهرفاخته

4ماکزیممتعدادتخمهرفاخته

100هاماکزیممتعدادفاخته

2ضریبحرکت

150تعدادتکرار

(۱۲معادله)تابعشایستگی

 

 FA( پارامترهای الگوریتم ۵جدول )

مقدارپارامتر

25تعدادکرمشبتاب

α0.2

ß2

𝛄 1

1000تعدادتکرار

(۱۲معادله)تابعشایستگی
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 از نظر سرعت همگرایی GA,PSO,ICA,COA,FAهای :  مقایسه الگوریتم1شكل

رقابتاستعماری،بهینهسازفاختهوکرمشبتابازنظرسرعتهمگراییبرایمسئله(الگوریتمهایژنتیک،ازدحامانبوهذرات،1درشکل)

بازشناساییچهرهمقایسهشدهاند.

 



 از نظر تعداد ویژگی COA,FA  GA,PSO,ICA,های:  مقایسه الگوریتم2شكل

ایبهینهسازفاختهوکرمشبتابپیشنهادینسبتبهه(نتایجبدستآمدهنشانمیدهندکهبهترتیبالگوریتم2باتوجهبهنمودارشکل)
ریراالگوریتمهایرقابتاستعماری،ژنتیکوبهینهسازانبوهذراتتعدادویژگیکمتریراانتخابکردهوازنظرطولبردارویژگینتیجهبهت

بدستمیدهند.



 گی های انتخاب شده از نظر دقت ویژ GA,PSO,ICA,COA,FAهای :  مقایسه الگوریتم3شكل
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گرفتهاست.بابرایاطمینانازبهینهبودنویژگیهایانتخابی،دقتبازشناسیآنهاتوسططبقهبندماشینبردارپشتیبانموردارزیابیقرار

ویژگی،دقتبازشناسیرا(نتایجبدستآمدهنشانمیدهدکهالگوریتمرقابتاستعماریعالوهبرکاهشطولبردار3توجهبهنمودارشکل)

نیزافزایشدادهکهنشاندهندهانتخابویژگیهایبهینهترینسبتبهویژگیهایاولیهوویژگیهایمنتخبتوسطسایرروشهایبه

ه،اماازنظرکاربردهشدهاست.اگرچهالگوریتمبهینهسازفاختهتعدادویژگیکمترینسبتبهالگوریتمکرمشبتابپیشنهادیانتخابکرد

دقتبازشناسیالگوریتمکرمشبتابپیشنهادیمنجربهنتیجهبهمراتببهتریشدهاست.درالگوریتمکرمشبتابپیشنهادیشاهدکاهش

یبهدقتبازشناسینسبتبهویژگیهایاولیهبهمقدارکمیهستیمکهاینمسئلهباتوجهبهکاهشقابلمالحظهدرطولبردارویژگیمنطق

نظرمیرسد.همچنیناگرچهنسبتبهالگوریتمرقابتاستعماریکاهشدقتیازشناسیراشاهدهستیماماازنظرکاهشتعدادویژگیانتخاب

شدهالگوریتمپیشنهادیبهترعملکردهاست.

 نتیجه گیری   -7-2

خابکمترینتعدادویژگی،بیشتریندقتبازشناسیراداشتهباشد.باازبینالگوریتمها،الگوریتمیبهترینعملکردراارائهمیدهدکهباانت

وکرممقایسهالگوریتمهایکرمشبتابوفاخته،رقابتاستعماری،ژنتیکوازدحامانبوهذرات،بهایننتیجهرسیدیمکهالگوریتمهایفاخته

رزیابیآنهاازنظردقتبازشناسی،نتیجهاینگونهحاصلگردیدکهالگوریتمشبتاب،بهترتیب،کمترینویژگیهاراانتخابنمودنداماپسازا

کرمشبتاب،نسبتبهالگوریتمفاخته،دقتبازشناسیباالتریراارائهمیدهد.
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 ها در رایانش ابریهای امنیتی کالن دادهمرور و بررسی راهكارهای چالش

 2دکترعلی نودهی ، 1سكینه باستانی کتولی

 bastany.1364@gmail.com،گرگان،ایرانگروهکامپیوتر،واحدگرگان،دانشگاهآزاداسالمی1

 alinodehi1396@gmail.com،گرگان،ایرانگروهکامپیوتر،واحدگرگان،دانشگاهآزاداسالمی2

 

 چكیده

هالیمیاها،لیموباا،یاشنترنتیاها،تیساوب،یاجتماعیهارسانهقیهاازطرازدادهیشاهدانفجارریاخیهادرسال
هزاران نگهدار.میابودهگریدنینویفنّاورو تحلیضبط، مییهادادهنیالیو پرشتاب داراکالنو یهاییتواند
گریدییسودمندوازسوجیبهنتالیهاوتبدکالندادهنیایسازرهیذخنحوهچالشاما.دینمادیراتولیارزشمند

ها،صاحبانکالندادهرابهسمتاستفادهازوسعتازدادهنیکاربااخبرهیرویالزمونرساختیزهزینهنیتأم
ازیموردنیهاسیمتخصصوسرویروی،نمناسبرساختیزآوریابر،بافراهمیابرسوقدادهاست.فنّاوریاورفنّ
کالندادهینگهداریبرا مانعمییاریموجودیهارادررفعچالشهاآنوپردازش دونیایهمکاربزرگکند.

پراهمشرو،یپوقدرتمندیفنّاور دادهتیامنتیبحث محافظتاز هاوافراد،سازمانیشخصایحساسویهاو
مرورراهکارهایامنیتیهادررایانشابری،بهاست.دراینمقاله،پسازمروروبررسیبرمفاهیمکالندادههادولت

دادهبه کالن امنیتوحریمشخصی پرداختهمنظورحفظ ابری رایانش در بها راهکاری درنهایت، استفادهازایم. ا
هادرمحیطهادرچندینمرکزدادهبهدنبالحفظامنیتبیشترآنسازیکالندادهسازی،رمزنگاریوذخیرهفشرده

رایانشابریهستیم.

 

 کلمات کلیدی 
داده امنیت،کالن ابری، رایانش ها،

حفظحریمشخصی،هدوپ.



 مقدمه 

افزایشدادهدر کارگیریابزارهاییمناسببرایهایمختلفبارشدسریعیهمراهبودهاست.اهمیتتولیدوبهزمینهدربیستسالگذشته

داده از اینحجم نظرمیمدیریت به بسیارضروری عظیم بهمجموعههای کالنداده وچارچوبرسد.مدیریت ابزارها ازمتدها، هااطالقای

دادهمی پردازش و کنترل مدیریت، که میشود انجام پیشین ابزارهای توانایی از فراتر حالتی در را ارزشها بتوانند تا دردهند که را هایی

ایهایبسیاربزرگوپیچیدهها،مجموعهدادهکالندادهد.درواقعهاهستندراآشکارسازنهایبزرگ،وسیع،پیچیدهومتنوعازدادهمجموعه

هایمعقول،پردازشکنند.قبولیاباهزینههارادرچارچوبزمانیقابلتوانندآناینمییرابطههایدادهکهابزارهایسنتینظیرپایگاههستند

باشندبااستفادهازابزارهایسنتیمیهایمدیریتکالندادهوتحلیلداده،برخیازچالشافزارموردنیاز،جستجو،ذخیرهوتجزیهتأمینسخت

یغنیازابزارهایپردازشِکالندادهبرایکمکبههافائقآمد.امروزهیکمجموعهتوانبراینچالششده،میتوزیعکهباابزارهایمدیریت

شود.شناختهمی75تنوع و74سرعت،73حجمیکالندادهعمدتاًتحتسهواژهت.دسترساسهایکالن،قابلبرآوردهساختنتمامنیازهایداده

اینسهواژهبهترتیباندازهوحجمکلیمجموعهداده،نرختغییردادهوسرعتموردنیازبرایشوند.نامیدهمی𝑉3 اختصاراینسهواژهبه

کنندکهدرهایاصوات،تصاویر،سنسورومتنراتعریفمیهاازلحاظمحتواومقدارماننددادههاوموردسومتنوعساختاریدادهپردازشآن

.]1[اندشدهنشانداده1شکل

 
73 Volume 
74 Velocity 
75 Variety 

T
-1

2
1

 

mailto:bastany.1364@gmail.com
mailto:alinodehi1396@gmail.com


 

 

 

 

77 | P a g e 
 



 ها در کالن داده 𝑽𝟑   : مدل 1شكل 



هماننیبودوامیهاخواهدادهیپردازشموازنیدادهوهمچنسازیرهیذخیشدهبراعیتوزیهاشروازمندیکالندادهنتیریمدیرابنابراینب

استواراست.یکالندادهبرپردازشموازکردیروسازند.یآنرافراهممMapReduceوHDFSیعنیهدوپیاصلیهااستکهمؤلفهیزیچ

پردازشیصورتموازشدهوبهمیترتقسکوچکیهاهابهمجموعهدادهآل،دهیایِهینظرنیوغلبهاست.درامیبرتقسیمبتنیسازیموازنیا

بهازیشروعنیبرا،شودبهاختاللدرپردازشمیمنجرکهرشددادهییاست.ازآنجاازینیملزوماتیطیمحنیچنیسازادهیپیشوند.برامی

یستمیسنیدرچنت،یشود.درنهامعقولراداشتهباشد،احساسمییهانهیباهزیریپذتوسعهتیقدرتمندکهقابلیسازرهیپلتفرمذخکی

سرعتدچارکمبودهابهبهسمتپردازشبروندشبکههارد.اگردادههابُپردازشرابهسمتدادهیستیهابهسمتپردازش،بابردندادهیجابه

کهتمامملزوماتمیهستییمجموعهابزارهاازمندینیهدوپهایاصلهاعالوهبرمؤلفهکالندادهتیریمدیبرابنابراین،باندخواهندشد.یپهنا

مرتبطباکالنیهایهاوتکنولوژتمامابزارها،پروژهانیبیهدوپبراستمیاکوساصطالحجامعکالندادهرابرآوردهسازند.ازستمیسکیجادیا

.]2[شوددادهاستفادهمی

جابجاییحجمفردیاستکهقادربهیمنحصربهشدهسازیتوزیعنیازمندیکنوعپلتفرمذخیرهمنظورتوانمندیدرعملکرد،یکسیستمبه

ازداده باالیی آنبسیار دستدادن از بدون بایدشاملروشها ابزارها، باشد. بهها یکسان پیکربندی برای تمامهایی هماهنگی منظورحفظ

یهاینسبتبهفناوریشتریبیایابرکهمزاهیبرپایهایفناورد.هاییافتندادهوهدایتآنبهسیستمباشنسِروِرهایسیستموهمچنینراه

مثلیکندکهمنابعمحاسباترافراهممیامکاننیایابرانشیراشوند.هامیکالندادهیبراییهازبانیبهملیتبدسرعتبهدارند،نیشیپ

.]3[ارائهشوندنه،یالپرداختهزدرقبباالیواثرگذارییباکاراسیسروکیعنوانهپردازشبیدادهوابزارهایانبارهاافزارها،افزارها،نرمسخت

هادرچالشنیترازمهمیکیمحدوددرسمتکاربر،اریدردسترسبودندرمقابلکنترلبستیقابللیدلبه،صیخصومیرحوتیبحثامن

عنوانبزرگاست.بهینگرانکیصیخصومحریاست،لذایشخصوییشناساازاطالعاتقابلیمظیجمعحکالندادهشاملاست.یابرانشیرا

زولهیدقتااطالعاتبهنیاستوسپسایشتریبتیامنازمندین،مظیاطالعاتعنیکدامبخشازاندینماصمشختوانندیهامسازمانگام،کی

بهگروهکنترلیتواندمجوزدهمییبعدشوند.گام استفادهبه،یکاربریهاشده باشد.مشکلازشانیموردنیهاازدادههاییبخشازمنظور

هادردسترسبودندادهت،یجامع،یمحرمانگ،وصیخصمیرحمثلیتیامنداتیازتهدیاریدادهااست.هنوزبسکالنیسپارتردربرونبزرگ

.]4[ابروجودداردیدرفنّاور
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 ها کالن داده

نیهاناچارنددرمواجههباآنراهبردهاوهمچنهاودولتها،سازمانمواجهاستکهبهواسطهآنهمهشرکتیعصرحاضرباتوسعهشتابانفناور

افیوکارخودراازنوتعرکسب دیتولهمنجربریدردودههاخیاطالعاتیهایهاورشدشتابندهفناوردادهندهیفزادیراستا،تولنیکنند.در

ازمنابعمختلفیهاهاباقالبهازدادیمیعظاریحجمبس الکترونیندهایفرآرینظیگوناگون مراقبتیهاستمیساء،یاشنترنتیا،یکیتجارت

رامتحولکردهاست.یفناوریایکهدناستیاهامفهومگستردهبروبشدهاست.کالندادهیمبتنیوکاربردهایاجتماعیهاسالمت،شبکه

پردازشیوابزارهایسنتیهادادهگاهیپالهیوسهابهشودکهپردازشآنهااطالقمیازدادهیادیهابهحجمزتوانگفتکالندادهمییطورکلبه

چاهکیبهمثابهراتوانآنمییآتقدرباالاستکهدردهههاآننهفتهدرکالندادهوهجهتارزشبالقکی.ازستیقابلانجامنیسنتلیوتحل

کیعنوانهابهواستفادهازدادهلیتحلنیشوند.همچنشناختهمییملیدارائکیعنوانهابهکشفنشدهدانست؛لذا،امروزهدادهینفتدیجد

رقابتوشیافزا،یوکارها،محرکنوآوردرکسبیرقابتتیشدهاستوموجبمزلیهاتبدشرکتهیکلیرقابتورشدبرایبرایدیعاملکل

هادارند.ازکالندادهیریگبهبهرهازیارزش،نافتیهاازنقطهنظررقابتوتواندرهاوشرکتدولتنیخواهدشد.بنابرایاثراتمثبتاجتماع

هایمختلفاست.تردرحوزهتر،بهترودقیقگیریسریعموتصمیندهیآییشگویآمدنامکانپفراهمها،استفادهازکالندادهیایازجملهمزا

رقابتطیکشورهاوبهبودشرایموجبرشدوتوسعهاقتصادیواجتماعیهایاقتصادگیریدرحوزهمطالعاتنشاندادهکهبهبوددرتصمیم

.]5[شودوکارهامیکسبیبرا

جملهاز78کاویوفعاالنداده77،متخصصانهوشمصنوعی76هاانشمندانعلومدادهدارند.دهایمختلفکاربردهایزیادیهادرحوزهدادهکالن

طورخالصهیکسیستمبرایپردازشکالنبه.هایمختلفبیابندوتوسعهدهندرادرحوزههاکالنداده کاربردهای توانندکسانیهستندکهمی

:]5[زیراستدادهنیازمندموارد

 بندیدادهآوریوطبقهمعروشیبرایج .1

 شدهروشیبرایپیکربندیسیستمتوزیع .2

 هاصورتایمنوبدونازبینرفتندادهروشیبرایجابجاییدادهدرسیستمبه .3

 مجموعهابزارکارآمدوپشتیبانیازکاربران .4

 صرفهباسرورهایبسیارزیادومقرونبهسازییکسیستمذخیره .5

 هاموازیدادهقابلیتپردازش .6

یشبکهمنظورکاهشِپهنایباندمورداستفادهشودبهپردازشمحلیدرجاییکهدادهذخیرهمی .7
 ابزارهایمانیتورینگسیستم .8

 هابندیبرایتعیینزمانِاجرایوظایفونمایشِوضعیتآنابزارهایزمان .9

 گیریابزارهایگزارش .10

 

2کنیمکهدرشکلبندیمیهارابراساسمنابعداده،محتوا،انباردادهومراحلپردازشدادهدستهها،آنجهتدرکبهترکالنداده

بندینشاندادهشدهاست.ایندسته

 
76 Data Scientists 
77 Artificial Intelligence 
78 Data-mining 
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 ]1[ها بندی کالن داده: دسته2شكل 

 رایانش ابری

توانبهمیهایتکنولوژنیعنواننقطهآغازاوابستهشدهاست.بهیمحاسباتیهایدانشبهگسترشتکنولوژیوتوسعهمرزهاشرفتیامروزهپ

متصلگریکدیکوچکبهیهاشبکهنیبههممتصلشدهبودند.پسازآن،اوتریکامپنیاشارهکردکهدرآنتنهاچندیوتریشبکهکامپلیتشک

نترنتیاقیتبادلاطالعاتازطریبرایهابهاشتراکگذاشتهشدند.درآنزمانبهبسترشبکهنترنتیکهدرارابهوجودآوردندنترنتیشدندوا

یوژراستاتکنولنی.درادکاربرانبهاشتراکگذاشتهشانیآناطالعاتدرمقیشکلگرفتکهازطریبودکهمفهومصفحهگستردهجهانازین

.دردبویوتوانپردازشییکاراشیگرفتکهدرآنمنابعازراهدوربهاشتراکگذاشتهشدندوهدفآنافزاشکلیتورانشیبهنامرایدیجد

 .]6[شوندبهاشتراکگذاشتهمینترنتیاقیازطرهاسیروشسرونیکهدرامیروبروهستیابرانشیبهنامرایدیعصرحاضرباروشجد

سیسرومرتبطباوبیهاکیها،تکنآننیوتعاملبهاستمیسیسازکپارچهیمنظوربهبوددرحالظهوربهیتکنولوژکیعنوانبهیابرانشیرا

راسیسرووبیوکاربردهاسیعنوانسروافزاربهنرمدیجدمیمفاهیابرانشیکردهاست.رالیموضوعمحبوبدرجامعهپژوهشتبدکیرابه

رساختیدستخوشتحولخواهدشد.ززیهاندادهیسازرهی.عالوهبرآنذخسازدیراباتحولروبرومیکاربردیهاستمیوسبخشدیمنامع

منابعیابر،دهندهارائهس،یمدلسرونیدرحالرشداست.درادهیپدنیایهابخشنتریتیازپراهمیکییدرمحاسباتابرسیعنوانسروبه

هایبارودستگاهکنندهمیآتش،تنظوارید،سازیرهیذخسکید،یمجازنیصورتماشبههاانهیدهدکهشاملراارائهمیهانیماش/اربرانرابهک

منابعبهفرآیندتهیهوتیریمنبعاست.مدتیریمدسیعنوانسروبهرساختیزیابربراانشیترینمسائلموجوددرراازمهمیکیشبکهاست.

.]7[شودتهمیآزادسازیمنابعگف

میاستتاهمهکاربرانبتوانندازهرمنبعابرتیحائزاهماریبسنهیصورتبهبهیمنابعابرتیریمد استفادهکنند.ازیموردنزانیبراساس

ممکنزیدهندهمنبعننادرستارائهصیتخصنیگرددوهمچنیممکناستمنجربهوقوعمشکالتازینادرستکاربرانازمنابعموردننیتخم

فراهمگردد.تأمینمنابعسیکنندهسروکاربروارائهیازسوییهایوروددیازمعضالتمذکوربایریجلوگی.برادیفزایمشکلبجادیابهاست

عطفصورتکامالًمنکاربرانبهیایوپوینیبشیپرقابلیهایغوبادرخواستدینماجادیکاربرانایبتواندتصوروجودمنابعنامحدودرابرادیبا

.]8[دیبرخوردنمایوارتجاع
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 ها ارتباط رایانش ابری و کالن داده

نشاندادهشدهاست،3ایاست.دراینمعماریکهدرشکلگیرد،معماریالیههامورداستفادهقرارمیییکهدرکالندادههایمعماریکیاز

کهدریهاینیازمندییتمامشوند.درواقعشود،بربستررایانشابریارائهمیهابکارگرفتهمیهایمختلفیکهبرایمدیریتکالندادهسرویس

وباپذیرمقیاسصورتکامالًوبهیابرانشیرارتدربسیسیسروعنوانتوانبهرامیمتیروهسهاباآنروبهدانشازکالندادهاجرتخهاسخچر

یهاسیسروهیالنیریزهیعنوانالبهیابرانشیراشدهارائهیاهیالیبرآن،درمعمارعالوهاستفادهمهیانمود.زانیبهمپرداختهایمدلهزینه

ارائهسرومدلکسبدهدانکالندادهآمدهاستتانش ارائهسرومییابرانشیراسیوکارو هکارکالندادهبهکاربرانبیهاسیتواندجهت

گیردمیقرارکاربرانارختیکالندادهدراسیسرویوتحتنامکلیابرانشیمدلراکتواندبهکمکهمیییهاسیازسروخیبرگرفتهشود.

دانشس،یعنوانسرودادهبهس،یعنوانسرودادهبهگاهیاپس،یسروعنوانبرخطپیوستهبهزالیآنس،یعنوانسروبهنیآفالزلیانداز:آناعبارت

.]1[عنوانسرویسرویسوهوشمندیبهعنوانسبهاطالعاتس،یعنوانسروبه





 ]1[ها بر بستر رایانش ابری های کالن داده: سرویس3شكل 



باالکترونیکیلیوسایروبریسازیمحلهمقابلذخیرهطکندکهنقمیفادهتاسیابرانشیراهپایبرشدهعیتوزتکنولوژیذخیرهکالندادهاز

نییابد.بنابراتوسعهمیزیهانکالنداده،کنندمیفادهتسمصورسازیاهایتکنولوژیکوهازیابریاهکاربردعیدسرشزمانبار.هموترهاستیکامپ

تخساریاست.ززینسیمدلسرویکعنوانبلکهبه،آوردرافراهممیهادادهالنردازشکپوتازمحاسبافادهتنهتنهاامکاناسیابرانشیرا

.استیتمحاسباتخساریزدیجدیکالگوییابرانشی.رادیهاعملنماکالندادهزلیآنایارمؤثربپلتفرمیکصورتتواندبهمییابرانشیرا

براشیروهمچنین مهادادهردازشکالنپیمناسب فراهم ابر انواآوردیدر همه توسط درعو استفادهمنابع قابل بهدسترس دلیلاست.

هاجهتمواجهبااینمحیط،MapReduceمبتنیبرابرمانندتکنولوژینیزمان،چندهمیهاردازشپدردادهنالکبرخوردادیزپیچیدگی

 .]9[بوجودآمدهاست

یهامجموعهحسطدرشدهعیپردازشتوزییورتکهکالندادهتواناصنیبها.هممعنادارندکناردرجزوکیوکالندادهمانندیابرانشیرا

قالبککهیهدوپاستفادهازامثالًبیرساختیموتورزکییابرانشیدهدورامیکاربرخاصرابهیتزمانبندتحجهیوبازگرداندننتیاداده

.]9[آوردکارفراهممینیایبرااست،شدهعیپردازشدادهتوز

لیفاستمیسهیبهنامالیاهیشوند،باالابرمیواردمنابعمختلفایهایورودیکهازوبدادهنشاندادهشدهاست،4کهدرشکلطورهمان

هایورودیوقراردادنآنشکستندادهفهیقرارداردوظهیالنیاولعنوانبهکهدرمعماریهدوپهیالنیشوند.اشدههدوپروبرومیعیتوز

هیالنیکند.الزمبهذکراستانوشتهشدهاستوازتکراردادهبرایمقابلهباخطااستفادهمیجاوابهزبانهیالنیرادارد.انیماشنیدرچند
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قابلگسترشقابللیفاستمیسکی، ادامهداده.حملاستتیودارای بهماشیندر تخصهایشکستهشده هدوپ دادهصیهایموجوددر

اولشیمایپد.شونذخیرهمیدادهسندگراگاهیپادریکشوندومی صورتموازیودادهشدهبهصیهایتخصدرماشینهادادههیوپردازش

شود.درامرپردازشمیعیآنموجبتسریپردازشعناصرهایهدوپوقدرتماشینموازیکاریبستهبهتعدادنیشودکهازمانانجاممیهم

.]9[گیردکاربرقرارمیاریازاعداددراختیجدولایصورتگزارشبهکهاستیکارهاخروجنیحاصلا



 ]1[ هاکارگیری رایانش ابری در کالن داده: به4شكل 

 ها در رایانش ابری امنیت کالن داده

نیراتأمیابرانشیراطیهادرمحدادهکالنتازظمحافهدفاستتاشدهیفرادادهابرمعرفیسازرهیذخیانبارهابانامی[معمار10درمقاله]

یهاابراست.درشبکهطیدرمحهاخچهیتاربرایپردازشMapReduceوPKIهایامنیتیبراستفادهازالگوریتمدیتأکیمعمارنی.درادینما

یهایتواندسترسهامیروشنیاستفادهازابااستکه(قاعدهفخالیرخدادها)یبهفنونکشفآنومالازیننفوذکنندگان،مقابلهبایبرایداخل

داد.یصازکاربران،تشخانتظارموردیهاتیفعالیالگوبههاراباتوجهبهدادهزرمجایغ

ررایانشابریهادگرفترادرکاربردهایکالندادههامورداستفادهقرارمیهایسنتیرمزنگاریکهبرایامنیتدادهضعفروش]11[درمقاله

هادررایانشابری،بهارائهیکمعماریامنیتیکالنهایحفاظتازکالندادهحلهاوراهدهد.نویسندگانپسازبررسیوبحثچالشنشانمی

ندمرکزدادهاستفادههابررویچسازیکالندادههاازچندینمراکزدادهبرایذخیرههادرمحیطرایانشابریپرداختند.درمعماریآنداده

وکارهاراتضمینکردهاست.هادررایانشابریوجذبتوجهحداکثریکسبهاپردازشبهینهکالندادهشود.معماریآنمی

رایانشهاواند.نویسندگانپسازتشریحکالندادههادررایانشابریپرداختههایامنیتیکالندادهمروروبررسیچالشبه]12[درمقاله

اند.هایآنراتشریحکردههایرایانشابریپرداختهوچالشصورتمجزا،بهمسئلهمهمامنیتدرکالندادهابریبه

شوداشارهدارند.نویسندگانبهتواناییرایانشابریدرپردازشوهمچنینمحاسباتسبزکهناشیازمصرفبهینهانرژیمی]13[درمقاله

اینترنتاشیابرایکالنگپسپسباتوجهبه هایموجوددرامنیترایانشابری،بهارائهراهکاروسیستمجدیدیباترکیبرایانشابریو

اند.هاورایانشابریپرداختههاپرداختند.همچنینبراساسایجادامنیتدرشبکهبهارائهیکمعماریایمندرجهتبهبودامنیتکالندادهداده
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هایامنیتیشودکهدراهکارهایپیشنهادی،ایجادیکدیوارامنیتیبینسرورهایابریبااینترنتبودهاستکهموجبمحدودیتیکیازر

نشاندادهشدهاست.عالوهبرراهکارهایامنیتی،مروریبردیگرراهکارهایارائهشدهتوسطنویسندگاندیگرارائهشدهاست.6شکل





 ]13[: ارائه یک دیوار امنیتی بین سرورهای ابری و اینترنت 6شكل 



هادررایانشابریپرداختهشدهاست.سپسیکمدلمرجعمبتنیبرهایارائهشدهامنیتیکالندادهابتدابهبررسیروش]14[درمقاله

سازیپیادهیکاربردگامبهگامبراهیرابطوالهیداده،الهی،الیکیزیمدلسطحفنیدراهاارائهشدهاست.پلتفرمابریبرایامنیتکالنداده

ریمسکی،حالنیدرعدهد.بزرگارائهمییهادادهتیدرموردامنقیتحقیحلمؤثربراراهکینی،ادیوادراکتهدستمیستیامنهیهشداراول

اشارهشدهاست.زیکندناستفادهمییخصوصمیابرومحافظتازحرتیحلامنیبرابالکچینکهازندهیآیقاتیتحق

اشارهکردهاست.ازهمینروامنیتوبهنگرانیکاربرانازقابلدسترسبودنداده]15[درمقاله هایکالنبرایمدیرانواپراتورهایابری

کند.بههمیندلیلیکروشامنیتیبرایحفظامنیتکالنیانمیهاورایانشابریبحریمخصوصیکاربرانرامسئلهمهمیدرکالنداده

هابهشود،درروشارائهشده،ابتدادادهمشاهدهمی7کهدرشکلطورهمان.انددادههاواطمینانکاربرانازاستفادهازرایانشابریارائهداده

قسمتهایکوچکبخش و رمزگذاریمیترشکستهشده بخشدریکسرورشوندهایکوچک از نباشند.سپس قابلخواندن راحتی به تا

ابریذخیرهمیذخیره هایکالنهایمختلففایلشودبخشسازیباعثمیشودکهارتباطیباسرورهایدیگرندارد.اینروشذخیرهسازی

هایهاباشد،دادهدرزمانیکهنیازبهبازیابیکالندادهییقابلخواندنوقابلفهمنباشند.پسازآنتنهابهدادهدریکسرورقرارگیرندکه

گیرد.ذخیرهشدهدرسرورهایمختلفباهمادغامشدهوفایلاولیهذخیرهشدهدراختیارکاربراناصلیقرارمی





 ]15[ها سازی و بازیابی داده: نحوه ذخیره7شكل 
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هادررایانشابریموردبررسیقرارمقالهوروشارائهشدهقبلیدرحوزهامنیتوحریمخصوصیکالنداده12یکمجموعهاز]16[درمقاله

گرفتهاست.

سازیمحلیکمترهایذخیرهسازیمحلیدررسانهسازیدرابرنسبتبههزینهذخیرهابتدانشاندادهشدهاستکههزینهذخیره]17[درمقاله

هایامنیتیدراستفادهازهادرابربربستراینترنتقراردارند،دارایامنیتپایینیاست.بنابراین،کاربراننگرانیست.اماباتوجهبهاینکهدادها

ابرارسازیامندادههادارند.همچنیننویسندگانیکروشجدیدبرایذخیرهسازیکالندادهرایانشابریبرایذخیره ائهدادندکهدرهادر

سازیامناستفادهشدهاست.هابرایذخیرههاازهشوفرادادهشود.درروشآنهابررسیمیهادرزمانبازیابیدادههایکپارچگیدادهروشآن

هاارائهشدهاستکهدادهدیجدیالگوکیعنوانبههاکالندادهدرچندسالگذشتهنشاندادهشدهاستکهباتوجهبهاینکه]18[درمقاله

ومهندسیتالیجیددردنیایمیازتصمیبانیهایپشتفعالکردنبرنامهایبهبودویرابرایهایفراوانوفرصت ارائهیازجملهتجارت،علوم

رفعیبرااهدارد.رایانشابریبههمرهادادهسیوسروکاوشونقل،پردازش،حمل،رهیذخیرابرایهایچالشهاکالنداده،همچنیندهد.می

نیکند.استفادهازامییاساسیبانی،پشتیلیافزارهایتحلسازیونرمسازی،شبکهایمشترکازجملهمحاسبات،ذخیرههابامنابعرایانهچالش

پ تقوهاکالندادهریچشمگشرفتیمنابع نویسندگانکردهاست.تیرا بررسبنابراین، ابریهاکالندادهیبه رایانش مزامیو و وایپردازند

،منابع،یعمومیمعرفهایباتوجهبهجنبهکنند.میرابیانمربوطهیهایعلمحوزههاوکالندادهیرابرایابرانشیاستفادهازرایامدهایپ

اند.عنواننتایجورویکردهاارائهدادهنویسندگانمواردزیررابه،قیهایتحقوفرصتیفناورتیها،وضعچالش

 سازد.راممکنمییهایکاربردوپیشرفتی،اکتشافاتعلمهارایانشابریوکالنداده -1

 کند.فراهممیکالنیهادادهیرابرایهایاصلحلراهیمحاسباتابر -2

 .کندمیجادیرااییایجغرافیوهایاجتماعپردازش،چالشتیوقابلهادادهکالندردسترسبودن -3

الگارائهشدهاست.یهایمجازدرزیرساختشرفتهیحمالتپییشناسایبراهادادهکالنبریمبتنیتیامنیلیتحلکردیروکی]19[درمقاله

در،شوندمییآورجمعنمهمایمجازیهانیازماشیاصورتدورهمربوطبهبرنامهکاربرکهبهالگهاینیمربوطبهشبکهوهمچنهای

یمبتنییبرنموداروشناسایمبتندادیرویهمبستگقیحملهازطریهایژگیشوند.سپس،استخراجومیرهیذختوزیعشدههدوپلیفاستمیس

یادومرحلهنیماشیریادگیقیحضورحملهازطرنییشود.درمرحلهبعد،تعحملهبالقوهانجاممییرهایازمسMapReduceلیوتحلهیبرتجز

محاسبهاعتقادبهیشودوبرااستفادهمیکیلجستونی،ازرگرسهایژگیحملهباتوجهبهویمحاسبهاحتماالتشرطیبرایعنی.شودانجاممی

شود.قاداستفادهمیها،ازانتشاراعتوجودحملهبراساسآن

هادررایانشابریانجامشدهاستموردبررسیقرارگرفتهاست.هاییکهدرحوزهامنیتوحریمخصوصیکالندادهپیشرفت]20[درمقاله

یویدئو،تصویرو...است.اچندرسانههایهایموردبررسیشاملدادهکالنداده

ازدستگاهکاربرسازیوپردازشدادهذخیرهیبرایرساختیزنعنوارایانشابریرابه] 21[درمقاله کند.رایانشابریومعرفیمیهادرخارج

امنها،کالنداده بامسائل عملکردخود در بهیخصوصمیوحریتیهردو هستند. بهبودآنروبرو بهمنظور و میمواردحفظحریسازنهیها

یهردوفناوریخصوصمیوحریتیباتمرکزبرمسائلامننویسندگاناست.شدهانجامپژوهشتوسطنویسندگانآننی،ایتیوامنیخصوص

یرایانشدوفناوریهاتیقابلکهکنندمییسعنویسندگان،طورخاصکنند.بهمییهارابررسآنیاصلیهایژگیوها،رایانشابریوکالنداده

در.کنندبیهاترکآنامادغیتیمربوطبهموضوعاتامنیایکشفمزانیوهمچنپرتکراریهایژگیویاهدفبررسرابهاابریوکالنداده

هاارائهشدهاست.هایمربوطبهکالندادهمنظوربهبودامنیترایانشابریباتمرکزبرحفظحریمخصوصیدردادهیبهدیروشجدادامه،

هادررایانشابریپرداختهشدهاست.هایادغامکالندادهمروروبررسیچالشهمچنینبه
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طیومحMapReduceها،داده،کالننیموردبحثقرارگرفتهاست.عالوهبرایابررایانشطیمرتبطبامحیتیمباحثامن]22[درمقاله

دیفوالیمرورزمانبهدلبهکالنیهادادهیهایکاربردازبرنامهکارگیریبه.دراینپژوهشتشریحومورداستفادهقرارگرفتهاستزینهدوپ

کنند.استفادهمیکالنبزرگازبرنامهدادهاسیکوچکودرمقاسیدرمقهایابد.سازمانمیشیافزایهابهراحتدادهتردهحجمگستیریمد

بهسرعتدرحالهادررایانشابریکالندادهتیامنمباحثبحثشدهاست.هدوپهمراهبایهایمشکالتمحاسباتابرحل،راهنیعالوهبرا

امن وشامل امنانهیراتیامن،اطالعاتتیتوسعهاست وحرتی، راشودمیهادادهیخصوصمیشبکه از استفاده ،هایمشدرخطیابرانشی.

مشهوداست.رندیگیحاضرمورداستفادهقرارمکهدرحالهادادهکالنیهاوابزارها،کنترلهایفناور

الگوکالنیهاودادهیمحاسباتابرنشاندادهشدهاستکه]23[درمقاله اطالعاتهستند.یآوردرحالظهوردرتکاملمدرنفنیدو

یدیهایکلازچالشیاریبسبیشتربهآنتوجهکرد.دیکهبابردیراباالمیخصوصمیوحریتیهایامنازنگرانییعیدامنهوسیمحاسباتابر

دوارکنندهیامیانمونهکالنیها.دادههستندواعتمادی،ازدستدادنبرترتیبودنچندمالککسانیشاملیمحاسباتابریهاموجوددرمحیط

قابلییهامجموعهدادهیبرا از ابعادآن ابزارهاتیاستکه از بهیاربردکیافزارنرمیاستفاده پردازشاطالعاتدرتیریطورمنظممدکه و

یهایمحاسباتزیرساختیطراحیدرچگونگهایژگیونیتربهمهمبنابرایننویسندگان.ستیندیمفکند،مییبانیشدهپشتیسپرزمانکی

هایامنیتیموجوددربندیچالشسپسبهدسته.دنابیدستکالندادههایالزمتوسطبرنامهیتیهایامنجنبهنیترتابهمهماندپرداخته

.اندهاورایانشابریپرداختهکالنداده

مقاله ازچالش]24[در یکی بررسی امنیتیکالندادهبه امنیتیکاربراندرهادرمحیطهای نگرانی یک پرداختهاست. ابری رایانش های

هایشودبسیاریازکاربراندرکاربردهاییکهدادههایحساساستکهموجبمیادههایرایانشابری،دسترسیاپراتورهایابربهدمحیط

یحلراههایرایانشابرینشوند.باتوجهبهاینچالش،نویسندگانامنیتیوحساسیدارندمانندکاربردهایمالیواداراتدولتیواردمحیط

کندوهربخشرادرسرورهایابریتوزیعشدهترتقسیممیهایکوچکرابهقسمتهالیفاها.روشآنانددادههاارائهبرایافزایشامنیتداده

نشان5طورکاملدراختیارودردسترساپراتورابرینخواهدبود.نماییازروشارائهشدهدرشکلهابهکند.بااینروش،دادهمجزاذخیرهمی

.کندمینیتضمبلقبولیراقاییوهمکاراتیمدل،همامننیاستندکههیمدعدادهشدهاست.درنهایت،نویسندگان





 ]24[های حساس : روش ارائه شده برای امنیت بیشتر داده5شكل 



آوردهشدهاست.1خالصهازراهکارهاییکهموردبررسیقرارگرفتهاند،درجدول
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 ها در رایانش ابری داده: خالصه از راهكارهای امنیتی ارائه برای کالن 1جدول 

خالصهبحثسالمقاله
هایرایانشهادرمحیطمنظورمحافظتازکالندادههایابریبهسازیفرادادهارائهیکمعماریانبارهایذخیره2017[10]

MapReduceوPKIیامنیتیهاتمیالگورابریبااستفادهاز
مراکزدادهمختلفهادرمحیطرایانشابریبررویچندینسازیکالندادهمنظورذخیرهارائهیکمعماریبه2016]11[
 هادررایانشابریهایکالندادهمروروبررسیچالش2017]12[

هایامنیتیهادررایانشابریوهمچنینبررسیچالشمنظورافزایشامنیتکالندادهارائهیکدیوارامنیتیبه2018]13[
 ها،رایانشابریواینترنتاشیادرکالنداده

هادررایانشابریمدلمرجعمبتنیبرپلتفرمابرجهتحفظحریمخصوصیکالندادهارائهیک2019]14[
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مختلفومجزاازهم
هادررایانشابریامنیتوحریمخصوصیکالندادهمقالهدرحوزه12مروروبررسی2017]16[
 هاهایهشوفرادادههادرابربااستفادهازروشسازیایمنکالندادهارائهیکروشذخیره2017]17[

هادررایانشابریهایکالندادههاوفرصتمروروبررسیچالش2017]18[
 هایرایانشابریبااستفادهازیادگیریماشینتشخیصحملهدرکالندادهمنظورارائهروشیبه2017]19[

یدررایانشابریاچندرسانههایهایانجامشدهدرکالندادهمروروبررسیپیشرفت2017]20[
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داده2016 [24] از برایحفاظت امنیتی دادههایارائهروش تقسیم با ذخیرهآنحساس ابریهاو بررویسرورهای ها

مختلف



 بندی نتیجه و جمع

هایمتفاوتیحلوراههایمعمار،رونیازاهاومسائلمتفاوتیروبروهستند.هاباچالشنسلآیندهبرایکالندادهوانتقالنقلزیرساختوبستر

سازی،پردازشوتحلیلکالنمنظورذخیرههایابریبهشود.بنابراین،استفادهازسرویسسرویسارائهمیکنندگانفراهمدراینزمینهتوسط

هایتحجمزیادیازدادههایجدیدیمانندتهدیداتامنیتیوقابلیتاطمیناندرمدیریصرفهاست.اماچالشهاازنظرهزینهمقرونبهداده

اینمقال هاطالعاتیحساسوشخصیهمراهبافناوریرایانشابریبودهاست.بنابراینبابررسیبرراهکارهایامنیتی،راهکارپیشنهادیدر

نبرایعمومشودوهاموجبکاهشحجموعدمدسترسیآساسازیورمزنگاریکالندادههایفشردهیاستکهبااستفادهازروشاگونهبه

هاتضمینتوانامنیتبیشتریبرایدادههابررویمراکزدادهابریمتفاوتمیتروذخیرهآنهایکوچکهمچنینباتقسیمکالندادهبهبخش
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 مورچگان  کلونی الگوریتم توسط  بیسیم  حسگر شبكه در انرژی مصرف سازی بهینه

2امیرحسنسوسرایی1دونیقیساراخیری

 ((Sara.kheiry96@gmail.com .کارشناسیارشدمهندسینرمافزار،موسسهآموزشعالیشمسگنبد،گنبد،ایران1

ایرانمینودشت،دانشکدهفنیومهندسیمینودشت،.دکترایمدیریتومدرسدانشگاه،2

 چكیده

روزهــام تفادهــاس هایبکهــازش سنسور یمــسیــب (Wireless Sensor Network به(
وسنسورهااینمصرفیانرژیتامینبرایباطریازغالباستفادهعلتبه.بهاستروایشکلگسترده

محققانومهندسان،کاربردهانــایازیاریــبسدرورهاــسنسهــبانــآسیــدسترسدمــعینــهمچن
خصوصیاتانرژیمصرفیکموافزایشطولعمرشبکهترغیببایریابیـمسهایپروتکلطراحیسمتبه

درهامورچهالگوریتمکلونیروشاساسرـبرادهـشعـتوزییریابیـمسلـپروتکیک،تحقیقاند.اینشده
-الگوریتمکلونیمورچگانیکالگوریتممتاهیوریستیکمی.دهدمیارائهمذکورپارامترهایبهبودجهت

باشدکهتوسطدوریگووهمکارانشبرایحلبرخیمشکالتترکیبیبهینهسازیمانندمسئلهفروشنده
معرفی گرد ویژگیدوره یکسری مورچگان کلونی الگوریتم ،شد. توزیعی محاسبه جمله از هایی

 هایارتباطیکاربرددارد.جویمسیردرشبکهوخودسازماندهیوبازخوردمثبتداردکهبرایجست
.نتایجمودینمخودراارائهیهایسازهیوشبکردهیسازادهیلبپتپروژهخودرابازبانقدرتمندمتیدرنها

رانسبتبهحالتعادیشبکهعمرطولبرابر3افزایشوانرژیمصرف۴۰%بهکاهشنزدیکآزمایشات

دهد.نشانمی


 

 کلمات کلیدی 

-حسگر بیسیم، هایشبكه

الگوریتم کلونی مورچگان،  

 مصرف انرژی



 مقدمه 

 هر در تحقیقات باشد،لذامی کامپیوتر الکترونیک علوم زمینه در چالش پر مباحث از یکی دور راه از نظارت و کنترل هایسیستم بحث امروزه

 به هزینه نسبت چه هر یکسان کاری وکیفیت شرایط در دهد؛ پاسخ را مدنظر انتظاراتو خاص شرایط تا باشدمی حلی راه دنبال به زمانی

 نیازمند مجموعه هر وضعیت یا و اطراف محیط تغییرات از اگاهی برای.رفت خواهد باالتر شیوه آن قدرمحبوبیت همان باشد، پائینتر کارائی

 به پاسخ، یک قالب در شیمیائی(را یا فیزیکی تغییرات( تغییراتمدنظر اینها و شوندمی شناخته حسگر بعنوان که هستیم تجهیزاتی یکسری

 پاسخ اساس بر را عملیات سایر توانمی نیاز مورد اطالعات آوری جمع از پس دهند.می ارائه آن، وجود یا و تغییرات میزان گیریاندازه منظور

 مصرفی توان با کاره، چند حسگر های گره بتوانیم شده باعث سیم بی مخابرات و الکترونیک زمینه در اخیر هایپیشرفت.داد انجام شده ارائه

 هایگره این برقرارکنند. ارتباط هم با توانندمی کوتاه هایمسافت ی برا و هستند کوچک خیلی اندازه نظر از که باشیم داشته کم هزینه و پائین

 محورمیوداده انرژی منابع وهمچنین آنها مخابره و هاداده پردازش کردن، حس تجهیزات دارای حسگر، هایشبکه نظریه طبق کوچک حسگر

 هایروش تا شده موجب که آنهاست در محدود بسیار پردازشی محور– داده ماهیت در هاشبکه سایر با حسگر هایشبکه اصلی تفاوت.باشند

 هایشبکه دارند)مانند حسگر هایشبکه مشابه ساختاری زیادی حد تا که هاییشبکه حتی و هاشبکه سایر در هاداده انتقال جهت شده مطرح

T
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3
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 مهمی نقش نزدیک، آینده در هاشبکه این مطمئنا که است حدی در هاشبکه این توسعه روند نباشند. استفاده قابل هاشبکه این در موردی(،

 کرد. خواهند ایفا ما روزمره زندگی در را



 عمل نظیر هاییکاربرد به توانمی شود،افزودهمی تعدادشان بر روز به روز و شودمی مطرح حسگر شبکه برای حاضر حال در که هایی کاربرد از

 بر نظارت حساس، وضعیت دارای بیماران بر نظارت بزرگ، هایسازه بر نظارت امنیتی، هایسیستم جغرافیایی، گسترده هایمحیط در ردیابی

 تجمع واقع در حسگر هایشبکه کرد. اشاره دیگر کاربردهای بسیاری و است خطرناک آنها در انسان حضور که مناطقی در محیطی پارامترهای

 را خاصی هدف هاگره سایر همکاری با و خودمختار طور به کدام هر و اندشده پراکنده محیط در که باشندحسگرمی هایگره از زیادی تعداد

 کنند.می دنبال

 نهایت در و دهد قرار دیگری گره اختیار در را خود اطالعات و کند برقرار ارتباط تواندمی دیگری گره با ایهرگره و هستند نزدیک هم به هاگره

 به شدیدی وابستگی هایشبکه چنین در استفاده مورد هایشیوه و هاتکنیک. شودمی گزارش گرهمرکزی یک به نظر، تحت محیط وضعیت

 شبکه هزینه و کارایی پارامترهای در موثری عوامل ... و محدودیتها محیطی، و جوی شرایط شبکه، ساختارتوپولوژی و دارد شبکه کاربرد ماهیت

 حسگربیسیم، هایشبکه مخابراتی، بخصوص و الکترونیکی کامپیوتری، تحقیقاتی مراکز و معتبر هایدانشگاه سرتاسر در امروزه لذا باشند.می

 همچنان و است شده ارائه مختلف مباحث در زیادی پیشنهادات و تحقیقات شود.می محسوب پرطرفدار و جذاب بسیار تحقیقاتی زمینه یک

 ساده، کنترلی هایشیوه با سیستمی داشتن راهکارها، ارائه و هاتالش این تمامی اصلی هدف. دارد صعودی سیر زمینه این در تحقیقات حجم

محیطی، هایدخالت انرژی، باند، محدودیتها)پهنای درمقابل بتواند ما نیازمندیهای به پاسخگویی با نهایت در که باشدمی پائین هزینه با و آسان

 باال، عمر وطول پذیریبقاء محتوا، پر اطالعات زیاد حجم انتقال) ما تمایالت و هاخواسته طبق را کلی شرایط و کند ایستادگی و...( فیدینگ

 سازد. فراهم را پائین هزینه

 از توانندمی هاایده این کنند. استخراج را کارا و بهینه هایکنندایدهمی سعی و نمایندمی بررسی و تحلیل را مختلف هایجنبه محققین لذا 

 دالیل به.نمود تحلیل را آنها توانمی آماری و تئوری نظریات و ریاضی قوانین از استفاده با و باشد شده گرفته الهام اطرافمان وحش محیط

 هاییمقاله تعداد IEEE در نیز بر روز به روز و است علمی محافل در داغ مباحث از یکی حاضر حال در حسگر هایشبکه بحث باال، در شده ذکر

 هایچالش از یکی.است شده برگزار زمینه معتبردرهمین کنفرانس چند نیز اخیر سالهای در گردد.می افزوده شوندمی منتشر مورد این در که

 هاشبکه این که آنجایی از.هاستشبکه این هایگره در شده، آوریجمع اطالعات انتقال و مسیریابی نحوه حسگر، هایشبکه زمینه در مطرح

نمی محدودیت موجود، پردازشی منابع و دسترسی قابل انرژی میزان لحاظ از  در ها،شبکه سایر برای شده مطرح هایروش از تواندارند،

 کرد. استفاده حسگر هایشبکه
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الگوریتممتاهیوریستیکمیالگوریتمکلونی سازیباشدکهتوسطدوریگووهمکارانشبرایحلبرخیمشکالتترکیبیبهینهمورچگانیک

ویژگیمانندمسئلهفروشندهدوره هاییازجملهمحاسبهتوزیعی،خودسازماندهیوبازخوردگردمعرفیشد.الگوریتمکلونیمورچگانیکسری

 ]6[.هایارتباطیکاربردداردجویمسیردرشبکهومثبتداردکهبرایجست



 بیان مساله 

هایکردنمحیطپیرامونخودوارسالدادهباشندکهتوانایینظارتوحسهایحسگرکوچکمیایازگرههایحسگربیسیمازمجموعهشبکه

.[3]حسشدهرابهیکایستگاهاصلی)چاهک(دارند

،توانندازدیدساختارشبکهبهسهدستهمسیریابیتختهایحسگربیسیممیهایمسیریابیدرشبکهپروتکلگفتهشده، [4]همانطورکهدر

هایهانقشهانقشیاکارمساویدارند،امادرمدلسلسلهمراتبیگرهیگرهبرمکانتقسیمشوند.درمدلتختهمهومبتنیسلسهمراتبی

شود.هایسنسوربرایمسیردهیدادهدرشبکهاستفادهمیکنند.درمدلمبتنیبرمکاننیزازموقعیتگرهیمیمختلفیرادرشبکهباز

یدردستهLEACH  80یمسیریابیتختقراردارند.پروتکلهایشایعهپراکنی،مستقیموهمگیدردسته سیلآسا،،SPIN 79پروتکلهای

گیرند.یمبتنیبرمکانقرارمینیزدردسته GAF82و GEAR81هایسلسلهمراتبیوپروتکل

یبرقراریارتباطوذخیره پردازندکهبهپردازش،هابهتامینانرژیخودمیهابامنابعمحدودانرژیازجملهباتریبیانشدهکهحسگر[5]در

هایحسگرغیرممکنوبسیارپرهزینهاست.هایگرهتعویضباتریها،شود.باتوجهبهشرایطمحیطیاستقراراینشبکهاطالعاتمنجرمی

باشدکهبقایشبکهراتحتتاثیرخودقراردادهومانعپیشرفتآنشدهاست.هامیمحدودیتانرژیموجوددرگره 83WSNچالشاصلی

کنندوباشد.تعدادزیادیعنصریاموجودزندهباهمزندگیمیکنند؛میایازموجوداتکهباهمزندگیمیشاملتوده کلونیزندگی [6] در

رفتارهایآنکلیه واقعیمورچگاناست.مورچهی رفتار از برگرفته بقایکلونیاست.روشکلونیمورچگان ودرجهت هاحشراتیهامنظم

هابراییافتنغذاومسیریابیهابیشتردرجهتحفظوبقایکلونیاست.مورچهکنندورفتارآنهازندگیمیرکلونیهستندکهد اجتماعی

هاکهقادربهتشخیصفرومونبهجاماندهکنندومسیردرستوبرگشتخودراازطریقشاخکایبهنامفروموناستفادهمیخودازترشحماده

کنند.باشد،انتخابمیمی

 
79snsor protocols for information via negotiation e 
80adaptive clustering hierarchy low energy  
81Geographic energy  and aware routing protocol 
82geographic  adaptive fidelity
83Wireless sensor network  
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حلبرایپیداکردنکوتاهترینمسیرپیشنهادتوسطمارکردوریگووهمکارانشبهعنوانیکراه[6]الگوریتمکلونیمورچگانبرایاولینباردر

هاخارجکلونی.آنهاموجوداتیاجتماعیهستندودارایزندگیمورچه. گیردراهحلپیشنهادیاززندگیواقعیمورچگانتاثیرمی شدهاست.

هایمصنوعیدراینالگوریتمازمورچه پردازند.هاباترشحفرومونبهشناختوانتخابمسیرخودمیآن ازکلونیخودقادربهزیستنیستند.

اولیهمورچهاستفادهمی تولید با الگوریتم اولشود.مورچههاآغازمیشود. وفرومون قرارگرفته اولیه شود.سپسیهمقداردهیمیهادرحالت

هابراساسمیزانمسافتگیرد.آنهاتعلقمییتابعهدفارزیابیشوند.پسازارزیابی،فرومونومسیراولیهبهآنهابایدبرپایهیمورچهکلیه

،البتهاگربهجواببهینهنرسیدهباشیم.هایجدیدراتولیدکندهافرایندبایدمورچهشوند.بابهاتمامرسیدنمورچهوسطحفرومونتوزیعمی

شودتابهجواببهینهیاکوتاهترینمسیربرسیم.درغیراینصورتآنقدرالگوریتمتکرارمی

،[2]استعماریهاییچون،الگوریتمهایگوناگوندرزمینهیمهمیاستکهمقاالتگوناگونبابررسیجنبهمسئلهWSN  فاکتورانرژیدر

اند.سازیآنپرداختهومانندآنبهبهینه[10]،الگوریتمدرختپوشا[3]یکولهپشتیمسئله

ترینمسیراست،لذاتحقیقحاضربااستفادهازترینوبهینهترینکاربردهایالگوریتمکلونیمورچگانپیداکردنکوتاهازآنجاییکهیکیازمهم

پردازد.میWSNوثربرایکاهشمصرفانرژیدرآنبهشناساییروشیم

 سابقه و ضرورت انجام تحقیق 

هایبههمها،دادهتکنیکتجمیعداده شوند.هاییپرداختهاستکهدرشبکهمنتقلمیبرایکاهشمصرفانرژی،بهکاهشتعدادبسته[1]در

شدهزیراWSNنماید.اینامرموجبافزایشطولعمراضافیدرشبکهجلوگیریمیهاینمایدوازارسالبستهمرتبطرابایکدیگرترکیبمی

راتحملمی انرژی ازمشکلمحدودیت اینکار برای تجمیعدادهACOکند. برای پوشا الگوریتمدرخت قرارگرفتهاست.با بررسی هامورد

WSNدهدواینامرموجبافزایشطولعمرهاکاهشمیعدادانتقالدادههامصرفانرژیراباکاهشتدادهمحوراست.تکنیکتجمیعداده

ودرجه  گیردماندهرامیشود.الگوریتمدرختپوشا،انرژیباقیهایانباشتهشده،ساختهمیهاازفرومونشود.درختتجمیعدادهشبکهمی

.[1]آوریرابهبودمیبخشدجمعکند.اینالگوریتممشکلدرختهارا،ارزیابیمیآوریدادهدسترسیجمع

هایسرخوشهرابراساسپارامترهایینظیربندیبااستفادهازالگوریتماستعماریاستفادهشدهاست.درچندمرحلهگرهازروشخوشه[2]در

هایمعمولیودرنتیجهباالترنسبتبهگرههاییباانرژیهاییمتوازنباسرخوشهنماید.خوشههاشناساییمیمیزانانرژیوپراکندگیگره

شود.طولعمروکاراییبیشترایجادمی
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ترینهایکیازمهمهااستفادهشدهاست.گسترشحسگرپشتیبرایگسترشحسگریکولهیمسئلهازالگوریتمکلونیمورچگانبرپایه[7]در

کیفیتمشاهدهونظارتدر،WSNهاراکمکند،تواناییمسیریابیتواندهزینهطرحگسترشبهینهمیباشد،زیرایکمیWSNمسایلدر

WSNشود.راباافزایشمناطقتحتپوششباالببرد.درطرحارایهشدهعمرشبکهطوالنیمی

کند،هاکمکمیهایموبایلکاراکهبهردیابیدادهکنندهدادهآوریسازیانرژیدرزمینهردیابیاشیاکارشدهاست.یکجمعبرایبهینه[8]در

انتخاببرپایهیهستهانتخابمیشود.درهرخوشه،خوشهاستفادهمی ازگرهشود.این هاینزدیکتربههدفکهیتخمینقدرتسیگنال،

یهایهمسایهحسگرمقصدرابااستفادهازموقعیتگرهشود.حسگرهستهموقعیتشانسبیشتریبرایحسگرهستهبودندارند،استفادهمی

هایسرخوشهکنندهدادهحسگرهسته،اطالعاترابهسرخوشهمیفرستد.موقعیتشیباالگوریتمحرکتردیابیشدهوسپستوسطجمع

شود.آوریمیجمع

هااستفادهبرایتجمیعدادهDAACA (data aggregation ant colony algorithms)ازالگوریتمکلونیمورچگانتجمعداده[9]در

باشد.درفازانتفال،انرژیباقیماندههرهاوشاملعملیاتیرویفرومونمیشدهاست.اینالگوریتمشاملسهفاز،مقداردهیاولیه،انتفالبسته

باشدکهیبعدیتنظیمفرومونمیانتحابکرد.مرحلهشودتاازطریقآنبتوانهاپبعدیراگرهومقدارفرومونهمسایهتخمینزدهمی

برد.تحقیقاتانجامشدهرویتعدادباشدکهطولعمرشبکهراباالمیاستراتژیمی4شاملمزایاییدرزمانتبخیرآناست.اینمرحلهشامل

هاتریدریکهاپ،نسبتبهسایرالگوریتمقالموفق،کاراییوطولعمربیشتر،پیچیدگیمحاسبهکمترونرخانتDAACAها،زیادیازگر

دارد.

هایردوبدلشدهدرشبکهرابهحداقلمقدارتوانتعدادبستهبرایاینکهبتوانبهبهترینکاراییودرنتیجهکمترینمصرفانرژیرسید،می

ترینمسیرممکنبفرستیم،طولعمرباطریونهایتابرخوردودرکوتاهایراباکمترینهایدادهخودرساند.درنتیجه،چنانچهبتوانیمبسته

کند.ازطرفدیگرپیدامی طولعمرنودافزایش



هاییروشپیشنهادیباسایرروشجوییبیشترشد،همچنینبهمقایسههایغیرضروریرادرمسیرخودحذفکردوباعثصرفهتوانبستهمی

موجودمیپردازیم.

 ع روش تحقیقنو

و نظری انجامشدهاصالحات بهکارهای توجه با بودهکه همراه عملی و تئوری های باایده باشدکه وکاربردیمی نظری براساسمطالعات

کاربردیرانشانمیهد.

 روش گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانه ای(

دادههایموردنیازازطریقکتابخانهها،پایاننامههاومقالههامیباشداستفادهدراینروشازروشکتابخانهایکهشاملگردآوریوتهیه

گردیدههمچنیننرمافزارمیتواندبکاربردهشودکهنتایجحاصلازآنتأثیرگذاردرمراحلبعدیمیباشد.

 ابزار گردآوری اطالعات 

ارها،مقاالتوپایاننامههایمرتبطاستفادهگردیدهاست.ازاینترنت،شبکههایکامپیوتریوماهوارهای،نرمافز
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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات  

اطالعاتودادههایجمعآوریشدهازنظرکیفیتکنترلمیگردندوسپسبراساسکیفیتتفکیکجداشدهوپردازشبررویآنهاانجاممی

کامپیوتریبررویدادههاکارشدهودرپایانتجزیهوتحلیلکمیوکیفیانجاموارائهمیگردد.گردددرادامهبااستفادهازسیستمهای

 سازیهای مربوط به پیاده داده

 عمر طول و انرژی مصرف هایپارامتر بهبود جهت در است.درواقعاینپیشنهادشده ارائه کم مصرفی انرژی با مسیریابی پروتکل یک اینجا در

 نود ۲۰۰ سازیپیاده این در است.نویسیمتلباستفادهشدهپارامترهاازمحیطبرنامه برایمقایسه باشد.هامیمورچه برکلونی مبتنی شبکه،

 است. شده استخراج ازآزمایشات شبکه عمر طول و زنده نودهای تعداد مصرفی،انرژی متوسط سهمتریک و شده گرفته نظر در 10antسنسورو

 



 اطالعات مربوط به شبكه 

 فرض ژول ۱ نودها انرژیاولیه اند.شده پراکنده پواسون همگن توزیع یک از استفاده با متر 670*670ابعاد با محیطی در سازینودهادرپیاده

دادیم. قرار متر ۲۰۰ را نود هر رادیویی برد کنند.مصرفمی انرژی ژول میکرو ۱۰ ثابت اندازه به نودها ها،دریافتداده و ارسال برای و شده

 گرفتیم نظر در را متفاوت توپولوژی ۵۰ مختلف، گیریپارامترهای اندازه برای دادیم. قرار ثانیه ۲۰۰۰ را هاتوپولوژی از یک سازیهرشبیه زمان

 زندهها antاز عدد سه سازی،فقطشبیه پایان شودودربهشبکهتزریقمی 10antابتدا .درگرفتیم میانگین آمده بدست میانمقادیر از و

دارند. حضور شبکه در هاantاز عدد ۸ اینروش در بودند،

 

 













 سازیپارامترهای پیاده 1جدول 

 

مقادیرپارامترها

میکروژول10انرژیمصرفشدهبرایهرنود

ژول1انرژیاولیه

670*670ابعادمحیط

متر200بردرادیویی

ثانیه2000زمانشبیهسازی



 

94 | P a g e 

 

 

 شرایط الگوریتم  

استقراردرخوشهساکنبودنیگرههاییتعلقدارند.همههاهرکدامبهخوشهاند.گرهحسگردریکمحیطمربعشکلتوزیعشده هابعداز

،نیازمندsinkترینمسیربهسمتبرایدریافتکوتاههاازمختصاتخودآگاههستندوشود.گرههاشارژنمیانرژیگرهکنند.خودراحفظمی

نیستند.ارتباطاتمتقارنهستوGPSارتباط



گیریم.هادرنظرمیرابرایانتقالنقطهبهنقطهدادهMACیآلازالیهتوانندقدرتسیگنالیکدیگرراحدسبزنند.شرایطایدههامیگره

 روتكل پیشنهادی 

 را هاخوشه و شوندمی جمع همدیگر دور به نود تعدادی نخست فاز در.است تشکیلشده پایدار وضعیت و خوشه برپایی فاز دو پروتکلاز

 گیردمی خوشه اعضا هریکاز از را هاداده و شده شناخته سرخوشه نود عنوان به نودها ازبقیه نمایندگی به نودها این از یکی دهند.می تشکیل

 نامعلوم وضعیتشان دارندکه وجود نودها از برخی فرستد.میsinkسمت به خوشه کل ازجانب را نتیجه هم، با هاداده کردنیکی از پس و

 فاز یادامه نامید.در نودهایایزوله توانمی را نودها اینگونه دارند. تعلق هاخوشه به نه و سرخوشههستند یک خود نه که معنا این به است،

 یک و فرستندمی خود سرخوشه به را خود اطالعات نیستند، سرخوشه که نودهایی شوند.می وارد پایدار وضعیت فاز به شبکه خوشه، برپایی

 .نامید داده آوریفازجمع میتوان را فاز این واقع در فرستند.میsinkسمت به خود باداده همراه را نودها دیگر از دریافتی اطالعات سرخوشه

 است(. شده محاسبهsinkتوسط تعداد این شود)شبکهتزریقمی 10ابتدا در

 از یک هر زیرا است انرژی متوسط حد از بیش مصرف عللاز یکی که است تا ۳ محیط در باقیمانده هایantتعداد سازیانتهایشبیه در

اینپروتکلشامل.میرود هدر بیشتر دارند، قرار ارسال مسیر کهدر نودهایی انرژی درنتیجه بفرستدsinkبطرف را خود داده بایدجداگانه نودها

وکیل نودهای از استفاده (۲ شبکه درون به مرده هایantمجدد (ارسال1

 ها به درون شبكه antارسال مجدد 

 دلیل به دیگر برخی کنند.می زندگی زوال به رو نود در اینکه دلیل آنهابه از برخی میرند.می مختلفی دالیل به هاantشبکه عمر طول در

 طریقی به اگربتوانیم منظور همین به میروند. بین از ارسالاین هادرantو کرده دیگربرخورد بسته باantشامل ارسالبسته هنگام در اینکه

 شناساییsinkتوسط شبکه در هایمردهantدهیم سوق خود ماکزیمم سمت رابه شبکه کارایی توانیممی کنیم، احیاء را نودهایمرده

 شبکه درون مجددبه بکار برایشروع دوباره هاantهمان کند.می شبکه درون به مجددآنها ارسال به اقدامsinkچندگاهی از هر و شوندمی

.شوندمی فرستاده
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 های ایزوله برای نود PROXYانتخاب

 توانند نمی و گیرندمی قرار آنها از دورتر فاصله در نودها از برخی که ایستگونه به آنها پراکندگی شوند،می پخش محیط در هاantکه هنگامی

 در ایننودها اما بیایند نودها این نزدیکی به و بدهند مسیر تغییر است هاممکنخوشهبعدها چه اگر بپیوندند. نودها این به عضو عنوان به که

 نزدیکینودهایعضو در آنها اغلب اما نیستند دستیابی قابل توسطنودهایسرخوشه نودها این هرچند بود. خواهند بیکار مدت، این طول

را نود یک نزدیک نودهای اگر حال دارند. قرار خوشه اینداده که کنیم انتخاب "نماینده نود" بعنوان ایزوله طرفسرخوشه به را نود های

forward،کنیم هااستفادهداده آوریجمع در نیز نود این از میتوانیم کند.

 تحویل A نود به را خود دادهB نود وضعیت این در دارد. قرارA نود نزدیکی شده،در ایزولهB نود آن در که است وضعیتی نشاندهنده1شکل

 عضو حال در Aنود که زمانی در که است صورت این به نودهایوکیل انتخاب ینحوه. کند شرکت هابسته ارسال پروسه در بتواند تا میدهد

این نیز B نود است، خود نزدیک خوشه در شدن





 .میشود انتخاب نماینده بعنوان A نود نتیجه در استو شده خوشه عضوA نود که گیردمی نتیجه و میکند دریافت را بسته 




 نودهای وکیل 1شكل 

 انرژی   مصرف متوسط 

نمودار در آمد. بدست نود هر مصرفی انرژی متوسط نودها، تعداد بر تقسیمآن با و کرده جمع هم با را نودها مصرفی انرژی مرحله هر پایان در

.مقایسهصورتگرفتهشدهاست این1
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 نود  هر  مصرف ژیدرصد متوسط انر  1نمودار 

 

 زنده  نودهای تعداد متوسط 

.دهدمی نشان یآغازین نودها تعداد با مقایسه در را نودهایزنده متوسطتعداد2نمودار . آوردیم بدست را مرحله هر زندهدر نودهای تعداد

 
 

 متوسط نودهای زنده 2نمودار 

 شبكه  عمر  طول

 مرگخود به سریعتر نودها که منظور این به دادیم. تغییر ژول1/0 به ژول،1بجای را نودها اولیه انرژی شبکه، عمر طول آوردن بدست برای

اینمقایسهصورت3نمودار در گیریم.می نظر در شبکه عمر طول را زمان واین دادیم ادامه نود اولین مرگ تا را سازیحالپیاده شوند. نزدیک

 گرفتهشدهاست.
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 متوسط طول عمر شبكه  3نمودار 

 

 

 اجرا و  پیاده سازی محیط  و آزمایشی مجموعه 

 و پیادهسازی برای که را ابزارهایی سپس و خودپرداخته پیشنهادی روش ارزیابی برای استفاده مورد آزمایشی مجموعه معرفی به اینجا در

 MATLAB® & Simulink® Release نسخه متلب افزارنرم از استفاده با را کار مااین.کرد خواهیم معرفی ایم،نموده استفاده آن، اجرای

2015b رویسیستمیبا core(TM)2 و RAM=2GB عاملسیستم و Windows Vista  شد انجام. 

 نتیجه گیری 

ازمشکالتشبکه انرژیمییکی بیسیممسئلهمصرف بهینههایحسگر با اینشدنآنمیباشدکه افزایشداد.در را عمرشبکه توانطول

 پارامترهای یترینمسیربهترینکاراییرادارد،استفادهشدهاست.برایمقایسهالگوریتمکلونیمورچگانکهدرپیداکردنکوتاهپژوهشاز
 مصرفی، انرژی متوسط متریک، سه و نود ۲۰۰ سازیشاملپیاده این افزارمتلباستفادهنمودیم.ازنرم جدید یشبکه عمر طول و انرژی مصرف
هایپژوهشکهشاملعواملموثردرافزایشطولعمرشد.درپاسخبهسوال استخراج آزمایشات از شبکه، عمر طول و نودهایزنده تعداد

هایارسالی،بهدوموردپرداختیم،کهشامل:ودرموردبستهشبکهدرجهتکاهشمصرفانرژی

هایمردهبهدرونشبکهارسالمجددمورچه

وکیلاستفادهازنود

بهجوابهاییبهینهرسیدیمکهدرذیلبهاختصارآمدهاست:

همتوسطانرژیمصرفی:درپایانهرمرحلهانرژیمصرفینودهاراباهمجمعکردهوباتقسیمآنبرتعدادنودها،متوسطانرژیمصرفیراب

%بهبودداشتهاست.40دستآوردیموکه

ایزندهدرهرمرحلهرابهدستآوردیمودرمقایسهباتعدادنودهایآغازین،مرگکمتریرخدادهاست.تعدادنودهایزنده:تعدادنوده

آوردنطولعمرشبکه،انرژیاولیهنودهارابهمقداریکمترتغییردادیمکهنودهاسریعتربهمرگخودنزدیکطولعمرشبکه:برایبهدست

یافتهاست. بهبود برابر ۳ از شبکهبیش عمر نودادامهدادیمواینزمانراطولعمرشبکهقراردادیم.طولسازیراتامرگاولینشوندوپیاده
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 در موجود نودهای زیرا است مراتبیسلسه پروتکل این.دارد قرار توزیعشده هایپروتکل و مراتبیسلسله گروه اینجادر در شده ارائه پروتکل

.شودمی انجام بندیخوشه براینپایه شده، الهامگرفته هامورچه زندگی از که پروتکل اصل و کندمی تقسیم هاییبهخوشه را شبکه

 پیشنهادات 
باشند:می زیر موارد شود،شاملمی پیشنهاد درآینده که کارهایی

هاییبرایافزایشامنیتدرارسالاطالعاتاعمالسیاست

یانتخابسرخوشهمطالعهشود.هایدیگردرزمینهصورتتصادفیرخداد،بهتراستراهدراینجاانتخابسرخوشهبه

متعددsinkهایمطالعهدرزمینهگره
   هایمتراکممطالعهدرزمینهجابجاییحسگرهادرمحیط
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های علمی در ایران کاربرد داده کاوی در تبیین جایگاه و نقش روش های تحلیل کیفی در پژوهش   

 
 محمد شیخ زاده 

استادیارگروهآموزشیمدیریت،دانشگاهبجنورد
Dr.sheikhzadeh@gmail.com

 
 

 چكیده
طیسالهایاخیرکاربردروشهایتحلیلکیفیدرعلوممختلفموردتوجهپژوهشگرانقرارگرفتهاست.تحلیل
معرفیو نوظهورهستندکهحدودیکدههاز تحلیلکیفی محتوا،تحلیلمضمونوتئوریدادهبنیادسهروش

پژوهشبررسیجای گاهاینسهروشدرپژوهشهایعلمیکاربردآنهادرتحقیقاتعلمیمیگذرد.هدفازاین
حوزهموضوعیاستکه21مختلفبااستفادهازدادهکاویاست.جامعههدفپژوهش،مجموعهمقاالتعلمیدر

پایگاهمجالتتخصصینور)نورمگز(ثبتشدهاست.نخستهریکازروشهایتحلیلوعناوینمشابهومرتبطبا
تجوگردیدوفراوانیکاربردهرروشوعناوینمرتبطباآندرپژوهشهایآندرهمهحوزههایموضوعیجس

علمیمختلفاستخراجگردید.سپسجایگاههرروشدرمقایسهباسایرروشهایتحقیقکیفیدرعلوممختلف
هایمقایسهشدهاست.نتایجتحقیقنشانمیدهدکهبیشترینکاربردمجموعاینسهروشبهترتیبدرپژوهش

کتابداریبودهاست.بیشترینکاربردروشتحلیلمحتوابه علوماجتماعی،مدیریت،علومتربیتی،اطالعرسانیو
ترتیبدرپژوهشهایعلوماجتماعی،علومتربیتی،اطالعرسانیوکتابداری،ومدیریتبودهاست.همچنینروش

ها پژوهش رادر کاربرد بیشترین ترتیب به مضمون کتابداری،تحلیل اطالعرسانیو مدیریت، اجتماعی، علوم ی
پژوهشهایحوزهمدیریت،علوماجتماعی،علومسیاسیوعلوم ادبیاتوزبانهاوعلوماجتماعیداشتهاست.

تربیتینیزبهترتیببیشتریناستفادهراازتئوریدادهبنیادبهخوداختصاصدادهاند.

 

 کلمات کلیدی 
تحلیل محتوا؛ تحلیل کاوی؛ داده
مضمون؛تئوریدادهبنیاد؛مقاالتعلمی؛

 نورمگز





 

 مقدمه  -1
،1991،جنسن،1994،دنزین،1994تحقیقاتکیفیدرعلوماجتماعیازرشدقابلمالحظهایبرخوردارشدهاست)بریمنوبارگز،

(.برایکسبنتایجمفیدوبامعنیدرتحقیقاتکیفیالزماستدادههای2006،براونوکالرک،1994،مورس،1999مارشالوراسمن،

ندتحلیلشوند؛رشدقابلتوجهیکهدربکارگیریتحلیلهایکیفیرخدادهامیدوارکنندهاستاماهمچنانبهموردنظربهصورتروشم

ابزارهایپیشرفتهتریجهتتسهیلچنینتحلیلهایینیازاست.همچنینالزماستدرکبهتریازتحلیلکیفیحاصلشودتابااطمینان

اسباستفادهنمود.اینامرتنهاازطریقثبتنظاممندوتبیینروشهایتحلیلامکانپذیراستبهبتوانازآنبهعنوانیکروشقویومن

[.1گونهایکهتکنیکهایموجودبهاشتراکگذاشتهشدهوازطریقبهبودآنها،ابزارهایجدیدوبهتریپردازششود]

اوتهایبسیارمختصروجزئیباهمدارند.تحلیلمحتوا،تحلیلروشهایکیفیبهطورگستردهایمتنوعوپیچیدههستندوتف

مضمونوتئوریدادهبنیادرامیتوانازروشهایبنیادینتحلیلکیفیدرنظرگرفتکهدرپژوهشهایعلمیدرحوزههایمختلفمورد

استفادهقرارگرفتهاند.

رویههاییمشابهتحلیلمضمونبرایکدگذاریدادههااستفادهمیشود.امادرتئوریدادهبنیادنیزبهطورگستردهایازمجموعه

تحلیلمضمونبهطورکاملبهاصولتئوریدادهبنیاد)کهمستلزمانجامتحلیلجهترسیدنبهیکتئوریمیباشد(پایبندنیست.بهعقیده

هدبهیکتئوریکاملبرسدنیازینداردکهبهاصولتئوریدادهبنیاد(درتحلیلمضمون،درصورتیکهپژوهشگرنخوا2006براونوکالرک)

تحلیلپایبندباشد.ضمناینکهدرتئوریدادهبنیاد،تحلیلازیکمنبعدادهشروعمیشودوتارسیدنبهاشباعتئوریکادامهمییابدولیدر

طهباکلدادههاتحلیلوتفسیرمیشود.مضمون،همهمنابعدادهموردبررسیقرارگرفتهومضامیندرراب
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تحلیلمحتوایکیدیگرازروشهاییاستکهمیتواندجهتشناساییالگوهایموجوددردادههایکیفیبکاررودوتاحدودیشبیه

نشانمیدهدوامکانانجامتحلیلتحلیلمضموناست.بااینحالتحلیلمحتوابیشتربرسطوحخردترتمرکزداردوغالبافراوانیدادههارا

دکمیدادههایکیفیرافراهممیکند.یکیازاشکاالتدرتحلیلمحتواایناستکهمعموالبهبافتدادههاتوجهنمیشودیابسیارمحدو

لبیشترازیککلمهیااصطالحتوجهمیشودواینامرباعثمیشودازغنایدادههابهشدتکاستهشود.ولیدرتحلیلمضمون،واحدتحلی

استوبهبافتدادههاونکاتظریفموجوددرآنهابیشترتوجهمیشود.همچنینتحلیلمضمونازشمارشکلماتوعباراتآشکارفراتر

یبرایتحلیلعمیقرفتهوبرشناساییوتوضیحایدههایصریحوضمنیتمرکزمیکندسپسازکدهایتهیهشدهدررابطهبامضامیناصل

تردادههااستفادهمیشود.درتحلیلمضمونمیتوانازفراوانینسبیمضامینبرایمقایسهآنهاوتهیهماتریسمضامینوترسیمشبکه

(2007مضامیناستفادهنمود.)نامیوهمکاران،

وابستهنیست،وازآنبنابراینتحلیلمضمونبرخالفروشهایکیفیفوقبهیکچارچوبتئوریکیکه ازقبلوجودداشتهباشد

میتواندرچارچوبهایتئوریکیمتفاوتیوبرایامورمختلفاستفادهنمود.همچنینتحلیلمضمون،روشیاستکههمبرایبیانواقعیت

مونبایستیبهرواییوپایاییآننیز(.البتهبهدلیلماهیتتفسیریتحلیلمض2006وهمبرایتبیینآنبکارمیرود)براونوکالرک،

بیشترتوجهشود؛اینامرمستلزمبهکارگیریکدگزارانمستقلاستوباعثمیشودتحلیلمضموندرمقایسهباسایرروشهایکیفیبه

[.1دقتوزمانبیشترینیازداشتهباشد]

تحقیقکیفیدرپژوهشهایعلمیمختلفاست.لذابااستفادهازروشدادهکاویهدفازاینمقالهبررسینقشوجایگاهاینسهروشمهم

بهاستخراجوتحلیلجایگاهآنهادرپژوهشهایعلمیدرایرانپرداختهشدهاست.


 روش اجرا-2
(نشاندادهشدهاستدر1ل)استفادهگردید.همانطورکهدرشک84نورتخصصیمجالتبرایاستخراجدادههایموردنیازتحقیقازپایگاه

بخشجستجویپیشرفتهاینپایگاهمیتوانهرموضوعرابهلحاظرتبهعلمینشریه،زبان،موضوعوجایگاهمطلبوسالانتشارجستجوکرد.
انتخابدراینتحقیقبرایدادهکاویوجستجویپژوهشهایعلمیهمهنشریات،زبانفارسی،همهموضوعاتوهمهبخشهایمط لب

گردید.
استفاده"تحلیلموضوعی"و"تحلیلتماتیک"،"تحلیلتم"،"تحلیلمضمون"برایشناساییپژوهشهایمرتبطباتحلیلمضمونازواژههای

های واژه از تحلیلمحتوا با هایمرتبط پژوهش برایشناسایی همچنین"تحلیلمحتوی"و"تحلیلمحتوا"گردید. برایاستفادهگردید.

تئورییا"،"تئورییانظریهگرانددیاگراوندد"،"تئورییانظریهدادهبنیاد"استخراجپژوهشهایمرتبطباتئوریدادهبنیادازواژههای
یابدون""تبخشیکیازاینکلما"استفادهگردید.بهمنظورجلوگیریازتکرارتحقیقاتمشابهاز"تئورییانظریهبنیانی"و"نظریهزمینهای

[.2دربخشجستجویپیشرفتهاینپایگاهاستفادهشد]"اینکلمات
گانهدرنرمافزاراکسل21پسازاجرایجستجویموردنظر،نتیجهدرقالبفراوانیتکرارهرروشبهتفکیکهریکازگروههایموضوعی

21اههرروشدرپژوهشهایعلمیمختلفصورتگرفت.اینموضوعاتواردگردیدوتحلیلهایمربوطهبهمنظوررتبهبندیوتعیینجایگ

ارائهشدهاست.1وجدول1گانهدرشکل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
84ags.irhttps://www.noorm  
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 : قالب جستجو در پایگاه مجالت تخصصی نور 1شكل 

 نور  تخصصی  مجالت  معرفی پایگاه -3
تخصصیمجالتعرضهوشناساییوظیفهکهاستاسالمیعلومکامپیوتریتحقیقاتمرکزهایپایگاهمجموعهازنورتخصصیمجالتپایگاه

ونقدعرضه،تولید،ابزارهایمهمترینازیکیبه-تخصصیموضوعاتحوزهدرویژهبه-مجالتدارد.امروزهعهدهبررااسالمیوانسانیعلوم
استشدهفراهمامکاناینویافتهگستردهتریابعادکارکرداینعلمی،رسانیاطالععرصهبهاینترنتورودبا.اندشدهتبدیلعلومازاستفاده

وابستهنورجهانیشبکهراستاهمیندر.گیرندقرارمحققاناختیاردرکارآمدترونوشکلیبهجدیدابزارگیریکاربهبانیزمجالتازبسیاریتا

.نمودحوزهپایگاهرویبرانسانیعلومواسالمیعلومبهمربوطمجالتعرضهبهاقدام1377سالازاسالمیعلومکامپیوتریتحقیقاتمرکزبه
اندازیراهباتاداشتآنبرراشبکهایندیگر،سویازکنندهمراجعهمتخصصاننیازموردافزونروزقابلیتهایوسویکازکاربراناستقبال

کامپیوتریتحقیقاتمرکزوقفهبیتالشحاصلاستشدهعرضهپایگاهایندرآنچه.باشدنیازاینپاسخگوی«نورتخصصیمجالتپایگاه»
اسالمیعلوموانسانیعلوممقاالتومجالتآرشیوکاملترینوترینگستردهایجاد.میباشدکنونتا1384سالمهرماهازنوراسالمیعلوم

قالبدرتخصصیمجلهعنوانصدهاازشمارههزاراندرج.استدهبوتخصصىمجالتپایگاهاندازىراهاهدفمهمترینازیکیاینترنتدر

،«شناسیروان»،«رسانیاطالعوکتابداری»،«حقوقواصولفقه،»،«عرفانوکالمفلسفه،»،«حدیثوقرآن:»چونمختلفیموضوعات
واسالمیعلومزمینهدرمجالتاطالعاتبانکهایمهمترینازیکیبهراپایگاهاین...و«انسانیعلوم»،«حقوق»،«مدیریت»،«هنر»،«اقتصاد»

علومزمینهدرترویجی-علمیوپژوهشی-علمیرتبهدارایمجالتارائهپایگاه،اینمهمهایویژگیجملهاز.استکردهتبدیلانسانیعلوم
میکهاست؛پایگاهاینمهمویژگیهایجملهازمجالتاینازکاملیبایگانیدرجوفوق،موضوعاتدرقدیمیوکهنمجالتتهیه.استانسانی

 بهمجالتارائه:مجالتعبارتندازپایگاهدرآمدهفراهمهایقابلیتازبرخی.باشدمجالترسانیاطالععرصهدرنوینتحولیبخشنویدتواند
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آثارونقدصاحباناطالعاتمختلف،بانکهایدامنهباپیشرفتهوساده،جستجویpdfفرمتبادلخواهمقاالتدریافتتصویر،تمامصورت
[.3دیگران]نقدهایمشاهدهومجالتمقالههای

پایگاهدر1398دراسفندماهسال این ثبتشدهدر علمی های پژوهش تعداد تحقیق، این هنگاماجرای به مو21و ضوعیحدودحوزه
734عنواننشریه)شامل1922ناشردانشگاهیوغیردانشگاهیدرقالب372پدیدآورندهو446229عنوانبودهاستکهتوسط1178810

عنوانمجلهعلمیترویجی(منتشروثبتگردیدهاست.101عنواننشریهعلمیپژوهشیو


 تجزیه و تحلیل داده ها  -4
حاصلازتحلیلدادههایمرتبطباکاربردهریکازروشهایتحلیلکیفیدرحوزههایپژوهشیمختلفدرقالبجداولدراینبخشنتایج

فراوانیکاربردتحلیلمضمونومشتقاتآندرپژوهشهایمختلفبهتفکیکحوزههایموضوعی1ونمودارهاییارائهمیشود.درجدول

انیدرمجموععناوینآمدهاست.گانهبهترتیببیشترینفراو21
 : فراوانی کاربرد تحلیل مضمون و مشتقات آن در پژوهش های مختلف 1جدول 

تحلیلموضوعیتحلیلتماتیکتحلیلتمتحلیلمضمون حوزهپژوهش
عناوین مجموع

مرتبط

 485 95 104 24145علوماجتماعی

 413 12 17 205179 مدیریت

 245 188 5 3418 کتابداریاطالعرسانیو

 151 59 1 910 ادبیاتوزبانها

 149 23 10 1088 علومتربیتی

 118 15 7 8214 علومسیاسی

 82 14 14 2727 روانشناسی

 72 22 1 472 علومقرآنوحدیث

 65 18 4 367 میانرشتهای

 58 23 4 265 هنرومعماری

 44 8 0 360 ادیان

 44 12 1 292 کالمفلسفهو

 40 16 4 1010 اقتصاد

 39 12 1 242 تاریخ

 24 3 4 152 اخالق

 22 0 4 99 تربیتبدنی

 22 13 1 71 جغرافیا

 13 7 0 15 حسابداری

 11 7 1 30 حقوق

 7 5 0 02 حوزهسالمت

 6 4 0 20 فقهواصول

 2110 556 183 338 1033مجموع

ترینسالانتشارقدیمی
  1353 1382 1377 1348پژوهشمرتبط
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مشاهدهمیشودتحلیلمضمونبهترتیبباعنوانتحلیلمضمون،تحلیلموضوعی،تحلیلتموتحلیلتماتیک1همانطورکهدرجدول

منتشروثبتگردیدهاست.1382و1348،1353،1377شناختهمیشود.اولینپژوهشمرتبطباهریکازاینعناوینبهترتیبدرسال




 فراوانی کاربرد معادل های تحلیل مضمون در بخش های مختلف مقاالت مدیریتی : 1نمودار 

فراوانیکاربردمعادلهایتحلیلمضموندربخشهایمختلفمقاالتمدیریتیودرحالتهایمختلفجستجو1بهعنواننمونهدرنمودار
املمقاالتبودهاست.ارائهشدهاست.کمترینفراوانیدرعنوانوبیشترینفراوانیدرمتنک

: رتبه حوزه های علمی مختلف در کاربرد تحلیل مضمون و مشتقات آن2جدول 

 رتبه
تحلیل عنوان کاربرد در

مضمون
درکاربردعنوانتحلیلتم

تحلیل عنوان کاربرد در
تماتیک

درکاربردکلعناوین

علوماجتماعی علوماجتماعی مدیریت علوماجتماعی 1

 مدیریتمدیریتعلوماجتماعیمدیریت 2

 اطالعرسانیوکتابداریروانشناسیروانشناسیعلومتربیتی 3

 ادبیاتوزبانهاعلومتربیتیاطالعرسانیوکتابداریادبیاتوزبانها 4

 علومتربیتیعلومسیاسیعلومسیاسیعلومسیاسی 5

رتبهحوزههایعلمیمختلفدرزمینهکاربردتحلیلمضمونومشتقاتآنارائهشدهاست.همانطورکهمشاهدهمیشوددربرخی2درجدول

محوزههامانندروانشناسیبیشترازاصطالحتحلیلتموتحلیلتماتیکبهجایتحلیلمضموناستفادهمیشود.دربرخیرشتههامانندعلو
یومدیریتنیزکاربرداینعناویننسبتارایجبودهوبهجایهماستفادهمیشوند.اجتماع




 : رتبه حوزه های علمی مختلف در کاربرد روش تحلیل مضمون2نمودار 
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گانهآمده21فراوانیکاربردتئوریدادهبنیادومشتقاتآندرپژوهشهایمختلفبهتفکیکهریکازحوزههایموضوعی3درجدول

است.اینروشدررشتههایمدیریت،علوماجتماعی،علومسیاسیوعلومتربیتیبیشترینکاربردراداشتهاست.


 : فراوانی کاربرد تئوری داده بنیاد و مشتقات آن در پژوهش های مختلف 3جدول 

 حوزهپژوهش
داده نظریه یا تئوری

بنیاد
تئورییانظریهگراندد

یاگراوندد
نظریهتئو یا ری

زمینهای
نظریه یا تئوری

بنیانی
عناوین مجموع

مرتبط

 556 12 14 73 457 مدیریت

 460 71 42 135 212علوماجتماعی

 172 5 5 28 134علومسیاسی

 170 7 11 22 130علومتربیتی

 95 3 1 43 48اطالعرسانیوکتابداری

 88 52 13 12 11جغرافیا

 63 0 0 15 48تربیتبدنی

 60 13 0 10 37اقتصاد

 45 0 2 3 40ادبیاتوزبانها

 43 0 9 8 26روانشناسی

 33 5 6 5 17هنرومعماری

 32 4 0 6 22تاریخ

 27 0 4 6 17علومقرآنوحدیث

 26 3 0 3 20فلسفهوکالم

 23 0 0 10 13حوزهسالمت

 18 0 1 4 13میانرشتهای

 18 0 2 3 13حسابداری

 12 0 0 4 8اخالق

 6 0 0 1 5ادیان

 6 0 0 1 5حقوق

 5 0 0 0 5فقهواصول

 1958 175 110 392 1281مجموع

سالانتشارقدیمیترین
پژوهشمرتبط

1385 1383 1383 1384  


مشاهدهمیشودتئوریدادهبنیادبهترتیبباعنواننظریهدادهبنیاد،نظریهگراندد،نظریهبنیانیونظریهزمینهای3همانطورکهدرجدول

منتشروثبتگردیدهاست.1383و1385،1383،1384شناختهمیشود.اولینپژوهشمرتبطباهریکازاینعناوینبهترتیبدرسال
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: رتبه حوزه های علمی مختلف در کاربرد تئوری داده بنیاد و مشتقات آن 4جدول 

 رتبه
یا تئوری کاربرد در

نظریهدادهبنیاد
نظریه یا تئوری کاربرد در

گرانددیاگراوندد
نظریه یا تئوری کاربرد در

زمینهای
یا تئوری کاربرد در

نظریهبنیانی
کل کاربرد در

عناوین

 مدیریت علوماجتماعی علوماجتماعی علوماجتماعی مدیریت 1

علوماجتماعیجغرافیامدیریتمدیریتعلوماجتماعی 2

علومسیاسیاقتصادجغرافیااطالعرسانیوکتابداریعلومسیاسی 3

علومتربیتیمدیریتعلومتربیتیعلومسیاسیعلومتربیتی 4

علومتربیتیروانشناسیعلومتربیتیکتابداریاطالعرسانیو 5
و رسانی اطالع

کتابداری



رتبههریکازحوزههایعلمیدرخصوصکاربردعناوینمختلفتئوریدادهبنیادنشاندادهشدهاست.درحوزهعلوماجتماعی،4درجدول
ازهمهاینعناوینرایجاستامادرحوزهروانشناسیبیشتر ازنظریهزمینهایودرحوزهجغرافیاواقتصادبیشترازنظریهبنیانیاستفاده

استفادهمیشود.بیشترینکاربردتئوریدادهبنیادنیزدرحوزهمطالعاتمدیریتبودهاست.


گانهآمدهاست.21فراوانیکاربردروشهایتحقیقکیفیومشتقاتآندرپژوهشهایمختلفبهتفکیکحوزههایموضوعی5درجدول

گانهموضوعیکاربرددارندامادرمجموعبیشترینکاربردرادرحوزههایپژوهشیعلوماجتماعی،21اینسهروشهرچنددرهمهحوزههای
متربیتیواطالعرسانیوکتابداریداشتهاند.بهطورکلیپنجحوزهموضوعیمدیریت،علوماجتماعی،علومتربیتی،علومسیاسیمدیریت،علو

حوزهواطالعرسانیوکتابداریباالترینرتبهرادرکاربرداینروشهایتحقیقکیفیبهخوداختصاصدادهاند؛هرچندرتبههرکدامازاین
(.6یدرروشهایمختلف،متفاوتاست)جدولهایعلم
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 : فراوانی کاربرد سه روش رایج تحقیق کیفی در پژوهش های مختلف5جدول 

مجموععناوینتئوریدادهبنیادتحلیلمضمونتحلیلمحتوا حوزهپژوهش

 2213 460 485 1268 علوماجتماعی

 1449 556 413 480مدیریت

 1017 170 149 698علومتربیتی

 912 95 245 572اطالعرسانیوکتابداری

 715 172 118 425علومسیاسی

 598 45 151 402ادبیاتوزبانها

 389 43 82 264روانشناسی

 337 18 65 254میانرشتهای

 272 27 72 173علومقرآنوحدیث

 253 60 40 153اقتصاد

 248 33 58 157هنرومعماری

 213 88 22 103جغرافیا

 197 32 39 126تاریخ

 153 63 22 68تربیتبدنی

 146 6 44 96ادیان

 138 26 44 68فلسفهوکالم

 95 23 7 65حوزهسالمت

 92 18 13 61حسابداری

 69 12 24 33اخالق

 68 6 11 51حقوق

 23 5 6 12فقهواصول

 9597 1958 2110 5529مجموع

 

رتبه حوزه های علمی مختلف در کاربرد سه روش تحقیق کیفی رایج: 6جدول 

درکاربردتحلیلمحتوا رتبه
عناوین مجموع کاربرد در

تحلیلمضمون
درکاربردمجموععناوینتئوری

دادهبنیاد
درکاربردکلعناوین

 علوماجتماعی مدیریت علوماجتماعی علوماجتماعی 1

مدیریتعلوماجتماعیمدیریتعلومتربیتی 2

علومتربیتیعلومسیاسیاطالعرسانیوکتابداریاطالعرسانیوکتابداری 3

اطالعرسانیوکتابداریعلومتربیتیادبیاتوزبانهامدیریت 4

علومسیاسیاطالعرسانیوکتابداریعلومتربیتیعلومسیاسی 5
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 نتیجه گیری  -5

نشاندادهشدهاست.طبقتحلیلفراوانیکلمطالبعلمی3تحقیقکیفیدرحوزههایعلمیمختلفدرنمودارفراوانیکاربردروشهای

ثبتشدهدرپایگاهمجالتتخصصینورحوزههایعلوماجتماعی،مدیریت،علومتربیتی،اطالعرسانیوکتابداریوعلومسیاسیبهترتیب

روشهایتحقیقکیفیتئوریدادهبنیاد،تحلیلمحتواوتحلیلمضمونمنتشرنمودهاند.بااینبیشترینمطالبرادرخصوصومرتبطبا

درصد،درحوزه35حالنسبتاینمجموعهآثاربهکلمقاالتعلمیپژوهشیوعلمیترویجیبهترتیبدرحوزهاطالعرسانیوکتابداری

درصدمیباشد.8درصدودرحوزهعلومسیاسی13تیدرصد،درحوزهعلوماجتماعیوعلومتربی15مدیریت


 : رتبه حوزه های علمی مختلف در کاربرد روش های تحقیق کیفی3نمودار 

 

میزانکاربردروشتحلیلمحتواوروشتحلیلمضموندرحوزههایعلمیمختلفنشاندادهشدهاست.درهمهحوزههاتحلیلمحتواکاربرد4درنمودار

روشبیشتریازتحلیلمضمونداشتهاست.درحوزهمدیریتتاحدودیکاربردایندوروشبههمنزدیکبودهوتحلیلمضمونبهیکرقیبجدیبرای
تحلیلمحتواتبدیلشدهاست.

هاست.تئوریدادهبنیاددرحوزههاییمانندمیزانکاربردروشتحلیلمضمونوتئوریدادهبنیادبهعنواندوروشتحقیقکیفیرقیبارائهشد5درنمودار

کتابداری،ادبیات وزبانها،روانمدیریت،علومسیاسی،علومتربیتیکاربردبیشتریداشتهاست.امادرحوزههاییمانندعلوماجتماعی،اطالعرسانیو
است.شناسیوهنرومعماری،کاربردتحلیلمضمونبیشترازتئوریدادهبنیادبوده

زایشاست.ازبهطورکلیتحلیلدادههانشانمیدهدکهاینسهروشدرحوزههایگستردهایازعلوممختلفبکارگرفتهشدهاندواینروندروبهاف

استنتایجآنبهآنجاییکهاینتحقیقدریکبازهزمانیمشخصودرقالبپروتکلجستجویخاصیدریکپایگاهتخصصینشریاتصورتگرفتهممکن
ی،سایرروشطورکلیقابلتعمیمنباشدامامیتواندرویکردوروندغالببکارگیریاینروشهایکیفیرانشاندهد.پیشنهادمیگردددرتحقیقاتآت

.همچنینکاربرداینروشهادرهرهایکمیوکیفیموردمطالعهقرارگیرند،همچنیناینموضوعدرسایرپایگاههایعلمیداخلیوخارجیبررسیشود
یکازحوزههایتخصصیعلمبهطورعمیقتریبررسیگردد.
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 : رتبه حوزه های علمی مختلف در کاربرد روش تحلیل محتوا و تحلیل مضمون 4نمودار 


 : رتبه حوزه های علمی مختلف در کاربرد روش تحلیل مضمون و تئوری داده بنیاد5نمودار 

 مراجع

ابوالحسن,شیخ]1[ (.تحلیلمضمونوشبکهمضامین:روشیسادهوکارآمدبرایتبیین1390زاده,محمد.)عابدیجعفری,حسن,تسلیمی,محمدسعید,فقیهی,

.198-151 ,(2)5 اندیشهمدیریتراهبردی)اندیشهمدیریت( .هایکیفیالگوهایموجوددرداده
[2] https://www.noormags.ir/view/fa/search/advancesearch  
[3] https://www.noormags.ir/view/fa/about 

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/about
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امكان سنجی و تحلیل ریسک سرمایه گذاری در فضای نایقین برای توربین های  

 استان گیالنفراساحلی در حوضه آبی 

 2بهروز فتحی واجارگاه، 1رضاحیدریان

 reza137582@gmail.com؛دانشگاهگیالن،دانشجویکارشناسیارشد1

 fathi@guilan.ac.ir؛دانشگاهگیالنگروهآماراستاد2

 

 چكیده

دالریپذدیتجدیهایانرژمروزها فسازیلیبه منابع بودن محدود گازها،یلیجمله کاهشیاگلخانهیانتشار و
ووجودکشورییایجغرافتی.باتوجهبهموقعندگرفتهاقراریشتریتوجهبموردها،برداریازآنبهرهنهیروزهزروزبه

فراساحلی بادی ذاتیایمزامتعدد،85منابع اتکنولوژیشرفتیپی،بادانرژیی ازاستفادهمضراتونهیزمنیدر
فسیلی،سوخت مطالعاتدقیرضروهای که اقتصادیفنقیاست امستعدمناطقیبررویو نیانجامشود.در

کیجادیایبرایواقتصادیومطالعهفنیبررسنیبادوسرعتآنوهمچنیکلتیوضعیهدفمابررس،قیتحق
استانیآبحوضهق،یتحقنیمادرایبررساست.مناطقموردخزرییایدرمنطقهحوضهدریفراساحلیمزرعهباد

نیانگیمیبارسمنمودارهاتحقیق،نیاست.دراشدهمیهقسمتتقسخزراستکهبهنُیایدرهیدرحاشالنیگ
ماکزنُیوساالنهبراهانهما کمکنرمیینمادرستممیهمنطقهوبااستفادهازروش سرعتمتوسط، ،Rافزاروبه

میصورتجدامحاسبهکردبه،نهمنطقهیسالوبرایهاماهیتمامیبرابولیوعیتابعتوزیوپارامترهااریانحرافمع
مدلکییبامعرف،انیمناطقدارد.درپارینسبتبهسایشتریبلیتانسپ،کهمنطقههفتمیدیرسجهینتنیوبها
یاقتصاد،86نیقینایدرفضاسکیرلیسالرامحاسبهوبااستفادهازتحلکییبرایدیتولیمقدارانرژ،نیتورب

87ازگشتمنطقهباتوجهبهدورهبنیومشخصشدکهامیقراردادیراموردبررسنینصبتوربیمنطقهبرانیبودنا
.رسدیمنانیباتوجهبهسطحاطمدرسالیازدهمموردنظردرآمدزاییبه،ومقدارسودنهیدرآمد،هزیرهایومتغ

 

 کلمات کلیدی 
یتابعچگالی؛فراساحلدیبانیربتو

نا؛بولیو ؛نیقیناعیتوز؛نیقیاندازه
یگذارهیسرماسکیر

 مقدمه 

هاسوختنیمنبعا،یلیفسیهامصرفسوختزانیبودهاست.باتوجهبهمیلیفسیهاسوخت،سالگذشته۱۵۰دریانرژنیمنبعتأمنیترمهم

۲۰۴۰استکهتاسالشدهینیبشیپ،لیوبرزنیهمچونهندوچییکشورهاتیدرحالاتماماست.باتوجهبهرشدجمعیادیباسرعتز

.]3,2,1 [منابعشدهاستنیادیسنگ،نفتوگازباعثکاهششدمثلزغالیکند.سرعتاستخراجمنابعدایپشیدرصدافزا۵۶یمصرفانرژ

یوهواآبیرابرایخطراتی،اگلخانهیکهگازهادندیرسجهینتنیبها،کهانجامدادهبودندیقاتیتحقیدانشمندانط۱۹۸۰دههدرهمچنین،

روزوکاهشروزبهیاگلخانهیانتشارگازها،یلیجملهمحدودبودنمنابعفسازیلیبهدالریپذدیتجدیهایانرژ.]4 [تجهانبهوجودآوردهاس

توجهقرارگرفتهموردریاخیهاهدهاستکهدریریپذدیازجملهمنابعتجد،بادند.گرفتهاقراریشتریتوجهبموردها،برداریازآنبهرهنهیهز

کیبادبهیاستفادهازانرژامروزه.]5 [تتراسصرفهبهمقایسهباسایرمنابعتجدیدپذیر،دربرقدیتولیبادبرایانرژی،نظراقتصادازاست.



 
85 Offshore 
86 Uncertain 
87 Payback Peroid 

T
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3
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باعث88یدرخشکیبادیهانیکمتراحداثتوربنهیهز.داردیشتریسرعترشدب،هایانرژریاستونسبتبهساشدهلیتبدیاقتصادتیفعال

دارندیشدهدرخشکساختهیهانیفراساحلینسبتبهتوربیهانیکهتوربتیمزکاماینصبشوند.یدرخشکهانیتوربنیاشتریشدهکهب

یهاتی.ازجملهعواملومزکنندیمدیراتولیادیزیروصداسهانیتوربنیکهاد.چراندارساکنانآنمناطقیبرایاستکهمزاحمتکمترنیا

روند،فراساحلیاحداثمزارعتاعواملباعثشدهنیبهترباداستکهاتیفیوسرعتوک89زبریسطحکمبودن،فراساحلیهایتوربینگرید

بادیوتوسعهانرژقیتحقیهاباربرنامهنیاولیبرا،۱۹۴۵تا۱۹۴۰یهادورهسالدر.]7,6,[داشتهباشدیخشکمزارعنسبتبهیروبهرشد

۱۹۴۸درسالPutnam توسط 90نوعسومرسونیپیفراوانعیسرعتبادازتوابعتوزیفراوانعیتوزیکردننمودارهایرویپ.آغازشدکایدرآمر

انرژ،نویهایمطالعهدرموردانرژشیافزا،۱۹۷۰درسالیازبحرانانرژپس.نشاندادهشد درسالیبحرانانرژلیبادبهدلیبخصوص

وموردشنهادیتابهامروزپ۱۹۷۰ازسالبولیوعیازتوابعتوزاستفاده.شودیمعرفیدیجدعیکردوسببشدکهتوابعتوزدایپشیافزا۱۹۷۰

یانرژتوانیتابعمنی.بااستفادهازاکنندیخوداستفادهمقاتیمدلدرتحقنیازمناطقجهانازایاریاستفادهقرارگرفتهاستوامروزهدربس

زیسرعت،آنالریمقادینیبشیسرعتوپیزمانیسراتیخصوصیبررستفاع،سرعتبادباارراتییتغنیتخمت،یظرفبیضرن،یوربتیخروج

91هابیهانمونهدرارتفاعنیچندتوربیبررویامطالعهدر.]8[وساالنهراانجامدادیسرعتماهانهفصلیهاوبرازشدادهنیعملکردتورب

عیبهکمکتابعتوزهانیتوربتیظرفبیپارامترهارابرضرراتیانجامشدتأث Yehکهتوسط۲۰۰۸مختلفدرسالیاسمیهامتفاوتوسرعت

بخصوصپارامتربولیوعیتوزیپارامترهاریمقادریوتأث92یانرژنهیصورتگرفتکهدرآنهزوانیمطالعهدرکشورتانیا.نشاندادهشدبولیو

ن،یانگیمانندمیآماریهاباشاخصبولیوعیتابعتوزیپارامترهانیروابطب،نیموردبحثقرارگرفتوهمچنیگذارهیسرمانهیبرهز (c) اسیمق

 Williams،۲۰۰۸سالدر.]9[قرارگرفتزیشدهموردآنالثبتیهاتوانبااستفادهازدادهریمقاداریقابلاستحصالوانحرافمعیانرژنهیشیب

یکارلوموردبررسمونتیسازهیبههمراهشب 93یخروج/یورودیاقتصادزیبادرابااستفادهازروشآنالیانرژیهاپروژهیسودمندبودناقتصاد

یورودطیعنوانشراو...بهیونگهدارریمتع،یواقتصادیفنیبردارمؤثردرساخت،بهرهیکردنپارامترهایسازهیباشبنیقرارداد؛وهمچن

کشورییایجغرافتیتوجهبهموقعبا.]10[تپرداخیاقتصادیاثربخشزانیپروژهومتیعدمقطعلیبهتحل،روگاهیمراحلساختنیمدلدرط

قیاستکهمطالعاتدقیضرورریناپذدیتجدیهایوخطراتاستفادهازانرژنهیزمنیدراایدنشرفتیوپیبادیهانیتوربایازلحاظآبومزا

۱۰۰۰۰ازشیامکانبرانیشدهکهدراشدهاستمشخصکهانجامیقاتیتحقطبق.انجامشودلیپتانسنیایمناطقدارایبررویواقتصادیفن

تول پیکیالکتریِانرژدیمگاوات داردوطبق بادوجود اانجامیهاینیبشیاز منیشده بتواندیمقدار اشیبه ننیاز .]11[دبرسزیمقدار

اهمیانرژنکهیباوجودا تولیادیزاریبستیباد تحقیانرژدیدرجهت و متأسفانهمطالعات ما امادرکشور دارد زمیادیزقاتیبرق نهیدر

کیراقیتحقنیاتوانیمدارد،ایبهدریمناسبیودسترسطیفراساحلیصورتنگرفتهاستوازآنچاکهکشورماشرایبادیهانیتورب

.فراساحلیباشدیبادیهانیتوربنهیکشوردرزمشرفتیپسازنهیکردوزمیگذارنامیهشپژوینوآور

 تعریف مسئله 

شدهاست.موقعیتجغرافیاییاستانگیالندرحاشیهدریایخزراستکهبهنهقسمتتقسیممناطقموردبررسیمادراینتحقیق،حوضهآبی

 اند.آمده1ایدرشکلوتصاویرماهواره1ایننهمنطقهدرجدول

 
88 Onshore 
89 Surface Roughness 
90 Pearson III 
91 Hub Height 
92 Cost of Energy 
93 Input/Output 
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 خزر  ی ایدر هی حاش در النیگ استان یآب حوضه منطقه نه ییایجغراف تیموقع : 1جدول 

 منطقه طولجغرافیایی)درجه( عرضجغرافیایی)درجه(

 منطقهیک ۴۹-۴۹٫۶ ۳۷-۳۷٫۶

 منطقهدو ۴۹٫۶-۵۰٫۲ ۳۷-۳۷٫۶

 منطقهسه ۵۰٫۲-۵۰٫۸ ۳۷-۳۷٫۶

 منطقهچهار ۴۹-۴۹٫۶ ۳۷٫۶-۳۸٫۲

 منطقهپنج ۴۹٫۶-۵۰٫۲ ۳۷٫۶-۳۸٫۲

 منطقهشش ۵۰٫۲-۵۰٫۸ ۳۷٫۶-۳۸٫۲

 منطقههفت ۴۹-۴۹٫۶ ۳۸٫۲-۳۸٫۸
 منطقههشت ۴۹٫۶-۵۰٫۲ ۳۸٫۲-۳۸٫۸
 منطقهنه ۵۰٫۲-۵۰٫۸ ۳۸٫۲-۳۸٫۸



 

گانه هنُ مناطق ی اماهواره نقشه : 1شكل 

:استکهنیبرایسعقیتحقنیارد

.شودلیتحلیآماریهاسرعتبادبهکمکروشیهاداده -1

چکشودبولیاحتمالوعیتابعتوز -2

بررسیشودمختلفیهاتواندرماهیچگال -3

هشوددیسنجیبادیهانینصبتوربیمنطقهبرالیپتانس -4

 یصورتپذیردبادروگاهیاحداثنیبرایگذارهیسرماسکیوریاقتصادلیتحل -5
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 نظریه نایقینیبرخی مفاهیم پایه 

 اندازه نایقین  -1. 12

,Γ)فرضکنیم ℒ)توانهرعضوپذیراست.باتوجهبهاینفضامییکفضایاندازهΛدر ℒتوانپذیرمعرفیکرد.درنظریهنایقینیمییکمجموعهاندازه

است.باتوجهبهاینتعریفℒ جبر-σرویΜپذیربهرویداداست.کاردومتعریفاندازهنایقیندوکارراانجامداد.کاراولتغییرناممجموعهاندازه

Μ{Λ}اتفاقافتادندرجهیقینمابه Λ12[هایمشخصریاضیصدقکندایددرخاصیت.اندازهنایقینباست[. 

 صورتزیراست:بهΓ اصلموضوعهاولکهبهاصلموضوعهنرمالبودنمعروفاستبرایهرمجموعهمرجع -1

(1){ } 1.  =

 

 رابطهزیربرقراراست:ℒازΛ اصلموضوعهدومبهاصلموضوعهدوگانیمعروفاستوطبقایناصلبرایهررویداد -2

(2){ } { } 1.c  +  =

 

,Λ1,Λ2گویندبرایهردنبالهشماراازرویدادهایاصلموضوعهسومکهبهآناصلموضوعهزیرجمعینیزمی -3  صورتزیراست.بهℒاز…

(3) 
11

.i i

ii

 

==

 
     
 



ایناصلفرضمی -4 Γ𝑘)شوداصلموضوعهچهارمبهاصلموضوعهضربمعروفاست.براساس , ℒ𝑘 ,Μ𝑘)فضاهاینایقینهستندو𝑘 =

1,2, ایاستکه،دررابطهزیرصدقکند.اندازهΜ اندازهنایقینضرب…

(4)Μ {∏Λ𝑘

∞

𝑘=1

} = ⋀Μ𝑘{Λ𝑘}

∞

𝑘=1

. 

 

Λ𝑘یکرویدادازℒ𝑘برای 𝑘 =  .]12[است…,1,2

 فضای نایقین  -2. 12

توسطخواوتکمیلشد.معرفیایننظریهباعثاستقبالمحققانشد؛به2009توسطلیومعرفیشد.ایننظریهدرسال2007نظریهنایقینیدرسال

طوریکهامروزه،ایننظریه،بهشاخهایازریاضیاتبرایمدلسازیدرجهباورشدهاست.

,Γ)یکاندازهنادقیقاست.دراینصورتسهتاییΜوΓیکسیگماجبررویℒیکمجموعهمرجع،Γفرضکنیم ℒ,Μ )رایکفضاینایقین

,Γ)نامیدهمیشود.درواقعفضاینایقین،یکفضایاندازهپذیر ℒ )میباشدکهمجموعهاندازهپذیرآنتوسطیکاندازهنایقیناندازهگیریمیشود

]12[.
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 متغیر نایقین  -3. 12

,Γ)یکمتغیرنایقینازفضاینایقینξرادرنظربگیرید.ξتابعیمانند ℒ,Μ)بهمجموعهاعدادحقیقیاست.ودرآن(ξ ∈ B)یکرویدادبرایهر

 .]12[مجموعهبورلازاعدادحقیقیاست

 توزیع نایقین  -4. 12

 :]12[شودصورتزیرتعریفمیبهxبرایهرعددحقیقیمانندξازمتغیرنایقینΦتوزیعنایقین

(5) ( ) .x x = 

 توزیع نایقین خطی  -5. 12

:]12[شودصورتزیرتعریفمیبهξ توزیعنایقینخطیبرایمتغیرنایقین



(6)
𝑥 ≤ 𝑎. 

Φ(𝑥) = {

0
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
1

 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. 
𝑥 ≥ 𝑏. 



.,𝑎 < 𝑏اعدادحقیقیهستندو𝑏و𝑎دهندکهدرآننشانمیL(𝑎, 𝑏)وبا

 معكوس اندازه -6. 12

 :]12[داریمxباشدبرایهرعددحقیقیمانندΦیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینξاگر

(7)   ( ) 1 (x).x x x   = ⎯⎯→  = −

 تجزیه و تحلیل  -13

است.دربهعنواننمونهبرایمنطقههفتآمده3و2است.شکلهایگانهکشیدهشدهمناطقنهنمودارهایمیانگینماهیانهومیانگینسالیانهبرای

است.مقایسهایبینمیانگینسرعتبرایمناطقمختلفانجامشده4شکل
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هفت  منطقه ماهانه سرعت ن یانگیم : 2شكل 



 

 هفت  منطقه انهی سال سرعت ن یانگیم:  3شكل 

 

 



 

 مختلف مناطق ی برا ۲۰۱۵ سال در سرعت ن یانگیم سهیمقا:  4شكل

Jan Feb
Mar Apr

May Jun
Jul Aug

Sep

Oct

Nov
Dec

5

5.05

5.1

5.15

5.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m
ea

n
 s

p
ee

d
 (

m
/s

)

month

منطقههفت۱۹۸۱-۲۰۱۵میانگینسرعتبرایماههایسال

5

5.1

5.2

5.3

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

m
ea
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هایسالوبراینهمنطقهنماییسرعتمتوسط،انحرافمعیاروپارامترهایتابعتوزیعویبولرابرایتمامیماهبااستفادهازروشماکزیممدرست

هاینه،آزموننیکوییبرازشرابرایماهRافزارکولموگروفاسمیرنفوبااستفادهازنرمشدهاست.همچنینبااستفادهازآزمونصورتجداحساببه

مشخصاتآماریمربوطبهمنطقههفتآمدهاست.2منطقهموردنظرانجامدادیم؛بهعنواننمونهدرجدول

 هفت  منطقه به مربوط ی آمار مشخصات: 2جدول 

p-value ضریبمقیاس ضریبشکل انحرافمعیار  ماه میانگینسرعت

۰٫۸۷ ۵٫23 ۳۰٫21 ۰٫168  ژانویه ۵٫15

۰٫۹8 ۵٫23 ۳۰٫34 ۰٫189  فوریه ۵٫14

۰٫۶۹ ۵٫22 ۲۷٫01 ۰٫198  مارس ۵٫12

۰٫۱2 ۵٫22 ۲۸٫77 ۰٫170  آپریل ۵٫13

۰٫۴۹ ۵٫20 ۳۱٫26 ۰٫۱۸0  می ۵٫12

۰٫۹8 ۵٫21 ۲۶٫49 ۰٫200  ژوئن ۵٫12

۰٫۸۷ ۵٫24 ۲۵٫43 ۰٫184  جوالی ۵٫14

۰٫۸۷ ۵٫22 ۳۴٫86 ۰٫170 ۵٫14 آگوست

۰٫۴۹ ۵٫22 ۲۶٫82 ۰٫189 ۵٫12 سپتامبر

۰٫۸۷ ۵٫26 ۲۶٫96 ۰٫185 ۵٫16 اکتبر

۰٫۹8 ۵٫21 ۳۲٫99 ۰٫177 ۵٫12 نوامبر

۰٫۳۲ ۵٫25 ۲۶٫61 ۰٫204 ۵٫15 دسامبر

 94NRELکنیمتوربینفراساحلیمنوپایلمدلتوربینمیباشد.توربینیکهمابرایاینتحقیقمعرفیمیبرایمحاسبهتوانوانرژینیازبهمعرفییک

5MWتوانآنراعددثابتیدرنظرگرفت؛برایکندونمیاست.ضریبآیرودینامیکی،ضریبیاستکهمقدارآنباتوجهبهمقدارسرعتتغیرمی

α = 𝐶𝑝رومیانگینسرعتمنطقههفتمقدا0 = هایسرعتبرایهرماههایواقعیوباداشتنمیانگین.بااستفادهازداده]13[دهیمراقرارمی4

شدهبراساسپارامترهایتابعسازیکارلووتولیدهزاردادهشبیهسازیمونتبااستفادهازشبیههمچنینتوانیممقدارتوانوانرژیرامحاسبهکنیم.می

کنیم.دارتوانوانرژیرابرایدادههایشبیهسازیشدهمحاسبهمیتوزیعویبولمق

 
94 Monopile 
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 NRELفنی توربین   مشخصات :3جدول 

 مشخصات طولجغرافیایی)درجه(

 (mقطرروتور) 126

 m)2(مساحتجاروبشده 12469

 (m)ارتفاعهاب 90

 (m)سرعتشروع 3

 (m)سرعتتوقف 25

 بازدهژنراتور ۰٫۹۴۴

 آیرودینامیکیضریب ۰٫۴

 (kw)قدرتتوربین ۵۰۰



 مقادیر توان واقعی و شبیه سازی شده : 4جدول 

خطا (W)شدهسازیتوانشبیه  ماه (W)توانواقعی

۰٫۰۰۰۹- ۱۰۲۰۰۳۵  ژانویه ۱۰۲۱۰۱۰

۰٫۰۰۵9- ۱۰۰۸۶۵۹  فوریه ۱۰۱۴۶۲۸

۰٫۰۱۰۸- ۹۹۶۰۱۹٫۱  مارس ۱۰۰۶۹۳۴

۰٫۰۱3- ۹۹۹۷۳۸٫۸  آپریل ۱۰۱۲۸۹۰

۰٫۰۰۱۱- ۱۰۰۱۸۷۲  می ۱۰۰۲۹۸۱

۰٫۰۰۲2 ۱۰۰۳۵۷۸  ژوئن ۱۰۰۱۳۸۲

۰٫۰۱۰6- ۱۰۰۷۶۵۳  جوالی ۱۰۱۸۴۰۹

۰٫۰۰۰۳ ۱۰۱۵۱۳۰ ۱۰۱۴۷۸۸ آگوست

۰٫۰۰۲9 ۱۰۰۹۹۴۹ ۱۰۰۷۰۷۵ سپتامبر

۰٫۰۰۹5- ۱۰۲۰۲۳۵ ۱۰۲۹۹۸۰ اکتبر

۰٫۰۰۷9- ۹۹۸۶۴۸٫۵ ۱۰۰۶۵۵۰ نوامبر

۰٫۰۰۲3 ۱۰۲۵۶۹۰ ۱۰۲۳۳۷۶ دسامبر



 یدیتول ی انرژ :5جدول 

 روشمحاسبه (kwhانرژیتولیدی)

 دادههایواقعی ۳۳۵۱۸۸۱

 دادههایشبیهسازیشده ۳۳۳۷۳۲۸

 خطا -۰٫۰۰۴۳

،متغیرهایمؤثردرمحاسباتاقتصادیرامشخصمی کنیم.متغیرهایدرآمدودربررسیاقتصادیبودنپروژهدربعدوفضاینایقینابتدا

ضربمقدارانرژیتولیدیدرقیمتواحدبرایخریدبرقبهنایقینمابرایبررسیدراینفضاهستند.متغیردرآمدازحاصلهزینهدومتغیر

بینیکنیم؛بههمیندلیلازمتخصصیندرتوانیممقداردقیقیرابرایآنپیشتغییراست؛ونمیآید.قیمتبرقدرطولزمانقابلدستمی

بهازایهرکیلووات]14[ریال۵۴۶۰کنیم.درحالحاضرقیمتخریدبرقگیریم؛ویکمقدارحدودیبرایآنمشخصمیاینزمینهکمکمی

ایم.متغیرهزینه،شاملهزینهخریدونصبتوربینوهزینههایدو،سهو...افزایشدهتاپانزدهدرصدرادرنظرگرفتهتولیدیاست.مابرایسال
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توانیمباتغییراست؛بههمیندلیلاینمتغیرمقداردقیقراندارد.مامیاست؛هزینهتعمیرونگهداریدرطولزمانقابلتعمیرونگهداری

هامشخصکنیم.باتوجهبهتجربیاتگذشته،کمکگرفتنازمتخصصینکهدراینزمینهمهارتدارندیکمقدارحدودیرابرایاینهزینه

ازایهرکیلوواتتوانتولیدیبرایسالاولدرنظرگرفتهاریرایکهزینهتعمیرونگهد اینایم.درسالصدمدالربه هایدو،سهو...برای

هاینصبوقیمتتوربینراباتوجهبهنوعومدلوظرفیتتوربینمشخصگیریم.هزینهدرصدیرادرنظرمیهزینهافزایشدهتاپانزده

.]15[دالررادرنظرگرفتیم۱۱۰۰گیرند.مادراینپروژهدالردرنظرمی۱۴۰۰تا۱۰۰۰عمولبهازایهرکیلوواتحدودطورمکنند؛کهبهمی

شدهاست.دراینمیلیوندالردرنظرگرفته۵٫۵باشد؛اینهزینهبرابربامگاواتمی۵شدهتوربینیباظرفیتکهتوربینانتخابباتوجهبااین

شده)بیستدرصدازریالدرنظرگرفتهشدهاست.بایدنشانبدهیمکهاندازهسودازیکمقدارازپیشتعیین۴۲۰۰۰پروژههردالربرابربا

میزانباوریکهمشخصکرده ایم)نودوپنجدرصد(بیشتراست.دراینمحاسباتبرایمتغیرهایدرآمدوهزینهتابعهزینهکل(باتوجهبه

آوریم.درمحاسباتدورهشدهبهدستمیسازیهایواقعیوشبیهایم.دورهبازگشتسرمایهرابرایدادهزیعنایقینخطیرادرنظرگرفتهتو

ایم.دراینبازگشت،افزایشقیمتبرقوافزایشهزینهتعمیرونگهداریرابرایهرسالنسبتبهسالبعد،دوازدهونیمدرصددرنظرگرفته

بینیم،هایزیرمیطورکهدرشکلتحقیق،مابارسمنمودارهایهزینهودرآمدمحلبرخوردایندورابرابرباطولدورهبازگشتقراردادیم.همان

افزایشهاودرامداست؛وکرانپاییندرصدیهزینهدورهبازگشتفاصلهبینهشتتانهسالاست.دراینمحاسبات،کرانباالافزایشپانزده

ایمگونهکهازنتایجپیداست،درسالیازدهمبهسودموردانتظاربراساسدرجهباوریکهازقبلتعیینکردهدهد.هماندرصدیرانشانمیده

برحسبمیلیاردتوماناست.6رسیم.مقادیرجدولمی



 

 یواقع  ی هاداده درآمد و نهیهز نمودار:  5شكل 

 

 یواقع یهاداده  یبرا نیقینا سکیر: 6جدول 

M(P>X) مقدارموردانتظار کرانباالسود کرانپایینسود سال

۰٫۱ 049/5 693/5 611/0- سالنه

۰٫۷۸ 132/5 799/11 209/3 سالده

۱ 252/52 838/18 387/7 سالیازده

0

5E+10

1E+11
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2E+11
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3E+11
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درآمد هزینه
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 بندی و جمع نتیجه -14

هابااستفادهازدراینمطالعهباداشتناطالعاتبادمربوطبهنهمنطقهابتدانمودارهایمیانگینسرعتبراینهمنطقهوسپس،برازشداده

اقتصادیوگیریشد.درانتها،بامطالعهشدهودرادامهبامعرفیتوربینمناسبمقدارتوانوانرژیبراییکسالاندازهتابعتوزیعویبولانجام

درفضاینایقینپروژهازلحاظاقتصادیموردبررسیقراردادهشد؛ونتایجزیربهدستآمد.

ورسمنمودار۲۰۱۵تا۱۹۸۱هایصورتجدادربازهزمانیبینسالبارسمنمودارهایمیانگینماهانهوساالنهبراینهمنطقهبه •

شدهکهمنطقههفتداریمیانگینسرعتباالترنسبتبهسایرمناطق،مشخص۲۰۱۵میانگینسرعتومقایسهنهمنطقهبرایسال

 است.

،سرعتمتوسط،انحرافمعیاروپارامترهایتابعتوزیعویبولبرایRافزارنماییوبهکمکنرمبااستفادهازروشماکزیممدرست •

صورتجداحسابشد؛ودرادامهبااستفادهازآزمونکولموگروفاسمیرنفوبااستفادهازهایسالوبراینهمنطقهبهتمامیماه

کهبااستفادهازآزمونp-valueم.باتوجهبهمقادیرهاینهمنطقهموردنظرانجامدادیآزموننیکوییبرازشرابرایماهRافزارنرم

هایماازتوزیعویبولصورتجداحسابشدوبهایننتیجهرسیدیمکهدادهبرایهرماهبهα=0.05 کولموگروفاسمیرنفدرسطح

 کنند.پیرویمی

مقادیریکهازجدولمشخصاتآماریبهدستآمد،بهاین • نتیجهرسیدیمکه،مناطقیک،دووسهداریباتوجهبهنمودارهاو

اینمناطقبرایکههرتوربینبرایراهباشند؛وباتوجهبهاینپایینمیمیانگینسرعت اندازینیازبهیکسرعتمینیممدارد؛لذا

۱۰۰دارایعمقبیشازباشند.مناطقپنج،شش،هشتونههمباتوجهبهنقشههیدروگرافیدریایخزر،نصبتوربینمناسبنمی

صرفهباشد؛کهازلحاظاقتصادیبههایسنگینمیباشند؛کهباتوجهبهاینموضوع،نصبتوربیندراینمناطقدارایهزینهمترمی

نیست.مناطقچهاروهفتدراینتحقیقبراینصبتوربینمناسببودند؛کهباتوجهبهباالتربودنسرعتمیانگینمنطقههفت،

 عنوانمنطقهنمونهانتخابکردیم.اینمنطقهرابه

کارلو،هزاردادهرابااستفادهازپارامترهایتابعتوزیعویبولتولیدکردیمودرادامه،بامعرفییکسازیمونتبااستفادهازشبیه •

هاجنشاندادکهتفاوتچندانیبینایندادهشدهحسابکردیم.نتایسازیهایواقعیوشبیهتوربینمناسب،مقدارتوانرابرایداده

 آمدهاست.4وجودندارد؛درنتیجهتابعتوزیعویبولمدلمناسبیبرایمحاسبهتوانبودهاست.نتایجدرجدول

ومقدارخطاشدهسازیهایشبیههایواقعی،دادهشده،مقدارانرژیرابرایدادهسازیبااستفادهازمقادیرتوانواقعیوتوانشبیه •

 آمدهاست.5شدهرامحاسبهکردیم.نتایجدرجدولسازیهایشبیههایواقعیازدادهداده

انرژیوهمچنینهزینه • شدهبرایساختوتعمیرتوربین،محاسباتاقتصادیرادرهایانجامباداشتناطالعاتمربوطبهمقدار

رمربوطبهدورهبازگشتسرمایهمشخصشدکهاینپروژهدورهبازگشتهشتتانهفضاینایقینانجامدادیم.ابتدابارسمنمودا

سالرادارد.سپس،محاسباتاقتصادیراباتوجهبهدورهبازگشتومتغیرهایدرآمد،هزینهومقدارسود،کهبرابربیستدرصداز

دهمویازدهمانجامدادیم.مشخصشدکهدرسالیازدهم،بههاینهم،هاقراردادهبودیم،درسطحنودوپنجدرصدبرایسالهزینه

رسیم.طولعمرپروژهدراینتحقیقرابرابربیستوپنجسالقراردادیم.سودموردنظرباتوجهبهسطحاطمینانمی
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 سیلیس   كرویو م بررسی ساخت بتن سبک توانمند با درصدهای مختلف پومیس 

1زادهحسننازیال

مهندسیمینودشت،مینودشت،ایرانبرداریومدرسدانشگاه،دانشکدهفنیو.کارشناسیارشدنقشه1



 چكیده

ومیکروپومیسمختلفدرصدهایباتوانمندسبکبتنساختتحقیقآزمایشگاهیبهبررسینیدرا
حاصلازآزمایشاتحاکیازافزایشخصوصیاتمکانیکیجینتاقرارگرفتهاست،کهشیموردآزماسیلیس

سیلیسکرویبامپومیساثراختالطیبررسدر.باشددرصدوزنسیمانمی4بهازایجایگزینیپومیستا
فشارنیباالتر ازایمقاومت نانوس۲یبه م5/7همراههبسیلیدرصد .حاصلشدسیلیسکرویدرصد

شود.میوبهبودمدولدینامیکییازجمعشدگیدرصدباعثکاهشکرنشناش۴تاسیلیمصرفنانوس
اماکاهشکرنشرابههمراهدارد.سیلیسکرویدرصدم5/7ههمراهبپومیسدرصد۲اختالطهمچنین
ازپومیساختالط باالتر مکانسیلیسکرویمدرصد5/7بادرصدهای مذکوریکیباعثکاهشخواص

.گردد.می

 

 کلمات کلیدی 
بتن میکروسیلیس، ، پومیس

سبکدانه،خواصمکانیکی

 مقدمه 

استفادهدرصورتروازاین.استآندررفتهبکارتوجهقابلمردهوزنهاساختماناجرایوایلرزهطراحیدرمهممشکالتازیکی

باردرکاهشآنازجملهکهآورددستبهتوانمیراتوجهیقابلامتیازاتباشد،مطلوبمکانیکیخواصدارایکهسبکیبتناز

پایینخاطربهسبکبتندراینکهبهتوجهبا.شدخواهدمنجرطرحشدناقتصادیبهدرنهایتکهباشدمیزلزلهنیرویومرده

موادازاستفادهباتااندبودهدرصددهموارهمحققانبنابراینباشد،میبرخوردارکمتریمقاومتازبتننوعاینمخصوصوزنبودن

 ها،ساختمان اجرای و ایلرزه طراحی در مهم مشکالت از یکی.بخشندبهبودراآنمکانیکیخواصبتوانندسبکبتنبهافزودنی

 بتن از رودرصورتاستفادهازاین است. آن در رفته بکار توجهقابل مرده بتنیوزن بزرگ هایپل و هایمرتفعساختمان بخصوص

کاهشدربارمردهو آن ازجمله که آورد دست توانبهمی را توجهیقابل امتیازات باشد، مطلوب خواصمکانیکی دارای که سبکی

عملکردبهترازنظرعایقبندیحرارتیومقاومتوهمچنین پی و دال تیر،ستون، در مقاطع نیرویزلزلهوبهتبعآنکاهش

شد.اماباتوجهبهاینکهخصوصیاتمکانیکیبتنغالباً خواهد منجر شدنطرح اقتصادی به درنهایت که مطلوبدربرابرآتشاست

ومتکمتریباوزنمخصوصآننسبتمستقیمداشتهلذادربتنسبکبهخاطرپایینبودنوزنمخصوصایننوعبتنازمقا

اندتابااستفادهازموادافزودنیبهبتنسبکبتوانندخواصمکانیکیآنراباشد.بنابراینمحققانهموارهدرصددبودهبرخوردارمی

ترسیبشربهبهبودبخشند.باپیشرفتتکنولوژیودس

فناورینانوبهدلیلقابلیتهایویژهایکهپیشرویانسانقرارمیدهد،لزوماستفادهازآندرصنعتبتنبهشدتاحساس

الکتریکی، مکانیکی، وغیرعادی اندازهذرات،خصوصیاتجدید باکاهشدر استکه این نانو بهفناوری میشود.علتتوجه

[.1]گرددکهدرحالتعادیدستیابیبهاینویژگیهاممکننمیباشدمیمغناطیسیو...مشاهده

آوری فن این باشد. می پیشرفت و گسترش حال در روز به روز که است ساختمان علم در نوین مباحث از یکی سازی سبک

اجرا. های روش سازی بهینه و جدید مصالح ساخت نوین های تکنیک از استفاده با ساختمان شده تمام وزن کاهش از عبارتست

 داده کاهش را زلزله مانند طبیعی حوادث از ناشی های زیان انرژی، و زمان درهزینه جویی صرفه بر عالوه ساختمان وزن کاهش

 ضروری زلزلهامری برابر در ساختمانها سازی مقاوم و سازی رساند.سبک می حداقل به را ساختمان زیاد وزن از ناشی صدمات و
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 جدید مصالح و ها سیستم با آشنایی و کشور مهندسی جامعه در تخصصی و علمی سطح ارتقاء راستا این در و رود می شمار به

 در ساختمانها اجرای زیاد هزینه یا و اجرا طوالنی زمان نظیر مشکالتی حل دیگر سوی از باشد. می ناپذیر امریاجتناب ساختمانی

 کاهش وزن، کاهش جهت جدید ساختمانی مصالح و نوین های روش از استفاده راهکارهایگسترش ارائه نیازمند مسکن بخش

 کشور در مسکن تولید افزایش ساخت، سازی بهینه موجب خود نوبه به امر باشد.این می اجرا هزینه کاهش نهایتاً و ساخت زمان

 زلزله برابر در ساختمان بر وارد کاهشنیروی به توجه با سازی سبک امر بود.ضرورت خواهد اجرا در مطلوبتر شرایط به رسیدن و

 موجود نامههای آئین اکثر براساس  پایه برشی زلزلهونیروی در ساختمان بر وارد نیروی کاهش روشهای از یکی گردد،می تبیین

 اماکنمسکونی ساخت است خیزی زلزله کشور ایران اینکه به توجه با.باشد می سازه وزن کاهش زلزله، 4000 استاندارد ازجمله

درصدهایباتوانمندسبکبتنساختبررسیشود.باتوجهبهمطالبگفتهشدهبه پذیرفته اصل یک عنوان به باید سبک مصالح با

 [.1]سیلیسپرداختهمیشودومیکرومختلفپومیس

 

 بیان مساله

میانایندرشود،میافزودهآنازاستفادهبرروزبهروزکهاستعمرانمهندسیدرشدهشناختهمصالحترینپرمصرفازیکیبتن

وساختگسترشبهروروندبادیگرسویازوساختمانیترپیچیدههایسیستمپیدایشوتکنولوژیوعلمپیشرفتباسو،یکاز

هایبتنانواع.باشدمیمحسوسبسیاربیشتر،کارآییباجدیدترساختمانیمصالحبکارگیریبهنیازکالن،سطحدرعمرانیهایساز

نیزوحملوتولیدکمترهایهزینهحرارتی،عایقوزن،سبکینظیرمناسبیخواصداشتنبااندتوانستهایسازهوایغیرسازهسبک

بتنباتنیدهپیشوساختهپیشقطعاتتولید.باشندداشتهساختمانصنعتدرایویژهجایگاهزلزلهنیروهایبرابردرکافیمقاومت

مقاومتباکسبکهاستبتنیایسازهسبکبتن.نمایدایفارامهمینقشساختمانشدنصنعتیدراستتوانستهنیزسبک

.گیردقراراستفادهموردساختمانبربارقسمتدرتوانمینامهآیینطبقالزمفشاری

ازآزادهوایدرشدهخشکمخصوصوزنوآنروزه40فشاریمقاومتکهاستبتنی،سبکهایسنگدانهباایسازهبتن"

 ASTMمطابق.استشدهمحدودمترمیلی20بهسبکهایسنگدانهاندازهوحداکثر"نباشدبیشترمکعبمتربرکیلوگرم1850

C-330،مکعبمتربرکیلوگرم880و1120ترتیببهدانهدرشتوریزدانهسبکسنگیمصالحخشکمخصوصوزنحداکثر

ساختهبتندرموجودهایسنگدانهخواصوآورزیانموادبندی،دانهماننددیگریمشخصاتهمچنیننامه،آیینایندراست

.استشدهارائهسنگدانهحاویبتندوامشدن،خشکازناشیشدگیجمعمخصوص،وزنمقاومت،نظیرشده،

.میشونددیدهنیزایقهوهیاکمرنگزردصورتی،رنگهایبهمواقعگاهیامااستروشنخاکستریبهمایلسفیدسنگپومیس،

آمدهبوجودهایحبابازناشیانبساطباهمراهآنهاشدنسردآهستهوآتشفشانیخاکسترهایشدنانباشتهاثردرسنگاین

حرارتی،وصوتیعایقمانندمتفاوتیکاربردهایداراینیزپومیسحاویسبکبتن.آیدمیبوجودآن،درموجودگازهایتوسط

.میباشدساختمانیهایبلوکوساختهپیشپانلهایسقفها،درکاربردبرایسوزیآتشبرابردرمقاومبتن

مقاومتبودنداراعلتبهآنازها،ستونوتیرهاها،سقفدراجراءقابلیتبرعالوهکهاستبتنیای،سازهسبکبتنحقیقتدر

خصوصیاتسایروبودهکمتراینامهآیینحدازآنمخصوصوزنضمندر.کرداستفادهسازهاصلیبتنعنوانبهمناسبفشاری

بودنکم.استشدهمطرحزلزلهنیرویکاهشآنتبعبهوساختمانوزنکاهشمنظوربهسبکبتنایدهباشد،داشتهرامهندسی

رویبرایگستردهتحقیقاتامروزهلذا.باشدمیهابتننوعاینکاربرددامنهنمودنمحدوددرمهمیعاملسبکبتنمقاومت
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ازمتراکم،خودسبکبتنساختجهتتحقیقایندر.گیردمیانجامایسازهفشاریمقاومتباسبکیهابتنساختچگونگی

شد.خواهداستفادهپومیسسبکهایسنگدانه

 اهمیت موضوع تحقیق و  دالیل انتخاب آن: 

سبکهایبتنانواع.استنمودهایجادساختمانصنعتدرعظیمیتحولمقاوم،حالعیندروسبکمصالحتولیدوسازیسبک

نیزوحملوتولیدکمترهایهزینهحرارتی،عایقوزن،سبکینظیرمناسبیخواصداشتنبااندتوانستهایسازهوایغیرسازه

بتنباتنیدهپیشوساختهپیشقطعاتتولید.باشندداشتهساختمانصنعتدرایویژهجایگاهزلزلهنیروهایبرابردرکافیمقاومت

ومقاومتیکششی،وفشاریخواصپژوهشایندرنماید،ایفارامهمینقشساختمانشدنصنعتیدراستتوانستهنیزسبک

سبکبتنایدهایران،خیززلزلهکشوربرایایسازهسبکهایبتناهمیتبهتوجهبا.گرفتخواهدقراربحثموردهابتنایندوام

 .استشدهمطرحزلزلهنیرویکاهشآنتبعبهوساختمانوزنکاهشمنظوربهپومیسسنگدانهحاوی

 

 های تحقیق:  هدف

آزمایشگاهی،اهدافزیرموردبررسیقرارمیگیرد کارهای سری یک انجام با اینتحقیق در

 بررسیدرصدبهینهسنگدانهپومیسدرساختبتنسبک-1

 بررسیمقاومتفشاریبتنسبکحاویسنگدانهپومیس-2

بتنسبکحاویسنگدانهپومیسکششیبررسیمقاومت -3

 بررسیدرصدهایمختلفمیکروسیلیسهمراهبابتنهایسبگدانهپومیسدرمقاومتفشاری -4

مقاومتکششیدرپومیسسبگدانههایبتنباهمراهسیلیسمیکرومختلفدرصدهایبررسی -5

 

 های تحقیق  سواالت یا فرضیه

 مختلف،ثابتدرنظرگرفتهمیشود.جنسمصالحمورداستفادهدرمخلوطهای-1

 توزیعسنگدانهسبکپومیسدربتن،یکنواختدرنظرگرفتهمیشود.-2

مقاومتودوامباشد.بتنبهگونهایتولیدمیشودکهحتیاالمکاناقتصادیودارایحداقلخواصالزم،بخصوصکارایی،-3



 

 روش تحقیق: 

هاپوزوالنهایپومیساختالطموردبررسیومقایسهقرارگرفتندکهدرتمامیطرحاختالطدراینتحقیقازچندیننوعطرح

درصدوزنسیمانجایگزین15و5/7درصدوزنسیمانمصرفیبا6،5،4،3،2،0فاکتورهایمتغیربودهوپومیسمصرفیبا

بودهومیزانروانکنندهنیزثابتدرنظر35/0ر(ثابتوبرابرمقداW/Cخواهندشد.درتمامیطرحهانسبتآببهسیمان)

بتنآوریعملشرایط.شودمیدادهقرارمکانیکیآزمایشموردهانمونهروزه40و7زمان2درآزمایش2هردرکه.گرفتهشد

ایندر.گرفتخواهدقراربررسیموردنمودارهاوجداولدرمختلفهاینمونهنتایجنهایتدر.شدخواهدرعایتکاملبصورت

سختحالتدرپومیسسنگدانهحاویسبکبتنشدهانجامهایآزمایشباشد،میحالتدودرشدهانجامهایآزمایش.پژوهش

کششیمیباشند.مقاومتوفشاریمقاومتکهشامل.شدهانجامخواهدشد
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خصوصیاتسبک،هایبتنمعایبومزایابررسیبهوبودهپومیسسنگدانهحاویسبکهایبتنبرمروریابتدانامهپایانایندر

اجراینحوهرفته،بکارمصالحخصوصیاتادامهدر.شدخواهدپرداختهشدهسختبتنخصوصیاتوآنهایآزمایشوتازهبتن

آزمایشازحاصلنتایحتحلیلوبررسیبهسپسوشدخواهدارائهموجودهایاختالططرحوهابتنرویبرگرفتهصورتآزمایشات

راستایدرتحقیقاتادامهبارابطهدرپیشنهاداتیومطالعهاینازآمدهبدستکلینتایجنهایتدروشدخواهدپرداختهمختلفهای

سانتیمترواستانداردهای15×15×15شایانذکراستکهبرایبررسیمقاومتفشاریازقالبهای.شدخواهدمطرححاضرتحقیق

مربوطبهآزمایشاستوانهایاستفتدهشدهاستوبرایبررسیمقاومتکششیازآزمایشبرزیلییاهمانمقاومتکششیغیرمستقیم

شود.استفادهمی(ASTMC293-79)طبقاستاندارد

:وری اطالعاتروش گردآ

ابزارمشاهدهوآزمونبهرهگرفتهخواهدای،بهرهگیریازآزمایشاتمختلفودراینپژوهشازمقاالتمعتبر،مطالعاتکتابخانه

ها،ازاهمیتویژهایبرخورداراست.نظربهاینکهدرکشورماتاباتوجهبهزلزلهخیزبودنایران،مسئلهسبکسازیساختمانشد.

کنونتحقیقاتجدیدراینموردصورتنگرفتهاست،برآنشدهاستتاموضوعپایاننامهرابهاینموضوعاختصاصدادهشود.

ناگوندربتنومحصوالتسیمانیدرسالهایاخیرموردتوجهویژهیمحققینمختلفقرارگرفتهاست.دراستفادهازافزودنیهایگو

.باتوجهبهاینکهتحقیقاتانجامخواهدشدبررسیخواصفشاریوکششیبتنسبکحاویسنگدانهپومیستحقیقحاضرتأثیر

دربتنسبکحاویسنگدانهپومیسفتهلذاتحقیقدرمورداستفادهاززیادیدرزمینهاضافهکردنموادافزودنیدربتنانجامگر

بتنکمترموردتوجهبودهاستولیمیتوانازنتایجوروشهایمحققینپیشینبرایبررسیبتنهایساختهشدهدرآزمایشگاه

اطالعاتالزمبرایبررسینتایجآزمایشگاهیزلذاسعیمیشودبااستفادهازفرضیاتاینمقاالتوهمچنیناستفادهااستفادهنمود.

 رابدستآورد.بتنبهترایننوع

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات: -

میسبکبتنساختدرآنبهینهدرصدوپومیسسنگدانهحاویسبکبتنکششیوفشاریخواصبررسیهدفباحاضرتحقیق

پس.گیرندمیقرارآبحوضچهدرسپسوشدهنگهداریمرطوبپارچهدرساختازپسروزدومدتبههانمونهتمامی.پردازد

آیینضوابططبقوگیریمیانگینهانمونهایننتایجوشدهآزمایششدهتعیینهایروشتحتهانمونهروز40و7گذشتاز

درآنبهینهدرصدبراینهایتدر.شودمیگذاشتهکناربررسینتایجازوشدهجدامحدودهازخارجهاینمونهنهممبحثنامه

آزمایشگاهیصورتبهتحلیلتجزیهروشکلیطوربه.شودمیگزارشکششیوفشاریخواصافزایشمیزانسبکبتنساخت

.شودمیپرداختهنتایجبررسیبهآماریافزارهاینرمبابوده

 آزمایش مقاومت فشاری 

ایشود،بهخاطراینکهآزمایشسادهترینآزمایشیاستکهبررویبتنسختشدهانجاممیآزمایشمقاومتفشاریمعمول

باشد.بتنبامقاومتمعمولیبرایانجاماستوبسیاریازخواصوویژگیهایمطلوببتنتقریباًبهمقاومتفشاریآنمرتبطمی

رود.ایدرصنعتساختمانبرایانواعساختوسازهابکارمی،بطورگسترده2kg/cm300تا100درمحدودهمقاومتفشاریاز

ازسبکدانه استفاده با همچنین تولید، اصالحشده وروشهای اجزا اختالط نسبت مناسب انتخاب معمولبا انواع و مناسب های

آزمایشمقاومتتولیدکرد.2Kg/cm700تا300درمحدودهبامقاومتفشاریباالتوانبتنسبکسیمانهایتجاریدربازار،می

نمونه روی بر شده سخت بتن مکعبیفشاری ظرفیت15×15×15های با فشاری آزمایش دستگاه با KN2000 سانتیمتری،
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(TEKNO test-Italy)باسرعت
KN

S
هایفشاریوکششیغیرانجامشدهاست.دستگاهآزمایشمقاومتACI C330مطابق5/2 

بیانشدهاست.ASTM C39نشاندادهشدهاست.روشانجامآزمایشمقاومتفشاریدراستاندارد1-4مستقیمدرشکل

اند.مقایسههمبدینهایجداگانه(رسمشدههاباتوجهبهتغییردرمقدارپومیسومیکروسیلیس)ردیفنمودارطرحاختالط

هایهرردیفبهطورجداگانهنتایجبررسیشدهوسپسدرپایانتوضیحاتکلیدرموردصورتاستکهابتدابرایطرحاختالط

نمودار و اشکال در است. آمده فشاری مقاومت آزمایشهای بالنتایج که شدههایی آورده نتایج از بعد وفاصله پومیس تأثیر اند

هاتأثیرپومیسومیکروسیلیسهابحثشدهاستودرقسمتپایانیهربخشودربررسیکلینمودارلیسبررویمقاومتمیکروسی

بصورتمشترکوکلیبحثشدهاست.

 ( 4و 3و2های حاوی پومیس )آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختالط

درصدوزنسیمانجایگزینسیمانشدهکهاینطرح6و2،4دراینسریازطرحها،پومیسسیلیسمصرفیبادرصدهای

هایمصرفیباشدمقایسهمیشود.میزانمصالحوافزودنیکهفاقدپومیسومیکروسیلیسمی1هانسبتبهطرحاختالطاختالط

ارائهشدهاست.1-4مقاومتفشاریاینطرحاختالطدرجدولآمدهاستکهنتایجآزمایش10–3درجدول

4و3و2و0هایحاویپومیس)بهترتیبنتایجآزمایشمقاومتفشاریودرصدافزایشمقاومتفشارینمونه3-4و2-4شکلهای

مقاومتفشارینمونههایحاویپومیسدهد.بررسیروزهنشانمی40درصدپومیس(بانمونهفاقدپومیسرادرسنین6و5و

درصد4افزایشپومیستا2–4هایفشاریدچارتغییرمیشود.باتوجهبهشکلدهدکهباافزودنپومیسمقاومتنشانمی

درصد،مقاومت4شود.باافزایشپومیسبیشترازروزهنسبتبهنمونهشاهدمی40و7موجبافزایشنسبیدرمقاومتفشاری

هایفشاریکاهشیابد.علتدرصدپومیس،مقاومت4هایباالترازروددرنسبتیابد.انتظارمیاریباشیببیشتریتنزلمیفش

اینرفتارایناستکهوقتیمقدارپومیسدربتنازحدمعینیافزایشیابدبهدلیلشدتواکنشپوزوالنیپومیسباکمبودآب

استفادهازفوقروانکنندهتادرصدهایمعینیازپومیسایننقیضهراجبرانمیکند،اماباتوجهدرطرحاختالطمواجهشدهکه

بهمحدودیتاستفادهازفوقروانکنندهدردرصدهایباالترپومیساینمعضلهمچنانوجودداردکهدرنتیجهدربتنمقداری

مقاومتفشاری مقادیر ایجادمیشودکهدراثرآن روانکاهشمیتخلخل میزانفوق اینکه بهخاطر همهطرحیابد. کنندهدر

گذارد.نکتهدیگریبایدبههاثابتاستکاهشاسالمپ،ناشیازافزایشپومیسنیزرویکاهشمقاومتفشاریتأثیرمیاختالط

قاومتفشاریایجادکردهاستکهپومیسبهبتندرکوتاهمدتافزایشقابلمالحظهایدرمآنتوجهکردایناستکهافزودن

پومیسدرواکنشپذیریبااجزایمخلوطبتناست.پومیسدرواکنشباهیدرواکسیدکلسیمناشیحاکیازسرعتبسیارباالی

ازهیدراسیونسیمانتولیدسیلیکاتکلسیمهیدراتهمیکندکهاینمادهبسیارسفتوسختمیباشدوعاملاصلیمقاومتبتن

گذارد،بنابراینتوصیهشدترویخواصمکانیکیبتنتأثیرمیهایمختلفبارگذاریبهبرابرفشارهایواردهمیباشد.سرعتدر

میشوداینامربطورکاملکنترلشود.
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.نتایجآزمایشمقاومتفشاریبرایطرحاختالطهایحاویپومیس1جدول

 درصدپومیس

(MPa)  مقاومتفشاری 

 روزه40 روزه7

0 22.13 29.73 

2 40.96 35.52 

4 32.40 39.44 

5 32.43 37.24 

6 32.41 36.72 





 

 .روندتغییراتمقاومتفشاریباافزایشدرصدپومیس1شکل
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.درصدافزایشمقاومتفشاریباافزایشپومیسنسبتبهنمونهشاهد2شکل
 

 ( 12تا  7های حاوی اختالط با پومیس )اختالطآزمایش مقاومت فشاری برای طرح 

اضافهشدهاست.میزانمصالحو6و5هایشمارهبهطرحاختالطپومیسدرصد6و4و2ها،دراینردیفطرحاختالط

3-4ولآوردهشدهاست.نتایجآزمایشمقاومتفشاریبرایاینردیفطرحاختالطدرجد10-3هایمصرفیدرجدولافزودنی

5/7درصدپومیسبا4وm1n1درصدپومیسبانماد5/7درصدپومیسبا2آوردهشدهاست.الزمبهیادآوریاستاختالط

درصد6و4و2وبههمینترتیباختالطm1n3درصدپومیسبانماد5/7درصدپومیسبا6وm1n2درصدپومیسبانماد

 دررسمنمودارهابیانشدهاست.m2n3وm2n2وm2n1درصدپومیسبهترتیببا15پومیسبا



 

 





.نتایجآزمایشمقاومتفشاریبرایطرحاختالطهایحاویاختالطپومیس3جدول
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 شمارهطرحاختالط

 (Mpa)مقاومتفشاری

 روزه40 روزه7

5 24.48 38.37 

6 40.13 46.85 

7 35.59 43.24 

8 36.22 42.46 

9 34.17 43.46 

10 30.52 47.41 

11 29.66 43.45 

12 27.49 40.67 



درصدمیکرومقاومتفشاری5/7درصدبا2اختالطپومیستا5–4تواننتیجهگرفتباتوجهبهشکلدرموردمقاومتفشاریمی

باپومیس درصدپومیسباکاهشمقاومتهمراهمیشود،دلیلاینامرآناستکه2افزایشمییابدودردرصدهایباالتراز

داشتنسطحمخصوصبسیارزیادبهشدتواردواکنشپوزوالنیشدهکهدرنهایتبهکاهشکارآییبتنوایجادتخلخلدرآنمی

،6باشد.اینموضوعدرموردطرحاختالطهایشمارههرفعاینمشکلنیازمندافزودنمقداربیشترفوقروانکنندهمیانجامدک

شود،همچنیناثراختالطپومیسباپومیسدرروندافزایشمقاومتفشاریدرسنینپایینتربهوضوحدیدهمی12و10،11

45(5نسبتبهنمونهشاهد)طرحاختالطشماره7روزهدرطرحاختالطشماره7یبیشترنمایاناست،برایمثالمقاومتفشار

روزهنسبتبهنمونهشاهد)طرح40درصدافزایشنشانمیدهد،ایندرحالیاستکهبرایهمینطرحاختالطمقاومتفشاری

درصدافزایشنشانمیدهند.10و13(بهترتیب5اختالطشماره



مقاومتفشاریازابتداروندنزولیپومیسدرصد15هوضوحدیدهمیشودبااختالطدرصدهایمتفاوتپومیسباب6-4ازشکل

بهخودمیگیرد،لذابهنظرمیرسداختالطپومیسبادرصدهایباالیپومیسمقرونبهصرفهواقتصادینیستودراینپژوهشبر

درصدپومیسبهعنوانبهترینوبهینهترین5/7درصدپومیسبا2اختالطمبنایدادههایحاصلازسنجشمقاومتفشاری،

شود.معرفیمیپومیسحالتممکناختالطبا
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 .روندتغییراتمقاومتفشاریدراثراختالطباپومیس5شکل
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 .روندتغییراتمقاومتفشاریدراثراختالطباپومیس6شکل









 





 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

m2 m2n1 m2n2 m2n3

(M
P

a)
   

ي
شار

ت ف
وم

مقا

درصد پومیس15اختالط درصدهاي متفاوت  با 

روزه7

روزه28






132 | P a g e 

 

 

 غیر مستقیم آزمایش مقاومت کششی 

ایبتنیبهعنوانروشدقیقتعیینمقاومتکششیهایاستوانهنیمشدننمونهمقاومتکششیغیرمستقیمیامقاومتکششیدو

شود.روشتعیینمقاومتانجاممیACI 318-89مستقیممطابقشود.آزمایشمقاومتکششیغیرواقعیبتندرنظرگرفتهمی

بیانشدهاست.ASTM C496نیمشدندرکششیدو

برخینکاتمرتبطبااینآزمایشعبارتنداز:

سانتیمتر(بودهونحوهقالبگیریو20سانتیمتروارتفاع10)قطر20×10اندازهنمونههایآزمایشیاستوانهبهابعاد .1

مقاومتفشاریمی آزمایش های نمونه مانند آنها آوری همانعمل نیز آزمایش مقاومتباشد.دستگاه آزمایش دستگاه

باشدکهاگرنمونههادرفکدستگاهدچارگیرداریکاملنشدمیتوانازفک)پلیت(استفادهکرد.قبلازفشاریمی

 آزمایشودرهنگامبارگذاریبایدقطرنمونهاستوانهایمشخصگرددتابارگذاریدرراستایقطراعمالگردد.

ACI C330کیلونیوتندردقیقهمطابق80تهوبدوناعمالضربهباشد.سرعتاعمالباربارگذاریبایدبهصورتپیوس .2

 انتخابگردید.

 شود:هایآزمایشیبراساسرابطهزیرمحاسبهمیمقاومتکششیدونیمشدننمونه .3

(4-1)

 کهدرآن:

T(مقاومتکششیدونیمشدن=MPa)

Pحداکثرباراعمالینشاندادهشده=(بوسیلهدستگاهاعمالبارN)

l (طولنمونه=mm)

d(قطرنمونه=mm)



نزدیکترین .4 به مقاومتمحاسباتی بایستی مقاومتکششیدونیمشدن اینگزارشMPa05/0 درگزارش گردشود.

یکهدرهنگامهایمتر،بارنهاییبهکیلونیوتن،نسبتتخمینیدرشتدانههمچنینبایدشاملقطروطولنمونهبهمیلی

 ].57[آوریونوعشکستباشداند،سننمونه،سابقهعملآزمایششکسته
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 ( 4و 3و 2پومیس )های حاویآزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختالط

مقایسهمیشود.طرح مرجع اختالط باطرح اینحالت، و است اضافهشده بهمخلوط اختالط،پومیس اینحالتطرح در

مستقیمبرایمقایسهگردیدهاست.نتایجآزمایشمقاومتکششیغیر1ازاینردیفباطرحاختالط4و3و2هایشمارهاختالط

مشخصمیشودکهباافزودن4–4وجدول9–4هایردهشدهاست.باتوجهبهشکلآو4-4اینردیفطرحاختالطدرجدول

مشخصاستتادرصد9–4پومیس،مقاومتکششیغیرمستقیمافزایشمییابد،امااینافزایشمقاومتهمانطورکهازشکل

شودکهدرتمامهازپومیسمشاهدهمیمعینیازپومیسادامهداردکهدراینتحقیقباتوجهبهانتخابدرصدهایزوجاستفاد

درصدمقاومتکششیافزایشمییابد،بهایندلیلکهاوالًذراتپومیسباپرکردنفضاهایخالی4سنینباافزودنپومیستا

نافزوده،بتنکهاینفضاهادرمقیاسبسیارریزومیکروسکوپیمیباشندبابهحداقلرساندنتخلخلبتنبردواموپیوستگیبت

ثانیاًذراتپومیسباهیدروکسیدکلسیمآزادشدهناشیازعملیاتهیدراسیونسیمانباآببهشدتواکنشدادهوژلسیلیکات

(تولیدمیکندکهاینمادههمباسنگدانههاچسبندگیبسیارزیادداشتهوهمنقشسختکنندگیC-S-Hکلسیمهیدراتهشده)

درصدهایباالبامصرفبیشترپومیسبهدلیلواکنشپذیریبسیارزیادپومیسبهشدتباکمبودآبمواجهبتنرادارد،امادر

شودکهویبرهبتنمشکلشدهوتخلخلوتردیبتنرابههمراهدارد.می



 با کند، می استفاده سیمان هیدراتاسیون جانبی محصوالت از سیلیسیپومیسسیلیس هایافزودنی اینکه به توجه باهمچنین

سخت سیمان فازهای کننده جدا ماده یک عنوان به مواد این و یافته کاهشها نمونه مقاومت روندافزایش مواد این مصرف افزایش

درصدباکاهششدیدوافتناگهانیمقاومتکششی4بههمیندلیلدراینتحقیقدردرصدهایباالتراز.میکنند عمل شده

واضحاستکهافزایشمقاومتدردرصدهایپایینپومیسباشیبتندتریهمراه9–4شویم.همچنینباتوجهبهشکلمواجهمی

استوباافزایشبیشتردرصدپومیساینافزایشمقاومتباشیبکمتریاتفاقمیافتد،هرچنددردرصدهایباالیپومیسافت

ندهتاحدیکنترلکرداماباتوجهبهمحدودیتاستفادهازفوقروانکنندهاینمقاومترامیتوانبامصرفبیشترفوقروانکن

نقیضهدردرصدهایباالیپومیسهمچنانباقیاست.استفادهازدرصدهایباالیپومیسهمازنظراقتصادیمقرونبهصرفهنیست

درصدهایباالیپومیسدرطرحاختالطهایبتنتوصیهوهمازنظراجراییمشکالتعدیدهایبههمراهدارد،بنابرایناستفادهاز

نمیشود.
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هایحاویپومیسمستقیمبرایطرحاختالط.نتایجآزمایشمقاومتکششیغیر4جدول

 درصدپومیس

(MPa)  مقاومتکششی 

 روزه40 روزه7

0 1.51 1.95 

2 1.99 2.31 

3 2.11 2.58 

4 2.24 2.83 

5 2.45 2.20 

6 2.22 2.62 

.روندتغییراتمقاومتکششیبادرصدپومیس7شکل

 

 

 ( 6و 5های حاوی میكروسیلیس )آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختالط

طرح.میکروسیلیسبهمخلوطاضافهشدهاستواینحالت،باطرحاختالطمرجعمقایسهمیشود دراینحالتطرحاختالط،

مستقیمبرایاینمقایسهگردیدهاست.نتایجآزمایشمقاومتکششیغیر1ازاینردیفباطرحاختالط6و5هایشمارهاختالط

شودکهافزودنمیکروسیلیسمشخصمی5–4وجدول10–4آوردهشدهاست.باتوجهبهشکل5-4ردیفطرحاختالطدرجدول
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توجهنیستودردرازمدتبهوضوحدیدهد،امااینافزایشمقاومتدرکوتاهمدتزیادقابلباعثافزایشمقاومتکششیمیشو

میشود؛زیرافعالیتپوزوالنیوسرعتواکنشمیکروسیلیسدرمقایسهباپومیسبهخاطرسطحمخصوصکمترمیکروسیلیس

نسبتبهپومیسبسیارپاییناست.

روزهموردآزمایشقرارگرفتندبا7شودنمودارتغییراتمقاومتکششیبراینمونههاییکهدیدهمی10–4همانطورکهازشکل

روزهتستشده40شیبمالیمیهمراهاست،یعنیآهنگافزایشمقاومتکششیپاییناستاماایننموداربراینمونههاییکه

7گذشتزمانافزایشمییابد.برایمثالمقاومتکششیاندباشیبتندتریهمراهاست،یعنیآهنگافزایشمقاومتکششیبا

5/7استدرحالیکهاینمقداربراینمونهحاویMPa99/1برابر4–4درصدپومیسباتوجهبهجدول2روزهبراینمونهحاوی

بتندرکوتاهمدتاستکهنشانازتأثیرخیلیزیادپومیسبرخواصمکانیکیMPa 64/1روزبرابر7درصدمیکروسیلیسدر

است،زیراذراتپومیسبهخاطرداشتنسطحمخصوصبسیارزیادباهیدروکسیدکلسیمآزادشدهناشیازعملیاتهیدراسیون

(تولیدمیکندکهعاملاصلیاستحکامبتنوC-S-Hسیمانباآببهشدتواکنشدادهوژلسیلیکاتکلسیمهیدراتهشده)

ههاست.درحالیکههمینواکنشدرموردمیکروسیلیسهمصادقمیباشدامادربلندمدتاینامرچسبندگیآنباسنگدان

اتفاقمیافتد.بنابراینمزیتعمدهاستفادهازپومیسدربتننسبتبهمیکروسیلیسدستیابیبهخواصمطلوبوموردنظردر

کوتاهمدتاست.





هایحاویمیکروسیلیسمستقیمبرایطرحاختالطکششیغیر.نتایجآزمایشمقاومت5جدول

(MPa)  مقاومتکششی 

 شمارهطرحاختالط
 روزه7 روزه40 

 1.95 1.51 1 

 2.29 1.64 2 

 2.58 1.76 3 
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.روندتغییرمقاومتکششیبادرصدمیکروسیلیس8شکل

 

 (  12تا  7حاوی اختالط پومیس با میكروسیلیس )های آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختالط

هایبهطرحاختالطn3وn2وn1درصدپومیسسیلیسبهترتیبباعالمتنمادین6و4و2ها،دراینردیفطرحاختالط

آورده10-3جدولهایمصرفیدر(میکروسیلیساضافهشدهاست.میزانمصالحوافزودنیm2)15(وm1)5/7با6و5شماره

آوردهشدهاست.5-4شدهاست.نتایجآزمایشمقاومتکششیبرایاینردیفطرحاختالطدرجدول

درصدمیکروسیلیسباعثافزایشمقاومتکششی5/7شودکهاختالطپومیسبامعلوممی11–4وشکل5–4باتوجهبهجدول

نگرشدبسیارمناسبیبرخورداراستکهحاکیازسرعتبسیاریزیادپومیسمیشود،بهخصوصدرسنیناولیهاینافزایشازآه

روزهازشیبتندترینسبت7درواکنشباهیدروکسیدکلسیممیباشدکهازنمودارهاهممشخصاست.شیبنموداربرایدوره

تاهمدتمیتواندمارابهخواصمطلوببتنروزهبرخورداراست،بنابرایناختالطپومیسبامیکروسیلیسدرکو90و40بهدوره

درکوتاهترینزمانممکنبرساند،همچنینباافزایشدرصدپومیسروندافزایشمقاومتکششیسرعتکمتریبهخودمیگیرد.

أثیرگذاردرصدپومیسبامیکروسیلیسچندانبرروندرشدمقاومتکششیت6بنابرینبهنظرمیرسداختالطدرصدهایباالتراز

نیستوحتیبهخاطرشدتواکنشپومیسودرنتیجهآنخشکوگلولهایشدنمخلوطبتنمیتوانپیشبینیکردنهنتها

مقاومتافزایشنخواهدداشتبلکهروندکاهشیبخودخواهدگرفت.

1.51
1.64

1.76
1.95

2.29

2.58

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 7.5 15

ي  
شش

ت ك
وم

مقا
M

P
a

درصد میكروسیلیس

روزه 7

روزه 28






137 | P a g e 

 

 

افزایشمقاومتکششینمیدرصدمیکروسیلیسنهنتهاباعث15مشخصاستکهاختالطپومیسبا10–4باتوجهبهشکل

شودبلکهباعثکاهشآنهممیشود،زیراهنگاماختالطبتنبهشدتباکمبودآبوخشکشدنآنمواجهمیشویمکهاستفاده

ازفوقروانکنندههمنمیتوانداینمشکلراهموارسازد،چراکهمامجازبهاستفادهازحدمشخصیازفوقروانکنندههستیم،

 ایناختالطدرصدهایباالیپومیسومیکروسیلیسباهمدرعملغیرممکنوبسیارمشکلاستوبایدپرهیزشود.بنابر

درصدپومیسحاصل6درصدمیکروسیلیسبا5/7دیدهمیشودباالترینمقاومتکششیبهازایاختالط10-4و9-4ازشکلهای

میشود.



رایطرحاختالطهایحاویاختالطپومیسبامیکروسیلیس.نتایجآزمایشمقاومتکششیب6جدول

 شمارهطرحاختالط

 (MPa)مقاومتکششی

 روزه40 روزه7

5 1.64 2.29 

6 1.76 2.58 

7 2.11 2.43 

8 2.36 2.82 

9 2.59 3.03 

10 1.81 2.44 

11 1.74 2.73 

12 1.89 2.76 
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افزودنپومیسبهمیکروسیلیس.روندتغییراتمقاومتکششیبا9شکل
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 .روندتغییراتمقاومتکششیباافزودنپومیسبهمیکروسیلیس10شکل



 نتیجه گیری 

ئپرداختهبررسیخواصفشاریوکششیبتنسبکحاویسنگدانهپومیسودرصدبهینهآندرساختبتنسبکتحقیقحاضربه

است.دراینراستاخواصمختلفبتنسبکدرسهگاممتفاوتموردارزیابیومقایسهقرارگرفت؛نخستاثرپومیسبرخواص

مکانیکیبتنسبکبررسیشد،درادامهاثرمیکروسیلیسبرخواصبتنسبکموردبحثوبررسیقرارگرفتونهایتاًدرگامسوم

می با پومیس اختالط حاویاثر و پومیس فاقد های نمونه خواص با و آزمایش مورد سبک بتن متفاوت خواص بر کروسیلیس

میکروسیلیسمقایسهگردید.

ازبررسیاطالعاتحاصلازآزمایشاتمقاومتفشاری،مقاومتکششی،نتایجزیربدستآمد:

به اولپژوهشکه هدف نتایج بهینهسنگدانهپومیسدرباتوجه معیارپرداختهشد.ساختبتنسبکبررسیدرصد آنجاکه از

درصدپومیسبهطرحاختالطبصورتجایگزینسیمان4انتخابطرحبهینهاختالطبتنمقاومتفشاریبتنمیباشد،لذاافزودن
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طرحبهینهکهباالترینمقاومتفشاریرامیدهد،بهعنوانطرحبهینهمعرفیمیشوددرصورتاختالطپومیسبامیکروسیلیس

 درصدمیکروسیلیسپیشنهادمیشود.5/7درصدپومیسبا2بصورتاختالط

مقاومتفشاریبتنپرداخته شد. بررسیمقاومتفشاریبتنسبکحاویسنگدانهپومیسباتوجهنتایجهدفدومپژوهشکهبه

کاهشیافت،درعینحالرشدمقاومتفشاریدرصدروندصعودیپیداکردودردرصدهایباالترپومیس4باافزایشپومیستا

 روزناچیزمیباشد.40وکششیدرنمونههایحاویپومیسدرسنینباالی

مقاومتکششیبتنپرداخته شد. بررسیمقاومتفشاریبتنسبکحاویسنگدانهپومیسباتوجهنتایجهدفسومپژوهشکهبه

درصدروندصعودیپیداکردودردرصدهایباالترپومیسکاهشیافت،درعینحالرشدمقاومتفشاری4باافزایشپومیستا

روزناچیزمیباشد.40وکششیدرنمونههایحاویپومیسدرسنینباالی

سیلیسهمراهبابتنهایسبگدانهپومیسدرمقاومتبررسیدرصدهایمختلفمیکروباتوجهنتایجهدفچهارمپژوهشکهبه

درصد5/7درصدپومیسبا2همراهکردنپومیسبامیکروسیلیسدرطرحاختالطنشاندادبهازایاختالطفشاریپرداختهشد.

هایحاوی نمونه به مقاومتفشارینسبت اختالطدرصدها5/7میکروسیلیس و مییابد افزایش میکروسیلیس باالتردرصد ی

اثرافزایشیاختالطپومیسبامیکروسیلیسدرروندکسبمقاومتپومیسبامیکروسیلیسموجبکاهشمقاومتفشاریگردید.

توجهاست،لذااختالطپومیسبامیکروسیلیسجهتدستیابیبهمقاومتباالدرحداقلزمانفشاریدرسنیناولیهبسیارقابل

 واندبرروندپیشرفتپروژهوهزینههایناشیازمسئلهزمانبسیارموثرباشد.ممکندراجرایپروژههامیت

مقاومتدرپومیسسبگدانههایبتنباهمراهسیلیسمیکرومختلفدرصدهایبررسیباتوجهنتایجهدفپنجمپژوهشکهبه

درصدموجب6درصدمیکروسیلیسباپومیستا5/7اختالطپومیسبامیکروسیلیسنشاندادهمراهکردنکششیپرداختهشد.

درصدمیکروسیلیستأثیرچندانیدرمقاومتکششی15گردد.اختالطدرصدهایمتفاوتپومیسباافزایشمقاومتکششیمی

باعثافزایشمقاومتفشاریوکششیگردید،ضمناًرشدنداشت.افزودنمیکروسیلیسبهطرحاختالطبصورتجایگزینسیمان

مقاومتکششیوفشاریدرنمونههایحاویمیکروسیلیسدرسنیناولیهقابلمالحظهنبودوباگذشتزماندربلندمدتتأثیر

تکاهشمیابد.مضاعفداشت.درعینحالدردرصدهایباالترمیکروسیلیسنسبتبهدرصدهایپایینآنآهنگافزایشمقاوم
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استفادهRBFبینیاثراتتواممتغیرهایزمانپاششودرصداختالطسوختهاازشبکهعصبیمصنوعی

 = RMSEپیشبینیهایقابلقبولی)RBFشد.نتایجاینتحقیقنشاندادکهشبکهعصبیمصنوعی

𝑅2و0.01 = (ازروندتغییراتخروجیهاداشتهاست.همچنینبهکمکسطحپاسخشبکهعصبی0.99

های بهینهدرسرعت اختالطسوخت درصد پاششو براساسزمان را موتور کارکرد مدل میتوان مصنوعی
مختلفبیاننمود.
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 مقدمه 

یاگستردهدرشرایطمختلفباعثشدهتامطالعاتهاآنیریکارگبهموتورهایدیزلکاربردهایمختلفیدرصنعتوکشاورزیدارند.توسعه

لبررویایندستهازموتورهاانجامشود.موتورهایاحتراقداخلیانرژیشیمیاییسوختراتبدیلبهانرژیمکانیکیکنند.موتورهایاشتعا

.پیچیدگیپدیدهخوددهندیمیراانجامانرژتراکمیآندستهازموتورهایاحتراقداخلیهستندکهبهکمکپدیدهخوداشتعالیتبدیل

موردتوجهلیوهمچنینمعضالتانتشارآالیندگیموجبشدهتاکارکردموتورهایدیزلدرقالبپارامترهایعملکردیوانتشارآالیندگیاشتعا

برعملکردوانتشارآالیندگیموتورهایدیزلدرشرایطمختلفهاآنیمتنوعوبررسیاثرهاسوخت.امکاناستفادهاز[1]محققینقرارگیرد

یگازیهاسوختبهتوانیمیجایگزینهاسوختازجملهیکاهشآالیندگیایندستهازموتورهامطرحاست.هاروشیکیازنوانعبهکاری،

یگازیهاسوختازجملهاست.مؤثرکاهشآالیندگیدرباالبردنپارامترهایعملکردیوسوزدوگانهاستفادهازموتورهایدیزل.[2]اشارهنمود

T
-1

3
8
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دیزل استفادهدرموتورهای قابلیت فشردهسوزدوگانهکه احتراقسوخت95راداراستگاز اثرات درکارکردموتوردیزلCNGاست.مطالعه

 .[3]یپایهفسیلیداردهاسوختنشاندادهاستکهقابلیتجایگزینیمناسبیباسوزدوگانه

اثرگذاراست.ازطرفیپارامترهایمختلفیوجودداردکهسوزدوگانهشرایطمختلفکاریبررویعملکردوانتشارآالیندگیموتورهایدیزل

تحت را تراکمی اشتعال دیزلدهدیمقرارریتأثکارکردموتورهای برایموتور ارائهمدلکارکردیمناسب ازریگبهرهنیازمندسوزدوگانه. ی

ارامترهایمختلفموتورهایاشتعالتراکمیاستفادهپزمانهمیریاضیکهدرمطالعهاثرهاروشازجملهیریاضیاست.سازمدلیهاروش

برکیفیتخودهاسوختپارامترهایپاششودرصداختالطسوزدوگانهدرموتورهایدیزل.[4]،الگوهایشبکهعصبیمصنوعیاستشودیم

.نتایجمطالعاتآزمایشگاهینشاندادهشودیماشتعالیاثرگذاراست.همچنینسرعتوبارگذاریموتورنیزجزءشرایطکاریموتورمحسوب

عصبیمصنوعی شبکه از استفاده بهینهکارکردموتوردیزلنیبشیپدر96پرسپترونهیچندالاستکه مختلفسوزدوگانهیمدل درشرایط

وزمانپاششاثرگذاربودهاستوتوانستهکمینهمقادیرآالیندگیرادربرآورد97سرعت،بارگذاری،درصداختالط،برگشتگازهایخروجی

.[5,6]کند

دوروشBRوLMیحلهاتمیالگوریشبکهعصبیمصنوعیاثرگذاراست.نیبشیپیالیهمخفیدردقتهانورونتعیینالگوریتمحلوتعداد

یپارامترهایترمودینامیکیونیبشیپیتعدادنورونوانتخابالگوریتمحلدرسازنهیبهیدرشبکهعصبیمصنوعیاست.نیبشیپبرآوردو

یپارامترهایعملکردیوآالیندگیموتورهاینیبشیپدرRBFوMLPیشبکهعصبیریکارگبه.[7,8]عملکردیموتورحائزاهمیتاست

استسوزدوگانهدیزل افزایشمؤلفهینیبشیپ.درصدخطای[9]مرسوم و ورودی تعدادکممتغیرهای برآوردمدلاست. قابلیت اصلیدر

%98%دربرآوردپارامترهایعملکردیوباالی96یباالینیبشیپ.دقتکندیمیمتغیرهارادشوارسازمدلپارامترهایخروجیموتوردیزل،

.[10,11]کندیمریپذهیتوجیاشتعالتراکمیموتورهایرفتارسازمدلیپارامترهایآالیندگی،استفادهازشبکهعصبیراجهتنیبشیپدر

وهاافزونهدرهنگامتزریق98یرفتارموتورهایاشتعالتراکمیمخلوطهمگننیبشیپیوسازمدلمنظوربهاستفادهازشبکهعصبیمصنوعی

یبهینهکارکردمختلفموتوردیزلراشناساییهامحدودهیرفتارموتوردیزلبهکمکسطحپاسخشبکهعصبی،توانستهسازنهیبههمچنین

.[11,12]شودیمموتوراستفاده99یسیستمکنترلالکترونیککربندیپنمودهکهازآنبرای

متغیرهایورودیبهرهدرعنوانبه،نتایجآزمایشگاهیرااندنمودهازشبکهعصبیاستفادهیرفتارموتوردیزلنیبشیپاغلبمطالعاتیکهجهت

یمطالعهآزمایشگاهیدرهاروشجهتکالیبراسیونیکایکحسگرهاباعثشدهتاهاشیآزما.هزینهزایی،صرفوقتزیادوتکراراندگرفتهنظر

ی،باحداقلنتایجآزمایشگاهیشرایطیسازهیشبیکامپیوتریوهاروشبهکمکاندداشتهشود.مطالعاتجدیدسعیفرساطاقتموتوردیزل

یعددیصورتگیرد.مطالعهعددیآالیندگیموتوردیزلدرهنگامسازهیشبفراهمکنندتامطالعاتگستردهبررویرفتارموتوربهکمک

یشرایطسازمدلمنظوربهوسپساستفادهازشبکهعصبیمصنوعی100یهپتانبهکمکروشدینامیکسیاالتمحاسباتانتسوختزریق

سواریبهکمکروشدینامیکسیاالتمحاسباتیجهتسوزدوگانه.بررسیموتورهایدیزل[13]ینویناستهاروشازجملهکاریموتور

عاتنشاندادهاستکهزمانیرفتارموتوراست.اغلبمطالسازمدلدرهنگاماستفادهازسوختگاز/هیدروژننیازمندهاآنمطالعهاحتراق

ودرصداختالط عواملهاسوختپاشش عملکردیمنظوربههستند.سوزدوگانهدرموتورهایدیزلکنندهنییتعازجمله بهینه ایجادساختار

وسازمدلی،سازهیشبموتوردرشرایطگوناگونکاری،پسازانجام توانوکمینهمقداریشبکهعصبیبراییافتنباالترینمقادیرگشتاور

.[14,15]قرارگرفتمورداستفادههاندهیآال

 
1 Compressed natural gas (CNG) 
1Multi-layer perceptron (MLP) 
2Exhuast gas recirculation (EGR) 
3Hemogenuos charge compression ignition engine (HCCI) 
4Electronic control unit (ECU) 
5Computational fluid dynamic (CFD) 
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یاشتعالتراکمیدوموتورهانشاندادهاستکهکارکردبهینهسوزدوگانهنتایجاغلبمطالعاتآزمایشگاهیوعددیبررویاحتراقموتوردیزل

درکاهشآالیندگیوتواندیمیمختلفهاسرعتایندوپارامتردرتوأماختالطوپاششسوختبستگیدارد.اثرسوختهبهدوپارامتردرصد

متغیرهایدرصداختالط،پاششسوختودورنیمابواقعشود.بهدلیلاثرمتقابلمؤثرسوزدوگانهراندمانعملکردیموتوردیزلباالبردن

یشود.سازمدلیمختلفهاسرعتدرسوزدوگانهعصبیمصنوعیرفتارموتوردیزلموتورنیازاستتابهکمکشبکه

یزمانپاششودرصداختالطسوختدردوسرعتمتفاوترهایمتغبهکمکروشدینامیکسیاالتمحاسباتیاثرشودیمدراینمطالعهسعی

بررسیگرددوسپسبهکمکشبکهعصبیOM355 EU2سوزدوگانهی(بررویپارامترهایعملکردیموتوردیزلسازهیشبعددی)صورتبه

یشود.سازمدلمصنوعیاثرمتغیرهایورودیبررویپارامترهایعملکردی

 هاروشمواد و 

،پردازشپردازششیپسیاالتمحاسباتیکهشاملیعددیبهروشدینامیکسازهیشب.انجاممراحلگرددیممطالعهاخیردردومرحلهتشریح

انتخابنوعشبکه،تعیینتعدادسازمدلیونیبشیپ.مرحلهبعدیمطالعهشودیموپسپردازشمیدانحل یشبکهعصبیاستکهشامل

همچنینهاهیال الگوریتمحلاست. تعیین نورون،و بهینه تعداد تعیین وسازهیشبسنجیصحهیمخفی، عددی عصبیسازمدلی یشبکه

.ردیگیمبررسیدرصدخطاینتایجانجاملهیوسبهمصنوعی

 ی عددی به کمک دینامیک سیاالت محاسباتی سازهیشبشرایط 

سوزدوگانهدرحالتOM355 EU2یدارد.لذابررسیرفتارموتوردیزلشهردرونونقلحملکاربردوسیعیدرOM355 EU2موتوردیزل

 آوردهشدهاست.OM355 EU2مشخصاتفنیموتوردیزل1باشد.درجدولمؤثردرکاهشآالیندگیشهریتواندیم ز/دیزل()گا

   OM355 EU2مشخصات فنی موتور دیزل  :2جدول 

مقدارمشخصه

سیلندر6–دیزلتعدادسیلندر–نوعموتور

پاششمستقیمنحوهپاشش

توربوشارژر–یپرخوراننحوهتنفسموتور

(متریلیم)128قطرسیلندر

(متریلیم)150کورسپیستون

(متریلیم)280طولشاتون

4ینازلانژکتورهاسوراختعداد
(متریلیم)0.31ینازلانژکتورهاسوراخقطر

16:1نسبتتراکم
Omega 1شکلتاجپیستون

گشتاورخروجی
سرعت820 در متر بر نیوتن
د.د.د1400

توانخروجی
2200کیلوواتدرسرعت179
د.د.د
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میدانحل1یشدهاست.درشکلبندشبکهایجادو101فایرافزارنرملهیوسبهکهشودیممیدانحلعددیشاملمحفظهاحتراقموتوردیزل

است.شدهدادهیشدهنشانبندشبکه

 

 میدان حل( پردازشش یپی محفظه احتراق )بندشبكه میدان حل و  :2شكل 

شرایطمرزیواولیهحلآوردهشدهاست.بهدلیل2.درجدولردیگیمشرایطمرزیواولیهمیدانحلدرمرحلهپردازشدرروندحلقرار

𝑛ریحاحتراقاستفادهشد.سوختانهپتان)برایتش102کمکین-شرایطخاصاحتراقگاز/دیزل،ازکوپلفایر − 𝐶7𝐻16)سوختعنوانبه

 GRIشرایطاولیهومخلوطباهواواردمیدانحلگردید.استفادهازسینتیکشیمیاییعنوانبهپاشششوندهدرنظرگرفتهشدوسوختگازی

mech 3.0پاششسوختمایعموجبشروعفرآیندخوداشتعالی[16]مکانیسمواکنشیدراینمطالعهاستفادهشد168گونهو42با.

 .شودیم

 

 

 : شرایط مرزی و اولیه میدان حل3جدول 

 شرایطاولیهمیدانحل

مقدارمشخصه

 BTDCدرجه16 زمانشروعپاشش

BTDCدرجه120بستهشدنسوپاپهوا

ATDCدرجه116بازشدنسوپاپدود

بار1.2فشاراولیه

کلوین360دمایاولیه

کلوین353 دمایاولیهسوختمایع


 شرایطمرزیمیدانحل

مقدارمشخصه

Wall- temperature 590 K لندریسرس

-Mesh movement ستونیپ
Temperature 600 K

 Wall-temperature لندریسرسوارهید
580K(Heat flux=0)

Symmetry شکلمحور
Periodic inlet/outlet سوختیوخروجیورود 



 
1AVL FIRE – ESE DIESEL 
2AVL FIRE - CHEMKIN 
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عبارت ورودی انتشارآالیندگیموتوردیزلدوگانهمتغیرهای موتور. ودور پاششسوخت،درصداختالط زمانشروع پارامترهای از واند سوز

خروجیمدلبکارعنوانبهشوندنیزمحسوبمی پارامترهایعملکردی)گشتاور،تواناندیکاتوریومصرفسوختویژه(عنوانمتغیرهاییکهبه

آوردهشدهاست.هاشیآزمانحوهتغییراتمتغیرهایورودیوتعداد3.درجدولاندشدهگرفته

 عددی ی در مطالعه  موردبررس: متغیرهای 4جدول 

RPM1400-دورموتور RPM2200-دورموتور زمانپاشش

(°BTDC)
 آزمون

 درصداختالطسوختمتانودیزل درصداختالطسوختمتانودیزل

25-75 15-85 10-90 25-75 15-85 10-90 22 آزموناول

25-75 15-85 10-90 25-75 15-85 10-90 18 آزموندوم

25-75 15-85 10-90 25-75 15-85 10-90 14 آزمونسوم

25-75 15-85 10-90 25-75 15-85 10-90 10 آزمونچهارم

 

 ی شبكه عصبی مصنوعیسازمدل

وMLP،SVMبهتوانیمیهاتمیالگوراینازجملهاست.شدهبکارگرفتهیعصبیگوناگونیتوسطمحققینهاشبکهینیبشیپیهاتمیالگور

RBF103اشارهنمود.دراینمطالعهشبکهعصبیمصنوعیRBFانتخابالگوریتم تواناییتطبیقمناسبمدلباRBFبکارگرفتهشد.دلیل

%نیزجهتآزمون20هاجهتیادگیریو%ازورودی80استفادهشد.تعداد LM.درروندحلمسئلهنیزازالگوریتم[17]شرایطمسئلهاست

مورداستفادهکدنویسیصورتبهوMATLAB version 2016bافزاربکارگرفتهشد.ساختارشبکهعصبیمصنوعیبااستفادهازنرممدل

وتحلیلقراربرایتعییننورونبهینهموردتجزیه𝑅2وRMSE،MAPEتاییاضافهشدونتایج3بهگام21الی3قرارگرفت.تعدادنوروناز

است.شدهدادهنشانRBFساختارشبکهعصبیمصنوعی2لدرشکگرفت.

 
1Radial basic function (RBF) 
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 RBF: ساختار شبكه عصبی مصنوعی 3شكل 

 معادالت حاکم

بینیریزیشدهاست.دریکشبکهعصبیدرصدیازپیشپایه104یشبکهعصبیمصنوعیبراساساصولیادگیریوآزموننیبشیپساختار

صورتاستکههریکازبینیشبکهعصبیبدیندهند.تئوریپیشهارابهیادگیریشبکهودرصدیرانیزبهآزموناختصاصمیخروجی

(1گیرد.دررابطه)قرارمی1تا0تورودیبینشوند.یعنیتوسطیکعملیاتریاضی،بازهتغییرامتغیرهاورودیدرابتدایحلاستانداردمی

 است.شدهدادهنشانهایورودیاستانداردسازنحوه

(1)Xn  =
X − Xmin

Xmax− Xmin
 

𝑋𝑚𝑎𝑥ورودیریحداکثرمقاد،حداقلوXکهدرآنمتغیرورودی ،𝑋𝑚𝑖𝑛استانداردشدهیهایخروج،تولید𝑋𝑛.استانداردشدهیهایخروجاست

.دهدیمرانشان𝑋𝐿(نحوهایجادتابع2شود.رابطه)دارمیشبکهوزنتوسطالگوریتم

(2)𝑋𝐿 = 𝑤𝑛𝑋𝑛 + 𝑏𝑛 

.شوندیمتصادفیانتخابصورتبه𝑏𝑛 و𝑊𝑛مقدارخطاهستند.درهربارحلشبکهعصبی،مقادیرBوافتهیاختصاصوزنWکه

یهذلولهاایجادگردد.توابعتبدیلبراساستعدادوجنسورودیشدهینیبشیپیهایخروجپردازش،نیازاستتاپسازطیمراحلپیش

logsigرابراساسروابطتابعyیهایخروجنحوهتولید4و3.درروابطشوندیماستفادهمدنظریهایخروجبرایتولید105نماییوتانژانتی

.[18]آوردهشدهاستtansigو

(3)𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑔(𝑋𝐿) =  
2

(1 + 𝑒−2𝑋𝐿) − 1
 

 
104 Train and test  
2Tangent sigmoid - Logarithm sigmoid 
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(4)
𝐿𝑜𝑔𝑠𝑖𝑔 (𝑋𝐿) =  

1

(1+  𝑒−𝑋𝐿)
 



تبدیل توابع مقادیرهذلولخروجی تانژانتی و نمایی 𝑦ی
𝑖

تولید عصبیمصنوعی)کندیمرا مقادیرخروجیمدلشبکه بین مقایسه .𝑦
𝑖

و )

𝑦هایآزمایش)خروجی
𝐾

کند.ازسهشاخصبرایبررسیعملکردصحیحشبکهعصبیاستفاده(صحتودقتمدلشبکهعصبیراتعیینمی

.بازهتغییرات108بینیومیانگینمطلقخطایپیش107(𝑅2،ضریبتبیین)106اندازشاخصمجذورمربعاتمیانگینخطاهاعبارتشودکهمی

𝑅2[19]کندیشبکهعصبیمصنوعیرابیانمینیبشیپنحوهبرآورددقتوصحتمدل7و5،6است.روابط1و0بین.

(5)𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑁
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑘)2
𝑁

𝑖=1

 

(6)𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑘)

2𝑁
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2
𝑁
𝑖=1

 

(7) 𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑁
∑|

𝑦𝑖 − 𝑦𝑘
𝑦𝑖

|

𝑁

𝑖=1

 

 نتایج و بحث 

 صحه سنجی مطالعات عددی 

بهینهشبکهمیدانحلوصحه تعداد اولیهشاملگذاریآزمایشگاهیشبکهبررسی هرسلول26500بندی )میانگینسایز بود 22سلول

بهمیلی احتراق فشار تغییراتمنحنی نتایج بامتر(. گرفتهشد. نظر در میانگینسایزشبکهکوچکعنوانخروجی مقادیرسلولسازی بندی

هانتایجخروجیفشاراحتراقواگراشدوازحالتبهینهخارجگردید.بهبودنتایجخروجیراگزارشداد.باافزایشسلول45076تولیدشدهتا

گیریازدوسرعتمتفاوت،الزمفتهبهدلیلبهرهدرنظرگرفتهشد.درمطالعهصورتگر45076لذابهترینشبکهمورداستفادهباتعدادسلول

سازیوآزمایشگاهیایننتیجهراحاصلسازیبانتایجآزمایشگاهیدردوسرعتاعتبارسنجیشود.مقایسهنتایجشبیهاستتاشرایطشبیه

1400سوزدردوسرعتموتوردیزلدوگانه%است.شرایطکاری10سازیدرحدودنمودکهدرصدخطایبیننتایجآزمایشگاهیونتایجشبیه

سازیبندیوتطابقنتایجشبیهگذاریشبکهصحه3%انهپتاناعتبارسنجیشد.درشکل10%متانو90د.د.دبانسبتسوختی2200و

شدهاست.بانتایجآزمایشگاهینشانداده



 
1Root mean square 
107 Coefficient of determination value 
108 Mean absolute prediction error (MAPE) 
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  1400( صحه گذاری آزمایشگاهی در سرعت  b( صحه گذاری شبكه بندی )a، )ی و آزمایشگاهیبندشبكه : صحه سنجی  4شكل  

 د.د.د  2200( صحه گذاری آزمایشگاهی در سرعت cد.د.د )

  RBFبه کمک شبكه عصبی  عملكردیدر پارامترهای  هایورودی و نحوه سطح پاسخ نیبشیپ

سوزتوسطشبکهعصبیمصنوعیبینیپارامترگشتاورخروجی،تواناندیکاتوریومصرفسوختویژهترمزیموتوردیزلدوگانهنحوهپیش

خوبیتوانستهبیننتایجمدلونتایجواقعیسازیاست.مدلایجادشدهبهیهشبهایحاصلازیخروجبرآوردشد.منظورازنتایجواقعیهمان

)𝑅2ارکندزیرامقادیررابطهبرقر 𝑅2درباالترینحد = استفادهازRMSE=0.01درکمترینمقدارقراردارد)RMSE(ومقادیر0.99 .)

RBFگرفته،شبکهسازیانجامازمدلآمدهدستبهکاهشمحسوسییابد.بامقایسهبیننتایجRMSEباعثشدهتامقادیرRBFشبکهعصبی

لنگودورموتوربینیپارامترهایعملکردیعملکند.اینمقایسهدربارهدومتغیرورودیدرجهمیلدرپیشMLPتواندبهترازشبکهیم

که[20]استآمدهدستبهترهاپاییندراینتحقیقنسبتبهسایرپژوهشآمدهدستبهRMSEیاناست.دردوسرعتمختلف،مقادیربقابل

بینیبهنتایجانحلگردد،نتایجپیشتوانددرانتخابصحیحشرایطاولیهحلمسئلهاحتراقباشدهرچهشرایطاولیهبهترواردمیدیمدلیلآن

نحوهبرآوردپارامترهای4بینیدوبارهبهکمکشبکهعصبیمصنوعینیزدریافت.درشکلتواندرپیشیمتراست.ایننتیجهراواقعینزدیک

است.شدهدادهنشانOM355 EU2سوزدوگانهعملکردیموتوردیزل
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 در شبكه عصبی مصنوعی OM355 EU2سوز بینی پارامترهای عملكردی موتور دیزل دوگانه: پیش 5شكل 

گرددکهدردوربیشینهگشتاور،باآوانسنمودنزمانپاششوبیشترشدندرصدمتانورودیبهمحفظهاحتراق،گشتاوربیشتریایجادمی

شوداست.افزایشدرصدحجمسوختپاشششوندهدرمحفظهاحتراقنیزباعثکاهشگشتاورخروجیمینتیجهباالرفتنپیکفشاراحتراق

.تغییراتتواناندیکاتوریدردوربیشینهتوانبه[21]لذاکاهشدرصدمتانوافزایشسوختپاشششوندهکاهشگشتاوررابههمراهدارد.

افزایشدرصداختالطمتاندرمخلوطسوختباعث نرخحرارتآزادشدهوغلظتاکسیژنوابستهاست.باثابتدرنظرگرفتنزمانپاشش،

کهدهدیم.منحنیسطحپاسخگشتاورنشانشودیموآوانسیاریتاردناگهانیموجبکاهشمحسوستواناندیکاتوریشودیمافزایشتوان

.همچنینریتاردزمانشودیمدرصدحجمیسوختمتانوآوانسپاششدردوربیشینهگشتاورموجبباالرفتنگشتاورخروجیتوأمافزایش

اندرسرعتبیشینهتوانباعثباالرفتنتواناندیکاتوریشدهاست.تغییراتدرصدسوختگازیدرپاششوافزایشدرصدحجمیسوختمت

.باتوجهبهمنحنیسطحپاسخمصرفسوختویژه،باثابتشودیممخلوطقابلاشتعالباعثبیشترشدنمیزانمصرفسوختویژهترمزی

منحنیسطح5.درشکلشودیموانسزمانپاششموجبافزایشمصرفسوختبیاننمودکهآتوانیمهاسوختدانستندرصداختالط

است.شدهدادهپاسخمتغیرهایورودیبرپارامترهایگشتاور،تواناندیکاتوریومصرفسوختویژهترمزینشان
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سوز بینی گشتاور، توان اندیكاتوری و مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور دیزل دوگانه: سطح پاسخ شبكه عصبی در پیش 6شكل  

OM355 EU2  (a  گشتاور در سرعت )1400  ( د.د.دb  توان اندیكاتوری در سرعت )2200( د.د.دc  مصرف سوخت ویژه ترمزی در )

 د.د.د  2200سرعت 

 ی ریگجهی نت

هپتان/متان(انجامشد.هدفمطالعهعددی-سوز)اندرحالتدوگانهOM355 EU2عددیرفتاراحتراقموتوردیزلدراینتحقیق،مطالعه

سوخت درصداختالط و پاشش زمان تغییرات عملکردیموتوردیزلاثر پارامترهای روی بر متقابلOM355 EU2ها اثرات بهدلیل بود.

یشبکهسازمدل،باترکیبسوزدوگانهعدمارائهمدلیواحدبرایهمهشرایطکارکردموتوردیزلمتغیرهایورودیبرپارامترهایعملکردیو

درهنگامتغییراتزمانپاششودرصداختالطسوختموردسوزدوگانهدینامیکسیاالتمحاسباتیرفتارموتوردیزلعصبیمصنوعیباروش

شتارزیابیقرارگرفتونتایجزیررابههمراهدا

𝑅2وRMSE = 0.01درصدخطایکم)- = یخروجیاینامکانرافراهمنمودرهایمتغینیبشیپدرRBFیمصنوعی(شبکهعصب0.99

ارائهنمود.OM355 EU2سوزدوگانهمتغیرهایورودیبرپارامترهایعملکردیموتوردیزلتوأمیمناسبیراازاثرسازمدلتابتوان

درصدحجمیسوختگازیرادرمخلوطقابلاشتعالافزایشستیبایمسطحپاسخشبکهعصبینشاندادکهبرایداشتنبیشینهگشتاور-

مقادیرزمانپاششآوانسگردد.زمانهمطوربهیابدو

گشتاور،مقادیرنهیشیبهبشودوهماننددوررسیدنبهمقادیربیشینهتوانبایدریتاردپاششدرنظرگرفتهمنظوربهیباالوهاسرعتدر-

درصدحجمیسوختگازیباالترازسوختپاششیدرنظرگرفتهشود.

افزایشدرصدحجمیسوختپاشششوندههمراهاست.لذا- برایکاهشمصرفسوختویژهمیستیبایمکاهشمصرفسوختویژهبا

تغیرایجادنمود.زیراافزایشپاششسوختمایعدربقیهپارامترهااثراتنامطلوبیرابههمراهتعادلیبینمابقیپارامترهایعملکردیواینم

داشتهاست.

درحالتبهینههاسرعترادربازهوسیعیازOM355 EU2سوزدوگانهنحوهکارکردموتوردیزلتوانیمیصورتگرفتهسازمدلبهکمک-

است.تیاهمیسیستمکنترلالکترونیکموتوربسیارحائزساختاربندکهبرایایجادقرارداد
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 کاربرد داده کاوی در پژوهش های مدیریتی در ایرانتحلیلی بر علم داده و 
 2مصطفی دانشوری،  1محمد شیخ زاده

 Dr.sheikhzadeh@gmail.com؛استادیارگروهآموزشیمدیریتبازرگانی،دانشگاهبجنورد1

 mostafa.daneshvari2015@gmail.com؛دانشجویکارشناسیمدیریتبازرگانی،دانشگاهبجنورد2

 

 چكیده
هدفازاینمقالهبررسیجایگاهوکاربرددادهکاویدرپژوهشهایمدیریتیدرایراناست.لذانخستبهبررسی

جایگاهعلمدادهودادهکاویدرجهانپرداختهمیشود.سپسبااستفادهازتحلیلچارچوببهبررسیکاربردداده
میشود. موضوعداده69کاویدرپژوهشهایمدیریتیدرایرانپرداخته منتشرشدهبا مقالهعلمیپژوهشی

کاویدرنشریاتمدیریتیدرپایگاهمجالتتخصصینور)نورمگز(شناساییگردید.دادههایمستخرجازاینمقاالت

گردیدوباNvivoدرنرمافزاراکسلواردگردید.دادههایمرتبطپسازپاالیشاولیهواردنرمافزارتحلیلکیفی
توجهبهاهدافتحقیقکدگزاریصورتگرفت.نتایجتحلیلمضموناینمقاالتنشانمیدهدکهپژوهشهای

درصددربخشصنعتصورتگرفتهاست.18درصددربخشخدماتو82مرتبطباکاربرددادهکاویدرمدیریت
،گرایشهایمدیریتی،موضوعاتودرادامهتحلیلکاربرددادهکاویدرپژوهشهایمدیریتیبهتفکیکنشریات

پایانپیشنهاداتیبرایتحقیقاتآیندهارائه همچنینفنونونرمافزارهایمورداستفادهدرآنهاارائهشدهاست.در

شدهاست.

 

 کلمات کلیدی 
مقاالت کاوی؛ داده داده؛ علم
تحلیل مدیریتی؛ نشریات مدیریتی؛

مضمون؛نورمگز



 مقدمه 

گیریداشتهاست.باگسترشروزافزوناینترنت،وسایلارتباطجمعی،گستردگیروابطمردمدردرسالهایاخیرپیشرفتچشم109علمداده

هاازجملهکسبوکار،رباتیک،پزشکی،کشاورزیو...هرروزهوهرساعتوسطحبینالمللیونیزپیشرفتسریعتکنولوژیدرتمامیزمینه

برداریتوانباپردازشآندادههااستفادهوبهرههاچالشیراخواهدساختکهمیتولیدیدرهریکازاینزمینهمیلیاردهادادهچهبساهرثانیه

مثبتازاینچالشهانمود.

هایدادهاطالعات،سازماندهیاشکالوهادادهانواعزیادبسیارتنوعبهتوجهبا.هاستدادهتحلیلوتجزیهآوریوجمع،علم110کاویداده

پردازش"هایدادهبه"خام"هایدادهتبدیلبرای.نگیردقرارتحلیلوتجزیهموردماشینییادگیریابزارهایتوسطهمیشهاستممکنواقعی

[.1هایموثردادهکاویبهرهبرد]بایدازتکنیک"شده

یبیشتریرادراختیاردانشمنداناینحوزهقراراندوبودجهوسرمایهامروزهکشورهایتوسعهیافتهاهمیتوقدرتایندادههاراشناخته

برندبلکهیبهبودوضعاقتصادی،اجتماعی،رفاهیوسیاسیخودبهکارمیمینههانهتنهادرزدهند.کشورهایترازاولدردنیاازایندادهمی

روند.هابهجنگاقتصادیبادیگرکشورهامیباپردازشاینداده

میشودبایتدرروز(تولیدquintillion 2.5روزانهتعدادبسیارزیادیداده)IBMدادههادرهمهجایدنیادرحالرشدهستند.بهگزارش

ازدادههایجهانطیدوسالاخیرتولیدشده90بهگونهایکه Domoاند.طبقتحلیلوگزارششرکتاطالعاتینرمافزاریتجاری%

واینتنهاآماریاستکهازایاالتمتحدهآمریکا"کنندمیلیونمگابایتدادهدرهردقیقهتولیدمی18تلفنهایهمراهبهتنهاییبیشاز"

 
109Data analytics 
110Data Mining 
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.تواناییآنهادرشناسایی،استخراجوتفسیرنیازاستدانشمندانوتحلیلگراندادههابرایتحلیلدادههابهبههمیندلیلدستآمدهاست.ب

[.1]شودمیهمهصنایعدردائماطالعاتباارزشباعثپیشرفتونوآوری

%ازسازمانهااذعان85کننددرحالیکهوتحلیلدادههااستفادهمی%ازسازمانهاازتجزیه2009،38درسال TWDIبرطبقنظرسنجی

[.تجزیهوتحلیلدادههااوالکمک2اندودرحالآزمایشوتمرینآنهستند]داشتهاندبهتازگیودرطیسهسالاخیرباآنآشناشده

کهفرصتهایتجاریبیشتریاز،بهتغییرپیشآمدهنشاندهیم.ثانیاکندتاببینیمچهچیزیتغییرکردهاستوبایدچهواکنشینسبتمی

،شناساییانمشتریازهایجدیدبندیبخششناساییبهترینروشبرایدادهها.برایاینمنظور،تجزیهوتحلیلنیماستفادهکبوجودآمده

هایاخیردرسال TDWIفروشوغیرهاست.بههمیندالیل،،درکفصلیبودنشناختمحصوالتوابستهبهیکدیگربهترینتأمینکنندگان،

رااجرامیدادههامشخصیازتجزیهوتحلیلانواعسازمانها،این.بوددادهادرزمینهتحلیلفعالوبهرهمندهایمداومسازمانرشدشاهد

هوشمصنوعی،ازپیچیدهاست.همچنینممکناستبرایتجسمدادههاکنندکهمعموالًشاملپیشبینی،دادهکاوی،تجزیهوتحلیلآماریو

(دادهستونیومنابعتجزیهوتحلیلپایگاهداده مانند) پردازشزبانطبیعیوقابلیتهایپایگاهدادهکهازتجزیهوتحلیلپشتیبانیمیکند

[.2استفادهنمایند]

بسیاریازتکنیکهاوفرایندهایتجزیهوتحلیلگیریدرموردآندادههااست.علمتجزیهوتحلیلدادههایخامبهمعنیپردازشونتیجه

کنند.تکنیکهایانسانکارمیفادهاستاندکهبررویدادههایخامبرایهابهفرایندهایمکانیکیوالگوریتمهایخودکارتبدیلشدهداده

تواندبرایایناطالعاتمی.روندبدرانبوهاطالعاتازبینممکناستتواندروندهاومعیارهاییرانشاندهندکهتجزیهوتحلیلدادههامی

جزیهوتحلیلدادههایکاصطالحگستردهتمورداستفادهقرارگیرند.یاسیستمکسبوکارافزایشبهرهوریکلییکوبهینهسازیفرایندها

گیرد.هرنوعاطالعاترامیتواندرمعرضتکنیکهایتجزیهوتحلیلدادههااستکهانواعمختلفیازتجزیهوتحلیلدادههارادربرمی

تنگناهایموجوددرفراترازبررسیتواندههامیتواندبرایبهبوداموراستفادهشود.تجزیهوتحلیلدادرابهکاربردکهمیروشیقراردادتا

،استراحتوصفکاریماشینهایمختلفدرخصوصشرکتهایتولیدیبهتولید کندوسپسدادههاراتجزیهوتحلیلکمکزماناجرا

[.3]رسندبخودکاریماشینهابهحداکثرظرفیتوریزیکنندتاحجمکاررابهتربرنامهنماید

باشد:فرایندآمادهسازیدادههابرایتجزیهوتحلیلشاملچهارمرحلهمی

اولینقدمتعییننیازهایدادهیانحوهگروهبندیدادههااست.دادههاممکناستبراساسسن،جمعیت،درآمدوجنسیتاز .1

.تقسیمشوندکیفیبندیمکناستعددیباشندیابراساسطبقههمجداشوند.مقادیردادهم
دومینمرحلهدرتجزیهوتحلیلدادهها،روندجمعآوریآناست.اینکارازطریقمنابعمختلفیازقبیلرایانه،منابعآنالین، .2

 .قابلانجاماستکارکناندوربین،منابعمحیطییاازطریق

صفحهگستردهیاشکلدیگریازنرمازمیتواند.نتجزیهوتحلیلشوقابلایدسازماندهیشودتاپسازجمعآوری،دادههاب .3
 استفادهنمود.دادههایآماریتحلیلافزار

بررسیمیشوند.اینبدانمعناستکهبرایاطمینانازعدموجودتکثیریاخطایی،غربالدادههاسپسقبلازتجزیهوتحلیل .4
 [.3].اینمرحلهبهتصحیحهرگونهخطاقبلازانتقالبهیکتحلیلگردادهکمکمیکندبرجانماندتانقصیشده

بهطورکلیچهارنوعاصلیتجزیهوتحلیلدادههاوجودداردکهعبارتنداز:

آیاتعدادبازدیدهازیادثالبهطورمکند.تحلیلیتوصیفی:آنچهراکهطییکدورهزمانیمعیناتفاقافتادهاستراتوصیفمی .1

ازگذشتهاست؟بیشترشدهاست؟آیافروشامسال
.اینشاملورودیهایمتنوعتردادهوکمیشودافتادهاستتمرکزمیبررویاتفاقیکهتجزیهوتحلیلتشخیصی:بیشتر .2

درفروشتأثیرآخرینفعالیتبازاریابیجرایا؟آیاهاستتأثیرگذاشتنوشیدنیخاصیآیاهوابرفروشبهطورمثالفرضیهاست.

 داشتهاست؟
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گرم،برایآخرینتابستاندربهطورمثال.کندبهآنچهممکناستدرکوتاهمدترخدهدتوجهمیتجزیهوتحلیلپیشبینی: .3
 کند؟فروشچهاتفاقیافتاد؟امسالچندمدلهواشناسیتابستانگرمراپیشبینیمی

بهازچندمدلآبوهواشناسیاگراحتمالتابستانگرمبهطورمثالکند.عملیراپیشنهادمیاقدامتجزیهوتحلیلتجربی: .4
براینیزویکمخزناضافیشوداضافهبرایعرضهیکنوشیدنیسردعصرنوبتاندازهگیریشود،بایدیک%58طورمیانگین

 [.3شود]افزایشبازدهاجاره

 

 تحلیلی بر کاربرد داده کاوی و داده های بزرگ در جهان

اینفقطنیمیازداستاناستاغلببرایتوصیفمقادیرعظیماطالعاتاستفادهمی"111دادههایبزرگ"اصطالح دادههایبزرگ،شود.اما

،بسیاریازسازمانندارندساختارمنظمیدادههااکهاینفقطمقادیرزیادیازدادههانیستند.اینانبوهدادههاساختاریافتهنیستندوازآنج

نرمافزارهایدههاسالاستکهسازمانهابرایسازماندهیوارائهاطالعاتبهصفحاتگستردهو.دانندباآنچهکارکنندهابهسادگینمی

ت.بخشعمدهایازدادههایامروزبهطورمرتبدرردیفهاواند.اگرچهاینابزارهاضروریهستند،امادیگرکافینیسمشابهاعتمادکرده

ها(وسازمانازطریق)ایمیل،رسانههایاجتماعی،جستجویاینترنتوغیره(،ازحسگرها)ماشیندادههاراگیرند.اینافرادستونهاجاینمی

ازتأثیراحتمالیدادههایبزرگ،برخیازبرنامهدرکبهتررایب.استادغامایندادههاوتبدیلآنبهدانشعمده،د.چالشکننهاتهیهمی

 :هایدنیایواقعیرادرنظربگیرید

.شناختهمیشودتجربهمشتریفهمپیشگامدربهرهبرداریازدادههایبزرگبرایافزایشیکشرکتوالمارتغولخردهفروشیبهعنوان

مارتهمچنیندادههایمدیریتزنجیرهتأمینازتجزیهوتحلیلدادههایزمانواقعیاستفادهمیاینشرکتبرایبهینهسازی کند.وال

ومجموع روندهایمحلیوشخصیسازیموجودی برایشناسایی را ترجیحاتمشتریاستخراجاًاجتماعی به پرداختن و بینی پیش برای

.کندمی

کنند.سیستمگیگابایتدادهدرهرثانیهتولیدمی10حدودکهندسنسورمجهزشدها5000هب 112فنهایتوربودرحملونقلهوایی،موتور

وتنظیمسطحرانشوضعیتهایهوشمصنوعیازایندادههابرایپیشبینی کنند.نتیجهاینتنظیماتاستفادهمیآنموتوروعملکرد

 .کمتراستآلودگیارراندمانبهترسوخت،سروصدایکمترموتوروانتش

بیماریازتشخیص؛کهمیتواندبیشترینبهرهراازدادههایبزرگداشتهباشداییادمیشودبهداشتودرماناغلببهعنوانزمینهازبخش

 .رادارندیبیمارهبودبودرمانیمراقبتهایبهداشتی،دردادههایبزرگپتانسیلتغییرکارآیی.بیماروپیشگیریازبیماریبرتانظارت

اند.اندازهاهمیتدارد،اماخصوصیاتمهمدیگردادههایبزرگ،بیشترتعریفهایدادههایبزرگبراندازهدادههایذخیرهشدهمتمرکزشده

سرعت(یکتعریفکلیرا)حجم،تنوعوویژگیمهمدادههایبزرگ.سهبایدموردتوجهقرارگیردیعنیتنوعدادههاوسرعتدادههانیز

داراینتایجمتفاوتیبرایتجزیهو ویژگی .عالوهبراین،هریکازسهنیستتشکیلمیدهندکهدادههایبزرگفقطمربوطبهحجمدادهها

[.2]تحلیلاست

کند.بیشترابزارهاییکهبرایدادهکاوییاتجزیهرافراهممیکند،کهنتایجابزارتحلیلیراتقویتمییدادههایبزرگنمونهآماریغولپیکر

شوند.درحقیقت،قاعدهکلیایناستکههرچهنمونهدادهبزرگتراند،برایمجموعههایبزرگدادهبهینهمیوتحلیلآماریطراحیشده

ابزارهایتحلیلیوپایگاههایدادهاکنونمیتواننددادههایبزرگیرامدیریت.وتحلیلدقیقترهستندباشد،آماروسایرمحصوالتتجزیه

اجراکنند.بیدرنگکنند.آنهاهمچنینمیتوانندپرسوجوهایبزرگرا

 
111BIG DATA 
112Geared Turbo Fan (GTF) 
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ند،بسیارمهماستزیرادادههایبزرگاینواقعیتکهابزارهاوسیستمعاملهابرایتجزیهوتحلیلدادههایبزرگنسبتاًدردسترسهست

مشتریباتعاملفروش،برایدیجیتالفرآیندهایدرموجودمشاغلویژهبه)کوچکوفقطبرایمشاغلبزرگنیست.بسیاریازمشاغلمتوسط

[.2دارند]بزرگهایدادهازاستفادهومدیریتبهنیاز(تأمینزنجیرهیا

تامراقبتهایبهداشتی،گرفتههاازآموزشوهنررشتهطیفوسیعیازدرومتخصصانراجویانتحلیلدادههادانشبرنامههایتجزیهو

تفاوتبرخیعلیرغمومتخصصاناینحوزهدارایی،کشاورزی،انرژی،امالکومستغالت،خردهفروشیوموارددیگرجذبمیکند.دانشجویان

:دارندیبرخورخصوصیاتمشترکازها،

 ؛هستندمسلطبهعلمریاضیدرسطحکاربردیآن −

 .گزینندبرمیوشهودراتصمیمگیریمبتنیبرشواهدشیوه −

 ازحلمشکالتبسیارراضیهستند. −

TDWI.تسریعدردرککاربراننظرسنجیهدفازاینبهبررسیکاربرددادههایبزرگدرصنایعمختلفازطریقنظرسنجیپرداختهاست

ایجادشدهاست.همچنینبهخوانندگانتحلیلسالهایاخیربرایطیبسیاریازابزارهاوتکنیکهایجدیدیاستکهاز دادههایبزرگ

،شرکت2011[.روشتحقیقبهاینصورتبودکهدرسال2آشناشوند]دنیایواقعیدرموارداستفادهجدیدگزینههایباکندتاکمکمی

TDWIهافرستادوازآنهاخواستدریکنظرسنجیاینترنتیشرکتکنند.اینایراازطرقایمیلبهمتخصصانمدیریتدادهدعوتنامه

توزیعشد.دعوت انتشارات ودیگر ها ها،خبرنامه ازطریقوبسایت همچنین باحذف360نامه نظرسنجیشرکتکردندکه این نفردر

بودندباITیپژوهشراتشکیلداد.اکثرپاسخدهندگاننظرسنجی،متخصصانصحیح،نمونهپاسخنامه325نامههایناقصدرمجموعپاسخ

نتایجنظرسنجیدرخصوصکاربردداده1%بودند.درنمودار20%ومشاورانبا22شرکتکنندگانمدیرانمالیبا%درحالیکهبقیه58

[.2تلفنشاندادهشدهاست]کاویوتحلیلدادههایبزرگدرصنایعمخ
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 : نتایج نظرسنجی در خصوص کاربرد داده کاوی و تحلیل داده های بزرگ در صنایع مختلف1نمودار 



نتایجحاصلازکاربرددادهکاویوتحلیلدادههایبزرگارائهشدهاست.همانطورکهمشاهدهمیشوددادهکاویدرحوزههای2درنمودار

جملهبازاریابیمؤثراجتماعیهدفمندتر،شناختدقیقکسبوکار،بخشبندیمشتریانوتشخیصفرصتهایفروشوبازاریابیمختلفاز

[.2و...بکاررفتهونتایجیرابههمراهداشتهاست]



 نتایج حاصل ازکاربرد داده کاوی و تحلیل داده های بزرگ  2نمودار 

 

روروهستند.مشاغلیمانندپزشکی،کشاورزی،بنگاهامالکو...همگیبادادههاییروبهیعیازدادههاروبهامروزهتمامیمشاغلباحجمیوس

کنندهخودرابهتربشناسند.وریوسینرژیکارخودراباالببرندومشتریویامراجعهتوانندباپردازشوتجزیهوتحلیلآنهابهروههستندکهمی

مشاغلمرتبطباداده3دهند.درنمودارهاوابستگیبیشترینسبتبهدیگرمشاغلازخودنشانمینمشاغلبرخیشغلدرمیانتمامیای

بهدستآمدهارائهشدهاست.TWDIکاویکهتوسطتیم
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 : مشاغل مرتبط با داده کاوی 3نمودار 

 تجزیه و تحلیل کاربرد داده کاوی در مقاالت علمی مدیریت در ایران
مقالهعلمیپژوهشیدرحوزهمدیریتشناساییگردید69،تعداد113نورتخصصیمجالتراینتحقیقباجستجویواژهدادهکاویدرپایگاهد

مجالتعرضهوشناساییوظیفهکهاستاسالمیعلومکامپیوتریتحقیقاتمرکزهایپایگاهمجموعهازنورتخصصیمجالتپایگاه[.4]

،«مدیریت:»چونمختلفیموضوعاتقالبدرتخصصیمجلهعنوانصدهاازشمارههزاراندارد.درجعهدهبررااسالمیوانسانیعلومتخصصی

علومزمینهدرمجالتاطالعاتبانکهایمهمترینازیکیبهراپایگاهاین...و«انسانیعلوم»،«حقوق»،«هنر»،«اقتصاد»،«شناسیروان»

درترویجی-علمیوپژوهشی-علمیرتبهدارایمجالتارائهپایگاه،اینمهمهایویژگیجملهاز.استکردهتبدیلانسانیعلومواسالمی

روندچاپمقاالتمرتبطباکاربرددادهکاویدرمدیریتطیدههگذشتهرادرمبتنیبرمقاالتثبتشده4نمودار.استانسانیعلومزمینه

بیشترینرشدراداشتهاست.95تا92دراینپایگاهنشانمیدهد.اینموضوعدرسالهای

 
113 https://www.noormags.ir 
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 هه گذشته : روند چاپ مقاالت مرتبط با کاربرد داده کاوی در مدیریت طی د4نمودار 

 

مقالهذکرشدهاست.در27مقالهودرچکیده42طبقجستجویبهعملآمدهدرپایگاهتخصصصینشریاتنور،واژهدادهکاویدرعنوان

ثبتنشریهمدیریتیکهمقاالتمرتبطباکاربرددادهکاویدرمدیریترامنتشرنمودهاندبههمراهتعدادمقاالتمرتبطو25عناوین1جدول

شدهارائهگردیدهاست.

 : عناوین نشریات مدیریتی به تفكیک تعداد مقاله منتشر شده در حوزه کاربرد داده کاوی 1جدول 

 

تعدادمقاله عنواننشریه

Journal of Information Technology Management13 

7پژوهشهایمدیریتدرایران

6مدیریتبازرگانی

5بازاریابینوینتحقیقات

5 مدیریتتولیدوعملیات

4پژوهشهایمدیریتعمومی

4 مطالعاتمدیریتصنعتی

3 مدیریتفردا

2 پژوهشهایمدیریتراهبردی

2 پژوهشهایمدیریتمنابعسازمانی

2 چشماندازمدیریتبازرگانی
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تعدادمقاله عنواننشریه

2 مدیریتدولتی

2 مدیریتصنعتی

1 آیندهپژوهیمدیریت

1 بهبودمدیریت

1 پژوهشهایمدیریتمنابعانسانی

1 پژوهشنامهبازرگانی

1 چشماندازمدیریتصنعتی

1 چشماندازمدیریتدولتی

1 راهبردهایبازرگانی

1 کاوشهایمدیریتبازرگانی

1 مدیریتبحران

1 مدیریتبهرهوری

1 هایدولتیمدیریتسازمان

1 راهبردیمطالعاتمدیریت



مشاهدهمیشودبیشترینمقالهمنتشرشدهمرتبط2حوزهمدیریتیطبقهبندینمود.همانطورکهدرجدول8نشریهرامیتواندر25این

باکاربرددادهکاویدرنشریاتحوزهبازرگانیاست.
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ات: فراوانی کاربرد داده کاوی در مقاالت مدیریتی به تفكیک حوزه نشری2جدول 



اینجدولموضوعاصلیمقاالتمرتبطباکاربرددادهکاویبه3درجدول تفکیکحوزهمدیریتینشریاتارائهشدهاست.همینطورکهدر

ازکلمقاالتدرهمهحوزههاوحدود30مشاهدهمیشود،بخشبندیمشتریانحدود درصدازمقاالتدرحوزهبازرگانیرابه56درصد

خوداختصاصدادهاست.

 ر مدیریت به تفكیک موضوع مقاالت و حوزه نشریات: فراوانی مقاالت مرتبط با کاربرد داده کاوی د3جدول 

تعدادمقالهموضوعاصلیمقاله حوزهنشریات

23بخشبندیمشتریانبازرگانی

3 رویگردانیمشتری

2 اعتبارسنجیمشتریان

2 رضایتمشتریان

2 تحلیلرفتارمشتری

2 شناساییمشتریان

1 مشتریانارائهخدماتمناسببه

1 استراتژیتخفیفدهی

1 بینیرفتارمشتریپیش

1 تحلیلارزشمشتری

1 تخصیصخدمات

درصدتعدادمقاله حوزهمدیریتینشریات

 %4159بازرگانی

 %69 صنعتی

 %69 منابعانسانی

 %57 راهبردی

 %57 آموزشی

 %34 مدیریتبحران

 %23 سیستماطالعاتی

 %11 مدیریتدانش

 %69100 مجموع
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1 تعیینسیاستوارانتی

1 وفاداریمشتریان

1ارزیابیفرایند صنعتی

1 تصمیمگیری

1 هایپیشنهاداتبهبودسیستم

1 وکاربهبودفرآیندهایکسب

1 سودبیشینهسازی

1 روشمناسبانتقالفنآوری

2استخدام منابعانسانی

1 تحلیلارتباطات

1 تناسبشغلوشاغل

1 سازماندهی

1 قدرتورهبری

2آیندهپژوهی راهبردی

1 استراتژیهایعملیات

1 شناساییعواملداخلیوخارجی

1 هوشمندیرقابتی

 آموزشی

2رویگردانیمشتری

1 روشیادگیری

1 روشهایبرترسنجشفراگیران

1 نظامآموزشی

1پیشبینیبحران مدیریتبحران

1 حوادثشغلی

1 خیزشناسایینقاطحادثه

1طراحیسامانهتصمیمیار سیستماطالعاتی

1 کاربردسیستماطالعاتی

1مدیریتدانش مدیریتدانش
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نشریاتومقاالتمرتبطباکاربرددادهکاویمنتشرشدهدرآنهابهتفکیکهریکازگرایشهایمدیریتیارائهشدهاست.تعداد5درنمودار

بیشترینمقاالتبهگرایشمدیریتبازرگانیوبیشتریننشریاتبهگرایشمدیریتصنعتیتعلقدارد.



 



 اده کاوی منتشر شده در آنها به تفكیک هر یک از گرایش های مدیریتی: فراوانی نشریات و مقاالت مرتبط با کاربرد د5نمودار 

 

درصدمقاالتبهکاربرددادهکاویدربخشخدماتپرداختهشدهاست.82مشاهدهمیشوددر6همانطورکهدرنمودار



 : درصد کاربرد داده کاوی در مقاالت مدیریتی به تفكیک جامعه مورد مطالعه 6نمودار 
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تعدادمقاالتمرتبطباکاربرددادهکاویبهتفکیکهریکازبخشهایخدماتوصنعتوبهتفکیکزیربخشهایآنهاارائهشده4لدرجدو

است.بیشترینتحقیقاتدربخشخدماتوبهویژهدربانکها،شرکتهایپخشوصنعتبیمهصورتگرفتهاست.





 کاربرد داده کاوی به تفكیک بخش خدمات و صنعت و زیرمجموعه آنها : فراوانی مقاالت مرتبط با 3جدول 

تعدادمقالهبخشصنعتتعدادمقاله بخشخدمات

2 هایالکترونیکیشرکت26 بانکها

1 شرکتتولیدکنندهتجهیزاتنانو4 هایپخششرکت

1 شرکتتولیدکنندهکاشی4 صنعتبیمه

1 شرکتنرمافزاری3 دانشگاهها

1 شرکتسهامیعام2 فروشگاهها

1 شرکتتولیدمبلمان2 شرکتمخابراتی

1 صنایعغذاییوشیمیایی1 نیروینظامی

1 صنعتدارو1 سازمانآبوفاضالب

1 صنعتساختمان1 شرکتبازرگانی

1 شرکتپروژهمحور1 فروشیصنعتخرده

 10 مجموع 46مجموع

 

 استفاده در مقاالت مدیریتی فنون داده کاوی مورد 
دراینمجموعهمقاالتازالگوریتمها،تکنیکها،روشهایتحلیلیونرمافزاریهایمختلفبرایدادهکاویاستفادهشدهاست.الگوریتم

مورچگان،سازیبهینهمورد(،الگوریتم3ژنتیک)مورد(،الگوریتم11خوشه)هایهایبهکاررفتهدرمقاالتبرایدادهکاویعبارتنداز:الگوریتم

کا.فازیوالگوریتمابتکاری،الگوریتمالگوریتمی

ماشینمورد(،4مورد(،قواعدانجمنی)7)درخـتتصـمیمموردCRISP(9،)تکنیکهایبهکاررفتهدرمقاالتبرایدادهکاویعبارتنداز:

عصبیمصنوعی،شبکهعصبیهایسیلوئت،شبکهچندالیه،شاخصبیزین،پرسپترونهایکهمورد(،شب2مورد(،بیزساده)3)بردارپشتیبان

.Ward،TOPSISهمسایه،تاثیر،نزدیکترینفازی،نرخسازی،منطقکوهنن،شبیهعصبیچندالیه،شبکۀپیشخور

عاملیاکتشافیمورد(،تحلیل3)رگرسیونمورد(،5)یتحلیلسلسلهمراتبروشهایتحلیلیبهکاررفتهدرمقاالتبرایدادهکاویعبارتنداز:

سنجیاقتصادمیانگین،رویکرد-کافازی،روشدلفیخطی،روشریزیبرنامهفاکتور،روشآنالیزمعیاره،روشچندگیریمورد(،تصمیم2)

اکتشافی.پژوهیآیندهپانلیورویکردهایداده

.SPSSوWEKA،CART،Matlab،RapidMinerنرمافزارهایبهکاررفتهدرمقاالتبرایدادهکاویعبارتنداز:آرنا،آر،
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 نتیجه گیری و پیشنهادات
نکاربردتحلیلتحقیقاتمدیریتیمرتبطباکاربرددادهکاویدرایراننشانمیدهد،همانندنتیجهسایرتحقیقاتدرجهان،دادهکاویبیشتری

رادربخشخدماتوبهویزهدرحوزهمالیوبانکیصورتگرفتهاست.همچنینبیشترینموضوعموردتوجهدرتحقیقاتمدیریتی،کاربرد

تهدرفدادهکاویدرحوزهبازرگانیوبهویژهبخشبندیمشتریانبودهاست.دراینتحقیقبهبرخیفنونوالگوریتمهاونرمافزارهایبکارر

تحقیقاتدادهکاویمدیریتیاشارهگردید.

یپیشنهادمیشوددرتحقیقاتآتی،بهبررسیوضعیتکاربرددادهکاویدرعلوممختلفپرداختهشود.همچنینبااستفادهازسایرپایگاهها

مگردد.همچنینباتوجهبهروندروبهرشدعلمیمعتبرداخلیوبینالمللینسبتبهرصدکاربرددادهکاویدرپژوهشهایمدیریتیاقدا

کاربرددادهکاویوعلمداده،نسبتبهراهاندازیوتوسعهرشتههایتحصیالتتکمیلیدراینحوزهاقدامگردد.



 منابع 
[1] James, J. 2016. Considering a Career in Data Analytics. University of Clarkson 

[2] Russom, P., "Big Data Analytics", Journal of TWDI Research. Suite 250, Renton, WA 98057-2996, 2011. 

[3] Frankenfield, J., Data Analytics, Investopedia Academy, 2019 

[4] https://www.noormags.ir/view/fa/search/advancesearch  
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   به برند یوفادار ، انیمشارکت مشتر   با نیبرند آنال  یها یژگیو  رابطه بین یبررس

( فروشگاهاینترنتیآمازون)
1امینبزی

.کارشناسیارشدمدیریتبازرگانی،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلیآبادکتول،علیآبادکتول،ایران1

Bazziamin8@gmail.com 

  

 چكیده
یوفادار،انیمشارکتمشتربانیبرندآنالیهایژگیورابطهبینیبررسطورکلیهدفتحقیقحاضر،به

آوریهاجمعنامهداده)مطالعهموردی:فروشگاهاینترنتیآمازون(بودکهبااستفادهازابزارپرسشبهبرند
داده سپس هیچگردید. بدون ذهنیها استنتاج یا دخالت همگونه و شدند بینتوصیف ارتباط چنین

استفادهموردتحقیقروش.متغیرهایاصلیتحقیقبایکدیگرموردبررسیوتجزیهوتحلیلقرارگرفت
جامعهشدهاست.درهمینراستا،صورتمیدانیاجراکهبه.بودهمبستگیپیمایشیتوصیفی،نوعاز

نمونهآماریاین.باشندبهتعدادنامحدودمیوناستکهتمامیکاربرانسایتآمازدراینتحقیقآماری
نفربراساسجدولمورگانبدستامد.وروشنمونهگیریبهروشتصادفیساده384تحقیقبهتعداد

اینپژوهشدربخشهایمختلفبهتشریحادبیاتومتغیرهایپژوهشکهشاملاست. یهایژگیودر
ایمرتبطبااینمتغیرهاوبیانومدلهاوویژگیهبهبرندیوفادارباانیمشارکتمشتر،نیبرندآنال

توضیحاتمتعددمحققیندرخصوصتحقیقهاییکهتاکنوندراینموردانجامشدهپرداختهشده
نامهپرسشاستفادهموردابزاروشدهگردآوریمیدانیوایکتابخانهروشباتحقیقهایداده.است
قرارتأییدموردمحتواییروشباابزاررواییوکرونباخروشازاستفادهباهانامهپرسشپایاییباشد.می

ازاستفادهباهایمعادالتساختاریروشآزمونازهادادهتحلیلوتجزیهجهتچنینهم.اندگرفته
،انیمشارکتمشتربانیبرندآنالیهایژگیونتایجنشاندادکهبین.استشدهاستفادهارلیزرلافزنرم

رابطهمثبتومعناداریدارد.)مطالعهموردی:فروشگاهاینترنتیآمازون(بهبرندیوفادار


 

 کلمات کلیدی 

مشارکت،نیبرندآنالیهایژگیو

بهبرندیوفادار،انیمشتر



 

 مقدمه 

درنظرگرفتهکننده، مصرفشده نییتعشیکنندگانمنفعلوبانقشازپ مصرفبهعنوان گستردهای بهطور مشتریان ۱۹۸۰ دهه اواخرتا

1980بود.دراواخریشرکتومشترنیبطرفه کییوجودارتباطیبهمعنانیواشد ینمافتیدرانیمشترازسمتیوبازخوردشدند یم

مشکالتوارائهصیکمکبهشرکتدرجهتتشخیبراراانیکردندومشتریمراکزتماسبامشترجادیشروعبهاها شرکت1990لیواوا

میطورمستق بهت،یموفقبهدنیرسیشرکتبرایعنوانشرکا بهانی.مشترکردندییدرهردوبخشتوسعهمحصولوخدماتشناسابازخورد

مشارکتشتریارزش،بجادیاندیفرآدرانیمشتر2000قراردهند.درحدودسالریراتحتتأثشرکت یارزشهاتوانند یممیرمستقیوغ

 بیشترروشهای تا میگردند باعث مشتری مشارکت فرآیندهای(.۲۰۱۱وهمکاران،114.)ژودرنظرگرفتهشدندفعالنفعانیعنوانذ کردندوبه

 فرآیندهای با محصوالت عرضههای فعالیت ادغام طریق از ابتکاراتمیتواند این.گردد ایجادمشتریان به خدمات و کاالها عرضه برای مناسبتری و

 بهمنظور(۲۰۱۱وهمکاران،115.)اسوندسنپذیردصورت بازخورد دریافت و ارتباط ایجاد برای هایی رویه وها روش توسعه یا و مداری مشتری

 است الزم آن، مزایای از بهرهمندیو تفاهم برقراری همچنین و شرکت مشتریان سوی از منفیتأثیرات نتیجه در و ها سؤتفاهم حداقلسازی،

 
114Xu  
115Svendsen  

T
-1

4
1
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شکستولیدالنیازعمدهتریکیانیمشتر هک؛چراردیدردستورکارشرکتقرارگقیشدهودقزییربرنامه  بهصورت مشتری، مشارکت تا

(.116،۲۰۰۳محسوبمیگردد.)زالتمن شرکتهاتیموفقای

عاملهاتعاملداشتهباشندوازسازمانهاستمیسنیباعثشدهاستکهافرادبهطورمداومدرچنتالیجیدیتعاملیعاملهاستمیظهورس

ا به بامشتریبرانیجوامعآنالجادیدعوت باانیتعامل و ایوفادارشیافزایبراگریکدیخود منیبرند. تالش راکهیمطالعه تاآنچه کند

(.2017کند)اسالم،یدهد،بررسیمزهیانگیجوامعبانامتجارنیاریرادرگانیرمشت

 کمک به هستندکه موفق هایی سازمان میان این دراما است، کرده روبرو مختلفی های چالش با را ها سازمان امروز، دنیای در سریع تغییرات

 تجارت محیط.(۱۳۸۷کنند.)زنجیرداروهمکاران، استفاده خود نفع به شده جاد ای های فرصت ازین، نو ی ها ی فناور و مدیریتی ابزارهای

 جستجوی برای تا دهد میمشتریان رابه امکان این است، اینترنت بر مبتنی که الکترونیک تجارت محیط .است ابزارهان ای از یکی الکترونیک

 از واقعی تجربه براساس اینترنتی صورت به خرید .کنند اقدام اینترنتی های فروشگاهبا مستقیم ارتباط طریق از خدمات و کاال خرید و اطالعات

 امور در اینترنت روزافزون گسترش با .است استوارکاال از تبلیغات و کیفی اطالعات شکل، تصویر، مانند ظواهری براساس بلکه نیست؛ کاالخرید

 و سازمانها از بسیاریتوجه مورد که است اینترنت طریق از مبادالت انجام جهت اعتمادمشتری جلب شده،طرح مباحث از یکی زندگی، مختلف

 بر ها سایت وب (ویژگیهای۱۳۸۶است.)سعیدنیا، پذیرفته صورت اینترنتیایجادخرید از حمایت برای زیادی تحقیقات و گرفته قرار مشتریان

 برای ها شرکت توجه و عالقه نتیجه است.در اهمیت حائز بیشتر نهایی مشتریانو فروشها خرده ین درب یر تاث ن ای و دارد تاثیر مشتری رفتار

 حفظ درپی که هایی شرکت بهویژه است. یافتهافزایش مشتری با رابطه مدیریت برقراری و اینترنتی خرید در مشتری به بیشتر های ارزشارائه

 داشتهمعطوف خود هدف مشتریان برای ارزش خلق و ارائه جهت در را خود های فعالیت هستند،جدید مشتریان جذب نیز و موجود مشتریان

 (وب۲۰۰۱وهمکاران،117باشند)باالبانیس داشته گیرند، میبر در را مشتری ارزش که ابعادی از عمیقی درک باید آنها مهم این انجام برای و اند

.ازطرفی(118،۲۰۰۴.)رولیکند می کمک موسسات بالفعلو بالقوه مشتریان با ارتباط و برند تصویر انتقال به اینترنتی برندگذاری و ها سایت

 دو ، ۱۹۴۵ و ۱۹۴۴ سالهای در آن از بعد .بودبعدی تک مفهوم یک وفاداری زمان، آن در .شد ایجاد ۱۹۴۰ دهه در بار اولین وفاداری، مفهوم

 عنوانتحت بعدها که "بازار سهم" و شد مطرح نگرشی، وفاداری عنوان، به بعدها که "برند ترجیح:گرفت شکل وفاداری درباره مجزا مفهوم

 از ترکیبی میتواند وفاداری که دریافتند محققان و شدآکادمیک ادبیات وارد فاداری و مفهوم آن، از بعد سال ۳۰گردید. ارائه "رفتاری وفاداری"

.میباشد روانی فرآیندی رفتار، این دلیل که است تکرارخرید معنی به تجاری نام به وفاداری(119،۲۰۰۵باشد.)روندل رفتاری و نگرشی وفاداری

(120،۲۰۰۶وهانسن میلر.)میباشد هنجاری و احساسی روانی، عوامل نتیجه بلکه نیست اختیاری واکنشیک صرفا خرید تکرار دیگر، عبارت به

 تاثیرات وجود علیرغم که عالقه، مورد خدمت یا محصول یک از حمایت یا و مجدد خرید برای عمیق تعهدی داشتن را وفاداری اولیور ریچارد

،121میکند.)الیور تعریف شود، درآینده تجاری نام یک محصوالت مجموعه یا تجاری نام یک خرید تکرار موجب رقبا،بازاریابی تالشهای و موقعیتی

نیارتباطباجوامعبرندآنالیبراانیمشتریهازهیانگیبپردازدوبهطورکاملبررسقیشکافتحقنیکندتابهایتالشمقیتحقنیا.(۱۹۹۹

کندیمیبررسینوعآناستکهبهطورجدنیاولیکند.مطالعهفعلیبرندرابررسیدروفاداریمشارکتمشترریوتأثوبسایتآمازوندر

ینشانمنیشیپقاتیتحقن،ی.عالوهبراریخایاستیکنندهمشارکتمشترینیبشیپنیمنحصربهفردجوامعبرندآنالیهایژگیوایکهآ

استکهرفتارمصرفکنندهدرجنسهایمعننیبهانیدرجوامعبرندآنالیدرتعاملبامشتریتیجنسیتفاوتهاراتیتاثیدهدکهبررس

فروشگاهاینترنتی(.2017قراردارند)اسالم،هیدرمرحلهاولیتیجنسلیوتحلهیمطالعاتتجز،یاجتماعیرسانههانهیدرزم.متفاوتاست

ینفروشگاههایاینترنتیدردنیامحسوبمیشود.مسئلهایکهدراینتحقیقبهآنپرداختهبینالمللیآمازونیکیازبزرگترینوموفقتر

یبهمیشودایناستکهآیاویژگیهایبرندآنالینمیتواندبرمشارکتمشتریاندراینوبسایتتاثیرداشتهباشدومیزاناینتاثیرگذار
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یتواندبهوفاداریبهبرنداینفروشگاهاینترنیختمشود؟لذاباتوجهبهمباحثمطرحشدهچهمیزاناست؟همچنینآیامشارکتمشتریانم

ویژگیهایبرندآنالینبامشارکتمشتریانوتاثیرآنبروفاداریبهبرنددروبسایتآمازونم یدراینتحقیقبهبررسیعواملموثربر

پردازیم.

 پیشینه تحقیق

استنیپردازد.فرضاساسپژوهشایبهبرندمیمشتریبروفادارنیجوامعآنالریتآث(درپژوهشیبهبررسی1397اسماعیلیوطاهری)-

پژوهشبراساسنیکند.ایمنییمالکراتبریمتغانسیرچقدازوانیجوامعآنالیبرندرابطهومولفههابهیووفادارنیجوامعآنالنیکهب

پژوهشحاضریریاست.روشنمونهگیشیآزماریوغیفیتوصیدادههاازنوعپژوهشهایوازنظرگردآوریکاربردیجزپژوهشهاهدف،

دیفلودادههاازپرسشنامهیگردآورهتنفربهعنواننمونهانتخابشد.ج384سادهاستوبراساسفرمولکوکرانیتصادفیرینمونهگ

(Floyd,2002استفادهشد.بهمنظورتجز)رسون،یپیهمبستگنیانگی،درصد،می،مانندفراوانیفیآمارتوصیدادهاازروشهالیوتحلهی

مطالعهنشاندادکهنیاجی.نتادیداستفادهگریتوکیبی،وآزمونتعANOVAمستقل،Tمانندیآماراستنباطنینانحرافاستانداردوهمچ

زنومردینمرههانیبنی.همچندارندیرابطهمثبتومعناداریمشتریوفاداریعنیمالکریآنبامتغیومولفههانیجوامعآنالریمتغنیب

.شتوجوددایاعتمادتفاوتمعنادارتیوقابلیمشتری،سهولتکاربرد،وفادارنیجوامعآنالیهاریدرمتغ



بررسیویژگیهایبرنداینترنتیووبسایتهاوتاثیرآنبراعتمادووفاداریمشتریان(درپژوهشیتحتعنوان1397جوانمردواکبرزاده)-

دوهدفدراینمقالهدنبالمیشود:اولاینکهچطوروبسایتهابهمیباشد.یقاینترنت()مطالعهموردی:خریدمحصوالتفرهنگیازطر

ارتباطبا الکترونیکیشرکتها،برایایجاد تقویتپیامهاییکبرندکمککرده،وبعالوهفرصتهاییراکهاینترنتبرایخدماترسانی

رنامهریزانبازاریابیبرایپیشرفتوموفقیتدراستراتژیهایبرندگذاریبرمبنایمشتریانارائهکردهاست،شرحمیدهدوهمچنینبهب

.اینترنتیاریمیرساند

تجارتوکارهایخانگیدرکرمانشاه کسبدرمشتریرفتاربرالکترونیک بررسیتاثیراتتجارت(درپژوهشیتحتعنوان1395دزفولینژاد)

برایتجاریهوشاطالعات،فناوریتاثیربررسیبهشدهمقاله،سعیایناستپسدردیجیتالیاقتصاددرتمایالتمشهودترینازالکترونیکی

چونمهمیمتغیرهایوالکترونیکیتجارتازاستفادهرابطهومشتریانوشرکتهابینمستقیمارتباطایجادمدیریتدرجهتخانگیکاروکسب

توزیعبودندکرمانشاهشهردرخانگیکاروکسبدارایکهافرادیبینپرسشنامه100مجموعدر.شودپرداختهمشتریوفاداریورضایت،اعتماد

ایجادباعثخانگیکاروکسبدرالکترونیکیتجارتدرمشتریباارتباطبهبوددادنشاننتایجآمد؛بدستSPSSافزارنرمکمکبانتایجوشده

.آورندمیدستبهبازاروضعیتازموقعیبهوصحیحدرکیافتهوسازمانهارونقکارافرینی،یافتهکاهشها،هزینهشدهپایداررقابتیمزیت

تحلیلرابطهبینکیفیتدرکشده،رضایتمشتریوقصدخریدمجددمشتریاندرفروشگاه"پزوهشیتحتعنوان(1394رنجبران)-

 خرید قصد بر مثبتی دار معنی اثر شده درک کیفیتصورتگرفتهاست.نتایجبدستآمدهازاینپژوهشنشاندادکه"زنجیرهایتهران

 بیانگر این و گذارد می اثر مجدد خرید قصد و مشتری رضایت بر، قوی طور به شده درک کیفیت دارددرواقعاینبدانمعنیاستکه مجدد

کند.می پیدا افزایش مشتریاننیز مجدد خریدقصد و مشتری رضایت ببرند، باال را خدمات کیفیت ای، زنجیره های وقتیفروشگاه که است این

     

پرداختهاست.نمونهآماریبهبرندیووفادارانیبرمشارکتمشترنیبرندآنالیهایژگیونیرابطهبیبررسدرپژوهشیبه(2017)122اسالم-

لیوتحلهیموردتجزیمعادالتساختاریمدلساززبااستفادهایاینتحقیقدادههابودند.بوک،سیکاربرانفنفراز430اینپژوهششامل

یقویاطالعاتوتعاملمجازتیفیگذارد،باکیمریتاثیمثبتبرتعاملمشتریهایژگیازوکیدهدکههرینشانمجیقرارگرفتند.نتا

کاهشنیآنالطیدرمحیتیدهدکهشکافجنسیمنشانجینتانیبرنددارد.ایبروفاداریمثبتریتاثزینیرادارد.مشارکتمشترریتاثنیتر

است.رییقابلتغریزنومردغیاعضانیدربیمشارکتمشتریبررونیجوامعبرندآنالیژگیچهارویهمهریتاثرایزابد،ییم

 
2.Islam 
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بهنقشمیانجی»رضایتبررسیرابطۀبینکیفیتخدماتالکترونیکووفاداریالکترونیکباتوجه(درپژوهشیتحتعنوان2017)123جولیا-

ادراک توصیهالکترونیک«،»ارزش و»تبلیغات الکترونیکی«است.شده« ازالزمهایدادهگردآوریبرایو فیاستتوصینوعازپژوهشای

شدهاستفادهیبیترکپایاییروشازپایاییتعیینبرایوشدهاستخراجواریانسمیانگینازاستفادهپرسشنامهرواییسنجشبرایوپرسشنامه

هایالزمازپرسشنامهآوریدادهبرایجمع،دردسترسگیرینمونهروشبهآمارینمونۀاعضایانتخابونظریمبانیکاملمرورازبعد.است

ازروشآوریجمعپرسشنامهتهیهوتوزیعشدوسپساطالعات384بودنجامعهتعداداستفادهشدهاستکهبنابرنامعلوم شدندوبااستفاده

طورمستقیموغیرمستقیمبروفاداریدهدکهکیفیتخدماتالکترونیکیبهسنجششدند.نتایجنشانمیplsافزارمعادالتساختاریونرم

ایتالکترونیکیمهمترینعاملبراین،رض(است؛افزون269/0(بیشترازتأثیرمستقیم)633/0مشتریانتأثیرگذاراستوتأثیرغیرمستقیمآن)

 درایجادوفاداریدربینمشتریانشناختهشدهاست.

بررسیتاثیراتبینشخصیآنالینیاهمانتبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکیبهعنوانیک(درپژوهشیتحتعنوان2016)124ساموئل-

گردشگرانمیپردازدوبهبحثوبررسیبرخیموضوعاتتکنولوژیکیواخالقیدرحالظهورکهابزارکمهزینهبالقوهبرایبازاریابیوجذب

نتایجتحقیقمدیرانبازاریابیهنگامتالشبرایکنترلتکنولوژیهایدرحالظهورتبلیغاتدهانبهدهانباآنهامواجهمیشوندمیپردازد.

   تاثیردارد.رمدیریتگردشگریتبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکیدنشاندادکه

بررسیرابطهبینکیفیتخدمات،رضایت،اعتمادووفاداریادراکشدهدرمحیطهایتجارت(درپژوهشیتحتعنوان2015)125دیویدسون-

شنامهاستفادهشدهومیباشد.برایجمعآوریدادههاازپرسالکترونیکوبهطورخاص،شرکتهایارائهدهندهخدماتاینترنتپرسرعت

معادالتپرسشنامهازبینجامعهآماریکهاستفادهکنندگاناینترنتپرسرعتبودند،جمعآوریگردید.دراینپژوهشازمدلیابی۴۰۲تعداد

ادراکجهتآزمونفرضیاتوبرازندگیمدلاستفادهشد.طبقیافتههامشخصشدکیفیتخدماتساختاریوروشحداقلمربعاتجزئی

یقشدهتأثیربررضایتمشتریتأثیردارد.رضایتمشتریبهنوبهخودتأثیرمعناداریبراعتماددارد.همچنینرضایتواعتمادمشتریازطر

نیکی،تأثیراتقابلتوجهیبروفاداریمشتریمیگذارند،ایندرحالیستکهارتباطاتکالمیدهانبهدها۲ارتباطاتکالمیدهانبهدهان

ازشرایطالزمبرایبازدیدهایمکرریاقصدمشتریبرایخریدمجددمیباشد.اعتمادبهطورمستقیمبرحفظمشتریتأثیرگذارنیست.در

نتیجهدرمحیطتجارتالکترونیک،شرکتهامیتوانندبهطورمستقیمازطریقبهبودابعادکیفیتخدماتسایتهایخود،وفاداریمشتری

.افزایشدهندرا

پرداختهبررسیرابطهبینابعادکیفیتخدماتالکترونیکیبارضایتمندیواعتمادمشتریانبانک(درپژوهشیتحتعنوان2014)126ژانگ-

رفت.است.برایانجاماینپژوهشمبانینظریوسیعیدرزمینهکیفیتخدماتالکترونیکیورضایتمندیواعتمادمشتریانموردبررسیقرارگ

هانشانمدلتحلیلپژوهش،براساسکیفیتخدماتالکترونیکیدرچهاربعدکارایی،دسترسی،حریمواجراموردتحلیلقرارگرفت.یافته

.داریوجودداردکهبینابعادکیفیتخدماتالکترونیکیبارضایتمندیواعتمادمشتریانارتباطمعنیداد

 

 چارچوب نظری تحقیق 

اند، چارچوبنظری،الگوییمفهومیاستوبرروابطنظریمیانتعدادیازعواملکهدرموردمسالهپژوهشبااهمیتتشخیصدادهشده

تاکیددارد.اینچارچوبدربارهپیوندهایدرونیمیانمتغیرهاییکهدرپویاییموقعیتموردبررسینقشدارند،بحثمیکند.پدیدآوردن

مفهومیبهپژوهشگرکمکمیکندکهروابطخاصیرادرنظربگیرد،آنهارابیازمایدودرکخودرادرزمینههایپویاییچنینچارچوب

یژگیورابطهبینیبررس(.هدفمادراینپژوهش1390:81هایموقعیتیکهقراراستپژوهشدرآنصورتگیرد،بهبودبخشد)سکاران،

کهفرضیههایتحقیقبراساسآنمیباشد.)مطالعهموردی:فروشگاهاینترنتیآمازون(بهبرندیوفادار،انیمشارکتمشتربانیبرندآنالیها

شکلگرفتهاست.

 
123 .Joleya 
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(.127،2017مدلمفهومیتحقیق)اسالمورحمان1نگاره

 فرضیه های تحقیق 

اطالعاتبامشارکتمشتریانرابطهمعناداریوجوددارد..بینکیفیت1

.بینکیفیتسیستمبامشارکتمشتریانرابطهمعناداریوجوددارد.2

.بینتعامالتمجازیبامشارکتمشتریانرابطهمعناداریوجوددارد.3

.بینجوایزبامشارکتمشتریانرابطهمعناداریوجوددارد.4

 انباوفاداریبهبرندرابطهمعناداریوجوددارد.بینمشارکتمشتری.5

 

 روش تحقیق 

ازنظرروش:قابلآزموناست.گریقابلاستفادهاستودرجوامعدقیدرجامعهتحققیتحقجیچوننتایازنظرهدفکاربردروشاینتحقیق

یمدهیسنجرهایمتغنیچونروابطب،یشوند.ازنظرسنجش:همبستگیملیتحلیدروضعموجودوبدوندستکاررهایمتغ،چونیفیتوص

نیچونروابطبی،معادالتساختار،دادههالیروشتحل.میریگی(،چونازجامعهنمونهمیشیمای)پیدانیاطالعات:میجمعآوریشود.ازنظر

جامعهنیدرایوجودداردوازمدلمفهومیچونمدلمفهومیدییتای،عامللیروشتحلوشود.یمیبررسیشبکهارتباطکیدررهایمتغ

.شودیآزمونم

 نمونه و روش نمونه گیری :   حجم ،جامعه آماری
قیدراینتحقیجامعهآمار..جامعهآماریبهکلگروهافراد،وقایعیاچیزهاییاشارهداردکهمحققمیخواهدبهتحقیقدربارۀآنهابپردازد

آمازونکهینترنتیکاربرانفروشگاهاقیتحقنیایآمارنمونهنامحدوددرنظرگرفتهشدهاست.بهتعدادکهآمازونینترنتیفروشگاهاکاربران
باشد.ی،مسادهیبهروشتصادفیرینفرمیباشند.وروشنمونهگ384باتوجهبهجدولمورگانتعداد



 روش تجزیه و تحلیل اطالعات  
:باشد می زیر های روش به تحقیق این در اطالعات و ها داده تحلیل و تجزیه روش

 یورسمنموداریاستفادهخواهدشد.آمار فراوانی توزیع جداول تنظیم و مرکزی های مشخصه برآورد جهت توصیفی آمار از.1

اسمرینف،جهتبررسینرمالبودنویانبودندادههابهرهگیری-کولوموگروفطریقروشآلفایکرونباخجهتبررسیپایاییوازآزمون از.2
میشودوبررسیبیننتایجآزمونازروشهمبستگیمناسبانتخابوبهمرحلهاجرادرمیآید.

اSEMازروشمدلیابیمعادالتساختاری) ها داده تحلیل و تجزیه بررسیفرضیههاجهت حاضر تحقیق در استفادهlisrelفزار(ونرم

خواهدشد.

 

 

 آزمون فرضیات تحقیق 
پردازیم.میLisrelدراینقسمتبهبررسیآزمونفرضیاتتحقیقبااستفادهازنرمافزار

 
127& Rahman  .Islam 

 كیفیت اطالعات 

 جوايز 

 

 وفاداري به برند

 

 مشاركت مشتريان 

 

 تعامالت مجازي 

 

 كیفیت سیستم

 كیفیت اطالعات 
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد-1شكل

 

 
 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری-2شكل
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 مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل   رابطۀنتایج  جدول

 نتیجه آزمون  معناداری ضریب مسیر  نشان مسیر 

 قبول  EP---BL 0.14 5.12 وفاداری به برند  ---مشارکت مشتریان 

 قبول  IQ---EP 0.17 2.86 مشارکت مشتریان  ---کیفیت اطالعات 

 قبول  SQ---EP 0.22 4.55 مشارکت مشتریان  ---کیفیت سیستم 

قبول  VI---EP 0.16 6.12 مشارکت مشتریان  --- تعامالت مجازی

 قبول  AW---EP 0.33 3.24 مشارکت مشتریان   ---جوایز 

 

 های تحقیق:  فرضیه 

 های فرعی: فرضیه 

 دارد.  معنادار و مثبت رابطه مشتریان مشارکت  با اطالعات کیفیت :1فرضیه

بدستآمدهاست.آمارهتی 0.17 مشتریانمشارکتبااطالعاتضریبمسیرمیانکیفیتمشخصاست،11-4همانطورکهدرجدولشماره

تواننتیجهگرفتبینکیفیتبدستآمدهاست.باتوجهبهمواردباالمی 96/1دارییعنیومقدارآنباالترازآستانۀمعنی2.86برایاینرابطه

  شود.دارد.لذافرضیۀاولاینتحقیقتأییدمیداریمعنا تاثیر مشتریانمشارکتبااطالعات

 دارد.  معنادار و مثبت رابطه مشتریان مشارکت با سیستم کیفیت :2فرضیه

  است.ازآنجاکهمقدارتیبرایاینضریب، 0.22 مشتریانمشارکتبرسیستمکیفیتدهدمقدارضریبمسیرمیانمدلبرازششدهنشانمی

باشد.بهدارمیتواننتیجهگرفتکهضریببدستآمدهمعنابدستآمدهاست،می96/1ارییعنیدباالترازآستانۀمعنیمقدارآن  و4.55

شود.داریدارد.لذافرضیۀدومتحقیقتأییدمیرابطهمثبتومعنا مشتریانمشارکتباسیستمکیفیتعبارتدیگر

 

 . دارد معنادار و مثبت رابطه مشتریان مشارکت با مجازی  تعامالت. 3فرضیه

است.آمارهتیبرایاینضریبنیز0.16  مشتریانمشارکتبامجازیتعامالتتوانگفتضریبمسیربینمی11-4مطابقجدولشمارۀ

داریرابطهمعنامشتریانمشارکتبامجازیتعامالتبدستآمدهاست.بنابراین96/1دارییعنیترازآستانۀمعنیاست،ومقدارآنباال6.12

شود.دارد.لذافرضیهسومتحقیقتأییدمی

 .دارد معنادار  و مثبت  رابطه مشتریان مشارکت با جوایز .4فرضیه

ومقدارآن3.24است.آمارهتیبرایاینضریبنیز0.33مشتریانمشارکتبرجوایزدهدمقدارضریبمسیربینمدلبرازششدهنشانمی

داریدارد.لذافرضیهتاثیرمثبتومعنامشتریانمشارکتبرجوایزبدستآمدهاست.بهعبارتدیگر  96/1دارییعنیباالترازآستانۀمعنی

شود.چهارمتحقیقنیزتأییدمی

 .دارد معنادار و مثبت رابطه برند به  وفاداری با مشتریان مشارکت. 5فرضیه

و5.12است.آمارهتیبرایاینضریبنیز0.14برندبهوفاداریبامشتریانمقدارضریبمسیربینمشارکتدهدمدلبرازششدهنشانمی

داریرابطهمثبتومعنابرندبهوفاداریبامشتریانمشارکتبدستآمدهاست.بهعبارتدیگر 96/1دارییعنیمقدارآنباالترازآستانۀمعنی

شود.نیزتأییدمیدارد.لذافرضیهپنجمتحقیق

 بحث ونتیجه گیری و مقایسه  

صیکمکبهشرکتدرجهتتشخیبراراانیکردندومشتریمراکزتماسبامشترجادیشروعبهاها شرکت1990لیواوا1980دراواخر

ت،یموفقبهدنیرسیشرکتبرایعنوانشرکا بهانی.مشترکردندییدرهردوبخشتوسعهمحصولوخدماتشناسابازخوردمشکالتوارائه
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ارزش،جادیاندیفرآدرانیمشتر2000قراردهند.درحدودسالریراتحتتأثشرکت یارزشهاتوانند یممیرمستقیوغمیطورمستق به

 مناسبتری و بیشترروشهای تا میگردند باعث مشتری مشارکت فرآیندهای.درنظرگرفتهشدندفعالنفعانیعنوانذ مشارکتکردندوبهشتریب

 مشتری فرآیندهای با محصوالت عرضههای فعالیت ادغام طریق از ابتکاراتمیتواند این.گردد ایجادمشتریان به خدمات و کاالها عرضه برای

.پذیردصورت بازخورد دریافت و ارتباط ایجاد برای هایی رویه وها روش توسعه یا و مداری

 آن، مزایای از بهرهمندیو تفاهم برقراری همچنین و شرکت مشتریان سوی از منفیتأثیرات نتیجه در و ها سؤتفاهم حداقلسازی، بهمنظور

لیدالنیازعمدهتریکیانیمشتر هک؛چراردیدردستورکارشرکتقرارگقیشدهودقزییربرنامه  بهصورت مشتری، مشارکت تا است الزم

 دراما است، کرده روبرو مختلفی های چالش با را ها سازمان امروز، دنیای در سریع تغییراتمحسوبمیگردد. شرکتهاتیموفقایشکستو

 استفاده خود نفع به شده جاد ای های فرصت ازین، نو ی ها ی فناور و مدیریتی ابزارهای کمک به هستندکه موفق هایی سازمان میان این

 میمشتریان رابه امکان این است، اینترنت بر مبتنی که الکترونیک تجارت محیط .است ابزارهان ای از یکی الکترونیک تجارت کنند.محیط

 اینترنتی صورت به خرید.کنند اقدام اینترنتی های فروشگاهبا مستقیم ارتباط طریق از خدمات و کاال خرید و اطالعات جستجوی برای تا دهد

 گسترش با .است استوارکاال از تبلیغات و کیفی اطالعات شکل، تصویر، مانند ظواهری براساس بلکه نیست؛ کاالخرید از واقعی تجربه براساس

 مورد که است اینترنت طریق از مبادالت انجام جهت اعتمادمشتری جلب شده،طرح مباحث از یکی زندگی، مختلف امور در اینترنت روزافزون

 سایت وب است.ویژگیهای پذیرفته صورت اینترنتیایجادخرید از حمایت برای زیادی تحقیقات و گرفته قرار مشتریان و سازمانها از بسیاریتوجه

است. اهمیت حائز بیشتر نهایی مشتریانو فروشها خرده ین درب یر تاث ن ای و دارد تاثیر مشتری رفتار بر ها

 یافتهافزایش مشتری با رابطه مدیریت برقراری و اینترنتی خرید در مشتری به بیشتر های ارزشارائه برای ها شرکت توجه و عالقه نتیجه در

 ارزش خلق و ارائه جهت در را خود های فعالیت هستند،جدید مشتریان جذب نیز و موجود مشتریان حفظ درپی که هایی شرکت بهویژه است.

 داشته گیرند، میبر در را مشتری ارزش که ابعادی از عمیقی درک باید آنها مهم این انجام برای و اند داشتهمعطوف خود هدف مشتریان برای

 ازطرفیمفهوم.کند می کمک موسسات بالفعلو بالقوه مشتریان با ارتباط و برند تصویر انتقال به اینترنتی برندگذاری و ها سایت باشند.وب

 مفهوم دو ، ۱۹۴۵ و ۱۹۴۴ سالهای در آن از بعد .بودبعدی تک مفهوم یک وفاداری زمان، آن در .شد ایجاد ۱۹۴۰ دهه در بار اولین وفاداری،

 وفاداری" عنوانتحت بعدها که "بازار سهم" و شد مطرح نگرشی، وفاداری عنوان، به بعدها که "برند ترجیح:گرفت شکل وفاداری درباره مجزا

گردید. ارائه "رفتاری

 رفتاری و نگرشی وفاداری از ترکیبی میتواند وفاداری که دریافتند محققان و شدآکادمیک ادبیات وارد فاداری و مفهوم آن، از بعد سال ۳۰

 واکنشیک صرفا خرید تکرار دیگر، عبارت به.میباشد روانی فرآیندی رفتار، این دلیل که است تکرارخرید معنی به تجاری نام به باشد.وفاداری

 عمیق تعهدی داشتن را وفاداری اولیور (ریچارد128،۲۰۰۶وهانسن میلر.)باشدمی هنجاری و احساسی روانی، عوامل نتیجه بلکه نیست اختیاری

 تکرار موجب رقبا،بازاریابی تالشهای و موقعیتی تاثیرات وجود علیرغم که عالقه، مورد خدمت یا محصول یک از حمایت یا و مجدد خرید برای

.فروشگاهاینترنتیآمازونیکیازبزرگترینوموفقترینفروشگاههایشود درآینده تجاری نام یک محصوالت مجموعه یا تجاری نام یک خرید

)مطالعهبهبرندیوفادار،انیمشارکتمشتربانیبرندآنالیهایژگیوریتاثیبررسلیاینتحقیقاینترنتیدرکشورمحسوبمیشود.هدفاص

بود.درهمینراستاوبرمبنای،فرضیاتموردبحثوبررسیقرارگرفت:موردی:فروشگاهاینترنتیآمازون(

 

اطالعاتکیفیتنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهاولحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

افزایشمییابد.کهمشتریانمشارکت،اطالعاتکیفیت،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبترابطهمشتریانمشارکتبا

،همخوانیپرداختهاستبرندبهباوفاداریاطالعاتکیفیتدرتحقیقیبه(1394نتایجاینفرضیهبانتایجتحقیققاسمیوهمکاران)

 دارد.

 
128Meller & Hanssan  
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باسیستمکیفیتنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهدومحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

افزایشمییابد.کهمشتریانمشارکت،سیستمکیفیت،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبترابطهمشتریانمشارکت

،همخوانیدارد.پرداختهاستمشتریانمشارکتباسیستمکیفیتدرتحقیقیبه(1393نجفی)نتایجاینفرضیهبانتایجتحقیق

مجازیتعامالتنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهسومحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

افزایشمییابد.کهمشتریانمشارکت،مجازیتعامالت،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبترابطهمشتریانمشارکتبا

،پرداختهاستمشتریانمشارکتبامجازیتعامالتدرتحقیقیبه(1392دزفولینژادوهمکاران)ایجتحقیقنتایجاینفرضیهبانت

 همخوانیدارد.

مشارکتباجوایزنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهچهارمحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

مییابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجمشتریانمشارکت،جوایز،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبترابطهمشتریان

 ،همخوانیدارد.پرداختهاستمشتریانمشارکتباجوایزدرتحقیقیبه(1391ضیاییوهمکاران)تحقیق

مشتریانمشارکتنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهپنجمحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

افزایشمییابد.کهنتایجبرندبهوفاداری،مشتریانمشارکت،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبترابطهبرندبهوفاداریبا

،همخوانیپرداختهاستبرندبهباوفاداریمشتریانمشارکتدرتحقیقیبه(1394عموزادوهمکاران)اینفرضیهبانتایجتحقیق

دارد.

 

 فهرست منابع 
(بررسیویژگیهایبرنداینترنتیووبسایتهاوتاثیرآنبراعتمادووفاداری1388جوانمرد،حبیباهلل،سلطانزاده،علیاکبر،) •

225-256،صص53مشتریان)مطالعهموردی:خریدمحصوالتفرهنگیازطریقاینترنت(فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی،شماره

الهه.)دهقانیسلطانی، • (.رویکرد1392مهدی،محمدی،اسفندیار،پوراشرف،یاساناهلل،سایهمیری،کوروش،قهریشیرینآبادی،

،21مدلسازیمعادالتساختاریدرتبییناثرتجربه،اعتمادووفاداریبهبرندبرارزشویژهبرند،مجلهمدیریتبازاریابی،شماره

 101-117صص

بررسیارتباطبینابعادوپیامدهایوفاداریمصرفکنندهبهنامونشانتجاری:مطالعهموردیشامپو"(1386یاسمین،)رحمانی، •

،پایاننامهکارشناسیارشد،واحدعلومتحقیقاتتهران."درفروشگاههایشهرونددرسطحشهرتهران

زهرا.) • امینی، علیرضا، امینی، رضا، اندازمدیریت(1389سیدجوادین،سید وفاداریمشتریانصنعتی،چشم بر برند تاثیر ارزیابی

57-73،صص3بازرگانی،شماره

وفاداریبهبرندوتغییردادن"(1390صفرزاده،حسین،خیری،بهرام،آقاسیدآقا،ریحانه،بررسیتاثیرعواملزمینهای،) •

.65-94،صص10تبازاریابی،شماره،مجلهمدیری"برندبررویتصمیمخریدمصرفکنندگانجوان
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(.ارزیابیتاثیرشخصیتبرندبروفادارینگرشیورفتاریمشتریان1391عزیزی،شهریار،قنبرزادهمیاندهی،رضا،فخارمنش،سینا،). •

،همتی،.مؤتمنی،علیرضا،مرادی،هادی105-123،صص4،شماره16بهبرندهایپراستار،پژوهشهایمدیریتدرایران،دوره

 89-105،صص37،پیاپی4(تاثیرشخصیتنامتجاریبروفاداریمشتریان،چشماندازمدیریتبازرگانی،شماره1389امین،)

 .1382تهران،کبیرامیرانتشاراتاول،گوهریان،چاپابراهیممحمدمترجموب،طریقازبازاریابیجنیس،کینگ،ام، •

رشتهارشدکارشناسیینامهپایانمشتریان،دیدگاهازایراندرالکترونیکتجارتهایسایتوبارزیابی،(1385)پریسادانشجو، •

 .انسانیعلومدانشکده.مدرستربیتدانشگاه:تهرانبازرگانی،مدیریتی

مصرفاعتمادبرمبتنیمدل:الکترونیکیتجارتمحیطدرکنندهمصرفرفتاربرمؤثرعواملشناسایی(.1390)سپهرساالریان، •

 .مدیریتدانشکده.تهراندانشگاه:تهرانالملل،بینبازاریابیگرایشبازرگانیمدیریتیرشتهارشدکارشناسینامهپایان.کننده

مدیریتیرشتهارشدکارشناسینامه¬الکترونیک،پایانتجارتدرمشتریاعتمادبرموثرعواملبررسی،(1384)میثمشیرخدایی، •

 .انسانیعلومدانشکده.مدرستربیتدانشگاه:تهرانبازرگانی،

 1390اصفهان،واحددانشگاهیجهادانتشاراتمدیریتی،نگرشبانوینبازاریابیتحقیقات(.1390)آذرنوشانصاری،وعلیصنایعی، •

 .آتروپاتانتشاراتتهران،چهارم،چاپ،.ب.فروزندهترجمه،"بازاریابیاصول"،1381،.جی.آرمسترانگو.اف.کاتلر •

تجارتدر«آنازمستمراستفادهبرایکاربرقصد»بر«سایتوبشدهدرککیفیت»تأثیربررسی»،(1390)محسنرهروان، •

دانشکده.تهراندانشگاه:تهراناجرایی،مدیریتیرشتهارشدکارشناسینامهپایان،(«سایناشرکت:موردیمطالعه)الکترونیکی

 .مدیریت

نامهپایانرشت،شهردرخانگیلوازمخریداراندیدگاهازمشتریانوفاداریبربرنداعتبارتاثیر(.1391)سهیل،قویدل،قربانی •

.ارشدکارشناسی

آنتاثیروبرنداجتماعیهویتدیدگاهبررسی(1391)علیرضا،زاده،بخشیمهدی،کناری،جعفرزادهزهره،شاهرخ،دهدشتی.23 •

نوین،بازاریابیتحقیقاتپژوهشی-علمیفصلنامه(کالهلبنیمحصوالتکنندهتولیدشرکت:مطالعهمورد)برندبهوفاداریتوسعهدر

87-106صصدوم،شمارهدوم،سال

بازرگانی،مدیریتاندازچشممشتریان،وفاداریبرتجارینامشخصیتتاثیر(1389)امین،همتی،هادی،مرادی،علیرضا،مؤتمنی،.53 •

 89-105صص،37پیاپی،4شماره

دهان،بهدهانارتباطبدنسازیهایباشگاهمشتریانمشارکتبرمؤثرعواملبررسی(1393)محمدیرزگار،،محمد،خبیری •

 ۴شماره،روانشناسیوتربیتیعلوم

فناوریوتحقیقاتعلوم،وزارت،آنانمندیرضایتبامشتریانمشارکتابعادرابطه(۱۳۹۰)پویا،رضاحسن،،داوودپورحسین •

 طباطباییعالمهدانشگاه
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:بانکیخدماتدرمشتریانوفاداریبرتولیددرمشتریمشارکتاثربررسی(.۱۳۹۲.)ساداتوحیدهحسینی،.حسنمیرزاحسینی، •

 ۱۲۹-۱۰۵صص.۲شماره.۶دوره.سامانبانک:مطالعهمورد

اتاقماهنامه،"فکریسرمایهازگزارشیوگیریاندازهمدیریت،"؛(۱۳۸۷)زاده،سلطاناکبرعلیوکهنعلیمجید،زنجیردار، •

 ۱۸شمارهبازرگانی،

 شمارهتدبیر،ماهنامه،"اینترنتیدرخریدمشتریرفتارالگوهای"؛(۱۳۸۶)اسدی،بنیمهدیوحمیدرضاسعیدنیا، •

النبیمهرنشر.مدیریتدرتحقیقروش(مبانی۱۳۹۱).مهردادمتانی، •

بازتابنشر،نویسینامهپایانبهرویکردیباتحقیق(روش۱۳۹۰).غالمرضاخاکی، •

آگهنشررفتاری،علومدرتحقیقهای(روش۱۳۹۱).الههحجازی،.عباسبازرگان،.زهرهسرمد، •

روش۱۳۸۶).محمودشیرازی،.محمدصائبی،ترجمه.اوماسکاران، • مدیریتدرتحقیقهای( وآموزشعالیموسسه.
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 چكیده

نقشبهتوجهباسازمانیعملکردبرداخلیواستراتژیکسبزبازاریابیگرایشتعاملهدفازپژوهشحاضربررسی
توصیفی،نوعازاستفادهموردتحقیقروشبود.استانگلستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریانرقابتیمزیتمیانجی

نامحدودبطورکهگلستاناستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریانتحقیقاینآماریجامعه.بودهمبستگیپیمایشی
روشونفربدستآمد384بود.نمونهآماریمتناسبباتعدادافرادجامعهبااستفادهازجدولکرجسیومورگان

استفادهموردابزاروشدهگردآوریمیدانیوایکتابخانهروشباتحقیقهایدادهنمونهگیریتصادفیسادهاست.
موردمحتواییروشباابزاررواییوکرونباخروشازاستفادهابهانامهپرسشپایاییهایاستانداردبود.نامهپرسش
ارلیزرلافزنرمازاستفادهباروشمعادالتساختاریازهادادهتحلیلوتجزیهجهتچنینهم.اندگرفتهقرارتأیید

باسازمانیعملکردبرداخلیواستراتژیکسبزبازاریابیگرایشتعاملنتایجنشاندادکهبین.استشدهاستفاده
رابطهمثبتومعناداریوجوددارد.گلستاناستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریانرقابتیمزیتمیانجینقشبهتوجه
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مقدمه

سازمانهادارایاهدافبسیاریمیباشنداماشایدبتوانگفتکهبقاوسودآوریازمهمتریناهدافمشترکسازمانهابهشمارمیآید.بدین

بهصورتکهابتداسازماهادرصددمیباشندتابقاءخویشراتضمیننمایندوسپسبهسودآورینایلگردند.نکتهقابلتوجهاینکهدستیابی

درشرایطکنونیمحیطکارچندانسادهاینیستچراکهشرایطرقابتدرمحیطروزبهروزسختندوهدفبسیارمهم)بقاوسودآوری(ای

ترمیشودواینمسئلهناشیازخصیصهتغییروپویاییمحیطدرشرایطکنونیمیباشد.باتوجهبهمباحثمختلفمطرحشدهدرمتنمقاله

دیدگاهینمودندنبالرساندمییاریمحیطکنونیشرایطدراهدافبهدستیابیدرراماکهمهمراهکارهایازیکی کهمیتوانگفت

ککلویعنوانبهسازمانادارهگرودرسازماندرماموفقیتدیگرعبارتبهباشدمیسازمانموثرمختلفعواملوهازمینهدراستراتژیک

.دراینمیباشد.دراینمیانبازاریابییکیازبخشهایکلیدیومهمدرسازمانبهشمارمیرودبخشهایمختلفآن،بارویکردیاستراتژیک

رکتشمشتریانرقابتیمزیتمیانجینقشبهتوجهباسازمانیعملکردبرداخلیواستراتژیکسبزبازاریابیگرایشتعاملبررسیتحقیقبه

میباشد.نوعتحقیقدراستانگلستانپگاهیشرکتلبنانیمشترگلستانخواهیمپرداخت.مطالعهموردیدراینپژوهشاستاندرپگاهلبنی

وروشجمعآوریدادههانیزپیمایشیمیباشد.دراینتحقیقبرایتجزیهوتحلیلدادههانیزازمدلسازیمعادالتساختاری کاربردی

استفادهمیشود.
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بیانمسأله

یابیمتادادهاست.بانگاهیبهگذشتهدرمیبترخانکاریاستکهدرسایهتشدیدروزافزونرقاتغییرمداوممفهومبازاریابی،حقیقتغیرقابل

روبودهاست.سپسباظهورمحصوالتمصرفیجدیدوافزایشرفاهجامعهوتالشبازاریابیبارویکردیمحصولمحورروبه1970اوایلدهه

روییریافتهاست؛اماروندیکهامروزهباآنروبههادرپیشیگرفتنازرقبا،رویکردبازاریابیبهرویکردمشتریمحورتغهرچهبیشترسازمان

کنندگاندربارهمحصوالتیکهزیستباعثشدهاستکهمصرفهانسبتبهمحیطاست.مسئلهحفظمحیطترسازمانهستیم،هوشیاریبیش

زیستبرایمحصوالتیکهاقعیازمحیطکنندگاناینآمادگیرادارندکهبرایحمایتوخرند،بازاندیشیکنند.امروزهبسیاریازمصرفمی

تریپرداختکنند.کنند،مبلغبیشاستاندارهایمحیطیرارعایتمی

باشد.درادبیات،بازاریابیسبز،دراصطالحاتزیستبهمشتریانمیبازاریابیسبزتالشاستراتژیکسازماندرعرضهمحصوالتدوستدارمحیط

(اظهارداشتهاستکه1994شدهاست.پولونسکی)شناختیویابازاریابیپایدارشناختهطی،بازاریابیبوممحیمختلفمانندبازاریابیزیست

باشد.همچنینویمعتقداستبازاریابیبندیواصالحتبلیغاتمیبازاریابیسبزشاملاصالحمحصول،تغییراتبهروشتولیدوفرآیند،بسته

سبزبازاریابیهدفکهکندمیاشاره(2012)احمدومرادباشد.تسبزبرایبرآوردننیازهایمشتریانمیسبزیکابزاربرایترویجمحصوال

وهمچنینهدفبازاریابیسبزکاهشاثراتبراستاعتماداساسبرمشتریبادرازمدترابطهایجادو اجتماعیمسئولیتحفظوسودایجاد

(اعتقادداردکه2012سازیازمحصوالتیاخدمات،قیمت،مکانوارتقاءاست.سرکر)ریزیوپیادهامهزیستطبیعیدرطولفرایندبرنمحیط

اصالحهمچنین بندی،بازسازیوهاازجملهاصالحمحصول،تغییراتفرایندتولید،تغییراتبستهایازفعالیتبازاریابیسبزشاملطیفگسترده

اندازصداقت،نوآوری،ابتکاروآگاهی.هرفعالیتکههایاساسیآنداللتداردکهعبارتاریابیسبزبرویژگیتبلیغاتاست.تعریفجامعازباز

ریزیاجراونظارتبرتحوالتقیمت،ترفیعوهاباشدیکفعالیتبازاریابیسبزاست.همچنینبازاریابیسبزفرایندبرنامهمطابقبااینویژگی

زمانمعیارهایرضایتبخشیازنیازهایمشتری،دستیابیبهاهدافیکشرکتوسازگاریکلفرایندباطورهمبهتوزیعمحصولاستکه

.شوداکوسیستمراشاملمی

بازاریابیتریعنیکاالهایمصرفی،کاالهاوخدماتصنعتیاعمالکردوبیانکردکهتوانبهمفهومبسیارگستردهطورکلی،بازاریابیسبزرامیبه

هاکندتاشرکتاستراتژیبازاریابیسبزکمکمی.زیستپدیدآمدهاستکنندگانآگاهبهمحیطسبزبرایشناساییوهدفقراردادنمصرف

اینعملباعثبهبودوضعیتشرکت شودوشدهونهایتاًمنجربهبهبودسودآوریمیهایبزرگمنابعخودرابهنحواحسنمدیریتکنندکه

وکاربدانمعنیاستکهپتانسیلعظیمیبرایبهدستآوردنمزیترقابتیپایداردرهایکسبکارگیریاصولبازاریابیسبزدرسیستمبه

باشدبنابرایندراینپژوهشاستراتژیتأملمیمحیطییکیازمسائلمهموقابلشود.باتوجهبهاینکهامروزهمسائلزیستهاایجادمیشرکت

توسعهنیزآنراروندجالباستکهامروزهدرکشورهایدرحالیستمحیطیبرعملکردبازاریابیسبزبررسیخواهدشد.بازاریابیسبزیکز

هایتوزیعوبندیوهمچنیندرشبکهگذاریوسیعخوددرصنایعتولیدکنندهمواداولیهوبستهباسرمایهپگاهاند.گروهصنایعشروعکرده

راپیشهخودساخته"ازدانهتاقفسه"فردیکمجموعهمتشکلصنعتیپیشتازکهشعاردرداخلوخارجکشور،ازمعیارهایمنحصربهفروش

مراتبافزونواندکهرشدگروهبهموجبگردیدهلبنیپگاههایاقتصادیوخدماتمتمایزدرگروهصنایعغذاییباشد.مزیتمندمیاستبهره

ها،ضمنارجنهادنبهموضوعکیفیتومرغوبیتتولیدات،خالقیتونوآوریدرفعالیتلبنیپگاهازرشدبازارباشد.گروهصنایعغذاییترسریع

ترگفتهشد،یکسؤالاساسیباقیزیستتوجهخاصمبذولداشتهاست.باتوجهبهآنچهپیشوتولیدمحصوالت،بازاریابیوموضوعمحیط

هایسبزوتجارتوفروشمحصوالتسبز(چهتأثیراتیبرمثال:اتخاذسیاستعنوانسطحاستراتژیبازاریابیسبزدرسطحبنگاه)بهماند.می

طوربه.استدادهقراربررسیموردراهاآنعملکردبر"سبز"هایشرکتتأثیرچگونگیازاساسیدرکیکحاضرمطالعهدارد؟عملکردشرکت

محیطیهایبازاریابیسبزوتمرکزبراستراتژیکزیستبندیبرنامهابیسبزرابرعملکردشرکتدرزمانبازاریاثربخشیمیزانمقالهینادرویژه،

تعهدشناساییگردیدهوسهنوعازعملکردشرکتموردبررسیقرارقرارگرفتهاست:عملکردمالی،عملکردبازاروکیفیتخدمات.عالوهبراین

عنوانیکمتغیرتعدیلگردربازاریابیسبزورابطهعملکردشرکتموردبررسیقرارخواهدگرفت.نابعرابهم
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برعملکردیوداخلکیسبزاستراتژیابیبازارشیتعاملگرالذاباتوجهبهمباخثمطرحشدهسوالاصلیاینپژوهشایناستکهآیابین

رابطهمعناداریوجوددارد؟پگاهدراستانگلستانیشرکتلبنانیمشتریرقابتتیمزیانجیباتوجهبهنقشمیسازمان



 ضرورت واهمیت تحقیق 

اقتصادیوافزایشحساسیتعمومیجوامعبهمسائلزیستمحیطیناچاربهتوجهی امروزهشرکتهابراساسقوانیزیستمحیطی،تاثیرات

مسائلمحیطزیستوحفظآنشدهاندبطوریکهبسیاریازشرکتهایپیشروبادرکاهمیتمسائلزیستمحیطیوبیشازپیشنسبتبه

بازاریابیهمچنیننگرانیجوامعتوانستهاندازآنبهعنوانیکمزیترقابتیجهتمقابلهبارقبابهرهگیرند.اینامرباواردکردناستراتژیهای

(.129،۲۰18)پاپاداسنشرکتهامیسرگردیدهاستسبزدربرنامهریزیای

دهدکههردوگرایشخارجیوداخلیبازاردارایاثراتقابلتوجهیدرمعیارهایمدارکوشواهدبدستآمدهازمطالعاتمختلفنیزنشانمی

گرایشبازار)داخلی/خارجی(تمرکزدارند،وبهمراتبمختلفعملکردسازمانیاست.بیشترمطالعاتموجودبهطورعمدهبراندازهگیریکلی

درموردعملکردسازماندربخشدولتی،شایانذکراستبهکارگیری.بهتاثیرگرایشهرجزءدربازاربرعملکردسازمانیکمترتوجهشدهاست

مالیوغیرمالی،باتوجهبهعملکردکلیسازمانرویکردبهتریاست)و عالوهبراین،بایدتاکید(.1986نکاترامنوراماناجا،هردوشاخص

هاونمایندگانآنهاانتخابمیشود،بهطوریکهدربرخیمواردانتخابآنگیریهایعملکردتوسطدولتکردکهبرخیازمعیارهایانداره

کندوگسترشدبیاتگرایشبازاررابهسهروشایجادمیمطالعهحاضرا.هامنعکسکنندهاولویتهایگروههایقدرتمنددردروندولتاست

اهمیتوجودبا بهدنبالوضوحواصالحرابطهبینبازاریابیسبزاستراتژیکوداخلیورقابتپذیریشرکتیاست.دراینپژوهش.دهدمی

تمرکزدربارهبازاریابیسبزاستراتژیکوتأثیراستراتژیزیستمحیطیشرکتیبرایشرکتهابانحوهارزیابیعملکردحدسودآوریسهگانه،

ثیرآنبرتاواستراتژیکسبزبازاریابیدربارهجامعیدیدگاهارائهطریقازراموجودشکافمطالعهاین آنبررقابتپذیریشرکتناکافیاست.

 .دهندمینشانراپایداررقابتیمزیتتوسعهبرداخلیسبزبازاریابیهایشیوهواسطنقشهمچنینهایافته مزیترقابتیبرطرفمیسازد.

ایجادکداردوجودافرادواستراتژیبینتوجهیقابلتعاملکهدهدمینشانمعاصرسبزبازاریابیادبیاتاساسبرهایافتهخاص،طوربه ه

روزبهرویکردیکازاستفادهباتحقیقایننهایت،در .دهدمیافزایشرامالیعملکردخودنوبهبهامراین مزیترقابتیرابهبودمیبخشد.

رقابتیِمحیطگرامزیتدربارهراهاییدیدگاهامراین .پردازدمیاستراتژیکسبزبازاریابینتایجومحرکاتبهجاریادبیاتپایهبرشدهرسانی

.برایمدیرانفراهممیکند

 پیشینه تحقیق

جامعههایدینامیکومزیترقابتیبنگاهاست.رابطهبینمسئولیتاجتماعیشرکتباتوانمندی(درپژوهشیبهبررسی1395حیدرزاده)-

براساسنتایجدهازنرمافزارلیزرلاستفادهشدهاست.دراینتحقیقازروشمعادالتساختاریبااستفااماریشرکتسایپاخودروبودهاست.

توانهایپژوهشمبنیبروجودرابطهمستقیمبینمسئولیتاجتماعیشرکت،سرمایهفکریومزیترقابتیپایدار،میحاصلازآزمونفرضیه

ابعادمختلفمسئولیتاجتماعیشرکتاندبارعایتواجرایهایعضوگروهخودروسازیسایپاقادربودهاستنباطنمودشرکت هادراصولو

هایفکریخویشگامبرداشتهوباعثتمایزشرکتدربینسایرینشوند.جهتمدیریتموثروارتقاءسرمایه

وهشازنظرباهدفتعییننقشاستراتژیهایبازاریابیسبزبرعملکردبهترسازمانانجامگرفتهاست.اینپژیپژوهش(در1394حقانی)-

هدفکاربردیوازنظرنحوهاجراتوصیفیپیمایشیباماهیتهمبستگیاست.جمعآوریاطالعاتدراینپژوهشازطریقپرسشنامهمحقق

دتایی0.941ساختهصورتگرفتهاستکهرواییآنبهروشمحتواییوتحلیلعاملیتأییدشدهوپایاییآنباضریبآلفایکرونباخبهمیزان
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هتلشهرشیرازمیباشدکهبهعلتمحدودبودنتعدادهتلهاازروشسرشماری32گردیدنمونهآماریپژوهشحاضرشاملکارشناسان

ومدلسازیمعادالتساختاریspssاستفادهشدهاست.بهمنظوربررسیرابطهبینمتغیرهایتحقیقورابطهبینابعاداینمتغیرهاازنرمافزار

استفادهشدهاست.اطالعاتجمعآوریشدهجهتآزمونفرضیههایپژوهشازطریقآزمونهایآماریدردوسطحamosمافزاردرنر

ی,توصیفیواستنباطیموردتجزیهوتحلیلقرارگرفت.فرضیههایاینپژوهشتأثیرمعناداراستراتژیهایبازاریابیسبزبرعملکردسازمان

راتژیهایبازاریابیسبزبرکسبمزیترقابتی،تأثیرمعنادارمزیترقابتیبررویعملکردبازاریابیوعملکردسازمان،تأثیرتأثیرمعناداراست

.معنادارعملکردبازاریابیبررویعملکردسازمانراموردبررسیقراردادهاست

زیستمحیطیبرمزیترقابتیدرشرکتتبرکبودهاستکهبدینمنظور(درپژوهشیبهبررسیتأثیربازاریابیسبزوفشار1394بابازاده)-

نفرازمشتریانشرکتتبرکبهروشنمونهگیریتصادفیسادهانتخابوبهپرسشنامهتحقیقپاسخگفتند.رواییمحتواییاینپرسشناهم385

سیونخطیموردتحلیلقرارگرفت.نتایجبهدستآمدهنشاندادبهتأییدخبرگاناینحوزهرسیدهومیزانپایاییآننیزبهکمکآزمونرگر

دارند. کهبازاربیسبزوابعادآنبافشارزیستمحیطیبررویمزیترقابتیتأثیرمثبتومعنیداری



جامعهانپرداختهاست.مزیترقابتیشرکتکالهدراستانمازندربازاریابیسبزبرتأثیربهبررسی(.درپژوهشی1393صالحیوهمکاران)-

کارکنانشرکتکالهدراستانمازندرانبوددراینتحقیقازروشمعادالتساختاریاستفادهشدهاست.نتایجحاصلکلیهپژوهشاینآماری

مزیترقابتیشرکتکالهدراستانمازندرانتاثیرمعناداریدارد.ازاینتحقیقنشاندادکهبازاریابیسبزبر

-( وصالحی، انجامداده1388فتحیان ومتوسط بنگاههایکوچک رقابتیدر برمزیت بررسیمسئولیتاجتماعی عنوان تحت پژوهشی )

زاراند.جامعهآماریاینپژوهشکارکنانشرکتپگاهدراستانتهرانبودهاست.دراینتحقیقازروشمعادالتساختاریبااستفادهازنرماف

plsشدهاستنتایجاینتحقیقنشانداهاستکهمسئولیتاجتماعیبرمزیترقابتیدربنگاههایکوچکومتوسطتاثیرمعناداریاستفاده

دارد.

جامعهاماریمشتریانپرداختهاست.انیمشتریرقابتتیبرمزیوداخلکیسبزاستراتژیابیبازارشیتعاملگرای(بهبررس2018)130پاپاداس-

یابیبازارشیپژوهشنشاندادکهگرانیاجینتادراینتحقیقازروشمعادالتساختاریاستفادهشدهاست..هنگکنکبودهتلهادرشهر

وجوددارد.یرابطهمعنادارانیمشتریرقابتتیبرمزیوداخلکیسبزاستراتژ

جیسبزوتروی)نوآوریهادوعاملآننیقراردادندوهمچنیسبزراموردبررسیابیمربوطبابازاراتی(ادب2015)131زوهاراوهمکارانحسن-

وبازاریایومزاهالیکردند.باوجودپتانسلیوتحلهیتجزدهدیقرارمریسبز(راکهعملکردشرکتراتحتتأث سبزنشانیابیمحصولسبز

بریاثرمثبتیسبزداراجیسبزوترویهانشاندادکهنوآورآنجیددارد.نتاسبزوجویابیبازارینهیهادرزمچالشیکهبرخاستشدههداد

یهاطرحیمختلفاستراتژیکاملدراجرادیسبزوتأکیهامطالعاتدرحالرشدشرکتتیباشناختاهمنیهااست؛بنابراشرکتییکارایرو

محصوالتسبزدرسراسرجهان،عیباتوجه،بهرشدسرزیقرارگرفتهاست؛ونندهیآیهاوبهنفعنسلیسبز،کهدردستورکاردولتمالز

وخواستهازهایننیمناسبجهتتأمیوبادستگرفتناستراتژندیسبزاقدامنمایبازارهانیبهترییفرصتبهشناسانیازادیباابانیبازار

.ندیاقدامنمادگانکننفمصر
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کردند.یسبزرابررسیابیمختلفبازاریهایاستراتژینسبتیکنگرادرمورداهمهنگیهاهتلرانیمدیهادگاهی(د2013)132چان-

دهدیهانشانمآنیهاافتهجامعهاماریمدیرانهتلهادرشهرهنگکنکبود.دراینتحقیقازروشمعادالتساختاریاستفادهشدهاست.ی

مطالعهجینکند.نتاردسالمتانسانوابهیبیآسچیراارائهدهندکههیبامحصوالتسبزوخدماتدیسبزبایابیهادرموردبازارهتلرانیکهمد

تیریمدستمیبزرگسیهاهتلکهیسبزدارنددرحالیابیبازاریهایبهاتخاذاستراتژیکمترلیتمانییسطحپایهاهانشاندادکههتلآن

داراهستند.دیسبزشدیابیبازاریهایاتخاذاستراتژیرابرایرسمیطیمحستیز

شدهبینانجامهایبازاریابیدراینهایکارآفرینیبرمزیترقابتیپایدارونقشقابلیتبررسیتأثیرقابلیت(درپژوهشیبه2012)133یونگ-

کهنمونهآماریتحقیق،براساسبودهاستدرچینهایقطعهسازوخودروسازنفرمدیرانارشدشرکت1200است.جامعهآماریاینتحقیق،

فرضیاتاستفادهشدهاستAmosدراینتحقیقازروشمعادالتساختاریبااستفادهازنرمافزارستآمد.نفربهد257فرمولجامعهمحدود

هایابلیتاینتحقیقدرقالبسهفرضیهاصلیبهارتباطبینمتغیرهایقابلیتکارآفرینی،قابلیتبازاریابیومزیترقابتیپایدارونقشمیانجیق

بینیتغییراتکارآفرینیومزیترقابتیپرداختهاست.همچنینارتباطابعادقابلیتکارآفرینیکهشاملنوآوری،پیشبازاریابیدررابطهقابلیت

اندازهوریسک دهدبارهایعاملیدارایمقدارگیرینشانمیپذیریاستبامزیترقابتیپایداربرسیشدهاست.نتیجهتحلیلعاملیمدل

دهدکارآفرینیدارایتأثیریبرابرتدارایهمبستگیمناسبیبامتغیرمکنونهستند.یافتهدیگرتحقیقنشانمیمناسبیهستندوکلیهسواال

0.95برقابلیتبازاریابیاستوقابلیتبازاریابیدارایتأثیریبرابر94/0برمزیترقابتیاست.همچنینکارآفرینیدارایتأثیریبرابر0.81

ازطریققابلیتبازاریابیهست.درنتیجهقابلیت0.89دهندهتأثیرکهنشانبرمزیترقابتیهست قابلیتکارآفرینیبرمزیترقابتیپایدار

کند.بازاریابیرابطهقابلیتکارآفرینیومزیترقابتیپایداررامیانجیمی

وکسبمزیترقابتیدرسازمانهانوآور)مطالعهابیسبزبازاریرابطهبینعواملتاکتیکی(درپژوهشیبهبررسی2011)134ساهاوهمکاران-

مالزیموردی: امریکاییمستقردرکشور لیزرل.پرداختهاست(شرکتهای افزار نرم از استفاده با ازروشمعادالتساختاری تحقیق این در

عواملتاکتیکینتایجحاصلازاینتحقیقنشاندادکهدراینتحقیقاصلیترینابزارگردآوریاطالعات،پرسشنامهمیباشد.استفادهشدهاست

رابطهمعناداریوجوددارد.کسبمزیترقابتیدرسازمانهانوآوربربازاریابیسبز

 چارچوب نظری تحقیق 

دنچنینچارچوباینچارچوبدربارهپیوندهایدرونیمیانمتغیرهاییکهدرپویاییموقعیتموردبررسینقشدارند،بحثمیکند.پدیدآور

قرارمفهومیبهپژوهشگرکمکمیکندکهروابطخاصیرادرنظربگیرد،آنهارابیازمایدودرکخودرادرزمینههایپویاییهایموقعیتیکه

کیسبزاستراتژیابیبازارشیتعاملگرایرابطهبررس(.هدفمادراینپژوهش1390:81استپژوهشدرآنصورتگیرد،بهبودبخشد)سکاران،

میباشد.پگاهدراستانگلستانیشرکتلبنانیمشتریرقابتتیمزیانجیباتوجهبهنقشمیبرعملکردسازمانیوداخل







 

 
132 .chan 

133 .Yong 

134 .Saha et al 






184 | P a g e 

 

 















(.135،۲۰18مفهومیتحقیق)پاپاداسمدل1نگاره

فرضیههایتحقیق

مزیترقابتیمشتریانشرکتلبنیپگاهدراستانگلستانرابطهمعناداریوجوددارد.بربینگرایشبازاریابیسبزاستراتژیک-1

گلستانرابطهمعناداریوجوددارد.مشتریانشرکتلبنیپگاهدراستانیبرعملکردسازمانبینگرایشبازاریابیسبزاستراتژیک-2

مزیترقابتیمشتریانشرکتلبنیپگاهدراستانگلستانرابطهمعناداریوجوددارد.بربینگرایشبازاریابیسبزداخلی-3

جوددارد.مشتریانشرکتلبنیپگاهدراستانگلستانرابطهمعناداریویبرعملکردسازمانبینگرایشبازاریابیسبزاستراتژیک-4

عملکردسازمانیمشتریانشرکتلبنیپگاهدراستانگلستانرابطهمعناداریوجوددارد.بربینمزیترقابتی-5

 

 روش تحقیق 

ازنظرروش:قابلآزموناست.گریقابلاستفادهاستودرجوامعدقیدرجامعهتحققیتحقجیچوننتایازنظرهدفکاربردروشاینتحقیق

یمدهیسنجرهایمتغنیچونروابطب،یشوند.ازنظرسنجش:همبستگیملیتحلیدروضعموجودوبدوندستکاررهایمتغ،چونیفیتوص

نیچونروابطبی،معادالتساختار،دادههالیروشتحل.میریگی(،چونازجامعهنمونهمیشیمای)پیدانیاطالعات:میجمعآوریشود.ازنظر

جامعهنیدرایوجودداردوازمدلمفهومیچونمدلمفهومیدییتای،عامللیروشتحلوشود.یمیبررسیشبکهارتباطکیدررهایمتغ

.شودیآزمونم

نمونهوروشنمونهگیری:حجم،جامعهآماری

قیدراینتحقیجامعهآمار.دربارۀآنهابپردازد.جامعهآماریبهکلگروهافراد،وقایعیاچیزهاییاشارهداردکهمحققمیخواهدبهتحقیق

پگاهلبنیشرکتمشتریانقیتحقنیایآمارنمونهنامحدوددرنظرگرفتهشدهاست.بهتعدادکهگلستاناستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریان

باشد.ی،مسادهیبهروشتصادفیرینفرمیباشند.وروشنمونهگ384کهباتوجهبهجدولمورگانتعدادگلستاناستاندر

 
2.papadas 
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روشتجزیهوتحلیلاطالعات

:باشد می زیر های روش به تحقیق این در اطالعات و ها داده تحلیل و تجزیه روش

 یورسمنموداریاستفادهخواهدشد.آمار فراوانی توزیع جداول تنظیم و مرکزی های مشخصه برآورد جهت توصیفی آمار از.1

اسمرینف،جهتبررسینرمالبودنویانبودندادههابهرهگیری-طریقروشآلفایکرونباخجهتبررسیپایاییوازآزمونکولوموگروف از.2

میشودوبررسیبیننتایجآزمونازروشهمبستگیمناسبانتخابوبهمرحلهاجرادرمیآید.

استفادهخواهدlisrel(ونرمافزارSEMازروشمدلیابیمعادالتساختاری) ها دهدا تحلیل و تجزیه بررسیفرضیههاجهت حاضر تحقیق در

شد.

آزمونفرضیاتتحقیق

 پردازیم.میLisrelدراینقسمتبهبررسیآزمونفرضیاتتحقیقبااستفادهازنرمافزار

 

 

مدلساختاریتحقیقدرحالتاستاندارد-1شکل










186 | P a g e 

 

 

 

 

ساختاریتحقیقدرحالتمعناداریمدل-2شکل

 

مستقیموضرایبمعناداریفرضیاتمدلرابطۀنتایججدول

نتیجهآزمونمعناداریضریبمسیرنشانمسیر

 قبول SGM---CA0.19 2.63رقابتیمزیت---استراتژیکسبزبازاریابیگرایش

گرایش بازاریابی سبز استراتژیک --- عملکرد

سازمانی
SGM---OP-0.02 -0.27 رد

 قبول GPM---CA0.22 3.16مزیترقابتی---داخلیسبزبازاریابیگرایش

 قبول GPM---OP0.26 3.61عملکردسازمانی---داخلیسبزبازاریابیگرایش

 قبول CA---OP0.25 3.09عملکردسازمانی---مزیترقابتی

 





 بحثونتیجهگیری

یرقابتتیمزیانجیباتوجهبهنقشمیبرعملکردسازمانیوداخلکیسبزاستراتژیابیبازارشیرابطهتعاملگرایبررسهدفازاینپژوهش

 درهمینراستاوبرمبنای،فرضیاتموردبحثوبررسیقرارگرفت:بود.پگاهدراستانگلستانیشرکتلبنانیمشتر
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پژوهشحاضر های بینیافته واقع متغیراست،در بیندو رابطه تایید از اولحاکی فرضیه نتایج که سبزبازاریابیگرایشنشانمیدهد

سبزبازاریابیدارد،بنابراینباافزایشگرایشوجودمعناداریرابطهگلستاناستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریانرقابتیمزیتبراستراتژیک

در(2018)گلستانافزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجتحقیقپاپاداساستاندرپگاهلبنیشرکتشتریانمرقابتی،مزیتاستراتژیک

 مشتریانپرداختهاست،همخوانیدارد.رقابتیمزیتبراستراتژیکسبزبازاریابیتحقیقیبهبررسیگرایش

سبزبازاریابیگرایشازعدمتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقعبینیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهدومحاکی

 ندارد.وجودمعناداریرابطهگلستاناستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریانسازمانیعملکردبراستراتژیک

داخلیسبزبازاریابیگرایشدرواقعبینیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهسومحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،

،مزیتداخلیسبزبازاریابیدارد،بنابراینباافزایشگرایشوجودمعناداریرابطهگلستاناستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریانرقابتیمزیتبر

درتحقیقی(2015)همکارانونتایجتحقیقسوزاگلستانافزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهبااستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریانرقابتی

 مشتریانپرداختهاست،همخوانیدارد.رقابتیمزیتبرداخلیسبزبازاریابیبهبررسیگرایش

سبزبازاریابیگرایشیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهچهارمحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقعبین

سبزبازاریابیدارد،بنابراینباافزایشگرایشوجودمعناداریرابطهگلستاناستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریانسازمانیعملکردبراتژیکاستر

عملکرداستراتژیک النااستاندرپگاهلبنیشرکتمشتریانسازمانی، تحقیق نتایج با فرضیه این نتایج یابد.که افزایشمی وفرجگلستان

 مشتریانپرداختهاست،همخوانیدارد.سازمانیعملکردبراستراتژیکسبزبازاریابیدرتحقیقیبهبررسیگرایش(2011)همکاران

عملکردبررقابتیمزیتیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهپنجمحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقعبین

مشتریانسازمانی،عملکردرقابتیدارد،بنابراینباافزایشمزیتوجودمعناداریرابطهگلستاناستاندرپگاهلبنیشرکتسازمانیمشتریان

درتحقیقیبهبررسی(2010)همکارانودفالگلستانافزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجتحقیقمحمداستاندرپگاهلبنیشرکت

 مشتریانپرداختهاست،همخوانیدارد.سازمانیعملکردبررقابتیمزیت

 

پیشنهادهایحاصلازنتایجفرضیاتتحقیق

مواردذیلرادرارتباطباارتقایگرای شباتوجهبهتاییدفرضیاتتحقیقبهمدیرانشرکتلبنیپگاهدراستانگلستانپیشنهادمیشودکه

مدنظرقراردهند.وعملکردسازمانیومزیترقابتیداخلیاستراتژیک،سبزبازاریابی

هایاجتماعیمرتبطباهاوبرنامهمحیطی،افرادرابهمشارکتدرطرحهایاینتحقیق،آگاهیودرکمناسبازمسائلزیستبراساسیافته.1

بنابراینباتوجهبهنگرشمثبتافرادبهشودازپیشفرهنگسبزدرجامعهمینمایدکهخودمنجربهگسترشبیشزیستترغیبمیمحیط

منظورافزایشآگاهیوهاییرابههایتولیدی،نخستبرنامهزیستوباتوجهبهاهمیتحفظآن،الزماستنهادهایدولتیوسازمانمحیط

ایمربوطهعالوهبرارتقایسطحفرهنگی،هزیستتدویننمایندوباحمایتازنهادهاوگروهتوجهیبهمحیطدانشافرادوخطراتناشیازبی

رفتارخریدخود بازنگریدر به ازمحیط، دانشخود افزایش با افراد بهآنکه توجه با وسپس پیداکنند نیزدست بهمشروعیتاجتماعی

هاودرنهایتتعدیلنقشثیرگذاریآنکنندگانوتعیینشدتتأهاباشناساییعواملاثرگذاربررفتارخریدمصرفپردازند،نیازاستبنگاهمی

کنندگانراتقویتنمایند)درراستایتاثیراستراتژیزیستعواملمحیطیواصالحکمبودهایمحصوالتوخدمات،رفتارخریدسبزمصرف

محیطیبرکیفیتخدمات(.

وسبزمصرففرهنگبیشترچههرترویجسبز،محصوالتبامشتریاننمودنآشناجهتبازاریابانوتولیدکنندگانشودمیپیشنهادروازاین 

منظوربیانمزایایاستفادهازمحصوالتفروشاینمحصوالتاقداماتزیررامدنظرقراردهند:استفادهازعکس،بروشوروپوسترهایتبلیغاتیبه
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تشخیصکردنومتمایزکردنمنظورقابلتسبزبههایجذابدربستهبندیمحصوالزیست.استفادهازرنگ،طرحویاعالمتدوستدارمحیط

توجهیبهایکهنظرمشتریانرابهخودجلبنماید.درجاطالعاتیمختصرویاجمالتیکوتاهازمضراتبیگونههاازدیگرمحصوالت،بهآن

هاییکهبندیریرابهفکروادارد.استفادهازبستهایکهمشتگونهزیستویافوایداستفادهازمحصوالتسبزدربستهبندیمحصوالت،بهمحیط

ایکهگونهگذاریمناسبمحصوالتسبزبهکنندهراداشتهباشند.قیمتیآنتوسطمصرفقابلیتکاربردمجددتوسطتولیدکنندهویااستفاده

کنندگان)تاثیراستراتژیزیستمحیطیبررمیانمصرفزیستدهایدوستدارمحیطهاوانجمنرقابتباانواعمشابهباشند.تشکیلگروهقابل

عملکردبازاریابیومالی(.

هایآیندهارائهدادهاست.هایروشنیبرایتمرکزتالشکاررفتهدراینپژوهشمطالعهاستداللهایپیشین،طراحیبهدرمقایسهباپژوهش

کارگیریاندردیگرزمینهممکنشودوامکانبهیابیسبزبهاینحوزهمحدودمیمحیطیدرعملکردبازارنتایجمربوطبهبررسیاثراتزیست

استفاده هایمشابهکارگیریدربررسیحوزهشدهدراینپژوهشقابلیتبهاستنتایجیکسانیراحاصلنکند.هرچندممکناستچارچوب

اینپژوهشدردیگرصنایعتولیدیوخدماتینیزانجامگیرد.پیشنهادششودمشابهکارانجامروپیشنهادمیدیگرراداشتهباشد.ازاین دهدر

بکارگیریمدل طریق از انتها تا ابتدا از بازاریابیسبز معلولی و علت فرایندکامل ترسیم پژوهش، این پویاییسیستمدیگر یا هایمسیری

هایمرتبطبرایمدیرانارشدوکارکنانجهتروشنشدنضرورتشود،آموزشمیکهتغییرتفکروبینشمنجربهتغییررفتارباشد.ازآنجاییمی

تربازاریابیسبزکارآمدباشد.توانددرتحققهرچهسریعمحیطیمیموضوعاتزیست

هاونهادهایازمانزیستتوسطسایجادفضایحمایتیوانگیزشیامریالزمبرایحرکتازبازاریابیسنتیبهبازاریابیمدرنودوستدارمحیط

دولتیوخصوصی.

پیوستهازانواعخدمات،کاالوفناوریزیستیاست.همایجادیکشبکههوشمندوبه

هایارزشدرخدماتتشخیصی،درمانیوتولیدغذایموجود.سازیزنجیرههایزیستیبرایبهینهاستفادهازفناوری

دهندگانخدمات،کاالوفناوریزیستیدرسطحملیومنطقه.حقوقمتقابلمشتریانوارائهسازیجلباعتمادمشتریانازطریقاستاندارد

گرددتحقیقبررویمتغیرهایمستقلدیگربازاریابیهمانندفرآیند،مندبهمباحثمدیریتیوبازاریابیتوصیهمیبهپژوهشگرانومحققانعالقه

 یافت.تریدستتروکاملدهندتادرصورتتحققبتوانبهنتایجدقیقکارکنان،سیاست،سودآوریراانجام
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  های تمیبر الگور یمبتن می س یحسگر ب یاستقرار شبكه ها نهیبه كردیرو کیارائه 

 مورچگان یو کلون  یفرهنگ

 1مهدی نجفی

m@tvu.ac.ir-najafiدپارتمانمهندسیبرقوکامپیوتر،دانشکدهفنیوحرفهایامیرکبیراراک،دانشگاهفنیوحرفهایاستانمرکزی،ایران،1

 

 چكیده

یو...بهصورتگستردهایکشاورز،ینظام،یتیامن،یصنعتیدرکاربردهامیسیحسگربیامروزهازشبکهها
ینحوهاستقرارگرههامیسیحسگربیمطرحدرشبکههایقاتیمسائلتحقنیازمهمتریکیشود.یاستفادهم

گرههایآناست.درصورت ادیازجملهمصرفزیادیزاریبستمشکالابندیاستقرارنیحسگربهدرستیکه

بودکهبرخالفمیراشاهدخواهمیسیحسگربیعدمپوششکاملشبکهوکاهشطولعمرشبکهها،یانرژ
یمقالهحلمسئلهپوششدرشبکههانیباشد.هدفمادرایممیسیحسگربیرسالتواهدافشبکهها

حلمسئلهمکانگرهیمقالهبرانیباشد.درایحسگرمیاپوششگرههشیشدهوافزاعیتوزمیسیحسگرب

میکلونتمیالگورویفرهنگتمیبرالگوریمبتندیروشجدکیها پمیینمایمورچگانارائه یشنهادی.روش
شبکهیهانهیکارآمدحسگرهاباهدفبهحداکثررساندنپوششوبهحداقلرساندنهزاریاستقراربستیقابل

پینشانمیسازهیشبجیارادارد.نت استفادهشدهدرشبکهیتواندتعدادحسگرهایمیشنهادیدهدروش
یشبکهرابهشکلقابلتوجهییوکارادینمانهیشده،بهنیاتصالوپوششتضمطیراتحتشرامیسیحسگرب

د.دهشیافزا

 

 کلمات کلیدی 
بی حسگر های گره؛شبکه استقرار

الگوریتم فرهنگی؛ الگوریتم سیم؛

کلونیمورچگان



 مقدمه 

[انقالبدرکاطالعاترابا1]میسیحسگربیشده،شبکههاهیتعبیوفناورمیسیتراشه،ارتباطبکییسامانهروعیبارشدسر
یچندگامیشبکههامیسیحسگربیکردهاند.شبکههاجادیایشدهوخودسازماندهعیکم،کارتوزنهیهز،یانرژنییمصرفپایهایژگیو

نی.ارندیگیمنطقهبدونمراقبتقرارمکیگرههادرنیشوندوایملیتشکنهیگرهحسگرکمهزیادیزازتعدادکهخودسازماندههستند

رایازکاربردهاعالقهگستردهایفهرستروبهرشدریاخیکنند.درسالهایباهمارتباطبرقرارممیسیحسگربهروشارتباطبیگرهها
جادیایبراهیازمسائلپایکیمیسیحسگربی[درشبکهها2جلبکردهاست.مسالهاستقرارگرهها]میسیحسگربیبهسمتشبکهها

نیراکاهشدهند،بلکههمچنی)تعدادحسگرها(ومصرفانرژنهیتوانندهزیموثراستقرارنهتنهامیهاتمیاستوالگورمیسیشبکهحسگرب
.ندینمانیضمشبکهراتشتریتوانندطولعمربیم

کردومسالهیکهارورکرمعرفیهنری[،مسالهگالر3,4بازگردد]کیکالسیتواندبهدومسالههندسهمحاسباتیاستقرارگرههاممساله

دارند.هدفاستقرارمیسیحسگربیمسالهاستقرارگرههادرشبکههایبررویمسائلاثراتمهمنیارائهنمودواامزیلیکهوطیپوششمح
ازهایکهنیمناسباستبهطوریروشهاقیمنطقهخاصازطرکیحسگردرونیقراردادنگرههام،یسیحسگربیدرشبکههااگرهه

مهمکنترلشبکهبادرنظرگرفتنیازنقشهایکیزیکندنی[راارضام5برآوردهشوند.بهعالوه،استقرارموثرگرههاکهاتصالوپوشش]
است.میسیحسگربیاتصالشبکههاوپوششیهایژگیو

نیحالتضمنیشدهودرعشنهادیحسگرپیکردنتعدادگرههانهیبهیمورچگانبرایکلونتمیوالگوریفرهنگتمیمقالهالگورنیادر

یمیفرهنگتمیالگوریدرقالبکارافتهیرییمورچگانتغیکلونتمیالگوریبهمعرفیشنهادی.روشپمیینمایمیاتصالوپوشششبکهمعرف
پردازد.

راهیجستجویباوربرایوفضاافتهیرییتغیفرهنگتمیالگوریبرمبناتیجمعیفضایعنیه،یدوالیازساختارتکاملیشنهادیپروش
تیهدایکنند،برایباورحملمینخبهدرفضایازاطالعاتتکاملکهمورچههایشنهادیگذشتهروشپنیکند.ازایاستفادهمنهیحلبه
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شده،بهنیاتصالوپوششتضمطیمورچگانتحتشرایکلونتمیشودکهالگوریامرباعثمنیبرد.ایکاملسودمطوربهتیجمعیفضا
 همگراشود.یسراسرنهیبهراهحلبهجیتدر

 پیشینه پژوهش

موضوعات،استقرارنیازداغتریکیآنهاانی[کهدرم6استقرارگرههاوجوددارند]یبررویادیمختلفزیپژوهشیهانهیدرحالحاضرزم

تبرتورگرههااسیمسالهاستقرارمبتننیحلایراراهبکیهااست.نهیپوششواتصالشبکهبادرنظرگرفتنهزنیتضمیگرههابرانهیبه

یشوند.تورهایتورهاقراردادهمیشودوحسگرهادررویممی(تقسکنواختیریغایکنواختیکهدرآنمنطقهمشخصشدهبهچندتور)

امرغلبهراهحلرابااستفادهازنیمحدودسازندکهادیراهحلرابهمجموعهنقاطکاندیتوانندمسالهراسادهکردهوفضایمکنندهمیتقس

نمودند.یحسگرمعرفیهستندکهتورهارابهشبکههایقبلی[کارها3,7.مراجع]دینمایآسانترماریهوشمندبسیسازنهیبهیهاتمیگورال

[ الگور8,9درمراجع مقراردادیبراییهاتمی[، استفاده تورها از که رفتند بهکار اطمندینماینحسگرها تعدادنانیتا شودحداقل داده

گردد.نیهدفراپوششدهندواتصالتضمیتوانندکلگرههایاستفادهشوندکهمییرهاحسگ

الگوریسازنهیبهتمیالگور مانند الگور10,11]کیژنتتمیهوشمند، ]یکلونیسازنهیبهتمی[، یسازنهیبهتمیالگورای[12,13مورچگان

درطولایکنددایراپنهیتواندراهحلبهیمیاستوازنظرتئورادیزوعیوشیسراسریسازنهیبابهیتمی[،الگور14,15ازدحامذرات]

آنیسازادهیکارآمدتربودهوپیسازنهیبهیروشهاگریبادسهیهوشمنددرمقایسازنهیبزند.بهنیراتخمنهیخاص،راهحلبهزمانکی

شود.یمختلفاستفادهمیهانهیدرزمیحلکردنمسائلیازآنبرانیپژوهشگرانبهآنعالقهدارندوهمچنن،یآسانتراست.بنابرا

اعمالشدهاست،بعضیهوشمندبررویسازنهیبهتمیالگور،یتازگبه [30-26شامل]ندهینمایازکارهایاستقرارگرههابراساستور

یمفیتداخلمانعتوصطیمحکیرادرکیژنتتمیاستقرارگرههابااستفادهازالگوری[استراتژ26,27کارها،مراجع]نیانیهستند.درب

استقرارگرههابراساستمیالگورار،یسی[بااستفادهازگرهها28.در]ردیگیظرنمروشمکانگرهچاهکرادرننیحال،انی.بااندینما

یاماحرکتگرهنهتنهابهانرژمیابیدستیپوششومصرفانرژیسازنهیبهبهمیشودتابتوانیمشنهادیازدحامذراتپیسازنهیبهتمیالگور

مورچگانیکلونتمیبراساسالگوریشبکهتوریاستقرارگرههاتمی[الگور8گردد.مرجع]یمحدودمطیتوسطمحشتریآنمحدوداست،بلکهب

آنییکارایبررویاستفادهکردکهپارامترهااثربزرگییاستقرارمنظمهدفودرجاهایتوانبرایراتنهامتمیالگورنیکند.ایمیرامعرف

مورچگانبهبودیکلونتمیتوربراساسالگوریاستقرارگرههاتمی[الگور9.مرجع]ستیننهیلزومابهتمیالگوریاماراهحلحاصلازاجراارند،د

.کندیمشنهادیراپافتهی

تمیالگورنیکرد.اشنهادیپیجامعهانسانیسازهیشبیآنرابرا1994درسالنولدزیاستکهریتکاملتمیالگورکی[29]یفرهنگتمیالگور

یهاتمیوسطحباالاست،نسبتبهالگورنییبراساستکاملسطحپایسازهیشبندیمتعلقاست.فرآیچندتکاملندیفرآیبهروشمحاسبهبرا

تمینسبتبهالگورنهیبهجهیمسائلبهنتیحال،درحلبرخنیتراست.درعقیدرانعکاسخاصتکاملهوشمندگونههادقیسنتیلتکام

گرهافتهیاستقراربهبودتمیالگورکیمورچگانیکلونتمیوالگوریفرهنگتمیالگوربیباترکنیشود.بنابرایمکینزدشتریبیسنتیتکاملیها

بمیینمایمیهامعرف را ها گره استقرار بودن بخششتریتاکارآمد نیهایسازهی.شبمیبهبود ظرفیمدییتازیگسترده عیسرتیکنندکه

داد.صیمحدوداتصالوپوششتشخطیتوانتحتشرایرامیشنهادیوثباتمطلوبروشپیسراسریسازنهیبه

 روش پیشنهادی 

 مسئله استقرار گره ها 

برشبکهیمبتنیکرد:مدلهامیبهدوموردتقسیمدلسازکردیتوانبرطبقرویراممیسیحسگربیمسالهاستقرارگرههادرشبکهها

ومدل متوالیمبتنیهاتور متوالیبرشبکه هادرشبکه استقرارگره ازحلکردنمساله راهحلحاصل نقیدقی. اما منابعازیتراست به
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بهیشتریبیمحاسبات و نظرمحاسبه ایسازنهیاز ودر هستند هاگسسته تور،داده درشبکه عوض الگورنیدارد.در یدگیچیپتمیشبکه

ماتنهامدلتمیالگورن،یمشارضانمود.بنابرایدقتچگالمیتوانباتنظیرامتمیشود.دقتالگوریمحاسباتراکاهشدادهوکارآمدترم

.ردیگیرادرنظرمربرشبکهتویمبتن

چاهکاست،نقاطسبزوقرمزنقاطنظارتانگریبیمشکیلیدهدکهدرآننقطهمستطیگرههارانشانمیآمادهسازیرکایفضا1شکل

کهنقاطقرمزنقاطپوششیدهد،درحالیهستندکهشبکهپوششمیآنهانقاطسبزنقاطنظارتشدهاانیدهند،کهدرمیشدهرانشانم

کارآمداشارهدیبهعنواننقاطکاندیحسگراستفادهشدههستندوبهنقاطمشکیگرههاانگریبیمشکی.درضمن،مربعهاستندیدادهشدهن

یاستفادهمیکاریازحسگرهادرفضایاست:مجموعهاریباال،شرحاستقرارگرههابراساسشبکهتوربهصورتزفیشود.طبقتعاریم

توانبهگرهچاهکمتصلکرد.ینظارتشدهراپوششدهندوهرگرهنظارتشدهرامیتوانندتمامگرههایمهاشودآننیشوندتاتضم





 آماده سازی گره ها  – 1شكل 



 روش پیشنهادی استقرار گره 

حلبه.راهدیکهاتصالوپوششدرونآنهاراارضانماابدیرابیانهیمشقراراستراهحلبهیحلکردنمسالهاستقرارگرههادرشبکهها

ار.راهحلمسالهاستقردیراارائهکندکهاتصالوپوششراارضانمایمیسیبااستفادهازحداقلحسگرها،شبکهحسگربدیبانهیاصطالحبه

نباشد.نهیباشداماراهحلبهیبیتواندتقریمورچگانحاصلشد،میکلونتمیوبااستفادهازالگورکندیگرههاکهاتصالوپوششراارضام

ولکنتریروشهای.باوجودآنکهبرخطیمحدهیچیپماتیوتنظشتریبیمانندپارامترهایوجوددارند؛موانعیگریگذشته،موانعدنیازا

یاستوگاهداریهنوزهمناپاتمیدهندکهالگوریهانشانمشیشوند،آزمایاضافهمافتهیمورچگانبهبودیکلونتمیبهالگوریسازنهیبه

یبرایفرهنگتمیکهازالگورمیکنیمیرامعرفیشنهادیرو،روشپنیافتند.ازایکنداتفاقمایزودرسییمثلهمگراییهادهیاوقاتپد

مورچگانرایکلونتمیدادهوثباتالگورشیمورچههاراافزاتیجمعیتاسرعتجستجودینمایتفادهممورچگاناسیکلونتمیالگورتیهدا

سازد.یقو
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تیجمعیدرفضاافتهیمورچگانبهبودیکلونتمیودرجالگوریفرهنگتمیالگورهیدوالیتکاملیاستفادهازاستراتژیشنهادیروشپیاصلدهیا

هاتیکهمحدودمیبریبهکارمییبهدستآوردنراهحلهایمورچگانرابراستمیاست.ماسیتکاملندیفراکیبهعنوانیفرهنگتمیالگور

تواندبهیمتیجمعیهستند.فضانهیشدنبهراهحلبهکیکهدرحالنزدمیگردانیبرمیرابهعنوانخروجیکردیکنندورویراارضام

تیجمعیفضاتیوبرجمعردیرابپذتیچندفردازجمع،یتکاملندیتوانددرزمانفرآیباورمیفضاگر،ی.ازطرفدابدیصورتهمزمانتکامل

سمیکانمنیدهد.ایرانشانمیشنهادیروشپیکلیقالبکار2دهد.شکلیارتقامنهیرابهافرادبهتیجمعیکهافرادفضاذارد،اثربگ

نیراکاهشدهد،بلکههمچنداریپامیسیشبکهحسگربکیداشتنکارآمدیحسگرالزمبرایتواندتعدادگرههایمضاعفنهتنهامیتکامل

مورچگانرابهبودبخشد.یکلونتمیالگوریتواندثباتوکارآمدیم



 روش پیشنهادی  – 2شكل 

تکمیتوانیمتمیالگوریحلکردنمسالهاستقرارگرههابراساسشبکهتوراستفادهخواهدشد.بااجرایبرایشنهادیمقاله،ازروشپنیدرا

یعنی)میسیبیحسگرهایشبکههایبرابرsاستقرار،یالزمبرایشبکه.تعدادحسگرهایدرختپوشایعنیمیتکمورچههارابهدستآور

ارزهمورچ را تعدادحسگرهایستگیمقدارشانیبنابرا.دینمایمیابیها( بهصورت ها تعریمورچه هدفروشیمفیاستفادهشده گردد.

)شبکهیبهدستآوردنمورچهایعنیاست،میسیحسگربیاتصالوپوشششبکههانیتضمیاستفادهازحداقلحسگرهابرایشنهادیپ

راداشتهباشد.یستگیشاقدار(کهحداقلمیمیسیحسگرب

باوامگرفتنازمفهومم،یسیشبکهحسگرباتیشود.برطبقخصوصیاضافهمتیجمعیبهفضاافتهیمورچگانبهبودیکلونتمیابتدا،الگوردر

ییسرعتهمگراشودکهیدادهمرییتغیپرداختنبهفرومونطورکردیممنوعه،قانونانتقالمورچههاورویجستجوتمیجدولممنوعهازالگور

بهیبراتجوجس فرایسراسرنهیراهحل افزاتیتکاملجمعندیدر تضمافتهیشیمورچگان افراد تنوع عالوه،روشجستجونیو به یشود.

بهیاکتشافیاحتمال راهحل افتادندر وشانسیدوریمحلنهیاز بهافتنیکرده میسراسرنهیراهحل فراهم الگوریرا یکلونتمیسازد.

همگراگشتهوراهحلوستهیجستجوبهطورپندیکندکهباعثشودفرآیاستفادهمنیایبازخوردمثبتبراسمیازمکانافتهیمورچگانبهبود

گردد.کترینزدیسراسرنهیبهراهحلبه

یراهحلهارامیجستجوبراندیاهحلمستقلاست.فرارکیمورچههادرزمانگشتنبهدنبالستمیهرمورچهتکدرسن،ییسطحپادر

بهصورتقدمبهیمشخصنیبرطبققواندیجدیسپسحسگرهام،یکنیگرهچاهکشروعمیکرد:ازگسترهارتباطفیگونهتوصنیتوانا

کید،یآیبهدستمندیفرآنیکهدرطولایپوششدادهشوند.راهحلیکاریکهتمامنقاطذکرشدهدرفضایزمانتاشوندیقدماضافهم

یتواندبهطورتکراریمتیجمعنیکندکهایمجادیمورچههارااتیشودوسپسجمعیمدهیمورچگاننامیکلونتمیمورچهتکازالگور

.میکنیمسالهاستقرارگرههاانتخابمیبرانهیبهفردرابهنامراهحلنیبهترت،ی.درنهاابدیباورتکاملیفضاریتحتتاث






195 | P a g e 

 

 

راانتخابخواهدکرد.یگرهبعدیراهحلهابرطبقاحتمالمشخصجادیمورچهتکدرزماناکیافته،یمورچگانبهبودیکلونتمیالگوردر

شوند.یمفیصورتتوصنیمورچههابدرییتغنیقوان

:کندیانتخابمیرابهعنوانگرهبعدjگرهریزنیقراردارد،برطبققوان𝑖کهدرگرهkمورچه



(1)𝑗 = {
arg𝑚𝑎𝑥𝑢∈𝑁𝑖𝑘(𝑡)

𝜏𝑖𝑢
𝛼 (𝑡)𝜂𝑖𝑢

𝛽 (𝑡).      𝑟 ≤ 𝑟0

𝐽.                                                       𝑟 > 𝑟0 




:شودیشرحدادهمریدرزیروزرسانبهیاستراتژتمیالگور

یفعلتاشبکهAنقاطفاصلهمحاسبه ▪
داشتهباشدیفعلفاصلهراازشبکهنیشتریکهبیبهطورAهمجموعافتنی ▪

یباحداکثرغلظتفرومونبهعنوانگرهبعدایانتخابگره ▪
)کههمانگرهحسگراستکسانیبهمکانیارتکررییتاازتغدارندیجدولممنوعهرانگهمکیهاحل،مورچهراهجستجوندیدرزمانفرا

ازایشود.درابتداجدولممنوعهخالیانتخابشدهاست(دوریکهبهصورتتکرار رییتغنیهابرطبققوانمورچهکهنیاست؛باردوم،بعد

(ودیمکانگرهحسگررابهجدولممنوعهاضافهنمایعنی)دینمایجدولممنوعهبروزرسانتمیاستکهالگورازیراانتخابکردند،نیگرهبعد

کارآمددینقاطکاندومجموعهافتهینقاطپوششمجموعهتمیواردکند؛سپسالگورمیسیحسگربحسگررادرونشبکهیهامکانخاصگره

امانگهداریبخشضرورکیجدولممنوعهی.نگهداردینمایمیرابروزرسان حلقهکیتمیجرخواهدشدکهالگوراشتباهبهآنمنیاست

حلناموجودگردد.راهایشودیمحلنهیباتنهابهینامتناه

دیحسگرجدیهاهگریکارآمداست.وقتدینقاطکاندومجموعهافتهینقاطپوششمجموعهیشاملبروزرسانیکاریاطالعاتفضایبروزرسان

یمتردهیچیکارآمدپدینقاطکاندومجموعهابدییمشیافزاوستهیبهطورپافتهیتعدادنقاطپوشششوند،یملحقممیسیحسگرببهشبکه

بهارمغانآورد.زیندیجددیکاندشود،بلکهچندنقطهیممکناستگرهتازهافزودهشدهنهتنهاباعثشکستنقاطکارآمدقبلرایزگردد

یطیمحراتییحال،فرومونباگذشتزمانوتغنی.بااکنندیحرکتخودفرومونآزادمریهادرطولمسمورچگان،مورچهیکلونتمیدرالگور

:استریبهصورتزیکاریدرفضاi, jفروموندرگرهی.فرمولبروزرسانشودیبخارم



(2)𝜏𝑖𝑗 = 𝜌𝜏𝑖𝑗 + Δ𝜏𝑖𝑗
𝑘



1)فرومونموجوداستوریتبخبیضرانگریبρکه − 𝜌)ریمسیکهبررورودیبهکارمیفرومونیعیطبریتبخندآیفریسازهیشبیبرا

مورچهینقاطبدبراتیکاملفروموندرنقاطبدتوردراثرتکراروکاهشجذابریتبخ،یعیطبریتبخندآیفریماندهاست.هدفازمعرفیباق

Δ𝜏𝑖𝑗.گذاردیاثرمیعیانتخابطبایتکاملیبرروریبختبیضرن،یاست.بنابرایدبعیها
𝑘پسازگذشتمورچهافتهیشیفرومونافزاانگریب

اهرایهایستگیتوراستوشاازنقطه کنند،یهاراکاملمکهکارگذشتنازحداقلقدمییها.مورچهکنندیمقداررامشخصمنیحل

درطولنقاطتوررابهآنیبعدیهاامرمورچهنیاند.اهاعبورکردههاازآنکهمورچهگذارندیمیباقینقاطتوریرویشتریفرومونب

تجربهرادارد.مقدارباکیحلبهتربگردندواثرراهکیکهبهدنبالکندیجذبم
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گذشته،نیخواهدشد.ازاترنهیبهیهامکانیفروموندربرخعتریسرعیقطعاباعثتجمیسازادهیپندآیمورچگاندرطولفریکلونتمیالگور

بهطورزودرستمیکهالگورکندیمعتریسرینقاططورنیفرومونرادراعیمورچگان،تجمیکلونتمیمثبتفروموندرالگورقیتشوسمیمکان

کنندهرابرمحدودطیشرایفرومون،برختیبدونمحدودعینوعتجمنیازایدوریرابرگرداند.برانهیربهیحلزراهکیتاشودیممگراه

نیوتضمسازدیهارامحدودمجذابغلظتباالترفروموننشاندادهشدهبهمورچهییکهتوانامیدهیقرارمتمیغلظتفروموندرالگوریرو

هاکوچکنخواهدبود.مورچهیبرافرومونترنییکهجذبباغلظتپاکندیم

یفردموجودوتجربهباوردانشرابرطبقتجربهی.فضادهدیملیمشخص،دانشاندوختهشدهراتشکیرفتارنیباقوانسهیباوربامقایفضا

شود.ادتریزتیجمعیتکاملفضایورهکهبهریبهطوردهد،یمرییتغتیجمعیهارادرفضاتکاملمورچهنیکردهوقوانیبروزرساندیجد

یفضاهیاولیاست.مقداردهتیجمعیازفضایباورمضربیفضاواندازهبردیهارابهکارمازمورچهتیجمعیفضاییباورهمانبازنمایفضا

یهارچهباورافزودهشوند.مویانتخابکندتابهفضایکنونتیجمعیازفضانهیبهریهارابامقادازمورچهیکسانیباوربرآناستکهتعداد

لینخبگانراتشکهافرادنخبهمجموعنی.اابندییدارند(تکاملمیانهینسبتابهریکهمقادییهامورچهیعنیباوربهصورتافرادنخبه)یفضا

.دهندیم

 ارزیابی و نتایج 

انتخابشدهسهیمقای[برا10[و]9]تمیشاملالگورکیمورچگانموجودوکالسیلونکیهاتمیالگور،یشنهادیواعتبارروشپیبررسیبرا

هرتوربرابریکهاندازهمیاستفادهکرد20×20یتوریفضاکیهاوشیآزمایبرخیتوسعهیخوداززبانجاوابرایسازهیاند.مادرشب

سهجنبهنیکرد.امیخواهیراازسهجنبهبررسیشنهادیروشپیی.کارامینمودجادیای.نقاطنظارتشدهراباروشعددشبهتصادفستا24

سرعتجستجووثباتاست.نه،یراهحلبهیجستجوییتوانابیشاملبهترت

 تحلیل ظرفیت بهینه

استکهازیوندیدادهشدهارضانمایشبکهیازهاینیرابراطیاستکهشرایانهیهدفمهمازاستقرارگرههابرگرداندناستقراربهکی

نشان3دادههادرشکلنیانگیمیآمارهاتم،یسهالگوریباراجرا20داشتهباشد.بعدازنهیراهحلبهیدرجستجویخوبییتواناتمیالگور

شدهاند.دهدا

حسگرهابرابریدهدکهشعاعارتباطینشانمیتیتحتوضعیکاریتعدادحسگرهاوتعدادنقاطنظارتشدهرادرفضانیبیرابطه3شکل

افقیم72 میباشد.محور نشان را نظارتشده نقاط عمودیتعداد ومحور هانیانگیمانگریبیدهد بایتعدادگره حسگرمحاسبهشده

نقاطشیکند،باافزایاستفادهمیشنهادیکهروشپییمتناظراست.تعدادحسگرهاتمیشدهوبهکاربردنالگوراستفادهیگرههایجستجو

اندشدهعیکهنقاطنظارتشدهبهصورتتُنُکتوزیتیشدهاست.دروضعسهیراهحلبهترازدوروشمقاتیفیوکابدییمشینظارتشدهافزا

وجودیمناسبسمیمکانچیهرایرابرگرداندزیباارزشیتواندراهحلهاینم]9[است(،روش80یمساوایشدهکمتررت)مثالتعدادنقاطنظا

ندارد.
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 ظرفیت بهینه  – 3شكل 

 تحلیل سرعت جستجو 

راهحلیجستجویبراازیموردنیماازنظرتعدادتکرارهایشنهادیاستقرارگرهها،سرعتجستجواست.روشپیبراگریمهمداریمعکی

تمینمود.الگورمیخواهسهیمورچگانمقایکلونیسازنهیبهتمیاستقرارگرههابراساسالگوریبراگریدتمیکردهوآنرابادوالگوریابیارزنهیبه

بار20تمیاست.هرالگورافتهیمورچگانبهبودیکلونیسازنهیبهتمیالگورکی]10[استوهیمورچگانپایکلونیسازنهیبهتمی،الگور]9[

دهد.ینشانمنهیراهحلبهافتنییهارابراتمیالگورنیایتعدادتکرارهانیانگیم4شودوشکلیاجرام

یاست.ازرونهیراهحلبهافتنییالزمبرایتعدادتکرارهانیانگیمانگریبیتعدادنقاطنظارتشدهبودهومحورعمودیمحورافق4درشکل

یزمانژهیبهتراست،بهو]9[تمیباالگورسهیدرمقا]10[افتهیمورچگانبهبودیکلونتمیالگوریکهسرعتجستجودیتواندیشکلفوقم

یفاوتدرفضامتیافتهیمورچگانبهبودیکلونتمیالگورکیتوانبهدرجیاست.درواقع،بهبودرام100کهتعدادنقاطنظارتشدهبزرگتراز

هاتیجمع ازاطالعاتدانشمورچه استفاده ایو فضاینخبه کهدر مینسبتداد راهنمایباورجمع تا موثرییشوند و یبرایبهموقع

کهشیآزمایجستجو.عالوهبرتعدادکمیسازنهیبهییتواناشتریبهبهبودبنطوریبدهندوهمتیجمعیمورچگاندرفضایکلونیجستجو

درنیبهتراست.بنابرایشنهادیپتمیدهدکهالگوریهانشانمشیآزماهیاست،بقگریدتمیبدترازدوالگوریکمیشنهادیپتمیدرآنهاالگور

کند.دایپعایراسرنهیتواندراهحلبهیمیشنهادیپتمیالگورشدهدادهطیشرا
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 سرعت جستجو  – 4شكل 

 تحلیل ثبات 

دهد.یرانشانمشیآزماکیدرنهیراهحلبهافتنییالزمبرایحداکثرتعدادتکرارهایهاومحورعمودشیتعدادآزمایمحورافق5درشکل

نوسانکیهاشیتعدادآزماشیشود،باافزایمربوطمیشنهادیپتمیکهبهالگوریمنحنکینشاندادهشدهاست،تنها5همانطورکهدرشکل

دهندینشانمنیهمچنجیدارند.نتایادتریزاریهستند،نوسانبس]10[و]9[یهاتمیالگورانگریکهبگریدیکهدومنحنیاست،درحالنییپا

نوسانیمثال،دامنهینوسانرادارد.برانیماکوچکتریشنهادیمکاندومراداردوروشپ]10[است،نیبزرگتر]9[تمیالگوریکهدامنه

آنها،راهحلنیگردد.دربیمجادیایفرهنگتمیتکاملمضاعفازالگوریاستراتژیلهیاست،کهبهوسزیناچبایماتقریشنهادیپتمیالگور

مورچههابتواندیشودکلونیامرباعثمنیبهترگردد.اتیهرجمعیتکاملبرایشوندتابروزرسانیتعاملمیتکاملیدوفضانینخبهبیها

خواهدکردنیرابهبودخواهددادوتضمتمیحال،ثباتالگورنی.درعدیایرابهسرعتبیسراسرینهیراهحلبه،یدانشتکاملتیتحتهدا

همگراشود.یسراسرینهیبهسمتراهحلبهجیمورچگانبهتدریکلونتمیکهالگور
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 ثبات  - 5شكل 

 نتیجه گیری و کارهای آینده 

روشاستقرارکیمقاله،نیاست.درامیسیحسگربیشبکههاینهیموضوعاتدرزمنیازداغتریکیاستقرارگرههابراساستورتمیالگور

الگوردیجد شودکهروشیانجامشدهاستتابررسیادیزیهایسازهی.شبمیکردیمورچگانمعرفیکلونتمیوالگوریفرهنگتمیبراساس

تمیالگورنیبهبودا،یسازد.گامبعدیمنهیشده،بهنیاتصالوپوششتضمطیاستفادهشدهدرشبکهراتحتشرایحسگرهاتعدادیشنهادیپ

یقالبکارکییتکاملیبازیهیضمن،نظر.درابدیشیافزاتیتقاطعوجهشتاتنوعجمعیهاسمیدرسطحتابعاست،مثالافزودنمکان

طیدرمحتمیالگورییگذشته،الزماستکهکارانیاعمالشدهبراستقرارگرههافراهمکردهاست.ازایتکاملیهاتمیبهبودالگوریبرایقو

مادرنظرگرفتهشوندتامسائلتمیدرالگورk-coverageوk-connectivityاستکهدوپارامترازینیعملی.درکاربردهاابدیتنکبهبود

برآوردهگردند.یطراحیدهامتنوعموجوددرکاربر
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 چكیده

کهزمینههایمناسببرایبررسیپدیدهنظریه هاینایقینرافراهمینایقینییکابزارریاضیجدیداست

سازد،متغیرنایقینیکمفهومبنیادیدرایننظریهاستکهبراینشاندادنکمیتهاینایقیناستفادهمی

امیکمتغیرنایقینرامستقیماًوبااستفادهازتابعمولد k خواهیمگشتاورمرتبهمیشود.دراینمقالهمی

یگشتاورازطریقتابعورتوجودتابعمولدگشتاور،نحوهمحاسبهگشتاورآنبیابیمونشاندهیمکهدرص

 .تراستمولدگشتاوربهمراتبساده

 

 کلمات کلیدی 

نایقینیمتغیرنایقین،توزیع

،امیدریاضی،گشتاور،تابعمولدگشتاور



 مقدمه 

نظریهاحتمالو ابزارهایریاضیمشترکیبرایمدلسازیپدیدهناخیراً درنظریههایوسیعیدوکاربرهستندیقینهایناظریهمجموعهفازی

اندازهکافیبرآورداحتمالیاستکهبه،ظریهاحتمالدانیمیکفرضیهیبنیادیازکاربردنغیرهدارند.میمهندسی،علوممدیریتیو،اطالعات

نویقیهایناچندینتناقضنشاندادکهمتغیرفازیومجموعهفازیبهترتیببرایمدلسازیکمیت[8]لیو.واقعینزدیکاستفراوانی به

اگرچهنظریههایتصادفیاست.ریاضیاتبرایتوصیفپدیدهیکشاخهاز[1]نظریهاحتمال)کلوموگروف(مفاهیمنایقینمناسبنیستند.

عنوانرونظریهنایقینیبهازاین.کننداحتمالکاربردوسیعیدرعلومومهندسیدارد،پدیدهایمبهمزیادیوجوددارندکهبهتصادفرفتارنمی

[اصالح3توسطوی]2010گذاریودرسال[بنیان2لیو]توسط2007هایغیرتصادفیدرسالایازریاضیاتبرایمدلسازیپدیدهشاخه

طورگستردهنظریهنایقینیرامطالعهوپیشرفتقابلتوجهیدرآنداشتند.اولینمفهومبنیادیدرنظریهگردید.بعدازآنمحققانزیادیبه

ضربتعریفشدهاست.یکاندازهنایقینبراینشاندادندرجهنایقینی،اندازهنایقیناستکهبااصولنرمالیته،دوگانگی،جمعپذیریواصل

شود.مفاهیممهمدیگردرنظریهنایقینی،متغیرنایقینوتوزیعنایقینیاستکهباوریکهپیشامدنایقینممکناسترخدهد،استفادهمی

[قضیهاندازهنایقین3یعنایقینیرااثباتکردند.همچنینلیو][یکشرطالزموکافیازتوز4[ارائهگردید.سپسپنگوایوامورا]2توسطلیو]

[3منظوررتبهبندیمتغیرنایقین،لیو]توانندباتوزیعنایقینیمحاسبهشوند.بهمعکوسرانشاندادکهازآناندازهنایقینبرخیپیشامدهامی

[مفاهیمواریانسوگشتاورمتغیرهاینایقینرانیزتعریف2میدریاضی،لیو]مفهومامیدریاضیمتغیرهاینایقینرامطرحکرد.براساسمفهوما

یواریانسمتغیرهاینایقینپیشنهادکرد.مفهومگشتاورتوسطلیو[یکفرمولبرایمحاسبه5یاو]توزیعنایقینیمعکوس،کرد.بااستنادبه

ازتوزیعنایقینی6وکار]وباتوزیعنایقینیمحاسبهگردید.همچنینشنگ[معرفیشد2] [برخینتایجگشتاورمتغیرنایقینرابااستفاده

معکوسبدستآوردند.
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شوند.تعدادیفرمولبااستفادهازتوزیعنایقینیوتوزیعنایقینیمعکوسدراینمقالهگشتاوروگشتاورهایمرکزیمتغیرهاینایقینبررسیمی

بااستفادهازتابعمولدگشتاورنیقیناریمتغکیامkگشتاورمرتبهنی.همچنشوندیمیمعرفیمرکزیهاگشتاورهاوگشتاوریمحاسبهیبرا

تراست.تابعمولدگشتاوربهمراتبسادهقیگشتاورازطریمحاسبهیکهدرصورتوجود،نحوهشودیونشاندادهمشودیآنمحاسبهم



 تعاریف و مفاهیم اولیه  1

پذیراستکهدرنظریهیکمجموعهاندازهℒ در𝛬توجهکنیدکههرعضوباشد.𝛤ناتهیمجموعهرویجبر– 𝜎یکℒفرضکنید:1-1.تعریف

ℳ:ℒپذیررابهپیشامدتغییردادند.بهتابعمجموعهنایقینیناممجموعهاندازه → کهدرآنعددشودگفتهمییقینیکاندازهنا[0.1]

ℳ{𝛬}بههرپیشامد𝛬دهندهدرجهیقینمابهحادثشدنشودکهنشاننسبتدادهمی𝛬.است

بایددراصولزیرصدقکند:ℳایننحوهنسبتدادندرجهیقیندلخواهنیستواندازهنایقینشکینیستکه

𝛤:برایمجموعهمرجع)اصلنرمالیته(:1اصل

ℳ{𝛤} = 1.

داریم: 𝛬پیشامدهردوگانگی:برایلص:ا2اصل

    ℳ{𝛬} +ℳ{𝛬𝑐} = 1
.𝛬1ایبرایهردنبالهشماراازپیشامدهذیری:پجمعصلا:3اصل 𝛬1.….:داریم

ℳ{⋃𝛬𝑖

∞

𝑖=1

} ≤∑ℳ{𝛬𝑖}

∞

𝑖=1

 

𝛬1جاصدقمیکند،یعنی:عالوهبراین،اصلیکنواییهمدراین4اصل ⊂ 𝛬2 ⟹ℳ{𝛬1} ≤ ℳ{𝛬2}   .

𝑘 باشند،آنگاهاندازهضربنایقینبرای = ,Γ𝑘)فضاهاینایقینبرای…,1,2 ℒ𝑘 ,ℳ𝑘)[:فرضکنید7:)اصلضرب(]5اصل 

کند:یکاندازهنایقیندرزیرصدقمی

ℳ{∏Λ𝑘

∞

𝑘=1

} =⋀ℳ𝑘{Λ𝑘}

∞

𝑘=1

 



 کهدرآنΛ𝑘ها،بهترتیبپیشامدهایانتخابیدلخواهازℒ𝑘 یبرا…,k=1,2 است. 

,Γ)یکتابعازیکفضاینایقین ξ[یکمتغیرنایقین3:]2-1تعریف  ℒ, ℳحقیقیاستبهعبارتدیگر(بهمجموعهاعداد



ξ}ازاعدادحقیقی،مجموعهΒبرایهرمجموعهبورل ∈ Β} = {𝛾 ∈ Γ|ξ(𝛾) ∈ Β}.یکپیشامداست
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داریم:𝑥برایهرعددحقیقیبهصورتزیرتعریفمیشودکهξبرایمتغیرنایقینΦ:توزیعنایقینی3-1تعریف

.    Φ(𝑥) =ℳ{𝜉 ≤ 𝑥} 

نابه:4-1تعریف ,𝜉1  یقینمتغیرهای 𝜉2, … , 𝜉𝑛همهگویندمستقل برای بورلمجموعهاگر 𝐵1 های , 𝐵2 , … , 𝐵𝑛باشیم داشته    :

.ℳ{∏ (ξ𝑖 ∈ Β𝑖)
∞
𝑖=۱ } = ⋀ ℳ𝑘{ξ𝑖 ∈ Β𝑖} 

∞
𝑖=1

وپیوستهداشته𝑥رامنظمگویندهرگاهیکتابعاکیداًصعودینسبتبه𝛷(𝑥)[تابعتوزیعنایقینیمنظم:یکتوزیعنایقینی2:]5-1تعریف

0باشیمکهدرآن < 𝛷(𝑥) <   استو1

.lim
𝑥→−∞

𝛷(𝑥) = 0              lim
𝑥→+∞

𝛷(𝑥) = 1



نامند.می𝜉واروننایقینیراتوزیع𝛷−1بگیرید.آنگاهتابعواروننظردر𝛷نایقینیمنظمباتوزیعیقینیکمتغیرنارا𝜉:6-1فتعری





:باشدداشتهریصورتزبهیخطنایقینیعیتوزکیشود،اگریمدهینامیطخ، ξیقینناریمتغکی[8]:7-1فیعرت

Φ(𝑥) =

{
 
 

 
 0       ,      𝑥 < 𝑎 اگر

 
 𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
    ,    𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏اگر 

1       ,      𝑥 ≥ 𝑏اگر 

 

.  𝑎 < 𝑏 اعداد  اندوحقیقی𝑎 , 𝑏شود،کهدرآننشاندادهمیℒ(a , b)کهبا

[یکمتغیرنایقین8:]8-1تعریف𝜉صورتزیرباشد:شودهرگاهتوزیعنایقینیآنبهنرمالنامیدهمی

Φ(𝑥) = (1 + 𝑒𝑥𝑝 (
𝜋(𝑒 − 𝑥)

√3𝜎
))

−1

      𝑥 ∈ ℜ 

,𝒩(𝑒کهبا 𝜎)،نشاندادهمیشودکهدرآن 𝑒, 𝜎اعدادحقیقیهستندو𝜎 > 0.

برابراستبا:𝜉،آنگاهامیدریاضییکمتغیرنایقینباشد𝜉[فرضکنید2]:9-1تعریف

 کهحداقلیکیازدوانتگرالمتناهیاست.باتوجهبهاین



.𝐸[𝜉] = ∫ ℳ{𝜉 ≥ 𝑥} 𝑑𝑥
+∞

0 − ∫ ℳ{𝜉 ≤ 𝑥} 𝑑𝑥
0

−∞
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باشد،آنگاه:Φیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینی𝜉[فرضکنید2:]10-1قضیه

.𝐸[𝜉] = ∫  (1 − 𝜙(𝑥))𝑑𝑥
+∞

0 − ∫ 𝜙(𝑥)
0

−∞ dx


باشد،آنگاه:Φیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینی𝜉[فرضکنید2:]11-1قضیه

 

𝐸[𝜉] = ∫ 𝑥 𝑑𝜙(𝑥)
+∞

−∞

 



باشد،آنگاه:Φیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینیمنظم𝜉[فرضکنید3]:12-1قضیه

.𝐸[𝜉] = ∫ 𝜙−1(𝛼)  𝑑𝛼 
1

0


, ξ~ ℒ(a:متغیرنایقینخطی13-1مثال b)د:دارریبهصورتزیاضیردیامکی 

.𝐸[𝜉] =
𝑎+𝑏

2


برهان:

.𝐸[𝜉] = ∫ (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)𝑑𝛼 =
1

𝑎+𝑏
 ∫  (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)  𝑑(𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)
1

0 = 
𝑎+𝑏

2

1

0

,ξ~ 𝒩(𝑒متغیرنایقیننرمال:14-1مثال 𝜎)د:دارریبهصورتزیاضیردیامکی 

.𝐸[𝜉] = 𝑒

برهان:  :داریم

Φ(𝑥) = (1 + 𝑒𝑥 (
𝜋(𝑒 − 𝑥)

√3𝜎
))

−1

    𝑥 ∈ ℜ   ,      𝜙−1(𝛼) = 𝑒 +
√3𝜎

𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1 − 𝛼
 

بنابراین:

.𝐸[𝜉] = ∫ 𝜙−1(𝛼)  𝑑𝛼 
1

0 = ∫ ( 𝑒 + √3𝜎

𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1−𝛼
)    𝑑𝛼 =  𝑒 + √3𝜎

𝜋
∫ ( 𝑙𝑛

𝛼

1−𝛼
)    𝑑𝛼 = 𝑒

1

0

1

0

متغیرهاینایقینگشتاور2



E[𝜉𝑘] گویندهرگاهξ  امینگشتاور k،E[𝜉𝑘] بهگاهآند،نمثبتباشحیعددصحکی𝑘 یکمتغیرنایقینوξ [فرضکنید8:]1-2تعریف 

 متناهیباشد.
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 [فرضکنید8:]2-2قضیهξیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینی  ϕباشدو kرایکعددفرددرنظربگیرید،آنگاهk امینگشتاور

                                  با: است        ξبرابر

𝐸[𝜉𝑘] = ∫ (1 − 𝜙(√𝑥
𝑘 ))  𝑑𝑥 −∫ 𝜙(√𝑥

𝑘 )
0

−∞
 𝑑𝑥    

+∞

0
 

 اگرچهوقتی𝑘ست،گشتاوریکعددزوجا𝑘امξ  تواندباتابعتوزیعنمی𝜙 منحصربهفردتعیینشود،دراینموردداریم:

.𝐸[𝜉𝑘] = ∫ (1 − 𝜙(√𝑥
𝑘 ) + 𝜙(−√𝑥

𝑘 ))
+∞

0  𝑑𝑥  

 [فرضکنید8:]3-2قضیهξیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینی ϕباشدو kرایکعددمثبتدرنظربگیرید،آنگاهk امینگشتاور

ξ:برابراستبا

.𝐸[𝜉𝑘] = ∫ 𝑥𝑘 𝑑𝜙(𝑥)
+∞

−∞


 [فرضکنید6:]4-2قضیهξیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینی ϕباشدو kرایکعددمثبتدرنظربگیرید،آنگاهk امینگشتاور

ξ:برابراستبا

𝐸[𝜉𝑘] = ∫ (𝜙−1(𝛼))
𝑘
  𝑑𝛼

1

0 .

, ξ~ ℒ(aامینگشتاورمتغیرنایقینخطی k:اولینودومینوسومینو5-2مثال b)بهصورتزیراست.ازآنجاکهتوزیعنایقینی

𝜙−1(𝛼) وارونش،  = (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼):است،داریم



𝐸[𝜉] = ∫ (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)𝑑𝛼 =
1

𝑏 − 𝑎
 ∫  (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)  𝑑(𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)

1

0
=  
𝑎 + 𝑏

2
,

1

0
 



𝐸[𝜉2] = ∫ (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)2𝑑𝛼 =
1

𝑏 − 𝑎
 ∫  (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)2   𝑑(𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)

1

0

= 
𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2

3
,

1

0

 



𝐸[𝜉3] = ∫ (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)3𝑑𝛼 =
1

𝑏 − 𝑎
 ∫  (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)3   𝑑(𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)

1

0

1

0

=  
(𝑎 + 𝑏)(𝑎2 + 𝑏2)

4
     

 

               =
𝑎3 + 𝑎𝑏2 + 𝑏𝑎2 + 𝑏3

4
,        
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.𝐸[𝜉4] =
𝑎4+𝑎𝑏3+𝑏𝑎3+𝑏4

5
    ,       𝐸[𝜉𝑘] =

𝑎𝑘+𝑎𝑏𝑘−1+𝑏𝑎𝑘−1+⋯+𝑏𝑘

𝑘+1


,ξ~ 𝒩(𝑒:دومینگشتاورمتغیرنایقیننرمال6-2مثال 𝜎)بهصورتزیراست.ازآنجاکهتوزیعنایقینیوارونش



 𝜙−1(𝛼) = 𝑒 + √3𝜎

𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1−𝛼
𝐸[𝜉]  داریم  :                                                                                استو = 𝑒 , 𝑣𝑎𝑟[𝜉] = 𝜎2



𝐸[𝜉2] = ∫ (𝑒 +
√3𝜎

𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1 − 𝛼
)

2

𝑑𝛼 = ∫ (𝑒2 + 2𝑒
√3𝜎

𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1 − 𝛼
+
√3𝜎2

𝜋2
(𝑙𝑛

𝛼

1 − 𝛼
)
2

)  𝑑𝛼
1

0

1

0

= 𝑒2 + 𝜎2, 

[9باذکرایننکتهکه:]

∫ (𝑙𝑛
𝛼

1−𝛼
)
2
𝑑𝛼 =

𝜋2

3

1

0 .

،E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])𝑘] بهنگاهآد،نمثبتباشحیعددصحکی𝑘 و𝐸[𝜉]یکمتغیرنایقینباامیدریاضیمتناهیξ فرضکنید7-2تعریف: 

E[(𝜉  متناهیباشد. − 𝐸[𝜉])𝑘] گویندهرگاهξ امینگشتاور مرکزی k 

 [فرضکنید6:]8-2قضیهξیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینیϕ و𝑘اگرد،نباشفردعددکی 𝐸[𝜉] وجودداشتهباشد،آنگاه 

 k امینگشتاور مرکزی  ξبرابراستبا:

E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])𝑘] = ∫ (1 − 𝜙(√𝑥
𝑘 +  𝐸[𝜉])) 𝑑𝑥 −∫ 𝜙(√𝑥

𝑘 + 𝐸[𝜉])
0

−∞
 𝑑𝑥     

+∞

0
 

 اگرچهوقتی𝑘یکعددزوجاست،گشتاورمرکزی𝑘امξ  تواندباتابعتوزیعنمی𝜙 منحصربهفردتعیینشود،دراینموردداریم:

.E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])𝑘] = ∫ (1 − 𝜙(√𝑥
𝑘 +  𝐸[𝜉])) 𝑑𝑥 + ∫ 𝜙(−√𝑥

𝑘 + 𝐸[𝜉])
+∞

0  𝑑𝑥  
+∞

0 

 [فرضکنید6:]9-2قضیهξیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینیϕ و𝑘اگرد،نباشصحیحمثبتعددکی 𝐸[𝜉] وجودداشتهباشد،آنگاه

k امینگشتاور مرکزی  ξبرابراستبا:

.E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])𝑘] = ∫ (𝑥 − 𝐸[𝜉])𝑘  𝑑𝜙(𝑥)
+∞

−∞

, ξ~ ℒ(a:اولینودومینوسومینگشتاورمرکزیمتغیرنایقینخطی10-2مثال b)بهصورتزیراست.ازآنجاکهتوزیعنایقینی

   ξ:برابراستبا
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Φ(𝑥) =

{
 
 

 
 0       ,      𝑥 < 𝑎 اگر

 
 𝑥 −

𝑏 − 𝑎
    ,    𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏اگر 

1       ,      𝑥 ≥ 𝑏اگر 

 

𝐸[𝜉]  وامیدریاضیآن =
𝑎+𝑏

2
است،داریم:



E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])] = ∫ (𝑥 −
𝑎 + 𝑏

2
)   𝑑𝜙(𝑥) =

1

𝑏 − 𝑎
∫ (𝑥 −

𝑎 + 𝑏

2
)   𝑑𝑥 = 0  

𝑏

𝑎

+∞

−∞
, 

E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])2] = ∫ (𝑥 −
𝑎 + 𝑏

2
)
2

 𝑑𝜙(𝑥) =
1

𝑏 − 𝑎
∫ (𝑥 −

𝑎 + 𝑏

2
)
2

 𝑑𝑥 =
(𝑏 − 𝑎)2

12
   

𝑏

𝑎

+∞

−∞
, 

.E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])3] = ∫ (𝑥 −
𝑎+𝑏

2
)
3

 𝑑𝜙(𝑥) =
1

𝑏−𝑎
∫ (𝑥 −

𝑎+𝑏

2
)
3

 𝑑𝑥 = 0
𝑏

𝑎

+∞

−∞

,ξ~ 𝒩(𝑒:دومینگشتاورمرکزیمتغیرنایقیننرمال11-2مثال 𝜎):بهصورتزیراست.ازآنجاکهتوزیعنایقینیآنبرابراستبا



Φ(𝑥) = (1 + 𝑒𝑥𝑝 (
𝜋(𝑒 − 𝑥)

√3𝜎
))

−1

      𝑥 ∈ ℜ 

𝐸[𝜉] وامیدریاضیآن = 𝑒 :است،داریم

.E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])2] = ∫ (𝑥 − 𝑒)2  𝑑𝜙(𝑥) = ∫ (𝑥 − 𝑒)2   𝑑 (1 + 𝑒𝑥𝑝(
𝜋(𝑒−𝑥)

√3𝜎
))

−1

= 𝜎2 
𝑏

𝑎

+∞

−∞ 

امباتوزیعنایقینیوارونkتعیینگشتاورمرکزی3

 [فرضکنید6:]1-3قضیه ξیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینیمنظمϕ و𝑘اگرد،نباشصحیحمثبتعددکی 𝐸[𝜉] وجودداشتهباشد،

 آنگاهk گشتاورامین مرکزی  ξبرابراستبا:

.𝐸[𝜉𝑘] = ∫ (𝜙−1(𝛼)− 𝐸[𝜉])𝑘  𝑑𝛼
1

0

, ξ~ ℒ(a:اولینودومینوسومینگشتاورمرکزیمتغیرنایقینخطی2-3مثال b)بهصورتزیراست.ازآنجاکهتوزیعنایقینی

𝜙−1(𝛼) وارونش، = (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼)وامیدریاضیان  𝐸[𝜉] =
𝑎+𝑏

2
است،داریم:

E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])] = ∫ (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼 −
𝑎 + 𝑏

2
)𝑑ϕ = (𝑏 − 𝑎) ∫  (𝛼 −

1

2
)  𝑑𝛼

1

0

= 0,
1

0

 








208 | P a g e 

 

 

E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])2] = ∫ (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼 −
𝑎 + 𝑏

2
)
2

𝑑ϕ = (𝑏 − 𝑎)2  ∫  (𝛼 −
1

2
)
2

 𝑑 𝛼
1

0

= 
(𝑏 − 𝑎)2

12
,

1

0

 

. E[(𝜉 − 𝐸[𝜉])3] = ∫ (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼 −
𝑎+𝑏

2
)
3
𝑑ϕ = (𝑏 − 𝑎)2  ∫  (𝛼 −

1

2
)
3
𝑑 𝛼

1

0 = 0
1

0

,ξ~ 𝒩(𝑒:دومینگشتاورمرکزیمتغیرنایقیننرمال3-3مثال 𝜎)جاکهتوزیعنایقینیوارونشبهصورتزیراست.ازآن

 𝜙−1(𝛼) = 𝑒 + √3𝜎

𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1−𝛼
𝐸[𝜉]  داریم  :                                                                                استو    = 𝑒 , 𝑣𝑎𝑟[𝜉] = 𝜎2

𝐸[𝜉2] = ∫ (𝑒 +
√3𝜎

𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1 − 𝛼
− 𝑒)

2

𝑑𝛼 = 
√3𝜎2

𝜋2
∫ (𝑙𝑛

𝛼

1 − 𝛼
)
2

 𝑑𝛼
1

0
= 𝜎2 ,

1

0
 

[9باتوجهبهنکته:]

.∫ (𝑙𝑛
𝛼

1−𝛼
)
2

 𝑑𝛼 =
𝜋2

3

1

0

نایقینتابعمولدگشتاورمتغیر4

کنیم.سپسفرمولیبرایمحاسبهیآنازطریقتابعتوزیعنایقینیبیاندراینبخشابتداتابعمولدگشتاورمتغیرهاینایقینرامعرفیمی

ودرپایانچندمثالارائهکنیمکنیمودرمرحلهبعدبااستفادهازتوزیعنایقینیوارون،فرمولتابعمولدگشتاورمتغیرنایقینرامعرفیمیمی

دهیم.می

 :فرضکنید1-4قضیه ξیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینیϕ و𝑘اگرد،نباشصحیحمثبتوفردعددکی 𝐸[𝜉] وجودداشتهباشد،آنگاه

 تابعمولدگشتاورمرتبهk اممتغیرنایقین ξ برابراستبا:

E[𝑒𝑘 ξ] = ∫ (1 − 𝜙 (
ln𝑥

𝑘
))  𝑑𝑥 − ∫ 𝜙(

ln 𝑥

𝑘
)

0

−∞  𝑑𝑥 
+∞

0    .

 برهان:اگرk  عددیفردباشد،داریم:  

E[𝑒𝑘 ξ] = ∫ ℳ{𝑒𝑘 ξ ≥ 𝑥}  𝑑𝑥 −∫ ℳ{𝑒𝑘 ξ ≤ 𝑥} 
0

−∞
 𝑑𝑥     

+∞

0
 

= ∫ ℳ{𝑘 ξ ≥ ln 𝑥} 𝑑𝑥 − ∫ ℳ{𝑘 ξ ≤ ln 𝑥} 
0

−∞
𝑑𝑥    

+∞

0
 

= ∫ ℳ { ξ ≥
ln𝑥

𝑘
}  𝑑𝑥 −∫ ℳ { ξ ≤

ln 𝑥

𝑘
} 

0

−∞
𝑑𝑥   

+∞

0
 

.= ∫ (1 − 𝜙 (
ln𝑥

𝑘
)) 𝑑𝑥 − ∫ 𝜙(

ln 𝑥

𝑘
)

0

−∞
 𝑑𝑥 

+∞

0
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 اگرچهوقتی𝑘یکعددزوجاست،تابعمولدگشتاورمرتبه𝑘امξ  تواندباتابعتوزیعنمی𝜙 منحصربهفردتعیینشود،بنابراینداریم:

.E[𝑒𝑘 ξ] = ∫ (1 − 𝜙 (
ln 𝑥

𝑘
))  𝑑𝑥 + ∫ 𝜙(−

ln 𝑥

𝑘
)

+∞

0  𝑑𝑥 
+∞

0

 برهان:اگر 𝑘 عددیزوجباشد،داریم:

E[𝑒𝑘 ξ] = ∫ ℳ{𝑒𝑘 ξ ≥ 𝑥} 𝑑𝑥     
+∞

0

 

= ∫ ℳ{(𝑒𝑘 ξ ≥ 𝑥) ∪ (𝑒𝑘 ξ ≤ −𝑥)}  𝑑𝑥     
+∞

0
 

= ∫  (ℳ { ξ ≥
ln 𝑥

𝑘
} +ℳ { ξ ≤ −

ln 𝑥

𝑘
}) 𝑑𝑥  

+∞

0
 

.= ∫ (1− 𝜙 (
ln 𝑥

𝑘
))  𝑑𝑥 + ∫ 𝜙(−

ln𝑥

𝑘
)

+∞

0
 𝑑𝑥 

+∞

0


                        

 :فرضکنید2-4قضیه ξیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینیϕ و𝑘اگرد،نباشصحیحمثبتعددکی 𝐸[𝜉] گاهوجودداشتهباشد،آن

 یتابعمولدگشتاورمرتبهk ام ξبرابراستبا:

𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)
+∞

−∞

 

یقبلداریم:عددیفردباشدازقضیهkبرهان:اگر

E[𝑒𝑘 ξ] = ∫ (1 − 𝜙 (
ln𝑦

𝑘
))  𝑑𝑦 −∫ 𝜙 (

ln 𝑦

𝑘
)

0

−∞

  𝑑𝑦,     
+∞

0

 

باجایگذاری
ln 𝑦

𝑘
درمرحلهاولداریم:𝑒𝑘 xبا yو𝑥با



∫ (1 − 𝜙 (
ln 𝑦

𝑘
))  𝑑𝑦 =

+∞

0
∫ (1 − 𝜙(𝑥)) 𝑑𝑒𝑘 x = ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)

+∞

0
  ,

+∞

0
 

یدومداریم:درمرحله



∫  𝜙 (
ln 𝑦

𝑘
)𝑑𝑦 =

0

−∞

∫ 𝜙(𝑥) 𝑑𝑒𝑘 x = −∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)
0

−∞

 ,
0

−∞

 

فردباشد،خواهیمداشت:kپساگر
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𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)
+∞

0

+ ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)
0

−∞

= ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥) 
+∞

−∞

, 

یقبلداریم:عددیزوجباشدازقضیهkاگر

E[𝑒𝑘 ξ] = ∫ (1 − 𝜙 (
ln𝑥

𝑘
))  𝑑𝑥 +∫ 𝜙(−

ln 𝑥

𝑘
)

+∞

0
  𝑑𝑥  ,   

+∞

0
 

باجایگذاری
ln 𝑦

𝑘
درمرحلهاولداریم:𝑒𝑘 xبا yو𝑥با



∫ (1 − 𝜙 (
ln𝑦

𝑘
))  𝑑𝑦 =

+∞

0
∫ (1 − 𝜙(𝑥)) 𝑑𝑒𝑘 x = ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)

+∞

0
   ,

+∞

0
 

−درمرحلهیدومبهطورمشابهباجایگذاری
ln 𝑦

𝑘
درمرحلهاولداریم:𝑒𝑘 xبا yو𝑥با



∫  𝜙 (−
ln 𝑦

𝑘
)𝑑𝑦 =

+∞

0

∫ −𝜙(𝑥) 𝑑𝑒𝑘 x = −∫ 𝜙(𝑥) 𝑑𝑒𝑘 x = ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)
0

−∞

  ,
0

−∞

  
+∞

0

 

.𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)
+∞

0 + ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)
0

−∞ = ∫ 𝑒𝑘 x  𝑑𝜙(𝑥)
+∞

−∞

 :فرضکنید2-4قضیه ξیکمتغیرنایقینباتوزیعنایقینیϕ و𝑘اگرد،نباشصحیحمثبتعددکی 𝐸[𝜉] وجودداشتهباشد،آنگاه

 یتابعمولدگشتاورمرتبهk ام ξبرابراستبا:

𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫  𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

 𝑑𝛼
1

0
 

یقبلداریم:عددیفردباشدازقضیهkبرهان:اگر

.E[𝑒𝑘 ξ] = ∫ (1 − 𝜙 (
ln𝑦

𝑘
))  𝑑𝑦 − ∫ 𝜙(

ln 𝑦

𝑘
)

0

−∞    𝑑𝑦   
+∞

0

)𝜙باجایگذاری
ln𝑦

𝑘
𝑒با yوαبا(

(𝜙−1(𝛼))𝑘:درمرحلهاولداریم



∫ (1 − 𝜙 (
ln𝑦

𝑘
)) 𝑑𝑦 =

+∞

0

∫ (1 − 𝛼) 𝑑 (𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

) = ∫  𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

 𝑑𝛼
1

𝜙(0)

    
1

𝜙(0)

 

داریم:یدومدرمرحله
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∫  𝜙 (
ln 𝑦

𝑘
)𝑑𝑦 =

0

−∞

∫ 𝛼 𝑑 (𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

) = −∫  𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

 𝑑𝛼
𝜙(0)

0

   ,
𝜙(0)

0

 

فردباشد،خواهیمداشت:kپساگر

𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫  𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

 𝑑𝛼
1

𝜙(0)
− (−∫  𝑒

(𝜙−1(𝛼))𝑘
 𝑑𝛼

𝜙(0)

0
  ) = ∫  𝑒

(𝜙−1(𝛼))𝑘
 𝑑𝛼 ,

1

0
 

یقبلداریم:عددیزوجباشدازقضیهkاگر

E[𝑒𝑘 ξ] = ∫ (1 − 𝜙 (
ln 𝑥

𝑘
))  𝑑𝑥 +∫ 𝜙(−

ln 𝑥

𝑘
)

+∞

0
   𝑑𝑥  ,   

+∞

0
 

)𝜙باجایگذاری
ln𝑦

𝑘
𝑒با yوαبا(

(𝜙−1(𝛼))𝑘:درمرحلهاولداریم

∫ (1 − 𝜙 (
ln 𝑦

𝑘
))  𝑑𝑦 =

+∞

0
∫ (1 − 𝛼) 𝑑 (𝑒

(𝜙−1(𝛼))𝑘
) = ∫  𝑒

(𝜙−1(𝛼))𝑘
 𝑑𝛼

1

𝜙(0)
 ,    

1

𝜙(0)
 

−)𝜙باجایگذاری
ln 𝑦

𝑘
𝑒با yوαبا(

(𝜙−1(𝛼))𝑘:درمرحلهدومداریم

 

∫  𝜙 (
ln 𝑦

𝑘
)𝑑𝑦 =

+∞

0
∫ 𝛼 𝑑 (𝑒

(𝜙−1(𝛼))𝑘
) = −∫  𝑒

(𝜙−1(𝛼))𝑘
 𝑑𝛼

𝜙(0)

0
   ,

0

𝜙(0)
 

بنابرایندرحالتکلیداریم:

.𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫  𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

 𝑑𝛼+ ∫  𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

 𝑑𝛼 = ∫  𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

 𝑑𝛼
1

0

𝜙(0)

0

1

𝜙(0)

. ξ~ ℒ(aابعمولدگشتاورمتغیرنایقینخطی:ت3-4مثال b)باتوزیعنایقینیوارون(𝛼)𝜙−1وبرایهرk:مثبتبرابراستبا

.𝐸[𝑒𝑘 ξ] =
𝑒bk−𝑒𝑎𝑘

(𝑏−𝑎)𝑘


برهان:ازآنجاییکه

𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫  𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

 𝑑𝛼        ,          𝜙−1(𝛼) = (𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼) 
1

0
 

پسداریم:

𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫  𝑒(𝑎+(𝑏−𝑎)𝛼)𝑘 𝑑𝛼  
1

0

= ∫  𝑒𝑎𝑘𝑒(𝑏−𝑎)𝛼𝑘 𝑑𝛼   
1

0

 

.=
𝑒𝑎𝑘

(𝑏−𝑎)𝑘
[𝑒𝑏𝑘−𝑎𝑘 − 1] =

𝑒bk−𝑒𝑎𝑘

(𝑏−𝑎)𝑘
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.ξ~ 𝒩(𝑒:تابعمولدگشتاورمتغیرنایقیننرمال4-4مثال 𝜎)باتوزیعنایقینیوارون  𝜙−1(𝛼) = 𝑒 + √3𝜎

𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1−𝛼
مثبتkوبرایهر

برابراستبا:

𝐸[𝑒𝑘 ξ] = 𝑒
𝑘𝑒+

1
2
𝜎2𝑘2 

 دانیمبرهان:می

𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫  𝑒
(𝜙−1(𝛼))𝑘

 𝑑𝛼
1

0
 , 

پسداریم:

.𝐸[𝑒𝑘 ξ] = ∫  𝑒
(𝑒+√

3𝜎

𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1−𝛼
)𝑘
 𝑑𝛼 = 𝑒𝑒𝑘 ∫  𝑒

(√3𝜎
𝜋
𝑙𝑛

𝛼

1−𝛼
)𝑘
 𝑑𝛼

1

0

1

0

پذیراست.اگرازطورپیوستهمشتقگاهدریکهمسایگیمعینمبدابه:میدانیماگرتابعمولدگشتاوروجودداشتهباشد،آن5-4نکته

→k،مشتقبگیریموkنسبتبه𝐸[𝑒𝑘 ξ]تابعمولدگشتاوریعنیاز 𝐸[𝑒𝑘 ξ]شود،بههمینترتیباگرازبرابرمی𝐸[𝜉]آنگاهبا0

→kامبگیریموkیمشتقمرتبه kنسبتبه𝐸[𝑒𝑘 ξ]برابرمیشودواگراز𝐸[𝜉2]دوبارمشتقبگیریمآنگاهبا kنسبتبه ،آنگاه0

𝐸[𝜉𝑘]آید.دستمیبه

, ξ~ ℒ(a:اگر6-4مثال b) دانیم:باشد،باتوجهبهاینکهازقبلمیمتغیرنایقینخطی

  ,    𝐸[𝑒𝑘 ξ] =
𝑒bk−𝑒𝑎𝑘

(𝑏−𝑎)𝑘
𝐸[𝜉] =

𝑎+𝑏 

2


→kامبگیریم،وkیمشتقمرتبه kنسبتبه𝐸[𝑒𝑘 ξ]دهیماگرازنشانمی 𝑚𝑘آنگاهاگر0 =  𝐸[𝑒
𝑘 ξ]:داریم



𝑚ξ
ˊ(𝑘) = (

𝑒bk − 𝑒𝑎𝑘

𝑘(𝑏 − 𝑎)
)

ˊ

=
(𝑏𝑒bk − 𝑎𝑒𝑎𝑘)𝑘(𝑏 − 𝑎) − (𝑏 − 𝑎)(𝑒bk − 𝑒𝑎𝑘)

𝑘2(𝑏 − 𝑎)2

=
(𝑏𝑒bk − 𝑎𝑒𝑎𝑘)𝑘 − (𝑒bk − 𝑒𝑎𝑘)

𝑘2(𝑏 − 𝑎)
 

→k اگر داریم:0

𝑚ξ
ˊ(𝑘) =

0

0
    

بااستفادهازقاعدههوپیتالداریم:

𝑚ξ
ˊ(𝑘) =

(𝑏2𝑒
bk
−𝑎2𝑒

𝑎𝑘
)𝑘+(𝑏𝑒bk−𝑎𝑒𝑎𝑘)−(𝑏𝑒bk−𝑎𝑒𝑎𝑘)

2𝑘(𝑏−𝑎)
=

𝑏2𝑒
bk
−𝑎2𝑒

𝑎𝑘

2(𝑏−𝑎)
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→kاگر آنگاهداریم:0

.𝑚ξ
ˊ(0) =

𝑏2𝑒0−𝑎2𝑒0

2(𝑏−𝑎)
=

𝑎+𝑏

2
= 𝐸[𝜉]

,ξ~ 𝒩(𝑒اگر:7-4مثال 𝜎)متغیرنرمالنایقینباشد،باتوجهبهاینکه𝐸[𝑒𝑘 ξ] = 𝑒𝑘𝑒+
1

2
𝜎2𝑘2استو𝐸[𝜉] = 𝑒نشانمیدهیم،

→k  وقتی 𝑚𝑘آنگاهاگر 0 =  𝐸[𝑒
𝑘 ξ]:داریم

𝑚ξ
ˊ(𝑘) = (𝑒 + 𝑘𝜎2)𝑒𝑘𝑒+

1
2𝜎

2𝑘2 

→k اگر آنگاهداریم:0

.𝑚ξ
ˊ(0) = (𝑒)(𝑒0) = 𝑒 = 𝐸[𝜉]

نتیجهگیری

شوند،همچنینبااستنادبهتوزیعنایقینیوتوزیعنایقینیمعکوستعدادیدراینمقالهگشتاورهاوگشتاورهایمتغیرنایقینبررسیمی

و گشتاورها بین رابطه همچنین است. شده آورده بدست نایقین متغیرهای  مرکزی گشتاورهای و گشتاور محاسبه برای فرمول

اموkیروشمستقیمگشتاورومرتبهیبدستآوردنتابعمولدگشتاوراثباتگردیدکهمقایسهگشتاورهایمرکزینشاندادهشدهوطریقه

تراست.اماراهحلآنازطریقتابعمولدگشتاوربهمراتبسادهتابعمولدگشتاورنشاندادهشدهاستکفرمولیکساندارند
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 چكیده

سازاست.یکیهایدانشگاهبرایدانشجویانبهدلیلفشارهایآموزشی،شغلیوزندگیمخاطرهنویسندگاناینسال
باشد.پژوهشعواملمرتبطباآنقابلکنترلمیتواندافکارخودکشیباشدکهباشناساییازآثارمنفیروانیآنمی

پردازیخودکشیبراساسمولفههایاجتنابشناختیدانشجویانانجامشدهاست.اینبینیایدهحاضرباهدفپیش

پژوهشمطالعهایتوصیفیازنوعهمبستگیبودوجامعهآماریآنشاملدانشجویانکارشناسیدانشگاهزنجاندر
گیریتصادفیطبقهایسالقرارداشتندوبهشیوهنمونه18-24بودکهدردامنهسنی1398-99سالتحصیلی

(2001هایاجتنابشناختی)گارنفسکیوهمکاران،نامههابااستفادهازپرسشنفرانتخابشدند.داده240تعداد
بستگیپیرسونورگرسیونچندهایضریبهم(جمعآوریوبوسیلهآزمون1991وافکارخودکشی)بکواستیر،

توانندزنیافکار،جانشینیافکاروتبدیلتصوربهفکر(ازاجتنابشناختیمیهای)واپسمتغیریتحلیلشد.مولفه

(.لذابهمنظورکنترلافکارخودکشیدربیندانشجویانP<01/0بینیکنند)طورمعناداریپیشافکارخودکشیرابه
مرتبطباآنراشناساییومراکزمشاورهدانشگاهدرپیشگیریودرمانآناقدامنمایند.الزماستابتداعوامل

 

 کلمات کلیدی 
شناختی تنظیم شناختی، اجتناب

هیجانی،افکارخودکشی

 

 مقدمه 

اینرونهتنهاسالمتجسمانیبلکهسالمتروانی آنهاحائزاهمیتاست.جمعیتدانشجویاناقشارمهموآیندهسازانهرکشورهستنداز
ازجملهگروه ناراحتیدانشجویی، اهمیتیهستندکه با ]هایاجتماعی بینآنهاشایعاست روانیدر ابعاد1های از روان ازآنجاکهسالمت .]

هاوفشارهایروانیزیادیسضروریبرایرسیدنبهموفقیتوشکوفاییاستلذابایدموردتوجهقرارگیردچراکهدانشجویانامروزهبااستر

بارترینپیامدایناختالالتدربیندانشجویان[.یکیازفاجعه2شود]هایمکررمنجربهپدیدآییاختالالتروانیمیروبروهستندکهایناسترس
درسال دانشجویاناخودکشیاستکه برای ناگواری ازرخدادهای یکی بعنوان و افزایشاست به رو اخیر راهای توجهمسئوالن  ستکه

[.4[.دردودههیگذشتهدرکافرادازبهزیستیروانیوچگونگیارتقایآنتغییروتحولیافتهاست]3برانگیختهاست]

رفتارخودکشیعکسالعملیاستکهدربرابرفرارازدردغیرقابلتحملوافکارمنفیازخودکهاحساسغالبآنناامیدیاست،تعریف

میردرافراد2014[.ازسال5شود]می [.6سالهبهدومینعاملعلتمرگارتقایافتهاست]24تا15خودکشیازسومینعاملمرگو

دهندتقریبایکمیلیوننفردرسالدرجهاناقدامهانشانمی[.پژوهش7خودکشییازدهمینعلتمرگدرکلجمعیتشناختهشدهاست]

 [.9[.تنشوخیموزیادوتنیدگیشدید،بهطورمعناداریخطرخودکشیراافزایشمیدهد]8نند]کبهخودکشیمی

دهدکهعواملروانیبیشترینسهمرادرخودکشیدانشجویاندارد.یکیازعواملروانیمرتبطباافکارخودکشینتایجمطالعاتنشانمی
دهند.راهبردهایشناختیردهایذهنیاستکهبراساسآنافرادتفکراتخویشراتغییرمیاجتنابشناختیاست.اجتنابشناختیانواعراهب

T
-1

4
8

 

mailto:Masoumisamin62@gmail.com
mailto:Ebrahimi.Loghman@yahoo.com





215 | P a g e 

 

 

باشدکهتوسطمحققانمختلفمتفاوتشاملفرونشانیفکر،جانشینیفکر،حواسپرتی،اجتنابازمحرکتهدیدکنندهوتبدیلتصوربهفکرمی
کنندهبهسویموضوعاتدیگراست،موضوعاتیاعمالاصلیانحرافذهنازموضوعنگراندرتمامیاینراهبردها [.12و10،11گزارششدهاند]

هایهایموثرافرادبهمحرک[..اجتنابشناختیمانعپاسخ13فردیباشد]ترازموضوعاولیهیعنیروابطبینتواندگاهینگرانکنندهکهمی
وبههمیندلیلراهبردموثرینیست.اینرفتارهایاجتنابیموجبنگهداریباورهایشودهیجانیوجایگزینیاستراتژیهایمدیریتهیجانمی

[.14ناکارامدیاستکهمسئولاضطرابمداوماستزیرامانعازایجادفرصتیبرایرداینباورهااست]

گیردوباعثیشتریکنددورباطلیشکلمیشودوهرچقدرفردبرایسرکوبافکارتالشبتالشزیادبرایسرکوبافکارباعثاثرمتناقضمی
[درپژوهش15وهمکاران]136[.راش12کند]شودوزمینهرابراینشخوارفکریوباورهایغیرمنطقیفراهممیکنندهمیافزایشافکارنگران

[درپژوهشخود16وهمکاران]137خودبهایننتیجهرسیدهاندکهاجتنابشناختینقشمهمیدربروزافکارخودکشیافراددارد.شنگانگ
اف ایننتیجهرسیدهاندکه هایرادداراینقضتحتعنوانرابطهنواقضشناختیوافکارخودکشیدربیمارانبااختاللافسردگیاساسیبه

[درپژوهشیتحتعنواننقشباورهایغیرمنطقی،ذهنآگاهیواجتناب17شناختیافکارخودکشیباالییدارند.دمیرچیوصمدیفرد]

زمرهاندکهباورهایغیرمنطقی،ذهنآگاهیواجتنابشناختیدربینیافکارخودکشیسربازانوظیفهبهایننتیجهرسیدهشناختیدرپیش

بینیآنرادارند.متغیرهایمرتبطباافکارخودکشیسربازانبودهوتواناییپیش

شودگیرجامعهنیزمیافکارخودکشیدربیندانشجویانپیامدهایمنفیروانیواجتماعیدرپیخواهدداشتوهمینطوراینمسئلهدامن
[.ازاینروسالمتانهاحائزاهمیتاستولذاشناختاین18گردد]ایکارمینیرویحرفهکهباعثبههدررفتنمنابعمادی،بودجهدانشگاهو

بینیافکارخودکشیبرحسبمولفهباشد.برایناساس،مطالعهحاضرباهدفپیشپدیدهورویکردپیشگیرانهآندرنزددانشجویانضروریمی

هایاجتنابشناختیدردانشجویانانجامشد.

 و روش مواد 

دادند.تشکیل1399-1398کلیهدانشجویانجدیدالوروددانشگاهزنجاندرسالتحصیلی پژوهشحاضرازنوعتوصیفیوجامعهآماریآنرا

بهعنواننمونهانتخابشدند.برایاجرایپژوهشمجوزالزم18-24نفردرردهسنی240گیریتصادفیطبقهایبااستفادهازروشنمونه
هایتحصیلیمراجعهشد.هایمختلفرشتههایمختلفوگروههابهدانشکدهنامهنامهازدانشگاهاخذوپسازتکثیرپرسشیتوزیعپرسشبرا

تکمیلنشدهوناقصازتحلیل  نامهپرسش15نامهتوزیعشدوپسازتوجیهدانشجویاننسبتبهمبحثپژوهشوکسبرضایتآنهاپرسش

هایجمعیتشناختینامهویژگینامهاجتنابشناختیاستفادهشد.پرسشنامهخودکشیوفرمکوتاهپرسشاینپژوهشازپرسشحذفشد.در

شامل:سن،جنس،مقطعتحصیلیووضعیتاشتغالبود.



اجتنابشناختی2008(:اینمقیاستوسطداگاسوسیستوندرسالCASمقیاساجتنابشناختی)-1 افرادساختهشدهبرایسنجش
زنی،جانشینیدرجهایبودهوهدفآنسنجشاجتنابشناختیازابعادمختلف)واپس5سوالدرطیفلیکرت25[.مقیاسدارای13است]

زکلیمقیاس،سوالبودهوبرایبدستآوردنامتیا5ها،تبدیلتصوربهفکر(است.هرکدامازابعاددارایافکار،حواسپرتی،اجتنابازموقعیت
خواهدبود.پژوهشنشاندادکهاینمقیاسثباتدرونیباالیی125تا25شود.دامنهنمراتبینمجموعامتیازاتهمهسواالتباهمجمعمی

هکلوخرده[.درایرانضریبپایاییاینمقیاسبهروشآلفایکرونباخبراینمر13بود]85/0هفته6داشتهوپایاییبازآزماییآندرطی

گزارششدهاست.همچنینضریبرواییمقیاسازطریقضریبهمبستگیباسیاههفرونشانیفکرخرسسفید91/0تا71/0هابین_مقیاس
اینمقیاسازویژگیروانهانشانمیداربود.بنابراینیافتهمعنیP<01/0بهدستآمدکهدرسطح48/0برابربا سنجیمطلوبیدهندکه

بهدستآمد.83/0[.دراینمطالعهضریبپایاییبهروشآلفایکرونباخ19خورداراست]بر

 
136.Roush 
137. Shenghong 
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[.اینمقیاسبهمنظورآشکارسازیو20سوالیاست]19(:مقیاسافکارخودکشیبکیکابزارخودسنجیBSSIمقیاسافکارخودکشی)-2
تنظیم2ایازصفرتادرجهنقطه3ارتکاببهخودکشیتهیهشدهاست.مقیاسبراساسریزیبرایها،رفتارهاوطرحگیریشدتنگرشاندازه

قراردارد.اینمقیاسضریبپایاییخوبیبرخوردار38شودودامنهنمراتازصفرتاشدهاست.نمرهکلیفردبراساسجمعنمراتمحاسبهمی
[.اینمقیاس20بهدستآمدهاست]54/0بازآزمونپایاییآزمون–ادهازروشآزمونوبااستف87/0است.بااستفادهازروشآلفایکرونباخ

گزارش76/0درایراناعتباریابیشدهاست.پایاییآنازطریقآلفایکرونباخورواییهمزمانآنبامقیاسافسردگیمقیاسسالمتعمومی

بهدستآمد.85/0کرونباخ[.درمطالعهحاضرضریبپایاییبهروشآلفای21شدهاست]

SPSSافزارآماریهایضریبهمبستگیپیرسونورگرسیونچندگانهوبااستفادهازنرمهایپژوهشباروشها:دادهتجزیهوتحلیلداده

تجزیهوتحلیلشدند.

 ها یافته

درصد(پسربودند.ازنظر67/36نفر)88درصد(دختر33/63نفر)152دانشجودراینپژوهششرکتداشتندکهازاینتعداد240تعداد

33/33نفر)80درصد(آنهادارایدرآمدباالترازیکمیلیونتومانبودند.ازنظروضعیتاشتغالپدر67/61نفر)178وضعیتاقتصادی

دولتی، شغل (دارای )100درصد ازاد،67/41نفر شغل )60درصد(دارای بو25نفر (بیکار مادردرصد شغلی وضعیت )60دند. 25نفر
درصد(بازنشستهبودندوهمچنینازنظروضعیت33/8نفر)20درصد(شغلآزادو67/16نفر)40دار،درصد(خانه50نفر)120درصد(کارمند،

هابارمالبودندادهچنینندرصد(فقطمشغولبهتحصیلبودند.هم75نفر)180درصد(دارایشغلآزادو25نفر)60اشتغالدانشجویان

دهد.هارانشانمی(بودکهنرمالبودنداده-2،2ارزیابیچولگیوکشیدگیبررسیشد.چولگیوکشیدگیمتغیرهابینبازه)

 های اجتناب شناختی و افكار شناختی میانگین و انحراف معیارمولفه-1جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین  تعداد متغیر
2401/142/5افکارزنیواپس

24011/139/4جانشینیافکار
2402/131/4پرتیحواس

24059/134/4هااجتنابازموقعیت
24015/139/3تبدیلتصوربهفکر

24034/623/19افکارخودکشی

میانگینوانحرافاستانداردگروهنمونهدراجتنابمیانگینوانحرافمعیاراجتنابشناختیوافکارخودکشینشاندادهشدهاست.1درجدول

ازهمهبیشتراست.2/5و1/14زنیافکاربهترتیبشناختیدرمولفهواپس

 های اجتناب شناختی: ضریب همبستگی پیرسون برای افكار خودکشی و مولفه 2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر

     1واپسزنیافکار
1**28/0جانشینیافکار

1**38/0**34/0حواسپرتی
1**33/0**25/0**44/0اجتنابازموقعیتها
1**27/0**68/0**45/0**31/0تبدیلتصوربهفکر

1**09/004/025/0**34/0**35/0افکارخودکشی

01/0>P**05/0>P*



هایاجتنابشناختیباافکارخودکشیازآزمونضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشد.نتایجرابطهبینمولفهبرایتعیین2باتوجهبهجدول
مولفه بین )واپسنشاندادکه اجتنابشناختی افکارخودکشیدرسطحمعناداریهای با بهفکر تصور تبدیل و افکار افکار،جانشینی زنی
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01/0>Pشود،همبستگیبینمتغیرهایمفروضهعدمهمخطیچندگانههمانطورکهدرجدولمشاهدهمیرابطهوجوددارد(.جهتبررسی

است،بنابرایناینمفروضهبرقراراست.80بینکمترازپیش

 بین بر افكار خودکشی: خالصه نتیجه رگرسیون خطی متغیرهای پیش3جدول

R 2R F βtsig مدل

---69/048/074/26مدلرگرسیون

15/94001/0----مقدارثابت

15/025/1001/0---واپسزنیافکار

16/076/2001/0---جانشینیافکار

11/037/1001/0---تبدیلتصوربهفکر

01/0>P**05/0>P*

شناختیباافکارخودکشیازطریقتحلیلرگرسیونخطیچندگانهارائهشدهاست.ضریبتعیینهایاجتنابروابطچندگانهمولفه3درجدول

کنند.ازواریانسافکارخودکشیراتبیینمی48/0معناداراست،بنابرایناینمتغیرهاتقریبا001/0استکهدرسطحمعناداری48/0برابربا
بینزنیافکار،جانشینیافکاروتبدیلتصوربهفکر(بهعنوانمتغیرهایپیشنابشناختی)واپسهایاجتدهدکهازمیانمولفهنتایجنشانمی

کنندودراینبینمولفهجانشینیافکاربیشترینسهمرادارد.طورمستقیمواریانسافکارخودکشیراتبیینمیافکارخودکشیبه

 بحث و نتیجه گیری 

هدفپیش با افکپژوهشحاضر مولفهبینی براساس یافتهارخودکشی انجامگرفت. اجتنابشناختی اجتنابهای بین پژوهشنشانداد های

پژوهش با یافته این رابطهمثبتمعناداریوجودداشت. بیندانشجویان افکارخودکشیدر و ]شناختی ازجمله پیشین [23و15،22های

افکارخودکشیسربازانبه[باور17طبقپژوهشدمیرچیوصمدیفرد] .همخوانیدارد هایغیرمنطقی،ذهنآگاهیواجتنابشناختیدر
هایاجتنابخودکشیوافکارخودکشیرابطهمثبتمعناداریوجوددارد.درتبیینایننتیجهبایدگفتاندکهبینمولفهایننتیجهرسیده

هایزندگینقشبسزاییدارد.افرادراددرمواجهبافشارهاواسترسهابهتنشواسترسکهدرزندگیافاجتنابشناختییعنیتغییرشناخت
هایهیجانیپاسخدرستندهندشودافرادبهمحرککنند.اجتنابباعثمیازیکعملیاموقعیتبهدلیلکاهشاسترسیافشارخودداریمی

دهایاجتنابشناختیدرظاهرمیتوانگفتکارآمدهستندولیدر[.راهبر23و13ونتوانندراهبردهایمدیریتهیجانیموثریرابکارببرند]

شوند.درتمامیاینراهبردهاعاملمهمانحرافذهنازموضوعنگرانکنندهبهسمتموضوعیدیگرطولزمانباعثافکارناکارآمددرافرادمی
کندینافکاربهمرورزمانزمینهنشخوارذهنیرادرافرادایجادمیباشند.اترازموضوعقبلیمیاست.موضوعاتیکهاغلببدترونگرانکننده

[14[ رابطهمستقیمیوجوددارد رفتارخوداسیبی و اجتنابشناختی راهبردهای بین اندکه نشانداده ها پژوهش پژوهشحاضر15[. .]
ها،اجرایپژوهشبررویقشریبهعنوانابزارجمعآوریدادههایخودگزارشنامههاییرابههمراهداشتازجملهاستفادهازپرسشمحدودیت

هاازنامهدانشجووطرحپژوهشازنوعهمبستگیبودوبنابراینبهنقشعلیمتغیرهاپرداختهنشدهاست.درمطالعاتبعدیعالوهبرپرسش

شوددرتحقیقاتآیندهمطالعاتمشابهدرعالوهبراینپیشنهادمیپزشکیاستفادهشود.هایروانشناسیوروانهایبالینیدرکلینیکمصاحبه
هایهایدیگربامتغیرهایمرتبطبااینپژوهشوعواملدیگرمرتبطباافکارخودکشیتکرارشودزیراباشناخترابطهنواحیدیگرودانشگاه

هایپذیرینتایجمستلزمپژوهشکنترلنماییم.برایناساس،تعمیمتوانیمآنرامهاروهایمرتبطباافکارخودکشیتاحدزیادیمیعامل

بیشتریدراینزمینهاست.

 گزاری سپاس

دانندکهازتمامدانشجویانکهدراینامرباایشانهمکارینمودهاند،تشکرنمایند.مقالهبرخودواجبمی
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 نقش فراشناخت در پیش بینی خودکارآمدی دانشجویان 

 2. مجید یوسفی افراشته1ثمین معصومی*

دانشجویکارشناسیارشدروانشناسیعمومی،دانشگاهزنجان1

Masoumisamin62@gmail.com

استادیاروهیئتعلمیگروهروانشناسی،دانشکدهعلومانسانی،دانشگاهزنجان2

Mjduosefi@gmail.com 

 

 چكیده

هر آیندهسازان دانشجویان اجتماعیمقدمه: توسعه زیربنای آنها تربیت و تعلیم رو این از باشند می _مملکتی

اقتصادی،سیاسیوفرهنگیآنجامعهبهشمارمیآید.هدفازاینمطالعهبررسینقشفراشناختدرپیشبینی
بود.1398خودکارآمدیدانشجویاندانشگاهزنجاندرسال

تحلیلیازنوعهمبستگیاست.حجمنمونهکلیهدانشجویاندر-روشبررسی:پژوهشحاضریکمطالعهتوصیفی

نفرازدانشجویاندانشگاهزنجانبانمونه200دانشگاهزنجانبودند.نمونهایبهحجم1399-1398سالتحصیلی
گیریخوشهایچندمرحلهایانتخابشدند.برایجمعآوریدادههاازپرسشنامهیحالتفراشناختیانیلو

ازSPSS22عابدیوپرسشنامهیخودکارآمدیمورگانوجیکنزاستفادهشد.دادههابااستفادهازنرمافزار

طریقآمارتوصیفیوآماراستنباطیموردتجزیهوتحلیلقرارگرفت.
فراشناخت(.P<01/0نتایج:یافتههانشاندادبینفراشناختوخودکارآمدیرابطهمثبتومعناداریوجوددارد)

واریانسخودکارآمدیراپیشبینیکرد.45/0بهعنوانمتغیرپیشبین

نتیجهگیری:باتوجهبهنتایجپژوهشحاضر،درجهتبهبودوپیشرفتتحصیلیدانشجویانمیتوانگامیرابرای
افزایشسطحخودکارآمدیوراهبردهایفراشناختیدردانشجویانبرداشت.

 

 کلیدی کلمات 
فراشناخت؛خودکارآمدی؛دانشجو

 

 مقدمه 

دانشجویاندرهراجتماعی،گروهیهستندکهبهعنوانقشرآیندهسازکشورهستندوبخشعمدهبودجهوبرنامهریزیرابهخوداختصاص

آموزشعالیاستوتمامسعیوکوششمیدهندوازسویدیگرپیشرفتوموفقیتتحصیلیدانشجویانیکیازموضوعاتمهمدرارزیابی

[.یکیازعواملموثربرموفقیتوپیشرفتتحصیلیدانشجویاناحساستواناییوخودکارآمدی1کشورهابراینایلشدنبهاینامرمهماست]
[.نظریهخودکارآمدی3طالقمیشود][.خودکارامدیبهباورفرددررابطهباتواناییهایخودبرایانجامموفقیتآمیزیکتکلیفا2آنهااست]

[ودرمحیطهایآموزشیازاهمیتویژهایبرخورداراستزیرابهاعتقادبندورااینمحیط4ریشهدرنظریهشناختیاجتماعیبندورادارد]
ب5هابرایرشدخودکارآمدیمناسبمیباشند] اشندبهتواناییخوداطمینان[.دانشجویانیکهباوردارندکهمیتواننددرتحصیلموفق

[.خودکارآمدیالگوییازفرایندهایشناختیبرایسازگاری6بیشتریدارندازاینرودرانجامکارهاتالشوپشتکاربیشترینشانمیدهند]

انشفراشناختیاستاستفادهمیاستبنابراینافرادباخودکارآمدیباالدرجنبههایگوناگونازفعالیتهایخودکنترلیکهجنبهایازد

[.بنابراینیکیازسازههایکهباخودکارآمدیدانشجویانرابطهداردفراشناختاست.7کنند]

[.فراشناختمفهومیچندوجهی8فراشناختبهآگاهیفردازفرایندهایتفکروهمچنینتواناییادارهنمودنفرایندهایشناختیاشارهدارد]
وراهبردهاییاستکهشناختراارزیابی،نظارتیاکنترلمیکندوازدومقولهگستردهفعالیتهایذهنیاستکهشاملبا ورها،فرایندها

تحتعنواندانشفراشناختیونظارتفراشناختیتشکیلشدهاست،بنابرایندانشفراشناختیبهدانشآشکاردربارهیقوتوضعفشناختی

هگسترهایازکارکردهایاجراییازجملهتوجهکردن،کنترل،چککردن،برنامهریزیکردنوتمیزخطاهادرعملکردامانظارتفراشناختی،ب

T
-1

4
9
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[.راهبردهایفراشناختیبهافرادتحصیلکردهکمکمیکنندکهبهتواناییتفکرسطحباالتربرسندتابتوانندتصمیمگیریهایدرست9دارد]
م و اتخاذکنند نمایند]ومناسب فصل و راحل رو پیش پیچیده ابعاد10،11سایل بین که هایمختلفمشخصشدهاست پژوهش [.در

[.سعیدزادهوهمکاران12،13،14،15،16راهبردهایفراشناختیباتواناییوپیشرفتدانشجویانرابطهمثبتومعنیداریوجوددارد]
ناختوخودکارآمدیدرپیشرفتتحصیلیدانشجویانبهایننتیجهرسیدهاندکهباافزایشخود[درپژوهشیباعنواننقشباورهایفراش17]

[درپژوهشیبا18کارآمدیوراهبردهایفراشناختیدردانشجویانمیتوانگامیدرجهتپیشرفتآنانبرداشت.رحیمیوشجاعیزاده]

حلمسئلهآموزشیبانقشمیانجیخودکارآمدیتحصیلیدانشجویاننشاندادندعنوانتحلیلروابطمهارتهایفراشناختیباراهبردهای
کهبینمهارتهایفراشناختوقابلیتهایحلمسئلهرابطهمثبتومعنیداروبینخودکارآمدیوقابلیتهایحلمسئلهرابطهمثبتو

یخودکارآمدیوفراشناختبرپیشرفتتحصیلیبهایننتیجهرسیدکه[درپژوهشیباعنوانتاثیرباورها19معنیداریوجوددارد.اوراه]
خودکارآمدیپیشبینیکنندهقویدرعملکردتحصیلیبودهوهمچنینمقایسهعملکردمهارتهایفراشناختینشاندادعاملجنسیتو

دادنددانشجویانیکهسطحفراشناختبیشتریدارند[نیزنشان20عواملژنتیکیدرمهارتهایفراشناختیموثراست.ساوهانیوبانسال]

پیشرفتوخودکارآمدیتحصیلیبیشتریرانشانمیدهند.باتوجهبهپیشینهتحقیقاتی،پژوهشیبررابطهبینفراشناختوخودکارآمدی
وادارهکنندهوآیندهسازهرجامعهایمیدردانشجویانصورتنگرفتهاستحالباتوجهبهاینکهدرهرجامعهایدانشجویانقشرفعال

تباشندوافزایشخودکارآمدیآنهاموجبافزایشعملکرددرآنهامیشودازاینرواینپژوهشبرآناستکهرابطهبینراهبردهایفراشناخ

وخودکارآمدیدردانشجویانرابررسینمایید.

 روش پژوهش 

توصیفی تحصیلیتحلیل-پژوهشحاضریکمطالعه نمونهکلیهدانشجویاندرسال نوعهمبستگیاست.حجم از دانشگاه1399-1398ی

دانشکده4نفرازدانشجویاندانشگاهزنجانبانمونهگیریخوشهایچندمرحلهایانتخابشدند.ازبین200زنجانبودند.نمونهایبهحجم
انسانی،کشاورزی،فنیمهندسیوعلو دانشکدهبصورتتصادفیانتخابشدورشتههایموجوددرهرکدامازآن2مپایه(دانشگاه)علوم

دانشکدههامشخصودرهردانشکدهدورشتهبصورتتصادفیانتخابوسپسبطورتصادفیبهیککالسازهررشتهمراجعهوپسازتوجیه

دانشجویاندربارهمبحثپژوهشوکسبرضایتآنهاآزموناجراشد.

 پرسش نامه حالت فراشناختی 

[آنراترجمهکردهاست.پرسشنامهحالت22[ساختهاندونویدیبهنقلازبشارتوعباسپوردوپالنی]21اینپرسشنامهراانیلوعابدی]

مادهتشکیلشدهاست.پرسش20فراشناختی،ابزاریاستکهتفکرسطوحباالتریامهارتهایفراشناختیرامیسنجد.اینپرسشنامهاز
وکمترین80نامهاندازهگیریحالتفراشناختیترتیبیاستوشبیهطیفلیکرت،دامنهآنازیکتاچهارمتغیراست.بیشتریننمرهممکن

خواهدبود.20نمرهممکن

است.عالوه81/0ازدوروشآلفایکرونباخبرابربا[پایاییپرسشنامهحالتفراشناختیبااستفاده22درتحقیقبشارتوعباسپوردوپالنی]

است.در784/0و785/0برآنازدوروشاسپیرمنبراونوگاتمننیزبرایپایاییاینپرسشنامهاستفادهشدهاستکهنتایجآنبرابر

)[برایاعتباریابیاینپرسشنامه،مقیاسحالتفراشن22پژوهشبشارتوعباسپوردوپالنی] اجراشدکههمبستگیMCQ-30اختی )
(.دراینپژوهشپایاییاینr=58/0وP<0001/0مثبتمعنیدارمشاهدهشدهمبیناعتبارالزمپرسشنامهراهبردهایفراشناختاست)

بهدستآمد.85/0پرسشنامهازطریقآلفایکرونباخبرابربا

 پرسشنامه خودکارآمدی  

نوجیکنزگستردهترینسیاههایاستکهازسطوحگزارشخودبهعنوانیکمتغیروابستهاستفادهمیکند.ایناینپرسشنامهرامورگا

(.اینپرسشنامهبراساسطیف30-21(وبافت)20-11(،کوشش)10-1پرسشوسهخردهمقیاساست:استعداد)30پرسشنامهدارای
نپرسشنامهمشتملبراستعداد،بافتوکوششبااستفادهازمقیاسلیکرتبهصورتپاسخهایتاییلیکرتطراحیشدهاست.گویههایای5

و1،2،3چهارگزینهایشامل:کامالمخالفم،تاحدودیمخالفم،تاحدودیموافقموکامالموافقمطراحیشدهاندکهبهترتیبداراینمرات

[رواییآنتاییدوبرایبهدستآوردنپایاییازضریبآلفایکرونباخاستفادهشد23حسنی]میباشند.درایراندرپژوهشکریمزادهوم4
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بدستآمد.دراینپژوهشآلفای65/0وتالش60/0،بافت66/0استعداد وخردهمقیاسهای76/0کهضریبپایاییبرایخودکارآمدیکلی

بهدستآمد.80/0کرونباخبرابربا

ازنرمافزاردرتحقیقحاضرب ونتایجدرقالبآمارتوصیفیواستباطیگزارششد.بهمنظورSPSS 22همنظورتحلیلدادهها استفادهشد
ازآزمون استفادهشدوبهجهتنرمالبودنتوزیعدادهها سنجشمیزانهمبستگیبینمتغیرهاازآزمونهمبستگیپیرسونورگرسیون

شد.اسمیرنفاستفاده-کولموگروف

 یافته ها 

درصد10سالو23درصددانشجویانزیر90درصد(بودند.ازلحاظسنی5/41درصد(وپسر)5/58دراینمطالعهبیشتردانشجویاندختر)

سالبودند.23باالی

 میانگین و انحراف معیار فراشناخت و خودکارآمدی -1جدول

انحرافاستانداردمیانگینتعدادمتغیر
20070/757/5فراشناخت

20030/1025/14خودکارآمدی



میانگینوانحرافمعیارفراشناختوخودکارآمدینشاندادهشدهاست.میانگینوانحرافاستانداردگروهنمونهدرخودکارآمدی1درجدول

بیشترازفراشناختاست.5/14و30/102بهترتیب

 برای فراشناخت و خودکارآمدی ضریب همبستگی پیرسون  -2جدول 

12متغیر

1فراشناخت
1**45/0خودکارآمدی

01/0>P**

برایتعیینرابطهبینفراشناختوخودکارآمدیازآزمونهمبستگیپیرسوناستفادهشد.نتایجنشاندادکهبینفراشناخت2باتوجهبهجدول

رابطهوجوددارد.r=45/0و01/0وخودکارآمدیدرسطحمعناداری

 خالصه نتیجه رگرسیون خطی متغیر پیش بین برخودکارآمدی  -3جدول 

مجموعمدل
مجذورات

df MSFPR2R

96/5167196/516792/50001/045/020/0رگرسیون
23/2009319848/101باقیمانده

βt P
98/0001/0ثابت

45/050/5001/0فراشناخت



معناداری20/0رابطهبینفراشناختوخودکارآمدیازطریقرگرسیونخطیارایهشد.ضریبتعیینبرابربا3درجدول استکهدرسطح

کند.واریانسخودکارآمدیرابطورمستقیمتبیینمی45/0معناداراست.نتایجنشانمیدهدکهفراشناختبهعنوانمتغیرپیشبین001/0
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 نتیجه گیری 

پژوهشحاضرباهدفپیشبینیخودکارآمدیبراساسفراشناختانجامگرفت.یافتههایپژوهشنشاندادبینفراشناختوخودکارآمدیدر
یدزاده[همخوانیدارد.سع25[وثمری]24دانشجویانرابطهمثبتومعناداریوجودداشت.اینیافتهباپژوهشهایپیشینازجملهبابایی]

[درپژوهشیتحتعنواننقشباورهایفراشناختوخودکارآمدیدرپیشرفتتحصیلیدانشجویانبهایننتیجهرسیدهاندکه17وهمکاران]
پژوهشبایدگفت، این یافته تبیین ومعناداریوجوددارد.در رابطهمثبت تحصیلی پیشرفت با فراشناختیوخودکارآمدی راهبردهای بین

جویانیکهازراهبردهایفراشناختیاستفادهمیکنند،مطالبدرسیرابطورمعناداریادمیگیرند.ایندانشجویانمطالبجدیدیکهیاددانش

میگیرندبهمطالبقبلیخودارتباطمیدهندودرنتیجهمطالبرابطورمنسجم)نهبطورپراکنده(یادمیگیرندواینامرموجبمیشود
فهمکاملتریازمطالببرسندوبرایمدتطوالنیتریآنهارادرذهننگهدارندودرآزمونهایمختلفموفقباشندودرنهایتبهکهبه

اینگونهتعریفمیشود،دانشفردازچگونگییادگیریخودش.همچنین ازنقطهنظراسالوینفراشناخت خودکارآمدیباالترینایلشوند.
[.گالیونوهمکاراندرپژوهشیبیانمی26فراشناختیازعناصرمهموتاثیرگذاردرموفقیتتحصیلیدانشجویاناست]کاربردراهبردهای

کننددانشجویانیکهخودکارآمدیباالییدارندبهمهارتهایخوداطمینانبیشتریدارندوبیشتردرفعالیتهایتحصیلیمشارکتمیکنند

بهعنوانادراکافرادازدامنهخاصیازتواناییهابرایانجاماقداماتالزمبراینیلبهاهدافباارزشتعریفشده[.باورهایخودکارآمدی27]
[نشاندادکهبهکاربردن29[وخودمیتواندیکیاززمینههایقویومهمبرایایجادموفقیتهایتحصیلیشود.سیونگر]28است]

کارآمدیوجهتگیریدرونیومثبتهدفرابطهدارد.بانظربهاینکهیادگیرندگانکهازنظرفراشناختیدرراهبردهایفراشناختیباخود
سطحباالییهستندنسبتبهآنچهمیخوانندوتوجهمیکنندوهمچنیناطالعاتحاضررابااطالعاتقبلیخودمرتبطمیکنند،وهمچنین

هنگامتدریساستادیاهنگاممطالعهسعیمیکنندعملکردتحصیلیخودراباالببرند.درکلفراشناختازنحوخواندنخودآگاهیدارنددر

آمیزکلیدیاستبرایتواناییشناختی،کهبهافراداجازهمیدهدتاافکارشانراکنترلوبازسازینمایندونقشاساسیدریادگیریموفقیت
شناختیفراگیربیشترباشدفرایندیادگیریموفقیتآمیزخواهدبودوعملکردوتواناییراافزایشمیدهدایفامیکندوهرچهتواناییهای

ی[.باتوجهبهرابطهمثبتفراشناختباخودکارآمدی،باارتقاوپیشرفتاینراهبردهادرزمینههاینظمدهی،نظارتبرخود،برنامهریز30]
توا هدفدانشجویانمی تعیین تکالیفمناسب،و طراحی نیزبا اساتید برآنهامسلطشوند. و بخشند بهبود را راهبردهایشناختیخود نند

آموزشراهبردهایمطالعهوبهکاربردنروشهایآموزشیجدید،میتواننددانشجویانرابهاستفادهازجهتگیرییادگیریترغیبکنند.

ویژهدانشجویانگامیدرجهتپیشرفتخودکارآمدیآنهاخواهدهمچنینبابرگزاریکالسهایآموزشیراه افزایشخودکارآمدی کارهای

بود.پیشنهادمیشوداینمطالعهبهصورتیکمطالعهمداخلهاینیزصورتگیرد.
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 مقایسه نارسایی شناختی و نشخوار فكری در دانشجویان مضطرب و عادی 

 2. مجید یوسفی افراشته1ثمین معصومی

دانشجویکارشناسیارشدروانشناسیعمومی،دانشگاهزنجان1

Masoumisamin62@gmail.com 

استادیاروهیئتعلمیگروهروانشناسی،دانشکدهعلومانسانی،دانشگاهزنجان2

Mjduosefi@gmail.com 

 چكیده

تکهدرطیآندانشجویانفشارهایشغلی،تحصیلیوزندگیمقدمه:سالهایدانشگاهدورهیگذرایمهمیاس
بسیاریراتحملمیکنندازاینروسالمتروانآنهاحائزاهمیتاست.نارساییشناختیونشخوارفکریازجمله

متغیرهاییمهمواثرگذاردرسالمتروانیافرادهستند.پژوهشحاضرباهدفمقایسهنارساییشناختیونشخوار

فکریدردانشجویانمضطربوعادیانجامگرفت.
-1398مقایسهایبود.جامعهآماریدانشجویاندرسالتحصیلی-روشبررسی:پژوهشحاضرتوصیفیازنوععلی

گیریدردسترس1399 پرسشنامهسنجشافسردگی60دانشگاهزنجانبودند.باروشنمونه دانشجوکهدر

دانشجویعادیواردپژوهششدند.60(درسازهاضطرابنمراتباالتریداشتندباDASSاضطرابفشارروانی)
برایجمعآوریدادههاازپرسشنامهینارساییشناختیبرادبنتوهمکارانوپرسشنامهینشخوارفکریترینر

صیفیواستنباطیموردتجزیهوازطریقآمارتوSPSS22وهمکاراناستفادهشد.دادههابااستفادهازنرمافزار

تحلیلقرارگرفت.
یافتههانشاندادکهبیننارساییشناختیونشخوارفکریدانشجویانعادیومضطربتفاوتمعناداری نتایج:

وجوددارد.بهاینمعناکهدانشجویانمضطربدرنارساییشناختیونشخوارفکرینقایصیدارند.

بر سالمتروانوپیشرفتتحصیلیدانشجویانمراکزمشاورهدانشگاههامیتوانندبابرنامهنتیجهگیری:مبتنی
هایدرمانیازجمله)ذهنآگاهی،تمرینحافظهو......(برایبهبودنارساییشناختیونشخوارفکریافرادمضطرب

کهدرنهایتاحساستسلطبرامورزندگیرادرآنانایجادکنند.

 

 کلمات کلیدی 
فکری، نشخوار شناختی، نارسایی

دانشجو،مضطرب،سالمتروان

 

 مقدمه 

یکیازگروهایمهمبررسیشدهدرمبحثسالمترواندانشجویانمیباشندکهنقشمهمیدرتعلیمتربیتایفامیکنندازاینرودرحالی

یبههمراهداردبرایعدهایدیگرموقعیتهایتحصیلی،ازجملهآزمونها،کهحضوردردانشگاهبرایعدهزیادیازدانشجویانتجاربمثبت
اختاللاضطرابیدرویرایش [.1مقاالت،ارائهمطالبوغیرهباتنیدگیواضطرابهمراهاستکهبرعملکردتحصیلیدانشجویانتاثیرمیگذارد]

[باویژگیهایترس،اضطراببیشازحدواختالالترفتاریازاضطرابتعریفشدهاست.ترس،پاسخهیجانیبهتهدیدواقعیاست2پنجم]
وگوشبهزنگییاوبیشترباافکارورفتارهایگریزهمراهاستدرحالیکهاضطرابپیشبینیتهدیدآیندهاستوبیشترباتنشعضالنی

[.کنترلنگرانیدرایناختاللمشکلاستوموجبعالئمجسمینظیرتنشعضالنی،تحریکپذیری،2رفتارهایاجتنابیدرارتباطاست]

گی[.یکیازمباحثمهمدرروانشناسیمعاصربحثچگونگیتاثیراختالالتهیجانیازجملهاضطرابوافسرد3اشکالدرخوابراداراست]
ایننتیجهرسیدهاندکهبیمارانمبتالبهاختاللهایافسردگیواضطرابازنارسایی برعملکردهایشناختیاست.پژوهشهایمختلفبه

[.نارساییهایشناختیعبارتاستازشکستافرادازتکمیلتکالیفیاستکهبطورطبیعیقادربه7و4،5،6هایشناختیرنجمیبرند]
ناستکهایننارساییهاشاملزمینههایگوناگونیازجملهحافظه،حواسپرتی،فراموشی،اشتباهاتسهوی،میشودوایننارساییانجامآ

[.یافتههایتحقیقاتیدیگرنشاندادهاندکه8هابهدلیلتداخلبابرنامههایروزمرهدرزندگیآسیبهایجدیبهفردواردمیکنند]

[.بهعبارتینارساییشناختیسازه9شناختیبابرخیازصفاتشخصیتی،افسردگی،اضطرابواسترسارتباطتنگاتنگیدارد]نارساییهای
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اندازهکنشهااست] وارههاوخطادر [.از10،11ایچندبعدیاستکهشاملخطادرشکلدادنبهاهداف،خطادرفعالسازیطرح
اینحرکتدرجهتدیدگاهبرادبنتوهمکارانن ادراکحافظهوعملکردحرکتیاستبخصوصزمانیکه ارساییشناختیبهعنواننقصدر

[.نارساییشناختیباچگونگییادگیریرویدادهایمهم،ظرفیتحافظهیکوتاهمدت،کاهش12جامهیعملپوشاندنبهتصمیماست]
رابوافسردگیباحافظهوتوجهمعیوبوهمچنینتمایلبهنشخوارفکریدرباره[.اضط13سطحهشیاریوتوجهمنحرفشدهارتباطدارد]

[.نشخوارفکریدربرگیرندهتمایلبرایاندیشیدنمکرردربارهیعللوپیامدهایناشیازتجربهیمنفیاستیابه14ناراحتیهمراهاست]

[.آنچهکهموجبنشخوارفکریمیشودتداخلدرحافظهاستکهدر15است]عبارتیدیگرمنفعالنهوتفکرتکراریدرمورداموراسترسزا
[.براساسپژوهشهایبلوچوهمکارانافرادعادینیزافکارناخواندهمشابه16عملیبیشتردیدهمیشود]-اختالالتاضطرابیووسواسفکری

امابااینتفادتکهفراوانیدرافرادعادی [.طبقنظریهپیشبردهدف،نشخوارفکری17کمتراستواسترسزانیست]افرادمضطربدارند
افکاریاستکهپیرامونیکموضوعمهممیچرخدوحتینشخوارهایفکریدرغیابتقاضاهایمحیطیفوریوضروریاینافکارپدیدارمی

یرمستقیمیکهحاکیازمفاهیممرتبطباهدفاسترادرشودواگرچهنیازبهمحرکمستقیمازجانبمحیطنداردامامحیطنشانههایغ

اینفرآینددر اختیارمیگذارددرنتیجهنشخوارفکریدرپاسخبههدفناکامبروزمیکندوراهیبراینیلبههدفمحسوبمیشودکه
ییشناختیبانشخوارفکریبدینصورتاست[.ارتباطبیننارسا18بیمارانافسردهومضطرباغلبموجبتشدیدنشخوارفکریمیگردد]

کهخودگزارشیمکررنارساییشناختیمیتواندنشاندهندهیالگویفکریعمومیبراینشخوارفکریباشدکهاحتمالآسیبپذیرینسبت
کریبانقایصیدریادآوری[.هرتلدرپژوهشخودنشاندادکهنشخوارف12بهعواطفمنفیوحتیافسردگیواضطرابراباالمیبرد]

[.راسدرپژوهشیبیانکردکهنشخوارفکریواسطهارتباطخوددلسوزیبااضطرابوافسردگی19اطالعاتغیرکالمیازحافظهارتباطدارد]

فکریبافرایندهایاجتنابی[.مارتنوهمکاراننشاندادندکهعالئمآسیبشناختیروانی،بهآنعلتتداومپیدامیکندکهنشخوار20است]
مقایسهباافرادبهنجار،بانشخوارهای21خاصیمرتبطاست] افسردگی،در [.استارودویالنیزنشاندادندکهافرادبااختالالتاضطرابیو

وخلقمنفیموجببروزفکریوناامیدشدنبهاضطرابوخلقمنفیپاسخمیدهندواینسازوکارهایواکنشیتوامدربرابراضطراب
[.باتوجهبهپیشینهپژوهشواهمیتمتغیرهایشناختیازجملهنارساییهایشناختیونشخوار22همزمانافسردگیواضطرابمیشود]

ییفکریدرآسیبشناسیاختالالتوخالهایپژوهشهایپیشیندرخصوصجامعهآماریدانشجویان،اینپژوهشباهدفمقایسهنارسا

هایشناختیونشخوارفکریدردانشجویانمضطربوعادیانجامشد.

 روش پژوهش 

دانشگاهزنجانبودند.باروشنمونه1399-1398مقایسهایبود.جامعهآماریدانشجویاندرسالتحصیلی-پژوهشحاضرتوصیفیازنوععلی

(درسازهاضطرابنمراتباالتریداشتندباDASSبفشارروانی)دانشجوکهدرپرسشنامهسنجشافسردگیاضطرا60گیریدردسترس

مرد(ودانشجویانعادیبادامنهسنی25زنو35سال)18-24دانشجویعادیواردپژوهششدند.دانشجویانمضطرببادامنهسنی60
شناختی)سن،جنس،وضعیتتاهلوتحصیالت(مرد(درپژوهششرکتکردند.گروههاازنظرمتغیرهایجمعیت28زنو32سال)28-18

عایتهمتاسازیشدند.پسازانتخابنمونههاپرسشنامهنارساییشناختیوپرسشنامهنشخوارفکریدراختیارآنهاقراردادهشد.بهمنظورر
شنامههافقطبهمنظوراهدافپژوهشیاخالقپژوهشبهصورتشفاهیقبلازاجراخاطرنشانگردیدکهاطالعاتدرخواستیدراینپژوه

استونیازیبهذکرنامونامخانوادگیودیگرمشخصاتخصوصینمیباشد.

روشتجزیهوتحلیلدادهها

مستقلبرایمقایسهtبرایتجزیهوتحلیلدادههاابتداشاخصهایمربوطبهآمارتوصیفی)میانگینوانحرافمعیار(محاسبهشد.آزمون

.موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتندSPSSفاوتمیانگینهااستفادهشد.دادههابانرمافزارت

پرسشنامهنارساییشناختی

اندکهشامل12اینپرسشنامهرابرادبنتوهمکاران] خردهمقیاسحواسپرتی،مشکالتمربوطبهحافظه،4مادهدر25[تهیهکرده
اشتباهاتسهویوعدمیادآوریاسامیاست.پاسخبههرمادهدریکمقیاسلیکرتپنجدرجهایازهرگزتاهمیشهاست.نمرهکلنارسایی

رفردازجمعنمراتخردهمقیاسهابهدستمیآید.دراینپرسشنامهنمرهباالترنشاندهندهنارساییبیشتراست.واالسشناختیبرایه
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ومقداراعتباربازآزماییرابرابربا94/0وضریبهمسانیدرونی91/0[دربررسیخودضریبآلفایکرونباخاینپرسشنامهرابرابربا23]
نفریازدانشجویانبرایهریکازخردهمقیاسهایپرسش50رد.ضریبهمسانیدرونیباروشآلفایکرونباخدرنمونهگزارشک82/0

وبرای70/0وعدمیادآوریاسامی74/0،اشتباهاتسهوی81/0،مشکالتمربوطبهحافظه83/0نامهبهترتیبعبارتاستاز:حواسپرتی

بدستآمد.88/0آمد.دراینپژوهشضریبآلفایکرونباخبدست83/0نمرهکلپرسشنامه

پرسشنامهنشخوارفکری

[است.دراینپرسشنامهپاسخهایکهبراینشخوارفکریگنجاندهشدهاندمتمرکزند24مادهایوساختهترینروهمکاران]22مقیاسی
همیشهنمرهگذاریمی4هرگزتا1درجهایلیکرتاز4ییکمقیاسبرسهحوزهحواسپرتی،تعمقودرفکرفرورفتن.مادههایآنرو

[.همبستگیدرونطبقهایآنرابرایپنجباراندازه25گزارششدهاست]92/0تا88/0شوند.برایاینمقیاسآلفایکرونباخدردامنهیاز
90/0[.آلفایکرونباخدرنمونهایرانینیز26گزارشکردند]67/0ماه،12وهمبستگیبازآزماییآنرابرایمدتبیشتراز75/0گیری،

بهدستآمد.79/0[.دراینمطالعه،آلفایکرونباخبرابربا27گزارششدهاست]

(DASSمقیاسسنجشافسردگساضطرابفشارروانی)

طراحیشد.این1995بهوسیلهالویبونددرسالاینمقیاسیکپرسشنامهخودگزارشیدربارهافسردگی،اضطرابوفشارروانیاستکه

یمقیاستواناییتشخیصوغربالگرینشانههایافسردگی،اضطرابوفشارروانیدرطییکهفتهگذشتهدربارهافرادبزرگسالراداردودارا
عبارتمتفاوتارزیابی7سازههایآنتوسطسوالیاستکهدراینپژوهشازفرمکوتاهآنکههریکاز42سوالیوبلند21دوفرمکوتاه

وبرای21عالمتگذاریعالمتگذاریشدهاست.حداکثرنمرهبرایهرسازه3تاهمیشه0میکند.پاسخهابهصورتروشلیکرتازهرگز

81/0وبرایسازهفشارروانی81/0اب،برایسازهاضطر79/0حداقلصفرمیباشد.پایاییاینابزارازروشبازآزماییبرایسازهافسردگی
(برایجمعیتایرانیاعتباریابیشدهاستوضرایبآلفای1384گویهتوسطصاحبیوهمکاران)21گزارششدهاست.درایرانفرمکوتاه

[.28شدهاست]82/0واسترس92/0،اضطراب94/0کرونباخبرایسازههایافسردگی

 یافته ها 

سالبدست32(ازنمونهمجردبودند.میانگینسنیازمودنیها60درصد)50نفر(ازنمونهمتاهلو60درصد)50افرادموردمطالعه،ازکل

نفردانشجویکارشناسیارشدبودند.55نفردانشجویکارشناسیو65نفردراینپژوهش120آمد.ازمجموع

 ایی شناختی و نشخوار فكری میانگین و انحراف استاندارد نارس 1جدول

انحرافاستانداردمیانگیننمونهمتغیر
120300/11710/1نارساییشناختی

12072/7919/1نشخوارفکری



،نمونه،میانگینوانحرافاستانداردکلمتغیرهاینارساییشناختیونشخوارفکرینمایشدادهشدهاست.1درجدول



 Leveneنتایج آزمون  2جدول 

 Pمقدار Fمتغیر

38/12/0نارساییشناختی
15/17/0نشخوارفکری
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برایبررسیبرابریواریانسهایLeveneبرایمتغیرهاآمدهاست.باتوجهبهنتایجبدستآمدهازآزمونLeveneنتایجآزمون2درجدول

خطا،میتوانگفتکهپیشفرضهمگنیواریانسهادرمتغیرهابرقراراست.

 مقایسه میانگین نمرات نارسایی شناختی و نشخوار فكری در دو گروه از دانشجویان نمونه پژوهش  3جدول 

شاخصهایآماریمتغیر
گروهها

 tیدرجهآزادانحرافمعیارمیانگیننمونه

نارسایی
شناختی

60عادی
60

400/110
200/124

95/0
70/0

11862/12

مضطرب

60عادینشخوارفکری
60

250/75
200/84

64/0
48/0

11877/9

مضطرب

P<0/05

بیندوگروهتفاوتمعناداریدرنارساییشناختیدانشجویانعادیومضطربوجود05/0بدستآمدهدرسطحمعناداریtباتوجهبهمقدار

داردوباتوجهبهمیانگینمالحظهمیشودکهدانشجویانمضطربدرمقیاسنارساییشناختینمراتباالترینسبتبهدانشجویانعادیکسب
(تفاوتوجودداردوبا77/9)tباتوجهبهمقدار05/0دوگروهدانشجویانعادیومضطربدرسطحمعناداریکردهاند.نشخوارفکریبین

توجهبهمیانگینمالحظهمیشودکهدانشجویانمضطربنشخوارفکریبیشترینسبتبهدانشجویانعادیدارند.

 بحث و نتیجه گیری 

شناختیونشخوارفکریدانشجویانعادیومضطربانجامشد.تجزیهوتحلیلآماریاطالعاتنشانپژوهشحاضرباهدفمقایسهنارسایی
میدهدکهبیننارساییشناختیونشخوارفکریدانشجویانعادیومضطربتفاوتمعناداریوجوددارد.بهاینمعناکهدانشجویانمضطرب

[و35[.ویلکینسونوهمکاران]29،30،31،32،33،34اینیافتهبانتایجپژوهشهای]درنارساییشناختیونشخوارفکرینقایصیدارند.
[نیزنشاندادندکهدرمقایسهباحاالتاضطرابیونیزافرادبهنجار،نشخوارفکریباایجاداختاللدرعملکردهایاجرایی36واگنروهمکاران]

یواضطرابدرافرادمستعدشود.بیمارانافسرده،میتواندموجببازپیداییافسردگ

دراینپژوهشنارساییشناختیافرادمضطربازافرادعادیبیشتربدستآمد.یکیازتبیینهاییکهدرزمینهنارساییشناختیافرادیکه
اینافرادبهدلیلداشتننگرانیبیشازحددربارهاکثرفعالیتهایروزم رهاکثرادستخوشاشکاالتیدراختاللاضطرابیدارندایناستکه

حافظهوتوجهمیشوند،درحقیقتاضطرابفرآیندتوجه،تمرکز،کارکردحافظهوپردازشاطالعاترامختلمیکنددرنتیجهاینافرادبه
ایشمیدهدواینمقدرزیادیدچارحواسپرتیوفراموشیمیشونددرنتیجهمیتوانگفتکهاضطرابخطرنارساییهایشناختیراافز

[درپژوهشخودکاهشتوجهونارساییحافظهدراختاللافسردگیواضطراب37بیماراندرمعرضخطرجدیمیباشند.دورنوهمکاران]

ستاثراترانشاندادهاند.درپژوهشهایمختلف،مدارکیمستدلبراینامراستکهنارساییشناختیدرافرادبااختالالتاضطرابیممکنا
مخربیدربهکاربردنراهبردهایخاصکنارآمدندروضعیتهاوموقعیتهایاسترسزابههمراهداشتهباشدواینافرادچوندربرابر

استرسآسیبپذیرهستندپردازشتوجهوراهبردهایکنارآمدنآنهاتضعیفمیشود.

ازافرادعادیبیشتراست.نتیجهاینپژوهشبانتایجهمچنیننتایجاینپژوهشنشانمیدهندکهدرافراد مضطرب،میزاننشخوارفکری

[همسوستکهنشاندادندنشخوارفکریدرافرادمضطرببیشترازافرادعادیاستوبهیکشیوهمقابلهباافکار38مطالعهاستاروداویال]

[براینباورند،نشخوارفکریافرادافسردهومضطربممکناستشرایطرا39]منفیدربیمارانمضطربتبدیلشدهاست.کوستروهمکاران
بدبینانهتفسیرکنندوراهحلهایضعیفاتخاذکنندوبهشروععملوادامهآنبیتوجهباشنددرنتیجهمشکالتازبیننمیروندوحتی

توینشخوارفکریبیمارانافسردهبابیمارانمضطربوافرادعادیتفاوت[بیانمیکنندکهمح29بدترنیزمیشوند.مارتینلیوهمکاران]
،انتقادازخودو مرورداردواینحالتدرآنهاماندگاراست،بهطرقیکهدراینبیماران،نشخوارفکریدرحیطهگرایشبهتبیینگری،انزوا
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[،نشخوار40هوکسما]-واضطرابدامنمیزند.طبقیافتهمکالفلینونولنمسائلذهنیبدبینانهبیشتراستکهاینامربهتشدیدافسردگی
یفکریدرافراددارایاضطرابشدیدازافرادیکهاضطرابکمتریدارند،بیشتراست،ایننشخوارهایفکریمیتوانندفراخوانیاطالعاتمنف

ساتاضطرابگونهرادرحادثههایبعدیکهدربرگیرندهموقعیتیمبهمدربارهخود،قضاوتسوگیرانهمنفیدربارهخویشوفراخوانیاحسا

باشند،پیشبینیکنند.

هایباتوجهبهوجودنارساییهایشناختیونشخوارفکریدربیندانشجویانپیشنهادمیشودمراکزمشاورهدانشگاههامیتوانندبابرنامه

و......(برایبهبودنارساییشناختیونشخوارفکریافرادمضطربکهدرنهایتاحساستسلطبردرمانیازجمله)ذهنآگاهی،تمرینحافظه
بالینیامورزندگیرادرآنانایجادکنند.همچنینپیشنهادمیشود،بدلیلیافتههایاینمطالعهتوصیفی،مطالعاتآزمایشیوکارآزماییهای

حیواجراشوند.جهتانتخابروشهایمناسبمداخلهطرا

مقایسهایبودامااستفادهازپرسشنامهبرایجمعآوریدادهها،نتایجآنرابامحدودیتمواجهکردهاستو-گرچهروشپژوهشعلی

همچنینبهدلیللزوماستفادهازنمونهگیریدردسترستعمیمپذیرینتایجرامحدودکرد.
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 چكیده

امروزهسرمایهگذاریدربازارهایطال،بخشمهمیازاقتصادهرکشورراتشکیلمیدهد؛بههمیندلیل
پیشبینیقیمتطالبرایسرمایهگذارانازاهمیتویژهایبرخوردارشدهاستتابتوانندکمترینریسک

قیمت یگذشته،ازروشهایکالسیکبرایپیشبینیرادرسرمایهگذاریخودداشتهیاشند.درسالها
پیشحاضرپژوهشهدفلذااست،خطیغیرسیستمیکطالبازاردرحالیکه.نمودندمیاستفادهطال
عواملموثربرآنبااستفادهازالگوریتمهاینوینگرفتننظردرباالمللی،بینبازاردرطالقیمتبینی

 و LMP وشبکهعصبی)پیشبینیقیمتطالبااستفادهازژنتیکحاضرابتکاریمیباشد.درتحقیق
RBF و LMS و BP.درسالهایاخیرباپیشرفتهاییکهدرزمینه(موردبررسیقرارگرفتهاست

روابطآشوبیدرسریهایزمانیغیرخطیپدیدآمد،تکنیکرایانه،هوشمصنوعیوهمچنینکشف
هایهوشمصنوعیشاملشبکههایعصبیوبهرهگیریازالگوریتمهایبهینهسازیوفراابتکارینتایج

سریزمانیمورداستفادهقیمتروزانهطالدربازار .موفقیتآمیزیدراینزمینهبهدستآوردهاست
ازسال بردو2012الی2002جهانی عصبیمبتنی شبکه آموزش با بدستآمده، نتایج همچنین

الگوریتمژنتیکورقابتاستعماریمقایسهشدهودرنهایتبرتریالگوریتمپیشنهادیرابااستفادهاز
همچنینانطباقدادههایواقعیوپیشبینی R2,MAE,RMSE,MSE,MAPE معیارهایارزیابی

 .مودشده،بیانخواهیمن

 

 کلمات کلیدی 

عصبی: های الگوریتمشبکه ،

ژنتیک،الگوریتمپیشنهادی،پیش

طالبینیقیمت




 مقدمه 

تأمین برای منابعی فراهمساختنوجوهموردنیاز، بـرای ناپـذیراسـت. انکـار هرکشـور اقتصادی وتوسعه برایرشد ضرورتسرمایهگذاری

بهتـرینمنبـعبـرایتأمینسرمایه،پساندازهایمردماست.هدایتصـحیحودرسـتوجـوهسـرگردانبـهسـمتسـرمایهالزمخواهـدبـود.

اشـتغالوافـزایشدرآمـدسرانهونهایتاًرفاه مولد،افزایشتولیداتورشدناخـالصملی،ایجـاد عمومیرادرپیخواهدداشت سرمایهگذاریهای

ی،ایـنپـساندازهارابهسویبخشهایتولیدیسوقدهدونیازمالیآنهارافراهمکند.دراینفرآینـد،بورس.پسبایـدیـکسـازوکـارقـو

وازطریقشرکتهایکارگزاریبه اوراقبهادارمیتواندسهمعمدهایداشتهباشدچراکهسرمایههایمـردمرابـهسـمتتولیدسوقداده

اندازهایخودرادرجـاییسـرمایهگذاری . ردمؤسساتتولیدیوبازرگانیمیسپا ازلحاظعرضهسرمایهنیزسرمایهگذارانبایدبکوشندپس

 .کنندکهبیشترینبازدهراداشتهباشد

نحـوهیادگیریآنپرداختـهشـدهاسـتسـپسالگوریتمژنتیکودراینمقالهابتدابهبررسیساختارپیشبینیکنندهیعنیشبکهعصـبی

شـنهادیدرمـوردپیشـینهتحقیـقوروشـهاییکـهتـاکنوناستفادهشدهاندبهاختصارتوضیحدادهخواهدشد.درادامهبهتشـریحالگـوریتمپی

پرداختهشدهکهشاملدوبخشاست:پـیشپـردازشوپـردازش.درنهایـتبررسـینتـایجپیشبینیقیمتسهامبااستفادهازشبکهعصبی

شبیهسـازیبصـورتنمـوداروجـدولآمـدهاسـتکـهنشـاندهنـدهعملکـردبهتـرروشپیشنهادیدرمقایسهباسایر والگوریتمژنتیک

 .روشهایمشابهاست
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 پیشینۀ پژوهش 

پیشبینیبازدهیشاخصقیمتو)بهمقایسۀدقتعملکردمـدلهـایشـبکۀعصـبیایستاوپویادر1393یکواقبال،گندلیعلیخانیونادری)

پرداختهاند.الگوهایمورداستفادهدراینپژوهششاملدومدلایستایشبکۀعصـبی1390تا1388بازدهنقدیبورستهراندربازۀزمـانی

ۀعصبیفازینسبتفازیوشبکۀعصبیچندالیۀپیشخورونیزمدلشـبکۀعصـبیپویـایاتورگرسیوسـت.نتـایجتحقیقنشاندادکهشبک

 .بهدومدلدیگر،پیشبینیدقیقتریازشـاخصبازدهیبورسطیدورۀزمانیموردبررسیداشتهاست

متقالچی) حقیقت جنکینزدرپیشبینیشاخصکل-)بهمقایسۀمدلهایشبکۀعصبیبـامـدلسـریزمانیباکس1391منفرد،علینژادو

دراینتحقیقسهمدلازشبکههایعصبی)پروسپترونیچندالیه،پایهایشعاعیورگرسـیونی( .پرداختندقیمتسهامبورساوراقبهادارتهران

جنکینزبررسیشد.نتایجحاصلحاکیازآناسـتکههرسهمدلشبکۀعصبینسبتبهمدلسری-ویکمدلازمدلهایسریزمانیباکس

 .زمانیآریمابرتریدارد

 

)بهپیشبینیقراردادهایآتیسـکهبـااسـتفادهازمـدلآریمـادربورسکاالیایرانپرداختند.برایتخمینمدلاز1390احمدیواحمدلو)

رامعرفیکردونتیجهگرفتکهمدلبهدستآمدهمـدل ARIMA) 2،2دادههایروزانهبایکوقفهاستفادهشد.نتایجآزمونآکائیکالگوی)

.ردادهایآتیاستمناسبیبرایپیشبینیقرا

این ARCH )بهبررسیتغییرپـذیرینوسـاناتقیمـتسـکۀطـالدرایـرانبـااستفادهازمدلهای1389دالوریورحمتی) پرداختندوبه

 .میشـودنتیجهرسیدندکهاخبارخوب)شوکهایمثبـت(منجربهنوساناتآتیبیشتریدرقیمتوبازدهینسبتبهاخباربد)شوکهایمنفی(

تهمچنین،افزایشخریدهایپایانسالوایامعیدموجبافزایشتغییرپذیریدربازارسکۀایرانمیشود.ازبینعواملمؤثربرنوساناتقیم

سکه،نرخبرابریدالروریالبیشترینتأثیرداردوقیمتجهانینفتدرردۀبعدیاست

پرداختند.2003-1983دردورۀ COMEX بهبررسیقیمتهـایماهانـۀنقـدوآتیطالی APGARCH )بااستفادهازمدل2007تالیولوسی)

رخدالر،پوند،شاخص  ،شـاخصقیمـتمصرفکننده P&S 500نقدوآتـی(،قیمـتنفـتبرنـت،شـاخص (FTSE آنهاتأثیرمتغیرهـاییچـونـن

(CPI (صنعتیونرخبهرهدرآمریکاوانگلستانرابرقیمتهاینقدوآتیطالبااسـتفادهازدرآمریکاوانگلستان،نرخبیکاری،شاخصهایتولید

بررسیکردند.متغیرهایشاخص نرخب (FTSE تکنیـکخـودرگرسـیونبـرداری پوند، و دالر نرخهای و- 2نقد(، نظریوهرۀآمریکا مبانی

 .شـاخصقیمتمصرفکنندهدرانگلستانمؤثرتشخیصدادهشد

 

 

 مبانی نظری  -2

شبکههایعصبی-2-1

قابلیـت بـر تکیـه بـا ایـنشـیوه انسانشـدهاسـت. ومغـز عصـبی سیستم عملکرد نحوهی از الگوبرداری در عصبی،سعی شبکه دیدگاه

ییشبکههایعصبیباتوانا ]. 7و12یـادگیریوتوانـاییپـردازشمـوازیدرشبکههایعصبیطبیعیقادربهحلمسایلپیچیدهمیباشد]

کاربرددرمسـایلمختلـفپـردازشسـیگنال،الگوشناسـی،مدلسازی،شناسایی،پیشبینی،کنترلوبهینهسـازیدرچنـددهـهاخیـرتاییـد

مطرح،مورداستفادهشـدهاسـتوامروزهاینساختارهاباتوجهبهقابلیتیادگیریشانبعنـوانیکـیازروشـهایمتـداولغیـروابستهبهمدل

.قرارمیگیرند
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الگوریتمژنتیک- 2-2

الگوریتمژنتیکیکروشجستجویاحتمالیاستکهازشبیهسازیتکاملزیستیوطبیعکیاسکتفادهمیکند.بهتعبیریدیگراینالگویکی

نظریهتکاملوفرآیندانتخابطبیعیدرطبیعتازروشهایبهینهسازیالهامگرفتکهشکدهازطبیعکتاسکتککهبکرمبنایمدلسازیریاضی

میباشند.الگوریتمژنتیککبکابکهکارگیریاصولانتخابطبیعیوبقایبهترینهابرایتولیدتخمینهکایهکرچکهبهتکریککجکواب،روی

نتخابافرادمطابقباسطحبرازندگیشاندرجمعیتیازجوابهایبالقوهعملمینماید.درهرنسل،مجموعهایجدیدازتخمینهاتوسطفرآیندا

املدامنهمسئلهوپرورشآنهاباهمبااستفادهازعمکلگکرهکایگرفتکهشدهازژنتیکطبیعیایجادمیگردد.اینفرآیندمارابهسمتتک

.]تابعهکدفدرطبیعکتهمکانقکدرت8ند]جمعیتهاییازافراد،ککهبکامحکیطمربوطهشانبهترازوالدینشانوفقدادهشدهاندهدایتمیک

توسط1415وسرعتموجوداتاستکهطبیعتآنرابرایهرموجودمحاسبهمیکند.اصکولبنیکادیالگکوریتمژنتیککاولینباردرسال

،ابداعشد.] دلهایپیشبینی،عدموابستگی]یکیازبرتکریهکایاینالگوریتمنسبتبهسایرم18جانهلند،دردانشگاهمیشیگانآمریکا

 ]3]اینالگوریتمبرفرضیههایآماریمحکدودکنندهونرمالبودنتوزیعنسبتهایابرابریواریانسیاکوواریانسماتریسنسبتهامیباشد.

هردرایهدرهرکروموزومژننامیدهالگوریتمژنتیک،باتعریفیککروموزومیایکآرایهازمقادیرپارامتریکهبایدبهینهباشدشروعمیشود.

یکمیشودعالوهبرایندرالگوریتمژنتیکتابعهزینکهمقکدارتابعهدفبهازاییکدستهپارامتر(یککروموزوم)استومیتواندبهصورت

افرادچگونه درمحدودهمسئلهایفکاینقکشتابعریاضی،یکانتیجکهیککآزمایشیانتیجهیکبازیباشد.تابعهدفجهتتعییناینکه

هیکمینمایند،مورداستفادهقرارمیگیرد.مناسببودنیانبودنجواببامقداریکهازتابعبرازندگیبهدستمیآیدسنجیدهمیشود.هرچهک

د.مراحلمختلفاجرایالگوریتمجوابمناسبترباشدمقداربرازندگیبزرگتریداردواحتمالبقایکروموزوممتناظرباآنبیشترخواهدبکو

 ]11میباشد.]3ژنتیککبهشرحنمودگر
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باشد.مسئلهاساسیخوشهبندی - کاویغیرمستقیموگروهبندینمونههایمشابهدریککحجکمدادهمکیخوشهبندی،نوعیعملیاتداده

گکروهبکایکدیگرمشابهبودهودادههایگروههایدیگربایکدیگرنامشابهگروهمختلفکهدادههکایهکر k عبارتاستازتوزیعدادههابه

ایکنپکژوهشازتکنیکک13باشند.] جهتخوشهبندیدادههایبرایبررسیاثرخوشهبندیبرپیشبینیقیمتطال k means- ]در

خوشهبهطوریکهدادههایهرخوشهازلحاظمالک k روشیاستبرایافرازمجموعهایازدادههابه means-k تکنیک .استفادهمیشکود

خوشهافرازمیکند.بهطوریکه k شیءرابه n رابکهعنکوانورودیگرفتکهومجموعکه k ارزیابیمشخصیتشابهدارند.اینالگوریتمپارامتر

هتهرخوشهنسبتبهمتوسکطاشکیاءآنسطحشباهتداخلیخوشههاباالبودهوسطحشباهتاشکیاءبیرونخوشههاپایینباشد.شبا

 ]6توجهنمایید).]5خوشکهسکنجیدهشکدهککهایکنمتوسطمرکزخوشهنامیدهمیشود(نمودگر
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جهت means-k بعدیازاعدادحقیقیاست.مراحلکلیتکنیک d رادرنظربگیرید،بهطوریکههرمشاهدهیکبردار مجموعهیمشاهدات

 .میباشد6خوشهبهصورتنمودگر k بهمشاهده n افراز

 

 

متغیرقیمتنقره،شاخصقیمتسهام،قیمتنفتخام،نرخ1متاثرازهمانطورکهدرمدلمفهومیآمدهاستدراینپژوهشقیمکتطال

تمابایدایننکتهرادرنظرتورم،نرخبهره،شاخصدالروتولیدجهانیطالمیباشدکهدرواقعهمانمتغیرهایورودیمسئلهمیباشند.ح

 .داشکتککههکرککدامازایکنمتغیرهاباضرائبوشیبخاصیقیمتطالراموردتاثیرقرارمیدهند

 

 فرضیه پژوهش  -3

 .میتوانالگویجدیدیبرایپیشبینیقیمتطالطراحیکردژنتیکوشبکههایعصبیااستفادهازالگوریتم-1

 ندخطایپیشبینیکمترینسبتبهسایرروشهاداردالگویجدیدمیتوا-2 

 پیاده سازی الگوریتم های هوش مصنوعی-4

پیادهسکازیمکی را هوشمصنوعیذکرشده الگوریتمهای آموزش، دادههای از استفاده با اینمرحله بهذکراستکه،در - در الزم کنیم.

لفهرالگکوریتمتنظیمشوند.انتخابمقادیراینپارامترهااغلببصورتتجربیوپیادهسازیالگوریتمهایهوشمصنوعیبایدپارامترهایمخت

بهروشآزمونوخطامیباشد،لذاجهکتیافتنترکیبیمطلوبازپارامترهابایستیترکیباتمختلفآزمکایششکود.اگرچکههنگکامانجکام

"بهترین"تیم.بااینحالبهعلتماهیکتتصکادفیایکنفرآینکد،نمیتوانازهس"بهترینترکیبپارامترها"مرحلکهیتنظیمبدنبالیافتن

اینبودنآنمطمئنبودچراکهامکانوجودچندینترکیبدیگربادقتهایمشکابهوجودداردکهاستفادهازآنهانیزمیسراست.بنابرایندر

 باعملکردیمطلوبهستیمازپارامترها"ترکیبیمناسب"مرحلهدرواقعبدنبالیافتن



روشمتداولدرانالیزشبکههایعصبیاستفادهشدهاستو5ایندیتاستدوورودیویکخروجیداردوبرایارزیابیدقتپیشبینیاز

30به70نسبتبمنظوروزندهیبهترنرونهایعصبیابتدانرمالیزاسیونبینصفرتایکوسپستقسیمدیتابهدستهاموزشوتستبه

صورتمیگیرد.
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ودرهرروشابتداساختاراولیهشبکهعصبیموردنظرساختهشدهوسپسدستورامورشصادرشدهوسپسدقتاموزشرابرایدادهاموزش

روشاستفادهشدهاست.5وتستمحاسبهکردهواینروالبرایهر

clc;close all;rng('default') 

warning off ; 

global  Xtrain Ytrain net Xtest Ytest 

متغیرگلدباپسوندمتفراخوانیمیشود 



تست درجهتکاهشخطایدادهاموزشوتستعملمیکندومتغیرهایخزوجیدادهاموزشوcostgaتابعهدفبهینهسازیژنتیکبانام

بترتیبظاهرمیگرددکهدرحافظهورکاسپسقابلرویتاستونتایجخطایروشهایپیشنهادیبصورتزیراستy10تاy1درمتغیر

قابلرویتاستmainGoldخطایاموزشوخطایتستبرایهرروشبااجرایبرنامه



کهنمودارهمگرایژنتیکدررسیدنبهخطایپیشبینیکمتربصورتزیراست







وزن(رانشانمیدهدودرمجموعروشژنتیکبدلیل17ونمودارمیلهایدرشگلمقداروزننرونهایشبکهالیهپنهانوخروجی)مجموع

تستدارایخطایکمتریاستونمودارمقایسهدادههایاموزشوتستهرروشجداگانهبهینهسازیوزننرونهادرمجموعدادهاموزشو

رسممیشودوبرایمثالدرروشژنتیکبصورتزیرظاهرمیشود.
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تستواجراشدهاست.2016اینپروژهدرمتلب

اجراگرددوفایلهایدیگرفانکشنهستندکهدرطولاجرایبایدفراخوانیوmainGoldالزمبذکراستکهفقطوفقطفایلاصلیپروژهبانام

شبیهسازیتوسطبرنامهاصلیفراخوانیمیشودوبههیچوجهاینفانکشنهاقابلیتاجراندارند.

نروندر4شکلزیرمربوطبهاجرایفایلچندالیهبازگشتیاستکهدرقسمتباالییاننشانمیدهدکهسیستمعصبیدارایدوورودیو

الیهپنهانونهایتایکخروجیاستوروشاموزشروشلونبرگاست.
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نمداربدستمیایدکه5وبااجرایبرنامه

رانشانمیدهد MLPنموداریکدقتقیمتبرایدادهاموزشوتستبرایروش
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رانشانمیدهدRBFنموداردودقتقیمتبرایدادهاموزشوتستبرایروش



رانشانمیدهدLMSدارسومدقتقیمتبرایدادهاموزشوتستبرایروشنمو
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رانشانمیدهدBPنمودارچهارمدقتقیمتبرایدادهاموزشوتستبرایروش



رانشانمیدهدGAنمودارپنچمدقتقیمتبرایدادهاموزشوتستبرایروش
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کمبسیاربسیارآموزشخطایچوناولروشدوبرایکهشود دادهتستواموزشبصورتزیرمینتایجنمودارمیلهایخطایروشهابرای

 قابلرویتنیستودرمجموعخطایدادهتستواموزش,روشژنتیکبهترینبودهنموداردربوده

 

 اموزشبصورتزیراستوهمچنیننمودارمتوسطمقدارروشهادرمقایسهبامیانگینقیمتطالیدادهتستو
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 وطبقشکلفوق,روشژنتیککمتریناختالفرابادادهواقعیبرایدادهتستوآموزشدارد

عیاراستکهباتوجهبهدیتایموجودونزدیکیقیمتهابهیکدیگروبمنظور18ودرموردمعیارسنجشمحورعمودی,همانقیمتطالی

0.2تا0.15هزارتقسیمکردهوبدینصورتنرمالیزهشدهواعدادبین700برعددیبزرگمثالدراینجاپیشبینیدقیقتر,قیمتهارا

نرمالیزهمیگردد

بهانجامرسیده Matlab نرمافزار File-M پیادهسازیالگوریتمژنتیکپیادهسازیالگوریتمژنتیکنیزتوسطکدهاینوشتهشدهبصورت

(است.درارزیابیبااستفادهازدادههایآموزشکهدرهرخوشه5بکارگرفتهشدهدراینالگوریتمهمانتابعهدفرابطهی(است.تابعهدف

سازیمیشود.بنابرایندرمجموعبهتعدادخوشههاسیستمبه - وجودداردیکسیستمپیشبینیالگوریتمژنتیکبرایهرخوشهپیکاده

نشاندادهشده9مکیشکود.دقکتسیستمپیشبینیالگوریتمژنتیکبرایتعدادخوشههایمختلفدرجدولطورمجکزاآمکوزشداده

است.نتکایجنشانمیدهدکهبهتریندقتپیشبینیدرحالتیاستکهتعدادخوشههادوباشد.ازاینبهبعدمنظکورازسیستمپیشبینی،

ایهرخوشهاینسیسکتمبکهطکورمجکزاطراحیخواهدشد.انتخابجمعیتبرایعملگرهایسیستمپیشبینیبادوخوشهاستکهبر

.ژنتیکباروشتصادفی،عملگکرترکیکبازنکوعبکرونیابیوجهشسادهمیباشد



.شدهاندنمکایشداده2و1بهترتیکببکرایخوشکه5ساختارهایمناسببدستآمدهبرایاینالگوریتمدرجدول



 نتیجه گیری و بحث-5
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والگوریتمژنتیکمیباشد.بدینمنظورابتدابهشبکههایعصبیهدفازاینتحقیقارائهالگوییجهتپیشبینیقیمتطالبااستفادهاز

مناسبجهتنتیکژضرورتبررسیموضوعپیشبینیقیمتطالوعواملتاثیرگذاربرقیمتطالپرداختهشدهوسپسبااستفادهازالگوریتم

صورتگرفت. GAو شبکهعصبیپیشبینیقیمتطالطراحیگردید.ابتداپیشبینیقیمتطالبهتفکیکتوسطهریکازالگوریتمهای
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 چكیده

وهیتجزیندهایازفرایریگها،بهرهدادهنیروابطبییشناسابراساسسیستمهایهوشمندیمعماریطراح
های.کاربردبنامیشودمختلفبراساساطالعاتاستخراجشدهازدادهماتیاتخاذتصمتیدادهودرنهالیتحل

رابهخودیادیچندهدفهدرسیستمهایهوشمندتوجهمحققانزیسازنهیوبهنیماشیریادگیم،یدادهعظ

مواجههبادادهعظ ویریکارگبه،ینگهدارلیازقبیبزرگیهاچالشمیجلبکند.سیستمهایهوشمنددر
ییآباکاریاستفادهازابزارهام،یپردازشدادهعظیدارند.براهامیدرستدراستفادهازدادهعظیهاحلراهافتنی

کمکردنحجم،یریکارگپردازشوبهیهااست.روشیضرورعیسریهاپردازشوارائهپاسخعیتسریباالبرا

بادیزیهاداده از دادهنیبدون نمایهارفتن تحلشیمهم، اطالعاتجدلیاطالعاتو کشف بهایدیآنهاو
منظرعملیکارگرفتهشده،موارد سیستمیمعمارکی.شوندیمیابیمقالهارائهوارزنیدرایاتیاستکهاز

است.میپردازشدادهعظیشدهاستکههدفآنادغامپلتفرمسیستمهوشمندباابزارهاشنهادیهوشمندپ

یابیوتوسعهسیستمهوشمندهستندارزیسازادهیپیفاکتورهابرانیازمهمتریکیبازکهیهادادهنیهمچن
مشکالتوشوندیم درخصوصجمعیهاحلراه. تجمیآورموجود امکاندادهعیو منظور به آنها تعامل ها،

موردیهاطیمختلفدرمحیهاسیارائهسروجهیاستخراجاطالعاتودرنتدد،استفادهمج سیستمهوشمند
میعظیهادادهیریجهتبکارگیچندابزارکاربردیبهمعرفتایانجامشدهنهایهایابیبحثقرارگرفتهاست.ارز

.انجامدیدرسیستمهایهوشمندم

 

 کلمات کلیدی 
عظ ؛میداده یمعمار سیستم

هوشمند لیتحل؛ داده ی؛کاوداده؛

.یهوشمصنوع؛نیماشیریادگی

 مقدمه 

فعالیمهمیهانقشاستکهدادهتیواقعکینیا امروزیهاتیرادر زکندیمفایایانسانجوامع تعداد روزانه تولیادی. رهیوذخدیداده

ویآوراند.جمعشدهلیمختلفازجملهتوسعهخدماتسیستمهوشمندتبدیهانهیاززمیاریبسیبهعنوانهستهاصلجیکهبهتدرشوندیم

برارتباطیدستاوردهوشمندمبتن،یدارد.دراصطالحفناورییباالتیمسیستمهوشمنداهیدرساختارهایشهریهااستخراجاطالعاتازداده

ومیدادهعظزیآنالیبرادیجدیهایهاوتکنولوژازروشاستفاده [.1است]یابرانشیوراIoTازیبرداربابهرهتالیجیوشهردیشهرواقع

هایهاوتکنولوژازروشیاست.تاکنوندانشمندانانواعگوناگونهیاولیازهایازنیکیهادرسیستمهایهوشمنداستخراجاطالعاتازآنتاینها

بهیبرا عظزیآنال،یسازنهیبدستآوردن، زانددهکریمعرفمیومشاهدهداده روزانهحجم زیادی. توسط منابعمختلف از یهارساختیداده

افرادتیودرنهاشوند،یملیوتحلهیپردازش،تجزع،یمدلواحدتجمکیشدهودریآورهاجمعدادهنی.اشوندیمدیتولیوارتباطیاطالعات

بازیهادادهپروتکل،کارکردنبانیباچندیمفهومسازگارنی.اکنندیماتخاذرایماتیهاتصمبااتکابهاطالعاتاستخراجشدهازدادهنفعیذ

یاستفادههمهجانبهازداشبوردها،یریگمیتصمبانیپشتیهاستمیتوسعهس،یرفتارلیتحل،ینیبشی،پIoTیکارباسنسورها،یوخصوص

قاتیتحق دارد.یتعاملرادرپتیمدوالروقابل،یریپذاسیشاملاستحکام،مقیتیامنیهادرنظرگرفتنجنبه،یشهردرزمانواقعینظارت

چندهدفهرامشهودساختهیسازنهیوبهنیماشیریادگیم،یدادهعظلیتحلیهابهروشازیسیستمهایهوشمندنیدرخصوصمعمارریاخ

آمارو...،یاضیاقتصاد،روتر،یعلومکامپیهانهیدرزمیارشتهانیمیهاتیاستفادهازفعالازمندینهایهاوتکنولوژروشنیایریاست.بکارگ

خدماتجهیودرنتماتیتصمم،یدادهعظلیوتحلهیتجزیندهایهاوفراآننیروابطبییوباشناساعیمدلواحدتجمکیدردیباهاداده است.

حملها،مارستانیبس،یادارهپلران،یازمدتیمختلف،حماعیشهر،ارتباطوقاتیکنندهنظارتبروضعنییتعکردیرونی.اشودیارائهمیشهر

T
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یدیتولیهانکتهقابلتأملاستکههمهدادهنیا شهر/منطقهاست.یهاودستورالعملهایاستراتژیریبکارگیبراگریموارددیاریوبسنقلو

اندشدهیآورهاجمعشرکتایکهتوسطدولت،سازمانییهابهاستفادهمجددازدادهیابیدستی.براستندیشدهقابلاستفادهنیآوروجمع

میبهصورتعظتوانندیهامدادهنیاCKAN،OpenDataSoftمانندییهاحلشدهاست.بااستفادهازراهجادیدادهبازایهاازپروژهیبرخ

ع،یها،تجمدادهیسیستمهوشمندمربوطبهدسترسیکارهادرخصوصراهیفنیموضوعاتاصلن،یبراعالوه  [.2و3ادغامجمعشوند]یبرا

ازطریاستدالل،دسترس هوشمندانهوکارآمدیباروشیخدمتبهکاربرانشهرییسیستمهوشمندباهدفنهایهاAPIقیوارائهخدمات

ریباسایهمکارتیوقابلیکنترلیبهداشبوردهایها،دسترسآنییمعنایلمآگاهباعمؤثردادهکارآمدویدسترسجادیایبهمعنانیاست.ا

ویمعرفمیکشفاطالعاتازدادهعظیازعلوممختلفبرایمتعددیهاروشامروزه کنترلهوشمندفعالدرسطحشهراست.یهاستمیس

قرارگرفتهویابیدرسیستمهوشمندموردارزمیبکارگرفتناطالعاتحجیبرادیجدیهاروشیمقالهبرخنیاند.درامورداستفادهقرارگرفته

برسهکالستمرکزیکنونیاست.ابزارهاازینیخاصیبهابزارهامیدادهعظیریدرکوبهکارگیبرادرخصوصآنهابحثشدهاست.تاینها

دارند:

ابزارهایابزارها − اغلب پردازش: حال برپایدر پردازش ]Apache Hadoop[4]یربنایزهیدرحال همچنmahout[5مانند [6]نیو

Microsoft Dryad.هستند 

یابزارهایبرایخوبیهامثالS4[8و]Apache Storm[7هاالزمهستند.]دادهانیجریبهموقعابزارهازیآنالی:براانیابزارپردازشجر −
 هاهستند.دادهانیجرزیآنال

طورموردنظرخودراازاطالعاتانجامدهند.کاربربهزیکهآنالدهدیبهکاربراناجازهمیتعاملزیآنالیها:پروسهیتعامللیوتحلهیابزارتجز −
ابزارapache drill[10و]Google Dremel[9.]شودیمسریمیویبرای.لذاامکانتعاملدرزمانواقعشودیوصلموتریبهکامپمیمستق

[.11هستند]یتعاملزیآنالهیبرپامیدادهعظ
دادهدرسیستمیکلمیازمفاهیاسیستمهایهوشمند،خالصهیمعماریدرطراحازیموردنیاصلیمقاله،دربخشدومبهفاکتورهانیادر

.بهدنبالآندربخشسوممیسیستمهایهوشمندداریبرامیپردازشدادهعظیابزارهانهیانجامشدهدرزمیهاتیبرفعالیهوشمندومرور

شدهیدادهبررسلیوتحلهیتجزیهادرسیستمهوشمندمطرحشدهاست.دربخشچهارمروشآنندهیوآیهمکارتیقابل،دادهبازتیاهم

 سیستمهوشمنددربخشپنجمپرداختهشدهاست.تیریمدیسیستمهوشمندبراینمونهازمعمارکیبهتیاست.درنها

 فاکتورهای اصلی در طراحی معماری سیستم های هوشمند 

راازIoTنیبیوندهایهاپدادهتیرینظارتومد،یابیرد،یابیتیهوشمندانه،موقعییبهشناسایابیدستیندهایزفرامتشکلاسیستمهوشمند

کیاستاتیهاباشند.دادهایپوایکیاستاتتوانندیدرسیستمهوشمندمیمصرفیهاداده[.1]کندیمجادیهاواطالعاتاتراکنشدادهقیطر

حجمشهرها .کنندیمرییخاصخودتغیهادرطولزمانبانرخدادهایپویهاکهدادهی.درحالکنندیمرییتغنییبانرخپاایطورپراکندهوبه

یهاحملونقلوداده،یانرژ،یطیمحیهاهاشاملدادهنوعدادهنی.اکنندیمدیمتنوعتولیهاتیهارابهصورتروزانهباماهازدادهیمیعظ

بدوناستفادهوجزیاستخراجشدهشهریهامجموعهدادهیبدونساختارباشند.درحالتکلایوافتهیساختارتواندیهستندکهمیاقتصاد

حاصلازششرکنسیستمهوشمندمیعظدادهدرکشوند.پردازشودی.لذابهمنظورارزشمندشدنباشوندیمنابعهدررفتمحسوبم

یمشخصیهایهوشمندمستلزمفناورتیریهوشمندومدیهوشمند،تحرکهوشمند،زندگطیمتشکلازاقتصادهوشمند،مردمهوشمند،مح

بهتوانیدادهرامانیجریهامدل [.12باالهستند]یهایدگیچیدادهباپمیحجمعظلیوتحلهیوتجزتیریمد،یسازرهیذخ،یآورجمعیبرا

اانیبDAGصورت قادربهایمدلگونی[.ا13هاهستند]دادهنیبانیجرگرانیهابپردازشدادهولبهیهاتیهافعالمدلگرهنیکرد.در

سیستمهایهوشمند،یهادادهیمحاسباتلیوتحلهیازمشکالتمشهوددرتجزیکی است.یاودستهیهردودستهپردازشزمانواقعفیتوص

پردازشیبرایاالعادهخارقیهابهروشازیدرسیستمهوشمندنمیدادهعظیریشدهاست.بکارگدیتولیهادادهیادیتعدادزعیادغاموتجم

.لذادروهلهاولشودیحاصلمیتخصصیبااستفادهازابزارهامیدادهعظیهاروشجهیدرزمانمحدوددارند.درنتتایازدیادیموثرحجمز

یاستانداردبرایهاوابزارهابااستفادهازروشنوعدادهتم،یدرسیستمهوشمندازنظرالگورمیدادهعظلیوتحلهیموجوددرتجزطیشراحیتشر
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کشفالگویبرایآماریهاوروشنیماشیریادگیهایهوشمند،سیستمدر [.14-23موثراست]یقبلقاتیتحقجیحلمشکالتبامرورنتا

یهاورقابتیمالیهایاستراتژنیدربیدتریرقابتشدجادیباعثاتوانندیهامالگونی.اشودیاستفادهمیادادهیهاازتراکنشیادیازحجمز

هوشمند،روشیهاد.شرکتنشویغاتیتبل های بادادهمیعظانیجریکاودادهیهابزرگدرسیستم ازجستجویهارا یثبتشدهحاصل

ازیامجموعهمیدادهعظیکاودادهیها.روشکنندیحاصلمرندگانیگمیازتصمیبانیپشتیرابرایکاربرانبهکارگرفتهواطالعاتمطلوب

گنال،یپردازشس،یاجتماعیهاشبکهلیتحل،یعصبیهاشبکهن،یماشیریادگی،یکاوداده،یآماریهاکهشاملدادهردیگیقواعدرادربرم

باهمشهیقواعدوجودداردکههمنیدربارهایادیزمختلفیها.روششودیمیسازیمجازیهاوروشیسازنهیبهیهاالگو،روشصیتشخ

(نشاندادهشدهاست.1موضوعدرشکل)نیدارند.ایشانهمپو

کاربردهایدادهبزرگ

روشهایتجزیهوتحلیلداده

ابزارهایمحاسباتی

آمار
روشهای
بهینهسازی

محاسبات
بنیادی

دادهکاوی

شبکههای
عصبی

یادگیری
ماشین

زیست
پزشکی

سرمایه
گذاری

محاسبات
اجتماعی

روشهای
تجسمی

نجوم

پردازش
سیگنال



 در سیستم هوشمند  میداده عظ لیتحل یهاروش: 1شكل 

باالودرزمانیریپذهاباانعطافهوشمندتراست.پردازشدادهیبهشهردنیرسیقدماولبرامیدادهعظلیوتحلهیتجزآلدهیانتخابروشا

تصمکنندهنیتضمیواقع تجزعیسریریگمیعملکرد تحلهیاست. عظلیو الگورمیداده انتخابدرست اتمیمستلزم دادهاست. نیپردازش

رابهترقیعمیومحاسباتیلیتحلاتیانجامعملیخاصبرایهابهمجموعهدادهوندیدادهوانواعسنسوروپیادیادغامتعدادزفهیوظتمیالگور

[:20هستند]لیمتنشاملمراحلمختلفذییشناسایمتداولبرایندهایفراینظارتشدهبررویریادگییهاتمیالگور عهدهدارد.

 اند.شدهیگذاربرچسبریازجملهتفاسیمتنیهایژگیوندهیکهنمایشهریهاستمیسنسوردرخصوصسیهادستآوردندادهبه −
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 ییوبازنمایدادهورودیهایژگیوصیتخص −

 گرلیتحلیافزارهانرمیمورداستفادهبرایتاهایهابهدآنلیهاازمنابعدادهمختلفوتبددادهعیتجم −

 یمجموعهآموزشهابهدوقسمتدادهمیتقس −

 یمجموعهآموزشیبرروییشناسایهاتمیالگوریریکارگبه −

 یشیمجموعهدادهآزمایشدهبررویبندطبقهدهیدآموزشتمیعملکردالگوردییتأ −

متنیمحتواصیتشخیعملکردبرانیباباالترتمیالگوریریبهکارگ −
 [:20است]لیمتنشاملمراحلذییشناسایمتداولبرایندهایفراینظارتنشدهبررویریادگیتمیالگورنیهمچن

 اطالعاتبدونبرچسبازسنسورهاافتیدر −

 یژگیونیسنسوربهچندیهادادهرییوتغیآورجمع −

 یبندروشخوشهاییچگالنیهابااستفادهازروشتخمدادهیسازمدل −

انتخابالگورییشناسایبراینظراتمختلف یها[مدل24درسیستمهایهوشمندمطرحشدهاست.در]میدادهعظلیوتحلهیتجزتمیو

نرخیسازنهیبهتمی(والگورBBM)یسطحبلوکنهیپسزمیسازمدلتمی[الگور25شدهاست.در]شنهادیپمیادغامدادهعظیمارکفبرا

یسازعملکردفشردهتوانندیمSRDOوBBMیهاتمیشدهاست.الگورشنهادیپویدیویبهبودعملکردکدگذاری(براSRDO)ینظارتفیتحر

[26]در درسیستمهایهوشمندهستند.ییویدیویهاانواعمختلفبرنامهیبرایبهبودبخشند.لذاانتخابمناسبیقابلتوجهزانیرابهم

شدهشنهادیپیناهنجارصیوتشختیفیآب،نظارتبرکیمانندتقاضاییهاینیبشیپیبرایفازتمی(والگورANN)یمصنوعیشبکهعصب

[با28]در [.27]شودیماستفادهیزلیدیمختلفموتورهایهامانندبخشییهاسالمتدستگاهینیبشیپیبرانیهمچنیفازتمیاست.الگور

ویمدلازمنطقفازنیارائهشدهاست.ایتکاملشهریبرایمدل،یواطالعاتآمارییایاطالعاتجغرافیهاستمیس،یهوشمحاسباتیبررس

کاربادادهبزرگیبرایکاودادهتمیاستفادهازالگوراما .کندیاستفادهمیرشدشهرفیتوصیبراینیبشیبهعنوانابزارپیمصنوعیشبکهعصب

حجمباالواد،یتنوعزیبزرگدارایهاشدهاست.مجموعهدادهیشدهطراحفیمحدودوتعریهامجموعهدادهیبرارای.زستینریامکانپذ

[.19هستند]ییسرعتباال

 ها های باز در پلتفرمداده

کهبعدشودیاطالقمییهاشدهاست.مفهومدادهبازبهدادهلیتوسعهسیستمهوشمندتبدیهایاستراتژنیازمهمتریکیبازبهامروزهداده

دادهبازشاملانواعومنابعمختلفاست:[.20]رندیگیقرارمیسازمانایازانتشاردردسترسهرشخصثالث،شرکت

یهاسمیشدهتوسطارگانیآورجمعیهاهاشاملهمهدادهدادهنی.اشوندیاستخراجمیعمومیهاکهازبخشیعمومیهادادهایاطالعات −
 درهمهسطوحهستند.یعموم

 .یبابودجهعمومقاتیتحقژهیوبه،یعلمقاتیحاصلازتحقیهاداده −

قابلانتشارهستند.یخصوصمیمناسبومحافظتازحریهازهیکهباانگیبخشخصوصیهاداده −
[:20کند]یرویپریزیهایژگیازودیبایواقتصادیحقوق،یازمنظرفنیبازبهطورکلداده

 .رندیمنبعبازدردسترسقرارگیهاباشندوتاحدامکاندرقالبیبرداصورتخودکارقابلبهرهبهدیخامبایها:دادهیفن −

نمودهوتاحدامکانبازانیرابکنندیهااستفادهمجددمکهازدادهیبهطورشفافحقوقوتعهداتدارندگانوافراددی:مجوزهابایحقوق −

 باشد.

 .یاهیحاشیگذارمتیاستفادهمجددباشد(،قیبرایبهصورتمعدود)ازآنجاکهممکناستمانعایازی:بدونحقامتیاقتصاد −

بسترکیکهممکناستهرگزبهکنندیمدیازاطالعاتراتولیادیزریمقادیبخشخصوصیهاهاوسازماندولتلیبداده،ازقدکنندگانیتول

.شودیدادهبازمستمیاکوسکیدوطرفهمانعوجودانیجرکیونداشتنرندیگیقرارنمتیهرگزدردسترساکثررو،نینرسد.ازایعموم
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دادههستند.بهششیادیدادهبازقادربهانتشارزیهاپلتفرمنیاند.ادادهبازخودراتوسعهدادهیملیهاسکوازدولتیاریدرحالحاضر،بس

( هند باز اData.gov.inپرتالداده استرالData.gov)کایمتحدهآمراالتی(، نData.gov.au)ای(، انگلستData.govt.nz)وزلندی(، ان(،

(Data.gov.ukوکن)ای(Opendata.go.keم)بسترجادیواقعادر هافرمتمنبعبازاست.اشارهکردکهقالبموجوددرمخازنآنتوانی

یبسترهاجادیهاواآزادانهدادهیگذارخودراثابتکنندودروهلهدوماشتراکتیتاشفافکندیهاکمکمبازدرمرحلهاولبهدولتیهاداده

یهابرنامهجیباتروزمانمصرفدادههمایودیتولیهادستگاههیکلنیوارتباطبیهمکارتیقابلیبرایکاردادهبازدرسیستمهوشمندراه

تبادلاطالعاتداشتهتوانندیاستکهمیبرنامهکاربردایستمیچندسایدوییتواناینابهمعیهمکارتیقابل .کندیدادهرافراهممیکاربرد

شنهادیپیهمکارتیکاهشمشکالتقابلیهابراازآنیصورتگرفتهاستکهبرخیشناختیهستکردیدرموردروی[مالحظات12باشند.در]

[:12خالصهنمود]لیبهصورتذتوانیبازرامیهااستفادهازدادهلیدالنیمهمتر شدهاست.

ترکدیجدیهاتوسعهداده − و متقابل ارجاع ارتباط، استفادهمجدد، لطف فرمتدادهبیبه بدستگریدیهابا منابعمختلف از )داده(که

 .ندیآیم

استفادهمجددایکاملآنوتیقابلیابیهادشوارباشدارزبهدادهیاگردسترسرایها،زبهدادهیازسهولتدسترسنانیبااطمیارتقاءنوآور −

 ممکناست.ریازآنغیبرداروبهره

 .شوندیحاصلمیکهازمنابعخارجییهادهیباایداخلیهالیتحللیتکمیبرایبازبهعنوانابزاریهادادهقیبازخوردازطر −

تیبراقداماتدولتودرنهایکنترلعمومتیهاکهباعثتقواعتمادبهشرکتشیوافزایعلمجیبهنتانانیاطمشیافزات،یشفافشیافزا −

 .شودیمختلفرامنجرمیاعتبارنهادها

بزرگترییدادهنهاستمیواکوسترعیوسیهاشبکه −
هاآمدهاست.درمرحلهتعاملواستفادهآن،یبازبهمنظورهمکاریبندبازمطابقاستانداردطبقهیهادادهیریکارگ[بهپنجمرحلهازبه12]در

بداننی.ادننکدایپیهادسترسکهبتوانندبهآندهدیماریوبههمهاختکندیمنتشرمنیخامرابهصورتآنالیهاسازماندادهایاول،دولت

یبندهاپردازشوقالبمرحلهدومدادهدر .رندیومطابقخواستخودبهکارگیریبارگافت،یهارادردادهتوانندیاستکههمهکاربرانمیمعن

فرمتمنبعبازیبررودیهاباکاربرآسانشود.طبقاستانداردمرحلهسوم،دادهیتاپردازشبراکندیمرییتغیاهابهگونه.فرمتآنشوندیم

هادادهبی.درمرحلهچهارم،کاربرباترککندیمستفادههاابهفرمتدادهیاستکهکاربرازآنبدونوابستگیافزارازنرمیارائهشوندکهحاک

گریکدیبازبایهاهمهدادهوندیکند.مرحلهپنجمپیگذاروعالمتوندیهاراپدادهتواندیم(ی)شناسهمنابعجهانURIمانندیعناصرلهیبوس

بنابرا نتیسازنهیزمتوانندیمهادادهنیاست، در باشند. مدادهیالگوجه،یشده بهصورتخودکارشناسایها امکانکشفییتوانند و شوند

هریدادهبازرابرایهاپروژهمیتوانیبازمیهادادهاسیاستانداردازمقنیاست.طبقاریپذامکانیاصلیهامربوطبهدادهیلیتکمیهاداده

.میکنیابیسیستمهوشمندارز

 های تجزیه و تحلیل داده روش

درکناریوجوددارند.اگرچهقدرتمندهستندولمیپردازشدادهعظیشدهبراعیوتوزیمحاسباتموازتیباقابلیمختلفیابزارهایبهطورکل

یژگیویراهاداازآنکیهرن،یاند.عالوهبراوابستهیشدهوموازعیکاربرانخودونحوهمحاسباتتوزیسینوبهدانشبرنامهیاطالعاتیهابانک

یهانهیدرزمیبرطرفکردنمسائلتاحدودیبرایسازنهیبهیهاروش ارند.هادوپردازشدادهرهیذخافت،یدرنهیفردخوددرزممنحصربه

ینشاندادنمسائلسراسریبرایمحاسباتیاستراتژنی[،چند29اند.در]واقتصادبهکارگرفتهشدهیمهندسست،یزک،یزیمانندفیگوناگون

بررسیسازنهیبه گرفتهشدهاست.حرارتیمورد تطبیسازهیشبیدهحرارتشده،یسازهیشبیدهقرار کوانتومکهیدهحرارت،یقیشده

موردزی(نشودیمیکارآمدشیجلوبردهومنجربهافزایسازیساختارخودرابهسمتموازیعی)کهبهطورطبکیژنتتمیهمانندآن،الگور

قرارگرفتهاست.یبررس

بودهعتیطبیندهایبرگرفتهازفرایهایسازنهیتودهذراتبهیسازنهیوبهیابیارزیسینوبرنامهک،یژنتیسینوشاملبرنامهیتصادفیسازنهیبه

یهاتمیالگور[با30]یقاتیازآثارتحقیاریهستند.بسیزماننهیحافظهوهزیهایدگیچیپی.البتهدارابرندیبهرهمییباالیوازدرجهکارآمد
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یهایسازنهیبهزینITSوWSNمانندهامیدادهعظیکاربردیهابرنامهدر اند.باالبرآمدهاسیبامقییهایسازنهیدرصددتوسعهبهیتعاملیتکامل

،یآورآمار،علمجمععلم اند.بهکاررفتهیسازنهیبهیهادربرنامهبی[بهترت31]یسازیکاهشدادهوموازیهابالدرنگالزماست.روش

یهافی.توصروندیاهدافگوناگونبهکارمنیبیوروابطنسبهایبدستآوردنهمبستگیبرا،یآماریهاهاست.روشوتعاملدادهیدهسازمان

تامزینیعدد آمار علم هرچند،روششودیمنیتوسط برایاستانداردآماریها. عظتیریمدیاغلب نهامیداده ازیاریبس .ستندیمناسب

ونیرگراسیرابرایکارامدیبیتقرتمی[الگور32در]سندگانیاند.نوارائهشدهدیکامالجدیهاروشایکیکالسیهاتوسعهروشیبراقاتیتحق

بهکنند،یعملمیکنواختیبانسبتیورودیهاریکهدربرابرمتغیابیتوابعارزیروشبرانیاند.اباالارائهکردهاسیمقرهیچندمتغکنواختی

یاست.روشآماریاسیومقیموازیآماریهاتمیالگوریسازادهیپیدادهمحور،متمرکزبررویآماریهالیازتحلیگریدشیگرا .رودیکارم

رمجموعهیدوموضوعشاخصاززیآماریریادگیویشدهاست.محاسباتآماری[بررس33در]یموازیآمارتمیالگورنی[وچند32در]یمواز

ارزشمندازروشیامجموعهیکاوداده .ستندهیآماریهاکیتکن اطالعات دادهیهااستکه از را م)الگو( اقتباس تحلکنندیها لی.شامل

وعلمآماراست.کاوشدادهنیماشیریادگیازییهاشاملروشیکاواست.دادهیقانونوابستگیریادگیرگراسونو،یبنددسته،یبندخوشه

روشکیم،یریدرنظربگیکاوازدادهیرابهعنوانمثالیبندخوشهاگر است.زتریچالشبرانگیکاودادهیهاتمیالگوررینسبتبهساهامیعظ

استکهی(بهنحوCMeanوی،فازK-Mean،یسلسلهمراتبیبند)مانندخوشهیفعلیهاروشتوسعههامیدردادهعظیبندخوشهیهیبد

ازپسحجم ازچنییهاتوسعهاکثر [.34]ندیبرآزینمیعظیکاریهابتوانند تحلییهاتمیالگورنیکه به وابسته مقدارلیگرفتهشدهاست

نیمتفاوتند.ازجملهاگریکدیبایکلجامعهآمارانیازمیبردارنمونهیچگونگنهیبهعنواننمونهازکلاستکهدرزممیازدادهعظیمشخص

یبندخوشهمیعظیکاربردیها[)برنامه36]CLARANS(،یبندخوشهمیعظیکاربردیها[)برنامه35]CLARAتمیبهالگورتوانیهامروش

یبنددرخوشهزینکیژنتیهاتمیالگور خوشه(و...اشارهکرد.یبند[)کاهشتکرارمتعادلسلسله37]BIRCH(،یتصادفیبرجستجویمبتن

وعیتوزیاجرایبرانیهمچنمیعظیهادادهیبندتانقاطمثبتمختلفرامنعکسکنند.خوشهروندیبهکارمیسازنهیبهاریبهعنوانمع

وهیتجزیرابرایکارآمدتمیتاالگورکنندیمیمحققانسعگر،یدیمجزابهعنوانمثاللیوتحلهیالتوسعهاست.باانتخابتجزدرحیمواز

انتخابدادهیمحاسباتیدگیچیبرکاهشپدیتاک [.38بزرگتوسعهدهند]اسیمجزادرمقلیتحل بهیشناسستیزیاطالعاتیهااست.با

کهگرددیمیکردیبهرویسنتیتکژنیشناسستیاززمیپارادارییکهمنجربهتغشودیدادهمحورمیاندهیبهطورفزاگر،یعنوانمثالد

روش .سازدیراقادرمیبزرگعملکردژنومیهاسنتزپرترهدیجدمیپارادانی.اکندیمبیراترکیکاوودادهکپارچهیدادهگاهیپالیوتحلهیتجز

یهاهاهستند.تجسمدادهدرکدادهیبرایبصرشینمایهاروشگرینمودارهاودر،یجداول،تصاوجادیایمورداستفادهبرایهاتجسم،روش

بودهییهاشرفتیپیتجسمدارایها.روشستیآساننVs4ازVs3دریدگیچیپلیبهدلیکوچکسنتیهادادهیبزرگمانندمجموعهنسب

یهندسیسازومدلیژگیازمحققانبااستفادهازاستخراجویاریبزرگبساسیهادرمقتجسمدادهی.براستینیهنوزکافهاشرفتیپنیایول

یازمحققانسعیها،برخدادهریوموثرترتفسشتریدقتبیبرا .دهندیکاهشمیواقعیهاهاراقبلازارائهدادهبهطورقابلمالحظهاندازهداده

هارادادهندکیمی[،مولفسع39اجراکنند.در]یرزولوشنممکنوموازنیرادرباالتریاحالتدستهیافزارهانرمیهادادهریتفسکنندیم

درجامعهیدیروشکلکی(کهبهعنوانSNA)یشبکهاجتماعلیتحل خوببرساند.بیتقرکیبزرگبهاسیهارادرمقجمعوجورکندتاآن

مواردقابلتوجهنیهااست.همچنهاورابطهوشاملگرهنگردیشبکهمیبرحسبنظرتئوریمدرنظهورکردهاستبهروابطاجتماعیشناس

یروانشناس،یمطالعاتسازمان،یعلوماطالعرسانخ،یتارا،یمطالعاتارتباطات،اقتصاد،جغراف،یشناسستیز،یانسانشناسنهیرادرزملیذ

ابزارمعمولمصرفکنندهدردسترساست.کیبهعنوانبهدستآوردهاست.درحالحاضریاجتماعیمطالعاتتوسعه،وزبانشناس،یاجتماع

SNAقیونمودارتحقیاجتماعیهاتکاملشبکهلیوتحلهیتجز،یرفتارانسان،تجسمشبکهاجتماعیسازمدل،یاجتماعستمیسیشاملطراح

SNAدرارتباطبایازموانعاصلیکیاند.محبوبشدهیاجتماعیهارسانهلیوتحلهیوتجزنیآنالیاجتماعیهاشبکهیتازگبه وکاوشاست.

ازمیاشبکهلیوتحلهیبزرگاست.تجزیهاوسعتداده است.دومحدودهنهیپرهزیموضوعازنظرمحاسباتاردهایلیمایوهاونیلیمتشکل

هستند.SNAکنندهدیتاکیتاحدود،یومحاسباتابریمحاسباتاجتماع،پرشوریقاتیتحق
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(،MPPانبوه)یپردازشموازستمیس،یعیتوزیمحاسباتیهاستمیس،یعیتوزیهالیفایهاستمیشاملسمیدادهعظیهایآورباالترفنسطح

 هستند.یکیولوژیومحاسباتبیامحاسباتدانهنیوهمچن،یبرابرومنابعمحاسباتیمبتنیسازرهیبرمحاسباتشبکه،ذخیمبتنیکاوداده

ابعادپذیاریبس عنوانیریازمحققان به عظکیرا ازمشکالتداده ممیجنبه نظر عظرندیگیدر واقع،داده یهادرحجمدادهدینبامی.در

رکاکیضرهاباابعادباالدرحالحادرنظرگرفتهشود.درواقع،پردازشدادهدیهاباابعادبزرگدادهیژگیفشردهشوند.بلکههمهویمعمول

.شودیباعثکاهشبعددادهممیبزرگبهطورمستقاریباابعادبسیهاادارهدادهیهابراروشنیترشرفتهیپ است.یعلمیهادشواردرپژوهش

هابهمنظورازروشیادیشود.تعدادزلیترتبدباابعادکمییدادهباابعادباالباحداقلفقداناطالعاتبهفضاینقشهفضاشودیمیسعیعنی

کاهشابعادیهاعوامل،وروشلیوتحلهی(وتجزPCA)یاصلیهامولفهلیوتحلهیمانندتجز،یکاهشابعادوجوددارد.روشنگاشتخط

یخطهی،تعبIsomapچندگانه:مانندیریادگییها،روشPCAشاملهستهیخطریغیهاروش [.40ودارند]برخییباالتیازمحبوبیخط

ریبهعنوانکاهشابعادغیمولد،بهنامخودرمزگذار،بهخوبقیشبکهعمکی،یهستند.بهتازگLTSA،الپالسوLLEیی(،چشاLLE)یمحل

یهامربوطبهپردازشیکردهای[رو42-44]در [.41است]افتهییزتوسعهخوبیدرکاهشابعادنیتصادفیزی.طرحررودیبهکارمیخط

هیکههمهآنهابرپاApexوFlink،Storm،Spark،Samzaها،آننیترازمحبوبیاسهی(مقا1آمدهاست.جدول)یوزمانواقعیادسته

Apacheدهدیهستندراارئهم. 

 منتخب میپردازش داده عظ  یابزارها سهیمقا : 5جدول 

Flink StormSparkSamza Apex 

بومیبومیایمیکرودسته بومیبومیپردازشزمانواقعی

خیلیپایینپایینتاخیر
برای نامناسب

تاخیرهایپایین
پایینپایین

APIsاعالمیاعالمیترکیبیاعالمی 
اعالمی

ترکیبی

برنامه زبان از پشتیبانی

نویسی
Java, 

Scala
Java, 

Clojure
Java, Scala, 

Python, RJava, ScalaJava, Scala

با سازی یکپارچه قابلیت

Kafkaو Hadoop
دارددارددارددارددارد

با سازی یکپارچه قابلیت
RabbitMQ

داردنداردداردندارددارد

 

 معماری پیشنهادی برای سیستم هوشمند 

امرمستلزمنیرابهعهدهدارند.امیعظیهاپردازشتیهاباقابلدادهلیوتحلهیتجزفهیسیستمهوشمندوظیبرامیدادهعظیکاربردیهابرنامه

سیستمهاییمورداستفادهبرایافزارنرمیهاعاملستمیوقابلاعتماداست.سریپذاسیمقیافزارسختیهاافزارهاوپلتفرمنرمیریکارگبه

با باکاراتیقابلدیهوشمند باشند.ییمحاسبات راداشته نمونه2)شکل باال معماریا( نمایاز را هوشمند [.شامل45]دهدیمشیسیستم

 ازخدماتاست.یصدور/ارائهتعداد،یزوهوشمندسالیوتحلهیتجزم،یدادهعظیآورمختلفجمعیهابخش
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 [ 46سیستم هوشمند] : معماری2شكل 

دادهIngestionهیال انواعمختلف وجر، جمعدادهانیها را مینگهدار،یآورها پردازش الزماستدادهکندیو شرا. از ذکرشدهدرطیها

ایرویپیقبلیهابخش یبندودستهیبررسلیهابهعمدهازنقطهنظرمواردذمرحلهدادهنیکنندتاقابلتعاملواستفادهمجددباشند.در

:شوندیم

قراررهی،شکلوغCSV،JSON،html،xmlلیاستانداردازقبیهاازمنابعمختلفدرکداممجموعهازفرمتیافتیدریهافرمت:داده −

 .رندیگیم

یسنسورهاینظارتشهریهانیدورب،یاجتماعیهاکارگزارانداده،شهروندان،رسانه،یشهریاپراتورهالیهاازکداممنبعازقبمنبع:داده −
IoTاند.شدههیتهریوغ 

(باشند.یزمانواقعیها)دادهایپوایثابتتواندینوعدادهکهم −
فرایآورجمعیهادادهمجموعه با بهیندهایشده ذخیسازنهیمختلف، وظشوندیمرهیو طورخالصه به ارائهIngestionهیالیاصلفهی.

یندهایازفرایبرداروبهرهازدادهیادیسیستمهوشمندالزماست.باتوجهبهحجمزیمعماریمرکزیدرفضارهیذخیاستکهبراییهاداده

هیالدر .شودیمشنهادیپیجدولیهارهیگرافباذخیبانکاطالعاتیسازکپارچهییبراNoSQLیهاحلازراهیبیها،ترکدادهلیوتحلهیتجز

تحلعیتجم لطفداده،دادهلیو به اkm4cityچنددامنهیشناسیهستکیها براگاهیپاکیجادیبا نوعیدانش عنوان به ستمیسیشهر

ا47]شوندیمعیقابلاستنتاجتجمیتخصص دانشمشترکگاهیپاکیدریشهرینهادهانیازروابطبکپارچهیواحدویالگوکیجادی[.با

دادهبزرگقادربهلیتحلیهاتمیالگورنی.بنابراکندیمرتبطبابافتشهررافراهممیهاوپردازشاستنباطموثردادهلیوتحلهیجزامکانت

لیموبایهابرنامهیهاسیجمعشدهوسرویهاارائهدادهیبراAPIهیال هستند.یانواعمختلفکابرانشهریبرادیدانشجددیوتولتیریمد

امکاناتقابلمجموعهREST CallسیسیستمهوشمندبااستفادهازسرویهاAPIثالثاست.اغلبیشهریاپراتورهایبراتیووبودرنها

سیستمهوشمندعبارتنداز:APIیارائهشدهبرایهاوش.رشودیارائهمیمختلفیهاهاوروشدرقالبAPI.دهندیارائهمیتوجه

(REST)براساسSPARQLبااستفادهازپروتکلاستانداردRDFرهیذخیانینقطهپایبررومیبهطورمستقSPARQLیهادرخواست −

 .ردیگیصورتمPOSTایGETیهاکمکدرخواستبه

 .شوندیانجاممRDFرهیذخیانیباواسطکهدرنقطهپاSPARQLیهادرخواست −

− RESTاز استفاده با ارتباط :APIازطر براURI)هاسیشناسهسرو،یدیمتنکامل،کلماتکلقیها بدستآوردناطالعات،منطقهی(
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 .شودیانجاممرهیزمانوغکتر،یبهخدماتنزدیابیدستیبراسیشناسهسرو،ییایجغراف

− Query IDپسازانجامدرخواستبااستفادهازیهابااستفادهازشناسهاختصاص:تماسAPIیتوسطبرخیدرخواستبصرکیبهعنوان

.شودیانجاممServiceMapابزارتیریمانندمدییدرخواستهارهیوذخجادیایبرایبصریازابزارها
ابزارهایاشاملمجموعهشنیکیاپلهیال برنامهیسازادهیپیاز لطفیکاربردیهاو به توسعهیهاAPIاستکه قابل هوشمند اند.سیستم

بهکاربرانشهردرموردیعرساناطالیمشارکتبرایکنترل،ابزارهایهااتاقیداشبوردهال،یوبوموبایهاشاملبرنامهیکاربردیهابرنامه

،یتاروندکاررادرسیستمهوشمندبارگذاردهندیاجازهمیفنریبهکاربرانغیبارگذاریابزارها هستند.یبارگذاریشهروابزارهاتیعوض

++،R،CلیمختلفازقبیهاهابهزباندادهلیوتحلهیتجزنیهاوهمچنوروددادهیبراETLتوانندیابزارهامنیونظارتکنند.ایزیربرنامه

 وجاواباشند.تونیپا

 بندی نتیجه و جمع

یهاروش،یکاودادهن،یماشیریادگی،یسازنهیبهیهامانند:روشییها.روشپیشنهادشدهاستمیدادهعظمعماریسیستمهوشمندبراساس

ازدادهیمبتنیدیجدیمعمار.یاجتماعیهاشبکهلیتجسموتحل نیوهمچنیمختلفشهریهابازپلتفرمهیالیهابراستفادههمزمان

یازهایبهنییدرپاسخگوعیتسریشنهادیپیمعماریشدهاست.هدفاصلشنهادیپنیهمچنمیپردازشدادهعظیازابزارهایاستفادهحداکثر

طراحیشهر برا،یشنهادیپیاست. واقع هوشمندسازهادادهیدر اهمیدر و نقش پایادیزتیشهر یمعماریاصلیهاهیقائلشدهاست.

.5ها،دادهنیروابطبیی.شناسا4مدلواحد،کیهادردادهعی.تجم3.منابعمختلفداده،2داده،ی.حجمباال1برششموضوعیشنهادیپ

مدنظراهدافشدهاست.یمختلفبراساساطالعاتاستخراجشدهطراحماتیصم.اتخاذت6دادهولیوتحلهیتجزیندهایاازفریریگبهره

وارائهعیتجمره،یذخیسازکپارچهی.4تایونهایریگمی.تصم3،یساز.داشبورد2داده،لیازتحلیبانی.پشت1عبارتندازیشنهادیپیمعمار

ازیکثراستفادهحدایبراهیحاصلازبحثبهتوصجیاند.نتاشدهیابیمقالهارزنیدرسیستمهوشمنداستکهبهصورتمفصلدراسیسرو

بازهیالیهابردادهیمبتنیمعمارنیوهمچنیضرورعیسریهاپردازشوارائهپاسخعیتسریباالبراییباکارآمیدادهعظلیتحلیابزارها

یهاحلاهمشکالتوریمقابلهبابرخیازراهکارهایکیاستفادهمجددواستخراجاطالعاتیبراشتری.تعاملبدیمختلفمنجرگردیهاپلتفرم

یهاطیهوشمندمختلفدرمحیهاسیبهارائهسروتاینهایشنهادیپیمعماریریهااستکهبابکارگدادهعیوتجمیآورموجوددرخصوصجمع

.انجامدیسیستمهوشمندم

  






254 | P a g e 

 

 

 مراجع

[1] D. Li, J. Cao, Y. Yuan, “Big Data in smart cities”, Sciece China Information Sciences, vol. 39, no. 10, pp. 1-12, 2015. 
[2] CKAN, https://ckan.org/ 
[3] OpenDataSoft, https://www.opendatasoft.com/ 
[4] C.L. Philip Chen، C.-Y. Zhang، “Data-intensive applications، challenges، techniques and technologies: A survey on Big Data”، 

Inform. Sci.2014. 
[5] J.-L. Monino and S. Sedkaoui, “Big Data, open data and data development”, Hoboken: New Jersey, 2016. 
[6]  J. Yu and R. Buyya, “A taxonomy of scientific workflow systems for grid computing”, ACM Sigmod Record, vol. 34, no. 3, 

pp. 44–49, 2005. 
[7] Y. Zhang, T. Cao, S. Li, X. Tian, L. Yuan, H. Jia, and A. V. Vasilakos, “Parallel processing systems for Big Data: a survey”, 

Proceedings of the IEEE, vol. 104, no. 11, pp. 2114–2136, 2016. 
[8] K. Pantelis, L. Aija, “Understanding the value of (big) data, In Big Data”, 2013, IEEE International Conference on IEEE, pp. 

38-42, 2013. 
[9]  Sampri, A., Mavragani, A., Tsagarakis, K. P. “Evaluating Google Trends as a Tool for Integrating the "Smart Health" Concept 

in the Smart Cities' Governance in the USA”. Procedia Engineering,pp.585-590, 2016. 
[10]  Perez, J. L., Gutierrez-Torre, A., Berral, J. L., Carrera, D. (2018). “A resilient and distributed near real-time traffic forecasting 

application for Fog computing environments”. Future Generation Computer Systems, pp.198-212, 2018.  
[11]  Suma, S., Mehmood, R., Albugami, N., Katib, L, Albeshri, A. (2017). “Enabling Next Generation Logistics and Planning for 

Smarter Societies”. Procedia Computer Science, pp.1122-1127, 2017. 
[12] A1 Nuaimi, E., A1 Neyadi, H., Mohamed, N., Al-Jaroodi, J.,”Applications of Big Data to smart cities”. Journal of Internet 

Services and Applications, 6(1), 1-15, 2015. 
[13] Khan, Z., Anjum, A., Soomro, K., & Tahir, M. A., “Towards cloud-based Big Data analytics for smart future cities”, Journal 

of Cloud Computing, 2015. 
[14]  Ng, S. T., Xu, F. J., Yang, Y., Lu, M. “A Master Data Management Solution to Unlock the Value of Big Infrastructure Data 

for Smart, Sustainable and Resilient City Planning”, Procedia Engineering, IPTF(June), pp.939-947, 2017.  
[15] Bibri, S. E., Krogstie, J. “The core enabling technologies of Big Data analytics and context-aware computing for smart 

sustainable cities: a review and synthesis”, Journal of Big Data, 2017. 
[16] Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. “Big Data analytics embedded smart city architecture for performance enhancement through 

real-time data processing and decision-making”, Wireless Communications and Mobile Computing, 2017.  
[17] Mehmood, R., & Graham, G. “Big Data Logistics: A health- care Transport Capacity Sharing Model”. Procedia Computer 

Science, pp.1107-1114, 2015. 
[18] Tian, L., Wang, H., Zhou, Y., & Peng, C. “Video Big Data in smart city: Background construction and optimization for 

surveillance video processing”, Future Generation Computer Systems, pp.1371- 1382, 2018.  
[19]  Vijai, P., & Sivakumar, P. B. “Design of IoT Systems and Analytics in the Context of Smart City Initiatives in India”. Procedia 

Computer Science, pp. 583-588, 2016.  
[20] Bryman, Alan. “The Research Question in Social Research: What is its Role?”. International Journal of Social Research 

Methodology 10: 5-20, 2007. 
[21] M. Borhani, N. Ghasemloo, “Soft Computing Modelling of Urban Evolution: Tehran Metropolis”, International journal of 

interactive multimedia and artificial intelligence, Vol. IP, pp.1-9, 2019.  
[22] Muhammad Sahimi، Hossein Hamzehpour، “Efficient computational strategies for solving global optimization problems،” 

Comput. Sci. Eng. 12،pp. 74–83، 2010. 

[23] XYamille del Valle، Ganesh Kumar Venayagamoorthy، Salman Mohagheghi، Jean-Carlos Hernandez، Ronald G. Harley، 
“Particle swarm optimization:basic concepts، variants and applications in power systems”، IEEE Trans. Evol. Compur، pp.171–

195، 2008. 

[24] Yi Cao، Dengfeng Sun، “A parallel computing framework for large-scale air traffic flow optimization,” IEEE Trans. Intell. 

Trans. Syst, pp.1855–1864، 2012. 

[25] Sysoev Oleg، Oleg Burdakovb، A. Grimvalla, “A segmentation-based algorithm for large-scale partially ordered monotonic 

regression”, Comput. Stat.Data Anal، pp.2463–2476، 2011. 

[26] Philippe Pebay، David Thompson، Janine Bennett، Ajith Mascarenhas, “Design and performance of a scalable، parallel 

statistics toolkit,” in: 2011 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing Workshops and Phd Forum 
(IPDPSW)، pp. 1475–1484، 2011. 

[27] Jin Zhou، C.L. Philip Chen، Long Chen، Hong-Xing Li، Wei Zhao, “A collaborative fuzzy clustering algorithm in distributed 

network environments”, IEEE Trans. Fuzzy Syst. PP (99)، 2013. 

[28] https://stat.ethz.ch/R-manual/R devel/library/cluster/html/clara.html 
[29] R. T. Ng and Jiawei Han, "CLARANS: a method for clustering objects for spatial data mining," in  IEEE Transactions on 

Knowledge and Data Engineering, vol. 14, no. 5, pp. 1003-1016, Sept.-Oct. 2002. doi: 10.1109/TKDE.2002.1033770 
[30] https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.Birch.html 
[31] Weiya Shi، Yue-Fei Guo، Cheng Jin، Xiangyang Xue، “An improved generalized discriminant analysis for large-scale data 

set”, in: Seventh InternationalConference on Machine Learning and Applications، pp. 769–772، 2008. 
[32] David Thompson، Joshua A. Levine، Janine C. Bennett، Peer-Timo Bremer، Attila Gyulassy، Valerio Pascucci، Philippe P. 

Pebay، “Analysis of large-scale scalar data using hixels”, in: 2011 IEEE Symposium on Large Data Analysis and Visualization 

(LDAV)، pp. 23–30، 2011. 

https://ckan.org/
https://www.opendatasoft.com/
https://stat.ethz.ch/R-manual/R%20devel/library/cluster/html/clara.html





255 | P a g e 

 

 

[33] Naiyang Guan، Dacheng Tao، Zhigang Luo، Bo Yuan، Online nonnegative matrix factorization with robust stochastic 

approximation، IEEE Trans. Neural Networks Learning Syst. 23 (7) pp.1087–1099، 2012. 

[34]  Bjon Bringmann ، Michele Berlingerio، Francesco Bonchi، Aristides Gionis، “Learning and predicting the evolution of social 

networks”, IEEE Intell. Syst. 25 (4) pp.26–35، 2010.  

[35] Y. Gong, P. Rimba, and R. Sinnott, “A Big Data architecture for near real- time traffic analytics, International Conference on 
Utility and Cloud Computing”. ACM, pp. 157–162, 2017. 

[36] K. Taneja, Q. Zhu, D. Duggan, and T. Tung, “Linked enterprise data model and its use in real time analytics and context-
driven data discovery”, IEEE International Conference on Mobile Services, pp. 277–283, 2015. 

[37]  D. Dissanayake and K. Jayasena, “A cloud platform for big IoT data analytics by combining batch and stream processing 
technologies”, National Information Technology Conference, pp. 40–45, 2017. 

[38] Patti, E. and Acquaviva, A. “IoT platform for Smart Cities: requirements and implementation case studies. 2nd IEEE 
International Forum on Research and Technologies for Society and Industry Leveraging a better tomorrow (RTSI 2016)”, 
Bologna, Italy, pp. 1-6, 2016. 

[39] Sii-Mobility EU project, www.sii-mobility.org. KM4City, http://www.km4city.org/ 
 

  

http://www.sii-mobility.org/





256 | P a g e 

 

 

 باال اریبس کیبا قدرت تفك  ریبا استفاده از تصاو بینقشه تخر هیکاربرد محاسبات نرم در ته
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زلزلهاستبینقشهتخرهیتهیمحاسباتنرمبرایهاتمیالگوریبرمبنایروشیریمقالهبهکارگنیایهدفاصل

بند دسته به تغیالگوهایکه آسییشناسانهمچنیوها¬درساختمانبیتخر/رییمختلف دهیدبیسطوح

بریینهاتمیشدهاست.الگورتفادهاسیاستنتاجفازستمیهاازسساختمانبیدرجهتخرنییتعی.براپردازدیم

اجراشد.یکمکیهاوبااستفادهازداده2003درسالرانیقبلوبعداززلزلهبمدرایماهوارهاریتصاویرو
بدستجیاستفادهشدهاست.نتایممدانیاستنتاجفازستمیهرساختمانازسبیآسزانیمنییتعیبرانیهمچن

بی)بدونتخریساختمانبیسطحآسسهیآشکارسازیدرصدبرا76برابربایروشرابادقتنیاییآمدهکارا

شدهبیتخریهاساختمانیکلییشناسایدرصدبرا89(ونیسنگبیمتوسطوتخربیکم،تخربیتخرای

.نشدهبرآوردنمودبیازتخر
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زلزله



 مقدمه 

ارزشیپاندیفراکیدرنظرگرفتن حوادثریبحراندرمقابلتاثتیریدربحثمدیشهرینواحیریپذبیشدتوحوزهآسیابیمناسبدر

یناشبیآسیابیارززینقشهونهیتهندیدرفراGISسنجشازراهدورویهایفناوریریبهکارگریاخیهااست.درسالیضروریامریعیطب

اریتصاونیداشتهاست.همچنیریچشمگشیزاازبحراناف دریآشکارسازیهاتمیباالوالگوراریبسکیباقدرتتفکانیمنیدرایماهواره

یوشهیپاکسلیدردودستهپیبهطورکلراتییتغیآشکارسازیهاداشتهاند.روشیینقشبهسزایاززلزلهشهریناشیهابیبرآوردآس

[.4-1]رندیگیمیدوجانیازایبیترکایوهیپا

باینمونهطبقهبندکی[5.هوانگوهمکاران]شودیاستفادهمهاکسلیپیمکان-یفیطایویمکان،یفیطیهایژگیازوهیپاکسلیروشپدر

باالکیباقدرتتفکیفیچندطریتصاوستوگرامیازخطوطجهتهیآماریهایژگیراارائهدادهاندکهدرآنویبیترکیهایژگیاستفادهازو

مانندساختمانها،راهها،یها،بهصورتخاصبرعوارضشهربیآس/راتییتغیآشکارسازتمیالگورهیپایشکیاستخراجاست.درتکنبلقا

شیکهصرفاعارضهرانماییهاکسلیبرعوارض)پیمبتنیآشکارسازهای¬تمیبهالگوریشتریبشیکهگرایشدهاست.ازآنجائدیهاو...تاکپل

آنمطلوبتراست.جهیکهنتشودیحذفمریازعوارضموردنظر،ازتصوریغییکسلهای(وجودداردپدهندیم

،یاثرنویبرشیمبتنیهاروش کاربردپردازشن،ی[.عالوهبرا7و6و1]دهدیکاهشمیهارابهطورموثرتروهممختصاتشدنهاییجابهجازها

روشکیSVMبااستفادهازHuang and Zhangبهکارگرفتهشدهاست.بهعنوانمثالیگریدیهادرروشزینیش-کسلیمشترکپ

شانارائهدادهمکانی–یفیطیهایژگیوزیباالبااستفادهازعوارضوناریبسکیسنجشازدورباقدرتتفکیهادادهقیدقیطبقهبندیبرا

یهانظارتشدهساختمانیباطبقهبندهیپایوروششEcognitionریبااستفادهازنرمافزارپردازشتصوزی[ن2]گرانیودGusella[.8اند]

شدهوبیتخریهاساختمانییشناسایدرصدبرا76.4[.دقتروشآنها9] نمودمینشدهتقسبیشدهوتخربیدوکالستخرهرابریتصو

برخورداراستییباالتیهاازاهماستخراجساختمانیبراشرفتهیپیهاسالمگزارششد.اگرچهمطالعهروشیهاساختمانیدرصدبرا74.4

(درینیزمیها)بااستفادهازدادهیساختمانیهادادهیجمعآورایدکاروخومهیکههردوروشخودکار،نمیگذاریمنیامامافرضرابرا

است.ریصورتقابلدسترسبودنامکانپذ
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محاسباتنرمیهاروشبیبااستفادهازترکبیتخر/راتییتغیآشکارسازیبرای[مابرتوسعهروشیسیخوداصلمقالهانگل10مقاله]نیدرا

باقدرتیماهوارهاریروشرابااستفادهازتصاونیداردایکهسعمی(تمرکزکردهاFIS)یاستنتاجفازستمیوسSVM(،کیژنتتمی)الگور

،ییاجرایهاوشر،یساختمانیهادادهتیفیوکزانیومناسببودنآناساسابهمقیروش،دقنیایاجراتیباالانجامدهد.قابلاریبسکیتفک

...(درساختمانیژگیباتوجهبهوجینتاونیبراسیوکالهیاولیاعتبارسنج،یامکاناتمحاسبات و ها)نوعسقف،ارتفاعساختمان،جنسمواد

وابستهاست.ریتصاواتیارتباطباجزئ

یدادهشد.سپسبافتهاقیتطبگریکدیآنهابایفیطستوگرامیقبلوبعدهممختصاتشدهوهریتصاوه،یاولیهاپردازششیازانجامپپس

.همانطورکهدندیانتخابگردSVMوکیژنتتمیازسهبافتبااستفادهازالگوریانهیبهبیاستخراجوترک8تا1مطابقباروابطکیهارال

.ردیگیمورداستفادهقرارمدیکم،متوسطوشدبیهابهسهکالستخرساختمانبیدرجهتخریطبقهبندیبرایبافتبیترکنیاشارهشداقبال



(1) 1

2
∑ ∑ (𝑖𝑃[𝑖, 𝑗] + 𝑗𝑃[𝑖, 𝑗])𝑀

𝑗
𝑀
𝑖Mean: 

(2) 1

2
∑ ∑ ((𝑖 − 𝜇)2𝑃[𝑖, 𝑗] + (𝑗 − 𝜇)2𝑃[𝑖, 𝑗]) 𝑀

𝑗
𝑀
𝑖Variance: 

(3) ∑ ∑
𝑃[𝑖,𝑗]

1+|𝑖−𝑗|
𝑀
𝑗

𝑀
𝑖Homogeneity: 

(4) ∑ ∑ (𝑖 − 𝑗)2𝑃[𝑖, 𝑗]𝑀
𝑗

𝑀
𝑖Contrast: 

(5) ∑ ∑ |𝑖 − 𝑗|𝑃[𝑖, 𝑗]𝑀
𝑗

𝑀
𝑖Dissimilarity:

(6) ∑ ∑ 𝑃[𝑖, 𝑗]2𝑀
𝑗

𝑀
𝑖Second moment:

(7) −∑ ∑ 𝑃[𝑖, 𝑗] log𝑃[𝑖, 𝑗]𝑀
𝑗

𝑀
𝑖Entropy:

(8) ∑ ∑
(𝑖𝑗)𝑃[𝑖,𝑗]−𝜇𝑥𝜇𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦

𝑀
𝑗

𝑀
𝑖Correlation:

 

 ب ینقشه تخر هیته  یروش شناس

30مربوطبهQuickBirdباالازماهوارهاریبسکیقبلوبعداززلزلهبمباقدرتتفکیماهوارهاریمقالهتصاونیمورداستفادهدرایهاداده

استفادهشدهاست.بادرنظرگرفتنبیهابههمراهنقشهساختمان2004هیوژانو2003سپتامبر یروزهازیبودنمنطقهونیابانیمنطقه

کیقدرتتفکلیبهدلریتصاونیاکیباندپانکروماتلیدلنیمشاهدهنشدبههمیاهیدرپوششگیقابلتوجهراتییشدهتغیرداربریتصو

است:لیکهبهشرحذدهدیمشیروندانجامکاررانما1آنمورداستفادهقرارگرفت.شکلیباالاریبسیمکان

 پردازشهاشیانجامپ −

است.ریاختالفاتدوتصویحاویریآنتصوجهیبعدوقبلاززلزلهکهنتکیپانکروماتریتصاوقتفری −

(ی)کمکینینقشهزمیوکتوریهاهابااستفادهازدادهاستخراجساختمان −
است.یاختالفاتبافتیکهحاوگریکدیآنهاازقیقبلوبعداززلزلهوتفرریتصویبافتیهایژگیمحاسبهو −

SVMوکیژنتتمیبااستفادهازالگورنهیسهپارامتربهنییتع −

 هاساختمانبیدرجهتخرییشناسایبرایاستنتاجفازستمیبااستفادهازسنهیبهیپارامترهابیترکیابیارز −
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 ب یتخر ییروند شناسا: 1شكل 

است:لیپردازشبهشرحذشیمرحلهپ

 ریدوتصوستوگرامیتطابقه −

 نقطه50بااستفادهازیودادهکمکریمختصاتکردندوتصوهم −

 قبلوبعداززلزلهریدوتصوقیتفر −

 دیشداریکم،متوسطوبسبیتخرایرییدرسهحالتتغبیدرسهکالستخرراتییتغیبندطبقه −

دقتوسرعتریتصاویچشمیصورتگرفتهازمشاهدهوبررسیازآناستکهطبقهبندیمطالعاتمشابهحاکیحاصلشدهازبررسجهینت

منطقهبیتخرتیاطالعاتوضعیحاویشدهازنقشهکمکیطبقهبندراتییتغیابیارزی[.برا12] نظارتشدهداردیازطبقهبندیعملباالتر

.تاستفادهشدهاس

پیش از وقایع 
پانكروماتیک 

داده های کمكی
)ساخته دیتابیس(

پس از وقایع 
پانكروماتیک 

پیش پردازش 
)ثبت و بهبود تصاویر(

تصویر متفاوت 

استخراج ویژگی بافت
)ویژگی های هارالیک(

تصویر تفاوت بافت
)هشت باند متفاوت بافت(

و طبقه  (GA)انتخاب ویژگی بهینه 
بندی الگوی سقف ساختمان

(SVM)

(FIS)  پردازش شناسایی خسارت

آموزش و آزمایش

نقشه خسارت
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ریتفسقیقبالازطریکمکهای¬[.نقشهداده12استخراجشدند]یماهوارهاریازتصاویکمکیهاهابااستفادهازدادهمرحلهساختماننیادر

ازدادهیماهوارهاریتصاویچشم ذکرانی[.شا1شدند]لیمنطقهتکم1:2000ونقشهینیزمیهامربوطبهزلزلهبماستخراجوبااستفاده

انجامشدهاست.یبهصورتچشمینقشهکمکهیتهندیکههردوفراتاس

اززلزلهپارامترهادهیدبیمناطقآسییشناسادر وابستگلیبهدلیبافتیپس کندازییشناساریرادرتصاوهاکسلیپیمکانیآنکهقادرند

پنجرهکیازیبافتریمحاسبهمقادی.براشودیاستفادهمGLCMیهاسیاغلبازماتریبافتیهالی[.درتحل11برخوردارند]ییباالتیاهم

هربافتازریمقادقیباتفریبافتریاختالفمقادریاستفادهشدهاست.سپستصوریتصویدرجهرو135و0،45،90یهادرجهت5*5

.دیقبلوبعداززلزلهحاصلگردریتصو

استفادههردوروشنهیبهیاستفادهشدهاست.انتخابپارامترهاکیژنتتمیازالگوربیتخریوطبقهبندنهیبهیانتخابپارامترهایبرا با

انتخابشدندودقتکیژنتتمیبااستفادهازالگوریازسهپارامتربافتنهیبطورهمزمانانجامشدهاست.مجموعهبهSVMوکیژنتتمیالگور

نظارتشدهقدرتمندشناختهشدهاستکهدرآنیروشطبقهبندکیبهعنوانSVMشدهاست.یبررسSVMبااستفادهازیبندبقهط

بدستآورد.یآموزشیهاازدادهیرابااستفادهازتعدادمحدودیقیدقجینتاتوانیم

استفادهشدهاست.دیکم،متوسطوشدبیهادرسهکالستخرسقفساختمانیهاکسلیپبیتخر/رییتغزانیمییشناسایبراSVMندیفرآاز

[.روند13استفادهشدهاست]یماهوارهاریبااستفادهازتصاونیپوششزمیطبقهبندی(بطورگستردهبراRBFازتابعکرنل)مقالهنیدرا

دادهشدهاست.شینما2درشکلنهیبهیجهتانتخابپارامترهاSVMوکیژنتتمیالگورازاستفاده





GA SVM ویژگی هاصحت طبقه بندی

ویژگی های بهینه


 انتخاب پارامترهای بهینه : روند 2شكل 

درجهنیی.تعشودیمنییهاتعساختمانیبررویسهپارامتربافتریتاثزانیمیابیساختمانهادرسهکالسذکرشدهباارزبیتخرزانیمنییتع

یهاکهبااستفادهازدادهبیتخریازطبقهبندیینما3.شکلشودیانجاممیاستنتاجفازستمیبااستفادهازسیبافتیپارامترهانیاتیعضو

.دهدیمشیحاصلشدهاسترانمایبصرریوتفسسیکمک
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 : طبقه بندی تخریب 2شكل 

یسهمرحلهاصلیاستکهدارایبااستفادهازمنطقفازیخروجریمتغکیبهیورودیرهایازمتغینگاشتبرخندیفرایاستنتاجفازستمیس

ازکیبههرتیواختصاصدرجهعضویورودیرهایکردنمتغیشاملفازیسازیاست.فازیسازیرفازیوغیریگجهینت،یسازیفاز

بریفازریغی.سپسخروجشودیمیابیهاارزساختمانبیبهنسبتدرجهتخرهایورودتیدرجهعضوبیباترکیفازدپارامترهاست.قواع

کم،متوسطیهرساختماندرسهکالسمجزارییتغیالگوشینمایمرحلهطبقهبندجهی.نتشودیهاحاصلمساختمانبیتخرزانیمیمبنا

یهادردادهبشانیتخرتیساختمانکهوضع820ساختمانازمجموع25یبرایوخروجیورودیرهایمتغیبراتیاست.توابععضودیوشد

لیبهشرحذ1ومطابقباجدولEMS98اسیبراساسمقبیتخرزانیمیدستهبندنی.ادیگردشدهاستبطورنمونهاجرانییتعیکمک

[.14است]

 [ 14: طبقه بندی میزان تخریب]6جدول 

 سطح تخریب  الگوی تخریب



D1درجه آسیب1یا آسیبساختاری، )بدون ناچیز :جزییو
جزییغیرساختاری(



D2درجه غیر2یا آسیب )خسارتساختاریجزیی، متوسط :
ساختاریمتوسط(



D3درجه )آسیبساختاری3یا بهسمتسنگین توجه قابل :
 متوسط،خسارتغیرساختاریسنگین(



D4ساختاریسنگین،خسارت:خیلیسنگین)آسیب4یادرجه
غیرساختاریخیلیسنگین(



D5مخرب)آسیتساختاریخیلیسنگین،درنهایت5یادرجه:
نزدیکبهفروپاشی(



 

آنهاازتیوضعصیممکنبودنتشخریغلیبهدلd2وd1کالسVHRیماهوارهاریتصاویبصرریبااستفادهازتفسبینقشهتخرهیدرته

ستینستمیسنیدرایمشاهدهکرداماقابلآشکارسازیبصورتچشمتوانیرامراتییتغیبرخd2کالسی[.برا19شدهاند]بیترکگریکدی

درکالسبیتخرتیهاآشکارکنندهوضعاطرافساختمانبی.آثارتخرشودیمیازسقفساختمانبررسراتییتغنیایرماهوارهایدرتصورایز

d3براساسبیدرجهتخرییمافرضرابرشناسانیاطرافساختمانحذفشدهاند.همچنیهاکسلیاست.امادراستخراجساختمانها،پ

نیهستندبههمکیقابلتفکریغبیخربهعلتشدتباالترتd5وd4.درجهمیهاگذاشتهاسقفساختمانزمشاهدهشدهابیتخرزانیم
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بطورگستردهدرمطالعاتدیکم،متوسطوشدایبیبهسهکالسبدونتخرینوعطبقهبندنیشدهاند.ابیباهمترکزیدوکالسننیالیدل

 است.تهبحرانمورداستفادهقرارگرفتیریمد

 پیاده سازی  

یسازنهیقبلوبعداززلزلهوبهریتصویبررویبافتیساختمانموردمطالعهقرارگرفتهاند.پسازمحاسبهپارامترها11294مطالعهنیدرا

باکیژنتتمیالگوریانتخابشدند.پارامترهانهیبهیبهعنوانپارامترهاSecond momentوmean ،Dissimilarityآنهاسهپارامتر

شدهاست.میدرصدتنظ5درصدونرختحول80،نرختقاطع50تیعجمازهاند

بخشکسلیدرنظرگرفتهشدهاست.هرپ1500درهرکالسکسلیوتعدادکلپ500یآموزشیهامجموعدادهSVMیسازادهیپدر

حاصلازتفرقدودادهقبلوبعدبدستریازتصوهاکسلیپنیمشخصشدهاست.ابیکهبادرجهتخردهدیمشیهارانماازساختمانیکوچک

تیوضع4شدهاست.شکلمیتقسدیکم،متوسطوشدبیبهسهکالستخرریمنتخب،تصونهیوسهپارامتربهSVM.بااستفادهازندیآیم

.دهدیمشیهرساختماندرسهکالسفوقبصورتمجزارانما



 تخریب : وضعیت ساختمان ها در سه کالس 4شكل

.کندیمانیشدهبیساختماننمونهرادرسهکالسطبقهبندیتعدادبیدرصدتخر2جدول
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 : درصد تخریب ساختمان های نمونه 2جدول

نمونهاثرساختانتغییراتپایینتغییراتمتوسط تغییراتشدید

00 1


00.180.82


0.040.050.91


0.140.220.64


0.450.340.21




استفادهتیدرنظرگرفتهشدهاست.توابععضویاستنتاجفازستمیبهسیورودیبراعیتوزیالگونیمطلوب،ابینقشهتخرکیجادیایبرا

دادهشدهاست.شینمابیبهترت6و5درشکلیسازیفازویسازیفازغیرندیفرایشدهبرا



 : توابع غیر فازی سازی5شكل
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 : توابع غیر فازی سازی6شكل

جهیشدهوبهنتیفازریغ،یریگجهیپسازنتدیبایفازستمیسنیای[.خروج15استفادهشدهاست]یممدانیفازستمیمقالهازسنیدرا

Confusionسیدرماترهاکسلیشدهاندبامجموعپیدستهبندحیکهبطورصحییهاکسلیپمیروندباتقسنیایشود.دقتکللیتبدیواقع

آمدهاست.3محاسبهشدهاستکهدرجدول



ریختگی روشپیشنهادی درهم ,D1,D2,D3) ماتریس
D4, D5) PAsumD4D5D3D1D2

0.62153573508954D1D2

دادهمرجع
0.5836786502135893D3
0.916081551053932 D4 D5

OA =0.76 
K = 0.59

مجموع642332141657
0.860.660.58UA



محاسبهConfusionسیدرماترکسلهایشدهاندبهنسبتتعدادکلپیطبقهبندحیکهبطورصحییهاکسلیپمی(باتقسOA)یدقتکل

.شودیآنکالسمحاسبهمیهاکسلیشدهدرهرکالسنسببهکلپیدستهبندیکسلهایتعدادپمیباتقسزی(نPA)ندیشدهاست.دقتفرا
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یابیارزحیکهبطورصحییهاکسلیبهنسبتتعدادپدهدینشانمنیزمیآنکالسراروریتصویروکسلیپکیکهیال(احتمUAدقتکاربر)

.شودیمدهیندسسنجشدهایکهصحبحدستهبندییهاکسلیشدهانددرهرکالسبهنسبتکلپ

هریشدهاستبادرنظرگرفتنخطایبندمیدرهرکالستقسحیکهبطورصحییتعدادساختمانهامیازتقسزین9کاپادررابطهبیضر

.شودیهامحاسبهممجموعساختمانزیکالسون

(9)𝐾 =
𝑁∑ 𝑥𝑖𝑖−∑ (𝑥𝑖+∙𝑥+𝑖)

𝑟
𝑖=1

𝑟
𝑖=1

𝑁2−∑ (𝑥𝑖+∙𝑥+𝑖)
𝑟
𝑖=1

 



یمدلبرانیکهاشودیحاصلمجهینتنیاd4d5بهنسبتd3وd1d2یهاکالسریمقادبیدرجهتخریینظرگرفتندقتشناسابادر

یمنطقجهینتنیاشتریبیهابیتخریبرخورداراستکهباتوجهبهمحتملبودنآشکارسازیازدقتکمترنیپائیهابیدرجهتخرییشناسا

است.

نشدهبیشدهوتحتکالستخربیباهمترک3و1،2بی*درجاتتخربیوعدمتخربی)تخرینریبصورتبابیدرجهتخرشینمایبرا

افیشدهتعربیبهعنوانکالستخرزین5و4بیودرجهتخردیگردفیتعر یبراندیودقتفرایابیاساسمجددادقتمدلارزنیشد.بر

مدلیدرصدحاصلشد.دقتکل88و89بیدرصدبدستآمدودقتکاربربهترت91شدهبیتخریوبراددرص86نشدهبیکالستخر

.دهدیمشیرانماییدقتباالیبودهوبطورقابلقبولکینزدگریبههمدیادیتاحدزجینتانیدرصدبدستآمد.ا89اساسنیبرازین

 بندی نتیجه و جمع

ارائهVHRیماهوارهاریتصاوکیازباندپانکروماتکیهارالیپارامتربافت8بااستفادهازبینقشهتخرهیتهیبرایدیروشجدقیتحقنیدرا

الگور  پارامترهاSVMوGAیهاتمیشدهاست. تامجموعه گرفتهاست قرار استفاده مورد همزمان ازیانهیبهیبطور ،meanمتشکل

DissimiarityوSeconMomentکند.ییهاپسازوقوعزلزلهراشناسارادرساختمانبیتخرتیراانتخابکنندتاوضع

ییشناسایرابرانهیبهیپارامترهابیشدهبرآناستتاترکنییازقبلتعیهادادهجیونتاتیبااستفادهازتوابععضویاستنتاجفازستمیس

ساختمان11294مقالهنیبممورداستفادهقرارگرفت.درا2003زلزلهسالریتصاویروشبرانیاستنتاجکند.ادهیدبیآسیهاساختمان

شدهازهیتهیهابادادهسهیارائهشدهدرمقاتمیحاصلازالگوربیشد.نقشهتخرییشانشناسایدگیدبیآسزانیقرارگرفتهومیبررسمورد

یدرصدبرا89وادیکم،متوسطوزیدگیدبیسهسطحآسیآشکارسازیدرصدبرا76یقرارگرفتکهدقتکلیبایموردارزینیاطالعاتزم

است.الزمبهذکراستیدقتمناسبیدگدی¬بیآسشیپانیچنینشدهبرآوردشدندکهبرابیشدهازتخربیتخریهاساختمانییشناسا

خطاهابصورتنیازایاریکهبسیبودهاند.بهگونهاریانجامکاردرگندیازمنابعشناختهشدهوناشناختهخطادرمراحلمحتلففرایاریکهبس

یهاکیقدرتمندوتکنیهایطبقهبندیوابستهاست.امانسبتبهبرخیبصرریبهتفسیموضوعتاحدنیبودند.انجاماریناپذباجتنایکیتکن

 مناسباست.کیستماتیسبینقشهتخرهیتهیراارائهنمودهکهبرایدتریمفجینتایتاجاستن
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 چكیده

(وGA)کیژنتتمیبااستفادهازالگوریماهوارهارینظارتشدهتصاومهیبندینروشطبقهکیمقالهنیدرا

همدومشکلمیماهوارهاریبندیتصاو(ارائهشدهاست.طبقهRBFNNتابع)هیپایشعاعیشبکهعصب

است.عملکردریتصاونیاطالعاتایحجمباالتیریمخلوطهستندومشکلدوممدیکسلهایدارندمشکلاولپ

RBFNNمترهایشبکهکارآمدبامجموعهاکیبا استجینتامیکهقادربهتعممیقابلتنظیبزرگازپارا

GAانتخابنقاطویبرایفیطیهامقالهشاخصنیمشکلباشد.درانیحلایبرایانتخابمناسبتواندیم

ییشناسایبراسنجشازدورریبندیتصاوطبقهیروشبرانی.اگرفتآموزششبکهمورداستفادهقراریبرازین

قرارگرفتهوبالیوتحلهیروشموردتجزنیبهکارگرفتهشدهاست.عملکرداهیناحنیگرفتهاالبیمناطقس
دقتباالوعملکردمناسببینضرای.ادیکاپامحاسبهگردبیدقتکاربر،دقتعملکردوضریابیسهروشارز

نمودند.دیروشراتائنیا

 

 کلمات کلیدی 
عصب یشبکه ؛RBFNNی؛شعاع

ییشناسا س ؛البیمناطق تمیالگور

،محاسباتنرم،طبقهبندیکیژنت



 مقدمه 

سالهاستکهمورداستفادهقرارگرفتهاند،اماآغازعصرفضاتوسعهفناوریسنجشازدورراهمبرایفضاسنجشازدوریهاکیتکناگرچه

اعماللیازقبیاهدافمتفاوتیسنجشازراهدوربراریتصوبندیطبقهوهمبرایسیستمهایهواپیماییبهامریحیاتیتبدیلکردهاست.

...بکارمیاهیبحران،نظارتبرپوششگتیریمد،یشهریزیوبرنامهرتیریمد است.یعیطبیایموضوعبالنیمهمترانیمنی.درارودیو

بالیایطبیعییکرویدادمنفیبزرگاستکهناشیازفرایندهایطبیعیزمیناست.بالیایطبیعیتهدیدیجدیبرایجانومالبههمراه

هستندرانگریووعیشایایبالوزلزلهازلیسسونامی،داردکهمیزانخسارتبهطورمستقیمباآسیبپذیریمنطقهآسیبدیدهارتباطدارد.

بهمنظورکاهششدتاثراتزیخلیهانظارتبرمناطقسازکشوریاریعمدهبسیهایازنگرانیکینی.بنابرادهدیرسرتاسرجهانرخمکهد

ایندستحوادثتیریومدییوشناسایابیارزیسنجشازدوربطورموثربرایوژوتکنولیماهوارهاریعصرتصاونیازآناست.درایناش

کیکاربر،قدرتتفکازیکارآمدومناسببراساسنبهشکلیسنجشازدورریبندیتصاوطبقهیها روشی.طراحردیگیمورداستفادهقرارم

عاتعالوهبراین،ادغاماطال.ردیگیانجاممیزمانتیمحدودیروپردازشتصویدردسترسبراتمیها،الگورتمیالگورریانطباقباسار،یتصاویفیط

بندیبایدحاویاطالعات[.همچنینسیستمطبقه2و1استخراجشدهازتصاویرسنجشازدورچندزمانهوچندمنبعیکمسئلهمهموبازاست]

بندیتصویرماهوارهایدرمرحلهاولیهبراساسمجموعهعملیاتپیشپردازشیمانندحذفنویز،[.طبقه3مفید،جامعوقابلتفکیکباشد]

توانندکامالازنظرکیفیتونوع[.تصاویرسنجشراهدورمی4شود]هاوافزایشکنتراستانجاممیقسیمبندیتصویربرایاستخراجویژگیت

متفاوتباشند.پارامترهایبدستآمدهممکناستازیکتصویربهتصویردیگرحتیزمانیکههردوازیکسنسورحاصلشدهباشند،تغییر

 [.5کنند]

وناهمگندهیچیپاریبسیماهوارهاریدارد.تصاوییباالتیاهمیآموزشیهاانتخابتعدادمناسبونوعنمونهریبندیتصاودرمرحلهطبقه

یهاانتخابدادهنی.بنابراکندیبندیرامشکلترمانجامطبقهشوندیچندکالسمملکهشاییهاکسلیپیعنیمخلوطیهاکسلیهستندوپ

بندیطبقهستمی.قبلازانتخابوبهبودهرس[2]انجامشودریتصاوتیفیوکیمکانکیمرجع،قدرتتفکنیزمیهابراساسدادهدیبایآموزش

T
-1

5
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یهادارد.روشییباالتیاهمیوزمانیفیوطیومتریرادکینظر،قدرتتفکوردمدهیسنجشازدوراعمازسنجیهادادهحیانتخابنوعصح

خبرهیهاستمیوسیعصب-یفازیهاروش،یاستنتاجفازستمیسم،یدرختتصم،یمصنوعیعصبیهابرشبکهیبندیمبتنطبقهشرفتهیپ

.[6د]هستن

بریاضیبندیبهصورتفرمیازیافتنتقریبندیتصویربهعنوانمسئلهطبقهشبکههایعصبیمصنوعیبهکارگرفتهشدهدرمسائلطبقه

رواجیکیدرولوژیدرمشکالتمختلفهیمصنوعیشبکهعصبیکاربردهاتوانندتعریفشوند.اخیرا،غیرخطیمناسببرایعملکردمشخصمی

ابزارهانیاستوازایرخطیغیبرآوردعملکردهایبراANNیمدلهاییتوانالیامربهدلنیاست.اافتهی حلمشکالتیبرایمهمیروبه

ینیبشیرودخانه،برآوردروانابباران،پانیجرینیبشیازجملهپیکیدرولوژیدرمزارعهANNیهامدلشوند.میلیمتنوعمنابعآبتبد

.شوندآباستفادهمیتیفیکینیبشیوپالبیس

بندینرمدرمقابلسخت،عمقپیکسلیرپارامتری،طبقههابهطورکلیبهروشهاینظارتشده،بدوننظارت،پارامتریدرمقابلغاینروش

ها،حلباانواعدادهیسازگارلیازقبیمتعددیایمزالیبهدلیبندیبراساسشبکهعصبطبقه[.7شوند]وپیکسلهایفرعیتقسیمبندیمی

پ خروجکسلیمشکل با تصاویفازیمخلوط ارائه مریو در شبکهانیمتعدد، مختلف قراریعصبیهاانواع استفاده مورد گسترده بطور

بندینظارتنشدهمبتنیبرروشهایفازیموجوداست.مشهورترینآنهاالگوریتمخوشهتعدادبسیاریازروشهایطبقه.[9و8]ردیگیم

کندامانقطهضعفآنگیرافتادندربهینهمحلی[.اینروشیکمقدارازتابعهدفرابهینهمی10است]-Fuzzy Cبندیفازیمعروفبه

دهداماحساسیتبهنویزکمتریاستکهدرجهدرجهعضویتواضحیراتخصیصمیIFP-FCMروشFCMاست.یکروشبهبودیافتهاز

[.11دارد]

پارتیشنفازیبهبودFMCعیوالگوریتمبندیتصویربااستفادهازشبکهعصبیعملکردپایهشعا[یکروشپیشنهادیمبتنیبرطبقه9در]

[برایشناساییتغییراتناشیازسونامیبااستفادهازیکشبکهتابعیپایهشعاعیترکیبیاز9یافتهارائهشدهاست.روشبهکاررفتهدر]

درRBF/GIFP-FCMبندیطبقهبندیتصاویرقبلوبعدازتغییربااستفادهازروشاست.روشطبقهGIFP-FCMالگورتیمخوشهبندی

مقایسهطبقهبندی،یکنقشهطبقه آیدکهنشاندهندهکالسبندیشدهبدستمیکالسهایمختلفپوششزمینوسپسبااستفادهاز

بطورRBFشبکهر،یاخیهاپژوهشجیدرحالحاضرباتوجهبهنتا[.12هایمختلفحاویاطالعاتکاملیدربارهتغییراترخدادهاست]

استفادهازشبکههایعصبیباعثافزایشکاراییروشبهخصوصهنگامیکهفضایویژگیپیچیدهگستردهمورداستفادهقرارگرفتهاست.

.ارائهشدهاستRBFNNافتهیوساختاربهبودRBFNNبااستفادهازلیسطحآبسینیبشیمدلپ[15[.در]14و13شود]استمی

ارائهشدهاست.ریتصاویبراRBFNNآموزشدیدهGAمبتنیبرریبندیتصوروشطبقهکیمقاله،نیادر ازیشنهادیروشپازراهدور

RBFNNکند.استفادهمینیپوششزمیهاکالسیبرانهیمراکزمختلفبهتعیینیبراRBFNNروشیبرایکنترلحجمزیادیازدادههای

انتخابوآموزشدادهشدهریهتحتتاثیاولیهابهدانهیادیتاحدزRBFNNکند.کاراییدوررافراهمیمیموجوددرتصاویرسنجشاز

یایاستفادهشدهاست.مطالعاتمشابهگوGAوآموزشبراساسRBFNNیفیازشاخصطیبهرهورشیبهمنظورافزانیوابستهاست.بنابرا

اندکهنیا ازاعیمجموعهوسکیدریسازنهیابزاربهنیازقدرتمندتریکیGAموضوع کردندایروکاربهطورموثردرپنیدادههاست.

کهدرماهنیدرجنوبچگیدونگتاچهیدریکیدرنزدیمنطقهآبگرفتگصیتشخیروشبرانیاست.اریبندیتصوطبقهیخوشهمراکزبرا

استکهالبیسوعمورداستفادهمربوطبهقبلوبعدازوقریشدمورداستفادهقرارگرفتهاست.تصاوبیتخرلی،براثروقوعس2016ژوئنسال

است.دهیاخذگرد8OLIازماهوارهلندست

 RBFNNعملكرد  -1

RBFشبکههایعصبیمصنوعیبهعنواییکیاز.کندیاستفادهمتیبهعنوانتابعفعالیشعاعیاهیاستکهازتوابعپایشبکهمصنوعکی

[.بهدلیلتوانایی17و16روشهایشناختهشدهمناسبکهقادربهحلمسائلغیرخطیازقبیلطبقهبندی،پیشبینیوغیرهمطرحاست]
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قرارداردRBFNNمصنوعی،یادگیریدرمرحلهآموزش،قادراستبهراحتیبامحیطسازگارشود.دربینپرطرفدارترینشبکههایعصبی

[.شبکهعصبیعملکردیپایهشعاعیازروشهایآموزشنظارتشده18-20یابد]کهبراساستوابعپایهشعاعیوتقریبپارامترهاتوسعهمی

هادرتابعشبکهنیونرونهاست.ایورودیپارامترهایبرایشعاعهیازتوابعپایخطبیترککیشبکهنیایخروج[.21کنند]استفادهمی

شدهلیتشکهیمعموالازسهالRBFیها.شبکهرندیگیقرارمهمورداستفادستمیوکنترلسیکالسبند،یزمانیهایسرینیبشیپبیتقر

دادهشدهاست.شینما1شبکهدرشکلنیای.معماریخروجیهیوالیرخطیغRBFتیتابعفعالکیبایمخفهیال،یورودهیاند:ال



 RFBشبكه  یمعمار: 1شكل 

یمعمولیعصبیباشبکههاسهیدرمقاRBFNNهاتوسطساختارالیههاست.مبتنیبرچیدمانسلولهایعصبیدرالیهRBFNNمعماری

هاقادربهردیابیاینشبکه[.22دارد]یسادهتریومعمارعتریسراریآموزشبسندی،فرآMultilayer Perceptronیمانندشبکهعصب

ازمحدودهدادهآموزشیاست.پارامترهایورودیازطریقالیهورودیبهشبکهتزریق الگویخروجیباآزمایشدادههاییهستندکهخارج

پارامترهایشدهاند،لیتشکیشعاعهیپنهانکهازتوابعپایهاهیالشوند.شونددرحالیکهپارامترهایخروجیتوسطالیهخروجیتولیدمیمی

قابلمحاسبهاست.1معادلهقیازطرRBFکنند.ورودیرابااستفادهازتوابعغیرخطیارزیابیمی

(1 ) 𝝋
𝒊
= 𝝋 (||𝝌 − 𝒄𝒋||) = 𝐞𝐱𝐩(−

||𝝌−𝒄𝒋||
𝟐

𝟐𝝈𝒋
𝟐
)  

قابلمحاسبهاست.2استکهازرابطهjنیتابعگوساریانحرافمعσاست.jومرکزیورودیانیمیدسیفاصلهاقلχدرمعادلهفوق

(2 ) 𝝈 =
𝒅𝐦𝐚𝐱  

√𝒉
  

𝑑max شود.محاسبهمی3ازطریقرابطهyحداکثرفاصلهبینمراکزاست.خروجیشبکه  

(3 ) 𝒚 = ∑ 𝒘𝒋. 𝝋(||𝝌 − 𝒄𝒋||)
𝒉
𝒋=𝟏  



𝑤𝑗  وزنواحدپنهانjاماستوhتعدادمراکزاست.وزنRFBآید.باآموزششبکهبدستمی
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 ک یژنت تمیآموزش با استفاده از الگور -2

RBFNN[.23شود]میتیهدایعیطبیکیژنتیهاستمیاصلستیاستکهبارعایتصادفیسازنهیروشجستجووبهکیکیژنتتمیالگور

شود:طیمراحلذیلآموزشدادهمیGAبااستفادهاز

𝐶ها،گروهازکروموزمکیباGA:هیاولتی.جمع1مرحله = [𝑐1 , 𝑐2 , 𝑐3 ,⋯ , 𝑐ℎ]شود.شوندشروعمیکهبهعنوانجمعیتشناختهمی

روموزومهستندومراکزشعاعینمایانگریککhشوندتابهینهشود.بنابراینگرههایپنهانهاباآرایهمقادیرمتغیرمطابقتدادهمیکروموزم

𝑁𝑝𝑜𝑝کروموزومویکماتریس𝑁𝑝𝑜𝑝شوند.اینجمعیتدارایآنهابهمقادرتصادفیتبدیلمی ×𝑁𝑝𝑜𝑝 .بامتغیرهایتصادفیاست

ازکیهرنهی.مقداربهشودیمیابیارزRBFبهعنوانپاسختیجمعنیایهاکروموزوم𝑁𝑝𝑜𝑝ازکی.تابعهدف:ارزشتناسبهر2مرحله

.شودیمحاسبهم4مقالهحداقلمربعاتاستکهازرابطهنیدراهیشدهاست.تابعپایابیارزRBFیریهابعنوانپاسخبکارگکروموزوم

(4 ) 𝝃(𝒕) =
𝟏

𝟐
(𝒅(𝒕) − 𝒚(𝒕))

𝟐
   

است.یشیآزمایهاحاصلازشبکهدادهیخروجy(t)ویآموزشیهاموردنظرازدادهیخروجd(t)فرمولنیدرا

شوند.  های بهینه انتخاب و بقیه حذف میبصورت نزولی در تابع هدف ارزش گذاری وکروموزوم  کروموزوم  𝑵𝒑𝒐𝒑. انتخاب:  3مرحله  

شوند. رتبه وزن برای  شود که از آن دو پدر و مادر برای تولید فرزندان استفاده مینشان داده می     𝑵𝒌𝒆𝒆𝒑 جمعیت باقیمانده با

شوند. های بعدی انتخاب می انتخاب پدر و مادر در این مقاله استفاده شده است. دو کروموزوم با باالترین احتمال برای تولید نسل

 است: 5طبق رابطه انتخاب شود  N احتمال اینكه یک کروموزوم از رتبه

(5 ) 
𝑷𝒏 =

𝑵𝒌𝒆𝒆𝒑−𝒏+𝟏

∑ 𝒏
𝑵𝒌𝒆𝒆𝒑
𝒏=𝟏 

  

  

دریکوچکراتییباانجامتغنکاری.اکندیوالداستفادهمکیبوجودآوردنفرزندفقطازیاستکهبرایکیاپراتورژنتکینی.جهش:ا4مرحله

.ونددیپیبوقوعمهیرشتهاول

شوند.تازمانیکهشرطخاتمهبرآوردهشودتکرارمی2-4مراحل.5مرحله

 مراحل انجام کار  -3

2016هیژوئ28)قبل(و2016مارس27خیدرتاربیکهبهترتOLI  8ازماهوارهلندستلیشدنسیقبلوبعدازجاریماهوارهاریتصاو

هامزارع،جنگل،یمانندمراکزشهرییهایژگیوصیتشخیمناسببرایانمککیپوششگستردهوقدرتتفکیداراریتصاونیثبتشدهاست.ا

است.1سنجندهبهشرحجدولنیاریتصاویهایژگیمقالهاست.ونینمونهاستفادهشدهدراریتصاو2.شکلباشدیو...م

 ماهواره لندست  ریتصاو یژگیو: 7جدول 

(um) طولموج (m) رزولوشنمحدوده

0.45-300.43 ذراتمعلقدرهواساحلی-1باند

0.51-300.45 آبی-2باند

0.59-300.53 سبز-3باند
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0.67-300.64 قرمز-4باند

NIR 300.85-0.88-5باند

SWIR 1 301.57-1.65-6باند

SWIR 2 302.11-2.29-7باند





 تمیاعمال الگور ینمونه برا ریتصاو: 7شكل 

عبارتنداز:بترتیبهکارانجامدهد.مراحلروشبهکارگرفتهشدهدراینمقالهرانشانمی3نمودارشکل

 .شودیانجاممریتصویالزمروحاتیانجامتصحزیبهبازتابونDNلیتبدیمرحلهبرانی:اریپردازشتصو −

استفادهازشاخصیژگیاستخراجو − .رندیگیپوششمنطقهمورداستفادهقرارمشیبرجستهترکردننمایهابراشاخصنی:ایفیطیهابا

از:شاخصنرمالشدهتفاضلپوششگیهاشاخص (،شاخصNDWI(،شاخصنرمالشدهتفاضلآب.)NDVI)یاهیمورداستفادهعبارتند

 (.PC1)یمولفهاصللیوتحلهی(وتجزNDBIنرمالشده)

 
 
 
 
 

(6) 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝜓𝑛𝑖𝑟−𝜓𝑟𝑒𝑑

𝜓𝑛𝑖𝑟+𝜓𝑟𝑒𝑑
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(7)𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝜓𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛−𝜓𝑛𝑖𝑟

𝜓𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛+𝜓𝑛𝑖𝑟
  

(8)𝑁𝐷𝐵𝐼 =
(𝜓𝑚𝑖𝑟−𝜓𝑛𝑖𝑟)

𝜓𝑚𝑖𝑟+𝜓𝑛𝑖𝑟
 

 

آبودر،یاهیپوششگیبراPC1وNDVI،NDWI،NDBIنیانگیمریوازمقادRBFNNهاازانتخابنمونهیبرایفیشاخصطنیانگیازم

.شودیبندیاستفادهمهاوطبقهانتخابکالستینها

زیبندیمتماطبقهیمرکزکالسترهارابرانهیبهریمقادRBFیشبکهعصبدهیآموزشدGAبااستفادهازریبندیتصوطبقهیارائهشدهبراروش

است:لیکهشاملمراحلذکندیم

انسیصفرووارکنواختیعیوباتوزیگرهساختهشدهاست.مقداروزنبهصورتتصادفhوتعدادهیشبکهبامقداراولکی:هیاولیمقدارده −
 .شودیمقداردادهم0.02

وکالسhبامرکزکالسترhشود.گرهآموزشدادهشدهاستمحاسبهمیRBFNNکهباGAمحاسباتمرکز:نقطهمرکزیبااستفادهاز −

h.مطابقتدارد 

-Over شرطخاتمه:شرایطاتمامشبکهواجرایشرطیکیازمهمترینمراحلاست.اگرمعیارهایشبکهختمبهدرستیتنظیمنشود −

fitting دهدکهباعثخللدراجرایمدلویاایجادخطدرکلعملکردشبکهخواهدشد.رخمی 

.شودیمحاسبهم8معادلهقیعملکردشبکهازطریهدفکل

(9) 𝐸𝑡(𝑞) = ∑ ∑ 𝜉𝑟(𝑡)
𝐻
ℎ=1

𝑇
𝑡=1 

 

ℎ𝑡ℎ خروجیالیه hجمعتکرار، Tشاخصآموزش، t کهدراینمعادله   ،q شاخصالگویآموزشو ξ مقدارتابعهزینهبرایمعادله 

Eq .است
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تصویر قبل از حادثه  تصویر بعد از حادثه 

پردازش تصویر

استخراج ویژگی با 
استفاده از شاخص های 

طیفی

مجموع داده آموزشی  مجموع داده آزمایشی 

شرط خاتمه ر  داده است 

RBFNN آموزش داده شده

خروجی شبكه

GAپیكربندی مبتنی بر 

بله

خیر





 ر یبندی تصاوطبقه  جینتا :3 شكل

 ی ساز هیشب جینتا -4

بهچهارکالسلیقبلوبعدازوقوعسریدرچندپردازشگرمحاسبهشد.تصویآنبصورتموازجیاجراونتا2013درمتلبیشنهادیشبکهپ

اجراونقشهالبیقبلوبعدازوقوعسریدوتصویرویاسهیبندیمقابندیشد.روشطبقهوابرطبقهیآب،منطقهشهر،یاهیپوششگیعنی

است.دوریکالسامکانپذرییتغp*(p-1)درمجموعPکالسیزدهمشخصشدند.براالبیبدستآمدکهدرآنمناطقسالبیسراتییتغ

یی.اماچونهدفکارشناسامیکالسهسترییحالتتغ12یآندرمجموعداراجهیشدندکهدرنتیبندمیکالستقس4قبلوبعدبهریتصو

هاباکالسنیاکردهوفیتعریبهکالسآبداشتهاستراتحتعنوانکالسآبگرفتگرییکهتغیزدهبودهاستلذاهرکالسالبیمناطقس
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نظرمساحت ادغامشدند.محدودهمورد ملومتریک796.7411درحدودیهم پوشش را وقوعسدهدیمربع از قبل مساحتلی.کالسآب

نیاست.بنابراافتهیشیمربعافزالومتریک214.9548مساحتآنبهلیشدنسیوپسازجاردادهیمربعراپوششملومتریک131.9548

شینما3درشکلریدوتصونیاسهیمقازیقبلوبعدونریبندیدرتصاوطبقهجیمربعاست.نتالومتریک83منطقهدرحدودیرفتگکلآبگ

دادهشدهاست.



 ر یبندی تصاوطبقه  جینتا :3 شكل



ارزیهاازروشیکیبندیانجامشدهاست.دقتوصحتطبقهیابیبااستفادهازارزیشنهادیبندیپعملکردطبقهیابیارز جینتایابیمعمول

دقتیابینکاتدرارزنیازمهمتریکی .کندیکاپااستفادهمبیوضریماننددقتکلییخطاستکهدرآنازپارامترهاسیاستفادهازماتر

کهیتی.محدودشودیصحتودقتآنهاانجاممیوبررسیآموزشیهاانتخابدادهقیروشازطرنیانتخابنمونههاستکهاکردیرویبررس

کالسریتاثتیووضعتیوقعبهدانشمفسردرموردمازیانتخابکردونیتصادفتوانیرانمیآموزشیهاکسلیاستکهپنیروشداردانیا

مختلفدارد.یها
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مقاله،نیکوچکحذفشدهودرنظرگرفتهنشوند.درایهامربوطبهکالسیهاانتخابکردکهنمونهتوانیمیرابهشرطفیتصادیهانمونه

جی.نتادیمحاسبهگردMATLABهادرنرمافزاروپردازشزهایانجامگرفتوآنالERDASبندیبااستفادهازنرمافزارهاوطبقهانتخابنمونه

کاپا،دقتکاربرمحاسبهشدهاست.بیضر،یبهام،دقتکلاسیبااستفادهازماترزیکهآنال

لیقبلازوقوعسیبرا0.9237زیکاپانبی.مقدارضردیمحاسبهگردلیشدنسیقبلوبعدازجارتیوضعبرای٪96.09و٪94.92دقت

بدستآمد.لیشدنسیپسازجارریتصویبرا0.9338و

 ی ریگ جهی نت  -5

هاوانجامگرفت.نمونهRBFNNبااستفادهازGAآموزشقیازطریماهوارهاریتصاویبرادیجدریبندیتصوروشطبقهکیمقالهنیادر

RBFNNوGAهردوروشیایروشازمزانیمحاسبهشدند.دراPC- 1وNDVI،NDBI،NDWIمانندیفیهابااستفادهازشاخصطکالس

یسازنهیبهیقویازابزارهایکیزینGAهاداردودادهیبهحجمباالمیودقتباالوتعمعیآموزش،انجامسرییتواناRBFNNد.یاستفادهگرد

گیدونگتاچهیمناطقسبالبگرفتهدرییشناسایروشبرانیا .کندیعملمیهابهخوبدادهیگستردهباحجمباالیهاستکهدرفضاتمیالگور

سهیومقاهایمنطقهانجامگرفت.پسازانجامکالسبندنیدراالبیلندستقبلوبعدازوقوعسریوبااستفادهازتصاونیواقعدرجنوبچ

روشبااستفادهنی.ادیآنمحاسبهگردیومساحتکلفتهگرالبیمناطقسالب،یقبلوبعدازسریهادرتصوآنراتییهاوتغکالستیوضع

نمود.دیمقالهتائنیبههدفادنیآنرادررستیروشموفقنیدرصدا90یودقتباالدیگردیابیارزیمختلفدقتوصحتسنجبیازضرا
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 چكیده

یدیخورشهای روگاهینر،یدپذیتجدیبرمنابعانرژیمبتنیکیالکترهای روگاهیننیوپرکاربردترنیازموثرتریکی
مثبتآنبرمشخصاتراتیوتاثیدیخورشیاستفادهازانرژمتی(هستند.باتوجهبهاهکیفتوولتائهای ستمی)س
 برق،درسالیوکاهشبهاستمیسیدرایوپاتیامنشیولتاژ،کاهشتلفات،افزالیرفتارشبکهمانندبهبودپروفو

ایخوبیها گذاری هیسرماریاخهای استنهیزمنیدر گرفته هایکنترلبرای. صورت بایدفتوولتاییکسلول
بهواسطهنقطهاینتغییرصورتدرکار،نقطهبهتریندرسلولدادنقراربرعالوهشودکهنظرگرفتهدرسیستمی

رافتوولتائیکسلولویافتهسرعترابهسیستمانتقالیتوانحداکثرنقطهمستمرردیابیبتواندهواییوآبشرایط
-تواندرسیستمحداکثرجهتردیابینقطه،سادهومقاومدراینتحقیقیکروشجدیددهد.قراربهینهنقطهدر

کنندهاصلیوازفازیتطبیقیبهعنوانکنترل-ازسیستماستنتاجعصبیپیشنهادشدهکهدرآنفتوولتائیکهای
فازیتطبیقی-الگوریتمزنبورجهتآموزشبهینهودرنتیجهافزایشدقتوبهبودعملکردسیستماستنتاجعصبی

است. عصبیاستفادهشده استنتاج پیشنهادی،سیستم ت-درروش با تطبیقی تغییراتشرایطجویفازی به وجه
شاملشدتتابشآفتابودمایمحیطمقدارسیکلکاریمبدلراتعیینخواهدنمود،طوریکهنیروگاهحداکثر
توانممکنراتولیدنماید.نتایجویافتههاشبیهسازیهانشاندادکهروشپیشنهادیدارایعملکردبسیارخوبی

دارد.همچنینضرایبکنترلگرولتاژوجریاندرمبدلمنبعولتاژنیزبادقتدرردیابینقطهحداکثرتوانرا
انتخابشد،طوریکهسیستمپیشنهادیتوانباولتاژثابترابهشبکهتحویلدهد.

 

 کلمات کلیدی 
نیروگاه : فتوولتائیک : توان حداکثر

عصبی :سیستم – هایخورشیدی
فازی.

 مقدمه 

دیتولای گلخانهیگازهاریوسانیکردیاکسیدرصدد5/37،یانرژیالمللنیآژانسبیازسو2018براساسآمارمنتشرشدهدرسال  

یراههاجهتکاهشگازهانی[.ازموثرتر1بودهاست]یلیباسوختفسیکیالکتریانرژدیتولیهاروگاهیازنیشدهتوسطمنابعمختلف،ناش

نی[.همچن5-2بادبودهاست]یوانرژیدیخورشیاستفادهازمنابعپاکمانندانرژ،یکیالکتریانرژدیتولهایروگاهیازنیاشنای گلخانه

قدرتگرددهای درشبکهتیامنشیولتاژوافزالیتواندمنجربهکاهشتلفات،بهبودپروفیمنابعمنیشدهازایزری وبرنامهحیاستفادهصح

موثرتریکی[.6,7] پرکاربردترنیاز انرژیمبتنیکیالکترهای روگاهیننیو منابع های ستمی)سیدیخورشهای روگاهینر،یدپذیتجدیبر

نیتوسطایکیالکتریانرژدیتولنهیتاکنون،هز2010بودهوازسالشرفتپیحالدرروز روزبهها ستمیسنیای(هستند.تکنولوژکیفتوولتائ

دراکثرمناطقکشورودیکشورمان،شدتتابشخوبخورشییایجغرافتیتوجهبهموقعبا درصدکاهشداشتهاست.70زاشیبها ستمیس

استفادهازمتیبرخورداراست.باتوجهبهاهای فوقالعادهتیوگسترشآنهاازاهمها روگاهیننیلزومتوجهبهاها، روگاهیننیفراوانایایمزا

وستمیسیدرایوپاتیامنشیولتاژ،کاهشتلفات،افزالیرفتارشبکهمانندبهبودپروفومثبتآنبرمشخصاتراتیوتاثیدیخورشیانرژ

بها ایخوبیها گذاری هیسرماریاخهای برق،درسالیکاهش ]نهیزمنیدر ن11-8درکشورصورتگرفتهاست های روگاهی[.ازجمله

ن یمرانیایدیخورش 20یدیمکرانکرمانباتوانتولیدیخورشروگاهیونلوواتیک250یدیباتوانتولرازیشیدیخورشروگاهیتوانبه

مگاواتاشارهنمود.

T
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توانند یمدیبریهیهاستمیبرقوبصورتسیبرق،مستقلازشبکهسراسریبهسهصورتمتصلبهشبکهسراسرکییفتوولتاهای ستمیس

بیومعاایوهرکداممزاشوند یانتخابمیدیخورشروگاهیحاالت،باتوجهبهکاربردواستفادهننیمتصلشوند.هرکدامازایبهشبکهسراسر

یکیالکترزاتی)بااستفادهازتجهکییفتوولتاهای ستمیحاصلازسیکیالکتریبرق،انرژیمتصلبهشبکهسراسررادارند.درحالتودخاصخ

متصلبهشبکهو...(مطابقبامشخصاتسطحولتاژ،اختالففاز،فرکانسو...ینورترهایانیمتناوب،همچنانیبهجرمیمستقانیمبدلجر

باپیشرفتتکنولوژیساختپنلهایخورشیدی،بازدهیاینسیستمهادرحالبهبودگردد.یمقیبرقتزریبهشبکهسراسریشبکهسراسر

متناوببودنمقدارونهایبادیدرسطحپائینیقراردارد.متغیراست،ولیکافینیستونسبتبهسایرمنابعتجدیدپذیرانرژیمثلتوربی

مناسبینداشتهباشند.بازدهخورشیدیکهسیستمهایاستشدهباعثتابشووجودسایهجهتسال،فصولتغییراتجوی،دلیلبهانرژی

گردد.بنابراینباکاهشجریانجریاننقطهحداکثرتوانمینورتابشیمنجربهکاهشجریانفتوولتاییکیودرنتیجهکاهشکاهششدت

ماژول خروجی توان نیزکاهشمیمذکور بردبهرهحداکثراست،اختیاردرآنچهازبایدروایناز.[12]یابدها دادنصفحاتقراربرای  .را

اینبودنپذیرتغییرهمچنینوخورشیدیسلولخروجیمشخصهبودنخطیغیرآنوداردوجودمشکالتیتوانحداکثرنقطهدرخورشیدی

سلولدادنقراربرعالوهکهنظرگرفتهدرفتوولتاییکسلولهایکنترلبرایسیستمیبایدروایناز ودماست،نوربهتابشنسبتمشخصه

سرعترابهسیستمانتقالیتوانحداکثرنقطهمستمرردیابیبتواندهواییوآبشرایطبهواسطهنقطهاینتغییرصورتدرکار،نقطهبهتریندر

گویند.تاکنون(می138MPPT)توانحداکثرردیابینقطهرامستمروردیابییافتننوعایندهد.قراربهینهنقطهدررافتوولتاییکسلولویافته

تواندرحداکثراست.دراینمطالعهیکروشجدیدجهتردیابینقطهگردیدهاجراوارائهتوانحداکثرردیابیبرایمختلفیهایتکنیک

 هایفتوولتاییکپیشنهادشدهاست.سیستم

 بیان مسئله 

.جهتمدلسازیمشخصهجریانـولتاژماژولهایخورشیدیاستفادهمیشود139دراکثرسیستمهایفتوولتاییکازمدلنماییساده   

استمقدارانرژیدریافتیازسلولهایخورشیدیبهعواملزیادیهمچونزاویهقرارگرفتنپنلها،شرایطجوی،میزانتابش،دماو...وابسته

ومستلزمهزینههایدرموردوضعیتقرارگرفتنصفحاتخورشیدی،بایدبیانکردکه بهینهسازیاینپارامتروابستهبهعواملمکانیکی

زیادیمیباشد.یکیازکمهزینهتریندرعینحالمؤثرترینروشهایدریافتبیشترینتوانازصفحاتخورشیدی،ردیابیالکتریکینقطه

افتبیشترینتوانممکنازسلولرادارد.باتوجهبهغیرخطیحداکثرتوانمیباشدکهدرشرایطجویمختلفنظیربروزسایهسعیدردری

هایولتاژـجریانوتوانـجریانآرایههایخورشیدی،تواندریافتیازآنهاوابستگیبهنقطهکارخواهدداشت،بهاینمعنابودنمشخصه

،اقداماتیجهتدستیابیب.کهبهازایهرتابشودمایخاصیکنقطهکاردارایحداکثرتوانمیباشد هازایهرتغییردرمیزانتابشیادما

ردیابینقطهحداکثرتوانتوسطمبدلهای.بهنقطهکاربیشینهالزماستصورتگیرد.ایناقدامات،ردیابینقطهحداکثرتواننامیدهمیشود

ورشیدی،حداکثرتوانالکتریکیراازآرایهدریافتنماید.درواقعالکترونیکقدرتصورتمیگیردتابااعمالولتاژمطلوببهدوسرآرایهخ

 هدفازردیابینقطهحداکثرتواناعمالولتاژمناسببهدوسرآرایهخورشیدیبرایدریافتبیشترینجریانازآرایهاست.

 

 
138 Maximum Power Point Tracking 
139 single Exponential Model 
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 پیشینه تحقیق 

های آرایه توانحداکثر نقطه ردیابی اهمیتمسئله به توجه تاکنونروشبا ازفتوولتائیک، پیشنهادشدهاست. زمینه این در هایمتعددی

(،CV)142،الگوریتمولتاژثابت141(،الگوریتمهدایتافزایشیP&O)140توانبهالگوریتمروشانحرافومشاهدههامیروشتریناینمعروف

.[13]زیاشارهکردهایفاهایعصبیواستفادهازسیستمروشدما،روشولتاژباز،شبکه

(یکیازسادهترینالگوریتمCV)143هایردیابینقطهتوانحداکثرمزایاومعایبخاصخودرادارند.الگوریتمولتاژثابتهرکدامازاینروش

درrefVعثابتمیباشد.دراینروشنقطهعملکردآرایهفتوولتائیکتوسطرگولهکردنولتاژخروجیباتطبیقولتاژمرجMPPTهای

نزدیکینقطهتوانحداکثرحفظمیگردد.مقدارولتاژمرجعمساویباولتاژدرنقطهتوانحداکثر
mmpVمشخصهآرایهفتوولتائیکتنظیممی

بردتانقطهشود،ولیاینروشزمانزیادیمیهایفازیمنجربهدقتخوبیدرردیابینقطهتوانحداکثرمی[واستفادهازسیستم17گردد]

باشد.وهمچنینراهایمختلفمیموردنظرراپیداکند.نکتهدوم،مقاومبودنروشاست.منظورازمقاومبودن،عملکردمطمئنروشدراج

توانندنقطهموردنظرراپیداکنندوباشکستهایعصبینیزدقتخوبیدرردیابینقطهتوانحداکثردارند،ولیدربعضیحاالتنمیشبکه

بایدجهتردیابینقطهتوانحداکثرباتوجهبهمواردذکرشده،روشیباشد.هامیشوند.اینامربهدلیلالگوریتمیادگیریاینشبکهمواجهمی

ترینانتخابشودکهازدقتوسرعتخوبیبرخوردارباشدودرعینحالمقاومباشد.یعنیدرتمامیشرایطبتواندنقطهموردنظررادرسریع

افزایشسرعتمحاسباهایگذشتهباتوجهبهپیشرفتتکنولوژیریزپردزندهزمانپیداکند.درسال استفادهازروشهاو هایتیآنها،امکان

درسال فراهمشده، امکان به توجه با فراهمشدهاست. الگوریتمعددیجهتحلمسائلمهندسی از اخیر مانندهای یادگیریماشین های

فادهشدهاست.نتایجهایفتوولتاییکنیزاستهایعصبیمصنوعیو...جهتردیابینقطهتوانحداکثردرسیستمهایفازی،شبکهسیستم

الگوریتم از استفاده نشاندادهکه انجامشده الگوریتمتحقیقات یاسایر و یادگیریماشین ژنیتکجهتهای الگوریتم مانند فرااکتشافی های

 .[15 ,14]ردیابینقطهتوانحداکثرمنجربهنتایجخوبیشدهاست

 اهداف پایان نامه

هایفتوولتائیک،تاکنونروشهایمختلفیدررابطهبااینموضوعپیشنهادشدهتواندرسیستم حداکثر نقطهباتوجهبهاهمیتمسئلهردیابی

این ارائهروشیسادهومقاومجهتردیابینقطهحداکثرتواندرسیستمهایفتوولتائیکاست.برایرسیدنبه است.هدفاینپایاننامه

عصبی استنتاج ترکیبسیستم از وف-منظور تطبیقی زنبورازی عصبیالگوریتم استنتاج از-استفادهشدهاست.سیستم یکی تطبیقی فازی

هاییادگیریماشیناستکهعملکردخوبآندرمسائلمختلفشاملمسائلکنترلیبهاثباترسیدهاستالگوریتمترینموثرترینودقیق

[16].

 بررسی مطالعات پیشین 

سیستمهایفتوولتاییکارائهشدهاست.روشارائهشدههمبرایسیستمDC/DCیکروشکنترلیجدیدبراساسکنترلکانورتر[18]در

هایفتوولتاییکمتصلبهشبکهوهممستقلازشبکهقابلاعمالاست.ازمزایایاینروش،میتوانبهمستقلبودنروشکنترلینسبتبه

بهمنظوراتصالخروجیسیستمفتوولتاییکبهاینورتروباتری144نوعباکDC/DCکاست.دراینروشازکانورترساختارسیستمفتوولتایی

 
140 Perturbation and Observation 
141 Incremental Conductance 
142 Constant Voltage 
143 Constant Voltage 
144 Buck 
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واسطبینسیستمفتوولتاییکوکانورتربهمنظورپایدارکردنسیستممورداستفادهقرارگرفتهاست.هم𝐿𝑖𝑛استفادهشدهاست.اندوکتانس

طوریانتخابمحاسبهوانتخابشدهاندنکهسیستمبصورتپیوستهوباکمترینمقدار𝐶𝑖𝑛و𝐶وخازنهای𝐿چنینمقادیراندوکتانس

نوسانکارکند.روشپیشنهادیبرروییکسیستمفتوولتاییکاستانداردتستشدهاست.همچنینبهمنظوربررسیدقیقترعملکردروش

نیزاستفادهشدهاست.مقایسهنتایجنشاندادهکهروشپیشنهادی[20]وتکاملیتفاضلی[19]مذراتارائهشده،ازروشهایالگوریتمازدحا

𝑉بارتکراروجستجویمنحنی12قادراستپساز − 𝐼بهجواببهینهسراسریبرسد،درحالیکهبرایروشهایالگوریتمازدحامذراتو

نسبتبهروشهایدیگر[18]تکراراست.مقایسهنتایج،نشاندهندهبرتریروشارائهشدهدر2020و50تکاملیتفاضلیاینمقداربرابر

 است.

 

ازشبکههایعصبیجهتردیابینقطهحداکثرتواناستفادهشدهاست.مزیتاصلیاستفادهازشبکهعصبیدرهریکازمسائل[23 -21]در

توانونیزپایداریشبکهعصبیدرمقابلاغتشاشاتناچیزورودیاست.بهصورتخالصهمیالعادهشبکهعصبیدریادگیریفوققابلیتفوق

اند:مسائلیکهدارایراهحلالگوریتمیکنیستند،مسائلیکهراههایعصبیدرحلسهگروهازمسائلبیشترینکاربردرایافتهگفتکهشبکه

کند.شبکههایعصبیدرکنارمزایاییئلیکهانساندرحلآنهاموفقترازماشینعملمیایدارندونیزمساحلالگوریتمیکبسیارپیچیده

 کهیادشد،دارایمعایبینیزهستند.

نتایجمطالعهباسهالیهمخفیاستفادهشدهاست.FNN)146 ((وشبکهعصبیروبهجلو145RBFNNازشبکهعصبیتابعشعاعی)[21]در

نیزنشاندادهکهروشکنترلیپیشنهادیبراساسشبکههایعصبیبسیارپیچیدهبودهوبارمحاسباتیسنگینیبرسیستمتحمیلمی[21]

زشبکهعصبیپرسپترونچندالیهاستفادهنیزازشبکهعصبیجهتردیابینقطهحداکثرتواناستفادهشدهاست.دراینروش،ا[22]درکند.

(جهتردیابینقطهحداکثرتواناستفادهشدهاست.هم147SEPICازشبکهعصبیتابعشعاعیویکنوعجدیدکانورتر)[23]شدهاست.در

افزایششدتآفتاببامقدارتوانپسازکه نیزاستفادهشدهاستINCوP&Oچنینبرایمقایسهعملکردروشپیشنهادی،ازروشهای

کهتاثیرباالینوعکانورتررانشانمیدهدوهمچنینمیتوان اصالحمیشودSEPICوBoost،SEPICاستفادهازشبکهعصبیوکانورتر

گفتکهسیستممبتنیبرشبکهعصبیتابعشعاعی،عملکردبسیاربهترینسبتبهروشهایدیگردارد.

ازشبکهعصبیهمراهباسیستمفازیجهتردیابینقطهحداکثرتوانسیستمفتوولتاییکاستفادهشدهاست.دراینمطالعهازسیستم[25]در

اینوتردوسطحیوسهسطحیدر اینروشاز فازیجهتاستخراجدادههایآموزشیموردنیازبرایشبکهعصبیاستفادهشدهاست.در

استفادهشدهاست.هردوسیستمفازیوشبکهعصبیدارایعملکردمناسبیهستند.همچنیندراینمطالعه،تاثیرساختارسیستمکنترلی

تغییراتدمابرسیستمفتوولتاییکونقطهحداکثرتواننیزبررسیشدهاست.

همانندبهمنظورردیابیحداکثرنقطهتواندرسیستمفتوولتاییکاستفادهشدهاست.148ازکنترلگرفازیجهتتعیینسیکلکار[26]در

شبکههایعصبی،سیستمهایفازینیزبسیارپیچیدههستندودارایبارمحاسباتیسنگینیمیباشند.

روشجدیدبراساسالگوریتمبهینهسازییک[27]ازالگوریتمژنتیکجهتردیابینقطهحداکثرتواناستفادهشدهاست.در[29 -27]در

بازوژنتیکارائهشدهاستکهدرآننیازیبهدانستنمقدارشدتآفتابودمانیست.دراینروش،الگوریتمژنتیکبااندازهگیریولتاژمدار

 
145 Radial basis function neural network 
146 Feed forward neural network 
147 Single Ended Primary Inductor Converter 
148 Duty Cycle 
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عایباصلیالگوریتمژنتیکهزینهمحاسباتیجریاناتصالکوتاهسیستمفتوولتاییک،جریانوولتاژنقطهحداکثرتوانراتخمینمیزند.ازم

 باالوتعدادپارامترهایتصادفیموجوددرآنمیباشد.

راجباتوجهبهمواردگفتهشدهمیتواننتیجهگرفتکهیکالگوریتمبهینهسازخوب،همبایددارایقابلیتکشفباالهمدارایقابلیتاستخ

بهینهسراسریراسریعاکشفکندوپسازآنبتواندارآنمحدودهبهنقطهبهینهسراسریدستپیداباالباشد.یعنیبتواندهمسایگینقطه

کند)استخراج(.الگوریتمزنبوریکیازالگوریتمهایبهینهسازیجدیدوسریعاستکهقدرتباالئیدرحلمسائلبهینهسازیغیرخطیو

الگوریتمجهتردیابیحداکثرنقطهتواندرسیستمهایفتوولتاییکبطورگستردهپیچیدهدارد.بههمینخاطردرسالهایاخی رازاین

.[33 -30]استفادهشدهاست

نیزجهتP&O(جهتتعیینسیکلکاریاستفادهشدهاست.ازالگوریتمهایپرندهو149ABCازالگوریتمکلونیزنبورمصنوعی)[31]در

نتایجبدستآمدهنشانمیدهدروشمبتنیبرالگوریتمکلونیتمکلونیزنبورمصنوعینیزاستفادهشدهاست.مقایسهوارزیابیبهترالگوری

نیزنبورمصنوعیعملکردبهترینسبتبهروشمبتنیبرالگوریتمپرندهداشتهاست.همچنیننتایجشبیهسازیهانشاندادهکهالگوریتمکلو

%مواقعوالگوریتمپرنده99.28رینسبتبهالگوریتمپرندهداشتهاست.الگوریتمکلونیزنبورمصنوعیدرزنبورمصنوعیسرعتهمگرائیبهت

%مواقعتوانستهنقطهحداکثرتوانسراسریراپیداکند.98.53در

رسیستمفتوولتاییکاستفادهودرنهایتردیابینقطهحداکثرتواندPIDتطبیقیجهتتنظیمضرایبکنترلگر-ازسیستمفازی[34]در

عملکردبسیارخوبیدرردیابینقطهحداکثرتوانتحتشرایطسایهمحلیدارد.PID-شدهاست.نتایجنشانمیدهدکهسیستمفازیتطبیقی

کردهاست.انتخابمواجهمشکلباراروشبهترینالگوریتم،تعیینزیادتعدادموردازاینروشهابررسیومقایسهشدهاست.این8، [24]در

ونیازموردتعدادسنسورهایکار،انجامسهولتوسازیپیادههزینهحداکثر،نقطهتوانردیابیجهتزمانیپیچیدگیبهبستگیمناسبروش

 .[24]دارد MPPTالگوریتمانتخابدرمهمینقشنیزکاربرداین،نوعبردارد.عالوههمگراییسرعت

در سیستمروش   استنتاج عصبی های خورشیدیپیشنهادی جهت ردیابی حداکثر توان  از سیستم  استفاده  فازی  -با 

 تطبیقی 

-هایخورشیدی،دراینمطالعهیکروشجدیدبااستفادهازسیستماستنتاجعصبیباتوجهبهاهمیتباالیردیابیحداکثرتواندرسیستم

زنبور الگوریتم و تطبیقی عصبیفازی استنتاج سیستم از اینروش عنوانکنترل-پیشنهادشدهاست.در تطبیقیبه ازفازی و کنندهاصلی

درروشفازیتطبیقیاستفادهشدهاست.-الگوریتمزنبورجهتآموزشبهینهودرنتیجهافزایشدقتوبهبودعملکردسیستماستنتاجعصبی

یباتوجهبهتغییراتشرایطجویشاملشدتتابشآفتابودمایمحیطمقدارسیکلکاریفازیتطبیق-پیشنهادی،سیستماستنتاجعصبی

(نشاندادهشده1مبدلراتعیینخواهدنمود،طوریکهنیروگاهحداکثرتوانممکنراتولیدنماید.ساختارکلیروشپیشنهادیدرشکل)

است.

 
149 Artificial Bee Colony 
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 ساختار کلی روش پیشنهادی 1 . شكل 

 

یازیکسریقوانینفازیجهتمدلکردنمسئلهاستفادهمیشود.درسیستمفازیساختهشده،متغیرهایورودیوخروجیدرسیستمفاز

 استلزام ،150استنتاجفازی شهای رو باید هرچیز از قبل مدل، خروجی محاسبه بااستفادهازتوابععضویتواردمحیطفازیمیشوند.برای

 برای و 154ممدانی روش از استنتاجفازی برای مطالعه این در کرد. مشخص را  153برآوردسازی محاسبهدرجه روش و 152قوانین تجمیع ،151فازی

خروجی، محاسبه برای فازی مدل هر در معموالً اینکه به توجه است.با شده استفاده156حاصلضرب و155حداقل استلزام روش از فازی استلزام

 قوانینفازی تجمیع روشهای به معروف که مناسب شکل با را قوانین یکاز هر نتایج باید لذا گیرد، می قرار استفاده مورد قانون یک از بیشتر

 شده استفاده158جبری جمع و157حداکثر روش از تحقیق این در که اند شده فازیارائه قوانین تجمیع برای زیادی های روش کرد. ترکیب است،

 .است

 آن قابلیتانجام یا قانون هر برآوردسازی درجه به که است برخوردار اهمیتخاصی از هم قانون هر در گزارهها ترکیب نحوۀ فوق، موارد بر عالوه

 توانند ترکیباتمی این ،استفاده  ANDعملگر یا ORعملگر مثل ها گزاره ارتباط برای مورد عملگر به بسته است. (معروف159DOFقانون)

 می استفاده ترکیبحداکثر ازORعملگر حداقلوبرای ترکیب ازAND عملگر ممدانی(برای )روش حداقل استنتاج در معموالً باشند. متفاوت

شدهاست. استفاده حداقل ترکیب ازDOFمحاسبه جهتAND برایعملگر ممدانی استنتاج روش از استفاده جهت به تحقیق، این شود.در

 
150 Fuzzy Inference 

151 Fuzzy Implication 
152 Aggregation 

153 Degree of Fulfillment 
154 Mamdan 

155  Min 
156 Product 
157 Max 

158 Algebraic Sum((also known as the Probabilistic) 

159 Degree of fulfillment 
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160حالتتردبهراآمدهبدستجواببایدمیشود،فازیصورتبهیکنتیجهبهمنجرکهفازیمدلیکدرنهاییاستنتاجمحاسبهازپس

تردیکنتیجهبصورتفازینتیجهیکتبدیلکرد.تبدیل گیرند(میقراراعدادفازیمقابلدرکهاندمعمولیترتیبیاعدادهمانترد)اعداد

مینامند.161کردنغیرفازیرا

 دراینمطالعهازروشغیرفازیسازمرکزثقلاستفادهشدهاست.

دریکیازمهمترینبخشهادرسیستمانفیس،تعیینپارامترهایتوابععضویت)الیهاول(وپارامترهاینتیجهگیری)الیهچهارم(میباشد.

هینهمقادیراینپارامترهاوآموشانفیساستفادهشدهاست.دراینروش،هرزنبورنشاندهندهروشپیشنهادیازالگوریتمزنبورجهتتعیینب

(نشاندادهشدهاست.2پارامترهایبخشمقدموبخشنتیجهگیریمیباشد.یکنمونهزنبوردرشکل)



 _ Antecedent part parameters             Conclusion parametersSample bee =

  یک نمونه زنبور  .2شكل 
ازاهمیتباالییبرخورداراست.درروشپیشنهادیازمقدارتوانتولیدیبهعنوانتابعدرهرمسئلهبهینه سازی،تعریفمناسبتابعهدف

(نرخسیکلکاریرابایددرسریعترینزمانپیداکند،فازیتطبیقی-سیستماستنتاجعصبیگر)هدفاستفادهشدهاست.دراینروش،کنترل

-سیستماستنتاجعصبی(نشاندادهشدهاست.الگوریتمزنبوربایستیطوری1لشود.تابعهدفتوسطمعادله)طوریکهحداکثرتوانحاص

 ترینسیکاکاریمبدلراتعییننماید.فازیتطبیقیبتوانددرهرشرایطمناسب-ازیتطبیقیراآموزشدهدکهسیستماستنتاجعصبیف

(1)   fitness outP=

شود.درمرحلهبعدوپسازتشکیلدرروشپیشنهادی،الگوریتمبهینهسازیبایکمجموعهاززنبورهایتصادفیدرفضایجستجوشروعمی

جربهعملکردبهتریشوند.هرزنبوریکهمنفازیتطبیقیبراساسهمینزنبورهایاولیهساختهمی-هایاستنتاجعصبیجمعیتاولیه،سیستم

الاست(،زنبوربهتریبودهواحتمالبیشتریداردتادرتکراربعدیهمحضورداشتهباشد.الگوریتمیایده1شود)مقداربیشتربرایمعادله)

ریتمیتنظیمپارامترهایکهبتوانددرکوتاهترینزمانبهجواببهینهدستپیداکندودرعینحالپیچیدهنباشد.بههمینخاطردرهرالگو

(بسیاربزرگnآنبایدبادقتوحساسیتخاصیصورتگیردتاالگوریتمعملکردخوبیداشتهباشد.درالگوریتمزنبور،اگرتعدادکلزنبورها)

باالییمیشود.انتخابانتخابشود،احتمالاینکهبهجواببهتریدستپیداکنیمبیشترمیشودولیاینانتخابمنجربهحجممحاسباتی

مقداربزرگبرایتعدادکلزنبورهامنجربهصرفزمانمحاسباتیزیادیخواهدشدکهمطلوبنیست.همچنیندرانتخابتعدادزنبورهای

هدداشت.اینحجمنخبهوسربازهمهمینقضیهصادقاست.اگرتعدادآنهاباالدرنظرگرفتهشود،الگوریتمحجممحلسباتیبسیارباالییخوا

ستجویمحاسباتیباالازسرعتاجراییالگوریتممیکاهد.همچنیناگرتعدادزنبورهاینخبهباالدرنظرگرفتهشودازتواناییالگوریتمدرج

(3نهادیدرشکل)سراسریبهشدتکاستهمیشود.بههمیممنظورپارامترهایالگوریتمزنبوربایدبادقتانتخابشوند.فلوچارتروشپیش

 نشاندادهشدهاست.



 
160 Crisp 
161 Defuzzification 
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 فلوچارت روش پیشنهادی  . 3شكل 

 سازی نتایج شبیه

درشبیهسازیهایانجامشدهاز.استفادهشدهاستSun Power SPR-305E-WHT-Dبرایساختننیروگاهخورشیدی،ازپنلمدل

ردیفپنلاستفادهشدهاست.درآزمایشاتانجامشده،هرکدامازاینپنلهامیتوانندبصورتجدادرزیرآفتابیادرسایهفرضشوند.4

 

 

 نحوه آرایش بندی پنل ها 4. شكل 
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 ارزیابی روش پیشنهادی برای دمای ثابت و شدت تابش متغیر -1

منظورارزیابیروشپیشنهادیدرردیابیحداکثرتوانتحتسایهجزئیوتغییراتدما،ازپروفیلشدتتابشآفتابمتغییراستفادهشدهبه

استفادهشدهاست.در.است توان ردیابیحداکثر بهمنظور زنبور الگوریتم و انفیس ترکیب از پیشنهادی طورکهگفتهشد،درروش همان

وجودداردکهبایدبهدرستیانتخابورپارامترهایکنترلیمانندتعدادکلزنبورها،تعدادزنبورهاینخبهگروهیکوسایرپارامترهاالگوریتمزنب

مقادیریکهدراینمطالعهبرایاینمقادیردرنظرگرفتهشدهبراساسآزمایشاتشوندتاالگوریتمدقتوسرعتهمگراییخوبیداشتهباشد.

 اندیهسازیهایگستردهبودهکهمنجربهبهتریندقتشدهوشب

توانستهدرمدتزمانکوتاهی،نقطهحداکثرتوانراپیداکندوبهثباتبرسد.نتایجبدستآمدهحاصلازروشپیشنهادیبرایحالتتغییر

جریاننقطهکاردارد.نرخکارمبدلبهگونهایتغییرکردهتامشاهدهکردکهوقوعسایهجزئیتاثیرباالییبرمیزانولتاژودرنتایجمیتوان

 ثانیهتوانستهمقداربهینهنرخکارمبدلراپیداکند.2سیستمسریعابهنقطهحداکثرتوانبرسد.الگوریتمزنبورپساز

دیبانتایجحاصلازروشارائهشدهدرمرجعنتایجحاصلازروشپیشنهادیبامقادیرایدهالمقایسهشدهاست.همچنیننتایجروشپیشنها

مقایسهشدهاست.دراینمرجعازالگوریتمژنتیکجهتتعییننرخکارمبدلبهمنظورردیابیحداکثرتواناستفادهشدهاست.بامقایسه[28]

 دارد.[28]نتایجمیتوانمشاهدهنمودکهروشپیشنهادیعملکردبهترینسبتبهروشمرجع



 مقایسه نتایج حاصل از روش پیشنهادی با مقادیر ایده ال .  1دول ج

[28]مقداربدستآمده)وات(توسطالگوریتمژنتیکمقداربدستآمده)وات(توسطروشپیشنهادیمقدارایدهالتوان)وات(شمارهالگو

1 65/15944/15938/159

289/11793/11656/116

394/8862/8837/88



 ارزیابی روش پیشنهادی برای دما و شدت تابش متغیر  -2

روشبهمنظورارزیابیروشپیشنهادیدرردیابیحداکثرتوانتحتسایهجزئیوتغییراتدما،ازپروفیلشدتتابشآفتابوتغییراتدمای

 پیشنهادیبایدبتواندباوجودسایههایجزئیوتغییراتدما،حداکثرتوانراباکمتریننوساناتردیابیکند.

بهمنظوربررسیبهترتاثیربتواندباوجودسایههایجزئیوتغییراتدما،حداکثرتوانراباکمتریننوساناتردیابیکند.روشپیشنهادیباید

ثابت0.5گریبرمداراعمالنشدهاست.دراینبازه،سیکلکاریمبدلرویهیچکنترلt=0.3 secتاt=0 secروشپیشنهادی،ازلحظه

. شدهاست برابرقرارداده ولتاژخروجیسلولخورشیدی 𝑉بنابراینمقدار = (1 − 𝐷) × 𝑉𝑑𝑐 = (1 − 0.5) × 500 = 250 𝑉

خواهدشد.

𝑤 1000است،درحالیکهحداکثرتوانباوجودشدتآفتابKW 96توانتولیدیکلقبلازاعمالکنترلگربرابر 𝑚2⁄100.7برابر KW

0.453داکثرتوانرابتواندبهشبکهتحویلبدهد.پسازاعمالکنترلگر،سیکلکاریبهکنترلگرفعالشدهتاحt=0.3 secازلحظهاست.

وشدتآفتاب𝐶°25سیستمدرشرایطاستانداردخود)دمای،t=0.5 secتاt=0.3 secتغییریافتهتاحداکثرتوانبدستآید.دربازهزمانی

1000 𝑤
𝑚2⁄)درنوساناستتاحداکثرتوانرابهشبکهتحویلدهد.در0.459و0.45کاریبینکارمیکند.دراینبازهزمان،سیکل

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠رادرولتاژKW 100.7اینبازه،پنلخورشیدیحداکثرتوانیعنی × 𝑉𝑚𝑝 = 5 × 54.7 = 273.5 𝑉بهمبدلبوستتحویل

افزایشیافتهاست.همچنینافزایشتوانپسازاعمالV 273.5بهV 250،ولتاژازt=0.3 secمیدهدکهپسازاعمالکنترلگردر

کنترلگر)درصورتیکهشرایطمحیطیهیچتغییرینکردهاست(بهوضوحقابلمشاهدهاست.
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t=1.5 secتاt=1 sec،مقدارتوانتولیدنیزکاهشپیداکردهاست.درفاصلهزمانیt=0.5 secپسازکاهششدتتابشآفتابدرلحظه

𝑤 250کهشدتتابشآفتابثابتوبرابر 𝑚2⁄(و0.474و0.466است،الگوریتمردیابیحداکثرتوانسیکلکاریراتغییرداده)بین

 رابهشبکهتحویلدادهاست.V 265باولتاژKW 24.4توان

رسیدهاست.مقدارسیکلکاریباکمیکاهشروبرو𝐶°50به𝐶°25دمادرحالافزایشبودهواز،نیزt=3 secتاt=2 secدربازهزمانی

(درKW 107.5شرایطجویثابتبودهوبیشترینتوان)،t=5 secبودهودراینبازه،توانتولیدیکمترازحداکثرتواناست.پسازلحظه

،سیستمپیشنهادیتوانستهولتاژمرجعراباکمترینt=5 secوt=2 secاینشرایطبدستآمدهاست.درروشپیشنهادی،بهغیرازلحظات

خطادنبالکند.

مبدلمنبعولتاژعملکردخوبیداشتهوبخوبیتوانستهولتاژباکمتریندرروشپیشنهادیولتاژشبکهدرتمامیلحظاتثابتبوده،بنابراین

نوسانرابهشبکهتحویلدهد.

ثانیهکهمقدارشدتآفتابافتکرده،مقدارتوان[2 ,1]یانتزریقیبهشبکهنیزتغییرکرده.دربازهزمانیباتغییرشدتآفتابودما،مقدارجر

ودرنتیجهجریاننیزباافتشدیدروبروبوده،سیگنالهایولتاژوجریاندقیقاهمفازهستند.

 دوننوسانبهشبکهتحویلدادهشد.بااستفادهازروشپیشنهادیوتنظیماتانجامشدهیکسیگنالولتاژب

د.همچنین،تاثیرضرایبکنترلگربررویسیگنالهایولتاژوجریاننیزبررسیشدهاست.بههمینمنظورمقداراینضرایبتغییردادهشدن

،سیگنالولتاژدارایاعوجاجبسیارزیادینسبتبهحالتقبلاست.اعوجاجاتموجوددرسیگنالجریان نتایجبدستآمدهنشاندادنکه

بیشترازحالتقبلاستوبههیچوجهقابلقبولنیست.بسیار

وجسینوسیتاچهحدبهشکلم سیگنالیکپارامترکیفیبودهونمایانگرآناستکهیکشکلموجیا162THD اعوجاجهارمونیککلیا

کمترباشدشکلموجسینوسیدارایکیفیتبهتریبودهوتجهیزات THD برحسبدرصدبیانشدهوهرچهمیزان THD باشد.مقدارنزدیکمی

تاسیگنال بود قادرخواهند انتقالدهندمصرفکننده بهتر باکیفیت را هارمونیک.ها عمل افزایشجریانخازندر باعث تلفاتدرها ها،

هایایجادشدهتوسطبارهاییکگردند.هارمون،حفاظتیوارتباطیمیهایکنترلسیستمهاواختاللدرعملکردترانسفورمرها،موتورها،هادی

هایهایبرق،خرابیبانکهاوکابلتوانندبررویبارهایمرتبطدرمحلاتصالتأثیرزیادیبگذارند.گرمشدناضافیماشینغیرخطیمی

لفاتدرخطوطانتقالازمواردهایالکتریکی،افزایشتهاوماشینهایمخابراتی،ایجادتلفاتاضافیدرترانسخازنی،ایجادتداخلدرسیستم

 هامیباشد.تأثیرهارمونیک

برابر ترتیب به غیربهینه پیشنهادی(وضرایب بهینه)روش باضرایب برایکنترلگر هارمونیککل اعوجاج و6.57مقدار %می%15.41

میباشد.PIقدارضرایبکنترلگرباشد.مقدارپائیناعوجاجهارمونیک،نشاندهندهعملکردمناسبروشپیشنهادیوتاثیرم

 

 

 

 
162 Total harmonic distortion 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84
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 نتیجه گیری  

کهتحتشرایطسایهیجزئیمیباشد،PVدراینپایاننامهیکروشدقیقودرعینحالسادهبهمنظورردیابیتوانحداکثربرایسیستم

ازنوعبوستوصلشدوتوسطسیستمفازیانفیسطوریکنترلشدکهDC/DCبهیکمبدلPVارائهشد.درروشپیشنهادی،سیستم

بصورتتوانثابتباشد.دراینروش،ازترکیبانفیسوالگوریتمزنبورجهتردیابیوکنترلحداکثرتواناستفادهشد.PVخروجیسیستم

چنینپروفیلشدتآفتابودمانیزمتغییردرنظرگرفتهشدبهمنظورارزیابیروشپیشنهادیازدومدلنیروگاهخورشیدیاستفادهشد.هم

یابیتاتاثیرتغییردرهردومتغییرجویدرنظرگفتهشود.نتایجشبیهسازیهانشاندادکهروشپیشنهادیدارایعملکردبسیارخوبیدررد

بعولتاژنیزبادقتانتخابشد،طوریکهسیستمپیشنهادینقطهحداکثرتواندارد.همچنینضرایبکنترلگرولتاژوجریاندرمبدلمن

 توانباولتاژثابترابهشبکهتحویلدهد.

پیشنهادات برای کارهای دیگر 

دراینمطالعه،پارامترهایسیستمخورشیدیثابتوقطعیدرنظرگرفتهشدکهدرواقعیتچنیننیستوهموارهمقداریعدمقطعیتدر

رد.درمطالعاتآتیمیتوانتاثیراینعدمقطعیتهابرعملکردالگوریتمردیابیحداکثررابررسیکردوازکنترلگرهایسیستموجوددا

 جهتکنترلمبدلمنبعولتاژاستفادهکرد.∞𝐻مقاوممانندکنترلگر
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در   فیوظا یبندزمان  یبرا یو رقابت استعمار کیژنت تمیالگور بیبر ترک یکار مبتنراه

 یابر یهاشبكه

 و* 1مرزکوهاکبر تجری سیاهعلی

 a.tajari@gu.ac.ir؛گروهعلومکامپیوتر،دانشکدهعلوم،دانشگاهگلستان،گرگان،ایرانو*1

 

 چكیده

منابعیگذارشدهباهدفبهاشتراکعیازمحاسباتپرسرعتتوزیبارزیبرابر،نمونهیمبتنیهاامروزهشبکه
بهیسرعتدردسترسشیکاربرانوافزایهانهی.کاهشهزندیآیشمارمبهنترنتیدربستراسیصورتسروبه

راستاشیپیهاازچالشیکیمنابع موجودهمچونحافظهوتوانپردازندهمنابعازنهیبهیاستفادهیرودر
یبندبرزمانیمبتننهیبهیکاراستتاراهازیبرابرنیمبتنیهاسیجهتبهبودعملکردسرورونیاست.ازا

،یورقابتاستعمارکیمانندژنتیتکاملیهاتمیالگوریهایژگیطرحبااستفادهازونیارائهگردد.دراسیسرو

یسازهیشبجی.نتامیانمودهفیوزمانپاسخوظالیمنابعوکاهشزمانتکمنیاسبحجمباربمنعیاقدامبهتوز
ذکرشدهدارد.یپارامترهایبررویریبهبودچشمگیشنهادپیکار¬راهدهدینشانمیشیآزمایهادادهیرو

 

 کلمات کلیدی 
استعمار ؛کیژنتتمیالگوری؛رقابت

ی.پردازشابر؛زمانپاسخ



 مقدمه 

ازمنابعقابلایآسانبهمجموعهیفراهمنمودندسترسیبرایمدلیواستانداردها،پردازشابرآوریفنیملّیمؤسّسهفیباتوجّهبهتعر

شبکهصورتقیکاربرازطریوخدماتاستکهبراساستقاضایکاربردیهابرنامه،سازیرهیذخیدهنده،فضاسیپردازشمانندشبکه،سرو

اشتراکمنابع،یژگیچهاروفیتعرنیسرعتممکنفراهمشود.باانیمنابعوباالترتیریدرمدنهیهزنیباکمتردیبایدسترسنیارد؛گییم

قدرتمندوتکاملیهایورآفنجزءیابرپردازشابردرنظرگرفتهشدهاست.طیمحیخدماتبرایوارائهیرپذیبهشبکه،انعطافیدسترس

بهیودسترسشدهینگهداریسدهندهسرویرویآنهاهاودادهافزارنرماغلبکهایگونهبهآید،شمارمیبهالعاتاطّیورآفنعالمدرافتهی

یابروپردازشمحاسباتد.کنیفراهممخودنکاربرایرابراایهنگامولحظهبهیتقاضایابرپردازشاست.ریپذامکانطریقاینترنتهاازآن

شبکهقیکاربرانازطریبرانترنتیادرفضایمنابعتمامیبههمیشگیوآسانیدسترس،درآناستکهکامپیوترازعملکرددیمدلجدیک

شدهاستلیشکتیمجازیمنابعمحاسباتیادیشدهاستکهازتعدادزعیمحاسباتتوزیازطیمحی،محاسباتابربهبیاندیگر.شودمیفراهم

نیبنابراشود.ابراجراموجوددرفضایطمنابعتوسّمتعدّدیفیوظاهایتوزیعشدهبایدبرایتضمینمقاصدموردنظردرسیستم.]3و2و1[

ریضروریاست.استفادهمهابینمنابع،اولویتقائلشودابرایاجرایوظایفمختلفوتوزیعآنبتواندکهیبندزمانتمیالگورکیوجودبهنیاز

بندزماندراینجا.شودمیشدهعیتوزستمیبهبودعملکردس،باعثسبکیاکارهایکمگرهبهمشغولدرشبکههایازگرهفیوظا163مهاجرتاز

ازتردهیچیپغالباًشدهعیتوزهایستمیسیبندزمان.تخصیصدهدهارابهگرهندهایفرآ،فردالگوریتمیمنحصربهبااستفادهازتااستموظّف

یمحلّیبندزمانکیهبهتوجّهرپردازندهبایبندمحلّاستوزمانندهایفرآازایمجموعهیهرپردازندهدارا.استایپردازندهتکهایستمیس

یبندزمانهستند.بهاینمفهومکهمستقلهایموجوددرابرازیکدیگرگره.]4[دارنداجرااحتمالندهایازفرآکیکهکدامکندیممشخّص

پذیریاست،اسیمقندارند.ویژگیدیگرمنابعابرگریدهایگرهیبندزماناستیسهبیدخالتگونهچهیهابندزمانبودهوهرگرهمستقلیداخل

هابرنامهیوتقاضادهشترمنابعبزرگیواندازهیمنابعمحاسباتوحتّیممکناستمحدودباشدبتداادرمنابعممکناستنیتأمبهاینمعناکه
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بنابراینابدیشیافزا عملایگونهبهباشدیریپذاسیمقیژگیودارایدیبافایوظیبندزمان، توان نشود.یبندزمانیاتیکه باکاهشمواجه

ایگونهبهرندییدرحالتغطورپیوستهبهمنابع.شوندمحدودایفتهایممکناستگسترشیابرپردازشدریمجازیمنابعمحاسباتهمچنین

ترتوضیحدهیماگربخواهیمدقیقدشوند.مجدّیاندازهراحتّیایووندندیبهابرهابپیدی،منابعجدشدهمستهلکمنابعممکناستیبرخکه

ندآی.فرکندآزادمی،منابعدرخواستشدهراازآنازاستفادهپسوکردهبند،منابعراازابراجارهزمان؛استندیشاملدوفرآیوظایفبندزمان

دفشود.هشاملمیرافهیوظیبندزمانیهمنابع،مجموعرداندنوبازگیبنداززمانیبیترک.استیدومبازگشتفرآیندویبندزمانکارلراهاوّ

تر،برقراریطورجزئیبهوسرویستیفیابروکیشبکهیاتیتوانعملافزایش،،نهیبهیبندزمانیارائه،یابرپردازشدرفایوظیبندزماناصلی

شوند.بندیوظایفبررسیومقایسهمیهایمختلفارائهشدهبرایزمانروش2بخشدرباشد.دیگرمیمواردزماناجراوکاهش،164باروازنت

نتایج4هایرقابتاستعماریوالگوریتمژنتیکاستتوضیحدادهخواهدشد.دربخشروشپیشنهادیکهترکیبیازالگوریتم3دربخش

گیرد.گیریازکارانجامشدهصورتمینتیجه5اهدشدودربخشهایآننشاندادهخوسازیبههمراهتحلیلشبیه

 بررسی کارهای انجام شده

دبندیزمانهایتمیالگور بهدستههایدگاهیاز پوهاییمختلف اایمانند توزستا،یو و بعیمتمرکز .شوندیممیتقسایودستهدرنگیشده،

فصردیبایشتریزمانبنهیحلّبهراهافتنییوجودداردکهبرایادیزیهاحلبودهوراهتردهیچیبزرگپیجستجویدرفضافیوظابندیزمان

ا ازبخش،نیشود.در مثالبهبندیزمانیهاتمیالگورچنددسته توسّطیمیبررسعنوان انحامشده برمطالعات ازآنمروری وپس شوند

محقّقانخواهیمداشت.

یآنمشغولکردنتمامیاصلیدهیاستکهاییستایاتمالگوریطلبانه،بارفرصتیموازنهتمیالگورطلبانه:بار فرصت  یموازنه  تمیالگور  -الف

کردهیمنابعموجودراوارسوسته،پیطوربهدیمنابعتوجّهنمایروفیوظایبهزماناجرانکهیبدوناتمیالگورنای.استامکانحدّتاهاپردازنده

رابهفینشده،آنوظابندیزمانفیکارمنبعووجودوظاافتنیانیدرصورتپاتمیالگورنی.ادهدیانجاممرابهمنابعفهیوظصیوعملتخص

منابعواردصفشدهوهرمنبعبهمحضآزادشدن،تیریمدستمیبهسدنیبههنگامرسفیوظاقت،ی.درحقدهدیمنبعموردنظراختصاصم

ابتدایفهیبهوظ تادرحدّامکان،تماممنابعرامشغولنگهکندیمیموردنظرسعتمیالگورنی.بنابراشودیدادهمصیصصفتخیموجوددر

.شودیممتقسیمتعادلطوربههاآننیبیازمنابعصورتگرفتهوبارکاریحدّاکثریاستفادهب،یترتنیداشتهوبها

تاشودیامرباعثمنی.ادهدیاختصاصملیزمانتکمنیرابهپردازندهباکمترفهیوظکیتمیالگوراین:نهیزمان اتمام کم  تمیالگور  -ب

موجودهایتمامپردازندهبند،بهزمانفهیوظکیندارند.بهمحضورودیخوبیانتسابدادهشوندکهزماناجراهاییبهپردازندهفیازوظایبرخ

آنکارداردمشخّصشود.یرابرالیزمانتکمنیکهکمترایتاپردازندهشوندیمیبررسستمیدرس

درهاکروموزومشیبرتکراراستکهازنمایروشمبتنکیشده،سازیهیشبیسردسازتمیالگور:شده سازی هیشب ی سردساز تمیالگور -ج

ازاکندیاستفادهمکیژنتتمالگوری تاشودیحضوردادهمیاجازهزینترفیضعیهاحلوطبققانوناحتماالتبهراهتمیالگورنی.بااستفاده

یدارد.باکاهشدمایدورروندکاهشاستکهدرهرستمیسیاحتمالبراساسدمانی.اردپذیصورتحلراهیدرفضایبهتریجستجو

.شودیمدیتولکنواختییتصادفعیتوزکیازهینگاشتاوّلتم،یالگورنیایسازادهی.درپشدخواهدترسختترفیضعیهاحلراهرشیپذستم،یس

دستبهیکلّبهتری.اگرزماناجراشودیمیابیکل،مجدّداًارزیوزماناجرادهدیرخمیجهشژنک،یژنتتمیباالهامازالگورهیدرنگاشتاوّل

مجدّدبراساسآنانجامیانتخابوبررسیعددتصادفکیباشدتریکلطوالنیشدواگرزماناجرادخواهیقبلنیگزیجادینگاشتجدد،یابی

.شودیم

ها.بارشددرخت،گرهکندمیکارشروعبهتهیحلّراهعنوانبهشهیگرهرکیدرختاستکهازیاکتشافیروشجستجوکی:A*  تمیالگور  -د

بهفیتماموظاصی)تخصیینهابندیزمانشگرنمایها(وبرگهانیبهماشفیازوظایارمجموعهیزصی)تحصیجزئبندیزمانیدهندهنشان

 
2 Load balancy 
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توسّطفرزندانخودتواندیشدهازگرهپدراست.گرهپدرمیندبزمانیفهیوظکیانگریگرهفرزندبکیازجزئیحلّ.راههستند(هانیماش

برگکهیروندتازماننیکاهشدارد.اتیفعّالدردرختقابلهایهرسومحدودکردنتعدادگرهندیفرآکیکلبایشود.زماناجرانیگزیجا

کاملبرسدادامهدارد.یندببهزمان

باالوتوانیبهعملکردمحاسباتیابیهادستآنیشدهوجودداردکههدفاصلعیتوزهایستمیدرسبندیزمانهایتمیازالگوریانواعمتنوّع

استفادهرونیدارندوازانهیربارهزسرای.زستندیابرنطیدرمحبندیقادربهانجامزمانیسنّتیبندزمانیهاتمیاست.اغلبالگورنهیبهیاتیعمل

نمود.میخواهیرابررسهاتمیالگورنمونهازاینبخش،چندنایدر.استترصرفهمقرونبهیبیترکایویاکتشافیهاتمالگوریاز

کارها،زمانپاسخولیزمانتکمیکهپارامترهاایگونهبهمنابعابراستبهفینگاشتدرستوظاف،یوظابندیمسالهدربحثزماننتریمهم

ایکشیقرعهتمیبرالگوریمبتنیتکاملیکردی،رو]5[2015وهمکارانشدرسالقیصدیقاتیباشند.درکارتحقنهیعملکردمراکزدادهبه

تاکندیخاصوموضوعتوازنبارمنابعتالشمبیباترتفیوظایاجراه،یاوّلتیمانندجمعییمطرحشدهکهبادرنظرگرفتنپارامترهاسشان

ببرد.نیراازبفیوظاینمودهواحتمالشکستدرکارهاوگرسنگیازسنهیزمانپاسخشبکهرابه

یمنابعابرارائهدادندکهمسالهیبرروفیوظابندیزمانیبرایبهحدّاقلرساندنزماناجراروشی،برا]6[2014ورماوکائوشالدرسال

یبراهاتیاولونیاشود؛یاجرامفیدادنبهوظاتیاولویبرافیکاروظاانجریکار،راهنی.دراردگییمهلتوبودجهرادرنظرمتیمحدود

نزولیصورتکهدارندبهیتیباتوجّهبهاولفیازوظاکیهرت،ی.بامشخّصشدناولوردگییاجتماعذرّاتمورداستفادهقرارمیهیاوّلیمقدارده

.شودیمادهپردازشمختلفاستفهایمرکزدادهباششمنبعباسرعتکیشاملیهاهناازجاواوکتابخشیآزمایاجرای.براشوندیمرتّبم

اجتماعذرّاتدارد.تمینسبتبهالگوریعملکردبهترتمیالگورنیکهادهدینشانمهاشیآزما

تمیمرکّبازالگوریپردازشابررساختیزهایهیدرالفیوظابندیجهتزمانیتمی،الگور]7[2014وهمکارانشدرسالیبیحبیدرمقاله

روش،نیممنوعهاست.درایجستجوتمیوالگورکیژنتتمیالگورهایییتوانابیممنوعهارائهشدهکههدفآنترکیجستجوتمیوالگورکیژنت

،ابریبندزمانستمیکنند.سپسس-یمتفاوتارسالمیارسالهاینرخبابندزمانستمیسیبرالیفاکیخودراتوسّطهایدرخواسترانکارب

یهرکاربربرانی.همچندهدیمصیمنابعموجودرابهکاربرانتخص،بندیزمانتمیکردهوبااستفادهازالگورافتیکاربرانرادرهایدرخواست

اولونیایکاربربران،ی.عالوهبراکندیمنییموردنظرخودراتعیشنهادیپینهیوهزانیکارها،زمانپادازشپر قائلزیرانیتیدوپارامتر

اجراشوند.نهیدرحدّاقلزمانوهزف،یاستکهوظانیابندیزمانمیالگورتنی.هدفاشودیم

،یکاهشمصرفانرژبرایآناساسبرکهاندفرکانسرااستفادهکردهبندیاسیومقایروشولتاژپو]8[2014وهمکارانشدرسالنگیم

حالتایلفعّاریدرحالتغکهیماندهندهرازسیسرویمصرفانرژتواندیروشمنی.اابدییکاهشمایصورتپوبهیوفرکانسکارهیولتاژتغذ

یریازحدّمنابعجلوگشیبیکاربرآوردهشدهوازاستفادهکیازیحدّاقلمنابعموردنب،یترتنیقرارداردکاهشدهد.بهایحجمکمکار

.ابدییدرصدکاهشم25تا5نیبیروش،مصرفانرژنیبااستفادهازاشیآزماجی.باتوجّهبهنتادآیمیعملبه

ارائههادهندهسیسرویانرژوریبهرهبهبودمنظور،بهMapReduceبریمبتنیسنویمدلبرنامهکی،]9[2014وانگوهمکاراندرسال

حالتسبراساایصورتپوهابهوپسازآندادهشودینظرگرفتهمدرهادهندهسیباعملکردسرویروشابتداتفاوتمصرفانرژنایدر.اندداده

نیاییدارد.کارآیهابستگدادهیگذاریجایهااستیبهسمیطورمستقبهفهیوظبندیزمانهایشود.درنظرگرفتنروشمیشبکهتنظیفعل

مطرحشدهتاکنوناست.هایبندیاززمانشتریبتمیالگور

صورترابهفیاوّل،وظای.روشاکتشافکندیاستفادهماکتشافیروشدوازکهاندارائهدادهکاریراه]10[2013سووهمکارانشدرسال

اوّلاستوهزدهدیمصیپاراتوتخصسازینهیبرمفهومبهیمبتنیمجازنیماشنتریصرفهبهمقرونبهاپوی یهانهی.روشدوممکمّلروش

یهابرنامهنهمچنیواندشدهدیتولتصادفیصورتبزرگکهبههایگرافیبابررستمیالگورنی.ادهدیراکاهشمیضرورریغفیبهوظامربوط






292 | P a g e 

 

 

نقضیبرامهیودرنظرگرفتنجریسازنهیبههایروشگریازدتوانیمتمیالگورنیبهبودعملکردابرای.اندقرارگرفتهیابیموردارزیکاربرد

.نموداستفادهدهندهارائه– کننده-قراردادمصرف

کهاندپروژهارائهدادهتیریمدتمیاصالحشدهبااستفادهازالگوریبندتیبرمهلتاولویمبتنبندیروشزمانکی]11[2013درسالپاتل

شدهاست.شنهادیکاربرانپیکارهایمهلتبراتیمحدودف،یمؤثّرتروظایاجرابرایآندر

بادرنظرگرفتنحدّاقلزماناجراوبااستفادهازفیوظابندی،زمان]12[2012وهمکارانشدرسالویدرپژوهشصورتگرفتهتوسّطگ

فیوظاینظرگرفتهشدهکهتمامدرینگاشتعنوانبهفهیوظبندیپژوهش،زماننیاجتماعذرّاتصورتگرفتهاست.دراسازینهیبهتمیالگور

استیامقداردادهیدرنظرگرفتهشدهکهنشاندهندهیهرگره،وزنی.براکندینگاشتمG (V, Eگرافکاملبدوندور)کیرابهودموج

کیاستکهیاطّالعاتزانیمیاستکهنشاندهندهیوزنیدارازینالیهرگردد،یگرهخاصاجرامکییبرروفهیوظکییلهوسیکهبه

وظافهیوظ با ارتباط اگریدفیدر آن با پارامترهاجادیمرتبط بررسیشدهاست. ایمورد همچنتم،یالگورنیدر و انتقال پردازش، نیزمان

کارآمدیپردازشابرطیوزماندرمحنهیدرکاهشهزتمیالگورنیکهادهدینشانمشیآزماجیمربوطبهپردازشوانتقالاست.نتاهاینهیهز

است.

تحق همکارانشدرسالیقاتیدرکار و الگوریمبتنکاریراه]13[2012فراد مسالهیبراکیژنتتمیبر ارائهشدهکهبندیزمانیحلّ

مانندهزیهاتیفیک دریپردازشتصادفجاینامنظّمبههایازدنبالهقیحقتنیوزماندرنظرگرفتهشدهاست.درانهیموردنظرکاربران

هاحلپراکندهنمودنراهیاست.برادیمتوازنونامتوازنمفیاستفادهشدهاست.روشموردنظردرتمامساختارهایسنّتکیژنتیهاتمیورالگ

امکانپیرجلوگیهاحلراهیناگهانییازهمگرانیپژوهشاستفادهشدهاست،بنابرانینامنظّمدرایرهایجستجوازمتغفضایدر دایشدهو

.شودیمسّریدرزمانکوتاهترمنهیجواببهدنکر

 کار پیشنهادی راه

 نمای کلّی رقابت استعماری 

الگوریتمرقابتاستعمارینما جمعیتکیالگوریتمباشودمیمشاهدهشکلایندرکهطورنشاندادهشدهاست.همان1درشکلیکلّی

زینتمیالگورنیشود.اسیاستجذبورقابتامپریالیستیتکرارمییدورهیکدروشدهشروعاوّلیههایامپراطوریجادیتصادفیوایاوّلیه

ازی.بخششوندیکشورمحسوبمکیهاازآنکیکههرکندمیکارآغازبهیتصادفیهیاوّلتیجمعیباتعدادیتکاملیهاتمیالگورریسادمانن

مستعمرهعنوانبهزینتیجمعیاعضاری.ساشوندیاستعمارگرانتخابمعنوانبهکیژنتتمیهادرالگورهماننخبهایتیعناصردرجمعنیبهتر

خودجذبسویخواهدشدبهانیکهدرادامهبروشیباراهاکهدارندمستعمرهیقدرتزانی.استعمارگرانبراساسمشوندمیگرفتهنظردر

قدرتفیباتعریوابستگنای.استهاآن؛استعمارگرومستعمرهیدهندهلیتشکهایوابستهبهقدرتبخشی.قدرتکلّهرامپراطورکنندیم

.شودیآننشاندادهمهایقدرتمستعمرهنیانگیازمدرصدیواستعمارگرکشورقدرتمجموعصورتبهیراطورامپ
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موفّقیکهنتوانستهباشنددررقابتاستعمارهای.آندستهازامپراطورشودیهاآغازمآننیبیرقابتاستعماره،یاوّلیهایامپراطورجادیباا

نهمچنیوهابهقدرتآندرجذبمستعمرهیامپراطورکییبقانیبنابراشوند،یازدوررقابتحذفمندیفزایبرقدرتخودبایعملکردهو

امپراطور بر جریبستگبیرقیهایتسلّط در امپراطورجتدریبهیاستعماریهارقابتانیدارد. ودایپشافزایتربزرگیهایقدرت کرده

خودراهایمستعمرهشرفتیپطیشرادبایناچارقدرتخودبهشیافزایبراهایامپراطوررونی.ازاشوندمینابودکمکمترفیضعیهایامپراطور

یشدهوازچگونگستهیبشرنگریخیتکاملتارریازسریناپذکیبهاستعماربهعنوانبخشتفکتمیالگورنایدرخالصهطوربهفراهمکنند.زین

برکشورهایاثرگذار نیآن و ومستعمره تارزیاستعمارگر الهامخ،یکلّ عنوانمنبع زمتمیالگورکیبه نودر و تکاملینهیکارا یمحاسبات

استفادهشدهاست.

 نمای کلّی الگوریتم ژنتیک 

بهتریهاکروموزومبیازترکعتیاست.درطبعتیالهامگرفتهشدهازطبیدهیباایتصادفیجستجویهاتمیازالگوریکیکیژنتتمیالگور

پدآیمیوجودبهیبهتریهانسل البته بعضییهامواقع،جهشیبرخدآییمشی. مازکروموزومیدر رخ بعددهدیها نسل بهبود باعث یو

است.رزیصورتبهکیژنتتمی.مواردموردبحثدرالگورکندمیحلرامسائلکار،راهنیبااستفادهازاکیژنتتمیالگور.شودیم

کروموزومصورت¬مسالهبهیهاجوابدی(تولالف

ی(تابعبرازندگب

هیاوّلتیجمعدی(تولپ

انتخابی(عملگرهات

مثلدی(عملگرتولث
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هاازجوابکی.هرشودیگفتهمهیاوّلتیکهبهآنجمعشودیمدیمسالهتولیبرایصورتتصادفبههیابتداچندجواباوّلکیژنتتمیدرالگور

گریکدیمنتخببایهاکروموزومک،یژنتتمیالگوریبهتربااستفادهازعملگرهایها.پسازانتخابکروموزومشودیمدهیکروموزومنامکیزنی

جادیهااوجهشدرکروموزومبیکهپسازترکیدیجدتیباجمعیکنونتیجمعزینانی.درپاشودیهااعمالمشدهوجهشدرآنبیترک

.شودیشدهادغامم

گونهاستکههرفرددربرابرنیوبهایتصادفهیاوّلتیجمعکییداراتمیالگورنیسادهوقابلدرکاست.اکیژنتتمیروشعملکردالگور

زشیآممافرادباهنی.بهترشوندیکنارگذاشتهمیومابقمانندیمیباقانیدرپاهانیوبهترردیگیقرارمشیهاموردآزماازدادهیامجموعه

سازیمدلکیک،یژنتتمی.الگورشودیملیمتماترقیدقیهافرمولجادیبهسمتاتمیالگورنیها،انسلادیتعدادزنیکردهوباگذشتزمانازب

مالگویعنوانبهیکیاستکهازتکاملژنتیسینوبرنامهکردیبارو یورودیتعدادیحلشوددارادیکهبایا.مسالهکندیحلّمسالهاستفاده

.چنانچهشرطتوقّفمسالهرندگییقرارمیموردبررسابیکهتوسّطتابعارزشوندیملتبدیهاحلبهراهیتکاملندیفرآکیاستکهدرطول

گفتهشدهکهومکهبهآنکروموزشودیدادهمشیازپارامترهانماستیلکیمساله،بایحلبراراهکی.ابدییخاتمهمتمیفراهمشودالگور

.رندیمورداستفادهقرارگتوانندیمزینگریدیاهالبتهانواعساختماندادهشود؛یهانشاندادهمرشتهازدادهکیصورتعموماًبه

نسلنیدومیشدهودرگامبعدیابارزیها.درطولهرنسل،مشخّصهشودیمدینسلاوّلتولجادیایبراتصادفیصورتبهیژگیدرابتداچندو

اینهگوبهشودیجفتوالدانتخابمکیهرفرددرجامعه،ی.برادهدیرخمیکیژنتیانتخابوعملگرهایندهایکهبااعمالفرآشودیمدیتول

شانسانتخابداشتهباشند.زینهانتریفیضعیعناصروحتّنیکهبهتر

یبعدیمرحله.استفرزندآمدنوجوداحتمالبهیاستونشاندهنده۱و6.0نیوجودداردکهبیعدداحتمالکیک،یژنتتمیدرالگور

اندکوثابتدرنظرگرفتهشدهومعموالًمقدارحدوداًرییاحتمالتغکیآنیبراکیژنتتمیبودهکهدرالگوردیفرزندانجدرییمربوطبهتغ

شودیهامکروموزومدینسلجدجادیباعثاندیفرآنی.اابندییجهشمیطورتصادففرزندبهیهااحتمال،کروموزومنیایهیدارد.برپا01.0

عبارتنداز:کیژنتتمیالگوریخاتمهطی.شراشودینسلبعدهمتکرارمیبراندیفرآنیمتفاوتاست.ایکهبانسلقبل

شدهباشند.دیهاتولازنسلیالف(تعدادثابت

رابرآوردهکند.اریشودکهحدّاقلمقدارمربوطبهمعدیتولیب(فرزند

حاصلنشود.یبهتریجهینتچیج(ه

 شرح روش پیشنهادی 

فهیوظnصی.درواقع،هدفتخصشودیحلمکیوژنتیرقابتاستعمارتمیابربااستفادهازالگورطیدرمحفیوظابندیزمانیمسالهنجایدرا

زماندپارامترهاماننیبودهوبرخmRو...و1R،2RبهمنابعnTو...و1T،2Tفیازوظاینگاشتدرست،یکهخروجایگونهمنبعاستبهmبه

سازیگامآمادهنیاوّل،بندیزمانیحلّمسالهیمنابعوجودداشتهباشد.برایرویباشندوتوازنباربهترنهیکارهاوزمانپاسخبهلیتکم

است.یرقابتاستعماریمسالهبرا

)برابرباnطولبهیبعدکییهیآراکیهرکشوریمنظوربرانی.بدشودیمدیتولتصادفیکامالًصورتبههیاوّلتیجمع،یشنهادیروشپرد

شورهرکنی.بنابراشودیهاانجاممآنیاستکهکارهاروهایینیماشیشمارهه،ی.اعداددرونآراشودی(درنظرگرفتهمیورودیتعدادکارها

عنواناجراشود.بهدیکاربا8مثالنی.درادهدمینشانراحلراهکیازیمثال2است.شکلفیوظابندیزمانیمسالهیحلبرا-راهکیانگریب

 .شوندیاجرام1Rمنبعیرو4Tو2Tکارهایمثال،
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4R 2R5R2R1R4R1R3R 

 شود یمنبع اجرا م 5 یکه رو فهیوظ 8راه حل با  کی :2 شكل



مؤثّردریشودتابراساسپارامترهادهیسنجیابیتابعارزکیهاتوسّطارزشآندبایهاحلازراهکیمناسببودنهرزانیمصیتشخیبرا

عنوانارزشاستبهنیبهتریکهداراحلّیراهحل،هرراهینهیهزایارزشیمحاسبهازپس.شوددادهنسبتحلبههرراهیارزشت،یفیک

1یبااستفادهازرابطهفهیهروظینهیهز.شودیمحاسبهمرزیصورتبهحلارزشهرراهاینهی.هزشودمیگرفتهنظردرحلراهنیترمناسب

دادهشدهاست.صیبهآنتخصiیفهیاستکهوظیحجمبارمنبعwRوفهیطولهروظlenTقابلمحاسبهاستکهدرآن،

)1()wR/len) = (TiCost (task 

.شودمیانتخابمناسبحلّراهعنوانباشدبهنهیهزنیکمتریکهدارای.کشورشودیمحاسبهم2یبااستفادهازرابطهزیهرکشورنینهیهز

)2(TotalCost(country) = ∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1 

کهییهمانکشورهاایازبهترینافراداینجمعیتimpNشده،سپسبهتعداددیکشوراوّلیهتولcountryNبرایشروعالگوریتم،بهتعداد

ازآنهایی،مستعمرهcolNکشورهابهتعدادیشود.مابقکمترینهزینهرادارندبهعنواناستعمارگرانتخابمی هابهیکهستندکههرکدام

توز برای تعلّقدارند. هراستعماردبایاستعمارگرانبینهامستعمرهعیامپراطوری قدرت با متناسب مستعمره تعدادی هراستعمارگر، گربه

اینمونه3.درشکلشوندیمتیبهاستعمارگرخودهداافتنیلتمایوبهبودجهتدرهامستعمرهبااعمالسیاستجذب،دادهشود.صیتخص

مستعمرهنشاندادهشدهاست.کییجذببررواستیازس

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

استعمارگر 3R 1R 4R 1R 2R 5R 2R 4R 

 1R 2R 3R 3R 2R 1R 2R 2R مستعمره

 3R 2R 3R 1R 2R 1R 2R 4R یجدیدمستعمره

 جذب استیس سازیمدل :3 شكل

هاباموجوددرآنریانتخابشدهومقادتصادفیصورتمربوطبهمستعمرهبههیآرایدوخانه،یشنهادیانقالبدرروشپاستیاعمالساب

دادهشدهاست.شیمستعمرهنماکییانقالبرواستیازساینمونه4.درشکلشودیمضیتعوگریکدی

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

 3R 2R 5R 4R 1R 3R 4R 3R مستعمره

یجدیدمستعمره 2R 2R 5R 4R 1R 3R 4R 5R 

 ای از عمل انقالب روی یک مستعمره  نمونه: 4شكل 

   T1                       T2                 T3              T4               T5               T6                T7               T8 
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نیهایموجودبراازدستبدهددرجریانرقابتهایامپراطورریدهندوقدرترقابتباساشیکهنتوانندقدرتخودراافزایهایامپراطوری

خودراازدستدادههایمستعمرهتر،هایضعیفخواهندرفت.بهاینمعناکهباگذشتزمان،امپراطورینیازبیجتدریصورتاستعمارگرانبه

نیاینمسالهفرضبراسازی.برایمدلشودیهاافزودهمبرقدرتآنبیترتنیوبهاکنندمیهاآنتصاحببهاقدامترهایقویوامپراطوری

ییکیاچندمستعمره،یشنهادیدرروشپنی.بنابراهاستیامپراطورنیترینامپراطوریموجوددربضعیفاستکهامپراطوریدرحالحذف،

استنیقابلذکرای.نکتهردگییهاصورتمتمامامپراطورینیها،رقابتیبانتخابشدهوبرایتصاحبآنیامپراطورنتریفیازضعضعیف

هابهاستعمارگرفتنآنیوتنهااحتمالتصاحببیشتریبراشوندنمیتصاحبامپراطوریترینانتخابشدهلزوماًتوسّطقویهایکهمستعمره

داشت.اهدخو

 سناریوی روش پیشنهادی 

مختلفدرنظرگرفتهشدهاست.ازیپردازشهایقدرتبامنابععنوانبهیمجازنیماش8وحدّاکثرفهیوظ20،یشنهادپیکارراهیبررسیبرا

یشنهادیپتمیالگورسازیهیشببرایمتلبافزاراست.ازنرمدهاجراشوددرنظرگرفتهشدیکهبایطولهرکارمتناظرباتعداددستوراتیطرف

منابعازترمناسبیرگیاستکهبابهرهیتمیالگورنه،یبهبندیزمانتمیلگورموجوداستفادهشدهاست.ایهاتمیالگورریآنباسایسهیومقا

شود.ستمیسیاتیتوانعملشیازمنابعحدّاکثراستفادهرابردهومنجربهافزانیداشتهباشدوهمچنیوزمانپاسخکمترلتکمیزمانموجود،

 آزمایش یج انت

ج،یدقّتنتاشیافزایکهبراشودیدرنظرگرفتهمفهیوظنیآخرافتنیانیزمانپاف،یوظالیزمانتکمیمحاسبهیبرایشنهادیپتمیدرالگور

یهیکلّزمانپاسخنیانگیازمزینفهیوظکیزمانپاسخیمحاسبهی.برامایبرنامهانجامدادهیباراجرا10درجینتانیانگیمیراروهالیتحل

هیاوّلتیجمعیوزمانپاسخباتعدادتکرار،اندازهلیزمانتکمبرایآمدهدستبهجیباراجرااستفادهشدهاست.نتا10یرگینیانگیبامفیوظا

وبانتایوتعدادمنابعمختلفبررس بهزمانپاسخوبوطمرجینتابترتیبه6و5شدهاست.شکلسهیمقاهاتمیالگورریحاصلازساجیشده

.دهدینشانمپیشنهادییویرادرسنارفیوظالیزمانتکم



 زمان پاسخ  نیانگیم :5 شكل
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 یفوظا لیزمان تكم :6 شكل

رانشانPSOوکیژنتتمیالگورهایزمانپاسخدرروشنیانگیمپیشنهادیویویزمانپاسخدرسنارنیانگیمنیبیسهیمقا1جدول

.داردهاروشرینسبتبهسایشنهادیروشپیجدولنشانازبرترنی.ادهدیم

 ( هثانی یلیمختلف )بر حسب م یوهایزمان پاسخ در سنار یسهیمقا :3 جدول

 PSOالگوریتمالگوریتمژنتیکروشپیشنهادی

8.9105.10233.1214سناریویپیشنهادی



وکیژنتتمیالگورهایدرروشلیزمانتکمنیانگیمپیشنهادیویویدرسنارفیوظالیزمانتکمنیانگیمنیبیسهیمقازین2جدول

PSOاستهاروشرینسبتبهسایشنهادیروشپیبرترینشاندهندهزیجدولننی.ادهدیرانشانم.

 ( هثانییلی مختلف )بر حسب م  یوهایدر سنار فیوظا لیزمان تكم  یسهیمقا :2 جدول

 PSOالگوریتمالگوریتمژنتیکروشپیشنهادی

7.31035.38926.3721سناریویپیشنهادی

 

نیشیپهایراباروشیپیشنهادیوینمودارتوازنباردرسنار7شکل.استآمدهدستبهیخوبجینتازیتوازنباردرشبکهنیدرموردبرقرا

عیتوزهانیازماشکیهریکهرویاربزانیم،یشنهادپیروشدر.داردهاروشرینسبتبهسایشنهادیروشپیکردهونشانازبرترسهیمقا

.نشدهاستعیتوزهانیماشیبارمناسبروعیتوزگر،یدهایدرروشکهیاستدرحالیمشخّصوثابتیشدهدرمحدوده
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 ی توازن بار: مقایسه7شكل 

 گیری نتیجه

زمانپاسخوتوازنبارنسبتنیانگیمف،یوظالیازلحاظزمانتکم،یشنهادیپتمیمشاهدهشدالگوریشنهادیپتمیالگورسازیهیشببجنتایدرکهطورهمان

.دهدیرانشانمیعملکردبهترPSOتمیواالگورکیژنتهایتمیبهالگور

کاریراه،یورقابتاستعمارکیژنتتمیدوالگوریبرعملگرهاهیقرارگرفتوباتکیبرابرموردبررسیمبتنهایدرشبکهفیوظابندیزمان،مقالهنیدرا

فیوظاسازیهیشبیمتلببراافزارمنابعموجودبود.ازنرمنیمتعادلباربیدرشبکهوبرقرارفیوظایآنکاهشزماناجرایارائهشدکههدفاصلیبیترک

مپرداختیهاروشریباسایشنهادپیروشازآمدهدستبهجینتایسهیبهمقاانی.درپامیپرداختیشنهادپیکارراهیوبهبررسمیمنابعاستفادهنمودصیوتخص

 داشتهاست.یشنهادیروشپبرتریازنشانآمدهدستبهیینهایجهیکهنت

 مراجع
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یابد.هرخاتمهمیeایازاعدادصحیحاستکهازیکشروعشدهوبا،دنبالهeزنجیرهافزونهبراییکعددمانند
زنجیرهافزونه،دنبالهصحیحیازآید.دستمیتربههایقبلیقبلباخودشویاجمله جملهزنجیرهازجمعجمله

بههمینخاطرکاربردزیادیدررمزنگاری،رساندنرافراهممیکندضربهایموردنیازبرایعملیاتبهتوان
کدهایتصحیحخطاوغیرهدارد.طولزنجیرهافزونهبهصورتتعداداعدادموجوددردنبالهبهجزعدداولتعریف

نمسالهدرتریشود.مهممیترباشدتعدادعملیاتدرعملتوانرسانیکمترهشودپسهرچهطولزنجیرهکوتامی
ترینزنجیرهاست.ایناستداللوجودداردکهپیداکردنکوتاهترینزنجیرهافزونهیکزنجیرهافزونهپیداکردنکوتاه

کردنزنجیرهافزونهبراییکعددوجوددارد،اماروشیهایمختلفیبرایپیدااست.روشNP-completeمساله
دستآوردنزنجیرهافزونهوجودبهطورکلیدوروشبرایبهدستآورد.بهمناسباستکهزنجیرهافزونهکوتاهرا

هایارایهشدهبراییافتنهایتصادفی.اینمقالهمروریبرروش(روش2هایکالسیکیاقطعیو(روش1دارد:
 شود.هاباهممقایسهمیدستآمدهتوسطاینروشهایبهزنجیرهافزونهداشتهوطولزنجیره



 

 کلمات کلیدی 
زنجیرهافزونه

ترینطولکوتاه

توانرسانی

رمزنگاری




 مقدمه 

هایریاضیمصریانسالقبلازمیالددرنوشته2000زنجیرهافزونهازجملهمفاهیمیاستکهقدمتبسیارزیادیدارد.اینمفهومدرحدود
یکازکهاستهاعملازایدنبالهافزونهزنجیرهیکغیررسمیزبانبهکردند..استفادهمیرسانیازآنباستانیافتشد..مصریانبرایعملتوان

د.یابمیادامهموردنظرعددبهرسیدنتاپیشیناعدادجمعوسیلهبهوشدهشروع
دهد.دراینگرافعالوهبررانشانمی14دستآوردنزنجیرهافزونهبرایعدداستکهروشبه(یکگرافارایهشده1درشکل)بهطورمثال

حاصل2وعدد1ازجمععدد3دهد.بهطورمثالعدددستآمدنهریکازاعدادزنجیرهرانیزبهوسیلهفلشنشانمیاعدادزنجیره،نحویبه

واردشدهاست.14به7شودپسدوفلشازباخودشحاصلمی7ازجمع14هستندویاعدد2و1از3هایواردهبهششودپسفلمی

است.1،2،3،6،7،14صورتبه14برایعدددستآمدهبهزنجیرهافزونه(1مطابقشکل)
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تواناینتعدادراکاهشداد.ضربنیازاستامابااستفادهاززنجیرهافزونهمیC-1بهطورمعمولیبه𝐴𝐶درمحاسبه

T
-1

6
1

 

mailto:ha.sadeghi93@gmail.com
mailto:Zahra.karimi@sku.ac.ir
mailto:gholami-m@sci.sku.ac.ir
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ضرببهصورتزیر13(بهروشمعمولیبهA.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A 14A=)14A(برایمحاسبه2بهطورمثالمطابقشکل)

نیازاست.



درتوانرسانیمعمولی(تعدادضربالزم2شکل)

بهطورمثالبهطورکلیدرزنجیرهدوعملدوبرابرکردنوجمعکردنوجودداردکهدرعملتوانرسانیمعادلمجذورکردنوضرباست.

رامحاسبه14Aمیتوانزنجیرهدستآمدناعدادیبهباتوجهبهنحوهضرب5باانجام(3مطابقشکل)(،7،1461،2،3،باتوجهبهزنجیرهباال)

شود.درضربمحاسبهمی3AمقدارAدر2Aشود.درضربدومباضربمحاسبهمی2AرادرخودشضربکردهوA.دراولینضرب،کرد

ستفادهاAدستآمدهدرمرحلهقبلدربه6Aازضرب7Aشود.درضربچهارمبرایمحاسبهمحاسبهمی6Aباضربدرخودش3Aسوم

آیددستمیبه14Aدرخودش7Aشودوضربهفتمنیزازضربمی

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

= ´

= ´

= ´

= ´

= ´

2

3 2

6 3 3

7 6

14 7 7



هاسالزمدرعملیاتتوانرسانیبااستفادهزنجیرهافزونه(:کاهشتعدادضرب3شکل)

رسانیهاموردنیازدرعملتوان.تعدادضربمیکنددنبالهصحیحیازضربهایموردنیازبرایعملیاتبهتوانرساندنرافراهمزنجیرهافزونه

شود.باتوجهبهتعریفزنجیرهافزونه،بدیهیاستهاکمترمیترباشدتعدادضربباطولزنجیرهبرابراستدرنتسجههرچهطولزنجیرهکوتاه

هایمختلفیوجوددارد.کهبرایهرعددزنجیره
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هاییافتنزنجیرهافزونهرابهدودستهتوانروشآوردنزنجیرهافزونهبراییکعددوجوددارد.بهطورکلیمیدستهایمختلفیبرایبهروش

،روشبراور،روشm-aryتوانبهروشدودویی،روشهایکالسیکمیهایتصادفیتقسیمکرد.ازجملهروشهایکالسیکوروشروش

شود.هایفراابتکاریمانندالگوریتمژنتیکبرایساختزنجیرهاستفادهمیهایتصادفیازالگوریتمشپنجره،روشدرختتواناشارهکرد.دررو

برایسه[6]هایمختلفبااقتباسازبااستفادهازروشدستآمدههایذکرشدهپرداختهوسپسزنجیرهبهدراینمقالهابتدابهتشریحروش

10322تا322(وتماماعدادبزرگاز3و322تاعدد102(اعدادفردتصادفینسبتابزرگاز1024،2تا24ز(تماماعدادکوچکا1اعداددسته

باهممقایسهشدهاست.

 زنجیره افزونه

 توانبهصورتزیرتعریفکرد:زنجیرهافزونهرابهطوررسمیمی

𝑘 هروبرای0v 1=بهطوریکهدرآناستn ….,v2,v1,v0vیکزنجیرهافزونه،دنبالهازاعداد ≤ 𝑗<i:داریم𝑉𝑖 = 𝑉𝑗 + 𝑉𝑘.

مثالتوانزنجیرهعددمیباتوجهبهتعریف،بدیهیاستکهبرایهر دو1،2،4،8،12،14و1،2،3،5،7،14هایمختلفپیداکرد.بهطور

هستند.14متفاوتبرایعددزنجیره

وغیرهدارد،اماامروزهصرفیادیزیهاکاربردزنجیرهافزونه اینکاربردها،دررمزنگاری،کدهایتصحیحخطا بهطورمستقلرشدنظراز

ره،یطولزنجنیترکوتاهافتنیبهتوانیموردوجوددارد.ازآنجملهمنیدرایادیزیهاهنوزچالشد،ایقدمتزرغموعلیاستکردهزیادی

.مختلفآناشارهکردیکاربردهایکارابراتمیوارائهالگورهافزونرهیزنجنیترمحاسباتکوتاهیدگیچیپلیتحل

جیرهافزونهاستفادهرسانیاعداداززنبااینوجودهنوزماهیتاصلیاینمفهومبهطورکاملموردتوجهقرارنگرفت.درواقعبیشتربرایتوان

اعداددیگرجمعمیمی رسانی،متناظربامجذورکردنوشوند،کهدرعملتوانشود،چوندرزنجیرهافزونهمعموالیااعدادباخودشانیابا

رسانیفاهیمعالوهبرتوانکاهنده،زنجیرهافزونهلوکاسوغیرهوجودداردکهاینم-ضربتوانیاست.امامفاهیمجدیدیمانندزنجیرهافزونه

توانازعملتفریقنیزاستفادهکردودرزنجیرهلوکاسزمانیکاهندهعالوهبرعملجمع،می-کاربردهایدیگرینیزدارند.درزنجیرهافزونه

مفهومایناستکههردوبرپایههانیزدرزنجیرهموجودباشد.نکتهمهموحائزاهمیتدرایندوباشیمکهتفاضلآنمجازبهجمعدوعددمی

ها،نیازبهزنجیرهافزونههستندکهنشانگراهمیتزنجیرهافزونهاستودیگرنکتهمهمایناستکهبهدلیلوجودعملتفریقدراینزنجیره

کند.تعریفمعکوسعملهستیمکهکاریهزینهبراستکهاهمیتزنجیرهافزونهرادوچندانمی

ترترینفاکتورهایهرزنجیره،طولآناست.درعملتوانرسانی،تعدادعملیاتباطولزنجیرهبرابراست.هرچهطولزنجیرهکوتاههمیکیازم

-NPایناستداللوجودداردکهپیداکردنکوتاهترینزنجیرهافزونهیکمسالهرسانیکمتراست.باشد،تعدادعملیاتالزمدرعملیاتتوان

completeترینطولزنجیرهبرایهرعددماننداست.کوتاهnراباl(n)دهند.ازآنجاییکهپیداکردن،نشانمیl(n)برایهرعددکاری

ترینآنهاازنظرطولراانتخابکرد.هایمختلفبراییکعددراتولیدوبهینهتوانزنجیرههایمختلفمیدشواراست،بااستفادهازالگوریتم

هایکالسیک(روش1توانآنهارابهدودستهکلیتقسیمکرد:هایزیادیبرایبدستآوردنزنجیرهافزونهوجودداردولیبهطورکلیمیروش

هایفراابتکاری.(روشهایتصادفیبااستفادهارالگوریتم2یاقطعیو

 های کالسیکروش

یعنیروشهاییکهبراساسنمایشعدددرمبنایهایدودویی)یکرابهدودستهروشتوانروشهایکالسمی(،4بهطورکلیمطابقشکل)

تقسیمکرد:هایغیردودوییوروشباشند(میدو
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 [6](دستهبندیروشهایکالسیکاقتباساز4شکلشماره)

 درادامهبهتوضیحروشهایکالسیکپرداختهمیشود.

 روش دودویی 

سالقبلازمیالددرنوشتههایریاضیهندیافت200روشباینریقدیمیترینروشبدستآوردنزنجیرهافزونهاست.اینروشدرحدود

 شد.

قیقامبادراینروشبراینوشتنزنجیرهافزونهیکعدد،ابتداآنعددرابهمبنایعدددومیبریم.اولینعددرانادیدهمیگیریم،بهازایار

M)جمعکردنعددباخودش(و2نشاندهندعملضربدرSنیزقرارمیدهیم.Mقرارمیدهیم.سپسبهازایارقامغیرصفرSمانده

 زنجیرهرامیسازیم. MیاSنشاندهندهعملجمعباعددیکاست.ازعددیکشروعکردهومتناسببا

شدهاست،باصرفنظرازاولینیک،زنجیره(نشانداده5طورکهدرشکل)است.همان1110ییدودویشنمایدارا14بهطورمثالعدد

SMSMSآید.مطابقبااینزنجیرهوبادستوردوبرابرکردن،جمعبایک،دوبرابرکردن،جمعبایکودستمیمتناظربااعدادباقیماندهبه

 آید:دستمیبهدوبرابرکردن،ازعددیکشروعوزنجیرهزیر


 بهروشدودویی14(شیوهساختنزنجیرهافزونهعدد5شکل)

 m-aryروش 

،درهرمبنایدلخواهمحاسبهکردوزنجیره2توانعددرابهجایمبناییعنیدراینروشمیاینروشدرواقعحالتکلیروشباینریاست.

رقمنمایشعدددرمحاسبهمیکنیم.اولینmبرایبدستآوردنزنجیرهافزونهیکعددبهاینروش،ابتداعددرادرمبنایدستآورد.رابه

ازاولینزنجیرهراقرارمیدهیم.راi M،عبارتiوبهازایارقامغیرصفرمانندmSباقیماندهنادیدهمیگیریم.بهازایتمامیارقامراmمبنی

اینزنجیرهممکناستمطابقتعریفاست.iنشاندهندهجمعباعددiMوmیعنیضربدرmSکهنادیدهگرفتهشدشروعمیکنیم.رقمی

.کنیمزنجیرهافزونهنباشد،پسمطابقمراحلزیرآنراتکمیلمی
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در2و1باشد،پسعددهایمی2شروعشدهوعددبعدیناگزیرعدد1هایافزونهبابهابتدایزنجیره:همهزنجیره2و1افزودنعددهای(1

شود،شروعمیmزنجیرهبااولینرقمموجوددرنمایشعددموردنظردرمبنایm-aryیچوندرروشابتدایهرزنجیرهقراردارد.ازطرف

فهشود.بهابتدایآناضا2و1پسدرصورتلزومبایدعددهای

عادرزنجیرهقراردارندکنیمزیرابرخیازایناعدادقطبهزنجیره:اعدادکمترازمبنارابهزنجیرهاضافهمیm(افزودناعدادکمتراز2

کنیم،اگربیشترازعدداولبودویاایناختالفدراعداد(دوبرابرکردناعدادزنجیرهدرصورتلزوم:فاصلههردوعددزنجیرهرامحاسبهمی3

وعدد،دراعدادقبلیباشد.کنیمکهاختالفایندکنیمواینعملراتازمانیتکرارمیقبلیزنجیرهنبود،آنرادردوضربمی

اینمشکل،درمواردیکهعددیدرایجادمشکلمی3انجامعملقسمت7:درمبنای7(اصالحمواردخاصدرمبنای4 7کند،برایحل

نماییم.میدهیموسپسآنرابادوبرابرعدداولجمعشود،برایجبراناختالفآن،دوبارعملدوبرابرکردنراانجاممیضربمی

ممکناستاضافهباشند،بههمینخاطراختالفتماماعدادمتوالیدنبالهرامحاسبهکرده2(حذفموارداضافه:اعداداضافهکردهدرمرحله5

.نماییمودرصورتیکهایناختالفبااعدادافزودهبرابرنباشد،آنعددراحذفمی

    d.m=2صورتیکهروشبراورزحالتخاصیازاینروشاستبه

(ابتدابایدعدددر6مطابقشکلشماره)=4mبرایm-aryبهروش219بهطورمثالبرایبهدستآوردنزنجیرهافزونهبرایعدد
متناظرباارقامباقی3M4S2M4S1M4Sاستکهبارهاکردناولینرقمزنجیره4درمبنای219نمایشعدد3123محاسبهشود.4مبنای

به میمانده عدددست از در3آید. ضرب دستور با با4و جمع در1، ضرب با4، جمع در2، ضرب با4، جمع زنجیره3و
آید.دستمیبه1،2،3،6،12،13،26،52،54،108،216،219آیدکهباتکمیلآنزنجیرهدستمیبه3،12،13،52،54،216،219





m-ary(بهدستآوردنزنجیرهافزونهبهروش6شکل)

کداماست؟mترینسوالدراینروشایناستکهبهترینآورد،مهمدستهایمختلفبهmتوانبرایرامیm-aryازآنجاییکهروش

محاسبهشد.اینکاربررویسهدستهاعدادکوچک10تا2هایازmبرایm-aryهایتولیدشدهبهوسیلهبرایپاسخبهاینسوالزنجیره

 انجامشد.1322تا322واعدادبزرگاز322تا102،اعدادنسبتابزرگاز102تا24از
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(آمدهاست.1درسهدستهاعدادذکرشدهزنجیرهافزونهکوتاهتولیدکردهاستدرجدول)mباتوجهبهنتایج،تعداددفعاتیکههر

M ]10[24,2 ]32,210[2 ]132,232[2 
3- i2 21- i2 

2 649 35 0 0
3 101 0 0 0
4 837 502 0 0
5 85 0 0 0
6 231 13 0 0
7 81 0 0 0
8 482 79 1000 1000
9 14 0 0 0

10 21 1 0 0
کوتاهترینزنجیرهافزونهراتولیدکردهاستm(مقایسهتعداددفعاتیکههر1جدول)


بزرگ خیلی اعداد انتخاب د.

مبتنیبرکاربرد
بزرگج. خیلی اعداد انتخاب

مبتنیبرکاربرد
ب.انتخابتصادفیازاعدادنسبتا

بزرگ
الف.اعدادکوچک

کوتاهترینزنجیرهافزونهراتولیدکردهاستm(مقایسهتعداددفعاتیکههر1نمودار)

برایm-ary(میانگینطولزنجیرهتولیدشدهدرروش2دستآمده،درجدول)باتوجهبهمهمبودنطولزنجیرهافزونه،باتوجهبهنتایجبه

m.هایمختلفآوردهشدهاست

m ]10[24,2 ]32,210[2 ]132,232[2 
3- i2 21- i2 

2 13/2 44/9 1041 1060
3 14/89 49/98 849/25 894/25
4 12/92 42/01 798 798
5 15/06 49/6 871/47 871/47
6 14/15 46/18 790/4 790/73
7 15/97 53/03 922/48 922/47
8 13/29 41/48 711 711/13
9 15/48 48/86 824/27 824/26

10 15/14 47/1 789.66 789/7
m(مقایسهمیانگینطولزنجیرهافزونهتولیدشدهتوسطهر2جدول)


بزرگ خیلی اعداد انتخاب د.

مبتنیبرکاربرد
بزرگ خیلی اعداد انتخاب ج.

مبتنیبرکاربرد
اعداد از تصادفی انتخاب ب.

نسبتابزرگ
الف.اعدادکوچک

m(مقایسهمیانگینطولزنجیرهافزونهتولیدشدهتوسطهر2نمودار)
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 روش پنجره 

محاسبهمیکنیم.سپسباتوجهبهطولپنجرهدرنظرگرفته2اینروشحالتخاصیازروشبراوراست.دراینروشابتداعددرادرمبنای

محاسبهمیکنیم.اولینعددرانادیدهمیگیریم،وسپسبهازایتمام10شده،اعدادغیرصفرراجدامیکنیم.اعدادجداشدهرادرمبنای

است.بقیهمراحلمانند iنشاندهندهجمعبا MوmنشاندهندهیضربدرmSقرارمیدهیم.   iM وبهازایاعدادغیرصفرmSاداعد

m-aryاست.اگرطولپنجرهراdدرنظربگیریم،آنگاه𝑚 = 2𝑑 .

آمدهاست.219دستآمدهبرایعدد(زنجیرهبه7بهطورمثالشکل)



دستآوردنزنجیرهافزونهبهروشپنجره(به7شکل)

 

 روش عاملی

شوند.تجزیهمی13و5هایبهعامل65طورمثالعددهایاولاست.بههاوبرمنبایتجزیهبهعاملروشعاملییکروشمتفاوتبااینروش

عبارتاست65(هستند.زنجیرهافزونهنهاییبرایعدد13،12،8،4،2،1(و)5،4،2،1ترتیب)به13و5هایافزونهبرایاعدادزنجیره

تکمقدارهایدرتک5،عدد5یاولینعددیعنیطورکهمشخصاستبعدازتکرارزنجیره(است.همان65،60،40،20،10،5،4،2،1از)

.شودیافزونهعدددومضربمیزنجیره

 

   روش درخت توان

شازعددیکشروعمیکنیم.هرعددراباخودشواعدادقبلشجمعمیکنیم.تنهااعدادیرامینویسیمکهدرمراحلقبلتکراردراینرو

 (بخشیازدرختتوانآوردهشدهاست.8درشکل)نشدهباشند.ازسمتچپشروعبهتکمیلمیکنیم.
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(درختتوان8شکل)

.بهطوریکتشکیلزنجیرهمیدهندعددنعددرادردرختپیداکرده،اعدادموجوددرمسیرعددتابرایبدستآوردنزنجیرههرعدد،آ

 .1،2،3،6،9،18،27،54برابراستبا:54(زنجیرهبهدستآمدهبرایعدد9مثالدرشکل)





دستآوردنزنجیرهافزونهبهروشدرختتوان(به9شکل)

 

 روش تصادفی  -1

الگوریتم پایه بر تصادفی ژنتیک،کلونیمورچهروشهای مانند فراابتکاری اینهای در استواراست. غیره و انبوهذرات بهینهسازی ها،

 ها،طولزنجیرهرابهینهکرد.شودبااستفادهازاینالگوریتمهاسعیمیروش

الگورینوعخاصکیژنتالگوریتم مانندوراثت،جهشواصولانتخابیتکاملیشناسستیزیهاکیازتکناستکهیتکاملیهاتمیاز
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صورتاستکهتنهانیبهایعیطبهمانانتخاباینی.قانونداروکندیالگواستفادهمقیتطبایینیبشیحلجهتپراهافتنییبرانیدارو
اییهارادارندوآناتی(خصوصنیتر)مناسبنیکهبهتردهندیادامهنسلمت،یجمعکیازییهاگونه راندارندبهاتیخصوصنیکه

ازجهش،بهیوگاهشوندیمبیبهترترکیهاحلراهت،ینسلازجمعکیجادیای.براروندیمنیزمانازبیودرطجیتدر بااستفاده
اساس هکنندیمرییتغیصورت مثال طور هواپگاهچی.)به خودرو، تکامل برانشدهساختهمایاز بلکه نیاست، راتییتغکیازبهیساخت

نیبااستفادهازاکیژنتتمیشود.الگوریمفیتعریتابعبرازندگکیحلراهکیبهتربودنزانیمصیتشخی)جهش(دارد.(برایاساس

 .کندیاقدامبهحلمسائلمها،دهیا

روشهارهیزنجنیترکوتاهسئلهدرحلم با زنج،یتکاملیافزونه برازندگکیافزونه،رهیهر تابع با حلممکناستکه زنجیراه ره،یطول

 .داشودیپرهیزنجنیتابهترابندیینسبلبهنسلتکاملمهارهینجزشود.یمیابیبودنآنارزمناسب

یاجتماعیهاموجوداتدهندکهمورچهیمطالعاتنشانمنیهاست.امورچهیکلونیهابرگرفتهازمشاهداتومطالعاترومورچهیکلونتمیالگور

ازیکیاست.گریکدیوتعاملآنهابایکلونایمجموعهکیگونهخاصدرقالبکیازیادیتجمعتعدادز،یاجتماعیهستند.منظوراززندگ

 است.انهیوآشییموادغذاانیمریمسنیترکوتاهداکردنیپیچگونگژهیغذابهوافتنییهابراها،رفتارآنرفتارمورچهنیترالبج

پرندگانمدلشدهیهادستهیرفتاراجتماعیاستکهرویجمعیجستجوتمیالگورکیPSOبهاختصارای انبوهذراتیسازنهیبهتمیالگور

دستهبهنهیشکلبهرییهاوتغآنریمسیانناگهرییزمانپرندگانوتغحاکمبرپروازهمیبهمنظورکشفالگوهاتمیالگورنیاست.درابتداا

nیسطحدرفضااینقطهکیهاکهجوابآنیمسائلتوانیاستکهبااستفادهازآنمیسازنهیروشسراسرکمکیروشنیکارگرفتهشد.ا

اباشد،یمیبعد نمود.در میاتیفرض،ییفضانیچننیبرخورد ابتداکیوشودیمطرح مییسرعت نیهمچنشود،یبهآنهااختصاصداده

نظرگرفتهمآننیبیارتباطییهاکانال فضانی.سپساشودیهادر در میذرات حرکت نتاکنندیپاسخ مبناجیو بر مالککییحاصله

هستندودرگروهیباالتریستگیمالکشایکهدارای.باگذشتزمان،ذراتبهسمتذراتشودیمحاسبهمیزمانیپسازهربازهیستگیشا

ازتوانمورداستفادهقرارگرفتهشدهیکردننوعخاصدایپیانبوهذراتبرایسازنهیبهتمی.الگوررندیگیقراردارند،شتابمیکسانییارتباط

تیکهمقدارهرموقعییدهد،جایشکلمرییتغرهیدهدوسرعتبرداربهسرعتزنجیافزونهرانشانمرهیزنجکیاست.هرکدامازحروف

است.رهیهرعدددرزنحدیتولیمقدارمقدماستفادهشدهبرایهندهدربردارنشاند

 آوردن زنجیره دستهای بهمعیارهای ارزیابی روش -2

هاراهایتولیدشدهتوسطاینروشترینفاکتوردرهرزنجیرهافزونهاست.پسطولزنجیرهتراشارهشد،طولزنجیرهمهمهمانطورکهپیش

توانآنرابهعنوانتنهامعیارارزیابیزنجیرهافزونهدرترینمعیارهایارزیابیزنجیرهافزونهدرنظرگرفت.امانمیعنوانیکیازمهمتوانبهمی

تواندرنظرگرفت.معیارهایدیگریمانندکمبودنهزینهروش،ازنظرزمانومیزانحافظهاشغالی،پیچیدگیاجرایروشوغیرهرانیزمی

نطرگرفت.

گیرند.هایمختلفراموردبررسیقرارمیباتوجهبهاینمعیارها،روش

دستآمدهبهروشباینریدارایطولزیادیهستندولیاجرایآنبسیارسادهوبسیارکمهزینهاست.هایبهزنجیره

و8عددm-aryروشدرmبهترین دارند کمتری طول میانگین هم چون تولیداست. کوتاه افزونه زنجیره اعداد، بیشتر در هم

بهروشاند.زنجیرهکرده تولیدشده باسایرروشm-aryهای مقایسه بهینهدر و اینهایکالسیکطولکمتریدارند تکمیل اما هستند تر

هاکمیمشکلاست.زنجیره

تریتولیدکردتوانزنجیرههایکوتاه،میmالیدرنمایشعدددرمبنایدرروشپنجرهتصوربراینبودکهباصفردرنظرگرفتنصفرهایمتو

کهدرعملاینگونهنشد.
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است.NPهایاول،یکمسالهروشعاملیروشیپیچیدهاستزیراتجزیهعددبهعامل
عملغیرممکناست.روشدرختروشیپرهزینهاستومحاسبهزنجیرهبرایاعدادبزرگبهاینروشبسیارمشکلودر

هاتوانبهپرهزینهبودنوپیچیدگیاینروشهامیکندولیازمعایباینروشهایبهینهطولمیهایفراابتکاری،ازلحاظطولزنجیرهروش
 اشارهکرد.

 بندینتیجه و جمع  -3

هایتصادفیاست.امابراساسترازروشروکمهزینهتهایقطعیازلحاظاجراسادهتواننتیجهگرفتکهروشباتوجهبهمباحثبیانشدهمی

بهترینروش3جدول) مقایسهشدندمی(،کهدرآن وتصادفی قطعی زنجیرههای نتیجهگرفتکهطول بهتوان روشهایهای دستآمدهدر

ترهستند.فراابتکاریبهمراتببهینه

هایتصادفیوفرابتکاریمقایسهنشدهاستبلکهباتوجهبهمعیارهایبیانروشدستآمدهتوسطتمامیهایبه(طولزنجیره3درجدول)

 =8mبرایm-aryهاآوردهشدهاست.دراینجدولروشدودوییبهعنوانسادهترینروشازلحاظاجرا،روشپنجره،روششدهبهترینروش

ترینروشفراابتکاریآوردهشدهاست.جامعهشژنتیکبهعنوانسادهبهعنوانبهینهترینروشکالسیکازلحاظطولزنجیرهتولیدیورو

و322تاعدد102(اعدادفردتصادفینسبتابزرگاز1024،2تا24(تماماعدادکوچکاز1اعدادسهدسته[8]بااقتباسازموردبررسی

باشد.می10322تا322(وتماماعدادبزرگاز3



N binary Window GA 8-ary 
488,705 26 33 23 25

1,273,909 29 36 25 27
3,399,779 31 37 25 30
5,425,679 32 38 28 30
9,264,263 34 40 28 32

20,279,147 39 42 30 35
51,950,083 34 42 30 33

115,216,741 39 44 32 37
159,963,579 41 45 34 40
310,469,637 36 46 34 36

1,073,740,801 49 47 35 39
17,180,843,711 50 51 42 44 

17,181,535,967 49 52 42 45 
17,181,824,999 50 52 42 45 
17,181,857,663 50 52 41 45 

17,181,878,143 50 52 42 44 
17,181,921,023 51 52 42 45 
17,181,425,531 51 52 43 44 

17,181,433,703 50 52 42 44 
17,181,750,911 49 52 42 44 
17,181,793,151 50 52 42 44 
17,181,963,167 51 52 42 45 

17,182,209,983 50 52 42 45 
171,182,210,751 49 52 42 44 
17,182,215,157 48 52 42 45 

17,182,219,767 50 52 43 45 
17,182,226,303 51 52 42 44 
17,182,318,319 49 52 42 45 

−3 372 71 57 43 50 
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−3 472 91 69 54 64 
3 – 572 111 82 64 78 

3 – 672 131 94 73 90 
3 – 772 151 107 85 104 
3 – 872 171 119 97 118 
3 – 972 191 132 106 130 

3 – 1072 211 144 115 144 
3 – 1172 231 157 126 158 
3 – 1272 251 169 136 170 

− 21 1652 326 217 176 222 
− 21 1752 346 229 187 234 
− 21 1852 366 242 198 249 

− 21 1952 386 254 210 262 
− 21205 2 406 267 217 274 
− 21 2152  426 279 228 289 
− 21 2252 446 292 239 302 

(مقایثهمیانگینطولزنجیرههایافزونه3جدول)
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 fMRIکاربرد مدل های سلسله مراتبی بیزی مكانی بر داده های 

 2علی اکبر راسخی، 1فرشته سادات حسینیان قمصری 
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 چكیده

مدلسازیبیزیعالقهزیادیبهعلمشناختیجلبکردهاستوروشیانعطافپذیروقابلتفسیربرای
استفادهازدادههایتصویربرداریرزونانسمغناطیسیکاربردیارائهدادهاست.درمطالعهفرایندهایشناختیبا

مربوطبهرویدادازکنترلشناختی fMRI اینمطالعه،یکمدلسلسلهمراتبیبیزیمکانیبراییکمطالعه

کندهرادرنظرشود.یکمدلاثراتآمیختهخطیتعمیمیافتهفضاییپرابااستفادهازآزمونسیموناعمالمی

میگیریمتاوابستگیمکانیبینواکسلهایفعالشدهوپارامترهایزمانیرادرنظربگیریموباکاهشبعداز

نظرمحاسباتیبهرهمندشویم.مانشانمیدهیمکهمدلپیشنهادیقابلیتشناسایینواحیمربوطبهکارهای

 تکاذبدرمطالعهشبیهسازیمشاهدهشدهاست.بعالوه،کاهشمیزانمثب.شناختیمغزرادارد



 

 کلمات کلیدی 
مارکف: زنجیره کارلو مونت بیزی:

مغناطیسی رزونانس برداری تصویر

عملکردی



 مقدمه 

دهدیشدهاستکهبهمحققاناجازهمجیروشمهموراکیبهلیتبدیاندهیبهطورفزا(fMRI)یعملکردیسیرزونانسمغناطیربرداریتصو

هاکهممکنازمحرکیسرکیشودبهیفردخواستهمکی،ازfMRIشیآزماکیدر.]1[کنندیمحرکخاصرابررسکیازیمغزناشتیفعال

(BOLDمغز)خونوابستهبهژنیاکسزانیدرمراتییتغMRدهد،سپسدستگاهپاسخباشد،یشناختایی،حسیکارحرکتکیاملاستش

شدهشنهادیپیمتعددیآماریها.مدلدیآیبهوجودمیسهبعدfMRIیزمانیسرریتصاوجهیدرنتکند،یثبتمیرادرنقاطمختلفزمان

عملکردخاصکییبراازیموردنیهاشبکهفیکاررابهمنظورتوصکییفعالشدهدرطیدهدمناطقموضعیمحققاناجازهمهاستکهب

،اندازهیریوجود،رشددرانعطافپذنیکنند.بااییشوند،شناسایدرمغزحاصلمیشناختیندهایراکهتوسطفرآیجسمیهایژگیوایمغز

مراتبروساختایمعنادار ویزمانیهایژگیوقیدقحیتوضیکامالًکارآمدرابرایمحاسباتیمدلآمارکیهی،تهfMRIیهادادهیسلسله

]2[شناختهشدهاست(SPM)هعنواننقشهبرداریپارامتریآماریبfMRIهایاستانداردیبرایدادهکردیروکند.یهادشوارمدادهیمکان

هاییبعدآزمونمرحلهیفعالمغز،گیرد.بهمنظوربهدستآوردننقشهکارمیبهvoxel-wiseرابرایFآزمونایtآزمونریکههردومقاد

میدانهیمشکلاستفادهازنظرنیراهبرایحلانیترجیراشود.میادیییزآماریاستکهنرخخطایکلیدرآنمنجربهمشکالتعمده

برقرارنباشد.fMRIهایمیدانتصادفیگوسیناست،کهممکناستدردادهییستایروشبرمبنایپیشفرضانیا]3[تصادفیگوسیناست.

گرفتندهیگیرند.نادرادرنظرنمیاهداتبینمشییفضاایهایزمانازرابطهکییهاحداقلروشنیترجیآناستکهراگریدتیمحدودکی

لیوتحلهیتجزیبرایزیبدیجدیمدلسازکردیروکیمقالهنیا]4[.ودشیمیمهمبیارجیدرمدلمنجربهنتاییفضاایهایزمانیهمبستگی

مدلانعطافکیدهندتایهااجازهمآنرایدرکاربردهابرخوردارهستندزییبااللیازپتانسیزیبیکردهایکند.رویمیامعرفرfMRIیدادهها

ییشناسایبراریپذامکانیبهروشمحاسباترایزیبییفضایکانمدلمکی]5[هاداشتهباشند.دردادهیوزمانیمکانیهایازهمبستگریپذ

وقدرتمندقیدقیمربوطبهکارتکفردیفعالسازیها.مدلمیریگیشونددرنظرمیفعالمfMRIدریکهتوسطمحرکخارجیمغزینواح

کییزیبیالگون،یاست.عالوهبراازیدهد،موردنیلمیراتشکیعلمیمؤثر،کهمشکلاصلیربرداریتصویستیزیبهمنظورتوسعهنشانگرها

مدلوکی.هدفماارائهردیرادربربگشیآزماکییکیزیفاتیخصوصمیتواندبهطورمستقیدهدکهمیجذابراارائهمیچارچوباستنباط

T
-1

6
2
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روابطدیمدلبانایکرد.واضحاست،یبررسBOLDگنالیرادرسیکارخاصراتییتوانتغیاستکهبااستفادهازآنمیچارچوباستنباط

کرد.یازآنهاچشمپوشدیوجودداردکهنبازینیگریدرییتغیهارابهحسابآورد،امامنابعاحتمالواکسلنیبیمکان

کردنرفعالیغسازییانشاندادنفعالینهفتهبراییدودویرهایمتغ]4،6[است.یژگیونیشاملچندیکاربردیزیبیسلسلهمراتبکردیرو

ییدودویرهایمتغیمکانیبهدستآوردنوابستگیبرا]7،8[(SGLMM)ییفضاافتهیمیتعمیخطختهیاند.مدلآمشدهیهامعرفواکسل

مطالعهنیشود.چندبرایمدلسازیهمبستگیزمانیتغییراتسیگنالاستفادهمی(AR.بعالوه،مدلاتورگرسیو)تپنهاندرنظرگرفتهشدهاس

هایگرفتنوابستگیدهینادن،یبنابرا]4،9[شوند.نیزظاهرمیARدرپارامترهایزمانیمدلییهایفضااندکههمبستگینتیجهرسیدهنیبها

کندوبهتبعجادیایزمانبیازضرایبیممکناستبرآروداریسازکند،اماسادهمیلیهایزمانیشدتمحاسباتراتعدازهمبستگیییفضا

براینظمدادنبهییهمچنینازمدلاثراتآمیختهخطیفضان،یبنابرا]10[فعالمغزگردد.هیاشتباهدرناحصیاستمنجربهتشخآنممکن

پسینعیوجود،توزنیپارامترهااست.باایهایپسینبرمبنایبرآوردهاستنباطاfMRIدادههایدرکنیم.ستفادهمیاARپارامترهایمدل

(MCMC) مارکوفمونتکارلوریزنجیسازنمونهیهاکیرو،ازتکننیبزرگاست،وازلحاظتحلیلیغیرقابلدسترساست.ازااریمعموالبس

م]11[ بیترکیاستنباطیبهمنظورانجامکارهانیپسعینمونهازتوزدیتولیرابرا]12[نگیهستسیمتروپلیهاکهروشمیکنیاستفاده

انجامشود.یبهصوتموازیریگنمونهندیتافرامیکنیمیبندمیمغزراتقس،یریدرروشنمونهگعیوتسریکاهشبارمحاسباتی.براکندیم

پ عالوه،اطالعات فعالسازنیشیبه متغیدرمورد مثالمناطقسف،یبخشمکانیآگاهیرهایبهصورت عنوان رایوخاکستردیبه مغز،

 درمدلگنجاند.توانیم

 مدل سازی آماری 

بهعملکرددرفعالیت مربوط کنیم.برایاستنباطدربارهتغییرپیشنهادمیfMRIهایدراینبخش،یکمدلآماریپیشنهادیبرایتحلیلداده

س تغییرات کردن مدل برای عمومی خطی مدل یک میBOLDیگنالعصبی، استفاده واکسل هر همبستگیدر بعالوه، موقتشود. های

هارانیزنشانهایمحلیبینواکسلفضاهاینزدیکبهیکدیگروهماهنگیBOLDدریکواکسلخاص،تغییراتسیگنالBOLDهایسیگنال

بهخوبیبااستفادهازمدلفضاییBOLDرسدپاسخاندکهبنظرمیبصرینشاندادهfMRIدرمطالعه]13[ شموئلوهمکاران.]11[دهدمی

BOLDپذیربیزیرابرایتغییراتسیگنالپذیرقابلتقریباست.بنابراین،برایراحتیمحاسباتی،یکمدلفضاییمکانیتفکیکمکانیتفکیک

جوارمحلیرامحاسبهکنیم.هایهمطزمانینزدیکووابستگیمکانیدرواکسلگیریمتابهطورهمزمانوابستگیزمانیدرنقادرنظرمی

𝑦𝑣فرضکنید = (𝑦𝑣1. … . 𝑦𝑣𝑇)´یکبردارستونی𝑇 × 𝑣مشاهدهشدهازیکواکسلBOLDاستونشاندهندهسیگنالهای1 =

1.… . 𝑉درزمان𝑡،𝑡 = 1.… . 𝑇ماپاسخ]14[،باشد..درزیرBOLDرابراییکواکسلخاص 𝑣بااستفادهازرگرسیونخطیمدلمی

کنیم:

(1)𝑦𝑣 = 𝑋𝑣𝛽𝑣 + 𝐿𝑣𝜌𝑣 + 휀𝑣 ;        휀𝑣~𝑁𝑇(0, 𝜎
2𝐼𝑇),        

است𝑋𝑣که تحریک یک عملکرد از آمده دست به مقادیر شامل آن از ستون هر که است، طرح پاسخ]15،16[ماتریس تابع با که

𝑝یکبردار  ´𝛽𝑣(پیچشدارد.HRFهمودینامیک) × است.همبستگیزمانیBOLDاستومربوطبهاثرمحرکرویتغییراتسیگنال 1

𝑟کهیکبردارضرایباتورگرسیو′𝜌𝑣توسط × 𝑇یکماتریس´𝐿𝑣استمدلمیشود.1 × 𝑟کنیمفرضمیتاخیراست.ازخطاهایپیشبینی

است𝜎2𝐼𝑇صفروماتریسکواریانسبینواکسلهاTمیانگینباطول (بهطورمستقلدارایتوزیعنرمالکهبردار1در)휀𝑣 عبارتهایخطا

(𝑁𝑇(0, 𝜎
2𝐼𝑇)کهدرآن)𝐼𝑇یکماتریسهمانی𝑇 × 𝑇.انددرچارچوببیزی،پارامترهابهصورتسلسلهمراتبیاختصاصدادهشده است

هامعرفیهایمغزیدرواکسلشوند،ازجملهپیشینمکانیکهبرایبهدستآوردنوابستگیمکانیفعالیتهاتعریفمیومتناظرباپیشین

شدهاست.

𝛾𝑣فعالیتیکواکسل،یکبردارازمتغیرهایتصادفیدودوییبهمنظورشناسایی = (𝛾𝑣1, … , 𝛾𝑣𝑝)′دهدواکسلاندکهنشانمیمعرفیشده

𝑣پاسخیکدنبالهایازمحرکهایورودیاست.اگر𝛾𝑣𝑗 = امینواکسلدربرابرمحرکوازسویدیگر𝑗باشدنشاندهندهفعالبودن 1
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𝛾𝑣𝑗اگر = ازدوspike and slapدارایتوزیعپیشینآمیخته𝛽𝑣𝑗فرضمیکنیم ′𝛾𝑣𝑗غیرفعالبودناست.باداشتننشاندهنده0

است:]17[توزیعنرمال

(2)𝛽𝑣𝑗|𝛾𝑣𝑗~𝛾𝑣𝑗𝑁(0, 𝑐𝑣𝑗
2 𝜏𝑣𝑗

2 ) + (1 − 𝛾𝑣𝑗)𝑁(0, 𝜏𝑣𝑗
2 )         



,N(μکهدرآن 𝜎2)نشاندهندهتوزیعنرمالبامیانگین μوواریانس𝜎2(2است.دررابطه،)𝑐𝑣𝑗
کنیمگیریموفرضمیراثابتدرنظرمی2

𝜏𝑣𝑗
)𝒥𝒢داراییکتوزیعمعکوسگامااست2

𝑎𝜏
2
.
𝑏𝜏
2
.𝑋~𝒢(aبهصورتزیرتعریفشدهباشد،𝑋اگرتابعچگالیاحتمال]4[.( b)رادرنظر

گیریم.می

(3)𝑓(𝑥|𝑎. 𝑏) =
𝑏𝑎

𝛤(𝑎)
𝑥−𝑎−1𝑒−𝑏/𝑥 . 𝑥 > 0.              

 

𝛤(𝑎)که = ∫ 𝑦𝑎−1𝑒−𝑦
∞

0
𝑑𝑦.مقدار 𝑐𝑣𝑗

𝛽𝑣𝑗 کنیمکهنتیجهآنبرآوردغیرصفررابزرگمی2 برایفعال𝑗 استبهطوریکهمحرک 

𝑐𝑣𝑗اندبرایجلوگیریازمشکالتمحاسباتی،بایدازپیشنهادداده]17[شود.همانطورکهجورجوهمکاراندرنظرگرفتهمی𝑣 کردنواکسل
2

𝑐𝑣𝑗استفادهشودومادریافتیمکه104کمتراز
2 =  یکانتخابمعقولاست.fMRIسازیمادرمطالعاتشبیه 10

رابرایدرنظرگرفتنهمبستگیفضایی]SGLMM]7هایمجاوراست،هایواکسلآنجاکهپاسخدریکواکسلخاصاحتماالمشابهپاسخاز

فرضمیاستفادهمی 𝛾𝑗کنیم،کنیم. = (𝛾1𝑗′. … . 𝛾𝑉𝑗)′به( برنولیاست توزیع دارای 𝛾𝑣𝑗طورمستقل |𝜂𝑣𝑗  ~𝐵𝑒𝑟(𝜂𝑣𝑗)ربط تابع با )

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜂𝑣𝑗)لجستیک = 𝛼𝑣𝑗 + 𝑚´𝑣∅𝑗´که𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜂𝑣𝑗) = ln (
𝜂𝑣𝑗

1−𝜂𝑣𝑗
اطالعات𝛼𝑣𝑗و( یا تخصصی دانش ترکیب منظور به

وابستگیمکانیبینمتغیرهایدودوییبهطور´𝑗∅آناتومیکیثابتدرنظرگرفتهشدهاستوبردار یکبردارازاثراتتصادفیمکانیاست.

´𝑗∅ضداشتنضمنیبافر

∅𝑗´|𝜅𝑗~𝑁(0. (𝜅𝑗𝑀´𝑄 𝑀)
−1
). 

𝑉است،یکماتریس𝑀امینسطر𝑚´𝑣،𝑣𝑡ℎ که × 𝑞ایمکانیچندوضوحیکهمیمتشکلازبردارهایپایه تواندمنابعتغییراتمکانیرا

𝑉ها،یکماتریسمجاورتواکسل𝐴بردارهایویژهاصلیباتوجهبهاولینمقادیرویژهازماتریس𝑞شامل𝑀 هایتوضیحدهد.ستون × 𝑉

.𝑣)باعنصر 𝑠)𝑡ℎ(بهصورتزیرتعریفشده4دربرابری،)است

(4)𝐴(𝑣. 𝑠) = {
0   𝑣 = 𝑠
1   𝑣~𝑠

 .                         



.بهطور]8[درنظرگرفتهشدهاست26،یکهمسایهمجاورfMRIهایسهبعدیهمسایههستند.درتحلیلداده𝑣و𝑠 دهدنشانمی𝑣~𝑠که

تواندبهطورمعناداریابعادراکاهشدهداماهمچناناست.اینانتخابمی0.05یابرابرباتعدادمقادیرویژهبزرگتراز𝑉/2کمتراز𝑞معمول،

𝑄کند.نمودارماتریسالپالسهاراحفظمیساختارمکانیداده = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐴𝟏) − 𝐴هاتصویربردارهایپایهمکانیبراینشاندادنداده

𝑞یکبردارستونی 𝟏شودومرتبطمی × کنیمازآنهاست.مایکپیشینمزدوجبرایهموارسازیپارامتربهصورتزیرفرضمی1

(5)𝜅𝑗~𝒢 (
𝑎𝜅
2
.
𝑏𝜅
2
).                            
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𝑎𝜅(6برایجلوگیریازایجادساختارمکانیمصنوعیدرتوزیعپسین،دربرابری) = 𝑏𝜅و1 = پیشنهادشدهاست.اگرتابعچگالی4000

.𝑋~𝒢(𝑎دقیقابهصورتزیرتعریفشود،به𝑋احتمال 𝑏)کنیم.رجوعمی

(6)𝑓(𝑥|𝑎. 𝑏) =
𝑏𝑎

𝛤(𝑎)
𝑥−𝑎−1𝑒−𝑏/𝑥 . 𝑥 > 0                          

 

هامشابهاست.چنینوابستگیمکانیتوسطیکمدلاثراتآمیختهخطیهایزمانیبینواکسلهمچنینمشخصشدهاستکههمبستگی

تبدیل یک سادگی، و راحتیمحاسبات برای مانند𝜌𝑣𝑟فضاییمدلشدهاست. 𝜌𝑣𝑟را = 𝑙𝑜𝑔
1+𝜌𝑣𝑟
1−𝜌𝑣𝑟

فرضمیتشکیلمی  و کنیمدهیم

𝜌𝑣𝑟~𝑁(𝑚´𝑣𝜑𝑟 . 𝜆𝑟
فرضشدهاست𝜌𝑠.برایاثرتصادفیمکانیبرایپارامترزمانی(2

(7)𝜑𝑟|𝜔𝑟~(0. (𝜔𝑟𝑀´𝑄𝑀)
−1)                          

هستند.نهایتا،3همانمواردذکرشدهدربرابری7دررابطه𝑄و𝑀امینپارامترهایترتیبیزمانیاست،و𝑟اثرتصادفیمکانیبرای𝜑𝑟که

)𝜔𝑟~𝒢کنیمفرضمی
𝑎𝜔
2
.
𝑏𝜔
2
)،𝜆𝑟

2~𝒥𝒢(
𝑎𝜆
2
.
𝑏𝜆
2
)𝜎2~𝒥𝒢و(

𝑎𝜎
2
.
𝑏𝜎
2
هایگامایامعکوسگاماتوسطهادرتوزیع´𝑏هاو´𝑎.مقادیر(

شود.تعیینمیهاهابراینشاندادنقدرتپیشینکاربرقبلازمشاهدهداده

 استنباط پسین 

سرعتبخشیم،مغزرابهنواحیغیرهمپوشانیMCMCدهدعملیاتتکرارقابلتوجهیرادرتکراربرایکشفمحاسباتموازی،کهبهماامکانمی

رابرایتجزیهتحلیل2کنیم.سپسمدلآماریمعرفیشدهدربخشتقسیممیBrodmannهایمستطیلیسهبعدییانواحیشبکهمانند

بهدادهداده پیشنهادی ازاجرایمدل قبل برایسادگی، بریم. بهکارمی تقسیمشده واقعیهای اfMRIهای نقشه، برایbrodmannز

بااستفادهازdata-driveکنیم.بعالوه،نواحیجداگانهتقسیمشدهتوسطیکروشتقسیمبندیبندیمغزبهمناطقمجزااستفادهمیتقسیم

لتوزیعپسینبندیرابهمنظورتشکیهایترکیبیروشتقسیمشود.سپس،تابعدرستنماییوپیشینخوشهبندیعملکردیدرنظرگرفتهمی

 کنیم.برایاستنتاجمعرفیمی

𝜃𝑣باشدوپارامترهایسطحواکسلراباg=1. … . Gواکسل𝑉𝑔امینبخششاملgبخشتقسیمشودکهGفرضکنیدکهمغزبه =

(𝛽𝑣 . 𝜌𝑣  . 𝛾𝑣 . 𝜎𝑣
𝛩𝑔نشانمیدهیموپارامترهایسطحبخشرابا(2 = (𝜑. 𝜅. 𝜏2. 𝜆2 . 𝜙. 𝜔)شانمیدهیم.توزیعپسینبهوسیلهن

π(𝜃𝑣یادغامپیشینهای . 𝛩𝑔)ودرستنمایی𝐿(𝜃𝑣|𝑦𝑣) آید:اند،بهدستمی(بهصورتزیرتعریفشده9(و)8های)کهدربرابری

(8)𝜋(𝜃𝑣. 𝛩𝑔) =∏𝜋(𝜌𝑣)𝜋(𝜎𝑣
2)𝜋(𝛽𝑣|𝛾𝑣) ∏𝜋(𝛾𝑗|𝜙𝑗)𝜋(𝜙𝑗|𝜅𝑗)𝜋(𝜅𝑗)𝜋(𝜏𝑗

2)

𝜌

𝑗=1

 ∏𝜋(𝜆𝑘)𝜋(𝜑𝑘|𝜔𝑘)𝜋(𝜔𝑘)

𝑟

𝑘=1

𝑣𝑔

𝑣=1

     

و

(9)𝐿(𝜃𝑣|𝑦𝑣) = (
1

2𝜋𝜎𝑣2
)−𝑇/2 𝑒𝑥𝑝 {−

(𝑦𝑣 −𝑋𝑣𝛽𝑣 − 𝐿𝑣𝜌𝑣)
′(𝑦𝑣 −𝑋𝑣𝛽𝑣 − 𝐿𝑣𝜌𝑣)

2𝜎𝑣2
}      



هستینگبراینمونهسازیازتوزیعپسینبهمنظوربرآوردواستنباطپارامترهایمدلاستفاده-بهدلیلپیچیدهبودنپسین،گیبسومتروپلیس

عالقه پسینمورد مقادیر 𝑃(𝛾𝑣𝑗شدهاست. |𝑦)و فعالسازی نقشه 𝐸(𝛽𝑣𝑗برای |𝑦)ازمحرک ناشی اثر بزرگی رویسیگنال𝑗برای بر

BOLDبرایتغییراتواکسل𝑣هایهارامستقیمابراساسنمونهتوانآنهستند.میMCMCبرآوردکرد
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(10)�̂�(𝛾𝑣𝑗 = 1|𝑦) =
1

𝑀
∑ 𝛾

𝑣𝑗
(𝑚)

𝑀

𝑚=1

  𝑎𝑛𝑑   �̂�(𝛽𝑣𝑗|𝑦) =
1

𝑀
∑ 𝛽

𝑣𝑗
(𝑚)

𝑀

𝑚=1

.          



𝛾𝑣𝑗که
(𝑚)و𝛽𝑣𝑗

(𝑚)بهترتیبmامیننمونهبرای𝛾𝑣𝑗)و(𝛽𝑣𝑗هستند.توزیع�̂�(𝛾𝑣𝑗 = 1|𝑦)درنقشهیکراهیبرایمشاهدهبصرینواحی

(بهمحققاندیدنقدرتپاسخدرمغزبه10دربرابری)�̂�(𝛽𝑣𝑗|𝑦) کند.بهعالوه،سازیفراهممیمغزبااوج،زیاد،کموعمالبدونفعال

𝛾𝑣𝑗تانهاحتمالپسینسازیدودوییباآسساختنقشهفعالکند.محرکراپیشنهادمی = برایتشخیصcآید.مقدارآستانهبهدستمی1

�̂�(𝛾𝑣𝑗فعالیتمغزبایدمورداستفادهقرارگیرد،بهاینمعناکه،اگر = 1|𝑦) > 𝑐 واکسل،𝑣بهعنوانیکمحرک𝑗تعریفشدهاست.با

شود.بینیمی،منجربهحداقلاحتمالپیشc=0.5عیارانتخابمیانه،اینحال،تعیینآستانهفاقدتوافقبینمحققاناست.درشرایطخاص،م

سازییتطبیقیکتقریبفاکتوربیزبهیکآزموننسبتدرستنماییبرایفعالیکآستانهرابهوسیله ]4[ولیوهمکاران ]6[اسمیتوهمکاران

برایتعیینآستانه،نرخکشفکاذب]18[ایندو،کالوسوهمکاران%معناداراست.عالوهبر5درسطحc=0.8722تعریفکردندبهطوریکه

(FDR)هاوارزیابینتایحاستخراجشدهبانظرکارشناسانعلومایازآستانهسازیبرایشبکههایفعالرابهکاربردند.درعمل،ساختنقشه

سازینسسبتبهانتخابدقیقآستانهنسبتاقویهستند.هایفعالرسدکهنقشهاعصابخواهدبود.براساستجربهما،بهنظرمی



 سازی مطالعه شبیه  -5

بندیطبقههایواکسلدقت.کنیممیاستفادهسازیشبیهمطالعهازمغزفعالیتتشخیصدرپیشنهادیمدلعملکردبررسیبرایبخشایندر

رویرامدلآخردر.دهیممینشانمختلففضاییساختاربهتوجهباراپیشنهادیمدلبودنقویوگیریممیاندازهرافعالغیروفعالشده

]19[.کنیممیاجراحافظه،هایتستدرچهرهتکرارتاثیرمطالعهازشدهسازیشبیهfMRIهایداده

𝛾𝜐 𝜐کنیدفرض = توزیعازمستقلطوربهکهباشددودوییسازیفعالتصویر900…1

𝛾𝜐|𝜂𝜐~𝐵𝑒𝑟(𝜂𝜐) 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝜂𝜐)که.استشدهتولید = 𝛼𝜐 + 𝑚𝜐𝜙́  و

𝜙|𝑘~𝑁(0, (𝑘𝑀′𝑄𝑀)−1). 

 

𝛼𝜐کنیممیفرض = 𝑘و0 = سیازماتریاصلیهاژهیوبردارq=300آنیهاستونکهباشد900×300سیماترکیMوباشد0.5

.استژهیومقدارنیبزرگتر q=300نیاولبامتناظرریتصویبرا،Aمجاور،

𝑄واستMسیماترازسطرنیام 𝑚𝜐́، 𝜐نیبراعالوه = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐴1) − 𝐴.

𝜐،𝜌𝜐واکسلهربرای.باشدهاواکسلدرونزمانینقاطبینزمانیبستگیهمAR(1)کنیممیفرضچنینهم = log
1+𝜌𝜐
1−𝜌𝜐

 

.استشدهدیتولریزعیتوزاز𝜌𝜐و

𝜌𝜐~𝑁(𝑚𝜐𝜙́ , 𝜆2),    𝜑|𝜔~𝑁(0, (𝜔𝑀′𝑄𝑀)−1) 
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𝜆2شودمیفرضکه = 𝜔و0.1 = 2. 

طرحدر.میریگیمنظردرراهیثان2برابر(TR)تکرارزمانو400طولبایزماننقاطکلتعدادباطرحمرتبدادیرووبلوکومحرککی

HRFکیبامحرکعملکرد.شودیمدادهاختصاصیتصادفصورتبهمحرکداد،یروبامرتبیطراحدر.استهیثان20زمانمدت،یبلوک

 .شودیمریدرگ،𝑋𝜐یطراحسیماترجادیایبرا،ییدوتایگاماتابعکیلهیبوسشدهمدل

.استشدهدادهنشانریزشکلدردادیروبامرتبویبلوکطرحبامتناظرطرحسیماترومحرکتابع



 

               بلوکیطرح9شکلرویدادبامرتبططرح8شکل

  𝜌𝜐′ , 𝛾𝜐′  ,𝑋𝜐′رییتغگنالیسوBOLD𝑦𝜐انسیکواربانرمالعیتوزازیکلطوربه𝜎𝜐
2Λ𝜐′ کهاست𝜎𝜐

2 = ,𝑢)و1 𝜐) عنصرامΛ𝜐

کهاست′𝑋𝜐𝛽𝜐نیانگیمبااست، |𝜌|𝑢−𝜐بابرابر

𝛽𝜐 = {
3, γ𝜐 = 1
0, γ𝜐 = 0

 

γ𝜐کهواکسلیشناساییبرایواقعدربریم،میکاربهفعالناحیهتشخیصبرایراپیشنهادیمدل = 1.

همهیبرا(MCSE)کارلومونتاستانداردیخطانیبزرگترنکهیاازنانیاطمیبراتکرار100000با(MCMC)کارلومونتمارکفرهیزنج

γ𝜐نیشیپاحتماالت = .باشد0.01ازکمتر،1

طبقهفعالدستهدرواکسلکهصورتنیابهم،یآوریمبدسترانیشیپیسازفعالیهانقشه،0.8722درنیشیپاحتمالآستانهمیتنظبا

�̂�(γ𝜐اگرشودیمیبند = 1|𝑦) > مدلعملکردیریگاندازهیبرا.ردیگیمقرارفعالریغدستهدرنصورتیاریغدر.باشد  0.8722

یممحاسبهراشوند،یمفیتعرریزصورتبهکه(FPR)کاذبمثبتنرخو(TPR)یواقعمثبتنرخ،(TCR)یبندطبقهنرخ،یشنهادیپ

.میکن

𝑇𝐶𝑅 =
تعداد واکسل های درست طبقه بندی شده 

تعداد  کل واکسل ها
 

𝑇𝑃𝑅 =
تعداد واکسل های فعال که به درستی ادعا شده فعال اند

 تعداد واکسل های فعال


𝐹𝑃𝑅 =
تعداد واکسل های غیر فعال که ادعا شده فعال اند 

تعداد واکسل های غیر فعال
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یهاواکسلازیکمتعدادکیتنهاوداردیخوبعملکردفعال،یهاواکسلییشناسابهتوجهبایشنهادیپروشکهدهدیمنشان1جدول

.داردهایسازفعالصیتشخدریبهترعملکرد،یمکانیوابستگگرفتندرنظربامدلنیا.اندشناختهرفعالیغاشتباهبهطرح،دوهردر،فعال

.ابدییمکاهش%50حدودFPRمخصوصا



بدوندرنظرگرفتنوابستگیمکانی،برایپارامترهایزمانی(b)درنظرگرفتنوابستگیمکانیو(a)برای0.8722درصدطبقهبندیصحیحواکسلهاباآستانه8جدول

مدل

  (a) 

)%(بلوکیطرح)%(رویدادبامرتبطرح

91.12(91.82-96.00)92.44(90.28-96.67) TCR 

99.97(99.94-100)99.97(99.94-100)TPR
6.54(3.54-8.66)6.98(3.45-8.75)FPR

(b) 

 )%(بلوکیطرح)%(رویدادبامرتبطرح

95.78(95.12-97.50)96.33(95.89-97.6)TCR 

99.99(99.97-100)99.99(99.97-100)TPR 

3.22(1.32-4.78)3.42(1.12-5.27)FPR 

 تکراراست.10پرانتزمحدودهنرخهایمختلفبیشازمقادیرداخل



 نتیجه گیری  -6

مربوطبهرویدادتکفردی،رویکردfMRIهایمکانیازهردورگرسیونوضرایبزمانیدردادههایدراینمطالعه،بادرنظرگرفتنوابستگی

طریقشبیه ایم.از اعمالکرده بیزی متغیر انتخاب انجام برای را گستردهجدیدی برایطیف فعالیتمغز تشخیص بهبوددر ازسازی، ای

نشاندادهشد،دریافتیمکهرویکردپیشنهادیبطوربالقوهنرخمثبتکاذب1ساختارهایمختلفمکانی،مشاهدهشد.همانطورکهدرجدول

سطحموضوعرانیزمیتواندرتجزیهوتحلیلگنجانید.راکاهشمیدهد.عالوهبراین،اطالعاتقبلیازساختاروعملکردمغزبرایاستنتاج

،رویکردبیزیپیشنهادیبهبخشهایمختلفیازمغزدرمناطقمختلفیتقسیمfMRIشایانذکراستکهقبلازاجرایمدلرویدادههای

نندمناطقجداگانهتقسیمشدهتوسط،چندیندستهبندیمغزبهمناطقمجزادردسترساست،ماBrodmannمیشود.عالوهبرمناطق

برایاهدافگستردهتر،جالبخواهدبودکهاینمدلرابهمطالعاتبااستفادهازخوشهبندیعملکردی.data-driveیکروشتقسیمبندی

رتحقیقاتبسیاربعدیودfMRIگروهیگسترشداد.عالوهبراین،مااطمینانداریمکهرویکردهایبیزینشاندهندهیکجهتمهمدر

است.
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سازی صورت کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در مدل

 2، محمد مهدی رزاقیان گرمرودی 1نازیال حسن زاده

 

 کارشناسیارشدفتوگرامتریومدرسدانشگاه،دانشکدهفنیومهندسیمینودشت،مینودشت،ایران .1

برداریوهیئتعلمیدانشگاهآزادمینودشت،مینودشت،ایرانکارشناسیارشدنقشه .2




 چكیده

وسازمدل درگاندازهی انسان صورت روی اهمیتینهزمیری حائز علوم مختلف براییمهای باشد.

لوژیلیزرتوانبهاستفادهازتکنویمیمختلفیوجوددارد؛ازاینمیانهاروشیصورتانسانسازمدل
نور،اسکن،دیجیتایزر رنج رمزیدارای رقومیهاروشهای فتوگرامتری و تصاویر از استفاده برمبنای ی

ازهاروشاستریو، استفاده پرتوهایهاروشیافتهنورساختاری از استفاده اشارهXی فروسرخ واشعه

این[2]کرد جملهینهدرزمیبعدسهیهامدل. از دارند کاربرد متعددی پزشکی،کاربردهاهای ی

کامپیوتری،یمیشنان تلههانظارتسازی برگزاری ویدیویی، مواردهاکنفرانسی و مجازی واقعیت ،

بعدیکامپیوتریازهاتولیدمدلسهنیازهمهاینکاربردهایامنیتیوتحقیقاتتاریخیاست.شناسایی
است انسان روش.صورت برخی به تحقیق این مدلدر وهای کرده بررسی پرداخته، صورت سازی

گیریخواهیمکرد.یجهنت

 

 کلمات کلیدی 
سازی،صورتفتوگرامتری،مدل

 

 مقدمه 

سازییمیشنان،گرافیککامپیوتری،اهدافشناساییوامنیتی،165هایپزشکی،واقعیتمجازیینهزمیرقومیصورتانساندربعدسهتهیهمدل

باشد.یکیمهاییاستفادهازتکنولوژیلیزرتهیهچنینمدلمنظوربهینروشترمتداول کاربرددارد.یشناسباستانیویژهسینماییوهاجلوهو

دیگ مناسب دوربینروش توسط و مختلف دید زاویه چندین از که است تصویر چندین از استفاده برداشتهر استاندارد نتایج.اندشدههای

هایبرایتعییننقاطمتناظردراینزمینه،روشتوجهیمناسباست.قابلهایفتوگرامتریاست،درحدازاینروشکهدارایپایهآمدهدستبه

شود.یمکهدرشاخهصنعتبیشترازآناستفاده[1]یاستبندمثلثواستفادهازنورکدداربرمبنای[3]166اجسمنتمتعددینظیرباندل

.[4]باشدیمبرمبنایآناتومیصورتانسان167یهچندالهایقراردادنتغییرشکلمورداستفادهیکروشدیگربرایبازسازیصورتانسانروش

برایبازسازیدقیقومتریکشکل  یزهایآماریوتغییرشکلصورتاست.آنالهایمتعددینظیرانتقالبافت،ینهزماستفادهازاینروشدر

تغییرات و نیزسهصورتبهیجادشدهدرآناصورت الگوهایهاروشبعدی عارضهیدیگریمثل یابیبهروشکمترین168تشخیص تناظر و

 
165 . Virtual reality 

166 . Bundle adjustment 

167.Multi layer deformation 

168 . Feature detection 

5.Least squares matching  

T
-1

6
4
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هاییکتکنهایپالستیککاربردفراوانداشتهباشد.نکتهحائزاهمیتدراینزمینهایناستکهتوانددرجراحییمداردکهوجود169مربعات

هاویریگاندازهباالدردقتبهیابیدستتواندیمیسازمدلمثالهدفماازعنوانبهبستهبهکاربردموردنظرمتفاوتخواهندبود.مورداستفاده

ظیریادرمواردین؛وسازیباشدیمیشنانیرینظیرگاندازهیصورتبدونمقاصدبعدسهتهیهمدلصرفاًتواندیماتوماسیونپروسهبودهیااینکه

بودنمدلحائزاهمیتاست.درانتخابیکروشمناسب هاجنبهواقعییناهایامنیتیکهتنهاتشخیصمطرحاستکهدرییشناساموارد

 ضروریاست.هاروشهایعمومیاینبرایتهیهمدلازصورتانسانبستهبهکاربردآشناییباویژگی

 تاریخچه

است،درابتدااهدافپزشکیداشتهوبیشترازهرعضودیگربدنموردمطالعهشدهانجامانسانمطالعاتفتوگرامتریکیکهرویصورت

هایصورتهایجراحیینهزمدرالخصوصیعلیروزمرهوگستردهآنکاربردهایبرایدارادامهوداردامنهیاندازهاچشماستوهنوزقرارگرفته

هایبازسازیویجراحیازدرموردنهاییطراحکمکومساعدتبهباهدفگیریبررویصورتبیشتراندازهوفکوآروارهوجوددارد.امروزه

و یاضربهیبآسیهاآروارهتغییرشکلمثلجمجمه تصادف اثر در اندازهمورداستفادهدیده براین عالوه روگیریقرارمیگیرد. یصورتبر

و170هابرگشتمربوطبهتغییرشکلصورتوحتیآشکارسازیهاییجراحهابعدازانجامیشرفتپونظارتکردنتغییراتمنظوربهتواندیم

واقعیوکامالًهایکامپیوترییانجامشود.دراینزمینهخروجیپزشکدندانهایمربوطبهینهزمدرالخصوصیعلیکوچکهاتورممشاهده

یبررویریگاندازهاست.شدهدادهیمونمایشوحتهامواردینظیرلبوچشموابرویازاستکهدرآنموردنواضحبراینشاندادنبهبیمار

استکهباتوجهبههزینهباالیتجهیزاتفتوگرامتریشدهانجام1971درسالBrooke & Beardصورتبرایمقاصدارتودنسیتوسط

بسیارا ازسیستم مزبور پالترشاملیکجفتاسادهیجادکنندگانسیستم سیستم ویک دوربینساده ازیک استفادهکردندکهمتشکل ی

یریصورتگاندازهیوقابلبعدسهیازمدلموردنیهاپردازشسازند.بعدازانجامیمبودکهامکانعکسبرداریرافراهمMultiplexپروژکتور

گرفتوتوسطیکاپراتوریمهایکنوعقابلحملازاینسیستمتهیهشدکهدرجلویصورتبیمارقرارترموجودتهیهشد.بعدازطریقپال

 ,Grünتوسط1989دیجیتالبررویصورتانساندرسالکامالًهایگیریهابرایاندازهیشآزماشد.اولینیمیبردارعکسدستیصورتبه

Baltsaviasنیز،Deacon1991ودیگراندرسال،Banda1991ودیگراندرسال،Urqhart, Siebert؛کهانجامشد1993سالدر

ای،یمختلفمثلخطوطقائم،الگوهاینقطههاروشبههاآنکردند.همگییمیاستفادهبردارعکسهمگیازدویاچهاردوربیندیجیتالبرای

هایمیزانیمنحنهایمتعددینظیریخروجنیزهاآنیهاییبرایبافتصورتاستفادهکردند.سیستمهاقالبشبکهمربعیونقاطتصادفیاز

 هایاستریورویصفحهنمایشداشت.یپوششیوجفتهامدلروشندار،یهساهایسیمیدندان،اشکالهایپرسپکتیوازفریمیهنماو

یپزشکیمورداستفادهقرارگرفتند،کاربردهایاتوماتیکصورتانسانبرایمقاصدوسازمدلشودنخستینباریمکهمشاهدهطورهمان

یهاجلوهسازیویمیشنانهایگستردهدیگرینظیرواقعیتمجازی،گرافیککامپیوتری،اهدافشناساییوامنیتی،یاخیرکاربردهاسالامادر

یازصورتوسربعدسهیهامدلاست.ازلحاظتاریخیتحقیقاتدرزمینهتهیهقرارگرفتهیهمبرایآنمدنظرشناسباستانویژهسینماییو

هایهاروشیصورتانساندراینکاربردسازمدلجدیآغازشدهاست.برایصورتبه1980وسایراعضایبدنبرایمقاصدانیمیشنیدردهه

هایبازخوردیهایگچیوخمیریومدلیپارامتریک،مدلهامدلتوانبهاستقراریمهاآنینترمهمکهازقرارگرفتندمتعددیمورداستفاده

 وروشمستقیمرقومیکردناشارهکرد.شدهپراکندههاییابیدادهدرونهایفتوگرامتریبرمبنایتصاویر،روشتغییرشکل،روش
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 انجام شده در حوزه پزشكی به وسیله فتوگرامتری های بررسی برخی از کار

یرمستقیمباپزشکیارتباطدارندپرداختهغصورتدراینقسمتبهشکلاجمالیبهبررسیکارهایانجامشدهبرایمدلسازیصورتکهبه

شود.هااشارهمیشدهاستکهدرادامهبهآن

 تصویری  چند استفاده از فتوگرامتری با انسان ی چهرهسازمدل

انسانهاروش انیمیشن،بندطبقهتوانندنیازهایمختلفمیبراساسهستندیمختلفکهقادربهبازسازیصورت یشوند.برایاهداف

دوگروه.استیازموردنپزشکیکاربردهایبرایباالدقتمقابل،دریتصاویرواقعیضروریاست.هاجنبهواقعیتمجازیوکنفرانسازراهدور،

هاییکتکنشوند:اولیاستفادهازرقومیسازفاصلهودومیبااستفادهازتصاویر.تابهامروز،مشهورترینیماصلینیزبراساسمنبعدادهمتمایز

نیازاشند،بمیداراینویزمعموالًدادهوهستندیمتقگراناسکنرها.اینCyberwareباشد،برایمثالاسکنرسریریلیزراسکنمیگاندازه

متشکلازمعموالًکهنورمحدودهرقومیسازساختارتوسطکهاستایندیگرحل.راهرجیسترکردندستیهستندگاهیودستبالمسبه

اسکنرهایبامقایسهدرارزاننسبتاتجهیزاتباچهرهبازسازیبرایتواندمی.شودمیاست،ارائهCCDدوربینچندیایکونواریپروژکتوریک

30تاثانیهچندازهاآندادهاخذزمانیمحدودهامااست،بخشیترضاساکناشیاءبرایسیستمدوهرقرارگیرد.دقتمورداستفادهلیزری

شیرویبارایجادباعثتنها.نهبماندثابتباقییریگاندازهطولدربایدفردیکبنابراین،؛استیریگاندازهبرایسطحابعاداساسبرثانیه،

ناخودآگاهطوربهکمیفرداست،کوتاهاخذزمانکهزمانیحتییقت،درحقنباشد.مستحکمیریگاندازهنتایجشودمیباعثهمچنینشده،

نوعبهتوجهباتوانیمراهاآن.دادهمرجعوجودداردعنوانبهیصورتبااستفادهازتصاویرسازمدلبرایمختلفیهایرویکرد.کندمیحرکت

طوربهتصویریکهچندیاویویدئوییهاسکانستصاویر،ازیامجموعهمتعامد،عکسدوعکس،متمایزکرد:تکشدهاستفادهتصویریهاداده

یازصورتشروعشد.بابعدسهکاملمدلیکتولیدبرایتکعکسیکپارامتریازصورتبهچهرهیسازمدلهای.روشانداخذشدههمزمان

ساختهیبندطبقههایالگوهایروشاعمالباصورتمدلصورت،یبعدسههایاسکنازبزرگدادهمجموعهیکازآماریاطالعاتازاستفاده

شدهکماست.یبازسازحالدقتشکلینباایواقعیهستند،مؤثرطوربهنتایج.شودمی

راهحلفتوگرامترییکیجه.درنتباشدمیاتوماتیکسیستمیکباالنیازبهدقتباوسریعنسبتاًصورتبهصورتانسانیریگاندازهایبر

هماهنگبرایبدستآوردنتصاویرهمزمانازصورتانسانوبافتتصادفیمصنوعیکهرویصورتبرایCCDدوربین.پنجشودانتخابمی

یمختلف،هاجهتصورتازازتصاویریاخذ:استمرحلهپنجشاملشود.پردازششدهبکارگرفتهمیبینییشپیریگاندازهافزایشاستحکام

یکتولیدوهاآنیبعدسهمختصاتمحاسبهتصاویر،درمتناظرنقاطازمتراکمایمجموعهادایجداخلی،پارامترهایودوربینموقعیتتعیین

.سطحمدل

یریحوادثگاندازهیریازصورتانسانبادقتباالوامکانگاندازهکهاجازهباشدمزایایاینروشکسبدادهمرجعدربخشیازثانیهمی

توانددریککامپیوترخانگینرمالاجراگرددویافتهمیتوسعهافزارنرمدهد.مزیتدیگرروشماایناستکهدینامیکمانندسخنرانیرامی

راکاهشدهد.افزارسختهایینههز

زیراست:شرحروشانجامکاربه

 آوردن داده و کالیبراسیون  به دست .1

اندمرتبشده شیهمگرادرمقابلصورتبهکهCCDدوربین5شامل.دهدمینشانراتصویراخذهایسیستمچینشنحوه1شکل

هابهفریمگرابرتواندازدوجهترویصورتتصویرشود.دوربینیمباشد.زمانیکهدقتباالموردنیازاست،بافتدرقالبالگویتصادفیمی

آیند.تصویرمیبهدستبیتquantisation8پیکسلبا576در768دوربیندررزولوشن5وتوسطاندشدهسازتصاویرندمتصلکهرقومی
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آید.برایاجرایبصریمیبهدستقراردادهشده، شیرنگیازصورتبدونطرحالگویتصادفیتوسطیکدوربینرنگیاضافیکهدرمقابل

شود.سازیتصاویرواقعیاستفادهمی



 

هاهاوپروژکتور.چینشدوربین1شکل

(.2شود)شکلمیاندکالیبرهدرفضامعلومهاآنکهمختصاتکددارهایتارگتباویبعدسهمرجعچارچوبیکازاستفادهباسیستم

موقعیتو)هایندوربیریشدهاست.نتایجپروسهکالیبراسیون،توجیهخارجیگاندازهودرتصاویرشدهشناختهتماماتوماتیکصورتبههاینا

پارامتر(،پارامترهابرایاعوجاجات7ثابتدوربین،نقطهاصلی،ابعادسنسور،اندازهپیکسل:)ها؛پارامترهایتوجیهداخلیدوربین(پارامتر6دوران:

تعیین.کنند،هستندرامدلمیshearingپارامتراضافیکهاثرتغییراتمقیاسو2و(ترپارام5)هاینورییستمسهاوشعاعیومماسیلنز

 یازاست.موردنیریگاندازهباالدردقتبهیراتدیگریبرایرسیدنتأثکندویمیسازمدلدقیقاینپارامترهااعوجاجاترا

 یابیتناظرپروسه .2

نقاطتناظرکهرویخطوطاپیپالرقرارازاضافیهندسیقیودرکمترینمربعاتباپروسهمچینگچندتصویریبرمبنایروشسازگا

دهندکههاییرانشانمییسیاهتکهها:باکسدهدمینشانیابیکمترینمربعاتراتناظریازنتیجهالگوریتمانمونه3باشد.شکلدارند،می

.اندشده،خطوطاپیپالرباسفیدترسیم(افایندرتصویرجستجو)مرکزوسمتراست)سمتچپ(وتبدیلشدهانتخابدرتصویرالگو

 

وجوجستتصویر2،چپ:تصویرالگو،مرکزوراست:LSM.قیودهندسی3شکل

کند.حالتشروعشدهراتولیدمیseedیازنقاطمتناظرمتراکمومستحکمکهازچندیننقاطامجموعهیابیاتوماتیکتناظرپروسه

دستیباصورتبهبایدseedگیرد.نقاطشود،مورداستفادهقرارمیاتوماتیکباشکستمواجهمیحالتآندرکهخاصیمواردبرایدستی

خودکارنقاطیمهنحالتگردد.دریپیداکردنموقعیتدقیقاعمالمیبراLSMپیکسلدرهرتصویرانتخابگردند:سپس2تقریبحداقل

seedخودکارباجستجوبراینتایجتناظرصورتبهدستیانتخابشوند؛نقاطمتناظردرتصاویردیگرصورتبهبایستفقطدرتصویرالگومی

سریعیروشتریناست،هایسطحاستاتیکمناسبیریگاندازهشوند.اینحالتبرایمواردمعمولیازبهتردرطولخطوطاپیپالرایجادمی

ویدیوییهایبخشتصاویرازدینامیکسطوحهاییریگاندازهدراتوماتیککامالًهایاست.روشاپراتوربرعهدهseedنقاطانتخابامااست

هایکددارتارگتفریمکالیبراسیونبا.2شکل
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اتوماتیکصورتبهFoerstner interest point operatorاپراتوردراینمورد،.شودمیاست،استفادهطوالنیخیلیهاآنپردازشروندکه

بابعداًکند؛نقاطمتناظردرتصاویردیگرمیتعیینرااندداشتهخوبینتیجهیابیتناظرعملیاتدرکهایشدهمشخصنقاطتمپلیتتصویردر

seedیکازنقاط،تصویرتمپلیتبستهبهاینکهکدامseedشوند.پسازتعریفنقاطپردازشیکسانمانندحالتنیمهاتوماتیکایجادمی

طوربهیازنقاطمتناظرامجموعهشود،شروعمیseed(.ازنقاطVoronoiییکبندیموزاشوند)نزدیکهستندبهنواحیپلیگونتقسیممی

(.4یابند)شکلیماتوماتیکتازمانیکهکلنواحیپلیگونپوششدادهشود،افزایش

 

 یابیتناظر.استراتژیجستجوبرایپروسه4شکل

بکارمیهاکنندهمنطبق را زیر نقاطاستراتژی از پروسه تصاویرجستجوشود،جابجایییمشروعseedبرند: و تمپلیت صورتبههادر

افقیطوربهگردد.اگرکیفیتتناظرخوبباشد،پروسهشیفتهایجابجاشدهاعمالمیاندوالگوریتمتناظرکمترینمربعاتدرموقعیتیافق

کند،بعضیازپارامترهابخشنباشد،الگوریتمدوبارهتناظررامحاسبهمییترضایابدتازمانیکهبهنواحیمرزیبرسد؛اگرکیفیتتناظرامهمیاد

آید.پروسهبرایهرمنطقهمیبهدستهایافقیوعمودیمتوالییفتشتوسطseedکند.پوششکلمنطقهپلیگونیازنقاطراعوضمی

ارزیابیکیفیتنتایجتناظر،شود.یگونتازمانیکهکلتصویرپوششدادهشود،تکرارمیپل یمتفاوتیبکارگرفتهشدند:یکهاشاخصبرای

yوxیهاجهتهایابتدایییتموقع،جابجاییازyوxیهاجهتانحرافاستاندارداستنتاجیازتعدیلکمترینمربعات،انحرافاستاندارددر

اینمقادیرمیوف اپیپالر.حدآستانهبرای حالوجودینبااتواندبرایمواردمختلفیبرطبقبافتونوعتصویرتعیینشود.اصلهازخطوط

رود،بنابراینفیلترهایمناسببایدرویآناعمالشود.یدشدهانتظارمیتولخطاهادرمجموعهنقاطمتناظر

 سازیی و بصریسازمدل .3

کنند،محاسبههایدورانوکالیبراسیوندوربیناستفادهمیینقاطمتناظرتوسطتقاطعنورهایمستقیمکهازدادهبعدسههایمختصات

(.5باشد)شکلمتردرجهتافقیمییلیم1/0متردرجهتارتفاعیوحدودیلیم2/0یدرحدودبعدسهازنقاطآمدهدستبهشود.دقتمی









 

دار،تصویربافت،راست:مدلصورتبابافتیهساسازیتصاویرواقعی.چپ:مدلسطح.بصری5شکل

هماهنگارائهدادهشد.مزایایCCDدوربین5باآمدهدستبههایاتوماتیکازصورتانسانازچندینتصاویریریگاندازهپردازشبرای

 ]5[باشدیریسطحازحوادثدینامیکمیگاندازهیوامکانانجامافزارسختهایاصلیاینروشانعطافآن،کاهشهزینه
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 ایجاد تصویر واقعیت مجازی 

بینییشپتوانیبیماردررابطهباطرحناازجملهیاست.معایببارزآن،دوبعدیزیجراحیصورت،برمبنایتصاویرربرنامهعملکردفعلیاز

یازصورتوبعدسهیاطالعاتکافیبرایمشخصکردنتنظیماتدوبعدهایهایجانبیورادیوگرافیباشد.عکسنمایشبعدازجراحیمی

تعامدکردهاستوسیتیاسکنکند،درنتیجهدراینجااقدامبهساختمدلسرازدودیدمبینانهفراهمنمیدقیقوواقعطوربهجمجمهرا

،سیتیاسکنقادربهگرفتنجزئیاتسطحبافتنرموخصوصیاتمتأسفانهکند.ترینانعکاسبعدیازاسکلتصورترافراهممییدقیقبعدسه

تواندبهاینروشثبتگردد.یجهظاهرواقعیتصویرنرمنمیدرنتباشد،نوریسطوحبافتنرمنمی

نرمروش بافت اخذ برای جایگزین از:بعدسههای عبارتند رقومی1ی )شامل لیزر جذب سه. اسکن2بعدی(گر .  Moire 3.

Biostereometrics4.Morphoanalysis 

واستکهاینترینروشازگرفتنبافتنرمتصویرواقعی،فتوگرامتریاسترییدوارکنندهاماگرچههرتکنیکیمعایبخودرادارد.درحالحاضر،

متریلیم5/0برایطرحجراحیقبولقابلکهحفظدقتیدرحالثانیه،یلیم5/1ثانیهبهیلیم50کهازدهدترینزماناخذراارائهمیروشسریع

یافتهاست.بهبوداست،

یبعدسهنیکمدلتصویرواقعیتبافتنرمیلهقراردادوسبهیبرایساختصورتانسانبهشکلرقومیسنجامکانهدفازاینتحقیقارزیابی

هاآنیومدرسهگالسکوبرایارزیابیومدیریتتغییراتدندانیپزشکدندانبیمارکهبهبیمارستان6بررویاستخوانبارابطهصحیحاست.

وبرایشرکتدراینپژوهشرضایتداشتند.شدهانتخابدرصورت

کنیم.یمیمرحلهزیرراطیبعدسهآوردنبافتنرمبهدستبرای

استشاملدوایستگاهبرایدوربینکهدرهرطرفصورتبرایگرفتنتصویراستریواخذشدهصورتهربیماربااستفادهازفتوگرامتریاستریو

 ,Eastman Kodak Company)باشدنباالمیهایرنگیرقومیبارزولوشیندوربقراردادهشدهاست.هرایستگاهفقطشاملیکجفتاز

Rochester, NY, USA) فالشطوربهءیش توسط نورانیهمزمان تجاریاستودیو نورسفید  ,Esprit Digital DX1000)شودیمهای

Bowens, UK)هایخودرادرورندوچشمیادربهایخودرابهحالتریلکس.ازبیمارانخواستهشدتاباحداکثرمیزانفشارگازبگیرند،لب

یلهپردازشوسبهینهاییازصورتبعدسه.بهدنبالیکروشکالیبراسیوندوربین،مدلتصویرواقعیدارندنگهثانیهاخذتصویربازیلیم1طول

.(DiView)باشدیمDi3Dافزارنرمبااستفادهازاخذشدهجفتتصاویراستریو

 سی تی اسكن به شرح ذیل است.  ی اسپیرالبعدسه های دستاورد

،باMarconi MX8000, Kv 120, MaS 200یربرداریاستریوفتوگرامتری،هربیماربااستفادهازیکسیتیاسکناسپیرالتصودرروند

تصویربرداریدیجیتالدرعنوانبهاسالیسگرفتهشدو400درمجموعثانیهتنظیمشد.75/0فیلتراستخواناسکنشد.زمانچرخشدر

 Amira(TGSافزارنرمدربرنامهDICOMاسالیس400ذخیرهشدند.سپستصاویربرروییکسیدیرم(DICOM)ارتباطاتپزشکی

Europe, Merignac Cedex, France)یلهتنظیموسبهیبافتبندقطعهیساختهشدند.اینبعدسهواردشدندودومدلسیتیاسکن

یراتولیدبعدسهیازسطحبافتنرمسیتیاسکنبندشبکهاستکهیکشدهحاصلAmiraتراکمبافتدرطولساختمدلدرحدآستانه

باشند.یسطحجمجمهاستکههردودریکسیستممختصاتمیبعدسهینشانگرسیتیاسکنبندشبکهکندومی

پردازشاستریوفتوگرامتریک،افزارنرمازآمدهدستبهازسیتیاسکنرودادهسطحتصویرواقعیتآمدهدستبهیحجمیبعدسهبرایتلفیقداده

استفادهازبعدسهدومجموعهدادهبهیکفرمتفایل یواقعیتمجازیبرایذخیرهدادهسازمدلیلشدند.زبانتبدAmiraیمشترکبا

اندیدشدهتولشاملبافتنرموجمجمهکهازسیتیاسکنVRMLیهامدلکهییازآنجایلههرمدلتصویربرداریانتخابشد.وسبهیدشدهتول

ودادهبافتنرمازسیتیاسکنDi3Dمجازیسیستممختصاتیکسانیدارند،پروسهرجیسترتنهانیازمندانجامشدنبینتصویرواقعیت
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کند.رانرمالمیProcrustesودادهبافتنرمبااستفادهازرجیسترکردنDi3Dشود.مرحلهاولموقعیتدادهیدردومرحلهانجاممیبعدسه

درکلسطحصورتازسرانسانتوزیعهانشانهشناساییشدند.Di3Dنشانهمتناظررویهردوسطحبافتنرمسیتیوبافت10برایتلفیق،

ککند.یپاالیشمی(ICP)تریننقاطتکرارییکنزدازالگوریتمشدهاصالحشدند؛مرحلهدومپروسهرجیسترکردنرابااستفادهازیکنسخه

تولیدمی تبدیل تیوسطوحماتریس نرمسی بافت تبدیل راDi3Dشودکه یکسان)سیستممختصاتکانونیک( بهیکسیستممختصات

،بااستفادهازساختار"سرمجازی"نمایشدادنیکمنظوربههمزمانمشاهدهشوند.صورتبهسازدکهدرآنهردومجموعهدادهیرمیپذامکان

تکیادغامVRMLشود،دوسطحدریکفایلطبیعیآن،شکلظاهررویبافتنرمتلفیقمیینتصویرواقعیتچنهمسختوداخلیبافت

شدهدادهنمایش6درشکلهادادهشوند.پروسهادغامنمایشدادهمیGL viewنظیرVRMLشوندوبااستفادهازنشانگرهایاستانداردفایلمی

است.شدهدادهیمارمجازیباتلفیقظاهرسطحتصویرواقعیتبافتنرموباظاهرسطحبافتنرمنیمهشفافنشانب8و7است.درشکل

 

 

 

 

 

 

 

ها.پروسهادغامداده6شکل

 

.بیمارمجازیباظاهرسطحبافتنرمنیمهشفاف8شکل.بیمارمجازیباتلفیقظاهرسطحتصویرواقعیتبافتنرم7شکل

انسانیبازسازهایهایکمیازخطاهایرجیسترکردندرمدلیریگاندازه ازفاصلهشدهمحاسبهشدهسر است.خطاهایرجیستربااستفاده

شود.یریمیگاندازهشدهیلتبدشده،بهسطحپوستسیتییلتبدDi3Dیریشدهازسطحپوستگاندازهریننقاطتیکنزد

انسانبعدسهساختیکمدل ازصورت بادقت واقعیتوسبهی تصویر تلفیقکردنیکسطح رویساختاراسکلتیبعدسهیله ی،بعدسهی

است.آمدهدستبههامورفولوژیصورتبااستفادهازرادیوگرافیسروتصاویرنیمرخکند.سالیمیزیراآسانربرنامهتشخیصتغییراتصورتو

فییرویرادیوگرادوبعدیدررابطهباتلفیقیکتصویرنیمرختوجهقابلدهد.خطاهایینماینروشاجازهتشخیصکاملنامتقارنیصورترا

کهیوتغییرشکلکامشکرلباختالفاتهندسیدرثبتتصاویروجوددارند.ارزیابیگودیچشم،تغییراتپیچیدهنامتقارنوبهخاطرسر،

هآیند.عالوبهدستیوادغامبافتنرموبافتسختزیرآنبعدسهکاملبدوناخذطوربهتوانندینمترکیبیازبافتنرموبافتسختهستند،

؛یبهبیماریاصلیمریضنداردااشارهشودکهیمحدودبهنیمرخصورتمیدوبعدیزیمتعامدبراساستصاویرربرنامهبینیبراییشپبرآن،

فولوژییبرایاصالحتغییراتصورتبااستفادهازعملجراحینیازمنداست.همچنیناجازهتحلیلواقعیموربعدسهیزیربرنامهبنابرایننیازبه






325 | P a g e 

 

 

رامی آناتومیساختارحیاتیمجاور و بافتساختاراسکلت از بخشدهد.اخذصحیحآناتومیک بازسازی و نرم و رفتهازدستهایهایسخت

یازبعدسهیکاملبعدسههایهایترمیمینیازمندآنالیزیجراحیزیبرایرطرح،بینی،گوشیاچشم.مثالعنوانبهکند؛یمصورتراآسان

یخالیاستفادههاقسمتهایدنداندرییجابجاتوانددریمیازمابقیساختارمعمولیصورتبعدسهیریگاندازهباشد.یممورفولوژیصورت

هایاخیردرزیسترویاستفادهازموادآلرژنیک،زنوژنیکیاآلوپالستیکتمرکزکردهاست.باپیشرفتسروصورتهایترمیمییجراحشود.

سلول از استفاده برایقبولقابلتواندیکجایگزینیمscaffoldingوmesenchymal،cytokineهایمهندسیاستخوان، بیولوژیکی

هایمکانیکیبرایکمککردنبهروندترمیماهمیتدارد.ثبتصورتبهبرایپشتیبانیهاباشد.چارچوبسروصورتهایخالیساختارقسمت

یبعدسههایمستقیمازدادهطوربهمختصبیمارانسروصورتهایبیومتریالیبهروشتصویرمبنابرایطراحیوتولیدچارچوببعدسهشکل

-یابدرداخلبدنبرایپشتیبانیازمکانتیکدستگاهمجهزبهسیستممکانهاینرموسخیبافتبعدسهسازد.همچنین،اخذفراهممی

یازصورتیکبعدسهینواقعیتکهسیتیاسکنباوجوداکند.هایآناتومیکدرجراحیوهمچنینبهجاگذاریوسایلجراحیکمکمییابی

کهبهباشدهایآناتومیکیضروریمییابینشانهلاست.اینبرایمکانکند،فاقدشکلتصویرواقعیتنرمایممورفولوژیبافتنرمبادقتتولید

ازپوستبرایتشخیص وایجادیکشکرلبمکانورنگصورتوابستهاست.ظاهرتصویرواقعیت یوتغییرشکلکام،تعیینکمیتزخم

یوظاهرواقعیتتصویرازبعدسهضروریاست.دراینتحقیق،سطحکند،هایمتعامدرادنبالمییانهازصورتکهجراحیگراواقعبینییشپ

یتوجهقابلیبابیشازیکرزولوشنبعدسهاستوقادربهبازیابیمدلسطحاخذشدهصورتکهبااستفادهازیکروشسریعاستریوفتوگرامتری

یلهسیتیاسکنوسبهمنفردصورتبهه،باادغامتصاویرسطحکهیجدرنتیلهدادهسیتیاسکنفراهمگردیدهاست،خواهدبود.وسبهکهتنها

وروش استریوفتوگرامتریکردن هندسی،آمدهدستبههای تولیددقت امکان باید بامدلخوببه، را واقعیت ازآناتومیسطحبعدسههایی ی

روشیلهوسبعدیبهسهتیسینرمسطحروییبعدسهیتواقعتصویرنرمبافتسطحتلفیقهایبافتداخلیداشتهباشد.صورتباساختار

کردنرجیسترشد.روشانجامICPالگوریتمICPهموگرافیکمتغیرازاستفادهباسطوحکردنمنظمباوProcrustesکردنرجیستر

Procrustesنرمبافتیبعدسهمدلرویشدهرقومیمتناظرهایلندمارکبینمربعاتمیانگینخطایکهکندیمتولیدتبدیلماتریسیک

صورتبهیابینقاطنشانهدارد.درعمل،مکانهالندمارکمکاندقتبهبستگیتبدیلصحت.کندمیکمینهرایبعدسهتیسینرمبافتو

کهمتفاوتظاهرشوندDi3Dممکناستدرمجموعهدادهسیتیو(هایچشممثالگوشهعنوان)بههایآناتومیکیدقیقدشواراستونشانه

هایهندسیکاملکدگذاریطوربهیکروشبهتربرایرجیسترکردنبایدیابیباشد.تناظریابیدقیقدرممکناستدلیلاختالفاتدرمکان

یلهمحاسباتوسبهیرابعدسهدوسطحICPکهالگوریتمییازآنجاتنهابجایتکیهبردادهلندمارکبکارگیرد.Di3Dرادرسیتیوسطوح

کند،درحقیقتاینروشرجیسترکند،رجیسترمیتریننقاطازسطحدومترازبندیمییکنزدتکرارییکماتریستبدیلکهسطحاولرابه

.هدفاصلیدرمرحلهادغامدادهازاینتحقیق،دهدهابرایدستیابیبهتنظیماتنهاییصحیح،کاهشمیرارویلندمارککردنوابستگی

باشد.یم،اخذشدهیلهاستریوفتوگرامتریبرایسرانسانوسبهشدهازسیتیاسکنوسطحیکهیمترمیافتنرابطههندسیبینسطحبافتنرم

نتایج نرمسیتیوسطحآمدهدستبهاز بافت بینسطح اینمطالعه،اختالفات آنباوجودDi3Dدر ظاهری هاآشکاراست.شباهتشکل

هایتصویربرداریسیتیواستریوفتوگرامتری،.درمرحلهاول،بهدلیلاختالفاتدراصولفیزیکیزیربناییازروشاندگانهسههایاصلیتفاوت

کهپوستیدرحالرفتهازدستفتنرمسیتی،موهایسردرسطحبا7،درشکلمثالعنوانبهتوانندمتفاوتباشند.شدهمیییشناساانواعسطوح

Di3Dازسرهستندکند.دلیلآنایناستکهاخذموحفظمی'سطح'یکتقریبفاحشیرادر کهیدرحالهایسیتیتنهابافتنرم

،ابروهایاستریوفتوگرامتریاقصینقاطسطحسرانسانشاملمواخذ اطرافابرووگردنمشهوداست.دومینهادرهاو...هستند.اینتفاوتها

بهشود.درسطوحبافتنرمسیتیعادی،هایمصنوعیمیاختالفمشهودبیندوروشزمانیکهتصویربرداریازصورتانسانشاملداده

شود.اینمحصوالتمیمواداستفادهشدهبرایپشتیبانیازسردرحیناسکنکردن،دودادهمصنوعیآشکاردرپشتسرانسانپیداخاطر

اینکهسرانساننیازبهپشتیبانیدرهنگاماخذتصاویرندارد.سومیناختالفاصلیبهخاطرشوند،نشاندادهنمیDi3Dمصنوعیدربافتنرم

ناخذهمزماناختالفحاالتصورتدرزماناخذاست.درحالحاضر،امکابهخاطرشودواینهنگاممقایسهباهندسهصورتآشکارمی

هایسیتیواستریوفتوگرامتریوجودندارد.صورتبااستفادهازروش
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نشانمی تحقیقات این اکثرخطانتایج نواحیگونهشناساییآمدهدستبههایدهدکه نتیجهاندشدهدرحول بیشتراحتمالدارد اینخطا ،

یاستریوفتوگرامتریکزمانیکهبیماررویصندلیبعدسههاباشد.تصاویررویگونهجاذبهیراتتأثبهخاطرویاتغییراتدرحاالتچهرهباشد

صورتبهشود.درحالتایدهآلدوتصویرگرفتهمیبازطاقیدرحالتبعدسهکهسیتیاسکنیدرحال.شودینشستهاست،اخذمیپزشکدندان

یراتجاذبهکهیکیازمنابعخطایاحتمالیدررجیسترکردنمورفولوژیصورتاستکمینهتأثهمزماننشستهیادرازکشیدهاخذشودتا

شود.

یمجازیبیماربعدسهاینمطالعهنشاندادهاستامکانادغامیکتصویرواقعیتبافتنرمویکتصویربافتاسکلتبرایتوسعهیکمدل

یبهآننشدهاست.تصویربرداریدقیقازسطوحانسداددندانااشارهرد.اذعانشدهاستکهاخذدقیقازانسداددنداندراینمطالعهوجوددا

استکهامکانجایگزینیشدهدادهیراًنشاناخیزیمجازیمناسببرایجراحیترمیمیتغییراتدهانودنداناست.ربرنامهنیازبراییشپیک

است،وجوددارد.دقتاینمطالعهدرآمدهدستبهیبعدسهیلهتصویربردارینوریوسبههایدندانیدرسیتیاسکنباسطحدندانکهبافت

یاپتیکوسیتیازقوسدندانبااستفادهوبدوناستفادهازموادمصنوعیفلزیارزیابیشد.نتایجبعدسهشرایطآزمایشگاهیباتلفیقتصاویر

یبیماراستفادهشدهاست.اینباعثاضافهشدناطالعاتجابههایموردمطالعهندادنددقتباالیتلفیقوتوجهبهاینواقعیتکهازمدلنشا

بیماردرسروصورتبینیاحتمالیبرایجراحییشپشود.اینتکنولوژیاجازه،میشدهارائهمجازیصورتبهارزشمندبرایادغامبافتدندانی

یجهدرنتدهد،هاینرموسطوحدندانبااسکلترامییزیبرایسطوحبافترطرحشودکهاینمدلمجازیاجازهبینیمییشپشود.سهبعدمی

هایهایبیمارییمجازیازبیماربرایتشخیصبعدسهتوسعهیکمدلمنظوربههاینرموسختیریادغامتصاویربافتپذامکاناینمطالعه

[6]دهدمتربهمامییلیم5/1اندازهبهیزیبرایدرمانباخطایرجیسترکردنکمینهروطرحصورتسرو

 صورت انسان با استفاده از نقاط شاخص  رقومی سازی و شناسایی

احتماالًترینویدبخشامتشخیصصورتیکیازیزیادیشدهاست.هااستفادهیگذشتههاسالهایمربوطبهتشخیصهویتدریتکنولوژاز

امکانبهدستآوردنیکروشتشخیصهویتمعتبرازافرادبهکمکمقدارکمیشدهیبررسروشدیگر موردمطالعهترینمبحثاست.

بعدیبرخیسهیابیمکانکند.برایاینمنظوریکالگوریتمتشخیصچهرهتنهابراساسبعدیازشکلصورترابررسیمیگیریسهاندازه

توسعهداده عکساستروسکوپیک زوج ازیک استفاده با روینقاطشاخصصورت و پایگاهدادهآزمایششد.51شد در اینمکاننفر یابی

الگوریتمبراساستعدادنقاطکماستنهاتوماسیونآنویناناطماست.هدفاینکارارزیابیشدهانجامصورتدستیلندمارکهابه پذیری

براییککاراولیهاست.دهکنندلگرمدرصدویکنتیجه90نتایجحاصلهنشانگریکتشخیصبادرصدباالتراز

هایمختلفمربوطبهاینموضوعدرحالگسترششدهوتکنولوژیترمهمهایمختلفامروزهظرفیتتشخیصهویتیکانساندرحیطه

.شود،گرافیککامپیوتریوغیرهمی171است.بیشتریناستفادهآندرحوزهدادگاهی،حقوقی،امنیتیوهمچنیندرپزشکی،بیومتری

بعدیبرخینقاطیابیسههدفاصلیتحقیقموردبررسیاعتبارسنجیاینموضوعکهآیاامکانتشخیصمطمئنافرادتنهابراساسمکان

وجودداردیانه.پیداکردنایننقاطلندمارکصورتسادهبودهومعموالًمکاناندشدهانتخابشاخصصورتکهازجفتعکسبهشکلدستی

ادرطولعمرانسانثابتاست.هنسبیآن

اندازهتکنیک براساساستخراج عموماً بیومتریک بهگیریهای و قراراستشناساییشده ازصورتیکه بیومتریک بایتموفقصورتهای آمیز

بعدیوجودیوسهدوبعدهایترکیبیبعدیباشد.روشییاسهدوبعدتواندهامییریگاندازههایصورتپایگاهدادهمقایسهشود،است.اینداده

شوند.یتصویرمیدوبعدبعدیصورتبهتصاویرهایسهداردکهدرآناطالعاتازاسکن

 
171.biometry 
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طرحیسیستماخذتصویربدینشکلاستکهسیستماخذازیکفریمتشکیلشدهکهشاملیکجفتدوربیندیجیتالاستوشخص

(.9گیرد)شکلموردنظردرمقابلآنقرارمی

 

است:صورتنیبد انجامکارروند

تصویر(1 )طراحیسیستماخذ مارک لند نقاط اخذ و )بهروش-مکان لندمارک(مکان-اخذ-(DLTکالیبراسیونسیستم الگوریتم2های )

تشخیصچهره

یصورتجمعکردهاست.هاشکلشده،سپسآنسیستمبهشکلگستردهوکافیپایگاهدادهازطراحیوکالیبراسیونسیستماخذاستریوارائه

نمونه،10تشخیصصحیحاز9نقطهمشخصتوسعهوتستشدهاستکهباشناسایی9یکالگوریتمتشخیصچهرهبراساسانتخابدستی

[7]ایداشتهاستهیدوارکنندامنتایج

 گیرینتیجه  بحث و

بایگردید.بعدیسطحصورتاجراوارزیابگیریومحاسبهمدلسههایبرمبنایروشفتوگرامتریرقومیبرایاندازهسیستمدراینپژوهش

زمانجمعدقتبهتوجه )آوریو اینسیستممیعکساطالعات ودندان،جمجمهسربرداری( فک مانند:جراحی پزشکی اهداف برای تواند

موضوعاتدیگرتواندبرایهامیسازیوتخمیننتیجهعملیاتجراحیبکارگرفتهشود.عالوهبرموضوعصورتانساناینروشیهشبصورتبه

سازیمدلهایمتحرکهایعفونینیزبکارگرفتهشود.درضمندرکاربردکهنیازبهسهولتاجراودقتباالدارندمانندبررسیپیشرفتزخم

یقابلاستفادهاست.سادگبهایجادشده

شود:طرحمیزیرمقراربههایییشنهادپهاوبهبوددقتواجرایآنبرایکاراییبیشتراینروش

 تربرایافزایشدقتمحاسباتکالیبراسیونوتوجیهخارجی.ایجادشبکهکالیبراسیوندقیق .1

ازلحاظاستفادهازتصویرالگوبرصورتتوسطپروژکتوربرایایجادبافتمصنوعی.بادرنظرگرفتنمحدودیترنگپوستاینروش .2

 اجراییسرعتبیشتریدارد.

تناظرهایرویتوسطروشیابیکهباعثافزایشدقتونشانهتناظرکدشدهبراینقاطکنترلونقاطاولیهدرهایاستفادهازتارگت .3

 نماید.یابیخواهدشدوروندقرائترااتوماتیکمی

استفادهازچنددوربینکهمنجربهکاهشزمانعکسبرداریخواهدشد. .4




سیستم اخذ استریو . 9کلش  
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 تندرو با استفاده از تكنیک فتوگرامتری برد کوتاه هایبعدی دقیق قایقسازی سهمدل

 3علی عبادی، 2صفا خزایی، 1بابک قاسمی

 Babak.ghassemi.9@gmail.com،آموختهکارشناسیارشدفتوگرامتری،دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسیدانش1

skhazai@ihu.ac.irاستادیار،دانشگاهجامعامامحسین)ع(،2

 aliebadi48@gmail.comمربی،دانشگاهجامعامامحسین)ع(،3

 

 

 چكیده

یبعدیدقیقبدنهسازیسههدفازاینتحقیقبررسیقابلیتوتواناییتکنیکفتوگرامتریبردکوتاهبرایمدل

هایپوششیدرفواصلنزدیکازشیءبرداریفتوگرامتریبردکوتاه،ازطریقعکسباشد.درهایتندرومیقایق

شود.دراینتحقیقازبعدیسطحشیءبدونتماسمستقیمباخودشیءانجاممیسازیسهموردنظر،مدل

سازیرایمدلبرایاستخراج،تناظریابیوافزایشتراکمنقاطمورداستفادهبAgisoftافزارکامالًخودکارنرم
بعدیاستفادهشدهاست.دوربینبدنهاستفادهشدهاست.همچنینازروشیجدیدبرایارزیابیتولیدمدلسه

هاییککامپکتبودهکهبهروشپیشکالیبراسیون،کالیبرهشدهاست.ازتارگتمتریرغازنوعشدهگرفتهبهکار

دهشدهوبرایارزیابیدقتتولیدابرنقاط،یکمکعبمستطیلگذاریاستفاکددارباهدفتولیدنقطهومقیاس
بعدیودرمرحلهطراحیشبکهتخمینباسطوحصافبهکارگرفتهشدهاست.دقتیکهقبلازتولیدمدلسه

گیریبعدی،براساساندازهمترمحاسبهگردید.پسازتولیدمدلسه[میلی83/0,28/0زدهشد،دربازه]

گردقتمناسبوباالیتکنیکفتوگرامتریبردمتربهدستآمدکهنشانمیلی29/0م،دقتیبرابربامستقی
 باشد.کوتاهمی



 

 کلمات کلیدی 
مهندسی کوتاه؛ برد فتوگرامتری

-بعدی؛قایقسازیسهمعکوس؛مدل

هایتندرو





 مقدمه  -1

دیدگیهایتندآبی،موانعسختواصابتازسویدشمن،دچارتغییرشکلویاآسیبهایتندروممکناستتوسطجریانشناورهایینظیرقایق
بعدیصحیحودقیقآنازقبلدردسترسباشد.هاراتعمیرکردهودوبارهازآناستفادهکرد،الزماستمدلسهکهبتوانقایقشوند.برایاین

توانگامبزرگیدربعدیدقیقوصحیحآنمیرداخلکشورباشد،باایجادمدلسهکههدفتولیدنمونهخارجیوسیلهدیدرصورتطورهمین

وسیلهموردنظربرداشت.172مهندسیمعکوس
شود.اهدافینظیر:ارزیابیامنیتکشتی،بازبینیسازیبااهدافمختلفیتولیدمیبعدیکشتیوقایقاغلبدرصنعتکشتیمدلدقیقوسه

.[4-1]دیدهکشتییبآسپسازساختکشتی،بررسیکشتی،بازبینیداخلکشتیوترمیمبدنه
برداریازطرحمدلکشتیخود،مایلبهانجاماینکارسازانبهخاطربیمازکپیبعدیکشتی،برخیکشتیعلیرغماهمیتباالیتولیدمدلسه

اطمینانازکشتیبهدلیلمستندسازیوطراحینامطمئنازکشتیدرگذشتهوگمشدنبعدیقابلاهیاوقاتطراحیمدلسهنیستند.گ

بعدیمعکوسموردنیازاستکهشاملسازیسهبعدیاینکشتی،تکنیکمدلپذیرنیست.برایبازیابیاطالعاتسهاسنادمدلکشتیامکان
شدکهمشکل،گیریدستیانجاممیشود.معموالًاینکاربهصورتاندازهواطالعاتاساسیازکشتیموردنظرمیبازسازیشکل،هندسه،ابعاد

هاغیرممکنگیریآنناکاراومقیدبهابعادکشتیبودهوبابزرگشدناندازهکشتیاینکاربهدلیلانحناهایمتنوع،گستردهواشکالیکهاندازه

 
172Reverse Enineering 

T
-1

6
6
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.[7-5]شدترمیاست،سخت
برایمدل که ابزاری استفادهمیسازیسهامروزه بدنهکشتی سنجندهبعدیمعکوس اغلب فعالهشود، اینمی173ای علتکه این به باشند.

.[8]کندگیریمیمتریاندازه10متردرفاصلهمیلی1/0نقاطرابادقت174ردیابلیزریمثالعنوانبههاسرعتودقتباالییدارند.سنجنده
هایاینگیری.علیرغمدقتباالیاندازه[9,10]قتباالتولیدکندبعدیاشیارابادتواندمدلابرنقاطمتراکمسهکهمی175یالیزراسکنر

هایباشد.همچنینسنجندهسازازآنمیهازیادبودهونیازمندصرفهزینهباالبرایاستفادهکشتیهایفعال،هزینهاستفادهازآنسنجنده

گیریاشیاییهستندکهدرمحدودهدیدشانقراردارد.اینیکچالشاساسیبرایاستفادهبودهوصرفاًقادربهاندازهفعالازنظراندازهبزرگ
هاهاییبرایاستفادهدراینپروژهیجهچنیندستگاهدرنتنیست.برداشتقابلکند،زیراکلبدنهکشتیازیکموقعیتازلیزراسکنرایجادمی

 .[5]چندانکارانیستند

177باقیمتمناسب،نظیرفتوگرامتریبردکوتاهرقومی176هایغیرفعالبعدی،استفادهازسنجندهگیریسهیکروشصنعتیدیگربرایاندازه

یموردنظرتهیهشده،رویآنپردازشانجامگرفتهوروابطهندسیبینتصاویردوربینوهدفاست.دراینروشتصاویررقومیازبدنهکشت

.[11]شودبعدیهدفموردنظراستخراجمییتاطالعاتمختصاتسهدرنهاشود.موردنظرپیدامی
تواندبهصورتریاضیوتقاطعکند.موقعیتدقیقنقطهمیبعدیاستفادهمیگیریسهبرایتولیدنقاطاندازه178بندیفتوگرامتریازاصلمثلث

ایرویشیءتواندازهردوربینبهنقطههمگرادرفضاتعیینشود.باتصویربرداریازحداقلدوموقعیتمتفاوت،خطدید)اشعه(میخطوط
.[7]شودبعدینقاطتولیدمییتسهموقعهابهصورتریاضیبایکدیگرتقاطعدادهشدهوتوسعهدادهشود.ایناشعه

رقومییکنظیردوربینتکلنزیمتریرغهایتوانازدوربیندرفتوگرامتریبردکوتاه،بهدلیلثابتبودنمدلریاضیهندسهدوربین،می

باطرح(DSLR)179بازتابی استفادهکرد. اهداف پیشبرد انسانی،می180ریزیدقیق،کالیبراسیونبرای بهدقتومحدودکردنخطاهای توان
.[12,13]بالیزراسکنررسیدرقابتقابلبعدیتوسطفتوگرامتریبردکوتاهوگیریسهمناسبیازاندازه

بعدیبدنهکشتیانجامگرفتهاست.بااعمالتکنیکفتوگرامتریبردکوتاه،سازیمعکوسسهچندینسالاستکهتحقیقاتزیادیبررویمدل
.روسو،باتلفیقلیزراسکنر[14]گیریکردندمتراندازهمیلی3رابادقتمتر4/0×8/0×6/4آکرمنوهمکاران،بدنهیککشتیچوبیبهابعاد

.موگنیر[15]متربهدستآوردمیلی6/5متررابادقت82/0×2/2×4/6بعدیبدنهیکقایقپالستیکیبهابعاد،مدلسه DSLRودوربین

یدکمدلمعکوسسه بادقت30کشبعدییککشتی را آوردمیلی10متری بهدست بردکوتاه فتوگرامتری توسط و[16]متر یاکوب .
.[7]مترتولیدکردند،بادقتحدودیکسانتی DSLRمتررابااستفادهازدوربین55/3همکارانمدلبدنهقایقیازجنسفایبرگالسبهطول

1/4نمطلقوباخطایمیانگیDSLRمتردرفضایآزادوبااستفادهازدوربین40×12×6تانگوهمکارانمدلبدنهیککشتیبهابعاد
معیارمطلقمیلی اندازهمیلی5/4متروانحراف متررادرفضای5/2.احمدوهمکاراننیزشکلبدنهقایقیبهطول[17]گیریکردندمتر

.[1]یهکردندمترتهسانتی6/0ودقت DSLRآزمایشگاهی،بادوربین

هایینیزدارندکهشاملگیریاستفادهشدهاست،امانقطهضعفهادقتخوبیداشتهوازابزارهایمناسببرایاندازهعلیرغماینکهاینروش
مواردذیلاست:

 سازیگیریمستقیمبرایارزیابیدقتمدلتنهااستفادهازروشاندازه •

 برایپردازشکارAustralisوPhotoModelerمبنانظیرماتیکونقطهافزارهاینیمهاتواستفادهازنرم •

 هایمعینوبدوناستفادهازبافتشیء181استخراجنقاطتنهابااستفادهازتارگت •

ایجادمدلسه تحقیق این قایقهدف تحقیقابعدی نقاطضعف باالتروحل بادقت بردکوتاه فتوگرامتری از استفاده با تندرو پیشینهای ت

 
173Active Sensors 
174Laser Tracker 
175Laser Scanner 
176Passive Sensors 
177Digital Close Range Photogrammetry 
178Triangulation 
179Digital Single Lens Reflex 
180Calibration 
181Target 
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باشد.می
هایبعد،مراحلکلیانجامیکپروژهفتوگرامتریبردکوتاهتوضیحدادهشدهوهریکازمراحلبرایتولیدمدلیاینمقالهدربخشدرادامه

بینیتولیدآنپیشبعدییکقایقتندروتشریحخواهندشد.دقتمحصولنهاییبهدستآمده،موردارزیابیقرارگرفتهوبادقتیکهبرایسه
گیریپرداختهوپیشنهاداتیبرایتحقیقاتآیندهبیانخواهدشد.شود.درنهایتبهنتیجهشدهبود،مقایسهمی

 بعدی از طریق فتوگرامتری برد کوتاه سازی سهمدل -2

مراحلکلیانجامیکپروژهفتوگرامتریبردکوتاهبهشرحمواردذیلاست:

ایجادسیستمکنترلسازی،تارگت(آماده2هایموردنیازگیریوخروجیاندازه(تعیینهدفاز1 (طراحی4(کالیبراسیون3گذاریو

(تولیدمحصولموردنظرونمایشاطالعات7(محاسباتوتحلیل6برداری(تصویر5شبکه

درادامهبههریکازموارداشارهشده،پرداختهخواهدشد.

 تعیین هدف  -1. 2

هاییاست.لذابایدموقعیتودایشروعانجامپروژهابتدابایدهدفانجامآنرامشخصکردهومعلومشودکهنیازبهچهنوعخروجیدرابت

هاگیریگیری،درجهحرارت،رطوبتوغیره(ونحوهانجاماندازهگیری)محلانجاموکیفیتدسترسیپروژه،فضایاندازهشرایطمحیطیاندازه

آنیبودن(تعیینشود.ورتخودکاریادستیوآنییاغیر)بهص

 یازممکناستیکیاچندموردازمواردذیلباشد:موردنهایخروجی

 184،ارتوفتو183شده،ترمیم182تصاویربایگانی •

 (187واستریوگرام186،آناگلیف185بعدی)تصاویرپانورامابعدیباهدفالقاءسهتصاویردو •

 هاورانشعوارضدرعمران،صنعتومیراثفرهنگی()قابلاستفادهدرکنترلکیفیت،تعیینجابجایی188نقاطمختصاتیاابر •

 هاونماهایخطی،منحنیمیزان(هایدوبعدی)نقشهمدل •

 بعدی)ساده،کاملبابافتواقعی(هایسهمدل •

 189پویانمایی •

انجامصحیح،دقیق امکان مندپروژهوجودندارد.تعییناینمواردبربرخییاتماممراحلانجامپروژهوزمانبدوندرنظرگرفتنمواردفوق،

گذارد.تأثیرمی

 سازی آماده -2. 2

سازیشاملمواردزیراست:مرحلهآماده

 
182Archive 
183Rectified 
184Orthophoto 
185Panorama 
186Anaglyph 
187Stereogram 
188Point Cloud 
189Animation 
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اندازهمرجعستمیسجادیاجهتکنترلستمیسیمعرف • تعیینشودکه بایدچارچوبی با: همچنین و انجامشده درآنچارچوب گیری

گیریتوانازنقاطکنترلاندازهگیریمیگیریراکنترلکرد.برایتعیینمقیاسسیستماندازههابتوانایناندازهازیکسریمعیاراستفاده

استفاده190شرکتدارندویانوارمقیاسگیرییکهدرمشاهداتاندازهاچندنقطهگیریدقیقطولبینهایدیگر،اندازهشدهتوسطروش
 کرد.

وضوح،نیدوربتوسطهمگنیربرداریتصوازاندعبارتاست،مهمینوردهدرکهیمهمیهاپارامتر:نیدوربمیتنظومناسبینورده •

 .موجودیهاهیسارساندنحداقلبهونورتابشجهت،شدهدهینورتابزانیم،یبردارعکسطیمحمطلوب

برداریجهتاستخراجنقاطکلیدیوهمچنینایجادعارضهجهتیصدرعکستشخقابل:هدفازایجادبافت،ایجادسطح191بافتجادیا •

تناظریابی پروسه عارضه192انجام بافتدر ایجاد بافتمناسباست. فاقد ودردرسطوح رنگی وگازهای پودر از استفاده با مایع های

 .شودیمانجامیزیآمورنگ193افتهیساختنورجادیاتارگت،نصبباجامدیهاعارضه

کهمختصاتی)نقاط195(ونقاطکنترلنیستمعلومهاکهمختصاتآنی)نقاط194اینقاطگرهیینتعگذاری:هدفازتارگتگذاریتارگت •

.شودیانجاممیبردارقبلازعکسگذاریمرحلهتارگت.باشدیشکلعارضهمیینتعیبافتنقاطبرایجاداهمچنینو(استمعلومهاآن
درمهمیعاملهاتارگتی.طراحشودیانجاممیاز(ودقتموردنیآنیرغیای)آنیءبرداشتشیبرایباتوجهبهروشانتخابیگذارتارگت

ثبتیفیتمتفاوتاستوکیبازتابنوری.سطوحاجساممختلفداراباشدیمیمختصاتعکسیریگدراندازهیرونشانهیکاهشخطا
ای،یلهمپروژکتوریکننده،منعکسهایتوانبهتارگتمیهادارد.ازانواعتارگتیوبازتابشنورازسطوحبستگمحیطرویها،تارگتینا

 است(اشارهکرد.شناساییقابلافزارمربوطهکهدرنرمیکدیوکددار)حاویفلز

 کالیبراسیون  -3. 2

هاییهستندکهدارایهندسههایمتریک،دوربینشوند.دوربینتقسیممی197وغیرمتریک196هاازجهتدقتبهدودستهکلیمتریکدوربین

198کنند.تصاویرایندوربیندارایفیدوشلمارکباشندکهدرطولزماناستحکامهندسیخودراحفظمیتعیینمیداخلیمشخصویاقابل

کنندوهمچنیناینهاپارامترهایکالیبراسیونمعلومبودهوتغییرنمیدوربین،ثابتوبدونتغییراست.درایندوربین199صلهکانونیبودهوفا

پارامترهادرهرپروژهقابلتکرارهستند.

تریبرخورداراست.دوربینمتریکهایمتریکرانداشتهوازاستحکامهندسیضعیفینغیرمتریکدوربینیاستکهخصوصیاتدوربیندورب

توانباکالیبراسیوندقیقورعایتشرایطخاصنظیرعدمتغییرفاصلهکانونیدرطولپروسهپروژه،استحکامهندسیقیمتبودهومیارزان

 نسبتامناسبیبرایآنایجادکرد.

بررویمشاهداتدوربیناستکهجاجاتشعاعیومماسیعدسی()شاملاعودستآوردنخطاهایسیستماتیکیهکالیبراسیون،بهدفازانجام

وعدمهممرکزبودنمجموعهعدسی،کیفیتپایینمادهبهکاررفتهدرعدسیعدمتراشکامالدقیقتواندمنشاءاینخطاهامیکند.ایجادمی

 راافزایشداد.ندقتمحاسباتیتوامی،ازمحاسباتپردازشتصویرهاباحذفاینخطاکنارهمباشد.عدسیهادر

 
190Scale Bar 
191Texture 
192Matching 
193Structured Light 
194Tie Points 
195Control Points 
196Metric 
197Non Metric 
198Fiducial Mark 
199Focal Length 
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باشد:یمیسرشکنیوکالیبراسیوندرمحاسباتفتوگرامتریبردکوتاهدونوعطورکلبه

بهاینعمل،هایمختلفکالیبرهکنندومحاسباتدرآزمایشگاهبهروشیبرداردوربینراقبلازعکسکهی:درصورت200ونیبراسیکالشیپ •
.شودیپیشکالیبراسیونگفتهم

زمانبامجهوالتدیگردرمحاسباتسرشکنیکردهوعواملکالیبراسیونهمیبردار:اگربادوربینموردنظرعکس201ونیبراسیکالسلف •

 .شودیگفتهمونیبراسیلدراینصورتبهاینعملسلفکا،محاسبهشود

ازرابطه x,:شمارهنقطهشیء،j:شمارهعکس،i:مرکزپرسپکتیو،c،1استفادهمیشود.دررابطه1برایکالیبراسیون yc cفواصل:

1اصلی، 2, ,...k k،اعوجاجشعاعی )ضرایبمربوطبهدوران،m:ضرایباعوجاجمماسی،:ضرایب , )p px y،مختصاتعکسینقاط

( , )o ox yها،مختصاتمرکزعکس( , , )X Y Z،مختصاتزمینینقاط( , , )c c cX Y Zهاومختصاتنقاطمرکزتصویردوربین,x y 

باشد.میزاناصالحاتکالیبراسیونمی

p
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 طراحی شبكه  -4. 2

باشد.رابطهکلیانتشارعارضهباحفظدقتوشرایطکاریمیهایموردنظروپوششدادنمناسبهدفازطراحیشبکه،دستیابیبهدقت

.[18]باشدمی2هایفتوگرامتریبردکوتاهبهصورترابطهخطابهعنوانمبنایطراحیشبکه

(2)



دراینرابطه:

• 
cمتوسطانحرافمعیارخطایمختصات:XYZاینقاطشی 

• q: شبکههندسیاستحکامضریبیاطراحیفاکتور 

 
200Pre Calibration 
201Self Calibration 

1 2,p p

. . . .c

q q d
S

fk k
  = =
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o 4/0:هایخیلیمستحکمهمگرادرشبکه 

o 4/0–7/0:همگراهایمستحکمدرشبکه 

• k: متوسطتصاویراخذشدهدرهرایستگاهدوربینتعداد 

• S: مقیاسعدد 

• fفاصلهکانونی: 

• : متوسطمختصاتخطایxy(3)رابطهنقاطعکسی 

اندازهپیکسلتصویربرحسبمیکروناست.(PSباشد.)می

(3)(0.3 0.5) PS = 

تواندستیافت.توانتخمینزدکهپسازطراحیشبکهموردنظر،بهچهمیزانازدقتمیبااستفادهازاطالعاتاولیهدردسترس،می

 تصویربرداری  -5. 2

کنندهآندرمراحلیینتعباشد.دلیلاهمیتاینوسیله،نقشمؤثروینابزارهاییککارفتوگرامتری،دوربینتصویربرداریمیترمهمیکیاز

وپارامترهایمهمیازجملهدقت،تحت ،میداندید،فاصله202عواملیازسنجندهمانندقدرتتفکیکتأثیرمختلففتوگرامتریصنعتیاست

هااست.درتصویربرداریبایدنورپردازی،دوربینوتنظیماتآنمدنظرقرارگیرند.تصویروعواملینظیرآنکانونی،ابعاد

براییکتصویربرداریمناسبنیازاستنکاتیدرنظرگرفتهشود.ازجملهایننکاتشاملمواردزیراست:

 تهشود:انتخابسنجنده:درانتخابسنجندهنکاتزیربایدمدنظرقرارگرف •

o هاازیکنوعوبامشخصاتیکسانباشند.زمان،بهتراستتمامیآنطورهمیریچنددوربینبهکارگبهدرحالت 

o هایبسیاردقیقبایدازدوربینآنالوگاستفادهشود.گیریدراندازه 

o ریرابهدنبالخواهدداشتوتر،تعدادعکسکمتمیداندیدسنجندهپارامترمهمیدرطراحیشبکهاست.میداندیدبزرگ

 یابد.یملذاهزینهکاهش

o هایفضایکاریبایستییتمحدودهایکاریپیچیدهویطمحسازیتصاویر،وزنوابعاددوربیندرمالحظاتینظیرفضایذخیره

 درانتخابسنجندهدرنظرگرفتهشوند.

هاراانجامداد،امابرایدقتباالتر،بایدتصاویرزیادیازشیءگیریاندازهتوانتعدادتصاویرموردنیاز:ازنظرتئوری،بادوتصویرمی •

 موردنظراخذشود.

نقطهمتناظردرهرعکس12شودکهحداقلموردنیازومناسب،پیشنهادمیدقتبهتعدادنقاطموردنیازدرهرتصویر:جهترسیدن •

 ترخواهدبود.یقدقهاگیریدیدهشوند.روشناستکههرچهتعدادنقاطبیشترباشد،اندازه

فتوگرامتریقدرتتفکیکوابعادتصویر:عالوهبرطراحیشبکه،ابعادتصویروقدرتتفکیکسیستمتصویربرداریرویدقتسیستم •

هاییباباشد،نیازبهدوربینمی1:100000هایموردنیازدرفتوگرامتریکاربردیباالیکهدقتباشد.باتوجهبهاینتأثیرگذارمی
باشد.قدرتتفکیکباالمی

 
202Resolution 
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 محاسبات، تحلیل و تولید محصول  -6. 2

شوند.سپسرویاینتصاویرپردازشانجامشدهودارونامناسبحذفمی204،نویز203تصاویرپسازاخذ،موردبررسیقرارگرفتهوتصاویرتار

شود.درمرحلهتناظریابی،متناظرهرکدامازنقاطکلیدیدرتصاویردوبعدیپیداشدهوپسهااستخراجمیدرهرکدامازآن205نقاطکلیدی

شود.مطابقبعدینقطهکلیدیاستخراجمی،مختصاتسه1نرابطهبعدیبامعکوسکردازتقاطعمسیرنوریایننقاطمتناظردرفضایسه

تقاطعنقاطمتناظر1شکل
1( ', ')p x yو

2( ", ")p x yازدوتصویرمجزا،نقطه( , , )P X Y Zآورد.بعدیبهوجودمیرادرفضایسه

تر(شدهولذاابرنقاطترومتراکمتر)بهعبارتیبیشانجاموایننقاطچگال206بعدی،درمیانایننقاطدرونیابیپسازاستخراجتمامنقاطسه

اشتباه،نویزواضافیحذفمیمربوطبهشیءموردنظراستخراجمی مانده،شوندودرنهایتبیننقاطباقیشود.ابرنقاطپردازششدهونقاط

بعدیایواضافهکردنبافترنگیبهآن،مدلسهآید.درنهایتبااصالحمدلشبکههدفبهدستمی207ایتهومدلشبکهبندیانجامگرفمثلث

شود.موردنظرحاصلمی

 
203Blur 
204Noise 
205Key Points 
206Interpolation 
207Mesh 

 بعدی : تقاطع نقاط دوبعدی و تولید نقطه سه1شكل 
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 مطالعه موردی  -3

باشد.درادامهروندکاملکاربهشکلمفصلتوضیحدادهخواهدشد.می2کلیتحقیقمطابقشکلروال

 : روال کلی تحقیق2شكل 
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 نظر  مورد   تندرو قیقا  یسازآماده -1. 3

بعدیدقیقوصحیحتوسطفتوگرامتریبردکوتاهازبدنهیکقایقتندرو،بهمنظوردرطورکهاشارهشد،هدفاینتحقیقایجادمدلسههمان

داشتننمونهمدلدقیقوواقعیآناست.قایقیکهبرایهدفموردنظرانتخابشد،واقعدرپارکموزهدفاعمقدستبریزوبهصورتدست

و3،5باقطرAgisoftافزارعددتارگتکددارمربوطبهنرم72درابتداسازی،درمرحلهآمادهاستکهدریکمحیطبازقراردارد.3شکل

هاتارگتینعددازا30چسباندهشد.تعدادآندرسراسرباتوجهبهشکلوهندسهقایقهاتارگتینعددازا42شد.تعدادیهتهمتریلیم7

ودرمحلکامالًمسطحویقشدهودردورتادورقایهستون(ته2سطرو3بهشکلرگتتا6)درهرکاغذA4کاغذ5درومتراکمصورتبه

ازتارگتنشاندادهشدهاست،قراردادهشد.4کهدرشکلیمناسببهصورت اند،قرارگرفتهA4صفحه5هایمتراکمکهدردلیلاستفاده

ودوتارگتباشد.فاصلهمرکزدوتارگتمجاورافقیجهتمختلفقایقمی5گذاریدرتعیینمقیاسمدلوهمچنینبررسیدقتمقیاس

کهگیریشدهاست.بهدلیلاینمتراست.اینفاصلبهشکلدقیقوتوسطکولیساندازهمیلی42/104و70/98مجاورعمودیبهترتیب

هسطحبدنهقایقرنگکامالًیکنواختیدارد،برایتسهیلعملیاتتناظریابیواستخراجهرچهبهترنقاطمتناظر،عالوهبرچسباندنتارگتب

ازیکیبازسازهمچنینبرایارزیابیدقتنقاطگذاریشد.صورتپراکنده،کلسطحبدنهقایقتوسطماژیکباعالئمخاصیعالمت شده،

دارطرحبرایایجادبافترویسطوحاینمکعب،ازیکماژیکبرایاستفادهشدهاست.5مکعبچوبیمستطیلکامالًمسطحمطابقشکل

برداریکهتصویربهدلیلاینبعدیآنبههمراهقایقاستخراجشدهاست.شدهاست.اینمکعبرویقایققرارگرفتهومدلسهکردنآناستفاده

انجاممی باز فضای تاریکیدر غروبآفتابوشروع مابین زمانی فاصله تصاویردر نداشتنمشکلسایه، و یکنواخت نور برایداشتن شد،

میزاننورورودیبهدوربینبهصورتدستیانجامگرفتهاست..تنظیماتانداخذشده

  

 بعدی: قایق انتخاب شده برای ایجاد مدل سه3شكل 

 ها حول قایق: نحوه پراکتدگی تارگت4شكل 

: مكعب مستطیل با سطوح 5شكل 

کامال مسطح برای ارزیابی دقت 

 نقاط بازسازی شده
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 کالیبراسیون دوربین غیر متریک مورد استفاده   -2. 3

یکمتریرغدراینتحقیقدوربینشدهگرفتهباشد.دوربینبهکاردراینتحقیق،حالتپیشکالیبراسیونمیشدهاستفادهروشکالیبراسیون

باشد.می1(کهدارایمشخصاتبهشکلجدول6نامدارد)شکل 208Canon EOS Mکامپکت





ازفایلموجوددرخودنرمPhotoModeler scannerافزاربرایکالیبراسیوندوربینازنرم افزارپرینتگرفتهواستفادهشد.بدینمنظور

برداریتصویر(درمحوطهانجامپروژه،عکس12مجموعاًدرجهدوربین)-90درجهو90صورتمستقیم،چرخش3وجهاصلیبه4سپساز

2بهشرحجدولآمدهدستبهاجراوازآنخروجیگرفتهشد.نتایجافزارشدهوعملیاتانجامکالیبراسیونشدهواردمحیطنرمشد.تصاویراخذ

است.

 
208Compact 

 نتایج کالیبراسیون دوربین  -2جدول   Canon EOS M [19 ]: مشخصات فنی دوربین 1جدول 

 CMOSنوعحسگر

مترمیلی3/22×9/14ابعادحسگر

یکسلمگاپ18مؤثرپیکسل

پیکسل5184×3456قدرتتفکیک

مترمیلی18فاصلهکانونی

گرم298وزن


 کالیبراسیون مقدار  نماد پارامتر 

فاصله

کانونی
f 

 مترمیلی005/0±3752/18

اندازهفرمت
W 001/0±7407/22مترمیلی

H001/0±1638/15مترمیلی

فاصلهاصلی
Xp 004/0±4987/11مترمیلی

Yp005/0±4987/7مترمیلی

اعوجاج

شعاعی

K1 4-10×(047/0±678/5میلی)متر

K27-10×(41/0±834/7-)مترمیلی

K30مترمیلی

اعوجاج

مماسی

P1 5-10×(39/0±869/3میلی)متر

P25-10×(35/0±931/6-میلی)متر


 Canon EOS): دوربین استفاده شده در تحقیق 6شكل 

M) 
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 طراحی شبكه و تولید مدل  -3. 3

شود.دراینتحقیقازمقادیرذیلبرایجاگذارینیازاستفادهمی(برایتخمیندقتمورد2درطراحیشبکهازرابطهکلیانتشارخطا)رابطه

شود:دررابطهفوقاستفادهمی

• q[برایاینپارامتردر7/0,4/0]باشد،لذاعددیمابینیمورداستفادهیکشبکههمگرایمستحکممیامشبکه(:چونشبکه)استحک

 شود.نظرگرفتهمی

• k: باشد.درهرایستگاهدوربینیکعددمیاخذشدهتعدادمتوسطتصاویر 

• d: برداری،یکمتراست.نظربرایتصویرمتوسطفاصلهازشیءمورد 

• : خطایمتوسطمختصاتxyمترمیلی3/4×10-4شود.باتوجهبهاینکهاندازهپیکسلدوربینمحاسبهمی3بارابطهنقاطعکسی

 باشد.[می29/1×10-15/2,3×10-3عددیمابین]باشدلذامقدارمی

مقادیرفوقدررابطهدرنها باشدکهبایددرمدلمترمی[میلی83/0,28/0شود،عددیمابین]دقتیکهتخمینزدهمی2یتباجایگذاری

 خروجینهاییحاصلشود.

انجامشدهوفاصلهکانونیبهصورتثابتروی متریلیم18درمرحلهتصویربرداریتنظیماتمیزاننورورودیبهدوربینبهصورتدستی

تصویرازدورتادوربدنهقایقبههمراهمکعبمستطیل)کهرویقایققرارگرفتهاست(231متر،بهتعداد1تنظیمشد.سپسازفاصلهحدود

تصاویرپساز(.7هاومکعبپوششدادهشدند)شکلاالمکانکلبدنهقایقبههمراهتارگتیحتاخذشدند.تصاویربهنحویگرفتهشدندکه

 شوند.اخذواردمرحلهپردازشومحاسباتمی

باشد.هایتصویریشاملسهبخشکلیاستخراجابرنقاط،ارزیابیدقتوایجادمدلقایقموردنظرمیمرحلهمحاسباتوتحلیلداده

وهایفتوگرامتریانانجامپردازشمکمستقلاستکها افزارنرم یکAgisoftاستفادهشدهاست.Agisoftافزاربرایاستخراجابرنقاطازنرم

کهبهتولید،)209فیاییسامانهاطالعاتجغرایترتصاویردرحوزهرابرایبررسیدقیقرقومیتصاویر بعدیازهایخاصسهتولیداطالعاتوداده

تحلیل عکسومدیریتاطالعاتجغرافیاییمیپردازش، )نظیر فرهنگی میراث باقیماندهپردازد(، از تاریخی(،ساختیهاهایی وصنایع آثار

بهصورترقومیهایفتوگرامتری.تکنیکسازدپذیرمیامکانهایمختلفمستقیماشیاءازمقیاسگیریغیرهایویژهوهمچنیناندازهجلوه

افزارها(درایننرمودرکمحتوایآنتحلیلتصاویر،پردازش،اخذهایمربوطبه)شاملروشماشینهایبیناییایبهوسیلهروشهوشمندانه

.شوندشوندونتایجبهصورتهوشمند،خودکارودقیقتولیدمیکارگرفتهمیهب

وتصاویرباههمراهفایلکالیبراسیوندوربینبهنرمشدهبابتداتصاویراخذ افزارمعرفیشدند.سپسکیفیتتصاویرموردبررسیقرارگرفته

شدندونقاطکلیدی 210کیفیتنامناسبازادامهروندخارجشدند.درمرحلهاولتصاویرباانتخابحالتباالتریندقتممکنبایکدیگرمتناظر

(.در8خراجشد.درادامهنقاطکلیدیاضافیونامرتبطحذفشدهوتنهانقاطمربوطبهقایقنگهداشتهشدند)شکلبعدیاستدرفضایسه

(.9مرحلهدومبااستفادهازنقاطکلیدی،ابرنقاطچگالقایقاستخراجشد)شکل











 
209GIS 
210Align 

 ها: نحوه تصویربرداری از قایق و محل قرارگیری ایستگاه دوربین7شكل 

http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/mac/
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 ارزیابی دقت   -4. 3

 گیرد.میگیریمستقیم(ودقتاستخراجابرنقاطموردبررسیقراربرایارزیابیدقت،دومسئلهدقتمقیاس)ارزیابیبهروشاندازه

هابهعنواننوارمقیاسباشدکهازفواصلبینتارگتگیریمستقیمبهکمکنوارمقیاسمیارزیابیدقتمقیاسبهنوعیارزیابیبهروشاندازه

درمجموعشدند،افزارشناساییهادرنرمکهاینتارگتهایمتراکماستفادهشد.پسازایناستفادهشدهاست.برایحلمسئلهمقیاسازتارگت

افزارمعرفیخطبرایتعیینمقیاسبهنرم15منظرمختلفیکهذکرگردید،تعریفشدوفاصلهواقعی5هادرخطبیننقاطاینتارگت20

خط5خط،مقیاسمدلتعیینشدهوسپسفاصله15خطباقیماندهبرایارزیابیدقتمقیاساستفادهگردید.بااستفادهفواصل5شدواز

شودکهمیانگینقدرمطلقخطایارزیابیمقیاسیابهگیریومقدارآنبامقدارواقعیمقایسهشد.درنهایتمشخصمیافزاراندازهداخلنرم

واقعیازآنبرایبررسیصحتمدلسهمتراست.میلی29/0عبارتیدقتمقیاستولیدمدل ازقایق،نیازمندوجودمدل بعدیایجادشده

کهباشدتاباانطباقمدلتشکیلشدهومدلواقعی،میزاناختالفوبهعبارتیمیزانصحتمدلتشکیلشدهبهدستآید.بهخاطراینمی

هدفموردنظرمی از تحقیقمهندسیمعکوس این بررسیصحتمدلهدف بهجای نیست.پس قایقدردسترس از واقعی لذامدل باشد،

ارزیابیقرارگرفت.اینارزیابیرویمکعبمستطیلدقتاستخراجابرنقاطکهدرتشکیلمدلقایقدخیلبودهشده،بهناچارایجاد اند،مورد

ایشده)شکلتبدیلبهمدلشبکهAgisoftافزار(پسازاستخراجدرنرم10توضیحدادهشده،انجامگرفت.ابرنقاطمربوطبهمکعب)شکل

 شدند.Gomافزار(وواردنرم11















 : نقاط کلیدی استخراج شده از بدنه قایق توسط تناظریابی تصاویر8شكل 

 : ابرنقاط خام استخراج شده از شكل بدنه قایق9شكل 

: ابرنقاط ایجاد شده از مكعب 10شكل 

 Agisoftافزار موردنظر در نرم

ایجاد شده از مكعب ایمدل شبكه: 11شكل 

 موردنظر
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بهیکوجهمشخصاینGomافزارروییکصفحهقراردارند،درنرمهاوجهدرتمامیموردنظرتمامینقاطمربوطبهمکعبکهاینبافرض

چقدرباسطحصافشدهبرداشتوتمامنقاطدربرگیرندهصفحهرویآننگاشتشدندتامشخصشودکهسطحشدهدادهء،صفحهبرازششی

 آید.(.ایناختالفبامحاسبهانحرافمعیاربهدستمی12اختالفدارد)شکل

انحرافمعیاراختالفاتبرایصفحاتبه12هامحاسبهشد.مطابقشکلفمعیارهمهآنیدشدهتکراروانحراتولاینکاربرایهرپنجوجه

مترحاصلشد.اینمقدار،میلی148/0گیریازاینمقادیر،عددیانگینمبهدستآمدند.با15/0و13/0،16/0،13/0،17/0ترتیبمقادیر

باشد.میهاوجهشدهبهروینقاطبارتیدقتصفحهبرازشدادهگردقتنقاطیکهدرتشکیلنقاطدخیلبودهوبهعیانب

افزارمدلنهاییبدنهقایقدرنرمپسازاستخراجابرنقاطوارزیابیواطمینانازحصولدقتمناسب،نقاطاضافیوغیرالزمحذفشدهو

Agisoft(.13تشکیلشد)شکل 

 گیری نتیجه -4

بعدیدقیقوصحیحازبدنهیکقایقتندروبااستفادهازفتوگرامتریبردکوتاه،بهمنظوردردستداشتنهدفازاینتحقیقایجادمدلسه

موردنیاز مراحل منظور بدین بود. آن واقعی و دقیق مدل پیادهنمونه آمادهبرای شامل که کوتاه برد فتوگرامتری پروژه یک سازی،سازی

تارگتکدداربرایایجاد72سازیازدرمرحلهآمادهشود،اجراگردید.کالیبراسیون،طراحیشبکه،تصویربرداری،تحلیلواستخراجمدلمی

-گردید.همچنینبرایایجادبافتبهترکلبدنهقایقبااستفادهازماژیکعالمتگذاریاستفادهبافت،ایجادنوارمقیاسوبررسیدقتمقیاس

شوند،استفادهگردید.گذاریشد.ازیکمکعبمستطیلباسطوحکامالًهمواربرایارزیابیدقتاستخراجابرنقاطکهباعثتشکیلمدلمی

یکوکامپکتمتریرغازنوعمورداستفادهدوربیندیبهشکلدستیانجامشد.تصویربرداریدرفضایبازانجامشدهوتنظیماتمیزاننورورو

بادرنظرگرفتنتمامیپارامترها، درمرحلهطراحیشبکه،بودهوکالیبراسیونآنبهشکلپیشکالیبراسیوندرمحیطانجامپروژهانجامگرفت.

ازپروژهبرآوردشد.متربرایدقتموردانتظار[میلی83/0,28/0عددیمابین]

 و محاسبه انحراف معیار اختالفات Gomافزار : برازش صفحه به تمام سطوح مدل مكعب تولید شده در نرم12شكل 
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انجامشدهوفاصلهکانونیبهصورتثابتروی مترمیلی18درمرحلهتصویربرداریتنظیماتمیزاننورورودیبهدوربینبهصورتدستی

تصویرازدورتادوربدنهقایقبههمراهمکعبمستطیل)کهرویقایققرارگرفتهاست(231متر،بهتعداد1تنظیمشد.سپسازفاصلهحدود

پسازاستخراجابرنقاطهاومکعبپوششدادهشدند.االمکانکلبدنهقایقبههمراهتارگتیحت.تصاویربهنحویگرفتهشدندکهاخذشدند

دقتکارموردبررسیقرارگرفت.بهدلیلدردسترسنبودنمدلواقعیهدفموردنظر،ازروشیجایگزینبرایارزیابیدقتاستفادهشد.برای

گیریمستقیم(ودقتاستخراجابرنقاطدردستورکارقرارگرفت.دقتمقیاسبات،دومسئلهدقتمقیاس)ارزیابیبهروشاندازهارزیابیدق

متربهدستآمد.دقتاستخراجابرنقاطمیلی29/0هاییکهبهعنواننوارمقیاساستفادهشدهبودند،تعیینشدومقدارآناستفادهازتارگت

یکهابرنقاطشدهومحاسبهمیزاناختالفشانبهدستآمدومشاهدهشد،شدادنصفحاتمسطحبهسطوحمدلمکعبمستطیلتولیدبابراز

پسازاستخراجابرنقاطوارزیابیدقتکار،نقاطاضافیوغیرالزم.انداخذشدهمترمیلی148/0اندبادقتحدوددرتشکیلمدلدخیلبوده

میلیوننقطهتولیدشد.3لنهاییبدنهقایقبهکمکافزونبرحذفشدهومد

نتایجیکهازاینتحقیقحاصلشدشاملمواردزیراست:

 شود،موردبررسیقرارگرفت.دراینتحقیقعالوهبرارزیابیمستقیم،دقتتولیدابرنقاطکهمدلازآنمشتقمی •

متربرایمیلی29/0متربودودقتیکهدرانتهابهدستآمد،[میلی83/0,28/0]دقتیکهدرطراحیشبکهمحاسبهشدهبودمابین •

انتهایپروژهحاصلمیلی148/0ارزیابیمستقیمو متربرایارزیابیدقتتولیدابرنقاطبود.لذادقتبرآوردشدهدرطراحیشبکه،در

 شد.

 اتوماتیکاست،استفادهشد.افزارجدیدیکهدقیقودراینتحقیقازنرم •

 بعدیمحدودنبودهووابستهبهتارگتنیست.دراینتحقیقتولیدنقاطسه •

 Agisoftافزار : مدل نهایی تشكیل شده از قایق مورد نظر در نرم13شكل 







Page | 343  

 

 

هانقطهوجودکههدفموردنظردارایبافتمناسبباشد،امکانتولیدمیلیونیدرصورتتراستفادهشدهوهابرایتناظریابیدقیقازتارگت •

دارد.

 ی آت قاتیتحق  یبرا  شنهاداتیپ

کهبشودیدرصورتی،امکانتولیدنقطهازکفقایقکهکامالًبهزمینچسبیدهبودمیسرنشدولذاافزارسختدلیلمحدودیتامکاناتبه •

 پذیرخواهدشد.قایقرابهکمککابلدرهوامعلقنگهداشت،امکانتولیدنقاطازهمهجایبدنهقایقامکان

ترشودبرایارزیابیدقتتولیدمدلباروشفتوگرامتریبردکوتاه،مدلدقیقموردنظر،توصیهمیبهدلیلعدموجودمدلواقعیازهدف •

 هدفتوسطلیزراسکنرتهیهشدهوباآنمقایسهشود.

رایایجادیافتهبشودهمهروندکاردرشرایطآزمایشگاهیوتحتشرایطنورییکسانانجامشود.تابتوانازالگوهاینورساختتوصیهمی •

بافتیکنواخترویبدنهقایقاستفادهکردودقتکارراباالبرد.
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 انتشاررادیویی  مختلف مدلهای با خودرویی اقتضایی های شبكه کارایی ارزیابی

 h.molasadra@yahoo.com؛ حمیراگلکارنارنجی-1

ha_rastegar@yahoo.comحمیدهرستگارزاده؛-2
sep.vafaei@gmail.com؛سپیدهوفایی-3

 چكیده

استفادههایموردپروتکلاستکههایاقتضاییمتحرکشبکهازحالتخاصهایاقتضاییخودرویییکشبکه

محققانازبسیاری.باشدمناسبنیزهایاقتضاییخودروییشبکهبرایتواندهایاقتضاییمتحرکمیشبکهدرشده

هایرابرایشبکهترافیکمدیریتوایمنیسیستمتابتوانندکنندمیتحقیقخودروییهایاقتضاییشبکهزمینهدر

یکهایاقتضاییخودروییشبکهسازیپیادهوطراحیخودرو،صنعتمداومرشددر.دهندارائهاقتضاییخودرویی

دربزرگسناریوهایبرایعیواقنقلیهوسایلازباتوجهبهاینکهاستفاده.استتحقیقاتازوسیعوپیچیدهحوزه

نیست،بیشترپذیرامکانهایاقتضاییخودروییشبکههایپروتکلوجدیدهایالگوریتمتوسعهبرایمختلفشرایط

هایارتباطیبرایسیمومدلانتشاررادیوییسیگنالبیشود.کانالسازیانجاممیتحقیقاتیبرپایهشبیهمطالعات

هاجهتمشخصنمودنکاراییسازیاینمدلشبیهبنابرایننیازبهایبرخورداراست.اهمیتویژههاازاینشبکه

پارامترهاییازجملهاندازهبسته،نرخداده،سرعتخودروها،توانارسالیهرکدامدرشرایطمختلفشبکهاست.

کاراییمدلانتشاررادیوییکانالدرمهمینقشتوانندعواملیهستندکهمیآنتنفرستندهخودرووتراکمشبکه

بهارزیابیکاراییNs3سازبااستفادهازشبیهتحقیقاینبنابرایندرازلحاظگذردهیوسربارشبکهداشتهباشند.

مترهایمختلفپرداختهشدهاست.شبکهرادیوییدرانتشارهایمدل پارا بررسیهایاقتضاییخودروییباتغییر

خودروییتابحالانجامنشدهاستواینکهچهمدلیبرایچهمحیطیمناسباقتضاییهایانتشاررادیوییدرشبکه

یدیگرتراستجنبهکهبهواقعیتنزدیکNs3211سازیباوعالوهبراینشبیهآوریآناستینواستجنبه

.باشدنوآوریاینتحقیقمی



 

 کلمات کلیدی 
خودرویی،شبکه اقتضایی های
هایاقتضاییمتحرک،مدلشبکه

انتشاررادیویی

 

 مقدمه  -1

212خودروییاقتضاییشبکه
،برایساختنیکشبکهمتحرکاستفاده213گرهنقلیهمتحرکبهعنوان وسایل آناز در استکه یکتکنولوژی 

متربهآنهاامکانارتباطبا۳۰۰تا۱۰۰کندودرفواصلافرازمیگرهسیمیابیروترخودرورابهیکشود.شبکههایاقتضاییخودروییهرمی

دهد.بهمحضخروجخودروییازشبکهوعدمتواناییدریافتسیگنالابعادگستردهتشکیلمییکشبکهباکندودرعوضیکدیگررافراهممی

.شودسیمساختهمیسانیکشبکهاینترنتبیتوسطآن،خودروهایدیگرامکانملحقشدنبهشبکهودیگروسایلنقلیهرادارندوبدین

امواجخودروییبااستفادهازاقتضاییهستند.شبکه214هایاقتضاییموبایلهایتخصصیمهمشبکهخودرویییکیازدورهاقتضاییهایشبکه

RSUخودروییازاقتضاییشبکه.کندراایجادمی 216217(V2Iیاخودروبهزیرساخت)215(V2Vانواعارتباطاتخودروبهخودرو) رادیویی

 
211Network simulation 3  
212VANET(Vehicular ad hoc network)  
213Node  
214hoc network)-Mobile ad(MANET  
215vehicle-to-Vehicle  
216 Infrastructure -to-Vehicle 
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mailto:ha_rastegar@yahoo.com
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%87_(%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%87_(%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%87_(%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%87_(%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
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خودروییفراهمآوردناقتضاییشبکه .هدفاصلیاستتشکیلشدهایمنیهایایمنیوغیرهندهپیام،خودروهایانتشارد)محدودهکنارجاده(

یامنیتوراحتیبرایمسافراناست.برایدستیابیبهاینهدفیکدستگاهخاصالکترونیکیدرهروسیلهنقلیهجاسازیشدهکهامکانبرقرار

سازیسرورپیاده–ایکالینتهایساختارهایارتباطیشبکهایبایدبدونمحدودیتکند.چنینشبکهمسافرانرافراهممیبیناقتضایی ارتباط

ایکهبهیکدستگاهشبکهاقتضاییخودروییمجهزشدهباشدهمانندیکگرهدرشبکهاقتضاییاستوقادربهدریافتینقلیهشودهروسیله

طریقازایایومشاهدهترافیکبصورتلحظه،عالئمجادهسیمخواهدبود.هشدارهایترافیکیهایبییگرانازطریقشبکههایدوارسالپیام

دهد.همچنینارتباطاتچندتصمیمگیریدرموردبهترینمسیررابهرانندهمی،کهابزارهایالزمرابرایتواندمنتقلشودایمیشبکهچنین

ایازدیگرکاربردهای.پرداختخودکارهزینهپارکینگوعوارضجادهشودایفراهممیسیمبرایهروسیلهنقلیهواینترنتدررنجبیایرسانه

) (InVANETهوشمندخودروییاقتضایی.شبکهخودروییاستاقتضاییشبکه
ییکروشهوشمندانهدربکارگیریشبکهدرواقعبیانگر218

  Wi-Fi IEEE 802.11 b/g،WiMaxازجملهبندیاقتضاییچندینتکنـولوژیشبکه هوشمندخودرویـیاقتضاییشبکه .ستا بیـنخودروها

IEEE802.11 ،Bluetooth،IRA،ZigBeeسیمفراهم،دقیقوموثربینخودروهادریکبستربی،سادهکندتاارتباطآسانرایکپارچهمی

DSRCجملهموجودازارتباطیهای.ایننوعشبکههمچنینازدیگرتکنولوژیشود
ایاستبرایارتباطاتماهواره WiFiدرواقعنوعیکه 219

دید.220توانبعنوانجزئیازسیستمهوشمندحملونقلخودروییرامیاقتضاییوسلولیاستفادهمیکند.شبکه

 بیان مسئله  -2

اینگرههامیدرشبکههایبینخودر توانندبایکدیگرهمکارینمایندتاکاراییوییهرخودرومانندیکگرهدرشبکهعملمیکند

اقتضاییمیهایبینخودرویینوعیازشبکه.درواقعشبکهشبکهافزایشیابد باشندکهزیرساختارثابتندارندووابستهبهخودروهایهای

هایمختلفیبهشیوهخودروییاقتضاییهاییابیبستهومدیریتشبکهراانجامدهند.شبکهشبکههمچونمسیرشبکههستندتاعملیاتوتوابع

موبایلشبکهکه اقتضایی میهای رفتار هستند )راننده( رفتار .کنندهایمعمولی ویژگی،محدودیتمتحرک باال سرعت هایهایمتحرکو

دراینشبکهبنابراینتعدادگیریهاپیامدهایمهمیداردبرایطراحیتصمیماینویژگیکند.راایجادمی خودروییاقتضاییشبکهمنحصربفرد

طور به بینخودرویی ارتباطات برای بزرگزیادیچالش و نخستین قرارگرفتهاست. استفاده اقتضاییترینچالششبکهگستردهمورد های

قبناگوارجانیومالیهاشودچهعواترینتهدیدیمتوجهاینگونهشبکهکوچکاگرکه توانتصورکردمی خودروییامنیتآنهااستبهراحتی

اطالعاتخودروییاقتضاییشبکهگیردکافیاستهابهطورمستقیمدرمعرضخطرقرارمیبهدنبالخواهدداشتوسالمتوجانانسان

اقتضاییخودروییمیشبکه.هارخداددیگرباشیمتصادفات،واژگونیودهدقیقیبهرانندهندهدتاشاهد توانندبزرگترینفناوریمتحولهای

،بهغیرازامنیتمسیریابیاطالعاتوارتباطمیانخودروها .ردههدومهزارهدومباشندوامنیترابهرانندگانهدیهکنندکنندهخودروهاد

هایبعدیهستندبهعلتنبودیکگرهمرکزییکخودروبرایارتباطباخودرویدیگرکهبطورمستقیمامکانارسالوسرعتباالازچالش

یابیهایکفاکتوربسیارحیاتیاستالگوریتممسیرراندارد،بایدازخودروهایمیانیاستفادهکندوچونسرعتدراینشبکهدریافتاطالعات

،پشتیبانیهایتشخیصحضورومحوشدنخودروهادریکشبکههایچندگانهمکانیزمکنداستفادهازسیگنالاهمیتدوچندانیپیدامی

هایخودروسا استانداردهاشرکت از پروتکل ز ازو ارتباطمیانحسگرها و اقتضاییخودروییاستدیگرچالشها بینهایشبکه ارتباطات .

ازطریقکانالخودروهایاخودروباساختارهایکنارجاده هایموقتبه،ساختارشبکهسیماستهایرادیوییهمانندشبکههایسیاربیای

فاقدگونه ارتباطاتمرکزیمیایاستکه اینچالشاساسی باشدهماهنگکننده نمیاقتضاییشبکهو که هیچخودروییاستآنجا توان

هاینقشهیابتوانبهشبکههایدیگرمیامضروریاستازچالشایرافرضنمودبنابراینپردازشپیهماهنگکنندهمرکزییاتوافقنامه

 
218Intelligent VANET 
219Dedicated Short Range Communication  
220Intelligent Transport System  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
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 هایرادیویینامبرد.کانالانتشارسیارمبتنیبرحرکتخودروهاوتاثیرمحیطبرروی

هاوجوامعتحقیقاتیبرایاستبسیاریازپروژهشبکهخودروییازآغازتوجهزیادیراهمدردانشگاهوهمدرصنعتبهخودجلبکرده

هایانتشاردرهایانتشاروالگوریتمآثارمربوطبهاستراتژی درتعداد اتوجهبهافزایشمعنادارب.کنندخودروییکارمیاقتضاییشبکه گسترش

هایکاربردیبرایاینکهاطالعاتمتناسبرابه،بیشترپروتکل%(38قسمتدادهکهموضوعیباباالترینرشددرمیانتمامموضوعاتبود)

انتقالدهند،متکیبهتنوعرویکردانتشاردادهجاپدیدمیگرههاییدریکحوزهکهاطالعاتازآن هایمتداولهستند.دراینپژوهشآید

انتشارامواجرادیوییشود.میمتمرکزاستاستفاده221بررویکارهاییکهبرجمعآوریدادههاوانتشارپیام)انتشاررادیویی(DATAازدسته

هایشودباوجودآنبهتحلیلمقایسهعملکردواعتبارسنجیمدلشناختهمی222بهنامافتمسیرایدرمحیطبهوسیلهعاملجداکننده

مختلفپرداختهمیشود.

 مروری  بر کارهای انجام شده  -3

های.همچنیندرسایرحوزهاندشبکههایاقتضاییخودروییازآغازتوجهزیادیراهمدردانشگاهوهمدرصنعتبهسویخودجلبکرده

اولینکاردرزمینهارزیابیپژوهشمبتنی.باشندهایریاضیمیسازیومدلهایعلمیعمدتابدلیلبهکارگیریابزارهایشبیهسیمپیشرفتبی

اثرمرتبطباارتباطاتمخابراتی200/2نویسندگانبیشتراز .انجامدادند]25[کووسکیوهمکارانهایکامپیوتریراپاولیدرشبکهشبیهسازیبر

وسهژورنالشبکهکامپیوتردیگر1998تاIEEEINFOCOM(1992از .اینپژوهشتنهادوبررسیخودراانجامدادند1998تا1996از(

PRNGمناسب)مولدهایعددشبهتصادفیآورد:استفادهازسازیرابهحسابمیجنبهازاعتبارشبیه
هایخروجیوتحلیلمناسبدادها(223

ازهمهمقاالتنوعشبیهسازیرامشخصنکردهنتایجنشاندادکهسازی.شبیه اند)بهعنوانمثال،حالتتعطیلیاحالتتقریباپنجاهدرصد

همکارانآزمایشباشبیهسازییکشبکهاقتضاییکوتزو.نداشتهاست PRNG ایبهاستفادهازپایدار(،درحالیکهبیشازهفتاددرصداشاره

نتایجنشان.]16[مقایسهکردندهستندراواقعیهایهایانتشاررادیوییموجودمتفاوتازاندازهچگونهمدلکهگیریاینرابرایاندازهموبایل

،ناحیهفضایخالیومیدانترانتخابشدندبرایمثالهایسادهمدلطریقازدادندکهفرضیاتمعمولکهتوسطجامعهپژوهشفرضشدو

ان،کهنشرابررسیکردند2002تا1995ازسالMobiHocوMobiComایازمقاالت.نویسندگانمجموعهدوپرتوییغیرواقعیهستند

،مدل80دادحدود اعتبارمقاالتمبتنیبروکروکووسکیهایغیرواقعیراانتخابکردند.%تماممقاالت همکارانچندینمقالهرادرمورد

اقتضاییموبایل هایدرزمینهمحاسبهشبکهالمللیهایبیناینمقاالتدرهمایش.]17[کردندهایاقتضاییموبایلبررسیسازیشبکهشبیه

MobiHocاندازهارائهشدند2005تا2000ازسال بر نویسندگان برشبیه. اینکهچگونهمقاالتمبتنی اعتباردرگیری سازیچهاردسته

نظرمی رادر تاکیدگیرندپژوهش اینچهارکردند، عبارتند. تکرارپذیریازدسته همهجانبهسازی،مدل: بیسناریوهای نتایج تحلیل، و طرفانه

هایآمادهسازی%مقاالتبهگرایش7،تنها%مقاالتمنتشرشدهقابلتکرارهستند15خاطرنشانکردندکهکمتراز،نتایجکلیآماریدرست

تباردرشبیهسازیشبکههایاقتضاییراباثبت.اندلویاسینساکنیزموضوعاعهانگنجاندندطرح%فاصلهاطمینانرادر5/87پرداختندو

.]3[آماریسوالبرانگیزموردبحثقراردادند،اعتبارهایشبیهسازنادرستازقبیلنداشتنشرایطشبیهسازیقابلتکرارترینعملکردنمتداول

.استیغیردقیقیاتحلیلآماریناکافیهامعآوریدادههایج،درحالیکهدومیعمدتامربوطبهتکنیکولیعمدتابدلیلفقداناسناداست

حذفجزئیات".همانگونهکهنویسندگانادعاکردندجزئیاتواثباتمدلبهکاررفتهاستسطحازنظرکنندهدیگرتعیین،جنبهعالوهبرآن

224سیماشاجرایپروتکلمسیریابیبیدرمقاله .دینگجانکس"شودتواندمنجربهنتایجمبهمیاغلطیاسادهکردنبیشازحدهرمدلمی
 

 
221PropagationRadio  
222Path loss 
223random number generators-pseudo 
224Fisheye State Routing  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9
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FSRویژگیپروتکلمسیریابیتحتپارامترهایمختلف ازلحاظپایاندادنبهپایانراFSRرابررسینمودهودرتجزیهوتحلیلنتایجسه

تحتپارامترهای FSR سیمبیینمقاله،عملکردپروتکلمسیریابیدرا .]32[استسربارمسیریابیبررسینمودهتاخیر،نسبتتحویلبستهو

 مدلتحرکگروهمرجعبهعنوانمدلتحرکشبکهتلفنهمراه  است.سازیشدهشبیه ns2 مختلفبراساسپلتفرمشبیهسازیشبکه

ازلحاظتاخیرپایانبهپایان،میزانحمل FSR مسیریابیازطریقتجزیهوتحلیلدقیقنتایج،سهویژگیپروتکل  انتخابشدهاست. اقتضایی

کاربردیمختلفبراساسهایبرنامهمورددرگیرد.اینکاربرایمطالعهبیشترمسیریابیتحتمدلتحرکگروهیمرجعقرارمیبستهوسربار

راDSR225ونوهمکارانشپروتکلمسیریابیمنبعپویادیویدجانس.تلفنهمراهمفیداست درشبکهاقتضایی  FSRسیمپروتکلمسیریابیبی

DSR درمطالعاتشبیهسازیدقیقیکهانجامگرفتدریکشبکهواقعیاقتضاییخودرویی.]33[برایمسیریابیدرچندینبرنامهفراهمنمودند

 منبعپویاپروتکلمسیریابی .کندمیتقاضاعملمسیریابیبسیارپایینیداردوسربارکمکهیکیازدالیلاینواقعیتایناستکهبراساس

(DSR) هایاقتضاییازگره های،شبکهایاستبرایاستفادهدرشبکهچندرسانهشده طراحی خاص کارآمدبهطورپروتکلمسیریابیسادهو

پیکربندی،انجامدهد.زیرساختشبکهیاادارهپروتکلشاملدودهدتاشبکهبهطورکاملخودسازماندهیوخوداجازهمی  DSR تلفنهمراه

 دلخواهکشفکنند.عملکردهابتوانندمسیرهایمنبعرابهمقصدکنندتاگرهمکانیسماستکشفمسیرونگهداریمسیر،کهباهمکارمی

DSR ازطریقشبیه سازیوآزمایشقابللگوهایارتباطیراازطریقپیادههایمختلفارزیابیشدهاستواسازیدقیقبررویمتحرکرا

درسال]34[فوبلر دهد.،اینعملکردعالیپروتکلرانشانمیایمایموآزمایشکردهتوجهدریکشبکهفیزیکیدرفضایبازفیزیکیساخته

GPSRپیشنهادکار،برایبررسینتایجدرتحویلبستهبین2002
درسناریویبزرگراهرانشاندادکهبستههایموفقیتآمیزDSRو226

DSRیابدتحویلبستهدرشودکاهشمیزمانیکهفاصلهارتباطیبزرگترمیGPSRماندبااین%باقیمی100باوجودفاصلهارتباطیبزرگتر

اثر8300کند.پژوهشجدیدتریبررسیجامعبیشازرادریکمحیطوسیعخودروایجادمی GPSRکاراستفادهحالنتایجحاصلازاین

سالپسازپژوهشپاولیکووسکیو10.نویسندگاننتیجهگیریکردندکه،حتی]27[ هایمخابراتیرانشانداددرموردشبکهIEEEاز

.حتیمانددوبحرانعمیقاعتبارباقیمیتغییرمعناداریدرموردکیفیتومعتبربودنپژوهشهایشبیهسازیشدهوجودندار]25[همکاران

ازپژوهشدرنظرگرفتهشدند2009تا2007،تنهامقاالتمنتشرشدهازسالباوجودآنکهتعدادزیادیمقالهبررسیشد های.متفاوت

هایمبتنیبرشبیهابراعتبارپژوهشگرفتهشدهاستونهتنهرادرنظر2016تا2007تریازسال،درپژوهشحاضردورهطوالنیپیشین

اقتضاییخودرورانیزبهحسابآوردهاستتاآنجاکهایناولینپژوهشیاستکهاینسازیتمرکزشدهاستبلکهحوزهپژوهششبکه های

یاشبکهاقتضاییخودروییرادرVANET،مقاالتیرادرنظرگرفتهشدکهعباراتدهد.برایانجامپژوهشنوعبررسیوهمکاریراارائهمی

ازکنفرانس ،یاواژههایفهرستشاندرآثاری مهمتریندربرمیگرفتند.2017تا2007هاونشریاتذیلدردورهزمانیعنوان،چکیده

یکیازنشریاتپیشرودرTMCهستنددرحالیکهMobicom و  Mobihoc هایکامپیوتریکنفرانسهایمنتخببسیارمعروفدرشبکه

هایاقتضاییخودروییراپوششاشوتعدادباالیمقاالتموجودکهعناوینکلیشبکهنیزبدلیلارتباطVTC،.بعالوهباشدمیکامپیوترموبایل

شتادوسهمقالهبااینانتخابخاصمطابقتداشتندکهشود(.دویستوهکنفرانسهردوسالیکباربرگزارمی  درواقعدهدانتخابشد)می

.(منتشرشدند2017-2012(وصدوسیوششمقالهطیدورهدوم)2011-2007هاصدوچهلوهفتمقالهطیپنجسالاول)ازآن

کردنپژوهشوبرایمشخصکردنتمامیاطالعاتموجودموردنیازبرایمشخصدستیکنترلشدومقالهرابطوردویستوسیوهشت

نیاز اطالعاتمورد بهمنظورجمعآوریکلیه بررسیشد انجامدادند راچگونه پژوهشخود نویسندگان واینکه استفادهشده نامه پرسش ،

دردسترسمیباشد.227zenodoآوریشدهدرهایجمعهمچنینداده

2016تا2007هایاقتضاییخودروییرابااحتسابصدهامقالهمنتشرشدهازسالهایشبکهدرپژوهشحاضر،وضعیتفعلیپژوهش

 
225Dynamic Source Routing 
226Greedy Perimeter Stateless Routing  
227https://doi.org/10.5281/zenodo.1205633 
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هایمبتنیدرمورداصولاعتباردرپژوهش(بررسیکنیدتاچهمیزانجامعهپژوهش1:).هدفازپژوهشفعلیدوسویهاستشودتحلیلمی

هایبررسیشدهوهمچنینابزارهایاصلیبهکاررفته)همچوناصلیپژوهشبردنبهعناوینپی(2،)]17[سازیتحولیافتهاستبرشبیه

 ،باارائهدادنچندینگرایشپژوهشیانجامشدهاست.ها،انتشار(وپروتکل،ترافیک:تحرکها)مثل،مدلسازها(شبیه

 روش پیشنهادی  -4

سازیاینمدلهادرشبیهسازتوضیحرادیوییاستکهدرابتداچگونگیپیادهروشپیشنهادیمبتنیبرمقابسهچهارمدلانتخابیانتشار

دوNS3ماژولانتشارهایمختلفانتشاررادیوییتوضیحدادهخواهدشد.دادهخواهدشدسپستوابعمربوطبهپیکربندیشبکهبراساسمدل

سازیبهترتیبمدلافتبرایمدلPropagationDelayModel وPropagationLossModelکندبرایمثالدرگاهعمومیراتعریفمی

راباتوجهبهقدرتسیگنالارسالومتقابلآنموقعیتآنتنسیگنالدریافت ازدستدادنانتشارقدرتهایانتشارومدلتاخیرانتشار.مدل

قدرتنهاییدریافت،.یکلیستایجادکندیکدیگرزنجیرشودوتواندبهیکمدلازدستدادنانتشارمی.کندمحاسبهمی ارسالودریافت

توانیکمدلمحوشدگیخفیفویکمدلمحوشدگیسریعیا.بهاینترتیبمیایاستهایزنجیرههایمدلقدرتبکاربردنهمهحساب

جلوههایمختلفمحوشدگیرابصورتمدلجداگانهاستفادهکرد.

 ز دست دادن انتشار رادیویی های اانواع مدل -4-1

متقابلآنموقعیتآنتنTXراباتوجهبهقدرتRXهایافتانتشارقدرتسیگنالمدل کند.یکمدلافتمحاسبهمیTXوRXو

است.بهایهایزنجبرههایمدلقدرتبهکاربردنهمهحسابRXانتشارمیتواندیهیکدیگرزنجیرشودویکلیستایجادکند.قدرتنهایی

استفادهکرد.مدلاینترتیبمیتوانیکمدلمحوشدگیسریعیاجلوه افتانتشارهایمختلفمحوشدگیرایهصورتمدلجداگانه های

 عبارتنداز:

 228مدل افت انتشار فرایس  -1-1-4

 2λ 2/ d tAr= A t/ P rP(    (1)مطرحشدهکهمعادلهاینمدلعبارتستاز:Friisاینمدلاولینباربهعنوان

 4π     /  2λ=  indorA(2):بامعادلهزیربرایموردیکآنتنایزوتروپیکبدونازدستدادنگرما

L     2 d)/ (4π 2λrGtGt= P rP(3)  :هایمدرناینمعادلهاصلیعبارتندازفرمت

تواندتوسطفرکانسدرهرتزاستکهمی f سرعتنوردرخالاست،وC = 299792458 m/sمحاسبهمیشودکه C/fازطریقλدرواقع

تواندپخشدرفضایآزاددرونمنطقهبهاصطالحمنطقهدوراستکهمیفقطبرای Friis مدل.کاربرتوسطویژگیفرکانسپیکربندیشود

آورد،همانطوربهارمغانمیمتر3ترازبزرگ نیکمقداررابراییمدلهمچناین.محسوبشودمتر3ترازبزرگتقریبابهعنوانمنطقهبرای

شودبااینحال،تأکیدمی .سازیعملیاستاریازسناریوهایشبیهشود)بهجایاینکهباعثیکخطایکشندهشود(برایبسیکهانجاممی

 t> PrP نامشخصاستودر  d = 0برای  Friisدررابطهبااینموضوع،فرمول.کهمقادیربهدستآمدهدرچنینشرایطینبایدواقعیباشند

  برای

d <= 2دهند،بنابرایندراصلمدلمیهردواینشرایطدرخارجازمنطقهدوررخ.شودنتیجهمی Friis نبایددراینشرایطاستفادهشود.

 مدل افت انتشار راه دور  -4-1-2

:قدرتپذیرشبایکمدلانتشارمجددازراهدورمحاسبهمیشودکند.سازیمیاینمدلیکمدلانتشارپبوندیازراهدورراپیاده

+ 10n log 0L = L(d/d0)   ( 4) 

.شودبازگرداندهمی TXشود،قدرتایکمترازفاصلهمرجعدرخواستمیهنگامیکهازدستدادنمسیردرفاصله

 
228FriisPropagationLossModel  
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229مدل افت انتشار سه بعدی -3-1-4
  

بااینتفاوتکهدارایسهباشداینمدلشبیهمدلقبلیمی.اینمدلپیادهسازییکمدلانتشارازراهدورباسهفاصلهازراهدوراست

میانودوربانمایندهزمینهفاصلهاست محاسبه log-distance درهررشته،قدرتپذیرشبااستفادهازمعادلهانتشار.هایمختلفنزدیک،

:شودمی

log 0+ 10.n0 L = L10( d/d0)  (  5) 

بدونازدستدادنمسیر(بازگردانده) TXشود،قدرتدرخواستمی 0d ایکمترازفاصلهمرجعیکهازدستدادنمسیردرفاصلههنگام

 0L گیگاهرتزاستوبنابراین15.5با FriisPropagationLossModelوضریبخطایمرجعبهمتر 1پیشفرضفاصلهمرجعبه.شودمی

= 46.67 dB است.

 230مدل افت انتشار تصادفی  -4-1-4

ها)حتیبیندوبهعنوانیکنتیجه،تمامبسته .کندشود،تغییرمیازدستدادنانتشارکامالتصادفیاستوهربارکهمدلنامیدهمی

  د.کننایازدستدادنتصادفیراتجربهمیگرهثابت(تجربه

 توابع مربوط به پیكربندی   -4-2

هایمختلفمدلهایافتانتشاررادیوییراانجامهایاقتضاییمتحرکاستکهارزیابیعملکردویژگیاینمثالیکشبیهسازیدرشبکه

پروتکلمی ماننددهد. همچنینDSDVوOLSRوAODVهایمسیریابیمختلفی و باشد نمی رویمسیریابی ما تمرکز اما وجوددارد،

متریبااستانداردپیش1500*300هادریکمنطقهگیریم.گرهفرضرادرنظرمینیزوجودداردندکهمامدلپیشهایمختلفحرکتیمدل

شود.میلیثانیهباانواعنرخهاارسالمی200بیتیدرمدتزمان64فرضحرکتمیکنند.یکپیام

 تابع مربوط به تنظیم و دریافت بسته روی سوکت  -4-2-1

کنیم.یاشدمتصلمیایکهشاملآدرسمیکنیموآنرابهگرهایجادمیUDPباشدپسیکسوکتمیUDPنوعترافیکاز

 هادهی به گره تابع انتصاب آدرس -4-2-2

.دهیممیipهاسازبهطورخودکاربهگرهگیریمودرشبیهدرنطرمی0.1.1.10دراینتابعبهطوردلخواهآدرسشبکهرااز

 تابع به دست آوردن میزان گذردهی شبكه  -4-2-3

شود.کندوباواحدکیلوبیتبرثانیهبیانمیهایدریافتشدهدرمقصدراحسابمیدراینتابعیکمتغبرداریمکهکلبیت

 تابع پیكربندی ترافیک  -4-2-4

یرداد.توانپارامترهاییمثلاندازهبستهونرختولیدبستهراتغیدراینتابعمی

 ها تابع پبكربندی تحرک گره -4-2-5

باشد.همچنینارتفاعمترمی1500*300ایبهطولوعرضکنیمکهکهدرناحیههاراتنظیممیهاوتحرکگرهدراینتابعچیدمانگره

تاهرمقداریقابل0هابینباشد.سرعتگرهمیمتربهصورتتصادفی2تا1باشدبینهاکهمربوطبهمدلازدستدادنانتشارمیآنتنگره

باشد.تغییرمی

 های از دست دادن انتشار رادیوییتابع مربوط به تنظیم مدل  -4-2-6

سازیانجامشدهعبارتنداز:مدلازدستدادنانتشارفرایس،مدلازدستدادنانتشارازراهچهارمدلانتشاررادیوییکهدراینشبیه

باشد.بااینتوابعبراساسمقادیردرنظرگرفتهشدهازدستدادنانتشارازراهدورسهبعدیومدلازدستدادنانتشارتصادفیمیدور،مدل

 
229ThreeLogDistancePropagationLossModel  
230RandomPropagationLossModel  
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4هایاقتضاییمتحرکبهمنظورارزیابی،مقایسهدهیم.روشپیشنهادیبراساسسناریوهایشبکهبامقادیرمتناظر،مدلانتشارراتغییرمی

انتشاررادیوییانجامگردید.پیکربندیباشد.همچنینتوابعمربوطبهپیکربندیفتانتشاررادیوییمیمدلا شبکهبراساسچهارمدلافت

ونتایجاستخراجگردید.انجامNS3سازهایمذکوردرشبیهسازیهاپیادهسازیگردید.کلیهپبادههاوکارتشبکهوتحرکگرهلینک

 ارزیابی کارآیی -5
(،NS3)نرمافزارسازشبکهبااستفادهازشبیههایافتانتشاررادیوییمطرحشدهاست.سازی،مقایسهانواعمدلدراینقسمتنتایجپباده

ههاموردارزیابیومقایسهقراردادشبیهسازیپارامترهایمختلفشبکهتغییرونتایجحاصلاز،سازیسازیواقعی،مدلشبکهراقبلازپیاده

شدهاست.

 سازی پارامترهای شبیه -5-1

 سازی پارامترهای شبیه  -1-4جدول 
 مقدار  پارامتر  مقدار  پارامتر 
50تعدادگرهمتر1500متردر300ناحیه

متربرثانیه20تا10ازسرعتمیلیثانیه200مدتزماناجرا
 Db 17.5تا5ازتوانارسالیمیلیثانیه50زمانگرمشدن

320تا64ازاندازهبسته AODVپروتکلمسیریابی
کیلوبیتبرثانیه5120تا1024ازنرخداده DsssRate11Mbpsمدفیزیکی

 پارامترهای ارزیابی کارایی  -5-2
fr.8/TrN-توانازیکمکانبهیکمکاندریکزمانمشخصمنتقلکرد.کهبرابراستبادهدکهچهمقداردادهرامیگذردهی:نشانمی

fsTکهrNرسدوهاییکهبهمقصدمیبرابراستباتعدادکلپیامfrTبرابراستبازماناولینپیامرسیدهشدهوfsTبرابراستبازماناولین

 پیامارسالشده.

هایگرهبهشدههایارسالپیامارسالزمانبرابراستباکلfTشودکهتعریفمیr/ N  fTتوسط هامیانگینتاخیر:متوسطتاخیرپیام

 است.مقصد

sN-هاتمامشودویابافرپرشود.کهبرابراستبابسته231روند:زمانزندهماندنهابهدودلیلازدستمیهایازدسترفته:بستهبسته

mNکهsNهایارسالشدهبرابراست.باکلبسته

2048بایتونرخداده64متربرثانیهواندازهبسته20سازیپیشفرضهستند.سرعتبرابراستبادرگاماولتمامیپارامترهایشبیه

چهارمدلافتانتشاررادیوییازلحاظگذردهی1-5تغییرمیکند.درشکل دیتابایت17.5تا5ارسالیازباشدوتوانکیلوبیتبرثانیهمی

باتوانارسالیآنتنفرستندهمقایسهشدهاست.


مدلانتشاررادیویی4مقایسهگذردهیبراساستوانارسالیآنتنفرستندهدر-1-5شکل

تامدلافتانتشاررادیوییفرایس،راهدوروسهبعدی3بهبعد10دهتوانارسالیآنتنفرستندهنشاندادهش1-5همانطورکهدرشکل

 
231TTL  
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روندافزایشیدارد.مدلتصادفیدرتماممقادیرثابتماندهاستوتوانارسالیآنتنفرستندهدراینمدلتاثیریندارد.


مدلانتشاررادیویی4تنفرستندهدرمقایسهمیانگینتاخیربراساستوانارسالیآن-2-5شکل

دیتابایتبهبعدبرایدومدلافتانتشاررادیوییراهدوروسهبعدیروند10دهدکهازتوانارسالیآنتنفرستندهنشانمی2-5شکل

دیتابایتبهبعدافزایش10یفرایسازترینمقدارتاخیررادارد.مدلافتانتشاررادیویکاهشیدربرداردومدلافتانتشاررادیوییتصادفیکم

یافتهاست.


مدلانتشاررادیویی4هایازدسترفتهبراساستوانارسالیفرستندهدرمقایسهبسته-3-5شکل

توانارسالیبایتو64متربرثانیهواندازهبسته20سازیپیشفرضهستند.سرعتبرابراستبادرگامدومتمامیپارامترهایشبیه

دهدکهدرسهمدلافتانتشاررادیوییفرایس،نشانمی3-5کیلوبیتبرثانیهتغییرمیکند.شکل5تا1باشدونرخدادهازدیتابایتمی7.5

ازتوانارسالی یافتهاستوبهبعدبهشدتکاهش15سهبعدیوتصادفیتاثیرینداشتهاستوعملکردمشابهیداردولیدرمدلراهدور

بیشترینبستهازدسترفتهمربوطبهمدلراهدورمیباشد.


مدلانتشاررادیویی4مقایسهگذردهیبراساسنرخدادهدر-4-5شکل

یابدولیدرمدلراهدورخیلیناچیزنشاندادهشدهاستهرچهنرخدادهافزایشمییابدگذردهیافزایشمی4-5همانطورکهدرشکل

ییرکردهاست.مدلتصادفیباالترینگذردهیرادارد.تغ
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مدلانتشاررادیویی4مقایسهمیانگینتاخیربراساسنرخدادهدر-5-5شکل

باشد.سهمدلدیگرعملکردیشودبیشترینتاخیرمربوطبهمدلافتانتشاررادیوییراهدورمیمشاهدهمی5-5همانطورکهدرشکل

یکساندارند.


مدلانتشاررادیویی4هایازدسترفتهبراساسنرخدادهدرمقایسهبسته-6-5شکل

باشدوتوانکیلوبیتبرثانیهمی2048بایتونرخداده64سازیپیشفرضهستند.اندازهبستهدرگامسومتمامیپارامترهایشبیه

ترینبستهازدسترفتهدهدکهبیشنشانمی6-5کند.درشکلیهتغییرمیمتربرثان50تا10باشدوسرعتازدیتابایتمی7.5ارسالی

هاعملکردیکسانیدارند.مربوطبهمدلراهدورمیباشد.بقیهمدل




مدلانتشاررادیویی4مقایسهگذردهیبراساسسرعتدر-7-5شکل

باشد.سرعتدرگذردهیمدلافتتانتشاررادیوییراهدورمیترینگذردهیمربوطبهمدلافنشاندادهشدهاستکهکم7-5درشکل

انتشاررادیوییتصادفیوراهدورتاثیریندارد.ودرمدلافتانتشاررادیوییفرایسوراهدوروتصادفیروندکاهشیدارد.
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مدلانتشاررادیویی4مقایسهمیانگینتاخیربراساسسرعتدر-8-5شکل

باشد.ترینمیانگینتاخیردربرابرتغییرسرعتمربوطبهمدلافتانتشاررادیوییراهدورمینشاندادهشدهبیش8-5شکلهمانطورکهدر


مدلانتشاررادیویی4هایازدسترفتهبراساسسرعتدرمقایسهبسته-9-5شکل

کیلوبیتبرثانیه2048متربرثانیهونرخداده20تباسازیپیشفرضهستند.سرعتبرابراسدرگامچهارمتمامیپارامترهایشبیه

نشاندادهشدهاستبیشترین9-5کند.همانطورکهدرشکلبایتتغییرمی320تا64استواندازهبستهاز 7.5باشدوتوانارسالیمی

بستهازدسترفتهدرمدلافتانتشاررادیوییراهدوراتفاقافتادهاست.

 
مدلانتشاررادیویی4مقایسهگذردهیبراساساندازهبستهدر-10-5شکل

باشد.ترینگذردهیمریوطبههمانمدلافتانتشاررادیوییراهدورمینشاندادهشدهاستکم10-5همانطورکهدرشکل
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مدلانتشاررادیویی4مقایسهمیانگینتاخیربراساساندازهبستهدر-11-5شکل

نشاندادهشدهبدترینمیانگینتاخیرمربوطبهمدلافتانتشاررادیوییراهدورمیباشد.11-5هدرشکلهمانطورک

 

مدلانتشاررادیویی4هایازدسترفتهبراساساندازهبستهدرمقایسهبسته-12-5شکل

 رادیوییراهدورمیباشد.ترینبستهازدسترفتهمربوطبهمدلافتانتشارنیزبیش12-5درشکل

 جمع بندی  -5-3

باشدوتغییرسرعتواندازهبستهتاثیریبرگذردهیندارد.درموردمیزانگذردهینسبتبهتغییرتوانارسالیونرخدادهحساسمی

رادیوییراهدورتاثیردارد.هایازدسترفتهفقطدرمدلافتانتشارمیانگینتاخیرنظرمشخصینمیتوانبیانکرد.بسته

 گیری نتیجه -6

هایاقتضاییمتحرکومروریبرکارهایسریمفاهیممرتبطباشبکههایتحقیقبیانشدسپسبهیکابتدابیانمسئله،اهدافوضرورت

آنهاپرداختهشدهاست.درقسمتهایافتانتشاروبررسیانجامشدهپرداختهشد.درقسمتسومروشپیشنهادیکهمربوطبهانواعمدل

سازیپرداختهشد.باتوجهبههایمختلفانجامشدهاستودرنهایتبهتحلیلنتایجبهدستآمدهازشبیهسازیوارزیابیمدلچهارمشبیه

وتغییرسرعتوتغییرتوانهایقسمتچهارممشاهدهشدمدلافتانتشاررادیوییراهدورباتغییرنرخدادهنتایجبهدستآمدهدرشکل

هایاقتضاییشودکهمدلراهدورمدلخوبیبرایشیکهگیریمیارسالیوتغییراندازهبستهسازگارنمیباشدوعملکردخوبینداردونتیجه

باشد.یمتحرکمیهایاقتضایمتحرکنمیباشدومدلتصادفیدرتمامتغییراتبهترینعملکردراداردوبهترینگزینهبرایشبکه
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 بندی  سیم زیرآب با استفاده از الگوریتم خوشههای حسگر بیمسیریابی شبكه

 و رقابت استعماری 

 و* 1مرزکوهاکبر تجری سیاهعلی

 a.tajari@gu.ac.ir؛گروهعلومکامپیوتر،دانشکدهعلوم،دانشگاهگلستان،گرگان،ایرانو*1

 

 چكیده

یاقدامبهبرقراریصوتیهاکانالبااستفادهازکههستندحسگریشبکهینوعیرآبزمیسیحسگربهایشبکه
،حسگراستهایگرهیتوسّطانرژهامصرفزیادهایاساسیدرایننوعشبکهکنند.یکیازچلشمیارتباط

هاراتأمینکندیکنیازمهمیانرژیتوسّطگرهمناسبکهمصرفبهینهیابیریپروتکلمسبنابراینوجودیک

هاسرخوشهبهترینبندیورقابتاستعماری،خوشهتمیالگورهایباترکیبویژگیمقالهنیدراآید.شمارمیبه
کاربرد.ند.فرستمیرابهسرخوشههایخوددیگر،دادههایگرهوسپستمامیازلحاظمصرفانرژیمشخّصشده

داده انتقال مسیر بهترین تعیین استعماری، رقابت گرهالگوریتم بین عادیوسرخوشهها است.های کارراهها

کهدهدسازینشانمیسازیشدهاست.نتایجشبیهسازیکلودسیمپیادهافزارشبیهپیشنهادیبااستفادهازنرم

%بهبوددادهاست.4هارابهمیزانگرهکلّیمصرفیانرژی،میزانشنهادیپتمیالگور

 

 کلمات کلیدی 
بیشبکه حسگر زیرآب؛ی سیم

خوشه استعماربندی؛ ی؛رقابت

مسیریابی.



 مقدمه 

العاتارسالاطّاقدامبهمسییبیرندهیدستگاهفرستندهوگکیبااستفادهازکهاندگرهحسگرکوچکساختهشدهیحسگرازتعدادیهاشبکه

هاتیمحدودنوعنی.ااستهیمنبعتغذوحافظهتیظرفتیمحدودیپردازشداراازلحاظقدرتوکندیمعملطورمستقلهرگرهبهکنند.می

قرارگرفتهوبعضیازآبحسگردرونیهاگره،رآبیحسگرزیهادرشبکههاست.ازپژوهشیاریبسموضوعکهآوردهرابهوجودیمشکالت

کهشوند.باتوجهبهاینیمزانیداردآورسطحآبقرادرشناورکهکیهکمکبایوشدهقرارداردمحکمایلنگرکهدرکفدرکایبآنهانیز

صیتشخ.شودنیازیاساسیمحسوبمیهاییطیمحنیچنبرناظرستمیسیکبهازینستینریپذامکانآسانیبههاطیمحعضیبهبیدسترس

طورکههمان.]3و2و1[کنندهاییهستندکهنیازبهسیستمناظرراتقویتمیازجملهمثالییایمیشیآلودگاینشتنفتومانندییرخدادها

رآبیزکیصلبهآکوستمتّیگرهاحسوزمجهّیگرهاکف،حسیگرهاشاملحسسیمزیرآبهایحسگربی،شبکهشدهنشانداده1درشکل

مختلفراکنترلیگرهاازحسندگانهچهایارتباطتوانندیکهمشوندیفرستادهمیفرستندهصوتکیباستگاهیاکیگرهابهحسنیا.هستند

بایدوبعدیدودستهبههااینشبکهی.معماراستسطحنکیارتباطباسیبرقراریفرستندهبراکدارایینیهمچنموردنظرستگاهیکنند.ا

صورتهاآنتهاوحرکگرهییایجغرافتیبراساسموقعیبندهدستنیاشود.تقسیممیمستقلرآبیباحامالنزیبعدثابتوسهیهاگره

.]5و4[گیردمی
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 ]5[ رآبیز میسیحسگر ب یهاشبكه  یمعمار :1 شكل

انوسیوکفاقطینظارتبرمحیبرااغلبصلهستندومتّانوسیکهبهکفاقاندتعبیهشدهانوسینظارتبرکفاقیبرایدوبعدیگرهاحس

هابهسطحبااستفادهصالآناتّهاباوعمقآنانددرنظرگرفتهشدهانوسینظارتبرستوناقیبرانیزیسهبعدیگرها.حسشوندیاستفادهم

هایهایحسگر،پروتکلیانرژیدرایننوعشبکهبرایرفعمشکالتمربوطبهمصرفبیشازاندازه.شودیکنترلمشدهمیتنظیهامیازس

هااشارهخواهدشد.مسیریابیمتعدّدیتوسّطمحقّقانارائهشدهاستکهدرادامهبهدودستهازآن

اطّالعات:پروتكل  -الف  محلّ  بر  مبتنی  مسیریابی  صورتیهای  باشددردسترسگرههاگرهتمامیاطّالعاتکهدر ندآیفرهایمنبع

گیدیچیپرآبیزیابیمکانهایتمیوالگوربودهقیمتگرانرآبیزیتعیینموقعیتهادستگاهنکهیهبهاباتوجّامّارترخواهدبودمؤثّیابیریمس

العاتاطّبرایمشخّصکردنترروشسادهبنابراینیافتن.خواهدشددچاراختاللموقعیتبریمبتنیابیریمسیهاعملکردپروتکلخاصیدارند

برایمسیریابیدرستمنبعومقصدیهاگرهوقعیتالعاتمازاطّ]6[توسّطشدهارائهیابیریپروتکلمسآید.درشمارمیچالشاساسیبههاگره

یهاشبکهیابراامّاسترییتغقابلایصورتپوشبکهبهطیهبهشراهاباتوجّگرهقدرتانتقال،یابیریمسکارآییافزایشرای.بشودمیاستفاده

هااستفادهشدهیبینگرهابیریمسبرایهیهمساهایگرهمربوطبهالعاتاطّاز[،7]پروتکلارائهشدهدر.درندهچندانقابلاستفادهنیستپراک

دریریگمیتصمیبراماندهیباقیوسطحانرژکانیالعاتمشناسهگره،اطّازبودهومختلفهایدرجهدارایمختلفیهاهیهادرال.گرهاست

تیهابااولوبستهاستفادهشدهاست.هاگرههابینبستهقدرتانتقالتعیینیبرایتمیالگوراز،[8]کارتحقیقاتیدرشود.مسیریابیاستفادهمی

به تصممیارسالیشتریبهایگرهباالتر افزارهاینرمقوانینتواندیمتمیالگوراین.شودیمگرفتهبستهتیاولویپایهبریابیریمسمیشوند.

بهکهاستروشایننیضعفانقطهنماید.یانرژیبهینهمصرفهابراساسگرهنبیهانمودهواقدامبهتبادلدادهمختلفرابرآوردهاجرایی

کارسختواغلبغیرممکناست.رآبیالعاتمحلگرهدرزاطّدستآوردن

توانندبسیارهایحسگرمیهایمسیریابیشبکههایهوشمنددرطرّاحیپروتکلالگوریتمهای هوشمند:های مبتنی بر روشپروتكل -ب

کارپژوهشیدر.کنیماندکهدرادامهبهذکرچندمثالبسندهمیموضوعپرداختههایاخیرچندینکارپژوهشیبهاینمفیدعملکنند.درسال

.انتخابگرهانتقالمسیریابدرختویرایشگرهانتقالوبهتریناست:انتخاببخششاملدومندیارائهشدهکهقدرتیابیری[،پروتکلمس9]

یمنطقفازیابیریمسیهاتمی[الگور10]استفادهشدهدرتمیالگورگیرد.صورتمیمیودرختتصمیاستنتاجفازستمیسکیبااستفادهاز

طولتواندیمیشنهادیپروتکلپااستفادهازاینالگوریتم،.بکنندمیبزرگاسیبارشبکهدرمقعیتوزکهاقدامبههستندبندیبرخوشهیمبتن

تیفیوکهاگرهبار،تراکمهاگرهازسایرفاصلهها،گرهماندهیباقیانرژذکراستکهقابل.افزایشدهد.درصد50الی40حدودراعمرشبکه

یهیهمسابهاتّصالتیفیوکماندهیباقیانرژنک،یسهاازگرهفاصلهپارامترهای[،از11.در]بایددرنظرگرفتهشودرآبیزطرّاحییبرااتّصاالت

کمتریرادربرداردلحاظیانرژمصرفکهبهینهریتامسشدهاستاستفادهیمنطقفازستمیسیعنوانورودبهنکیسبهکیدهنزبالقوّ

پروتکلدرواقعممکناستفادهشدهاست.یتصادفیرهایازمسیاازمجموعهریمسنیبهتربراییافتنکیژنتتمی[ازالگور13و12در]گردد.

کی.کندیمنییراتعنهیبهبهکینزدیچندپخشیرهایمسکندوارمیککیژنتتمیبراساسالگورکهیارائهشدهاستچندبخشیابیریمس

ازدحامذرّاتیابیریپروتکلمس الگوریتم بر ]مبتنی ارائه15و14در ا[ بهشدهیآورهاجمعالعاتگرهاطّتم،یالگورنیشدهاست.در کیو

بااستفادهازالگوریتم.شودمیانجامهاخوشهلیتشکیبرایابیریکردمسافتیالعاترادراطّستگاهیاکهزمانیشوند.فرستادهمیهیپاستگاهیا

یکمسیردریمصرفانرژبیانگرمیزان.ارزشتناسبدشومیانتخابمسیرهایموجودهبهارزشتناسبباتوجّنهیبهریمسازدحامذرّات،

نرخوریزمانتأخپارامترهایازهمچنینکنند.استفادهمینکیگرهسهابهبستهیابیریمسبراییعصبیهابکهازشها[،گره17و16در].است

درراانسانتواناییکههستندهاییدارایقابلیترآبیزمیسیحسگربیهاشبکه.دشویاستفادهمیگرهبازپخشبعدنیانتخاببهتریخطابرا

اقهایینیبشپی با مهاانوسیمرتبط زیهاچالششبکهنیتر.مهمدهندیافزایش یحافظه،محدوده،یقدرتمحاسباتنه،یهز،رآبیحسگر

بسیارکماست.یاتالفانرژشیافزالیبهدلرآبیزمیسیحسگربیهاست.طولعمرشبکههامحدودگرهانرژینابعمهمچنینارتباطاتو

روشدر.استرآبیحسگرزیهادرشبکهیاصلیلهامسیدرانرژییجوصرفهاهمیتبسزاییدارد.قانمحقّیبرایانرژمصرفکاهشنیبنابرا

عنوانداردبهیشتریبیماندهیباقیکهانرژایسپسگرهشود،یانتخابمهاازگرهخوشهچندینبندی،الگوریتمخوشهبااستفادهازیشنهادیپ

نییتع،یبندخوشهتمیدرالگورمعیارنیترم.مهشوندمنتقلمیسرخوشهبهسرخوشهریغیهاگرههایدادهتمام.شودیسرخوشهانتخابم

کارکهدربخشراهشودیمفادهاسترقابتاستعماریتمیازالگورریمسنیترکردنکوتاهدایپیبرامقالهنیست.دراهاگرهنیفاصلهبزانیم

دادهخواهدشد.پیشنهادیتوضیح
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 کار پیشنهادی راه

 نمای کلّی الگوریتم رقابت استعماری

الگوریتمرقابتاستعمارینما جمعیتکیالگوریتمباشودمیمشاهدهشکلایندرکهطورنشاندادهشدهاست.همان2درشکلیکلّی

زینتمیالگورنیشود.اسیاستجذبورقابتامپریالیستیتکرارمییدورهیکدروشدهشروعاوّلیههایامپراطوریجادیتصادفیوایاوّلیه

ی.بخششوندیکشورمحسوبمکیهاازآنکیکههرکندمیکارآغازبهیتصادفیهیاوّلتیجمعیباتعدادیتکاملیهاتمیالگورریسامانند

بهتر نخبهایتیعناصردرجمعنیاز الگورهمان معنوانبهکیژنتتمیهادر انتخاب ساشوندیاستعمارگر عنوانبهزینتیجمعیاعضاری.

مرمستعمرهد براساسمشوندینظرگرفته مستعمرهیقدرتزانی.استعمارگران مسویبهراهاکهدارند جذب هرکنندیخود کلّ قدرت .

بخشیامپراطور قدرت به ومستعمرهیدهندهلیتشکهایوابسته تعریوابستگنای.استهآن؛استعمارگر امپرافیبا صورتبهیطورقدرت

شود.یآننشاندادهمهایقدرتمستعمرهنیانگیازمدرصدیواستعمارگرکشورقدرتمجموع



 ی رقابت استعمار تمیالگور یکلّ ی: نما2 شكل

موفّقیکهنتوانستهباشنددررقابتاستعمارهایدستهازامپراطور.آنشودیهاآغازمآننیبیرقابتاستعماره،یاوّلیهایامپراطورجادیابا

نیچنهموهابهقدرتآندرجذبمستعمرهیامپراطورکییبقانیبنابراشوند،یازدوررقابتحذفمندیفزایبرقدرتخودبایعملکردهو

امپراطور بر جریبستگبیرقیهایتسلّط در امپراطورجتدریبهیاستعماریهارقابتانیدارد. ودایپشافزایتربزرگیهایقدرت کرده

رادخویهامستعمرهشرفتیپطیشرادبایناچارقدرتخودبهشیافزایبراهایامپراطوررونی.ازاشوندمینابودکمکمترفیضعیهایامپراطور

یشدهوازچگونگستهیبشرنگریخیتکاملتارریازسریناپذکیبهاستعماربهعنوانبخشتفکتمیالگورنیخالصهدراطوربهفراهمکنند.زین

برکشورهایاثرگذار نیآن و ومستعمره تارزیاستعمارگر الهامخ،یکلّ عنوانمنبع زمتمیالگورکیبه نودر و تکاملینهیکارا یمحاسبات

.تاستفادهشدهاس

 بندی الگوریتم خوشهنمای کلّی 

.درشودیمدهیخوشهنامکیاافرازکرد.هرافرازمجزّیهارابهگروهاءیازاشیامجموعهتوانیاستکهبهکمکآنمیندیفرآیخوشهبند

اعضا تفاوتراداشتهباشند.نیشتریهابخوشهریساینسبتبهاعضاشباهتونیشتریخوشهبیکهنسبتبهاعضارندیگیقرارمییخوشه

انیبیخوشهبندیهاتمیازالگوریبرجستهایهاد.درادامهنمونهنمویبندطبقهیابراساسمدلخوشهتوانیرامیخوشهبندیهاتمیالگور

.استشده
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یائیاشیاصلدهیایبرمبناشودیشناختهمنیزیسلسلهمراتبیکهخوشهبندیبندخوشهایننوع: صالاساس اتّ بر یبندخوشه -الف

صلهامتّآنیهابراساسفاصلهخوشهجادیایرابراءایاشهاتمیالگورنیدورتراست.ااءینسبتبهاشکینزدیایمربوطبهاششتریاستکهب

یهامختلف،خوشهیهاکرد.درفاصلهفیقطعاتخوشهتوصصالاتّیبراازیموردنیاکثرفاصلهباحدّیبهطورکلّتوانیمخوشهرا.کنندیم

ازآنیسلسلهمراتبیبندناممعمولخوشهدهدیمحیدکهتوضنگرامنشاندادهشویادکیبااستفادهازدنتوانیکهمرندیگیشکلمیمتفاوت

ینیّمعیهاکهدرفاصلهییهاسلسلهمراتبگستردهازخوشهکیبلکهدهندیمجموعهدادهراارائهنمیبندشنیپارتکیهاتمیورالگنیا.دیآیم

.دندهیارائهمشوندیادغاممگریکدیبا

کهممکنشوندینشاندادهمیبردارمرکزکیهابا،خوشهcentroidاساسبریخوشهبنددر:centroidاساس  بر یبند خوشه -ب     

رابهعنوانیرسمفیتعرکیk-meansیبندخوشهشوندیصلممتkّهابهازخوشهیکهتعدادینباشد.هنگامجزءمجموعهدادهاستلزوماً

.دهدیارائهمیسازنهیبهیلهامسکی

صورتاستکهابتدابهتعدادنیروشکاربهااست.گریچندروشدیهیوپایکاربرداریروشبسکییسادگنیدرعkنیانگیمروش

.شوددادهمیمرکزخوشهنسبتنیترکیبهنزدندادهداده،آرهی.سپسبابررسشودیبهعنوانمرکزخوشهدرنظرگرفتهمیدلخواهنقاط

از.)باتکرارمراحلقبل(ودنمجادیادیجدیهامراکزخوشهوبهدنبالآنخوشهتوانیدرهرخوشهمنیانگیکارباگرفتنمنیپسازاتماما

تعدادنییآنتعگری.مشکالتدستیننهیبهنیوبنابرادهمراکزبویهیآنوابستهبهانتخاباولینگیاستکهبهنیروشانیجملهمشکالتا

.باشدیهامهاوصفرشدنخوشهخوشه

بندنیا:عیبراساس توز  یبند  خوشه  -ج      مقایکهدقیمدلخوشه بهآمار بهاست.خوشهیعیتوزیهابراساسمدلباشدیمربوط ها

اءیازاشیبرداراستکهبانمونهنیاکردیرونیایژگیدارند.ویکسانیعیتوزادیکهبهاحتمالزشوندفیتعرییایبهعنواناشتوانندیمسادگی

مبنایمصنوعیهامجموعهدادهدیتولینحوههیشبقاًیدقع،یتوزکیازیتصادف عالروشنیاینظریاست. ولیها اصلیاست یمشکل

overfittingردیمدلقراربگیدگیچیبرپهاتیمحدودنکهیدارندمگرا.

طمناطقهستندکهتوسّشتریبیباچگالیهامناطقکهخوشهشودیاصلمطرحمنیاکیتکننیادر:Densityبراساس  یبند خوشه-د

صورتاستنیبهاتمیالگورنیاروشاست.DBSCANتمیالگورنهیزمنیدراهاتمیالگورنیترازمهمیکیاند.کمترازهمجداشدهیباچگال

گریدیهاخوشهیهادادهریسایچگالیدردسترسیهمانخوشهاستولیهادادهریسایخوشهدردسترسچگالکیقبهکههردادهمتعلّ

هابهصورتخودکاراستکهتعدادخوشهنیروشانیاتیمز.است(εدلخواهیگیبهمرکزدادهوشعاعهمسایگیدادههمسای)چگالستین

 کاراست.اریبسزینزینوصیدرتشخوشودیمشخصم

 سازی الگوریتم پیشنهادی مراحل پیاده

مراحلزیراست:الگوریتمپیشنهادیشامل

.آبریزیهاحسگریسازهیشببرای(50*50*50)بهابعادیسهبعدیگرهدرفضا200:انتخاب1مرحله

.هاآبوانتخابمراکزخوشهریزیهاگرهتیبراساسموقعk-meansیبندخوشهاعمالالگوریتم:2مرحله

.هابهعنوانسرخوشهخوشههابهمراکزگرهنیترکی:انتخابنزد3مرحله

ها.جهتارسالدادهیتصادفبهصورتگرهیک:انتخاب4مرحله

زیرآب.نکیجهتارسالدادهبهسهادادهیسرخوشهبهگرهارسالکنندهنیترکی:انتخابنزد5مرحله

.نکیسرخوشهتاسازاستعماریبااستفادهازالگوریتمرقابتنهیبهیابیری:مس6مرحله
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هایمجزّابندیوایجادخوشههاامریضروریبودهوتنهاخوشهبرایکاهشمیزانمصرفانرژیگرهنهیبهریمسافتنیقابلذکراستکه

هایجذبوانقالبواستکند.بنابرایناستفادهازالگوریتمرقابتاستعماریوتخصیصهرگرهبهعنوانیککشورواعمالسیکفایتنمی

کارپیشنهادیاست.هایراهترینبخشرقابتاستعماریبرایدستیابیبهبهترینمسیرازگرهارسالکنندهتاگرههدف،جزءمهم

 سازی نتایج شبیه

 سناریوی روش پیشنهادی 

اند.هاتحلیلوارزیابیشدهتوسّطگرهیمصرفانرژمیزانوالفعّریالوغفعّیهاتعدادگرهبررسیکارانجامشده،یبرا

عملکردیداراSH-FEERوMH-FEERتمینسبتبهدوالگورمقالهنیدرایشنهادیپتمیشودالگوریمشاهدهم3طورکهدرشکلهمان

فعّالیهادرشبکهگرهنیز300مرحلهوتافعّالهستندشبکهموجوددریهاگرهتمامی126مرحلهیتاشنهادیپتمیرالگورداست.یبهتر

وجوددارد.امّابهتعدادکمتر





 های فعّال بر حسب تعداد مراحل : تعداد گره3شكل 

عملکردیداراSH-FEERوMH-FEERتمینسبتبهدوالگورمقالهنیدرایشنهادیپتمیشودالگوریمشاهدهمنیز4طورکهدرشکلهمان

گذارددرصورتیکهدردوکنارمی127فعّالیتخودرادرمرحلهگرهنیلاوّیشنهادیپتمیالگوردرکهبیانگرایناستوقابلقبولیدارد

دهد.رخمی93الگوریتمدیگرایناتّفاقدرمرحله



 های غیر فعّال بر حسب تعداد مراحل : تعداد گره4شكل 

تریماندزیراانرژیبهطورمتعادلیمیباقیشتریتزمانبمدّیشنهادیروشپدرشبکهیشودانرژیمشاهدهمنیز5طورکهدرشکلهمان

هایحسگرمصرفشدهاست.توسّطگره
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 ها : میانگین درصد انرژی مصرفی توسّط گره5شكل 

 گیری یجهنت

باندکمیآب،پهناانیجربهدلیلهاگرهناگهانیتامانندحرکیمختلفهایباچالشبرایتعیینمسیرهایبهینهرآبیزیابیریمسهایپروتکل

هایپروتکلنیازاستتاکنندنمیمقابلهمشکالتباتمامموجودیابیریمسیهاازپروتکلیکچیکههییازآنجا.روبروهستندانتشارباالریخأوت

ارائهرقابتاستعماریویبندوشهختمیالگورمبتنیبرافتهیبهبودتمیالگورکیدراینمقاله،هااقدامنمایند.رفعتنهابعضیازآنبهپیشنهادی

بهینهریمسافتنییبرارقابتاستعماریتمیازالگورهایمجزّاومرتبطوهایحسگربهبخشبندیگرهبندیبرایدستهدرآنازخوشهشدکه

.اندردهبهبودپیداکیمصرفانرژهمچنینوطولعمرشبکهیشنهادیپتمیالگوربااستفادهازکهنشاندادبهدستآمدهجینتا.استفادهشد
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 چكیده

یهابرنامهانجامامکانمیسیسنسور،پردازشوارتباطاتبیجاسازهاییازجملهباقابلیتهینقللیوساافزایش

خاصحالتکی.اگرچه،فراهمکردهاستهاجادهیمسافراندرراحتیومنیارییدرتغراقدرتمندوبالقوهیکاربرد

یاتیحنقشکیهااینشبکه،استدرنظرگرفتهشدههایاقتضاییخودروییشبکهسیماقتضایی،یبیهاازشبکه

یکیزیفیبهرسانهوکنترلدسترسیهاهیالیرابرایاستانداردIEEE 802.11یگروهکارمردمدارد.یبرزندگ

جهتمربوطهاتیفقدانمطالعاتدرادبیاینتحقیقاصلزهی.انگهاستکردشنهادیپ802.11pهابهناماینشبکه

استانداردهای سایر استاندارد802.11ارزیابی بنابراین802.11pبا ااست. ازیتجربجینتاتحقیقنیدر حاصل

توجهبهتغییرسرعت802.11pو802.11bاستانداردعملکرددو مترهایگذردهیوسربارشبکهبا پارا برروی

نتایجگزارششدهاست.ها،نرخدادهانتقالبسته،توانارسالیآنتنفرستندهوتراکمشبکهخودروها،اندازهبسته

حدود802.11bو 802.11Pهایمتربرثانیهگذردهیاستاندارد40هایبیشازنشاندادکهباافزایشسرعت

یافتهاست.همچنینتوان10درصدکاهشیافتهاست.وسربارشبکه15 عملیاتیاندازهبستهدردرصدافزایش

هایاقتضاییبینشبکهبودهاست.IEEE802.11bدرصدبهترازاستاندارد30حدودIEEE802.11Pاستاندارد

هایحملونقلهوشمندگرددتحتنامشبکهخودروییکهبهعنوانعاملارتباطیبینوسایلمختلفمطرحمی

کاناتبهمنظوربهبودکاراییوایمنیدرسیستمحملونقلاستوبرایایازامشوند.کهمجموعهنیزنامگذاریمی

شودکههدفازایناستفادهمیIEEE802.11هایمختلفسیمبااستانداردارتباطبینخودروهاازاتصاالتبی

هایخودروییاست.درشبکهIEEE802.11هایمختلفتحقیقبررسیاستاندارد



 

 کلمات کلیدی 
متحرک،شبکه اقتضایی هایشبکههای

استاندارد خودرویی،  IEEEاقتضایی

802.11p

 

 مقدمه  -1
هاکاربردیارتباطخودروبهخودرووشبکههایتحتعنوانبرنامه2001(اولینباردرسالVANET232هایاقتضاییبینخودرویی)شبکه

.]2[شودیکشبکهاقتضاییاستکهبهعنوانعاملارتباطیبینوسایلمختلفمطرحمیخودروییهایاقتضاییشبکه.درواقع]1[معرفیشد

هایاقتضاییبرخالفشبکهشود،ولیمحسوبمی233 (MANET)هایاقتضاییمتحرکیکزیرمجموعهازشبکههایاقتضاییخودروییشبکه

وسایلنقلیهبعنوانیکگرهتلفنهمراهعملهایاقتضاییخودروییشبکهد،درنماینشبکهعملمی هابصورتمستقلدرمتحرککهدستگاه

هایحملونقلبعنوانشبکههایاقتضاییخودروییشبکهکنندوقابلیتتحرکوتواناییبرقراریارتباطباسایروسایلنقلیهرادارند.می

هاازقبیلمفاهیمایازابزارها،امکاناتوتخصصبهمجموعه234(ITSهوشمندیابهاختصار)سیستمحملونقل شوند.هوشمندنیزنامیدهمی

شودکهبهصورتهماهنگویکپارچهبهمنظوربهبودکارآییوافزاریومخابراتیاطالقمیسخت افزاری،هاینرممهندسیترافیک،تکنولوژی

د.شوایمنیدرسیستمحملونقلبهکارگرفتهمی

 
232hoc Network-Vehicular Ad  
233hoc Network-Mobile Ad  
234Intelligent Transportation System  

T
-1

7
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 بیان مساله -2
 ارتباطاتبرد237DSRCاستانداردیا236WAVE(802.11p)بویژه802.11هایپروتکلازاستفادهمتربا350کوتاهتا235ارتباطاتبرد

وسامانهجهانیارتباطاتهمراه238دارمانندوایمکسهایدارایزیرساختترشبکهبرایارتباطاتبابردطوالنی.شودکوتاهاختصاصیانجاممی

239(GSM)3یاG4یاGاقتضاییخودروییشبکهدر اند.پیشنهادشده خودروهاهای هایتوانندحرکتتصادفیمیهایبهجایحرکت240،

خودروهاتاثیربگذارد.درنهایتاکثرهاتراینشبکهتواندبرعملکرددقیقایمیهایکنارجادهسازمانیافتهداشتهباشند.ارتباطبینایستگاه

هایترینفناوریسیماستفادهشودکهبرجستهتواندباهرتکنولوژیشبکهبیمیهایاقتضاییخودروییشبکه .]5[بردرادیوییمحدودشدهاندبه

زیگ استانداردهای بردکوتاه با هستندووای 241بیرادیویی فناوری .]6[فای این بر یاایشبکههعالوه برایمی242LTEهایسلولی توانند

 است.244ماننداینفرارد(VLC)243سیمارتباطاتنوریمرئیهایبیآخرینفناوریبرایشبکه.استفادهشوندهایاقتضاییخودروییشبکه

هایشبکههایمختلفبرایاینشبکهوجودداردکهشامل:یکسریچالشهایاقتضاییخودروییشبکهصرفنظرازکاربردهایموجودبرای

هایمتحرکوجودهایثابتواتصالمداوماست،همچنینهیچمسیرثابتیبینگرهزیرساخت فاقدمنبعانرژیبسیارباال،اقتضاییخودرویی

دارایآسیبپذیریهایاقتضاییخودروییشبکهیریابیدرمس پذیراست.ندارد،بنابراینارتباطاتوسایلنقلیهذاتانسبتبهاکثرتهدیداتآسیب

(MAC)245هایکنترلیدسترسیبهرسانههابهامریمهموچالشانگیزدرزمینهطراحیشبکهمخصوصادرقسمتالیهاست.اینمشخصه

گذاشتهشدهاست.IEEE802.11Pتبدیلشدهاست.سیاربودننیزتاثیرقابلتوجهیبررویعملکرد

شوداینانجاممیIEEE802.11(wifi) هایفراهمکردنارتباطبینخودروهاتوسطاستانداردهایمختلفباتوجهبهاینکهیکیازراه

استانداردهایمختلفاستانداردهاکاربردهای درIEEE802.11زیادیدرشبکهخودروییدارند.بنابراینهدفازاینتحقیقبررسیکارایی

اقتضاییشبکهوجوددارد.همچنینپشتهپروتکلمخصوص802.11رویاستانداردهایمختلفیدرباشد.ازاینهایخودروییمیشبکه های

802.11PدرمقایسهباWIFIهامطرحشدهاستبنابراینبررسیعملکرداستانداردهایمختلفنیزبرایاینشبکه802.11Pبهنامخودرویی

دراینتحقیقاستانداردمشخصشود.اقتضاییخودروییهایمیتاستتااستفادهمناسبازکداماستاندارددرشرایطخاصدرشبکهحائزاه

گیردبرایانجامآنهاموردبررسیوارزیابیقرارمیشودوعملکردسیممقایسهمی(باسایراستانداردهایشبکهبیP.80211شبکهخودرویی)

قبلازNs3وWebotسازهایهایاقتضاییخودروییبااستفادهازشبیهسازیشبکهاستفادهشدهاست.بررسیشبیهNS3ساززشبیهاینکارا

هایسازیها،شبیههایاقتضاییخودروییدرجادهسازیشبکهقبلازپیادهشود،هایاقتضاییخودروییدرجادهانجاممیآزمایشواقعیشبکه

بهطورمعمول ضروریاست.247سازیشبکهوشبیه246سازیحرکتشهریهایاقتضاییخودروییبااستفادهازترکیبشبیهگرایانهشبکهواقع

Netsim (Tetcos)سازشبکهمانندشبیه کند(بایکایرامدیریتمیسازیترافیکجاده)کهشبیهSUMO249مانند248شبیهسازمنبعباز

.]40[هایاقتضاییخودروییرابررسیکندکردشبکههمراهاستتاعمل

دسته ازدوکه.کردهاستشنهادیپWAVE بهنامییخودرویهاشبکهیبرا استاندارهارا ازیادستهموسسهمهندسیبرقوالکترونیک

برایامنیت،مدیریتشبکهتشکیلشدهاست.انواعمختلف IEEE1609کنترلدسترسیبهرسانهوویکیزیفهیالیبرا802.11Pداستاندار

 
235Range  
236Wireless access for vehicular environments  
237CommunicationDedicate Short Range   
238WiMAX  
239Global System For Mobile Communication  
240Vehicul  
241Zigbee  
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248Open source  
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نماید.سیمراارائهمیهایبیهایارتباطیدرشبکهباشدکهشیوهمیIEEE802.11(a,b,g,n)شاملIEEE802.11هایاستاندارد

 مروری بر کارهای انجام شده  -3

اقتضاییخودروییطراحیهایمهمشبکهیکیازچالش اندکهناشیهاییبرایالیهفیزیکیدرنظرگرفتههااستکهپروتکلپروتکلهای

کهامواجمادونقرمز باشدوبههمیندلیلبرایارتباطاتوسایلنقلیهازامواجرادیوییومادونقرمزاستفادهکردندهامیازحرکتسریعگره
کنند،بههمیندلیلسیستمهایطوالنیمدتدرسرعتپایینراپشتیبانیمیفقطبرایارتباطاتخطیمناسباستوامواجرادیویی،لینک

DSRC5.9کهیکتکنولوژیارتباطیکوتاهمدتتامتوسطکهدرگروهGHZبهکارگرفتوبهعنوانIEEE802.11P WAVEشناخته

وسایلارتباطیبهاشتراکگذاشتهشوندپهنایباندبایدبینهایاقتضاییخودروییگیرد.عالوهبرایندرشبکهشود،مورداستفادهقرارمیمی
250بهمنظورکنترلدسترسیرسانهومکانیزمشنودحاملOFDMبااستفادهازتکنولوژیIEEE802.11P WAVEوبههمیندلیلپروتکل

 .]23[طراحیشدهاستبرایجلوگیریازتصادموبرآوردهکردننیازها

ازپروتکلADHOC MACکنددرروشبرایتعیینانتقالاستفادهمی ALOHAازروشMACهایدرروشدیگربرخیازپروتکل

تکگامیمطمئنبهنام251پخشیکانالهمهکندکهیکپروتکلتوزیعشدهرزروکانالاستکهیکقابلیتاطمینانرزرواسیوناستفادهمی

کندویکحلمی253هایمخفیوآشکاراطالعاتسیگنالینگرابرایحلهردومشکلپایانهBCHکندهرایجادمی(BCH)252کانالپایه

کندوبهصورتمستقلازالیهفیزیکیعملمیADHOC MACکند.بهطورکلیروشپیشرفتموثردرسرویسدهیشبکهایجادمی

استفادهواقعنمی تواننددریکمحدودهمعینارتباطایکهمیشود.تعدادوسایلنقلیهعیباصلیآنایناستکهرسانهبهطورموثرمورد

.]27[هایزمانیدرواحدزماننیستقرارکنندبیشترازتعداداسالتبر

هایفعالودرداراینقایصعملکردیمعینیاست.بهطورخاصعملکردخروجیبهشدتبهتعدادایستگاهCSMA/CAپایهپروتکل

ایافزایشیابددرصورتیکهپروتکلقابلمالحظهتواندبهطورکاراییمیهمچنینمجموعبهکلبارتحمیلشدهبهسیستمبستگیدارد.

254DCFایستگاه زیآنهابهحداکثرتوانساهایرقابتیبستگیداردوبابهینهبایکپنجرهرقابتیجایگزینشودکهدراینصورتبهتعداد

کرد. پیداخواهد اکثر802.11Pازآنجائیکهخروجیسیستمدسترسی استانداردجدیداست رویشبکه یک بر ازتحقیقات خودرویی های

802.11(a,b,g,n)انجامدادکهخودروهابه9هاییراباآزمایش255.بایکوفسکیودیگران]34[انداستفادهکرده خودرودرطییکسال

اندازهگیریشدکهTCP،حداکثرنرخبیتدرارتباطاتیافتشدندواطالعاتبهمقصدمشخصیانتقالمینقاطدسترسیمختلفمتصلمی

.]15[بود700kbpsتقریبا

ایازهایاقتضاییخودروییتحقیقکردندومجموعهفایدرشبکهوای 257رویاثراتدستبهدستکردن بر256باالسوبرامانیانوهمکاران

VanLANهاییرادردوشهرمختلفایاالتمتحدهانجامدادنددرشهراولیکشبکه.نویسندگانآزمایش]13[هارامالحظهنمودندپیشرفت

ایجادشدکهازDieselNETایجادشد.درشهردومیکشبکهبهنام40km/hایجادشدکهازیازدهنقاطدسترسیودوخودرودرسرعت

دستبهدستکردنهارامدیریتکنندکهبهکاراییمطلوب توانندهامیبیستوچهارنقطهدسترسیتشکیلشدهبود.کهنشاندادنداینشبکه

بهصورتتجربیبررسیوارزیابیشدکهازطریقارتباطاتبینیکوسیلهسیار802.11bهایمحدودیت]14[فاینزدیکشود.دردروای

ارتبا و هایموجوددرطاتضروریاستمیزاناحرازهویتومجوزیکنقطهدسترسیانجامشدونویسندگانپیشنهاددادندبرایپیشرفت

802.11b802.11هایهایمقدماتیپروتکلوهمکارانتجزیهوتحلیلکردندکارایینسخه258کاهشدادهشود.آیکلرpهایراازطریقروش

اگرچهدرشبکهبندیهارااولویتتواندپیاممی802.11pایونشاندادندکهسازیوتجزیهشبیه هایزیادهایباتعدادزیادیاجریاننماید

 
250Carrier Sense  
251Broadcast  
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257off-Hand  
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 .]35[شودیابد.درصورتیکهمیزانتاخیرهابهصورتقابلتوجهیزیادمیاطالعاتینرخبیتکاهشمی

]36[عهکردندسازها،نویسندگانظرفیتشبکهرامطالرابااستفادهازشبیه802.11pدیگرانتجزیهوتحلیلکردند و259بیلاستراپ

 IEEEکنندحتیدرحضوراپراتورهایمبتنیبرچندکانالنظیرهمراهباتاخیرهانتایجنشاندادکهالگوهایاولیهاستانداردهابهخوبیکارمی

هابهواقعیتنزدیککردنآنهایآیندهوسازهایکنترلی.نتایجممکناستبهکاربردبرایاستانداردکردنشبیهوتاخیرباالیپیام1609.4

استاندارد از استفاده با تجربی تحقیقات مارتلی]37-39[انجامشدهاستIEEE802.11Pدر بسته260. ارزیابیکردندمراحل وهمکاران

ارتباطاتدیده طبیندو.درنهایتتحقیقاتنشانداددرخصوصارتبا]262PIR]37و 261PDRرابراساسدومعیارV2Vبانکردندر

هااندازهگیریشدگرچهنویسندگانتاخیرلرزشوونرخانتقالبستهkm/h  263RSSI. 30,50وسیلهباوبدوندیدباحرکتدرسرعت

توسعهNS-3هایاقتضاییخودرورایافتندکهدرشبیهسازسازشبکههایشبیهگیرینکردند.همچنیننویسندگانمدلزمانمربوطهرااندازه

خوانینداشتند.یافتهبودوآنهابانتایجسایرتحقیقاتهم

 روش پیشنهادی  -4
ابتداچگونگیپیادهسازیمدلIEEE802.11PوIEEE802.11bروشپیشنهادیمبتنیبرمقایسهدواستاندارد استکهدرادامه

802.11Pسازیشدهتشریحخواهدشد.سپستوابعمربوطبهدرشبیهسازتوضیحدادهخواهدشدودرادامهیکدیدکلیازشبکهپیاده

اراییبراساسمتغیرهایورودیدرپیکربندیشبکهبراساساستانداردهایمختلفتوضیحدادهخواهدشد.درنهایتپارامترهایارزیابیک

سازهایاقتضاییخودروییرابااستفادهازشبیههایشبکهتوانسناریواستانداردهایمختلفارزیابیومقایسهخواهندشد.درروشپیشنهادیمی

NS3802.11بهمنظورارزیابیخصوصیاتمختلفاستانداردa,b,PدرالیهMACوphyجاکهدرروشپیشنهادیتمرکزانجامداد.ازآن

توانپارامترهایمختلفیسازیشدهمیدرنظرگرفتهشدهاست.درروشپیاده AODVمسیریابیبررویپروتکلمسیریابینیست،پروتکل

ازجملهسرعت،اندازهبسته،تعدادگره،توانارسالکنندهونرخدادهراتغییرداد.

کنند.باحرکتمی802.11Pمتریبااستانداردپیشفرض300×1500بدونتوقفزمانیدریکمنطقهوm/s 20 هاباسرعتگره

ثانیهوبا100بایتیدرمدتزمان64هادهگرهمبدابهدهگرهمقصدیکپیامبرایهمهترافیکدادهMHZ 10دسترسیدائمدرفرکانس

شدگیانتشاربهصورتمدلگمیابد.دسیبلافزایشمی20رتارسالآنتنفرستندهتاکنند.قدبیتبرثانیهارسالمی2048نرخسرعت

است.264فرضمیداندوپرتوییپیش

هایاقتضاییخودروییبهمنظورارزیابی،مقایسهدواستانداردمذکوردرالیهفیزیکیوکنترلهایشبکهروشپیشنهادیبراساسسناریو

هاوکارتشبکهوشدهمچنینتوابعمربوطبهپیکربندیشبکهبراساسدواستانداردانجامگردید.پیکربندیلینکدسترسیبهرسانهانجام

انجامونتایج،استخراجگردید.NS3هایمذکوردرشبیهسازهاپیادهسازیگردید.کلیهپیادهسازیتحرکگره

 802.11P پیاده سازی مدل -4-1

هایاستانداردایازپسوندمجموعهWaveهایویژهیکسیستمکلیبرایایجادارتباطبینوسایلنقلیهاست.استانداردWaveاستاندارد

IEEE802.11گیردکهشاملرادربرمیIEEE802.11P-2010وIEEE1609.استIEEE1609متشکلازچهارسندشاملموارد

زیراست:

●IEEE1609.1)مدیریتمنابع(

●IEEE1609.2)خدماتامنیتی(
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●IEEE1609.3)خدماتشبکهوحملونقل(

●IEEE1609.4)هماهنگیچندکاناله( 

منتقلشود.Waveدهداطالعاتبااستفادهازکند.کهاجازهمیهایارتباطیراتوصیفمینیزیکدامنهکوتاهپیامDSRCعالوهبراین

آناستکهاجازه802.11Pوالیههماهنگیچندکانالهاست.نکتهکلیدیطراحیاصلیMacبرهردوالیهWaveتمرکزاصلیNS3در

مجموعهخدماتپایهاستفادهبراینشاندادنخارجازمحدوده265OCBدهدارتباطاتخارجازمحدودههمسرویسبگیرند.کهازاصطالحمی

بنابراینکاربران.راداشتهباشدMACتواندسرعتبگیردوحداقلتاخیردرالیهشود.بااینتغییراتانتقالبستهبرایخودرویمتحرکمیمی

وIEEE802.11Pتواننددستگاهسازگاربامی ایجادکنند.نکتهاصلی بنانهادهOCBهاییاساسویژگ برMACکلیدیطراحیالیه را

نمایدوازیکامواجتکیاامواجچندگانههایخدماتیفراهممیتعویضبینکنترلوکانال هاییراباقابلیتسوئیچوشدهاستکهدستگاه

تواندخدماتمبتنیبرایمنیونیزهایتکیاگروهیارتباطبرقرارکنندکهمیتوانندبادیگراندرکانالهامیبنابرایندستگاه.کنداستفادهمی

پشتیبانیکند. هایحملونقلفراهموسایرخدماترابرایمحیط

 MACالیه  -4-1-1

باشد:گیردبهشرحزیرمیمورداستفادهقرارمیMACهاییکهبرایمدلسازیالیهکالس

1. NS3::OrganizationIdentifierگیرد()برایحمایتازارسالبستههایکنترلیخاصمورداستفادهقرارمی 

2. NS3::VendorSpecificActionHeader (گیردبرایحمایتازارسالبستههایکنترلیخاصمورداستفادهقرارمی)

3. NS3::OcbWifiMac(بابرخیتغییراتبسیارشبیهAdhoc wifi MACباشدمی.) 

 ط به خدمات پایه  توابع مربو -4-1-1-1
،SetBssid،GetBssidاند.اینتوابعشاملمورداستفاذهقرارنگرفتهOCBمرتبطهستندودرزمینه802.11اینتوابعبهخدماتپایه

SetSsidوGetSsid.است 

 توابع مربوط تنظیم لینک    -4-1-1-2

استاندارد در گره بستهمیWAVEهر توابعتواند با لینک طریق از فای وای اتصال بنابراین کند، ارسال مستقیم طور به را ها

SetLinkUpCallbackوSetLinkDownCallbackشود.انجاممی

 توابع مربوط به ارسال و دریافت بسته   -4-1-1-3
هایاعالنبهعنوانبسته1609.4تانداردشوندکهتوسطالیهباالییاسهایعملیاتیخاصارسالمیبافریمWAVEاطالعاتمدیریت

ایناطالعاتتوسطتوابعارسالمی)WAVE)266WSAخدمات ارسالودریافتAddReceiveVscCallbackوSendVscشوند.

میشود.

 تابع پیكربندی دسترسی به کانال توزیع شده توسعه یافته   -4-1-1-4

هایرادرکانال)(267EDCAدسترسی به کانال توزیع شده توسعه یافتههایدهدتاپارامتربهکاربراجازهمیConfigureEdcaتابع

WAVE هاشاملتنظیمکندکهاینپارامترCCH268269وSCHsاست.وکالسOcbWifiMacکندتاخودشاینتابعرااستفادهمی

بهصورتپیشفرضپیکربندیکند. 802.11pرادرEDCAهایپارامتر

 
265Outside the Context of a BSS  
266Wave Service Advertisement  
267Enhanced distributed channel access  
268Control CHannel  
269Service CHannels  
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    مربوط به صف دریافتیتوابع -4-1-1-5
هایهاییکهمجازنیستندرافیلترکرد.بنابرایناینجافقطفریمهایارسالودریافتبراساساستاندارداستوبایدفریممهمترینروش

کنیم.هاراازدسترسخارجمیموردنیازراشناساییوسایرفریم

 الیه فیزیكی -4-2
سیمالیهتکنولوزیبی802.11Pبراساساینمدلانجامنشدهاست.دراستانداردNS-3هیچگونهاصالحیاگسترشبهالیهفیزیکی

باشد.می10MHZباپهنایباند802.11a OFDMفیزیکیهنوز

 هاحوزه و محدودیت -4-3

های ارتباطی بلكه یک محیط ارتباطی های حمل و نقل نه تنها پروتكل خودرو نیز است  شبكه آیا این مدل شامل تحرک جابجایی 

ها نیاز به تغییر دارند. مدل الیه های خاص این پروتكلشوند. به دلیل ویژگیهای انتشار را شامل میشامل وسایل نقلیه و مدل

MAC    در این پروژه فقط تغییراتMAC  کند. با این حال این مدل هیچ محدودیت زمانی در  ر میرا به محیط خودرویی سازگا

است. همچنین    WAVEشود. چون تحرک وسایل نقلیه خارج از محدوده مدل فعلی  ارتباط با حمل و نقل وسایل نقلیه را شامل نمی

 استفاده کنند.  NS3توانند از هر دو مدل در می

 ارزیابی روش پیشنهادی  -5

مطرحشدهدراینتحقیقاست.درنهایتمقایسهتحلیلیوارزیابیپارامترهایشبکهبرایدواستانداردیدوسازنتایجپیادهدراینقسمت

PyVizهادرشبکهتوسطخروجیگرافیکیچیدماناولیهگرهباجدولونمودارنشاندادهشدهاست.قبلازارائهنتایج،استاندارداستفادهشده

آمدهاست.1-5سازیدرجدولپارامترهایشبیه،نشاندادهشدهاست.1-5درشکلns3سازشبیهدر

 
 ی سازشبیه   پارامترهای  -1-5جدول  




هادرشبکهچیدماناولیهگره-1-5شکل

 مقدار  پارامتر
16384الی1024(bpsنرخداده)

1024الی64اندازهبسته)بایت(

هاسرعتحرکتگره
10  50الی متر

برثانیه


IEEE 802.11bسیماستانداردبی
IEEE 802.11P

 

ثانیه100زمانشبیهسازی

10هایمبداتعدادگره

10هایمقصدتعدادگره
140الی40هاتعدادکلگره

ناحیهشبیهسازی
1500×300

مترمربع



 

 پارامترهای ارزیابی کارایی  -5-1

هایمختلفموردبررسیقرارگرفت.بدینصورتکهپارامترIEEE802.11PوIEEE802.11bهایارزیابیکاراییاستانداردبهمنظور

هایمختلفدرقالببیتبرثانیهموردارزیابیقرارگرفتهمچنینتوانارسالهاوهمچنیننرخبستههایمختلفحرکتگرهابتداباسرغت







Page | 369  

 

 

40هابهطورپیشفرضهایارسالیارزیابیشد.درهمهحاالتمذکورتعدادگرهررسیگردید.مقادیرمختلفبستهکنندهبامقادیرمختلفب

هاتکرارشد.درنهایتنتایجحاصلهبهمنظوربایتدرنظرگرفتهشدهاست.درمراحلبعدارزیابیبامقادیرمختلفگره64گرهواندازهبسته

(انجامگردید.Good putهایدریافتشدهومقداردادهدریافتشده)باربرایبستهبدستآوردنمیانگینسر




 
هاتعدادگره مقدارگذردهیبهازای-2-5شکل

استIEEE802.11PبهترازاستانداردIEEE802.11bاستاندارد100مشخصشدهاست،تاتعدادگره2-5همانطورکهدرشکل

بهترشدهاست.بهطورکلاستاندارد802.11bدوبارهاستاندارد140بهترشدهاست.درتعدادگره802.11Pاستاندارد120ولیدرگره

802.11Pگرهروندنزولیداشته140گرهمیزانگذردهیبیشترشدهولیدرتراکم120گرهمیزانگذردهیروندنزولیداشتهولیدر100تا

باافزایشاندازهبستهگذردهیآنروندکاهشیداشتهاست.ولی802.11bنشاندادهشدهاستاستاندارد3-5همانگونهکهدرشکلاست.

نشاندادهشدهاستسرعتگره4-5همانگونهکهدرشکلباافزایشاندازهبستهگذردهیآنروندصعودیداشتهاست.802.11Pاستاندارد

رویعملکرددوپروتکلنداردوگذردهیتقریباثابتاست.حتیچنانچهسرعتبیشازحدزیادشود)بهعنوانمثالبیشازتاثیرچندانیبر

استاندارد802.11Pمتربرثانیه(گذردهیشبکهروبهکاهشمیرود.همچنیندرکلاستاندارد40 باتغییرات802.11bدرمقایسهبا

سرعتگذردهیکمتریدارد.

 
هامیزانگذردهیبهازایاندازهبسته-3-5شکل
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هایمختلفگذردهیبهازایسرعت-4-5شکل

افزایشتوانارسالکننده،افزایشمی802.11Pمشخصشدهاستگذردهیاستاندارد5-5همانگونهکهدرشکل یابدولیهمانندبا

منجر802.11Pنتیجهایکهبرایافزایشسرعتبدستآمدچنانچهتوانارسالکنندهنیزبیشازاندازهزیادشود.تاثیرآنبررویاستاندارد

تواننمی802.11bکاهشیافتهاستبرایاستاندارد802.11Pدسیبلبهبعدگذردهیاستاندارد15ازتوانشود.بهکاهشگذردهیمی

مشخصشدهاستطبیعتابا6-5همانگونهکهدرشکلرابطهدقیقیبدستآوردچونباتغییراتتوانارسالیگذردهیآننیزمتفاوتاست.

16خدادهکیلوبیتبرثانیهگذردهیدواستانداردتقریبایکسانولیازنر16یابد.تاقبلازنرخدادهافزایشنرخداده،گذردهینیزافزایشمی

تاقبل802.11bمشخصشدهاستاستاندارد7-5همانگونهکهدرشکلعملکردبهتریدارد.802.11bکیلوبیتبرثانیهبهبعداستاندارد

 شود.یدارد.ولیبعدازآنمیزانسرباردواستانداردمتفاوتم802.11Pکیلوبیتبرثانیهسربارکمترینسبتبهاستاندارد16ازنرخداده



 
مقدارگذردهیبهازایتوانارسالی-5-5شکل

 

 
مقدارگذردهیبهازاینرخبستههایمختلف6-5شکل

نشاندادهشدهاستافزایشاندازهبستهتاثیرچندانیبررویسربارشبکهندارد.چونسربارمربوطبهمیزان8-5همانگونهکهدرشکل

وراربهطاطالعاتکنترلینسبتبهاندازهدادهاصلیاست.کهاندازهاطالعاتکنترلیتقریباثابتاست.بههمیندلیلباافزایشاندازهبستهسرب
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مشخصاست9-5است.همانگونهکهدرشکل802.11Pکمترازاستاندارد802.11bناچیزیروندنزولیدارد.وبهطورکلیسرباراستاندارد

دارد.همانگونهکه802.11bسربارکمترینسبتبهاستاندارد802.11Pباافزایشسرعت،سرباربهشدتکاهشمییابدودرکلاستاندارد

802.11bروندافزایشیداشتهاستولیدراستاندارد802.11Pمشخصاستباافزایشتعدادگره،سربارشبکهدراستاندارد10-5درشکل

ابتداباافزایشتوانارسالی،روندکاهشیداشته802.11Pمشخصشدهاست.استاندارد11-5همانطورکهدرشکلاینروندنزولیبودهاست.

عکسآنعملکردهاستبهطوریکه802.11bدسیبلبهبعدروندافزایشیداشتهاست.ولیاستاندارد12وانارسالیاستوسپسازت

دسیبلروندافزایشیداشته،سپسبعدازآنروندکاهشیداشتهاست.12ابتداتاتوان


میزانسربارشبکهبهازایاندازهبستهها-8-5شکل


 سربارشبکهبهازایسرعتهایمختلفمیزان9-5شکل



 
 هامیزانسربارشبکهبهازایتعدادگره10-5شکل




میزانسربارشبکهبهازایتوانارسالی-11-5شکل
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 جمع بندی  -5-2
انجامگردیدوعملکرددو140و120و100و80و60و40هایهایارزیابیمانندتعدادگرهبااندازهباپارامترns3افزارسازیدرنرمشبیه

100تا802.11PدهدکهاستانداردمقایسهگردیدکهنتایجحاصلازاینمقایسهنشانمیIEEE802.11b وIEEE802.11Pاستاندارد

گرهروندنزولیداشتهاست.همچنینبا140گرهمیزانگذردهیبیشترشدهولیدرتراکم120گرهمیزانگذردهیروندنزولیداشتهولیدر

استاندارد تعدادگره،سربارشبکهدر استاندارد802.11Pافزایش ولیدر افزایشیداشتهاست بودهاست.802.11bروند نزولی روند این

طبیعتاباافزایشنرخایجنشاندادکهبیتبرثانیهانجامگردیدونت16384و...2048و1024هایهایمختلفبااندازههمچنیننرخبسته

کیلوبیت16کیلوبیتبرثانیهگذردهیدواستانداردتقریبایکسانولیازنرخداده16یابد.تاقبلازنرخدادهداده،گذردهینیزافزایشمی

کیلوبیتبرثانیهسربارکمتری16ازنرخدادهتاقبل802.11bاستانداردعملکردبهتریدارد.همچنین802.11bبرثانیهبهبعداستاندارد

دسیبلانجامگردیدوعملکرد20 و 15 و 12 و 5/7 و 5دارد.نتایجتوانارسالکنندهبااندازههایمختلف802.11Pنسبتبهاستاندارد

یابدولیچنانچهتوانبهکننده،افزایشمیباافزایشتوانارسال802.11Pگذردهیاستاندارددواستانداردمقایسهگردیدومشخصشدکه

ابتداباافزایشتوانارسالی،802.11Pدرموردسرباراستانداردکاهشیافتهاست.802.11Pدسیبلبرسدمیزانگذردهیدراستاندارد15

ارسالی استاندارد12روندکاهشیداشتهاستوسپسازتوان عکسآنعملکرده802.11bدسیبلبهبعدروندافزایشیداشتهاستو

بسته اندازه همچنین مقادیرمختلفاست. با داد2028و64،128،256،512،1024ها نشان نتایج و انجامگردید استانداردکهبایت

802.11b802.11باافزایشاندازهبستهگذردهیآنروندکاهشیداشتهاست.ولیاستانداردPبهطورکلی روندصعودیداشتهاست.و

متربرثانیهانجام50الی10هایسرعتبامقادیرمختلفاست.همچنینپارامتر802.11Pکمترازاستاندارد802.11bسرباراستاندارد

درمقایسهبااستاندارد802.11Pباافزایشسرعتگذردهیهردواستانداردتقریباثابتاست.ولیدرکلاستانداردگردیدومشخصشدکه

802.11b،802.11یابدودرکلاستانداردسرباربهشدتکاهشمی باتغییراتسرعتگذردهیکمتریدارد.همچنینباافزایشسرعتP

دارد.802.11bسبتبهاستانداردسربارکمترین

 گیرینتیجه  -6
یهارساختیهوشمندوزهینقللیوسانده،یحملونقلهوشمندآیهاستمیسیبرایدیکلیفناورکیحملونقلمیسیبیهاشبکه

شود،باعثمیشبکهیسازماندهخودومیسیارتباطبیبرقرارییمجهزبهتواناهینقللیشاملوساهینقللیوسایهاهوشمنداست.ظهورشبکه

ایجادشوندکاربردیهابرنامهیادیتعدادز هایاقتضاییخودروییشبکهقت،یکاربراناست.درحقراحتیبیشتربرایویمنیامنجربهکهی

(VANET)زیمتمایهایژگیواست.اقتضاییمتحرکیهاتحققشبکهمهمترینVANETکهشودیخاصمیاشبکهتهامنجربهمشکال

به توزیهاپروتکلیطراحنیاز طورکامل برشبکهیبرایاضافیهاچالشVANETبنابراینشدهاست.عیبه عالوه پروتکل، یهاطراحان

جه،یودرنتنکیلراتییازتغیبانرخقابلتوجهایپوویسنارکیمنجربههینقللیوسارککند.بهطورخاص،تحیمیمعرفاقتضاییمتحرک

بهاستفادهازپشتهپروتکلمتفاوتازیممکناستنVANETیکاربردیهابرنامهن،یبراوهاست.عالرهایمسیبراکوتاهاریبسطولعمر
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 چكیده

= 𝐴𝑋یافتهویژهتعمیمدراینمقالهازشبکهعصبیبازگشتیبرایحلمسئلهمقدار  𝛬𝐵𝑋شوداستفادهمی.

بریکماتریسمعینمثبتاست.اینروشعالوهBهایمتقارنهستندونیزماتریسBوAدراینمسئله

ویژهمتناظرشان،بزرگترین)کوچکترین(مقدارویژهوبردارویژهمتناظرآنرانیزمحاسبهمقادیرویژهوبردارهای
محاسبهجفتمی مباحثمهمدرعلوممختلفبهخصوصویژهیکهایکند. درمهندسیسازهبه ماتریساز

ترمحاسبهرود.درمهندسیوعلوم،اغلببهدنبالابزارهاییهستندتامقادیرویژهیکماتریسراسریعشمارمی

تهایمتقارنمعینمثبهایزیادیبرایمحاسبهبزرگترینوکوچکترینمقدارویژهمسئلهماتریسکند.روش
دراینجایکسیستمدینامیکییادگیردرزمانپیوستهبابهرمندیازالگوریتمبهینهسازیگرادیانوجوددارد،

توانیمهمهمقادیرویژهاست.بااستفادهازاینروشمییافتهارائهشدهکاهشی،برایحلمسالهمقدارویژهتعمیم
متناظرباآن کارباآموزششبکهعصبیتوسطالگوهایهارابهطورهمزماوبردارهایویژه نبیابیمکهاین

است.هایمهندسیسازه،ارزیابیوتحلیلشدهشدهبررویدادهسازیروشارائهشود.پیادهآموزشیانجاممی

 

 کلمات کلیدی 
،ویژهمقدار

 یافتهمقدارویژهتعمیم




 مقدمه-1

ویژهمتناظربابزرگترینوکوچکترینمقدارویژهیکماتریسازمباحثمهمماتریسمخصوصاًبردارهایویژهیکمحاسبهمقادیرویژهوبردارهای

تررود.درمهندسیوعلوم،اغلببهدنبالابزارهاییهستندتامقادیرویژهیکماتریسراسریعدرعلوممختلفبهخصوصمهندسیبهشمارمی

-1]باشدکهمقادیرویژههرماتریسمتقارنواقعیرامحاسبهکندمقادیرویژهبراساسمدلشبکهعصبیمیمحاسبهکند.یکروشمحاسبه

هایعصبیبازگشتیاستکهتواناییپردازشموازیاینمدلازشبکهشد.خواهدمدلشبکهعصبیفرضشدهبامعادالتدیفرانسیلتوصیف.[4

 .[5]یابدباالییدستمیناهمزمانراداردوبهکاراییمحاسباتی

= 𝐴𝑋یافتهکهبهصورتهایزیادیبرایحلمسئلهمقدارویژهتعمیمروش Λ𝐵𝑋شود،وجوددارداماتعدادمقادیرویژهمحاسبهفرمولهمی

کندزرابرایمافراهممیهاییهموجودداردکهنتایجموردنیاهاممکناستبیشتریاکمترازتعدادموردانتظارباشد.روششدهبااینروش

 .[9-6]دهدهابهفضایباابعادکمترحجممحاسباتراکاهشمیمانندروشزیرفضایکرایلفکهباتصویرکردنماتریس

= 𝐴𝑋یافتهحلمسئلهمقدارویژهتعمیم  Λ𝐵𝑋علومترینمسائلدرجبرخطیاست.اهمیتاینمسئلهبهایندلیلاستکهدریکیازمهم

اینباشدهایمتقارنمعینمثبتمییافتهماتریسمهندسیکاربردهایبسیارزیادیدارد.دربسیاریازاینموارد،مسئلهمقدارویژهتعمیم .

انواعتکراریداخلی استونتایجنشانهایعددیزیادیتستشدهسازیاینالگوریتمتوسطمدلباشد.پیادهمی270خارجی–روشیکیاز

.[10]کندادندکههمگراییالگوریتمسریعاستوبادقتباالییکارمید

 
270 inner–outer iteration method 
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det(𝐴باشدکهازطریقحلمعادلهمفسریافتهیکموضوعمتمرکزدرجبرخطیعددیمیمسئلهمقدارویژهتعمیم − 𝜆𝐵) = شودحلمی0

هایپایدارتوانازطریقمحاسبهدترمینانباروشرانمیکهاینروشجزدرمواردیخاص،راهحلخوبینیست.چونضرایبمعادلهمفسر

هایحلاینمسئلهکهعالوهبرافزایشدقت،هایمربعیازنظرابعادبزرگباشند.یکیازروشعددیمحاسبهنمود.مخصوصاوقتیکهماتریس

.[11]کندفقطتعدادیازمقادیرویژهرامحاسبهمیباشدواینروشدهد،روشتصویرسازیالنزوسمیهزینهوزمانمحاسبهراکاهشمی

یافتهمسائلارتعاشاتماشینی،مسئلهمقدارویژهتعمیم کنند.اکثریافتهاستفادهمیدربسیاریازکاربردهایمهندسیازمسئلهمقدارویژهتعمیم

271یافتهبرایماتریسجرمها،همانمسئلهمقدارویژهتعمیمهاوپلهایویژهبرایساختارهایارتعاشیمانندساختماناستبرایمثالمسئله

M272وماتریسسختیKاستیعنی𝐾𝑋 =  Λ𝑀𝑋ماتریسهایکهدرآنMوKمتقارنهستندوماتریسMدر.[6]معینمثبتاست

هایمتناظروهمچنینبزرگترینوکوچکترینمقدارویژهوبردارویژه(A,B)یافتهرابرایدوماتریساینمقالهماقصدداریمتامقادیرویژهتعمیم

هایگیرد.نتایجاجرایروشارائهشدهدراینمقالهرویدادهکنیم.اینکاربراساسکاربردهایشبکهعصبیمصنوعیانجاممیهاراپیدامیباآن

 است.ارزیابیشدهHarwell Boeing collectionشدهازآوریمهندسیسازهجمع

 معادالت دیفرانسیل برای یافتن مقدارویژه و بردار ویژه

هایمتقارنمعینمثبتویژهمتناظربابزرگترینوکوچکترینمقدارویژهبرایماتریسبسیاریازکارهارویمحاسبهمقادیرویژهوبردارهای

مقالهمتمرکزشده کندواست.اینمقالهبراساسشبکهعصبیمصنوعیعملمیموردمطالعهقرارگرفته[5]اند.اینمسئلهبهطورکلیدر

𝐴𝑥مسئله = Λ𝑥استکهبهصورتموازیوغیرهمزمانشدهدراینروشبامعادالتدیفرانسیلتوصیفشدهکند.مدلفرضراحلمی

𝐴کنیمفرضمیکندوکاراییمحاسباتیباالییدارد.محاسبهمیAمقدارویژهوبردارویژهرابرایماتریس ∈ ℝ𝑛×𝑛متقارن یکماتریس

شود.شدهبامعادلهدیفرانسیلزیرتوصیفمیواقعیباشد.رفتاردینامیکیمدلشبکهعصبیفرض

(1)�̇�(𝑡) = −𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑥(𝑡)) 
(2)𝑓(𝑥) = [𝑥𝑇𝑥𝐴 + (1 − 𝑥𝑇𝐴𝑥)𝐼]𝑥 

𝑡روابطفوقبرایهمه ≥ 𝑥،برقرارهستند.بردار0 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]
𝑇 ∈ ℝ𝑛هایشبکهوبیانگرحالت𝐼 ∈ ℝ𝑛×𝑛ماتریسهمانی

است.واضحاستکهمدلشبکهازنوعبازگشتیاستومعادالتدیفرانسیلتوصیفکنندهآنازمدلغیرخطیهستند.رفتاردینامیکیبخش

𝑥مهمیازاینکاربرداست.بردار = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]
𝑇 ∈ ℝ𝑛یکنقطهتعادلبرایاینمدلاستاگروفقطاگررابطه−𝑥 + 𝑓(𝑥) =

وردهکند.بنابراینداریمرابرآ0

(3)𝑥𝑇𝑥𝐴𝑥 − 𝑥𝑇𝐴𝑥𝑥 = 0 

است.شدهساختهℝ𝑛ویژهازدریکماتریسمتقارناست،پسیکپایهمتعامدوجودداردکهازبردارهایAچون

𝜆𝑖فرضکنید  (𝑖 =  1, . . . , 𝑛)مقادیرویژهماتریسAو𝑉𝑖  (𝑖 =  1, . . . , 𝑛)هایمتعامدماتریسشدکهپایههابابردارویژهمتناظرباآن

Aدهندآنگاهبرایهرراتشکیلمی𝑥 ∈ ℝ𝑛توانرابطهزیررادرنظرگرفت:می

(4)𝑥 =∑ 𝑧𝑖𝑣𝑖
𝑛

𝑖=1
 

𝑧𝑖کهدرآن  (𝑖 =  1, . , 𝑛).مقادیرثابتهستند

x(0)برایهرقضیه:   ∈ ℝnکنیمفرضمیx(0) = ∑ zi(0)vi ≠ 0
n
i=1(بادرنظرگرفتنبرداراولیه1.جوابمعادلهدیفرانسیل)x(0)

تواندبارابطهزیرنمایشدادهشود:می

(5)𝑥(𝑡) =∑√
𝑥(0)𝑇𝑥(0)

∑ 𝑧𝑗
2(0)𝑒2𝑥(0)

𝑇𝑥(0)(𝜆𝑗−𝜆𝑖)𝑡𝑛
𝑗=1

𝑧𝑖(0)𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1
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𝑡رابطهفوقبرایهر > یکماتریستصادفیباشدMکنیمم.فرضمیتوانیمبهصورتتصادفیتولیدکنیبرقراراست.ماتریسمتقارنرامی0

متقارنخواهدشد.Aآنگاهبادرنظرگرفتنرابطهزیرماتریس

(6)𝐴 =
𝑀𝑇 +𝑀

2
 

تواندبارابطهیکبردارویژهباشدآنگاهمقدارویژهمتناظرباآنمیvکنیمآید.فرضمیوقتیبردارویژهمعلومباشدمقدارویژهبراحتیبدستمی

.[5]شودآمدهرامحاسبهمیهایبدستهایمتناظربابردارویژهزیرمحاسبهشود.بااینروشمقدارویژه

سازیآورد.شبیهتواندکاراییمحاسباتیباالییرابدستتواناییپردازشموازیناهمزمانراداردوازاینرومی[5]مدلشبکهفرضشدهدرمقاله

تواندرموردعملکردمتقارننباشدنمیAکنداگرمتقارنباشد،بهخوبیکارمیAشدهبافرضاینکهماتریسدهدکهمدلفرضنتایجنشانمی

شبکهنظرداد.

𝑨𝒙عصبی برای یافتن مقدارویژه و بردارویژه  شبكه  = 𝝀𝒙 

𝑉𝑖وبردارویژه𝜆𝑖محاسبهمقدارویژه[12]درمقاله = [𝑣1𝑖 , 𝑣2𝑖 ,… , 𝑣𝑛𝑖 ]
𝑇 ≠ 𝐴متناظرباآنبرایماتریس0 ∈ ℝ𝑛×𝑛استکهجواب

𝐴)معادلهجبری − 𝜆𝑖𝐼)𝑉𝑖 = 0 , (𝑖 = 1,2,… , 𝑛)آمدهقیدسازیبردارهایبدستاست.براینرمال𝑣𝑖
𝑇𝑣𝑖 = بایدبرآوردهشود.برای1

 تابعهزینهبهصورتزیرفرمولهخواهدشد.273مثالبابکارگیریروشجریمه

(7)𝐸(𝑉𝑖, 𝜆𝑖) =
1

2
∑ 𝑒𝑘

2 +
𝑤

2
(∑𝑣𝑗𝑖

2 − 1

𝑛

𝑗=1

)

2
𝑛

𝑘=1

 

(8)𝑒𝑘 =∑𝑎𝑘𝑗𝑣𝑗𝑖 − 𝜆𝑖𝑣𝑘𝑖

𝑛

𝑗=1

 

𝑤درروابطفوق > = 𝑣𝑗𝑖  (jو𝜆𝑖(بامتغیرهای7سازیتابعهزینه)پارامترجریمهاستونیزبرایکمینه0  1, 2 . . . . . n)ازالگوریتم

است.گرادیانکاهشیاستفادهشده

(9)𝑑𝜆𝑖
𝑑𝑡

= −𝜇
𝜕𝐸

𝜕𝜆𝑖
 

(10)
𝑑𝑣𝑗𝑖
𝑑𝑡

= −𝜇
𝜕𝐸

𝜕𝑣𝑗𝑖
 

𝜇هاکهدرآن > ویژهمتناظریکروشدینامیککهیکتخمینبالدرنگازمقادیرویژهواقعیوبردارهای[12]نرخیادگیریاست.درمقاله0

سازیگرادیانیاستوبینشبراساسیکروشبهینه274شدهبابازخورددهد.معماریشبکهعصبیفرضکند،نمایشمیهارافراهممیباآن

کند.هایدینامیکیمصنوعیرافراهممیخوبیدرموردرفتارنرون

 با شبكه عصبی (A,B)ویژه هایمحاسبه همزمان همه جفت

مقالهمابردارهای )ویژهومقدارهایدراین کنیموبااستفادهازروش(محاسبهمیA,Bویژهرابااستفادهازشبکهعصبیبرایزوجماتریس

کرد.مسئلههارابرایاینزوجماتریسمحاسبهخواهیمویژهمتناظرباآنبزرگترینوکوچکترینمقدارویژهوبردارهایقسمترایلیتکراریخارج

𝐴هایمتقارنیافتهبرایماتریسمقدارویژهتعمیم ∈ ℝ𝑑×𝑑و𝐵 ∈ ℝ𝑑×𝑑شودبهصورتزیرتعریفمی

(11)𝐴𝜓𝑖 = 𝜆𝑖𝐵𝜓𝑖                  ∀𝑖 ∈ {1,2,… , 𝑑} 
(12)𝐴Ψ = Ψ𝐵Λ 

Ψهایستون = {𝜓1 , 𝜓2, … , 𝜓𝑑},Ψ ∈ ℝ𝑑×𝑑ویژهوعناصرقطریبردارهایΛ = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑑},Λ ∈ ℝ
𝑑×𝑑مقادیرویژه

𝜆𝑖هستند.توجهکنیدکه ∈ ℝو𝜓𝑖 ∈ ℝ
𝑑یافته.درمسئلهمقدارویژهتعمیم(A,B)های،ماتریسΨوΛنامندوبهمی 275ویژههایراجفت

 
273 penalty method 
274 Feed back 
275 Eigenpair 
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,Ψ)صورت Λ)یا(𝜓𝑖 , 𝜆𝑖)یافتهدهدکهمسئلهمقدارویژهیکحالتخاصازمسئلهمقدارویژهتعمیمدهند.یکمقایسهنشانمینمایشمی-

𝐵استبااینفرضکه = 𝐼[13]باشد.

𝐴𝑥درمسئلهتعریف:   = 𝜆𝐵𝑥یا 𝐴𝐵𝑥 = 𝜆𝑥مقدارλبرای برایمسئلهمقدارویژهxو(A,B)،یکمقدارویژه باآن متناظر بردارویژه

 باشد.می(13ریشهمعادلهمفسر)λیافتهاست.واضحاستکهمقدارویژهتعمیم

(13)𝑑𝑒𝑡 (𝐴 −  𝜆𝐵)  =  0 

A)رابطهقضیه:  −  λB)باشد.باآنمی دارایمقدارویژهواقعیوبردارهایمستقلخطیمتناظر276معینمتقارن  

رابرایآنانجامداد.278توانتجزیهچولسکیاست،می277معینمثبتمتقارنBچونماتریساثبات: 

(14)  𝐵 = 𝑀𝑀𝑇  
(15)  𝐴𝑥 = 𝛬𝐵𝑥  
(16)  𝐴𝑥 = 𝛬 𝑀𝑀𝑇𝑥 
(17)  𝑀−1 𝐴 (𝑀𝑇)−1𝑀𝑇𝑥 = 𝛬 𝑀𝑇𝑥  
(18)  𝐶𝑦 = 𝛬𝑦 

𝑦کهدرآن =  𝑀𝑇𝑥و𝐶 = 𝐵−1𝐴 = 𝑀−1 𝐴 (𝑀𝑇)−1کهماتریسCمتقارناست،بنابراینمقدارλاینادعادرباره واقعیاست.

همیشه𝑀−1بردارهایویژهمستقلدارد.اثباتتماماست.امامحاسبهnایازبردارهایویژهآشکاراستزیرایکماتریسمتقارنبامجموعه

[6]توانیمبهصورتزیرعملکنیمفوقمی پذیرنیست.بنابراینبااستفادهازقضیهبراحتیامکان

 

Algorithm 1 
• compute the real schur form of B and order the eigenvalues of B from smallest to largest 

𝑈𝑇𝐵𝑈 = 𝐷 =  𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑑1,… , 𝑑𝑛) 

• Form 𝑀 = 𝑈𝐷
1
2
 = 𝑈 𝑑𝑖𝑎𝑔(√𝑑1,… ,√𝑑𝑛) 

• Since U is orthogonal that means 𝑈−1 = 𝑈𝑇so form  𝑀−1 = (𝑈𝐷
1
2
 )
−1

= (𝐷
1
2)
−1

𝑈−1 = (𝐷
1
2)
−1

𝑈𝑇 

• Form 𝐶 = 𝑀−1 𝐴(𝑀𝑇)−1  

• Compute the eigenvalues 𝜆𝑖  and eigenvectors 𝑦𝑖  of C by solvingCy = λy. Note the eigenvalues of C 

are the eigenvalues of pair (A, B). 

• Compute the eigenvectors 𝑥𝑖 of (A, B) by solving for 𝑥𝑖. 𝐷
1
2𝑈𝑇𝑥𝑖 = 𝑦𝑖             𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

• So 𝜆𝑖(𝐶𝑥=𝜆𝑥) = 𝜆𝑖(𝐴𝑥=𝜆𝐵𝑥)  and 𝑥𝑖(𝐴,𝐵) = (𝑀
𝑇)−1𝑦𝑖 (𝐶)            𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 



𝐴𝑥برای[12]یافتهرابابازنویسیروابطبنابراینمسئلهمقدارویژهتعمیم = Λ𝐵𝑥کنیم.برایماتریسبندیمیبهصورتزیرفرمول𝐶 ∈

ℝ𝑛×𝑛تجزیه𝐶 = 𝑉𝐷𝑉−1هایدهیموماتریسراانجاممیVوDآوریم.ماتریسرابدستمیDکهعناصررویقطرقطریاستبهطوری

𝐷هستندوبرابرندباCرویژهآنمقادی = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜆1 , 𝜆2, … , 𝜆𝑛)وبردارهایستونی𝑣𝑖ازماتریس𝑉 = (𝑣1 , 𝑣2, … , 𝑣𝑛)متناظربا

𝑉−1متعامداستیعنیVباشد.ماتریسویژهمیبردارهای = 𝑉𝑇  𝑜𝑟  𝑉𝑇𝑉 = 𝑉𝑉𝑇 = 𝐼.فرضمیکنیمدوتابعخطا�̅� = 𝑓̅ − 𝑝و

�̂� = 𝑓 − 𝑠کهدرآنبرایساختتابعهزینهبرایشبکهعصبیاستفادهشوند𝑓̅ = 𝐶𝑥،𝑝 = 𝑉𝑟 = 𝑉𝐷𝑔 = 𝑉𝐷𝑉𝑇𝑥، 𝑓 = 𝑥،𝑠 =

𝑉𝑔 = 𝑉𝑉𝑇𝑥،𝐶 = 𝐵−1𝐴 = 𝑀−1 𝐴(𝑀𝑇)−1ونیزبردارxکهیکبردارورودیاختیاریاست.بنابراینتابعهزینهشبکهعصبیرا

کنیم:بندیمیبهفرمزیرفرمول

(19)𝐸 =
1

2
(∑𝜏�̅�

2

𝑛

𝑖=1

+ 𝑤∑�̂�𝑖
2

𝑛

𝑖=1

) 

 
276 Symmetric definite 
277 Symmetric positive definite 
278 Cholesky 
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(20)𝜏̅𝑖 = 𝑓�̅� − 𝑝𝑖 =∑𝑐𝑖𝑗𝑥𝑗 −

𝑛

𝑗=1

∑𝑣𝑖𝑗𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

 

(21)�̂�𝑖 = �̂�𝑖 − 𝑠𝑖 = 𝑥𝑖 −∑𝑣𝑖𝑗𝑔𝑗

𝑛

𝑗=1

 

(22)𝑔𝑗 =∑𝑣𝑖𝑗𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 شود:بردارویژههمازروابطزیرمحاسبهمیمقدارویژهو

(23)
𝑑𝜆𝑖
𝑑𝑡

= −𝜇2
𝜕𝐸

𝜕𝜆𝑖
= 𝜇2 (∑𝜏̅𝑘𝑣𝑘𝑖

𝑛

𝑘=1

) 𝑔𝑖  

(24)
𝑑𝑣𝑖𝑗
𝑑𝑡

= −𝜇1
𝜕𝐸

𝜕𝑣𝑖𝑗
=  𝜇1 [∑𝜏̅𝑘𝑟𝑗−

𝑛

𝑘=1

𝑤�̂�𝑗𝑔𝑗 +𝑤 (∑ �̂�𝑘𝑣𝑘𝑗

𝑛

𝑘=1

)𝑥𝑖]    (𝑗 = 1,2,… , 𝑛) 

𝜇1کهدراینروابطمتغیرهای , 𝜇2نرخیادگیریهستندوWباشد.پارامتروزنمی

 (A,B)محاسبه بزرگترین )کوچكترین( مقدارویژه برای 

قارندربرخیکاربردهامانندپردازشسیگنالفقطپیداکردنبزرگترین)یاکوچکترین(مقدارویژهوبردارویژهمتناظرباآنبراییکماتریسمت

 .[14]کندایتمیکف

 .شود(بارابطهزیرتعریفمیA,Bهایمتقارنمعینمثبت)برایجفتماتریس279یافتهقسمترایلیتعمیمخارجتعریف: 

(25)𝜆 =
𝑣𝑇𝐴𝑣

𝑣𝑇𝐵𝑣
 

𝐴𝑣چون =
𝑣𝑇𝐴𝑣

𝑣𝑇𝐵𝑣
𝐵𝑣 = 𝜆𝐵𝑣دهدبرقراراست.رابطهفوقنشانمی𝜆𝑛 ≤

𝑣𝑇𝐴𝑣

𝑣𝑇𝐵𝑣
≤ 𝜆1کهمقادیر،𝜆𝑛و𝜆1بهترتیببرابرباکوچکترین

𝐴𝑥یافتنکوچکترین)بزرگترین(مقدارویژهبرایمسئلههستند.براساستعریففوق(A,B)وبزرگترینمقدارویژهبرایجفت = Λ𝐵𝑥متناظر

باشد.آوردنحداقلمقداربرایتابعزیرمیبابدست

(26)
𝑅𝑞(𝑣) = ±

〈𝐴𝑣, 𝑣〉

〈𝐵𝑣, 𝑣〉
= ±

𝑣𝑇𝐴𝑣

𝑣𝑇𝐵𝑣
 

تواناست.بنابراینمیباعالمتمثبتبرایکوچکترینمقدارویژهوباعالمتمنفیبرایبزرگترینمقدارویژهدرنظرگرفتهشدهvبردارستونی

𝐴𝑥سازیمقیدزیررادرنظرگرفت.برایمسئلهمسئلهبهینه = Λ𝐵𝑥شدهدربخشقبلی،داریمباتوجهبهفرضیاتآورده𝐶 = 𝐵−1𝐴 =

𝑀−1 𝐴(𝑀𝑇)−1،پس

(27)
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒   Γ(𝑣) = ±

1

2
𝑣𝑡𝐶𝑣

𝑠𝑡.             (𝐶 − 𝜆𝐼)𝑣 = 0

                𝑣𝑡𝑣 − 1 = 0

 

شود.(تابعانرژیشبکهعصبیبازنویسیمی26باتوجهبهرابطه)

(28)𝐸(𝑉𝑖 , 𝜆𝑖) =
1

2
[±𝛽𝑣𝑡𝐶𝑣 +∑𝑒𝑘

2 +
𝑤

2
(∑𝑣𝑘

2− 1

𝑛

𝑘=1

)

2𝑛

𝑘=1

] 

 
279 generalized Rayleigh Quotient 
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(29)𝑒𝑘 =∑𝑐𝑘𝑗𝑣𝑗 − 𝜆𝑣𝑘

𝑛

𝑗=1

 

𝛽درروابطفوق > 𝑤 و0 > سازیتابعانرژیفوقازگرادیانکاهشیاستفادهشدهکهسیستمپارامترهایجریمههستند.برایکمینه0

دهد.معادالتدیفرانسیلزیررانتیجهمی

(30)
𝑑𝜆

𝑑𝑡
= 𝜇∑ 𝑒𝑘𝑣𝑘

𝑛

𝑘=1

             𝜆(0) = 𝜆(0)  

(31)
𝑑𝑣𝑗

𝑑𝑡
= −𝜇 [±𝛽∑𝑐𝑗𝑘𝑣𝑘

𝑛

𝑘=1

+∑𝑒𝑘𝑐𝑘𝑗

𝑛

𝑘=1

− 𝜆𝑒𝑗 +𝑤𝑣𝑗 (∑𝑣𝑣
2− 1

𝑛

𝑘=1

) 𝑥𝑖]                  𝑣𝑗(0) ≠ 0 

وبدستآوردندقتباالترwباشد.برایجلوگیریازیکمقداربزرگپارامترجریمهدررابطهفوقعالمتمنفینشانگربزرگترینمقدارویژهمی

پارامتر نهایی، نتایج بهینه𝛽در فرایند تدریجیکاهشمیدرآخرینمرحله بهصورت فرمسازی نزدیکشود. بهصفر امکان تادرحد یابد

 (برابراستبا31ماتریسیرابطه)

(32)
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −𝜇[±𝐶𝑣 + 𝑣(𝑣𝑡𝑣)]             𝜇 > 0  

 نتایج شبیه سازی کامپیوتری 

برایpythonونرمافزارHarwell Boeing collectionآوریشدهجمعهایمختلفبرایارزیابینحوهعملکردروشارائهشدهازداده

است.قابلیتتنظیمهایمهندسیسازهاوردهشدهنتیجهاجرایشبکهعصبیرویداده1است.درجدولسازیکامپیوتریاستفادهشدهشبیه

هایبدوضعکندپارامترهایالگوریتمگرادیانکاهشیکاراییباالییدردادهابرپارامترهاسرعتودقتباالییدرهمگراییبهزوجویژهایجادمی

یابد.کندونرخهمگراییباپارامترجریمهدرتابعهزینهافزایشمیایجادمی

 

 lumped mass: ماتریس ورودی مسئله 10شكل 
 

 Transmission towerماتریس ورودی مسئله  :11شكل 

 

 TV studio: ماتریس ورودی مسئله 12شكل 

 

 Buckling of a hot washer: ماتریس ورودی مسئله 13شكل 
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 lumped massنمودار همگرایی مسئله  :14شكل 

 

 Transmission tower نمودار همگرایی مسئله  :15شكل 

 

   TV studio نمودار همگرایی مسئله  :16شكل 

 

 Buckling of a hot washerنمودار همگرایی مسئله  :17شكل 



 خالصه نتایج اجرای الگوریتم پیشنهادی  :9جدول 

Error and Iteration Hyper parameters Optimizer Problem 

e = 10-7 

iteration = 3 

alpha=0.01 
beta=0.9 

 k=20 

Momentum, 

Gradian Descent 
Structural Engineering : lumped mass 

BCSSTM06 

e = 10-7 

iteration = 3 

alpha=0.01 

 beta=0.9 

 k=20 

Momentum, 
Gradian Descent 

Structural Engineering : Transmission tower 
BCSSTM05 

e = 10-7 

iteration = 4 

alpha=0.01 
 beta=0.1 

 k=20 

Momentum, 

Gradian Descent 
Structural Engineering : TV studio 

BCSSTM08 

e = 10-7 

iteration = 5 

alpha=0.01 
 beta=0.1 

 k=20 

Momentum, 

Gradian Descent 
Structural Engineering : Buckling of a hot washer 

BCSSTM10 

 نتیجه گیری 

,Ψ)یافتههایویژهتعمیمدراینمقاله،یکشبکهعصبیبازگشتیبرایمحاسبهجفت Λ)یافتهونیزبزرگترین)کوچکترین(مقدارویژهتعمیم

𝐴𝑥هابرایمسئلهویژهنظیرآنوبردارهای = Λ𝐵𝑥هایمعرفیکردیم.ماتریسAوBسازیمتقارنومعینمثبتهستند.ازروشبهینه

هایبااستفادهازمدلدینامیکیارائهشدهبرایدادهیافتهاست.براساساینروشمقادیرویژهتعمیمگرادیانکاهشیدراینالگوریتماستفادهشده

،همهمحاسباتروشفرضشدهبرایnازمرتبهBوAهایدادهشدهدهند.بهعالوه،ماتریسقبولیرانتیجهمیمهندسیسازهعملکردقابل

https://math.nist.gov/MatrixMarket/data/Harwell-Boeing/bcsstruc1/bcsstm06.html
https://math.nist.gov/MatrixMarket/data/Harwell-Boeing/bcsstruc1/bcsstm06.html
https://math.nist.gov/MatrixMarket/data/Harwell-Boeing/bcsstruc1/bcsstm06.html
https://math.nist.gov/MatrixMarket/data/Harwell-Boeing/bcsstruc1/bcsstm06.html
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,𝐴)هایماتریس 𝐵)درℝ𝑛دهد.مطابقروشفرضضشدهماراموردبررسیمیسازیکامپیوتری،اعتبارالگوریتمفراست.شبیهانجامشده

هایمتقارنهمیشهمعینمثبتنیست.دانیمکهماتریسویژهیکجفتماتریسمتقارنبودهاستومیهایشده،هدفنهاییمامحاسبهجفت
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  برند  ویژه ارزش طریق از  مشتریان های واکنش  بر اجتماعی های  رسانه  بازاریابی فعالیتهای تاثیر  بررسی

 ( ایر ایران  هواپیمایی مطالعه  مورد)

3رضارباطجزی2غیورمرتضیسید1امیدبهبودی

((behboodi_omid276@yahoo.com گلبهار،مشهد،ایران.هیئتعلمیموسسهآموزشعالیسناباد1

((ghayor@sanabad.ac.ir گلبهار،مشهد،ایران.هیئتعلمیموسسهآموزشعالیسناباد2

((r.robat63@gmail.com گلبهار،مشهد،ایران.کارشناسیارشدمدیریتبازرگانی،موسسهآموزشعالیسناباد3

 چكیده

وجویراهکارهاییبرایحفظآنانهستند.مشتریانزمانیبهمشتریان،درجستهاباشناختاهمیتحفظسازمان
کند .هدفازسازمانوفادارخواهندبودکهسازمانانتظاراتآنانرابشناسدوبرایبرآوردننیازهایآنانعمل

ویژهارزشطریقزامشتریانهایواکنشبراجتماعیهایرسانهبازاریابیفعالیتهایتاثیرپژوهشحاضربررسی
.بودهمبستگیپیمایشیتوصیفی،نوعازاستفادهموردتحقیقروشبود.(ایرایرانهواپیماییمطالعهمورد)برند

اینآمارینمونه.شدگرفتهنظردرنامحدودتعدادبهایرکهایرانهواپیماییمشتریانتحقیقایندرآماریجامعه
گیرینمونهروشو.بودنفر384تعدادمورگانجدولبهتوجهباکهایرایرانهواپیماییشرکتمشتریانتحقیق

استفادهموردابزاروشدهگردآوریمیدانیوایکتابخانهروشباتحقیقهایدادهبود.،سادهتصادفیروشبه
محتواییروشباابزاررواییضریبوکرونباخروشازاستفادهباهانامهپرسشپایاییهایاستانداردبود.نامهپرسش
ارافزنرمازاستفادهباروشمعادالتساختاریازهادادهتحلیلوتجزیهجهتچنینهم.اندگرفتهقرارتأییدمورد

واکنشبرندوویژهارزشاجتماعیبرهایرسانهبازاریابینتایجنشاندادکهفعالیتهای.استشدهاستفادهلیزرل
تاثیرمثبتومعناداریوجوددارد.(ایرایرانهواپیماییمطالعهمورد)مشتری



 

 کلمات کلیدی 
فعالیتهای بازاریابی رسانه های

واکنش ارزشاجتماعی، مشتریان،

برندویژه

 

مقدمه

اجتماعیاست.استفادهازبازاریابیاجتماعیبرایتغییربازاریابیاجتماعیاستفادهازتکنیکهایبازاریابیتجاریبرایرسیدنبهیکهدف

واکنشدرحوزهآموزشوپرورش،بهداشتعمومی،آموزشاطالعاتبهافرادسببمیگرددکهمردمشیوههایسالمرااتخاذکردهوازشیوه

واینمشخصهبازاریابیاجتماعیرامنحصربهفردهایناسالمدوریکنند.اولینومهمترینمشخصهبازاریابیاجتماعیدرموردتغییرواکنشاست

ومتفاوتمیسازد.نامتجاریدرقرنبیستویکمبهعنوانزیربنایبازاریابیخدماتشدهاست.نامگذاریتجاریخدماتبهسببویژگیهایی

هایکیمتمایزاست.تحقیقاتانجامگرفتهدربخشمانندناملموسی،ناهمگونی،تفکیکناپذیریودوامناپذیریازنامگذاریتجاریکاالهایفیزی

دهدکهابعادنامتجاریمثلشواهدنامتجاریوارتباطاتنامتجاریبهطوراساسیهایخردهفروشیوسازمانهانشانمیخدماتیمثلفروشگاه

تاثیرأثیرمیگذارد.دراینتحقیقبهبررسیبررضایتونگرشمصرفکنندهودرنهایت،برقصدخریدمجددنامتجاریدربخشخدماتت

پرداختهشدهاست.(ایرایرانهواپیماییمطالعهمورد)برندویژهارزشطریقازمشتریانهایواکنشبراجتماعیهایرسانهبازاریابیفعالیتهای

ایرمیباشد.نوعتحقیقکاربردیوروشجمعآوریدادههانیزپیمایشیمیباشد.درایرانمطالعهموردیدراینپژوهششرکتهواپیمایی

اینتحقیقبرایتجزیهوتحلیلدادههانیزازمدلسازیمعادالتساختاریاستفادهشدهاست.

بیانمسأله

سنتیبازاریابی.استگرفتهقرارتأثیرتحتنیزمحصوالتبازاریابیدیجیتالی،ابزارهایوارتباطیوسایلگسترشنیزوزارهاباتوسعهورشدبا

جایگاهیبازاریابینوینوجدیدهایشیوهرواینازنیست،کنندگانمصرفومشتریانرفتارتغییروهاسلیقهتغییرونیازهاپاسخگویدیگر

قابلیتافزایشمنظوربهخودبازاریابیهایهزینهدرجوییصرفهوکاهشتکنیکبربازاریابیمدیرانازبسیاریامروزه.اندیافتهخودبرایویژه

بیشتراثربخشیبااستبازاریابیفعالیتهایبرایاجتماعیهایرسانهازاستفادهجدید،هایتکنیکازیکی.دارندتاکیدرقابتیمزیتورقابت

T
-1

7
8
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دنیایدرراهاییچالشوهافرصت۲۱قرن.استگرفتهقراربسیاریتوجهمورداجتماعیهایرسانهبازاریابیعنوانتحتکهکمتر،هزینهو

وکنندمیاستفادهاجتماعیهایرسانهبازاریابیازکنندگانمصرفبهاتصالبرایهاشرکتدرصد۹۰ازاست.بیشکردهواردمامرزبدون

هایرسانهمثال،عنوانبه.دهندادامهخودرشدبهاجتماعیهایرسانهبازاریابیازاستفادهباکنندمیسعینیزشرکتهاازدیگرشماری

شرکتهابرندبهبیشترچههررامشتریانودادهارتقارامشتریانوشرکتهابیندوطرفهارتباطاستراتژیککامالطوربهتاهستندقادراجتماعی

باایواسطهومکانزمان،درمحدودیتیگونههیچبدونمشتریانوبرندهااجتماعی،هایرسانهدر(.۲۰۱۷همکاران،وآاللوان)کنندمتصل

.استکردهتغییرتعاملیودوطرفهمستقیمارتباطبهقدیمیطرفهیکارتباطهایشیوهکهاستجاییتاقضیهاینوهستندارتباطدریکدیگر

تبلیغات(.۲۰۱۲کو،وکیم)کنندخلقراجدیدیهایارزشوخدماتمحصوالت،تاکنندمیکاریکدیگربامشتریانوبرندهاکهاینجاستدر

چگونهکنندگانمصرفکهداردنظردرواستکنندهمصرفرفتارباتاثیردروبازاریابیادبیاتدرمهمموضوعیدیجیتالفضایدربازاریابیو

محسوببازاریابیموفقیتبرایمرکزیعاملعنوانبهکنندهمصرفرفتارتحلیلمیدهند.امروزهپاسخدیجیتالتبلیغاتمتنوعهایجنبهبه

هستندمتفاوتآنالیناجتماعیابزارهایسایرواینترنتازاستفادهحالدربالقوهکنندگانمصرفبیشترکهزمانیایندرخصوصبه.شودمی

.استشدهتبدیلافرادروزمرهزندگیازناپذیرجداییعنصریبهاجتماعیهایرسانهومجازیفضایواینترنتو(۲۰۱۳همکاران،ووینرن)

سایرهمچونوآوردهدستبهراآنهاخردمندانهکامالبایدشرکتکهاندشدهدیدهنامشهودیهایداراییعنوانبهکنندگانمصرفواقعدر

بازاردربرندهاموفقیتعدمیاموفقیتکنندهتعیینکههستندکنندگانمصرفاینکهچرا(۲۰۱۲کو،وکیم)نمایدحفظمالیهایدارایی

هدفاجتماعیاست.استفادهازبازاریابیاجتماعیهایبازاریابیتجاریبرایرسیدنبهیکبازاریابیاجتماعیاستفادهازتکنیک.شوندمیرقابت

هایسالمرااتخاذکردهوازگرددکهمردمشیوهبرایتغییررفتاردرحوزهآموزشوپرورش،بهداشتعمومی،آموزشاطالعاتبهافرادسببمی

تاراستواینمشخصهبازاریابیاجتماعیرامنحصربهشیوههایناسالمدوریکنند.اولینومهمترینمشخصهبازاریابیاجتماعیدرموردتغییررف

(.نامگذاریتجاریخدماتبهسببویژگیهاییمانندناملموسی،ناهمگونی،تفکیکناپذیری280،2011،55سازد)دونووانفردومتفاوتمی

بخشهایخدماتینشانمیدهدکهابعادنامتجاریودوامناپذیریازنامگذاریتجاریکاالهایفیزیکیمتمایزاست.تحقیقاتانجامگرفتهدر

مثلشواهدنامتجاریوارتباطاتنامتجاریبهطوراساسیبررضایتونگرشمصرفکنندهودرنهایت،برقصدخریدمجددنامتجاریدر

جاریازدوجزءتشکیلشدهاست:اول(خدماتیتوسطبری،ارزشنامت بخشهای بخشخدماتتأثیرمیگذارد.درمدلارزشنامتجاریدر

(.ارزشنامتجاریباطراحیبرنامههایبازارایابیکاراوموثر281،2010،593آگاهیازنامتجاریودوم(مفهومنامتجاری)کامفانگسووکینگ

امروزیایدردن(.282،2011،68رمانندتوسعهنامتجاریومعرفیمحصوالتجدیدبرایبنگاههاارزشآفرینیمیکند)گامووواسواسکیو

جادیاقساطمنسوخراادیکردناطالعاتوخردایپیسنتیروشهایاجتماعیمتصلهستند.رسانههاینفردرزمانواقعاردیلیمنیماچند

بهجرشوند،منیهردوراحتترومهمترمیاجتماعیشود.رسانههایمجادیادیجدیواقتصادیعلتعواقباجتماعنیکنندوبههمیم

یابیارتباطاتکارمنداست.بازاریبرایکانالدرونکیوبهعنوانیمشترتیریمد،یابیبازار،یخارجغاتیازشرکتهادرتبلیاریاستفادهازبس

غاتیازتبلاالترب٪55ازشیبیاجتماعغاتیبلتیادآوریزانیمرایرابهخودجلبکردهاست،زیادیتوجهزیاجتماعیبررسانههایمبتن

یقراردادهاست)جریهاراتحتتاثدخریتماماز٪90یاجتماعیدهدکهرسانههاینشانم2013کهگزارشیمعمولاست،درحالیغاتیتبل

ارزشمندترینداراییاستراتژیکمحسوبمیشود.ایجادبرایاکثرشرکتهایهواپیمایی،نامتجاریاولینعاملرقابتیو(.۲۰18سووپارک،

تنامتجاریاینامکانرابهشرکتهایهواپیماییمیدهدکهمشتریانراترغیبکنندتاتصمیمخودرابراساسعواملدیگریبهجزعاملقیم

یزمهمبودهوآنهاراقادرمیسازندتاآگاهانهتصمیماتخاذنمایندیعنیازطریقاعتمادسازیبینمشتریوشرکت،نامتجاریبرایمشتریانن

(.هرچهارزشنامونشانتجاریدرذهنمصرفکنندگانبیشترباشد،شرکتمیتوانددرسایهآن1389،2بگیرند)آسایشوشفیعخانی،

گامضروریدرمدیریتاثربخشآنمیباشدمنافعبیشتریراازمصرفکنندگانکسبکند.نظارتوکنترلمداوماینمفهومبهعنوانیک

،کهاینمزیترقابتیدربازارحاصلمی .یکیازدالیلاصلیاهمیتاینمفهومنقشاستراتژیکآندربهدستآوردنمزیترقابتیاست

هاریمحورییعنیشناختخواسته(.دراینتحقیقمیخواهیمازطریقبازاریابیاجتماعیبهمفهوممشت1390،15، شود.)کرباسیورویاردل

ها،خدماتیامحصوالتبرایرقابتبارفتارهایکمترونیازهایمشتریوپاسخبهآنهادستیابیمواینمیسرنیستجزازطریقاصالحبرنامه

 
280 Donovan 

281 Kam fung so and King 

282 Gammoh and Vass and Skiver 
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برنامهریزیجذاب،کمتردردسترسوگران اینخصوصبایدگامهاییچون تحلیلکانالهاوپیش٬زارتحلیلبا٬تحلیلمشتری٬تر.کهدر

ارزشیابیصورتپذیرد.مسالهموردبررسیدراینتحقیقشناساییخواستهوانتظارمشتریانازشرکتهاوپیداکردنعواملی٬مداخله٬آزمونها

نکهچطورمیکهموجبتقویتوایجادارزشنامتجاریمیگرددوموانعیکهدرخصوصعدممشتریمحوریازسویشرکتهاوجودداردوای

نتوانبابهرهگیریازرویکردهایپیشنهادیدربازاریابیاجتماعیبهافزایشارزشومحبوبیتنامتجاریشرکتهواپیماییایرانایردربی

اجتماعیبراینتحقیقسعیمیکنددرکناراهمیتوارزشنامتجاریبهابعادنامتجاریبپردازدوتاثیریکهعواملبازاریابی.مشتریانپرداخت

روینامتجاریداردراتشریحسازدچراکهنامتجارییکحرکتذهنیوروحیاستکهبایددرذهنمصرفکنندگان،خریداران،سهامداران،

کارکنانوکاربرانقرارگیردونامهایتجاریدارایماهیتاجتماعیهستندوآننامتجارییموفقاستکهافراداجتماعنسبتبهآنحس

دزیراتعلقومالکیتداشتهباشندوآننامتجاریراازآنخودبدانند.دراینبینکارکنانسازماننقشبسیارحیاتیوخطیریراایفامیکنن

نیدرهایعالمتتجاریشرکتوارزشآفریآنهانمایندگانبالقوهنامتجاریدرسازمانوحتیبرترازآنند.آنهانقشمهمیدرانتقالارزش

گذاریتجاریشرکتدارند.یکنامونشاناخالقی،اعتبارشرکتراافزایشمیدهدوایناعتبارمانندیکحلقهباعثتقویتنامروندعالمت

مشتریانونشانمیشود.ازطریقبازاریابیاجتماعیمیتواننامشرکتهواپیماییرادرمیاننامتجاریسایرشرکتهاییکهخدماتیمشابهبه

خودعرضهمیکنندمتمایزساخت.اگرمشتریانایننکتهرابهوضوحاحساسنمایندکههدفمدیرانشرکتهایهواپیماییتنهاکسبمنافعو

افزایشسودسهامداراننیستودرمقابلمدیرانشرکتهانیزبهمشتریانخوددرعملنشاندهندکهدرکنارمنافعشرکتوسهامداران،به

سویمنافعبلندمدتوکوتاهمدتجامعهنیزتوجهدارند.عالوهبرحفظمشتریانوجلبوفاداریآنان،قادرخواهندبودمشتریانبیشتریرابه

ابییخودجلبنمایندولیاگرشرکتهاهاقادرنباشندپایبندیخودبهمسئولیتهایاجتماعیرانشاندهند،بخشمهمیازکارکردومنافعبازار

باارتباطبازاریابی،فعالیتهایدرموفقیتبرای (.1388اجتماعیوتاثیرآنبرتقویتنامتجاریخودراازدستخواهندداد)سلیمانیبشلی،

استنگرفتهقرارتوجهموردچندانهنوزروابطوبرندهاادبیاتدراماشود،میمحسوبرقابتیمزیتایجادبرایابزارییککنندگانمصرف

حائزبسیارنیزارتباطاینکیفیتبلکهنیستکافیآنهاآوردندستبهمنظوربهمشتریباارتباطتنهادیگرامروزه(.۲۰۱۲االنوزه،واوریر)

مناسبجایگاهیکآوردندستبهنیز،کنونیبازارهایرقابتیوضعیتدر.شودمیتوجهآنبهبرندتاثیرکیفیتقالبدرکهباشدمیاهمیت

برخورداربسیاریاهمیتازباشد،وفادارشرکتبهنسبتنیزوکندانتخابرامامحصوالتکنندهمصرفکهایگونهبهکننده؛مصرفذهندر

ویژهارزش(.۲۰۰۹آکر،)استشرکتبرندویژهارزشگذارد،میتأثیرمشتریانذهندرجایگاهیچنینبهرسیدندرکهعواملیازیکی.است

مهممفهومیعنوانبهمتغیرایندلیلهمینبهونمایندکسبرقابتیمزیتموفقبرندهایطریقازهابازاریابکهاستدیگریعاملنیزبرند

رسانهبازاریابیزمینهدررامحدودیتوجهتنهابرندویژهارزشکههرچند.باشدمیدانشگاهیهایپژوهشوکاروکسبزمینهدرپرکاربردو

لذاباتوجهبهمباحثمطرحشدهسوالاصلیاینپژوهش(.۲۰۱۶همکاران،وگودی)استکردهجلبخودبهآناثربخشیواجتماعیهای

ایرانهواپیماییمطالعهمورد)برندویژهارزشطریقازمشتریانهایواکنشبراجتماعیهایرسانهبازاریابیایناستکهآیابینفعالیتهای

تاثیرمعناداریوجوددارد؟(ایر

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

امروزدردنیایرقابتیامروزپیروزیسازمانهاوابستهبهحفظمزیترقابتیوایجادجایگاهیمتمایزدرذهنمشتریاناست.نظربهاینکهدرجامعه

یتاثیربودنتصمیماتمشتریاندررفتاربانکها،درنظرنگرفتنمالحظاتزیستماعواملیچونعدمتوجهبهمشتریمحوریدربازاروب

محیطی،رقابتینبودنشرایطبازاروعدمانجاماقداماتیتوسطبانکهابرایمسئولیتپذیریسهامدارانوعدمامکانجایگزینیروشهای

ولیتپذیریاجتماعیسازمانهاموثربودهاندبایدبدنبالراهحلیبرایرفعنوینغیراجباریباقوانینومقرراتدستوپاگیردرکاهشمسئ

یاکاهشچنینمشکالتیبودکهبازاریابیاجتماعیبهمادراینامرکمکمیکند.

ارتفاءمیزانرفاهمشتریوجامعهتوجهدارد،برایناساسمدیر انبازاریابیسازمانهابازاریابیاجتماعیبهپیشبرداهدافاجتماعیورفاهیو

وشرکتهایبزرگناگزیرنددرتعیینخطمشیهایبازاریابیخودعواملمهمینظیرمنافعشرکتها،خواستهایمصرفکنندهومنافعجامعهرا

نامکیمربوطبهیهایهاوبدهییعواقبخالصدارایارزشانحصار(.1382،41بطورمشترکمدنظرقراردهند)خورشیدیومقدمی،

دادهرییراتغینامتجاریبرند،آگاهیارزشهایمفهومساز.کندیبهارزشمحصولبرندکمکمینامتجارحینماداست.ترجایو/یتجار

داد.حیراتوض،ارزشسهامبرند"یمشترهیارزشبرندبرپا"باارائه،یونامتجاریازنامتجاریمفهومبهآگاهنیامی(باتقس1993است.کلر)

یمختلفنامتجاریهایژگیباوبیتوسطترکگریدیارزشمنحصربهفردازمارکهاکیحافظهمصرفکنندهبهعنوانکیارزشمارکدر
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استکهمارکنینمادیمعناکینیناممحصولاست؛اکیکهفراترازاستیفرهنگ-یاجتماعدهیپدکیارزشبرندن،یحکشدهاست.بنابرا

باتوجهبهکانوناصلیاندیشهوعملبازاریابیاجتماعی،بهجایجستجویمشتریبرایمحصوالت(.2018سووپارک،یکند)جیرادنبالم

تولیدشده،تامینرضایتوایجادارزشبرایمشتریاستتابهسمتمحصولتولیدشدهیاخدمتقابلارائه،جلبگرددوازسویدیگرتوجهبه

دندرکبازاررفتارموردنظر،رمزموفقیتدراستفادهازدیدگاهبازاریابیاجتماعیاست.فهمدرستازایدههاورفتارهایرقیبوباالبررقابتو

هر اد.ددمیزانمنافعرفتارموردنظرویاکاستنازمیزانهزینههاوموانعدستیابیبهآن،بازاررقابترابهنفعمحصولیاخدمتتغییرخواه

اجراخواهدشد.بنابراین چهشناختبیشتریدرموردبازاروگروهمخاطب)مشتریان(وجودداشتهباشد،برنامههادقیقترومؤثرترطراحیو

یازهایسازمانهاخواهندتوانستبااستفادهازبازاریابیاجتماعیدرکنارتوجهبهاصلمشتریمداریورقابت،خدماتیمتناسبباخواستههاون

ایزمشتریانخودارائهدهندوعالوهبرآنبارعایتاصولاخالقیبروفاداریورضایتمشتریانومحبوبیتنامتجاریخودبیافزایندوجایگاهیمتم

درذهنمشتریانخودوسایررقبابدستآورند.درحقیقتشناختنیکنامتجاریبهمشتریانمستلزمخدماتمناسببهمشتریان،پیشبرد

فروش،روابطعمومی،فروشمستقیم،آگهیها،تخفیفات،حمایتهایمالی،سمینارهاوسایرتاکتیکهایارتباطیاستکهبرایارائهیکپیام

ینیازهاوهاخواستهوکنندهمصرفگوناگون؛ابزارهایازاستفادهباتاکندمیتالشامروزهبازاریابیواحددرشرکتبکارگرفتهمیشود.علم

یکخریدعدمیاخریدبهتصمیمگیریشکلفرایندوکنندگانمصرفگیریتصمیممنبعوعلتکهموضوعایندهد.درکقرارهدفراوی

محصولیارائهسرویسنهاییکاربرکننده،مصرفباشدنوینعصردرمحصولیکبقایضامنوموفقیتکلیدتواندمیاستچگونهمحصول

جهتمناسبیهایکندفرمولمیکمکآنشناختکهداردافرادخریدتصمیمچراییوچگونگیبهاشارهکنندهمصرفهایواکنش.است

مشخصدرنکتهمهمترینکنندگانرفتارمصرفبرتاثیرگذاریوارزیابیدانشکنیمطراحیبرندبهوفاداریوبیشترخریدبهمشتریترغیب

مصرفکههاییقسمتخصوصاشوندمیبررسیخریدروندهایتصمیمکننده،مصرفهایواکنشدرکجهتاستبازاریابیهایتالشکردن

احساساتبهبستگیخریدتصمیماتنیستندمنطقیتصمیماتازبسیاریاما.کنندمیرهنمونخاصمحصولیکخریدسمتبهراکنندگان

اساسیمفهومیکبرندویژهارزشکنندمیخریدنیازهایشانکردنبرطرفبرایافرادهادارندارزشواهدافاجتماعی،هایموقعیتشخصی،

کهاستشدهارایهمتفاوتیهایمدلزمینهایندراست،شدهانجامبرندویژهارزشخصوصدرایتحقیقاتگستردهگرچهاستبازاریابیدر

برگذارتاثیرعواملبرتنهایااغلبواندبردهناممتفاوتیمتغیرهاییازوبودهمتفاوتگاهاکهاندکردهشناساییراونتایجتاییرگذارعوامل

وارزشبرندبرگذارتاثیرعواملبررسیبهمهماینبهتوجهباشدهتوجهمشتریهایپاسخبربرندویژهارزشتاثیربریاوبرندارزشویژه

شود.مینیازاحساسداردبردررابعددوهرکهجامعنگاهیکبامشتریهایپاسخبرآنتاثیرات

اجتماعی،وافزایشتبلیغاتموثردررسانههایرسانهبازاریابیبااینوجودشرکتهواپیماییایرانایرمیتواندبامدنظرقراردادنفعالیتهای

فراهمآورند.باتوجهبهمطالبگفتهشده،هدفازاینپژوهشبررسیتاثیرهایاجتماعیمنجربهافزایشوفاداریورضایتمندیمشتریانرا

میباشد.(ایرایرانهواپیماییمطالعهمورد)برندویژهارزشطریقازمشتریانهایواکنشبراجتماعیهایرسانهبازاریابیفعالیتهای

 بخش دوم: پیشینه تحقیق

 پیشینه داخلی

-( پژوهشی1397دستجردی بررسی(در توسطبه دیدگاهمشتریان از تجاری نام ویژه ارزش بر اثرگذار عوامل بررسی ارائهمدلیجهت

هایارزشویژهنامتجاریومطالعاتمشابهدرهایاجتماعیاست.دراینمقاله،بابررسیادبیاتمرتبطبامدلهایبازاریابیرسانهفعالیت

مؤثربراعتماد،وفاداریوتعهدمشتریانرابافاکتورهاییاجتماعی،درنهایتمدلیارائهگردیدهکهعواملهازمینهنامتجاریوبازاریابیرسانه

تواندپیشنهادیبهپژوهشگرانارائهدهدتابااستفادههایاجتماعیدرنظرگرفتهاست.مدلارائهشدهمیارزشویژهنامتجاریوبازاریابیرسانه

قاالتعلمیپژوهشیدرنامتجاریهایمختلفبهکارنامتجاری.گفتنیاستمدلارائهشدهمختصبهصنعتخاصینیستوازآنبهارائهم

توانددرنامتجاریهایمختلفموردبررسیقرارگیرد.می

هایفعالدرجاریدرشرکتهایاجتماعیبرتوسعۀروابطمشتریونامتسایتبررسینقشوتأثیروب(درپژوهشیبه1397روشندل)-

هابرافزایشاعتمادوسایتکنندۀوجودتأثیرمثبتوبهایتحقیقبیانتاپوتجهیزاتکامپیوتریدرشهرتهراناست.یافتهعرصۀفروشلپ

ایجاداجتماعاتیبراینامتجاریدراولویتفعالیت گیرد.ایجادوزاریابیقرارمیهایباوفاداریبهنامتجاریازسویمشتریاست.بنابراین،
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تواندبهوفاداریوبهبودکیفیتنامتجاریکمکهاخواهدبودکهمیهایاینبرنامهتوسعۀارتباطنزدیک،قویوپایداربامشترینیزازاولویت

شایانیکند.



هایاجتماعیوعملکردسازمانیاستراتژیبازاریابیرسانههایاجتماعیبرتأثیراستراتژیرسانه(درپژوهشیبهبررسی1396داناییومعین)-

هایاجتماعی،فرهنگسازمانی،یادگیریسازمانی،هایاستراتژیبازاریابیرسانه.نتایجنشاندادکهمؤلفهپرداختهاستایهایزنجیرهفروشگاه

ایهایزنجیرهکلیدیمؤثربربهبودعملکردسازمانیفروشگاهگیرینوآوری،ازعواملبلوغسازمانی،چابکیسازمانی،شبکهاجتماعیوجهت

هستند.

نتایجحاکی.مشتریپرداختهاست– تأثیربازاریابیرسانههایاجتماعیبرروابطنامتجاری(درپژوهشیبهبررسی1395خیریوروزبه)-

همچنینتاثیرکیفیتتاثیرنامتجاریبرتبلیغاتدهانبهدهانوتاثیرکیفیتازتاثیرمنافعتجربیووظیفهایبرکیفیتتاثیرنامتجاریو

دهتاثیرنامتجاریبرتمایلبهپرداختقیمتویژهنامتجاریوهمچنینتاثیرکیفیتتاثیرنامتجاریبرواکنشهایعاطفیمنفیتاییدش

داختقیمتویژهتاییدشدهاست.دراینپژوهشتاثیرمنافعتجربیبررویتاثیراستوهمینطورتاثیرتبلیغاتدهانبهدهانبرتمایلبهپر

سرمایهگذاریدرکشدهوتاثیراسنادثباتبرواکنشهایعاطفیمنفیمصرفکنندگانوواکنشهایعاطفیمنفیبرتمایلبهپرداختقیمت

ویژهوبرتبلیغاتدهانبهدهانردشدهاست.

یافتنمهمترینعواملاستفادهادامهدارخریداراناینترنتیازسایتدیجیکاالونیزیافتنعواملموثرپژوهشیبهبررسی(در1394برومند)-

برتبلیغاتدهانبهدهاندرمیانمشتریانشرکتدیجیکاالمیباشدکهامروزهبراساسآمارمنتشرشدهرهبربازاردرفروشکاالهای

صورتپذیرفتحکایتاز.تاییدتمامیspssیباشد.کهنتایجحاصلازتحلیلدادههاکهبااستفادهازنرمافزارهایالکترونیکیدرکشورم

یکیالکترونیوفاداریریگشکلندیعواملمؤثربرفرایبررس(،پژوهشیراباعنوان۱۳۹۵تیموریوهمکاران،) .فرضیاتتحقیقداشتهاست

اینرانیایکیالکترونیهادرفروشگاهانیمشتر سازیمشتریانالکترونیکی،برتأثیراعتمادمنظورتسهیلفرایندوفادارپژوهشبهانجامدادند.

شده،سهولتاستفادۀطورخاص،بهعواملفردی)سودمندیدرککند.برایرسیدنبههدفپژوهش،مدلیطراحیشدهاستکهبهتمرکزمی

فاده(وعواملسازمانی)فناوری،ساختارسازمانی،استراتژیسازمانی،فرهنگسازمانیوفرایندهایکاری(توجهشدهونگرشنسبتبهاستدرک

شدهاستثنایسهولتاستفادۀدرکهابااستفادهازمدلمعادالتساختارینشاندادعواملفردیوسازمانیمنتخب،بهدارد.نتایجتحلیلداده

.شوندواعتمادالکترونیکینیزبروفاداریالکترونیکیمشتریانتأثیرگذاراستمادالکترونیکیدرمشتریانمیوفرهنگسازمانی،سبباعت

بررسیتاثیرعواملپذیرشبانکداریالکترونیکیبرتبلیغاتدهانبهدهانباتاکیدبرنقش(،پژوهشیراباعنوان1393توکلوهمکاران،)-

.نتایجتجزیهوتحلیلدادههانشانانجامدادندیمشتریان)موردمطالعه:شعببانکاقتصادنوینشهرستانشیراز(واسطهگریرضایتووفادار

دادکهتاثیرمعنیداریبینعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیکی)دسترسیمناسبوآسان،امنیتومحرمانهبودن،محتواوطرح،

انباتوجهبهنقشواسطهایرضایتووفاداریمشتریانوجوددارد.امانتایجتحقیقوجودتاثیرمعنیداریراسرعت(وتبلیغاتدهانبهده

.بینهزینهمناسبورضایتتاییدنکرد

الکترونیکیارائهشدهازطریقوبسایتبانکملتبروفاداریالکترونیکیوایجادتعیینتأثیرکیفیتخدمات(،درپژوهشیبه1392جوکار)-

بانکملتشیراز مشتریانشعبمختلف بامطالعهموردی بهدهانمثبت تاثیرخدمات.پرداختتبلیغاتدهان تعیین پژوهش این هدف

یوایجادتبلیغاتدهانبهدهانمثبتبرمشتریانشعبمختلفبانکالکترونیکیارائهشدهازطریقوبسایتبانکملتبروفاداریالکترونیک

پیماشیوجامعهآماریاینپژوهشمشتریانشعبمختلفبانکملتدرشهرشیرازدر-ملتدرشهرشیرازبودهاست.روشپژوهشتوصیفی

دادکهکیفیتخدماتالکترونیکیباالمنجربهافزایشهایپژوهشنشانباتعدادنامحدودبودهاست.نتایجحاصلازآزمونفرضیه 1392سال

شود.ازطرفیکیفیتخدماتالکترونیکیبررضایتالکترونیکیهمچنینارزشدرکشدهبررضایتارزشدرکشدهدربینمشتریانبانکمی

کیودرنهایت،رضایتالکترونیکیبرتبلیغاتدهانالکترونیکی،ارزشدرکشدهبروفاداریالکترونیکی،رضایتالکترونیکیبروفاداریالکترونی

هبهدهانتاثیرمعناداریداشتهاست.بنابراینافزایشکیفیتخدماتالکترونیکیارائهشدهازطریقوبسایتبانکملتبهمشتریانمنجرب

.شودبهاینخدماتمیافزایشوفاداریآنهانسبتبهاستفادهازاینخدماتوتبلیغاتدهانبهدهانمثبتراجع

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/612786
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/612786
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/612786
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/612786
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پیشینهخارجی

تبلیغات2020)283اولمانن آنالیندر اعتماد بررسی به پژوهشی الکترونیک(در تحقیقحاضرارتباطاتکالمی آماری پرداختهاست.جانعه

درموردارتباطاتکالمیالکترونیکاتکاربرانسایتآمازونبودند.نتایجپژوهشنشاندادکهبررویسوابقواثرآنهادراعتمادآنالیندرتبلیغ

آنالینتاثیریقابلتوجهدرتصمیمبعدیبرایاستفادهارتباطاتکالمیالکترونیکمطالعاتاتاقهایبحثنتیجهگرفتکهاعتماددرتبلیغات

ازایناتاقهادارد.

خدمات،رضایتمشتریوارزشدرکشدهباقصدخریدبررسیارتباطبیناحساسات،کیفیت"(درمقالهایبه2019)284هومومورت-

نفرازمخاطبانهنرنمایشیبااستفادهازمعادالتساختاریپرداختهاند.یافتههایتحقیقنشانمیدهدکهقصدخریدمجدد250"مجدد

برقصدخریدمجددنداشتهولیکیفیتتحتتاثیررضایتمشتریوبادخالتارزشادراکشدهشکلمیگیرد.احساساتتاثیرمستقیمی

خدماتبرقصدخریدمجددتاثیرگذاربودهاست.

وپارک- بررسی۲۰18)285جیسو هایتاثیر(به رسانه بازاریابی پرداختهواکنشوتجارینامارزشرویاجتماعیفعالیتهای مشتری

مشتریبود.نتایجنشاندادکهواکنشوتجارینامارزشرویاجتماعیایفعالیتهایبازاریابیرسانههتاثیراست.هدفازاینپژوهشبررسی

مشتریتاثیرمعناداریوجوددارد.واکنشوتجارینامارزشرویاجتماعیفعالیتهایبازاریابیرسانههای

بازاریابیهکرشدبرپاسخمشتریدراستراتژیسنجشتأثیرفعالیتهایبازاریابیرسانهاجتماعیبهعنوان(درپژوهشیبه2017)286ساها-

فعالیتهای به بهشکلمثبتی تبلیغاتشفاهیآنان و واکنشیمشتریان تمایالت نشاندادکه نتایج بازاریابیهکرشداست. قیف چارچوب

دهدکهتمایالتواکنشیمشتریاننشانمیبازاریابیرسانهاجتماعیبهعنوانیکاستراتژیبازاریابیهکرشدوابستهاست.اینمطالعههمچنین

دهد.بهشکلمثبتیتبلیغاتشفاهیآنانرانیزتحتتأثیرقرارمی

پرداختهبررسیبازاریابینامتجاریهایپوشاکدررسانههایاجتماعیوتحلیلروابطآنباواکنشمشتری(درپژوهشیبه2016)287ژانگ-

تکهفعالیتهایبازاریابیرسانههایاجتماعیتاثیرمثبتومعنیداریبرواکنشمشتریازسهبعدمهمیافتههایاینپژوهشایناساست.

تالشنامتجاریهایپوشاکبرایدردرستترجیحنامتجاری،امتیازهزینه،ووفاداریبهنامتجاریدارندتبعاتمدیریتیاینمطالعهباتوجهبه

ایپوشاکودیگرلوازممصرفیوتحلیلنقاطقوتوپتانسیلهایفعالیتهایبازاریابیکمکشایانیمیکندکهگیریاینبازار،بهنامتجاریه

خودباعثپیشرفتدربازاررقابتیخواهدشد.

»رضایتبهنقشمیانجیبررسیرابطۀبینکیفیتخدماتالکترونیکووفاداریالکترونیکباتوجه(درپژوهشیتحتعنوان2015)288جولیا-

طورمستقیمودهدکهکیفیتخدماتالکترونیکیبهایالکترونیکی«است.نتایجنشانمیشده«و»تبلیغاتتوصیهالکترونیک«،»ارزشادراک

افزون269/0(بیشترازتأثیرمستقیم)633/0غیرمستقیمبروفاداریمشتریانتأثیرگذاراستوتأثیرغیرمستقیمآن) براین،رضایت(است؛

 الکترونیکیمهمترینعاملدرایجادوفاداریدربینمشتریانشناختهشدهاست.
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بررسیتاثیراتبینشخصیآنالینیاهمانتبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکیبهعنوانیک(درپژوهشیتحتعنوان2014)289ساموئل-

وبهبحثوبررسیبرخیموضوعاتتکنولوژیکیواخالقیدرحالظهورکهابزارکمهزینهبالقوهبرایبازاریابیوجذبگردشگرانمیپردازد

نتایجتحقیقمدیرانبازاریابیهنگامتالشبرایکنترلتکنولوژیهایدرحالظهورتبلیغاتدهانبهدهانباآنهامواجهمیشوندمیپردازد.

اثیردارد.تتبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکیدرمدیریتگردشگرینشاندادکه

پرداختهبررسیتاثیربینابعادکیفیتخدماتالکترونیکیبارضایتمندیواعتمادمشتریانبانک(درپژوهشیتحتعنوان2013)290ژانگ-

رفت.است.برایانجاماینپژوهشمبانینظریوسیعیدرزمینهکیفیتخدماتالکترونیکیورضایتمندیواعتمادمشتریانموردبررسیقرارگ

هانشانمدلتحلیلپژوهش،براساسکیفیتخدماتالکترونیکیدرچهاربعدکارایی،دسترسی،حریمواجراموردتحلیلقرارگرفت.یافته

.داریوجودداردکهبینابعادکیفیتخدماتالکترونیکیبارضایتمندیواعتمادمشتریانارتباطمعنیداد

"بررسیابعادکیفیتخدماتورضایتمشتریاندرمشتریانبانکهایمصر"درتحقیقیتحتعنوان(2013)291آلصغیروهمکاران-

عاملاصلیدرارزیابی4پرداختند.نتایجاینتحقیقکهبراساسآنالیزهایدادههایجمعآوریشدهدربانکهایمصرنشانمیدهدکه

املقابلیتاعتماد،پاسخگویی،همدلیوتضمینخدماتبهعنوانفاکتوراصلیموردکیفیفتخدماتبانکیموثرمیباشندکهاینعاملش

یفتنظرمشتریانبانکبهدستآمد.نتایجاینتحقیقازآنجامهماستکهبهمدیرانبانکیاینکمکرامیکندکهفهممناسبیازابعادکیف

ند.خدماتبرایبدستآوردنمشتریانراضیتراستفادهنمای

 ی تحقیق مدل مفهوم

اینچارچوبدربارهپیوندهایدرونیمیانمتغیرهاییکهدرپویاییموقعیتموردبررسینقشدارند،بحثمیکند.پدیدآوردنچنینچارچوب

پویاییهایموقعیتیکهقرارمفهومیبهپژوهشگرکمکمیکندکهروابطخاصیرادرنظربگیرد،آنهارابیازمایدودرکخودرادرزمینههای

هایرسانهبازاریابیهایفعالیتتاثیر(هدفمادراینپژوهشبررسی1390:81استپژوهشدرآنصورتگیرد،بهبودبخشد)سکاران،

باسشدهازمقالهجیباشد.مدلمفهومیاقتمی(ایرایرانهواپیماییمطالعهمورد)برندویژهارزشطریقازمشتریانهایواکنشبراجتماعی

(است.2018سوپارک)
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(.292،۲۰18مدلمفهومیتحقیق)جیسووپارک1نگاره

 فرضیههایتحقیق

فرضیهاصلی

.داردتاثیرایرایرانهواپیماییشرکتدربرندویژهارزشطریقازمشتریانهایواکنشبراجتماعیهایرسانهبازاریابیفعالیتهای

فرضیاتفرعی

برتصویربرندمشتریاندرشرکتهواپیماییایرانایرتاثیردارد.اجتماعیفعالیتهایبازاریابیرسانههای-

آگاهیبهبرندبربازاریابیدهانبهدهانالکترونیکیمشتریاندرشرکتهواپیماییایرانایرتاثیردارد.-

.داردتاثیرایرنایراهواپیماییشرکتدرآگاهیبهبرندبرتعهدمشتریان-

.داردتاثیرایرایرانهواپیماییشرکتتصویربرندبربازاریابیدهانبهدهانالکترونیکیمشتریاندر-

دارد.تاثیرایرایرانهواپیماییشرکتدرتصویربرندبرتعهدمشتریان-

روشتحقیق

قابلآزموناست.ازنظرروش:گریقابلاستفادهاستودرجوامعدقیدرجامعهتحققیتحقجیچوننتایازنظرهدفکاربردقیتحقنیروشا

یمدهیسنجرهایمتغنیچونروابطب،یشوند.ازنظرسنجش:همبستگیملیتحلیدروضعموجودوبدوندستکاررهایمتغ،چونیفیتوص

نیچونروابطب،یدادهها،معادالتساختارلی.روشتحلمیریگیم(،چونازجامعهنمونهیشیمای)پیدانیاطالعات:میرجمعآویشود.ازنظر

جامعهنیدرایوجودداردوازمدلمفهومیچونمدلمفهومیدییتا،یعامللیشود.وروشتحلیمیبررسیشبکهارتباطکیدررهایمتغ

.شودیآزمونم

جامعهآماری،حجمنمونهروشنمونهگیری

شرکتمشتریانقیتحقنیایآمارنمونهنامحدوددرنظرگرفتهخواهدشد.بهتعدادایرکهایرانمشتریانهواپیماییقیدراینتحقیجامعهآمار

باشد.ی،مسادهیبهروشتصادفیرینفرمیباشند.وروشنمونهگ384کهباتوجهبهجدولمورگانتعدادایرایرانهواپیمایی

گردآوریدادهها:روشوابزار

(بودهاست.2017روشکتابخانهایومیدانیاستوابزارپرسشنامهاستاندارد)اسالموهمکاران

شیوهتجزیهوتحلیلدادهها:

:باشد می زیر های روش به تحقیق این در اطالعات و ها داده تحلیل و تجزیه روش

 یورسمنموداریاستفادهخواهدشد.آمار فراوانی توزیع جداول تنظیم و مرکزی های مشخصه برآورد جهت توصیفی آمار از.1

اسمرینف،جهتبررسینرمالبودنویانبودندادههابهرهگیری-طریقروشآلفایکرونباخجهتبررسیپایاییوازآزمونکولوموگروف از.2

بهمرحلهاجرادرمیآید.میشودوبررسیبیننتایجآزمونازروشهمبستگیمناسبانتخابو

استفادهخواهدlisrel(ونرمافزارSEMازروشمدلیابیمعادالتساختاری) ها داده تحلیل و تجزیه بررسیفرضیههاجهت حاضر تحقیق در

شد.
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آزمونفرضیاتتحقیق

پردازیم.میLisrelدراینقسمتبهبررسیآزمونفرضیاتتحقیقبااستفادهازنرمافزار



مدلساختاریتحقیقدرحالتاستاندارد1شکل
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 مدلساختاریتحقیقدرحالتمعناداری-2شکل

 بحثوتفسیرومقایسهبراساسنتایجتحقیق -

هواپیماییموردیمطالعه)مشتریواکنشوتجارینامارزشرویاجتماعیهاییبازاریابیرسانهفعالیتهابینتاثیرهدفازاینپژوهشبررسی

 درهمینراستاوبرمبنای،فرضیاتموردبحثوبررسیقرارگرفتبود.(ایرایران

اولحاکیازتاییدتاثیربیندومتغیراست، فعالیتهایبازاریابیرسانهدرواقعبینیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیه

اجتماعیهایدارد،بنابراینباافزایشفعالیتهایبازاریابیرسانهوجودمعناداریتاثیرایرایرانهواپیمایینامتجاریبهآگاهیواجتماعیهای

درتحقیقیبهبررسی(۲۰18،وپارکسوجی)ایجتحقیقایرافزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایرانهواپیمایینامتجاریبه،آگاهی

 مشتریانپرداختهاست،همخوانیدارد.نامتجاریبهآگاهیبراجتماعیهایفعالیتهایبازاریابیرسانه
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بازاریابیرسانهفعالیتهاییافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهدومحاکیازتاییدتاثیربیندومتغیراست،درواقعبین

اجتماعی،هایدارد،بنابراینباافزایشفعالیتهایبازاریابیرسانهوجودمعناداریتاثیرایرایرانهواپیمایینامتجاریتصویرواجتماعیهای

افزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجتحقیقدیواندریایرانهواپیمایینامتجاریتصویر ،وپارکسوجی)و(1397)وهمکارانایر

 مشتریانپرداختهاست،همخوانیدارد.نامتجاریتصویربراجتماعیهایدرتحقیقیبهبررسیفعالیتهایبازاریابیرسانه(۲۰18

ونامتجاریبهآگاهییافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهسومحاکیازتاییدتاثیربیندومتغیراست،درواقعبین

بهدهاننامتجاری،بازاریابیبهدارد،بنابراینباافزایشآگاهیوجودمعناداریتاثیرایرایرانالکترونیکیهواپیماییدهانبهدهانبازاریابی

بهدرتحقیقیبهبررسیآگاهی(1397)ایرافزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجتحقیقدستجردیایرانهواپیماییالکترونیکیدهان

 مشتریانپرداختهاست،همخوانیدارد.الکترونیکیدهانبهدهانبازاریابیبرنامتجاری

نامتجاریوبهآگاهیدومتغیراست،درواقعبینیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهچهارمحاکیازتاییدتاثیربین

ایرافزایشمییابد.کهنتایجایراننامتجاری،تعهدهواپیماییبهدارد،بنابراینباافزایشآگاهیوجودمعناداریتاثیرایرایرانهواپیماییتعهد

 پرداختهاست،همخوانیدارد.مشتریانتعهدونامتجاریبهدرتحقیقیبهبررسیآگاهی(1397روشندل،)اینفرضیهبانتایجتحقیق

بازاریابیوتصویرنامتجارییافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهپنجمحاکیازتاییدتاثیربیندومتغیراست،درواقعبین

الکترونیکیدهانبهدهاندارد،بنابراینباافزایشتصویرنامتجاری،بازاریابیوجودمعناداریایرتاثیرایرانهواپیماییالکترونیکیدهانبهدهان

ودرتحقیقیبهبررسیتصویرنامتجاری(1396داناییومعین،)ایرافزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجتحقیقایرانهواپیمایی

 ،همخوانیدارد.مشتریانپرداختهاستالکترونیکیدهانبهدهانبازاریابی

تعهدونامتجاریتصویریافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهششمحاکیازتاییدتاثیربیندومتغیراست،درواقعبین

افزایشمییابد.کهنتایجاینایرایرانهواپیمایی،تعهدنامتجاریدارد،بنابراینباافزایشتصویروجودمعناداریایرتاثیرایرانهواپیمایی

 مشتریانپرداختهاست،همخوانیدارد.تعهدبرنامتجاریدرتحقیقیبهبررسیتصویر(1395)وروزبهفرضیهبانتایجتحقیقخیری

پیشنهادهایحاصلازنتایجفرضیاتتحقیق-5-5

ادمیشودکهمواردذیلرادرارتباطباارتقایفعالیتهایبازاریابیرسانهایرپیشنهایرانباتوجهبهتاییدفرضیاتتحقیقبهمدیرانهواپیمایی

مشتریمدنظرقراردهند.واکنشوتجارینامارزشرویاجتماعیهای

های رسانه بازاریابی فعالیتهای تحقیق: اول فرضیه نتایج از هواپیماییاجتماعیپیشنهادهایحاصل تجاری نام به ایربرآگاهی تاثیرایران

کنندهدنبالخودبرایکنندمیسعیتنهااجتماعیهایرسانهبازاریابیباارتباطایردرایرانهواپیماییمدیرانازدارد.بسیاریوجودمعناداری

ترموفقباشندداشتهبیشترییکنندهدنبالشدهکهقیمتیهربهاگرکنندمیتصوروکنندآوریجمعبیشتریفالوئرهایاصطالحبهیا

یامحصولبتوانیدشماوقتیولی.ندارداهمیتکنندمیتصورآنهاکهآنقدریهاکنندهدنبالتعدادواستاشتباهتفکراینقطعا.بودخواهند

صورتبهودادهمثبتینتیجهشمابازاریابیبرنامهشکبدونباشند،راضیآنهاکیفیتازنیزکاربرانوکنیدمعرفیخوبیبهراخودخدمت

شود.بنابراینمشخصاًپیشنهادمیشودکهباسرمایهگذاریدرشبکههایاجتماعیمیتوانمیبیشترشماکنندگاندنبالتعدادخودکار

منجربهافزایشفروشخدماتشرکتهواپیماییایرانایرشد.

معناداریایرتاثیرایرانبرتصویرنامتجاریهواپیماییاجتماعیفعالیتهایبازاریابیرسانههایپیشنهادهایحاصلازنتایجفرضیهدومتحقیق:

خدماتیامحصولخریدبهتمایلتبلیغاتدیدنازبعداجتماعیهایشبکهدراینتحقیقکاربرانشدهانجامتحقیقاتدارد.براساسوجود

اینبهنشاندهندهنتایجاین.باشدداشتهپیدرشمابرایراخوبیفروشبتواندکهاستموثریزمانزیادهایپستتعدادنتیجهدرودارند

اجتماعیهایشبکهبنابراینمیشوند؛گرفتهکاربهمشتریاننامتجاریبهوفاداریحفظبرایکهاستجدیدیابزارهایاجتماعیشبکهکهاست

تجاریهاتوسعۀبرایواستصنایعصاحباندستدراستراتژیکیابزاری ارتباطبراینوینهایرسانهاینازهاشرکتواندشدهشناختهنام

میکنند.استفادهآنهادرنامتجاریشانبهوفاداریوترغیبوهاشبکهاینعضوکاربرانبابرقرارکردن
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معناداریایرتاثیرایرانبازاریابیدهانبهدهانالکترونیکیهواپیماییپیشنهادهایحاصلازنتایجفرضیهسومتحقیق:آگاهیبهنامتجاریبر

اینکهبرخالفهنوزشرکتهاازبسیاریواستبرخوردارایویژهاهمیتازمحصوالتیارائهوبازاریابیدرنامتجاریدارد.شخصیتوجود

اجتماعیهایشبکهبرمبتنیبازاریابییعرصهدرپاکنند،راپیداخودتجارینامشخصیتوباشندداشتهخوبینامتجاریسازیاندنتوانسته

دارد.نودوجودمعناداریایرتاثیرایرانپیشنهادهایحاصلازنتایجفرضیهچهارمتحقیق:آگاهیبهنامتجاریبرتعهدهواپیمایی .گذارندمی

برگزاریبهاقداماهدافشانکردنمشخصوکاربردیتحلیلبدونهرگونهبنابراینهستند؛اجتماعیهایشبکهاستراتژیدارایمشاغلدرصد

راخودوقتوهزینهانرژی،وکنندمیاقدامبرنامهبدونکهشرکتهاییهستندهمچنانولی.کنندنمیتبلیغاتیمحتوایارسالیاکمپین

ایرانیق:تصویرنامتجاریبربازاریابیدهانبهدهانالکترونیکیهواپیماییپیشنهادهایحاصلازنتایجفرضیهپنجمتحق .دهندمیهدربیهوده

منظوربهخودنیازموردخدماتیاکاالموردمشتریدرکهاستشدههاییکانالازیکیاجتماعیهایرسانهدارد.وجودمعناداریایرتاثیر

بازاریابیهایفعالیتتاثیرشناختبهمبرمایرنیازایرانهواپیمایی.کندمیدریافتاطالعاتیاجتماعیهایرسانهاینطریقازنهاییخرید

مناسبیازخودمشتریپاسخونامتجاریویژهارزشبراجتماعیهایرسانه دارند.لذاپیشنهادمیشودشرکتهواپیماییایرانایرتصویر

ناستفادهایجادنمایدکهبستگیبهارائههویتمناسباست،مثالًدرتبللیغاتخودآنقدرانتظاراتمشتریانراباالنبردکهزمانیکهمشتریازآ

یرنامناسبیدرذهنشبوجودآید.بنابرایناگرتصویرخوبیازخدماتایرالیندرذهنکرددچارناهمسانیادراکیشناختیشودودرنهایتتصو

پیشنهادهایحاصلازنتایجفرضیهششمتحقیق:تصویرنامتجاریبر مشتریایجادشودبرایآنتبلیغاتخواهدکردبدونهیچهزینهای.

اینطورکلیبااستفادهمطالعاتگستردهبهدارد.وجودمعناداریایرتاثیرایرانتعهدهواپیمایی انجامشد، گونهنتیجهایکهدراینزمینه

گذاردونقشیحیاتیرادربازاریابیهایمختلفبازاریابینوینمیداریبربخشهایاجتماعیاثراتمعنیشودکهبهکارگیریشبکهگرفتهمی

اینوکندبازیمیکنندگانمصرفوایجادوفاداریبهنامتجاریوروابطبا  بود؛خواهندتأثیرگذارکنندگانمصرفرضایتمندیبرطریقاز

هواپیماییبازاریابانومدیرانشودمیپیشنهادبنابراین باایرانشرکت هایشبکهدربازاریابینوینهایشیوهکاملهایمهارتیادگیریایر

درایرایرانهواپیمایی،نامتجاریارائهخدماتگذاریدرزمینۀبهاشتراکراالکترونیکی،کاربران دهانبهدهانتبلیغاتایجاداجتماعی،مثل

اینامرتأثیرگستردهبینشبکه افرادودرنتیجهوفاداریآنهادارد.همچنینهایاجتماعیتشویقکنند؛چراکه ایرویعقایدوتصمیمخرید

ازشبکهبهایرایراناییهواپیمشودمدیرانپیشنهادمی اثربخش و استفادۀکارا شبکهمنظور نتایجمطلوب، به ورسیدن هایهایاجتماعی

نظرقراردهند.اینامربهمدیرانبرایرسیدنبهاهدافشانکمکبیشتریاینوینوبخشمهمیازآمیختۀبازاریابیخودمداجتماعیرارسانه

بخشد.راتسریعمیکندوروندرسیدنبهاهدافمی
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 چكیده
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قرمز،یرنگیهاازمولفهکیهریانایدیکدگذارنی.سپسبااستفادهازقوانمیزیریرابهممیرنگیهامولفه
یسهدنبالهشود،یمرارفوقآشوبچنتکستمی.آنگاهسشوندیملیتبدیانایدیهابهدنباله،یسبزوآب

دنبالهشودیمجادیایآشوب به دیاکه ایاز تبدیان دنبالهگرددیملیها از یجهترمزنگاریآشوبیها.

روشکهدهدنشانمییشآزمایونتایجیتیامنهایلیوتحلهیاستفادهشدهاست.تجزیانایدیهادنباله
یشدههمبستگیرمزنگارریحمالتمختلفمقاوماست.درتصوقابلدرمدارد،یبزرگدکلییفضایشنهادپی
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؛DNAیهادنباله؛ریتصویرمزنگار

لورنزستمیس آشوب ستمیس؛فوق
فوقآشوبچن



 مقدمه 

درسالیمبتنیرتصویرمزنگاریاساسمعمار ابتدا ا1998برآشوبدر تحت انتشاردرینارائهشد. و اغتشاش گامیکساختار،دوگام

میرمزنگار تقر1]شودیانجام نخست، مهایکسلپیهمهیبا[.درگام بسیکهبطورشوند،یجابجا بهکاهش یانمیهمبستگیادزیارمنجر

یستمسیندخواهندشد.فرآیعتوزیکنواختبصورتها،یکسلپیاویتهابیرمقادیر،عناصرتصوگام،اساسین.بعدازاگرددیمرمجاوهاییکسلپ

خصوص بهشرایتمانندحساسیمتنوعیاتآشوب وقطعیه،اولیطباال دنبالهیکارگودیت آشوبکهیهابودندارد. نگاشت توسط آشوب

یستمسیکآنهامشکلاست.ینیبیشوپیلوتحلیههستندوتجزیچیدهپیارساختارهابسینواشوندیمایجادهستندیتصادفیهادنباله

یدجدی[.امروزه،روشها4-2اغتشاشوانتشاراستفادهشود]یاتدرعملیسازیانتخابمناسبجهتمنشاتصادفیکبهعنوانتواندیآشوبم

مبتنیتصویرمزنگاریطرحهایبرامختلفیو بایرتصویمختلفرمزنگاریهاازطرحیرحشدهاست.بهعنوانمثال،تعدادمطDNAبریر

خاصیاتتوسطعملیرمزنگاریهاطرحیتوامنییکارآیشافزاآنهاهدفکهآشوبمطرحشدهاستیهابانگاشتDNAیکدگذاریبترک

راDNA،رمزنگاریDNA.تحقیقاتمحاسبات[5]منتشرساختDNAآدلمنکشفیاتخودرادرمحاسبات1994اولینبار،درسال است.

آن کهدر پژوهشیجدیدمطرحساخت، فیلد یک عنوان استفادهشدهDNAبه عنوانحاملاطالعات ].[6]است به نویک[7در ینطرح

اتیوبااستفادهازعملبکارگرفتهشدهاستاطالعاتیجهتکدگذارDNAیتوالوارائهشدهDNAبراساسمحاسباتیتصویررمزنگار

یک[9.ژانگوگوا]هاستشدیشنهادپDNAهافمندریکدگذاریافتهروشبهبودیک[8.در]شدهاستیرمزنگارتصویرXORیمنطق

بریمبتنRGBیرتصویرمزنگاریتمالگوریک[10]یوکردند.لیجاداDNAیجمعدنبالههایاتبراساسعملیرتصویرمزنگاریدجدیتمالگور

مولفهیکسلپیرجهتبرهمزدنمقادDNAازجمعیریگبهرهیشنهادیپیتمالگوریاصلیدهآشوبارائهکرد.انگاشتهمراهباDNAیکدگذار

هاییستم[آشوبوس13-11ارائهشدهدر]یرتصویرمزنگارهاییتمشدهبود.الگوریختهبهمریرتصویوسپسرمزنگاریرتصوR, G, Bیها
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کردند،وآنهایلوتحلیه[راتجز10در]یشنهادیپیتمالگوریت[امن14وهمکارانش]یوکردهاند.لکیبترDNAیاتفوقآشوبراباعمل

متنرمز،یاجفتازمتنشناختهشدهیکتوانتنهابایرامیرمزنگاریتممعادلالگوریمخفیهاید(کل1شدند:)یتیمتوجهدومشکلامن

یرتصویرمزنگاریتمالگوریکوهمکارانش،فریتی.عنایستندحساسنیاصلیردرتصاوییراتتوجهبهتغابیرمزنگاریج(نتا2کرد؛)یبازساز

یبرایهاولیتجمعیدتولینوهمچنیدبهعنوانکلیکاند،وازنگاشتلوجستکردهیطراحیکژنتیتموالگورDNAماسکیببااستفادهازترک

ویسلولیاتوماتایببرترکیمبتنیننویوهمکارانش،کارخودراتوسعهدادهوطرحرمزنگارفریتی[.عنا15اند]کردهدهاستفایکژنتیتمالگور

[.16بکارگرفتهشدهاست]یسلولیاتوماتاینقوانیهمهی،اعدادشبهتصادفیدطرح،جهتتولیناند.دراراارائهدادهبلینکرنگاشتآشوبگونهت

یتمالگوریک[17اند.در]موردتوجهقرارگرفتهیارهستند،آنهابسیخاکستریرنسبتبهتصاویشتریاطالعاتبیحاویرنگیرکهتصاواازآنج

یچرخشیفتشدهوازشیطراحیرنگیرتصویطرحرمزنگاریک[18در]چنولورنزارائهشدهاست.هاییستمبرسیمبتنریتصویرمزنگار

آشوباستفادهشدهاست.دریهانگاشتیببرترکیمبتنیرنگیرتصاویطرحرمزنگاریک[19استفادهشدهاست.در]یرتصویگشتجایبرا

استفادهازساختارنگاشتیرنگیرتصویرمزنگاریتمالگوریک[20] یرمزنگاریتمالگوریک[21آشوبمتناوبارائهشدهاست.در]یهابا

بریمبتنیرنگیرتصاویطرحرمزنگاریک[22برآشوبارائهشدهاست.در]یهمگنومبتنیرغیتیسطحبیگشتجاربیمبتنیرنگیرتصو

هایتبدیلازاستفادهبارنگیتصویریکطرحرمزگذاری[23]درارائهشدهاست.یافتهبهبودیبعدیکآشوبیهاونگاشتDNAیهادنباله

سهنگاشتآشوبمبتنیبرتصویررمزگذاریسریعتکنیکیک[24]انتشارارائهشدهاست.درومرجوهرجنگاشتهای،فازبازیابی،تصادفی

 نگاشتفضاییاستفادهشدهاست.وسیستمDNAرمزگذاریبرمبتنیرنگیتصویررمزگذاریجدیدطرحیک[25]بعدیارائهشدهاست.در

یاصلیرتصوهاییکسلمکانپلورنزآشوبیستم.بااستفادهازسکنیمیمیمتقسیقرمز،سبزوآبیهارابهمولفهیرنگیرمقالهابتداتصوینادر

DNAازیا،دنبالهDNAیکدگذارینکردهوبااستفادهازقوانیلتبدینریرابهفرمتباR, G, Bیرنگی.سپسمولفههاکنیمیراحابجام

ایسهدنبالهیدفوقآشوبچنجهتتولیستم.ازسکنیمیماعمالینریبایرمقادیهابررو یجهترمزنگارهایتوالینآشوبواستفادهاز

ازاعمالستفادهوسپسبااکنیمیمیلهاتبدDNAازیابهدنبالهیزموردنظررانیهاآشوب،دنبالهیهادنبالهید.پسازتولیماستفادهکردها

XORیهادنبالهیبرروDNAسازمانیرمقالهبهصورتزینایه.بقکنیمیمیرارمزنگاریرآشوب،تصویهادنبالهینوهمچنیرنگیرتصو

یتیامنیهاتحلیلازی.برخکندیمیحارائهشدهراتشریتمالگور3.بخشدهدیارائهشدهراشرحمیتمالگوراییهپایتئور2است.بخشیافته

آمدهاست.یریگیجهنت5دربخشیت،نشاندادهشدهاست.درنها4دربخش

 ابزار و روشها

 برای تصویر  DNAی کدگذاری و کدگشای
 , Gمکملهم،وA , Tباشد،بطوریکه)تیمین(میT)گوانین(،G)سیتوزین(،C)آدنین(،AشاملچهاربازاسیدنکلئوتیدDNAیکرشته

C،نیزباهممکمل10 ,01باهموهمچنین11 , 00مکملیکدیگرمیباشند،بنابراین1 ,0مکملیکدیگرمیباشند.ازآنجاکهدرباینری

است.برایمثال،اگر4نشاندادهشودکهطولآنDNAبیتتصاویرخاکستری،هرپیکسلمیتواندبهعنوانیکدنباله8میباشند.برای

میتوانیمDNAازقاعدهکدگذاریتبدیلکنیم،بااستفاده(10101101)باشد،آنرابهدنبالهباینری173مقداراولینپیکسلتصویراصلی

هستند.A=00, C=01, G=10, T=11یبهترتیبنشاندهنده00,01,10,11دریافتکنیم.بطوریکه(GGTC)رابهصورتDNAدنباله

157خاکستریدهد.براینمونه،اگرمقداریکپیکسلباسطحرانشانمیDNA(قوانیننگاشتکدگذاریوکدگشاییبرایدنباله1جدول)

:[13-11](بهصورتزیرمیباشد1قوانیندرجدول)8اینمقدارباینریبرایهمهDNAبودهوکد(10011101)باشد،معادلباینریآن

Rule 1 (CGTG), Rule 2 (GCTC), Rule 3 (CGAG), Rule 4 (GCAC), Rule 5 (ATGT), Rule 6 (TAGA),
Rule 7 (ATCT) , Rule 8 (TACA).

توسعهسریعمحاسبات هایDNAبا بردنباله هایجبریمبتنی عملگر و بیولوژیکی های عملگر برخی ،DNAعملگر توسطXORمانند

کردندرسیستمباینریانجاممیشودکهدرجدولXORمطابقباDNAبرایدنبالههایXOR.عملگر[12,15]محققانارائهشدهاست

 (نشاندادهشدهاست.2)

 







Page | 399  

 

 















 

 

 

 
آشوب   لورنز فوق  سیستم 

 ,a=10, b=8/3یرپارامترهااگرمقادنیاباشند،یمستمیسیپارامترهاa, b, c(1رابطه)در(است.1ی)سیستمآشوبلورنزبصورترابطه

c=28درسیستملورنزتیجذاب[.17 ,12]کنددیآشوبتولیسهدنبالهتواندیومردگییقرارمیدرحالتآشوبلورنزستمسیباشند،داشتهرا

شدهاست.نشانداده(1شکل)

{
ẋ =  a(y − x);                 
 ẏ = cx − xz− y;             

ż = xy − bz;                    

                                                                     (1) 

 فوق آشوب چن  ستمسی
بودنیقطع،یرتناوبیغ،یشبهتصادفتیخصوصستم،یسیوپارامترهاهیولاطیبهشراتیتوابعفوقآشوبمانندحساسیهایژگیباتوجهبهو

یترباالتیامنیآنهانسبتبهتوابعمعمولدیکلیفوقآشوبباتوجهبهبزرگبودنفضاعیشدهاست.توایتوابعدررمزنگارنیاتیباعثاهم

شدهاست:فی(توص2فوقآشوبچنبهشرحرابطه)ستمیدارند.س

{
ẋ =  a(y − x);                 

 ẏ = (c − a)x − xz+ cy;
ż = xy − bz;                    

                                                                      (2) 

∋ a=35, b=3, cیرپارامترهااگرمقادنیاباشند،یمستمیسیپارامترهاa, b, c(2رابطه)در [20, فوقستمسیباشند،داشتهرا[28.4

مطرحشوند.دیبهعنوانکلتوانندیمهیاولری[.مقاد18 ,17]کنددیسهدنبالهآشوبتولتواندیومردگییقرارمیآشوبچندرحالتآشوب

شدهاست.دهیکشری(بهتصو2درشکل)تتابعفوقآشوبیجذاب
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 DNA [15]دنبالهبرایکدگشاییو کدگذاری(: قوانین نگاشت 1جدول )
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 DNA [15]برای دنباله  XOR(: یک نوع از عملگر 2جدول )
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 (: جذابییت سیستم چن 2(: جذابییت سیستم لورنز                             شكل)1شكل)                                  

 روش پیشنهادی 
 ها  تولید آرایه برای جایگشت پیكسل 

کنند.بطوریکههموارههدفاولینگامدرسیستمرمزنگاریجابجاییجایگشتیکنقشمهمیرادررمزنگاریتصویرایفامیهایالگوریتم

ازکمیمقدارسازی،تنهامرتببرمبتنیجایگشتهایالگوریتممورددر.باشدمیانتشارعملیاتبرایکمکیگامهااستویکیپیکسلهمه

ازجایگشتسطربمنظوربرهم.سازیدارندمرتببهنیازاعداد میانپیکسلهایتصویربااستفاده ها،نیازمندآرایههاییهاوستونزدنروابط

تحتx, y, zیآشوبهایتصویربراساسآنهاانجامشود.بااستفادهازسیستملورنزسهدنبالههستیمکهعملیاتجایگشتسطروستون

شوند.ساختهمیNتحتشرایطمقادیراولیهبهطولr, s, tوسهدنبالهیآشوبMلیهوبهطولشرایطمقادیراو

گردند:هایآشوببهصورتزیرمرتبسازیمیدرابتدادنباله

{

[lx, fx] = sort(x);              
[ly, fy] = sort(y);                       (3)

[lz, fz] = sort(z);             
 

{

[lr, fr] = sort(r);              
[ls, fs] = sort(s);    (4)
[lt, ft] = sort(t);             

 

تابعمی(•)sort = [•,•]بطوریکه ازمرتبLxباشد،فهرستدنباله وxسازیصعودیدنبالهجدیدپس ازFxاست ایندکس Lxمقدار

(بهتصویرکشیدهشدهاست.3درشکل) x یدنبالهسازیشوند.مرتبهانیزبصورتمشابهمرتبمیباشد.سایردنبالهمی

 های آشوب با سیستم چن تولید دنباله 
توانیمبهعنوانکلیددرنظربگیریم.ازتابعفوقیتابعفوقآشوبچنرامیبرایداشتنیکالگوریتمرمزنگاریامنومطمئن،مقادیراولیه

باشد،برایهریکازاجزاءقرمز،سبزوآبیتصویرM × N × 3شود.اگراندازهتصویریآشوباستفادهمیآشوبچنجهتتولیدسهدنباله

 ,Sxهایاست،آنگاهدنبالهxi, yi, zi, i=1,2,... M × Nدریافتکنیم.بطوریکهxi, yi, zi توانیمدرهربارتکرارسهدنبالهآشوبرنگی،می

Sy, Sz ∈ [0, 255](6و5بااستفادهازروابط)آیند.بدستمی

{

Sx = {x́1 , x́2,… , x́M × N }                        

Sy  = {ý1, ý2, … , ýM × N }        (5)          

Sz  = {ź1 , ź2,… , źM × N }                        

 

بطوریکه

{

x́i = (𝑎𝑏𝑠(xi) − fix(𝑎𝑏𝑠(xi)))× 10
14 mod 256      

ýi = (𝑎𝑏𝑠(yi) − fix(𝑎𝑏𝑠(yi)))× 10
14 mod 256  (6)

źi = (𝑎𝑏𝑠(zi) − fix(𝑎𝑏𝑠(zi))) × 10
14 mod 256    

 

(نشاندادهشدهاست.قابل4هابهکمکهیستوگرامدرشکل)هایایندنبالهکنیم.توزیعنگاشتراتولیدمیSx, Sy, Szسهدنبالهدسیمال

دارند.[255 ,0]هایآشوبتوزیعیکسانیدرتمامفاصلهمشاهدهاستکهدنباله

 رمزنگاری 
هایروشارائهشدهبصورتزیراست.(نشاندادهشدهاست.گام5ساختارکلیرمزنگاریدرشکل)

یسطروستونابعادتصویرهستند.بترتیبنشاندهندهNوMاست،بطوریکهP(M,N,3):ورودییکتصویررنگیبنام1گام

,PRیتوانیمسهمولفهممیشود.ومامییقرمز،سبزوآبیتقسی:تصویررنگیبهسهمولفه2گام PG, PB(نشان7راهمانطورکهدررابطه)

دادهشدهاستدریافتکنیم.
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{

PR   = {r1, r2 , … , rM × N }                      

PG  = {g1, g2, … , gM × N }          (7)  
PB  = {b1, b2, … , bM × N }                    

 

هستند.255و0هایقرمز،سبزوآبی،مابینامینپیکسلازمولفهiمقادیرri, gi, biبطوریکه

(برایسطرهاو8رامطابقبارابطه)Pهایتصویراصلی(،مکانپیکسل4و3هایمرتبسازیشدهدرروابط):باانتخابوترکیبدنباله3گام

گیریم.هابکارمیسبزوآبی،برایجایگشتپیکسلهایرنگیقرمز،هایهریکازمولفه(برایستون9رابطه)

{

PR
R (i, j) = PR(Fx(i), Fr(j));                   

PG
R(i, j) = PG(Fy(i), Fs(j));     (8)     

PB
R(i, j) = PB(Fz(i), Ft(j));                  

 

است.i = 1, 2,. . . ,M;   j = 1,2,. . .,Nبطوریکه

 
X: 0.3000 3.6000 89.8000 207.7000 110.9000 234.2000 38.8000 135.1000 10.3000 111.1999 

LX: 0.0186 0.0610 0.3000 2.2631 3.6000 4.1600 5.7564 5.9922 6.3018 6.4408 

FX: 114 55 1 37 2 251 120 126 65 75 

 های تصادفی (: مرتب سازی دنباله3شكل)


 

Sx                 Sy              Sz 

 های آشوب(: توزیع دنباله 4شكل)















 





Original Image Split image 

DNA XOR 

Permutation rows 

by Lorenz 
DNA encode 

DNA 

matrices 

Permutation columns 

by Lorenz 

Initial 

conditio

Chen 

system 
Sx, Sy, Sz 

DNA decode Cipher-image Encrypted DNA 

matrices 

DNA 

encode 

DNA 

matrices 
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 (: ساختار کلی طرح پیشنهادی 5شكل)


{

PR
R𝐶  (i, j) = PR

R(Fr(i), Fx(j));                   

PG
RC(i, j) = PG

R(Fs(i), Fy(j));     (9)      

PB
RC(i, j) = PB

R(Ft(i), Fz(j));                  

 

است.i = 1, 2,. . . ,N;   j = 1,2,. . .,Mبطوریکه

,X0:جهتاینکهطرحارائهشدهدربرابرحملهمتناصلیمقاومتداشتهباشد،مقادیراولیهسیستمچن4گام Y0, Z0(10بااستفادهازرابطه)

شوند.بروزرسانیمی

SumImg = ( ∑ ∑ (𝑃𝑅(𝑖, 𝑗) + 𝑃𝐺(𝑖, 𝑗) + 𝑃𝐵(𝑖, 𝑗))
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ) 

X0 = 𝑚𝑜𝑑( (X0 +  SumImg), 1),             
Y0 = mod( (Y0 +  SumImg), 1),   (10) 
Z0 = mod( (Z0 + SumImg), 1)              

شود،سپستکرارنگاشتادامهشودبطوریکهاعدادتولیدشدهدرنظرگرفتهنمیبارتکرارمی200جهتاجتنابازاثرناپایداری،نگاشتچن

هایتصویررنگی،همانطورکهدربخشقبلتشریحشد،هماندازهباهریکازمولفه(6و5و2مطابقروابط)Sx, Sy, Szیمییابدوسهدنباله

کنیم.ایجادمی

 ,PR(m, n×8), PG(m, n×8)رابهفرمتباینریتبدیلمیکنیم.Sx,y,zهایودنبالهPR,G,B:ارزشمقادیرموجوددرتصویراصلی5گام

PB(m, n×8)وSx(m, n×8), Sy(m, n×8), Sz(m, n×8)(،برای1کنیم،سپسبراساسقوانیننشاندادهشدهدرجدول)رادریافتمی

باینری هایSوPارزش بهدنباله باینری دنباله تبدیل میDNAعمل انجام ماتریسرا و PR,G,Bهایدهیم
Encoding_DNA(m, n × و(4

Sx,y,z
Encoding_DNA(m, n × کنیم.رادریافتمی(4

دهیم.(بصورتزیرانجاممی2مانندجدول)DNAهایرابرایتمامیدنبالهXORکنیموعملبرایرمزنگاریاستفادهمیXORلگر:ازعم6گام

Sx,y,z
Encoded_DNAراجهترمزنگاریکردنمولفههایقرمز،سبزوآبیتصویرPR,G,B

Encoded_DNAگیریموبترتیببکارمیcR ∈ CR, cG ∈ 

CG,cB ∈ CBکنیم.(دریافتمی11بااستفادهازرابطه)را

{
 
 

 
 cR(i,j) = Sx(i,j)

Encoded_DNA  ⊕ PR(i,j)
Encoded_DNA       

cG(i,j) = Sy(i,j)
EncodedDNA  ⊕ PG(i,j)

EncodedDNA        

cB(i,j)  = Sz(i,j)
EncodedDNA  ⊕ PB(i,j)

EncodedDNA         

 , i = 1,2,… ,m , j = 1,2,… , n × 4 (11)    

 

است.DNA XORدهیعملنشاندهن⊕بطوریکهعالمت

رابهDNAهای(دنباله1،بااستفادهازقوانینکدگشاییجدول)DNAهایدرگامقبلیبرایتمامیدنبالهXOR:پسازاعمالعملگر7گام

,CRکنیموسپسبهمبنایدسیمالمیبریم.دنبالهباینریتبدیلمی CG , CBنگاریشدهکنیموتصویررمزرابایکدیگرترکیبمیCرا

هایمذکوررابایدبالعکسانجامداد.اند،بدیهیاستبرایرمزگشاییتصویرگامکنیم.گامهایفوقبرایرمزنگاریتصویرارائهشدهدریافتمی
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 نتایج تجربی 

هایمختلفاعمالشدهبرایاثباتالگوریتمپیشنهادیموردبررسیقرارخواهدگرفت.ماازتصاویررنگیمختلفماننددراینبخش،آزمایش

(نشان6ها«درشکل)ایم.نتایججایگشتورمزنگاریتصویر»فلفل،برایاهدافآزمایشیاستفادهکرده 3×256×256ها«باابعاد»فلفل

    
a b C d 

 سطرها، اساس بر تصویر جایگیشت  (b):ها«،: تصویر »فلفل(a)( : تصویر اصلی و نتیجه رمزنگاری. 6شكل )

:(c) ها، ستون اساس بر تصویر جایگیشت(d)پیشنهادی روش به شده رمزنگاری : تصویر. 

 

 

 

 

 

   
a B c 

   

d E f 
های قرمز، سبز و آبی  : بترتیب هیستوگرام مولفه (a, b, c)ها« قبل و پس از رمزنگاری. (: مقایسه هیستوگرام تصویر»فلفل7شكل )

 های قرمز، سبز و آبی پس از رمزنگاری تصویر : بترتیب هیستوگرام مولفه (d, e, f)قبل از رمزنگاری تصویر و 

   
a b C d 

 . Gaussian: با نویز (c, d)، و salt & pepper: با نویز  (a, b)های مختلف. (: نتایج تصویر رمزگشایی شده با اعمال نویز8شكل )
(a) d=0.02, (b) d=0.2, (c) m=0, v=0.005, (d) m=0, v=0.01 
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دادهشدهاست.جهتارزیابیوتحلیلامنیتییکطرحرمزنگاریتصویر،تعدادیآزمونوروشارزیابیاستانداردوجودداردکهدراینبخش

بهتشریحآنهامیپردازیم.

 وگرامتحلیل هیست
بهتحلیلهیستوگرامچگونگیتوزیعپیکسلهادرتصویررابااستفادهازترسیمتعدادمشاهداتهرمیزانشدتروشنایی،بیانمیکند.توزیع

بترتیبنشانa, b, c(تصاویر7درشکل) نسبتیکنواختهیستوگرامتصویر،میتواندنشاندهندهیکیفیتخوبروشرمزنگاریباشد.

هاپسازرمزنگاریهیستوگراماینمولفهd, e, f ندهیهیستوگراممولفههایقرمز،سبزوآبیتصویررنگیقبلازرمزنگاریوتصاویرده

شودهیستوگرامتصویررمزنگاریشدهیکهیستوگرامیکنواختاست.ازاینرو،هیچاطالعاتی(مشاهدهمی7هستند.همانطورکهدرشکل)

دهد.وزیعمقادیرخاکستریبهحملهکنندهارائهنمیراجعبهت

 استحكام در برابر نویز 
کهشودطراحیایبگونهبایدخوبرمزنگاریسیستمیکبنابرایندارد،وجودفیزیکیکانالطریقازانتقالطولدرنویزمتراکمیانواعهمیشه

 Gaussian"ونویزdراباشدتمتفاوت""salt & pepperنویزماانجامشده،آزمایشدر.[19 ,18]باشدداشتهمقاومتتاحدینویزبرابردر

white"رابامیانگینmوواریانسvیدهندهنشان(8)شکلدررمزگشایینتایجکنیم،میاضافهها«»فلفلشدهرمزنگاریتصویربهبترتیب

مشاهدهاست.همچنانقابلشدههایمختلف،تصویررمزگشاییاستکهبااعمالنویز

 بررسی همبستگی بین پیكسل های مجاور 
پیکسل با شدت به پیکسل هر تصویری ایدهدرداده الگوریتم یک همبستهاست. همسایهخود تولیدکندکههای رمزی تصاویر بایستی آل

همبستگیبیندوپیکسلهمسایه،درراستایافقی،عمودیوقطریهایآنکمباشد.ازمعادالتزیر،برایمطالعههمبستگیبینپیکسل

شود.استفادهمی

E(x) =
1

N
 ∑ xi

N
i=1 , D(x) =

1

N
 ∑ (xi − E(x))

2N
i=1        𝐶𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦) =

1

𝑁
∑ (xi − E(x))(yi − E(y))
𝑁
𝑖=1   (12) 

rxy =
Cov(x, y)

√D(x) × √D(y)
 

همسایهانتخابشدهازتصویرجهتمحاسبههمبستگیتعدادپیکسلهایNمقادیرروشناییدوپیکسلهمسایهدرتصویروyوx کهدرآن

(ضریبهمبستگیروشپیشنهادیبامراجعمختلفمقایسهشدهاست.نتایجنشاندهندهیمستقلبودنوفاصلهگرفتن3درجدول).است

آلاست.دادههایتصویررمزنگاریشدهازیکدیگرهستند.بنابرایناثررمزنگاریایده

 (: مقایسه ضریب همبستگی و آنتروپی با مراجع مختلف 3جدول)

Algorithm 
Correlation coefficients Entropy 

Horizontal Vertical Diagonal Red Green Blue 
Our 

algorithm 
(Peppers) 

-0.00025 -0.00025 0.0008 7.9991 7.9991 7.9991 

Our 
algorithm 
(Baboon) 

-0.0008 0.0004 -0.0006 7.9976 7.9979 7.9978 

Ref.[11] 0.0033 0.0042 0.0024 7.9971 7.9969 7.9962 
Ref.[20] 0.0017 0.0016 0.0014 7.9926 7.9934 7.9923 
Ref.[22] -0.0084 0.0004 -0.0015 7.9891 7.9900 7.9897 

Ref.[23] 0.0208 0.0279 0.0041 7.9973 7.9978 7.9975 

Ref.[25] 0.0084 0.0102 -0.0014 7.9979 7.9979 7.9979 
 

 آنتروپی اطالعات
آنتروپیاطالعاتمیتواندبهعنوانمعیاریبرایبهدستآوردنمیزانآشفتگیسطوحخاکستریپیکسلهااستفادهشود.آنتروپییکتصویر

ازرابطهزیراستفادهمیشود:

(13)                                   
1

𝑝(𝑚𝑖)
 2log ∑ 𝑝(𝑚𝑖) 2 𝑁−1

𝑖=1H(m)=  
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تعدادسطوحخاکستریممکناستمقدارآنتروپیبیشترینمقدارخودیعنیN-12وmiاحتمالوقوعسطحخاکستریp(mi)دراینرابطه

روشارائهشدهبامراجعمختلفنیز(آنتروپی3خواهدبودکهاینبهمعنیبیشترینبینظمیدرمیانپیکسلهایتصویراستدرجدول)8

موردمقایسهقرارگرفتهاست.

 تحلیل فضای کلید 
هایمختلفیدرالگوریتمرمزنگاری،فضایکلیدبایدبهاندازهکافیبزرگباشدتاانواعحمالترابیاثرسازد.اندازهفضایکلید،تعدادکلکلید

ایناستکهمیتواندرالگوریتم اولیهیکیازخصوصیاتسیستمهایآشوباست.در رمزنگاریاستفادهکرد.حساسیتشدیدبهشرایط

هایرمزدررمزنگاریورمزگشاییاستفادهشوند.اماسهدنبالهتوانندبهعنوانکلیدالگوریتمشرایطاولیهدرسیستملورنزوسیستمچنمی

خواهدداشت.بهعنوانیکنتیجه،فضایM×N×224استوفضاییبهبزرگیM × Nهبهاندازهشود،کآشوبجهترمزنگاریاستفادهمی

کلیدجهتپایداریکردندربرابرانواعحمالتبسیارگستردهاست.

 حمالت تفاضلی
نیانگی)مUACIها(وکسلیپریی)مقدارنرختغNPCRاریشدهمتناظرآن،بادومعیرمزنگارریتصویبررویاصلریدرتصوکسلیپکیریتغریتاث

.[15]قابلمحاسبهاستریروابطزقیشودکهازطری(استفادهمراتییشدتتغ

𝑁𝑃𝐶𝑅𝑅,𝐺,𝐵 = (∑ ∑ 𝐷𝑅,𝐺,𝐵 (𝑖, 𝑗) (𝑊 × 𝐻) × 100%⁄𝐻
𝑗=1

𝑊
𝑖=1 )         (14) 

𝑈𝐴𝐶𝐼𝑅,𝐺,𝐵 = (∑ ∑ |�́�𝑅,𝐺,𝐵(𝑖,𝑗)−𝐶𝑅,𝐺,𝐵(𝑖,𝑗)|

255
𝐻
𝑗=1

𝑊
𝑖=1 ∕ (𝑊 × 𝐻)× 100%    (15) 

اختالفکسلیپکیباریشدهاندکهازدوتصویرمزنگارریدوتصوĆR,G,Bو CR,G,Bهستند.ریطولوعرضتصاوبیبترتH,Wکه،یبطور

,DR,G,B (iاندوگرفتهشده j)شود.یمحاسبهمریبصورترابطهز

𝐷𝑅,𝐺,𝐵 = {
1, 𝑖𝑓 𝐶𝑅,𝐺,𝐵  ≠  �́�𝑅,𝐺,𝐵

0,         𝑖𝑓 𝐶𝑅,𝐺,𝐵 = �́�𝑅,𝐺,𝐵
   (16) 

تصاویریرابراUACIوNPCRنتایجومیانگین(4)جدول.میکنیمشیمشترکآزمایهیاولریراباهمانپارامترهاومقادیاصلریدوتصوما

حساساریبسیاصلریکوچکدرتصورییاستوبهتغییعملکردباالیدارایاستکهطرحرمزنگارواضحدهد.اصلیپسازدهبارتکرارنشانمی

.داشتهباشدیمقاومتخوبیتفاضلحمالتتوانددربرابریاست.وم

 ی مفقود شدن داده حمله

یمفقودشدندادهمقاوماست.بخشیازتصویربرابرحملهشدهدرهاایمنباشد.طرحارائهیکسیستمرمزنگاریخوببایددربرابراثرکاهشداده

انتقالگمشودویاتغییریابد (نشانداده9هایازدسترفتهدرشکل).نتایجرمزگشاییداده[20 ,19]رمزنگاریشدهممکناستدرطول

دادهشود.تواندتشخیصوزهممیشدههناند،تصویررمزگشاییرفتهتصویرازدستازدادههایکل%50حالیکهشدهاست.در















 برای تصاویر رنگی مختلف  UACIو  NPCR(: نتایج و میانگین 4جدول)
NPCR R,G,B (%) UACI R,G,B (%) 

Image Red  Green Blue Red Green Blue 
Peppers 99.6323 99.6231 99.6139 33.3767 33.3951 33.3977 
Baboon 99.6185 99.6321 99.6185 33.5587 33.5246 33.4610 

Lena 99.6704 99.5824 99.5949 33.6026 33.5661 33.5028 
Averag R,G,B 99.6404 99.6125 99.6091 33.5126 33.4952 33.4538 

Average 
 for all images 

99.6206 33.4872 
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 نتیجه گیری  

ارائهگردید.دراینروشازتابعDNAدراینمقالهیکروشنوینجهترمزنگاریتصاویربااستفادهازتوابعفوقآشوببههمراهدنبالههای

همچنینازقابلیتهاو ایم.هاوازتابعفوقآشوبچنبرایرمزنگاریاستفادهکردهفوقآشوبلورنزجهتبهمریختنروابطمیانپیکسل

اولیه،رفتارتصادفی،غیرتناوبیبودنوقطعیبودن،کهمنجربهتولیداعدادشبهخ صوصیاتتوابعفوقآشوبکهشاملحساسیتبهمقادیر

ایم.ازطریقنتیجهآزمایشوتجزیهوتحلیلامنیت،مشاهدهکهدارایپیچیدگیهستندبهرهگرفتهDNAهایگردندودنبالهتصادفیمی

هایتصویررمزنگاریشدهکاهشیافتهاست،هیستوگرامتصویررمزنگاریشدهتوزیعبسیاریکنواختیدارد.همبستگیبینپیکسلشودکهمی

بسیارنزدیکاست.الگوریتماثررمزگذاریخوب،فضایکلیدمخفیبزرگتردارد.عالوهبر8است،کهبهمقدارایدهآلیعنی7.9991آنتروپی

یمفقودیشنهادیهمچنینمیتواندحمالتشناختهشده،مانندمقاومتدربرابرتجزیهوتحلیلآماری،حمالتجامع،حملهاین،الگوریتمپ

دهدکهالگوریتمارائهشدهبرایرمزنگاریتصویردیجیتالبسیارهانشانمییاینویژگیشدندادهواستحکامدربرابرنویزراداشتهباشد.همه
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 به وفاداری و کننده مصرف مشارکت بر برند آنالین اجتماعات های ویژگی تاثیر بررسی

 (کاال دیجی اینترنتی فروشگاه: مطالعه مورد)برند

3محمدلواییمشهدی2غیورمرتضیسید1امیدبهبودی

((behboodi_omid276@yahoo.com گلبهار،مشهد،ایران.هیئتعلمیموسسهآموزشعالیسناباد1

((ghayor@sanabad.ac.ir ایرانگلبهار،مشهد،.هیئتعلمیموسسهآموزشعالیسناباد2

 ( (Lavaie63m@gmail.comگلبهار،مشهد،ایران.کارشناسیارشدمدیریتبازرگانی،موسسهآموزشعالیسناباد3


 چكیده

آنانهستند.مشتریانوجویراهکارهاییبرایحفظهاباشناختاهمیتحفظمشتریان،درجستسازمان
زمانیبهسازمانوفادارخواهندبودکهسازمانانتظاراتآنانرابشناسدوبرایبرآوردننیازهایآنانعمل

توجه ضرورت کیفیت مفهوم خواستهکند. و نیازها وفادارسازیبه به تا دارد مدنظر را مشتریان های
برنداجتماعاتهایویژگیتاثیربررسینتحقیقبطورکلیهدفازایمشتریانبینجامد.ورضایتمندی

روشبود.(کاالدیجیاینترنتیفروشگاه:مطالعهمورد)برندبهوفاداریوکنندهمصرفمشارکتبرآنالین

است.شدهاجرامیدانیصورتبهکه.بودهمبستگیپیمایشیازنوعتوصیفی،نوعازاستفادهموردتحقیق
استنتاجیادخالتگونههیچبدونهادادهسپس.گردیدآوریجمعهادادهنامهپرسشابزارازاستفادهباکه

وتجزیهوبررسیموردیکدیگرباتحقیقاصلیمتغیرهایبینارتباطچنینهموشدندتوصیفذهنی
دیجیاینترنتیفروشگاهکاربرانتمامیتحقیقایندرآماریجامعهراستا،همیندر.گرفتقرارتحلیل

نفر384تعدادبهتحقیقاینآمارینمونه.استشدهفرضنامحدودبنابراینبودهنامشخصکهاستکاال
هایدادهاست.دسترسدراتفاقیتصادفیروشبهگیرینمونهروشو.امدبدستمورگانجدولاساسبر

پایاییباشد.مینامهپرسشاستفادهموردابزاروشدهگردآوریمیدانیوایکتابخانهروشباتحقیق
گرفتهقرارتأییدموردمحتواییروشباابزاررواییوکرونباخضریبآلفایروشازاستفادهباهانامهپرسش

ارافزنرمازاستفادهباهایمعادالتساختاریروشآزمونازهادادهتحلیلوتجزیهجهتچنینهم.اند
بین.استشدهاستفادهلیزرل نشاندادکه آنالیهایژگیونتایج ،مشارکتمصرفکنندهبانیبرند
تاثیرمثبتومعناداریوجوددارد.کاال(دیجیاینترنتی)مطالعهموردی:فروشگاهبهبرندیوفادار



 

 کلمات کلیدی 

یهایژگیو آنال ،نیبرند

کنند مصرف ه،مشارکت

بهبرندیوفادار

 

 مقدمه 
اینترنتموثرمی از قصدخرید و تصمیم بسیاریدر عوامل الکترونیکی وکار تصمیمدردنیایکسب فرایند اینترنت از گیریباشند،خرید

هایموقعیتیوویژگیهاوباورها،عواملها،نگرشایاستکهمشتریانباآنمواجههستند.تأثیراتاجتماعی،سبکزندگی،عادتپیچیده

برنداجتماعاتهایویژگیتاثیرباشند.دراینتحقیقبهبررسیگیریدخیلمیفروشندهوخریدارازجملهمواردیهستندکهدراینتصمیم

موردیدراینپژوهشخواهیمپرداخت.مطالعه(کاالدیجیاینترنتیفروشگاه:مطالعهمورد)برندبهوفاداریوکنندهمصرفمشارکتبرآنالین

کاالمیباشد.نوعتحقیقکاربردیوروشجمعآوریدادههانیزپیمایشیمیباشد.دراینتحقیقبرایتجزیهوفروشگاهاینترنتیدیجی

 تحلیلدادههانیزازمدلسازیمعادالتساختاریاستفادهمیشود.

 بیان مساله  

گرفتهنظردرکننده،مصرفشدهتعیینپیشازنقشباومنفعلکنندگانمصرفعنوانبهایگستردهطوربهمشتریان۱۹۸۰دههاواخرتا

1980اواخردر.بودمشتریوکتشربینطرفهیکارتباطیوجودمعنایبهاینوشدنمیدریافتمشتریانسمتازبازخوردیوشدندمی

ارائهومشکالتتشخیصجهتدرشرکتبهکمکبرایرامشتریانوکردندمشتریباتماسمراکزایجادبهشروعهاشرکت1990اوایلو

مستقیمطوربهموفقیت،بهرسیدنبرایشرکتشرکایعنوانبهمشتریان.کردندشناساییخدماتومحصولتوسعهبخشدوهردربازخورد
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مشارکتبیشترارزش،ایجادفرآینددرمشتریان2000سالحدوددر.دهندقرارتأثیرتحتراشرکتهایارزشتوانندمیغیرمستقیمو

بیشترروشهایتاگردندمیباعثمشتریمشارکتفرآیندهای(.293،۲۰۱۱همکارانوژو)شدنددرنظرگرفتهفعالذینفعانعنوانبهوکردند

فرآیندهایبامحصوالتعرضههایفعالیتادغامطریقازتواندمیابتکاراتاین.گرددایجادمشتریانبهخدماتوکاالهاعرضهبرایمناسبتریو

امروزه(.294،۲۰۱۱همکارانواسوندسن)پذیردصورتبازخورددریافتوارتباطایجادبرایهاییرویهوهاروشتوسعهیاومداریمشتری

وکارهاکسبفعالیتبرایراایزمینههامحیطاین.اندکردهنفوذمردمزندگیدرهوشمندابزارهایطریقازآوریشگفتسرعتبامجازیجوامع

حفظوجذبرقابتیمحیطایندر.اندآوردهوجودبهخدماتازاستفادهیاوخریدجهتمشتریاندرانگیزشایجادوبرندتصویربهبودمنظوربه

مصرفمشارکت.گرددمیباالترآوریسودبهمنجربیشتر،کاربرجذبچراکهباشد،میهاآنرفتارازباالتریدرکبودندارامستلزممشتریان

دنبالبهمتعددیهایپیامدکهاستحاضرعصردرآنبازاریابیودیجیتالصنعتدرمهمهایمولفهازیکیاینترنتیفروشگاهدرکننده

کهگرفتنتیجهتوانمیشدهانجاممطالعاتاساسبر.باشدمیتوجهقابلمهمامریکعنوانبهآنبهتوجهلزومکهطوریبهداشتخواهد

هایبازاردررابازاریابانقدرتهمچنینوموفقیتتواندمیکهاستصنعتدراینحیاتیعاملاینترنتی،فروشگاهدرکنندهمصرفمشارکت

برقراریهمچنینوشرکتمشتریانسویازمنفیتأثیراتنتیجهدروهاسؤتفاهمسازیحداقلمنظورنماید.بهتبیینالمللیبینوداخلی

کهچرا؛گیردقرارشرکتکاردستوردردقیقوشدهریزیبرنامهصورتبهمشتری،مشارکتتااستالزمآن،مزایایازمندیبهرهوتفاهم

تعاملیهایعاملسیستمظهور(.295،2003زالتمن)گرددمیمحسوبهاشرکتموفقیتیاوشکستدالیلترینعمدهازیکیمشتریان

باوخودمشتریانباتعاملبرایهاسازمانازوباشندداشتهتعاملهاعاملسیستمچنیندرمداومطوربهافرادکهاستشدهباعثدیجیتال

ایندرگیررامشتریانکهراآنچهتاکندمیتالشمطالعهاین.آورندعملبهدعوتآنالینجوامعایجادبهبرندوفاداریافزایشبراییکدیگر

(.2017اسالم،)کندبررسی،دهدمیجلوهانگیزهباتجارینامباجوامع

۱۹۴۵و۱۹۴۴سالهایدرآنازبعد.بودبعدیتکمفهومیکوفاداریزمان،آندر.شدایجاد۱۹۴۰دههدرباراولینوفاداری،مفهومطرفیاز

عنوانتحتبعدهاکه"بازارسهم"وشدمطرحنگرشی،وفاداریعنوان،بهبعدهاکه"برندترجیح:گرفتشکلوفاداریدربارهمجزامفهومدو،

ازترکیبیمیتواندوفاداریکهدریافتندمحققانوشدآکادمیکادبیاتواردوفاداریمفهومآن،ازبعدسال۳۰.گردیدارائه"رفتاریوفاداری"

.باشدمیروانیفرآیندیرفتار،ایندلیلکهاستخریدتکرارمعنیبهتجارینامبهوفاداری(.۲۰۰۵،روندل)باشدرفتاریونگرشیوفاداری

(.۲۰۰۶،وهانسنمیلر)باشدمیهنجاریواحساسیروانی،عواملنتیجهبلکهنیستاختیاریواکنشیکصرفاخریدتکراردیگر،عبارتبه

تاثیراتوجودعلیرغمکهعالقه،موردخدمتیامحصولیکازحمایتیاومجددخریدبرایعمیقتعهدیداشتنراوفاداریاولیورریچارد

الیور،)کندمیتعریفشود،درآیندهتجارینامیکمحصوالتمجموعهیاتجارینامیکخریدتکرارموجبرقبا،بازاریابیتالشهایوموقعیتی

۱۹۹۹.)

کمکبههستندکهموفقهاییسازمانمیانایندرامااست،کردهروبرومختلفیهایچالشباراهاسازمانامروز،دنیایدرسریعتغییرات

تجارتمحیط(.۱۳۸۷همکاران،وزنجیردار)کننداستفادهخودنفعبهشدهایجادهایفرصتازنوین،یهایفناورومدیریتیابزارهای

جستجویبرایتادهدمیمشتریانبهراامکانایناست،اینترنتبرمبتنیکهالکترونیکتجارتمحیط.استابزارهااینازیکیالکترونیک

ازواقعیتجربهبراساساینترنتیصورتبهخرید.کننداقداماینترنتیهایفروشگاهبامستقیمارتباططریقازخدماتوکاالخریدواطالعات

اموردراینترنتروزافزونگسترشبا.استاستوارکاالازتبلیغاتوکیفیاطالعاتشکل،تصویر،مانندظواهریبراساسبلکهنیست؛کاالخرید

وسازمانهاازبسیاریتوجهموردکهاستاینترنتطریقازمبادالتانجامجهتمشتریاعتمادجلبشده،طرحمباحثازیکیزندگی،مختلف

برهاسایتوبویژگیهای(.۱۳۸۶سعیدنیا،)استپذیرفتهصورتاینترنتیخریدایجادازحمایتبرایزیادیتحقیقاتوگرفتهقرارمشتریان

ارائهبرایهاشرکتتوجهوعالقهنتیجهدر.استاهمیتحائزبیشترنهاییمشتریانوفروشهاخردهدربینتاثیراینوداردتاثیرمشتریرفتار

حفظدرپیکههاییشرکتویژهبه.استیافتهافزایشمشتریبارابطهمدیریتبرقراریواینترنتیخریددرمشتریبهبیشترهایارزش

داشتهمعطوفخودهدفمشتریانبرایارزشخلقوارائهجهتدرراخودهایفعالیتهستند،جدیدمشتریانجذبنیزوموجودمشتریان
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وب(2019،همکارانوباالبانیس)باشندداشتهگیرند،میبردررامشتریارزشکهابعادیازعمیقیدرکبایدآنهامهماینانجامبرایواند

(.۲۰۰۴رولی،)کندمیکمکموسساتبالفعلوبالقوهمشتریانباارتباطوبرندتصویرانتقالبهاینترنتیبرندگذاریوهاسایت

درفعالهایوبگاهازیکینامکاالدیجی.شودمیمحسوباینترنتیهایفروشگاهترینموفقوبزرگترینازیکیکاالدیجیاینترنتیفروشگاه

۷۰وداردبازدیدکنندهمیلیون۲ازبیشروزانهواستایراندرآنالینفروشگاهترینبزرگوبگاهاین.استایراندرالکترونیکتجارتزمینه

اختیاردرراآپاراتوگوگلازبعدایراندرالکساسومرتبهاکنونکاالدیجی.استکردهخودآنازراایراندرآنالینفروشبازارسهمدرصد

هایتیماستقرارمحلدومدفتردارد،قرارگاندیخیاباندرکهکاالستتأمینومارکتینگهایتیماستقرارمحلشرکتاینمرکزیدفتر.دارد

.استواقعتهرانجردنمنطقهدرصبابلواردرکهاستمالیوفنی

مرکزسهکاالدیجیاستشدهواقعدانششهرکدر(فتح)کرجقدیمجادهدرتهرانازخارجداردنامدانشکاالیپردازشمرکزکهسومدفتر

فروشیخردهوبازارگاهترکیباینترنتیفروشگاهاینوکارکسبمدل.داردایرانبزرگشهرهایدرتوزیعمرکز۲۳وتهراندرکاالانباروپردازش

کتاب)فیدیبو،(پوشاک)استایلدیجیازعبارتکاالدیجیهایزیرمجموعهآنالینفروشگاهازغیربه.استهیبریدیاترکیبیمدلاصطالحاًیا

.هستند(وفادارمشتریانتشویق)کالبدیجیو(نوآوری)نکستکاالدیجی،(تکفین)پیدیجی،(الکترونیک

کنندگانمصرفمشارکتبرتواندمیآنالینبرنداجتماعاتهایویژگیآیاکهاستاینشودمیپرداختهآنبهتحقیقایندرکهایمسئله

اینترنتیتاثیرایندر برتواندمیکنندگانمصرفمشارکتآیاهمچنیناست؟میزانچهبهگذاریتاثیراینمیزانوباشدداشتهفروشگاه

مشارکتبرآنالینبرنداجتماعاتهایویژگیبرموثرعواملبررسیبهتحقیقایندرشدهمطرحمباحثبهتوجهبابگذارد؟لذاتاثیروفاداری

.پردازیممیکاالدیجیاینترنتیفروشگاهدربرندبهوفاداریبرآنتاثیروکنندگانمصرف

 اهمیت وضرورت تحقیق  

یابیاطالعاتوخودارزیبهاشتراکگذاریبرادیجدیعاملهاستمیسجادی(موجباتالیجی)دیتعاملیهایدرفنآورریاخیهاشرفتیپ

.دمتقابلدرتعاملهستننیوهمچنیبهاهدافشخصیابیبهمنظوردستتالیجیدیعاملهاستمیدرسشرفتیافراددرحالپ.شدهاست

مرتبطکنند.گریراباآنهاوباهمدانیکنندتامشتریمجادیراانیدارند،سازمانهاجوامعآنالاریدراختنترنتیباایشتریهمانطورکهافرادب

ینقطهمرکز،یمصرفتیفعالکیکهیدارند.هنگامیرابهعنواننقطهکانونینامتجارکیاییمصرفتیفعالکییبهطورکلنیجوامعآنال

،یاحساساتمشترک،سبکزندگقیطراز"ازافراداستکهیشود،کهنشاندهندهگروهیمدهیبهعنوانجامعهمصرفنامنیاست،جامعهآنال

ینقطهکانونینامتجارکیکهیکهزمانی،درحال"مصرفدرکنارهمقرارگرفتهاندیهاوهیوشیعدالتیاحساساتبد،یجدیاعتقاداتاخالق

ازمصرفکنندگاناستکهقبولوتشخداریگروهپاکیشدهاستوینامگذاریبهعنوانجامعهنامتجارنیاست،جامعهآنال صیومستقل

(.296،2017)اسالمیرامیتواننامبردونامتجارگریکدیباتیاوراققرضهعضو

نقشبرندها،برندگذاریوعواملفنیوبسایتدراقتصادامروزیکهبهصورتجهانیودیجیتالیدرآمده،توجهقابلمالحظهایرابهخود

ت.شرکتهایامروزیکامالباتمامعناصرکسبوکارآمیختهشدهاندکهازجملهآنعناصر،وبسایتهامیباشند.فعالیتجلبکردهاس

شرکتهادراینزمینهبهخاطرآناستکهشبکهاینترنتیکفرصتمناسبیرابهوجودآوردهتاشرکتهاازطریقآنبتوانندبرندتجاری
باگسترششبکهاینترنتیورویآوردنمشتریانبهاینپدیدهبهمنظوررفعنیازهایخود،برایشرکتهااینفرصت.خودراگسترشدهند

بوجودآمدهکهازطریقخدماتنویناینترنتیمشتریانبیشتریراجذبکنند.ازطرفیشدتگرفتنرقابتمیانشرکتهایارائهدهندۀخدمات
دهکهشرکتهابیشتربهدنبالحفظمشتریانموجودخودباشندتاجذبمشتریانجدیداینامرسببشدهکهازطریقدنیایمجازیباعثش

باطاتمفاهیمیهمچونبرندآنالین،مشارکتمصرفکنندهوتاثیرآنبروفاداریبهبرنددراینزمینهمطرحشود،چراکهدردنیایوبدیگرارت

یزانوفاداریمشتریاناستکهدرتصمیماتخریدمشتریانواستفادهآنهاازخدماتاینترنتیتعیینکنندهچهرهبهچهرهمطرحنمیباشدوم
 عرضه که باشدمی خریدآنالینخدمات آنها، از یکی که است شده ارائه قدرتمند ابزار این طریق از مختلفی خدمات میان، این درمیباشد.

اینترنتیعبارتستازارائه.دارد آنها مشتریان و شرکتها برای زیادی مزایای خدمات، این اینترنتی  از شرکت اصلی خدمات و اطالعات خرید

 شرکت همان در دیگر حسابهای به وجوه انتقال و حساب، قبلی تراکنشهای گزارش مشاهدۀصورتحساب، شامل دستکم خدمات این وب. طریق

آوردنمشتریانبودهوایجادارزشبرایمشتریعاملمهمیبرایحفظحفظونگهداریمشتریانمهمترازبدست،است.همانطورکهاشارهشد

دشودبنابراینشرکتهابایدبهدنبالاستفادهازابزارهاییمانندبهبودتصویرشرکتوبازاریابیرابطهمندباشندکهبتواننمشتریانمحسوبمی
ایرانیفروشآنالینکاالمیباشدسایتکاالیکوبدیجیمشتریانخودراحفظکنندودرصورتممکنبهجذبمشتریانبالقوهنیزبپردازند.
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نستهمیلیونبازدیدکنندهروزانهازکشورداردوتوا۲کهدرزمینهتجارتالکترونیکفعالیتدارد.اینفروشگاهاینترنتیدرحالحاضرحدود
سال۲۵کارمندمیباشدکهمیانگینسنی۲۲۰۰درصدبازارفروشآنالینکشوررابهخوداختصاصدهد.دیجیکاالدارایبیشاز۹۰حدود

لیدستهاص۹کاالهایموجوددردیجیکاال،اینفروشگاهاینترنتیبزرگبه.دیجیکاالفروشگاهبزرگودارایکاالهاییمتعددمیباشددارند.
تقسیممیشوند.

فرهنگدستهبندیکاالهایدیجیکاالعبارتنداز:دیجیتال،پوشاک،ابزارواداری،آرایشیوبهداشتی،خانهوآشپزخانه،خودرو،اسباببازی،

ازیکیالبتهکهباشدمیالکترونیکتجارتحوزهدرایرانیآپاستارتترینبزرگ دیجیکاالاکنوناست.سفروورزش وهنر،خوراکیهاو
ازگوگلوآپاراتمیباشد.بازدیدبرترینسایتهایایران ایرانبعد نیزمیباشد.طبقرتبهبندیالکسادیجیکاالسومینسایتپربازدید

اقتصابودنآنوعالقهکاربرانبهاینفروشگاهاینترنتیمیباشد.باالینشانازپرمخاطب دیطبقبررسیهایخودارزشاستارتاپمجله
میلیوندالرتخمینزدهاست.ایناستارتاپبزرگاکنوندارایسهمرکزپردازشکاال)انبارکاال(درتهرانبوده۱۵۰ایرانیدیجیکاالراحدود

نهدراختیاردیجیکاالمیباشدکهتواناییتامینترینمرکزپردازشوتوزیعکاالدرخاورمیاهادارد.بزرگمرکزتوزیعنیزدردیگراستان۲۳و

مصرفمشارکتبرآنالینبرنداجتماعاتهایویژگیتاثیرهدفازاینپژوهشبررسی (.۱۳۸۶سعیدنیا،)هزارسفارشروزانهکاالرادارد۴۰۰
 میباشد.(کاالدیجیاینترنتیفروشگاه:مطالعهمورد)برندبهوفاداریوکننده



 پیشینه تحقیق

 

   پیشینه داخلی

 در.دادند انجام الکترونیکی کارت دیدگاهمشتریان از بانک داراییبرند بر برند به وفاداری تأثیر عنوان با را پژوهشی (1398 ) موسویان و گیالنینیا-

 به وفاداری کهجاییآن از.گرفت قرار بررسی مورد داراییبرند بر رفتاری( برند)بعد به وفاداری تأثیر ابتدا آکر مدل نظرگرفتن در پژوهش،با این

 عنوانعاملمذکور،به سه بعدی مرحله شود،در برند(ایجاد تداعی و برند از شده،آگاهیادراک مدل)کیفیت دیگر سهبعد تأثیر تحت تواندمی برند

وفاداری، که دهدمی نشان پژوهش این نتایج.است بررسیشده داراییبرند بر هاآن تأثیر سپس و گرفتند قرار مطالعه مورد وفاداری بر مؤثر عوامل

.باشندمی برند به مشتریان وفاداری بر مؤثر عوامل از نیز ازبرند آگاهی و دارد تأثیر داراییبرند بر کیفیت و آگاهی

استنیپردازد.فرضاساسپژوهشایبهبرندمیمشتریبروفادارنیجوامعآنالریتآث(درپژوهشیبهبررسی1397اسماعیلیوطاهری)-

پژوهشبراساسنیکند.ایمنییمالکراتبریمتغانسیرازوارچقدنیجوامعآنالیبرندرابطهومولفههابهیووفادارنیجوامعآنالنیکهب

پژوهشحاضریریاست.روشنمونهگیشیآزماریوغیفیتوصیدادههاازنوعپژوهشهایوازنظرگردآوریکاربردیهدف،جزپژوهشها

دیفلودادههاازپرسشنامهیگردآورهتنفربهعنواننمونهانتخابشد.ج384سادهاستوبراساسفرمولکوکرانیتصادفیریگنمونه

(Floyd,2002استفادهشد.بهمنظورتجز)رسون،یپیهمبستگنیانگی،درصد،می،مانندفراوانیفیآمارتوصیدادهاازروشهالیوتحلهی

مطالعهنشاندادکهنیاجی.نتادیداستفادهگریتوکیبی،وآزمونتعANOVAمستقل،Tمانندیآماراستنباطنیانحرافاستانداردوهمچن

زنومردینمرههانیبنی.همچندارندیرابطهمثبتومعناداریمشتریوفاداریعنیمالکریآنبامتغیومولفههانیجوامعآنالریمتغنیب

.شتوجوددایمعناداراعتمادتفاوتتیوقابلیمشتری،سهولتکاربرد،وفادارنیجوامعآنالیهاریدرمتغ

بررسیویژگیهایبرنداینترنتیووبسایتهاوتاثیرآنبراعتمادووفاداریمشتریان(درپژوهشیتحتعنوان1397جوانمردواکبرزاده)-

دوهدفدراینمقالهدنبالمیشود:اولاینکهچطوروبسایتهابهمیباشد.)مطالعهموردی:خریدمحصوالتفرهنگیازطریقاینترنت(

ارتباطباتقو الکترونیکیشرکتها،برایایجاد یتپیامهاییکبرندکمککرده،وبعالوهفرصتهاییراکهاینترنتبرایخدماترسانی

مشتریانارائهکردهاست،شرحمیدهدوهمچنینبهبرنامهریزانبازاریابیبرایپیشرفتوموفقیتدراستراتژیهایبرندگذاریبرمبنای

.اریمیرسانداینترنتی

-( نژاد عنوان1395دزفولی تحت پژوهشی تجارت(در تاثیرات وکارهایخانگیدرکرمانشاه کسبدرمشتریرفتاربرالکترونیک بررسی

تجاریهوشاطالعات،فناوریتاثیربررسیبهشدهمقاله،سعیایناستپسدردیجیتالیاقتصاددرتمایالتمشهودترینازالکترونیکیتجارت

مهمیمتغیرهایوالکترونیکیتجارتازاستفادهرابطهومشتریانوشرکتهابینمستقیمارتباطایجادمدیریتدرجهتخانگیکاروکسببرای

بودندکرمانشاهشهردرخانگیکاروکسبدارایکهافرادیبینپرسشنامه100مجموعدر.شودپرداختهمشتریوفاداریورضایت،اعتمادچون

http://ondigital.ir/Article/74/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF
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باعثخانگیکاروکسبدرالکترونیکیتجارتدرمشتریباارتباطبهبوددادنشاننتایجآمد؛بدستSPSSافزارنرمکمکبانتایجوشدهتوزیع

.آورندمیدستبهبازاروضعیتازموقعیبهوصحیحدرکیافتهوسازمانهارونقکارافرینی،یافتهکاهشها،هزینهشدهپایداررقابتیمزیتایجاد

تحلیلرابطهبینکیفیتدرکشده،رضایتمشتریوقصدخریدمجددمشتریاندرفروشگاه"پژوهشیتحتعنوان(1394رنجبران)-

 خرید قصد بر ثبتیم دار معنی اثر شده درک کیفیتصورتگرفتهاست.نتایجبدستآمدهازاینپژوهشنشاندادکه"زنجیرهایتهران

 بیانگر این و گذارد می اثر مجدد خرید قصد و مشتری رضایت بر، قوی طور به شده درک کیفیت دارددرواقعاینبدانمعنیاستکه مجدد

 کند.می پیدا افزایش مشتریاننیز مجدد خریدقصد و مشتری رضایت ببرند، باال را خدمات کیفیت ای، زنجیره های وقتیفروشگاه که است این

 حاصل نتایج.دادند انجام یزد شهر مقصدگردشگری در برند دارایی بر مؤثر عوامل عنوان تحت را پژوهشی )1393) یزدی ایوبی و خوشخو ایمانی-

 گردشگری مقصد برند از گردشگران ارزیابی عامل ترینمهم عنوانبه اخیر سال 30 درمطالعات که برند تصویر بر عالوه که دهدمی نشان تحقیق این از

 و دارند تأثیر یزد شهر برداراییبرند مستقیم صورتبه نیز گردشگری مقصد برند به آگاهی و شدهادراک برند،کیفیت به شدهاست،وفاداری تلقی

 .شدهاست شناخته تاثیرگذار عامل ترینمهم برند به اهمیت،وفاداری نظر از

تحلیلی( الگوی )ارائه کنندهمصرف دیدگاه آناز بر مؤثر عوامل و تجاری نشان و نام دارایی ارزیابی عنوان با را تحقیقی (1392یاردل) و کرباسیور-

 دارایینام بر مستقیم صورتبه تجاری نشان و نام به وفاداری عامل که داد نشان گردآوریشده هایداده تحلیل از آمده دست به نتایج.دادند انجام

ادراک عامل و دارد تأثیر تجاری نشان و دارایینام بر مستقیم صورتبه تجاری نشان و نام تداعی تأثیردارد،عامل تجاری نشان و شده،بهکیفیت

 .گذاردمی اثر تجاری نشان و دارایینام بر وفاداری طریق از و غیرمستقیم طور

 انجام مشتریان وفاداری تعهد بر هابرندبانک اعتماد قابلیت تأثیر سنجش برای مدلی عنوان با را (تحقیقی1391 ) همکاران و شاهرخ دهدشتی-

.نمایدمی ایفا مشتریان رفتاری تمایالت بهبود در کلیدی و مهم بسیار برندنقش اعتماد قابلیت که دهدمی نشان تحقیق از حاصل هاییافته.دادند

 تغییربانک به هاآن گرایش نیز و نمایند اقدام دیگران به خود بانک توصیه و تبلیغ به تا گرددمی باعث رضایتمشتریان افزایش که معنی بدین

 اعتماد قابلیت به بایستمی مدیران رو ازاین.گرددمی بانک تغییر به هاآن تمایل کاهش باعث مشتریان مستمر تعهد افزایش چنینهم.یابد کاهش

 توسعه راستای در تریمناسب هایبرنامه و هااستراتژی و داشته مدنظر بامشتریان ارتباط مدیریت در را آن مهم نقش و نمایند ایویژه توجه برند

نمایند خودطراحی وفادار مشتریان

 که کردند مشخص برند ویژه ارزش برندو به وفاداری بر آن تأثیر و برند هویت به نگاهی عنوان تحت تحقیقی در (1390)،همکاران و احمدی-

 هایشرکت ها،خصوصاشرکت که دارد پی در را مهم نکته این متغیرها سایر و داراییبرند و برند بر وفاداری بر برند هویت معنادار و قوی مثبت تاثیرات

 چنینهم.داشتهباشند برند هویت مفهوم بر نیز بیشتری توجه برند دارایی بر عالوه است،باید شدید بسیار شانصنعت در رقابت که غذایی مواد

 دهند. توسعه دادهو قرار بررسی مورد را آن متغیرهای تمام و نبوده برند از آگاهی دنبال به فقط هاشرکت



     پیشینه خارجی

 تصویر نقش:غیرخانوادگی تجارت با تجارتخانوادگی در مشتریان وفاداری مقایسه عنوان تحت را پژوهشی آلمان در )2018 ) 297اورث و گرین-

 مشتریان وفاداری بر رضایت( طریق غیرمستقیم)از و مستقیم طوربه شرکت تصویر که نتیجهرسیدند این به و دادند انجام رضایت و شرکت،اعتماد

این، بر عالوه.گیردمی اعتمادقرار تأثیر تحت غیرمستقیم طوربه و فروشگاه تصویر تأثیر تحت مستقیما نیز مشتری رضایت چنینهم.دارد تأثیر

.ندارد تفاوتی غیرخانوادگی تجارت مقایسهبا در خانوادگی تجارت در مشتریان وفاداری میزان که دهدمی نشان هایافته

پرداختهاست.نمونهبهبرندیبرمشارکتمصرفکنندهووفادارنیبرندآنالیهایژگیونیرابطهبیبررسدرپژوهشیبه(2017)298اسالم-

وهیموردتجزیمعادالتساختاریمدلساززبااستفادهایاینتحقیقدادههابودند.بوک،سیکاربرانفنفراز430آماریاینپژوهششامل

یاطالعاتوتعاملمجازتیفیگذارد،باکیمریتاثیمثبتبرتعاملمشتریهایژگیازوکیدهدکههرینشانمجیقرارگرفتند.نتالیتحل
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نیآنالطیدرمحیتیدهدکهشکافجنسیمنشانجینتانیبرنددارد.ایبروفاداریمثبتریتاثزینیرادارد.مشارکتمشترریتاثنیتریقو

است.رییقابلتغریزنومردغیاعضانیدربیمشارکتمشتریبررونیجوامعبرندآنالیژگیچهارویهمهریتاثرایزابد،ییکاهشم

بهنقشمیانجی»رضایتبررسیرابطۀبینکیفیتخدماتالکترونیکووفاداریالکترونیکباتوجه(درپژوهشیتحتعنوان2017)299جولیا-

ادراک توصیهالکترونیک«،»ارزش و»تبلیغات الکترونیکی«است.شده« ازالزمهایدادهگردآوریبرایو فیاستتوصینوعازپژوهشای

شدهاستفادهترکیبیپایاییروشازپایاییتعیینبرایوشدهاستخراجواریانسمیانگینازاستفادهپرسشنامهرواییسنجشبرایوپرسشنامه

هایالزمازپرسشنامهدادهآوریبرایجمعدردسترس،گیرینمونهروشبهآمارینمونۀاعضایانتخابونظریمبانیکاملمرورازبعد.است

استفادهازروششدندوباآوریپرسشنامهتهیهوتوزیعشدوسپساطالعاتجمع384بودنجامعهتعداداستفادهشدهاستکهبنابرنامعلوم

طورمستقیموغیرمستقیمبروفاداریدهدکهکیفیتخدماتالکترونیکیبهسنجششدند.نتایجنشانمیplsافزارمعادالتساختاریونرم

رونیکیمهمترینعاملبراین،رضایتالکت(است؛افزون269/0(بیشترازتأثیرمستقیم)633/0مشتریانتأثیرگذاراستوتأثیرغیرمستقیمآن)

 درایجادوفاداریدربینمشتریانشناختهشدهاست.

بررسیتاثیراتبینشخصیآنالینیاهمانتبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکیبهعنوانیک(درپژوهشیتحتعنوان2016)300ساموئل-

پردازدوبهبحثوبررسیبرخیموضوعاتتکنولوژیکیواخالقیدرحالظهورکهابزارکمهزینهبالقوهبرایبازاریابیوجذبگردشگرانمی

نتایجتحقیقمدیرانبازاریابیهنگامتالشبرایکنترلتکنولوژیهایدرحالظهورتبلیغاتدهانبهدهانباآنهامواجهمیشوندمیپردازد.

  تاثیردارد.شگریتبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکیدرمدیریتگردنشاندادکه

بررسیرابطهبینکیفیتخدمات،رضایت،اعتمادووفاداریادراکشدهدرمحیطهایتجارت(درپژوهشیتحتعنوان2015)301دیویدسون-

پرسشنامهاستفادهشدهومیباشد.برایجمعآوریدادههاازالکترونیکوبهطورخاص،شرکتهایارائهدهندهخدماتاینترنتپرسرعت

معادالتپرسشنامهازبینجامعهآماریکهاستفادهکنندگاناینترنتپرسرعتبودند،جمعآوریگردید.دراینپژوهشازمدلیابی۴۰۲تعداد

ماتادراکجهتآزمونفرضیاتوبرازندگیمدلاستفادهشد.طبقیافتههامشخصشدکیفیتخدساختاریوروشحداقلمربعاتجزئی

یقشدهتأثیربررضایتمشتریتأثیردارد.رضایتمشتریبهنوبهخودتأثیرمعناداریبراعتماددارد.همچنینرضایتواعتمادمشتریازطر

دهانیکی،تأثیراتقابلتوجهیبروفاداریمشتریمیگذارند،ایندرحالیستکهارتباطاتکالمیدهانبه۲ارتباطاتکالمیدهانبهدهان

ازشرایطالزمبرایبازدیدهایمکرریاقصدمشتریبرایخریدمجددمیباشد.اعتمادبهطورمستقیمبرحفظمشتریتأثیرگذارنیست.در

نتیجهدرمحیطتجارتالکترونیک،شرکتهامیتوانندبهطورمستقیمازطریقبهبودابعادکیفیتخدماتسایتهایخود،وفاداریمشتری

.راافزایشدهند

پرداختهبررسیرابطهبینابعادکیفیتخدماتالکترونیکیبارضایتمندیواعتمادمشتریانبانک(درپژوهشیتحتعنوان2014)302ژانگ-

رگرفت.است.برایانجاماینپژوهشمبانینظریوسیعیدرزمینهکیفیتخدماتالکترونیکیورضایتمندیواعتمادمشتریانموردبررسیقرا

هانشانمدلتحلیلپژوهش،براساسکیفیتخدماتالکترونیکیدرچهاربعدکارایی،دسترسی،حریمواجراموردتحلیلقرارگرفت.یافته

 .داریوجودداردکهبینابعادکیفیتخدماتالکترونیکیبارضایتمندیواعتمادمشتریانارتباطمعنیداد



 تبیین مدل مفهومی

چارچوبنظری،الگوییمفهومیاستوبرروابطنظریمیانتعدادیازعواملکهدرموردمسالهپژوهشبااهمیتتشخیصدادهشدهاند،تاکید

دارد.اینچارچوبدربارهپیوندهایدرونیمیانمتغیرهاییکهدرپویاییموقعیتموردبررسینقشدارند،بحثمیکند.پدیدآوردنچنین

ودرکخودرادرزمینههایپویاییهایچارچوب مفهومیبهپژوهشگرکمکمیکندکهروابطخاصیرادرنظربگیرد،آنهارابیآزماید
اجتماعاتهایویژگیتاثیر(.هدفمادراینپژوهشبررسی1390موقعیتیکهقراراستپژوهشدرآنصورتگیرد،بهبودبخشد)سکاران،

کاال(میباشد.کهفرضیههایتحقیقبراساسدیجیاینترنتیفروشگاه:مطالعهمورد)برندبهوفاداریوکنندهمصرفمشارکتبرآنالینبرند
آنشکلگرفتهاست.

 
299 . Joleya 
300 . Samoel 

301.deyvidson 
302. zhang   







Page | 413  

 

 

.ویژگیهایاجتماعاتبرنددرمحیطآنالینازطریقمشارکتمصرفکنندهبروفاداریآنانتاثیردارد: فرضیه اصلی تحقیق

 

اینترنتیفروشگاهبررسیتاثیرویژگیهایاجتماعاتبرنددرمحیطآنالینازطریقمشارکتمصرفکنندهبروفاداریدر: هدف اصلی تحقیق

 . کاالدیجی

 

 

                                                                     1H 

 2H 

 6H  

3H 

 4H 

 5H 

 

 (. 303،2017مدلمفهومیتحقیق)اقتباسشدهازاسالمورحمان1نگاره

 فرضیه های تحقیق 

 فرضیه اصلی 

.مشارکتمصرفکنندهبروفاداریآنانتاثیرداردویژگیهایاجتماعاتبرنددرمحیطآنالینازطریق

 فرضیات فرعی:

.کیفیتاطالعاتبرمشارکتمصرفکنندهدرفروشگاهاینترنتیدیجیکاالتاثیردارد.1

.کیفیتسیستمبرمشارکتمصرفکنندهدرفروشگاهاینترنتیدیجیکاالتاثیردارد.2

رفروشگاهاینترنتیدیجیکاالتاثیردارد..تعامالتمجازیبرمشارکتمصرفکنندهد3

.جوایزبرمشارکتمصرفکنندهدرفروشگاهاینترنتیدیجیکاالتاثیردارد.4

 دارد.تاثیرکاالدیجیاینترنتیفروشگاهکنندهباوفاداریبهبرنددرمشارکتمصرف.5

 روش تحقیق 

قابلآزموناست.ازنظرروش:گریقابلاستفادهاستودرجوامعدقیدرجامعهتحققیتحقجیچوننتایازنظرهدفکاربردقیتحقنیروشا

یمدهیسنجرهایمتغنیچونروابطب،یشوند.ازنظرسنجش:همبستگیملیتحلیدروضعموجودوبدوندستکاررهایمتغ،چونیفیتوص
نیچونروابطب،یدادهها،معادالتساختارلی.روشتحلمیریگینمونهم(،چونازجامعهیشیمای)پیدانیاطالعات:میرجمعآویشود.ازنظر

جامعهنیدرایوجودداردوازمدلمفهومیچونمدلمفهومیدییتا،یعامللیشود.وروشتحلیمیبررسیشبکهارتباطکیدررهایمتغ

.شودیآزمونم

 جامعه آماری، حجم نمونه روش نمونه گیری 

 
303.Islam & Rahman  

مصرف كنندهمشاركت  وفاداري به برند  

 كیفیت اطالعات

سیستمكیفیت   

 تعامالت مجازي

 جوايز

 هاي اجتماعات برند آنالينويژگي
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کاربرانقیتحقنیایآمارنمونهنامحدوددرنظرگرفتهشدهاست.بهتعدادکاالکهدیجیاینترنتیکاربرانفروشگاهقیدراینتحقیجامعهآمار
نفربدستآمدهاست.384باتوجهبهنامشخصبودنازروشجامعهآمارینامحدودطبقجدولمورگانکهباکاالدیجیاینترنتیفروشگاه

باشد.یمدردسترسیبهروشتصادفیریروشنمونهگ

 روش  و ابزار گردآوری داده ها :

(بودهاست.2017روشکتابخانهایومیدانیاستوابزارپرسشنامهاستاندارد)اسالموهمکاران

 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :     

:باشد می زیر های روش به تحقیق این در اطالعات و ها داده تحلیل و تجزیه روش
 یورسمنموداریاستفادهخواهدشد.آمار فراوانی توزیع جداول تنظیم و مرکزی های مشخصه برآورد جهت توصیفی آمار از.1

اسمرینف،جهتبررسینرمالبودنویانبودندادههابهرهگیری-طریقروشآلفایکرونباخجهتبررسیپایاییوازآزمونکولوموگروف از.2

بررسیبیننتایجآزمونازروشهمبستگیمناسبانتخابوبهمرحلهاجرادرمیآید.میشودو
افزارSEMازروشمدلیابیمعادالتساختاری) ها داده تحلیل و تجزیه بررسیفرضیههاجهت حاضر تحقیق در استفادهlisrel(ونرم

خواهدشد.

 آزمون فرضیات تحقیق 
پردازیم.میLisrelآزمونفرضیاتتحقیقبااستفادهازنرمافزاردراینقسمتبهبررسی



 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد 1شكل
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری   -2شكل

 مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل  رابطۀ نتایج  1  جدول

 نتیجه آزمون  معناداری ضریب مسیر  نشان مسیر 

 قبول  EP---BL 0.14 5.12 وفاداری به برند   ---مشارکت مصرف کننده 

 قبول  IQ---EP 0.17 2.86 مشارکت مصرف کننده   ---کیفیت اطالعات 

 قبول  SQ---EP 0.22 4.55 مشارکت مصرف کننده   ---کیفیت سیستم 

قبول  VI---EP 0.16 6.12 مشارکت مصرف کننده --- تعامالت مجازی

 قبول  AW---EP 0.33 3.24 مشارکت مصرف کننده    ---جوایز 

 

 بحث وتفسیر ومقایسه براساس نتایج تحقیق 
دراینقسمتضمنتشریحبسیارمختصرمطالعاتوتحقیقاتمشابه،همانگونهکهبهتفصیلدرفصلدومآمدهاستبهمقایسهنتایجتعدادی

مرورمطالعاتوتحقیقاتمرتبطباموضوعازمنابعمختلفنظیردانشگاههاومراکزخواهدشد.ازاینتحقیقاتبانتایجتحقیقحاضرپرداخته

نتحقیقاتیداخلکشورونیزسایتهایاینترنتیمتصلبهمؤسسات،دانشگاههاومراکزتهیهوتدارککنندهمنابععلمیوپژوهشی،مؤیدای

بندیآنبرایانجاممقایسهبسیارسختاست.چراکهتاکنونتحقیقبسیاروسیعبودهودستهگسترهتحقیقاتدرزمینهمتغیرهاینکتههستند

هایعلومانسانیهایبعدزمانومکاندرتمامیتحقیقاترشتهمحدودیتچنینتحقیقیدرجامعهآماریتحقیقحاضرصورتنگرفتهاست.

)کشورها(ویادهدکهبتوانندازنتایجمطالعاتمذکوردرمکانهارانمدیریتینمیبطورعامورشتهمدیریتبطورخاصاینفرصترابهکارب

ابتداباتوجهبهشرایطزمانیومکانیمو ردزمانهایمختلفاستفادهنمایند.جهتکاربردنتایجبدستآمدهازمطالعاتمذکورالزماستکه
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 اواخرتابعملآمدهانجامشودتاکاربردهاینتایجمذکورمقرونبهصحتودرستیباشد.سازیهایالزممرتبطبانتایجمطالعاتاستفاده،بومی

شدند یدرنظرگرفتهمکننده، مصرفشده نییتعشیکنندگانمنفعلوبانقشازپ مصرفبهعنوان گستردهای بهطور مشتریان ۱۹۸۰ دهه

بود.یشرکتومشترنیبطرفه کییوجودارتباطیبهمعنانیواشد ینمافتیدرانیمشترازسمتیوبازخورد

صیکمکبهشرکتدرجهتتشخیبراراانیکردندومشتریمراکزتماسبامشترجادیشروعبهاها شرکت1990لیواوا1980دراواخر

ت،یموفقبهدنیرسیشرکتبراینوانشرکاع بهانی.مشترکردندییدرهردوبخشتوسعهمحصولوخدماتشناسابازخوردمشکالتوارائه

ارزش،جادیاندیفرآدرانیمشتر2000قراردهند.درحدودسالریراتحتتأثشرکت یارزشهاتوانند یممیرمستقیوغمیطورمستق به

 مناسبتری و بیشترروشهای تا گردندمی باعث مشتری مشارکت فرآیندهای.درنظرگرفتهشدندفعالنفعانیعنوانذ مشارکتکردندوبهشتریب

 مشتری فرآیندهای با محصوالت عرضههای فعالیت ادغام طریق از ابتکاراتمیتواند این.گردد ایجادمشتریان به خدمات و کاالها عرضه برای

.پذیردصورت بازخورد دریافت و ارتباط ایجاد برای هایی رویه وها روش توسعه یا و مداری

 آن، مزایای از بهرهمندیو تفاهم برقراری همچنین و شرکت مشتریان سوی از منفیتأثیرات نتیجه در و ها سؤتفاهم حداقلسازی، بهمنظور

لیدالنیازعمدهتریکیانیمشتر هک؛چراردیدردستورکارشرکتقرارگقیشدهودقزییربرنامه  بهصورت مشتری، مشارکت تا است الزم

 دراما است، کرده روبرو مختلفی های چالش با را ها سازمان امروز، دنیای در سریع تغییراتمحسوبمیگردد. شرکتهاتیموفقایشکستو

 استفاده خود نفع به شده جاد ای های فرصت ازین، نو ی ها ی فناور و مدیریتی ابزارهای کمک به هستندکه موفق هایی سازمان میان این

 میمشتریان رابه امکان این است، اینترنت بر مبتنی که الکترونیک تجارت محیط .است ابزارهان ای از یکی الکترونیک تجارت کنند.محیط

 اینترنتی صورت به خرید.کنند اقدام اینترنتی های فروشگاهبا مستقیم ارتباط طریق از خدمات و کاال خرید و اطالعات جستجوی برای تا دهد

 گسترش با .است استوارکاال از تبلیغات و کیفی اطالعات شکل، تصویر، مانند ظواهری براساس بلکه نیست؛ کاالخرید از واقعی تجربه براساس

 مورد که است اینترنت طریق از مبادالت انجام جهت اعتمادمشتری جلب شده،طرح مباحث از یکی زندگی، مختلف امور در اینترنت روزافزون

است. پذیرفته صورت اینترنتیایجادخرید از حمایت برای زیادی تحقیقات و گرفته قرار مشتریان و سازمانها از بسیاریتوجه

 یافتهافزایش مشتری با رابطه مدیریت برقراری و اینترنتی خرید در مشتری به بیشتر های ارزشارائه برای ها شرکت توجه و عالقه نتیجه در

 ارزش خلق و ارائه جهت در را خود های فعالیت هستند،جدید مشتریان جذب نیز و موجود مشتریان حفظ درپی که هایی شرکت بهویژه است.

 داشته گیرند، میبر در را مشتری ارزش که ابعادی از عمیقی درک باید آنها مهم این انجام برای و اند داشتهمعطوف خود هدف مشتریان برای

 ازطرفیمفهوم.کند می کمک موسسات بالفعلو بالقوه مشتریان با ارتباط و برند تصویر انتقال به اینترنتی برندگذاری و ها سایت باشند.وب

 مفهوم دو ، ۱۹۴۵ و ۱۹۴۴ سالهای در آن از بعد .بودبعدی تک مفهوم یک وفاداری زمان، آن در .شد ایجاد ۱۹۴۰ دهه در بار اولین وفاداری،

 وفاداری" عنوانتحت بعدها که "بازار سهم" و شد مطرح نگرشی، وفاداری عنوان، به بعدها که "برند ترجیح:گرفت شکل وفاداری درباره مجزا

گردید. ارائه "رفتاری

 رفتاری و نگرشی وفاداری از ترکیبی میتواند وفاداری که دریافتند محققان و شدآکادمیک ادبیات وارد فاداری و مفهوم آن، از بعد سال ۳۰

 واکنشیک صرفا خرید تکرار دیگر، عبارت به.میباشد روانی فرآیندی رفتار، این دلیل که است تکرارخرید معنی به تجاری نام به باشد.وفاداری

 عمیق تعهدی داشتن را وفاداری اولیور (ریچارد304،۲۰۰۶وهانسن میلر.)باشدمی هنجاری و احساسی روانی، عوامل نتیجه بلکه نیست اختیاری

 تکرار موجب رقبا،بازاریابی تالشهای و موقعیتی تاثیرات وجود علیرغم که عالقه، مورد خدمت یا محصول یک از حمایت یا و مجدد خرید برای

.فروشگاهاینترنتیدیجیکاالیکیازبزرگترینوموفقترینفروشگاهشود درآینده تجاری نام یک محصوالت مجموعه یا تجاری نام یک خرید

بهبرندیوفادار،مشارکتمصرفکنندهبانیبرندآنالیهایژگیوریتاثیبررسهایاینترنتیدرکشورمحسوبمیشود.هدفاصلیاینتحقیق

برمبنای،فرضیاتموردبحثوبررسیقرارگرفت:بود.درهمینراستاو)مطالعهموردی:فروشگاهاینترنتیدیجیکاال(

 

اطالعاتکیفیتنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهاولحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓
افزایشمیمصرفکنندهمشارکت،اطالعاتکیفیت،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبتتاثیرمشارکتمصرفکنندهبا

،پرداختهاستبرندبهباوفاداریاطالعاتکیفیتدرتحقیقیبه(1394یابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجتحقیققاسمیوهمکاران)

 همخوانیدارد.
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باسیستمکیفیتنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهدومحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓
افزایشمیمشارکتمصرفکننده،سیستمکیفیت،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبتتاثیرمشارکتمصرفکننده

تحقیق نتایج با فرضیه این نتایج به(1393نجفی)یابد.که تحقیقی ،پرداختهاستمشارکتمصرفکنندهباسیستمکیفیتدر
همخوانیدارد.

مجازیتعامالتنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهسومحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

افزایشمیمشارکتمصرفکننده،مجازیتعامالت،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبتتاثیرمشارکتمصرفکنندهبا
مشارکتمصرفکنندهبامجازیتعامالتدرتحقیقیبه(1392دزفولینژادوهمکاران)یابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجتحقیق

 ،همخوانیدارد.پرداختهاست

مشارکتباجوایزنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهچهارمحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

مییابد.کهنتایجاینفرضیهبامشارکتمصرفکننده،جوایز،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبتتاثیرمصرفکننده

 ،همخوانیدارد.پرداختهاستمشارکتمصرفکنندهباجوایزدرتحقیقیبه(1391ضیاییوهمکاران)نتایجتحقیق

مشارکتمصرفنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهپنجمحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

افزایشمیبرندبهوفاداری،مشارکتمصرفکننده،بنابراینباافزایشداردمعناداریوجودومثبتتاثیربرندبهباوفاداریکننده
پرداختهبرندبهباوفاداریمشارکتمصرفکنندهدرتحقیقیبه(1394عموزادوهمکاران)فرضیهبانتایجتحقیقیابد.کهنتایجاین

،همخوانیدارد.است

 پیشنهادات کاربردی

فروشگاهاینترنتیدیجیدارد.بهمدیرانومعنادارمثبتتاثیرمشارکتمصرفکنندهبااطالعات،کیفیتبراساسنتایجفرضیهفرعیاول-1

درمحیطآنالینکیفیتاطالعاتبهعنوانادارککاربرانازکیفیتاطالعاتارائهشدهدروبسایتهاکهمیتواندکاالپیشنهادمیشودکه

برند،ثباتهایزمینهازیکی.کندثابتیمشترذهندرراخودبرندبتواندکهموفقاستزمانیبرمشارکتمصرفکنندهتاثیربسزاییدارد،و

.باشدمیافرادواذهاندراعتمادبهبرندایجاد

کیفیتسیستمبهجستجویپرسرعت.کیفیتسیستمبامشارکتمصرفکنندهتاثیرمثبتومعنادارداردبراساسنتایجفرضیهفرعیدوم،-2

اینترنتیدیجیکاالبیشترباشد،مشارکتمصرفکنندهفروشگاهاینترنتیدیجیوراحتاطالعاتاشارهدارد.کههرچهکیفیتسیستمفروشگاه

یتسیستمخود،مشارکتمصرفکاالازخدماتاینفروشگاهبیشترخواهدشد.درنتیجهفروشگاهاینترنتیدیجیکاالمیتواندباافزایشکیف

کنندگانخودراافزایشدهند.

تعامالتمجازیبهدرجهایاشارهتعامالتمجازیبامشارکتمصرفکنندهتاثیرمثبتومعناداردارد.براساسنتایجفرضیهفرعیسوم،-3

تمجازی،منجربهارتقایمشارکتمصرفکنندهدرکهاینتعامالدرتنظیممحتوایوبسایتمشارکتمیکنند داردکهکاربرانآنالین

رضایتمندیوازاعتمادریشهکهداشتهباشندتوجهفروشگاهاینترنتیدیجیکاالبایدمدیراناستفادهازخدماتفروشگاهاینترنتیخواهدشد.

میفراهمرامقدمهاعتمادبهبرندودهدمیقرارتأثیرتحترامشتریانکهبرنداسترضایتمندیازاین.گیردمینشأتمشتریاندروندر

.استشدهبدانتوجهتحقیقاتدرکمترکهآورد

درمحیطآنالینجوایزبهقدردانیمالیوجوایزبامشارکتمصرفکنندهتاثیرمثبتومعناداردارد.براساسنتایجفرضیهفرعیچهارم،-4

کههرچقدرانگیزهها،وقدردانیهایمالیازمشتریانبیشترشودمنجربهافزایشمشارکتمصرفکنندهاردغیرمالیازکاربرانفعالاشارهد

اینترنتیفروشگاهاینجادرفروشگاهاینترنتیخواهدشد.درنتیجهمنجربهارتقایسهمبازاروفروشدراینفروشگاههایاینترنتیخواهدشد.

مشتریان،میتواندمشارکتمصرفکنندگانراافزایشدهد.باشگاهتخفیفمثلجوایزیدادنپیشنهاددیجیکاالبا

اینترنتیدیجیکاال-5 براساسنتایجفرضیهپنجمکهمشارکتکارکنانباوفاداریبهبرندتاثیرمثبتومعناداریدارد،بهمدیرانفروشگاه

مشارکتمصرفکنندهبهعنوانیکتجربهباارزشمحسوبمیشودکهمصرفکنندهکهپیشنهادمیشودباایجادبسترالزمبرایمشارکت

میتواندوفاداریبهبرندرادراینفروشگاهاینترنتیارتقابخشد،امروزهملموساشارهداردیکاالایخدمتودیتولندیدرفراینقشمشتربه

بازاردرراخودتانمایدمیفروشگاهاینترنتیدیجیکاالکمکقویبرند.شودمیمحسوبکارهاوکسبازبسیاریسرمایهتجارینامیابرند

.داردبفردمنحصربصورترامشتریاننیازهایارضایتواناییخدماتشیاومحصوالتچراکهنمایدبیانوسازدمتمایز







Page | 418  

 

 

بهخصوصگیرد،قرارمدیرانفروشگاهاینترنتیدیجیکاالنظرمدبایدهموارهکهمهمیاستنکاتدیگرازبازاردررقباعملکردبهتوجهلزوم-6

وبازاروتحلیلتجزیهباکهبازاریابیتحقیقاتواحدایجاددلیلداردبههمینمشتریاناعتمادورضایتبرمستقیمیتأثیرعاملایناینکه

.میرسدبهنظرضروریوالزمنماید،عملمشتریانموفقتررضایتایجاددررقبافعالیت

شرکترابرندباافرادآشناسازیموجباتداشتهباشندایناستکهتوجهبایدمدیرانفروشگاهاینترنتیدیجیکاالکهمهمیعواملازیکی-7

.گیردانجامجامعهدلخواههایشیوهبهتبلیغاتبایستمیبنابرایناست،استفادهازارتباطاتیکطرفهوبهخصوصتبلیغاتفراهمنمودهو

بامحصوالتشرکت،احتمالخریددرمشتریانبالقوهراافزایشدادهودرصورتیکهمحصولبافروشگاهاینترنتیدیجیکاالآشناشدنمشتریان

مشارکتبرآنالیناجتماعاتتاثیربه.باتوجهخواستههاوتصوراتذهنیآنانهماهنگباشد،میتواندشکلگیریرضایتمندیراانتظارداشت

هفتازیکیچراکهنماید؛فعالیتوکردهوروداجتماعاتاینایجادیااجتماعاتایندرحضربهکاالدیجیگرددمیپیشنهادکنندگانمصرف

.استبرنداجتماعاتهمینبرندمدیریتبهرویکرد







 فهرست منابع 
(بررسیویژگیهایبرنداینترنتیووبسایتهاوتاثیرآنبراعتمادووفاداریمشتریان)مطالعه1388سلطانزاده،علیاکبر،)جوانمرد،حبیباهلل، •

225-256،صص53موردی:خریدمحصوالتفرهنگیازطریقاینترنت(فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی،شماره

پور • (.رویکردمدلسازی1392اشرف،یاساناهلل،سایهمیری،کوروش،قهریشیرینآبادی،الهه.)دهقانیسلطانی،مهدی،محمدی،اسفندیار،

 101-117،صص21معادالتساختاریدرتبییناثرتجربه،اعتمادووفاداریبهبرندبرارزشویژهبرند،مجلهمدیریتبازاریابی،شماره

پیامدهایوفاداریمصرفکنندهبهنامونشانتجاری:مطالعهموردیشامپودرفروشگاههایبررسیارتباطبینابعادو"(1386رحمانی،یاسمین،) •
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57-73،صص3
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 .1382تهران،کبیرامیرانتشاراتاول،گوهریان،چاپابراهیممحمدمترجموب،طریقازبازاریابیجنیس،کینگ،ام، •

مدیریتیرشتهارشدکارشناسیینامهپایانمشتریان،دیدگاهازایراندرالکترونیکتجارتهایسایتوبارزیابی،(1385)پریسادانشجو، •

 .انسانیعلومدانشکده.مدرستربیتدانشگاه:تهرانبازرگانی،

نامهپایان.کنندهمصرفاعتمادبرمبتنیمدل:الکترونیکیتجارتمحیطدرکنندهمصرفرفتاربرمؤثرعواملشناسایی(.1390)سپهرساالریان، •

 .مدیریتدانشکده.تهراندانشگاه:تهرانالملل،بینبازاریابیگرایشبازرگانیمدیریتیرشتهارشدکارشناسی

بازرگانی،مدیریتیرشتهارشدکارشناسینامه¬الکترونیک،پایانتجارتدرمشتریاعتمادبرموثرعواملبررسی،(1384)میثمشیرخدایی، •

 .انسانیعلومدانشکده.مدرستربیتدانشگاه:تهران

 1390اصفهان،واحددانشگاهیجهادانتشاراتمدیریتی،نگرشبانوینبازاریابیتحقیقات(.1390)آذرنوشانصاری،وعلیصنایعی، •

 .آتروپاتانتشاراتتهران،چهارم،چاپ،.ب.فروزندهترجمه،"بازاریابیاصول"،1381،.جی.آرمسترانگو.اف.کاتلر •

مطالعه)الکترونیکیتجارتدر«آنازمستمراستفادهبرایکاربرقصد»بر«سایتوبشدهدرککیفیت»تأثیربررسی»،(1390)محسنرهروان، •
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 چكیده

دراینمقالهابتداتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندارراکهتعمیمیازتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهاستمعرفی
وویژگیهایآنازقبیلتابعتوزیع،تابعنرخخطر،گشتاورها،کشیدگیوچولگیبیانمیشود.ارتباطاینتوزیع

وتوزیعخطکسریبیانمیشود.برآوردانندتوزیعنرمالبریدهشده،تویعتکمحدودیتیباتوزیعهایدیگرم

کثردرستنماییماکزیمم پارامترهایمکان،مقیاسوشکلتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربهروشحدا
پارامترهایاینتوزیعبهوسیلهسهمجموعهدادهبادوت وزیعدیگرمقایسهونتایجمحاسبهمیشود.ودرانتها

مشخصمیگردند.

 

 کلمات کلیدی 

وزندار:تعمیمیافته:نیمنرمال

 مقدمه 

ازسمت ازنقطهخاصی دربسیاریازمواقعممکناستدامنهدادههایمورداستفاده،همهاعدادحقیقینباشد.بهعنوانمثالممکناست

عبارتیدامنهدادههااعدادحقیقیمثبتیامنفیباشند.درچنینمواقعیمیتوانازتوزیعهایدیگریچپیاراستبریدهشدهباشندیابه
 کهتعمیمیازتوزیعنرمالهستند،استفادهکرد.

دگیرادرسالهایاخیر،تمایلوروشهایزیادیبرایساختنتوزیعجدیدبااستفادهازروشهایمتفاوتوجودداشتهاستتاچولگیوکشی
سازی،برتریدارند.توزیعنیمنرمالیکیازهمینتوزیعتعدیلکنند.بنابراینتوزیعهایبدستآمدهانعطافپذیرترندوازنظرعملکردمدل

وµاننرمالباپارامترهایمکنیمکهدارایتوزیعXهاستکهبریدهازچپتوزیعنرمالدرنقطهمیانگیناست.تابعچگالیمتغیرتصادفی

استبهصورتزیرمیباشد:𝜎مقیاس

𝑓(𝑥: 𝜇, 𝜎) = 2 ∗ φ(
𝑥 − 𝜇

𝜎
) ;  x ≥ μ 

تابعچگالینرمالاستاندارداست.φکهدرآن

)یکتعمیمنیمنرمال،توزیعنیمنرمالپرشیدهاست.اینتوزیعبه زلینیپرکاربرداستکهبوسیلهپرشیدگیآدراینمتن،توزیعنرمالچوله

وباجایگزینکردنتابعچگالاحتمالتهاییتعلقداردکهشاملتوزیعنیمنرمالبایکپارامتراضافیبمنظورتعدیلچولگیاسخانوادهتوزیع
هوتابعتوزیعتجمعیدرفرمولنرمالچولهآزیلینیبهدستمیآید.توزعنیمنرمالحالتخاصیازتوزیعنیمنرمالپرشیدهاست،زمانیک

(→∞λتوزیع).[1] نرمالبدستآمدهاست 

ینیمعرفیشدبهشکلزیرتعریفمیشود:یلتوزیعنرمالچولهکهاولینبارتوسطآز

Zاگرتابعچگالیمتغیرتصادفی
𝜙(𝑧, 𝜆) = 2𝜙(𝑧)Φ(𝑧, 𝜆)  , −∞ < 𝑧 < ∞ 

 

 [2] نامیدمیشود.λیکمتغیرتصادفینرمالچولهباپارامترZبهترتیبچگالیوتابعتوزیعنرمالاستانداردباشند،Φو𝜙باشدکهدرآن

کهدامنهمثبتیداردوبرایمجموعه[3] عنوانبسطیازتوزیعنیمنرمالمعروفمعرفیکردندبهآنانداوکوریتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهرا

 تعریفمیشوندوتابعچگالیاحتمالیبهشکلزیردارند،استفادهمیشود:(0,∞)دادههاییکهرویبازه

𝑓(𝐺𝐻𝑁)(𝑥; 𝛼, 𝜃) = √
2

𝜋
 (
𝛼

𝑥
) (
𝑥

𝜃
)𝛼𝑒−1/2(𝑥/𝜃)

2𝛼
  , 𝑥 > 0 , 𝛼 > 0 , 𝜃 > 0 
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توزیعنیمنرمالاستانداردداشتهباشد،Xمیتوانثابتکردکهاگرمتغیرتصادفی.بهترتیبپارامترهایشکلومقیاسهستند𝜃و𝛼که
𝑌متغیرتصادفی = 𝜃𝑋𝛼توزیعنیمنرمالتعمیمیافتهباپارامترهای𝛼و𝜃.دارد 

کهمیتواندبهمجموعهدادههایبامشاهداتدورافتادهدادهیاپرتبرازششود.[4]توزیعدیگرتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهاسلشاست
تهعالوهبراینازآنجاییکهاینتوزیعترکیبیازدوتوزیعدیگراست،نشاندهندهدمهایسنگینترینسبتبهتوزیعنیمنرمالتعمیمیاف

ادمهایسنگینمناسبباشدوازایننقطهنظرمیتواندجایگزینیبرایتوزیعنیماستوبنابراینمیتواندبرایبرازشبهدادههایمبتب

بعنرمالتعمیمیافتهوزندارباشد)اینتوزیعحاصلتقسیمدوتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهدرصورتوتوزیعیکنواختدرمخرجکسراست(.تا
ست:چگالیتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهاسلشبهشکلزیرا

𝑓𝑆𝐺𝐻𝑁(𝑥; 𝜆, 𝛼, 𝜃) = α√
2
𝛼
𝜆

𝜋
𝜃𝛼Γ(

𝛼 + 𝜆

2𝜆
) 𝑧−(𝛼+1)𝐺 (𝑧2𝜆,

𝑞 + 𝜆

2𝜆
,
1

2𝜃2𝜆
) , 𝑥 > 0, 𝜆 > 0, 𝜃 > 0, 𝛼 > 0 

.)Γبهعنوانپارامترمقیاس،𝜃جایپارامترهایشکلهستند،qو𝜆که  بهجایتابعچگالیاحتمالتوزیعگامااست.(.)Gتابعگاماو(

 تعمیم یافته وزندارتابع چگالی توزیع نیم نرمال 

بهمعرفیشد[5]گیتانیوهمکارانشکهتوسطدراینجاقبلازارائهتابعچگالتوزیعنیمنرمالتعممیافتهوزنداریکتعریفازتوزیعوزندار

 شکلزیرارائهمیدهیم:

, 𝑓(𝑥0ازتوزیعیباتابعچگالیاحتمال0x  فرضکنیدکه 𝜃1)  که𝜃1درآن،برداریازپارامترهاستومشاهدهxبرطبقیکاحتمال
;𝑤(𝑥دوباروزنشدهبایکتابعوزن 𝜃2)  ،ثبتمیشود𝜃2 بردارجدیدپارامترهاست،بنابراینxازیکتوزیعباتابعچگالیاحتمالزیرمی

 آید:

𝑓(𝑥; 𝜃2) = 𝐴 𝑤(𝑥; 𝜃2)𝑓(𝑥0 , 𝜃1) 
 

.بععنوانمثالمیتوانبهتوزیعنماییوزندارثابتنرمالسازیاست.توزیعهاییازایننوع،توزیعهایوزندارنامیدهمیشوندAکهدرآن
توزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندارتابعچگالیاحتمالیبهشکلزیردارد:.[6]اشارهکردکهتوسطگوبتاوکاندومعرفیشد

 

𝑓𝑋(𝑥; 𝜆, 𝛼, 𝜃) =
1

1 − 𝑒
𝜆2

2 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝜆

√2
)

√
2

𝜋
 (
𝛼

𝜃𝛼
)𝑥𝛼−1𝑒

−(
1
2
)(
𝑥
𝜃
)
2𝛼

(1− 𝑒
−𝜆(

𝑥
𝜃
)
𝛼

) , 𝑥 > 0, 𝛼 > 0, 𝜃 > 0 

 

کهدارایتابعچگالیدادهشدهXتابعخطایمکملهستند.متغیرتصادفی(.)erfc پارامترمقیاسو𝜃پارامترهایشکلو𝛼و𝜆کهدرآن

,WGHN(𝜆نمایشدادهمیشوداستمختصرابهشکلزیر(1)درمعادله 𝛼, 𝜃)X∼. 

𝜃نشاندادهشدهاست.پارامترمقیاس𝜆 و𝛼(برایمقادیرمتفاوتپارامترهایشکل1نمودارتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداردرتصویر)
درنظر1مقدارثابت𝜆(وقتیکهaصویر)درنظرگرفتهشدهاست.نمودارهایتابعچگالیاحتمالدادهشدهدرت1بدونتغییردرکلیت،

مقدارثابت𝛼زمانیکه 𝜆 =0.1,0.5,12 ,5 (نمودارهابرایمقادیرbمحاسبهشدند.درتصویر) 𝛼 =0.1,0.5,12,5  گرفتهمیشودبرای
وزندارمیتواندبرایمقادیرمتفاوت(توزیعنیمنرمالتعمیمیافته1درنظرگرفتهشدهاست،محاسبهشدند.واضحاستکهدرتصویر)1

فتهپارامترهایشکل،چولهبهچپیاراستباشد.بدیهیاستکهتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندارنسخهوزندارتوزیعنیمنرمالتعمیمیا

 .است

 مدل تک محدودیتی

توزیعنرمالاستومحدودیتهایخطیخاصیدارد،درنظرگرفتهیمیتواندبهعنوانمدلیکهشاملویژگیهایینچولهآزیل-مدلنرمال

  [2] شود.یکیازاینمدلهامدلتکمحدودیتیاست.
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  در نظر گرفته شده  1مقدار ثابت  α كهی(  زمانb) ر یتصو   α =0.1,0.5,12,5   یبرا شود ی در نظر گرفته م 1مقدار ثابت  λکه  ی( وقتa) ر یتصو

  λ =0.1,0.5,12 ,5  ریمقاد ی برا

 

مدلهایتکمحدودیتیبراساسدومتغیرتصادفیمستقلساختهمیشوندومنجربهتولیدتوزیعهایمتعادلتریمیشوندکهدرادامه

.)𝑔𝑥دومتغیرتصادفیمستقلباشندکهبهترتیبتابعچگالیاحتمالYوXتوضیحدادهشدهاند.فرضمیکنیم وتابعتوزعتجمعی (

𝐺𝑥(. ℎ:𝑅دارندو ( ⟶ 𝑅 درنتیجهچگالیشرطیمتغیرتصادفیXبهشرطمقدارمعلوم 𝑌 ≤ ℎ(𝑥)

 

(2)


𝑓(X|(Y≤ h(X))(𝑥) =
1

𝑃(𝑌 ≤ ℎ(𝑋))
𝑔𝑥(𝑥) 𝐺𝑦(ℎ(𝑥)) 


 

 .[5] هایتکمحدودیتیتعلقدارند توزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربهخانوادهمدلاست.بهراحتیمیتواندیدکه

 مدل بریده پنهان

به نسبت نشاندهندکه را نمونهای شده، کهمتغیرهایمشاهده درشرایطیآشکارشوند توانند هایچندمتغیرهچولهمی برخیتوزیع
استکهفقطدرصورتداشتنحداقلارتفاعیتوزیعوزنمأمورانپلیسبهعنوانمثال،یکنمونهشاملمتغیرهایپنهانبریدهشدهباشند.

دباالترموردنیازانتخابشوند.بهطورکلیممکناستانتظاریکتوزیعنرمالدومتغیرهازقدووزنداشتهباشیم.بااینحالتوزیعوزنافرا

بهطورجزئیدرتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندارمیتواندبه،ییها ابعچگالیچنینمدلت.[6]یکتوزیعغیرنرمالاست،ازمیانگینقد
 عنوانمدلبریدهپنهاندیدهشود.

 قضیه : 

دومتغیرتصادفیهمبستهباتابعچگالیاحتمالزیرباشند:YوZفرضمیکنیم
 

(3)𝑓𝑍,𝑌(𝑧, 𝑦) = √
2

𝜋
 (

𝛼

𝜃𝛼+1
)(
𝑧

𝜃
)
𝛼−1

𝑧𝛼𝑒
−(
1
2)(

𝑧
𝜃)

2𝛼

𝑒
−(
𝑧
𝜃)

𝛼

𝑦   ,𝑥 > 0, 𝛼 > 0, 𝜃 > 0 

𝑌وX=Z  کهبعنوانXتوزیعمتغیرتصادفی ≤ 𝜆, 𝜆 >    معرفیمیشود،نیمنرمالتعمیمیافتهوزنداراست. 0

(3)کهتابعچگالیاحتمالتواممعادلهYوZفرضمیکنیمبرایمتغیرهایتصادفیهمبستهاینشکلاستکهتفسیرمدلبریدهپنهانبه

𝑌زمانیکهZغیرممکن،امامشاهدهYرادارد،مشاهده ≤ 𝜆ممکنباشد.بنابرایننمونهمشاهدهشده،توزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندار
 دارد.
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 تابع نر  خطر  

 بهشکلزیرتعریفمیشودXتابعنرخخطریکمتغیرتصادفی

(4)ℎ𝑋(𝑥) =
𝑓𝑋(𝑥)

1 − 𝐹𝑋(𝑥)
 



.)𝑓که .)𝐹 و( متغیر (𝑆𝑋(𝑥))تابعبقاء(4)هستند.واضحاستکهمخرجمعادلهXبهترتیبتابعچگالیاحتمالوتابعتوزیعتجمعی(

 باتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهبهشکلزیرتعریفمیشودXاست.بنابراینتابعنرخخطریکمتغیرتصادفیXتصادفی

(5)ℎ𝑋(𝑥) =
√2
𝜋
 𝛼𝑥𝛼−1𝑒

−(
1
2)𝑥

2𝛼

(1− 𝑒−𝜆𝑥
𝛼
)

𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝑥𝛼

√2
) − 𝑒𝜆 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝜆 + 𝑥𝛼

√2
)

 



مقادیر متفاوتپارامترهایشکل،میتواندشکلهایمتفاوتیداشتهباشد.لزوماتابعنرخخطرتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربراساس

 بصورتیکنواختنیست.

 گشتاورها 

,WGHN(𝜆فرضکنیم 𝛼, 𝜃)X∼امین-گشتاورغیرمرکزیانXبا

(6)𝐸(𝑋𝑛) = √
2

𝜋
 
2
(
1
2)
(−1+(

𝑛
𝛼)
)
Γ(
𝛼 + 𝑛
2𝛼

)− 2
(
1
2)
(−1+(

𝑛
𝛼)
)
Γ(
𝛼 + 𝑛
2𝛼

) 𝐾𝑈(
𝛼 + 𝑛
2𝛼

,
1
2
,
𝜆2

2
)

1 − 𝑒𝜆 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝜆 + 𝑥𝛼

√2
)

 



.)Γدادهمیشود،که  کومرفوقهندسیمخلوطاست.U،تابع(.)KUبرایتابعگامااستفادهمیشودو(

توزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربااستفادهازاولینچهارگشتاورغیرمرکزیبدستمیآیند.(β2)وکشیدگی (𝛽1√)معیارهایچولگی

بهترتیببوسیله(β2)و (𝛽1√)بهخوبیمعلوماستکه



β2 =
𝑚4 − 4𝑚1𝑚3 + 6𝑚2𝑚1

2 − 3𝑚1
4

(𝑚2 −𝑚1
2)2

 √𝛽1 =
𝑚3 − 3𝑚1𝑚2 + 2𝑚1

3

(𝑚2 − 𝑚1
2)(3/2)

 



 اولینچهارگشتاورغیرمرکزیهستند.  𝑚4و𝑚3 و𝑚2و𝑚1اینجادادهمیشوندکهدرنشان

انتخابشدهپارامترهایشکل بر2و1درجدولαوλمقادیرچولگیوکشیدگیتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربرایبرخیازمقادیر

نمودارهایتوابعچولگیوکشیدگیرابرایفهمبهترمدلبندیتعادلتوزیع3اساساینگشتاورهانشاندادهشدهاست.ماهمچنیندرشکل

واضحاستکهتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندارچولگیوکشیدگی3وشکل2و1التعمیمیافتهوزندارنشاندادیم.ازجدولنیمنرم

بسیاربزرگترند.ایننتایجنشانمیدهدکهتوزیع،αزیادیدارد.همچنینبایدتاکیدشودکهمقادیرچولگیوکشیدگیبرایمقادیرکوچک

 میمیافتهوزنداربهاندازهکافیبرایمدلبندیمجموعهدادههاییکهویژگیهایمتفاوتیدارندمتعادلاست.نیمنرمالتع
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 λوαمقادیر کشیدگی توزیع نیم نرمال تعمیم یافته برای برخی از مقادیر 

2β Λ 

α 0.1 0.5 1 2 5 10 30 

0.1 201398.97 272726 366788 497516 633306 689133 728263 

0.5 9.1539 9.7911 10.5963 11.945 13.6829 14.353 14.7834 

1 3.2657 3.352 3.4628 3.6526 3.8824 3.923 3.8995 

2 2.7429 2.727 2.7131 2.6924 2.6273 2.5516 2.478 

5 3.551 3.4795 3.3997 3.2674 3.0294 2.8847 2.8465 

10 4.2419 4.1463 4.0.384 3.8583 3.5414 3.3632 3.3595 

30 4.9271 4.8116 4.6805 4.4608 4.0772 3.8696 3.8999 



 λوαمقادیر چولگی توزیع نیم نرمال تعمیم یافته برای برخی از مقادیر 

1√β Λ 

α 0.1 0.5 1 2 5 10 30 

0.1 197.0018 226.2009 260.0352 301.9554 340.5978 35.2785 365.217 

0.5 2.0235 2.1176 2.2313 2.4159 2.6529 2.7438 2.8 

1 0.6426 0.6881 0.7424 0.8327 0.9566 0.9968 1.0032 

2 -0.0788 -0.0456 -0.0061 0.0604 0.1554 0.1803 0.1534 

5 -0.6303 -0.6016 -0.5674 -0.5093 -0.4237 -0.4054 -0.4635 

10 -0.8609 -0.8332 -0.8001 -0.7437 -0.6596 -0.643 -0.7151 

30 -1.0364 -1.0092 -0.9767 -0.921 -0.8373 -0.8216 -0.9048 

 برآورد درستنمایی ماکزیمم 

ماکزیمم nx2,…,x1,x  رضمیکنیم درستنمایی برآوردگرهای باشد.مشخصاستکه وزندار یافته تعمیم نرمال نیم توزیع از تصادفی نمونه

هستندکهعملکردتابعدرستنماییمنطقیزیربهبیشینهمقدارخودبرسد:نقاطیθوλ،α پارامترهای

ℓ(𝜆, 𝜃) = −𝑛 log𝐴 + 𝑛 log𝜃 − 𝑛𝛼 log𝜃 + (𝛼 − 1)∑(log𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

)

−
𝑛

2
log (

2

𝜋
) −

1

2
∑(

𝑥𝑖

𝜃
)2𝛼 +∑(log(1 − 𝑒−

𝜆𝑥𝑖
𝜃 ))

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

𝐴کهدرآن = 1 − 𝑒
𝜆2

2  𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝜆

√2
نسبتبهپارامترهایموردنظرومساویقراردادنشانباصفر،معادالتℓپسازمشتقاتجزئیاست. (

 درستنماییلگاریتمیزیررابدستمیآوریم:
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𝛿ℓ

𝛿𝜆
=
−𝑛𝐴

𝐴
+∑

(
𝑥𝑖
𝜃⁄ )𝛼𝑒−𝜆(

𝑥𝑖
𝜃 )

𝛼

1 − 𝑒−𝜆 (
𝑥𝑖
𝜃 )

𝛼 

𝑛

𝑖=1

 

𝛿ℓ

𝛿𝛼
=
−𝑛

𝛼
− 𝑛 log𝜃 +∑(log𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

) −
1

𝜃2𝛼
∑𝑥𝑖

2𝛼 log (
𝑥𝑖

𝜃
)+∑

𝑒−𝜆 (
𝑥𝑖
𝜃 )

𝛼 

𝜆(
𝑥𝑖
𝜃 )

𝛼 log(
𝑥𝑖
𝜃 )

1 − 𝑒−𝜆 (
𝑥𝑖
𝜃 )

𝛼 

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 



 

یدگیو کش یچولگ ی: نمودار ها2شكل 

 

𝛿ℓ

𝛿𝛼
=
−𝑛𝛼

𝜃
+ 𝛼∑

𝑥𝑖(
𝑥𝑖
𝜃
)2𝛼−1

𝜃2
−∑

𝛼𝑒−𝜆(
𝑥𝑖
𝜃
)𝛼𝜆𝑥𝑖(

𝑥𝑖
𝜃
)𝛼−1

(1 − 𝑒−𝜆 (
𝑥𝑖
𝜃 )

𝛼 
)𝜃2

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 کهدرآن

A′ =
𝛿A

𝛿𝜆
= √

2

𝜋
− 𝜆𝑒

(𝜆
2

2
)
𝑒𝑟𝑓𝑐(

𝜆

√2
) 

 کاربردها 

زمجموعهدراینبخشبراینشاندادناجرایمدلبندیتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندار،دادههایآلومینیوم،آلودگیهواوزمانهایانتظارا
نرمالتعمیمیافتهوزندارونیمنرمالدادههایمنبعرادرنظرمیگیریم.مجموعهدادههابااستفادهازتوزیعهاینیمنرمالتعمیمیافته،نیم

تعمیمیافتهاسلشمدلبستهمیشوند.پارامترهایتوزیعمربوطهبااستفادهازروشهایدرستنماییماکزیممتخمینزدهمیشوند.مقیاس
ش می استفاده مربوطه های توزیع برازش اجرای برآورد برای اسمیرنوف کولموگروف آزمون و آکائیک آزموناطالعات کوچکتر مقادیر وند.

برازشبهتررابیانمیکنند.،(p-valueکولموگروفاسمیرنوف)
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 داده آلومینیوم  

کوپنآلومینیومکهدرزاویه101از310گرفتهشدهاست.دادههاشاملطولعمردرچرخههای[8]و [7] ایندادههاازبیرنباموساندرز

آمارههای2فوتیبریدهمیشوند.جدول21000چرخشدرهرثانیهدربیشینهفشارچرخش18موازیباجهتچرخش،بانوساننرخ

درزیرنشاندادهشدهاند. توصیفیدادهها

 آماره های توصیفی داده آلومینیوم : 2جدول 

تعداد میانگین واریانس چولگی کشیدکی

101 1400.91 153134.54 0.14 2.77 


و3جدول اطالعآکائیک مقادیر پارامترها، ماکزیمم برآوردهایدرستنمایی :

 آمارهکولومگروفاسمیرنوفبرایدادهآلومینیوم

    WGHN GHN SGHN 

  λ̂ 3.4831 2.9943 3.4741 

  α̂ 2.375 - 10.2264 

  θ̂ 1510.62 1629.52 1452.5382 

  AIC 1497.57 1501.197 1500.22 

  KS 0.051 0.0692 0.0659 



 

 3شكل 

ستاندارد(،دراینمطالعه،توزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداررابهدادههایآلومینیومبرازشمیدهیم.برآورددرستنماییپارمترها)خطاهایا

ونیمنرمالهاینیمنرمالتعمیمیافته،نیمنرمالتعمیمیافتهوزندار(برایتوزیعp-valueوآمارههایکولموگروفاسمیرنوف)AICمقادیر

آوردهشدهاست.مشخصاستکهتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربرازشبهترینسبتبهدیگرانبراساس3تعمیمیافتهاسلشدرجدول
 مشخصاست.3تولیدمیکند.برتریتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداردرشکلAICاسمیرنوفو-مقادیرآزمونهایکولموگروف
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 آلودگی هوا  داده

استکهدریکدورهازماهمیتاسپتامبر(in ppb = ppm × 1000)دادهآلودگیهواشاملاندازههایروزانهغلظتالیهازندراتمسفر

آمدهاست.دراینجاازتوزیع5درشهرنیویورکایاالتمتحدهآمریکابدستآمدهاست.آمارههایتوصیفیدادهآلودگیهوادرجدول1973

 نیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربرایمدلبندیایندادهاستفادهمیکنیم.



 یفی داده آلودگی هوا : آماره های توص4جدول 

تعداد میانگین واریانس چولگی کشیدکی

116 42.1293 1088.2005 1.2257 4.18 

 

اطالع  5جدول   مقادیر  پارامترها،  ماکزیمم  درستنمایی  برآوردهای   :

 آکائیک و آماره کولومگروف اسمیرنوف برای داده آلودگی هوا

    WGHN GHN SGHN 

  λ̂ 5.5189 1.0266 1.0922 

  α̂ 0.8608 - 5.0029 

  θ̂ 46.3693 53.9877 43.1531 

  AIC 1089.2369 1095.2002 1096.3459 

  KS 0.0891 0.0946 0.0974 



 

 4شكل 

بهوسیلهاجرایبرازشمشخصاستکهتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربرتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهونیمنرمالتعمیم5ازجدول
اسمیرنوفنشانمی-بهترینبرازشرانشانمیدهد.عالوهبرآن،آزمونکولموگروفAICیافتهاسلشبرتریداردزیراکوچکترینمقدار

 همتاییدمیشود.4زیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربردیگرانبرتریدارد.ایننتیجهتوسطشکلدهدتو
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 داده زمان انتظار

تجزیهوتحلیلشدند.آماره[9]مشتریبانک،اولینبارتوسطگیتانیوهمکارانش100زمانهایانتظار)برحسبدقیقه(قبلازارائهخدمت

جدول در توصیفی مقادیر6های استاندارد(، پارامترها)خطاهای ماکزیمم برآوردهایدرستنمایی اند. آزمونAICدادهشده های آماره ،

التعمیمیافتهاسلشدر(برایتوزیعهاینیمنرمالتعمیمیافتهوزندار،نیمنرمالتعمیمیافتهونیمنرمp-valueاسمیرنوف،)-کولموگروف
رادربیندیگرتوزیعهایجایگزینAICدادهشدهاست.مشخصاستکهتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندار،کوچکترینمقدار7جدول

رنوف،توزیعنیمنرمالاسمی-دارد.بنابراینتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداربرتریدارد.ازسویدیگربراساسنتایجآزمونکولموگروف
 تعمیمیافتهاسلشمناسبتراست.



 : آماره های توصیفی داده زمان انتظار6جدول 

تعداد میانگین واریانس چولگی کشیدکی

100 9.877 52.3741 1.4728 5.5403 

 

: برآوردهای درستنمایی ماکزیمم پارامترها، مقادیر اطالع آکائیک و 7جدول  

 کولومگروف اسمیرنوف برای داده  زمان انتظارآماره 

    WGHN GHN SGHN 

  λ̂ 3.3181 1.0918 1.4022 

  α̂ 0.8746 - 2.9001 

  θ̂ 10.2464 12.6494 8.2817 

  AIC 642.5275 648.5951 644.4568 

  KS 0.0563 0.0757 0.0531 

 

 

 

5شكل 
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اسمیرنوفتوزیعهاینیمنرمالتعمیمیافتهوزندارونیمنرمالتعمیمیافتهاسلشکمتراز-کولموگروفبااینوجود،مقادیرآمارههایآزمون

کههیستوگراموچگالیهایبرازشآوردهشدهاست،نشانمیدهدکهتوزیعنیمنرمالتعمیمیافته7مقدارمشابهاست.عالوهبراین،شکل

ند.وزنداربرازشمناسبیراایجادمیک

 نتیجه  

نیمدراینمطالعه،توزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندارکهبسطیازتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهاست،معرفیشد،کهنشانمیدهدتوزیع

نرمالتعمیمیافتهوزنداریکمدلتکمحدودیتیاستومیتواندبهعنوانیکمدلکوتاهشدهپنهاندیدهشود.اینبهخاطراینواقعیت
شبیهاست.خصوصیاتآماریتوزیعنیمنرمالتعمیم،زلینیآتکهروشبرازشتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزنداردراینمطالعهبهرویکرداس

وتابعیافتهوزندارموردبررسیقرارگرفتند.گشتاورها،شاخصچولگیوپراکندگیبهطورصریحفرمولهشدند.عالوهبرآن،تابعتوزیعتجمعی
کاربردیاینمطالعه،دادههایآلودگیهواوزمان.دربخشمحاسبهشدندنرخخطر،محاسبهشدند.برآورددرستنماییماکزیممپارامترها

توزیعنیمونتیجهاینکه.شدندبرخیدیگرازبسطهایتوزیعنیمنرمالمدلبستهوانتظاربااستفادهازتوزیعنیمنرمالتعمیمیافتهوزندار

.دنرمالتعمیمیافتهوزنداربهوسیلهاجرایبرازشبرتوزیعهایرقیببرتریدار


 مراجع

 

[1]  Mahmoudi, Eisa and Lalehzari, Reihaneh and Meshkat, Rahmat Sadat, "A Perturbed Half-normal 

Distribution and Its Applications," vol. 14, no. 2, pp. 219--246, 2018.  

[2]  A. Azzalini, "A class of distributions which includes the normal ones. Scandinavian journal," pp. 171--178, 

1985.  

[3]  Cooray, Kahadawala and Ananda, Malwane MA, "A generalization of the half-normal distribution with 

applications to lifetime data," vol. 37, no. 9, 2008.  

[4]  Olmos, Neveka M and Varela, H{\'e}ctor and Bolfarine, Heleno and G{\'o}mez, H{\'e}ctor W, "An 

extension of the generalized half-normal distribution," vol. 55, no. 4, pp. 967--981, 2014.  

[5]  Ghitany, ME and Alqallaf, F and Al-Mutairi, Dhaifalla K and Husain, HA, "A two-parameter weighted," 

vol. 81, no. 6, pp. 1190--1201, 2011.  

[6]  Gupta, Rameshwar D., and Debasis Kundu, "A new class of weighted exponential distributions," vol. 43, 

pp. 621--634, 2009.  

[7]  B. C. a. G. H. W. a. S. H. S. Arnold, "On multiple constraint skewed models," vol. 43, no. 3, pp. 279--293, 

2009.  

[8]  Arnold, Barry C and Beaver, Robert J, "Hidden truncation models," pp. 23-35, 2000.  

[9]  Birnbaum, Zygmunt W and Saunders, Sam C, "A new family of life distributions," vol. 6, no. 2, pp. 319--

327, 1969.  

[10]  Z. W. a. S. S. C. Birnbaum, "Estimation for a family of life distributions with applications to fatigue," pp. 

328--347, 1969.  

[11]  Ghitany, Mohamed E and Atieh, Barbra and Nadarajah, Saralees, "Lindley distribution and its application," 

vol. 78, no. 4, 2008.  

 

 

 

 

 

 







Page | 431  

 

 

. 
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 های مجاورت متقارن 

 4سهراب کرد رستمی،3امیر حسین رفاهی، 2ابراهیم گنجعلی پور ،1خدیجه نعمتی

 1khadijehnemati64@gmail.comدانشجویدکتریعلومکامپیوتر،دانشگاهآزاداسالمیالهیجان؛

 2ibrahim.ganjali@gmail.comدانشجویدکتریعلومکامپیوتر،دانشگاهآزاداسالمیالهیجان؛

 3ah_refahi@yahoo.comدانشیارعلومریاضی،دانشگاهآزاداسالمیالهیجان؛

 4kordrostami@liau.ac.irاستادعلومریاضی،دانشگاهآزاداسالمیالهیجان؛

 

 

 چكیده

عصبی برمبنایشبکه را مقالهروشی این ماتریسدر برای بردارویژه مرکزیت اندازه محاسبه برای بازگشتی

هایکامتیازاولیهدرنظرایم.بهاینصورتکهدرابتدابرایهمهگرهمجاورتیکگرافمتقارنپیشنهادداده
متیازدهیادامهمیشودوبهصورتزنجیرهگرفتهمی  مجاورتویژهماتریسیابدکهبهبزرگترینبردارایتازمانیا

باشد.هامیهمگراشود.عناصربزرگترینبردارویژهماتریسمجاورتمتناظربااندازهمرکزیتبردارویژهبرایگره

شوند.نتایجهایمرکزیانتخابمیهاییکهاندازهمرکزیتبردارویژهباالتریدارندبهعنوانگرهدرنهایت،گره
می نشان برایحاصلشده کهروشحاضر باالتریدهند کارایی دقتو از بردارویژه مرکزیت اندازه محاسبه

برخورداراست.

 

 کلمات کلیدی 
شبكه عصبی بازگشتی مصنوعی ؛ 

بردارویژه305مرکزیت  ؛   306؛ 

مرکزیت بردارویژه



 مقدمه 

تاثیریکگرهدرشبکهمیباشدکهبامحاسبهبردارویژهماتریسمجاورتقابلحصولاست. مرکزیتبردارویژهمعیاریبرایسنجشمیزان

هامرکزیتبردارویژهرابرایگرافیکهمتناظرباشبکهارتباطی،درموردمرکزیتبردارویژهوکاربردآنصحبتشدهاست.آن[1]درمقاله

ایایبودهاستبدستآوردهمحققانحرفه اندودرپایاندرجهمرکزیتهرگرهکههایمختلفاختصاصدادهنروشبههرگرهوزناند.در

ارتباطیمحققانحرفهگرمیزاناهمیتهرمحققحرفهنشان تیمرکزجیکهنتاافتندیهادرآناند.باشد،رامحاسبهکردهایمیایدرشبکه

برایمتفاوتاستوجهدرتیومرکزیسنتبردارویژهتیمختلفدرمرکزهایوزنبابردارویژه دوروشیاسندهینوچیهاندازهمرکزیت در

.ستینگیریبرابراندازه

مسلما307ًبندیصفحهشدهاست.رتبهبحثبندیصفحه،برایمحاسبهمرکزیتبردارویژهورتبهαهایمرکزیت،درموردروش[2]درمقاله

هایگیریاندازهرینسبتبهسایدارتریمعنامتیازاتدار،جهتیهادرشبکهواستبردارویژهبریمبتنتیمرکزیریگاندازهمدلنیتریعموم

کند.یمدیدرکالسخودتولیتمرکز
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 308بردارویژهشوند:مرکزیتبندیمیدرسهگروهدسته،دارجهتیهاگرافتمجاورسیماترژهیویبربردارهایمبتنتیمرکزهایگیریاندازه

مقاله6]و[3105بندیصفحهورتبه 309Katz[4]مرکزیت،[3] فرضشدهاستکه311یکالگوریتمانتخابویژگیبراساسگراف[7].در

استفادهازکند.دراینروشمسئلهروییکگرافنگاشتشدهاستوسپسبابندیمیهارابراساساندازهمرکزیتبردارویژهرتبهویژگی

هارابههممتصلکردهاست،مدلهاییکهآندهییالوباوزن313شدههایتوزیعازمیانویژگی312هابهصورتجفتجفتارتباطاتویژگی

رتبهباالترانجامMآوریدهد.انتخابویژگینهاییباجمعاختصاصمی314هایکامتیازاهمیتشود.اینروشبههرکدامازویژگیساختهمی

هایمتقارنپیشنهاددراینمقاله،ماروشیرابرمبنایشبکهعصبیبرایمحاسبهاندازهمرکزیتبردارویژهبرایماتریسمجاورتگراف گیرد.می

نظرمیداده اولیهدر اهمیت هرگرهیکدرجه برای هرایم. اهمیت پیشنهادیدرجه ازروش استفاده با و رامحاسبهمیگیریم وگره کنیم

شوند.دراینروش،برایمحاسبهاندازهمرکزیتبردارویژه،هایمرکزیدرگرافتعیینمیهاییکهدرجهاهمیتباالتریدارندبهعنوانگرهگره

ماتریسمجاورتگرافرابدستمی میل𝜃کعددبزرگمثلکهتعدادتکرارهایالگوریتمبهسمتیآوریمچونزمانیبزرگترینبردارویژه

راکند،اندازهمرکزیتبردارویژهماتریسبهبزرگترینبردارویژهماتریسمجاورتهمگراخواهدشدکهعناصراینبرداراندازهاهمیتهرگرهمی

سیماترژهیبرداروتیمحاسبهمرکزیبرایشبکهعصبیتابعانرژ،0درادامهمقالهبهاینشکلسازماندهیشدهاست:دربخش دهند.مینشان

بندیدرموردروشوجمعجهینت،0ایم.دربخشیراارائهکردهوتریکامپیسازهیشبنتایجویمثالعدد،0ایم.دربخشتعریفکردهمتقارن

ایم.پیشنهادیراموردبحثقرارداده

 تابع انرژی شبكه عصبی بازگشتی برای محاسبه مرکزیت بردارویژه ماتریس مجاورت متقارن 

ایهابهیکدیگراست.بهاینصورتکهدرابتدابرهادریکگراف،متناظرباتعیینوابستگیگرهازمنظرتئوریگراف،تشخیصمهمترینگره

ویژهماتریسیابدکهبهبزرگترینبردارایتازمانیامتیازدهیادامهمیشودوبهصورتزنجیرههایکامتیازاولیهدرنظرگرفتهمیهمهگره

میبارویکردویژهماتریسرابدستآوریم.دراینمقاله،الگوریتهمگراشود.پسبرایمحاسبهمرکزیتبردارویژه،بایدبزرگترینبردارAمجاورت

باشد،ارائهکهمتناظربااندازهاهمیتهرگرهازگرافویژگیمتقارنمیAشبکهعصبیبرایمحاسبهبزرگترینبردارویژهماتریسمجاورت

𝜂𝑖کنیمبردارویژهفرضمی دهیم.می ∈ ℝ
𝑛×1 ≠ 𝐴درماتریسمتقارن𝜆𝑖متناظربامقدارویژه0 ∈ ℝ𝑛×𝑛هجبریکهمعادلباشدبهطوری

(𝐴 − 𝜆𝑖𝐼)𝜂𝑖 = 0, (𝑖 = 1,2… , 𝑛)برقرارباشد.ازسویدیگربرایاطمینانازمتعامدبودنبردارهایبدستآمدهقید𝜂𝑖
𝑡𝜂𝑖 = نیز1

𝐴𝜂دانیمرابطهبایدبرآوردهشود.می =
𝜂𝑡𝐴𝜂

𝜂𝑡𝜂
𝜂 = 𝜆𝜂برقراراستکهدرآن𝜆 =

𝜂𝑡𝐴𝜂

𝜂𝑡𝜂
 یافتنمقدارویژهبرایباشد.پسمیAویژه،مقدار

𝐴𝑥 = Λ𝑥باشد.متناظربابدستآوردنمقدارتابعزیرمی 

(1) Ψ(𝜂) =
〈𝐴𝜂, 𝜂〉

〈𝜂, 𝜂〉
=
𝜂𝑇𝐴𝜂

𝜂𝑇𝜂
 

𝐴𝑉تابعانرژیشبکهعصبیبرایمسئله = Λ𝑉:رابهفرمزیرتعریفخواهیمکرد 

(2) 𝐸(𝜂𝑖, 𝜆𝑖) =
1

2
𝛽𝜂𝑡𝐴𝜂 +

1

2
(𝐴𝜂 − 𝜆𝜂)𝑡(𝐴𝜂 − 𝜆𝜂) +

1

2
𝑤(𝜂𝑡𝜂 − 1)𝑡(𝜂𝑡𝜂 − 1) 

(3) 𝐸(𝜂𝑖, 𝜆𝑖) =
1

2
𝛽𝜂𝑡𝐴𝜂 +

1

2
∑(∑𝑎𝑘𝑗𝜂𝑗 − 𝜆𝜂𝑘

𝑛

𝑗=1

)

2
𝑛

𝑘=1

+
1

2
𝑤(∑𝜂𝑘

2 − 1

𝑛

𝑘=1

)

2
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𝜔𝑘کنیمفرضمی = ∑ 𝑎𝑘𝑗𝜂𝑗 − 𝜆𝜂𝑘
𝑛
𝑗=1ایمودرنهایتباشدونیزبرایکمینهسازیتابعانرژیفوقازگرادیانکاهشیاستفادهکرده

ایم.سیستممعادلهدینامیکیزیررابدستآورده

(4) 𝑑𝜆

𝑑𝑡
= 𝜇∑𝜔𝑘𝜂𝑘

𝑛

𝑘=1

 , 𝜆(0) = 𝜆(0)  

(5) 
𝑑𝜂𝑗

𝑑𝑡
= 𝜇 [𝛽∑𝑎𝑗𝑘𝜂𝑘

𝑛

𝑘=1

+∑𝜔𝑘𝜂𝑘𝑗

𝑛

𝑘=1

− 𝜆𝜔𝑗 +𝑤𝜂𝑗 (∑𝜂𝑘
2 − 1

𝑛

𝑘=1

)] , 𝜂𝑗(0) ≠ 0 

𝛽درروابطفوق > 𝑤 و0 > 𝜇پارامترهایجریمهو0 >  نرخیادگیریهستند.0

 سازی کامپیوتری  مثال عددی و شبیه

الگوریتمپیشنهادیرا.میاکردهیسازادهیپندوزیتحتوستمیسکییوروMatlab R2014aمقالهرابانرمافزارنیدرایشنهادیروشپ

ایم.ارائهداده10جدولایمونتایجحاصلازاجرارادرقالباجراکرده [8] هایمتقارنموجوددرلینکتعدادیازماتریسبرای

  [8]های متقارن در لینک:نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی برای ماتریس10جدول 

 
Name of 

Matrix
Type of 

matrix 

Order of 

matrix 

Nonzero of 

element 
𝜇 W 𝛽 iteration error 

Time 

second 

1 bcspwr01 symmetric 39 131 0.2 0.8 0.5 100 0.0910 0.630 

2 Chesapeake symmetric 39 340 0.2 0.8 0.5 100 0.0924 0.683 

3 ash85 symmetric 85 523 0.2 0.8 0.5 100 0.1635 0.706 

4 dwt_66 symmetric 66 320 0.2 0.8 0.5 100 0.1970 0.734 

5 dwt_59 symmetric 59 267 0.2 0.8 0.5 100 0.1977 0.770 



 هایزیرنمایشدادهشدهاست.نمودارهایخطاونمودارمرکزیتبردارویژهبرایهرپنجماتریسفرضشدهدرشکل

 

 

نمایش  :  18شكل  

 dwt_59 ماتریس 

 

نمایش  :  19شكل  

 dwt_66ماتریس 

 

نمایش  :  20شكل  

 ash85 ماتریس 

 

نمایش  :  21شكل  

 Chesapeakeماتریس 

 

نمایش  22شكل    :

 bcspwr01ماتریس 

 

 

 ash85: نمایش گراف ماتریس 23شكل 

 

بردارویژه 24شكل   مرکزیت  نمودار   :

 ash85ماتریس 

 

 ash85 ماتریسخطای : نمودار 25شكل 

 







Page | 434  

 

 

 

نمایش  26شكل   ماتریس:   گراف 

dwt_66 

 

نمودار  27شكل   بردارویژه :  مرکزیت 

 dwt_66 ماتریس

 

ماتریس28شكل   خطای  نمودار   : 

dwt_66 

 

 

نمایش  29شكل   ماتریس:   گراف 

bcspwr01 

 

بردارویژه 30شكل   مرکزیت  نمودار   :

 bcspwr01 ماتریس

 

ماتریس:  31شكل   خطای   نمودار 

bcspwr01 

 

 

ماتریس  32شكل   گراف  نمایش   :
Chesapeake 

 

بردارویژه 33شكل   مرکزیت  نمودار   :

 chesapeake ماتریس

 

ماتریس34شكل   خطای  نمودار   : 

chesapeake 

 

 

ماتریس  35شكل   گراف  نمایش   :

dwt_59 

  

بردارویژه 36شكل   مرکزیت  نمودار   :

 dwt_59 ماتریس

 

نمودار  37شكل   ماتریس    خطای : 

dwt_59 

هایمتناظرباایننقاطمرکزیتبیشتریهستندپسگرهدرنمودارهایمرکزیتبردارویژهفوقنقاطیکهباالترینارتفاعرادارنددارایامتیاز

شود.شوند.درنمودارهایخطاهمهمگرایینموداربهسمتصفرمشاهدهمیانتخابمیمرکزیهایدرگرافبهعنوانگره
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 گیری نتیجه

شبکهعصبیارائهشدهاست.اینروشبزرگترینهایمتقارنبااستفادهازدراینمقالهروشیبرایمحاسبهمرکزیتبردارویژهبرایماتریس

کند.الگوریتمارائهشدهرابرایباشدرامحاسبهمیبردارویژهماتریسمجاورتگرافراکهمتناظربامیزانمرکزیتهرگرهازگرافمذکورمی

متقارنموجوددرلینکتعدادیازماتریس اولیهدرقالبیکبرداردرنظرگرفتهبرایهرگرهیکدرجهاهمیایم.آزموده[8]های ایموبات

هایمرکزیدرگرافهایبادرجهاهمیتباالترهمانگرهایمبطوریکهگرهاستفادهازروشپیشنهادیدرجهاهمیتهرگرهرامحاسبهکرده

استکهبهوسیلهشبکهسمجاورتمتقارنبودههایگرافمتناظربایکماتریهدفمادراینمقالهیافتناندازهمرکزیتگره خواهندبود.

نتایجبدستآمدهازاجرا،کاهشمدلشدهاست.ساختاردینامیکیانعطافپذیروتواناییاجرایمحاسباتموازیحجیم،عصبیبازگشتیبا

دهند.هایمجاورتفرضشدهرانشانمیمقدارخطاوافزایشدقتدرمحاسبهاندازهمرکزیتبردارویژهبرایماتریس
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 های تصویربرداری عصبیمدل طولی در ارتباطات عملكردی داده

 2حمید علوی مجد، 1زادهکیوان اولی

 k1.olazadeh@gmail.com؛دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،زادهکیواناولی1

 alavimajd@gmail.com؛دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،حمیدعلویمجد2

 

 چكیده

کنند.درحالحاضر،آوریمیرابهصورتطولیجمعfMRIهایبسیاریازمطالعاتتصویربرداریعصبی،داده
اند،وجودندارد.دراینآوریشدهکهبهصورتطولیجمعfMRIهایدردادهFCبرایآنالیزچارچوبمشخصی

شود.برایهرفردوابستگیذاتیهایواریانسمعرفیمیبااستفادهازروشمولفهFCمطالعهیکمدلطولیجدید
شود.همچنینبااستفادهبااستفادهازیکروشغیرپارامتریکمحاسبهمیfMRIهایسریزمانیخوکار،درداده

هایواریانسدرونفردیبرآوردخواهدشد.دراینروش،ازروشحداقلمربعاتتعمیمیافته،روندطولیومولفه
زمونجایشگتیازآ.شودمحاسبهمیfMRIهایوابستگیدرونفردیطیچندینمشاهدهوارتباطخودکاردرداده

رادرطولزمانFCهایمعتبرحاصلشود.درواقعآزمونجایشگتیتغییراتشبکهاستفادهشدهاستتااستنباط
مدلبررویداده کنترلمحاسبهخواهدکرد.این گروهقابلمقایسهاز هایطولیمیانگروهیازبیمارانویک

fMRIایمرتهیهشدهاستبرازشدادهشد.نتایجحاصلازبرازشمدل،کهازمرکزتصویربرداریعصبیبیماریآلز
راستنشانداد.PCCچپوHCرامیانگروهبیماروگروهکنترلدردوناحیهFCتفاوت



 

کلیدی ارتباط    کلمات  شبكه 

تصویربرداری تشدید    -عملكردی 

عملكردی  مدل    -مغناطیسی 

کواریانس   –همبستگی    -طولی

کواریانس درون نقطه   - بین فردی 

زمانی 



 مقدمه 

هایهمراه،هوشمصنوعیکاربردهایزیادیدرصنعتوپزشکیداردوروزبهروزدرحالگسترشاست.درحالحاضرکامپیوترها،تلفن

کنند.الزمهپیشرفتدرهوشهایپزشکیوعلمپزشکیازهوشمصنوعیاستفادهمیهاودستگاههایاتوماتیکبدونراننده،کارخانهماشین

مصنوعی،شناختدربارهنحوهعملکردمغزانساناست.برایاینکهبتوانبهشناختمناسبیازنحوهعملکردمغزانساندستیافت،محققاناز

استفادهمیهروش هایتصویربرداریمغزیایهستندکهبهکنند.دانشمندانعلوماعصاببهدنبالاستفادهازتکنیکایتصویربرداریمغزی

توانندتصاویریازمغزراارائهدهندکهتاهایتصویربرداری،میهایبزرگمغزراثبتکنند.درحالحاضرتکنیکدهدتاشبکههااجازهمیآن

توانبههایمختلفیبرایتصویربرداریمغزوجوددارد.بهعنوانمثالمیروش.(1)دیبتواننحوهعملکردمغزراموردارزیابیقراردادحدو

هابهشکلخاصیتصاویریراازمغزاشارهکرد.هرکدامازاینروشfMRI319و315DTI،316EEG،317PET،MRI318هایتصویربرداریروش

هایآماریمختلفیبرایتحلیلوآنالیزهایاخیرروششود.درسالثبتخواهندکرد.برایتحلیلوآنالیزاینتصاویرازعلمآماراستفادهمی

.(5-2)هایتصویربرداریارائهشدهاستهایتولیدشدهازاینروشداده

fMRIهایاخیرموردتوجهمحققانعلوماعصابقرارگرفتهاست.روشتصویربرداریداریمغزیاستکهدرسالهایتصویربریکیازروش

fMRIیا2توانددرعرضبهدلیلداشتنرزولیشنمکانیباال،تواناییتصویرسازیازساختارهایعمیقمغزرادارد.یکتصویرکاملازمغزمی

اینعملکرد..(2)وفازعملکردخاصیخواهدبود320بینفازاستراحتBOLDیبرمقایسهآماریپاسخمبتنfMRIثانیهبدستآید.تصویر3

...باشد.مغزتحتتاثیرآنعملکردخاصخاصمی مانندشنیدنموسیقی،تابشنوربهچشمافراد،حرکتدستیاپاو تواندعواملخارجی،

ایازمغزافزایشخواهدیافت.بنابراینیکسریازنواحیدرمغزدرمقایسهبانواحییدرنواحیواکنشنشاندادهوسطحاکسیژنمصرف

 
315 Diffusion Tensor Imaging 
316 Electro Encephalography 
317 Positron Emission Tomography 
318 Magnetic Resonance Imaging 
319 Functional Magnetic Resonance Imaging 
320 Resting state 

T
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9
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رگ در اکسیژن سطح اختالف این و داشته بیشتر اکسیژن سطح سیگنال،دیگر، این به شد،که خواهد سیگنالی ثبت باعث BOLD321ها

صرفاارتباطبیندوFCهستند.EC323وBOLD،322FCهایآنالیزشبکهمغزبااستفادهازسیگنالترینروش.دونوعازرایج(6)گویندمی

عالوهبرمشخصکردنارتباطبینECدهدولیجهتاینارتباطرامشخصنخواهدکرد.ازمغزرانشانمی324موردعالقهواکسلیادوناحیه

.(7)،جهتاینارتباطرانیزمشخصخواهدکردROIدوناحیهویادو

fMRIشود.اسکنربارهاودهدکهفرددراسکنرقرارگرفتهوهیچمحرکیرویفرداعمالنمیدرحالتاستراحتتصویریازمغزراارائهمی

BOLDکندویکسریزمانیازتصاویرمغزراایجادخواهدکرد.باگرفتنسیگنالرادرصدهامحلدرمغزضبطمیBOLDهایبارهاسیگنال

هاییازمغزبپردازندکهتحتتاثیریکمحرکدرقسمتFCشودکهبهبررسیشبکهازمغزدرحالتاستراحت،فرصتیبرایمحققانفراهممی

اندازهگیری326بیننواحیمختلفمغزکهازطریقهمبستگیمتقابلBOLDدرسیگنال325وابستگیزمانیرابهعنوانFCخاصنیستند.

تواندبهبهبوددرکفرایندهایعصبیپایهوپیشرفتدریکبیماریخاصمیFC.شناساییاختالفگروهیدر(8)کنیمشودتعریفمیمی

هاییباشد،کهبرایتشخیصزودهنگامودرمانتواندنشانههایگروهیمشاهدهشده)بینگروهسالموبیمار(بهطوربالقوهمیکمککند.تفاوت

است.بهعنوانمثالمحققانFC.مطالعاتگذشتهنشاندادهاستکهابزارمناسببرایمشاهدهاینتفاوت(9)استفادهشود327اختالالتعصبی

برندمتفاوتاست.حتیدرمیانافرادیکهازنظرشناختیرنجمی328رمیانافرادسالموکسانیکهازبیماریآلزایمFCاندکهگذشتهنشانداده

وهمکارانیک2017Fiecasدرسال .(10)دهددرمناطقمختلفمغزینشانمی330یاثراتسنرابهصورتناهمگنFCهستند،329نرمال

اینمطالعهبرایمعرفیکردند.امااینمدلبراییکمطالعهمقطعیطراحیشدهاست.FCمدلرابرایانجامآزمونفرضاختالفدرشبکه

331هایآنالیزطولیهایدیگرنیزروشبرایمدل.(11)استها،روشیرابرایمحاسبهاینوابستگیارائهنکردههرگونهوابستگیطولیدرداده

مناسبنیستند.FCهایطولیسازیشبکههابرایمدلهاوجودداردامااینروشداده

 های تصویربرداری عصبیمدل طولی در ارتباط عملكردی داده 

واریانسکردند.درابتدابرایهرفردوابستگی،بااستفادهازروشمولفهFCیکمدلطولی2018کاراندرسالوهمBrianدرادامه های

برآورد333GLSبااستفادهازیکروشغیرپارامتریکحسابکردند.سپسبااستفادهازروشfMRIهایسریزمانیرادرداده332ذاتیخودکار

اثرپایهایشبکهارتباطعملکردیمولفه بنابرایندراینروشسعی  اند.وهمچنینروندطولیرابدستآورده334هایواریانسدرونفردیو

طیچندینمشاهدهبررسیشود.درواقعیکمتغیرکهبهعلتوجودافرادمختلفدرمطالعهاستبررسی335شودوابستگیدرونفردیمی

ایشبکهارتباطعملکردیبدستهادراثرپایههایمعتبریدرموردتفاوتگروهشودتااستنباطازروشآزمونجایگشتیاستفادهمی ود.شمی

ازکنترلمحاسبهخواهدFCآید.روشآزمونجایگشتیتغییرات درطولزمانرابینمجموعهایازبیمارانویکمجموعهقابلمقایسه

 کارکنیم.2018درسالوهمکاران،Brianخواهیمبراساسوچارچوبمدلطولیمعرفیشدهتوسطدراینپژوهشمی .(12)کرد

 
321 Blood Oxygen Level Dependent 
322 Functional connectivity 
323 Effective connectivity 
324 Region of interest 
325 Temporal dependence 
326 Cross correlations 
327 Neurological disorders 
328 Alzheimer's disease (AD) 

329 Cognitively normal 

330 Heterogeneous 
331 Longitudinal analysis 
332 Autocorrelation inherent 
333 Generalized least squares 
334 Baseline FC strength 

335 Within subject dependence 
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 در دو گروه بیمار و سالم: FCبررسی مطالعات تفاوت  

Wangنشاندادندکهدرمراحلمختلفبیماریآلزایمر،2007وهمکاراندرسالFCدرگروهسالموبیمارمتفاوتخواهدبودوارتباطات

،حتیتاثیر2012وهمکاراندرمطالعهدیگریدرسال Wang.(13,14)عملکردیدرگروهبیمارنسبتبهگروهسالمکاهشداشتهاست

وHafkemeijer مچنین.ه(15)بینگروهبیماروسالمموردارزیابیقراردادندFCسابقهخانوادگیدرداشتنبیمارآلزایمررارویالگوهای

درمیانافرادسالمولیمسن،وکسانیکهبیماریآلزایمروزوالعقلدارندمتفاوتخواهدFCنشاندادندکهالگوهای2012همکاراندرسال

وLi،2016درسال .(17)دنشاندادنADو336MCIنسبتبهCNرادربیمارانFC،کاهش2013وهمکاراندرسال Xiang.(16)بود

.(18)ندپیشرفتکردهبودند،نشاندادMCIماهبهحالت24کهدرطیCNرابرایبیمارانFCهمکارانکاهش

 :بررسی مطالعات طولی

اند.بنابرایناستفادهازیکمدلطولیاندامافقطیکنقطهزمانیدرنظرگرفتهاستفادهکردهمقطعیهایمطالعاتیکهاشارهشد،اگرچهازمدل

،موردنیازاستتابتواننتایجقبلیراگسترشداد.بنابراینبهمروریبرمنابعیخواهیمایوروندیرانشاندهدهایپایهجامعکهتفاوت

گیریوابستگیمیاندومشاهدهدریکفردمدلیرابرایاندازه2004درسالLaridاند.آوریکردهجمعهارابهصورتطولیپرداختکهداده

وهمکاراندرسالGertheiss.(19)ادغامنشدهاندfMRI FCهایهایطولیمعرفیکرد.امااینروشهنوزبامدلخاص،برایآنالیزداده

ماهیتبرایمدلDTIهایازداده2013 استفادهکردند.چون پیامدهایسالمتی متفاوتاست،پسکاربردfMRIوDTIهایدادهسازی

ولیتکمتغیرهیکمدلط2014وهمکاراننیزدرسالGuillaume.(20)غیرممکناستfMRIهایمستقیمروشارائهشدهبرایداده

امااینروشارتباطخودکاردردادهرابرایداده وFin.(21)گرفتهایسریزمانیرادرنظرنمیهایتصویربرداریعصبیپیشنهاددادند

هایهستندکهمستلزمایناستکهاسکنfMRIدارایاثراتمتمایزمغزیدرتصاویرCNنشاندادندکهبیماران2016همکاراندرسال

وابستگیزمانیبهنمایشگذاشتهشود بهوسیلهFCوراثتپذیریرادر2017وهمکاراندرسالGe.(22)جداگانهازهرفردبهصورت

.(23)هایطولینشاندادنددردادهfMRIتصاویر

Staffaroniتباطات،ار2018وهمکاراندرسالDMN337رادربیماراندارایآلزایمربهصورتطولیموردتجزیهوتحلیلقراردادند.این

ها،.باتوجهبهاینیافته(24)مطالعهازتواناییتکیشبکهاستفادهکردهاستدرحالیکهمیتوانستارتباطاتجفتیرانیزباهممقایسهکند

هایآنکهدادهfMRI FCایبرایوجوددارداماهیچچارچوبمدلسازیمقطعیfMRI FCهایتصویربرداریطولیوهاییبرایدادهروش

 آوریشدهباشدوجودندارد.بهصورتطولیجمع

 روش کار 

ازکیدیفرضکن یزمانیسرکیاست.ازیموردنFCشبکهزیآنالیباشدکهبراییهاROIتعدادPدی.فرضکنمیشخصدارNکوهورت

fMRI،p-بهطولرهیمتغTپردازششدهازهرریازتصاوNدی.فرضکنمیکنیمیآورجمع338زمانینقطهنفردرهرiوjافرادوبیبهترت

𝐽درکوهورتهایزمانینقطهاماست.تعدادکلiازفرددینشاندهندهبازد𝐽𝑖باشند.نقطهزمانی = ∑ 𝐽𝑖
𝑁
𝑖=1دیاست.فرضکن𝑦𝑖دهندهنشان

𝑄کهیباشدبهطور𝑄𝐽𝑖امدرطولiفردینمونهبرایبردارهمبستگ =
𝑃(𝑃−1)

𝑃
 هاباشد.ROIدهندهتعدادجفتنشان

𝑦1𝑖 دهندهنشانQونقطهزمانیاولدریهمبستگ𝑦2𝑖 دهندهنشانQتابیترتنیدوموبههمنقطهزمانیدریهمبستگ𝐽𝑖 نقطهنیام

یشدهاست.مدلطوللیتشک 𝑄𝐽همبهطولیرو 𝑦𝑖بردارعددNدهندهبردارپاسخکاملاست،ازانباشتهشدنکهنشانyباشد.بردارزمانی

عضواست.Qیمدلدارانیایاست.هرکدامازپارامترها𝛽1یوروندطول 𝛽0یاهیبااثرپایمدلخطکیFCیبراپژوهشنیارائهشدهدرا

 𝜐𝑖𝑗⨂1𝑄 بردارجدابهوجودآمدهاستکهبهصورت 𝐽𝑖ازانباشتهشدن 𝜐𝑖.بردارشودیمشخصم 𝜐𝑖𝑗 لهیامبهوسiامازفردjنقطهزمانی

ازانباشتهυبیترتنهمیبه.است339کرونکرضربدهندهنشان⨂استوQبهطول1بردارازاعدادکی 1𝑄کهیبهطورت،اماسiفردیبرا

 
336 Mild cognitively impaired 
337 Default mode network 
338Visit 
339Kronecker product 
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سنایوهیزمانپا،نقاطزمانیتعدادتواند،یم𝜐𝑖𝑗،هاوسواالتپژوهشدادهتیساختهشدهاست.باتوجهبهماه 𝜐𝑖یبردارجداNشدن

 است:ریبهصورتزیبانشاندادنعالمتضرببهصورت*،مدلخطسپسباشد.ماریب

𝑦 = 1𝑗⨂𝛽0 + υ ∗ (1𝑗⨂𝛽1) + 휀  (1) 

که:یطوربه

𝑣𝑎𝑟(휀) = Σ +Ψ 

یشدهاستکههرکدامدارامیتقسΨوΣبهدومولفهانسیواریمولفهخطاست.خطاانسیساختاروار،یطولیمدلخطنیدرایدیکلعنصر

یانسیکوارانسیوارΨ.کندیرامحاسبهمfMRIیزمانیخودکاردرسریوهمبستگنقطهزمانیهریداخلانسیوارΣهستند.QJ×QJابعاد

یساختارقطریداراΣاسترامحاسبهخواهدکرد.یازطرحطولیکهناشیفرددرونانسیکوارنیافراداست.همچنیگونازناهمیکهناش

محاسبهROIجفتQهریامبراiامدرفردjدیبازدیرابرانقطهزمانیدرونهرانسی،وارQ×Q ،Σ𝑖𝑗کههربلوکیاستبهطور340یبلوک

𝑄𝐽𝑖استبایبلوکیرساختارقطیدارازینΨ.کندیم × 𝑄𝐽𝑖هرشرکتکنندهیبراiفقطدرابعادباهمتفاوتدارندویقطریهابلوکنی.ا

رابهدوΨ𝑑𝑖𝑔باشد.ΨدلخواهازیبلوکقطرکیΨ𝑑𝑖𝑔دیدارند.فرضکنیهرفردبستگدیوبهتعدادبازدشوند،یقائلنمیافرادتفاوتانیم

هاینقطهدرونراتییقسمتتغنیقراردارد.اΨ𝑑𝑖𝑔قطریاستکهروQ×QبلوککیΨ0کرد.میخواهیبندمیتقسΨ1وΨ0مولفه

دهدیملیراتشکΨ𝑑𝑖𝑔یقطراصلریاستکهعناصرغQ×QیساختاربلوککیΨ1.کندیرامدلمشودیمحاسبهنمΣکهتوسطزمانی

بابردارپاسخیمدلخطکیرابهصورت1.مدلشودیمیناشیکهازمدلطولدهدینشانمنقاطزمانیرادرطولیدرونفردراتییوتغ

استانداردیمدلخطکیبهصورتتواندیمدلمنی.امیالزمراانجامدهیهاپارامترهارابرآوردکردهواستنباطدهدینوشتکهاجازهممیخواه

𝑋𝑖𝑗دیفرضکننوشتهشود.Xطرحسیباماتر = [1 𝜐𝑖𝑗 ]⨂𝐼𝑄کهیباشد.بهطور𝐼𝑄یهمانسیماترکی𝑄 × 𝑄.است𝐽𝑖تا𝑋𝑖𝑗را

رابهβداد.اگرمیخواهلیراتشکXهمانباشتهکردهویرارو𝑋𝑖تاNصورتنیداد.بههممیخواهلیراتشک𝑋𝑖همانباشتهکردهویرو

تواندیم1رابدهند،معادله𝛽1لیعنصردومتشکQو𝛽0لیتشکلعنصراوQکهیبهطورم،یریدرنظربگ2𝑄برداربهطولکیعنوان

صورت:  به

𝑦 = 𝑋𝛽 + 휀 

فرداست.کییطرحازمدلبراکینشاندهندهزیرشود.شکلنوشته



 
340Block diagonal 
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 برآورد کواریانس درون هر بازدید

ضرا برآوردکردن برایهمبستگبیبا وارROIهمهجفتینمونه، و تمام مانسیوکوارانسیهادر فرضکنمیکنیمرتبطبهآنهاشروع دی.

(𝑤1𝑡 , … ,𝑤1𝑡)
باشد،نقطهزمانیکیدرROIعددPیبراBOLDشدهپردازششیپگنالیازسیزمانیهایسر،𝑡𝜖{1,2,…𝑇}هریبرا′

:میدارROIنیامqونیامpیبرانیاست.بنابراROIنیامPدر341ینقطهزماننیامtهدهندنشان𝑤𝑝𝑡نیبنابرا

𝑟𝑝𝑞 =∑(𝑤𝑝𝑡 −𝑤𝑝̅̅ ̅̅ )(𝑤𝑞𝑡 −𝑤𝑞̅̅ ̅̅ )/√∑(𝑤𝑝𝑡 −𝑤𝑝̅̅ ̅̅ )
2∑(𝑤𝑞𝑡 −𝑤𝑞̅̅ ̅̅ )

2

𝑇

𝑡=1

𝑇

𝑡=1

𝑇

𝑡=1

 

دهیم.هرزمانیکهحالدرموردچگونگیبرآوردواریانس)خطایاستاندارد(همبستگینمونهوتغییراتمیانجفتهمبستگینمونهتوضیحمی

دهند.برایاینمنظور،روشتوضیحدادهشدهتوسطایازخودهمبستگیرانشانمید،درجههابدستآینایازدادههاینمونههمبستگی

Roy(1989)وMelard(1991).ابتدا(25,26)رادنبالخواهیمکرد𝛾𝑝�̂�(𝑢)کنیم:رابهصورتزیرتعریفمی

𝛾𝑝�̂�(𝑢) = ∑(𝑤𝑝𝑡 −𝑤𝑝̅̅ ̅̅ )(𝑤𝑞,𝑡+𝑢 − 𝑤𝑞̅̅ ̅̅ )

𝑇−𝑢

𝑡=1

/𝑇 

.)ℎسپسفرضکنید باشد.خواهیمداشت:𝑏(𝑇)پنجرهبارتلتاصالحشدهباپهنایباند(

Θ̂(𝑝, 𝑞, 𝑝′ , 𝑞′) = ∑ ℎ2(𝑢)𝛾𝑝�̂�(𝑢)𝛾𝑝′𝑞′̂(𝑢)

𝑇−1

𝑢=−𝑇+1

 

فرضخواهیمکردکه:𝛾وΘ̂بااستفادهاز

Δ̂(𝑝, 𝑞, 𝑝′, 𝑞′) = Θ̂(𝑝, 𝑞, 𝑝′, 𝑞′)/√𝛾𝑝�̂�(0)𝛾𝑞�̂�(0)𝛾𝑝′𝑝′̂(0)𝛾𝑞′𝑞′̂(0) 

توانبرآوردواریانسکواریانسرابااستفادهازفرمولزیربدستآورد:درنهایتمی

𝑐𝑜�̂�(𝑟𝑝𝑞 , 𝑟𝑝′𝑞′) = [0.5𝑟𝑝𝑞 , 𝑟𝑝′𝑞′{Δ̂(𝑝, 𝑝
′, 𝑝, 𝑝′) + Δ̂(𝑝, 𝑞′,𝑝, 𝑞′) + Δ̂(𝑞, 𝑝′, 𝑞, 𝑝′) + Δ̂(𝑞, 𝑞′, 𝑞, 𝑞′)}

− 𝑟𝑝𝑞{Δ̂(𝑝, 𝑝
′, 𝑝, 𝑞′) + Δ̂(𝑞, 𝑝′, 𝑞, 𝑞′)} − 𝑟𝑝′𝑞′{Δ̂(𝑞, 𝑝

′ , 𝑝, 𝑝′) + Δ̂(𝑞, 𝑞′, 𝑝, 𝑞′)}

+ Δ̂(𝑝, 𝑝′, 𝑞, 𝑞′) + Δ̂(𝑞, 𝑝′ , 𝑝, 𝑞′)]/𝑇                                                                     (2) 



𝑝اگر = 𝑝′و𝑞 = 𝑞′بینباشد،اینعبارتواریانسهمبستگینمونهرا𝑝امینو𝑞امینسریزمانیROIدهد.نشانمی

عبارت همه(2)از استفادهمیΣ𝑖𝑗برایجمعکردن بلوک هر برآوردهای بتوان تا بدستآورد.Σ𝑖�̂�کنیم بزرگRoy(1989)را واریانس

برآوردیاستوار(2)اندادکهمعادلهنشMelard(1991)زمانیخودهمبستهبدستآورد.همچنینایدوضریبهمبستگیرادرسرینمونه

دهد.ایرانشانمیازواریانسبزرگنمونه

:𝜷و𝚿برآورد کواریانس بین فردی  

رابدستآوریم.برایبرآورد𝛽وهمچنینبرآوردضرایبرگرسیونی  ΨخواهیمبرآوردکواریانسبینفردییعنیمیGLSبااستفادهازروش

معرفیLarid(2004)الزماست(.ازبرآوردگرهایسازگاریکهΣ𝑖�̂�اینمقادیرالزماستقبالکواریانسدرونبازدیدهابرآوردشدهباشد)یعنی

 
341Time point 
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گیریم.درنظرمیΨابرایر342میتواندرنظرگرفت.ساختاربلوکیتقارنمرکبΨکنیم.ساختارهایمختلفیبرایکردهاستاستفادهمی

وغیرقطرΨ0توانگفترویقطراصلیدهند.پسمیراتشکیلمیΨ1وعناصرغیرقطراصلیΨ0بنابراینتمامعناصررویقطراصلی

Ψتوانبرایشودفضایپارامتراندازهمناسبیداشتهباشد.ساختارهایدیگریرانیزمیگیرد.ساختارتقارنمرکبباعثمیقرارمیΨ1اصلی

OLS،�̂�انتخابکرد.ازبرآوردΨتوانبرایدرنظرگرفت،بهعنوانمثالساختاراتورگرسیوباحداقلاصالحرانیزمی = (𝑋 ′𝑋)−1𝑋 ′𝑦

کنیم.استفادهمی𝛽ینمقداراولیهمناسببرایبرایتعی

رسانیخواهیمکرد.اینبرآوردهاشبیهبهبرآورهایواریانستجربیهستند.روزهایبرآوردگشتاوریبهرابهوسیلهروشΨسپسدومولفه

قبالبرآوردشدهباشد.درΣ𝑖�̂�شودالزماستمیبایدمجموعتواندومخطارادرهرنقطهزمانیمحاسبهکنیم.مجدداتاکیدΨ0برایبرآورد

هاراباهمجمعکردهوماتریسکواریانسکنیم.سپستماماینعبارتمیΣ𝑖�̂�مرحلهبعدمجموعتواندومخطایهرنقطهزمانیرامنهای

جربیازباقیماندهواریانساستکهپسازمحاسبههایزمانیتقسیمخواهیمکرد.اینبرآوردگریکبرآوردگرتباقیماندهرابرتعدادکلنقطه

راازΣ𝑖�̂�عملکردهبااینتفاوتکهΨ0نیزمانندΨ1دهد.برایبرآورد،یکمیانگینازتمامنقاطزمانیوافرادبهمامیΣ𝑖𝑗تمامعبارات

برآوردتجربیΨ1شود.برابرصفرمیΣالشدهاست،اشغΨ1کنیم،زیرابرایعناصرغیراصلیکهتوسطمجموعتواندومخطاهاکمنمی

بهصورتزیراست:Ψ1وΨ0هایبدستآمدهبرایمیانگینکواریانسمیاندونقطهزمانی،ازیکشرکتکنندهاست.فرمول

Ψ0̂ =
1

∑ 𝐽𝑖
𝑁
𝑁

{∑∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗�̂�)(𝑦𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗�̂�)
′
−

𝐽𝑖

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

Σ𝑖�̂�}                  (3) 

Ψ̂1 =
1

∑
𝐽𝑖(𝐽𝑖 − 1)

2
𝑁
𝑖=1

∑∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗�̂�)(𝑦𝑖𝑘 − 𝑋𝑖𝑘�̂�)
′

𝑗≠𝑘

𝑁

𝑖=1

               (4) 

گیریم.بهعنوانمثالبرایتعیینیکساختارقطری،همهدرنظرمیΣ𝑖𝑗وΨ1وΨ0ساختارهایمختلفیبرای343برایافزایشکاراییمدل

صفرتبدیلخواهیمکرد،یابرایتعیینیکساختارتقارنمرکب،همهعناصررویقطراصلیرابهمیانگینعناصرعناصرغیرقطراصلیرابه

.تغییرساختارهایمختلفبرای(Larrid 2004)دهیمکنیموبرایعناصرخارجازقطراصلینیزاینکارراانجاممیرویقطراصلیتبدیلمی

Ψ0وΨ1وΣ𝑖𝑗هایدهدفرضیاتانعطافپذیرتربرایواریانسدرنظرگرفت.اینفرضیاتدراغلبمدلزهمیبهمدلاجاGLSرود.بهکارمی

استانداردبرایبهروزرسانیبرآوردGLSحاصلشدهاست،اینکمیتوانازفرمول(4)و(3)کهازمعادلهΨبااستفادهازبرآوردبدستآمده

�̂�ضرایبرگرسیونیبهصورت = {𝑋′(Σ̂ + Ψ̂)
−1
𝑋}−1𝑋′(Σ̂ + Ψ̂)

−1
𝑦.استفادهکرد

انتخابخواهیمداشت:2دراینمرحله

1- Ψ̂و�̂�راآنقدرتکرارکنیمتابههمگراییکاملبرسند 

ایرابپذیریموازروشاستنباطیاستفادهکنیم.برآوردیکمرحله -2

تواندمزیتقابلایمیاست.روشیکمرحلهموضوعیمهمواساسیΨهایواریانسومولفه𝛽کروشکارامدبرایبرآورداثراتساختنی

ای،.برآوردگرهاییکمرحله(27)داشتهباشد.برایهرجایگشت،الزماستازروشاستنباطیاستفادهشود�̂�وΨ̂توجهیدرزمانمحاسبه

یدوگروهبیماروسالمرابهصورتجداگانهبراΣ̂و�̂�وΨ̂.برآورد(82)هستند344جدیدنیستندودارایخواصمطلوبآماریماننداستواری

دهیم.نشانمیΣ̂𝐺1وΨ̂𝐺1و�̂�𝐺1،برآوردپارامترهارابهصورت1آوریم.بهعنوانمثالبرایگروهبدستمی

 
342Block compound symmetry 
343Parsimony 
344Consistency 
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 = استنباط آماری

FCوتفاوتگروهیدرنرخطولیFCایمدنظرداریم:تفاوتگروهیدراثرپایهFCدوفرضاساسیوکلیرادرمدلطولی

فرضیهمیآزمون هردو برای باشند. انجام قابل توضیحخواهیمداد، روشیکه به نسبت تغییر باکمی تفاوتهایدیگرممکناست خواهیم

مشخص،ROIدرجفت346لوکالFCازپیشمشخصشده،همچنینتفاوتگروهیدرشبکهROIدرتعدادی345گلوبالFCگروهیرادرشبکه

درآزمونگلوبال،ازیکبردارعریضاستفادهخواهیمکرد.برایآزمودنتفاوت𝛽1و𝛽0مونتفاوتپارامترهایدوبردارتعیینکنیم.برایآز

بهآزمونلوکالاشارهخواهیمکرد.برایرسیدنبهایناهدافمشخصشده،ازآمارهآزمونوالداستفاده𝛽1و𝛽0گروهیدریکعنصراز

بهصورتزیراست:شود.اینآمارهمی

{𝐶(�̂�𝐺1 − �̂�𝐺2)}
′
[𝐶{𝑣𝑎�̂�(�̂�𝐺1) + 𝑣𝑎�̂�(�̂�𝐺2)}𝐶′]

−1
𝐶(�̂�𝐺1 − �̂�𝐺2)            (5) 

را𝛽،همهعناصر𝛽0باتوجهبهفرضمدنظرعملخواهیمکرد.بهعنوانمثالبرایآزمونگلوبالCبرایمشخصکردنماتریسکنتراست

𝑄رابهصورتیکماتریسهمانیCسکنتراستجایگزینکردهوماتری𝛽0برایگروهمناسببا × 𝑄تعریفمیکنیم.میتوانواریانس

ضرایبرگرسیونیرابرایهرگروهبهصورتزیربدستآورد:

𝑣𝑎�̂�(�̂�) = {𝑋′(Σ̂ + Ψ̂)
−1
𝑋}−1 

منجربهخطاینوعاولبسیاربزرگیخواهدشد.برایحلاینمشکلازآزمون𝜒2شود،آمارهاستاندارد3هابیشترازROIهنگامیکهتعداد

شود.جایگشتیاستفادهمی

 های مورد استفاده در این مطالعه داده  -

fMRIولیهاشاملتصاویرطتهیهشدهاست.اینداده347هایاطالعاتیبیماریآلزایمرهایمورداستفادهشدهدراینمطالعهازپایگاهدادهداده

ماهششمهادرطولدوسالجمعدرحالتاستراحتاست.اینداده ابتدایسال، آوریشدهاستوبازدیدهادرهرسالبهصورتماهسوم

درآوریشدهاست.دوگروهازافرادبرایاینمطالعهانتخابشدند.گروهاولکسانیهستندکهازنظرشناختیابتدایسالوماهدوازدهمجمع

فردموردمطالعهقرارگرفتندCN30(.درگروهAD(وگروهدومافرادیهستندکهدارایبیماریآلزایمرهستند)CNحالتنرمالقراردارند)

برایROIعدد10مردهستند.15زنو11فردموردمطالعهقراردادهشدکهشاملAD26مردهستندودرگروه13زنو17کهشامل

دهندهدرهرناحیهنشانlکرهچپوراستمغزاست.پسوندتجزیهوتحلیلبراساسمطالعاتقبلیانتخابشدهاستکهایندهعددشاملنیم

شد.اولینمدلهایمتفاوتبرازشدادهفرضباپیشADNIهاینوعمدلبهداده4کرهراستاست.دهندهنیمنشانrکرهچپوپسوندنیم

است.مدلΣ𝑖𝑗وماتریسغیرساختاریقطریبلوکیبرایΨ1وΨ0ایاستکهدارایساختارتقارنمرکببراییکمدلبرآوردیکمرحله

یکبرآوردگر3کند.مدلمیگیرداماازبرآوردگرهمگراییکاملاستفادهیدرنظرمΣ𝑖𝑗وΨ1وΨ0رابرای1هاییمشابهبامدلفرض2

درنظرخواهدگرفت.مدلنهایی،مدلیΣ𝑖𝑗ویکساختارقطریبرایΨ1وΨ0رابرایscaled identityایاستکهساختاریکمرحله

یکساختارقطریدرنظرخواهدΣ𝑖𝑗دهدوبرایهصفرمیلمیررابΨ1گیرد.همهعناصدرنظرمیΨ0استکهیکساختارقطریبرای

تکراربرایآزمونجایگشتیانجامشدهاست.عرض5000هاشود.درهمهمدلگرفت.درمدلنهاییوابستگیدرونفردیدرنظرگرفتهنمی

سالگیاست.65درسنFCدهندهازمبدادرهرمدلنشان

 نتایج 

دهد.نتایجحاصلهایگلوبالولوکالرانشانمیوهمهآزمونفرض توضیحدادهشد3کهدرقسمت1حاصلازبرازشمدلنتایج1جدول

افرادیکهFCکندکهراستاختالفمعناداریباهمدارند.ایننتایجمشخصمیPCCچپوHCمیانFCدهدکهازبرازشنشانمی در

 
345Global 
346Local 
347ADNI 
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شدهتعدیلP-valueدارند.براینشاندادنایناختالفازCNرخبسیارکمترینسبتبههمتایانخوددرگروهدارایبیماریآلزایمرهستندن

هابهداده3مدلذکرشدهدرقسمت4حاصلشدهاست.درواقعهرlog10-بدستآمدهازمدل،درP-valueاستفادهشدهاستکهباضرب

چون4هارابهترنشاندادهاست.مدلROIتریبودهاستواختالفمیاننتایجمناسب1ازمدلبرازشدادهشدهاستامانتایجحاصل

بسیارکمبودهاستواین2و1هایگروهیندارد.تفاوتمیانمدلدهد،توانالزمرابرایتشخیصتفاوتوابستگیدرونفردیرانشاننمی

شود.هاینزدیکبهممیایمنجربهبرآوردهاواستنباطاملویکمرحلهموضوعنشاندهندهایناستکهمدلهمگراییک

 

1نتایجحاصلازبرازشمدل1جدول

p-value
شدهتعدیل

p-value
نشدهتعدیل

 𝛽𝐴𝐷 𝛽𝐶𝑁آمارهآزمون

اثراتاصلی154/086/48
315/0024/039/3189/0037/0HCl , PCCl 

108/0004/026/5232/0043/0HCl , PCCr
315/0018/063/3168/0011/0HCr , PCCr
315/0030/083/4093/0-089/0PHCl , PQl

315/0031/059/4136/0-041/0PHCr , PQr
اثراتمتقابل197/085/41

090/0002/085/5011/0-004/0HCl , PCCl 

045/0001/082/7014/0-003/0HCl , PCCr
209/0009/049/4009/0-005/0HCr , PCCr
315/0032/067/2002/0-008/0PHCl , PCCr

 

تریراستنقاطپررنگPCCچپوHCمشخصاستکه1دهد.درشکلهانشانمیROIهارادرنتایجگرافیکیحاصلازتفاوتگروه1شکل

بهدیگر نشانROIنسبت اینموضوع و ناحیهدرهادارند ایندو پررنگADوگروهCNمیانگروهFCدهندهاختالف نقاط این است.

درگروهافرادیکهدارایبیماریآلزایمرFCدردوناحیهذکرشدهبهسرعتکاهشیافتهاست.درواقعFCدهندهاینموضوعاستکهنشان

ازنظرشناختینرمالهستند،دردوبوده داراست.نتایجحاصلازراستدارایاختالفمعنیPCCچپوROI،HCاندنسبتبهافرادیکه

دریکراستااست.1وشکل1جدول



هاROIنمودارگرافیکیاختالفمیان1شکل
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 گیرینتیجه 

درحالتfMRIهایبااستفادهازدادهFCهایواریانسارائهشدکهبرایبرآوردوارزیابیتفاوتدوگروهدرلیجدیدبرایمولفهیکمدلطو

کند.روشمدلمیfMRIهایزمانیهایمکررواتوکورولیشنرادرسریاستراحتاست.اینمدلبهدرستیهمبستگیذاتیرادرطرحاندازه

دهدکهنتایجمطلوبیبهدنبالدارد.مدلخطیاستفادهشدهایکارآمدارائهمیایگلوبالولوکالرابهشیوهتی،آزموندونمونهآزمونجایگش

شودنتایجقابلاطمینانیازبرازشمدلحاصلشود.دراینپژوهشوهمچنیناستفادهازبرآوردگرهایحداقلمربعاتتعمیمیافته،باعثمی

درحالتاستراحتکهازسایتfMRIهایبررویدادهΣ𝑖𝑗وΨ0،Ψ1ساختارهایمختلفبرایلذکرشدهرابادرنظرگرفتنروشومد

ADNIهانشاندادکهگرفتهشدهاست،برازشدادیم.تجزیهوتحلیلFCدردوناحیهHCچپوPCCراستکاهشسریعیدرگروهبیماران

آلزایمرنسبتبهگروهکسانیکهازنظرشناختینرمالهستنددارد.
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 بعدی و با تعداد نمای متغیرسهصورت به خرمای پیارم حجم گیریاندازه

 Wire - Frameروش  از استفاده با 

 2گلزاریان رضا محمود ، 1امیر وهبی باب سنگی

 amir.vahabi@mail.um.ac.ir؛دانشگاهفردوسیمشهد،دانشجویکارشناسیارشد1

 m.golzarian@um.ac.ir؛دانشگاهفردوسیمشهد،دانشیار2

 

 چكیده

.کندمیفراهمدرکشاورزیکاربردیهایبرنامهبرایرامهمیمحصوالتکشاورزیاطالعاتحجمگیریاندازه

شدهارائهتصویرپردازشازاستفادهبابعدیسهصورتبهخرمایپیارمحجمگیریبرایاندازهروشیکمقالهایندر
سپس.شدتصویربرداریدرجه60و30چرخشزوایایبادرجهاتمختلفعددخرماپیارم30ی،ازطورکل.بهاست

بابعدیسهحجموبازسازیمختلفزوایایتصاویرباادغامازبعدیسهمدل.گردیداستخراجتصویرهرمرزینقاط

 Wire-Frame ازمدلآمدهدستبهعددخرما30حجمسپس.شدگیریاندازه Wire-Frame مدلازاستفاده

ازآمدهدستبههایباحجم،SPSS Version 26افزاراستفادهازشاخصمیانگینحاصلازتحلیلآماریبانرمبا

مقدارواقعینسبتبهخطامیزانکمترین.گردیدمقایسهM(V(دایرهدرمحاطمنتظمضلعی n مساحتروش

درجهوفاصلهبیندودیسکمتوالی30مقالهبازاویهچرخشایندرشدهارائهروشبهمربوطمیانگینحجمخرماها

(Δ𝑍)،5بودپیکسل.



 

 کلمات کلیدی 
تصویر،پردازش،یبعدسهبازسازی

.حجمخرمایپیارم،



 مقدمه 

ازخانوادهلپهتکشناسییکگیاهازلحاظ.نخلخرما[1]است349علمیفونیکسداکتیلیفرابانام348تریننباتازخانوادهپالماسهخرمامهم

است.محصورشدهگوشتیمِزوکارپواندوکارپبناممانند)فیبری(لیفیپوستکیدرهستهیکشناسیاینمیوهگیاهازلحاظاست.350پالم

خاصیانواعگرچهشکلهستند،مستطیلخرماهایمیوهمعموالًدارد.بستگیآنرشدشرایطوواریتهبهوزنواندازهشکل،ازلحاظآنمیوه

ایراندرخرمارقم۴۰۰باًیتقر.استرقم۳۰۰۰ازبیشتراحتماالًوبسیارزیادخرماارقامتعداد.[2]شوندنزدیککرویشکلبهاستممکن

مرداسنگ،کبکاب،برحی،خاصویی،شاهانی،پیارم،استعمران،حالوی،زاهدی،دیری،مضافتی،:ازاندعبارتایراندررایجارقاموجوددارد،

متوسطقیمتبیشترین1395سالدرتهراناستانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانیاتاقیشدهمنتشرهآمارطبق.[3]غیرهوبرمکسپ،

امروزهمتأسفانهدرایرانبسیاریصنایع.[4]استبودهتنهرازایبهدالر2295باکردهخشکیاتازهپیارمخرمایبهمربوطصادراتیخرمای

،ازنیرویکارانسانیوفرآوریوبسته بندیکنند.اینروشازدرجهبندیمیبندیوبستهدستیخرماراجداسازی،درجهصورتبهبندیخرما

هزینه بر عالوه میزانخروجیمحصولمحصوالتکشاورزی بودن باعثکمتر زیادکارگر، انسانیشدهیبنددرجهی افزایشخطای لیبهدل،

وروداینعلومبهوهاینوینامروزهباگسترشفناوریشود.کاهشراندماننسببهاتوماسیونمیتیدرنهاخستگیکارگرانو علومفنی،و

یپسازبرداشتمحصوالت،حوزهافتهیتوسعهصنایعکشاورزیوباباالرفتنتقاضایبازاروهمچنینباافزایشدستمزدکارگراندرکشورهای

حجم،جرم،اندازهوشکلمعموالًنصیبنماندهاست.هاینوینبیریبندیهمازاینفناوبندیوبستههایدرجهدربخشژهیوبهکشاورزی،

پارامترهایازجملههاگیریمیوهیواندازهسازمرتبهایفیزیکیدرهاواندازهابعاد،شکل شوند.هنگامتوصیفمحصوالتکشاورزیاستفادهمی

اقدامبرایشناساییکینیایتراکممیوهرامحاسبهکرد،کهراحتبهتواناگرحجمووزنمیوهمشخصباشد،می.[5]آیندمهمبهشمارمی

 
348 Phalmaceae 
349 Phoenix dactylifera 
350 palm 
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ازحشراتمفیداست.اگرفرضکنیمکهتراکم)چگالی(زدگخوجودنقایصپنهانمانندآسیبی میوهثابتباشد،351یوآسیبداخلیناشی

اینروشجایگزیسیستممی و زده تخمین طریقحجم از را میوه توزینشودتواندوزن طوربهتواندگیریحجممیاندازه.[6]ندستگاه

تخمینبلوغمیوهمیرمستقیغ استفادهشودبرای به.محاسبهحجممیوهمی[7]ها بستهدکنندهیتولتواند برایکمککندکه بندیمناسبی

افزایشبهره بهتصویر،پردازشهایروشکمکباماشینبینایییهاسامانه.[5]شودوریدرکیفیتمیوهمیمحصولطراحیکندوباعث

دستیهایروشبامقایسهدرباالتریکیفیتوهستندمخربریغهاروشاینشود،میمنجرکیفیتپارامترهایارزانوآسانسریع،شناسایی

بعدیمحصوالتکشاورزییسهحجموبازسازیهندسهییبیناییماشینوتصویربرداریبهکشاورزی،محاسبهفنّاوراخیراًباورود.[8]دارند

ازاینتکنولوژیوباتلفیقسایرروش کمکبهمحصوالتحجمبرآوردبرایشود.تصویربرداریانجاممیبههمراههایالکترونیکیبااستفاده

تصویر، کارمختلفیهایروشپردازش سپسوخاکستریسطحبهرنگیتصویرتبدیلهاآنیهمهمشترکفرآیندکهشودگرفتهمیبه

هاییبهشکلزمینیبهالمانیفرضیسیبالمانبندپژوهشگرانیبا.[9]استموردنظرپارامترهایگیریاندازهتیدرنهاولبهتعیینی،دوسطح

%15/8یتختانجامگرفتوخطایمیانگینمخروطناقصبامقطعبیضیدراینتکنیکتصویربرداریبهکمکدوربیندیجیتالویکآیینه

بااستفادهازپردازشتصویر،ازروشتحلیلیاستفادهکردند.اینروشنیریموشیلمنظورتخمینحجمدرپژوهشیدیگربه.[10]گزارششد

حجممیوهرابابرآوردشعاعتصویرمحاسبههاکند.آنتصویرازمیوهاستوازمدلتحلیلیوابستهبهشکلاستفادهمیکیهیپافقطمبتنیبر

پسوشدهیبندطبقهکرویشکلبهموردنظرمیوهکهصورتنیادرنظرگرفتند،بهلیوتحلهیتجزهافقطازمیوهکرویشکلبرایکردند.آن

پژوهشگردیگری.[11]کردنداستفادهحجمبرآوردبرایمناسبهایفرمولازدارند،نقشحجمتخمینکهدرشکلازییهامؤلفهاستخراجاز

گرفتند.بهکارهندوانهبرایمدلیعنوانبهبیضیراوانتخابمستطیلی،یالمانبندروشتصویر،پردازشکمکبههندوانهحجمبرآوردبرای

درپایاننتایجکارتخمینحجمباروشهاییکنواختبههمچسبیده،حجمآنرامحاسبهکردبهدیسکهندوانهیفرضیالمانبنداوبا

درتحقیقی،.[12]%گزارششد7/7پردازشتصویردرروشمقایسهشدندوخطایتخمینحجمباهمجاییآبپردازشتصویروروشجابه

دوربینسیب،حجمتعیینبرای کردنیک ثابت و گردان میز قراردادنسیبدرمرکزیک بهدرجابا اقدام سیب به نسبت ییمشخص

طراحیMatlab 2018aافزارنرمدرراموردنظرالگوریتموسپس.یکردندادرجه20هایچرخشدرمحصولسطحگرداگردازتصویربرداری

بعدیجسمسهمدلمرزهادادنقرارهمکنارباوآوردندبهدستراجسممرزتصاویر،پردازششیپهاپسازآندرروشکردند.یسازادهیپو

رااستخراجکردندوسپسمدلآمدهدستبهیهایحجمدرهرارتفاعمشخصنقاطلبهترکردنمحاسبههابرایسادهرابازسازیکردند.آن

Wire-Frameمساحت،1نیزازرابطهحجممحاسبههابرایآنیلکردند.دیسکیتبدصفحاترابه n شعاعبهدایرهدرمحاطمنتظمضلعی 

r رادایرهفرضکردند.ازسیبکردندوصفحاتدیسکیمربوطبهسطحهرقطاعاستفاده

𝑆𝑀 = 
𝑛

2
𝑟2 sin

360

𝑛
                                                                                             (1)                                                

جمعاز MVلکحجمبنابراین. است rضلعی محاط در داخل دایره به شعاع  nبه عبارتی  nشعاع دایره محیطی و  rی باال در رابطه

پژوهشگریازدوازدهویژگیهندسیمختلفبرایمحاسبهحجمچهار.[13]آیدمیبهدستمتوالی wire دوفاصلهدرمساحتضربحاصل

لیمووسیب پرتقال،گالبی، اومحصول استفادهکرد. عصبی بهکمکشبکه ازجسمسهزمینی بیشتر دوبعدی تصاویر بابرایدریافت بعدی

حالتمتفاوتقرارگیریتصویربرداریکرد،سپساطالعات6استفادهازیکدوربین،ازچندآیینهدراطرافآناستفادهکرد.اوازهرمحصولدر

 .[14]یینکردهاراتعآموزشقبلیحجمآنبنابرتصویررابهشبکهعصبیدادو24آمدهدستبه

کمکباوWire-Frameمدلازاستفادهباتعدادنماحداقلیوبابعدصورتسهبهخرمایپیارمحجمبرآوردپژوهش،ایندرماهدف

 .استپردازشتصویرهایروش

 
351 Density 
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 هامواد و روش 

 احد مرکب تصویربرداری و

راهدورافزارکنترلدوربینازخرمایپیارممتشکلازسهجزءدوربین،نرمبعدیتصویریواحدمرکبتصویربرداریوبازسازیسهطورکلبه

352باشد.دراینپژوهشازدوربینگوشیتلفنهمراهسامسونگیخرمامیکنترلپوزیشندوربینتحتزوایایمختلفحولمیوهسمیمکانو

استفادهشد.برایHD1280×720واندازهکسلیمگاپ5ومشخصاتدوربین8.1.0نسخه353اندوریدعاملستمیسباJ710F 2016مدل

افقی و بر روی یک   صورتبهدر دو دستگاه استفاده شد. خرما   SydeSyncافزاراتصالآنالینگوشیتلفنهمراهبهرایانهشخصیازنرم

گرفتهایدرجه60و30زوایایدربیبهترتمحصولسطحگرداگردازتصویر 7و  13 پلكسی شفاف در مرکز دستگاه قرار گرفت. سپس 

دادنقرارهمکنارباوآیدبهدستجسممرزتصاویر،پردازششیپبعدازتاشدفراخوانی Matlab 2018a افزارنرمتصاویردربعدازآنوشد

.بازسازیگرددخرمایبعدسهمدلمرزها

 پردازش تصویر 

یابدبهبودانساناستفادهبرایتصویراطالعاتکهشودمیدادهتغییریبهنحوتصویرماهیتیکآنطیکهاستفرآیندیتصویرپردازش

تغییرباینریتصویربهرنگیتصویربایدخرما،ازالزماطالعاتاستخراجمنظوربه .[15]گرددترمناسبخودکارهایاستفادهماشینبراییاو

هاییکهدرتبدیلتصویررنگیبهتصویرباینریباآنمواجهبودیم،وجودسایهدرتصاویروانعکاسنورمحیطبررویخرمایکیازچالشیابد.

بود.لیبهدل پلکسیشفاف روی بر تصویرخرما و نورمحیط بازتاب همچنین و زیاد روشدوبهتصاویرازانعکاسحذفوجودچروکیدگی

وبازتابتصویرجسمبررویصفحهسختدرروشاست.پذیرامکانیافزارنرموافزاریسخت برآنیشفافپلکسیافزاریبرایحذفسایه

درجه360)ویاعمودبرنمونه(،تا0هاراکمترویانداردراپیداکنیم.اینزوایاعبارتبودنداززوایایایکهاینبازتابشدیمکهزوایایبهینه

های المپکهازبهترتصاویرازروشنورپردازیازپشتاستفادهشدپردازششیپتصویر(.همچنینبرایکیدرجه60وسپسهر30)هر
354LED افزاریپردازشتصویر.درقسمتنرمبود کارشدهدر آن  استولت  12ها کنند و ولتاژ مصرفی آننواری که نور سفید تولید می

برایحذفنقاطبازتابیباقیماندهبر356مناسبوهمچنیناستفادهازعملگرهایمورفولوژی355یآستانهگذارنفضایرنگیبهینهوباپیداکرد

ازسیستمنورپردازیازکهیزمانبرای200یومقدارآستانهBوکانالRGBرویسطحجسماستفادهکردیم.دراینپژوهشازفضایرنگی

 پشتاستفادهشددرنظرگرفتهشد.

 Wire-Frameبعدی مدل بازسازی سه

بهنوبت،درجه60و30تحتزوایایاخذشدهتصاویرپردازششیپفرآیندتمامشدنوتیفیباکباینریتصاویرآوردنبهدستازپس

بهرسیدنتامطلبافزارکارتوسطنرمانجاممراحلالگوریتم1شکلدر.رسیدباینریتصاویرهایلبهاز Y و X استخراجمختصاتیمرحله

 .استشدهدادهنشانWire-frameمدل

 
352 SAMSUNG 
353 Andriod 
354 Light Emitting Diode 
355 Threshold 
356 Morphology 
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 wire-frameمدل   ی بعدسه  بازسازی  و تصاویر لبه مختصات استخراج الگوریتم: 1شكل 

 

الگوریتمفوق،مدل2شکل دهد.ازهمینگردیدهاسترانشانمیبازسازیشدههیتهتصاویرمجموعهازخرماWire-Frameاجرای

درجه30وبجایتغییرزاویههرتصویربهمیزانشدهاستفادهدرجهنیز60خرماتحتزوایایWire-Frameالگوریتمفوقبرایبازسازیمدل

 درجهاستفادهشد.60ینسبتبهتصویرقبلاززاویه
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الفب                                               

 درجه 30در زوایای  Wire-Frameمدل  -درجه و ب 60در زوایای  Wire-Frameمدل  -الف :2شكل 

هایبرشبهعمودیهایقطاعWire-Frameتبدیلبرایشود،شاملمیرازیادینقاطتصاویر،ازشدهاستخراجهایلبهاینکهبهتوجهبا

لبهمختصاتفراخوانیدرهنگاممنظوراینبه.باشدداشتهوجوددادهیکمشخص،تنهاارتفاعهردرکهاستالزمابتداحجم،محاسبهوافقی

معیناستخراجفاصلهکیدرلبهنقاطبینازنقطهیکتنهاتااستشدهگرفتهمیانگینثابتارتفاعهردرهادادهمتلب،ازافزارنرمدرتصویرهر

ترآسانراحجممحاسبهمنظورحاکمبهروابطتواندمی(3)شکلشکلدیسکیصفحاتصورتبه Wire-Frame مدلگرفتننظردرباو.گردد

مشخصاشکالازبیشترمقاالتاینکهبهتوجهبادیگرمقاالتدرمورداستفادههایروشباموردنظرروشمقایسهمنظوربه،نیابرعالوهکند،

.یابدتغییر3شکلدرشدهدادهنشانصورتبه Wire-Frame مدلاستبهتراند،کردهاستفادهبیضیودایرههمچون





الفب

تحت  زوایای   -پیكسل، ب 5درجه و فاصله بین دو دیسک متوالی  60تحت  زوایای  -شكل الف دیسكیصورت به wire-frame : مدل3شكل

 پیكسل 10دو دیسک متوالی درجه و فاصله بین  30
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 تعیین حجم واقعی خرما 

گیریاندازهمنظوربهسادهورایجهایازروشیکیکهکردگیریاندازه(LDM)357جابجاییمایعروشتوسطتوانمیراهامیوهواقعیحجم

ورغوطهکاملطوربهمایعتولوئندرسپسوکردوزنترازوبابایدرامیوهنخست.استسبزیجاتوهامیوهقبیلازبزرگاجسامواقعیحجم

سپسحجم.[16]آیدمیبهدستداردقرارآندرمیوهکهیوقتظرفوزنازمایعتولوئنازپرظرفوزنازتفریق،جاشدهجابهمایعوزن.کرد

 شود.محاسبهمی2جسمازرابطه

𝑉 = 𝑊𝐿𝑑/𝜌𝑇                                                                                              (2)

وشدریختهمایعتولوئنیسیس600مدرجظرفدر.گردیدندوزنگرم،01/0دقتباچینساختTP-500دیجیتالترازویباخرماها

خرماها.شدثبت𝑚1عنوانبهآنجرموساختکشورهلندقرارگرفت،BTA2100Dومدلگرم01/0بادقت358اَکسیسترازوشرکتروی

ثبت𝑚2صورتبهحالتایندرشدهمشاهدهوجرمشدندورغوطهکاملطوربهتولوئنعیمادرونیشدهگذارعالمتسیممفتولیتکهکمکبه

باشد.بالیترمیگرمبرمیلی8669/0درجهسلسیوس20گردید.چگالیمایعتولوئندردمایتعیین3رابطهازخرماهاحجمگردید.سپس

(5/20℃ بود)شدهثابتابتدادمایمحیطنزدیکبهمایعکهTC-1Aپویافرآزمامدلدیجیتالساختشرکتاستفادهازیکعدددماسنج

 محاسبهشد.تریلیلیمگرمبر8661/0یشدوچگالیآنریگاندازه

𝑉𝑅 = (𝑚2 −𝑚1)/0.8661                                                               (3)

.استشدهدادهنشان4شکلدرنیزبعدیسهصورتبهخرماحجممحاسبهالگوریتم

 

 

 : الگوریتم محاسبه حجم خرما4شكل 

 
357Liquid Displacement Method 
358AXIS  
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 های خرما تهیه نمونه

یزمانیبرداشتاینآبادسردار،شهرستانریگان،استانکرمانتهیهشدند.مطابقبابازهخرماهایپیارمازنخلستانیواقعدرروستاعباس

درمورداستفادهیمناطقمختلف(اینرقمخرمایوهواآبکند)بستهبهشهریورشروعوتااوایلآبانماهادامهپیدامیاواسطمحصولکهاز

باشد.میمهرماهیاولاینپژوهشبرداشتدهه

 بعدی سه صورتبهمحاسبه حجم خرما 

شدهواقعنقاطوسطحدروندرمرکزیکازجادشدهیاهایمثلثهایمساحتمجموعروشازدیسکهرمقطعسطحمساحت5مطابقشکل

خواهددستبهشکلVTV کلحجمتیدرنهامتوالیاست.Wireدوفاصلهدهندهنشانکه 𝑍Δ درآنضربسپسآید.میبهدستهالبهروی

.آمد

𝑉𝑖 = 𝑆𝑖 × ∆𝑍                            𝑉𝑉𝑇 = ∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1     

 

 درجه  30سطح برای فاصله زوایای  دهندهلیتشك های مثلث نمایش: 5شكل 

 بندی نتیجه و جمع

است،شدهاستفادهگذشتههایپژوهشدرحجمتعیینبرای،که1بارابطهنیز،پژوهشایندرموردنظرروابطازVT(V(آمدهدستبهحجم

 باشد.میاستواراشکالاینبرحاکمبرقراریروابط ودایرهصورتبهمیوهشکلگرفتننظردربارابطهاین.گرفتقرارمقایسهمورد

وهمچنینپارامترهایشدهمحاسبههایی،خالصهکردنوتوصیفاطالعاتمربوطبهحجمواقعیوحجمدهسازماندراینپژوهشجهت

هایحجمیبیندودیسکمتوالیازآمارتوصیفیاستفادهشدودادهیوفاصلهموردبررسدخیلدرآنمانندنوعروشمحاسبهحجم،زوایای

بندیشدندهاراتنظیموطبقه.سپسبااستفادهازآمارتوصیفیدادهشدندSPSS version26افزارتحلیلآماریجهتبررسیبهترواردنرم

ها(،انحرافازمعیارو...محاسبهشوند.تامقادیریازقبیلمیانه،میانگین،واریانس،دامنهتغییرات)حجم

های آمار توصیفی حجم خرماهای پیارم برای تعداد تصاویر مختلف )هفت و سیزده تصویر( در زوایای شاخص 2و  1در جداول 

 پیكسل( آورده برحسب  10و 5متوالی ) درجه( و همچنین دو فاصله مختلف بین دو دیسک  60درجه و هر  30درجه )هر  60و  30

مربوط به    VTVاست،    آمدهدستبه جایی مایع تولوئن  باشد که با روش جابهمی RVشده است. در این جداول حجم واقعی با عنوان  

 باشد.ضلعی منتظم محاط در یک دایره می  n، 1مربوط به رابطه  MVروش پیشنهادی در این پژوهش است و 
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 VTV: آمار توصیفی روش پیشنهادی 1جدول 

 مترمکعب()سانتیحجم

آماروارقام
 

RV 5-30-VTV10-30-VTV5-60-VTV10-60-VTV

015/7580/6500/6820/5815/5میانگین

یاستانداردساز
خطاهای

میانگین


254/0


251/0


265/0


237/0


239/0

881/6399/6274/6552/5592/5میانه

393/1380/1454/1301/1310/1انحرافازمعیار

943/1905/1114/2693/1719/1واریانس

149/1730/0212/1691/1565/1چولگی

703/5570/5980/5600/5600/5هادامنهحجم

نیترکوچک

حجم

022/5720/4710/4180/4180/4

نیتربزرگ

حجم

730/10290/10680/10780/9780/9



 MV: آمار توصیفی روش 2جدول 

 مترمکعب(حجم)سانتی

آماروارقام
 

RV 
 

5-30-MV
 

10-30-MV
 

5-60-MV
 

10-60-MV

015/7406/6420/6586/5585/5میانگین

یاستانداردساز
خطاهای

میانگین


254/0


299/0


301/0


259/0


258/0

881/6406/6420/6586/5585/5میانه

393/1641/1653/1420/1416/1انحرافازمعیار

943/1695/2735/2017/2007/2واریانس

149/1507/0778/0441/0450/0چولگی

703/5040/7240/7060/6050/6هادامنهحجم

نیترکوچک
حجم

022/5850/3860/3380/3380/3

نیتربزرگ
حجم

730/10900/10090/11440/9430/9



کهدرطورهمانباشدمیانگینبهترینشاخصاست.گیریحداقلفاصلهباحجمواقعیخرمامیهایاینپژوهشکهمقیاساندازهدرداده

دارای5𝑍Δ=بین دو دیسک متوالی  بافاصلهدرجه و همچنین  30ای ی زاویهبافاصلهVTVجداولفوقمشخصاستروشپیشنهادی
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مراتبازسایرمتغیرهایبه5𝑍Δ=درجه و  60ای ی زاویهبافاصلهMVدرروشباشد.میزانخطامیRVکمترینفاصله)خطا(بامیانگین

.باشد wire هرشدنفرضایدایرهیزوایا)تعدادنمایکم(وتواندزیادبودنفاصلهذکرشدهبیشتراست.علتزیادبدونخطاهممی

مایعتولوئنعدمثباتدمایکیازخطاهایموجوددرحیناندازهاندازهبرای گیریحجمگیریحجمباروشجابجاییمایعبااستفادهاز

هاباتعدادزیادترآزمایششود.وبایحجم،اینروشبرایسایرمیوهواقعیخرماهااست.بهتراستبرایاعتبارسنجیبهتراینروشمحاسبه

هایموجودمحاسبهحجمدرپردازشتصویرمقایسهگردد.سایرروش
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 بینی سطح آب زیرزمینی در پیش  M)5(و درخت تصمیم  SVM-LSمقایسه دو روش 

 2غزنوی  سمیه، 1انیدیس یدمرتضیس
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 چكیده

نیمهترینومطمئنمنابعآبزیرزمینیازمهم منابعآبیدرمناطقخشکو خشکاستوازطرفیدرترین
برداشتوهایاخیرباتوجهبهرشدجمعیتوتوسعهتکنولوژینسبتبهگذشته،ازسیستمسال هایجدید

وبرداشتغیرمجازوبیشناصحیحهایروشاینکهشودمیاستفادهزیرزمینیهایغیراصولیبرایتخلیهآب

باعثافتسطحآبازمیزانتغذیهسفره هایزیرزمینیشدهاست.بنابراینبرداشتآبازهایآبزیرزمینی
اهمیتویژه توجهو دارای زیرزمینی بهرهمنابع مدیریتو استو باای همراه باید آبی منابع از بهینه برداری

بدونشن که باشد آنها از دقیق امکانشناخت زیرزمینی آب منابع برایاخت کنونی درشرایط نیست. پذیر
دلیلدقتباالوهایهوشمندبهمنابع،استفادهازمدلاینازبهینهبرداریبینیترازآبزیرزمینیوبهرهپیش

شمندبینیسطحآبزیرزمینیدومدلهوسرعتروبهافزایشاست.دراینمطالعهبرایپیشکاربردآسان،به

بهتغییرپارامترهای5Mدهدحساسیتمدلهایمختلفموردمقایسهقرارگرفتکهنتایجنشانمیدرسناریو

ترومقدارخطایقبولقابل5MهانتایحمدلباشدودرتمامترکیبمیSVM-LSورودیبسیارکمترازمدل

کمتریدارد.

 

 کلمات کلیدی 
برداشت، مدیریت زیرزمینی، آب

ابعآب،هوشمصنوعیمن



 مقدمه  -1

اهدافیبازیرزمینیهایآبدارد.مطالعاتآبمنابعمطالعاتدرایویژهجایگاهشیرینآبتأمینمهممنبعیکعنوانبهزیرزمینیهایآب

آتیهایدورهدرزیرزمینیترازآبتغییراتوبینیپیشزیرزمینی،آبموجودپتانسیلتعیینزیرزمینی،آبمنابعفعلیوضعیتبررسیچون

دههچنددرانسانیوطبیعیمختلف.عوامل[1]گیردمیانجامآیندهدرآبخوانشرایطبهبودبرایآبمنابعمدیریتوریزیبرنامهامکانو

تکنولوژی،توسعهعدمدلیلبهگذشتهدر.[2]کشورشدهاستمناطقبیشتردرزیرزمینیهایآبسطحافتوبحرانیشرایطایجادباعثاخیر

استفادهوکردهتغییرتدریجبهسفرهتخلیهروشاخیر،سالبیستگرفت.درمیانجامصورتمحدودیبهزیرزمینیآبهایسفرهازبرداریبهره

مانندچاهجدیدهایسیستماز بدونزیرزمینیهایآبتخلیهها،چاهاینازاستفادهاست.باگردیدهمتداولعمیقنیمهوعمیقهایبرداشت

زیرزمینیهایآبسطححاضرحالاست.درداشتهنزولیسیرزیرزمینیهایآبسطحنتیجهدرویافتهآنها،افزایشمیزانتغذیهبهتوجه

منابعازحاضرشرایطدرعبارتدیگربه.[3]شودمیتخلیههاچاهیاوهاقناتتوسطهادشتدرآبعمدهقسمتوباشدمیحالافتدرکشور

ازبیبرداشتسبببهوآیدمیعملبهاستفادهحداکثرکشورزیرزمینیآب بسیاریمنابعاینرویه هایآبسطحکشور،هایدشتازدر

درمناطقیازکرهزمینکهاست.آوردهفراهمنواحیاقتصادیاینوتوسعهکشاورزیحیاتادامهبرایرامشکالتیوشدهافتدچارزیرزمینی

طورزیرزمینیکهدرهمهجابههایتوانازطریقآبهابهآبرامیمنابعآبسطحیمحدودبودهویابهراحتیقابلدسترسنیست،نیازانسان

بینیترازآبسازیوپیشاند،برطرفنمود.درمناطقکمآب،مدیریتصحیحاینذخایرارزشمندشناسایی،مدلوسیعوگستردهپخششده

استفادهبهتروبهینهریزیهاجهتبرنامهزیرزمینیدردشت بیشتریدارد.بدینمنظورهایآبیموجودضرورتترازپتانسیلهایبلندمدتو

هایمهندسی،مطالعاتهیدرولوژیومدیریتی،بینیسطحایستاییازنظرایجادسازههایآبزیرزمینیوبهتبعآنپیشمدلکردنسفره

به و پیشرفتدستآوردنآبمصارفکشاورزی برخورداراست. بسیاری اهمیت از باکیفیتمناسب، زیرزمینی رایانههای امکاناهای نیز ی

هایزمینآمارسازیفراهمنمودهاست.روشسازیوشبیهآوری،ذخیرهوپردازشبسیاریازعواملمؤثردربعدزمانومکانرابرایمدلجمع

یترتیبدرپیکشفساختارمکانهایاخیرهستندکهبهسازیموردتوجهدرسالهایمدلوشبکهعصبیودرختتصمیمازجملهروش

منابعمدیریتدرمهمیگامزیرزمینیهایآبسازیمدل.[4]باشندمتغیرهاوتعمیمدانشنهفتهدرورایاطالعاتتجربیبهساختارمدلمی

T
-1

9
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الگوریتموفازی-عصبیسیستمفازی،منطقمصنوعی،عصبیشبکهنظیرهایهوشمندمدلکاربرداخیرهایسالرود.طیمیشماربهآب

زمینهژنتیک به[5]همکارانودستورانی.[1]استگرفتهشدتزیرزمینیهایآبسازیمدلدر درتصمیمدرختمدلکاراییبررسی،

بینیپیشجهتکاویدادههایروشازیکیعنوانبهتصمیمدرختمدلازاینتحقیقاند.درپرداختهیزدسینوپتیکایستگاهبارشبینیپیش

گیریتصمیمدرختمدلیزد،ایستگاهدرکهاستدادهنشانشد.نتایجاستفادهیزدسینوپتیکخشکسالیدرایستگاهوضعیتارزیابیوبارش

باشد.اکبرزادهومیبارشمیزانبینیپیشدرمناسبیتواناییدارایگردد،استفادههادادهسالهپنجمتحرکازمیانگینکهشرایطیدرخصوصاً

دهدنشانمینتایجدشتشاهرودبااستفادهازشبکهعصبیمصنوعیتابعپایهشعاعیپرداختند،یبینیترازآبزیرزمینپیش،به[6]همکاران

0270/0واولمتربرایسال0257/0میانگینمربعاتخطایبرایسهسالپیاپیبامدلشبکۀعصبیارائهشده،ترازآبدشتشاهرودراکه

بینیمدلمذکوریابد،نتایجپیشدرصدکاهش30یکسال،همچنیندرصورتیکهبارشمنطقهدر.بینیکندتواندپیشمتردرسالدوممی

بینیدقیقشهایعصبیتواناییباالییدرپینشاندادندکهشبکه[7]کاپاالوهمکارانیابد.کاهشمی7/0زیرزمینیدهدکهترازآبنشانمی

وهواییمختلفدارندهایایستابیدرحالتغیرماندگاردرسیستمدرحالپمپاژوموقعیتسطح هابرایآنهانشاندادندکهاینمدل.آب

وهمکارانیبانرج.باشندسازیآنهاناتوانهستند،بسیارموردتأییدمیمدلازهایعددیهایآهکینشتیوکارستیکهمدلسازیآبخوانمدل

قیدقینبیشیدرپیشبکهعصبریچشمگلیازپتانسیپژوهشحاکجیکشاورزیدرشمالهندپرداختند.نتازیحوضهآبرکیبهمطالعه[8]

بنابرایندر.بودهاستینیرزمیازمنابعآبزداریدرمصارفکشاورزیواستفادهپاینیرزمیآبزجوییآبخوانبهمنظورصرفهیفصلراتییتغ

سازیگردید.دراینتحقیقتأثیرورودیهایمختلفترازسطحآبزیرمینیمدلLS-SVMدرختتصمیمواینتحقیقبااستفادهازدوروش

بینیسطحآبزیرزمینیارائهگردید.بردقتنتایجبررسیشدوبهترینسناریوبرایپیش

 

 مواد و روش  -2

 مطالعه   دمور  منطقه -1. 2

58ییایجغرافهایطولنیمنطقهبنیواقعشدهاست.ایمربعدرشمالشرقاستانخراسانرضولومتریک16500دشتمشهدباوسعت

(.دشتمشهد2-3قراردارد)شکلرانیاقهیدق3درجهو36تاقهیدق40درجهو35هایوعرضقهیدق8درجهو60تاقهیدق20درجهو

ازشمالغربتوسطحوضهرودخانهاترکوجنوبنیهمچننالود،یبهایهزارمسجد)کپهداغ(وازجنوببهکوهفاعاتازسمتشمالبهارت

تجنوبشرقهردورشتهکوهازشمالغرببهجنوبشرقاست.بهسمیدگیشرقباحوضهرودخانهجامرودمحدودشدهاست.جهتکش

استکهدرجنوبشرقواقعشدهایمترازسطحدر3300نقطهباارتفاعنیتر-مرتفعنالود،یبهدشتراشکلدادهاست.قلنیزممیمالبیش

منطقهسردوخشکاست.ینقطهاست.آبوهوانترینییپاایمترازسطحدر880حوضه،باارتفاعخروجیعنوانوتنگلشوربه





 برداری نمونه تی: منطقه مورد مطالعه و محل سا1شكل 
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 ی سازهیمورد استفاده در شب  یپارامترها -2. 2

بهاستفادهمختلفیپارامترهایازتصمیمدرختمدلازاستفادهباسازیدرشبیه پارامترها این وشد. بهمدلمعرفی عنوانمتغیرمستقل

یاجراآوردهشدهاست.1هردومدلدرجدولیمختلفمورداستفادهبرایوهایسنار.گرفتصورتهدفمتغیربینیپیشبرایهاسازیشبیه

.شودنمیانجاممقیاستغییرعملیاتگونههیچهادادهرویبرحالتایندر.گرفتصورتسازینرمالبدونهاادهداصلازاستفادهباهامدل

.گردیدبینیپیشینیرزمزیآبترازوشدندمعرفیمدلبهکهبودندخامهایورودیوخروجیهمانداده



 مورد استفاده  های مدل یشده برا فیرتع  ی وهای: سنار1 جدول

هاورودیسناریو

ترازماهقبلدمادماییکماهقبلتبخیربارانقبلبارانیکماهباراندوماهقبل1

ترازماهقبلدماتبخیربارانبارانیکماهقبل2

ترازماهقبلدمادماییکماهقبلدمایدوماهقبلتبخیرباران3

ترازماهقبلدمادماییکماهقبلتبخیربارانبارانیکماهقبل4

ترازماهقبلدمادماییکماهقبلدمایدوماهقبلدمایسهماهقبلتبخیرباران5

ترازماهقبلدمادماییکماهقبلدمایدوماهقبلدمایسهماهقبلتبخیربارانیکماهقبل6

قبلترازماهدمادماییکماهقبلدمایدوماهقبلتبخیربارانبارانیکماهقبلباراندوماهقبل7

ترازماهقبلدمادماییکماهقبلدمایدوماهقبلتبخیربارانباراندوماهقبل8

ترازماهقبلدمادماییکماهقبلتبخیرباران9

ترازماهقبلدماتبخیرتبخیریکماهقبلباران10

 های مورد استفادهمعرفی روش -3. 2

  M5الگوریتم  -1. 3. 2

تصم قوانمیدرختان همراه ازروشمیتصمنیبه برایمتداولوقویابزارهایازیکیتصمیمدرختآیند.میشماربهکاویدادههاییکی

تصمیم،درختساختاردر.پردازدمیقانونتولیدبهمصنوعیعصبیشبکهمدلخالفبرتصمیمدرختمدل.باشدمیبینیپیشوبندیدسته

بیکسریقواعدتوضیحدادهخواهدشد.همچنیندردرختتصمیمبرخالفشبکهعصبیمصنوعی،ضرورتیقالدرآمدهدستبهبینیپیش

رایخطریوغدهیچیبهمسائلپییپاسخگوتیابزاریهستندکهقابلمتصمیدرختان.[9]باشندعددیصورتبهلزوماًهاوجودنداردکهداده

اند،ازعهدهحلمسائلبرآمدهیهستندبهخوبیخطریکهاساساَدارایمسائلغکیازجملهبرقوالکترونگریکهدرعلومدییدارندوازآنجا

.استدهبازشزیهستندندهیچیوپیخطریغهای¬دهیکهجزءپدیعیآبومنابعطبیبهعلوممهندسدیابزارجدنایپایکمکملذا

درشهیگرهرکیوارونهکهشاملیساختاردرختکیاستکهبایونیورگرسیبندومفهومدرختانطبقهدهیتوسعه،اM5یمدلدرخت

نی.اشودیآنگاهنشاندادهم-اگرنیودرغالبقوانیکیصورتگرافبهشودیهامنشعبموبرگگریدیهاقسمتدرخت،کهبهگرهنیباالتر

شد؛سپسجادی(ا1992)نیالبارتوسطکوئنیاولهیپاتمیالگور.هااستازمجموعهدادهیاضیدانشبهشکلروابطرستخراجمدلقادربها

صفتمجموعهکییآزمونراروکیهاکههرکدامازآنییهاازگرهیمدلدرختنیا.افتیتوسعهوبهبود[10]تنیروشاوتوسطونگوو

.ازکنندیمیساختهشدهرانگهداریخطونیرگرسیهاها(مدل)برگیینهایهادرختگرهنییساختهشدهاست.درپادهندیاارائهمهداده

ازمجکییبرا،یبینیعددپیشیبرارونیا ییبهگرهنهادنیدرختتارسنییبهسمتپاشهیازگرهریریها،مسدادهموعهنمونهمفروض

.شودیکاربردهمآنبهیمتناظربرایومدلخطشود،یمی)برگ(ط
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 ((LS-SVM بانی بردار پشت نیمربعات ماش  نیمدل کمتر -2. 3. 2

اینمدلاز[11]سازیمقیداستکهتوسطوپینکماشینبردارپشتیباننوعیسیستمیادگیریکارآمدبرمبنایتئوریبهینه ارائهشد.در

استفادهوبهیکجواببهینهکلیمنجرمیاصلاستقراریکمینه اینمدلبرایحلمعادالتازبرنامهسازیخطایساختاری ریزیشود.در

دهد.برایرفعفزایشمیشدتاشود.بنابراینحلمسائلدرابعادبزرگبااستفادهازمدلیادشده،هزینهمحاسباتیرابهدوگانهاستفادهمی

روشکمترینمربعاتماشینبردارپشتیبانراارائهکردند.دراینمدلازمعادالتخطیسادهبرایحل[12]اینمشکلسویکنزوهمکاران

ایتخمینمسائلبرSVMدهد.تابعرگرسیونیاستفادهشدهدرمدلطورمؤثریپیچیدگیالگوریتمراکاهشمیشودکهبهمسائلاستفادهمی

صورترابطهزیراست.به

(1))+bi(xφ.Ty(x)=w
هاوبایاستابعرگرسیونترتیبمقادیروزنبهbوwهادرفضایویژگیباابعادزیاداست.پارامترهایترسیمغیرخطیورودیφ(xi)کهدرآن

شوند.سازیتابعهدفدررابطهزیرتعیینمیهستندکهازطریقحداقل

(2) 
γ

2
∑ ei

2N
i=1+

1

2
wTwj(w,e)= w,e,b Min



بامحدودیت:

     i)+b+ei(xφ.Tw =iy(3)  

صورترابطهزیرتعریفبهLS-SVMهایآموزشاست.درنهایت،تابعتخمینمدلخطایدادهeiکنندهبخشخطاوپارامترتنظیمγکهدرآن

شود.می

(4))+bj, xiK(x∑ αi
N
i=1y(x)= 

شود)سویکنزوعنوانتابعیباایجادضربداخلیدرفضایویژگیمعرفیمیشودکهمطابقزیربهتابعکرنلنامیدهمیjXi, K(X(دررابطهفوق

(.2002همکاران،

(5)i, j= 1,2,…,N      φ(xi).(xj))=j,xiK(x 



 Radial Basis Function)(وپایهشعاعیPolynomialای)(،چندجملهLinearتوابعکرنلخطی)LS-SVMبرایتحلیلحساسیتمدل

Kernel)درنظرگرفتهشد.4/0و10ترتیببرابرکنندهوکرنلبهآزمودهشد.مقادیرپارامترهایتنظیم





 LS-SVM: معماری مدل 2شكل 
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 ج ینتا -3

ارائهشده2درجدولیورودهایبیازترککیهرM5وکاستمیسوLS-SVMبانیپشتبردارنیماشستمیعملکردسیابیارزهایشاخص

یمحاسبهودرکنارهمبررسیآمارهایهمهشاخصدیباست،ینیمدلکافیابیارزیبراییتنهابهR)2(نییتعبیاست.ازآنجاکهمقدارضر

-ماهقبلکییدرما-ریتبخ-باران-ماهقبلکیدرمرحلهآزمون)باران4یویسناربیترکادیز2RباتوجهبهمقدارSVM-LSدرمدلشوند.

،ترازسطحآببادقتقابل949/0و-168/0حدودبترتیبهRMSEوMBEنییپاریومقادباشدیم999/0ترازماهقبل(کهدرحدود-دما

-ماهقبلکییدما-دوماهقبلیدما-ریتبخ-باران-)باراندوماهقبل9یویسناربیرکتنییتعبیضرنیشدهاست.همچنینبیشیپیقبول

یمناسبینبیشیپدهدینشانم755/1و-018/0حدودبترتیبهRMSEوMBEریومقاد997/0ترازماهقبل(درمرحلهآزمونحدود-دما

و4یویسناردهدینشانمگریدهایبیترکیباورودLS-SVMمدلنیتخمیابیارزهایشاخصسهیانجامشدهاست.مقاویسنارنیتوسطا

موردستگاهیاینیرزمیزهایآبینیبشیدرپیمیاقلیهادادهریتأثانگریبوهایسنارنیای.برترباشندیبرترمهایبترکیعنوانبه9یویسنار

مواقعیبلکهگاهگرددینمینبیشیدقتپشیباعثافزاشهیهمشتریبیشدنپارامترهااضافهدهدینشانمهایورودیکلیبررس.مطالعهاست

9و4ویفقطدرسناربانیبردارپشتنیماشدهدینشانمLS-SVMمختلفدریوهایسناریبررس.دهدیکاهشمیادیدقترابهمقدارز

ادیزاریبسبانیبردارپشتنیمختلفبرماشهاییورودریاست.تأثادیزاریمقدارخطابسگریدیوهایارائهدادهاستودرسناریقابلقبولجینتا

به وکهطوریاست اضافه تغیورودکیکمشدنایبا ماشیادیزراتییمقدارخطا پشتنیدارد. بسبانیبردار ورودیاریبا نتوانستههایاز

وهایازسناریدربعضدهدیوخطادرمرحلهآموزشنشانمنییتعبیضرریترازسطحآبانجامدهد.مقادینبیشیپیبرایمناسبسازیهیشب

ریارائهدادهاستامادرمرحلهآزمونمقادیخوبجیاستومدلدرمرحلهآموزشنتاادیزنییتعبیوضرمکاریمقدارخطابس10و7مانند

یبهخوبهایورودبیمدلنتوانستهباترکدهدیدرمرحلهآموزشوآزموننشانمجینتاادی.اختالفزابدییمشیافزایادیخطابهمقدارز

کند.سازیهیاستراشبدهیکهباآنآموزشدییهاوفقطتوانستهدادهندیآموزشبب

 

 های آماری براساس شاخص M5و  LS-SVM: ارزیابی مدل 2 جدول

سناریو

 آزمون آموزش

LS-SVMM5LS-SVMM5

2RRMSEMBE2RRMSEMBE2RRMSEMBE2RRMSEMBE

1994/022/24820/4995/0887/1037/0-00075/017/28230/2993/0376/2222/0-

2658/0649/17662/0995/0054/2026/0-005/0249/30931/2-997/0768/1113/0-

3671/0595/17805/0998/0300/1014/0-009/0045/31355/0-995/0102/2281/0-

4999/0951/0033/0-999/0921/0034/0-999/0992/0151/0-999/0949/0168/0-

5304/035/26000/0998/0422/1022/0-008/087/30605/3986/0153/3283/0-

61321/6468/2995/0176/2044/0-003/071/28690/2996/088/1068/0-

71407/1484/3994/0083/2050/0-001/085/28506/1-998/0423/1084/0-

8735/026/14251/0-995/0977/1045/0-001/023/29179/2-994/0245/2315/0-

9995/0113/2033/0-997/0755/1018/0-997/0755/1018/0-995/0113/2033/0-

10978/0984/0197/0-997/0641/1008/0-000/0390/29420/2-991/0836/2014/0-
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ترازماه-دما-ماهقبلکییدما-ریتبخ-باران-ماهقبلکی)باران4یویسناربیآزمونترکیباال2RتوجهبهمقدارباM5وکاستمیسدر

نیتخمیابیارزهاینسبتبهشاخص949/0و-168/0حدودبترتیبهRMSEوMBEنییپاریودرکنارآنمقاد999/0قبل(درحدود

ورودM5مدل ورود4یویسنارتوانیمگر،یدهایبیکتریبا با ایبرترمعرفهایبترکیعنوانبهگریدیوهایسناریرا خودنیکرد.که

4ویمربوطبهسنارجهینتنیبهترM5درمدلکه.موردمطالعهاستستگاهیاینیرزمیزهایآبینیبشیدرپیمیاقلیهادادهریتأثگرانینما

استاماشتریب7ویدرسنارهایاگرچهتعدادوروددهدینشانم7و4ویسنارسهیارائهکردهاست.مقایخوبجینتا7ویاستوبعدازآنسنار

بلباعثدوماهقیودمایشدهاست.بارندگجادیا7وی،سنار4ویدوماهقبلبهسناریودمایکمتراست.بااضافهشدنبارندگینبیشیدقتپ

کردهاست.دایپشافزایخطامقدارواندشدهسازیهیکاهشدقتشب

 پراکنش  یبراساس نمودارها M5 و مدل وکا LS-SVM بردار ن یمدل ماش  سهیمقا -1. 3

هردومدلترازسطحآبرابادقتقابلدیگونهکهذکرگردآوردهشدهاست.همان3درشکلM5ومدلLS-SVMمدل4ویسنارسهیمقا

نقاطدرمحدودهکنندیمینبیشیپیقبول تمام ماش1:1نقاطحولخطپراکندگی.داردقرار±%25و پشتنیدر وکاشتریببانیبردار از

بزنند.نیتخمیکسانیباًتقریدقتباراآبسطحترازمطالعهموردمحدودهتمامدراندتنواستهمدلدوهر.باشدیم





 سنجی ¬چهارم در مرحله صحت ی ویسنار ی به ازا M5و  LS-SVMنمودار بدست آمده از مدل  سهیمقا -21-4شكل 

 بندی نتیجه و جمع -4

یشاملبارندگ4وسناری.اندارائهدادهیمناسبجینتا4ویهردومدلباسناردهدینشانمبانیبردارپشتنیوماشM5مدلیوهایسنارسهیمقا

ی.بررسدهدیرادرهردومدلمجهینتنیبهتربیترکنیوترازسطحآبماهقبلاست.اریماهقبل،تبخیودمایهمانماه،بارندگیودما

مدلوکاتیحساسیطورکلگردد.به-یباعثکاهشخطامبیترکنیبهاگریاضافهشدنپارامتردایکهکمودهدینشانمگریدیوهاینارس

یارائهکردهاستاماخطایقابلقبولجینتاهابی.وکادرتمامترکباشدیمبانیبردارپشتنیکمترازماشاریبسیورودیپارامترهارییبهتغ

و4ویاهقبلازسنارمکییباحذفدمابانیبردارپشتنیعنوانمثالدرماشاست.بهادیزاریبسبانیبردارپشتنیدرماشوهایازسناریبعض

دقتراتییتغزینگریدیوهایسنارگریکمتراست.درداریدروکابسشیافزانیامااابدی¬یمشیافزاادیزاریمقدارخطابس2ویسنارجادیا

هایشکلوارائهدهدیقابلقبولجینتاهایتوانستهباتمامورودM5است.درکلمدلشترینسبتبهوکاببانیبردارپشتنیماشسازیهیبش

یمتفاوتاست.بررسگریکدیباوهاسناریدقتاماداردقرار±%25درمحدودهوهایباشدکهتمامسنار-یموضوعمنیاانگریبزینمدلپراکنش

ازشتریدقتمرحلهآزمونبوهایسناریازآزموناستودربرخشتریدقتمرحلهآموزشبوهایازسناریدهددربعض-ینشانموهاینارتمامس

.باشدمیهابودندادهیتصادفلیآموزشاستکهبهدل
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.14-27،صفحات3سالهشتم،شمارهران،یمنابعآباقاتی(.تحقزدیکینوپتیسستگاهیا
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 بررسی رابطه بین دارایی برند و وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری  

 (دراستان گلستان صباح گروه صنعتی )مطالعه موردی:
2مسعودقدسی1مصطفیوزیریدوزین

 .دانشجویکارشناسیارشدمدیریتبازرگانی،موسسهآموزشعالیشمسگنبد،گنبد،ایران1

 ایرانگنبد،گنبد،شمسعالیآموزشموسسه،علمیگروهمدیریت.مدرسوهیئت2

 چكیده 
هدفازپژوهشحاضربررسیرابطهبینداراییبرندووفاداریبهبرندبانقشمیانجیرضایتمشتری

آماریجامعه.باشدمیهمبستگیازنوعتحقیقاتپیمایشیتوصیفی،استفادهموردتحقیقروشباشد.می
لبنیصباحدرمشتریانشاملحاضرتحقیق نامعیناست.استانگلستانگروه تعداد نمونهآماریبه

استفادهازفرمولکوکران معیارو384متناسبباتعدادافرادجامعهبا نفر،وباتوجهبهکاهشانحراف
گیریتصادفیسادهروشنمونهوپرسشنامهبیننمونهآماریتوزیعشد،400برگشتپرسشنامههاتعداد

-نامهپرسشاستفادهموردابزاروشدهآوریگردمیدانیوایکتابخانهروشباتحقیقهایدادهانتخابشد.
محتواییروشباابزاررواییوکرونباخروشازاستفادهباهانامهپرسشپایاییباشد.هایاستانداردمی

بایابیمعادالتساختاریروشمدلازهادادهتحلیلوتجزیهجهتچنینهم.اندگرفتهقرارتأییدمورد
وفاداریبهبرندبا دهد.،نتایجنشانمیاستشدهاستفادهلیزرلافزارنرمازاستفاده بینداراییبرندو

نقشمیانجیرضایتمشتریرابطهمعناداریوجوددارد.


 

 کلمات کلیدی 
ییدارا برند یوفادار، به ،برند

رضایتمشتری



 مقدمه  

امروزهیکــیازبیشــترینهزینــههــاییکــهســازمانهــاهــرســالهمتقبــلمــیشــوند،هزینــهجابجــاییمشــتریانآنهــامــیباشــد.بیشــتر

سازمانهاهمیشهدراینتکاپوهستندکهبــرایخــودمشــتریانجدیــدجــذبکننــدتــاازایــنطریــقبتواننــدنــرخاشــغالاتــاقهــایخــود

ــهحیــاتخــوداد ــدوب ــهفصــلرکــودوکــاهشرابــاالببرن ــیک ــیوقت ــقمشــتریانزیــادیدارنــدول ــهدهنــد.شــرکتهــادرفصــلرون ام

مشتریشروعمیشود،شرکتهــاییمــیتواننــدبــهحیــاتوبقــایخــودادامــهدهنــدکــهبتواننــدســهمبــازارراتــاســرحــدامکــانبــاال

ـانی، ــد)رمضـ ــههــایخــودبرآین ــسهزین ــتهوازپ ــهداش ــدو(.دربــازا36،ص1387نگ ــتمشــتری،افــزایشدرآم ــلمحوری ــت،دلی ررقاب

حوزهتولید،مشــتریمــداریوتکــریماربــابرجــوعبــاالــزامقــانونی،بخشــنامهیــاصــدوردســتورالعمــلمــوردتوجــه کسبسوداستدر

تاجتمــاعیوجــوددارد،قرارگرفتهاستدرحــالیکــهدرعرصــهفــروشکــاالوارائــهخــدماتانحصــاریکــهامــروزهبــهفراوانــیدرتعــامال

ــدگانرا ــهکنن ـانیعرض ــتانسـ ــتازآن،کرام ــهغفل ــتضــرورتیک ـانیوانگیــزههــایمعنــویاس ــتانسـ ــداریکرام ــتریم ضــرورتمش

ــی ــدوشم ــهای،مخ ـاییایل ــد)یحیـ ـابتی17،ص1382کن ـودرقـ ــیداردوجـ ــداریوام ــتریم ــهمش ـروزیراب ـایامـ ـازمانهـ ــهسـ (.آنچ

ـاراتفشــردهدرکســبوکــاراســت ــتمحــوکــردهوخسـ ــهازعرصــهرقاب ــدســازمانیرابــرایهمیش ــیتوان ــتازآنم ــهغفل ــهک آنگون

سنگینیرابهآنتحمیــلکنــددرخــدماتانحصــارینیــزاگــرچــهکســبدرآمــد،بســیارســهلالوصــولوبــهنــوعیتضــمینشــدهاســت

رحــالحاضــربیشــترینســازمانهــامتوجــهایــنموضــوعاماضــرورتهــایبســیاریبــرایمشــتریمــداریدرآنهــاوجود)همــانمنبــع(.د

شدهاندکهرضــایتمشــتریمــیتوانــدمنجــربــهموفقیــتبلنــدمــدتآنهــاشــود.صــنعتگردشــگریبــهویــژهشــرکتهــاازایــنقاعــده

ـوتار ــت)سـ ــتثنینیس ــهکیف121،ص359،2001مس ــدک ــتکــردهان ـاگونثاب ــنایعگونـ ــیاریازمطالعــاتدرص ــتهبس ــنگذش ــت(.ازای ی

ــمواساســیدرایجــادوفــاداریمشــتریاســت)یــو ــلمه ــهخــدمات3602009جیــا-بــاالیخــدماتیکــیازعوام ــهعبــارتدیگــر،ارائ (.ب

وفاداریدرمشتریاناست)کاندامپولیوهو  .(361،2007برترازسویسازمانبهمشتریانمیشودکهخودالزمهایجاد

 
359 - Soutar 
360 - Yu-jia 
361 - Candampully & Hu  
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 بیان مساله

ســازمانهــامــی  کننده،برندهاغالبأنقطــهآغــازتمــایزبــینپیشــنهاداترقــابتیبــودهانــد.بــهطــوریکــهدرموفقیــتدربازاریابیمصرف

لــذابســیارمهــماســتکــهمــدیریتبرنــدهابصــورتاســتراتژیکانجــامگــردد.برنــددارایــیاساســیشــرکتاســت. .تواننــدحیــاتیباشــند

ــ ویدرفــروشخــوددرمقایســهبــایــکبرنــدمتوســطجــذبمیکنــدرانشــانمیدهــد.بــهارزشویژهبرندتفاوتقیمتیراکهیــکبرنــدق

ــد ــتقیمارزششــرکتراافــزایشمیده ــورغیرمس ــهط ــتریان،ب ــتیبانیازارزشمش ـاپش ــدبـ ــالوه،ارزشویــژهبرن .(22ص1390)نــادی،ع

ــههــایب ــقبــاالبــردناثــربخشــیوکــاراییبرنام ــدوارزشمشــتریازطری ــد،قیمــتوحاشــیهارزشویــژهبرن ــهبرن ازاریــابی،وفــاداریب

ــهایــنبــاور .سود،توسعهبرنــد،اهــرمتجــاریومزیــترقــابتیبــرایشــرکتارزشایجــادمیکننــد درســالهایاخیــربســیاریازشــرکتهاب

چــالشامــروزهمــۀرسیدهاندکــهیکــیازبــاارزشــتریندارایــیآنهــابرنــدهایمحصــوالتوخــدماتآنهــامیباشــد.دردنیــایپیچیــدهوپر

افرادچهبهعنوانیکفردوچهبهعنــوانیــکمــدیرکســبوکــار،بــاگزینــههــایروزافــزونوتــالشبــرایکــاهشزمــانتصــمیمگیــری

ــتند ــههس ـابمواج ـاهش .(36ص1389)نوروزی،وانتخـ ــتریها،کـ ــمیمگیریمش ـازیتص ـادهسـ ــدهادرسـ ــدیبرن ـاستوانمن ــناسـ ـرای بـ

ابســیارارزشــمنداســت.یکــیازوظــایفمــدیریتارشــدهــرســازمانایجــادبرنــدهایقدرتمنــدیاســتکــهریسکوتعریفانتظــاراتآنهــ

ضمنعملبهوعدههاوتعهدات،قدرتتوانمندیهایخودرادرطولزمانارتقاءدهند.

ارزشــیفراتــرازســودآوریمــالیباایجــادتمــایزاتاداراکــیمیــانمحصــوالتازطریــقبرندســازیوافــزایشمشــتریهایوفــادار،بازاریابــان

ــهیبازاریــابیرا ــهکــاراییآمیخت ــکمســئلهیاصــلیبازاریــابیاســتچــراک ــوزی ــیکننــد.ایجــادارزشبرنــدهن بــرایســازمانایجــادم

کــهاســت،خــدمتیــکخریــدازپــساوارزیــابیمشــتری،رضــایتافزایشمیدهدونیزاحتمالموفقیــتگســترشبرنــدرابــاالمــیبــرد

ــهاز ـرفیتجرب ـرور،مصـ ــت)گلپـ ــدهاس ــلش ـابی41ص1390حاص ـاییدربازاریـ ـوانبنیــاننهـ ــهعنـ ـوانب ــیتـ ــتریرام ـایتمش (.رضـ

ـراز ــتریبرتـ ـاوخواســتههــایمش ــشنیازهـ ـایتبخ ـاییوارضــایرضـ ــتبنگــاهدرگــروشناسـ ــهموفقی ــوریک ــهط ــیکــرد،ب ــدرنتلق م

نــدوفــاداریوتبلیغــاتدهــانبــهدهــانمثبــتمنتهــیشــود)رنجبریــانوبــراری،رقباسترضایتمشتریانمــیتوانــدبــهرفتارهــاییهمان

ــتبــهســویاقتصــادبــاز،بکــارگیریاســتراتژیهــایبازاریــابیو۱۳۸۸ ــهبازارهــایگســتردهوموفقیــتتجــاریمســتلزمحرک (.رســیدنب

ــیباشــد ــهنیازهــاوخواســتههــایمشــتریانگونــاگوندربازارهــایمختلــفم ــهب ــهعنــوانیکــیازنگــاهمدبران ــیب ــتهــایترفیع .فعالی

عناصرآمخیتهبازاریــابیدربــرگیرنــدهتبلیغــات،فــروشحضــوری،پیشــبردفــروشوروابــطعمــومیاســتکــهبــرایدســتیابیبــههــدف

مــیدارایــیبرنــدهمــانارزشواعتبــاریــکبرنــد(.324،ص1378هایبرنامــهفــروشمــورداســتفادهقــرارمــیگیرد)روســتاوهمکــاران،

باشدکهازدارایــیهــاینامشــهودیــکشــرکتبــهشــمارمــیآیــد.اگــرشــرکتشــمادرخصــوصمحصــولیــاخــدماتویــژهدارایارزش

برندباالباشد،میتواندموفقتربودهوبــررقبــایموجــوددربــازارغالــبشــود.تمــامکانــالهــایتبلیغــاتیدربرنــدســازیمــیتوانــدبــه

ــیبر ـردارای ــتقیمبـ ــورتمس ــدیص ــتهبن ـول،بس ــترسبــودنمحصـ ـواندردس ــیتـ ــیم ــتکل ــذارد.درحال ــأثیربگ ـوالتت ــدآنمحصـ ن

ــه ــدمطــرحکــرد.البت ــیبرن ـادردارای ــیهـ ــذارترینویژگ ــهتأثیرگ ــوردنظــرراازجمل ــتمحصــولوتبلیغــاتمحصــولم محصــول،کیفی

بایــدمــوردتوجــهباشــدوحتــیآنرااصــلبرنــدســازیخــودوفاداریبهمشتریاننیــزجایگــاهویــژهایدردارایــیبرنــدداردکــههمــواره

قراردادچراکهمشتریانوفادارشمااولینکسانیهستندکهموفقیتوشکستشماراتعیینمیکنند.

ــه ــدگی(کــهبرگرفت ــد،ســبکزن ــتفیزیکــی،رفتــارکارمنــد،ایــدهمناســب،شناســاییبرن ــدشــامل)کیفی درایــنتحقیــقابعــاددارایــیبرن

ــهایــنصــورتاســتکــهایــابــیندارایــیبرنــدو2015)362برونخورســت شدهازتحقیــق (بدســتآمــدهاست.مســئلهاصــلیایــنتحقیــقب

وفاداریبهبرندبانقشمیانجیرضایتمشتری)مطالعهموردی:فراوردههایلبنیصباح(رابطهوجوددارد؟

 اهمیت وضرورت تحقیق

زندگیمیکنندکــهبــهطــورروزافــزونبــهســویاقتصــادمبتنــیبــرخــدماتپــیشمــیرونــد،بررســیومطالعــهامروزهافراددرمحیطی

ویژگیها،عقایدوانتظاراتمراجعــهکننــدگانســازمانهــاونــوعارائــهخــدماتبــرایجــذبمشــتریمــیتوانــدهــمبــهاصــالحفعالیــت

ـایتمنــدیاســتفادهکننــدگان ـازمانکمــککنــدوهــمرضـ ـایسـ ـاملو،هـ ـارادرپــیداســتهباشــد)شـ ـازمانهـ ازخــدماتسـ

درعصــرفراصــنعتیامــروز،تغییــراتســریع،تحــوالتتکنولــوژیســببشــدهاســتکــهســازمانهــاجهــانیبیندیشــندو (17،ص1386

 
362 Babette Bronkhorst 
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ــیشبینــینشــدهخــودراآمــادهســازنددردنیــاییکــهتغییــراتبــاســازمانهــا ــتهــایموجــودپ وموسســاتدربــرایرویــاروییبــارقاب

ــب ــتمرغــوبوقیمــتمناس ــدکــاالبــاکیفی ــهخــدماتوتولی ــتارائ ــدایشرقبــادرعرصــهرقاب ــدپی ــدونــابودیقــراردارن معــرضتهدی

تهدیدیبرایســازمانهاســتدرجهــانرقــابتیامــروزهموسســاتیموفــقهســتندکــهدرعرصــهفعالیــتیــکگــامازرقبــایخــودجلــوتر

(.صــاحبنظــرانکســبرضــایتمشــتریراازمهمتــرینوظــایفواولویــتهــایمــدیریتشــرکتهــا19،ص1388باشــند)جــانبخــش،

ـایت ــبرضـ ـارتیجل ــهعبـ ـاب ـایـ ـازمانهـ ــداریدرسـ ــتریم ــدیرانعــالیبــرایمش ــدارم ــتگیپای ــدیوهمبس ــمردندولــزومپایبن بــرش

نهــادریافتــهانــدکــهرضــایتمشــتریدرگــرومشتریانراپیششرطاساســیموفقیــتبــهحســابآوردهانــدازســویدیگــرهمــهســازما

افزایشکیفیتکاالهاوخداتارائــهشــدهمــیباشــدویکــیازمهمتــرینمزایــایرســیدنبــهمشــتریمــدارییــارضــایتمشــتریتوســعه

ــهاینکــهتــامینرضــایتمشــتریانکــهبراســاس (.34،ص1377وارائهخدماتبــاکیفیــتمــیباشــد)ســجادی، انتظــاراتآنهــابــاتوجــهب

ــهجــذبمشــتریجدیــدبیشــترازهزینــهحفــظمشــتریان86،ص363،2003شــکلمــی)شــال (.همچنــینمطالعــاتنشــاندادهکــههزین

ـاران ــت)بلــریوهمکـ ـزاییداردو32،ص364،2009کنــونیاس ــشبسـ ـامنق ــننظـ ــیای ــتریدرطراح ـایتمش ــدمرضـ ـایتوع ــذارضـ (.ل

کــهســازمانهــابایــدبــهدنبــالعــواملیباشــندکــهبــهوســیلهآنهــاانتظــاراتمشــتریرابــرآوردهتواندالیلمتعــددیرااعــالمنمــود می

کنند.

 چهار چوب مفهومی تحقیق

هیچتحقیقیدرخالءصــورتنمــیگیــرد.ارتقــاءدانــشنیــزبــههمــینتــداوموابســتهاســت.هــرپــژوهشبایــدمتکــیبــهدســتاوردهای

:1385)ســاروخانی،تــازهداردوهــمروشــهاییدقیــقتــردرشــناختپدیــدهبکــارمــیگیــردپیشینباشــد،درحالیکــهخــودهــمســخنی

146.)

جتمــاعیوهــرنــوعتحقیــق،محقــقبایــدســعینمایــدبــهمطالعــاتیکــهقــبالدرزمینــههمــانبهایــنجهــت،درمطالعــهیهرمشــکلا

بررســی،وروشمطالعــهاســت،تفحــصنمایــدومعــایبیمسالهبهانجامرســیدهاســت،دســتیابــدودرنحــوهبررســی،کــهشــاملطــرح،

ـاطراتو ــیاریمخـ ــقراازبس ــدماتی،محق ــیمق ــنبررس ـازد.ای ـودواردنسـ ــقخـ ـرحتحقی ــددرطـ ــیبین ــیم ـاتقبل ــهدرمطالعـ راک

ــ رایمشکالتبعــدیمصــونخواهــدداشــت،ونیــزبــهاوکمــکخواهــدکــردکــهبهتــرینطــرحتحقیــق،وســهلتــرینروشتحقیــقراب

هــرمــدلمفهــومیبــهعنــوانمبنــاییجهــتانجــاممطالعــاتوتحقیقــات(.74مسالهموردمطالعــهاشانتخــابنمایــد)نبــوی،بــیتــا:

تــوانگفــتکــهبــهصــورتیکنــد.بــهعبــارتدیگــرمــیایکهمتغیرهایموردنظرتحقیقوروابطمیــانآنهــارامشــخصمــیاستبهگونه

.(1375:17ماننقشهذهنیوابزارتحلیل)میرزایی،آل،مدلمفهومییاهایده

روددرحــیناجــرایتحقیــق،متغیرهــا،روابــطوتعــامالتایکــهانتظــارمــییکاستراتژیجهــتشــروعوانجــامتحقیــقاســتبــهگونــه

آنهــاکــمیــازیــادشــود.بینآنهــامــوردبررســیوآزمــونقــرارگرفتــهوحســبضــرورت،تعــدیالتیدرآنهــاانجــامشــدهوعــواملینیــزاز

 .چارچوبنظریمدلمفهومیپیشنهادیپژوهشبراساسنظریههاوپژوهشهایذیلاست
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(2015)365برونخورستبرگرفتهازتحقیق

 پیشینه تحقیق

استنیپردازد.فرضاساسپژوهشایبهبرندمیمشتریبروفادارنیجوامعآنالریتآث(درپژوهشیبهبررسی1397اسماعیلیوطاهری)-

پژوهشبراساسنیکند.ایمنییمالکراتبریمتغانسیرچقدازوانیجوامعآنالیبرندرابطهومولفههابهیووفادارنیجوامعآنالنیکهب

پژوهشحاضریریاست.روشنمونهگیشیآزماریوغیفیتوصیدادههاازنوعپژوهشهایوازنظرگردآوریکاربردیهدف،جزپژوهشها

دیفلودادههاازپرسشنامهیگردآورهتنفربهعنواننمونهانتخابشد.ج384سادهاستوبراساسفرمولکوکرانیتصادفیرینمونهگ

(Floyd,2002استفادهشد.بهمنظورتجز)رسون،یپیهمبستگنیانگی،درصد،می،مانندفراوانیفیآمارتوصیدادهاازروشهالیوتحلهی

مطالعهنشاندادکهنیاجی.نتادیداستفادهگریتوکیبی،وآزمونتعANOVAمستقل،Tمانندیآماراستنباطنیانحرافاستانداردوهمچن

زنومردینمرههانیبنی.همچندارندیرابطهمثبتومعناداریمشتریوفاداریعنیمالکریآنبامتغیومولفههانیجوامعآنالریمتغنیب

.شتوجوددایمعناداراعتمادتفاوتتیوقابلیمشتری،سهولتکاربرد،وفادارنیجوامعآنالیهاریدرمتغ

بررسیویژگیهایبرنداینترنتیووبسایتهاوتاثیرآنبراعتمادووفاداریمشتریان(درپژوهشیتحتعنوان1397جوانمردواکبرزاده)-

دوهدفدراینمقالهدنبالمیشود:اولاینکهچطوروبسایتهابهمیباشد.)مطالعهموردی:خریدمحصوالتفرهنگیازطریقاینترنت(

ارتباطباتقو الکترونیکیشرکتها،برایایجاد یتپیامهاییکبرندکمککرده،وبعالوهفرصتهاییراکهاینترنتبرایخدماترسانی

مشتریانارائهکردهاست،شرحمیدهدوهمچنینبهبرنامهریزانبازاریابیبرایپیشرفتوموفقیتدراستراتژیهایبرندگذاریبرمبنای

.اریمیرسانداینترنتی

-( نژاد تجارت1395دزفولی تاثیرات بررسی عنوان تحت پژوهشی در وکارهایخانگیدرکرمانشاه کسبدرمشتریرفتاربرالکترونیک (

تجاریهوشاطالعات،فناوریتاثیربررسیبهشدهمقاله،سعیایناستپسدردیجیتالیاقتصاددرتمایالتمشهودترینازالکترونیکیتجارت

مهمیمتغیرهایوالکترونیکیتجارتازاستفادهرابطهومشتریانوشرکتهابینمستقیمارتباطایجادمدیریتدرجهتخانگیکاروکسببرای

بودندکرمانشاهشهردرخانگیکاروکسبدارایکهافرادیبینپرسشنامه100مجموعدر.شودپرداختهمشتریوفاداریورضایت،اعتمادچون

باعثخانگیکاروکسبدرالکترونیکیتجارتدرمشتریباارتباطبهبوددادنشاننتایجآمد؛بدستSPSSافزارنرمکمکبانتایجوشدهتوزیع

.آورندمیدستبهبازاروضعیتازموقعیبهوصحیحدرکیافتهوسازمانهارونقکارافرینی،یافتهکاهشها،هزینهشدهپایداررقابتیمزیتایجاد

ــیبررســ(درپژوهشــیبــه2017)366اسالم- ــبرنــدآنالیهــایژگــیونیرابطــهب پرداختــهبــهبرنــدیووفــادارانیبــرمشــارکتمشــترنی

ـامل ــنپــژوهششـ ـاریای ــت.نمونهآمـ ـراز430اس ــنفـ ـاربرانف ــد.بــوک،سیکـ ـابودن ــقدادههـ ــنتحقی ــتفادهایای ـااس ـاززبـ ــدلسـ یم

 
365 Babette Bronkhorst 
1. Islam 

 کیفیت فیزیکی 

 رفتار کارمند

 ایده مناسب

 شناسایی برند 

 سبک زندگی

 وفاداری به برند  رضایت مشتری 
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ــمــوردتجزیمعادالتســاختار ــدهــدکــههــرینشــانمــجیقــرارگرفتنــد.نتــالیــوتحلهی یمثبــتبــرتعامــلمشــتریهــایژگــیازوکی

ــنیرادارد.مشــارکتمشــترریتــاثنیتــریقــویاطالعــاتوتعامــلمجــازتیــفیگــذارد،بــاکیمــریتاث برنــدیبــروفــاداریمثبتــریتــاثزی

ــآنالطیدرمحــیتیدهــدکــهشــکافجنســیمنشانجینتانیدارد.ا ــزابــد،ییکــاهشمــنی جوامــعبرنــدیژگــیچهــارویهمــهریتــاثرای

است.رییقابلتغریزنومردغیاعضانیدربیمشارکتمشتریبررونیآنال

بهنقشمیانجی»رضایتالکترونیکووفاداریالکترونیکباتوجهبررسیرابطۀبینکیفیتخدمات(درپژوهشیتحتعنوان2017)367جولیا-

ادراک توصیهالکترونیک«،»ارزش و»تبلیغات الکترونیکی«است.شده« ازالزمهایدادهگردآوریبرایو فیاستتوصینوعازپژوهشای

شدهاستفادهترکیبیپایاییروشازپایاییتعیینبرایوشدهاستخراجواریانسمیانگینازاستفادهپرسشنامهرواییسنجشبرایوپرسشنامه

هایالزمازپرسشنامهآوریدادهبرایجمع،دردسترسگیرینمونهروشبهآمارینمونۀاعضایانتخابونظریمبانیکاملمرورازبعد.است

ازروشآوریتوزیعشدوسپساطالعاتجمعپرسشنامهتهیهو384بودنجامعهتعداداستفادهشدهاستکهبنابرنامعلوم شدندوبااستفاده

طورمستقیموغیرمستقیمبروفاداریدهدکهکیفیتخدماتالکترونیکیبهسنجششدند.نتایجنشانمیplsافزارمعادالتساختاریونرم

براین،رضایتالکترونیکیمهمترینعامل(است؛افزون269/0(بیشترازتأثیرمستقیم)633/0مشتریانتأثیرگذاراستوتأثیرغیرمستقیمآن)

 درایجادوفاداریدربینمشتریانشناختهشدهاست.

بررسیتاثیراتبینشخصیآنالینیاهمانتبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکیبهعنوانیک(درپژوهشیتحتعنوان2016)368ساموئل-

یوجذبگردشگرانمیپردازدوبهبحثوبررسیبرخیموضوعاتتکنولوژیکیواخالقیدرحالظهورکهابزارکمهزینهبالقوهبرایبازاریاب

نتایجتحقیقمدیرانبازاریابیهنگامتالشبرایکنترلتکنولوژیهایدرحالظهورتبلیغاتدهانبهدهانباآنهامواجهمیشوندمیپردازد.

  تاثیردارد.الکترونیکیدرمدیریتگردشگریتبلیغاتدهانبهدهاننشاندادکه

بررسیرابطهبینکیفیتخدمات،رضایت،اعتمادووفاداریادراکشدهدرمحیطهایتجارت(درپژوهشیتحتعنوان2015)369دیویدسون-

ههاازپرسشنامهاستفادهشدهومیباشد.برایجمعآوریدادالکترونیکوبهطورخاص،شرکتهایارائهدهندهخدماتاینترنتپرسرعت

معادالتپرسشنامهازبینجامعهآماریکهاستفادهکنندگاناینترنتپرسرعتبودند،جمعآوریگردید.دراینپژوهشازمدلیابی۴۰۲تعداد

کیفیتخدماتادراکجهتآزمونفرضیاتوبرازندگیمدلاستفادهشد.طبقیافتههامشخصشدساختاریوروشحداقلمربعاتجزئی

یقشدهتأثیربررضایتمشتریتأثیردارد.رضایتمشتریبهنوبهخودتأثیرمعناداریبراعتماددارد.همچنینرضایتواعتمادمشتریازطر

دهانبهدهانیکی،تأثیراتقابلتوجهیبروفاداریمشتریمیگذارند،ایندرحالیستکهارتباطاتکالمی۲ارتباطاتکالمیدهانبهدهان

ازشرایطالزمبرایبازدیدهایمکرریاقصدمشتریبرایخریدمجددمیباشد.اعتمادبهطورمستقیمبرحفظمشتریتأثیرگذارنیست.در

یمشترینتیجهدرمحیطتجارتالکترونیک،شرکتهامیتوانندبهطورمستقیمازطریقبهبودابعادکیفیتخدماتسایتهایخود،وفادار

.راافزایشدهند

 فرضیه های تحقیق

 بینکیفیتفیزیکیورضایتمصرفکنندهرابطهمعناداریوجوددارد.1.

 .بینرفتارکارمندورضایتمصرفکنندهرابطهمعناداریوجوددارد.2

 .بینایدهمناسبورضایتمصرفکنندهرابطهمعناداریوجوددارد.3

شناساییبرندورضایتمصرفکنندهرابطهمعناداریوجوددارد..بین4

بینسبکزندگیورضایتمصرفکنندهرابطهمعناداریوجوددارد.-5

بینرضایتمصرفکنندهووفاداریبهبرندرابطهمعناداریوجوددارد.-6

 
367 .Joleya 
368 .samoel 
369.deyvidson   
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 روش تحقیق

 نوع روش تحقیق

.استآزمونقابلگریدودرجوامعاستاستفادهقابلقیتحقجامعهدرقیتحقجینتاچونیکاربردهدفنظرازقیتحقنیاروش(الف

.شوندیملیتحلیدستکاربدونوموجودوضعدررهایمتغ،چونیفیتوص:روشنظراز(ب

.شودیمدهیسنجرهایمتغنیبروابطچون،یهمبستگ:سنجشنظراز(ج

.میریگیمنمونهجامعهازچون،(یشیمایپ)یدانیم:اطالعاتیآورجمعینظراز(د

.شودیمیبررسیارتباطشبکهکیدررهایمتغنیبروابطچون،یساختارمعادالتها،دادهلیتحلروش(پ

 .شودیمآزمونجامعهنیادریمفهوممدلوازداردوجودیمفهوممدلچونیدییتا،یعامللیتحلروش(ه

 روش گردآوری اطالعات 

گردآوریاطالعاتبهدوروشکتابخانهایومیدانیانجامشدهاست.روش

 ابزار گردآوری اطالعات 

تفادهمیشـود.دراین نامهبهعنوانابزارتحقیقاـس ـش دراینتحقیقباتوجهبهموضـوعموردبررـسیوروشتحقیقیکهپیمایـشیاـستازپرـس

داراییبرند،وفاداریورضـایتمـشترییاـستاندارداـستفادهـشدهاـست.برایـسنجشپژوهشبرایـسنجشمتغیرهایپژوهشازپرـسـشنامهها

استفادهشدهاست.(2015)370برونخورستازپرسشنامهبرگرفتهشدهازتحقیق)

 جامعه آماری و حجم نمونه 

 ویژگی و صفات متوجه ممکناست تحقیق دلیل،موضوع این شود.به می انجام آماری جامعه یک در پدیده یک شناخت هدف با علمی تحقیق

 قراردهد. مطالعه مورد را جامعه در گذار تأثیر عوامل واکنشیو و کنش صفات متغیرها، بین اینکهروابط یا باشد آن متغیرهای و کارکردها ها،

جامعه(.1387ساروخانی،)بپردازد ها آن دربارۀ بهتحقیق خواهد می محقق که اشارهدارد چیزهایی یا وقایع افراد، گروه کل به آماری جامعه

نمونهآماریمتناسبباتعدادبهتعدادنامعیندرنظرگرفتهشدهاست.استانگلستانگروهلبنیصباحدرمشتریانشاملحاضرتحقیقآماری

400رواحتمالعدمبرگشتپرسشنامههاتعدادنفربدستآمد،وباتوجهبهکاهشانحرافمعیا384افرادجامعهبااستفادهازفرمولکوکران

انتخابشد.گیریتصادفیسادهروشنمونهوپرسشنامهبیننمونهآماریتوزیعشد،

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

:باشد می زیر های روش به تحقیق این در اطالعات و ها داده تحلیل و تجزیه روش

شدهاست. استفاده آماری فراوانی توزیع جداول تنظیم و مرکزی های مشخصه برآورد جهت توصیفی آمار از.1

ــیه2 ــیفرض ــیپایاییوجهتبررس ازروشمدلهاتجزیهوتحلیلداده.ازطریقروشآلفایکرونباخجهتبررس یابیمعادالتســاختاریها

(SEMونرمافزار)lisrel.استفادهشدهاست

 آزمون فرضیات تحقیق

 پردازیم.میLisrelقسمتبهبررسیآزمونفرضیاتتحقیقبااستفادهازنرمافزاردراین
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مدلساختاریتحقیقهمراهباضرایباستاندارد-1-شکل





مدلساختاریتحقیقهمراهباضرایبمعناداری-2-شکل
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نســبتمجــذورخــیدوبــردرجــهآزادی)بــرایبــرآوردمــدلازروشحــداکثراحتمــالوبــهمنظــوربررســیبــرازشمــدلازشــاخص
  𝑥2

df
،)

ــتطبیقی) ــدگی)CFIشـــاخصبرازشـ ــدیلبرازنـــدگی)(GFI(،شـــاخصبرازنـ ــدگیAGFI،شـــاخصتعـ ــدۀبرازنـ (،شـــاخصنـــرمشـ

(NFI(شاخصنرمنشدۀبرازندگی،)NNFI(خطایریشۀمیانگینمجذوراتتقریب،)RMSEA.استفادهشد)



تحقیقساختاریمدلبرازشویینیکبررسیازحاصلنتایج-1-جدول

 نتیجه مقدار دامنهموردقبولمدلساختاریتحقیقشاخصبرازش

)
  𝒙𝟐

𝐝𝐟
مناسب 57/2<3 شاخصنسبتمجذورخیدوبردرجهآزادی(

CFI)مناسب 95/0>9/0 )شاخصبرازشتطبیقی

GFI)مناسب 91/0>9/0 )شاخصبرازندگی

AGFI)مناسب 93/0 >9/0 )شاخصتعدیلبرازندگی 

NFI)مناسب96/0 >9/0 )شاخصنرمشدۀبرازندگی 

NNFI)مناسب94/0>9/0 )شاخصنرمنشدۀبرازندگی

RMSEA)مناسب 079/0<08/0 )خطایریشۀمیانگینمجذوراتتقریب



بــرازشمــدلاســت،دهنــدۀآمــدهاســت،نشــان1هاینیکــوییبــرازشمــدلســاختاریپــژوهشکــهدرجــدولشــمارۀنتایجبررسیشاخص

ــراز ــراکــــهمیــــزانکمتــ ــاختاریاســــت.همچنــــینمقــــادیر08/0RMSEAچــ ــولمــــدلســ ــرازشقابــــلقبــ نشــــانگربــ

CFI،GFI،AGFI،NFI،NNFIهستند. 9/0همگیباالتراز

6شــود،ضــرایبمســیربــرایدرجدولزیــرضــرایبمســیرومعنــاداریبــینمتغیرهــایپــژوهشآمــدهاســت.همــانطورکــهمشــاهدهمــی

ازtو96/1بزرگترازt)05/0رابطهدرسطح5رابطه، باشد.رابطهمعنادارینمی1(معناداربدستآمدهاست.-96/1کوچکتر



پژوهشمستقیموضرایبمعناداریفرضیاتمدلرابطۀنتایج-2-جدول

روابطعلیبینمتغیرهایپژوهشفرضیه
ــت عالمــــــــــ

اختصاری

ــیر )ضریبمسـ

β)

 معناداری

(T-Value)
نتیجهآزمون

تاییدفرضیهاول QL---CS0.17 3.08رضایتمشتریکیفیتفیزیکی اول

تاییدفرضیهدوم EB---CS0.16 3.14رضایتمشتریرفتارکارمند دوم

رضایتمشتریایدهمناسب سوم
LI---CS0.24 4.23 

ــیه ــدفرضــ تاییــ

سوم
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رضایتمشتریشناساییبرندچهارم
BI---CS0.172.82

ــیه ــدفرضــ تاییــ

چهارم

رضایتمشتریسبکزندگیپنجم
LS---CS0.020.44

ــیه ــدفرضــ تاییــ

پنجم

وفاداریبهبرندرضایتمشتریششم
CS---BL0.40 7.35 

ــیه ــدفرضــ تاییــ

ششم

 

ــهنشــان ــدلنهــاییپــژوهشک ــینمتغیرهــایپــژوهشدرم ــینرابطــۀمســتقیموغیرمســتقیمب ــتقیموهمچن ــدۀمیــزانرابطــهمس دهن

شود.ارائهمی2غیرمستقیممتغیرهابرروییکدیگراست،درقالبجدولشماره

 بحث و نتجه گیری تفسیر ومقایسه نتایج تحقیق

ـر، ـژوهشحاضـ ــیپـ ــدفکل ــیه ــهبررس ــهرابط ــتری)مطالع ـایتمش ـانجیرضـ ــشمیـ ـانق ــدبـ ــهبرن ـاداریب ــدووفـ ــیبرن ــیندارای ب

ــق,بــا ــوردتحقی ــدهازنمونــهم ــهدســتآم ــهدادههــایب ــیصــباح(بود.شــاخصهــایبــرازشکلــینشــاندادک مــوردی:فراوردههــایلبن

وآنراتاییدمیکند.ضرایبمسیرمستقیموغ یرمستقیمنیزمعناداربودند.الگویپیشنهادیمابرازشخوبیدارد

ویکیزیفتیفیکنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهاولحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

گروهصنعتیمشتریانکنندهمصرفتیرضا،یکیزیفتیفیک،بنابراینباافزایشداردوجودیمعناداررابطهکنندهمصرفتیرضا

اینفرضیهبانتایجتحقیقگلستاناستاندرصباح حمولهو(1386یی)خداقاتیتحقباآنجهینتکهافزایشمییابد.کهنتایج

 .استهمسو(2011)لریدوکلندرو(1387)

ورفتارکارمندنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهدومحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

گروهصنعتیصباحمشتریانکنندهمصرفتیرضارفتارکارمند،،بنابراینباافزایشداردوجودیمعناداررابطهکنندهمصرفتیرضا

(،مردانی1392یعقوبیوهمکاران)تحقیقاتباآنجهینتکهافزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجتحقیقگلستاناستاندر

 (هماهنگاست.1392(،منظریتوکلیورجبی)1392حمولهوهمکاران)

وایدهمناسبنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهسومحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

گروهصنعتیصباحمشتریانکنندهمصرفتیرضا،ایدهمناسببنابراینباافزایش،داردوجودیمعناداررابطهکنندهمصرفتیرضا

ایلماز،(2009کلندرواودیلر)،(1392)سیدجوادینوهمکارانباتحقیقاتافزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهگلستاناستاندر

یکساناست.(2011جیمزدکنیک)(،2010)وتاسدان

شناساییبرندنیباضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهچهارمحاکیازتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقعیافتههایپژوهشح ✓

گروهصنعتیمشتریانکنندهمصرفتیرضاشناساییبرند،،بنابراینباافزایشداردوجودیمعناداررابطهکنندهمصرفتیرضاو

وهمکاران)افزایشمیگلستاناستاندرصباح (،فیشرو2012(،ندجابووهمکاران)2010یابد.کهنتایجآنباتحقیقاتیوبیما

(یکساناست.2013همکاران)

سبکنیبیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهپنجمحاکیازعدمتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع ✓

یافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهدکهنتایجفرضیهششمحاکیاز.داردنوجودیمعناداررابطهکنندهمصرفتیرضاوزندگی

،بنابراینباافزایشداردوجودیمعناداررابطهبرندبهیوفاداروکنندهمصرفتیرضانیبتاییدرابطهبیندومتغیراست،درواقع

افزایشمییابد.کهنتایجاینفرضیهبانتایجگلستاناستاندرگروهصنعتیصباحمشتریانبرندبهیوفادار،کنندهمصرفتیرضا

.استهمسو(2011)لریدوکلندرو(1387)حمولهو(1386یی)خداقاتیتحقباآنجهینتکهتحقیق
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 پیشنهادات حاصل از نتایج فرضیات تحقیق

 بینکیفیتفیزیکیورضایتمصرفکنندهرابطهمعناداریوجوددارد..1فرضیه

ســازمانهــامــی دربازاریابیمصرفکننده،برندهاغالبــأنقطــهآغــازتمــایزبــینپیشــنهاداترقــابتیبــودهانــد.بــهطــوریکــهدرموفقیــت

اســتراتژیکانجــامگــردد.برنــددارایــیاساســیشــرکتاســت.تواننــدحیــاتیباشــند.لــذابســیارمهــماســتکــهمــدیریتبرنــدهابصــورت

دهــد.بــهارزشویژهبرندتفاوتقیمتیراکهیکبرندقــویدرفــروشخــوددرمقایســهبــایــکبرنــدمتوســطجــذبمیکنــدرانشــانمــی

ــد ـزایشمیده ـرکتراافـ ــتقیمارزششـ ــورغیرمس ــهط ــتریان،ب ــتیبانیازارزشمش ـاپش ــدبـ ـژهبرن ــالوه،ارزشویـ ــدوع ـژهبرن .ارزشویـ

ــد، ــههــایبازاریــابی،وفــاداریبــهبرنــد،قیمــتوحاشــیهســود،توســعهبرن ارزشمشــتریازطریــقبــاالبــردناثــربخشــیوکــاراییبرنام

.کننداهرمتجاریومزیترقابتیبرایشرکتارزشایجادمی

 رد.بینرفتارکارمندورضایتمصرفکنندهرابطهمعناداریوجوددا:2فرضیه

ــهداشــتهشــدهودرحــالتوســعهاســت.تــازمــانیکــهرفتــار شــناخترفتــارمصــرفکننــدهرمــزتوســعهصــنعتیدرکشــورهایعقــبنگ

مصرفکنندهرانشناســیمنمــیتــوانیمیــکارتبــاطمنطقــیوسیســتماتیکمیــانصــنعتومصــرفکننــدهایجــادکنــیموســازمانهــاو

هــاوســاختارخــودرابــراســاسشــناختهــرچــهبیشــترمشــتریانومصــرفکننــدگانشرکتهاییموفقتــرهســتندکــهاهــداف،روش

تنظیمکنند.بازاریابهابایــدپــاراازمــرزاعمــالنفــوذبــرخریــدارفراتــرگذارنــدودرمــورددرکشــیوهایکــهمصــرفکننــدگانتصــمیم

بایــدبداننــدچــهکســیتصــمیممربــوطبــهخریــدرامــیهایمربــوطبــهخریــدرامــیگیرنــددیــدگاهیژرفارایــهکننــدوبازاریــابهــا

.گیرد

بینایدهمناسبورضایتمصرفکنندهرابطهمعناداریوجوددارد..3فرضیه

ــأمینحــداقلمایحتــاجمصــرفیخــود ــلتنــوعنیازهــاوتخصصــیشــدنمشــاغل،حتــیاعضــاییــکخــانوادهنیــزبــرایت امــروزهبــهدلی

رونیــازبــهکاالهــایمصــرفیوخــدمات،نیــازیضــروریماتعرضــهشــدهتوســطدیگــرانهســتند.ازایــننیازمنداســتفادهازکاالهــاوخــد

ـامیواجتناب ــعآنهـ ــدوتوزی ــتاللدرتولی ــهاخ ــههرگون ــتک ــذیراس ـاندوعالوهناپ ـالشبکشـ ــهچـ ــدیریتآنراب ــهوم ــدجامع ـرتوان بـ

کنندهکنــد.همچنینبــاتوجــهبــهتنــوعمحصــوالتونظریــهجهــانیهــایمعنــویرانیــزمتوجــهمصــرفهــایمــادی،صــدماتوزیانزیان

کنندهمعمــوالًنــهگــذردودرایــنمیــانمصــرفشدناقتصاد،خطــرناشــیازمصــرفکاالهــاینــامرغوبوناآشــناازمرزهــایملــینیــزمی

قعیکاالنیزمطلعنباشد.آورآنوقوفکاملداردوممکناستازقیمتواازکیفیتکاالآگاهاستونهبرمواردزیان

 بینشناساییبرندورضایتمصرفکنندهرابطهمعناداریوجوددارد..4فرضیه

رضایتمشتریانبــرایموفقیــتشــغلیبلنــدمــدتضــروریاســتویکــیازمهــمتــرینموضــوعاتتحقیقــاتیدربازاریــابیمــیباشــد.بــه

شــغلیبلنــدمــدتبحســابآمــدهاســت،اکثــرتحقیقــاتبــهرضــایتمصــرفدلیلاینکهرضایتمشــتریانیــکشــاخصاساســیموفقیــت

کنندهوتاثیرآنبــرارزیــابیبعــدازمصــرفمصــرفکننــدگانماننــدوفــاداریرفتــاریووفــادارینگرشــیمــوردبررســیقــرارمــیدهنــد.

قیبــانتحــتتــاثیرقــرارمــیعمیقاپذیرفتهشدهاستکهمصرفکنندگانراضــیکمتــرحســاسبــهقیمــتبــودهوکمتــرتوســطهجــومر

ــهشــرکت ــیارتبــاطبــینرضــایتمشــتریو گیرنــدوب وموسســهبیشــترازمشــتریاننــاراضــیوفــادارهســتند،اگــرچــهتحقیقــاتقبل

ــدگاندر ــوردبررســیقــراردادهاســت.تنهــابررســیهــاومشــاهداتمحــدودیدرتــاثیررضــایتمصــرفکنن وفــاداریمصــرفکننــدهرام

.رزشویژهبرندووفاداریبنامتجاریوجودداشتهاستارتباطمیانا

بهبرندرابطهمعناداریوجوددارد..6فرضیه بینرضایتمصرفکنندهووفاداری

ــک ــد.هویــتنــامتجــاریمنجــربــهدرکآنوایجــادی ــدیرادرموفقیــتآنایفــامــیکن ــتنــامتجــارینقــشکلی واضــحاســتکــههوی

نامتجــاریمــیشــود.هویتنــامتجــاریبایــدطــوریســاختهشــودکــهبــرایطــوالنیمــدتوبطــورســازگاررابطهقویمیانمشتریوآن

باقیبمانــد.عالوهبــرایــنبایــدازدیگــرنــامهــایتجــاریمتمــایزباشــدوخواســتههــایمشــتریرابــرآوردهســازدودرنتیجــهمنجــربــه
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ــدگانبــرایازایــنرومشــتریانماننــدمبلغــان.وفاداریمستریانگردد ــهمبنــاینظــرتــامینکنن صــوتینــامتجــاریهســتندوب

ایجادهویتنامتجاریتبدیلشــدهانــد.بــاداشــتنیــکهویــتویــژهبــراینــامتجــاری،مشــتریانبــاصــفاتشخصــیمتفــاوتیجــذبآن

متجــاریخــودبــامشــتریانشمیشوندوعملکردآنبهبودخواهدیافــت.عــالوهبــرایــنشــرکتمــیتوانــدرابطــهخــوبیرابــهواســطهنــا

.برقرارکند

 منابع فارسی  
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 بررسی دارایی های نقدی و کیفیت درامد در شرکتهای سیمانی در بورس اوراق بهادار تهران

 
 2عطاتکه 1ابوالفضلخدادادی

 ،موسسهآموزشعالیشمسگنبد،گنبد،ایرانMBA.دانشجویکارشناسیارشدمدیریت1

 .مدرسوهیئتعلمیگروهمدیریت،موسسهآموزشعالیشمسگنبد،گنبد،ایران2

 چكیده

هدفازاینپژوهشبررسیداراییهاینقدیوکیفیتدرامددرشرکتهایسیمانیدربورساوراقبهادار
دراینپژوهشبرایجمعآوریدادههاواطالعاتموردنیاز،ابتداازروشکتابخانهایومطالعات بود.تهران

اسنادیاستفادهمیشودکهبرایناساس،مبانینظریوادبیاتپژوهشازکتبومجالتتخصصیالتین
ازمانبورساوراقوویادداشتهایتوضیحیشرکتهایمنتخب،لوحهایفشردهآرشیوتصویریوآماریس

بهادارتهرانفارسیگردآوریمیگردد.سپسدادههایالزمبرایآزمونفرضیههایتحقیقازطریقمراجعه
اینترنتیبورساوراقبهادارودیگرپایگاههایمرتبطونیزازنرمافزاررهآورد بهصورتهایمالی،پایگاه

ب بانکجامعاطالعاتبورساستخراجمیشود. و ازنوین رابطهیبینمتغیرها بررسی افزارهمنطور نرم
Eviewsداراییهایبینکهاستفادهشدهاست.نتایجحاصلازاینپژوهشبیانگراینموضوعاست

 معناداریدارد.نقدیوکیفیتدرامددرشرکتهایسیمانیدربورساوراقبهادارتهران


 

 کلمات کلیدی 

داراییهاینقدی،کیفیت

درامد،بورساوراقبهادار

تهران

 

 مقدمه

هدرحالتیکهکارخانهایداراینقشهسرمایهگذاریتوجیهپذیریباشدکهدرسالههایآتیپیشروبهبهرهبرداریمیرسدویاکارخان

درآمدکمتررابهانجمناشتراکیمالکاناوراقایایندهنگریمیکندکهدرسالآتینیازمالیخواهدداشت،توصیهقسمتنکردنیابخش

مشارکتارایهمیکند.درصورتیکهانجمنبارایهیئتمدیرههمسوباشددرامدبینمالکانقسمتنمیشودوبهحسابپساندازیابهره

هدشد،درغیراینصورت،درآمدبینمالکانانبوهمنتقلمیشودوبعدازبهرهبردارینقشهبهصورتاوراقمشارکتپاداشبهمالکاهداخوا

،بعدازردکردن تقسیممیشودوپسازآناگرریاستشرکتمشخصکندکهبرایتامینکردنهزینههایشرکتنیازبهپولنقددارد

اقدامبهاضافهکردننقدینهخواهدکردعاملهایبسیارزیادیبررویدیپلماسیبخ شکردندرآمدشرکتهایسیمانیمرحلههایقانونی،

شرکتهایتاثیرگذارهستندوگاهیاوقاتبخشکردندرآمدرااندکمیکنند.اینعاملهایادرراستایآییننامههاوبابهصورتالزامیبرای

 (2018ارینهاوهمکاران،سیمانیمنصوبمیشوند.یااینکهشرکتبهآزادیخود،خودرامتعهدبهمراعاتاینآییننامههاکند)ف

 پرداختهمیشود.دراینپژوهشبهبررسیداراییهاینقدیوکیفیتدرامددرشرکتهایسیمانیدربورساوراقبهادارتهران

 بیانمساله

مانیمعموالآنهابطورکلیاینعاملهابهسهقسمتقانونی،قراردادیوداخلیقسمتمیشوند.قانونهاواییننامههایشرکتهایسی
ارکترابهپرداختکردندرآمدیادرامداوراقمشارکتبهاداراجبارنمیکنندولیبیشتربهشرایطومواردیراکهدرآندرآمداوراقمش

 نبایدپرداختشود،اشارهدارند.بیشترینمبحثهاییکهمطرحشدهدراییننامهیقسمتکردندرآمدعبارتنداز:

نیکهبهسرمایهودارایییککشورمربوطاستممکناستکهدراییننامهتجارتیکشورهایمختلففرقداشتهومتفاوتباشنداماقوانی
اعثدراکثرمواردیکهدرایناییننامهشرحدادهشدهاستپرداختدرامدیکهازاوراقمشارکتبدستامدهوبایدبینمالکانتقسیمشودب

بعنوانمثاالگرکهبعضیازاییننامههاوقوانینهمداراییراارزشاوراقمشارکتبهادارمیدانندداراییمشودراممنوعمیدانند.ناقصشدن
میلیونریالارزشویژهداراییوسرمایهیانهاباشد،آنشرکتتواناییبخشکردن310میلیونریالداراییوسرمایهکلیکشرکتو30

 (.1395اینکهسرمایهخودراکاهشدهد)مهرانیوهمکاران،مگریونریالاعتبارراندارد.میل30

درآییننامهتجاریبعضیکشورها،پرداختدرامداوراقمشارکتنقدیبرایآندستهازاداراتوشرکتهایسیمانیکهباکمبودنوجه
کهادارهیاشرکتبایدبعنوانبدهیپرداختکند.همانسهموداراییآنهاازشرکتنقدروبروهستند،ممنوعاستدراینصورتپولهایی

بهمالکاناستوانادارهیاشرکتنمیتواندتعهداتیکهبهطلبکاراندادهرااجراییکندوطلبرابهانانبپردازد.چونپرداختدرامدیاسهم
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ارانتحریممیشود.اییننامهمالیاتیوعوارضضبعضیازکشورهاکهدرامدانهاکمیزیادترآنسهمهابهدلیلپرداختنوجهوبدهیبهطلبک
قسمتنشدهتعریفیگنگودرآمداگرچهدرامدیااست،درامدیکهبیشازحداستوبینمالکانتقسیمنشدهرامنعیاتحریممیکند.

همیدارندودرامدیکهمازادبرنیازهایشرکتهایسیمانیاستچهدرحالوچهدرایندهاماکماکاناینقانونوتعریفرانگنامعلومدارد

 (.1395آنهارابدینوسیلهتشریحمیکنند)فخاریویوسفعلیتبار،

کردنقصدقانونعوارضآیناستکهشرکتهاراازعدمقسمتدرامدبهدلیلدوریازپرداختعوارضتحریمکنند.چنانچهادارهنقد

بنابراینهرگاهشرکتی عوارضبتواندمقدارقابلتوجهایازدرامدقسمتنشدهمربوطراتشخیصدهد،خسارتیبرایشرکتدرنظرمیگیرد.
بهرهمندینقدیقابلتوجهایبرایخودایجادکند،بایددلیلهایموثقیبراینگهداشتناینوجوهبهمتصدیانعوارضعرضهکنند،در

البتهممکناستکهآییننامهبه یکهاینگونهنبایدبایدپولهاییکهاضافیاسترامثلسهامواوراقبهاداربینمالکانآنهابخشکنند.صورت
دبدستوالبتهاینقوانینامکاناینراداردکهدرمیزاننسبیدرام منظورپرداختدرآمدبهمالکاناینسهامهاتحریمهایجدیدیایجادکند.

بهمقدارامدهانعکاسداشتهباشدویابهگونهایازقانونهایمربوطبهبدهیهاییکدارندووامهاییکهدریافتکردهاندکهتقریبامبتنی

سمیدیگریدرامدیاستکهبینآنهاقسمتشدهاست،راموضوعگفتگووبحثقرارمیدهددرمورداوراقمشارکتیااوراقبهادارقوانینر
ازممتازاستکهمالکاناینسهامهایممتازبرایدریافتأرامدخودنسبتبهبقیهارجعیتدارندوتامادامیکهایندرامدبهمالکانممت

وبهدستانهانرسدانشرکتنمیتوانددرامدرابینبقیهمالکانبخشکند)آمیتوهمکاران لب(.باتوجهبهمطا371،2014پرداختنشود
باتوجههدفپژوهشحاضربررسیداراییهاینقدیوکیفیتدرامددرشرکتهایسیمانیدربورساوراقبهادارتهرانمیباشد.مطرحشده،

داراییهاینقدیوکیفیتدرامددرشرکتهایسیمانیدربورساوراقبهاداربهمطالبمطرحشدهسوالاصلیاینپژوهشایناستکهآیابین

 رابطهمعناداریوجوددارد؟نتهرا

 پیشینه تحقیق 

 پیشینه تحقیقات داخلی 

(درپژوهشیبهبررسیتاثیرداراییهاینقدیبرکیفیتدرآمدشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران1398مکرمیوهمکاران)

اینتحقیقشامل-پرداختهاست.تحقیقمذکوربهلحاظروشتوصیفی تحلیلیازنوعهمبستگیوازنظرهدفکاربردیبود.جامعهآماری

میباشدوباتوجهبهروشحذفسیستماتیک1396الی1391تهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانطیسالهایکلیهیشرک
شرکتبهعنواننمونهآماریانتخابوموردمطالعهقرارگرفت.ابزارتحقیقدادههایبورسیخواهدبود.ازروش129بهعنواننمونهآماری

استفادهشدهاست.نتایجحکایتازآنداردکهکیفیتدرآمدSPSSاستنباطیمتناسببافرضیههاونرمافزارآماریهایآماریتوصیفیو
قابلتوانستنگهداریوجهنقدراتحتتاثیرقراردهدوطبقاینتحقیقآنراافزایشدهدهمچنینالزاماتقانونیمثلاستاندارهاواثراتمت

باعثکاهشنگهداریوجهنقددرشرکتمیشود.دخالتزیانوتحقیقتوسعهباکیفیتدرآمدتاثیرمعنیداریبرآنهاباکیفیتدرآمد

النگهداریوجهنقدنداشتهاست.بهدلیلارتباطاطالعاتتحقیقوتوسعهورشد،درشرکتهاییکهسطحباالییازتحقیقوتوسعهیارشدبا
هشرکتهایدارایسطوحپایینبرایاینمتغیرها،بینکیفیتدرآمدوداراییهاینقدیرابطهضعیفتریوجودراتجربهمیکنند،نسبتب

(درتحقیقیباعنوانبررسیارتباطبیندرآمدواجزایآنبابازدهسهامباتاکیدبرکیفیتدرآمددرشرکتهای1397جانجانی) ندارد.
دارتهرانبهبررسیارتباطبیندرآمدواجزایآنبابازدهسهامباتاکیدبرکیفیتدرآمدشرکتهایپذیرفتهپذیرفتهشدهدربورساوراقبها

شرکتازشرکتهایپذیرفتهشدهدر230شدهدربورساوراقبهادارتهرانمیپردازد.بهمنظوربررسیاینموضوع،نمونهایمتشکلاز

انتخابشدهاست.نتایجبراساسروشترکیبیحاکیازآناست1387تا1381سالهبین7برایدورهزمانیبورساوراقبهادارتهرانبوده
بیشتریاست. تعهدیآنمحتوایاطالعاتی بهجزء نسبت درآمد نقدی اماجزء هستند دودارایمحتوایاطالعاتی هر کهاجزایدرآمد

تهایباکیفیتدرآمدباالبازدهمثبتوشرکتهایباکیفیتدرآمدپایینباردهمنفیهمچنیننتایجاینپژوهشنشانمیدهدکهشرک
%بیشترازشرکتهاییکه17کسبمیکنندبهطوریکهشرکتهاییکهبیشترینکیفیتدرآمدرادارندتوانستنددردورهموردبررسی،

(بهبررسیتاثیرحاکمیتشرکتیبرکیفیتدرآمددربورساوراقبهادار1396)اسماعیلزاده کمترینکیفیتدرآمدرادارندبازدهکسبکنند.

راموردبررسیقراردادهاست.سازوکارهایحاکمیتشرکتیکهدراینتحقیقموردبررسیقرارگرفتهاست،1383-1387تهرانطیسالهای
یرانغیرموظفدرهیاتمدیره،عدموجودمدیرعاملبهعنوانرییسدرصدمالکیتسهامداراننهادی،تعدادبلوکسهامدارانعمده،درصدمد

94یانایبرییسهیاتمدیرهواندازهحسابرسمستقلمیباشد.آزمونفرضیههایتحقیقبهکمکتحلیلپانلیوبااستفادهازاطالعات
ترکیبدادههایسریزمانیومقطعیانجامشدهاست.ازطریق1387-1383شرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانطیسالهای
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نتایجتحقیقنشانمیدهدکهرابطهمعنیدارمثبتیبیندرصدمالکیتسهامداراننهادی،تعدادبلوکسهامدارانعمده،درصدمدیرانغیر
یرهواندازهحسابرسشرکتوکیفیتموظفدرترکیبهیاتمدیره،عدموجودمدیرعاملشرکتبهعنوانرییسیانایبرییسهیاتمد

(بررسیویژگیهایکیفیدرآمدوهزینهحقوقصاحبانسهام.ویبهبررسیرابطهبینهزینهحقوقصاحبانسهام1395بولو) درآمدوجوددارد.
همواربودندرشرکتهایبورسباچهارویژگیدرآمدمبتنیبردادههایحسابداریشاملکیفیتاقالمتعهدی،پایداری،قابلیتپیشبینیو

اممیاوراقبهادارتهرانپرداخت.نتایجبدستآمدهبیانگرآناستکهتنهاویژگیپایداریدرآمددارایرابطهمنفیباهزینهحقوقصاحبانسه

اینتحقیقرابطهبین(بررسیرابطهبینویژگیهایکیفیدرآمدوهزینهسرمایهسهامعادی1394باشد.کردستانیوضیاءالدینمجدی) .در
پنجویژگیکیفیدرآمدشاملپایداریدرآمد،قابلیتپیشبینیدرآمد،مربوطبودندرآمدبهارزشسهام،بهموقعبودنومحافظهکارانه

کیفیدرآمدشاملبودندرآمدباهزینهسرمایهسهامعادیموردبررسیقرارگرفتهاست.نتایجتحقیقوجودرابطهمعکوسبینویژگیهای
کندپایداریدرآمد،قابلیتپیشبینیدرآمد،مربوطبودندرآمدبهارزشسهام،بهموقعبودندرآمدوهزینهسرمایهسهامعادیراتاییدمی

 اریمشاهدهنشدهاست.کهاینرابطهازنظرآماریمعنیداراست.امابینمحافظهکارانهبودندرآمدوهزینهسرمایهسهامعادیرابطهمعنید

(درپژوهشیبهبررسیدارایینقدیوکیفیتدرآمدپرداختهاست.بررسیاهمیتکیفیت2018)372فارینهاوهمکاران پیشینهتحقیقاتخارجی

ا)مثبتیامنفی(پردازیمکهدرمیانسایرعوامل،ماهیتدرآمدههاینقدیتوسطشرکتهامیدرآمدبهعنوانیکعاملتعیینکنندهدارایی

وسطحافشایمالینمایندگیشدهتوسطبازاررابررسیمینمایدکهدرآنشرکتهافهرستبندیمیشوند)بازارهایسرمایهگذاریاصلی

کهبادهیمدهد،ماشواهدیراارایهمیراپوششمی2015-1998ایکهدورهسالهایدربریتانیا(.براساسنمونهAIMیاجایگزین

باضررمواجهAIMهاتمایلبهنگهدارینقدیبیشتریدارند،بهجزهنگامیکهشرکتهادرهردوبازاراصلیوکاهشکیفیتدرآمد،شرکت

هستند.بهعالوه،مامدرکیداریمکهاطالعاتمنتقلشدهتوسطکیفیتدرآمدیکعاملتعیینکنندهمهمدرسطوحذخیرهنقدیبرایبازار

است)جاییکهسطحافشایمالیونظارتپایینتراست(.بهطورکلی،شواهدماحاکیازآناستکهترازAIMاصلینسبتبهشرکتهای

نقدیبهطورمثبتیتحتتاثیروجودعدمتقارناطالعاتبیشترناشیازکیفیتپاییندرآمدهاوهمچنینازوجودسطوحپایینترنظارتبر

دهند.نتایجماواهمیتکیفیتدرآمدرابهعنوانیکعاملتعیینکنندهدرسطوحنقدینگیکاهشمیهااست،کههردمقرراتووقوعزیان

برندتاهاینقدیباالتردرآمدمیرسدشرکتهاییباسطوحباالترابهامدرآمدها،ازداشتنداراییهمچنینحاکیازآناستکهبهنظرمی

 اجتنابکنند.ازوابستگیمالیگرانقیمتخارجی

(ارتباطبینکیفیتدرآمدراباهزینهخاصبدهیوهزینهخاصحقوقصاحبانسهامعادیموردبررسیقرار2017)373فرانسیسوهمکاران

اینتحقیق،ارتباطبینهشتشاخصکیفیتدرآمدباهزینهخاصبدهیوهزینهخاصحقوقصاحبانسهامعادیموردبررسی دادند.در

گرفتهاست.نتایجبدستآمدهحاکیاستکهشرکتهایباکیفیتدرآمدپاییندرمقایسهباشرکتهاییباکیفیتدرآمدباال،هزینهبدهیقرار

،هنگامافزایشباثباتدرآمد2016)374وهزینهسرمایهسهامعادیباالتریدارند.گشودیگران (کیفیتدرآمدوضریبواکنشدرآمدرا

شبررسیکردند.نتایجتحقیقآناننشانداد،شرکتهایدارایرشددرآمدتوامباافزایشفروش،ازکیفیتدرآمدوضریبواکنشدرآمدوفرو

 باالترینسبتبهشرکتهایدارایرشددرآمدتوامباکاهشهزینهبرخوردارهستند.

دوجریانهاینقدی(رابابازدهآیندهسهامبررسیکردندونشاندادندکه(رابطهاقالمتعهدی)تفاوتبیندرآم2015)375ودیگران چان

کهشرکتهایباارقامتعهدیزیاددردورهیبعدازگزارشگریاطالعاتمالی،بازدهسهامآنهاکاهشمییابد.یکتفسیرازایننتایجایناست

 تعهدیباالییدارند(دردورهیپسازگزارشگریدرآمد،دچارافتبازدهیمیشوند،شرکتهاباکیفیتدرآمدپایین)یعنیشرکتهاییکهارقام

میکنند. تعدیل آن با متناسب را سهام قیمت و میبرند پی شرکتها پایین  درآمد کیفیت مساله به سرمایهگذاران و زیرا فرانسیس

یتامینمالیاثرمیگذارد.افزونبراین،هزینهیسرمایهشرکتهای(بهایننتیجهرسیدندکهکیفیتاقالمتعهدیبرهزینه2014)376همکاران

(تاثیرمیزانشفافیتگزارشگریمالیبرکارکردوارزششرکترادر2013)377چیوچی دارایاقالمتعهدیباکیفیتپایین،بیشتراست.

اتمالی،ارزششرکتراحداکثروازایجادمخاطراتاخالقیبورستایوانموردمطالعهقرارداد.نتایجتحقیقنشاندادشفافیتافشایاطالع

 بینمدیرومالکجلوگیریمیکند
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 فرضیات تحقیق  -

فرضیهزیرتدوینشده (2018)378فارینهاوهمکارانپاسخبهسؤالپژوهش،براساسمبانینظریتحقیقومطالعاتتجربیانجامشدهتوسط
 وموردآزمونقرارمیگیرد:

 داراییهاینقدیباویژگیشرکتهایدارایدرآمدباکیفیتباالدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد..بین1

 .بینداراییهاینقدیباویژگیشرکتهایبادرآمدباکیفیتپاییندربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد.2

 روش تحقیق  

روشاینتحقیق،ازنوعپسرویدادیاستکهدرحوزهتحقیقاتاثباتیحسابداریومبتنیبراطالعاتواقعیصورتهایمالیشرکتهای

پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانمیباشد.تحقیقحاضرازلحاظروش،ازنوعتحقیقتوصیفیاست.تحقیقتوصیفیآنچهکههست

 توصیفوتفسیرمیکند.اطالعاتبخشنظریپژوهشازکتبومجالتفارسیوانگلیسیتأمینمیشود.بدوندخلوتصرف

ازشرکتهمچنین،داده عمدتاً تحلیل و تجزیه برای نیاز نرمهایمورد و تهران بهادار اوراق بورس نوینهایاطالعاتیسازمان رهآورد افزار

عاتبهدوروشکتابخانهایوفیشبرداریاستفادهشدهاست.کلیهاطالعاتمربوطبهمتغییرهایاستخراجشدهاست.روشگردآوریاطال

تحقیقبااستفادهازنرمافزارهایرهآوردنوینوشرکتجامعاطالعاتسازمانبورسازطریقصورتهایمالیشرکتهایپذیرفتهشدهدر

 بورسویادداشتهایهمراهبدستمیآید.

 تحقیق: قلمرو 

چارچوبیرافراهممینمایدتامطالعاتمحقق،درطیآنقلمروخاصصورتپذیرد.قلمروهرپژوهشدرسهحوزهقلمروموضوعی،مکانیو

 زمانیقابلبررسیاستتابتواندادههارادرچارچوباینقلمروها،جمعآوریوتجزیهوتحلیلنمود،کهبهشرحزیرمیباشند:

 ضوعی تحقیق قلمرو مو

راموردمطالعهبررسیداراییهاینقدیوکیفیتدرامددرشرکتهایسیمانیدربورساوراقبهادارتهرانپژوهشحاظرازنظرموضوعی،به

 قرارمیدهد.

 مكانی تحقیق 

 قلمرومکانیاینپژوهشراکلیهشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانتشکیلمیدهد.

 رو زمانی تحقیق قلم

  میباشد.1397تا1393قلمروزمانیاینپژوهشطیسالهای

 روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 

مبانیدراینپژوهشبرایجمعآوریدادههاواطالعاتموردنیاز،ابتداازروشکتابخانهایومطالعاتاسنادیاستفادهشدهکهبرایناساس،

ادبیاتپژو هشازکتبومجالتتخصصیالتینوفارسیگردآوریگردید.سپسدادههایالزمبرایآزمونفرضیههایتحقیقنظریو
ازطریقمراجعهبهصورتهایمالیویادداشتهایتوضیحیشرکتهایمنتخب،لوحهایفشردهآرشیوتصویریوآماریسازمانبورس

وراقبهادارودیگرپایگاههایمرتبطونیزازنرمافزارتدبیرپردازورهآوردنویناستخراجشد.دادهاوراقبهادارتهران،پایگاهاینترنتیبورسا

واعمالمحاسباتالزم،برایتجزیهوتحلیلنهاییآمادهگردیدند.جهتتجزیهوتحلیلExcelهاپسازگردآوریوانتقالبهصفحهگسترده
 استفادهشدهاست.Eviewsاقتصادسنجینهاییدادههانیزازنرمافزار

 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 

 تعاریف عملیاتی:

 متغیرهایموردمطالعهدراینتحقیق،شاملمتغیرهایوابسته،مستقلبهشرحزیراندازهگیریشدهاند.

 متغیر وابسته 
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(دردوسطحشرکتهایباکیفیتدرآمدیباال2018)379براساستحقیقفارینهاوهمکاراندراینتحقیقکیفیتدرآمدبهعنوانمتغیروابسته

،کیفیتدرآمدهاوارزشیابی"وشرکتهایباکیفیتدرآمدیپاییندرنظرگرفتهشدهاست.درتحقیقیکهتوسطباعنوان هموارسازیدرآمد

 الازسهشاخصزیراستفادهشدهاست:صورتگرفتهبرایتعیینشرکتهایبادرآمدباکیفیتبا"شرکت

 .محتواینقدیدرامدها)نسبتجریاننقدعملیاتیهرسهمبهدرآمدهرسهم(بیشازمیانگینایننسبتدرکلنمونهباشد .1

 جریاننقدهرسهمحاصلازفعالیتهایعملیاتیمثبتباشد. .2

 اقالمغیرمترقبهمثبتباشد(.درامدهرسهمآنمثبتباشد.)درآمدهرسهمقبلاز .3

اگرشرکتیهرسهویژگیمذکورراداشتهباشد،شرکتیاستکهدرآمدهایآنباکیفیتاستواگرشرکتیحتییکیازسهشرطفوقرا

 نداشتهباشد،درآمدهایآندارایکیفیتپاییناست.

 متغیر مستقل

 (استفادهخواهدشد.2018)380اخصزیربراساستحقیقفارینهاوهمکاراندراینپژوهشبرایاندازهگیریداراییهاینقدیازش

(برایتعیینداراییهاینقدیازنسبتمجموعوجهنقدوسرمایهگذاریکوتاهمدتبرکلدارایی2004)381دراینروشازروشاوزکان

 استفادهمیکنیم.OZCHهایشرکت))

 

 متغیر های کنترل:

 اندازه شرکت 

ازهشرکتبزرگترباشد،شرکتازاعتباربیشتریبرخوردارخواهدبود.عالوهبراین،شرکتهایبزرگبهدلیلامکانتنوعبخشیهرچهاند

(.لذاسرمایهگذاراندرمواجههبا1388بیشتر،امکاناستفادهازمنابعمالیمختلفوافشایمنظماطالعات،ریسککمتریدارند)ثقفیوبولو،

بطهتها،بازدهموردانتظارکمتریرامطالبهمینمایند.بنابراین،انتظاربرایناستکهبیناندازهشرکتوهزینهحقوقصاحبانسهامرااینشرک
 منفیوجودداشتهباشد.دراینپژوهشازلگاریتمطبیعیفروشخالصشرکتبرایسنجشاندازهشرکتاستفادهمیگردد:

  

𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 = 𝑆𝑖,𝑡   

 کهدرآن:

i,tSizeاندازهشرکت:iدرسالtو 

i,tSخالصفروششرکت:iدرسالt.میباشد 

 اهرممالی

افزایشریسکشرکتمیشود.افزایشریسکشرکتنیزنرخ(2010فرناندووهمکاران) اهرممالی،منجربه بیانمیکنندکهافزایشدر

نراباالمیبردکهدرنهایت،منجربهافزایشهزینهحقوقصاحبانسهامعادیشرکتمیشود.برایناساس،بازدهموردانتظارسهامدارا
عانتظارمیرودکهباافزایشاهرممالی،هزینهحقوقصاحبانسهامشرکتنیزافزایشیابد.دراینتحقیق،اهرممالیازطریقتقسیممجمو

 وبهصورتزیرمحاسبهمیگردد:بدهیبهمجموعداراییهایشرکت

 

𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 =
𝑇𝐷𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡
 

 بهطوریکهدرآن:

 ∶ 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡اهرممالیشرکتiدرسالt؛ 

i,tTDمجموعبدهیهایشرکت:iدرسالtو 

i,t : TAجمعداراییهایشرکتiدرسالt.میباشد 
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 فرصتهایرشد

اینباورندکهشرکتهایبافرصتهایرشدباالتر،ریسکبیشترینیزدارند.بنابراین،انتظارمیرودکهبین2010فرناندووهمکاران) (بر

فرصتهایرشدشرکتباهزینهحقوقصاحبانسهامآنرابطهمثبتوجودداشتهباشد.دراینمطالعهازنسبتارزشبازاربهارزشدفتری

 حبانسهام،برایسنجشفرصتهایرشدشرکتاستفادهمیگرددکهبهصورتزیرمحاسبهمیشود:حقوقصا

 

𝐺𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 =
𝑀𝑉𝑖,𝑡

𝐵𝑉𝑖,𝑡
 

 کهدرآن:

ti, 𝐺𝑊𝑇𝐻:فرصتهایرشدشرکت i درسال t ؛ 

  : 𝑀𝑉𝑖,𝑡 ارزشبازارحقوقصاحبانسهامشرکت i درسال t و 

 𝐵𝑉𝑖,𝑡ارزشدفتریحقوقصاحبانسهامشرکت:i  درسال t .میباشد  

 مدلرگرسیونیتحقیق

فارینها وهمكارانبرای آزمون فرضیه تحقیق به پیروی از  تحقیق   
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 ازمدلرگرسیونیچندمتغیرهزیراستفادهمیشود. (2018)  382

𝑂𝑍𝐶𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2(𝐺1× 𝐸𝑃𝑆)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝐺𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡+휀𝑖𝑡 

 کهدرمدلفوق:

:  OZCHداراییهاینقدی 
EPSدرآمدهرسهمشرکت:jدرسال t 

1Gوبرایسایرعددصفرمیباشد.1:شاخصتعیینکنندهکیفیتدرآمداینشاخصبرایشرکتهایبادرآمدباکیفیتعدد  

:𝐺𝑊𝑇𝐻فرصترشد 
:𝐿𝐸𝑉اهرممالی 

:𝑆𝐼𝑍𝐸اندازهشرکت 

i,tε  باشد.رگرسیونمی:جزءخطایمدل 

 

 آمارتوصیفی

بهمنظوربررسیمشخصاتعمومیمتغیرها،همچنینبرآوردمدلوتجزیهوتحلیلدقیقآنها،آشناییباآمارتوصیفیمربوطبهمتغیرهاالزم

(آمار1شد.درجدولشماره)است.آمارتوصیفیبهمحاسبهپارامترهایجامعهمیپردازدوشاملشاخصهایمرکزیوپراکندگیجامعهو...میبا

)داراییOZCHتوصیفیمتغیرهایپژوهششاملمیانگین،میانه،بیشینه،کمینهوانحرافمعیار....آوردهشدهاست.بهعنوانمثالبرایمتغیر

میانگین،میانه،ماکزیمم،مینیمموانحرافمعیاربهترتیب نتایجآمارمیباشد.0.14549و-0.45 ،0.1278،0.1100،0.63هاینقدی(

باشدوحداکثرمی30/8(است.همانگونهکهمشاهدهمیشود،میانگیناندازهشرکت1-4ی)توصیفیمربوطبهمتغیرهایپژوهشبهشرحنگاره

نیزمیباشد.اینموضوعبیانگرنوسانات534/2)فرصترشد(اینمتغیردارایبیشترینانحرافمعیاربامقدارGWTHمیزانرادارد.متغیر

یانتخابیاست؛)فرصترشد(درمقایسهباسایرمتغیرهایپژوهشاست.درمجموعنتایجآمارتوصیفیحاکیازتنوعنمونهGWTHشدید

 تعمیمداد.لذامیتواننتایجنمونهرابهجامعه

 آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش-1-جدول

 
 

 متغیر میانگین میانه بیشترین کمترین انحرافمعیار مشاهدات

189 14549/0 45/0- 63/0 1100/0 1278/0 OZCH)داراییهاینقدی( 

189 1.622 1.970 10.1846 1.013 1.224 EPS)سودهرسهم( 

189 1.1371 0.3400- 0.6600 0.1150 0.1362 ( 1G)کیفیتدرآمد 

189 70032/0 50/4 30/8 0600/6 1913/6 SIZE)اندازهشرکت( 

189 22090/0 07/0 00/2 5900/0 5863/0 LEV)اهرممالی( 

189 53498/2 90/4- 1734/0 6350/2 3177/3 GWTH)فرصترشد( 

  
 

 

 هایپژوهش نتایجآزمونفرضیه

 مدلپژوهشدرجدولزیرآمدهاست.نتایجحاصلازبرآورد
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𝑂𝑍𝐶𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2(𝐺1× 𝐸𝑃𝑆)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝐺𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡+휀𝑖𝑡 

 خالصهنتایجآماریآزمونمدلاولپژوهش-2-جدول

 tآماره انحرافمعیار ضرایب متغیر
سطح

 (sigمعناداری)

0α)0.0000 10.8523- 0.8963 9.7266- )عرضازمبدأ 

𝐸𝑃𝑆)0.0011 2.5652 0.0023 0.0059 )سودهرسهم 

(𝐺1 × 𝐸𝑃𝑆)𝑖𝑡)0.0201 3.6153 0.0013 0.0047 )کیفیتدرآمد 

SIZE)0.0412 2.7730 0.0141 0.0391 )اندازهشرکت 

LEV)0.033 2.3496- 0.0489 0.1149- )اهرممالی 

GWTH)0.0201 3.0957 0.0188 0.0582 )فرصترشد 

 F 0.0000سطحمعنیداریآماره 11.524 فیشرFآماره

 2.0221 آمارهدوربینواتسن 0.5991 ضریبتعیین

 

 قبلازآزمونفرضیهپژوهشبراساسنتایجبهدستآمده،بایدازصحتنتایجاطمینانحاصلنمود.

(،میتوان0.0000محاسبهشده)Fاستفادهگردید.باتوجهبهسطحمعنیداریآمارهFبدینمنظوربرایبررسیمعناداریکلمدلازآزمون

 ادعانمودکهمدلرگرسیونیبرازششدهمعناداراست.

تغیروابستهمدل)دارایینقدی(،توسطمتغیرهایدرصدازتغییراتدرم60باتوجهبهضریبتعیینمدلبرازششدهمیتوانادعانمود،حدود

 مستقلتوضیحدادهمیشود.

 آزموندوربینواتسون:

  .وجودهمبستگیبینجمالتپسمانداست یکیازمشکالتمعمولدریکالگویرگرسیون،

میباشد رگرسیون الگوی استاندارد فرضهای از یکی نقض ترتیب .خودهمبستگی این تورشبه بدون خطی برآوردکننده بهترین ویژگیهای

 .شودآمارهدوربینواتسونبرایبررسیخطایتصریحدرمدلاستفادهمی .خدشهدارمیشودودرنتیجهاستنباطآماریقابلاعتمادنخواهدبود

بهطور .د،خطایتصریحوجودخواهدداشتهایرگرسیون،الگویسیستماتیکوقابلتوجهیازخودنشاندهنبهعبارتدیگر،اگرباقیمانده

اندکهبایدازساده،اینهمبستگیمنعکسکنندهاینواقعیتاستکهبعضیازمتغیرهاکهمتعلقبهمدلواقعیهستند،دراخاللقرارگرفته

قرارداشتهباشدمیتوانگفت 2.5-1.5بطورکلیاگراینآمارهدربازده .آنخارجشدهوبهعنوانیکمتغیرتوضیحیصحیحواردمدلشوند

دهدرانشانمی 0221/2آمارهدوربینواتسونپسازبرآوردضرایب،مقدار .مشاهدهنمیشود (خطا)مشکلخودهمبستگیبینجمالتپسماند

 .شودهمشاهدهنمینتیجتاًمشکلخودهمبستگیسریالیدراینفرضی .باشدکهبهمعنیعدموجودهمبستگیپیاپیدرجزءاخاللمی

 :نتایجفرضیاتتحقیق
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 نتیجهآزمونفرضیهاول:

بینداراییهاینقدیوکیفیتدرآمدباالرابطهمنفیومعنیداریوجوددارد.باتوجهبهضرایبکیفیت"شدهاستکهدرفرضیهاولبیان

قبولمیگردد.بهعبارتدیگربا٪95استفرضیهاولدرسطحاطمیناندرآمددرمدلرگرسیونتحقیقواحتمالمربوطبهآنبیانگراین

افزایشکیفیتدرآمدشرکتهایپذیرفتهشدهدربورستهران،داراییهاینقدیشرکتهاکاهشمییابد.ایننتیجهحاکیازآناستکه

افزایشداراییهاینقدیشرکتهایکعاملموثرومعن اداراستوبااعمالتغییراتدرکیفیتدرآمدمیتوانکیفیتدرآمددرکاهشو

 داراییهاینقدیشرکتهارامدیریتوکنترلکرد.

 نتیجهآزمونفرضیهدوم:

داراییهاینقدیدرشرکتهاییکهدارایدرآمدباکیفیتپایینهستند،بیشترازشرکتهاییاستدارای"دومبیانشدهاستکهدرفرضیه

.هنگامیکهکیفیتدرآمدشرکتیپائیناست،شاخصکبفبتدرآمددرمدلرگرسیونصفرخواهدشدوبنابرایندارایی"فیتدارنددرآمدباکی

زایشهاینقدیدراینگونهازشرکتها،باالترازشرکتهاییخواهدبودکهدارایدرآمدباکیفیتهستند.بهعبارتدیگرکیفیتدرآمدباعثاف

انتظارمیرودکهداراییاطمینانسرما یهگذاراننسبتبهپیشبینیجریانهاینقدیآتیمیگرددوباپایینآمدنریسکسرمایهگذاری

 هاینقدینیزباافزایشکیفیتدرآمد،کاهشیابد.

 :نتایجمتغیرهایکنترلی

اندازهشرکتوSIZEضریببرآوردیمتغیرکنترلی درسطحداراییهاینقدیدرجدولباالنشاندهندهوجودرابطهمثبتومعنادارمیان

بدستآمدهاست.بنابراینمیتوان0.05محاسبهشدهبرایضریباینمتغیرمستقلتحقیق،کمترازp-valueاست.زیرامیزان0.05خطای

 %رابطهمثبتومعناداریوجوددارد.95طحاطمیناندرسداراییهاینقدیگفتبیناندازهشرکتو

درسطحخطایداراییهاینقدیدرجدولباالنشاندهندهوجودرابطهمنفیومعنادارمیاناهرممالیوLEVضریببرآوردیمتغیرکنترلی

بدستآمدهاست.بنابراینمیتوانگفت0.05محاسبهشدهبرایضریباینمتغیرمستقلتحقیق،کمترازp-valueاست.زیرامیزان0.05

 %رابطهمنفیومعناداریوجوددارد.95درسطحاطمینانداراییهاینقدیبیناهرممالیو

درسطحداراییهاینقدیدرجدولباالنشاندهندهوجودرابطهمثبتومعنادارمیانفرصترشدوGWTHضریببرآوردیمتغیرکنترلی

بدستآمدهاست.بنابراینمیتوان0.05محاسبهشدهبرایضریباینمتغیرمستقلتحقیق،کمترازp-valueزیرامیزاناست.0.05خطای

 %رابطهمثبتومعناداریوجوددارد.95درسطحاطمینانداراییهاینقدیگفتبینفرصترشدو

 بحثوتفسیرومقایسهتحقیق

بحثهایموردعالقهدرپژوهشهایمالیبودهاست.دراینمابینسیاستقسمتدرآمدیکیازاولینبازاراوراقمشارکتازدیربازیکیاز

ارائه انجامشدهودرمدیریتمالیمدرننیزمدلهاونظرهایمتعددیبرایتشریحآن کارهاییاستکهپژوهشهایزیادیحولمحورآن

الشکردهاندمسالهدرآمدپرداختیرابااستفادهازنظرهاومنظرهایجدیدحلکنند.عاملشدهاست،بهگونهایکهدرهرزمانمحققانت

هایمتعددیبایدتوسطشرکتموردببرسیوبحثقراربگیردتاتصمیمگیریکندچهمقداردرآمدنقدیپرداختکنند.ازآنجاکهخیلیاز

آتیخودداشتهباشندونسبتبهنگهداشتنیافروشسهمخوددرآیندهتصمیمگیریمالکانخواهانایندهنگریدرستیازسرمایهگذاری

هایکنند،یکیازقسمتهایدلپذیربرایآنهادرآمدنقدیاوراقمشارکتاست.یافتنراههاییکهبتوانداثردرآمدنقدیرابردرآمدشرکت

سودمندمیباشد.لذاپژوهشحاضرمیکوشدکهاینرابطهازراههایمدلهایرگرسیونیسیمانیواوراقمشارکترابهخوبینشاندهند،بسیار

حدسزدهوبهآزمونآنبپردازد.شواهدتجربیدرمورداینسؤالاساسیکهچراشرکتهایسیمانیدرآمداوراقمشارکتپرداختمی

(سیاستقسمتدرآمددرطولزمانهمیشهمایهسردرگمیمحققانمالی383،2007کنند،اجماعنظرکاملیرانشاننمیدهد)فلوروتاکور

بودهاست.مدیرانسودهایشرکترابهمنظورسرمایهگذاریمجددوکاهشهزینههایتأمینمالیبرایفرصتهایسرمایهگذاریبهمیزان

 
383 . Fuller, K., Thakor, A  



 

483 | P a g e 

 

نمیکنند،کهبخشدرآمدمنابعدردسترسبرایسرمایهگذاریرامعقولنگهداریمیکنند،یابخشیازآنرابهعنواندرآمدقسمتیاعال

هدفازانجاماینپژوهشبررسیداراییهاینقدیوکیفیتدرامددرشرکتهایسیمانیدربورساوراقبهادارتهرانبود..کاهشمیدهد

تا1392ورساوراقبهادارتهراندرفاصلهزمانیسالهایبرایآزمونفرضیههایتحقیقازاطالعاتمالیشرکتهایداروییپذیرفتهشدهدرب

شرکتدرصنعتسیمانبودهکهپسازاعمالمحدودیتهایموردنظردراینتحقیق27استفادهشدهاستونمونهنهاییمتشکلاز1397

یرهبرایآزمونفرضیههایتحقیقاستفادهانتخابشدهاند.پسازاندازهگیریمتغیرهایتحقیق،ازتجزیهوتحلیلرگرسیونخطیچندمتغ

وتکنیکآماریدادههایتلفیقیصورتپذیرفتهاست.نتایجحاصلازآزمونهایآماریدرفصلEviewsگردید.آزمونهابااستفادهازنرمافزاره

 چهارمارائهشد.

 پیشنهادات تحقیق 

 الف(پیشنهاداتحاصلازنتایجتحقیق

 دستاوردهایتحقیق،میتوانمحورهایزیررادرارتباطبازمینههایکاربردیمشخصنمود:باتوجهبهنتایجو

گان.شرکتهاییکهدرآمدآنهاباکیفیتاستریسکپایینتریبرایجلبنظرسرمایهگذارانبهمنظورتامینمالیدارند.ازاینروتامینکنند1

اییهستندکهواجددرآمدهایباکیفیتمیباشند.درواقعورودسرمایهوتامینمالیبرایمنابعشرکتهابهدنبالسرمایهگذاریدرشرکته

هموسساتوشرکتهاییکهدرآمدهایباکیفیتیدارندآسانتراستزیرایکاطمینانمنطقیدرسرمایهگذارانبرایکسببازدهموردنظرراب

باکیفیتپایینیابیکیفیتراتجربهمیکنندبرایجلبنظرسرمایهگذارانمیبایستوجودمیآورند.ازطرفیشرکتهاییکهدرآمدهای

مالیونرخنرخبازدهباالتریرانسبتبهسایرشرکتهابرایایشانتامینکنند،ازاینرونرخبازدهازدیدسرمایهگذارانوتامینکنندگانمنابع

زایشمییابد.نتایجبهدستآمدهازآزموندوفرضیهمطرحشدهدراینتحقیقتوضیحاتارائهشدههزینهسرمایهازدیدشرکتهاوموسساتاف

 راتائیدمیکند.

های.بهمدیرانعالیشرکتهاپیشنهادمیشودکهبرایتامینمالیمنابعموردنیازخودازطریقبدهیاقدامنمایند؛زیراباکاهشجریان2

مدیران،آنانراواداربهحرکتدرجهتافزایشارزششرکتخواهدنمودبهایندلیلکه،تامینمالیازطریقاستقراض،نقدآزاددردسترس

سهاممدیرانراملزمبهپرداختمبالغیتحتعنوانبهرهواصلاستقراضدرمواقعزمانیمختلفمیکندوازاینطریقبهافزایشبازدهاضافی

نمود.نتیجهفرضیهاولمیتواندبیانگروجودمحتوایاطالعاتیوجهنقدنگهداریشدهبرایسهامدارانباشد.دردهههایکمکشایانیخواهد

جاریگرایشسرمایهگذارانوتصمیمگیرندگانمالیبهاطالعاتجریانهاینقدیفزونییافتهاستکهخودحاکیازباالبودنمحتوای

باشد.ازسویدیگر،یکیازمعیارهایاساسیبرایتصمیمگیریدربورس،بازدهسهاممیباشد،بازدهسهامخودبهاطالعاتیایندادههامی

ایند.تنهاییدارایمحتوایاطالعاتیاستوبیشترسرمایهگذرانبالفعلوبالقوهدرتجزیهوتحلیلمالیوپیشبینیهاازآناستفادهمینم

 دوموضوعمیتواندزمینهرشدوبالندگیشرکترافراهمآورد.بنابراینتوجهبهاین

.ازسویدیگر،سودآوریباعثتغییردرقیمتونهایتاافزایشبازدهسهاممیشود.مکملسودآوریوجودوجهنقدیاهمانجریانهاینقدی3

سهامتأثیرگذارباشدکهایننشانازوجودمحتوایاطالعاتیمیباشد،لذاجریانهاینقدیبهعنوانجزءنقدیسودنیزمیتواندبربازده

جریانهاینقدیاستبهنحویکهافشایهرچهبهتراطالعاتمربوطبهجریانهاینقدی،باعثارزیابیبهترشرکتتوسطسرمایهگذارانو

طهمعکوسفوقدراینتحقیقمیتواندباعثشودکهشرکتبستانکارانودرنتیجهکسببازدهبیشترنسبتبهبازدهبازارخواهدشد.اماراب

 هاهموارهبهدنبالسطحبهینهازوجهنقدنگهداریشدهباشندتاازتبعاتمنفیآنجلوگیریبهعملآورند.

نیزاینابهامدرخصوص.پیشنهادمیشودشرکتهادرمسایلمربوطبهتامینمالیکهالزمهادامهحیاتورشدوشکوفاییآنهامیباشد،4

ایآیندهراهموارهدرنظرداشتهوبخشیازتوانخودرابرایمواردپیشبینینشدهآتیحفظنمودهودرتأمینمالیانعطافپذیریخودبر

ایپیشنشدهآتیانجامواکنشمناسبدرآیندهراحفظمیکنند.بدینصورتشرکتهابخشیازتوانخودرابرایرویدادهاوموقعیته

اینرویدادهاراداشتهباشندوموقعیتخودرادربازارهایرقابتیودرمیانسایر رقباحفظنمودهتابتوانندقدرتانجامواکنشمناسببه

 حفظنمایند.البتهمعنادارنبودنرابطهفوقمسالهایاستکهشایدازمحدویتهایاعمالشدهبرتحقیقحاصلشدهباشد

 ب(پیشنهاداتپژوهشی
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 (بهسرمایهگذاراندربورساوراقبهادارتوصیهمیشوددرشرکتهاییسرمایهگذاریکنندکهدارایدرآمدهایباکیفیتهستند.1

ینهسرمایه(سرمایهگذارانتوجهداشتهباشندکهکیفیتدرآمدشرکتهابرهزینهسرمایهتاثیردارد.بهگونهایکهدرآمدهایباکیفیتباهز2

 پایینترودرآمدهایباکیفیتپایینباهزینهسرمایهباالتردرارتباطاست.

 (توصیهمیشودتحقیقحاضربهتفکیکصنایعموجوددربورساوراقبهادارتهرانبهمنظورتعییناثرصنعتموردآزمونقرارگیرد.3

(استفادهشدهاست.سایرمحققاندرتحقیقاتخودمی2004معیاربنهسینبائو)(دراینتحقیقبهمنظوراندازهگیریکیفیتدرآمداز4

توانندازسایرمبانیارزیابیکیفیتدرآمدبهرهببرند.

 فهرست منابع: 

 دانشگاهعالمهطباطبائی.؛پایاننامهکارشناسیارشدحسابداری؛رابطهبینکیفیتگزارشگریمالیوهزینههایمالکانه(؛1395)اردستانی،مهدی؛ [.1]

بررسیتاثیرحاکمیتشرکتیبرکیفیتسوددربورساوراقبهادارتهران(،1396اسماعیلزادهمقریعلی,جلیلیمحمد,زندعباسآبادیعباس) [.2]
 ،مجلهحسابداریمدیریت،سالسوم،شمارههفتم.

عالمه؛ژگیهایسودهزینهحقوقصاحبانسهامووی(؛1395)بولو،قاسم؛ [.3] دانشگاه مدیریت دانشکدهحسابداریو دکتریحسابداری؛ نامه پایان

  طباطبایی.

بررسیارتباطبینسودواجزایآنبابازدهسهامباتاکیدبرکیفیتسوددرشرکتهایپذیرفتهشده(،1397جانجانیرضا,خدادادیولی) [.4]

 113-84داریسالسومفصلبهارص،فصلنامهعلمیپژوهشیحسابدربورساوراقبهادارتهران

؛بررسیهایحسابداریوحسابرسیبررسیرابطهبینویژگیهایکیفیسودوهزینهسهامعادی(؛1386کردستانی،غالمرضاوضیاءالدینمجدی؛) [.5]
 .48؛شماره14؛سال

میتشرکتیدرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسبررسیرابطهبینسیاستتقسیمسودوحاک(.1395فخاری،حسین.ویوسفعلیتبار،ناهید) [.6]

 بررسیهایحسابداریوحسابرسی.اوراقبهادارتهران.

مالی،شماره-62،پژوهشهای"رابطهنوعمالکیتنهادیوحسابداریمحافظهکارانه"(1395مهرانی،ساسانومرادی،محمدواسکندر،هدی) [.7]

 .47اول،صص

بررسیتاثیرداراییهاینقدیبرکیفیتدرآمدشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس(،۱۳۹۸ومحمودهمتفر،)مکرمی,گالره؛علیرضاغیاثوند [.8]

 .6،فصلنامهپژوهشهایجدیددرمدیریتوحسابداریاوراقبهادارتهران

 

[9]. -Amit , M .Vagus ,M .(2014) ."insider trading , earning quality , and accrual mispricing " , the accounting 

review ,Vol.77,No.4 , pp.755-791 . 

[10]. Main and Alternative UK markets .working paper duke university,p.53. 

[11]. Fama&Ferench,(2000)."Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows 

about future  earnings?", the accounting review, Vol.71,No.3, pp.289-315  
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 مقدمه

ای و نیز رشد و توسعه سریع تكنولوژی برتر، مخصوصاً در  گیری جامعه اطالعاتی و شبكه وقوع انقالب »تكنولوژی اطالعات«، شكل 

اساسی کرده است. در نتیجه این تحوالت،  الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر    1990حوزه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی، از دهه  

های مالی و فیزیكی در اقتصاد جهانی شده است.مطالعات اخیر نشان داده است  دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه 

ست.  که بر خالف کاهش بازدهی منابع سنتی )مثل پول، زمین، ماشین آالت و غیره(، دانش منبع افزایش عملكرد کسب و کار ا

  داده   تشخیص   را  ارزش  ایجاد  فرایند در  دیگر نامشهود  عوامل  و  دانش   ارزش  نیز  بازار  که  است   آنچه درخور توجه است این مهم

  رقبایشان   از را  خود  تا  کنند  می  تالش  وقفه  بی  امروزی  سازمانهای .است  کرده  تغییر  پنهان«  »ارزش  این   نسبت  و  میزان  اخیراً.  است

یست که دانش، به عنوان یک منبع حیاتی برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری در سازمانها مطرح می  حال   در  این   و   کنند  متمایز 

از مدیریت دانش ناشی می گردد و دلیل آن،   باشد چنانچه در بسیاری از سارمان ها مزیت رقابتی پایدار به مقدار قابل توجهی 

ت چرا که باید برای بدست آوردن آن، فرایند یادگیری مشابهی طی دشواری کپی برداری از دارایی های دانشی یک سازمان اس

 نمود.

بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان  ها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص منابع فیزیكی و مالی و تاحد زیادی 

محیطی برای مدیریت دانش است. به بیان روشن مبتنی بر مدیریت دانش خواهد بود. بنابراین، وظیفه رهبری یک سازمان خلق 

  محور   دانش   سازمان  در   انسان  ذهن   پرورش  و  رشد  برای   مناسب محیط   کردن   آماده  مدیران   روی  پیش   چالش    تر، در عصر حاضر

  آنجایی  از متأسفانه همه، این با. است  دانش«  مدیریت محور دانش  های سازمان مدیران برای مهارت ترین  اساسی بنابراین، است

دانش نامشهود و ناملموس است، آن را توسط هیچ یک از مقیاس  های سنتی حسابداری مالی نمی توان اندازه گیری   ماهیت   که

کرد، ریسک »فراموشی« دانش و سایر دارایی  های ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد. می توان گفت مدیران ارشد سازمانها  

T
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صد دانش موجود در سازمان  هایشان استفاده می کنند. در حقیقت، محیط کسب و کار مبتنی بر دانش در بسیاری در 20تنها از 

از کشورهای جهان، مستلزم یک مدل و نامگذاری جدید است که در برگیرنده عوامل ناملموس سازمان باشد. در این وضعیت، رشته 

جلب کرده است. از دیدگاه استراتژیک، سرمایه فكری می  تواند در ایجاد و  نوظهور »سرمایه فكری« توجه روزافزونی را به خود  

کاربرد دانش برای افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع شود. امروزه، رشته در حال تكوین سرمایه فكری یک موضوع هیجان 

 انگیز هم برای محققان و هم برای دست اندرکاران سازمانی شده است. 

ت گیری،اعمال کارافرینی در یک سازمان موجود،طیف وسیع و گسترده است که نیل به درجات متعالی آن امری در واقع این جه

بسیار مهم قدم گذاری و حرکت مثبت به سوی مدارج باالی این طیف،که موجب اثر گذاری مستقیم بر عملكرد سازمان و بهبود  

 محسوس آن می شود.

وان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا اعمال کارافرینی  در این اقتصاد، استفاده از دانش، بعن

به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیكی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در اقتصاد دانشی  

انسانی، جزء مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود  بر خالف اقتصاد صنعتی، دارایی های فكری و بخصوص سرمایه  های 

و موفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت فكری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت کارافرینی در سازمان ها و نقش آنها برکسب  

 .(2018، 384مزیت رقابتی می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند )جولیو

ن میان سازمان های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه های داخلی و جهانی در ای

نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه های فكری سازمان خود هستند. بخصوص با عضویت ناظر کشورمان در سازمان تجارت  

و همچنین تمایل کشور به پیوستن به این سازمان بین المللی، لزوم نگرش سازمان ها به جهانی و افزایش رقابت در اقتصاد داخلی 

گرایش مدیریت دانش و بازار بیش از پیش احساس می شود. لذا مطالعه حاضر با بررسی تاثیر کارآفرینی، بازار،گرایش مدیریت 

می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این  ستان گلستاندانش بر مزیت رقابتی پایدار وتولید پاک کارکنان شرکت لبنی صباح در ا

است که آیا گرایش کارآفرینی، بازار،گرایش مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار وتولید پاک کارکنان شرکت لبنی صباح  در 

بررسی گرایش کارآفرینی این تحقیق  در  مطرح شده  مباحث  به  با توجه  لذا  معناداری دارد   تاثیر  بازار،گرایش  استان گلستان   ،

 می پردازیم. مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار وتولید پاک کارکنان شرکت لبنی صباح در استان گلستان

 پیشینه تحقیق 

بین های بازاریابی دراینهای کارآفرینی بر مزیت رقابتی پایدار و نقش قابلیت(در پژوهشی به بررسی تأثیر قابلیت1396مشبكی )  -

شده در بورس اوراق  های قطعه ساز و خودروساز پذیرفتهنفر مدیران ارشد شرکت  1200شده است. جامعه آماری این تحقیق،  انجام

نفر به دست آمد. فرضیات این تحقیق در قالب   257ه نمونه آماری تحقیق، بر اساس فرمول جامعه محدود باشند کبهادار تهران می

های سه فرضیه اصلی به ارتباط بین متغیرهای قابلیت کارآفرینی، قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار و نقش میانجی قابلیت

مزیت رقاب قابلیت کارآفرینی و  در رابطه  نوآوری، بازاریابی  قابلیت کارآفرینی که شامل  ابعاد  ارتباط  همچنین  تی پرداخته است. 

تغییرات و ریسک پیش  اندازهبینی  تحلیل عاملی مدل  نتیجه  برسی شده است.  مزیت رقابتی پایدار  با  نشان پذیری است  گیری 

ی با متغیر مكنون هستند. یافته دیگر  دهد بارهای عاملی دارای مقدار مناسبی هستند و کلیه سواالت دارای همبستگی مناسبمی

بر   94/0بر مزیت رقابتی است. همچنین کارآفرینی دارای تأثیری برابر  0.81دهد کارآفرینی دارای تأثیری برابر تحقیق نشان می

برابر   تأثیری  دارای  بازاریابی  قابلیت  و  است  بازاریابی  نشان  0.95قابلیت  مزیت رقابتی هست که  تأثیر  بر  قابلیت    0.89دهنده 

 
3841.Julio 
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مزیت   قابلیت کارآفرینی و  بازاریابی رابطه  قابلیت  درنتیجه  بازاریابی هست.  قابلیت  از طریق  پایدار  مزیت رقابتی  بر  کارآفرینی 

 کند. رقابتی پایدار را میانجی می

انش مشتری،  های کسب دانش مشتری، تبدیل د( در پژوهشی به بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری با مولفه 1396آزاد بخت ) -

های کوچک و متوسط بكارگیری دانش مشتری و حمایت از دانش مشتری و مزیت رقابتی در ابعاد تمایز و کاهش هزینه در سازمان

باشد ارائه گردید. باشد. لذا در این پژوهش یک مدل مفهومی که ترکیبی از اجزای مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی میمی

ها از نرم افزار ی و بین مدیران و کارکنان ارشد جامعه آماری توزیع شد و برای تجزیه و تحلیل داده هایی طراحسپس پرسشنامه 

مورد تأیید نگردید.   2مورد تأیید و    6فرضیه پژوهش    8% تأیید شد و از  75پی.اِل.اِس استفاده گردید. فرضیه اصلی با معیار جی.اُ.اِف  

حمایت شتری با رهبری هزینه تأیید نشد. رابطه بین بكارگیری دانش مشتری، رابطه بین کسب دانش مشتری و تبدیل دانش م

دانش مشتری با رهبری هزینه و کسب دانش مشتری، تبدیل دانش مشتری، بكارگیری دانش مشتری و حمایت دانش مشتری با  

میت مشتری در مزیت رقابتی، بهبود  توان جهت افزایش مشتری محوری در سازمان، اهتمایز تأیید گردید. از نتایج این تحقیق می 

 ها و کاهش هزینه استفاده کرد.عملكرد سازمان

( در پژوهشی به بررسی اثرات شاخصهای مدیریت دانش از جمله زیر ساخت مدیریت دانش، کیفیت دانش و سیستم 1395محقر )  -

سؤال تهیه و پس از تایید روایی و پایایی    24  مدیریت دانش برمزیت رقابتی پرداخته است. که بدین منظور پرسشنامه ای مشتمل بر

درصد به پرسشنامه پاسخ  87/78نفر یعنی  168کارکنان دانشی شرکت مهندسی صنایع پتروشیمی توزیع که تعداد 213آن بین 

تغیرهای  داده بودند. در این پژوهش به منظور توصیف جامعه آماری از آمار توصیفی و جهت بررسی ارتباط میان متغیر وابسته و م 

مستقل آن از روش معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گردیده است. در پایان تمام فرضیات تحقیق تایید و  

مشخص گردید که متغیرهای زیر ساخت مدیریت دانش،کیفیت دانش، ویژگیهای مدیریت دانش با هم و همچنین با مزیت رقابتی 

ثبتی هستند و نهایتاً چند پیشنهاد در ارتباط با ارتقاء یادگیری، رهبری و مدیریت، فرهنگ سازمانی، دارای رابطه معنی دار و م

 فناوری اطالعات، نوآوری، تسهیم دانش، استراتژی و چگونگی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارایه گردید.

مدیریت دانش و کسب مزیت رقابتی در سازمانها (در پژوهشی به بررسی رابطه بین عوامل تاکتیكی 1390معتمدی فر وساالرزهی)

نوآور )مطالعه موردی: شرکتهای مستقر در مرکز رشد کرمان(  پرداخته است. بنابراین با توجه به اهمیت مدیریت دانش در سازمان 

مدیریت دانش بر  ها و تاثیر قابل مالحظه آن جهت کسب مزیت رقابتی در این مقاله سعی شده است که رابطه بین عوامل تاکتیكی 

اساس مدل و کسب مزیت رقابتی در شرکت های کارآفرین مستقر در مرکز رشد کرمان مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق  

اصلی ترین ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه می باشد. همچنین در نتیجه بررسی انجام شده بر روی این شرکتها مشخص گردید 

ی مدیریت دانش، همبستگی تسهیم و مبادله دانش و کسب مزیت رقابتی، در باالترین سطح قرار داشت، که از بین عوامل تاکتیك

 که می توان دلیل آنرا فرهنگ سازمانی اینگونه شرکتها و شناخت باالی اعضای این شرکتها از یكدیگر دانست. 

های و یادگیری تیمی در بین کارکنان بیمارستان( در پژوهشی به بررسی رابطه بین نمره مدیریت دانش 1389یعقوبی وجوادی ) -

ای(  همبستگی )رابطه -ها: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی منتخب دانشگاه علوم پزشكی اصفهان صورت گرفته است روش

 196گیری )ای نمونه های منتخب شهر اصفهان هستند که به روش تصادفی طبقه است. جامعه مورد پژوهش کارکنان بیمارستان

های یادگیری تیمی و مدیریت دانش بوده که اعتبار و روایی آن مورد  ها پرسشنامه آوری دادهنفر( صورت گرفته است. ابزار جمع

ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج: میانگین نمره یادگیری  تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده 

 مدیریت  میزان  بین  کلی طور  به.  است 9/39±  1/20  کارکنان  بین  در  دانش   مدیریت  نمره  میانگین  ازطرفی.  تاس  2/41±7/20تیمی  

گیری: از آنجایی که ( رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه p<05/0)  پیرسون  آماری  آزمون   کمک  با  کارکنان  تیمی  یادگیری   و  دانش 
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هایی ها بایستی برنامه نمره مدیریت دانش و یادگیری تیمی در بین کارکنان ضعیف بوده است. مدیران و تصمیم گیران در بیمارستان

 در جهت ایجاد دانش و نشر و انتقال آن و گسترش فرهنگ یادگیری تیمی طراحی کنند. 

( در پژوهشی به بررسی تاثیر کارآفرینی، بازار،گرایش مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار پرداخته است.هدف 2018)  ،385جولیو   -

گرایش   که   داد  نشان  بود.نتایج  پایدار  رقابتی  مزیت  بر  دانش  مدیریت  بازار،گرایش  کارآفرینی،  تاثیر  بررسی  پژوهش  این  از 

 زیت رقابتی پایدار تاثیر معناداری وجود دارد. کارآفرینی، بازار،گرایش مدیریت دانش بر م

تونگ    - دریافتند که  2015)386وونگ و  دادند،  انجام  محصوالت جدید  موفقیت  بر  بازارمحوری  تأثیر  باهدف  پژوهشی که  در   ،)

قرار   موفقیت محصوالت جدید، تحت تأثیر تعامل بین واحدهای تحقیق و توسعه و بازاریابی، مشتریمحوری و رقابتمحوری شرکت

  عملكرد  و پاسخگویی بین  که میدهد  نشان نتایج جدید، محصول  عملكرد  بر بازارمحوری مولفههای   میگیرد. با درنظر گرفتن تأثیر

 . هست مثبتی ارتباط جدید محصول

نتیجه    (، در پژوهش با عنوان ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری فناورانه با توسعه محصول جدید، به این2012)387الی و لین   -

رسیدند که ایجاد، کسب، انتشار و یكپارچگی دانش با نوآوری فنی ارتباط عمیقی دارد و انتشار دانش در شرکت، میتواند سرعت 

و کیفیت نوآوری تكنولوژیک را بهبود بخشد. در زمینه ارتباط بین مدیریت دانش و عملكرد توسعه محصول جدید، نتایج نشان 

د ایجاد و کسب  فقط  تأثیرمیدهد که  دارای  محصول جدید  توسعه  عملكرد  بر    نوآوری   بین  ارتباط  مورد  در.  است  زیادی   انش 

  توسعه   عملكرد   بر   محصول، نوآوری  و  فرایند   نوآوری  که   است  آن  از  حاکی  نتایج   نیز   جدید  محصول  توسعه  عملكرد   و   تكنولوژیک

 . است اثرگذار جدید محصول

 چارچوب نظری تحقیق 

پدید آوردن چنین  این چارچوب درباره   دارند.  نقش  بررسی  مورد  موقعیت  پویایی  در  متغیرهایی که  میان  درونی  پیوندهای 

چارچوب مفهومی به پژوهشگر کمک می کند که روابط خاصی را در نظر بگیرد، آنها را بیازماید و درک خود را در زمینه های  

(هدف ما در پژوهش بررسی 81: 1390د بخشد)سكاران، پویایی های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد، بهبو 

رابطه گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار،گرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار و تولید پاک شرکت لبنی صباح   

 در استان گلستان می باشد.

                                                                        

                                                  

                                                                              

                                                                              

  

 .(2018، 388مدل مفهومی تحقیق )جولیو  1نگاره 

 
3851.Julio 
3862.Wong&Tong  
3873.Lai&lin 
3881.Julio 

كارآفريني گرايش به  

 تولید پاک

 

بازار گرايش به  مزيت رقابتي پايدار 

مديريت  گرايش به 

 دانش
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 فرضیه های تحقیق 

 رابطه ایی بین گرایش به کارآفرینی بر تولید پاک شرکت لبنی صباح در استان گلستان وجود دارد.   -

 رابطه ایی بین گرایش به بازار بر تولید پاک شرکت لبنی صباح در استان گلستان وجود دارد.  -

 ن وجود دارد.رابطه ایی بین گرایش به مدیریت دانش بر تولید پاک شرکت لبنی صباح در استان گلستا -

 رابطه ایی بین تولید پاک بر مزیت رقابتی پایدار شرکت لبنی صباح در استان گلستان وجود دارد  -

 روش تحقیق 

 از نظر هدف کاربردی چون یک مساله واقعی را در سازمان مورد پژوهش حل می کند 

 د.از نظر اجرا توصیفی زیرا دریک محیط واقعی بدون دستكاری متغیرها انجام می شو

 از نظر جمع آوری داده ها، پیمایشی زیرا از طریق پرسشنامه داده از محیط واقعی جمع آوری می شود.

 جامعه آماری، نمونه آماری وروش نمونه گیری:

از   نفر در نظر گرفته شده است.  600شرکت لبنی صباح  در استان گلستان که به تعداد  جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان  

گیرد، لذا حجم نمونه آماری  درصد صورت می  ۵نفر فرض شده است این محاسبه با سطح خطای    600ه حجم جامعه اماری آنجایی ک

 در نظر گرفته شده است. وروش نمونه گیری به روش تصادفی ساده بود.  234با توجه به فرمول فوق  

 روش و ابزار جمع آوری داده ها

تحقیق به شرح زیر است: در تحقیق حاضر نیز برای گردآوری و تدوین ادبیات   های گردآوری اطالعات دراینمهمترین روش

ای استفاده شده است. بدین منظور از کتب و مقاالت موجود   مربوط به موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیق، از روش کتابخانه

شده در زمینه موضوع تحقیق استفاده شده است.در در کتابخانه ها و مقاالت موجود در اینترنت و همچنین از مقاالت التین انجام 

یكی از  389ها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه آوری دادهاین قسمت به منظور جمع 

( است 390ها ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها)گویه  

که پاسخ دهنده با مالحظۀ آن ها پاسخ الزم را ارائه می دهد. این پاسخ، دادة مورد نیاز پژوهشگر را تشكیل میدهد. از طریق سؤال  

نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال  های پرسشنامه میتوان دانش، عالیق،  

 (. ۱۳۸۶)سكاران اوما، نجام می دهد آگاهی یافت حاضر ا

 گیری پژوهش پایایی ابزار اندازه 

پایایی ابزار که از ان به دقت، اعتمادپذیری یا تكرار پذیری نتایج آزمون نیز تعبیر می شود عبارت از اینكه اگر یک وسیله اندازه 

زمان یا مكان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در 

 (. 155: 1385از آن حاصل شود )حافظ نیا، 

از روش آلفای کرونبا    30در پژوهش حاضر جهت بررسی پایایی، پرسشنامه ها به   نفر از اعضاء نمونه داده شده که با استفاده 

 یر می باشد.پایایی پرسشنامه ها محاسبه گردید، که به شرح جداول ز

 متغیرها  آلفای کرونبا ضریب  -2-جدول 

 
3891.Questinnaire 
3902. Statements 
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 آلفای کرونبا   متغیرها 

 75/0 گرایش کارآفرینی

 82/0 گرایش بازار 

 79/0 گرایش مدیریت دانش 

 92/0 مزیت رقابتی پایدار

 86/0 تولید پاک 

 

 

 آمار استنباطی

 تحلیل نهایی

 ارزیابی مدل اندازه گیری

به روشهای تحلیل عاملی تاییدی و میانگین واریانس   392و روایی افتراقی   391پایایی مدل سنجش از روایی همگرابه منظور بررسی       

ها با یک ساختار عاملی معین را بررسی می نماید. در  استفاده شده است. روش تاییدی هماهنگی داده (393AVEاستخراج شده )

ی معرفی سازه یا متغیر مكنون برگزیده شده اند را بررسی می نماید. تحلیل  واقع تحلیل عاملی تاییدی شایستگی گویه هایی که برا

عاملی تاییدی به واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است و یكی از جنبه های مهم معادالت ساختاری است که در آن فرضیههای  

  5/0( بارهای عاملی بزرگتر از 1981ل و الرکر )گیرند. با توجه به معیار فرنمعینی درباره ساختار بارهای عاملی مورد آزمون قرار می 

باشد )چین،   5/0از اعتبار مناسبی برخوردارند. همچنین میانگین واریانس استخراج شده در بین سازه ها نیز باید بزرگترمساوی از 

1998 .) 

  

 
3911.Convergent Validity18 
3922. Discriminant Validity 
3933.Average Variance Extracted (AVE)  
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 ( بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده3جدول 

 کیبیپایایی تر AVE آمارهی تی بارعاملی سوال سازهها 
آلفای  ضریب 

 کرونبا 

به  گرایش 

 کارآفرینی 

1 0.77 - 

0.583 0.893 75/0 

2 0.78 11.68 

3 0.72 10.75 

4 0.78 11.75 

5 0.86 13.01 

 گرایش به بازار 

6 0.81 - 

0.540 0.823 82/0 7 0.78 9.99 

8 0.68 9.16 

به  گرایش 

 مدیریت دانش 

9 0.77 - 

0.581 0.846 79/0 10 0.85 11.77 

11 0.76 10.76 

 تولید پاک 

12 0.81 - 

0.673 0.890 92/0 13 0.91 15.30 

14 0.88 14.79 

 مزیت رقابتی

15 0.80 - 

0.606 0.884 86/0 
16 0.86 13.52 

17 0.78 12.20 

18 0.78 12.16 

𝝌𝟐

𝒅𝒇
= 𝟏. 𝟔𝟑𝟔 ;𝑷 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ;  𝑵𝑭𝑰 = 𝟎. 𝟗𝟔 ;  𝑵𝑵𝑭𝑰 = 𝟎. 𝟗𝟖 ;  𝑪𝑭𝑰 = 𝟎. 𝟗𝟖 

𝑹𝑭𝑰 = 𝟎. 𝟗𝟓 ; 𝑷𝑮𝑭𝑰 = 𝟎. 𝟔𝟔 ;𝑷𝑵𝑭𝑰 = 𝟎. 𝟕𝟖 

𝑹𝑴𝑹𝑺𝑬𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟒 

     

هستند. بنابراین روایی   5/0شود که همهی بارهای عاملی در جدول حداقل در سطح مشاهده می 3همانطور که در جدول شماره  

گیرد. همچنین مقدار آمارهی تی که در ستون سمت چپ ذکر  ها در این قسمت به طور کامل مورد تائید قرار میهمگرایی داده

غیر برای سازه متناظر خود، متغیر تأثیرگذاری بوده یا خیر. چنانچه مقادیر این متغیرها  دهنده این است که آیا این متشده، نشان

درصد، برای سازه موردنظر مناسب بوده و در   95باشد حاکی از آن است که آن متغیر در سطح اطمینان    96/1بیشتر یا مساوی  
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باشند،  را دارا می  96/1ردد تمامی متغیرها مقادیر بیش از  گونه که مشاهده میگغیر این صورت متغیر تأثیرگذاری نبوده است. همان

 باشد. ها بر سازه متناظر میکننده تأثیرگذار بودن آنکه بیان

(، بیان مینماید که حداقل 1998باشد )چین،  5/0بزرگتر یا مساوی  AVEگونه که در سطور فوق ذکر شد، چنانچه مقدار همان      

مشاهده میشود میانگین   4-5غیرهای توضیحی بیان شده است. همانطور که در جدول شمارهی  درصد از واریانس، توسط مت  50

بدست آمده، روایی   AVEمیباشد. بنابراین با توجه به بارهای عاملی و  0.5واریانس استخراج شده برای همهی سازهها بیشتر از 

ی و ضریب آلفای کرونبا  بدست آمده برای تمامی سازهها  همگرایی سازهها در این قسمت نیز تایید میشود. همچنین پایایی ترکیب

 نشان میدهد که سازگاری درونی مدلهای سنجش سازهها در حد مطلوب قرار دارد.  

( به کار برده شده است؛ به این ترتیب که اگر ریشهی دوم )جذر( مقادیر 1981برای بررسی روایی افتراقی، روش فرنل و الرکر )     

( هر سازه، بزرگتر از مقادیر همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد، روایی افتراقی  AVEاستخراج شده )  میانگین واریانس 

، نتایج آزمون میانگین واریانس بین سازهها )بررسی روایی افتراقی( را نشان میدهد. مقادیر  4-6شود. جدول شمارهی  تأیید می 

 هستند.   AVEقطری، جذر مقادیر

 اریانس بین سازهها )بررسی روایی افتراقی( ( میانگین و4جدول 

 5 4 3 2 1 سازهها 

     0.763 . گرایش به کارآفرینی 1

    0.735 0.28 .  گرایش به بازار 2

   0.762 0.33 0.67 .  گرایش به مدیریت دانش 3

  0.820 0.57 0.47 0.54 . تولید پاک  4

 0.778 0.57 0.37 0.40 0.53 . مزیت رقابتی5

شمارهی        جدول  در  که  از 4همانگونه  بیشتر  سازهها،  تمامی  برای  شده  استخراج  واریانس  میانگین  جذر  میشود،  مشاهده   ،

( در تمامی سازهها محقق شده است؛ بنابراین روایی 1981همبستگی با سایر سازهها است، به عبارت دیگر معیار فرنل و الرکر )

 افتراقی سازهها تأیید میگردد. 

(، 𝐶𝐹𝐼(، شاخص برازش تطبیقی )𝑁𝑁𝐹𝐼ن بررسی شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری در شاخص برازش هنجار نشده ) همچنی

( میباشند. شاخص برازش 0.9( بیشتر از   حداقل مقدار قابل قبول )𝑅𝐹𝐼( و برازش نسبی ) 𝑁𝐹𝐼شاخصهای برازش هنجار شده )

( و شاخص ریشه  0.5( بیشتر از حداقل مقدار قابل قبول )𝑃𝐺𝐹𝐼كویی برازش مقتصد )( و شاخص نی𝑃𝑁𝐹𝐼هنجار شدهی مقتصد ) 

𝜒2)حداکثر مقدار قابل قبول( و همچنین شاخص کای اسكوئر نسبی )   0.08( کمتر از  𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴میانگین مربعات خطای برآورد )

𝑑𝑓
 )

میباشد؛ این امر نشان میدهد که مدلهای اندازهگیری   0.05)حداکثر مقدار قابل قبول( و سطح معناداری کمتر از    3نیز کمتر از  

تدوین شده با دادههای جمعآوری شده برازش نسبتا خوبی داشته است و نمیتوان مدل را رد کرد، به عبارت دیگر مدل اندازهگیری 

  قابل قبول است. 
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 ( مدل اندازهگیری : ضرایب مسیر 2نگاره 
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 ( مدل اندازهگیری : ضرایب تی3نگاره 

 ارزیابی مدل ساختاری  

و روش حداکثر درست LISREL8.8 در این بخش به بررسی مدل ساختاری پرداخته و مدل کلی تحقیق با استفاده از نرم افزار 

، شاخصهای  4-9ل مورد ارزیابی قرار گرفته است. جدول شمارهی نمایی مورد برازش و با شاخصهای برازش ذکر شده در بخش قب

 برازش مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد.  
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 ( شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق5جدول 

 مدل مفهومی تحقیق  مقدار قابل قبول شاخصهای برازش 

𝝌𝟐

𝒅𝒇
 ≤ 3.00 1.79 

𝑵𝑭𝑰 ≥ 0.90 0.96 

𝑵𝑵𝑭𝑰 ≥ 0.90 0.98 

𝑪𝑭𝑰 ≥ 0.90 0.98 

𝑹𝑭𝑰 ≥ 0.90 0.95 

𝑷𝑮𝑭𝑰 ≥ 0.50 0.67 

𝑷𝑵𝑭𝑰 ≥ 0.50 0.80 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝑨  ≤ 0.08 0.061 

𝑷 ≥ 0.05 0.0001 

نشان میدهد که  شاخصهای برازش     5( در جدول شماره  3و   2بررسی شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق )نگاره شمارهی          

( بیشتر از  𝑅𝐹𝐼( و برازش نسبی ) 𝑁𝐹𝐼(، شاخصهای برازش هنجار شده ) 𝐶𝐹𝐼(، شاخص برازش تطبیقی ) 𝑁𝑁𝐹𝐼هنجار نشده ) 

( 𝑃𝐺𝐹𝐼( و شاخص نیكویی برازش مقتصد )𝑃𝑁𝐹𝐼یباشند. شاخص برازش هنجار شدهی مقتصد ) ( م0.9حداقل مقدار قابل قبول )

)حداکثر مقدار  0.08( کمتر از 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴( و شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )0.5بیشتر از حداقل مقدار قابل قبول )

𝜒2قابل قبول( و همچنین شاخص کای اسكوئر نسبی ) 

𝑑𝑓
  0.05)حداکثر مقدار قابل قبول( و سطح معناداری کمتر از    3( نیز کمتر از  

میباشد؛ این امر نشان میدهد که مدلهای مفهومی تدوین شده  تدوین شده با دادههای جامعهی آماری برازش نسبتا خوبی دارد،  

 ل قبول است. و مدل مفهومی تحقیق را نمیتوان رد کرد به عبارت دیگر مدل مفهومی تدوین شده قاب

 آزمون فرضیههای تحقیق 

در این بخش از پژوهش، فرضیههای تحقیق به وسیله ضرایب مسیر و آماره تی مورد آزمون قرار گرفتهاند. چنانچه مقدار آماره      

 05/0ی باشد، میتوان نتیجه گرفت که این مسیر معنیدار بوده و فرضیه مورد نظر در سطح خطا 96/1تی برای مسیری بزرگتر از 

 نتایج حاصل از آزمون تی را نشان میدهد.   6مورد تایید قرار میگیرد. جدول شمارهی 

 های تحقیق  ( نتایج آزمون تی : آزمون فرضیه6جدول 

 فرضیه 

مسیر   متغیر  ضریب 

(𝜷) 
 نتیجه  آمارهی تی

 وابسته مستقل

 تایید 3.14 0.29 تولید پاک  گرایش به کارآفرینی  1

 تایید 4.39 0.31 تولید پاک  بازار گرایش به  2

 تایید 2.95 0.28 تولید پاک  گرایش به مدیریت دانش  3

 تایید 7.68 0.59 مزیت رقابتی تولید پاک  4
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نشان میدهد سازهی گرایش به کارآفرینی بر سازه تولید  تأثیر مثبت و معنادار  6بررسی نتایج بدست آمده در جدول شمارهی       

𝑡دارد ) = 3.14 ;  𝛽 = 0.29 ;  𝑃 < (، بنابراین فرضیهی اول تحقیق تأیید میشود. سازهی گرایش به بازار  برسازهی تولید 0.01

دارد ) معنادار  تأثیر مثبت و  𝑡پاک  = 4.39 ; 𝛽 = 0.31 ; 𝑃 < تأیید میشود. سازهی 0.01 تحقیق  دوم  فرضیهی  نتیجه  در   ،)

م تأثیر  پاک  تولید  سازهی  بر  دانش  مدیریت  به  ) گرایش  دارد  معنادار  و  𝑡ثبت  = 2.95 ; 𝛽 = 0.28 ; 𝑃 < بنابراین 0.01  ،)

دارد )  معنادار  مثبت و  تأثیر  مزیت رقابتی  بر سازهی  پاک  تولید  تأیید میشود. سازهی  تحقیق  𝑡فرضیهی سوم  = 7.68 ; 𝛽 =

0.59 ; 𝑃 <  فرضیهی چهارم تحقیق تأیید میشود. (، در نتیجه  0.01

 بحث وتفسیر و مقایسه  

ای و نیز رشد و توسعه سریع تكنولوژی برتر، مخصوصاً در  گیری جامعه اطالعاتی و شبكه انقالب »تكنولوژی اطالعات«، شكل وقوع 

الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. در نتیجه این تحوالت،    1990حوزه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی، از دهه  

های مالی و فیزیكی در اقتصاد جهانی شده است.مطالعات اخیر نشان داده است  زین سرمایه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگ

که بر خالف کاهش بازدهی منابع سنتی )مثل پول، زمین، ماشین آالت و غیره(، دانش منبع افزایش عملكرد کسب و کار است.  

شهود دیگر در فرایند ایجاد ارزش را تشخیص داده  امن  عوامل  و  دانش   ارزش  نیز  بازار  که  است   آنچه درخور توجه است این مهم

  رقبایشان   از را  خود  تا  کنند  می  تالش  وقفه  بی  امروزی  سازمانهای .است  کرده  تغییر  پنهان«  »ارزش  این   است. اخیراً میزان و نسبت

در سازمانها مطرح می    سودآوری  و  پذیری   رقابت  حفظ   برای  حیاتی   منبع  یک  عنوان به  دانش، که   حالیست  در  این   و   کنند  متمایز 

از مدیریت دانش ناشی می گردد و دلیل آن،   باشد چنانچه در بسیاری از سارمان ها مزیت رقابتی پایدار به مقدار قابل توجهی 

دشواری کپی برداری از دارایی های دانشی یک سازمان است چرا که باید برای بدست آوردن آن، فرایند یادگیری مشابهی ا طی  

.بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان  ها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص منابع فیزیكی و مالی و تاحد نمود

زیادی مبتنی بر مدیریت دانش خواهد بود. بنابراین، وظیفه رهبری یک سازمان خلق محیطی برای مدیریت دانش است. به بیان 

آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش   مدیران  روی پیش  چالش   روشن تر، در عصر حاضر

محور است بنابراین، اساسی  ترین مهارت برای مدیران سازمان  های دانش محور مدیریت دانش« است. با این همه، متأسفانه از 

ای سنتی حسابداری مالی نمی توان اندازه آنجایی که ماهیت دانش نامشهود و ناملموس است، آن را توسط هیچ یک از مقیاس ه

گیری کرد، ریسک »فراموشی« دانش و سایر دارایی  های ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد. می توان گفت مدیران ارشد  

در    درصد دانش موجود در سازمان هایشان استفاده می کنند. درحقیقت، محیط کسب و کار مبتنی بر دانش   20سازمانها تنها از  

این   در  باشد.  ناملموس سازمان  عوامل  برگیرنده  نامگذاری جدید است که در  مستلزم یک مدل و  از کشورهای جهان،  بسیاری 

می    فكری  دیدگاه استراتژیک، سرمایه  از  به خود جلب کرده است.  را  توجه روزافزونی  نوظهور »سرمایه فكری«  وضعیت، رشته 

زایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع شود. امروزه، رشته در حال تكوین سرمایه فكری یک  تواند در ایجاد و کاربرد دانش برای اف

موضوع هیجان انگیز هم برای محققان و هم برای دست اندرکاران سازمانی شده است. در واقع این جهت گیری،اعمال کارافرینی  

آن امری بسیار مهم قدم گذاری و حرکت مثبت به  در یک سازمان موجود،طیف وسیع و گسترده است که نیل به درجات متعالی  

سوی مدارج باالی این طیف،که موجب اثر گذاری مستقیم بر عملكرد سازمان و بهبود محسوس آن می شود.در دنیای امروزه دیگر،  

د بود. بعد از قرن  منابع اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و . . . نیستند، بلكه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواه

بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یكم قرن اقتصاد اطالعات و دانش می باشد. در اقتصاد صنعتی، عوامل تولید ثروت  

اقتصادی، یكسری دارایی های فیزیكی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ... بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت 

می شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، بعنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا    تولید

اعمال کارافرینی به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیكی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند. 
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صنعتی، دارایی های فكری و بخصوص سرمایه  های انسانی، جزء مهمترین دارایی های سازمان در اقتصاد دانشی بر خالف اقتصاد 

محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت فكری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت کارافرینی در سازمان ها و 

نقش بسزایی ایفا کند.در این میان سازمان های کشورمان   نقش آنها برکسب مزیت رقابتی می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی

نیز برای همسویی با سایر سازمان ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از 

ایش رقابت در اقتصاد سرمایه های فكری سازمان خود هستند. بخصوص با عضویت ناظر کشورمان در سازمان تجارت جهانی و افز

داخلی و همچنین تمایل کشور به پیوستن به این سازمان بین المللی، لزوم نگرش سازمان ها به رویكرد مدیریت دانش و بازار بیش 

 از پیش احساس        می شود.  

بر مزیت رقابتی پاید دانش  مدیریت  بازار،گرایش  بررسی گرایش کارآفرینی، گرایش  با  مطالعه حاضر  پاک کارکنان   لذا  ار وتولید 

 شرکت لبنی صباح  در استان گلستان می باشد. در همین راستا و بر مبنای، فرضیات مورد بحث و بررسی قرار گرفت: 

رابطه ایی بین گرایش  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نتایج فرضیه اول حاکی از تایید رابطه بین دو متغیر است، در واقع  

(  2018،)394، که نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق جولیو بر تولید پاک شرکت لبنی صباح  در استان گلستان وجود داردبه کارآفرینی  

در پژوهشی به بررسی تاثیر کارآفرینی، بازار،رویكرد مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار ومزیت رقابتی پرداخته است ، همخوانی 

 دارد.

 

از تایید رابطه بین دو متغیر است، در واقع   رابطه ایی بین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نتایج فرضیه دوم حاکی 

دارد وجود  گلستان  استان  در  صباح   لبنی  شرکت  پاک  تولید  بر  بازار  به  تحقیق  گرایش  نتایج  با  فرضیه  این  نتایج  که   ،

 به بازار بر تولید پاک پرداخته است ، همخوانی دارد.  ( در پژوهشی به بررسی گرایش 2018،)395جولیو 

رابطه ایی بین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نتایج فرضیه سوم حاکی از تایید رابطه بین دو متغیر است، در واقع  

یه با نتایج تحقیق  ، که نتایج این فرضگرایش به مدیریت دانش بر تولید پاک شرکت لبنی صباح  در استان گلستان وجود دارد

 (در پژوهشی به بررسی تاثیر گرایش به مدیریت دانش بر تولید پاک پرداخته است ، همخوانی دارد.2018جولیو ،)

رابطه ایی بین   -یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نتایج فرضیه چهارم حاکی از تایید رابطه بین دو متغیر است، در واقع 

، که نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق جولیو  تی پایدار شرکت لبنی صباح در استان گلستان وجود داردتولید پاک بر مزیت رقاب

 پرداخته است، همخوانی دارد. تولید پاک بر مزیت رقابتی پایدار ( در پژوهشی به بررسی تاثیر 2018،)

 پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق  
نشان   فرضیات تحقیق  تحلیل  بر مزیت رقابتی   دادندکه تجزیه و  دانش  مدیریت  بازار،گرایش  بررسی گرایش کارآفرینی، گرایش 

لذا پیشنهادات زیر در راستای افزایش مزیت رقابتی پایدار  پایدار وتولید پاک کارکنان شرکت لبنی صباح در استان گلستان دارد.

 ئه می گردد :  کارکنان شرکت لبنی صباح  در استان گلستان به مدیران و مسئوالن ارا

وجود  گلستان  استان  در  صباح   لبنی  شرکت  پاک  تولید  بر  کارآفرینی  به  گرایش  بین  ایی  رابطه  اول  فرضیه  نتایج  براساس 

دارد.درمحیط پویا و متغیر کنونی سازمان ها با چالشهای رقابتی زیادی روبرو هستند به دلیل کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت و  

وری تغییردرترجیحات مصرف کنندگان و افزایش رقابت های محلی و جهانی فشاروارده برسازمان ها برای  صنعت تغییر فزاینده فنا

عكس العمل سریعتر افزایش یافته و زمان به عنوان یک منبع مزیت رقابتی درآمدهاست برای رشد و بقا درمحیط پیچیده و متغیر  

تژی ها کارافرینی را نیز مدنظر قرار دهند تدوین برنامه استراتژیک با کسب و کار امروز الزم است مدیران به هنگام تدوین استرا

 
3941.Julio 
3951.Julio 
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گرایش به کارآفرینی در شرکت لبنی صباح  در استان گلستان ازطریق شناسایی و توسعه قابلیت های متمایز به تولید پاک و بهبود  

 عملكرد شرکت لبنی صباح  در استان گلستان کمک می کند. 

رابطه ایی بین گرایش به بازار بر تولید پاک شرکت لبنی صباح  در استان گلستان وجود دارد.در بازار   براساس نتایج فرضیه دوم  

ها  ها و شرکتپذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد. امروزه بسیاری از سازمانرقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف  

های بازاری و نیاز های در حال  های فناوری، تغییر محیط رو هستند که به واسطه نوآوریایدار و نامطمئنی روبه پ با رقابت فزاینده

عمده موجب اصالحات  بحرانی  این وضعیت  یافته است.  ، شدت  در چشم    تغییر کارکنان  اولویت ای  های انداز راهبردی سازمان، 

توان گفت که رویكردهای سنتی  عبارتی میهای نسبتاً معاصر شده است. به ل های سنتی و حتی مدکسب و کاری و بازبینی مدل 

اند؛  های سازمانی و محیط بیرونی را از دست دادههای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود برای رویارویی با چالش حلبازاریابی و راه  

رو، یكی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول   یا بهتر است با رویكردها و دیدگاه های جدیدی جایگزین شوند. از این 

ها و سازمانی، در گرایش به بازار در جهت تولید پاک است. در واقع، تولید پاک ، به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان

پیشن در استان گلستان  صباح   لبنی  مدیران ومسئوالن شرکت  به  نتیجه  در  لبنی است؛  بكار گیری شرکتهای  با  هاد می شود 

تولید درتولید پاک شرکت لبنی صباح  در استان گلستان برای سازمانها  گرایشهای نوین در بازاریابی، منجر به استقرار مزیت رقابتی

 شوند. 

 .د داردرابطه ایی بین گرایش به مدیریت دانش بر تولید پاک شرکت لبنی صباح  در استان گلستان وجو براساس نتایج فرضیه سوم

در محیط رقابتی شرکتهای لبنی در حال حاضر، مدیریت دانش بعنوان ابزاری توانمند جهت حفظ موقعیت رقابتی و مدیریت نوآوری  

هاست. تئوری مبتنی بر  ترین دارایی رقابتی سازمانو عامل کلیدی برای بقا در درشرکتهای لبنی تلقی گردیده است. دانش، مهم

های لبنی به تولید پاک ارایه شده است.در نتیجه به مدیران ومسئوالن شرکت لبنی  نگی رسیدن شرکتمنابع، برای توضیح چگو

صباح  در استان گلستان پیشنهاد می شود بادر نظر گرفتن مدیریت دانش بستر الزم برای ایجاد مزیت رقابتی پایداردر امر تولید  

 ند. پاک را در شرکت لبنی صباح  در استان گلستان فراهم آور

 رابطه ایی بین تولید پاک بر مزیت رقابتی پایدار شرکت لبنی صباح  در استان گلستان وجود دارد. براساس نتایج فرضیه چهارم

ژی و .. فرایند تولید پاک تر ، یک رویكرد دوستدار محیط زیست محسوب می شود که سعی دارد با کاهش ضایعات و مصرف انر 

های صنعتی راکاهش دهد تا امكان تولید پایدار را در واحدهای صنعتی فراهم نماید. برای نیل  آلودگی های زیست محیطی فرایند

ژی های  به این هدف شرکت لبنی صباح  نیز باید کاهش ضایعات فرایندهای تولید و مصرف بی رویه انرژی را در همسویی با استرات 

به رشد چشمگیر نیازبازارهای جهانی به استفاده ازخدمات این دست تولید پاک تر در اولویت برنامه های خود قرار دهند.با توجه 

سازمان ها تحلیل فرصت ها و تهدیدات و همچنین تدوین استراتژی های رقابتی برای سازمان های دانش محور با تاکید برتولید  

که دردهه اخیر مورد توجه  تولید پاک مفهومی نوظهور و ترکیبی ازمفاهیمی زیست محیطی باشد   پاک ضرورت می یابد.رویكرد

محققین قرارگرفته است.لذا به مدیران ومسئوالن شرکت لبنی صباح  در استان گلستان پیشنهاد می شود که بادر نظر گرفتن  

 رویكرد تولید پاک منجر به پایداری مزیت رقابتی پایدار برای کارکنان شرکت لبنی صباح  در استان گلستان خواهد شد.

 تباط با تحقیقات آتیپیشنهاداتی در ار

به پژوهشگران توصیه می شود به بررسی وضعیت مدیریت دانش در سازمان های دیگر که در ایران و دیگر نقاط دنیا هنوز کار  ●

 نشده است بپردازند. 

گرایش بازار بر وفاداری کارکنان  در سازمان های   همچنین محققان می توانند بررسی تطبیقی وضعیت گرایش کارافرینی، ●

 ولتی و خصوصی را مورد توجه قرار دهند.د

 رابطه ی بین گرایش بازار و رضایت کارکنان  و تأثیر آن بر اعتماد کارکنان شرکتهای لبنی مورد بررسی قرار گیرد.  ●
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 رابطه ی بین گرایش کارافرینی و مزیت رقابتی پایدار کارکنان مورد بررسی قرار گیرد. ●

 رقابتی پایدار مورد بررسی قرار گیرد.  تأثیر سازمان های یاد گیرنده بر مزیت  ●

گرایش بازار،مدیریت دانش با مؤلفه هایی نظیر بهره وری ،   پژوهشگران می توانند به بررسی رابطه ی گرایش کارافرینی، ●

 اثربخشی ، ارتقای عملكرد و ... بپردازند. 
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 چكیده

هایویزون اتورگرسیو(noise) نویزبا voxel - wise دراینمطالعهیکمدلخطیعمومی

(fMRI) هایکاربردیتصویربرداریتشدیدمغناطیسیبرایتحلیلداده(GLMH) جدیدناهمواریانس

می می. کنیمپیشنهاد تحلیل بیزی دیدگاه ازیک مدل پایینوزناین طورخودکار به زمانی نقاط از شودو

.رکدریکروشدادهمحوراستفادهمیشودمتح396اسپایک نزدیکبه

تواندشاملطیفوسیعیازمتغیرهایتوضیحیدرهردومیانگینوواریانسباشد)بهعنواناینفرآیندمی

پارامترهایحرکتسرومشتقاتزمانیآنهایفعالزمانی،محرکهایمثال،روند ها(بنابراینالگوریتمسازی،

را  کهامکانانتخابمتغیربیزیدرمیانرگرسورها(MCMC) کارلومارکوفمونتبسیارکارآمدزنجیره

انتخابمتغیر.دهیمتاهردومیانگین)یعنیماتریسطراحی(وواریانسرامدلکندتوسعهمیکندفراهممی

نترتیبتاخیرازشود،کهامکاناستنتاجکرداعمالمی اتورگرسیونیز هادرفرآیندنویزهمچنینبرایوقفه

سازد.هاهمزمانباسایرپارامترهایمدلرامیسرمیداده
 هایدرتحلیلداده سازیناهمواریانسمناسببراینشاندادناهمیتمدل هسازیشدهایشبیهماازداده

fMRI دهدکهنتایجمانشانمی.کنیماستفادهمی (GLMH)متایفعالیتمغزیبیشتریرادرمقایسهباه 

میخود،بااجازهدادنبهواریانسبرایتغییردرطولزمانوابستهبهدرجهحرکتسر،تشخیص همواریانس

 .دهد

 

 کلمات کلیدی 
کارلو: مونت مارکف زنجیره بیزی:

مغناطیسی شدید برداری تصویر
عملکردی:ناهمواریانس



 مقدمه-1

از عملکرد مغز    یربرداریتصو  یاستاندارد برا  اریمع  کیاست که به    یتهاجم ریغ  کیتکن  کی  (fMRI)  یکارکرد  یسیمغناط  دیتشد   یربرداریتصو

(است که  GLM)  یعموم  یاستفاده از مدل خط  fMRI  یهاداده   لیتحل   یاست. روش استاندارد براشده   لیتبد  مار،یسالم و ب  یهاتیانسان در جمع

است، اما همانطور که گفته شد موفق بوده  اریبس یاز مطالعات تجرب یادیاستاندارد در تعداد ز GLMاست. شده  شنهادی[ پ1] و همکاران ستانیتوسط فر

مستقل    یفرض خطاها  یبرقرار  یبرا  یادیز  ی. کارهاباشدیثابت م  انسیبودن و وار  یبودن، استقالل، گاوس  یشامل خط  اتیفرض  یبر تعداد  یمتک

 ن[؛ اکالند و همکارا4[؛ الند و همکاران]3و همکاران] چی[؛ ولر2و همکاران] ستانیاند )فرشده  شنهادیپ نیگزیجا زیمدل نو نیاست و چندشده  نجاما

ا5] و پات  )ر؟یخ  ای  ابدییمبهبود    نیگوس  یبه جا  نیسیرا  زیبا استفاده از مدل نو  جینتا  ایاست که آشده   یبررس  ن،ی[(. عالوه بر  [؛ 6]زگود جارتسون 

 (. [9[؛ سولو و نوح]8نوح و سولو]  ;[7و همکاران] انیآدر
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[( به  12چن و همکاران ] ;[ 11] نیری[ ؛ هولرچ و سا10] نیریوجود دارند)  بکمن و سا  یگروه یهالیتحل یبرا انسیناهم وار ی هامدل کهیدرحال

-واکسل ییشناسا یبرا انسیارهم و  زبرگیمون کوک وا[ از آز13]کولیو ن شده است. لو یفرد تنها توجه کم  لیتحل  یبودن برا انسیهم وار هیفرض

مدل    کی  یمطالعه به بررس  نی نشده است. در ا  شنهادیمشکالت پ  نی به ا  یدگ یرس   یبرا  انسیمدل ناهم وار  کیکند، اما   یساز استفاده ممشکل  یاه

 . میپردازیاثرات انحرافات از آن م یابیهر فرد ، و ارز  fMRI لیتحل یبرا  انسیناهم وار

 ؟  یک نویز ناهم واریانس است  fMRIآیا -1. 4

شود، بکار گرفته می  fMRI که در آن حرکت سر واقعی برای یک حجم واحد از یک مجموعه داده واقعی .سازی ساده را در نظر بگیریدیک شبیه  

رای هر نقطه زمانی، ب  .شودسازی شده حاصل میییرات سیگنال از حرکت شبیهایجاد کند که در آن همه تغجدید   fMRI بعدی  ۴تا یک مجموعه داده  

شود )با استفاده از درون یابی(، و حجم تبدیل به عنوان  اول در مجموعه داده استفاده می حجمو چرخش  انتقالاز پارامترهای حرکت سر مربوطه برای 

سازی شده، های شبیهداده ، اعمال شود سازی شده برای مجموعه داده شبیهحتی اگر اصالح حرکت  .شودحجم برای آن نقطه زمانی خاص ذخیره می

واکسل ها  با توجه به این واقعیت درون یابی مرز بین انواع بافت  مخلوط  ویژه در لبه مغز و در  های مختلف(، دارای با شدت سیگنال کم و زیاد )به 

تا هر گونه  این معمول است که پارامترهای حرکت سر تخمین زده بنابر.  نوسان سیگنال وابسته به حرکت است شده در ماتریس طراحی شامل شود 

پارامترهای حرکت سر  زمانیهمچنین معمول است که مشتق .درنظر گرفته شود، ماند واریانس مربوط به حرکت را که بعد از اصالح حرکت باقی می 

سازی شده، قبل و  با حرکت شبیه  fMRI سری زمانی منفرد از یک مجموعه داده  ،یک  شکل .ر شودحرکت مدل بهت اسپایک ها را در نظر بگیریم، تا

 ۲شکل .و خاکستری قرار دارد سفیدشده در مرز بین ماده انتخابواکسل   .دهدبعد از تصحیح حرکت و یکی از پارامترهای حرکت سر را نشان می

دهد که نشان میرا  ،  شده اندمحاسبه   تریس طراحی متفاوت )و رگرسیون حداقل مربعات معمولی(با استفاده از سه ماکه    سه سری زمانی باقیمانده  

 .حرکت سر است زمانیاست، و دومی شامل متغیرهای کمکی حرکت، و دسته سوم شامل مشتق  فقط شامل عرض از مبدا و روند زمانی ها اولین آن

برد، اما همه آن را شامل  از بین می بیشتر  وان متغیرهای کمکی ، واریانس مربوط به حرکت راحرکت سر برآورد شده به عنروشن است که استفاده از 

همچنین باید تاکید کرد   د. شونمی ناهم واریانس هستند که باعث ایجاد نویزحرکت اسپایک   های زمانی باقی مانده هنوز شامل اثراتسری.شودنمی

برداری  در یک زمان از یک برش نمونه fMRI هستند، به عنوان مثال به خاطر این واقعیت که هر حجم از  تربه مراتب پیچیده  fMRI های واقعیکه داده 

،  کندتغییر می  اسپایک به دنبال حرکت شدت سیگنال  این است که حجم نامیده می شود، "چرخش تاریخ "مشکل دیگر به اصطالح اثرات .شودمی

های پس  به همین دلیل، تعداد حجم.کند(دهد )در نتیجه تعادل حالت پایدار را قطع میها را تغییر می پروتونزیرا حرکت سر حالت تحریک چرخش 

 سپایک.ت اد، و نه تنها در طول حرکنباش وزن پایین داشته باید اسپایکحرکت  از

 

سازی  همه تغییرات سیگنال از حرکت شبیه .سازی شده، قبل و بعد از اصالح حرکتشبیه fMRI یک سری زمانی از یک مجموعه داده  :38شکل 

  ه باالیی دارند، که ب سیگنالیهنوز واریانس حرکت های تصحیح شده  توجه داشته باشید که داده .شود و به خاطر درون یابی اشیا استشده ناشی می

 .است وابستهحرکت سر 
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اولین ماتریس طراحی تنها شامل متغیرهای .ها با سه ماتریس طراحی مختلف بدست آمدندپس از برازش مدل باقی مانده ها های زمانیسری  :39شکل  

کمکی در  متغیر ۱۰ماتریس طراحی دوم شامل متغیرهای کمکی حرکت سر ). در کل(استکمکی  متغیر ۴) روند زمانو  عرض از مبداء کمکی برای

باقی  به    ۲۰۰اهداف، میانگین    تصویرسازی  برای.در کل(است  متغیرکمکی  ۱۶حرکت سر )  زمانیکل(است و ماتریس طراحی سوم نیز شامل مشتق  

هنوز در فضای سبز و آبی وجود دارد و   محرک اسپایکید که یک توجه داشته باش.به باقی مانده قرمز اضافه شد ۴۰۰سبز اضافه شد و میانگین  مانده 

  .شودمیناهم واریانس باعث ایجاد نویز 

 مدل سازی ناهم واریانس  -2. 4

 کی نیو همچن کندیاستفاده م انسیو وار نیانگیهر دو م یبرا یکمک یرهایکه از متغ میکنیم شنهادیرا پ GLMاز  انس یناهم وار یزیبسط ب کیما 

  رک مشت نیشیپ عیاز توز یسازهیشب ی(را براMCMCمارکوف مونت کارلو ) ره یکارآمد زنج اریبس تمی. الگورشودیرا شامل م ویاتو رگرس زیمدل نو

 تیکم کردن اسکن ها  با عدم قطع  کند،یم  رییدر طول زمان تغ زینو  انس یکه وار  یی، جایانسیدر حالت ناهم وار  . میدهیمدل توسعه م  یتمام پارامترها

است که در   ی ناثر ، برآورد حداقل مربع وز نیا یریبه کارگ  یهااز روش یکیخودکار دارد. ریاتصال، تاث ای ی مغز تیبزرگ در هنگام استنتاج فعال

 . شوندیاز داده گرفته م نهیبه یهاآن وزن

 ؟داردوجود  واکسل ها در همهناهم واریانس    fmriآیا نویز  -3. 4

واضح است که   .دهدیرا نشان م(۲شده در شکل داده به واکسل نشان کینزدی) واکسل در ماده خاکستر  کی یبرا مانده یباق یزمان یشکل سه،  سر

 سانک ی  یهااستفاده از وزن  نی . بنابراستندین  انسیها ناهم وارآن  یهامانده   یشده دارد و باق  یسازه یبا حرکت شب   یکم  اریبس  یواکسل همبستگ   نیا

 انسیوار یبند  اس یمق یاستفاده از پارامترها یما به جا یزیب کردی،  در رو ]14[و شادمهر نیچسیدریبا کار د سهی. در مقاستین نهیدر همه واکسل ها به

  و شادمهر  نیچسیدرید ن،یعالوه بر ا .کندیهر واکسل برآورد م یبرا انسیمدل ناهم وار کیاست به طور مستقل  سانکیهمه واکسل ها  یکه برا

استفاده کردند. در    SPMنرم افزار  جی، همانند مقدار در پک۰.۲ثابت به  ARبا پارامتر  دی( + نوفه سف1AR)زینو یبرا  (ARثابت ) ویاز مدل  اتورگرس

 یبرا  ژه یبه و  SPMتوسط  اده ثابت مورد استف AR (1)است که مدلداده شده نشان .  میزنیم نیرا در هر واکسل تخم AR (k)مدل  کیکه ما  یحال

 .  (  ]15[) اکلوند و همکارانکندیعمل م یفیبه طور ضع شرفتهیپ MRاسکنر   یمدت با توالتکرار کوتاه  یهازمان
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زمانیسری :  40شکل   ها های  مانده  برازش مدل  باقی  از  ماتریس طراحی مختلف  پس  سه  با  آمدندهای  شامل .بدست  تنها  ماتریس طراحی  اولین 

زمانی ).همگام در کل(است  ۴)    متغیرهای کمکی برای روند  کمکی در کل(است و    ۱۰ماتریس طراحی دوم شامل متغیرهای کمکی حرکت سر 

به پسماند سبز اضافه شد و میانگین   ۲۰۰برای اهداف تجسم، میانگین .همگام در کل(است ۱۶حرکت سر ) زمانیماتریس طراحی سوم نیز شامل مشتق 

سازی شده هستند  دارای همبستگی بسیار پایینی با حرکت شبیه  واکسل ی در اینهای زمانتوجه داشته باشید که سری .به باقی مانده قرمز اضافه شد ۴۰۰

 .باشند  د هم واریانستواننها میو بنابراین باقیمانده 

 انتخاب متغیر -4. 4

اثرات حرکت   ایکه انحراف اسکنر و  ییها، از جمله آن  GLM( مدلنیانگیتابع م یعنی) یطراح سیگنجاندن در ماتر یبرا  رهایمشخص کردن متغ

  مشکل است.  زین انسیاستفاده در تابع وار  یمناسب برا یحیتوض  یرهایدشوار است. انتخاب متغ شوند،یپس از اصالح حرکت را شامل م مانده یسر باق

شود.   یطور خودکار م به یحیتوض یرهایمجموعه متغ نییکه باعث تع میکنی م یمعرف انسیو وار ن یانگیرا در هر دو تابع م ریانتخاب متغ لیدل نیبه هم

. عالوه  میآوریبدست م MCMC  یها با استفاده از اجرااندازه اثر آن نیپس عیو توز دیکاند یرهای از متغ کیهر  یبرا نیاحتمال شمول پس نیهم چن

 مایرا مستق  AR  ندیمدل فرآ  بیتا ترت  دهدیکه به ما اجازه م  م یدار  اریدر اخت  AR  زینو  ندیفرآ  ی هاسوم را قبل از عمل در وقفه  ریانتخاب متغ  کی  ن،یبر ا

 . ت( مهم اسیا هیثان -ری) ز یزمان کیحاصل از تفک یهاداده  یبرا ژه یجنبه به و  نی. امیبزن نیاز داده تخم

 با نویز اتورگرسیو ناهم واریانس GLMمدل  -5

 به صورت   397(BOLDبرای  سری زمانی سطح اکسیژن وابسته خون ) (GLMH)وایز با نویزهای ناهم واریانس  -واکسل GLMمدل پیشنهادی 

𝑦𝑡 = 𝑥𝑡
𝑇𝛽 + 𝑢𝑡 

(1)  𝑢𝑡 = 𝜌1𝑢𝑡−1+ ⋯+ 𝜌𝑘𝑢𝑡−𝑘 + exp(𝑧𝑡
𝑇𝛾)휀𝑡 ,   𝑡 = 1,… , 𝑇 

 

نوفه سفید از توزیع نرمال با میانگین  휀𝑡متغیر برای مدل کردن میانگین،   Pیک بردار با    t ،𝑥𝑡مشاهده شده در زمان  fMRIسیگنال های  𝑦𝑡است که 

lnمتغیره برای مدل کردن واریانس با نویز ناهم واریانس جدید به صورت   qیک بردار    𝑧𝑡صفر و واریانس یک است و  𝜎𝑡
2 = 𝑧𝑡

𝑇𝛾    است که

 بت بودن واریانس را تضمین می کند. مث γیک مدل رگرسیون خطی است و هر برآوردی از  

 
397Blood Oxygenation Level dependent 
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 𝑢𝑡مشابه یک تغییر بزرگ در معادله    tکنند که واریانس بزرگ در زمان  ، را مدل جدید نویز ناهم واریانس با اثری معرفی میGLMHمدل های  

مانند. که نشان داده شده است که تغییرات  اثر، نویزهایی است که در اسکن های بعدی باقی می د. شواست که از طریق ساختار اتورگرسیو منتشر می

 ثانیه پس از توقف نیز ادامه داشته باشند. 10سیگنال های مرتب با حرکت می توانند بیش از 

𝑦فرض کنید  = (𝑦1 , … , 𝑦𝑇)
𝑇    یک بردارT  بعدی از سیگنال هایfMRI   در یک واکسل خاص باشد و𝑢    وε   نیز به طور مشابه تعریف شده

𝑥ن باشد. هم چنی = (𝑥1, … , 𝑥𝑇)
𝑇  و𝑧 = (𝑧1 , … , 𝑧𝑇)

𝑇   ماتریس های𝑇 × 𝑝    و𝑇 × 𝑞     به ترتیب( شامل متغیرها  باشند. بنابراین (ρ =

(𝜌1 , … , 𝜌𝑘)
𝑇   و مدلGLMH  :را می توان به صورت زیر نوشت 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑢  

(2)  u = Uρ+ Diag(exp (𝑍𝛾 2)⁄ . 휀𝑡  

𝑇یک ماتریس   Uکه   × 𝑘   بعدی شامل مقادیر تاخیرu  است و فرض می کنیمk   .مشاهدات قبلی آن در دسترس باشد 

 استنباط بیزی -6

𝑝یک بردار  βIکنیم.  برای هدف انتخاب متغیر تعریف می  𝐼𝛽    ،I𝛾، I𝜌سه نشانگر دو حالته  × صفر   𝑗امین عضو آن برابر یک است اگر   𝑗که     1

 نباشد، در غیر اینصورت برابر صفر است. 

𝐼𝛽 = {
1, اگر  𝑗 صفر  نباشد

0, در غیر اینصورت
 

 را نیز به طور مشابه تعریف می کنیم.   I𝛾، I𝜌نشانگرهای 

,𝑝(𝛽با استفاده از روش بیزی، توزیع پسین توام  𝛾, 𝜌, 𝐼𝛽, I𝛾، I𝜌|𝑦, 𝑿, 𝒁)   آوردن این توزیع به آسانی نیست بنابراین کنیم. به دست  را محاسبه می

 گیبز برای بدست آوردن توزیع توام استفاده می کنیم.-از روش نمونه گیری متروپلیس

 در این الگوریتم تکراری از سه پسین شرطی پیروی می کند: 

1) (β, 𝐼𝛽)|y, X, Z 

2) (𝜌, I𝜌)| y, X, Z 

3) (γ, I𝛾)| y, X, Z 

 د. که همه این ها پارامترهای مدل هستن

 توزیع پیشین -1. 6

 مستقل و به صورت زیر هستند:  𝜌، 𝛾، 𝛽فرض می کنیم توزیع پیشین  

(3) 

 𝛽~𝑁(𝜇𝛽 , Ω𝛽) 
𝛾~𝑁(𝜇𝛾, Ω𝛾) 
𝜌~𝑁(𝜇𝜌 , Ω𝜌)  

 

Ω𝛽که در آن   = 𝜏𝛽
2𝐼𝑝  ،Ω𝛾 = 𝜏𝛾

2𝐼𝑞  ،Ω𝜌 = 𝜏𝜌
2𝐷𝑖𝑎𝑔(1,

1

2𝜍
,
1

3𝜍
, … ,

1

𝑘𝜍
𝜇𝜌و    ( = (𝑟, 0,… ,0)

𝑇. 



 

506 | P a g e 

 

هم برای همه پارامترها   𝜇𝛾قرار می دهیم، برابر صفر است.  800برای همه پارامترها به جز عنصر متناظر با عرض از مبدا که برابر  𝜇𝛽میانگین پیشین  

 برابر صفر است.  

,𝑁(𝜇𝜌توجه کنید که پیشین مرکزی   Ω𝜌)  پیشین روی فرآیندAR(1) ،𝑢𝑡 = 𝑟. 𝑢𝑡−1 + 휀𝑡 ظر با تاخیرهای بزرگ را به  است که ضرائب متنا

 را به یک ناحیه بدون حرکت محدود کرده ایم.  ρشدت به سمت صفر کاهش می دهد. هم چنین پیشین روی 

یر  داریم. به طور پیش فرض از مقاد  ς، 𝑟، 𝜏𝜌، 𝜏𝛾، 𝜏𝛽برای اینکه بتوان از توزیع های پیشین استفاده کرد، نیاز به مقادیر خاص برای فراپارامترهای  

𝜏𝛽 = 𝜏𝛾 = 10  ،𝜏𝜌 = 1  ،𝑟 = ςو   0.5 =  استفاده می کنیم که پیشین ناآگاهی بخش باشد.  1

 انتخاب متغیر  -2. 6

 𝑧𝑡( و  نیانگی)م𝑥𝑡  ریدو مجموعه متغ  انیرا از م  رهای متغ  یزیتوان به صورت ب یمشود،  که در بخش بعدی گفته می  MCMC  تمیبا استفاده از الگور

. سپس به میکن یاستفاده م زین AR یزینو یندهایدر فرآ ،یزیب ریروش انتخاب متغ از انتخاب کرد. 398و اسلب  کیاسپا نیشیاستفاده از پ( با انسی)وار

عرض از مبدا در میانگین و لگاریتم واریانس، به  ) γو  βاولین عنصر  استفاده کرد.  توانیم زین AR ندیام فرآ k بیدر مورد ترت یکالیصورت اتومات

ای از  را زیر مجموعه  𝛽𝐼𝛽کنیم. فرض کنید تمرکز می  βترتیب( در فرآیند انتخاب متغیر نیستند. برای توصیف انتخاب متغیر پیشین، روی پارامتر  

β~𝑁(𝜇𝛽تعریف کنیم. برای انجام انتخاب متغیر، پیشین را  𝐼𝛽ضرائب رگرسیونی انتخاب شده براساس   , Ω𝛽) گیریم و سپس روی  در نظر می𝐼𝛽  

می ماتریسشرطی  همه  توزیعکنیم.چون  سادگی  به  شرطی  توزیع  هستند،  قطری  ما  پیشین  کوواریانس  میهای  بدست  کناری  آیند. های 

𝛽𝐼𝛽~𝑁(𝜇𝛽,𝐼𝛽  , 𝜏𝛽
2𝐼𝑝𝐼𝛽

𝜇𝛽,𝐼𝛽، که  ( با    µای از عناصر  زیرمجموعه    است. برای ساده تر شدن پیشین    𝛽𝐼𝛽تعداد عناصر در    𝑝𝐼𝛽و    𝐼𝛽متناظر 

Pr(𝐼𝛽,𝑗، دارای پیشین مستقل از توزیع برنولی با  𝐼𝛽کنیم عناصر انتخاب متغیر، فرض می = 1) = 𝜋𝛽   است. مقادیر پیش فرض برای𝜋𝛽   و𝜋𝛾 

0.5برابر با   𝜋𝜌  است. مقدار پیش فرض0.5برابر 

√𝑘
 است. AR(4)برای یک فرآیند  0.25، 0.29، 0.35، 0.5ام است. به عنوان مثال  kبرای تاخیر   

 MCMCانتخاب متغیر در رگرسیون خطی با روش  -3. 6

گوسین با واریانس در این بخش روش بدست آوردن توزیع توام پسین ضرائب رگرسیونی و نشانگرهای انتخاب متغیر را در مدل رگرسیون خطی 

 کنیم.  یک را بیان می

y = 𝐗β + ε 

εکه   = (휀1, 휀2, … , 휀𝑇)
𝑇   مستقل و휀𝑖~𝑁(0, متصل شده به نشانگر    βگیبز مهم است.    -ها در الگوریتم متروپلیساست. ایجاد بلوک   (1

,𝑝(𝐼|𝑦دهیم( را از پسین کناری  ) که به صورت اندیس نشان میIانتخاب متغیر 𝑋)  از رابطه𝑝(𝛽|𝐼, 𝑦, 𝑋)    بدست می آوریم که به سادگی برای

 به صورت زیر بدست می آید:  βعناصر غیرصفر 

(4)  𝛽𝐼|𝐼, 𝑦, 𝑋~𝑁(𝛽𝐼 , (𝑋𝐼𝑋𝐼 + Ω𝐼
−1)−1 
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𝑇ماتریس   𝑋𝐼که   × 𝑝𝐼   با متغیرهایی ازI ،Ω𝐼  کواریانس پیشین𝛽𝐼|𝐼  است . یک فرم بسته برای نمایش𝑝(𝐼|𝑦, 𝑋)  تابع پسین کناریI از طریق ،

𝑝(𝐼𝑗 |𝑦, 𝑋, 𝐼−𝑗) ∝ 𝑝(𝐼|𝑦, 𝑋)  آید، که بدست می𝐼−𝑗  همانI   است کهj  امین عنصر آن برداشته شده است. با شبیه سازی از توزیع پسین توام

β  وI   که از شبیه سازی از𝑝(𝐼𝑗 |𝑦, 𝑋, 𝐼−𝑗) ( می رسیم. 4آمده است، به نمونه هایی از توزیع ) بدست 

6 .4-  MCMC  برای مدلGLMH 

,𝜷)بهنگام درآوری   𝑰𝜷) 

,𝛽)از توزیع پسین شرطی   𝐼𝛽)  که رویρ  وγ  .شرطی شده است مدل را دوباره فرمول بندی می کنیم 

(5)  �̃�𝑡 = �̃�𝑡
𝑇𝛽 + 휀𝑡 

�̃�𝑡که    = exp (−𝑧𝑡
𝑇𝛾/2)𝜌(𝐿)𝑦𝑡     و�̃�𝑡 = exp (−𝑧𝑡

𝑇𝛾/2)𝜌(𝐿)𝑥𝑡     وρ(𝐿) = 1 − 𝜌1𝐿 −⋯− 𝜌𝑘𝐿
𝑘     است که معموال

تاخیرها  چندجمله اپراتور  در  تاخیرها  𝐿𝑘𝑦𝑡ای  = 𝑦𝑡−𝑘      تبدیل ژاکوبین  است.  زمانی  سری  آنالیزهای  𝑦در  → �̃�   برابر𝐽(𝑦 → �̃�) =

exp (𝛾𝑇∑ 𝑧𝑡/2)
𝑇
𝑡=1    صورت به  تبدیل  معکوس  𝑦𝑡است.  = 𝜌−1(𝐿)exp (𝑧𝑡

𝑇𝛾/2)�̃�𝑡     که 𝜌−1(𝐿)است  = 1 + ψ1𝐿 +

𝜓2𝐿
2 |ها برگشتی است بنابراین ژاکوبین برابر  و ... است. ساختار این معادله  𝜓2و  ψ1ای تاخیرها با ضرائب  معکوس چندجمله  ⋯+ ∏

𝜕𝑦𝑡
𝜕�̃�𝑡
|𝑇

𝑡=1 

𝑦𝑡��و  
𝜕�̃�𝑡

= exp (
𝑧𝑡
𝑇𝛾

2
𝐽(𝑦شود. توجه کنید که  است که نتایج را حاصل می  ( → �̃�)    بهβ  خواهیم از پسین بستگی ندارد بنابراین هنگامی که می

( ضرائب یک رگرسیون خطی با واریانس یک است 5در فرمول ) βتوانیم از آن صرف نظر کنیم. حاال، مشتق بگیریم، می  βشرطی کامل نسبت به 

,𝑝(𝛽توانیم از شرطی کامل  و ما می 𝐼𝛽|𝑦, 𝑋, 𝑍)   که در بخش قبلی توضیح داده شد با جایگذاری�̃�   و�̃�  درy  وx .به ترتیب( استفاده کنیم( 

,𝝆)بهنگام درآوری  𝑰𝝆) 

 توان به صورت را می  ARفرآیند 

�̃�𝑡 = 𝑈𝑡𝜌 + 휀𝑡  

�̃�𝑡نوشت که   = exp (−𝑧𝑡
𝑇𝛾/2)𝑢𝑡   است. ژاکوبین تبدیل برابر𝐽(𝑢 → �̃�) = exp (𝛾𝑇∑ 𝑧𝑡/2)

𝑇
𝑡=1     است که بهρ   بستگی ندارد و

,𝑝(𝜌توانیم از شرطی کامل  است بنابراین می 1ضریب رگرسیونی خطی با واریانس  ρپوشی کنیم. حاال توانیم از آن چشممی 𝐼𝜌|𝑦, 𝑋, 𝑍)    که در

 بخش قبلی توضیح داده شد بدست آورد. 

,𝜸) بهنگام درآوری 𝑰𝜸) 

,𝛾)پسین شرطی کامل   𝐼𝛾)    و به سادگی نمیتوزیع پیچیده به هرحال، از مدل  توان از آن نمونهای است  𝑢𝑡گیری کرد.  = 𝜌1𝑢𝑡−1 +⋯+

𝜌𝑘𝑢𝑡−𝑘 + exp(
𝑧𝑡
𝑇𝛾

2
) . 휀𝑡  واضح است که درستنماییγ توضیح داده اند که مشاهدات) در اینجا  ]15 [شبیه چیزی است که ویالنی و همکاران 

𝑢𝑡  ) مستقل شرطی هستند وγ   هر عامل را از طریق یک مقدار با ارزش مقیاس پذیر𝜑𝑡 = exp (𝑧𝑡
𝑇𝛾/2)   وارد درستنمایی خطی𝑧𝑡

𝑇𝛾 کند. می 

قت کنیم. در حقیتوضیح داده شده است که ما در اینجا از آن استفاده می ]16[با یک گام متناهی نیوتون با انتخاب متغیر در ویالنی MCMCفرآیند 

  معلوم است.( uشرطی شده باشد) چون  βویالنی جزئیات را برای رگرسیون ناهم واریانس بیان کرده است که دقیقا همین مدل است که روی 
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 داده های شبیه سازی شده  -7

  ی الگو یدارا ی داده ها یبرا انسیوارمدل هم کیآن با  سهیمقا یکند، و برا  یرود کار م یهمانطور که انتظار م انسیوارمدل ناهم نکهیا دیی تأ یبرا

داده های شبیه سازی شده به  استفاده شدند.  انسیوارهمو نا هم واریانس زیشده با نو ی ساز هیشب یداده ها یها برا تمیالگور نیشناخته شده، ا تیفعال

( هموار با چندین حرکت اسپایک) fMRI برآوردهای بتا از داده های واقعیمنظور ایجاد یک سری زمانی در هر واکسل با استفاده از)میانگین پسین( 

 ،یرانش)خط ی مدل ساز یبرا ی عرض از مبدا، روند زمان  کیطرح شامل  سیماتر .شده فضایی ، همراه با ماتریس طراحی کاربردی ایجاد شده اند

شده شامل   یساز هیشب یداده ها بیترت  نیها است. بدآن یمشتقات زمانحرکت سر برآورد شده و   یفعال، پارامترها یرهایدرجه دوم و مکعب(،  متغ

 عیاز توز رفعالیغ  یهاواکسل  یو برا abs(N(0.9))+3 ع یفعال از توز ی هاواکسل یبتا برا ریاست. مقاد رهایمتغ نیب یو همبستگ یمکان یهمبستگ 

𝑁(0, واریانس  و بخش دشوار    شود،ی م  ییآسان شناسا  اریشده بس  یساز  هیشب  تیرو فعال  نیشده است. از ا  دیتول  (0.06 برای مدل نویزهای ناهم 

  ی همبستگ  ای تیفعال  کیزمان)  کیدر    ریمتغ  کی  ی( اضافه شدند. برا1)رابطهطبق    واریانس  ناهم  زیفعال، نو  یهااز واکسل   یم ین  بایتقر   یبرا  است.

 1.25، 1 عدد γپارامتر یحرکت سر،  به جا زمانی)مقدار قدرمطلق( مشتق ریمتغ کی یشده است. برا میتنظ 3 ای 2، 1مربوطه  γحرکت سر(، پارامتر

ا  اریبس   توانندیم  هاک یحرکت اسپا  رای)زشود.گذاشته می  1.5  ای از  و  باشند،  برا  یرواقعیغ  یساز  هیشب   قیطر  ن یبزرگ  دهند(.    ی سازه یشب   یجلوه 

 ترکه پارام یاند، در حالشده  میتنظ 3 ای 2، 1حرکت سر به طور همزمان  یرهایو متغ تیفعال یبرا γ یپارامترها ر،یمتغ  نیزمان از چندهم انسیوارناهم

γ شده است. پارامتر  نییتع 1.25همه موارد  یحرکت مشتق سر برا ریمتغ یبراγ یپارامترها ری، و سا1 شهیعرض از مبدا هم ریمتغ  یبرا γ   صفر در نظر

  ب یبه ترت  یستگعرض از مبدا(. چهار پارامتر خودهمب یفقط برا γ=1)شودی اضافه م انسیوارناهم  زینو گر،ید یهاواکسل یهمه یا. برشوندی گرفته م 

  ا ی انسیوارهم زیفعال با نو یهاشده است؛ واکسل  لیتشک هیشده از چهار ناح یساز هیشب یداده ها نیشده است. بنابرا نیی تع 0.05و  0.1، 0.4،0.2

واکسل  انس،یوارناهم نو  رفعالیغ  یهاو  براانسیوارناهم  ا ی  انس یوارهم  زیبا  تنها    ی.  پردازش،  زمان  داده   یقسمت  کیکم کردن  شباز    ی سازهیها 

 . دینیبب انسیوارناهم  زیبا نو ییهاواکسل یفعال و پوشش برا یهاواکسل یپوشش برا ،یپوشش ماده خاکستر یرا برا 4.شکل شوندیم

 . دهدینشان م انسیوارناهم زیشده با نو یسازهیشب یزمان  یو دو سر انس،یوارهم زیشده را با نو یساز هیشب یزمان یسر کی 5شکل 

 

 

 نویز ناهم واریانس ها با ها با فعالیت شبیه سازی شده، راست: واکسلهای ماده خاکستری، میانه: واکسل. چپ: پوششی برای واکسل41شکل 
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:  . باال: سری زمانی شبیه سازی شده با نویز هم واریانس، وسط: سری زمانی شبیه سازی شده با نویز ناهم واریانس از متغیرهای فعال، پایین42شکل  

 سری زمانی شبیه سازی شده با نویز ناهم واریانس از متغیرهای مشتق حرکت سر. 

 (IIواریانس( و )شامل تنها یک عرض از مبدا برای واریانس)به عنوان مثال، یک مدل هم  (I)موعه داده شبیه سازی شده، تجزیه و تحلیل برای هر مج

استاندارد ی متغیرها )به جز عرض از مبدا( واریانس( انجام شد. در هر دو مورد همهی متغیرها برای واریانس)به عنوان مثال، یک مدل ناهمشامل همه

تا میانگین صفر و واریانس  شده  داشته باشند. برای میانگین متغیرها، از مشتق زمانی اصلی پارامترهای حرکت سر استفاده شد. برای واریانس    1اند، 

زایش یابد)مثبت یا  شود، زیرا واریانس همیشه بدون در نظر گرفتن جهت باید در حرکت اسپایک افمتغیرها، مقدار قدرمطلق به جای آن استفاده می 

( را  ROCهای مشخصه عامل گیرنده)، منحنی9-6مرتبه چهار در هر واکسل استفاده شده است. شکل های   ARمنفی(. برای هر دو مدل، یک مدل

γهای) برای دو مدل، برای انواع مختلف )فعالیت، حرکت، مشتق حرکت،همگی( و سطح = 1 . های  دهد. منحنیواریانس نشان می( ناهم3 یا 2

ROC  ی تغییر آستانه نقشه به وسیله(های احتمالی پسینPPMs  از )های تولید شدند. واضح است که هر دو مدل تقریباً همه واکسل  1.00تا    0.01

نویزهای  های فعال را با تواند بخش بزرگی از واکسلواریانس نمیواریانسی تشخیص می دهند، در حالی که مدل همفعال را برای سطوح پایین ناهم

دهد که  نشان می  γ واریانسی را داشته باشد. احتماالت دربرداشتن پسین برای پارامترهای واریانسواریانس تشخیص بدهد تا سطح باالتری از ناهم ناهم

 دهد. ، نشان می اندواریانس مورد استفاده قرار گرفته ها فقط متغیرهایی که برای تولید نویزهای همواریانس تقریبا در همه واکسلمدل هم
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برای داده های با نویز ناهم واریانس از یک متغیر   ROCمنحنی    .7شکل  

فعال  و سطح ناهم واریانسی مختلف. مدل هم واریانس عملکرد ضعیف 

تری دارد و نمی تواند ناحیه های بزرگ از واکسل های فعال را تشخیص  

 دهد.

 
یک برای داده های با نویز ناهم واریانس از  ROC. منحنی 43شکل 

متغیر حرکت  و سطح ناهم واریانسی مختلف. هر دو مدل برای سطح  

پایین ناهم واریانسی به خوبی عمل می کنند. اما مدل هم واریانس برای  

 تر از ناهم واریانس عمل میکند.سطح های باالتر ضعیف

 
برای داده های با نویز ناهم واریانس با سه منبع   ROCمنحنی    .9شکل  

همزمان) حرکت، مشتق حرکت، فعالیت( و سطح ناهم واریانسی مختلف.  
های   ناحیه  تواند  نمی  و  دارد  تری  ضعیف  عملکرد  واریانس  هم  مدل 

 بزرگ از واکسل های فعال را تشخیص دهد.

 
نویز ناهم واریانس    ROCمنحنی    .8شکل   از یک  برای داده های با 

هم   واریانسی مختلف. مدل  ناهم  و سطح  زمانی  متغیر حرکت مشتق 
واریانس عملکرد ضعیف تری دارد و نمی تواند ناحیه های بزرگ از 

 واکسل های فعال را تشخیص دهد. 

 نتیجه گیری -8

، گاوسی خطی بودن، استقالل. این مدل ها براساس فرضیات  است  (GLM)می  استفاده از مدل خطی عمو fMRI های داده روش استاندارد برای تحلیل  

می باشد. ولی همانطور که گفته شد بر اثر عواملی مانند حرکت سر سوژه،  فرضیه ثابت بودن واریانس همواره    واریانس ثابت(همپراشی ) و  بودن

های خطی عمومی  در نظر گرفتن این عوامل غیرثابت در نظر گرفت. مدل ها بتوان واریانس را با هایی است که در آن برقرار نیست.  بنابراین نیاز به مدل

(general linear model, GLM )توانند پوشش ، این فرضیه را می با اجازه دادن به واریانس برای تغییر در طول زمان وابسته به درجه حرکت سر

آن  به  این صورت  در  ناهمدهند که  )ها  و heteroscedasticواریانس  گفته  اختصار    (  معرفی مدل نامیده می   GLMHبه  به  مطالعه  این  در  شود. 

GLMH    پرداخته و برای فرآیند انتخاب متغیر در ماتریس میانگین و واریانس از الگوریتمMCMC   استفاده شده است. هم چنین در یک مجموعه
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خود، با اجازه دادن به واریانس   هم واریانس در مقایسه با همتای  فعالیت مغزی بیشتری رانشان داده شد که مدل پیشنهادی    شبیه سازی شده  fMRIداده  

 .دهدمی  برای تغییر در طول زمان وابسته به درجه حرکت سر، تشخیص 
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 چكیده

(یکالگوریتمفراابتکاریجدیدبرایحلمسائلبهینهسازیاست.باBSOالگوریتمبهینهسازیبارشفکری)
لگوریتموهمگراییضعیفآنمیشود.دقیقآنهاموجبپیچیدگیاموتنظیااینحال،وجودتعدادزیادپارامتره

ای در تطبیقینبنابراین، فکریخود بارش الگوریتم عنوان با ابتکاریجدید فرا الگوریتم بررسییک به  مقاله

(SPBSO) پرداختهشدهاست،کهدرآنبهترتیبازدوروشخودتطبیقیجهتانتخابیکاستراتژیمناسب
بهینه ایجادالگوریتم مرحله همگراییاز بهسرعت برایسرعتبخشیدن پویا بندی فکریوخوشه بارش سازی

نتای مجموعهیتوابعمحکانجامشدهو مطالعاتتجربیبرروی هایهحاصلباسایرنسخجاستفادهمیشود.
.(مقایسهگردیدهاستDE(وتفاضلتکاملی)PSOالگوریتمبارشفکریوهمچنینالگوریتمهایازدحامذرات)

 

 کلمات کلیدی 
؛ فکری بارش بهینهسازی الگوریتم

؛ سراسری خودیاستراتژ بهترین
گ ؛تطبیقی گامیریاندازه به گام

بهترینسراسری



 مقدمه -1

الگوریتم  ازدحام الگوریتم های فرا ابتکاری برگرفته از رفتار موجودات در طبیعت همچون  مانند سایر [1]( BSOالگوریتم بهینه سازی بارش فکری )

از جلسات ایده   هیک الگوریتم مبتنی بر جمعیت می باشد ک[2,3,4] ( COA( و الگوریتم فاخته )ACO(، الگوریتم کلونی مورچگان )PSOذرات )

  (GBSO)سال های اخیر نسخه هایی از جمله الگوریتم بهینه سازی بارش فکری بهترین سراسری  راست. د   پردازی بارش فکری انسان الهام گرفته

برای   تابع هدف سعی در بهبود این الگوریتم داشته اند. همچنین از الگوریتم بارش فکری   رگروه بندی مبتنی بر مقدا  و با بروز رسانی هر متغیر     [5]

 [6]ست.حل مسئله انتخاب ویژگی نیز استفاده شده ا

انتخاب برای جستجوی بهینه سراسری است. عملیات ایجاد دارای چهار   و بهینه سازی بارش فکری شامل سه عملیات، خوشه بندی، ایجاد   الگوریتم

ازی بارش  الگوریتم دارد. در این مقاله به بررسی الگوریتم بهینه س استراتژی به همراه سه پارامتر تنظیمی درون خود نقش مهمی در تعیین عملکرد

( پرداخته شده است که از یک روش خود تطبیقی برای انتخاب یک استراتژی مناسب از مرحله ایجاد )بدون نیاز به  SPBSOفکری خود تطبیقی )

ار پارامتر این است که فقط نیازمند تنظیم مقد  SPBSOمی نماید. مزیت    خوشه بندی پویا برای بهبود سرعت همگرایی استفاده  و تنظیم چندین پارامتر(  

صورت   مقاله مورد بررسی روی مجموعه ای از توابع محک   در سرعت همگرایی می باشد. مطالعه تجربی  عبه منظور تسری (  NPاندازه جمعیت )

 گرفته است. 

 

 

T
-2

1
7

 

mailto:hrezaei@cs.usb.ac.ir


 

513 | P a g e 

 

 مفاهیم مقدماتی -2

 تکنیک بارش فکری -1-2

این تکنیک گروهی، یکی از مهم ترین    [7]توسط دکتر الکس اس اسبورن ابداع شد. 1938در سال  (brain stormingتکنیک بارش فکری)      

و معروف ترین تکنیک های خالقیت است. کاربرد رایج تکنیک بارش فکری در جلسات ایده پردازی است آنجا که درباره مسئله یا موضوعی به  

البداهه افراد بیان و پس از ج مع آوری فهرست ایده ها جلسه تمام می شود. این تکنیک شامل دو مرحله مجزای تولید و  طور گردشی ایده های فی 

 ارزیابی ایده است که به بیان آنها می پردازیم.

 این مرحله که هدفش تولید هر چه بیشتر ایده ها می باشد شامل چهار قانون زیر است:  : . مرحله تولید ایده1      

 .دو ارزیابی قرار نگیر  دیابی و انتقاهیچ ایده ای مورد ارز: 1ق.   

 .تهرچه ایده ها دور از ذهن، بکر و جسورانه باشند بهتر اس:  2ق.   

 بهتر است. باشد : هرچه تعداد ایده ها بیشتر3ق.   

 دهند جلسه ادامه دارد. تا زمانی که افراد شرکت کننده ایده ای ارائه می :4ق.   

در نهایت د و می شون می شوند، تعدادی با هم ترکیبحذف  ایده ها مورد ارزیابی قرار گرفته، برخی ین مرحلهدر ا : . مرحله ارزیابی ایده2      

 استفاده قرار می گیرد.  دبرتر انتخاب و مور ه نیز اید

 :خوشه بندی -2-2  

است از فرایند تقسیم داده ها به خوشه های مختلف به    تخوشه بندی داده ها، به عنوان یکی از حوزه های مهم داده کاوی شناخته شده و عبار

طوری که عناصر واقع در هر خوشه مشابه یکدیگر و متفاوت از عناصر موجود در خوشه های دیگر می باشند. برای اندازه گیری تشابه می توان  

ستفاده قرار داد و عناصری را که به یکدیگر نزدیک تر  معیار های مختلفی را در نظر گرفت مثال می توان معیار فاصله را برای خوشه بندی مورد ا

بندی وجود دارد که یکی از آن ها خوشه بندی    ردر نظهستند را به عنوان یک خوشه     -می  means-kگرفت. روش های مختلفی از خوشه 

 [8]باشد.

 : means-kخوشه بندی  -2-2-1    

ابتدا مراکز به صورت تصادفی   زبیان کننده تعداد و مراک  kمیانگین،    kبندی    هخوش   در بطوریکه در این نوع خوشه بندی، در  خوشه ها است. 

میزان فاصله هر عنصر از مراکز خوشه بیان کننده تعلق یا عدم تعلق به آن خوشه است. در ادامه بعد از بروز رسانی مراکز هر   وانتخاب می شوند 

 صر به خوشه فعلی خود، نیز بروز رسانی می شود.  ، تعلق یا عدم تعلق عناهخوش
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 روش شناسی -3

 بهینه سازی بارش فکری : الگوریتم  -3-1

روند الگوریتم مطابق با دو مرحله تولید و ارزیابی ایده در    [9]معرفی شد.  yuhui shiتوسط    2011الگوریتم بهینه سازی بارش فکری در سال  

بندی، ایجاد و انتخاب را برای جستجوی راه حل بهینه انجام می  بهینه سازی بارش فکری  الگوریتم  تکنیک بارش فکری است.   سه عملیات خوشه 

ابتدا با تولید جمدهد.   ادامه از تکنیک خوشه بندی بهره    رآغاز می شود و د  تصادفی  تعیاین الگوریتم همانند سایر الگوریتم های فرا ابتکاری در 

اهد گرفته و بعد از اتمام خوشه بندی، تولید عضو جدید ) نسل بعدی( جمعیت را در صورت برقرار بودن شرایط احتمالی در مرحله ایجاد انجام خو

انتخاب است که شبیه سایر الگوریتم  داد، در غیر این صورت عضو جدید به طور تصادفی تولید می شود. بعد از تولید عضو جدید مرحله بعد، مرحله

 ها عمل می کند. 

و مقدار ارزیابی    k-meansالگوریتم بهینه سازی بارش فکری اعضای جمعیت را به کمک خوشه بندی :(clusteringخوشه بندی) -1

 را دارد. خوشه تقسیم می نماید. که در هر خوشه مرکز خوشه نقش بهینه محلی جمعیت  NC(، به fهدف) ع شده اعضا در تاب

برای تولید عضو جدید جمعیت در  (:creationایجاد) -2 با استفاده از سه پارامتر احتمالی پیشنهاد می   Algorithm 1  چهار راهکار 

 شود: 

a  .به طور تصادفی یک خوشه را انتخاب و عضو جدید را برابر با مرکز آن خوشه قرار می دهیم ) 

 b انتخاب و عضو جدید را برابر با آن عضو خوشه قرار می دهیم( به طور تصادفی یک عضو از خوشه ای را. 

 cبه طور تصادفی دو خوشه را انتخاب و عضو جدید را برابر با ترکیب مراکز آن خوشه ها قرار می دهیم ). 

        dمی دهیم. ( به طور تصادفی دو عضو از دو خوشه را انتخاب و عضو جدید را برابر با ترکیب آن دو عضو خوشه ها قرار   

 

Algorithm 1 Selection for a strategy to create new idea in BSO 

1. if rand < Pone-cluster = 0.8then 

2.     if rand < Pone-center= 0.4 then 

3.         Strategy a 

4.     else 

5.         Strategy b 

6.    end if 

7. else 

8.    if rand < Ptwo-center= 0.5 then 

9.           Strategy c 

10.     else 

11.          Strategy d 

12.     end if 

13. end if 
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 جهت جهش ایده جدید استفاده می شود.  نگو سی عو توزی  ξپس از این مرحله، پارامتر اندازه گام 

                     

                     𝜉 = 𝑟𝑎𝑛𝑑 ∗

𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖𝑔 (
0.5∗𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟−𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘
)                                                                                                            (1 ) 

                            

                         𝑛𝑒𝑤 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑖 = 𝑛𝑒𝑤 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑖 + 𝜉 ∗

𝑁(0,1)                                                                                                          (2) 

 

و  فعلی تعداد تکرار  𝑖𝑡𝑒𝑟حداکثر تعداد تکرار،    𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟و    [0,1]یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه   rand(،  1در معادله)           

تابع گوسین با میانگین صفر وانحراف معیار یک  𝑁(0,1)(، 2) هدر معادل  را نشان می دهد.( Logistic لجستیک ) تابعت یز نرخ تغییران k    رارامتپ

 می باشد. 

(مسئله بهینه سازی با  fتابع هدف ) در این مرحله الگوریتم بهینه سازی بارش فکری براساس کمینه یا بیشینه بودن :(selectionانتخاب) -3

 نسل بعدی دارد.  سعی در بهبود اعضای جمعیت Algorithm2در   inew ideaیا    iidea انتخاب

 

Algorithm2 The self-adaptive adjustment for 

creating strategy 

 

      1.        if   f (new ideai) < f ( ideai) then 

2.          ideai = new ideai 

3.  else 

4.      Randomly select a strategy sr 

5.      S = Ssr 

6. end if 

 

 (  SPBSOالگوریتم بهینه سازی بارش فکری خود تطبیقی ) -2-3

بهینه سازی بارش فکری بهبود یافته پرداخته می شود که در آن از انتخاب خود تطبیقی استراتژی ایجاد،  در این قسمت، به بررسی یک الگوریتم       

خوشه بندی پویا برای افزایش توانایی    ه با هدف افزایش سازگاری با مسائل مختلف استفاده می شود. عالوه بر این، اندازه گیری گام به گام و انداز

 جستجو پیشنهاد شده است. 

 



 

516 | P a g e 

 

 

 

 روش خود تطبیقی برای عملیات ایجاد: -1-1-3

کل فرآیند جستجو  تولید کرده باشد.    راستراتژی را از بین چهار استراتژی  مرحله ایجاد پیشنهاد می کند که راه حل مناسبی د، روش خود تطبیقی  

آن استراتژی در فرایند تکامل محاسبه و ذخیره می موفقیت    ماین بدان معناست که میزان انتخاب هر یک از چهار استراتژی به همراه موفقیت و عد

 شود. هر چه قدر موفقیت استراتژی در تولید ایده جدید بیشتر باشد آن استراتژی انتخاب خوبی برای تولید ایده بهتر در روند تکامل است.

( بدین f( 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑖) f(𝑛𝑒𝑤 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑖) <یده فعلی بدتر شود)مقدار تابع به ازای ایده جدید از مقدار تابع به ازای ا وکمینه سازی باشد  همثال اگر مسئل

ین صورت معنی که استراتژی ایجاد کنونی که در تولید ایده جدید نقش ایفا کرده، شانس انتخاب کمتری در تولید ایده ها جدید بهتر دارد. در غیر ا

 استراتژی فعلی برای جستجو مناسب است.

 پویا:خوشه بندی  -2-1-3

تاثیرگذاری بر توانایی جستجوی الگوریتم بهینه سازی بارش فکری ایفا می کند، در شرو  الگوریتم   عاز آنجا که تعداد خوشه ها نقش مهمی برای 

خوشه ها   مکتعداد زیاد خوشه ها توانایی اکتشاف را افزایش می دهد. در مقابل و در پایان الگوریتم که تمرکز بر افزایش بهره برداری است تعداد  

در (NC) موجب  افزایش توانایی بهره برداری می گردد. به همین منظور در مقاله مورد بررسی خوشه بندی پویا به وسیله بروز رسانی تعداد خوشه ها 

 پیشنهاد شده است. 3معادله 

(3)                                                                                   ⌋  𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖𝑔 (
0.5∗𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟−𝑖𝑡𝑒𝑟

20
))*INC - UNC(  ⌊+ I NC=  NC 

UNC  کران باالییNC  وINC کران پایینNC  را نشان می دهند. براساس عملکرد تابع لجستیکLogistic)(  ،NC  ازUNC  بهINC .کاهش می یابد 

ابتدا مقدار  3تعیین شده است. طبق معادله )   5و 10به ترتیب    INCو   UNCدر مقاله مورد بررسی مقدار بزرگتر است، زیرا به اکتشاف و    NC( در 

تا به بهره برداری و جستجوی راه حل بهینه سراسری کمک    هجستجوی بیشتر معطوف خواهد شد. و در ادام از مقدار آن  به تدریج کاسته می شود 

 کند.

 فاده از بهترین سراسری :تغییر اندازه گام با است-3-1-3    

تابع گو سیBSOدر الگوریتم بهینه سازی بارش فکری ) پارامتر اندازه گام  2)مطابق معادله    ن(، عضو جدید)ایده جدید( با استفاده از    ξ(،که درآن 

است.  [0,1]همیشه بدون توجه به اندازه فضای جستجوی واقعی در بازه  ξ( نقش کلیدی ایفا می کند، تولید می شود. اما، اندازه گام 1)مطابق معادله 

تکامل در مسائل مختلف  این تابع باعث می شود روند    داستفاده می کند و عملکر  𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖𝑔از یک تابع انتقال لگاریتمی   ξ(،  1عالوه براین، در معادله )

 یکسان باشد. برای غلبه براین مشکل، اندازه گام جدید با استفاده از بهترین سراسری به شرح زیر معرفی شده است:

ξ = ( 𝑖𝑑𝑒𝑎pbest  −   𝑖𝑑𝑒𝑎i) *rand                                                                                                                                      (4) 

 

 به طور تصادفی از بین ایده های برتر)براساس مقدار تابع هدف( انتخاب شده است. pbest( ایده 4در معادله ) 
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𝑝 = 𝑁𝑃 − ⌈ 
iter

Maxiter
∗ (𝑁𝑃 − 1)⌉                                                                                                                                      (5) 

 کاهش می یابد.  1به  NP)اعضای جمعیت( به صورت خطی از   p( 5در معادله ) 

به طور  اندازه گام به گام بهترین سراسری می تواند باعث شود جمعیت به همان ایده برتر همگرا نشوند. عالوه براین، اگر بهترین اطالعات جمعیت  

 به راحتی در بهینه محلی گیر می افتد.  مستقیم استفاده شود، این الگوریتم از توانایی جستجوی بهترین سراسری برخوردار نخواهد بود و 

 (SPBSO) شبه کد الگوریتم بهینه سازی بارش فکری خود تطبیقی 

  The Proposed SPBSO Algorithm  

 
1: Randomly initialize NP ideas and evaluate their fitness 
2: Randomly select a creating strategy S from the four candidates 
3: inter = 0; 
4: while inter < Maxiter do 

5:    Dynamically adjust the number of clusters NC according to Equation 3 

6:    cluster NP ideas into NC clusters using k-means 

7:    Rank ideas in each cluster and select cluster centers 

8:    for i=1: NP do 

9:      switch(S) 

10:    case one-center: 

11:        Randomly select a cluster k 

k= centeri 12:        nidea 

13:     case one-idea: 

14:         Randomly select an idea r1 in cluster k 

r1
k  = ideai 15:         nidea 

16:     case two-centers: 

17:         Randomly select two clusters k and j 

18:         r=rand 

jcenterr) *  -k + (1= r*center i19:         nidea 

20:     case two-ideas: 

21:         Randomly select two ideas r1 and r2 in cluster k and j 

22:         r=rand 
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23:         nideai = r*ideak
r1

 + (1- r) * ideaj
r2 

24:     end switch 

25:     Update pbest guided step-size ξ according Equation 4 

26:     Create new idea nideai according Equation 2 

27:    Selection and self-adaptive adjustment for creating strategy according Algorithm 2 

28:   end for 

29:    inter = inter + NP 

30:  end while 

 

است. دومین تفاوت    5به سه تفاوت عمده می رسیم . اولین تفاوت در استفاده از خوشه بندی پویا در خط   SPBSOاصلی با     BSOالگوریتم  هدر مقایس

را به صورت تصادفی آغاز می کند، سپس   Sاستراتژی ایجاد 2در استفاده از روش خود تطبیقی برای استراتژی های مرحله ایجاد است. در ابتدا، خط 

تطبیقی استراتژی ایجاد را براساس کیفیت ایده جدید در طی فرایند جستجو تنظیم می کند. آخرین تفاوت   به صورت خود  27در حلقه تکرار، خط 

 است. 25برای تولید ایده جدید در خط  استفاده از تغییر اندازه گام با استفاده از بهترین سراسری

 ارزیابی و نتایج تجربی: -4

 :اپارامتر ه متوابع محک و تنظی -1-4       

این توابع  تهمراه با جزئیا (SPBSO) الگوریتم بهینه سازی بارش فکری خود تطبیقیو مجموعه توابع محک برای ارزیابی عملکرد  اپارامتر ه متنظی

 شرح داده شده است.   2و 1به ترتیب در جدول 

 

 ا: تنظیم پارامتر ه1جدول 

Np = 100                NC = 5           Pone-cluster = 0.8         

Pone-center = 0.4         D = 30            Ptwo-center = 0.5 

 

 : توابع محک 2جدول 

Function   Name              search range              global 

optimum 

                                              f1              sphere                       [-100,100]                        0 

                                              f2              Schwefel2.22            [-10,10]                            0 

                                              f3              Schwefel1.2              [-100,100]                        0  
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                                              f4              Schwefel2.21            [-100,100]                        0 

                                              f5              Rosenbrock               [-30,30]                            0 

                                              f6              step                            [-1.28,1.28]                      0 

                                              f7              Quartic with Noise    [-100,100]                        0 

                                              f8              Schwefel2.26             [-500,500]                     -418.98.D 

                                              f9              Rastrigin                    [-5.12,5.12]                      0 

                                              f10            Ackley                       [-32,32]                            0 

                                              f11            Griewank                   [-600,600]                        0 

                                              f12            penalized1                 [-50,50]                             0 

                                              f13            penalized2                 [-50,50]                             0 

 

.(. در ارزیابی  =NP  100است )  SPBSO NP,شوند. پارامتر بسیار مهم درمعرفی می   [10]محک مورد استفاده در محاسبات تکاملی توسط  عتواب 

( MaxFES)  اخاتمه الگوریتم ها، حداکثر تعداد تکراره  کبار برای هر تابع محک اجرا می شود و مال  30سنجی، هر الگوریتم به طور مستقل    رو اعتبا

 را نشان می دهد.    اتعداد بعد هر متغیر ه Dتنظیم شده می باشد.  D*10000که برروی 
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 :  BSOبا  SPBSOارائه نتایج مقایسه -2-4    

 می پردازیم.  1بر روی توابع معیار معرفی شده در جدول   SPBSOو  BSOبخش مقاله مورد بررسی، به تغییرات دو الگوریتم  ندر ای

 BSOبا  SPBSO: نتایج مقایسه 3جدول 

Function                              

                                  BSO                                     SPBSO         

                Ave.Err.               Std.Dev.         Ave.Err.           Std.Dev. 

                                        f1              2.24E-64              5.14E-65       1.62E-158        3.22E-158             

                                                 f2              1.88E-03              5.93E-03        9.41E-88         2.46E-87          

                                                 f3              5.72E-01              2.58E-01        2.51E-09         3.51E-09       

                                                 f4              3.78E-02              4.06E-02        6.67E-14         3.56E-13     

                                                 f5              8.38E+01             1.77E+02       1.95E+01        1.82E+00             

                                                 f6              1.33E-01              3.40E-01        0.00E+00        0.00E+00        

                                                 f7              1.14E-02              5.60E-03        7.65E-04         2.91E-04 

                                                 f8              5.28E+03             9.91E+02       1.95E+03        4.31E+02 

                                                 f9              3.38E+01             6.75E+00       3.07E+01        9.33E+00 

                                                 f10            1.09E-14              4.30E-15        3.55E-15         0.00E+00        

                                                 f11            5.83E-03              8.28E-03        6.57E-04         2.54E-03 

                                                 f12            4.64E+00             1.98E+00       1.57E-32         5.47E-48 

                                                 f13            1.10E-03              3.30E-03        1.35E-32         5.47E-48 

 

 

به نتایج میانگین و انحرا عملکرد بهتری نسبت به   الگوریتم بهینه سازی بارش فکری خود تطبیقی،  2استاندارد به دست آمده در جدول    فبا توجه 

 الگوریتم بهینه سازی بارش فکری  نشان می دهد. 

 :  BSOبا نسخه های  SPBSOارائه نتایج مقایسه الگوریتم  -3-4

نسخه بهب  SPBSOالگوریتم  مقاله مورد بررسی، عملکرد      GBSO    ،MBSOهمچون     (BSOود یافته الگوریتم بهینه سازی بارش فکری)را با سه 

[11] ،SMBSO [12]  می توان دریافت که 3مورد مقایسه قرار داده است. با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ،SPBSO  تابع و   13تا از  9در

SMBSO  تابع عملکرد خوبی دارند و  13تا از  5درGBSO  وMBSO ندارند.  بل قبولیعملکرد قا 

 BSOبا نسخه های  SPBSO: نتایج مقایسه الگوریتم 4جدول 
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Function                              

                              MBSO                           GBSO                        SMBSO                               SPBSO         

                 Ave.Err.     Std.Dev.        Ave.Err.   Std.Dev      Ave.Err.    Std.Dev.             Ave.Err.   

Std.Dev.          

               

f1        3.36E-98   1.37E-97      1.57e-16      4.03e-17     3.96E-103   1.00E-102      1.62E-158      3.22E-158 

f2         2.60E-54   1.36E-53      5.11e-08      7.16e-09     1.22E-57     2.75E-57        9.41E-88        2.46E-87 

f3           3.71E-26   8.70E-26          NA          NA          1.67E-27     6.85E-27       2.51E-09         3.51E-09 

f4          6.74E-02   6.73E-02      7.43e-08      6.88e-08     6.30E-02      4.13E-02       6.67E-14         3.56E-13 

f5           1.46E-01   3.86E-01      2.21e+01     1.08e+00    3.24E-02      6.52E-02       1.95E+01       1.82E+00 

f6            NA            NA              NA               NA          0.00E+00     0.00E+00      0.00E+00      0.00E+00 

f7             NA            NA              NA               NA          4.19E-03      1.07E-03       7.65E-04        2.91E-04 

f8           3.82E-04   1.57E-12      3.82e-04      2.21e-19      3.82E-04     1.41E-12       1.95E+03       4.31E+02 

f9           1.66E-15   1.54E-15      4.98e-04      2.33e-03      1.07E-15     1.66E-15       3.07E+01        9.33E+00 

f10         9.59E-15   2.91E-15      2.93e-09      3.65e-10      1.27E-14     4.23E-15        3.55E-15       0.00E+00 

f11           NA           NA            4.83e-03      7.34e-03      1.30E-02     1.56E-02        6.57E-04       2.54E-03 

f12           NA           NA                NA              NA           5.07E-32     8.59E-32        1.57E-32       5.47E-48 

f13           NA           NA                NA              NA           1.83E-03     4.16E-03        1.35E-32       5.47E-48 

 

 :DEو  PSOبا  نسخه های الگوریتم های  SPBSOارائه نتایج مقایسه الگوریتم  -4-4

 

به دلیل دارا بودن همگرایی سریع و توانایی جستجوی  [13](DEو الگوریتم تکامل تفاضلی) (PSOهمان طور که می دانیم، الگوریتم ازدحام ذرات) 

به  SPBSO الگوریتم دخوب از جمله محبوب ترین الگوریتم های فرا ابتکاری می باشند. به همین منظور مقاله مورد بررسی برای ارزیابی بهتر عملکر

 می پردازد.  [16,17]ضلی و تکامل تفا [14,15]مقایسه این الگوریتم با دو نسخه الگوریتم های  ازدحام ذرات

 DEو  PSOبا  نسخه های الگوریتم های  SPBSO: ارائه نتایج مقایسه الگوریتم 5جدول

 

                Function          CLPSO                   FIPS                   SaDE                 OXDE                 SPBSO 

                      Ave.Er                  Ave.Err               Ave.Err.             Ave.Err              Ave.Err 
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f1                  7.20E-19                 6.48E-28            1.23E-45              2.38E-38                6.30E-104                       

f2                  6.79E-12                 9.00E-1              2.17E-31               1.19E-21             4.14E-58 

f3                  9.83E+02                5.06E+00            8.54E+00             1.39E-02              1.56E-05 

f4                   4.36E+00                5.84E-05              5.02E-01             7.11E+00            9.80E-10 

f5                   1.04E+01                3.07E+01            8.18E+01             6.64E-01            2.35E+01 

 f6                    0.00E+00                0.00E+00            0.00E+00            0.00E+00            0.00E+00 

 f7                    6.17E-03                 2.78E-03             1.98E-02             5.52E-03            1.31E-03 

  f8                    3.82E-04                 3.23E+02            6.36E-04             7.24E+00           3.91E+02 

  f9                    6.79E-09                 5.83E+01            7.30E-01             1.03E+01           3.16E+01 

 f10                  3.16E-10                 1.27E-14             1.31E+00            3.55E-15            4.62E-15 

 f11                   6.32E-12                 0.00E+00            9.30E-03             3.61E-03            2.13E-03 

f12                  3.52E-20                 1.96E-29             2.49E-02             3.46E-02            1.57E-32 

f13                  4.17E-19                 1.11E-28             5.40E-02             3.66E-04            1.35E-32 

 

 نتیجه گیری: -4

بهینه سازی معرفی شده است. انتظار می رود این  الگوریتم بهینه سازی بارش فکری یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری است که اخیرا برای حل مسائل 

اشد. از این الگوریتم به دلیل الهام گرفتن از هوشمند ترین موجود در طبیعت نسبت به سایر الگوریتم های فرا ابتکاری نتایج و عملکرد بهتری داشته ب

الگوریتم بهینه سازی بارش فکری خود تطبیقی   صالحات جدیدهای مهم الگوریتم بهینه سازی بارش فکری و ا شرو در ابتدا به بیان مختصری از بخ

(SPBSOپرداخته شد. اصالحات جدید همچون نگهداری استراتژی های موفق برای استفاده در مراحل بعدی تکامل، نیا )به تنظیم پارامتر های    ز

بودند. خوشبختانه نتایج نشان می دهد    BSOود الگوریتم  خوشه بندی پویا برای رسیدن به همگرایی گام های بلندی در راستای بهب  نکمتر و همچنی

به راه   DEو  PSOبلکه در مقابل نسخه های محبوب ترین الگوریتم های فرا ابتکاری همچون   BSOنه تنها درمقابل نسخه های  SPBSOالگوریتم 

 حل های دقیق تری دست یافته است.
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 چكیده

خدماتیهابهطورروزافسونتقاضایاستومشترشیروزبهروزدرحالافزایابرانشیامروزهازآنجاکهرا

مهمیازچالشهایکیشدهولیمهمتبدیقاتیتحقنهیزمکیابربهیبهتررادارندتوازنباربراجیونتاشتریب
ارائهیاریبسیهاتمیباردرابرراهحلهاوالگورزنحلمشکلتوایجهتبرانیباشد.ازایمیدرمحاسباتابر

مادرا ها,تمیازالگوریوتعدادمیپردازیآنمیتوازنبارواهدافوچالشهاحیمقالهبهتوضنیشدهکه

یحاصلهبراجی,نتامیپردازیمیابریوچندمدلمحاسباتعتیالهامگرفتهازطبیوفرااکتشافیاکتشافرینظ
برنامهیابرفدرالوبرایهاطیمحیبراییهاکردیورویابرطیدرمحی,بهبودبارگزاررینظییحلچالشها

کثررساندندرخواستها,مصرفانرژریکاربروکاهشتاخیدرخواستهاصیتخصاییزیر ویوبهحدا

کنند.فایرااییتوانندسهمبهسزایمCPUحافظه

 

 کلمات کلیدی 
یهاتمیالگور،توازنبار،یابرانشیرا

،یاکتشاف اکتشاف ،یفرا  خدمات

خودکاررسانی



 مقدمه  -1

قیکاربرازطریآسانبراساستقاضایفراهمکردندسترسیاستبرایمدلیابرانشی(،راNISTواستاندارد)یفناوریموسسهملفیطبقتعر

ویکاربردیبرنامهها،یسازرهیذخی)بهطورمثال:شبکهها،سرورها،فضایکربندیوپرییقابلتغیانشیازمنابعرایشبکهبهمجموعها

آزادایبهسرعتفراهمسیفراهمکنندهسرومیبهدخالتمستقازینایابعومنتیریبهمدازیننیبتواندباکمتریدسترسنیها(کهاسیسرو

سیسرونیدهد.ایانواعمختلفبرنامههاارائهمیانعطافبراروقابلیپذاسیدردسترس,مقیپلتفرممحاسباتکینرمافزارنی)رها(گردد.ا

ینرمافزاری,بسترهاSaasسیسروکی,نرمافزاربهعنوانIaasسیسروکیساختهابهعنوانریمانند,زیازخدماتمجازیمختلفعانوا

دهد.ی,رارائهمPaasسیسروکیبهعنوان

عبارتنداز:یمشترکمرتبطبامحاسباتابریایمزا

متناسبباآنیهانهیکاهشدادهشدهوهزیهایگذارهیسرما −

یریپذاسیمقشیافزا −

 کارکند.یمدتخاصبهصورتعالکیدستگاهتاکینکهیاحتمالاشیکندوافزایکارنمستمیکهسییزمانهاشیافزا −

کهازکاربارخودبهابرییشرکتهارایبرخورداراستزییباالاریبستیاستکهازاهمیموضوعیشدهابرنیاستفادهازمنابعتأمیسازنهیبه

،سعیاستفادهم ،براایبهرهراببرند.درصورتدردسترسبودندونیشتریکنندازمنابعاجارهشدهخودبیمیکنند همانیچندسرور

درمحاسباتیاصلیهاازچالشیکیاستLoad Balancingیگذاراسیمقیهاکیتکننیازمهمتریکیابر،یبرروزبانیبرنامه،مفیرد

ازشیبیتحتبارگذاریمنبعواحدچیحاصلکندکههنانیتااطمکندیمعیمتعددتوزیهارادرسراسرگرهایپویاست،کهحجمکاریابر

دیبارخوببایمتعادلکنندهکیدرنظرگرفتهشودویسازنهیبهیمسئلهکیبهعنوانتواندیمنیکمقرارنگرفتهباشد.ایتفادهاسایحدو

وفقدهد.فیوانواعوظارییدرحالتغطیخودرابهمحیاستراتژ

T
-2

1
8
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ازدرخواستهارابهمجموعهیرابدستآورد.روشتوازنبارمجموعهانهیتوانمنابعبهیمیبارگزارکیبااستفادهازتکنیابرطیمحکیدر

یمشکلبزرگشناختهمکیاستوبهعنوانیابرانشیازموضوعاتقابلتوجهدررایکینیدهد.ایباراختصاصمعیتوضیازمنابعبرایا

راباالببرند.ییارائهشدهاستتاکاراعتیباالهامازطبیفرااکتشافیهاکیازتکنیاریبسنیبراناشود.ب

 اهداف توازن بارعبارتنداز:  ن یمهمتر 

است.شیقابلپاستمیسیداریپا −

.ستمیاصطالحاتدرسزانیبرطبقمرییتغییامکانتوانا −

متناسببااصالحات.ستمیسیسازگارشیافزا −

درعملکردمطلوب.ستمیبهبودعملکردس −

افزاگریطرفداز با رشی، برنامه ابر،مشکل ارائهدهندگان ایزیتعداد تبدطیمحنیدر توجه ریملیبهکانون برنامه برنامهدیبازیشود.

کندکهیمنیتضمنیاختصاصدهد.ایدرخواستفیکندتاازمنابعموجوداستفادهکندوآنهارابهوظایرابطورمؤثرسازماندهیزمانبند

خودرابهطورمؤثردرفیشودکهارائهدهندگانابربتوانندوظایمتعادلهستند.توازنبارباعثمیبهخوبیمجازینهایدرهمهماشبارها

بازمانپاسخگوابدیبهبودستمیکنندتاعملکردسعیتوزیمختلفمجازیگرهها شود.باتوجهبهیمیریاندازهگستمیسیی،کهمعموالً

متعادلیبهخوبیسازرهیذخیگرههاهیباشد،حجمکارکلکسانیمختلفیدادههایمتعادلکنندهمشترک،اگرباردسترسیهاسمیمکان

(QoSخدمات)تیفیکیارهایدرمعادیتعادلزکی،نیمتفاوتاست.عالوهبرابایمختلفتقریبهدادههایحال،باردسترسنیشود.باایم

،مشکالتتعادلباروبرنامهنی.عالوهبراافتیواستفادهازمنابعبهبودخواهدیریپذاسیمقری،زمانپاسخ،تأخنانیاطمتیقابلانندخوبم

شود.یشناختهمNPhardمشکلکیبهعنوانیزمانبند

 تكنیک های پویا و استاتیک   -2

بارهستند.یمتعادلسازکیدونوعتکنکیواستاتایپویهاکیتکن

 ستایا -3

وهمگنمناسبهستندداریپایهاطیمحی.برافتدیاتفاقبیکاریدربارهایکوچکرییکنندکهتغیکارمیفقطزمانکیاستاتیهاتمیالگور

یژگیازویبرخلیبهدلایپوراتییباتغیوقادربهسازگارستندینریحالانعطافپذنیشوند.باایهامطیمحنیدرایخوبجیومنجربهنتا

باشند.یهانم

 پویا -4

ینمحیطازآنجاکهمحاسباتابریماهیتیپویادارد،بنابراین،الگوریتمهایپویابرایداشتنتکنیکهایبرنامهریزیموثروتوازنباردرا

هستندوانواعمختلفویژگیهادرسیستمقبلودرطیزماناجرادرنظرمیگیرند،اینبسیارمهمهستند.الگوریتمهایپویاانعطافپذیر

ونتایجبهتریرادرمحیطهایپویاوناهمگنارائهمیکنند.بااینحالچونویژگیهایدالگوریتمهاقادربهسازش ربرابرتغییراتبوده

اینالگوریتمهاناکارامدهستندوموجبافزایشسربارخواهندشد.مقایساتمختلفبینتوضیعپیچیدهتروپویاترهستنددرنتیجهبرخیاز

 .]9[(نشاندادهشدهاست9)توازنبارایستاوتوازنبارپویادرجدول
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 ا یدر برابر پو ستایا: 11جدول 

 پارامترها  ستایا ایپو

 تیماه لیزمانکامپا زماناجرا

 عملکرد کمتر شتریب

 یریانعطافپذ کمتر شتریب

 یسازادهیپ کمتر مشکل

 ازمنابعیبهرهبردار کمتر شتریب

 سربارارتباطات کمتر شتریب

شتریب کمتر ثبات

شتریب کمتر یسازگار

شتریب کمتر نانیاطمتیقابل

قابل

توجه

چیه پردازنده

مشکل آسان ینیبشیپ

شیب یکم یدگیچیپ

شیب یکم نهیهز

 

 چالش های توازن بار در رایانش ابری  -5

 یعبارتنداز:ابرانشیتوازنباردررایچالشها

 توضیعمکانیگرههایابر −

 ذخیرهوتکرار −

 پیچیدگیالگوریتم −

 نقطهشکست −

مهاجرتماشینمجازی −

 مرور الگوریتم های توازن بار  -6

باشدکهمقاالتزیادیراهحلهایفراوانیرابرایبهبوداینمشکلارائهدادهاندکهیکیازچالشهایمهمدرمحاسباتابریتعادلبارمی

مابهاختصاربهبررسیتعدادیازاینمقاالتمیپردازیم.

یدهند.عالوههدفاصلیمقالهتأکیدبرالگوریتمهایبهینهسازیومزایاییاستکهآنهابرایغلبهبرچالشهایتوازنبارابرارائهم[1]در

اکتشافیطبیعتموردبررسیقرارگرفتهوچالش ،مزایاومضراتالگوریتمهایمتا براین،برایحلمشکلبارگذاریدرمحیطهایابری

وازنهبهطوردقیقتر،استخراجویژگیهایمهمتکنیکهایمهایمهمآنهابرایپیشنهادتکنیکهاییاستکهدرآیندهموثرترهستند.

الهامبخشازطبیعتدرنظرگرفتهخواهدشد،وویژگیهایآنهاازنظرزمانپاسخ،ماشینهایمجازیتحتبارگذاری،بارگذاریبیش-بار

ی.تکنیکهایموردبررسیهمهپارامترها،مقیاسپذیری،توصیفمیشود.قابلیتاطمینانومصرفانرژی. QoSازحدماشینهایمجازی،

ریتمرقابتیمتعادلکنندهباررادرنظرنمیگیرند،بنابراینبرخیازرویکردهایترکیبیجدیددرآیندهموردنیازهستند.بهعنوانمثال،الگو

زیبویکوسههاامپریالیستی،الگوریتمبهینهسازیقوی،الگوریتمبهینهسازیجامجهانی،بهینهسازیعلوفهباکتریاییوالگوریتمبهینهسا
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 ACO ،PSO ،GA ،BCO ،FA ،CSA ،HSA ،BA ،MA ،SOSOدستهاصلیشامل14اینمقاالتدربرایحلبارقابلبررسیهستند.

،SA ،SFLA الگوریتم،Spiderweb والگوریتمهایترکیبیطبقهبندیمیشوند.محققانبرایهریکازاینموارد،چندینویژگیراجع

.بهتکنیکهایمتعادلکردنبارمبتنیبرطبیعتدرمحاسباتابریراموردبررسیومقایسهقراردادهاند

مسقرشدهراطراحیکردهاست.فدراسیونopen stackیکسیستمسلسهمراتبیتعادلبارسرویسگرارادریکمحیطمبتنیبر[2]در

یونرابهعنوانمکانیسمهایتوانمندطراحیمیکند.راهحلارائهشدهدرمقالهیکروشمتمرکزبرشبکهوتکنیکهایارکستراسیونفدراس

اساسیکارکسترمرکزاست:همانطورکهدریکمعماریمتمرکزانتظارمیرودمرکزبهیکنقطهشکستبرایکلسیستمتبدیلمیشود

ممبتنیبریکرویکرداستنادبرایحلمشکالتتکنقطهایازشکستاست.بهمنظوردارایسیستfoحتیاگردراینکارشرحدادهنشود

 اثباتراهحلیکمحیطفدرالشدهبنابهسهنتیجهآزمایششدهاست:

یکتوضیعکنندهمستقل.یکامپورهکهدرطولترکیبفعالاستفادهمیشود.

نباردرطولتسترفتارسیستمازنظربارمحاسبهدرنقطهانتهاییوزمانپاسخبرنامهمستقلدرابرفدرالبااوکتائیابهعنوانسیستمتواز

اندازهگیریشدهاست.

وجهبهزیرساختاست.باتNP-hardبرنامهریزییاتخصیصدرخواستهایکاربر)وظایف(درمحیطابریکمشکلبهینهسازی[3]در

ادههایابریودرخواستهایکاربر،سیستمابریبامقداریبار)کهممکناستزیرباریااضافهبارباشدیابارمتعادلمیشود(اختصاصد

تگاهوغیرهمیشدهاست.شرایطیمانندبارگذاشتنواضافهبارباعثخرابیسیستممتفاوتدرموردمصرفبرق،زماناجرایکار،خرابیدس

جازیشود،بنابراینبرایرفعمشکالتموجود،توازنبارالزماست.اینتوازنباروظایف)ممکناستوابستهیامستقلباشد(درماشینهایم

(VMsازجملهبارحافظه،بار (،بارCPUمحاسبه)(جنبهقابلتوجهیازبرنامهریزیکاردرابرهااست.انواعمختلفیازباردرشبکهابری

میشبکهوغیرهوجودداردکهتعادلبارمکانیسممکانیسمتشخیصگرههایبارگذاشتهوکمباراستوسپستعادلباررادربینآنهاایجاد

ند.مایکالگوریتمکند.محققانرویکردهایمختلفتوازنباردرمحاسباتابریرابرایبهینهسازیپارامترهایمختلفعملکردپیشنهادکرد

نهاارائهتعادلباردرابرراطبقهبندیکردهایم.دراینمقالهتوضیحمختصریازپارامترهایعملکرددرنظرگرفتهشدهدرادبیاتوتأثیراتآ

 .شدهاست

توازنبارمیپردازدویکالگوریتمبرایبهQoSیکمسئلهبرنامهریزیکاربرایمحاسباتابریرابررسیمیکندکهباانجامپارامتر[4]در

اینترتیببرایالگوریتمتعادلباربهطورخالصه،یعن یهمینارائهمیدهد.الگوریتمپیشنهادیبراساستئوریاحتمالاستواراستوبه

PLBمرحلهاول،کارهابراساسدردسترس،رویکرداحتمالینامیدهمیشود.الگوریتمپیشنهادیازدومرحلهمتفاوتتشکیلشدهاست.در

محاسبهمیشود.درمرحلهدوم،طبقبارهایاولیهبهروزشده،وظایفبهVMsهاطبقهبندیمیشوند.سپس،بارهایاولیهVMبودن

VMسهممقالهبهشرحزیرخالصهمیشود..هاواگذارمیشود 

درقالبVMsتابریراتوسعهدادهاستکهدرآنزماناجرایغیرمنتظرهکارهارابرروییکالگوریتممتعادلکنندهباربرایمحاسبا-

یکتکلیفوماتیسباراحتمالیمدلمیکند.

ازوظایفدرنظرمیگیردتاالگوریتمپیشنهادیواقعیترشود.QoSوVMبارناهمگنکارهارابرروی-

وموجود،سهعملکردجدیدیعنیحداکثربار،حداقلباروبارصفررامعرفیمیکند.برایمقایسهالگوریتمهایپیشنهادی-

،آزمونآماریاستفادهراتاییدمیکند.ANOVAعملکردالگوریتمهایپیشنهادیوموجودرابایکدیگرمقایسهمیکندوازطریقآزمون-

(مبتنیبرفازیبرایبرنامهریزیکارآمدمنابعوبهینهسازیبارF-MRSQNندی)روشبرنامهریزیمنابعچندبعدیوشبکهصفب[5]در

وازنباربابرایهرکاربرابریباتکاملکارآمدمرکزدادهارائهشدهاست.هدفاصلیازاینروش،استفادهازالگوریتمبرنامهریزییکپارچهوت
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پردازشدرمحیطابراست.برایساختوسازبیشتردرصورتدرخواستکاربر،کاراییبرنامهتوجهبهحداکثراستفادهازمنابعوحداقلزمان

پیشنهادیبهبودمییابد.سپسبابرنامهریزیمنابعFMRSQNریزیمنابعباانجامبرنامهریزیمنابعچندبعدیمبتنیبرفازیبهروش

حداقلزمانپاسخگیریبراساسمنابعیکهمورداستفادهقرارمیگیرند.بهدنبالاینامرباکارآمدبینکاربرانابری،خدماتقابلمقایسهبا

استفادهازشبکهصفکشیدنچندبعدی،گفتهمیشودکهتعادلکارآمدبارهایمربوطبهمنابعبرنامهریزیشدهحاصلمیشود،بنابراین

بادستیابیبهنتایجشبیهسازیبرایآزمایشمیانگینمیزانF-MRSQNابر.اثربخشیروشافزایشمیانگینموفقیتبرایهردرخواستکاربر

زمانبهرهوریوپاسخ.شبیهسازیبرایپارامترهایمختلفیازجملهمیانگینمیزانموفقیتموفقیتوبرنامهریزیمنابعتخمینزدهمیشود.

٪ 9موفقیتبابهبودضریبمتوسطF-MRSQNنجاممیشود.نتایجنشانمیدهدکهروش،راندمانبرنامهریزیمنابعوزمانپاسخگوییا

برفشردهمحاسباتیوکاربردیبرنامهچندینبا.دهدمیکاهشموجودهایروشبهنسبت٪20راپاسخزمانودهدمیارائهبهتریعملکرد

مهمتحقیقاتیتبدیلمیشود.حفظحریمخصوصیبرایبهمنطقهیکبهاطالعاتوهادادهایواسطهگذاریاشتراکبه،ابریمحیط

اشتراکگذاشتنواسطهایدادههاواطالعاتیکیازموضوعاتبرجستهودرعینحالخواستارتحقیقاستونیازبهبررسیهایعمیقدارد.

هایابریباتوزیعکارمتعادلارائهشدهاست.اینVMزیوظایفکاربردر(برایبرنامهریCSSAالگوریتمعنکبوتیاجتماعیآشفته)[6]در

انمدلبرنامهریزیراتنظیمکردهکهدارایمبنایتنظیمشدهاست.اینرفتارطبیعیرابهصورتابریتقلیدمیکندکهعنکبوتهابهعنو

هااطالعSAوازتناسباندامومکانآنبهسایرهایمختلفواقعشدهاندVM(بهطورتصادفیدرSAعاملجستجویمبتنیبرنرمافزار)

میدهند،بهطوریکهفرایندجستجومیتواندبهدرستیهدایتشودتابهبهترینمکانجهانیبرسد.اینروندبرایهرکاربریتکرارمی

شودتااینکهبهبهترینبرنامهبهینهیاحداکثرتعدادتکراربرسد.

تعادلبارگذاریرابرایآگاهیازوظایفمربوطبرنامهریزیشدهدراختیارقرارمیدهد.فرایندعلوفهمناسببرایCSS Aدراینمقاله،

،بهحداقل محیطهایمحاسباتابریرابااستفادهازتغییراتبهبهترینروشبهینهسازیشدهماشینمجازیتبدیلکردهاندهدفاصلی

ازقبیل،رساندنساختوسازاز ،پارامترهایمختلفی هماهنگی،پردازشهایموجوددراینجاوبهبودکنترلسیستمابربود.دراینراستا

،میانگینزمانپاسخ،درجهعدمتعادلدربین هایمختلفرااندازهگیریکردهاند.نتیجهآزمایشاتVMهزینهمحاسباتی،زمانپاسخ

درصدباشد.14.8کارها،بهحداقلمیرساندتا1000-100برایHFKCSوGA ،PSO ،ABCمقایسهبادرCSSAنشانمیدهدکه،

مناسبتربرایجستجویجهانیاستوازهمگراییمحلیجلوگیریCSSAبهاحتمالزیادبههمگراییمحلی،اماPSOوGAعالوهبراین،

میکند.

یلجدیدارائهمیشود،کهدرآنسیستمعاملهایدستگاههایداوطلبانهبخشیازمنابعابرراباالهامازیکمدلمحاسباتابریموبا[7]در

،میتواناطالعاتیMCCهردومدلمحاسباتداوطلبانهوالگویمحاسباتلبهتلفنهمراهفراهممیکنند.دراینمقاله،عالوهبرمدلجدید

(ارائهدادکهمیتواندمنابعمحاسباتوذخیرهبیشتریرابرایابرهایعمومی،خصوصییاترکیبیMCC)درموردمحاسباتابریموبایل

ازعامهمردمبرایمشارکتدرسیستمهایابریفراهمکند.پیشنهاد منابعمحاسباتیوذخیرهسازیدستگاهها مدلناهمگنبااستفادهاز

ایندستگاههارابرایبهدستآوردنمنابعمحاسباتیوذخیرهسازیبرایاستفادهمیکند،بنابراینسازمانها میتواننددورههایبیکار

،بهگونهایمشابهانجامدهندکهدستگاههایداوطلبانهبهپروژههای .،مدلپیشنهادیمیتواندچندینBOINCسرویسهایابریخود

ییدرهزینهفراهمکند،زیراازسرمایهگذاریپولیدرزیرساختهاجلوگیریمیکند،زیرامزیتبرایسیستمهایابریازجملهصرفهجو

یدرابرمنابعداوطلبهستند.خاصیتارتجاعی،زیرااینسیستمراقادرمیسازدفقطبااستفادهازمنابعداوطلبانهباتغییراتبارقابلتوجه

ازآنجاکهدستگاههایداوطلبمیتوانندازنزدیکبهسرورهایابری .اتبیشتریرافراهممیکندسازگارشود.مقیاسپذیری،زیرامحاسب

ابرمیتوانن دازبرایکاربرانتلفنهمراهنزدیکشوند،بنابراینباعثکاهشتاخیرشبکهمیشوند.تعادلبار،بهعنوانکنترلکنندههای

ادهکنند،بنابراینمیتوانالگوریتمهایمختلفتعادلباررااجراکرد.استقرارآسان،همانطورکهپیشنهادمنابعخودابریامنابعداوطلباستف

بهمنظوراستقرارراهحلمادرسیستمهایابریفعلیاستفادهکنید.عالوهبراین،باارزیابیBOINCشدهکهبرایاستفادهازنرمافزارمنبعباز

دادهشدهکهمدلپیشنهادییکراهحلامکانپذیربرایسرویسهایابریاستکهتعدادزیادیازکاربرانتلفنهمراهانجامشدهنشان
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مصرفانرژیوبهرهوریانرژیدرطراحیومدیریتمراکزداده[8]در دارند.اینارزیابیقابلیتمقیاسپذیریراهحلرانشانمیدهد.

است.بهدلیلتعدادزیادسرورهاوپیچیدگیفزایندهزیرساختهایشبکه،هزینههایانرژیبهسرعتدرمراکزخدماتمحاسباتابریحاکم

درمقیاسبزرگافزایشمییابد.یکسیستممدیریتپایداروآگاهازقدرتبایدیکتعادلبینعملکردخدماتومصرفانرژیایجادکند.

چارچوب.دهایرابرایادغامچندینسرویسآنالیندرمنابعمحاسباتیکمتریدریکمرکزدادهفراهممیکندمجازیسازیروشامیدوارکنن

اشینمدیریتسلسلهمراتبیبرایبرنامههایتلفیقیدریکمرکزدادهابرواحدارائهشدهاست.درسطحپایینتر،یککنترلرمحلیبرایهرم

ازنظرسهممجازیمشکالتمربوطبهتخصی ، وکنترلپذیرشدرخواستهایآیندهرابرطرفمیکند.یککنترلکنندهCPUصمنابع

بازخوردحالتنهتنهابرایتثبیتزمانپاسخدرنزدیکینقطهتعادلبلکهبرایمحاسبهمنطقهجذب،کلیهمقاصداولیهممکناستباتوجه

زسطحپایین،اینکنترلرباحلیکمشکلکولهپشتیبدونمرز،تعدادوقرارگیریماشینهایبهمجموعهایازنقاطعملیاتیامکانپذیرا

.تأثیرسطحکنترلدوگانهدر،رضایتازمحدودیتمنابعتحتبارکاریبسیارمتفاوتراتضمینمجازیرادرحداقلسرورهایالزمتعیینکرد

دپیشنهادیبهسطحباالییازعملکرددستمییابد.عالوهبراین،کنترلرسطحجهانیازکنترلرکهرویکرمیدهدمیکند.نتایجعددینشان

درنظردارندچارچوبپیشنهادیرابااستفادهازمنابعشبکهدرالگوبرداری.باالتراستوکنترلکنندهسطحمحلیدرحالحاضرمقایسهشده

(ورضایتکاربرمیتواندباروشهایعالیتوازنبارفراهمشود.SLAتوافقنامهسطحخدمات)[10]رد. ومعیارهایمصرفانرژیکنترلکنند

ربنابراین،فراهمکردنالگوریتمهاوسازوکارهایموازنهبارکارآمد،کلیدموفقیتدرمحیطهایمحاسباتابریاست.تحقیقاتمتعددید

درمحیطهایابریانجامشدهاست.بااینحال،مطالعاتمانشاندادکهعلیرغمنقشاصلیالگوریتمهایزمینهتوازنباروبرنامهریزیکار

یکبررسیمنظم[11]در توازنباردرمحاسباتابری،بهویژهدرظهوردادههایبزرگ،چندینبررسیجامعازاینالگوریتمهاوجوددارد.

دلکردنبارارائهکردهاند.آنهاتکنیکهایموجودرابراساسپارامترهایمختلفطبقهبندیکردند.نویسندگانازتکنیکهایموجودبرایمتعا

بهچالشبرخیازالگوریتمهایمتعادلکنندهباررامقایسهکردهوخواصاصلیآنهاازجملهمزایاومعایبآنهاراارائهدادند.آنهاهمچنین

پرداختندومواردبازراذکرکردند.بااینحال،کارآنهافاقدبحثدرموردتوازنباروتکنیکهایبرنامهریزیکاردرهایاینالگوریتمها

Hadoop MapReduceتکنیکهایمتعادلسازیباروالزاماتومالحظاتالزمجهتطراحیو[12]در .استکهامروزهموضوعیاست

برایتحملباربرایمحیطهایابریراموردبررسیقراردادهاست.آنهاطبقهبندیجدیدیازتکنیکهایتعادلاجرایالگوریتمهایمناسب

لباربرایبارارائهدادند،آنهارابراساسمعیارهایمناسبارزیابیکردندودرموردجوانبومنفیآنهابحثکردند.رزیابیسهالگوریتمتعاد

سازیشدهوتوصیههاییرابرایترکیباتمختلفارائهداد.آنهاهمچنیندریافتندکهتکنیکهایمتعادلکنندهباراخیرابرهادرمحیطشبیه

برد.رویصرفهجوییدرانرژیمتمرکزشدهاند.بااینحال،کارآنهاازعدمشبیهسازیتکنیکهایتوازنبارتوسطابزارشبیهسازرنجمی

بحثدرموردموضوعاتبازومباحثآیندهکهمحققانبایدرویآنهاتمرکزکنندنیزوجودندارد.عالوهبراین،

توسعهدادهشدهاست.هراستراتژیHadoopازMapReduceچندینالگوریتمتعادلباربهعنوانافزونهایبهجزءاستاندارد[13]در

ههایپردازش،تعادلبارنامیدهمیشود.هدفاصلیتوازنبارایناستکهتاحدممکنتماممورداستفادهبرایتوزیعیکنواختباردربینگر

بهگرههایپردازشمورداستفادهقرارگیردودرحالیکهبرخیمنابعدیگردرحالبارگیریبیشازحدهستند،هیچمنبعرادرحالتآماده

تمتعادلبار،عملکردنقشهبرداریرابینکارهاوگرههایپردازشپیادهسازیمیکندکارقرارندهید.ازنظرمفهومی،یکالگوری

یکشغلبرکلخوشهمسلطاستوتنهاپسازاتمامکار،کاربعدیقابلپردازشاست.بنابراین،دراینبرنامهریززمانانتظارکار[14]در

فرضمیHadoopدرFIFO،بهخصوصبرایمشاغلکوتاه،افزایشمییابدوهیچشغلینمیتواندمقدمباشد.برنامهریزپیشفرضکار

دریکمحیطMapReduceارسالیبصورتمتوالیتحتیکخوشههمگناجرامیشوند.بااینحال،بسیاررایجاستکهکندکهمشاغل

یکبرنامهزمانبندیرابرایبه[15]در .ناهمگنمستقراست.منابعمحاسباتودادههابرایچندینکاربروبرنامهکاربردیمشترکاست

ییکهمهلتهایآنهاهنگامپردازشدادههایبزرگچندرسانهایمانندفیلموتصویردرچارچوبهایحداقلرساندنضعفمهلتکارها

MapReduceاختصاصدادهشده،پیشنهادکردهاست.طرحپیشنهادیبااستفادهازیکگرهماکتازهماندادههایموردنیازبرایپردازش

بیشازحدباشد،درصددپردازشمشاغلاست.یکگرهI / Oیبخشداگرگرهایکهبارمشاغل،سرعتپردازشوظیفهشغلرابهبودم
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ماکتبهگرهدیگریاطالقمیشودکهدارایبلوکدادهموردنیازبرایپردازشکاردرگرههایموجوداست.اگرگرههایموجودباوجود

راجستجومیکنیدوکارسریعمربوطبهکاربهطورموقتمتوقفبااولویتبیشترگرهزماناتمامشغلبیشازمهلتموردنظریافتنشود،

رامیشودتازماناتمامشغلراببندید.نتیجهارزیابیعملکردنشاندادکهطرحپیشنهادیزماناتمامراکاهشدادهوضریبموفقیتمهلت

برایافزایشکارآییوعملکردهنگاماستفادهدرMapReduceریزبرنامهبرایرایکروشبرنامهریزیتطبیقی[16]در بهبودمیبخشد.

گوریتمطبقهبندی،برنامهریزراازمنابعخوشهایونیازشغلیآگاهمیکنیم.این3یثمحیطناهمگنمعرفیکردند.دراینمدل،باتهیهال

بقهبندیمیکند.سپسمشاغلاجراییبهگرههایمناسباختصاصدادهمیشوندتاالگوریتممشاغلرابهدودستهاجراییوغیراجراییط

،کهباعثافزایشزماناجرایکارمیشود.اینبرنامهریزبرمشکالتبرنامهریز اجراشوند انباموفقیتوبدوننقصبهطورموفقیتآمیز

عملکردعادالنهوعدمتطابقبینمنابعوشغلغلبهمیکند.برنامهریزتطبیقیقبلیمانندگرسنگیشغلکوچک،گرهچسبندهدربرنامهریز

یک[17]در .رادرمحیطناهمگنافزایشمیدهدودرعینحالگرههایاصلیوترافیکشبکهبهحداقلمیرساندMapReduceمدل

کارآنهارویکردیمبتنیبرگیرندهوفرستندهراانجاممیدهدتابارپیشنهاددادند.سازوIaaSسیستمتعادلبارچندعاملدرمحیطابری

IaaS(رابهحداقلبرساندتازمانانتظارکارهارابهحداقلبرساندوتوافقنامهسطحخدماتSLAراتضمینکند.مکانیسمارائهشدهدرمقاله)

شاملسهعاملاست:

پردازنده،حافظهواستفادهازپهنایباندVMM(.عاملNA(مورچهمذاکرهکننده)3(و)DMر)مانیتوردیتاسنتVMM ، (2)(نماینده1

ازVMsشخصیراجمعآوریمیکندکهانواعمختلفیازکارهارابراینظارتبربارانجاممیدهد.یکجدولبرایذخیرهوضعیتVMاز

،سیاستاطالعاترادریکمرکزدادهانجاممیدهد.اینعاملتوسطVMMبراطالعاتبانظارتDMاینعاملپشتیبانیمیکند.نماینده

هاVMهارادریکمرکزدادهحفظمیکند.اینVMیکجدولپشتیبانیمیکندکهکلیهاطالعاتمربوطبهوضعیتوویژگیهایکلیه

راآغازمیکنند.آنهابهپایگاهدادههایدیگرمنتقلمیشوندوباNAعواملDCMرابراساسویژگیهایآنهاطبقهبندیمیکند.عوامل

هایموجوددرآنجارابدستآورندوبهجستجویپیکربندیموردنظرVMآندستهازدادههاارتباطبرقرارمیکنندتاوضعیتDCMعامل

،زمانپاسخومدتزمانپیشرفتبپردازند.نتایجشبیهسازینشاندادکهالگوریتمپیشنهادیکا رآمدتربودهوپیشرفتخوبیدرتوازنبار

وجوددارد

راالگوریتمتهیهوبرنامهریزیمنابعابریپویابرایبهحداقلرساندنهزینه(DDS ، DDSالگوریتمبرنامهریزیپویامبتنیبرتأخیر)[18]در

هایجدیدبطورپویاباتوجهبهحالتاجرایعملیوزمانتخمینVMکار،پیشنهادمیکند.اجارهمنابعدرحینمالقاتبامهلتهایگردش

اجارهمیشوند.تقسیممهلتکیسهایواستراتژیهایبرنامهریزیتاخیرDDSزدهشدهبرایانجامکاربرایتحققمهلتگردشکارتوسط

اجارهدرنظرمیگیرند.نتایجنشاندادکهالگوریتمضمنتضمینمهلتگردشکارمبتنیبرکیسه،ساختارکیفرابرایکاهشکلهزینه

نسبتبهالگوریتمهایموجود،هزینهاجارهمنابعراکاهشمیدهد.

GAMESH(پیشرفتهپیشنهادکرد.GAMESHشغلیقابلاعتماد)برنامهریزییکمعماریگریدرابراینظارتبرمقیاسپذیریو[19]در

یکزیرساختمدیریتکامالًتوزیعشدهوبسیارکارآمدبرایانتشاردادههایپایشوعیبیابیمشکالتمربوطبهاجرایکاردرمحیطهای

Gridدرمقیاسبزرگوچنددامنهاست.راهحلهاباعثبهبودتوانپردازششغلدرهردومحیطدرون/دروندامنهایمیشوند.باتوجه

ارائهمیدهد.عالوهبراین،GAMESHآن،ایننسخهتوسعهیافتهجزئیاتدیگریدرموردطراحیواجرایمؤثراجزایانتخابیواولیهبه

موردآنرابهیکاندازهگیریجدیدوگستردهدرهردواستقراردروندامنهودروندامنهگزارشمیدهد.عالوهبراین،توضیحاتمفصلیدر

ارائهمیدهد.راهGAMESHلهایاصلیشبکهپاداشتصادفیکهبرایانجامشبیهسازیراهحلبرنامهریزیآگاهانهازمد تولیدشدهاند،

حلپیشنهادیباعثافزایشتوانپردازششغلدرهردومحیطدرون/دروندامنهمیشود.

[20]در و پذیری برمقیاس نظارت برای را عنوانیکمعماریگرید به پیشنهادی حل راه پیشنهادکرد. اعتماد قابل ریزیشغلی برنامه

توزیعشدهوبسیارکارآمدتصورمیشود.اینمقالهبهطورمربوطهنویسندگانراگسترشمیدهدکهاثرقبلیدر زیرساختمدیریتکامالً

Cinque.وهمکارانظاهرشدهاست
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کاردررابطهبابودجهومهلتتعریفشدهتوسطکاربرراموردبررسیقرارداد.احتمالنقضمحدودیتمشکلبرنامهریزیگردش[21]در

(بهعنوانمعیاراستحکامبراییکبرنامهگردشکاردرزماناجرااستفادهشدهاست.باجمعآوریتوزیعزماناجرایعملیاتازPOVها)

)فعالیتهایموجوددرمسیربحرانی،عمل (سازندهمحاسبهمیشود.ازسیستمکلونیمورچههابرایبهحداقلPDFکردچگالیاحتمال

استفادهشدهاستPOVرساندنتجمععملکردنقضو

وطبقهبندیجدیدیازاینالگوریتمهاراارائهمیگرددادبیاتمربوطبهزمانبندیوظیفهوالگوریتمهایتوازنباررابررسیمی[22]در

،طبقهبندیمتعادلسازیبارمبتنیبرپدیدهطبیعی،دستهمتعادلHadoop MapReduce،بهعنوانمثال،طبقهبندیتوازنبارشود

یشبکهتحتشبکه،ودستهبندیخاصجریانسازیبارمبتنیبرعامل،طبقهبندیمتعادلکنندهبارکلی،دستهبرنامهمحور،دستهبند

.همچنین.بینشهاییدرزمینهشناساییموضوعاتبازودستورالعملهایتحقیقگرددکار.عالوهبراین،هریکازاینهفتمقولهبررسیمی

د.آیندهارائهمیده

 نتیجه گیری  -7

وبررسیچالشهایحلشدهبرایاینالگوریتم)همگن.ناهمگن(ررایانشابریدراینمقالهبهبررسیالگوریتمهایموجودبرایتوازنبارد

شتوانکلیوهاپرداختهشدهاست.الگوریتمهایموردمطالعهمارابهایننتایجرساندندکهاینالگوریتمهانهتنهابهتوازنباربلکهبهافزای

.همهاینمواردهزینههایعملیاتیراکاهشمیدهدوکاربرانبیشتریرابهسمتراکاهشزمانپاسخدراستفادهموثرمنابعکمکمیکند

انجاممیشودCloudSimیانشابریجذبمیکند.برایتجزیهوتحلیلعملکردالگوریتمهایمبتنیبراکتشافی،شبیهسازیدرشبیهساز

ونتایجبهتفصیلارائهمیشود.

 

 مراجع -8

 

[1] Sara Tabaghchi Milan , Lila Rajabion , Hamideh Ranjbar , Nima Jafari NavimipoirNature inspired meta-
heuristic      algorithms for solving the load-balancing problem in cloud 
environmentshttps://doi.org/10.1016/j.cor.2019.05.0                    

[2]  Antonio Puliafito, Giuseppe Tricomi, Hierarchical  Hierarchical, Load Balancing as a Service for federated  Cloud 
networks . 10.1016/j.comcom.2018.07.031             

[3]  Sambit Kumar Mishra, Bibhudatta Sahoo, Priti Paramita Parida, Load Balancing in Cloud Computing: A big 
Picturehttps://doi.org/10.1016/j.jksuci. 2018.01.003            

[4] Sanjaya K. Panda1 · Prasanta K. Jana2,A PSO‐based task scheduling algorithm improved using a loadbalancing 
technique for the cloud computing environment Computat: Pract Exper. 2017;e4368             

[5] V. Priya, C. Sathiya Kumar, Ramani Kannan,  Resource scheduling algorithm with load balancing for cloud service 
provisioning  Received:26February2018/Revised:11October2018/Accepted:10January2019                

[6] V. M. ArulXavier1 ·S. Annadurai2,  Chaotic social spider algorithm for load balance aware task scheduling in 
cloud computing https://doi.org/10.1016/j.asoc.2018.12.021              

[7] Alonso-Monsalve, Félix García-Carballeira, Alejandro Calderón, Alonso-Monsalve, Félix García-Carballeira, 
Alejandro                            Calderón A Heterogeneous Mobile Cloud Computing Model for Hybrid Clouds 
https://doi.org/10.1016/j.future.2018.04.005                

[8]  Nikolaos Leontioua, Dimitrios Dechouniotis,b, Spyros Denazisa, Symeon Papavassilioub, hierarchical control 
framework                 of load balancing and resource allocation of cloud Computers and Electrical Engineering 67 
(2018) 235–25 

https://doi.org/10.1016/j.comcom.2018.07.031
https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.01.003
https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.01.003
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2018.12.021
https://doi.org/10.1016/j.future.2018.04.005


 

532 | P a g e 

 

[9] Geetha Gopinath PP, Shriram K Vasudevan ,''Anin-depth analysis and study of load balancing techniques in the 
cloud computing environment ''. Procedia coputer. Science 50(2015)427-432               

[10]   Singh, P., Baaga, P., Gupta, S., 2016. Assorted load-balancing algorithms in cloud computing: a survey”. Int. J. 
Comput. Appl. 143 (7)                  

[11]  Milani, A.S., Navimipour, N.J., 2016. Load balancing mechanisms and techniques in the cloud environments: 
systematic literature review and future trends. J. Netw.                 

Comput. Appl. 71, 86–98.                    

[12] Mesbahi MR, Hashemi M, Rahmani AM. Performance evaluation and analysis of load balancing algorithms in 
cloud                      computing environments. Web Research (ICWR), 2016 Second International Conference on, IEEE, 
2016; 145–151. 

[13] Selvi, R.T., Aruna, R., 2016. Longest approximate time to end scheduling algorithm in Hadoop environment. Int. 
J. Adv.   Res. Manag. Archit. Technol. Eng. 2 (6)                  

[14] Bok, K., Hwang, J., Jongtae Lim, J., Kim, Y., Yoo, J., 2016. An efficient MapReduce scheduling scheme for 
processing large multimedia data. Multimed. Tools Appl., 1–24.                   

[15] Ghoneem, M., Kulkarni, L., 2016. An Adaptive MapReduce Scheduler for Scalable Heterogeneous Systems. 
Proceeding of the International Conference on Data Engineering and Communication Technology, 603–6011.                  

[16] Benifa, J.V.B., Dejey, 2017. Performance improvement of MapReduce for heterogeneous clusters based on 
efficient locality and Replica aware scheduling (ELRAS) strategy.                        

Wirel. Personal. Commun.,                    

[17]  Keshvadi, S., Faghih, B., 2016. A multi-agent based load balancing system in IaaS cloud environment. Int. Robot. 
Autom. J. 1 (1).                    

[18] Cai, Z., Li, X., Ruizc, R., Lia, Q., 2017. A delay-based dynamic scheduling algorithm for bag-of-task workflows 
with stochastic task execution times in clouds. J. Future Gener. Comput. Syst. 71, 57                     

[19] Cinque, M., Corradi, A., Luca Foschini,L., Frattini, F., Mol, J.P., 2016. ScalableMonitoring and Dependable 
Job                                                   Scheduling Support for Multi-domain Grid Infrastructures. In: Proceedings of the 
31st Annual ACM Symposium on Applied Computing                    

[20]  Bellavista, P., Cinque, M., Corradi, A., Foschini, L., Frattini, F., Molina, J.P., 2016. GAMESH: a grid 
architecture for scalable monitoring and enhanced dependable job scheduling. Future Gener. Comput. Syst.                     

[21] Kianpisheh, S., Charkari, N.M., Kargahi, M., 2016. Ant colony based constrained workflow scheduling for 
heterogeneous computing systems. Clust. Comput. 19, 1053–1070.                     

[22]  Einollah Jafarnejad Ghomi a, Amir Masoud Rahmani a, Nooruldeen Nasih Qader, Load-balancing algorithms in 
cloud computing: A survey, Get rights and content,doi.org/10.1016/j.jnca.2017.04.007 

 

 

 

 

 

 

 

http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref55
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref55
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref55
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref55
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref55
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref40
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref40
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref40
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref40
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref40
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref40
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref40
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref40
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref50
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref50
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref50
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref10
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref9
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref9
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref9
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref9
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref9
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref9
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref26
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref26
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref26
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref30
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref11
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref11
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref11
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref11
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref11
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref11
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref8
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref8
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref8
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref8
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref29
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref29
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref29
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref29
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref29
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref29
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref29
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref29
http://refhub.elsevier.com/S1084-8045(17)30148-0/sbref29


 

533 | P a g e 

 

 برگه نت اجرای خودکار موسیقی با استفاده از پردازش تصویر 

 2*محمدحسین سیگاری  ، 1مسعود شیخ حسینی

zzmasoud@gmail.comفارغالتحصیلکارشناسیدانشگاهصنعتیقوچان؛1

 sigari@qiet.ac.ir؛عضوهیاتعلمیدانشگاهصنعتیقوچان2

 

 

 چكیده

شناختهیقیموسیبهعنوانالفبادانانیقیموسیاستکهبرایممختلفئشاملاشکالوعالیقیبرگهنتموس
،مقالهنیبرگهاست.درانیایخواندهشدنازروایقابلنوشتنمیشنویکهمیقیهرموسکلیات.شودیم

دیلاینزبانموسیقیازرویبرگهنتپیانوبراساسروشهایپردازشتصویروتبیقیموسدرکزبانتالشبر

پسازدریافتتصویربرگهموسیقی،ابتداخطوطحاملآشکارسازیمیشود.است.بهصدا)اجراینتموسیقی(
نتهاوسایرنمادهاجداسازیسپسآشکارسازیخطوطحاملکمکموثریدرشناسایینتوگامآندارد.

طبقهKNNشدهوویژگیهایآماریآنهااستخراجمیشود.ویژگیهایاستخراجشدهتوسططبقهبند

مکانقرارگرفتننتنسبتبهخطوط بندیشدهونتهاازیکدیگرتشخیصدادهمیشوند.درمرحلهبعد

نسبتبهخطوطحامل،فرکانسمعادلهرنتتولیدحاملمشخصمیشود.براساسمکانقرارگرفتننتها
شدهومتناسببامکانظهورهرنت،صوتمعادلآندرکناریکدیگرقرارمیگیرندتاموسیقینهاییتولیدو

اجراشود.روشپیشنهادیدرآشکارسازیخطوطحامل،جداسازینتهاوتعیینمکاننتهابدونخطاعمل

%دارد.95وعنتهادقتیبیشازمیکندودرتشخیصن

 

 کلمات کلیدی 
؛(OMR)تشخیصنوریموسیقی

پردازش موسیقی؛ نت تشخیص
موسیقی؛ خودکار اجرای تصویر؛

تشخیصخطحامل.



 مقدمه  -1

استوسازمتفاوتهردربرگهنیرااجراکند.االزماستتابتواندآنموسیقیدانکییاستکهبرامواردیشاملتمامیقیبرگهموس

قصدداریمروشیارائهدهیمکهتصویربرگهنتموسیقیپردازششدهونتهایموسیقیمقالهنی.دراباشدیمینتهاواشکالمختلفیدارا
OMRیا(Optical Music Recognition)ازآناستخراجشدهوتشخیصدادهشوند.بهاینعملیاتشناسایییاتشخیصنوریموسیقی

متنیاستفادهشود.همچنینازاینروشمیتوانبراینواختنخودکارمیگویند.اینروشمیتواندبرایتبدیلتصویربرگهموسیقیبهفایل
یقیموسیبرگههایتمرکزبرروموسیقی)درقالبفایلصوتی(توسطکامپیوتربراساستصویرورودیبرگهموسیقیاستفادهکرد.دراینمقاله

است.انویپمربوطبه
وسیقیپرداختهشود،الزماستتوضیحاتمختصریدرموردنتهاوبرگهنتموسیقیارائهقبلازاینکهبهموضوعپردازشتصویربرگهنتم

مانندکادرحاشیهبرگهیانوشته شود.دریکبرگهموسیقیخطحامل،کلیدونتداریم.البتهبرگهموسیقیمیتواندشاملاجزایدیگری

کنیم،هرچندوجودسایراجزایدیگرمیتوانددرتشخیصنتهاموثرباشد.درادامههاییدرباالیاپایینبرگهباشدکهازآنصرفنظرمی

توضیحاتیدرمورداجزایاصلیبرگهنتارائهمیشود.

روی.نتهادرشودیوجودنتهامحسوبمیبرایازهماستکهمکاناصلکسانیوبافاصلهیخطمواز۵،(Staff Line)خطحامل

خطحامل10هربرگهموسیقیحدوداشامل.(44شکل)رندیگیحاملقرارمخطوطترنییپاایباالتریخطفرض4ایوآنها،بینخط5نیا

است.نتهارویخطحاملازچپبهراستقرارمیگیرند.


T
-2

1
9
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 ار برگه نت موسیقی: خطوط حامل اصلی )خطوط پیوسته( و خطوط حامل فرضی )نقطه چین( در یک خط 44شكل 



.درادامهکلید،کنندموجودرویخطوطحاملهستندودرهماناولدامنهبموزیرحاملرامشخصمییانماداولینعالمت(Clef)کلید

بهنتاستکه7موسیقیشاملبودنصداهارانشانمیدهد.بمیازیرمیزاناستوموسیقیالفبایهاظاهرمیشوند.نت،(Note)نت

فضاوخطهر.گرددمیبرAحرفبهدوبارهترتیباین،Gازبعدالبته.GوF,E,D,C,B,Aازعبارتندبموزیرصداهایباصعودیترتیب

میزانکسربهآنهاهایبیتتعدادوجود،اینبا.هستندطولدارایهانتتمامی.استمتفاوتبموزیرصداییکدهندهنشانحاملروی

وبررسیقرارگرفت.بحثمورداینجادرمربوطهاینتطولتنهابنابراین،دارد،بستگی

اینسیستمکاربردهایمتنوعیداردکهازجملهمهترینآنهاعبارتنداز:

صوتیتولیدخودکارموسیقیتوسطکامپیوتردرقالبفایل-

تحلیلهایآماریماننددستهبندینوعموسیقیبهآرام،پرهیجان،شادیاغمگینازرویبرگهموسیقی-

دستهبندیبرگههایموسیقیبراساسنواختنبادستچپیاراستوهمینطوردرجهسختیوآسانیآن-

ایموسیقیدستنویسویاقدیمیبازسازیبرگهه-

تحلیلبرگههایموسیقیکالسیکوتوضیحوتفسیرزیبایییاسبکخاصهنرمندانفاخرموسقی)بهویژهموسیقیکالسیک(-



ارائهمیشود.فصلسومبهتوضیحروشپیشنهادی ودراینقسمتمقدمهایبرموضوعبیانشد.درفصلدوم،مروریبرکارهایگذشته

اجزایآنمیپردازد.درفصلسومتکتکبخشهایروشپیشنهادیبههمراهتصاویرونمودارهاتوضیحدادهخواهدشد.اگرچهبهدلیل

بهماهیتمقاله،امکانارائهنتایجصوتینیست،امابرخینتایجآزمایشهابرایاجرایموسیقیازرویبرگهنتبهعنوانفایلهایتکمیلی،

تمقالهمیباشد.درانتها،نتیجهگیریوپیشنهاداتارائهخواهدشد.پیوس

 مروری بر کارهای گذشته -2

شاملبخشهایزیراست:OMRاصوالیکسیستم

پیشپردازشتصویر-

بخشبندیصفحهموسیقیواستخراجنمادهاواجزا-

تشخیصنتهاوسایراجزایصفحهموسیقی-
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ابرایخروجینهایی)مثالتولیدموسیقی(بازترکیبمناسبنته-

،امانسبتبهسایر[1,6]ارائهشدهاستودربرخیبهمرورومقایسهاینروشهاپرداختهشدهاستOMRپژوهشهایمختلفیدرزمینه

،دراینزمینهکارهای(OCR)عناوینمطرحدرحوزهشناساییآماریالگووپردازشتصویر،مانندتشخیصچهرهیاتشخیصنوریحروف

زیادیانجامنشدهاست.الزمبهذکراستکهپژوهشهادراینزمینهبهدودستهتقسیممیشود:تشخیصنتموسیقیچاپیوتشخیصنت

معرفیHMRرابااصطالح(Handwritten Music Recognition)موسیقیدستنویس.البتهمعموالتشخیصنتموسیقیدستنویس

برایاشارهبههردونوعپژوهشاشارهشدهاست.درمقالهحاضر،بهOMR،امادربرخیمقاالتاز[2,3]کنندوحوزهپیچیدهتریداردمی

دنبالتشخیصنتموسیقیچاپیهستیم.

واقعنوعیزبانطبیعییکمبحثپیچیدهاست،خصوصااگربخواهدمنجربهتولیدموسیقیبهصورتخودکارشود.موسیقیدرOMRاصوال

استکهبیانآندرقالبنتهایموسیقی،همانندنوشتنمتنیککتاباست.اگرچهبهظاهرمیتواناطالعاترادرمتننوشت،اماتمام

تولیدموسیقیبهاطالعاتشاملتنصدا،احساساتو...رانمیتواندرآنگنجاند.بههمینخاطر،پیچیدگیهایزیادیدارد.حتیاگرهدف

انسانصورتخودکارتوسطکامپیوترباشد،ارزیابیآننیزبسیاردشواراست.چراکهخروجیتولیدشدهبایدتوسطانسانارزیابیشودوارزیابی

.[6]نسبیبودهووابستهبهفردشنوندهمیباشد

بهحدمناسبافزایشیابد.اینافزایشکیفیتمیتواندهمراهبارفعدرابتداتصویرورودیبرایپردازشبایدپیشپردازششدهوکیفیتآن

نویزتصویرنیزباشد.معموالبرایسادهترشدنپردازشها،تصویرصفحهموسیقیباینریشدهوپسزمینهبهرنگسیاهواجزایصفحه)خط

ایاینهدفموردبررسیقرارگرفتهاند.پسازآنازروشهایبر[4]حامل،نتو...(بهرنگسفیدمشخصمیشوند.روشهایمتعددیدر

تشخیصاجزایبرگهنتOMRعمدهمشکلدرحوزه .[1]مختلفمورفولوژیبرایحذفنویزواجزایغیرضروریصفحهاستفادهمیشود

حهنتکهشاملخطوطحامل،کلیدونتها.دربرگهموسیقیچاپیعالوهبراجزایاصلیصف[5]موسیقیوجداسازینتهاازیکدیگراست

است،ممکناستاجزایدیگرینیزوجودداشتهباشندکهشاملکادرحاشیه،نوشتهچاپیویاسایرنمادهاییکهموسیقیدانانبرایانتقال

تفادهمیشود،بسیارزیاداستوایناطالعاتبیشتردربرگهنتاستفادهمیکنند.درموسیقیمدرن،تعددنمادهاییکهدربرگهموسیقیاس

دربرخیپژوهشها،تشخیصنتبیشترموردتوجهبودهاست.درتشخیصنتدو .[1]موضوعباعثپیچیدگیبیشترپردازشهامیشود

ویژگیهایپیچیدهترینسبتبهسایرروشهایموجوداستفادهاز[8]موضوعاهمیتدارد:ویزگیهایاستخراجشدهونوعطبقهبندی.در

شدهاست.اینویژگیهاشامللبهیابی،تبدیلفوریهسریع،تبدیلهافوپروجکشنبودهاست.بهعنوانمثالیکیازروشهایموردتحقیق،

آن،ترکیبتصمیمطبقهبندهایمختلفبااستکهایدهاصلی(Combined Neural Network)استفادهازشبکههایعصبیترکیبی

 Convolutional).همچنیندربرخیپژوهشها،ازشبکههایعصبیکانولوشنی[9]هماستتاتصمیمنهاییرابادقتبیشتریاخذکند

Neural Network)[2]نجاممیدهداستفادهشدهاستکهبهصورتهمزمان،ضمناستخراجویژگیهایمناسب،طبقهبندیرانیزا.

 روش پیشنهادی  -3

پیشنهادیشاملمراحلزیراست:روشدرروشپیشنهادی،برگههاینتاسکنشدهموردپردازشقرارمیگیرند.

 پیشپردازش •

 تشخیصخطوطحامل •

 جداسازینتها •

 تشخیصنت •

 تشخیصمکاننترویخطحامل •

 اجرایموسیقی •
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a.  پیش پردازش 

خطنیصورتاستکهدرباالبرگه،قبلازشروعاولنیبهایقیموسی.اکثرابرگههاشودیپردازشمشیبرگهاسکنشدهپمرحله،نیدرا

یدربرگههاوشمارهصفحهدرجشدهباشد.تیرایبرگهممکناستمتنحقکپنییدرجشدهاستودرپاسندهیحامل،عنواناثرونامنو

مواردذکریوجوددارد.تمامییشده،درچپوراستبرگههمنوشتهوعالمتهایبررسینمونههایدربعضن،ییعالوهبرباالوپایقیموس

ویراحتیپردازش،براشی.درمرحلهپاینقسمتهاازتصویرحذفمیشودودنشویارزشمحسوبمیبیشنهادیپستمیسیشدهبرا

یباآستانهگذارطورنیباشد.همریتصودیسفیهاکسلیپیتاتمرکزبررومیکنیراوارونهمریطحاملونتها،تصوخطویبرروشتریتمرکزب

.میکنیملیتبدینریباریتصوکیرابهری،تصو[7]ازطریقروشاتسومناسب

b. آشكارسازی خطوط حامل 

باینریاستفادهمیکنیم.باتوجهبهاینکهخطوطحامل،خطوطافقیباعرضبرایآشکارسازیمکانخطوطحامل،ازپروجکشنافقیتصویر

زیادیهستند،انتظارمیرودبعدازمحاسبهپروجکشنافقیآنها،دقیقادرسطرهاییکهخطحاملوجوددارد،مقدارپروجکشنارتفاعزیادی

حدآستانهساده،محلخطوطحاملمشخصمیشود.حدآستانهاستفادهداشتهباشد.بنابراینبعدازمحاسبهپروجشکنافقی،بااعمالیک

(.45شکلشدهبهاندازهنصفعرضتصویرورودیاست)



 

برگه نت موسیقی بعد از پیش پردازش و باینری کردن، راست: پروجكشن افقی تصویر چپ برای آشكارسازی و  : چپ:  45شكل  

 تشخیص خطوط حامل 
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یاودباشنشدهاسکنکاملعمودییاافقیصورتبهدقیقایکبرگهاستممکناینکهواقعیتوشدهبررسیهایتصویرنمونهبهتوجهبا

کهسراسریکشنجپروبااگرواستنشدهاسکندرجهصفرکامالصورتبهتصویرکهکنیممیمشاهدهها،نمونهبعضیپاییننسبتاکیفیت

،خطحاملآشکارسازی46شکلنقاطشروعوپایانخطوطحاملرامشخصکنیم،دچاراشتباهشدهایم.درگرفته،صورتقبلمرحلهدر

.شدهبارنگقرمزمشخصشدهاست،امامشاهدهمیشودکهخطقرمزبهصورتدقیقبررویخطحاملواقعیدرصفحهقرارنگرفتهاست

پروجکشنعملیاتآنهارویدوبارهوکردهتقسیمکوچکبخشزیر۱۰بهرانآمجددا،حاملخطدرپردازشهرخطا،اینازجلوگیریبرای

اطالعات،خطوطریزاینگذاشتنهمکناربانهایتدرومیکندمشخصبخشزیردرراخطدقیقموقعیتپروجکشناین.دهیممیانجامرا

ودرامرحفظونگهداریدادههاحیاتیبردمیباالبسیارراخطوطتشخیصدقتاینکار.داریمعکسسرتاسردرموازیخطوطاینازدرستی

است.

 

 از عدم صاف بودن خط حامل  رینمونه تصو: 46شكل 



c.  جداسازی نت ها و کلید 

دوتصویرمتفاوتازوکنیمجداخطوطازراهانتتوانمی،تصویررویمورفولوژیعملیاتباوحاملخطوطمحلازکافیاطالعاتداشتنبا

نیردار،یحذفشدنخطوطحاملازتصولیبهدلخروجیاینعملیاترامشاهدهمیشود.47شکلدر.باشیمداشتهنتهاوخطوطحامل

هتشخیصنتبهمرحلممکناستدرصورتنیاریدرغ.میراجبرانکننتهاقطعهشدننیادیوباماندیمینتهاباقیحذفشدنبررو

مشکلبرخوردکنیم.

وارتفاع1بایکالمانساختاریباعرض(Closing)برایجبرانقطعهشدننتهابهخاطرحذفخطوطحامل،ازعملیاتمورفولوژیبستن

وضمناازبستهمیحذفشدهرابرگردانیحفرههاوبخشهانیامیتوانیمیمورفولوژاتیعملاینبااستفادهازپیکسلاستفادهشدهاست.5

شایانذکراستانتخابهرالمانساختاریدیگر،اینعملیاترا.هنتهاییکهدروندایرهآنهاسوراخاست،نیزجلوگیریمیشودشدنحفر

بامشکلمواجهمیکندوباعثمیشودنتهایحفرهدارشبیهبهنتهایبدونحفرهشوند.



 

 بعد از حذف خطوط حامل  بازسازی نت هاجداسازی و : 47شكل 

وهرکدامبهشودیممشخصنتهاعمودیبرایهرخطصفحهنتاجرامیشود.دراینصورتمکاندقیقپروجکشناتیعملپسازآن،

دونتجداکنندهخطوطحاملهستن،میشودمشاهدهریکهدرتصوکیباعرضباریخطوطعمودضمنا.میشودرهیذخیشکیعنوان

نیایخروجتی.درنهابهعنواننتشناختهنمیشوندوشدهاختهدارند،جداکنندهشنکیکهعرضباریعناصربنابراین،.شوندیمحسوبنم

.والبتهکلیداستکهدرابتداهرخطوجودداردینتهایمرحلهتمام
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d.  تشخیص نت 

برایتشخیصنت)وکلیدوسایرنمادها(،ابتداویژگیهایآماریازتصویرهریکازنتهااستخراجمیگردد.ویژگیهایاستخراجشده

(انحرافمعیارمکانپیکسلهایشی6و5(میانگینمکانپیکسلهایشیدرراستایارتفاعوعرض،)4و3(ارتفاعوعرض،)2و1شامل)

(میانهپیکسلهایشیدرراستایارتفاع10و9(چولگیمکانپیکسلهایشیدرراستایارتفاعوعرض)8و7ارتفاعوعرض)درراستای

،تشخیصانجامشدهاست.برایآموزشوارزیابیطبقهKNNوعرضمیباشد.بردارویژگیبرایهرنتاستخراجشدهوبااستفادهازروش

%برایارزیابیبودند.70%ازنمونههابرایآموزشو30برگهموسیقیاستفادهشدکه30نمونهنتدر1000ازبیشازKNNبند

ازطرفیبرایارزیابیKNNروش یکروشنظارتشدهاست،بنابراینبایدبراینمونههایآموزشیبرچسب)نوعنت(نیزمشخصباشد.

رابدانیم.بنابراینعمالبایدبرچسبتمامنمونههامشخصباشد.برچسبزنیبهصورتسیستمنیزبایدبرچسبصحیحنمونههایآموزشی

استفادهFCMدستی،بسیارزمانبراستکهبرایافزایشسرعتبرچسبزنیبهنمونههایآموزشیوآزمایشی،ازروشخوشهبندیفازی

خوشهمعادلتعدادانواعنتهاییاستکهقراراستتشخیصداده7د.تعدادخوشه،خوشهبندیشدن7شد.برایاینمنظورتمامنمونههابه

شوند.پسازخوشهبندی،بهصورتیدستیبرایتمامنمونههایهرخوشه،برچسبتعیینشد.اگرچهنمونههاییکهبهاشتباهخوشهبندی

%بدستآمد.7/95موزشیوآزمایشی،درنهایتدقتکلیسیستمشدهبودند،بهصورتدستیاصالحشدند.بعدازآمادهسازینمونههایآ

و1مالحظهمیشود.همانطورکهمشاهدهمیگرددتشخیصنتهایدسته12جدولنتیجهدقتتشخیصهریکازنتهابهتفکیکدر

بادقتکمتریازسایرنمادهاانجاممیشود.2

 : دقت تشخیص نت ها و سایر عالئم برگه موسیقی12جدول 

دقتتشخیص تموردنظرن دسته

1/91 % 


1

4/96 %


2

7/96%  3

100 %


4

100 %


5

100 %


6

100%
 

7



خطوطعمودیوجوددارندکهحاملهارابههممتصلکردهاند،وجوداینخطوطبهاینشایانذکراستتقریبادرهمهبرگههایموسیقی،

معنااستکهنتهایحاملاولبادستچپاجرامیشودونتهایحاملدومبادستدیگریابرعکس.بهعبارتدیگر،نتهاییکهاینحالت

،بهصورتهمزماناجرامیشوند،امادرمقالهحاضراینموردقابلتشخیصنیستونتهابهصورتترتیبیاجرامیشوند.اگرچهرادارند

همچنانمشابهموسیقیاصلیاست،اماکمیاززیباییموسیقیمیکاهد.درواقعایننوعاجراازموسیقی،موسیقیاجراشدهدراینوضعیت

استکهامکانهمزاندونتباهموجودندارد.MIDIایلهایمشابهاجرایف
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e. تشخیص مكان نت روی حامل 

)ونهخطعمودیآن(بررویخطوطحاملارزشمنداست.بهمنظورتشخیصموقعیتبخش درنتشناسی،موقعیتبخشدایرهمانندنت

دایرهاینتبررویخطوطحاملروشهایمختلفیوجوددارد.روشیکهدراینجااستفادهشدهبراساسعملیاتمورفولوژیاست.باانجام

،فقطبخشدایرهاینتراداریموخطعمودینتحذفمی2وانتخابفیلتردیسکباشعاع(Opening)زکردنعملیاتمورفولوژیبا

خطحاملمقایسهمیکنیمونزدیکترینفاصله،۵شود.سپسبااستفادهازردخطحاملکهبرروینتباقیمانده،مکاناینرد)خطسیاه(رابا

خطبوده،پسمکانشروعوپایان۲یکهردیبررویبخشگردوجودنداشتهباشدیعنینتکامالبینمکانمنتخبنتمیشود.درصورت

بخشگردباخطوطمقایسهمیشودونزدیکترینفاصلهبهعنوانمکانآننتانتخابمیشود.درشکلهایزیرنتایجعملیاتمورفولوژیبر

طرامشاهدهمیکنید.روینتهایمختلفباشرایطمختلف)بیندوخ





 دو خط حامل است ن یکه در ب ینت یحذف خط عمود: 48شكل 





 خط حامل است بر رویکه  ینت یحذف خط عمود: 49شكل 

f. اجرای موسیقی 

برایپخشصدا،بهدلیلوجودکلیدمتفاوت)فا/سل(درابتدایباتوجهبهخروجیمراحلقبل،همهاطالعاتالزمازبرگهموسیقیراداریم.

هرخطحامل،بایدپخشموسیقیبرایهردستهخطجداموردپردازشقرارگیرد.ابتداکلیدخواندهمیشودوبراساسآن،فرکانسهای

 اوسلرامشاهدهمیکنید.کلیدف۲موجودبراینتهایآنخطمشخصمیشود.درجدولزیرفرکانسهایموجودبرای
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 : فرکانس نت ها در دو کلید متفاوت برای تولید صوت متناظر با هر نت 13جدول 

 C C# D Eb E F F# G G# A Bd B نت

 493 466 440 415 392 370 349 329 311 293 277 261 فرکانسسل)هرتز(

 247 233 220 208 196 185 175 165 156 147 139 131 فرکانسفا)هرتز(



تشخیصدادهشدهومکانآن،زمانشروعآننتمشخصمینتبهازایهرنت،یکفرکانسازجدولباالانتخابمیشودوباتوجهبهنوع

یگرقرارگرفتهوموسیقینهاییصوتتولیدشدهبهازایهرنتدرکناریکد.شودویکتابعسینوسیبافرکانسمعادلآننتتولیدمیشود

یهمراهراتولیدمیکند.)نمونههاییازموسیقیتولیدشدهبهاینروشبههمراهبرگهنتیکهموردپردازشقرارگرفتهاست،بهعنوانفایلها

.مقالهارائهشدهاست(

 نتیجه گیری و جمع بندی  -4

انجاماینکار،آشکارسازیدراینمقالهبهپردازشبرگهنتموسیقیبرای اجراییکموسیقیازروزعالئمدرجشدهدرآنپرداختیم.برای

خطوطحامل،جداسازیوتشخیصعالئموتشخیصمکاننتهانسبتبهخطحاملازقسمتهایمهمیبهشمامیرود.پسازانجاماین

معادلآنبرایتولیدصوتراایجادوبهاصطالحموسیقیراایجادکرد.روشمراحل،میتوانبراساسنوعنتومکانقرارگیریآن،فرکانس

ارائهشدهاگرچهدقتخوبیدرتشخیصنتهاومکانآنههدارد،امادربرابرنتهایپیچیدهوهمزمانخوبعملنمیکندوازنقاطضعف

شیبمالیم(بایکدیگرمتصلهستندوتشخیصآنهاازخطوطحاملآنمحسوبمیگردد.چراکهنتهایهمزمانباخطوطنسبتاافقی)با

درحینانجامپردازشها،دشواراست.همچنیننتهایدوالوسهالچنگسختترینچالشدربخشپردازشنتوطبقهبندیآنهااست.

ایپیچیدهشبیهبهآنچهدرشکلهایزیرنشاندادهدرتصویرزیرحالتهایمتعددومتمایزاینترکیبهارامشاهدهمیکنید.وجودنته

شدهاست،باعثکاهشدقتروشپیشنهادیخواهدشد.





 

 ظاهری ترکیب نت های چنگ برای تشخیص  پیچیدگی: 50شكل 
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 ها و کاربردهای آنآمیزی گراف های گربنر، رنگ پایهرویكردی جبری بر 

 ، 2فاطمه غالمی، 1امیر باقری 

 a_bageri@tabrizu.ac.ir؛عضوهیاتعلمیدانشگاهتبریز1
 gholamifatemeh21@gmail.com؛دکتریریاضیمحض2

 

 چكیده

مطالعه مقالهحاصل پایهاین تکنیکی از استفاده گربنرو بررسیرنگهای برای آن گرافهای پذیری
گرافوترکیبیاتاستکههایکیازمسائلمهموقدیمینظریهآمیزیگرافیرنگباشد.مسالهمی ی

ئلفنیومحاسباتیتوانگفتخیلیازمساهایمختلفدارد.بطورکلیمیکاربردهایمتنوعیدرشاخه

گرافبررسیکرد.بااستفادهازروشتواندرقالبرنگیزندگیرامیوحتیروزمره هایپذیرییک
توانموردبحثوبررسیقراردادکههارامیپذیریگرافهایگربنررویکردهایمختلفبررسیرنگپایه

پذیریآمیزیگراف،بهحلاییجالبازرنگموضوعاصلیایننوشتاراست.درنهایتبهعنوانکاربرده

هایمعروفمانندسودوکونیزپرداختهخواهدشد.برخیبازی

 

 کلمات کلیدی 
پایه رنگ گرافگربنر؛ ها؛آمیزی

جابجایی جبر ترکیبیاتی؛ جبر
محاسباتی



 مقدمه  -1

پایهنظریه یدکتریویمعرفیشد.ایننظریهدرابتدامورداستقبالمیالدیتوسطبرونوبوخبرگربهعنوانرساله60هایگربنردراواسطدههی

هاییپایهریهمیالدیبرخیازریاضیدانانبهاهمیتکاربوخبرگرپیبردند.بهتدریجودرمدتکوتاهینظ80یریاضیدانانقرارنگرفتولیدردهه

هایمختلفریاضیاتبخصوصشناسی،علومکامپیوتروشاخههایمختلفازجملهبرق،زیستهاواردوکاربردهایآندررشتهگربنردراکثررشته
مسالهرنگ مشخصشد. گرافترکیبیات نمونهآمیزی علومها در مهمی نقش که است ترکیبیات ریاضیاتو قدیمی مسائل از ایفاییکی مختلف

آمیزییکآمیزیوحتیمنحصربفردیرنگها،حاالتمختلفرنگپذیریگرافهایگربنربهعنوانابزاریمفیدومهمبرایبررسیرنگکند.پایهمی

راس𝑛با𝐺هرگرافمانندهامطرحکردند.درروشآنهاآمیزیگرافهایگربنررادررنگشود.آلونوتارسیاولینبارکاربردپایهگرافشناختهمی
گیرداگروتنهااگرهاباچندمتغیرقرارمیاییچندجملهآلخاصازحلقهایدریکایدهشود.اینچندجملهاینمایشدادهمیبایکچندجمله

کند.بهعبارترجبریوکامالًمجردایجادمیهاویکموضوعبهظاهپذیریگرافایبینرنگپذیرباشد.اینموضوعارتباطگستردهرنگ-𝐺،𝑘گراف
پذیریگرافراتعیینرنگ-𝑘شود،هایگربنربراحتیبررسیمییپایهآلکهبوسیلهایدریکایدهتوانگفتمسالهعضویتیکچندجملهدیگرمی

د.هایدیگرینیزوجوددارندکهبهمعرفیآنهانیزپرداختهخواهدشکند.البتهروشمی

دهد.ساختاراینمقالهچنینهاراموردبررسیقرارمیپذیریگرافهایگربنرورنگچنانچهاشارهشد،اینمقالهارتباطبینمحاسباتجبریپایه
پایه میزیگرافرامعرفیوآهایگربنروتعاریفوقضایایمهموموردنیازآنخواهیمداشت.سپسرنگخواهدبودکهدرابتدانگاهیاجمالیبه

هایگربنرخواهیمپرداخت.نظربهطوالنیوبعضاًپیچیدههاتوسطپایهپذیریگرافیرنگکاربردهاییازآنراارائهخواهیمکردودرنهایتبهمطالعه

پایهبودناثبات آمیزیگرافپرداختهشودتابیاننابزاردررنگیاستفادهازایهایگربنر،سعیبراینخواهدبودتابیشتربهنحوههایمربوطبه
هایجبری.مواردوقضایایموردنیازبامعرفیمرجعبرایمطالعاتتکمیلیمعرفیخواهندشد.اثبات

 های گربنر نگاهی اجمالی به پایه -2

𝑅یکمیدانو𝐾فرضکنیم = 𝐾[𝑥1,… , 𝑥𝑛]هابااییچندجملهحلقه𝑛متغیررویمیدان𝐾باشد.برایراحتیاینحلقهرابهاختصاربا
𝑅 = 𝐾[𝑋]نشانخواهیمداد.درابتدابهمعرفیترتیبدر𝑅 = 𝐾[𝑋]پردازیم.هرعبارتبصورتمی𝑥α = 𝑥1

𝛼1⋯𝑥𝑛
𝛼𝑛 ها𝛼𝑖راکهدرآن 

𝑥αایجملهنامیم.بهوضوحهرتکایمییکلیتکجملههارادرجه𝛼𝑖ایومجموعجملهاعدادصحیحنامنفیهستند،یکتک = 𝑥1
𝛼1⋯𝑥𝑛

𝛼𝑛

T
-2
2
0
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𝛼توانمتناظربابرداررامی = (𝛼1,⋯ , 𝛼𝑛)هایایجملهسازییکتناظریکبهیکبینتکدرنظرگرفت.بااینیکسان𝐾[𝑋]و𝑁𝑛بدست
آید.می

نامیمهرگاهشرایطزیربرقرارباشند:ایمیجملهرایکترتیبتک𝐾[𝑋]هایایجملهیتکرویمجموعه<یترتیبیرابطه. 1تعریف 

 یترتیبکلی)خطی(باشد.یکرابطه< •

𝑋𝛼سازگارباشد.بهعبارتدیگر𝐾[𝑋]باضربدر< • > 𝑋𝛽نامساوی𝑋𝛼𝑋𝛾 > 𝑋𝛽𝑋𝛾.رانتیجهدهد 

 خوشترتیبباشد.< •

توانبهترتیبالفبایی،ترتیبالفباییمدرجوترتیبالفباییترینآنهامیهاتعریفکردکهازمهماییچندجملهتوانرویحلقههایمتنوعیمیترتیب
مدرجمعکوساشارهکرد.

𝑒1ایمذکورباشد،آنگاهخواهیمداشتجملهیازسهترتیبتکیک<باشد.اگر𝑁𝑛برداراستاندارد𝑒𝑖فرضکنید > 𝑒2 > ⋯ > 𝑒𝑛در.
𝑥𝑖نتیجهبافرض = 𝑋𝑒𝑖خواهیمداشت𝑥1 > 𝑥2 > ⋯ > 𝑥𝑛.
کنیدنمادگذاری.   𝑓فرض = Σ𝑎𝛼𝑋

𝛼غیرصفردریکچندجمله ترتیبتک<و𝐾[𝑋]ای باشد.𝐾[𝑋]هایایجملهایرویتکجملهیک
𝐿𝐶(𝑓)بانماد𝑓ایپیشروجملهشود.همچنینضریبپیشروتکنمایشدادهمی𝑚𝑑𝑒𝑔 𝑓یمرکبآنباودرجهdeg𝑓بانماد𝑓یکلیدرجه
نشاندادهخواهدشد.𝐿𝑀(𝑓)با𝑓ایپیشروجملهوتک
آلتولیدشدهتوسطعناصردهیم.ایدهنشانمی𝐿𝑇(𝐼)رابا𝐼یتمامجمالتپیشروعناصرباشد.مجموعه𝐾[𝑋]آلیناصفرازایده𝐼فرضکنید

𝐿𝑇(𝐼)رابا< 𝐿𝑇(𝐼) 𝐼نامیم.اگرمی𝐼آلجمالتپیشرویدهیموآنراایدهنمایشمی< =< 𝑓1,⋯ , 𝑓𝑛 >هایآل،دراینصورتایده<

𝐿𝑇(𝐼) >و< 𝐿𝑇(𝑓1),⋯ , 𝐿𝑇(𝑓𝑛) توانثابتکردلزوماًمساوینیستند.می<

• < 𝐿𝑇(𝐼)  ایاست.آلتکجملهیکایده<

⋯,𝑔1هایایچندجمله • ,𝑔𝑠بجوددارندبهقسمیکه< 𝐿𝑇(𝐼) > =< 𝐿𝑇(𝑔1), ⋯ , 𝐿𝑇(𝑔𝑠) >. 

𝐺یمتناهیایباشد.مجموعهجملهترتیبتکیک<یگربنرراارائهدهیم.فرضکنیدایمتاتعریفپایهبااینتوضیحاتبسیارکوتاهحالآماده =

{𝑔1,⋯ ,𝑔𝑡}ازاعضای𝐼پایه >گوییمهرگاه𝐼یگربنراستانداردبرایرایک 𝐿𝑇(𝐼) > =< 𝐿𝑇(𝑔1), ⋯ , 𝐿𝑇(𝑔𝑡) .مطلبفوقوجود<
آلنیزاست.یگربنرمولدایدهکند.بعالوه،پایهآلتضمینمییگربنررابرابهرایدهپایه
یگربنراست؟جواباینسوالمنفییمولدییکپایهایپیشبیایدایناستکهآیاهرمجموعهیازسواالتیکهممکناستبرایهرخوانندهیک

پایهتوانهرمجموعهییکالگوریتممنسوببهبوخبرگربراحتیمییامیدوارکنندهایناستکههربوسیلهاستولینکته ییمولدیرابهیک
پایه یمولدهرآیدیکتانیست.همانطورکهمجموعهیگربنریکهازاینطریقبدستمیگربنرتبدیلکرد.توجهبهایننکتهحائزاهمیتاستکه

هاایعضیازچندجملهتوانباحذفبتوانمینیمالکرد.درواقعمییگربنررانیزمییمولدمینیمالتبدیلکرد،پایهتوانبهیکمجموعهآلرامیایده
پایهرامینیمالکرد.یگربنرتحتشرایطخاص،مییپایهازمجموعه تواناین

پایهدرنگاهاولچنینبنظرمی هایگربنردرحالتیکهتعدادمتغیرهازیادباشد،مشکلاست.درواقعچنیناستورسدکهمحاسباتمربوطبه
متغیرها زیاد تعداد برای میمحاسبات مشکل بسیار نرمبصورتدستی باوجود اکنون مانندباشد. قوی بسیار ،COCOA،Macualayافزارهای

MAGMAهایگربنردرعلومدیگرتواندرمدتزمانبسیارکوتاهمحاسباتزیادیراانجامداد.اینیکیازدالیلیاستکهاستفادهازپایهو...می
مراجعهکنید.[5]و[3]هایگربنربهیبدستآوردنپایهیمحاسباتونحوهعهکند.برایمطالترمیراساده

 آمیزی گراف و کاربردهای آن رنگ -3

یاینهایمختلفعلمدارد.تاریخچهیگرافاستکهکاربردهایمختلفیدرزمینهینظریهآمیزیگرافیکیازمباحثمهموشناختهشدهرنگ
یالعهآمیزیگرافوبهنوعیشروعمطیرنگتوانبهعنواناولینسوالدرزمینهرنگرامی4گردد.مسالهمبحثبهاواسطقرننوزدهممیالدیبرمی

هایهایهممرزدارایرنگآمیزیکردبهقسمیکهاستانتوانرنگرنگمی4اینموضوعقبولکرد.درابتداچنینادعاشدنقشهانگلستانرابا
متفاوتباشند.
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باشندبهشرطیکهنواحیمتناظرشانهممرزباشند.درگرافیرادرنظربگیریدکهرئوسآننواحیمختلفنقشه یفوقباشدودوراسمجاور

هایمجاورآمیزیرئوسگرافآنبهشرطیکهرئوسگرافآمیزیایننقشهبهشرطمتفاوتبودنرنگنواحیهمسایهمعادلبارنگاینصورترنگ
آمیزیاستکهیکحالتآندرزیرآمدهموردنظربهدوصورتقابلرنگهایمتفاوتباشند.بهعنواننمونهبرایهمیننقشهگرافایرنگدار

است.









 
 
 

مساله مطالعه4یاینمسالهبه مسالهبراینقشهرنگمعروفشدوبسیاریازریاضیدانانعالقمندبه ترچنینگرشدند.سوالکلیهایدییاین
هایمتفاوتداشتهباشند؟برخینیزآمیزیکردبهقسمیکهنواحیهممرزرنگرنگرنگ4توانبایجغرافیاییرامیمطرحشدکهآیاهرنقشه

بات،اینموضوعنمودبیشتریبهخودرنگشدند.بعدهاباظهوررایانهوباالرفتندقتوسرعتمحاس4هاباکمترازآمیزینقشهعالقمندبهرنگ
1976مطرحشدودرنهایتدرسال1850رنگدرسال4آمیزیگرافشدند.اینمسالهبهعنوانحدسگرفتومسائلمختلفیتبدیلبهرنگ

ت؛درکلایننوشتارمنظورازهاقابلطرحاسآمیزیگرافهمبرایرئوسوهمبراییالیرنگیمحاسباتکامپیوتریثابتشد.مسالهبوسیله
باشد.آمیزیرئوسمیآمیزیگرافهمانرنگرنگ
پذیریوعددرنگیکگرافمسطحارائهدهیمابتداتعریفدقیقیازرنگهایمتعددیازاینمبحثوجوددارنداماقبلازارائهمثالترجیحمیمثال

دهیم.
کنید.  2تعریف   گرافرابامجموعه𝑛یکگرافمسطحبا𝐺فرض 𝑉یراسباشد.رئوساین = {𝑣1,⋯ , 𝑣𝑛}هایآنراباویال𝐸نمایش

هایمتفاوتآمیزیکردبطوریکههردوراسمجاورآنرنگرنگ،رنگ𝑘پذیرگوییمهرگاهبتوانرئوسگرافراطوریبارنگ-𝑘را𝐺دهیم.گرافمی
⋯,𝑎1مقدار𝑘یکیازداشتهباشند.بهعبارتدیگربههرراس , 𝑎𝑘.راچنانمتناظرکردکهرئوسمجاورمقادیرمتفاوتیبگیرند

مجموعه𝑓آمیزیرابصورتیکنگاشترنگ-𝑘تواندرتعریففوقمی ⋯,𝑎1}یبهمجموعه𝑉یاز , 𝑎𝑘}درنظرگرفتبااینشرطکهاگر
(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) ∈ 𝑉آنگاهداشتهباشیم،𝑓(𝑣𝑖) ≠ 𝑓(𝑣𝑗)ترینعددصحیح.کوچک𝑘کهبهازایآنگراف𝐺،𝑘-گرافرنگ پذیرباشدراعددرنگ

نامیم.می
اند.هآمیزیشدهدرزیرنشاندادهشدهایرنگپردازیم.دونمونهسادهازگرافهامیآمیزیگرافهاوکاربردهاییازرنگیمثالحالبهارائه




شودعددرنگگرافکاملباشند،نتیجهمیمی𝐺یرئوسیکگرافکاملباشد.باتوجهبهاینکهتمامیرئوساینگرافمجاوربقیه𝐺فرضکنید

است. 𝑛راسبرابر𝑛با
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شودهرگاهبتوانرئوسآنراچناندردوهایدوبخشی.بنابرتعریف،یکگرافدوبخشینامیدهمیهاعبارتندازگرافیمهمدیگریازگرافدسته
هاخواهدهمجموعهافرازکردکههیچدوراسیازیکمجموعهمجاورهمنباشند.بنابراینهرکدامازرئوسیکیالازگرافمتعلقبهیکیازمجموع

 پذیرباشد.رنگ-2بود.ازتعریفواضحاستکهیکگرافدوبخشیاستاگروتنهااگر

 

 
 
پردازیم.هایدیگرعلممیهادرشاخهآمیزیگرافحالبهمعرفیچندکاربردازرنگ
گربخواهیمهیچدانشجوییدریکجلسهیامتحانیتهیهکخواهیمدرپایاننیمسالتحصیلیبراییکدانشکدهبرنامهفرضکنیدمی یامتحانینیم.ا

هااستفادهکنیم.برایاینکارکافیاسترئوسگرافراموادامتحانیقراردهیمودوآمیزیگرافتوانیمازتکنیکرنگدوامتحاننداشتهباشد،می
کههر مجاوردرنظربگیریماگرالاقلیکدانشجووجودداشتهباشد مادهراسرا هایاینگرافیامتحانیراداشتهباشد.دراینصورترنگدو

متحاناترادرکمترینزمانممکنتهیهکنیمزمان .درهایامتحانیخواهندبود.بعالوهفرضکنیدبهعلممحدودیتزمانومکانعالقمندیمبرنامها
افزارهاییوجوددارندکهبادریافتاطالعاتموردنیازمتحانیخواهدبود.امروزهنرمترینعددبرایروزهایااینحالتعددرنگگرافموردنظربهینه

ترینبرنامهراارائهدهند.آمیزیگرافبهینهتوانندبااستفادهازتکنیکرنگریزیکلدروسیکترمتحصیلیمیامتحاناتویابرنامه
هاباشد.دراینمثال،آنتنهامیآمیزیگرافانقراردارندنیزمثالدیگریازکاربردرنگهاییکهدریکمکهایمختلفبهآنتناختصاصطولموج

می راتشکیل گراف میرئوس گرفته نظر در مجاور دوراس اینصورترنگدهندو در پوششدهند. را همدیگر اگر معادلشوند گراف این آمیزی
عدادطولموجموردنیازنیزهمانعددرنگگرافموردنظرخواهدبود.هاخواهدبود.کمترینتاختصاصطولموجبهآنتن

ریزیهایمختلفیوجوددارندوبایدبطورمنظمجلساتیرابرگزارنمایند.برایپیداکردنکمترینزمانالزمبرایبرنامهفرضکنیددریکادارهکمیته
هامشترکهاموردمطالعهقرارگیرد.همچنینفرضکنیدبرخیازاعضایاینکمیتهمیزیگرافآیرنگتوانددرقالبمسالههامیجلساتتمامکمیته

هااستفادهکنیم.آمیزیگرافتوانیمازرنگبرایهیچکسیپیشنیایدنیزمیریزیکنیمکهتداخلبرنامهباشند.اگربخواهیمجلساتراطوریبرنامه
رنگ9هایسودوکورئوسگرافهستندوتالشبراینهستتاگرافباآید.دراینموردخانهدوکونیزبکارمیهادرحلجدولسوآمیزیگرافرنگ
آمیزیشود.اینمثالرابطورمفصلدرانتهایمقالهتوضیحخواهیمداد.رنگ

 های گربنر ی پایهها بوسیلهآمیزی گرافرنگ -4

هاآمیزیگرافهایگربنردررنگیاستفادهازپایههایمسطح،بهنحوهآمیزیگرافچنینمفهومرنگهایگربنروهمحالپسازمعرفیاجمالیپایه
پردازیم.می

کثر𝐾𝑛هایمرتبیازتایی𝑛ییهمهمجموعه𝑉𝑛,𝑘فرضکنید مقدار𝑘تاییوجودداشتهباشد.این𝑛مولفهدرهر𝑘باشدبااینشرطکهحدا
بنابراینآمیزیگرافبکارمیرنگاستکهدررنگ𝑘متمایزدرواقعهمان 𝑛هایمحتملیکگرافآمیزیرنگ-𝑘ییهمهمجموعه𝑉𝑛,𝑘رود.

رابصورتزیردرنظربگیرید:𝐽𝑛,𝑘آلآمیزیصحیحنیست(.ایدهباشد)واضحاستکههرعضوازاینمجموعهلزوماًیکرنگراسیمی

Jn,k =< ∏ (xir − xis)|1 ≤ i1 < ⋯ < ik+1
1≤r<s≤k+1

≤ n >. 

𝐺𝑛,𝑘ییمهموطوالنیارتباطیبیندومجموعهدریکقضیه = {∏ (xir − xis)|1 ≤ i1 < ⋯ < ik+11≤r<s≤k+1 ≤ n}و𝑉𝑛,𝑘 برقرار
شود.می

یگربنرجهانیباشد.منظورازپایهمی𝐼(𝑉𝑛,𝑘)آلیگربنرجهانیبرایایدهیکپایه𝐺𝑛,𝑘یمیدانینامتناهیباشد،آنگاهمجموعه𝐾اگر. 1قضیه 
یگربنرباشد.یترتیبیپایهایاستتحتهررابطهپایه

مراجعهکنید.[1]یبرهاناینقضیهبهبرایمالحظه
ایبهصورتراس،یکچندجمله𝑛با𝐺برایهرگراف

𝑓𝐺(𝑥1,⋯ , 𝑥𝑛) = ∏ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
(𝑥𝑖 ,𝑥𝑗)∈𝐸

 

𝑖شودکهدرآنمتناظرمی < 𝑗ایایگرافمشخصاستکهاگریکمقداربهدوراسگرافنسبتدادهشود،آنگاهاینچندجمله.ازرویچندجمله
توانگفت:آمیزیصحیحگرافدارد.درواقعمیایارتباطمستقیمیباعدمرنگینچندجملهدهد.درنتیجهصفرشدنامقدارصفررابدستمی

نباشد.𝐺آمیزیصحیحبرایگرافشوداگروفقطاگرآنعضویکرنگصفرمی𝑉𝑛,𝑘دریکیازاعضای𝑓𝐺ایگرافچندجمله. 2قضیه 
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می باشد.بنابر𝐽𝑛,𝑘ایگرافآنمتعلقبهپذیرنیستاگروتنهااگرچندجملهرنگ-𝑘راس𝑛اب𝐺توانثابتکردگرافبااستفادهازاینقضیه
𝐽𝑛,𝑘دانیمآمیزینادرستباشند.ازطرفیمیرنگ-𝑘کنندکهمتناظربهیکایگرافراصفرمیچندجمله𝑉𝑛,𝑘دانیمنقاطیازیقبلی،میقضیه =

𝐼(𝑉𝑛,𝑘)بنابراین.𝐽𝑛,𝑘هاییاستکهرویاییچندجملهشاملهمه𝑉𝑛,𝑘صفرشوند.پس𝐺،𝑘-پذیرنیستاگروفقطاگررنگ𝑓𝐺 ∈ 𝐽𝑛,𝑘بطور.
دهند.راسبدستمی𝑛پذیرییکگرافبارنگ-𝑘کلیقضایایقبلییکروشجهتبررسی

𝑘هایهایگرافاییچندجملهکنیم.همچنینهمهایگرافرامحاسبهمیبرایاینکارابتداچندجمله + راسرانیزتشکیلدادهو𝑛کاملبا-1
پذیررنگ-𝑘قیماندهصفرباشد،آنگاهگرافکنیم.اگرباتقسیممی𝐻رابهاعضای𝑓𝐺است.حال𝐽𝑛,𝑘یگربنربراییکپایه𝐻دهیم.نمایشمی𝐻با

نیست.
یالبهصورتزیرباشد.9راسو6یکگرافبا𝐺فرضکنید. 1مثال 


𝐾دهیمقرارمی = 𝑄و𝑅 = 𝑄[𝑥1,⋯ , 𝑥6].ایگرافکنیم.چندجملههمچنینترتیبالفباییراانتخابمی𝐺:بصورتزیراست


دهیم.اینمجموعهعبارتاستازاستتشکیلمی𝐽6,3یگربنرراکهپایه𝐺6,3یپذیربودنگراف،ابتدامجموعهرنگ-3جهتبررسی




𝑓𝐺شودکهمشخصمیCOCOAبااستفادهازیکنرمافزارمانند ∉ 𝐽6,3آمیزیاست.رنگقابلرنگ3.درنتیجهاینگرافبا

یالبهصورتزیرباشد.10راسو6یکگرافبا𝐺فرضکنید. 2مثال


می داده نشان قبلی، مثال روش همان گرافبه این که ولیرنگ-3شود نیست رنگرنگ-4پذیر از یکی و است ازآمیزیپذیر است عبارت ها

(1, 2, 1, 3, 4, 2).
کند.سوالیکهپذیریآنراتعیینمیپذیرییاعدمرنگآل،رنگایگرافدریکایدههمانطورکهمالحظهشدعضویتیاعدمعضویتچندجمله

هایممکنبراییکگرافاست.آمیزیآمیزیمنحصربفردودرکلتعدادرنگرسد،داشتنیاعدمداشتنرنگاکنونبهذهنمی
شود.آمیزیارائهمییزیرمحکیبرایمنحصربفردبودنرنگیهدرقض
پایهرنگ-𝑘داراییک𝐺باشد.𝑓𝐺ایگرافراسیباچندجمله𝑛یکگراف𝐺فرضکنید. 3قضیه  یآمیزیمنحصربفرداستاگروتنهااگریک

𝐽𝑛,𝑘)آلگربنرتحویلیافته)تحتهرترتیبی(برایایده :< 𝑓𝐺 𝑛شامل(< − 𝑘ایبفرمچندجمله𝑥𝑖 − 𝑥𝑗.باشد
یافت.[2]تواندریمهمرامیاثباتاینقضیه
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 آمیزی گراف رویكرد دیگری به رنگ -5

عنصر𝑘متشکلاز𝑆یبهآنهاپرداختهشدهاست.هرمجموعه[5]و[2]هاروشیاستکهدرمقاالتآمیزیگرافهایرنگیکیدیگرازروش
آمیزیرئوسیکگرافدرنظرگرفت.رنگبرایرنگ𝑘توانبهعنوانرامی𝐾متمایزمیدان

𝑔(𝑥)کنیمهایمجازتعریفمیازرنگ𝑆یبهازایهرمجموعه = ∏ (𝑥 − 𝛼)𝛼∈𝑆ی.مجموعه𝐺رانیزبهصورت
𝐺 = {𝑔(𝑥𝑖)|1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} 

دهیم.نشانمی𝐼𝑛,𝑘آلتولیدشدهتوسطاینمجموعهرانیزباکنیم.ایدهتعریفمی
باشد.ایننتیجهنیزروشیمناسببرایبررسی𝐼𝑛,𝑘ایآنمتعلقبهتنهااگرچندجملهپذیرنیستاگرورنگ-𝑘راس𝑛با𝐺شودگرافثابتمی

هایکند.روشترمیهایاینروشدرمقایسهباروشقبلیاستفادهازآنراراحتایتربودنچندجملهدهد.سادهپذیرییکگرافبدستمیرنگ
کنیم.یمحترمواگذارمییآنرابهخوانندهروندکهمطالعهآمیزیگرافبکارمینیزبرایرنگامواحد𝑛هایدیگریماننداستفادهازریشه

هابپردازیم.آمیزیگرافهایجدولسودوکوبااستفادهازتکنیکرنگحلایمتابهبررسیراهحالآماده
منطقاستکهبهمعنیعددهایبیتکراراستونوعیجدولاعدادیکبازیمبتنیبرsuuji wa dokushin ni kagiruسودوکومخففعبارت

شودکهاینبازیریشهدرچینباستانداردودرقرنآید.گفتهمیهایرایجدرکشورهایمختلفجهانبهشمارمیاستکهامروزهیکیازسرگرمی
هایاخیراینجدولکاربردعمومیخودرابرایسرگرمیواکرد.درسالیاروپاوآمریکاراهپیدمیالدیبهاتریشبردهشدهوسپسبهبقیه17

افزاریاینبازیهاینرمدادند،نسخههاکههموارهصفحاتیرابهسودوکواختصاصمیهارابهخودعالقمندکردهاست.بعدازمجالتوروزنامهخیلی
گیرد.هدفدربازیسودوکوقراردادنتعدادیعدددریکجدولیهمگانقرارمیداستفادههامورهایتلفنهمراهوتبلتنیزتولیدشدهودرگوشی

هایجبریبررسیبااستفادهازاطالعاتاولیهاست.دراینبخشچندحالتمختلفازسودوکوراموردبررسیقراردادهارتباطآنهاراباسیستم
خواهیمکرد.

9درجدول9تا1سادهوروشنیدارد.دراینجدولاعدادجدولسودوکوقانونبسیار × 3هایگیرندکهبهمربعقرارمی9 × تقسیمشده3
هاییاعدادبایدطوریدراینجدولقرارگیرندکهدرهرسطر،ستونومربعخانهدارد.درابتداتعدادیعدددرجدولوجوددارندوبقیه81استو
3 × هایمتفاوتیداشتهباشد.اگرجدولسودوکوجوابمنحصربفردداشتهباشد،نداشتهباشد.سودوکوممکناستجوابعددتکراریوجود3

شود.سودوکویسرهنامیدهمی
راسباراسمتناظرکرد.دراینگرافهر81توانبایکگرافباهایقبلیدادهشد،هرجدولسودوکورامیباتوجهبهتوضیخاتیکهدربخش
810راسباقیماندهازمربعکوچکخودش(است.درنتیجهاینگراف4راسازستونخودشو8راسازسطرخودش،8راسدیگرمجاور)20

𝐼آلیگربنر،ابتداایدهیالخواهدداشت.حالبرایحلجدولسودوکوبااستفادهازپایه ⊆ 𝑄[𝑥1,⋯ , 𝑥81]بامولدهای𝑓(𝑥𝑗) = ∏ 𝑥𝑗 − 𝑖
9
𝑖=1

کنیم:گذاریمیهایسودوکورانیزبصورتزیرشمارهدهیم.خانهراتشکیلمی


بعالوه،اطالعاتآغازینسودوکورانیزبایدلحاظکنیم.بهعنوانمثالاگربخواهیمسودوکوی


هایایرابررسیکنیم،بایدچندجمله
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رامحاسبهکنیم.𝐼آلیمربوطبهایدهاضافهکنیم.حالکافیاستواریته𝐼آلرانیزبهایده
هایزیرمعادلند.گزاره. 4قضیه 

 یکسودوکودارایحلاست. •

• 𝐼 ≠ 𝑄[[𝑥1,⋯ , 𝑥81]. 

 نباشد.{1}نسبتبههرترتیبی 𝐼ییگربنرتحویلیافتههرپایه •

نظربگیرید.جدولسودوکویزیررادر. 3مثال 


شودکهاینسودوکویکجوابمنحصربفرددارد.معادلهنتیجهمی810باواردکردن

تحتهرترتیبیبفرم𝐼یگربنرتوانگفتاگریکسودوکوسرهباشد،آنگاههرپایهپذیرمیهایبطورمنحصربفردرنگبنابرمطالبمربوطبهگراف
𝐺 = {𝑥𝑖− 𝑎𝑖| 𝑖 = 1,⋯ , هاحلجدولسودوکویموردنظرخواهندبود.𝑎𝑖هستند.9تا1هااعداد𝑎𝑖هاستک{81

نیزخالیباشد،آنگاهسودوکوی26یجوابمتفاوتخواهیمداشت.همچنیناگرخانه53خالیباشند،آنگاه82و64هایدرسودوکیقبلیاگرخانه
داشتهباشیم،آنگاهسودوکوجوابنخواهدداشت.1عدد4یسودوکودرخانهجوابخواهدداشتوباالخرهاگردرهمان98حاصل

پایهآمیزیگرافهاراکهمربوطبهرنگهایدیگریازبازیدرپایانبهاختصارمدل کنیم.هایگربنرهستندمعرفیمیو

بهجایاینکهتعدادیازخانهسودوکوی کشنده:   • العاتاولیهدادهشوند،مجموعگروهیازهابهعنواناطدرسودوکویکشنده

هایمربوطبهاینایای،چندجملهچندجمله810هاوجودندارد.دراینحالتبایدبهشود.هیچاشتراکیبینگروههادادهمیخانه
 یهانیزاضافهشود.بهعنوانمثال،درجدولسودوکویکشندهگروه


+𝑥1اییاولچندجملهبرایسهخانه 𝑥2 + 𝑥3 − شود.متناظرمی14

رادرسطر،ستون9تا1شوند:خاکستریوسفید.اعدادهابهدونوعتقسیممیدرایننوعازسودوکو،خانهسودوکوی زوج و فرد:  •

3هایومربع ×  هایسفیدفردباشند.هایخاکستریزوجوخانهدهیمکهخانهطوریقرارمی3

 روچنیناست:قوانینبازیکاکوکاکورو: •

 دهیم.رادرجایخالیقرارمی9تا1اعداد .1

 مجموعهربلوکسطرییاستونیبرابرعددیاستکهباالیاسمتچپآنبلوکنوشتهشدهاست. .2

 شوند.اعداددرهربلوکفقطیکباراستفادهمی .3

باتوجهبهقوانینبازی،معادالتبصورتزیرخواهندبود:

𝑓(𝑥𝑗)برایهرخانهداریم .1 = ∏ 𝑥𝑗 − 𝑖
9
𝑖=1. 

,𝑗)برایهرزوجمرتب .2 𝑘)دریکبلوکداریم𝑔(𝑥𝑗,𝑥𝑘) =
𝑓(𝑥𝑗)−𝑓(𝑥𝑘)

𝑥𝑗−𝑥𝑘
. 

 روابطخطیمربوطبههربلوکنیزبایداضافهگردد. .3

 بازیبهاینشکلاست:هایمهمدرژاپناست.قوانینایناینبازینیزیکیازبازیبازی پل یا هاشیووکاکرو:  •

 هابهتعداداعدادیاستکهدرداخلهرجزیره)دایره(نوشتهشدهاست.تعدادپل .1

 توانایجادکرد.بینهردوجزیرهحداکثردوپلمی .2

 کنند.هایدیگرعبورنمیهاویاپلهاازرویجزیرهپل .3
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 کنند.هارابههموصلمیهابصورتمسیرهایپیوستهجزیرهپل .4

 ایازاینبازیاست:باشد.شکلزیرنمونههامیهابینجزیرهدراینبازیهدفپیداکردنپل



 
 

𝑥𝑖𝑥𝑗ایهمدیگرراقطعنکنندباچندجمله𝑥𝑗و𝑥𝑖توجهکنیدکهشرطاینکهدوپل = شود.نمایشدادهمی0

هاییاستهایمعروفسیستمعاملویندوزنیزهست،پیداکردنخانههدفدربازیمینجمعکنکهیکیازبازیمین جمع کن: •

ایم.درغیرکنیم،اگردرزیرآنمینوجودداشتهباشدبازیراباختهکهدرزیرآنهامینوجودندارد.وقتیروییکخانهکلیکمی

هایچسبیدهبهآنخانهاست.دراینهادرخانهیتعدادمیناهدشد.اینعددنشاندهندهاینصورتعددیبرایمانمایشدادهخو
∑دهیم.روابطبینآنهابصورتنسبتمی1بازینیزبههرخانهیکمتغیربامقادیرصفریا 𝑥𝑖 − 𝑘.خواهدبود

 

 مراجع -6
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   ای نماییذوزنقه  ررسی شرایط الزم بر وجود اعداد فازیب

 فاطمه باباکردی ،نعمت اله تقی نژاد

 گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد؛  

Ntaghinezhad@gonbad.ac.ir 
 

 چکيده 
های  دهدر طول  کند.را بسميار دوموار می  گيری و انتخاب بهترین گزینهها، تصممي د در دادهيت موجوعدم قطع

ای . يت موجود در مسمما و واقعی بودهعدم قطع پوومم  یمختلف برا یهایهنظر  یرشومماهد روممد و پ   اخير

سمازی، گيری، بهينهصممي های فازی اسمت. اعداد فازی در کنترل، تها نظریه مجموعهیکی از پرکاربردترین آن

در این مقاله به بررسممی درسممتی تعریف اعداد    آمار و احتماالت تقریبی و غيره نق  بسمميار مهمی دارند. ما

نمایی فازی ذوزنقه  پردازی .میای 

 

 کلمات کلیدی 

مجموعه فازی، اعداد  عدم قطعيت،  

 .ای نماییفازی ذوزنقه 

 

 

   مقدمه -1

برادسمتبه  یهاهادد  جهان واقعی مسما ودر اغلب  را   یمفهوم مجموعه فاز  [1]زاده    ۱۹۶۵مشمخ  هسمتند. در سمال غير   ًبایتقر  یريگ يتصمم یآمده 

قيقی باومد را اعداد فازی نام گ اری  یک مجموعه فازی که مجموعه مرجع آن اعداد ح  [2]  1دوبا و پرید  کرد.  یمشمکتت معرف نیبرطرف کردن ا  یبرا

از اعداد فازی امکان مدلسازی متغيرهای زبانی را فراه  میکردند.   ووند. کند و با توجه به کاربردهای مختلف اعداد فازی گوناگونی ساخته میاستفاده 

و آقهبرای اولين بار کميت فازی ذوزن  [3] 2، چن و لی2000در سال   ای نمایی ناميدند بدون آنکه  ها را اعداد فازی ذوزنقهنای نمایی را تعریف کردند 

اعداد فازی را برای آن از اصمممطتم کميت فازیها بررسمممی کرده باومممد. به همين دلتعریف و خواص  فازی ذوزنقه يو در ادامه  ای نمایی بجای اعداد 

 ی استفاده خواهي  کرد.ای نمایذوزنقه

  اعداد وجود    یبررسم به ،  3اسمت. در بخ  بعد تعاریف مقدماتی از مفاهي  فازی ارایه داده خواهد ومد. در بخ    بخ  تهيه ومده چهاره در  این مقال

 .ارایه خواهد ود 4در بخ  نتایج و پيشنهادات در انتها نيز . پردازی یی مینما  یاذوزنقه یفاز

 

 تعاریف مقدماتی -2

 زی مورد نياز را بيان خواهي  کرد.ف مقدماتی نظریه فادر این بخ  برخی از تعاری    

 

 . [5 ,4]های فازی ندارد، این مفاهي  را ارایه خواهي  داد در ادامه برای خواننده ای که آونایی الزم و کافی با تعاریف مقدماتی نظریه مجموعه

باود   یمجموعه𝑋 اگر  (:یفاز  یمجموعه )  1-2فیتعر ا،  مرجع  زوج  مجموعه  یک   𝑋 در 𝐴 یفاز  یصورت مجموعهیندر  مرتب است،    ی هااز 

 :یکهطوربه

(0-1 ) 𝐴 = {(𝑥, 𝜇�̃�(𝑥))|𝑥 ∈ 𝑋 } 

 

1 Dubois and Prade 

2 Chen and Li 

T
-2

2
1
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 .استمقداری بين صفر و یک باود که می 𝑋در   𝑥  4درجه عضویت   ای 3تابع عضویت 𝜇�̃�(𝑥)که در آن،  

 نامي .را کميت فازی می 𝐴مجموعه اعداد حقيقی باود.   𝑋اگر در تعریف مجموعه فازی   (:)کمیت فازی 2-2 فیتعر

معمول توسط  طور باوند. یک مجموعه فازی بهيستند و بعضا بسيار متفاوت میهای پيرامون مفاهي  نظریه مجموعه فازی استاندارد ننمادگ اری: نکته 

وود. در ادامه تا جایی که سبب  وود. در حالی که در مقاالت جدید عتمت مد ح ف میمشخ  می  𝐴یک عتمت مد بر باالی اس  مجموعه، مانند  

 استفاده خواهي  کرد. 𝐴عه فازی  برای نمای  مجمو 𝐴ام نشود، به منظور سادگی از همان عتمت  ابه

وود  نشان داده می   𝑆𝑢𝑝𝑝(𝐴)یا   𝑆(𝐴)که با    𝐴ی فازی  )پشتيبان یا محمو( مجموعه  5گاهی تکيهمجموعه  گاه(:ی تکیه )مجموعه   3-2  فیتعر

 ر از صفر است. یعنی:بزرگت که درجه عضویت آن 𝐴ی تمام عناصری از  عبارت است از مجموعه

(2-2 ) 𝑆(𝐴) = 𝑆𝑢𝑝𝑝(𝐴) = {𝑥 ∈ 𝑋| 𝜇𝐴(𝑥) > 0} 

 ، یعنی:مجموعه فازی برابر حداکثر درجه عضویت عناصر آن مجموعه است  6ارتفاع  ی فازی(:)ارتفاع مجموعه  4-2 فیتعر

(2-3 ) ℎ𝑔𝑡(𝐴) = ℎ(𝐴) = 𝑚𝑎𝑥{𝜇𝐴(𝑥)}  

به بيان   .نامند اگر درجه عضویت حداقو یکی از اعضاء آن برابر یک باودمی 7ی فازی را نرمال یک مجموعه ی فازی نرمال(:)مجموعه  5-2 فیتعر

 دیگر:

(2-4 ) ∃𝑥0 ∈ 𝑋   𝑠. 𝑡.   𝜇𝐴(𝑥0) = 1 

 است.  8مجموعه فازی غيرنرمال صورت در غيراین

است   1برابر 𝐴 که درجه عضویت عناصر آن در   𝑋ای از  عبارت است از زیرمجموعه 𝐴ی فازی مجموعه 9هسته )هسته مجموعه فازی(: 6-2 فیتعر

 وود. به عبارت دیگر:نشان داده می 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙(𝐴)یا   𝑐𝑜𝑟𝑒(𝐴)و با نماد 

(2-5 ) 𝑐𝑜𝑟𝑒(𝐴) = {𝑥 ∈ 𝑋| 𝜇𝐴(𝑥) = 1} 

 گویند.  ی فازی مییک مجموعه 10مقدار ميانگين نقاط هسته را مرکز  ی فازی(:)مرکز مجموعه  7-2فیتعر

عضویت آن برابر   یای که درجه: به نقطه گذر مجموعه فازی() 8-2فیتعر
1

2
 وود.ی فازی گفته میمجموعه یا معبر یک 11گ ر  یباود، نقطه 

 

3 Membership function 

4 Grade of membership 

5 Support 

6 Height 

7 Normality 

8 Non-normal 

9 Core or Kernel 

10 Center or mode 

11 Crossover 
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–  برش مجموعه فازی(:  -𝜶)    9-2  فیتعر 𝛼   یا    12برش– 𝛼از    قطعی  موعهیک مجموعه فازی، مج  13سطح𝑋  ها در  است که درجه عضویت آن

 باود. یعنی: 𝛼ی فازی بزرگتر یا مساوی  مجموعه

(2-6 ) 𝐴𝛼 = 𝐴𝛼 = {𝑥 ∈ 𝑋| 𝜇 𝐴(𝑥) ≥ 𝛼}.   

 است اگر: 14محدب 𝐴ی فازی  مجموعهی فازی محدب(: )مجموعه  10-2 فیتعر

(2-7 ) 𝜇𝐴(𝜆𝑥1 + (1 − 𝜆)𝑥2) ≥ 𝑚𝑖𝑛{𝜇𝐴(𝑥1), 𝜇𝐴(𝑥2)}; 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋 , 𝜆 ∈ [0,1] 

–ی فازی محدب است اگر هر  به عبارت دیگر، یک مجموعه 𝛼به تصویر کشيده وده است. 1-0وکو این مفهوم در  آن محدب باود. برش 

 

 Bو غيرمحدب  Aمجموعه فازی محدب  1-0وکو 

وود. میها در کاربردهای مختلف نتيجه  ها و خواصی است که از آنتعاریف متفاوتی برای اعداد فازی ارایه وده که مهمترین دليو آن، ویژگی

مهمی  سازی، آمار و احتماالت تقریبی و غيره نق  بسيار گيری فازی، استدالل تقریبی، بهينهسازی و تحليو کنترل فازی، تصمي اعداد فازی در مدل

   .[6 ,2]دارند. در ادامه یک تعریف پر کاربرد از اعداد فازی را بيان خواهي  کرد. 

:𝑢فرض کنيد   11-2 فیتعر ℝ →  کند:یک مجموعه فازی باود که در ورایط زیر صدق می [0,1]

1) 𝑢  یک نگاوت پيوسته ازℝ  0]به بازه بسته, 𝑤𝐴] .باود 

2) 𝑢(𝑥) = 𝑥برای هر  0 ∈ (−∞, 𝑎)⋃(𝑑,∞). 

3) 𝑢(𝑥)  در بازه[𝑎, 𝑏] دا صعودی باود.اکي 

4) 𝑢(𝑥) = 𝑤𝐴  برای هر𝑥 ∈ [𝑏, 𝑐]. 

5) 𝑢(𝑥)  در بازه[𝑐, 𝑑]   نزولی باود، که در آن ,𝑎اکيدا  𝑏, 𝑐, 𝑑   هستند.اعداد حقيقی 

 صورت زیر نمای  داد: توان بهورایط باال را می

 

12 𝛼 −Cut 

13 𝛼 −Level 

14 Convex 
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(02-8 ) 𝑓𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
𝑓𝐴
𝐿(𝑥), 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏,

𝑤𝐴 ,               𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐,

𝑓𝐴
𝑅(𝑥), 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑,

0,               𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒,

 

0  که در آن < 𝑤𝐴 ≤ ∞−عددی ثابت،    1 < 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑 < 𝑓𝐴اعداد حقيقی و به    ∞+
𝑅(𝑥)  گویي  که  یا پهنای راست می  15گستره

𝑓𝐴تابعی صعودی است و به  
𝐿(𝑥) زولی است. اگر  گویي  که تابعی نگستره یا پهنای چپ می𝑤𝐴 =  عدد فازی نرمال است.  𝐴باود،   1

𝐿با در نظر گرفتن    (:𝑳𝑹)عدد فازی   12-2  فیتعر = 𝑓𝐴
𝐿(𝑥)    و𝑅 = 𝑓𝐴

𝑅(𝑥)  عدد فازی ارایه وده در تعریف فوق، عدد فازی ،𝐿𝑅   غيرنرمال

𝐴با نماد   𝐿𝑅اعداد فازی   .دنوومی  اختيارخبره  بر اساس نياز و نظر کاروناسان گویند که  بع وکو  را توا  𝑅و    𝐿وود. ناميده می = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑;𝑤)𝐿𝑅  

0 ( که در این نمای 1-0وکو وود )نمای  داده می < 𝑤 ≤  است.   1

 
 غيرنرمال 𝐿𝑅  یفاز عدد  1-0وکو 

غیرنرمال(:  )عدد   13-2  فیتعر مثلثی  مثلثی   فازی  فازی  اس   16عدد  فازی  اعداد  از  پرکاربردی  و  خاص  نوع  بهغيرنرمال،  که  𝐴صورت  ت  =

(𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑤)  صورت زیر است:تابع عضویت آن به وود و مینمای  داده 

(2-9 ) 𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 𝑤

𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
,   𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑤
𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
,   𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

0,             𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒  

 

0که در آن   < 𝑤 ≤ 𝑎و    1 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐    سه نقطه ازℝ    هستند. در صورتی که𝑤 = 𝐴صورت  نرمال است و به  𝐴باود، عدد فازی مثلثی    1 =

(𝑎, 𝑏, 𝑐)  بازه حقيقی  نشان داده می باال  رابطه  در  ,𝑎]وود.  𝑐]  نقطهتکيه و  𝑎𝑚)ی  گاه  , 𝑤)  فازی  )  14-20  فیتعرباوند.هسته آن می عدد 

غیرنرمال(:ذوزنقه ذوزنقماز    ای  فازی  عدد  فازی،  اعداد  انواع  پرکاربردترین  و  به  17ای ههمترین  𝐴صورت  غيرنرمال است که  = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑;𝑤) 

 وود:صورت زیر توصيف میوود و تابع عضویت آن بهنمای  داده می

 

15 Spread 

16 Triangular 

17 Trapezoidal 

=cc



  

 
 

 

| P a g e  554 

 

(0-10 ) 𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 
 

 
 
 𝑤

𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑤,                      𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

𝑤
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
, 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0,                     𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

0که در آن   < 𝑤 ≤ 𝑎و   1 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑   چهار نقطه ازℝ .هستند 

𝑏ط به وضوم با ور نکته: = 𝑐وود و اگر  ای غيرنرمال به عدد فازی مثلثی غيرنرمال تبدیو می ، عدد فازی ذوزنقه𝑤 = ای  باود، عدد فازی ذوزنقه  1

𝐴  صورت  و بهنرمال است𝐴 = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) وود.  نشان داده می 

𝑎اگر    نکته: = 𝑏  ،𝑐 = 𝑑    و𝑤 = 𝑎یک بازه قطعی است و اگر    𝐴باود آنگاه    1 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑    و𝑤 = یک عدد قطعی حقيقی    𝐴آنگاه    1

 است.

 ای نماییبررسی وجود و داللت بر کمیت فازی ذوزنقه -3

فازی بررسمممی می  یی راای نممازنقمهفازی ذو تعماریف کميمت بخ در این  ابتمدا تعریف بررسمممی و تطماب  آن را با تعریف اعداد  کني . از این رو در ادامه 

 کني .ای نمایی را بيان میفازی ذوزنقه کميت

𝐴صممورت ای نمایی به: کميت فازی ذوزنقه[3]( ای نماییذوزنقهفازی  )کمیت 1-3  فیتعر = (𝑎, 𝑏, 𝛼, 𝛽; 𝑤)𝐸   تابع  وممود ومینمای  داده

 صورت زیر است:عضویت آن به

(3-1) 𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 𝑤𝑒

−(
𝑏−𝑥
𝛼

)
,            𝑥 ≤ 𝑎

𝑤,                  𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑤𝑒
−(
𝑥−𝑐
𝛽
)
,            𝑏 ≤ 𝑥

 

0کمه در آن   < 𝑤 ≤ 1    ،𝑎, 𝑏     حقيقی  و ,𝛼اعمداد  𝛽  کمه  هسمممتنمد. در صمممورتی    اعمداد حقيقی مثبمت𝑤 = بصمممورت   بماومممد این کميمت  1

𝐴 = (𝑎, 𝑏, 𝛼, 𝛽)𝐸 وود.نمای  داده می 

نمایی برای  در تعریف کميت فازی ذوزنقه 𝑥ای  ≤ 𝑎  تابع عضمویت بصمورت𝑤𝑒
−(

𝑏−𝑥

𝛼
باومد و  برابر صمفر نمی 𝑤تعریف ومده اسمت. از آنجایی که   (

𝑥به ازای هر   𝑒𝑥تابع  همچنين   ∈ ℝ نمی فازی  2ومممود ل ا اطتق عدد فازی برختف بنمد صمممفر  باومممد و این کميمت فازی می  12-1تعریف عدد 

 را بصورت زیر اصتم کرد.  12-1تعریف    [7]  2015تواند عدد فازی باود. برای رفع این نق  رضوانی در سال نمی

نمایی بهعدد فازی ذوزنقه(: یای نمایذوزنقهفازی  )عدد 2-3  فیتعر 𝐴صمورت  ای  = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑;𝑤)𝐸   تابع عضمویت آن   ومود ومینمای  داده

 صورت زیر است:به
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(3-2) 𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 
 

 
 
 𝑤𝑒

−(
𝑏−𝑥
𝑏−𝑎

)
,         𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑤,                        𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

𝑤𝑒
−(
𝑥−𝑐
𝑑−𝑐),         𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0,                        𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

 

0کمه در آن   < 𝑤 ≤ 1    ،𝑎     و𝑏    اعمداد حقيقی  و𝑑, 𝑐    اعمداد حقيقی مثبمت هسمممتنمد. در صمممورتی کمه𝑤 = بصمممورت   بماومممد این کميمت  1

𝐴 = (𝑎, 𝑏, 𝛼, 𝛽)𝐸 وود.نمای  داده می 

بند  کند زیرا تابع را نقض می 11-2تعریف   1کرد در حالی که تعریف جدید بند رطرف  را ب  11-2تعریف  2در حقيقت رضمموانی با این تغيير، اوممکال 

 ر است باباود. زیرا حد راست تابع برابپيوسته نمی 𝑑و   𝑎عضویت تعریف وده در  

𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎+

𝜇𝐴(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎+

𝑤𝑒
−(
𝑏−𝑥
𝑏−𝑎

)
= 𝑤𝑒−1 ≠ 0, 

 و حد چپ تابع هست، 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎−

𝜇𝐴(𝑥) = 0, 

 

,𝑑کند زیرا در  را نيز نقض می  11-2تعریف  5باومد. همچنين بند ناپيوسمته می  𝑎که تابع در   𝑐   اعداد حقيقی مثبت در نظر گرفته اسمت که دایره

فازی را بسيار محدود کرده و عمت اعداد منفی فازی را در نظر نگرفته است.  ومول اعداد 

به هي  عنوان عدد فازی نمیه او به عنوان اعداد فازی ذوزنقمهجه آنچم در نتي نممایی تعریف کرد  ظر  توان آن را کميمت فازی در نباومممد و نهمایتما میای 

  گرفت.

 

 یریجه گینت -4

نمایی تعریف و بدون بررسی ورایط الزم به آن عدد فازی گفته ود. ما در این ، کميت فازی ذوزنقه  2000ر سال د ابتدا ورایط الزم تعریف   مقالهای 

و نتایج بررسمی نشمان داد به هي  عنوان این کميت چه با تعریف اصملی سمال  عدد فازی را برای کميت فازی ذوزنقه نمایی بررسمی کردی   و  2000ای 

توان به می  مقالهتایج این برای توسمعه و بهبود نهمچنين  باومد.  چه با تعاریف اصمتم ومده بعدی که توسمط رضموانی پيشمنهاد ومد، یک عدد فازی نمی

نماییاصتم تعریف کميت فازی ذوزنقه  بصورتی که به عدد فازی تبدیو وود.  پرداخت ای 
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 چکيده 
و   ينب  یتواند عددهر گزاره می یارزش درست  یعنی  است  یچند ارزو  یمنط  فاز باود. ل ا قضاوت  یکصفر 

  يارگيری بسم و تصممي یمنط  در مسما ینکاربرد ا. ومودممکن می یمنط  فاز  يریبا بکارگ  ي و نادق یبیتقر

های اعداد و کميت اسممت.  یاضممياتر  یمعمول  یکاراتر از ابزارها ياربسمم  يفیاسممت و در مباحک ک يتاهم  حا ز

نممایی. مما در این کننمد از جملمه اعمداد فمازی ذوزنقمههمای فمازی نق  مهمی ایفما میفمازی در نظریمه مجموعمه ای 

تحليو و بررسی مقاله یک روش پيشنهادی برای رتبه  قرار خواهي  داد.بندی این اعداد را مورد 

 

 کلمات کلیدی 

قطعيت،   فازی،  عدم  مجموعه 

 . ای نماییذوزنقه اعداد فازی 

 

   مقدمه -1

،  طور خاصبهها آنقدر مه  اسمت که سمبب پيدای  وماخه ج اب تحقي  در عمليات اسمت.  ها و انتخاب بهترین آنمقایسمه یک مجموعه از گزینه

فازبههای مختلف در صمورتی که ارزش و اهميت گزینه الزم اسمت  های  ی بيان وموند، برای تعيين ارجحيت گزینهصمورت اعداد  مزبور نسمبت به یکدیگر، 

اعداد فازی برای  ی را مانند اعداد معمولی مقایسمه و مرتب کرد. موضموع رتبهروومی ارایه گردد که با اسمتفاده از آن بتوان اعداد فاز بندی یا مرتب کردن 

زیادی به این موضموع پرداختند و بي  از صمد وماخ  برای    [1] 18جين توسمط 1976اولين بار در سمال   مورد بررسمی قرار گرفت. بعد از آن محققان 

فازی ارایه ومد که هر کدام از آنبندی و مقایسمه  رتبه ا بندی ب، تابع رتبه2011در سمال    [2]ها دارای مزایا و معایبی هسمتند. عزتی و همکاران  اعداد 

ای  ای برای مقایسه زوجی دو عدد فازی ذوزنقه، رابطه2012در سال   [3] 19برش و گستره اعداد فازی غيرنرمال ارایه کردند. رضوانی-αترکيب هسته، 

ثقو آن از مسماحت، محيط و مرکز  های مبتنی بر درجه انحراف  ادعا کردند روش 2013در سمال    [4]یه کرد. یو و همکاران ها اراغيرنرمال با اسمتفاده 

قرینهنمی گيرند. به منظور برطرف کردن  گيرنده را نيز نادیده میها نظر تصمممي را برقرار کند و همچنين این روش گیتوانند در همه حاالت خاصمميت 

فازی غيرنرمال با توجه به نظر تصممي بندی ومامیک وماخ  رتبهها  این عيوب آن گيرنده ارایه کردند. این و گسمتره راسمت و چپ و مرکز ثقو اعداد 

ای نمایی وزنقهبندی کميت فازی ذوماخصمی برای رتبه  [5]گيری چند معياره فازی نيز بکارگرفته ومد. رضموانی روش همچنين برای حو مسماله تصممي 

ای نمایی محاسمبه  دسمت آورد. این وماخ  با توجه به اميد ریاضمی تابع چگالی احتمال متنابر با تابع عضمویت کيمت فازی ذوزنقهبر واریانس بهمبتنی 

الزم تحليو را  ار دهي . به این جهت ارا مورد بررسمی و تحليو قر  [5]ومود. در این مقاله قصمد داری  روش پيشمنهادی رضموانی  می بتدا ویژگی و خواص 

 سنجي .بيان و سپس روش رضوانی را با این خواص می

  روش  ويتحلو  یبررسم ، به 3اسمت. در بخ  بعد تعاریف مقدماتی از مفاهي  فازی ارایه داده خواهد ومد. در بخ  این مقاله در پنج بخ  تهيه ومده  

های الزم جهت این تحليو را مرور خواهي  کرد و در انتها نيز ویژگی 4پردازی . در بخ  یی مینما  یاذوزنقه  یفاز یهاتيکم سممهیمقا  رضمموانی برای

 نتایج ارایه خواهد ود.
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 تعاریف مقدماتی -2

 در این بخ  برخی از تعاریف مقدماتی نظریه فازی مورد نياز را بيان خواهي  کرد.    

 های فازی ندارد، این مفاهي  را ارایه خواهي  داد.  ظریه مجموعهی الزم و کافی با تعاریف مقدماتی ندر ادامه برای خواننده ای که آونای

باود   یمجموعه𝑋 اگر  (:یفاز  یمجموعه )  15-2فیتعر ا،  مرجع  مجموعهیندر  زوج  مجموعه   یک   𝑋 در 𝐴 یفاز  یصورت  مرتب است،    یهااز 

 :یکهطوربه

(0-11 ) 𝐴 = {(𝑥, 𝜇�̃�(𝑥))|𝑥 ∈ 𝑋 } 

 . مقداری بين صفر و یک استباود که  می 𝑋در   𝑥  20تابع عضویت 𝜇�̃�(𝑥)که در آن،  

 نامي .را کميت فازی می 𝐴اعداد حقيقی باود.  وعه مجم 𝑋اگر در تعریف مجموعه فازی   (:)کمیت فازی 16-2 فیتعر

:𝑢فرض کنيد   17-2 فیتعر ℝ →  کند:یک مجموعه فازی باود که در ورایط زیر صدق می [0,1]

6) 𝑢  یک نگاوت پيوسته ازℝ  0]به بازه بسته, 𝑤𝐴] .باود 

7) 𝑢(𝑥) = 𝑥برای هر  0 ∈ (−∞, 𝑎)⋃(𝑑,∞). 

8) 𝑢(𝑥)  در بازه[𝑎, 𝑏] دا صعودی باود.اکي 

9) 𝑢(𝑥) = 𝑤𝐴  برای هر𝑥 ∈ [𝑏, 𝑐]. 

10) 𝑢(𝑥)  در بازه[𝑐, 𝑑]   نزولی باود، که در آن ,𝑎اکيدا  𝑏, 𝑐, 𝑑   هستند.اعداد حقيقی 

 صورت زیر نمای  داد: توان بهورایط باال را می

(02-12 ) 𝑓𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
𝑓𝐴
𝐿(𝑥), 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏,

𝑤𝐴 ,               𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐,

𝑓𝐴
𝑅(𝑥), 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑,

0,               𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒,

 

0  که در آن < 𝑤𝐴 ≤ ∞−عددی ثابت،    1 < 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑 < 𝑓𝐴اعداد حقيقی و به    ∞+
𝑅(𝑥)  که    گویي یا پهنای راست می  21گستره

𝑓𝐴ه  تابعی صعودی است و ب
𝐿(𝑥) گویي  که تابعی نزولی است. اگر  گستره یا پهنای چپ می𝑤𝐴 =  عدد فازی نرمال است.  𝐴باود،   1

𝐴صمممورت  ای نممایی بهعدد فازی ذوزنقمه:  [6]( ای نمتاییذوزنقتهفازی   )کمیتت  4-2 فیتعر = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑;𝑤)𝐸    تابع   ومممود ومینممای  داده

 صورت زیر است:عضویت آن به

 

20 Membership function 

21 Spread 
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(2-3) 𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 
 

 
 
 𝑤𝑒

−(
𝑏−𝑥
𝑏−𝑎

)
,         𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑤,                        𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

𝑤𝑒
−(
𝑥−𝑐
𝑑−𝑐),         𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0,                        𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

0کمه در آن   < 𝑤 ≤ 1    ،𝑎     و𝑏    اعمداد حقيقی  و𝑑, 𝑐    اعمداد حقيقی مثبمت هسمممتنمد. در صمممورتی کمه𝑤 = بصمممورت   بماومممد این کميمت  1

𝐴 = (𝑎, 𝑏, 𝛼, 𝛽)𝐸 وود.نمای  داده می 

0̃ دهي  و نمای  می 𝐸مجموعه تمام اعداد فازی را با   صتفر مجموعه اعداد فازی(:) 5-02  فیتعر = (0, 0, 0, را به عنوان عدد فازی صمفر    (0

 گيری .در نظر می 𝐸یا عضو خنثی جمعی 

𝑘گویي  اگر به ازای هر  را خطی می 𝑅بندی در حالت کلی تابع رتبه  بندی خطی(:رتبه)   6-2  فیتعر ∈ ℝ   و برای هر دو عدد فازی𝐴  و𝐵   داوته  

 باوي :

(2-4) 𝑅(𝑘𝐴 + 𝐵) = 𝑘𝑅(𝐴) + 𝑅(𝐵) 

 

 م تحلیلویژگی و خواص الز -3

با توجه به اميد ریاضمی تابع ای نمایی مبتنی بر واریانس بهبندی کميت فازی ذوزنقهوماخصمی برای رتبه  [5]رضموانی   دسمت آورد. این وماخ  

نمایی محاسبه میچگالی احتمال متنابر با تابع عضویت کيمت فازی ذوزنقه   روش پيشنهادی رضوانی را مورد بررسی وود. در این مقاله قصد داریای 

تقی نژاد در پایان نامه   سمنجي .ار دهي . به این جهت ابتدا ویژگی و خواص الزم تحليو را بيان و سمپس روش رضموانی را با این خواص میو تحليو قر

نقبا بررسمی، جمع  [7]  1394دکترای خود در سمال   ی  و پر اسمتناد، مجموعهبندی متعارف  هرتب  اط قوت و ضمعف بي  از صمد وماخ آوری و اسمتخراج 

قرار گيرد.تواند پي  ورط پ یرش هر واخ  رتبهها میهای زیر را پيشنهاد کرد که بررسی این ویژگیویژگی  بندی جدیدی 

 بندی اعداد فازی غيرنرمالقابليت رتبه (1

 تمایز دهند.اوتشان نرمال و غيرنرمال بودن است را از ه  ها باید بتوانند دو عدد فازی که تنها تفروش

 های متفاوتبندی اعداد فازی متقارن با هسته یکسان و گسترهرتبه (2

فازی حساس بودن به تمام نقاط تکيه (3  گاه اعداد 

ند حسمماس باوممد. در غير نقاطی که درجه عضممویت باالیی دار  گاه اعداد فازی یا دسممت ک  آنبندی باید به تمام نقاط تکيهومماخ  رتبه

 ی دو عدد فازی متفاوت ترتيب یکسانی ارایه کندصورت ممکن است برااین

 سادگی و زمان محاسباتی روش (4

 بندیخطی بودن واخ  رتبه (5

هسمتند عموما بکارگيری رتبهبندیدر بعضمی از کاربردهای واقعی فقط رتبه های حو  های خطی در الگوریت بندیهای خطی قابو اسمتفاده 

 ارند و در مجموع موثرتر هستند. به عنوان مثال الگوریت  سيمپلکس فازی و غيره.تری دهان واقعی محاسبات کمتر و سادهمسایو ج

 های فازی بندی کميتبرقراری خواص متعارف رتبه (6
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توان به مقاالت  فازی، می بندیهای رتبههای منطقی برای روشبندی و ارایه برخی ویژگیاز بهترین مطالعات صمورت گرفته در زمينه طبقه

به اواره کرد. [9 ,8]  22و کِرهوانگ  متعارف خواهي  پرداخت:در ادامه   صورت ختصه به مرور خواص 

: 𝑨𝟏  برای هر زیرمجموعه متناهی دلخواه𝛤   از𝐸   و𝐴 ∈ 𝛤 : داری ،𝐴 ≳ 𝐴. 

:𝑨𝟐 ه متناهی برای هر زیرمجموع𝛤  از𝐸  و(𝐴, 𝐵) ∈ 𝛤2   اگر𝐴 ≳ 𝐵    و𝐵 ≳ 𝐴 :آنگاه ،𝐴 ≈ 𝐵. 

:𝑨𝟑  برای هر زیرمجموعه متناهی𝛤  از𝐸   و(𝐴, 𝐵, 𝐶) ∈ 𝛤3    اگر𝐴 ≳ 𝐵   و𝐵 ≳ 𝐶  :آنگاه𝐴 ≳ 𝐶. 

:𝑨𝟒  برای هر زیرمجموعه متناهی𝛤  از𝐸  و(𝐴, 𝐵) ∈ 𝛤2  اگر ،𝑖𝑛𝑓  𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴) > 𝑠𝑢𝑝 𝑠𝑢𝑝𝑝 (𝐵)   :آنگاه𝐴 ≳ 𝐵. 

 :𝑨′𝟒 برای هر زیرمجموعه متناهی𝛤   از𝐸 و(𝐴, 𝐵) ∈ 𝛤2  اگر ،𝑖𝑛𝑓  𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴) > 𝑠𝑢𝑝 𝑠𝑢𝑝𝑝 (𝐵)   :آنگاه𝐴 > 𝐵. 

:𝑨𝟓   فرض کنيد𝛤 و𝛤′  دو زیرمجموعه متناهی دلخواه از𝐸    باومند و همچنين𝐴   و𝐵   در𝛤 ∩ 𝛤′  ند. اوم ب𝐴 > 𝐵  توسمط𝑑𝑝  روی𝛤′   

𝐴اگر و تنها اگر  > 𝐵   توسط𝑑𝑝 روی𝛤. 

:𝑨𝟔 فرض کنيد𝐴 + 𝐶, 𝐵, 𝐴  و𝐵 + 𝐶  عضوهایی از𝛤    باوند. اگر𝐴 ≳ 𝐵   :آنگاه𝐵 + 𝐶 ≳ 𝐴 + 𝐶. 

:𝑨′𝟔 فرض کنيد𝐴 + 𝐶, 𝐵, 𝐴  و𝐵 + 𝐶  عضوهایی از𝛤    باوند. اگر𝐴 > 𝐵   آنگاه𝐵 + 𝐶 > 𝐴 + 𝐶. 

:𝑨𝟕 فرض کنيد𝐴. 𝐶, 𝐵, 𝐴  و𝐵. 𝐶  عضوهایی از𝛤   باوند، و همچنين𝐶 > 𝐴صورت اگر  . دراین0 > 𝐵  آنگاه ،𝐴. 𝐶 ≳ 𝐵. 𝐶 . 

فازی و قرینه آنرتبه  (7  هابندی اعداد 

𝐴ت  صمموررا به  𝐵و   𝐴، دو عدد فازی 𝑅بندی گی را برقرار کند. به عبارت دیگر اگر روش رتبهبندی باید خاصمميت قرینهروش رتبه < 𝐵 

𝐵−صورت   کند باید قرینه این اعداد را نيز بهبندی رتبه < −𝐴 بندی کند.رتبه 

 بندی اعداد حقيقیرتبه (8

اعداد فازی وممکو توسممعه یافته اعداد حقيقی هسممتند. از اینرو  توان بههر عدد حقيقی را می صممورت یک عدد فازی نمای  داد. در حقيقت 

فازی و حقيقی بهادر به مقایسه بندی قهای رتبهانتظار داری  روش  صورت همزمان باوند.اعداد 

 

 بندی رضوانیروش رتبهمعرفی   -4

 کني .ای نمایی را مرور میهای فازی ذوزنقهبندی کميتبرای رتبه  [5]در ادامه روش رضوانی 

𝐴 ای نماییفازی ذوزنقه کميترضوانی برای یک  = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑;𝑤) :واخصی بصورت زیر تعریف کرد 

𝑀𝐴(𝑡) =
𝑤

𝑎(1 − 𝑒) − 𝑏 + 𝑐 + (𝑒 − 1)𝑑
[
(𝑒 − 1)𝑏𝑡 + (1 − 𝑒)𝑐𝑡 − 𝑎𝑡 + 𝑑𝑡

𝑡
], (4-1) 

 :ود، واخ  جدید به ورم زیر معرفی 𝐴فازی   کميتبرای   باود.عدد نپر می 𝑒ها  که در آن

𝜎𝐴
2 = 𝑀𝐴(3) −𝑀𝐴(2)

2 (4-2) 

𝐴,𝐵ای نمایی ذوزنقهفازی   کميت  ، هر دو𝜎طب  واخ  ∈ 𝐸 ووندبه ورم زیر مقایسه می: 

i.   اگر𝜎𝐴
2 < 𝜎𝐵

, آنگاه    2 𝐴 ≺ 𝐵 
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ii.   اگر𝜎𝐴
2 > 𝜎𝐵

, آنگاه   2 𝐴 ≻ 𝐵 

iii.   اگر𝜎𝐴
2 = 𝜎𝐵

. آنگاه   2 𝐴 ≈ 𝐵 

 پردازی .وده در مقاله او میهای ارا ه  بندی پيشنهادی و مثالدر ادامه به تحليو روش رتبه

𝐴عدد حقيقی . 1-4نکته  = (𝑎, 𝑎, 𝑎, 𝑎)  آنگاه  ای نمایی نووته وده استرا در نظر بگيرید که به وکو کلی آن یعنی کميت ذوزنقه . 

𝑀𝐴(𝑡) =
1

𝑎(1 − 𝑒) − 𝑎 + 𝑎 + (𝑒 − 1)𝑎
[
(𝑒 − 1)𝑎𝑡 + (1 − 𝑒)𝑎𝑡 − 𝑎𝑡 + 𝑎𝑡

𝑡
] =

1

0
[
0

𝑡
] =

0

0
, 

 باود.اعداد قعطی نمیبندی رضوانی قادر به مرتب کردن  غيرقابو تعریف است ل ا روش رتبه 𝑀𝐴(𝑡)اندیس  𝐴بنابراین به ازای هر عدد قطعی 

 ترین نوع اعداد فازی است بررسی نشده است.ترین و بدیهیکارایی الگوریت  پيشنهادی روی اعداد مسلط که ساده. 2-4نکته 

ای  بندی کميت ذوزنقهبندی اعداد فازی مقایسمه ومده اسمت ولی تنها یک روش از این تعداد، مخت  رتبهدیگر رتبه  روش با هشمت روش .3-4نکته  

 های ه  دسته.های کلی مورد سنج  و مقایسه قرار گرفته است نه با روشنمایی است. به عبارت دیگر کارایی الگوریت  با روش

رتبهسماس ویژگیاهمچنين روش رضموانی را بر  و نتایج این بررسمی را  ها که در بخ  قبو پيشمنهاد نمودهبندیهای ضمروری  ای  مورد بررسمی قرار داده 

 در جدول زیر قابو مشاهده است.

 

 رضوانی بندیرتبه روش در پیشنهادی ضروری  هایویژگی بررسی -1-04 جدول

 

 بندیی رتبههاروش

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 خير بله بررسی نکردند خير طوالنی بله بله بله [7]رضوانی 

 : 1-04  جدول1-4راهنمای جدول 

یک روش اگر قادر به   در ستتو  اول ذکر کردی .    8تا   1ترتيب در سمتون ضمروری را برای هر روش به  در این جدول ما نتایج بررسمی هشمتگانه ویژگی

 را قرار دادی .    ”خير“صورت جواب  و در غيراین ”بله“تمایز اعداد فازی غيرنرمال و نرمال باود جواب  

  ” خير“و در غير اینصمورت  ”بله“باومد،    های متفاوتقادر به تمایز اعداد فازی متقارن با هسمته یکسمان و گسمتره ، اگر روش مورد بررسمیدر ستتو  دوم

توسمط تصممي قرار دادی . البته بعضمی از روش وموند که به منظور را ومامو می ”خير“و   ”بله“گيرنده هر دو جواب  ها نيز با توجه به پارامتر تعيين ومده 

بندی حسماس اگر روش رتبه در ستتو  ستوم ار دادی .  ها قررا در سمتون مربوطه برای آن "گيرندهوابسمته به نظر تصممي "بارت  تر ومدن جدول عکامو

برای هر روش یکی از عبارات زبانی )فازی(    در ستتو  ههارم   را قرار دادی . ”خير“صممورت و در غيراین "بله"گاه عدد فازی باوممد  به تمام نقاط تکيه

سممازی بر اسمماس  را از نظر زمان محاسممباتی و پيچيدگی پيادهها را بکار بردی . در حقيقت وضممعيت روش "بسمميار زیاد"یا   "زیاد"،  "سممطمتو"، "ک "

ها بکار بردی . را برای آن ”خير“و   ”بله“ها را از نظر خطی بودن مشمخ  کردی  و عبارات وضمعيت روشدر ستتو  پنج،  مرتب کردی .    عبارات زبانی

ها فاقد چند  ای هر روش مورد بررسمی قرار دادی . بعضمی از روشبرقراری خواص هفتگانه متعارف ارایه ومده توسمط وانگ و کره را بر  شتشت،   در ستتو 

هستند که به تفضيو به آنمور برای آن ذکر وده است.   "کامو"ها اواره وده است و اگر رووی تمام این خواص را داوته باود عبارت د از این خواص 

، هر روش  در ستتو  هشتت،قرار دادی . و نهایتا     "خير"ير اینصمورت و در غ  "بله"گی را داومته باومد  جدول، اگر روش خاصميت قرینه  ستتو  هفت،در 

رتبه  بندی کردی .دسته "خير"و  "بله"های بندی اعداد حقيقی با عبارترا با توجه به امکان 

 نتیجه گیری -5
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نمایی تعریف ه ومد. ما در این مقاله یکی از موث ، کميت فازی ذوزنقه  2000ر سمال د نمایی را مورد بررسمی های ذوزنقهتکمي بندیترین رتبهای  ای 

ن خطی نيز باومد همچنيبندی اعداد قطعی نمیاین روش نه تنها قادر به رتبه  های جدی این روش داومت. زیراقرار دادی . نتایج بررسمی نشمان از ضمعف

 و کره توسط رضوانی است.  وانگ های  باود. از طرفی محاسبات تقریبا طوالنی دارد و یکی از دالیو دیگر ضعف آن بررسی نکردن واخ نمی
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 مشهد   یشیدرو  مجلل  هتل  در   رضایت  میانجی  نقش با مشتری  مشارکت  بر  هتل  فضای  تاثیر   بررسی 

 3مری  عرفانيان  2حسين خالقی  1سيد مرتضی غيور باغبانی 

 ((ghayor@sanabad.ac.ir گلبهار، مشهد، ایران  . هيئت علمی موسسه آموزش عالی سناباد1

 گلبهار، مشهد، ایران  . هيئت علمی موسسه آموزش عالی سناباد 2

 ((Mariaerfanian@gmail.com گلبهار، مشهد، ایران بادسنا.کاروناسی ارود مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی  3

 
 

 چکيده 
  مجلو   هتو  در  رضایت   ميانجی  نق   با  مشتری  مشارکت  بر  هتو  فضای  تاثير  هدف تحقي  حاضر بررسی

  - ای و از لحاظ ماهيت و روش، توصيفیتوسعه - مشهد است. این پژوه  از لحاظ هدف، کاربردی درویشی

  نامشخ   هاآن  تعداد که مشهد درویشی  مجلو هتو  مشتریان پژوه  این آماری  جامعههمبستگی است. 

  سطح   در   کوکران   فرمول   حسب  بر   آماری  نمونه  حج    آماری،  جامعه   بودن   نامعلوم  به  توجه   بوده است. با

  حاضر  تحقي  در  گيری  نمونه روش همچنين. انتخاب ودند  مشتریان از  نفر  384 وامو  درصد، 5 خطای

پژوه  برای جمع آوری داده  دسترس  در  غيراحتمالی این  پرس انتخاب ود. در  از  استاندارد  نامهها  ی 

( استفاده وده است  2019کاندامپولی،    و   پژوه )چوی  از  برگرفته  نظر  مورد   پرسشنامه   ود.  گيری  بهره

  ت و در بُعد کمّی از ها توسط اساتيد مورد تأیيد قرار گرفکه روایی صوری، محتوایی در قسمت تدوین گویه

ابزار نيز از طری  آلفای کرونباخ محاسبه و  تحليو عاملی به منظ ور بررسی روایی استفاده گردید. پایایی 

  Spssهایافزارها از روش معادالت ساختاری و با استفاده از نرمتأیيد وده است. برای تجزیه و تحليو داده

  رضایت  بر معناداری و مثبت تاثير اعیاجتم آن است که فضایانجام ود. نتایج پژوه  حاکی از   lisrelو 

طراحی فضای اتاق    .دارد  مشتری  رضایت   بر   معناداری  و  مثبت  تاثير  عمومی  فضای   طراحی  . دارد  مشتری

  رضایت   بر  معناداری  و   مثبت  تاثير  هتو  پيرامونی  تاثير مثبت و معناداری بر رضایت مشتری دارد. محيط

  رضایت  .دارد بهبود قابو نقاط  پيشنهاد به  تمایو بر  ریادامعن مثبت و  تاثير مشتری  رضایت  . ندارد مشتری

 . دارد  مشتریان وفاهی تبليغات بر معناداری و مثبت تاثير مشتری

 

 کلمات کلیدی 

مشتری،   رضایت  هتو،  فضای 

 مشارکت مشتری 

 

 

 مقدمه 

امروزه یکی از مهمترین منابع درامدزایی و   و غيرمستفي  توسعهاوتغال زایی در جهان به ومار می رود  گردوگری  این   و درامدهای مستقي  

صنعت توانسته است موجبات رود و توسعه اقتصادی بسياری از کشورها را در سراسر جهان فراه  اورد. صنعت گردوگری و هتلداری به موازات  

ه تا استراتژی های جدیدی برای  هتلداری در سراسر جهان را ترغيب نموده  حرکت می کنند. روند رو به رود اقتصاد گردوگری، کسب و کار 

موفقيت اتخاذ نمایند زیرا گردوگری و هتو داری به عنوان صنایع خدماتی بي  از صنایع دیگر به ارا ه خدمات مطلوب به مشتریان و    نيو به

 (. 1389وفاداری مشتریان وابسته است )کروبی و یوسفی، 

T
-2

2
3
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  خدمت،  یا محصول  یک  خرید از  پس حتی . کنند می  ایجاد  ارزش  نيز  دیگران برای  هبلک خود برای  تنها نه مشتریان  ، 23ارکت مش  طری  امروزه از 

 آنتین  های  عامو  سيست   مثال،   عنوان  به.  (2006،  24و فرو هو  سامپسون)  بپردازند  مشارکت  به  همچنان  که  گيرند  می  تصمي   اغلب  مشتریان

  ورکت  خدمات و  محصوالت مورد  در  را خود  نظرات که  دهند  می را  نامکا این  مشتریان به( آنتین رزرو  موتورهای یا ها  سایت وب) ورکت  یک

  بازخورد  از  مهمی  منبع بلکه  کنند،  همکاری  ه   با  تا دهد   می امکان  مشتریان  به که   کند  می  فراه  را  ابزاری  تنها نه مشارکت   این. کنند ارسال

  مشتری،  مشارکت  رفتاری  های  جنبه  همه  بين  از  (.2011  ، 25همکاران   و  واو)  کند  می  فراه   نيز  مشتریان  سایر  برای  همچنين  و  ورکت   برای

  است  ممکن این عوامو. (2010 همکاران،  و 28بيجملت ) است گرفته قرار چشمگيری توجه مورد 27و تبليغات وفاهی  26خدمات بهبود های توصيه

  ارسال   مانند   منفی   رفتاری  الگوهای   یا   باود و   وبتگ  در   خدمات   یا   محصول  یک  درباره  مثبت  نظر  ارسال   مانند  مثبتی  رفتاری   الگوهای  وامو

 کمک  ورکت به تواند می فعاليتها نوع این  در  مشتریان خدمات به همراه داوته باود. مشارکت یا  محصول یک به مربوط  وکایات  یا پيشنهادات

  برساند؛  بهور  به  نوآورانه   جدید   تخدما  ارا ه  بهور  همچنين  و   مشتریان   خاص  های   خواسته  و   نيازها  با  متناسب   را   خود  خدمات  و   محصوالت  تا   کند

بالعکس  خواهد  بهبود  برای  کمتری  پيشنهادات  باود،   راضی  مشتری  اگر  کني   فرض  که  است  منطقی  بنابراین،  و   ناراضی  مشتریان  اگر  داوت 

 مشتری امی کهیکی دیگر از جنبه های مشارکت مشتری تبليغات وفاهی است. هنگ .داوت  خواهند پيشرفت برای  بيشتری پيشنهادات باوند، 

کند  می آغاز کند رفع را مسئله این که محصوالتی در مورد کسب اطتعات برای را جستجو )تمایو به سفر( فرآیند  کرد وناسایی را ایمسئله

 کیباود. یمی و غيررسمی رسمی تبليغات وامو  که  کند می دریافت مختلفی های روش از را  خود  موردنياز (. مشتری اطتعات1996،  29)موون 

 استفاده آن از  و کرده خریداری  را کاال قبتً که کاال یا همان کسانی کنندگان از مصرف اطتعات دریافت اطتعات،  آوریجمع غيررسمی هایروش از

 (.  1396وود )مهرانی و همکاران، می گفته دهانبهدهان وفاهی یا تبليغات آن به باود کهکنند میمی

از این در آن اقامت داوته است به دیگران منتقو   می کند که این مساله نق   تجارب خود را از هتو که پي در تبليغات وفاهی یک مشتری 

 افزای  موجب تواندمی خشنود مشتریان سوی از مثبت و تفسيرهای بسيار تاثيرگ اری در انتخاب هتو توسط سایر مشتریان دارد. توضيحات

و   30گردد )ان نيو  کاه  خریدها به منجر تواندمی ناخشنود مشتریان سوی از منفی تفاسير و حاتتوضي که است در حالی این و گردد خریدها

 (. 2000همکاران، 

 يازهاخدمات با توجه به ن یا محصول  یکورکت،  یکبا  يات ویتجرب ی واز روابط قبل یانمشتر یابیبه عنوان ارز 31ی مشتر یترضااز سوی دیگر  

  ارا ه اند که محققان نشان دادهو  دارد یدر رفتار مشتر ییتأثير بسزا یمشتر یترضا (.2017و همکاران،  32فيليری ) وودمی یفتعر اوو انتظارات 

(. بهترین هتو ها رضایت  2019و همکاران،    33)کي  وود  یانمشتر  يناحساسات مثبت در بو   یت رضا  یجاد تواند باعک امیمحصوالت    يز آم يتموفق

رضایت مشتری هنگامی حاصو می وود که خدمت ارا ه وده توسط هتو با   هت دستيابی به سود می دانند.مشتری را مهمترین ستم رقابتی ج

بنابراین به منظور بقا، هتو ها باید استانداردهای مناسب خدماتی را در مورد خواسته ها و    انتظارات مشتری مطاب  باود یا از آن فراتر رود؛

 (.2002و همکاران،  34تمایتت مشتریان خود ایجاد کنند )مين
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( کاندامپولی  و  چوی  پژوه   هتو 2019طب   فضای  دارد.   35(  مشتریان  رضایت  سطح  بر  معناداری  و  مثبت  و    تاثير  دورت  ون  همچنين 

.  است فضای آنها  از یکی که افتد  می اتفاق پي  ورط  چندین طری  از  زیاد احتمال به مشتری  مشارکت  که کردند  پيشنهاد (2010)36انهمکار

 چنين در . پ یرد می صورت تجهيزات و کارکنان مشتریان،  باالی تعامو با همواره هتو در  خدمات فضای هتو این است که ارا هوجه به اهميت ت

  کلی  ارزیابی در  را مهمی نق  مشتری با ارتباط  واسطۀ به و  کرده عمو کننده تامين خدمات کيفيت  از عتمتی و نشان عنوان به فضای ورایطی

 (.  2007، 37عهده دارد )بریجز  بر مت دخ  تجربۀ از وی

تاسيسات و امکانات فيزیکی ارا ه دهنده خدمت  در حقيقت فضای هتو وامو عواملی است که کيفيت خدمات و تمام جنبه های داخلی و خارجی  

افتد را در برميگرد و به مشتری کمک می کند تا خدمات را قبو، بين و پس اتفاق می  از مصرف ارزیابی کند    که در آن رفتار مصرف کننده 

 (. 2011، 38)براون

( از جمله مهمترین مقصدهای گردوگری در کشور  1397ميليون گردوگر و زا ر )خبرگزاری وبستان،  30کتن وهر مشهد با ميانگين ساالنه 

ز اقامتی و هتو های با  و از معدود مقصدهایی که در تمام طول سال پ یرای گردوگر می باود. یک بخ  مه  از نياز گردوگران توسط مراک 

يابان امام رضا )ع( که اصلی ترین هتو مجلو درویشی هتو پنج ستاره مجلو درویشی در حاويه خدرجات مختلف تامين می وود. در این ميان 

واقع است. ساختمان هتو مجلو در  1/4تنها به فاصله    و  خيابان منتهی به حرم مطهر است قرار دارد ویشی از بدو  کيلومتر از آن مکان مقدس 

کشور می باود. ترانسفر رایگان   ع ترین مرکز اقامتی و تنها هتو آتریوم ورقوروع با طرم و پتن هتلی ساخته وده و با بيست و پنج طبقه، مرتف

مات تخصصی  . مجموعه آبی هتو درویشی اولين مجموعه آبی با ارا ه خدمی گرددصرفا از فرودگاه به هتو با مينی بوس های عمومی هتو انجام 

می  ل به ميهمانان این مجموعه ر گيری برترین تکنولوژی ها و اساتيد فن به ارا ه خدماتی ایده آاسپا و ماساژدر مشهد مقدس می باود که با بکا

 به تحقي  این  نتایج وود می بينی پي  مشارکت مشتریان،   بر دو  آن تاثير نيز و  هتو فضای و  مشتری رضایت بررسی اهميت به توجه  پردازد. با

 .نماید کمک وود  آنها برای  سودآوری و مشتری ج ب  افزی  به منجر تواند  می که مشتریان رفتار از  ها هتو سایر و هتو این مدیران  بهتر درک

کت ل ا سوال اصلی تحقي  و آنچه مساله مورد بحک در این پژوه  می باود این است که آیا فضای هتو با ميانجی گری رضایت مشتری بر مشار

 مشتری در صنعت هتلداری تاثيرگ ار است؟

 

 اهمیت وضرورت تحقیق  

 ها بخ  دیگر از بي  جهانی ناخال  از توليد آن سه  که گونه ای به است،  بوده برخوردار چشمگيری  رود از اخير های سال در خدمات بخ 

 ین صنایع خدماتی محسوب می وود.  است. در این ميان صنعت گردوگری به عنوان یکی از بزرگترین و رو به رودتر بوده

ریزی برای سفر، جابجایی تواند وامو برنامهدهند و این میهنگام سفر انجام میهایی است که گردوگران در  صنعت گردوگری وامو کليه فعاليت

بينی نيازهای گردوگران و فراه   بين مبدا و مقصد، اقامت و نظایر آن باود. بازاریابی در این صنعت به عنوان رکنی مه  جهت وناسایی و پي 

امکانات برای تآمين نيازها و مطلع ساختن آنان و ایج انگيزه بازدید در آنهاست که این امر موجب تامين رضایت گردوگران و تحق   کردن  اد 

يشتری برخوردار است.  اهداف سازمانی خواهد ود. این مه  در صنعت هتلداری که آميخته ای از خدمات محسوس و نامحسوس است از اهميت ب

 39، زیرا تجارب مثبت ميهمانان معيار مه  انتخاب هتو است )مودی ایجاد تجارب مثبت برای ميهمانان هتو یکی از اهداف مه  هتو داران است 

انتخاب می کنند   درصد بيشتر از سایر ميهمانان مجددا آن هتو را  140(. ميهمانانی که تجربه مثبتی از خدمات هتو دارند تا 2017و همکاران، 
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ارا ه خدمات در هتلداری همواره با تعامو باالی کارکنان، ميهمانان و بویژه محيط هت2018و همکاران،    40)کاندامپولی و  (. با توجه به اینکه 

تاثير بگ ارد )پک (؛ فضای فيزیکی جزو عواملی است که می تواند بر حالت روانی و رفتار خرید افراد 2007، 41صورت می پ یرد )بریگز و همکاران 

(. محيط فيزیکی خدمات هتو نخستين و بهترین معيار ارزیابی مشتریان از کيفيت خدمات وناخته وده است. ميهمانان 2006،  42و چيلدرز 

(. زمانی که هتو ها محيط مناسب ارا ه خدمات برای ميهمانان 2017و همکاران،  43هتو را از دیدگاه های مختلفی درک می کنند )لیمحيط 

  یکی  یمشتر  یترضا(. 2017، 44واهند داوت )منير و گوناوان خود اماده سازند، ميهمانان با تعل  عاطفی از خدمات ارا ه وده احساس رضایت خ

ا  .وودورکت محسوب می  ی و سودآور  یریپ عملکرد ورکت، رقابت  هایکنندهيين ترین تعاز مه  ها فراه   ورکت  یامکان را برا   ینا  ، رو  یناز 

  ی مشتر  یترضا(.  2019،  45تری دست یابند )داوراس و کابر باال  یمشتر  یترضابه سطح  خدمات،    یا  کاال  هاییژگیهبود عملکرد وبا بکه    است

 یانمشتر يندر برا مجدد  یدخر و یدجد یدهایخروده که این امر دهان به دهان  تأثير ی از طر یدجد یانمشتر یجادباعک ا یرامه  است ز ياربس

 (.  2015، 46)هوسانگ و کونسبه همراه دارد 

 47)اهانی بوده است سياربمطالعه حوزه یک همواره متعدد از جمله بازاریابی،  یهاکنندگان راضی و ناراضی برای محققان روتهوناخت مصرفل ا 

  یان مشتر. ورکت است یک ینام تجار ير، بلکه سفی پربازده و ک  ریسک است اقتصاد ییدارایک نه تنها  (. یک مشتری راضی2019و همکاران، 

سود و رود    یرو  یقابو توجه  يزانتواند به ممیکنند که این امر  میمحصوالت همان بنگاه    یرسا  یدخر  ينمداوم و همچن  یدخراقدام به    راضی

وفاهی  (. پي  بينی می وود رضایت مشتری و فضای هتو )محيط فيزیکی( به بهبود سطح تبليغات 2017، 48)برور و لی   ورکت تأثير بگ ارد

  از  قبو  کنندگان، مصرف زیرا  است   وده گرفته  نظر در  بازاریابی مؤثر  ابزار   عنوان به  دیرباز در بين مشتریان گردد. تبليغات وفاهی الکترونيکی از 

  برطرف  ار اضطراب و کرده  بررسی را اطتعات تا است  وده  ارسال قبلی کاربران  توسط که هستند اطتعاتی دنبال  به خدمات،  یا محصوالت خرید

 (.2018، 49سئو و پارک ) کنند

ومار می آید. انتخاب هتو به عنوان یکی از مکان های  با توجه به اینکه انتخاب محو اقامت در هر مقصدی، از اولویت های اصلی گردوگران به 

آن می تواند راهنمای مناسبی برای  افامتی خووایند و پرطرفدار، تصمي  گيری مهمی است که نيازمند ارزیابی دقي  بوده و وناسایی معيارهای 

ن امر ارا ه خدمات اثربخ  و در نهایت کسب  مدیران هتو ها و مسئوالن صنعت گردوگری و هتو داری بویژه هتو مجلو درویشی باود که ای

راهبردی برای بررسی رفتار   رضایت گردوگران را به همراه دارد. درنتيجه پژوه  در زمينه فضای هتو و رضایت مشتریان می تواند به عنوان ابزار

خلی توجه اندکی به این موضوع وده است که  مشارکت مشتریان مورد استفاده مدیران این هتو قرار گيرد. این در حالی است که در تحقيقات دا

 . ی سازد این خت مطالعاتی ضرورت انجام پژوه  حاضر را جهت پيشبرد برنامه ها و اقدامات رقابتی در صنعت هتلداری نمایان م
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 پیشینه تحقیق

 پیشینه داخلی

انجام دادند.    "مشتری  با  ارتباط  مدیریت  کيفيت  ميانجی  نق   با:  مشتری  وفاداری  بر  مؤثر  عوامو"( پژوهشی با عنوان  1398عرب و همکاران )

  عنوان  به مشتری وفاداری و مستقو متغير عنوان به مشتری ارزش  و مشتری رضایت خدمات،  کيفيت متغير سه بين رابطه بررسی پژوه ،  هدف

  های داده. بود پيممایشی ماهيت با  و کاربردی   هدف،  نظر از پژوه . بود مشتری  ارتباط مدیریت  کيفيت متغير ميانجی نق  با  که وابسته متغير

  نتایج   ود وآوریجمع  سشنامهرپ  ابزار  با  و  بابلسر  ميزبان  توریستی  تفریحی  مجتمع  مشتریان  از  مندنظام   تصادفی  گيری-نمونه  روش  با  نياز  مورد

 یرابطه همچنين و  مشتری  وفاداری  بر مشتری  ارتباط  مدیریت  کيفيت  بين یرابطه داد  نشان  ساختاری معادالت روش  از  هاداده وتحليوتجزیه

  به   و  است   اردیمعن  و  مثبت  مشتری   با  ارتباط  مدیریت   کيفيت  ميانجی  نق   به  توجه   با  مشتری   ارزش  و   مشتری  رضایت   خدمات،  کيفيت  بين

 .ود پ یرفته پژوه  هایفرضيه  عبارتی

 یمطالعه ) ميهمانان رضایت و دلبستگی در هتو خدمات اجتماعی و فضای هتو  تاثير"عنوان ( پژوهشی با 1397محمدی و ميرتقيان رودسری )

های:  موردی پژوه   "(رامسر  آزادی  پارسيان  هتو  این    بر   مبتنی  مشخ   طور  به  و  همبستگی  نوع  از  و  کاربردی  هدف،   نظر  از  انجام دادند. 

  تعداد .  داوتند اقامت مجموعه  این در 1396  سال   بهار  فصو   در که  بود  ميهمانانی  وامو   پژوه   آماری   ی جامعه.  بود  ساختاری  معادالت  مدلسازی

  روایی   طری   از   پرسشنامه  یایرو .  ودند  آوری جمع  پرسشنامه   طری   از   پژوه    های داده.  آمد  بدست   نفر   334  پژوه ،  ورایط   توجه  با  نمونه

. پ یرفت صورت  ساختاری معادالت مدلسازی طری  از  هافرضيه آزمون. گردید  تایيد کرونباخ آلفای  و  مرکب پایایی با آن پایایی و همگرا  و صوری

 هستند مطلوبيت دارای يبترت به کلی،  رضایت و اجتماعی محيط  فضای هتو   ،  هتو،  ميهمانان دیدگاه  از که ساخت مشخ  توصيفی هاییافته

 دلبستگی  بر   رامسر  پارسيان  هتو  خدمات  اجتماعیِ  و   فضای هتو      که  گردید  تایيد  همچنين.  باوندمی  نامطلوب  هتو  به  دلبستگی  ميزان   و

  به   توجه  با.  است  دهوب  موثر   آنها  رضایت  بر  نيز  هتو  به  ميهمانان  دلبستگی  عتوه،   به.  است  داوته  تاثير  هتو  از  آنها  رضایت  و  هتو  به  ميهمانان

 طری  از ميهمانان رضایت بر رامسر پارسيان  هتو خدمات اجتماعیِ و فضای هتو     کلی تاثير ميزان که کرد گيرینتيجه  چنين توانمی ها، یافته

 .است یافته افزای  هتو به دلبستگی

 مطالعه) هتلداری   صنعت در برند تصویر  و  مشتری   داری ، وفامشتری  رضایت   بر  خدمات   کيفيت   تأثير"( پژوهشی با عنوان  1396بهاری و همکاران )

 تصویر و مشتری مشتری، وفاداری رضایت بر خدمات کيفيت تأثير هدف با حاضر انجام دادند. تحقي  "(تبریز وهر ستاره پنج های هتو:  موردی

  صورت 1394تابستان    در  وهریار  و  گلی  ا و  سپار  های  هتو  :ورقی، وامو  آذربایجان  استان  ستاره  5  های  درهتو  هتلداری  صنعت  در  برند

  ابزار  با  و تبریز  وهر  ستاره 5 های  هتو ميهمانان از  دسترس در  تصادفی غير  گيری نمونه روش  با تحقي  این  برای نياز مورد های  داده .پ یرفت

  روش   از  همچنين  .بود  پيمایشی  نوع  زا  و  ها، توصيفی  داده  گردآوری  روش  براساس  و  هدف، کاربردی  نظر  تحقي  از  .ود  آوری  جمع  پرسشنامه

  کليه   وامو  تحقي   این  آماری  جامعه.  ود  استفاده  ها  داده  تحليو  و  تجزیه  منظور  به  Smart pls  افزار  نرم  از  استفاده  با  ساختاری  معادالت

 تأثير  دو  هر  مشتری  رضایت   و  خدمات  کيفيت  متغيرهای  که  بود  آن  از  حاکی  آمده  بدست  نتایج  .بودند  وهرتبریز  ستاره  5  های  هتو  ميهمانان

و  معنادار  و  مثبت  مشتری  رضایت  بر  خدمات  کيفيت  تأثير  همچنين  .دارند  تصویربرند  و  مشتری  وفاداری  بر  معناداری  و  مثبت   وفاداری   است 

 .دارد برند  تصویر بر معناداری  و مثبت تأثير مشتری

 پیشینه خارجی

  انجام دادند. این پژوهشگران بيان داوتند  "مجلو هتو های  در  مشتری  ج ب  بر  ای فض تأثير"( تحقيقی با عنوان 2019)  50چوی و کاندامپولی

  می  مشتری ج ب  و  مشتری  رضایت بهبود به منجر  ارتباطات این و  دارد مهمی نق  هتو  و هتو مشتری  بين عاطفی روابط ایجاد   در فضای  که

در این . کند هتو با بهتر تعامو به قادر را  مشتریان است ممکن که دبو هتو یک در فضای عناصر از برخی وناسایی تحقي  این  از ل ا هدف. وود

این تحقي  نشان داد .  ود  استفاده  روابط  بررسی  برای   ساختاری  معادالت  روش مدل   تحقي  از طراحی اتاق    و  اجتماعی  طراحی  که  یافته های 
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  تبليغات کتمی اقدام می نمایند به  راضی مشتریان که داد نشان  همچنين تحقي  این. است بوده مشتری رضایت برای توجهی  قابو پي  نيازهای

 . ارا ه می دهند بهبود برای کمتری پيشنهادات اما

پرداخته است.نمونه   "به برند  ی و وفادار  ان یبر مشارکت مشتر  نیبرند آنت  ی ها  یژگیو  نيرابطه ب  یبررس"( در پژوهشی به  2019)  51استم   -

و   هیمورد تجز ی معادالت ساختار ی مدل ساز زبا استفاده ا ی این تحقي داده ها بودند. بوک، سيران فربکانفر از  430آماری این پژوه  وامو 

  ی ات و تعامو مجازاطتع  تيفيگ ارد، با ک ی م ريتاث ی مثبت بر تعامو مشتر ی ها یژگیاز و کیدهد که هر   ینشان م جیقرار گرفتند. نتا ويتحل

  ن یآنت  طيدر مح  یتيدهد که وکاف جنس  یمنشان    جینتا  نیبرند دارد. ا  یبر وفادار  یمثبت   ريتاث  زين  یرا دارد. مشارکت مشتر  ريتاث  نیتر  یقو

 است.  رييقابو تغ ريزن و مرد غ یاعضا نيدر ب  یمشارکت مشتر یبر رو نیجوامع برند آنت یژگیچهار و ی همه  ريتاث رایز ابد، ی یکاه  م

  از  انجام دادند. هدف  "و وفاداری توليد تبليغات کتمی بر  عاطفی  مثبت تجربيات تأثير"وان ( تحقيقی با عن2018و همکاران ) 52سرا کانتالوپس

 وفاداری  بر  برند  وهرت  و  مشتری  رضایت  با  همراه  متغير  دو  هر تأثير و  تبليغات کتمی  توليد  در  مثبت  عاطفی نق  تجربيات  بررسی  مقاله  این

 نمونه. ای استفاده ود یک هتو زنجيره مشتریان در بين آنتین  اساس از یک نظرسنجینوازی بود. بر این  مهمان  خدمات چارچوب  در  مشتری

  که   داد  نشان  نتایج  .ود  آزمای   جز ی  حداقو  مربعات  تکنيک  از  استفاده  با  مدل  این.  بود  انگليس  و  آلمان  از  مشتری  878  وامو  مطالعه  مورد

 .دارد مثبت تأثير ورکت وهرت تبليغات کتمی و رضایت، بر مثبت عاطفی تجربيات

به نق  ميانجی »رضایت  بررسی رابطۀ بين کيفيت خدمات الکترونيک و وفاداری الکترونيک باتوجه"( در پژوهشی تحت عنوان 2018)53جوليا -

توصيهادراکالکترونيک«، »ارزش   »تبليغات  و  الکترونيکی«وده«    از   زمال  هایداده  گردآوری  برای  و   فی استتوصي  نوع  از  پژوه است.    "ای 

  وده  استفاده  ترکيبی پایایی روش از پایایی تعيين برای  و  وده استخراج واریانس ميانگين از  استفاده  پرسشنامه روایی سنج   برای و  پرسشنامه

سشنامه  های الزم از پرآوری دادهبرای جمع ،   دردسترس   گيرینمونه روش به آماری  نمونۀ  اعضای  انتخاب و  نظری مبانی کامو   مرور از  بعد. است

از روش  آوریپرسشنامه تهيه و توزیع ود و سپس اطتعات جمع384بودن جامعه تعداد  معلوماستفاده وده است که بنابر نا ودند و بااستفاده 

 سنج  ودند.   plsافزار ممعادالت ساختاری و نر

نشان می  بهنتایج  الکترونيکی  وفاداری  دهد که کيفيت خدمات  بر  غيرمستقي   و  غيرمستقي  آنطورمستقي   تأثير  و  تأثيرگ ار است   مشتریان 

مشتریان وناخته وده    براین، رضایت الکترونيکی مهمترین عامو در ایجاد وفاداری در بين( است؛ افزون269/0( بيشتر از تأثير مستقي  )633/0)

  است.

 تبیین مدل مفهومی

  محيط   و  اتاق  فضای  طراحی  عمومی،   فضای  طراحی  بودن،   اجتماعی  دسته  چهار  به  هتو  جو  (2019)  کاندامپولی  و  چوی  تحقي   به  توجه  با

  فضای  طراحی و مشتریان  برای ارزومند  و  احترام با توام برخورد  فضای  به بودن  اجتماعی محققان این نظر طب . وود می تقسي  پيرامونی هتو

  محيط   و  وود  می  مربوط   اتاق  ج اب  های  ویژگی  و  نظافت  به  اتاق  فضای  طراحی  همچنين.  دارد  اواره  هتو  معماری  و  کلی  ساختار  به  عمومی

این پژوهشگران در تحقي  خود بيان می کنند که هرچه فضای هتو بهبود    .دارد اواره هتو فضای  بر  حاک  عطر و  موسيقی نورپردازی، به هتو

دی بر مشارکت مشتری تاثير گ ار است.  یابد، رضایت مندی مشتریان هتو نيز افزای  می یابد. محققان در ادامه بيان می دارند که رضایت من

به توصيه نقاط ضعف و قابو بهبود می نمایند اما در مقابو رضایتمندی    به این معنا که هر چه رضایت مشتریان افزای  یابد به ميزان کمتری اقدام 

س از این پژوه  می باود، روابط یاد وده در  مشتریان باعک افزای  تبليغات کتمی می گردد. از این رو با توجه به اینکه تحقي  حاضر به اقتبا

 بين مشتریان هتو مجلو درویشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

1. Islam 

52 Serra-Cantallops 

53 .Joleya 
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 (2019مفهومی تحقي  )برگرفته از چوی و کاندامپولی،   مدل

 فرضیه های تحقیق 

 .ددار  مشهد درویشی هتو بين مشتریان در  رضایت مشتری بر معناداری  تاثير فرضيه اول: فضای اجتماعی

 . دارد مشهد درویشی هتو مشتریان بين در  مشتری  رضایت فرضيه دوم: طراحی فضای عمومی تاثير معناداری بر 

 مشتریان هتو درویشی مشهد دارد.  فرضيه سوم: طراحی فضای اتاق تاثير معناداری بر رضایت مشتری در بين

 . دارد مشهد درویشی هتو مشتریان بين در  مشتری رضایت  بر  معناداری فرضيه چهارم: محيط پيرامونی هتو تاثير

 . دارد  مشهد هتو درویشی مشتریان بين دربر تبليغات وفاهی مشتریان  معناداری تاثير مشتری فرضيه پنج : رضایت

 دارد. مشهد هتو درویشی مشتریان بين مشتری تاثير معناداری بر تمایو به پيشنهاد نقاط قابو بهبود در  فرضيه وش : رضایت

 روش تحقیق 

قابو آزمون است. از نظر روش:   گریقابو استفاده است ودرجوامع د  يدر جامعه تحق  يتحق جیچون نتا ی از نظر هدف کاربرد   يتحق نیروش ا
  ی م  دهيسنج  رهايمتغ  نيچون روابط ب  ، یووند.از نظر سنج : همبستگ  یم  و يتحل  ی در وضع موجود و بدون دستکار  رهايمتغ  ،چون یفيتوص

 نيچون روابط ب  ، یداده ها، معادالت ساختار ويحل. روش ت یريگ ی(، چون از جامعه نمونه میشیماي)پیدانياطتعات: م یرجمع آو یوود.از نظر

جامعه    نیدر ا  یوجود دارد واز مدل مفهوم  یچون مدل مفهوم  یدیيتا  ، یعامل  ويوود. و روش تحل  یم  یبررس  یوبکه ارتباط  کیدر    رهايمتغ

 . وود  یآزمون م

 نمونه گیری  حج، نمونه روشجامعه آماری  

  آماری،  جامعه  بودن  نامعلوم  به  توجه  با.  است  نامشخ   آنها  تعداد  که  باود  می  مشهد  درویشی  مجلو  هتو  مشتریان  پژوه   این  آماری  جامعه
  در   ی گير  نمونه  روش   همچنين.  باود  می  مشتریان  از   نفر  384  وامو   درصد،   5  خطای   سطح   در   کوکران   فرمول  حسب   بر   آماری  نمونه  حج 

 .باود می دسترس  در غيراحتمالی حاضر تحقي 
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 ابزار گردآوری داده ها :روش  و 

 ( بوده است. 2019 کاندامپولی،  و  روش کتابخانه ای و ميدانی است و ابزار پرسشنامه استاندارد )چوی

 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :     

 : باود می  زیر های روش به تحقي  این در اطتعات و  ها داده تحليو و تجزیه روش

  ی و رس  نموداری استفاده خواهد ود.آمار فراوانی توزیع جداول تنظي  و مرکزی های مشخصه برآورد جهت توصيفی آمار از. 1

اسمرینف،جهت بررسی نرمال بودن و یا نبودن داده ها بهره گيری  -طری  روش آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی و از آزمون کولوموگروف از. 2

 مناسب انتخاب و به مرحله اجرا در می آید. می وود و بررسی بين نتایج آزمون از روش همبستگی 

افزار  SEMاز روش مدل یابی معادالت ساختاری ) ها داده تحليو و تجزیه بررسی فرضيه ها  جهت حاضر تحقي  در استفاده     lisrel( و نرم 

 خواهد ود.  

 آزمو  فرضیات تحقیق 

 پردازی . می  Lisrel  با استفاده از نرم افزار ی آزمون فرضيات تحقيدر این قسمت به بررس
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد 1شکل

 

 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری   -2شکل

 مستقی، و ضرایب معناداری فرضیات مدل  رابطۀ نتایج  1 جدول

 نتیجه آزمو   معناداری ضریب مسیر  نشا  مسیر 

 قبول  SO --- CS 0.12 2.55 رضایت مشتری  ---اعیفضای اجتم

 قبول  PSD --- CS 0.19 4.44 رضایت مشتری  ---طراحی فضای عموی 

 قبول  RSD --- CS 0.30 5.74 رضایت مشتری  ---طراحی فضای اتاق 

 رد SAH --- CS 0.01 0.23 رضایت مشتری  ---محیط پیرامونی هتل 

 قبول  CS --- WM 0.16 3.25 رضایت مشتری  ---رضایت مشتری 

 قبول  CS ---TSP 0.33 6.58 تمایل به پیشنهاد نقاط قابل بهبود   ---رضایت مشتری 
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 بحث وتفسیر ومقایسه براساس نتایج تحقیق 

مشهد صورت گرفته است   درویشی مجلو هتو در رضایت ميانجی نق  با مشتری مشارکت بر هتو فضای تاثير بررسیاین مطالعه با هدف اصلی 

این هدف و  فو ب از نرمرای نيو به  های ميانگين، انحراف معيار، مينيم ، ماکسيم  افزار اس پی اس اس واخ رضيه طراحی و با استفاده 

ها، تحليو عاملی تایيدی و مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار ليزرل بکار  استنباطی جهت بررسی فرضيهمحاسبه گردید و در سطح 

صيفی  است. آمار توهای انجام گرفته در ارتباط با آن در فصو چهارم به تفصيو اواره ودهاست که تمامی جداول و نمودارها و تحليوبرده وده 

درصد زن   46.9درصد مرد و  53.1دهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسيت،  دهد از ميان پاسخنامه نشان میپرس  384استخراج وده از بين 

اند.  از لحاظ سطح تحصيتت،  سال به باال بوده 41درصد   14سال و   40تا  31درصد بين  78سال،   30رصد کمتر از د 8اظ سن،  اند. از لحبوده

این درصد فوق ليسانس و باالتر بوده  8درصد ليسانس،    52ل ،  درصد فوق دیپ  19درصد دیپل ،    21 اند.  نتایج حاصله از فرضيات پژوه  در 

فضای اجتماعی و  ان کرد:  ضریب مسير ميان ها را چنين عنوتوان به صورت ختصه نيز آنقرار خواهد گرفت که میفصو مورد بحک و بررسی 

بدست آمده است. با   1.96داری یعنی و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنی 2.55برای این رابطه بدست آمده است. آماره تی  0.12رضایت مشتری 

وود. همچنين مقدار  دارد. ل ا فرضيۀ اول این تحقي  تأیيد می گرفت فضای اجتماعی بر رضایت مشتری تاثير تيجه توان نتوجه به موارد باال می

و مقدار آن باالتر از آستانۀ   4.44 است. از آنجا که مقدار تی برای این ضریب،   0.19 مشتری عمومی و رضایت  فضای طراحی ضریب مسير ميان 

عمومی   ایفض طراحی باود. به عبارت دیگر دار میتوان نتيجه گرفت که ضریب بدست آمده معنااست، می  بدست آمده 96/1اری یعنی دمعنی

است.    0.30  مشتری   اتاق و رضایت  فضای  طراحیوود. ضریب مسير رابطۀ بين  تاثير دارد. ل ا فرضيۀ دوم تحقي  تأیيد می  مشتری  بر رضایت

اتاق بر   فضای  طراحی بدست آمده است. بنابراین  1.96داری یعنی تر از آستانۀ معنیر آن باالاست، و مقدا 5.74آماره تی برای این ضریب نيز 

 0.01  مشتری  و رضایت  هتو  پيرامونی  محيطوود. مقدار ضریب مسير رابطۀ بين  تاثير دارد. ل ا فرضيه سوم تحقي  تأیيد می  مشتری  رضایت

 نیپيرامو  محيط بدست آمده است. به عبارت دیگر    1.96داری یعنی  تر از آستانۀ معنیایينو مقدار آن پ  0.23است. آماره تی برای این ضریب نيز  

 و بهبود تبليغات  مشتری   رضایت وود. مقدار ضریب مسير رابطۀ بين  تاثير ندارد. ل ا فرضيه چهارم تحقي  تأیيد نمی  مشتری   بر رضایت   هتو

بدست آمده است. به عبارت   1.96داری یعنی  و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنی  3.25است. آماره تی برای این ضریب نيز    0.16  مشتریان   وفاهی

 رضایتوود. ضریب مسير رابطۀ بين  تاثير دارد. ل ا فرضيه پنج  تحقي  نيز تأیيد می  مشتریان  وفاهی  بر بهبود تبليغات  مشتری  رضایتگر  دی

 1.96داری یعنی و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنی 6.58ضریب نيز ه تی برای این است. آمار 0.33 بهبود قابو نقاط پيشنهاد به و تمایو مشتری

 وود تاثير دارد. ل ا فرضيه وش  تحقي  نيز تأیيد می بهبود قابو نقاط  پيشنهاد به بر تمایو مشتری رضایت بدست آمده است. به عبارت دیگر 

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش 

مشهد، به مدیران هتو   درویشی هتو مشتریانبين  در  رضایت مشتری  بر ثير مثبت فضای اجتماعیبر تأیيد تأی اول مبنی ضمن تأیيد فرضيه -

  و   احترام  با  توام   برخورد  فضای   به  اجتماعی  درویشی مشهد پيشنهاد می وود به عامو فضای اجتماعی هتو توجه زیادی داوته باوند. فضای 

به مدیران     کنند، می  رفتار   مشتری  با   مودبانه  رفتار  یک  با   هتو  کارمندان   که   دارد   اواره   این   به  یماعاجت فضای.  دارد اواره  مشتریان   برای   ارزومند

  احساس   مشتری   وده  باعک  هتو   این امر باعک می وود که کارمندان  دهند؛  ارا ه   نياز  صورت   در  فوری   هتو درویشی پيشنهاد می وود که خدمات

  در   مناسب  خدمات  ارا ه  جهت  نيز  کارکنان  تعداد  و  کنند  می  رفتار  ای  حرفه  وکلی  به  دهند،   می  ارزش  احساس  هتو  مشتریان  به  کنند،   ارزش

 اندازه خواهد بود.  به هتو

مشهد   درویشی هتو  مشتریان بين در  مشتری  رضایت  ی دوم دال بر تأیيد تأثير مثبت و معنادار طراحی فضای عمومی بر در پی تأیيد فرضيه -

  بندی   طبقه   فضایی  غير   و   فضایی  عناصر   دسته   دو  به  را   آن  توان   می  و   دارد   اواره   هتو   معماری   و   کلی ساختار  به  می عمو  فضای   ،اواره دارد. طراحی

 نيز غيرفضایی عناصر گيرد؛  می بر در  را داخلی  های طرم و ها فرووگاه تجاری،  نامهای و محصول وامو فيزیکی اجزای   انواع فضایی،  عناصر. کرد

  به  دسترسی  امکان باید  هتو چيدمان همچنين عمومی فضای  طراحی است. در صدا  سطح و  روونایی رطوبت، ا،مد  مانند ناملموس  عوامو وامو
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باود در نتيجه به مدیران هتو درویشی پيشنهاد می وود که این موارد رو مورد بررسی قرار   داوته  راحتی  به خواهند   می مشتریان  که  را جایی

 ت مشتریان وود.دهند. که می تواند منجر به افزای  رضای

تواند این پيشنهاد کند میرا تأیيد می مشهد درویشی هتو مشتریان بين در  مشتری  بر رضایت  اتاق  فضای  ی سوم که اثر طراحیتأیيد فرضيه -

برای حرکت   طراحی فضای اتاق، به نظافت و ویژگی های ج اب اتاق مربوط می وود. به این معنا که اتاق فضای مناسبرا در پی داوته باود که 

در نتيجه به مدیران    باود برخوردار ج ابی های  ویژگی از  و  تميز آماده گردد و نيز حمام  درستی به  و  تميز مهمان و جابجایی داوته باود، اتاق 

 هتو درویشی پيشنهاد می وود  که این موارد رو بررسی کرده ومنجر به افزای  رضایت مشتریان ووند.

  بين  در بهبود قابو نقاط پيشنهاد به تمایو بر معناداری و معکوس تاثير مشتری رضایتی پنج  که بال تأیيد فرضيهپيشنهاد این پژوه  به دن -

  کليدی  عوامو از  رضایتمند مشتریان  و است   هتلداری صنعت در  اساسی  اهداف  از  یکی مشتری رضایتمندی  مشهد دارد.  درویشی هتو مشتریان

  سنج    از  هدف.  دهند  افزای   پي   از  بي   را  مشتریان  رضایتمندی  سطح  تا  هستند  تتش  در  ها  وته  بنابراین  ميروند؛   ومار  به  موفقيت

 مدنظر  مشتریان  با   بلندمدت  روابط  که   نحوی  به   آن  فعاليتهای  اداره  منظور  به  هتو   عملکرد  از  بازخوردی   آوردن  دست   به   مشتری  رضایتمندی

  دالیو  تا  گردد سعی و  وود   سنجيده مداوم  طور  به رضایتمندی  سطح  باید  باود، داوته  رضایتمند کامتً مشتریانی  بخواهد هتو  اگر . است باود،

  را   خود   خرید   زیاد  احتمال   به  ووند،   مند   رضایت   خاصی  خدمات  وسيله   به  مشتریان  اگر   مثال   برای  وود.  سنجيده  مشتریان  احتمالی  نارضایتی

  به   دهان  تبليغات  در  نتيجه  در   که   کنند  می  صحبت  خود  تجارب  درباره  ان گردی   با  احتماالً  همچنين  مند،   رضایت  مشتریان.  کرد  خواهند  تکرار

  به  دهان تبليغات در  و  کنند  می  قطع هتو با  را خود ارتباط  احتماالً ناراضی، مشتریان  مقابو در . ووند می درگير   مثبت( کتمی -وفاهی) دهان

 تأثير تحت  را هتو  یک سودآوری و  بقا مستقيماً  دهان،  به دهان  تبليغات و  خرید تکرار قبيو از رفتارهایی عتوه به. ووند می درگير   منفی دهان

 . دهد می قرار

  هتو   مشتریان  بين  در  مشتریان  وفاهی  تبليغات  بر  ی وش  تاثير مثبت ومعنادار رضایت مشتریپيشنهاد این پژوه  به دنبال تأیيد فرضيه  -

  که   است   حالی  در   این  و  گردد   خریدها  افزای   موجب  تواند می  خشنود   نریامشت  سوی   از   مثبت  تفسيرهای   و   مشهد دارد. توضيحات   درویشی

در نتيجه به مدیران هتو درویشی  پيشنهاد می   گردد  خریدها  کاه   به  منجر  تواندمی  ناخشنود   مشتریان  سوی  از  منفی  تفاسير  و  توضيحات

  در   که  چيزهایی  به  افراد  درصد   چهارده  تنها  چون  است  بازاریابی  ایهتکنيک  سایر   از  معتبرتر  دهانبهدهان  ارتباطات  طری   از  وود که بازاریابی

  که  خود همکاران یا دوستان خانواده، به افراد از  درصد  نود که،  این ترجالب. کنندمی اعتماد  ونوند، می یا خوانندمی بينند، می  بازرگانی هایآگهی

  است   وده بيان ندارد. همچنين وجود  آنان  برای  تا يد این  در  منافعی که  دانند یم ها آن چون  دارند  اعتماد  کنند،می تا يد  را  خدمتی یا  محصول

باود. می خدمات و کاالها انتخاب در هاروش  قدرتمندترین و مؤثرترین از یکی عنوان به همساالن و دوستان خانواده،  ميان در وفاهی تبليغات که

 تبليغات.  گ اردمی  اثر   نيز  هاآن  وفاداری  روی   دهد، می  قرار   تأثير  تحت  را   کتور   محصوالت  وده  درک  ارزش  تنها  نه  دهانبهدهان  تبليغات

 است.   مؤثر کنندگان مصرف  توسط محصول یا برند یک خرید   قصد بر منفی و مثبت دهانبهدهان
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شده   رفته یپذ یهاشرکت  یاقالم تعهد تیفی ک و  ی حسابرس تیفیبا ک ی حسابرس تهیکم یهایژگ یو   یاثر بخش نیرابطه ببررسی 

 در بورس اوراق بهادار تهران 

 

 2عطا تکهو  1گنجی وطنمحمد 

 ان ، موسسه آموزش عالی ومس گنبد، گنبد، ایر  MBA. دانشجوی کاروناسی ارود مدیریت  1

 ایران  گنبد، ،گنبد ومس عالی آموزش موسسه ،   . مدرس و هيئت علمی گروه مدیریت 2

 

 چکيده 

اقتم   تيفيو ک   ی حسابرس تيفيبا ک  ی حسابرس تهيکم یهای ژگیو  ی اثر بخش نيرابطه ب حاضر بررسی  پژوه هدف 

  از  پيمایشی  توصيفی،  تفادهاس مورد تحقي  روشبود.  وده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپ   یهاورکت یتعهد 
.  بهادار تهران بودهای پ یرفته وده در بورس اوراق ورکت وامو حاضر تحقي نمونه آماری . باود می  همبستگی  نوع

برداری ای و في به دو روش کتابخانه  تحقي   هایداده   ح ف سيستماتيک بود.  حاضر  پژوه   گيرینمونه  روش  و

 چنين ه  نرم افزارهای ره آوزرد نوین و بانک جامع اطتعات سازمان بورس است.  استفاده مورد ابزار و وده گردآوری
نتایج نشان داد  .است وده  استفاده Eviews افزار نرم از استفاده با پانو دیتا  آزمون از هاداده تحليو  و تجزیه جهت

وده    رفتهیپ   یهاورکت  ی د اقتم تعه  تيفيو ک    ی حسابرس  تيفيبا ک  ی حسابرس  تهي کم  یهای ژگ یو   یاثر بخش  نيب   که

 رابطه معناداری وجود دارد.   در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 کلمات کليدی

حسابرسی  کميته  های    ت يفيک   ،ویژگی 

  یاقتم تعهد  تيفيک ،   ی حسابرس

 

 

 مقدمه 

هایی که  اند، و اهميت کمکهای سهامی داوتهتا کنون، نق  مهمی در راهبری ورکت ۱۹۴۰های حسابرسی، از هنگام وکو یافتن خود در اوایو دهه  کميته

های سهامی عام، های حسابرسی را محافظان سازمانی می دانند که؛ برای صادقانه بودن وضعيت مالی ورکتکميتههای اخير مشهود تر است. اند، در سالکرده

ه برای صادر کنندگان اوراق بهادار، یعنی بازار های سهام، مقرراتی را وضع  های دولتی این قدرت را دارند ک کنند. از دیدگاه قانون، سازماناطمينان بخشی می
گيری آنها، مشارکتی مؤثر داوته است. هر چند،  های سهامی عام، از آغاز وکوحسابرسی ورکت ون اوراق بهادار، در تأسيس و نظارت بر کميتهکنند و کميسي

حسابرسی  های، در وکو گرفتن جز يات مقرراتی که کميسيون اوراق بهادار اجبار کرده بود، و کميته54بازارهای سهام، خود به عنوان مؤسساتی خود کنترلی 
که حاصو تتش   بهترین اقدامات ای از  اند، با این حال، صرفنظر از آن الزامات قانونی و مقرراتی، مجموعهکردند، نق  مؤثری داوتهنيز باید از آنها پيروی می 

 (. 2010، 55ربخ  بودند )لون هایی، نظير حقوق، سرمایه گ اری و حسابرسی بودند نيز بسيار اثمشترک رهبران حرفه 

اند. به  های حسابرسی داوتههای حمایتی طوالنی از نياز به نق  پر اهميت کميتهامریکا نيز فعاليتحرفه حسابداری عمومی از طری  انجمن حسابداران خبره 
قبلی به ویژه آن ورکتدليو ودت تأکيدهای اعمال وده بر راهبری ورکت کههای سهامی در هزاره  گ اری وده است،  توسط عموم در آنها سرمایه  هایی 

ها اند و نفوذ تأثير آنها در سازمانای یافته و توجهات بيشتری را به خود جلب نموده های غير انتفاعی وضعيت ویژهزمانهای حسابرسی در بسياری از ساکميته

 (.2011، 56با این روند مطاب  بوده است )چاهين

 بيان مساله

دهد. از این رو اعضای اجرایی سهامداران، بهبود می  هایمندیخوب، قابليت حسابداری مرتبط بين اعضای ورکت را برای حمایت از عتقهیک حاکميت ورکتی 

ا.  هها و گزارش دهی مالی ورکتدهند مانند: فرایند کنترل درونی ورکتها وکالت می هيئت مدیره، به اعضای کميته حسابرسی به منظور واگ اری مسئوليت
ود عملکرد ورکتی است. ختصه اینکه کميته حسابرسی باید به اعضای اجرایی همه این کارها به منظور نظارت بر مدیران باالرتبه و کنترل سيست  برای بهب 

عموم افراد را به تحقي   های مالی ودیدی هستي  که (. اخيراً در دنيا واهد بحران2003کند )داویدسون، هيئت مدیره در اثربخشی نظارت بر مدیریت کمک 
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Self-_Regulatory&action=edit&redlink=1
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های کنند تا کارآمدی سيست ها، مقررات جدیدی را برای بهبود اعضای هيئت مدیره اعمال می  دولت درباره سيست  حاکميت ورکتی وادار ساخته است. متعاقباً

نم2003حاکميت را بهبود دهند. براساس تحقي  )رضایی،   بسياری از اعضای هيئت مدیره در  ی (، حاکميت ورکت، آن طوری که باید و واید، عمو  کند. 

در سيست  مدیریتی، دچار وکست ودند. در این بستر، اعضای اجرایی از هيئت مدیره، نق  مهمی را در کنترل بکارگيری حاکميت ورکتی برای کار کردن 
(، به کمک حاکميت ورکتی، کميته حسابرسی  1999کنند تا کارآمدی حاکميت ورکت را بهبود دهند. براساس تحقي  )کميته حسابرسی، مدیریت بازی می 

(.  2003های حسابرسی برون سازمانی است )رضایی، ختار کنترل درون سازمانی، ضوابط حسابرسی درون سازمانی و فعاليت های مالی، سامسئول فرایند گزارش

وود. های محلی می های خارجی و ورکت ست که مربوط به گروههای اجرایی در بازار ایران موجود ادرصد از ورکت 10کميته حسابرسی در حال حاضر در  
% از این کميته در کنترل  18دهد که ها نشان می ی کارآمدی هيئت مدیره و کميته حسابرسی به عنوان مکانيس  حاکميت ورکتی در ورکتعتوه بر این ارزیاب 

های خارجی برای کاه  هزینه  حسابرسی درون سازمان و ارزیابی استقتل حسابرسی های مقررات درون سازمانی کاراست. این کارایی برای حمایت از فعاليت
از سال  رکتو بورس  مختلف  در ورکتهای  را  مهمی  کميته حسابرسی، بحک  تأسيس  کنترل    2008هاست.  در  مهمی  نق   موضوع  این  کرده است.  ایجاد 

ن سازمانی دارد. بنابراین کمک این تحقي  در قوی سازی حاکميت ورکتی همه  های بروکارآمدی حسابرسی درون سازمانی و ارزیابی استقتل حسابرسی 

ها و اثروان در حاکميت  ، بازارها را به سمت یافتن نق  این کميته2008هاست. قوانين مربوط به تأسيس کميته حسابرسی در ورکتهای بورس در سال  ورکت
ست. همه این ع بر قوی سازی کنترل درون سازمانی با مبارزه بر عليه پولشویی و جرا   مالی اورکتی سوق داده است. بر این اساس، تمرکز اصلی این موضو

 ها برای اطمينان از کارآمدی و اثربخشی است. ها و رویهکارها به منظور کنترل درونی مقررات، سياست

و آینده نشان می دهد. خطای اندازه گيری اقتم تعهدی می تواند  ( ميزان تطاب  اقتم تعهدی را با جریان های نقدی گ وته، حال 2002مدل دچو و دیچو )

 . توانایی اقتم تعهدی را در پي  بينی جریان های نقدی عملياتی آتی و یا بالعکس جریان های نقدی عملياتی گ وته و حال تحریف نماید  به صورت بالقوه

را های برون سازمانی کند و در نهایت ه  عملکرد و استقتل حسابرسی نی رسيدگی می های حسابرسی درون سازمادر حال حاضر کميته حسابرسی، به فعاليت  

می  کند. کميته حسابرسی باید به اعضای اجرایی هيئت مدیره در تکميو نظارت همکاری کند. برمبنای اساس نامه راهبردها را برای تأسيس کميته  ارزیابی 
های يو اثر ویژگی زد )اندازه، استقتل، تعداد جلسات و اعضای خبره مالی(. کمک این تحقي  در تحلساهای خاص، نظام مند می حسابرسی براساس مشخصه 

های که کيفيت حسابرسی باالیی دارند. در این تحقي  از تأثير اعضای اجرایی خارجی بر عملکرد ورکت استفاده ود تا اثربخشی کميته حسابرسی در ورکت
های بحران زده پرداخته هدی ده و ورکتهای اقتم تعحال در این تحقي  فراتر از مقایسه، اقتم تعهدی پ یری در ورکت کميته حسابرسی بررسی وود. با این

ها بررسی ود. عتوه بر این، در ارزیابی  های کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی و مدیریت اقتم تعهدی  در این ورکتوده است. در واقع رابطه بين ویژگی 

گرفته ود. این موضوع از نظر تمرکز بر ارزیابی اثربخشی   ها در قبال موفقيت ورکت در نظر کميته حسابرسی، نق ، هدف و مسئوليت پ یری آن  اثربخشی 

 کميته وکيفيت حسابرسی برای جلوگيری از بحران مالی، ضروری است. 

ها اصتم ود. کميته حسابرسی فعال، اثر چشمگيری بر عملکرد مالی در ورکت 2010پ یرفته ود و در سال  2008تصمي  گيری کميته حسابرسی در سال 

ها، اثر منفی و چشمگيری بر تعداد جلسات کميته حسابرسی دارد. بنابراین سوال  ( نشان داد که بحران مالی ورکت 2014. نتایج تحقي  سالوم )ها داردورکت
يته حسابرسی با کيفيت حسابرسی و کيفيت اقتم تعهدی ورکت های پ یرفته وده در اصلی پژوه  حاضر این است که آیا بين اثر بخشی ویژگی های کم

 بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ 

 ضرورت و اهمیت تحقیق 

بود فرآیند گزاروگری مالی و  جا که ایجاد و بکارگيری کميته حسابرسی در کشورهای توسعه یافته در پيشگيری از وقوع اعمال ختف قانون و اختق، بهاز آن

گزارش اطتعات و  اتکارا ه  قابو  مالی وفاف و  می های  انتظار  است،  بوده  موثر  اعتماد  ا  بر  نيز،  ایران  اقتصادی در  در واحدهای  کميته حسابرسی  رود وجود 

کليدی در پرکردن خت اعتباردهی ایفا خواهد کرد.  گ اران جهت سرمایه گ اری در واحدهای اقتصادی تاثيرگ ار باود. کميته حسابرسی اثربخ  نق سرمایه
تواند اثربخ  عمو کند، باید مستقو از احد اقتصادی باود. همچنين اعضای کميته حسابرسی باید از دان  و تخص  حسابداری کميته حسابرسی برای اینکه ب

 (.2010، 57و مالی الزم برخوردار باوند )استوارت

ی در بهبود فرآیند عملياتی و گزاروگری مالی گردد، اما در ایران به نق  و جایگاه کميته حسابرسميتدی برمی  1940به سال  با اینکه سابقه کميته حسابرسی 

های کميته حسابرسی و ضرورت تشکيو آن در ایران  واحدهای اقتصادی توجه الزم نشده و این مشکو، عاملی جهت معرفی و وناخت هر چه بيشتر ویژگی 

 است.

پي همچنين ا که  برای بينی بعضی از رویدادها قبو از اتخاذ تصمي  ضروری است، ارزیز آنجایی  ابی کيفيت اقتم تعهدی حسابداری بر حسب توانایی آن 

ن واخ  بينی، ناوی از تاکيد بر خصوصيت مربوط بودن به عنواباود. پيدای  روش اقتم تعهدی مندی در پي  نظر مناسب می بينی رویدادهای مختلف بهپي 

 بينی رویدادهای اقتصادی یاری دهد. کنندگان را در پي نحوی تهيه وود که استفادهاوليه در گزاروگری مالی است و به معنای آن است که اطتعات مالی به 

د، یافتن راهی که بتوان با استفاده گ اربا توجه به تاثيرات بااهميت و نامطلوبی که کيفيت اقتم تعهدی و در نهایت وروکستگی بر تمامی ذینفعان ورکت می

گ اری مناسب جلوگيری کرد،  های سرمایههدر رفتن منابع و فرصتمطلع و به این ترتيب با اخ  تصمي  مناسب از به موقع از وقوع بحران مالی ورکتاز آن به
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  ت يفيو ک  ی حسابرس تيفيبا ک  ی حسابرس تهيکم یها ی ژگ یو ی خشاثر ب نيرابطه ب(. بنابراین پژوه  حاضر به بررسی 2011، 58بسيار مفيد خواهد بود )چاهين

 پردازد.می  وده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپ   یورکت ها یاقتم تعهد 

 پیشینه 

 پیشینه تحقیقات داخلی

 95های ند. در این پژوه  دادهکرا بررسی می  کيفيت اقتم تعدیارتباط تخص  مالی اعضای کميته حسابرسی با ( در تحقيقی به بررسی 1395جامعی ) - 

اند. وواهد نشان ها با استفاده از تحليو ضرایب رگرسيون، آزمون ودهآوری ود و فرضيهوده در بورس تهران که کميته حسابرسی دارند، جمعورکت پ یرفته

در کميته حسابرسی  ن گفت وجود اعضایی باتخص  مالی تواان دیگر می مثبت دارد. به بي کيفيت اقتم تعدیدهد، تخص  مالی اعضای کميته حسابرسی با می 

 وود. با دقت بيشتری برآورد می  کيفيت اقتم تعدیگيرد و دهد و اطتعات قابو اتکاتری در اختيار مدیریت قرار می کيفيت گزاروگری مالی را افزای  می 

با توجه به  پرداخت.  گزاروگری مالی   دیریت اقتم تعهدی  بر اقتم تعهدیمه حسابرسی در اثربخشی کميت( در تحقيقی به بررسی 1394نامنی و همکاران ) - 

وقی موضوع( پدیده گسترده ودن دامنه مالکيت عمومی در ورکت ها و واحدهای تجاری به عنوان ذینفع)اع  از آونا و ناآونابه مسا و مالی و جنبه های حق
سرمایه گ اران می دانند. در کنار بحران ها و رسوایی های بزرگ مالی در   مسئوليت پاسخگویی ه حفظ منافع و مدیران ورکت ها بي  از پي  خود را ملزم ب

گيری    کشورهای مختلف امروزه یکی از متحظات و مکانيزم های اصلی در زمينه مدیریت ،کنترل و نظارت بر امور ورکت ها در سطح خرد و کتن ، وکو
نوان ابزار نظارتی هيئت مدیره فرصت بيشتری برای پرداختن به مسا و گزاروگری مالی وکنترل داخلی ه حسابرسی به عحسابرسی است. کميت  کميته های

مچنين  وه  ها نشان می دهند که ایجاد و بکارگيری کميته های حسابرسی در پيشگيری از وقوع اعمال غير قانونی، بهبود فرایند گزاروگری مالی و هژدارد. پ 

ی آن با کيفيت گزاروگری مالی   الی وفاف و قابو اتکاء موثر است. هدف این مقاله بيان ویژگی های کميته حسابرسی و رابطهو گزارش های م  ارا ه اطتعات

 می باود عتوه بر این اثر بخشی کميته های حسابرسی را در چارچوب افزای  کيفيت اطتعات مالی مورد بررسی قرار می دهد. 

بر این اساس  پرداخته است.  بررسی اثر ویژگيهای کميته حسابرسی بر مدیریت اقتم تعهدی  از طری  اقتم واقعی به  ( در تحقيقی 1394فخاری و همکاران ) - 

بوط  مردرصدد است تا به بررسی اثر ویژگی های کميته حسابرسی بر مدیریت اقتم تعهدی  از طری  اقتم واقعی بپردازد.برای این منظور داده های  این پژوه 
به روش مقطعی مورد بررسی وتجزیه وتحليو قرارگرفته است.نتایج پژوه  حاکی از  1392ت پ یرفته وده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ورک  112به 

 مشی  خطمی تواند برای  معنی داری بين ویژگيهای کميته حسابرسی و مدیریت اقتم تعهدی  از طری  اقتم واقعی وجود دارد این یافته ها آن است که رابطه

رش حاکميت  گ اران بورس از جهت تدوین والزام به رعایت منشور کميته حسابرسی مفيد بوده وضرورت بکارگيری اصول حاکميت ورکتی و تهيه داوطلبانه گزا

 . باود ورکتی را به همراه داوته

با توجه به پدیده گسترده ودن دامنه  پرداخت.    مالی يفيت گزاروگری  اثربخشی کميته حسابرسی در بهبود ک ( در تحقيقی به بررسی  1393یوسفی آذر )  - 
)اع  از آونا و ناآونابه مسا و مالی و جنبه های حقوقی موضوع( مدیران ورکت ها بي  از   مالکيت عمومی در ورکت ها و واحدهای تجاری به عنوان ذینفع

ر کنار بحران ها و رسوایی های بزرگ مالی در کشورهای مختلف امروزه  ان می دانند. دسرمایه گ ار پي  خود را ملزم به حفظ منافع و مسئوليت پاسخگویی 

حسابرسی است.  یکی از متحظات و مکانيزم های اصلی در زمينه مدیریت ،کنترل و نظارت بر امور ورکت ها در سطح خرد و کتن ، وکو گيری کميته های
وه  ها نشان می دهند ژرای پرداختن به مسا و گزاروگری مالی وکنترل داخلی دارد. پ فرصت بيشتری ب کميته حسابرسی به عنوان ابزار نظارتی هيئت مدیره

و گزارش های که ایجاد و بکارگيری کميته های حسابرسی در پيشگيری از وقوع اعمال غير قانونی، بهبود فرایند گزاروگری مالی و همچنين ارا ه اطتعات  

مقمالی وفاف و قابو اتکاء موثر ا ی آن با کيفيت گزاروگری مالی می باود عتوه بر این اثر    اله بيان ویژگی های کميته حسابرسی و رابطهست. هدف این 

 بخشی کميته های حسابرسی را در چارچوب افزای  کيفيت اطتعات مالی مورد بررسی قرار می دهد. 

هدف از تحقي  حاضر  پرداخت.  رابطه حاکميت ورکتی و مدیریت اقتم تعهدی   موسسات واسطه گر مالی ( در پژوهشی به بررسی 1391بهشتی لنگرودی ) - 

رابطه برخی از  ه است. در این راستا،  مبررسی رابطه حاکميت ورکتی و مدیریت اقتم تعهدی   در موسسات واسطه گر مالی مانند بانک ها و ورکت های بي
بانک   9ورکت بيمه و  20موسسه واسطه گر مالی )وامو   29ت ورکتی با امکان بروز مدیریت اقتم تعهدی   بر اساس واخ  آلتمن در يی حاکممولفه ها

لفه های حاکميت ورکتی  مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقي  مو 1389تا  1387پ یرفته وده در ورکت بورس اوراق بهادار تهران( طی سال های 

ران نهادی و همچنين درصد ميزان مالکيت دولتی به عنوان ا نسبت اعضای موبف هيئت مدیره، وجود کميته های ریسک و حسابرسی و حضور سهامد  وام و
ازه  سسات اند موربوط به این ، که از طری  واخ  آلتمن و بر اساس نسبت های مالی م ی متغيرهای مستقو و مدیریت اقتم تعهدی   در موسسات مورد بررس

در پایان هر دوره گيری وده به عنوان متغير وابسته معرفی وده اند. همچنين از ميزان اقتم تعهدی  ویژه و دارایی های موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی 
ون چند متغيره به کار گرفته وده  ی رگرسيون ساده و رگرسيمالی، به عنوان متغيرهای کنترلی در الگوی تحقي  استفاده و برای آزمون فرضيه ها نيز الگوی ها

ا مدیریت اند. یافته های تحقيقات نشان ميدهد که در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی، ارتباط معناداری بين نسبت اعضای غير موبف هيئت مدیره ب

ن حضور سهامداران نهادی با امکان بروز مدیریت ریسک و حسابرسی و همچنياقتم تعهدی   وجود نداوته است. ليکن ارتباط وارونه بين وجود کميته های  
کان بروز مدیریت م همچنين بر اساس یافته های تحقي ، ارتباط مستقي  بين درصد مالکيت دولتی در موسسات مورد بررسی و ا .اقتم تعهدی   تایيد وده است

 .د وده استپژوه  در این باره تایي اقتم تعهدی   با توجه به تعریف عملياتی انجام وده در 
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در اقتصاد جهانی وده، حسابرسی به عنوان ابزاری  پرداخت.   حسابرسی در آنکميته بحران مالی و نق  حسابداری و ( در تحقيقی به بررسی 1391متوسو ) - 

ورکت عمو می کند در سال نق  نظارتی ذینفعان در برای مدیریت صحيح منابع اقتصادی عمو می کند. به عتوه، از آنجایی که حاکميت ورکتی به عنوان 

آکادميک به خاطر رسوایی های حسابداری و وروکستگی ورکت ها مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد، هدف اصلی   های اخير در عمو و در تحقيقات
تلف حاکميت ورکتی مثو هيئت مدیره،  بط متقابو بين عوامو مخاین مقاله بررسی تئوریک نق  حسابرسی در حاکميت ورکتی است. در ادامه، این مقاله روا

می توان اذعان       و نق  آنها را در بحران مالی بيان می کند. در نهایت،   کميته حسابرسی و حسابرس داخلی و مستقو، و فرآیند حسابرسی داخلی بررسی 

 .نمایند  وقوع بحران مالی عمو می نمود که حسابرسی و حاکميت ورکتی به عنوان دو عامو جلوگيری کننده از 

 تحقيقات انجام گرفته در خارج کشور 

  مورد   تحقي   روشها پرداخته بود.   ورکت  یاقتم تعهد   تيفيک های کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی و  ( به بررسی رابطه بين ویژگی 2016زاگرنی )  - 
 گيرینمونه روش و. های پ یرفته وده در بورس اوراق بهادار بودورکت وامو حاضر تحقي  آماری نمونه. باودمی  همبستگی   نوع از پيمایشی  توصيفی، استفاده

 چنين ه  اند: اندازه، ترکيب اعضا، تعداد جلسات و افراد خبره مالی است. ح ف سيستماتيک بود. چهار مشخصه از کميته حسابرسی بررسی وده حاضر پژوه 

حسابرسی با   های کميتهبين ویژگی   دهد نتایج نشان می   .است  وده  استفاده   Eviews  افزار  م نر  از  استفاده  با  پانو دیتا   آزمون  از  ها داده تحليو  و  تجزیه  جهت

 های پ یرفته وده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.کيفيت حسابرسی و کيفيت اقتم تعهدی ورکت

رابطه کميته حسابرسی و  2015)  59موسی همدان  -  تهای پ یرفته وده در اردن پرداخت. هدف این  در ورک   یاقتم تعهد   تيفيک ( در تحقيقی به بررسی 

اند:  در ورکتهای پ یرفته وده در اردن بود. چهار مشخصه از کميته حسابرسی بررسی وده  یاقتم تعهد   تيفيک تحقي ، بررسی رابطه  کميته حسابرسی و  
های بحران زده مالی، به صورت منفی و چشمگيری با تعداد  که بانک دهد می اندازه، ترکيب اعضا، تعداد جلسات و افراد خبره مالی است. نتایج این تحقي  نشان 

ترین فاکتورهایی است که به کميته  دهند که تعداد جلسات کميته حسابرسی، یکی از مه جلسات کميته حسابرسی رابطه دارند. از این رو وواهد نشان می 

نق  مهمی در اطمينان از اثربخشی کميته حسابرسی دارد. به بيان دیگر، در کميته   جلسات،کند. تعداد ورکتها کمک می   یاقتم تعهد  تيفيک حسابرسی بر 

 سازد. وود، افراد کميته حسابرسی را در اطمينان از گزارش دهی مالی مطمئن می حسابرسی که جلسات متعدد برگزار می 

ستر خاورميانه: وواهد از نهادهای مالی لبنان پرداخت. هدف این لی در بهای کميته حسابرسی و بحران ما( در تحقيقی به بررسی ویژگی 2014)  60سالوم  - 
اند:  های بحران زده مالی و غير بحران زده است. چهار مشخصه از کميته حسابرسی بررسی ودههای کميته حسابرسی بر بانک تحقي ، وناسایی اثر مشخصه

از برنامه   2001تا  2009های بانک در لبنان  است که بين سال  54ی این تحقي  وامو هامونهاندازه، ترکيب اعضا، تعداد جلسات و افراد خبره مالی است. ن

د. نتایج این تحقي  نشان می های بحران زده و غير بحران زده مالی با توجه به ميزان اقتم تعهدی پ یری مشخ  می مالی برخوردار بودند. بانک- سال دهد  وون
دهند که تعداد جلسات  نفی و چشمگيری با تعداد جلسات کميته حسابرسی رابطه دارند. از این رو وواهد نشان می صورت م  های بحران زده مالی، بهکه بانک

کند. تعداد جلسات، نق  مهمی در  ها کمک می ترین فاکتورهایی است که به کميته حسابرسی در جلوگيری از بحران مالی بانککميته حسابرسی، یکی از مه 

وود، افراد کميته حسابرسی را در اطمينان از  ميته حسابرسی دارد. به بيان دیگر، در کميته حسابرسی که جلسات متعدد برگزار می ربخشی ک اطمينان از اث
 های لبنان اصتم وده است.در بانک   2010پ یرفته وده و در سال  2008سازد. تصمي  گيری درباره کميته حسابرسی در سال گزارش دهی مالی مطمئن می 

وود و نشان  ها ارا ه می ین در این تحقي ، به دنبال حقيقت این موضوع هستي . متعاقباً در این تحقي  ارزش افزوده ای برای حاکميت ورکتی در بانکبنابرا

ب مدیریتی بر اعضای اثر غالهای بعدی، بر وود در تحقي وود که اثر کميته حسابرسی بر عملکرد مالی از اهميت زیادی برخوردار است. پيشنهاد می داده می 

 ، و مالکيت مدیریتی( و استقتل کميته حسابرسی، تمرکز وود که ممکن است بر عملکرد بانک تأثيرگ ار باود. CEOهيئت مدیره )ترکيب اعضا، دوگانگی 

ها با انجام این پژوه  دریافتند ارا ه  ند. آنکميته حسابرسی پرداخت  ( در یک بررسی به مطالعه بين کيفيت گزاروگری مالی و ویژگی 2014پارکر و پيتر ) - 
های دارای کميته حسابرسی متشکو های دارای کميته حسابرسی، با تخص  مالی، کمتر است. به عبارت دیگر در ورکتهای مالی در ورکتنادرست صورت

 ست.های مالی بيشتر ااز اعضای غيرموبف هيئت مدیره دارای تخص  مالی ک ، ارا ه نادرست صورت

( در پژوهشی به بررسی رابطه منفی بين تعدد جلسات کميته حسابرسی با بحران مالی بانک ها پرداخت. نتایج نشان می دهد که تعداد  2010) 61مولن مک 
بحران مالی به  است که  . عتوه بر این یافته ها حاکی از آن(Sig. < 0.05)ها دارد های مالی بانکجلسات کميته حسابرسی رابطه منفی و چشمگيری با بحران

های غير بحران زده مالی، فعال تر از کميته حسابرسی  دهد که کميته حسابرسی در بانکصورت چشمگير با اندازه بانک در ارتباط نيست. این نتایج نشان می 

بانک  می در  نشان  نتایج  است.  بحران زده  مولن،  های  )مک  کميته حسابرس2010دهد  منظ ،  کمک جلسات  به  که  اثربخ(  می ی،  ارمغان  به  را  از شی  آورد و 

 وود.های مالی اطمينان حاصو می پيوستگی فرایند گزارش

( در پژوهشی به بررسی رابطه بين ترکيب اعضای کميته حسابرسی با مدیریت اقتم تعهدی   بانک ها پرداخت.  ترکيب اعضای کميته 2009)  62رحمت  - 

دهد که ترکيب اعضای کميته حسابرسی به  ( نشان می 2009ها )رحمت، در ارتباط است. این یافته م تعهدی  حسابرسی به صورت چشمگيری با مدیریت اقت

 

59 .mosa hamdan 

60 .Salom 

61 .MaMolen 

62 .Rahmat 



 

 

| P a g e  580 

 

دهند که مدیریت اقتم تعهدی   به صورت چشمگيری با اندازه بانک  صورت منفی با احتمال ورود به مدیریت اقتم تعهدی   در ارتباط نيست. نتایج نشان می 

 که اندازه بانک بر احتمال ورود به مدیریت اقتم تعهدی   تاثيرگ ار نيست.  ووداد می در ارتباط نيست و پيشنه

 فرضیات تحقیق 

 بين استقتل کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

 بين نسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

 برسی باکيفيت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.اعضای کميته حسابين تخص  

 بين ميزان تحصيتت مدیر کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. 

 بين استقتل کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.

 دی رابطه معناداری وجود دارد. کيفيت اقتم تعهبين نسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی با  

 بين تخص  اعضای کميته حسابرسی با  کيفيت اقتم تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.

 بين ميزان تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی رابطه معناداری وجود دارد. 

 روش تحقي  

 نوع روش تحقي   

وود و از ميان  پژوهشی کاربردی بوده و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش، تحقي  توصيفی محسوب می طبقه بندی بر حسب هدف،  تحقي  حاضر از لحاظ  

می پژوه  بررسی  را  مستقو و وابسته  متغيرهای  بين  رابطه  زیرا  است،  همبستگی  نوع  از  توصيفی،  کليه های  کنترل  امکان  عدم  به  توجه  با  همچنين  کند. 
  -ها در زمره تحقيقات وبه تجربی توان این تحقي  را از لحاظ ويوه گردآوری دادهها، می عات تاریخی برای آزمون فرضيهربوط و استفاده از اطتمتغيرهای نام 

  رخ داده، فراه  می ای که بدون دخالت مستقي  محقها از محيطی که به گونه طبيعی وجود داوته یا از واقعهها، داده رویدادی قرار داد. در این گونه طرم پس

 د.وو

 روش و ابزار گردآوری اطتعات  

مبانی نظری و ادبيات  در این پژوه  برای جمع آوری داده ها و اطتعات مورد نياز، ابتدا از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده وده که براین اساس، 

ای آزمون فرضيه های تحقي  ازطری  مراجعه به صورت های سپس داد ه های الزم بر پژوه  از کتب و مجتت تخصصی التين و فارسی گردآوری می گردد.
پایگاه اینترنتی   بورس اوراق  مالی و یادداوت های توضيحی ورکت های منتخب، لوم های فشرده آرويو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 

 د نوین استخراج می وود.  ر تدبير پرداز و ره آوربهادارو دیگر پایگاه های مرتبط و نيز از نرم افزا

می گردند. جهت تجزیه و تحليو داده ها نيز از   آماده تحليو و تجزیه و اعمال محاسبات الزم، برای Excelداده ها پس از گردآوری و انتقال به صفحه گسترده 

 استفاده می وود.  Eviewsنرم افزار اقتصادسنجی 

 ات روش تجزیه و تحليو اطتع

 استفاده می وود.  Eviewsداده ها نيز از نرم افزار اقتصاد سنجی جهت تجزیه و تحليو 

مطاله بررسی اثرات کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی و کيفيت اقتم تعهدی ورکت های پ یرفته وده در بورس اوراق بهادا ر تهران در این تحقي  به 

های کميته حسابرسی و کيفيت حسابرسی و کيفيت اقتم تعهدی  بطه بين مشخصهقطعی برای نشان دادن راپرداخته می وود. بدین منظور، از روش سطح م 

 ها استفاده وده است.ورکت

 تعاریف نظری متغيرها 

  وی  جانبداری جبباود، مو اثرگ ار وی مستقو گيریتصمي  بر مستقي  یا غيرمستقي  که رابطه یا منافع هرگونه استقتل کميته حسابرسی: عضوی است فاقد 

 وود یا سبب عدم رعایت منافع یکسان سهامداران گردد.   نفعانسهامداران یا سایر ذی از خاصی  گروه یا فرد عمناف از

کميته حسابرسی:   غيرموبوف  در ورکتاعضای  مایلند  هميشه  باوند. سهامداران  فعال وفافی  قوی،  مدیریتی  دارای ساختار  که  کنند  گ اری  هایی سرمایه 
ای حفظ منافع سرمایه گ اران ایفا ميکند و برای اثبات فعاليت خود به گزارش حسابرسان نياز دارد. جهت یک نظارت وفاف  مدیریت یک ورکت نق  مهمی بر

ووند تا به مدیران ارود جهت رود و اقتم تعهدی دهی بهتر مشاوره دهند.  هيئت مدیره انتخاب می  نماینده هایی از سوی هایی کميتهبر کار حسابرسان  فعال

کميته حسابرسی ميباود که با توجه به نوع فعاليتشان یکی از ارکان اصلی ورکتها و یا سازمانها   مشاوره هاییکی از   مدیریتی و اجزای حاکميت ورکتی 
و    ها و کمک به کارکردبه نق  موثر در راهبرد ورکت  توجهرتباطی بين حسابرس داخلی و هيئت مدیره است و با  محسوب ميشوند. کميته حسابرسی پو ا

 اثربخشی حسابرس داخلی بطور مداوم فعاليت می نمایند.  ،نق  آفرینی 



 

 

| P a g e  581 

 

کمک می  پس مسئوليتتخص  اعضای کميته حسابرسی: حضور افراد با سواد مالی به کميته حسابرسی  تا از  هایشان در کنترل حسابرسی داخلی و  کنند 

 (.1992، 63کند )کالبرس به ارزیابی کارایی کميته حسابرسی نيز کمک می خارجی بربيایند. عتوه بر این تفاوت تجربيات اعضای کميته حسابرسی 

کاه  دهند )های مالی ورکتتوانند بحرانبر این اساس کميته حسابرسی با اعضای با سواد مالی می  منظر 1996(، )مک مولن،  2009رحمت،  ها را  (. از 
(، 2007(، )هوتي ، 2007، 64وود )زانگک کاه  احتمال ضعف در کنترل درونی می حسابرسی داخلی، حضور افراد با سواد مالی در کميته حسابرسی باع

 دهند. های مالی بهبود می ای انجام مسئوليت (. افراد با سواد مالی در کميته حسابرسی، کارایی کميته را با برگزاری جلسات بر2009، 65)نيکر 

ی حسابداری و حسابرسی و مالی فعاليت دارند و کميته حسابرسی که در زمينه  (: بيانگر تخص  مدیرAUDACCميزان تحصيتت مدیر کميته حسابرسی)

 دارای عل  و دان  هستند.

 

  متغيرهای مستقو

 کميته حسابرسی تعداد اعضای مستقو  استقتل کميته حسابرسی

 

 تعداد اعضای متخص  کميته حسابرسی در زمينه مالی و حسابداری  تخص  اعضای کميته حسابرسی 

 ميزان تحصيتت مدیر کميته حسابرسی  تحصيتت مدیر کميته حسابرسی  ميزان

 4دکتری:

 3ارود:

 2کاروناسی:

 1پایين تر از کاروناسی:

 اعضای غير موبف کميته حسابرسی تعداد  اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی 

  متغير وابسته 

 = عضو سازمان حسابرسی نباود 0 کيفيت حسابرسی 

 اود = عضو سازمان حسابرسی ب1

 جمع اقتم تعهدی تقسي  بر ارزش دفتری کو دارایی ها در پایان سال مالی   مدیریت اقتم تعهدی  

کيفيت اقتم تعهدی =
  جمع اقتم تعهدی  

ارزش  دفتری  کو دارایی ها در پایان سال مالی
 

 

  متغير کنترلی

 لگاریت  عدد طبيعی دارایی اندازه ورکت 

 

 مدل تحقي  

 

𝐴𝑄𝑖𝑡 = 𝛽0 +𝛽1𝐴𝐶𝐼𝑖𝑡 +𝛽2𝐴𝐶𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑁𝐵𝑀𝐴𝐶𝑖𝑡 +𝛽4𝐸𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

𝑄𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 +𝛽1𝐴𝐶𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝐶𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑁𝐵𝑀𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽4𝐸𝐴𝐶𝑖𝑡 +𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 کيفيت حسابرسی  AQ : در این رابطه 
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Quality accruals( :QAکيفيت اقتم تعهدی ) 

𝐴𝐶𝐼 : استقتل کميته حسابرسی . 

𝐴𝐶𝐷𝐸 مدیر کميته حسابرسی  :ميزان تحصيتت  

𝑁𝐵𝑀𝐴𝐶 :  اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی 

 : 𝐸𝐴𝐶  تخص  در کميته حسابرسی 

 size :هستند.  طبيعی دارای در سال( اندازه ورکت )لگاریت  عدد  

 

 
 

 نحوه اندازه گيری کيفيت اقتم تعهدی: 

کيفيت اقتم تعهدی =
  جمع اقتم تعهدی  

ارزش  دفتری  کو دارایی ها در پایان سال مالی
 

 

 

 

 پژوه   هاینتایج آزمون فرضيه

 نتایج آزمون مدل اول پژوه  

 باود. ( می 5- 4دول )نتایج حاصو از برآورد مدل اول پژوه  به ورم ج

𝐴𝑄𝑖𝑡 = 𝛽0 +𝛽1𝐴𝐶𝐼𝑖𝑡 +𝛽2𝐴𝐶𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑁𝐵𝑀𝐴𝐶𝑖𝑡 +𝛽4𝐸𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

 ختصه نتایج آماری آزمون مدل پژوه  - 5- 4جدول

 

 tآماره   انحراف معیار  ضرایب متغیر 
 سطح معناداری 

(P-VALUE ) 

مون  آز  

VIF 

β0 )عرض از مبدآ(    0.0265 0.4036 0.0656 0.9477 ----- 

𝑨𝑪𝑰 )استقالل کمیته حسابرسی(    -0.0016 0.0007 -2.3816 0.0176 1.04 

𝑨𝑪𝑫𝑬 مدیر کمیته حسابرسی  میزان تحصیالت )    ) 0.2147 0.1088 1.9727 0.0490 1.22 

𝑵𝑩𝑴𝑨𝑪 اعضای غیرموظوف کمیته حسابرسی (  )   0.0059 0.0021 2.8391 0.0047 ----- 

𝑬𝑨𝑪 (  حسابرسیتخصص در کمیته   )    -0.0098 0.0017 -5.7708 0.0000 1.02 

 SIZE )1.12 0.0170 2.3950 0.0834 0.1999 )اندازه شرکت 

 F 0.0000داری آماره سطح معنی 6.3658 فیشر  Fآماره 

 1.5707 آماره دوربین واتسن  0.6663 ضریب تعیین 
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 (: VIF)آزمون  66وجود چند ه  خطی تعيين

خطی در یک معادله رگرسيون باال باود بدین  دهد یک متغير مستقو تابعی خطی از سایر متغيرهای مستقو است. اگر ه نشان می خطی وضعيتی است که ه 

معنی است که بين متغيرهای مستقو همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال بودن 
2R با توجه به  ، مدل از اعتبار باالیی برخوردار نباود .

خطی وجود ندارد  باود. بنابراین بين متغيرهای مستقو ه ( می VIF<5) 5برای کليه متغيرهای مستقو کمتر از  VIF( مقدار 5- 4ستون آخر جدول وماره )

 باود. و مدل برازش وده دارای اعتبار می 

 :آزمون دوربين واتسون

های استاندارد الگوی رگرسيون  تگی بين جمتت پسماند است. خودهمبستگی نقض یکی از فرضیکی از مشکتت معمول در یک الگوی رگرسيون، وجود همبس
بود. آماره دوربين   وود و در نتيجه استنباط آماری قابو اعتماد نخواهد دار می های بهترین برآوردکننده خطی بدون تورش خدوهباود. به این ترتيب ویژگی می 

های رگرسيون، الگوی سيستماتيک و قابو توجهی از خود نشان  وود. به عبارت دیگر، اگر باقيماندهدل استفاده می واتسون برای بررسی خطای تصریح در م 

ها که متعل  به مدل واقعی هستند،  دهند، خطای تصریح وجود خواهد داوت. به طور ساده، این همبستگی منعکس کننده این واقعيت است که بعضی از متغير
قرار داوته  2.5- 1.5اند که باید از آن خارج وده و به عنوان یک متغير توضيحی صحيح وارد مدل ووند. بطور کلی اگر این آماره در بازده در اختل قرار گرفته

ن را نشا 1.5707وربين واتسون پس از برآورد ضرایب، مقدار وود. آماره دتوان گفت مشکو خودهمبستگی بين جمتت پسماند )خطا( مشاهده نمی باود می 

 وود. باود. نتيجتاً مشکو خودهمبستگی سریالی در این فرضيه مشاهده نمی دهد که به معنی عدم وجود همبستگی پياپی در جزء اختل می می 

 

 فيشر: Fآماره 

 F آزمون از مدل کو معناداری بررسی  برای منظور نمود. بدین حاصو اطمينان تایجن صحت از باید  آمده، دست به نتایج براساس پژوه  فرضيه آزمون از قبو

 است.  معنادار وده برازش رگرسيونی  توان ادعا نمود که مدل(، می 0.0000محاسبه وده ) Fآماره  داریسطح معنی  با توجه به گردید. استفاده

 (: R2ضریب تعيين )

ير وابسته مدل )کيفيت حسابرسی(، توسط متغيرهای مستقو  درصد از تغييرات در متغ 67توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعيين مدل برازش وده می 

 وودتوضيح داده می 

 های تحقي : نتایج فرضيه

 فرضيه اول: 

:H0  .بين استقتل کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد 

:H1 وجود دارد یرابطه معناداريفيت حسابرسی استقتل کميته حسابرسی باک  نيب. 

ميان استقتل کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی در جدول باال نشان  ASYضریب برآوردی متغير مستقو   در سطح    دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار 
  H1رد و فرض   H0ل ا فرض بدست آمده است.   0.05ر مستقو تحقي ، کمتر از محاسبه وده برای ضریب این متغي p-valueاست. زیرا ميزان  0.05خطای 

 بين استقتل کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. %95توان گفت در سطح اطمينان بنابراین میوود. تأیيد می

 

 فرضيه دوم:

:H0 وجود ندارد. ت حسابرسی رابطه معناداری بين نسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی باکيفي 

:H1 وجود دارد یرابطه معنادارنسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی  نيب. 

دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار ميان نسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی در جدول باال نشان  ASYضریب برآوردی متغير مستقو  

رد و    H0ل ا فرض بدست آمده است.   0.05محاسبه وده برای ضریب این متغير مستقو تحقي ، کمتر از  p-valueميزان  است. زیرا 0.05در سطح خطای 
می   H1فرض   می وود.  تأیيد  بين نسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی رابطه مثبت و    %95ت در سطح اطمينان  توان گفبنابراین 

 معناداری وجود دارد. 

 سوم: فرضيه

:H0  .بين تخص  اعضای کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد 

:H1 وجود دارد یاررابطه معنادتخص  اعضای کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی  نيب. 
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در   ته حسابرسی باکيفيت حسابرسی دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار ميان تخص  اعضای کميدر جدول باال نشان   ASYضریب برآوردی متغير مستقو  

رد و فرض  H0فرض  ل ابدست آمده است.  0.05محاسبه وده برای ضریب این متغير مستقو تحقي ، کمتر از  p-valueاست. زیرا ميزان  0.05سطح خطای 

H1   حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود  بين تخص  اعضای کميته حسابرسی  با کيفيت    % 95توان گفت در سطح اطمينان  بنابراین می وود.  تأیيد می

 دارد.

 فرضيه چهارم:

:H0 .بين ميزان تحصيتت مدیر کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد 

:H1 وجود دارد یرابطه معنادارميزان تحصيتت مدیر کميته حسابرسی باکيفيت حسابرسی  نيب . 

 صيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار ميان ميزان تحول باال نشاندر جد  ASYضریب برآوردی متغير مستقو 
رد و    H0ل ا فرض بدست آمده است.   0.05محاسبه وده برای ضریب این متغير مستقو تحقي ، کمتر از  p-valueاست. زیرا ميزان  0.05در سطح خطای 

می   H1فرض   می بنابراوود.  تأیيد  اطمينان  ین  در سطح  گفت  ک   %95توان  مدیر  ميزان تحصيتت  مثبت و بين  رابطه  کيفيت حسابرسی  با  ميته حسابرسی 

 معناداری وجود دارد. 

 

 

 نتایج متغيرهای کنترلی تحقي : 

  0.05در سطح خطای  ت حسابرسی  اندازه ورکت با کيفيميان معنادار  دهنده وجود رابطه مثبت و  در جدول باال نشان SIZEضریب برآوردی متغير مستقو  

توان گفت در سطح اطمينان  بنابراین می بدست آمده است.    0.05محاسبه وده برای ضریب این متغير مستقو تحقي ، کمتر از    p-valueاست. زیرا ميزان  

 بين اندازه ورکت باکيفيت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  95%

  پژوه  هاینتایج آزمون فرضيه

 مون مدل دوم پژوه  نتایج آز

 باود. ( می 6- 4نتایج حاصو از برآورد مدل دوم پژوه  به ورم جدول )

𝑄𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 +𝛽1𝐴𝐶𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝐶𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑁𝐵𝑀𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽4𝐸𝐴𝐶𝑖𝑡 +𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 ون مدل پژوه ختصه نتایج آماری آزم  - 6- 4جدول

 

 (: VIF)آزمون  67تعيين وجود چند ه  خطی
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 tآماره   انحراف معیار  ضرایب متغیر 
 سطح معناداری 

(P-VALUE ) 

 آزمون  

VIF 

β0 )عرض از مبدآ(    0.0342 0.3952 0.0865 0.9345 ----- 

𝑨𝑪𝑰 )استقالل کمیته حسابرسی(    -0.0183 0.0064 -2.8593 0.0156 1.06 

𝑨𝑪𝑫𝑬 مدیر کمیته حسابرسی  میزان تحصیالت )    ) 0.0248 0.0167 1.4850 0.0336 1.16 

𝑵𝑩𝑴𝑨𝑪 اعضای غیرموظوف کمیته حسابرسی (  )   0.0094 0.0035 2.6857 0.0021 ----- 

𝑬𝑨𝑪 (  تخصص در کمیته حسابرسی )    -0.0122 0.0027 -4.5185 0.0000 1.23 

 SIZE )1.15 0.0140 3.1071 0.0084 0.0261 )اندازه شرکت 

Fآماره  فیشر   اری آماره دسطح معنی 9.5698  F 0.0000 

 1.6569 آماره دوربین واتسن  0.7569 ضریب تعیین 



 

 

| P a g e  585 

 

خطی در یک معادله رگرسيون باال باود بدین  دهد یک متغير مستقو تابعی خطی از سایر متغيرهای مستقو است. اگر ه خطی وضعيتی است که نشان می ه 

های مستقو همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال بودن معنی است که بين متغير
2R  مدل از اعتبار باالیی برخوردار نباود. با توجه به ،

طی وجود ندارد  خباود. بنابراین بين متغيرهای مستقو ه ( می VIF<5) 5و کمتر از برای کليه متغيرهای مستق VIF( مقدار 5- 4ستون آخر جدول وماره )

 باود. و مدل برازش وده دارای اعتبار می 

 آزمون دوربين واتسون:

رگرسيون  های استاندارد الگوی یکی از مشکتت معمول در یک الگوی رگرسيون، وجود همبستگی بين جمتت پسماند است. خودهمبستگی نقض یکی از فرض

وود و در نتيجه استنباط آماری قابو اعتماد نخواهد بود. آماره دوربين  دار می ی بدون تورش خدوههای بهترین برآوردکننده خطباود. به این ترتيب ویژگی می 
اتيک و قابو توجهی از خود نشان  های رگرسيون، الگوی سيستموود. به عبارت دیگر، اگر باقيماندهواتسون برای بررسی خطای تصریح در مدل استفاده می 

ت. به طور ساده، این همبستگی منعکس کننده این واقعيت است که بعضی از متغيرها که متعل  به مدل واقعی هستند،  دهند، خطای تصریح وجود خواهد داو

قرار داوته  2.5- 1.5. بطور کلی اگر این آماره در بازده اند که باید از آن خارج وده و به عنوان یک متغير توضيحی صحيح وارد مدل ووند در اختل قرار گرفته
را نشان  1.6569وود. آماره دوربين واتسون پس از برآورد ضرایب، مقدار توان گفت مشکو خودهمبستگی بين جمتت پسماند )خطا( مشاهده نمی باود می 

 وود. مشکو خودهمبستگی سریالی در این فرضيه مشاهده نمی  باود. نتيجتاًدهد که به معنی عدم وجود همبستگی پياپی در جزء اختل می می 

 

 فيشر: Fآماره 

 F آزمون از مدل کو معناداری بررسی  برای منظور نمود. بدین حاصو اطمينان نتایج صحت از باید  آمده، دست به نتایج براساس پژوه  فرضيه آزمون از قبو

 است.  معنادار وده برازش رگرسيونی  توان ادعا نمود که مدل(، می 0.0000محاسبه وده ) Fآماره  داریسطح معنی  با توجه به گردید. استفاده

 (: R2ضریب تعيين )

می (، توسط متغيرهای کيفيت اقتم تعهدیدرصد از تغييرات در متغير وابسته مدل )  76توان ادعا نمود، حدود  با توجه به ضریب تعيين مدل برازش وده 

 وود.داده می مستقو توضيح 

 های تحقي : نتایج فرضيه

 فرضيه اول: 

:H0  با کيفيت اقتم تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد. بين استقتل کميته حسابرسی 

:H1 وجود دارد یرابطه معناداراستقتل کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی  نيب. 

طح  دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار ميان استقتل کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی در سدر جدول باال نشان  ACIضریب برآوردی متغير مستقو  

  H1رد و فرض   H0ل ا فرض بدست آمده است.   0.05محاسبه وده برای ضریب این متغير مستقو تحقي ، کمتر از  p-valueاست. زیرا ميزان  0.05خطای 

 جود دارد.رابطه مثبت و معناداری وکيفيت اقتم تعهدی  بين استقتل کميته حسابرسی با  %95ح اطمينان توان گفت در سطبنابراین میوود. تأیيد می

 فرضيه دوم:

:H0  .بين ميزان تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد 

:H1 وجود دارد یرابطه معنادارميزان تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی  نيب. 

ان ميزان تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت اقتم د رابطه مثبت و معنادار ميدهنده وجودر جدول باال نشان ACDEضریب برآوردی متغير مستقو  
 H0ل ا فرض بدست آمده است.  0.05محاسبه وده برای ضریب این متغير مستقو تحقي ، کمتر از  p-valueاست. زیرا ميزان  0.05تعهدی در سطح خطای 

تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی رابطه مثبت   بين ميزان %95سطح اطمينان توان گفت در بنابراین میوود. تأیيد می  H1رد و فرض 

 و معناداری وجود دارد.

 فرضيه سوم:

:H0  .بين نسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد 

:H1 وجود دارد یاداررابطه معنفيت اقتم تعهدی نسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی با کي نيب . 

دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار ميان نسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی با کيفيت  در جدول باال نشان NBMACضریب برآوردی متغير مستقو 

ل ا فرض بدست آمده است.  0.05ستقو تحقي ، کمتر از محاسبه وده برای ضریب این متغير م  p-valueاست. زیرا ميزان  0.05اقتم تعهدی در سطح خطای 

H0  رد و فرضH1  بين نسبت اعضای غيرموبوف کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی رابطه  %95ان گفت در سطح اطمينان توبنابراین می وود. تأیيد می

 مثبت و معناداری وجود دارد.
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 فرضيه چهارم:

:H0  با کيفيت اقتم تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد. بين تخص  اعضای کميته حسابرسی 

:H1 وجود دارد یرابطه معنادارقتم تعهدی  تخص  اعضای کميته حسابرسی با کيفيت ا نيب. 

دی در  دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار ميان تخص  اعضای کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدر جدول باال نشان   EACضریب برآوردی متغير مستقو 

رد و فرض  H0ل ا فرض بدست آمده است.  0.05ر از محاسبه وده برای ضریب این متغير مستقو تحقي ، کمت p-valueاست. زیرا ميزان  0.05سطح خطای 

H1  معناداری وجود بين تخص  اعضای کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی رابطه مثبت و   %95توان گفت در سطح اطمينان بنابراین می وود. تأیيد می

 دارد

 نتایج متغيرهای کنترلی تحقي : 

 0.05در سطح خطای اندازه ورکت با کيفيت اقتم تعهدی ميان معنادار دهنده وجود رابطه مثبت و در جدول باال نشان SIZEضریب برآوردی متغير مستقو 

طح اطمينان  توان گفت در سبنابراین می بدست آمده است.    0.05از  محاسبه وده برای ضریب این متغير مستقو تحقي ، کمتر    p-valueاست. زیرا ميزان  

 بين اندازه ورکت با کيفيت اقتم تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 95%

 بحک ونتيجه گيری و پيشنهادات تحقي  

 آزمون از  حاصو نتایج تفسير  به تحقي ، این در وده هگرفت به کار متغيرهای و  مدلها همچنين و پيشين تحقيقات  و پژوه  نظری  مبانی  اساس  بر  بخ  این در

 :وود می  پرداخته فرضيه ها

 که بين است بيانگرآن فرضيه آزمون از حاصو نتيجه .است نموده را آزمونبين استقتل کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی  رابطه تحقي ، این اول فرضيه

استقتل کميته حسابرسی ،  که   است  مطلب بين اینم  م کور فرضيه  تایيد  .دارد وجود  معناداری ثبتم  رابطهاستقتل کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی  

 ورکتهای پ یرفته وده در بورس اوراق بهادار تهران را افزای  می دهد. کيفيت حسابرسی 

بين استقتل   مثبت رابطه  نيز  اواره های مورد  پژوه   در  هک  چرا  دارد.  ( همخوانی 2016پژوه  زاگرانی) های  یافته با  از آزمون این فرضيه، آمده دست  به نتيجه

 است.  گرفته تأیيد قرار موردکميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی 

بين  که است  بيانگرآن فرضيه آزمون از حاصو  نتيجه .است نموده  را آزمونبين نسبت اعضای غير موبف باکيفيت حسابرسی   رابطه تحقي ، این دوم فرضيه

از آزمون   آمده دست  به که نتيجه است  مطلب  مبين این م کور فرضيه تایيد  .دارد  وجود  عناداریم  مثبت  رابطهير موبف باکيفيت حسابرسی  نسبت اعضای غ

بين نسبت اعضای غير موبف   مثبت رابطه نيز  اواره های مورد  پژوه  در  که چرا    .دارد ( همخوانی 2015پژوه )موسی همدان، های یافته با فرضيه دوم،

 .است گرفته تأیيد قرار مورديفيت حسابرسی باک 

 است بيانگرآن فرضيه آزمون از حاصو نتيجه .است  نموده را آزمونبين تخص  اعضای کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی  رابطه تحقي ، این سوم فرضيه

 آمده دست به که نتيجه است مطلب مبين این م کور يهفرض وجود دارد. تایيد  معناداری رابطهتخص  اعضای کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی  بين که

ابرسی بين تخص  اعضای کميته حس رابطه نيز  اواره های مورد پژوه  در  که چرا .دارد ( همخوانی 2016پژوه  زاگرانی) های یافته با از آزمون این فرضيه،

  گرفته است. تأیيد قرار موردبا کيفيت حسابرسی 

 از حاصو نتيجه .است نموده را آزمون وجود دارد یرابطه معناداربين تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی  طهراب تحقي ، این چهارم فرضيه

 مطلب مبين این م کور فرضيه دارد. تایيد  وجود معناداری رابطهبين تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی   که است بيانگرآن فرضيه آزمون

بين  رابطه نيز  اواره های مورد  پژوه  در  که چرا .دارد  ( همخوانی 2016پژوه  پارک و پيتر) های یافته با از آزمون این فرضيه، آمده دست به که نتيجه است

 .است تأیيد قرارگرفته موردتحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت حسابرسی 

که  است  بيانگرآن  فرضيه آزمون  از حاصو  نتيجه .است  نموده  را آزمون کيفيت اقتم تعهدی  بين استقتل کميته حسابرسی با   رابطه تحقي ،  این پنج  فرضيه

استقتل کميته حسابرسی  که   است مطلب مبين این م کور فرضيه تایيد  .دارد وجود معناداری مثبت رابطهی  استقتل کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهد  بين

 ده در بورس اوراق بهادار تهران را افزای  می دهد.ورکتهای پ یرفته و، کيفيت اقتم تعهدی 

بين استقتل  مثبت رابطه  نيز اواره های مورد پژوه  در  که چرا  .دارد ( همخوانی 2014سالوم)پژوه   های یافته با از آزمون این فرضيه، آمده دست به نتيجه

 .است گرفته تأیيد قرار موردکميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی  

بين  که است  بيانگرآن  فرضيه آزمون  از حاصو  نتيجه .است نموده  را آزمونبين نسبت اعضای غير موبف با کيفيت اقتم تعهدی  رابطه تحقي ، این وش   فرضيه

از آزمون  آمده دست  به که نتيجه است  مطلب مبين این م کور فرضيه تایيد  .دارد  وجود  معناداری مثبت رابطهنسبت اعضای غير موبف با کيفيت اقتم تعهدی 

بين نسبت اعضای غير موبف با   مثبت رابطه نيز اواره های مورد پژوه  در  که چرا   .دارد  ( همخوانی 1391پژوه )یوسفی آذر، های  یافته با فرضيه دوم،

 .است گرفته تأیيد قرار موردکيفيت اقتم تعهدی 

 بيانگرآن فرضيه آزمون از  حاصو نتيجه .است نموده  را آزمون  فيت اقتم تعهدیبين تخص  اعضای کميته حسابرسی با کي رابطه  تحقي ، این هفت  فرضيه

 دست  به که نتيجه است  مطلب  مبين این م کور فرضيه وجود دارد. تایيد  معناداری  رابطهتخص  اعضای کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی  بين که است



 

 

| P a g e  587 

 

بين تخص  اعضای  رابطه نيز اواره های مورد پژوه  در که چرا .دارد ( همخوانی 1394همکاران)و پژوه  فخاری  های یافته با از آزمون این فرضيه، آمده

  گرفته است. تأیيد قرار موردکميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی  

 

 حاصو نتيجه .است  نموده ا آزمونر وجود دارد یرابطه معناداربين تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی   رابطه تحقي ، این هشت  فرضيه

 مبين این م کور فرضيه دارد. تایيد  وجود معناداری رابطهبين تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی   که است  بيانگرآن فرضيه آزمون از

 نيز اواره های مورد پژوه  در که چرا .دارد وانی ( همخ 2016پژوه  پارک و پيتر) های یافته با از آزمون این فرضيه، آمده دست به نتيجهکه   است مطلب

 .است تأیيد قرارگرفته موردبين تحصيتت مدیر کميته حسابرسی با کيفيت اقتم تعهدی  رابطه

 

 تحقي  نتایج بر مبتنی  پيشنهادات 

ها به آن توجه داوته گيریآونا وده و در تصمي   سی کميته حسابروود که با مفهوم  گ اران و سهامداران پيشنهاد می ها، به سرمایهنتایج فرضيهبا توجه به  

زای  فروش تغيير  فروش هزینه های آنها کمتر از زمان اف   افزای  با    کميته حسابرسی با کيفيتی دارند ورکتهایی که    باوند. چرا که با توجه به نتایج حاصله،

، در واقع ورکتهایی که کميته حسابرسی با کيفيتی دارند می تواند  تلقی خواهد ودمدیریتی  قوتکند که این از نظر سرمایه گ اران و سهامداران از نقاط می 

  سود عملياتی و سود جامع خود را به خوبی مدیریت کنند.

داوته   دقتکيفيت سود  به  هزینه های سازمانمدیران برای کاه   ؛وود، پيشنهاد می رسی و کيفيت سودرابطه مثبت کميته حسابو ات با توجه به تایيد فرضي

 باوند و در تصمي  گيریهای خود آن را لحاظ نمایند.   

   خود را بدست آورده و در تصميمات خود به تمامی جنبه های این مه  دقت نمایند.کيفيت سود   وود که مدیران همچنين پيشنهاد می 

وود در امر برنامه ریزی و  به مدیران پيشنهاد می يت سود  کميته حسابرسی و کيفپژوه  و اثبات   های فرضيهضریب مثبت بدست آمده در همه با توجه به 

تری های دقي  پي  بينی   تر و و ودت آنها را مد نظر قرار داده تا بودجه بندی جامع  کيفيت سودبودجه بندی فعاليتهای ورکت برای پي  بينی هزینه های آتی، 

 را ارا ه نمایند .   

و همچنين نحوه تغيير هزینه ها با آهنگ   کيفيت سودميزان هزینه های ارا ه وده را با در نظر گرفتن ميزان  وود حسابرسان و موسسات حسابرسی پيشنهاد می 

 . الی را کشف نمایند تغيير فروش و درآمد فروش نسبت به کشف هر گونه خطا یا تقلب در ارا ه صورتهای م 
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  یتعهد سازمان یانجیبا توجه به نقش م یسازمان ی با رفتار شهروند یروانشناخت ی ساز توانمند و یعدالت سازمان ن یرابطه ببررسی 

 کارکنان بانک ملت در استان گلستان 

      2عبدالعزیز پقه 1 عبدالکریم زیتونلی 

 ول، علی آباد کتول ، ایران می واحد علی آباد کت، دانشگاه آزاد اسالمنابع انسانی .کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،گرایش  1

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول ، ایران استادیار گروه مدیریت . 2

 

 چکيده 

 یبا رفتار شررروند  یروانشرناتت یوتوانمند سراز یعدالت سرازمان  نيرابطه بهدف از پژوهش حاضرر بررسری  

 تحقيق روش بود.  کارکنان بانک ملت در اسرتان گلسرتان یتعرد سرازمان یجانيبا توجه به نقش م یسرازمان

  شرام    حاضرر تحقيق  آماری  حجم جامعه.  باشرد می  همبسرتگی پيمایشری  توصريای،  نوع از  اسرتااده  مورد

نمونه آماری متناسررب با تعداد افراد  . بود نار 600  تعداد بهاسررتان گلسررتان  کارکنان بانک ملت    کليه

 بود.  روش نمونه گيری تصررادفی قبقه ای  وبود   234ه از جدول کرجسرری و مورگان  جامعه با اسررتااد

های  نامهپرسرررش  اسرررتااده  مورد  ابزار  و  شرررده  گردآوری ميدانی و  ای کتابخانه  روش با تحقيق  هایداده

  رد مو محتوایی  روش با ابزار  روایی و  کرونباخ روش  از  اسرتااده  با هانامهپرسرش پایایی اسرتاندارد می باشرد.

 نرم از  اسرتااده باروش معادالت سراتتاری    از ها  داده تحلي  و تجزیه  جرت  چنينهم. اند  گرفته قرار تأیيد

با  یروانشرناتت  یتوانمندسراز و  یعدالت سرازمان  نيب  نتایج نشران داد که  .اسرت  شرده  اسرتااده Lisrelار  افز

 ک ملت در اسرتان گلسرتانان بانکارکن یتعرد سرازمان  یانجيبا توجه به نقش م یسرازمان  یرفتار شررروند

 رابطه معناداری وجود دارد.
 

 

 کلمات کلیدی 
  ی توانمندساز ، یعدالت سازمان

رفتار  ی، تعرد سازمان ، یروانشناتت
   یسازمان یشرروند

 

 مقدمه 

مروز را تشکي  می اعتقاد بسياری از دانشمندان علوم رفتاری سازمان به پایه    بر و مختلف های شک  به  رچه سازمانرادهند. گ ها وجه انکار ناپذیر دنيای نوین ا

آید،  ارکان اصلی آن به حساب می   هدفرای گوناگون تاسيس و سازماندهيمی شوند اما بدون تردید تمامی آنرا بر پایه تالشرای روانی و جسمانی نيروی انسانی که

ان است که همواره در قول تاریخ وجود آن بستری مناسب جرت توسعه جوامع گردند. عدالت و اجرای آن یکی از نيازهای اساسی و فطری انس اداره و هدایت می 

 .انسانی فراهم کرده است

بيان می کند  (  2005)1گرینبرگ .است. آرمان اصلی انسانرا رسيدن به عدالت استعدالت واالترین ارزش انسانی و گوهری گرانبرا در راه تحقق حقوق بشر  

زمانی  .د کننهای آنرا را عادالنه تاسير می داشته باشند که زیردستانشان، فعاليت نرا باید به شيوه عادالنه عم  کنند و اقمينان  برای اینکه مدیران اثربخش باشند آ

رداتتند. ها پ با سایر مسائ  دنيای سازمان آن رابطه مطالعه به همکارانش سایر و او  واژه »عدالت سازمانی« را بکار برد، برای نخستين بار(2005)2که گرینبرگ 

بازار رقابتی و محيطی متحول فعاليت می کردند آنرا به دنبال بينش و رسالتی برای ایجاد حقوق عدالت سازمانی بودند و سعی کردند  در حالی که سازمانرا در 

مروزه مشخص شده است که گرینبرگ و همکارانش در رسيدن به این بينش موایده  . فق بودندهایی را در این زمينه ارائه نمایند. ا

ای که در زمينه رفتار شرروندی سازمانی  ميالدی مطرح شد. تحقيقات اوليه 1980در اوی  دهه  3ماروم رفتار شرروندی سازمانی اولين بار توسط باتمن و ارگان 

 . گرفته می شدند ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده انجام گرفت بيشتر برای شناسایی مسئوليت

قشی و عملکرد فرانقشيتااوت قای  شده اند. عملکرد درون نقشی به آن دسته از رفتارهای شغلی  تقریبا از یک دهه و نيم قب ، محققان بين عملکرد درون ن

شود. عملکرد  پاداش داده می های رسمی سازمان بيان شده و توسط سيستم رسمی سازمان شناسایی و  کارکنان اقالق می شوند که در شرح وظایف و نقش 

 
1.Grinberg  
2.Grinberg  
3.Batman &Organ  

T
-2

2
5

 



 

 

| P a g e  590 

 

رسمی کارکنان برمی گردد، که این رفتارها اتتياری هستند و معموال در سيستم رسمی سازمان در نظر گرفته  فرانقشی به رفتارهای شغلی فراتر از نقش های

ها و عملياتی رین ماروم سازیاند. یکی از متداول تکرده  بعنوان رفتار فرانقشی تعبير OCB ( از واژه1983شود. البته باتمن و ارگان و اسميت و همکاران )نمی 

 باشدگرفته درباره رفتارهای فرانقشی، رفتار شرروندی سازمانی می  های صورتسازی

ه ورای الزامات داند ک وری و همبستگی و انسجام محيط کاری می ارگان رفتار شرروندی سازمانی را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بربود برره 

تعریف کرد: رفتار فردی که به صورت داوقلبانه انجام می شود و مستقيما توسط سيستم رسمی   سازمانی است. ارگان رفتارشرروندی سازمانی را بدین صورت

اصلی رفتار شرروندی تأکيد دارد :  پاداش سازماندهی شده است و در مجموع کارایی و اثربخشی عملکرد سازمان را افزایش می دهد. تعریف فوق بر سه ویژگی 

 .رفتار شرروندی سازمانی ماهيتی چند بعدی دارد - 3مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد.  - 2ظياه مشخص( رفتار باید داوقلبانه باشد. )نه و - 1

ر پيش بينی و آزمون تجربی عوام  ایجاد کننده  تحقيقات صورت گرفته در زمينه رفتار شرروندی سازمانی عمدتاً سه نوع می باشند یک سری از تحقيقات ب 

اند. در این زمينه عواملی از قبي  رضایت شغلی، تعرد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری،  مرکز بودهرفتار شرروندی سازمانی مت

 (. 2: 1388اند. )عسکریان، قاهری عطار؛  شده  ی مطرحرابطه رهبر و پيرو و... به عنوان عوام  ایجاد کننده رفتار شرروندی سازمان

بخشی سازمانی،  ز سوی دیگر، یک سری از تحقيقات بر پيامدهای رفتار شرروندی سازمانی متمرکز هستند. در این زمينه عواملی از قبي  عملکرد سازمان، اثر 

روه معدودی از تحقيقات نيز منحصراً بر روی ماروم رفتار شرروندی گ   اند.شده موفقيت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و... مطرح

اند تا تعریف جدیدی از رفتار شرروندی سازمانی داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند و یا با کمک روش تحلي  عاملی  سازمانی متمرکز هستند و سعی کرده

 (.2: 1388ریان، قاهری عطار؛ د کنند )عسکهای استانداردی برای سنجش این ماروم ایجامقياس

بيانگر نيرویی است که فرد را ملزم می کند در سازمان بماند و با تعلق تاقر جرت تحقق اهداف سازمان کار کند ؛    ميانجی تعرد سازمانی به عنوان یک متغير 

  برای   و  پذیرد  می   را  آن   اهداف   ،  ماند   می   باقی   سازمان  در دارد  باالیی   سازمانی   تعرد   که  فردی    یعنی تعرد سازمانی با یک سری رفتارهای مولد همراه است .

ی تحليلی برای تعرد سازمانی ميالدی، یک نظریه  ۹۰ی  ، در دهه   4الن و مایر   د ده  می   نشان   فداکاری  و  ایثار  حتی   و  زیاد  تالش  تود   از  اهداف   آن  به  رسيدن

کردن به سه بخشِ قاب ِ تعریف تجزیه  د: تعرد سازمانی عاقای، تعرد سازمانی مستمر و تعرد سازمانی هنجاری. تعرد عاقای دلبستگِی  بيان کردند و آن را 

ی  یعنی اینکه فرد تا چه اندازه به سازمان عالقه دارد. تعرِد مستمر ميزان تمای  فرد به ادامه کند،ی سازمانی است که در آن کار می هااحساسِی کارکنان به ارزش

ر یک از  کند. گرچه های سروکار دارد که فرد نسبت به سازمان در تود احساس می پذیریاست. و تعرد هنجاری با التزام و مسئوليت همکاری با همان سازمان

مانی  تر این است که سه نوع تعرد ساز ن است بر سایر انواع آن اثر بگذارند؛ وقتی هدف قراحی استراتژی مدیریت است، کارِ سادهاین انواع تعرد سازمانی ممک

 .را جداگانه در نظر بگيریم و تک به تک به ذهن بياوریم تا بر اساس نياز بتوانيم آنرا را در کارکنان تقویت

ی دارد، که فقدان آن آثار منای و مخربی را به دنبال تواهد داشت. برای مثال اگر ادراک کارکنان از سازمان  ماروم عدالت درحيات سازمانی نقش بسيارمرم

ش شکایات و اعتراضات  با آنرا ناعادالنه برتوردار می شود، رفتار شرروندی سازمانی و تعرد کاری کمی از تود نشان می دهد، همچنين باعث افزای این باشد که

گرینبرگ )می شود. با توج یا عدالت در مجموع به برداشت مشترک از توزیع نتایج سازمانی  2001ه به مطالعه  که انصاف  شيوه های   و( همه بر این باورند 

رد به های کاری مختلف وجود داای که در نوع ادراک افراد از واژه عدالت در محيطمرترین نکته .(2: 2011آموزشی کارکنان بستگی دارد )پارک و سوسيتيو؛ 

 (. 2006  پرور،)گ  نتایج حاص  از وجود عدالت در سازمان بستگی دارد

است هم در قالب تمایالت احساسی )با تعرد کمتر( و هم در قالب  ها به قور غير منصاانه رفتار شدهکه با آن  ها احساس کنند هنگامی که کارکنان در سازمان

کاهش رفتارهکنش دهند. این در حالی است که جایگزینی کارکنان از نظر عوارض استخدام مانند  ای تابعی( پاسخ می های رفتاری )افزایش ترک تدمت و 

توانمندسازی جامعه، یک فرآیند پویا و فراگير است. هدف عمده (.2004  باشد )پارک، سوسيتسو؛نگرداری مقرون به صرفه نمی   استخدام مجدد، کارآموزی و

گات توان به جرات در واقع می    باشد ها و اقشار اجتماعی می ها، گروهمناسب در کليه ابعاد و جوانب زندگی افراد، تانوادهفرآیند توانمندسازی، ایجاد تغييرات 

ها، و مداتالت چند بعدی در جرت توانمندسازی  ها، برنامهگيری و تکام  فرآیندهای توسعه پایدار، وجود سياستهای محوری در شک پيش شرط که یکی از

رهنگی است.  ، اجتماعی و فجانبه اقتصادیها و جوامع به منظور مشارکت فعال آنرا در تحقق بخشيدن به اهداف دراز مدت و ميان مدت توسعه همه، گروهافراد

ای،  تجارب جرانی، منطقههای توانمندسازی که در های مختلای دارد. موفقيت قرحگيریازمنظر و دیدگاه ارتقای سالمت، توانمندسازی، انواع، مراح  و جرت

مستند شده است، تا اندازه زیادی به بافت اجتماعی، فرهنگی، سياسی و همچنين به جنب ها های روانشناتتی فردی و اجتماعی و ارزشهملی و حتی محلی 

ها منتق  و رد و  رآیند آموزش، اقالعات و پيامهای توانمندسازی آموزش است. در فارتباط دارد. اساسا اولين راهبرد عمده در تدوین، قراحی و اجرای برنامه

  عين قدرت است، بنابراین دسترسی اقشار وسيع مردمی به اقالعات یک گام شود و با علم به اینکه در عصر حاضر، اقالعات منشا قدرت و در حقيقت بدل می 

 آیيد.  کليدی در فرآیند توانمندسازی بحساب می 
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های اجتماعی است.  های ارتباقی در ميان گروهها و مرارتیجاد توانایی بالقوه یادگيری و ارتقای سطوح آگاهی، دانش، تکنيکتوزیع و انتشار اقالعات به معنی ا

سرآغاز حالت آگاهی، آمادگی ذهنی مردم برای ایاای نقش تاریخی تود و اقدام در جرت بربود وضع موجود و ساتتن دنيای عاری از فقر،  ین مرحله زیربنایی ا

 های توانای تود است.   ماندگی، تشونت، نابرابری و تبعيض با دست عقب

روانشناتتی با رفتار شرروندی سازمانی با توجه به نقش ميانجی تعرد سازمانی و توانمندسازی  عدالت سازمانی   آیا بينسوال اصلی این پژوهش این است که  

 د؟ کارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معناداری وجود دار

 پیشینه تحقیق 

.  پرداتتند اداره مخابرات شرررسرتان آم    و رفتار شررروندی سرازمانی کارکنان  عدالت سرازمانی بررسری رابطه بين (، در پژوهشری تحت عنوان 1396امامی فر) - 

و رفتار شرروندی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شررستان آم  رابطه معناداری وجود دارد و بر اساس   عدالت سازمانی فرضيه اصلی تحقيق این است که بين  

ون ناپارامتریک ضریب همبستگی آسپرمن برای آزمون فرضيات  فرضيات فرعی تحقيق شک  می گيرد. پس از جمع آوری داده ها از آزم   عدالت سازمانی عوام  

 .و رفتار شرروندی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شررستان آم  رابطه معناداری وجود دارد  عدالت سازمانی داد که بين  شد و نتایج تحقيق نشاناستااده 

فتارشررروندی سرازمانی با نقش ميانجی یادگيری سرازمانی در شرعب کارکنان بر رتوانمندسرازی  (، در پژوهشری تحت عنوان بررسری رابطه بين1395محمدی ) - 

برای تحلي  داده ها از شيوه های آمار توصيای و استنباقی با استااده از نرم است.  بودهروش انجام این تحقيق توصيای  ن گيالن پرداتته است.بانک ملت استا

عب بانک ملت توانمندسرازی کارکنان بر رفتارشررروندی سرازمانی با نقش ميانجی یادگيری سرازمانی در شر بيننتایج نشران داد که   .انجام شرده اسرت ليزرل افزار

 استان گيالن رابطه معناداری وجود دارد.

که هدف،    بودهروش انجام این تحقيق توصريای  رفتارشررروندی سرازمانی پرداتته اسرت.بر   تعرد سرازمانی تأثير (، در پژوهشری تحت عنوان 1394حسرينی ) - 

 اده ها از شريوه های آمار توصريای و اسرتنباقی با اسرتااده از نرم افزاربرای تحلي  دبوده اسرت.  رفتارشررروندی سرازمانی بر   تعرد سرازمانی یافتن رابطه بين  

SPSS رفتارشرروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.بر   نتایج نشان داد که بين تعرد سازمانی  .انجام شده است 

رفتار شررروندی سرازمانی اسرت، مدیران  بينی سرازمانی پيشکه عدالت   ( در تحقيق تود به این نتيجه رسريدند چون1390چالشرتری و همکاران )ادیرم  -  کننده 

کارکنان را بربود   سرازمان باید در پی افزایش سرطا ادراک کارکنان از عدالت در سرازمان باشرند تا بر این اسراس بتوانند بروز رفتارهای شررروندی سرازمانی در

 .بخشند 

نتيجه رسيد که عدالت ساز مانی با هر یک از    دانشگاه ازاد اسالمی واحد تبریز انجام داد به این( در تحقيقی که برروی کارکنان  1389درتشان مرربانی )  - 

 داری دارد.ابعاد رفتار شرروندی سازمانی رابطه معنی 

 مدل مفهومی 

کارکنان بانک ملت  یتعرد سازمان  ی انجيبا توجه به نقش م   ی سازمان یبا رفتار شرروند  ی روانشناتت   یتوانمندساز  و یسازمانعدالت  ن يرابطه بدر این پژوهش 

(،  1998با توجه به پرسشنامه )اسپریتزر،  توانمندسازی(، 2001)نيوهوف و مورمن،بر اساس پرسشنامه  می باشد. برای این عدالت سازمانی  در استان گلستان

( در نظر گرفته شده  1998ين تعرد سازمانی با توجه به پرسشنامه )آلن و مایر، ( و همچن2000روندی سازمانی با توجه به پرسشنامه )پودساکوف، رفتار شر

      است، که فرضيه های تحقيق نيز بر اساس آن شک  می گيرد.
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 (.2011، 5مارومی تحقيق )نجایمدل  - 1 شک 

 قیق تح روش

 نوع روش تحقیق 

 دنيای در که است علمی  مشک  و معض   یک به دادن پاسخ برای کاربردی تالشی  تحقيقاین تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع تحقيقات کاربردی است. 

حاظ این که فرضيه های بکار گرفته شده ها توصيای از نوع پيمایشی می باشد و به ل. و از نظر نحوه گردآوری داده  (94  :1382)تاکی،   دارد وجود واقعيت

پيمایشی   رت رابطه ای یا همبستگی هستند که قی آن رابطه و جرت همبستگی بين متغيرها مورد بررسی قرار می گيرند، لذا روش تحقيق از نوع توصيای /بصو

 و همبستگی می باشد. 

 روش گردآوری اطالعات 

 انی انجام شده است. ميد  ای وگردآوری اقالعات به دو روش کتابخانهروش 

 ابزار گردآوری اطالعات  

پژوهش برای  در این تحقيق با توجه به موضوع مورد بررسی و روش تحقيقی که پيمایشی است از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقيق استااده می شود. در این  

  ( و برای 1998)اسپریتزر،    توانمندسازیاز پرسشنامه    توانمندسازیسنجش متغيرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استااده شده است. برای سنجش  

مورمن،    سنجش پرسشنامه استاندارد  2001عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی)نيوهوف و  ( و برای سنجش رفتار شرروندی سازمانی از 

 ( استااده شده است.1998)آلن و مایر،  ( و برای سنجش تعرد سازمانی از پرسشنامه استاندارد2000)پودساکوف، 

 و تحلیل اطالعات   روش تجزيه 

 .تواهد شد  استااده آماری فراوانی  توزیع جداول تنظيم و مرکزی های مشخصه برآورد جرت توصيای  آمار از. 1

برای .  شرود می  اسرتااده آماری های آزمون از موالًعم  نتایج پژوهش تعميم برای که باید دانسرت می شرود. اسرتااده ها فرضريه آزمون جرت،اسرتنباقی  آمار از. 2

 آزمون فرضيه ها از مدل معادالت ساتتاری به کمک نرم افزار ليزرل استااده شده است.

 جامعه آماری و حجم نمونه  

نمونه آماری این تحقيق کارکنان ند.می باش         نار    600کارکنان شعب بانک ملت در استان گلستان که به تعداد  تمام  در این تحقيق کليه    جامعه آماری

نار می باشند و روش نمونه گيری به روش تصادفی قبقه ای  می باشد. الزم به ذکر است که با توجه به   234که به تعداد شعب بانک ملت در استان گلستان 

 پرسشنامه توزیع گردید.   260ه گردید و در مجموع درصد به حجم نمونه آماری اضاف 10ها وجود داشت به ميزان م بازگشت پرسشنامهاینکه احتمال عد 

 آزمون فرضیات تحقیق

 پردازیم. می  Lisrel در این قسمت به بررسی آزمون فرضيات تحقيق با استااده از نرم افزار

 

 
5. Najafi 
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 حالت استاندارد مدل ساتتاری تحقيق در  - 2- شک 

 
 

 مدل ساتتاری تحقيق در حالت معناداری  - 3- شک  

 

 

ر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از شاتص نسبت مجذور تی دو بر درجه آزادی )ل از روش حداکثبرای برآورد مد 
  𝑥2

 df
تطبيقی   شاتص برازش  ،(

(CFI( شاتص برازندگی ،)GFI  شاتص تعدی ،) ( برازندگیAGFI( شاتص نرم شدۀ برازندگی ،)NFI( شاتص نرم نشدۀ برازندگی ،)NNFI  تطای ریشة ،)

 ( استااده شد.RMSEAين مجذورات تقریب )ميانگ
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 تحقیق ساختاری  مدل برازش نیکويی بررسی از حاصل نتايج -1-جدول 

 نتیجه  مقدار  قبول  مورد دامنه برازش  شاخص

)
  𝒙𝟐

𝐝𝐟
 مناسب  2.88 <3 ( شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی  

CFI(تطبیقی  شاخص برازش ) مناسب  0.94 >0.9 

GFI(رازندگیص بشاخ ) مناسب  0.93 >0.9 

AGFI(شاخص تعديل برازندگی ) مناسب  0.96 >0.9 

NFI( شاخص نرم شدۀ برازندگی ) مناسب  0.97 >0.9 

NNFI(شاخص نرم نشدۀ برازندگی ) مناسب  0.97 >0.9 

RMSEA(خطای ريشة میانگین مجذورات تقريب ) مناسب  0.061 <0.08 

 

دهندۀ برازش مدل است، چرا که ميزان کمتر آمده است،          نشان 1ه در جدول شمارۀ دل ساتتاری پژوهش ک های نيکویی برازش منتایج بررسی شاتص

 . هستند  9/0همگی باالتر از  CFI،  GFI، AGFI،  NFI،  NNFIنشانگر برازش قاب  قبول مدل ساتتاری است. همچنين مقادیر  RMSEA 0.08از 

 t) 05/0شود، ضرایب مسير برای هر پنج رابطه در سطا همانطور که مشاهده می متغيرهای پژوهش آمده است.   در جدول زیر ضرایب مسير و معناداری بين

 ( معنادار بدست آمده است. - 96/1کوچکتر از   tو 96/1بزرگتر از 

 

 مستقیم و ضرايب معناداری فرضیات مدل  رابطةنتايج - 2-جدول 

 آزمون  نتیجه معناداری  مسیر  ضريب نشان مسیر

 قبول OJ---OC 0.19 2.63 تعهد سازمانی  ---زمانی ت سا عدال

 قبول PE---OC 0.22 3.16 تعهد سازمانی  ---توانمندسازی رونشناختی 

 قبول OC---OCB 0.25 3.09 رفتار شهروند سازمانی  ---تعهد سازمانی 

 رد OJ---OCB -0.02 -0.27 رفتار شهروند سازمانی  ---عدالت سازمانی 

 قبول PE---OCB 0.26 3.61 ر شهروند سازمانی رفتا  ---شناختی توانمندسازی رون

 
 

 های تحقیق:  فرضیه

 وجود دارد.  ی کارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معنادار یو تعهد سازمان یعدالت سازمان. بین 1فرضیه

است و مقدار   2.63است. آماره تی برای این ضریب نيز  0.19 یو تعرد سازمان ی عدالت سازمانتوان گات ضریب مسير رابطة ميان می  2مطابق جدول شمارۀ 

تأیيد    ی و تعرد سازمان  ی عدالت سازماندار  لذا فرضية اول این تحقيق یعنی رابطه مثبت و معنابدست آمده است.    1.96اری یعنی  دآن باالتر از آستانة معنی 

 شود. می 

 

 وجود. دارد ی کارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معنادار ینو تعهد سازما یروانشناخت ی توانمندسازبین  .2فرضیه

اسرت، و مقدار    3.16و مقدار تی برای این ضرریب،  0.22  ی و تعرد سرازمان  ی روانشرناتت یتوانمندسرازدهد مقدار ضرریب مسرير ميان  مدل برازش شرده نشران می 

اسرت. بناب -1.96داری یعنی  آن باالتر از آسرتانه معنی  معناداری رابطه   ی و تعرد سرازمان  ی روانشرناتت  یتوانمندسرازتوان نتيجه گرفت بين  راین  می بدسرت آمده 

می   شود.وجود دارد. لذا فرضيه دوم تحقيق تأیيد 
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 وجود دارد. ی کارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معنادار یسازمان ی و رفتارشهروند یتعهد سازمان. بین 3فرضیه

بدست آمده است. آماره تی برای این رابطه    0.25 یسازمان  یو رفتارشرروند  ی تعرد سازمان مشخص است، ضریب مسير ميان  2شماره  همانطور که در جدول

  ی و رفتارشرروند   ی تعرد سازمانتوان نتيجه گرفت بين  بدست آمده است. با توجه به موارد باال می   1.96داری یعنی  و مقدار آن باالتر از آستانة معنی   3.09

 ود. شداری وجود دارد. لذا فرضية سوم این تحقيق تأیيد می معنارابطه مثبت و  ی مانازس

 وجود. دارد ی کارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معنادار یسازمان ی و رفتار شهروند یعدالت سازمان. بین 4فرضیه

  -0.27است. آماره تی برای این ضریب نيز  - 0.02 یسازمان یفتار شرروند ر و  ی عدالت سازمان توان گات ضریب مسير رابطة ميان می   2مطابق جدول شمارۀ 

  ی و رفتار شرروند   یعدالت سازماندار  بدست آمده است. لذا فرضية چرارم این تحقيق یعنی رابطه معنا 1.96اری یعنی  دتر از آستانة معنی مقدار آن پایيناست و 

 شود. تأیيد نمی  ی سازمان

 وجود دارد. ی کارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معنادار یسازمان ی و رفتار شهروند یروانشناخت ی دسازتوانمنبین  .5فرضیه

است،   3.61و مقدار تی برای این ضریب،  0.26 ی سازمان  یو رفتار شرروند  ی روانشناتت یتوانمندسازدهد مقدار ضریب مسير ميان مدل برازش شده نشان می 

  ی و رفتار شرروند   یروانشناتت یتوانمندسازتوان نتيجه گرفت بين  بدست آمده است. با توجه به موارد باال می   1.96داری یعنی  آستانه معنی و مقدار آن باالتر از  

 شود.  داری وجود دارد. لذا فرضية پنجم این تحقيق تأیيد می معنارابطه مثبت و    ی سازمان

 بحث وتفسیر و مقايسه 

مروز را تشکي  می ها وجن علوم رفتاری سازماناعتقاد بسياری از دانشمندا به پایه    بر و مختلف های شک  به  دهند. گرچه سازمانراه انکار ناپذیر دنيای نوین ا

آید،  ارکان اصلی آن به حساب می   هدفرای گوناگون تاسيس و سازماندهيمی شوند اما بدون تردید تمامی آنرا بر پایه تالشرای روانی و جسمانی نيروی انسانی که

د. عدالت و اجرای آن یکی از نيازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در قول تاریخ وجود آن بستری مناسب جرت توسعه جوامع گردناداره و هدایت می 

است کرده  فراهم  ا.انسانی  بشر  حقوق  تحقق  راه  در  گرانبرا  گوهری  و  انسانی  ارزش  واالترین  رسيعدالت  انسانرا  اصلی  آرمان  استست.  عدالت  به   .دن 

های  بيان می کند برای اینکه مدیران اثربخش باشند آنرا باید به شيوه عادالنه عم  کنند و اقمينان داشته باشند که زیردستانشان، فعاليت( 2005)6گرینبرگ

با    آن  رابطه  مطالعه  به  همکارانش  سایر   و  او   برد،  واژه »عدالت سازمانی« را بکاربرای نخستين بار  (2005)7زمانی که گرینبرگ .د کننآنرا را عادالنه تاسير می 

متحول فعاليت می کردند آنرا به دنبال بينش و رسالتی برای ایجاد  سایر مسائ  دنيای سازمان ها پرداتتند. در حالی که سازمانرا در بازار رقابتی و محيطی 

ست که گرینبرگ و همکارانش در رسيدن به این بينش  ئه نمایند. امروزه مشخص شده اهایی را در این زمينه ارایدهحقوق عدالت سازمانی بودند و سعی کردند ا

 . موفق بودند 

 

 

ای که در زمينه رفتار شرروندی سازمانی  ميالدی مطرح شد. تحقيقات اوليه 1980در اوی  دهه  8ماروم رفتار شرروندی سازمانی اولين بار توسط باتمن و ارگان 

تقریبا از یک دهه و نيم   .ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته می شدند ایی مسئوليت انجام گرفت بيشتر برای شناس

قشی و عملکرد فرانقشيتااوت قای  شده اند. عملکرد درون نقشی به آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان اقالق می شوند  قب ، محققان بين عملکرد درون ن

به رفتارهای شغلی  شود. عملکرد فرانقشی های رسمی سازمان بيان شده و توسط سيستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می ر شرح وظایف و نقشکه د

باتمن و ارگان  شود. البتهرسمی کارکنان برمی گردد، که این رفتارها اتتياری هستند و معموال در سيستم رسمی سازمان در نظر گرفته نمی  فراتر از نقش های

ماروم سازیبعنوان رفتار فرانقشی تعبير کرده OCB ( از واژه1983و اسميت و همکاران ) گرفته   های صورت ها و عملياتی سازیاند. یکی از متداول ترین 

 . باشد درباره رفتارهای فرانقشی، رفتار شرروندی سازمانی می 

لی از قبي  عملکرد سازمان، اثربخشی سازمانی،  شرروندی سازمانی متمرکز هستند. در این زمينه عوام زسوی دیگر، یک سری از تحقيقات بر پيامدهای رفتار ا

گروه معدودی از تحقيقات نيز منحصراً بر روی ماروم رفتار شرروندی   اند.اعی و... مطرح شدهموفقيت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سرمایه اجتم

ا با کمک روش تحلي  عاملی  اند تا تعریف جدیدی از رفتار شرروندی سازمانی داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند و یکرده سازمانی متمرکز هستند و سعی 

بيانگر نيرویی است که فرد را ملزم می کند در سازمان   ميانجی د سازمانی به عنوان یک متغير های استانداردی برای سنجش این ماروم ایجاد کنند.تعرمقياس

 دارد باالیی  سازمانی  تعرد  که فردی  تعرد سازمانی با یک سری رفتارهای مولد همراه است . ند و با تعلق تاقر جرت تحقق اهداف سازمان کار کند ؛ یعنی بما

 
6.Grinberg  
7.Grinberg  
8.Batman &Organ  
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ی ، در دهه9الن و مایر د ده می  نشان فداکاری و ایثار حتی  و زیاد  تالش تود از اهداف  آن به رسيدن برای و پذیرد می  را آن اهداف  ، ماند   می  باقی  سازمان در

ی تحليلی برای تعرد سازمانی بيان کردند و آن را به سه بخشِ قاب ِ تعریف تجزیه کردند: تعرد سازمانی عاقای، تعرد سازمانی مستمر ميالدی، یک نظریه ۹۰

یعنی اینکه فرد تا چه اندازه به سازمان  کند، آن کار می های سازمانی است که در و تعرد سازمانی هنجاری. تعرد عاقای دلبستگِی احساسِی کارکنان به ارزش

 عالقه دارد. 

ای سروکار دارد که فرد نسبت به سازمان  پذیریی همکاری با همان سازمان است. و تعرد هنجاری با التزام و مسئوليتتعرِد مستمر ميزان تمای  فرد به ادامه

ن است بر سایر انواع آن اثر بگذارند؛ وقتی هدف قراحی استراتژی مدیریت است، کارِ  عرد سازمانی ممککند. گرچه هر یک از این انواع تدر تود احساس می 

ماروم  .ان تقویتتر این است که سه نوع تعرد سازمانی را جداگانه در نظر بگيریم و تک به تک به ذهن بياوریم تا بر اساس نياز بتوانيم آنرا را در کارکنساده

دارد، که فقدان آن آثار منای و مخربی را به دنبال تواهد داشت. برای مثال اگر ادراک کارکنان از سازمان این باشد   ی نقش بسيارمرمی عدالت درحيات سازمان

می شود.  عتراضات که با آنرا ناعادالنه برتوردار می شود، رفتار شرروندی سازمانی و تعرد کاری کمی از تود نشان می دهد، همچنين باعث افزایش شکایات و ا

( همه بر این باورند که انصاف یا عدالت در مجموع به برداشت مشترک از توزیع نتایج سازمانی وشيوه های آموزشی کارکنان  2001به مطالعه گرینبرگ )  با توجه

به نتایج حاص  از    مختلف وجود داردهای کاری  ای که در نوع ادراک افراد از واژه عدالت در محيط ( مرترین نکته2:  2011بستگی دارد. )پارک و سوسيتيو؛  

 .وجود عدالت در سازمان بستگی دارد

ها به قور غير منصاانه رفتار شده است هم در قالب تمایالت احساسی )با تعرد کمتر( و هم در قالب ها احساس کنند که با آنهنگامی که کارکنان در سازمان

کاهش رفتارهای تکنش هند. این در حالی است که جایگزینی کارکنان از نظر عوارض استخدام مانند  دابعی( پاسخ می های رفتاری )افزایش ترک تدمت و 

توانمندسازی جامعه، یک فرآیند پویا و فراگير است. هدف عمده فرآیند توانمندسازی، ایجاد باشد.استخدام مجدد، کارآموزی و نگرداری مقرون به صرفه نمی 

های توان به جرات گات که یکی از پيش شرطدر واقع می    باشد ها و اقشار اجتماعی می ها، گروهتانوادهب زندگی افراد، تغييرات مناسب در کليه ابعاد و جوان

پایدار، وجود سياستمحوری در شک  ها و جوامع به ها، و مداتالت چند بعدی در جرت توانمندسازی افراد، گروهها، برنامهگيری و تکام  فرآیندهای توسعه 

جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ازمنظر و دیدگاه ارتقای را در تحقق بخشيدن به اهداف دراز مدت و ميان مدت توسعه همهمشارکت فعال آن منظور

ند  تی محلی مستای، ملی و حهای توانمندسازی که در تجارب جرانی، منطقههای مختلای دارد. موفقيت قرحگيریسالمت، توانمندسازی، انواع، مراح  و جرت

 ها ارتباط دارد. های روانشناتتی فردی و اجتماعی و ارزشده است، تا اندازه زیادی به بافت اجتماعی، فرهنگی، سياسی و همچنين به جنبهش

شود و  بدل می  منتق  و رد و اههای توانمندسازی آموزش است. در فرآیند آموزش، اقالعات و پياماساسا اولين راهبرد عمده در تدوین، قراحی و اجرای برنامه

يدی در فرآیند با علم به اینکه در عصر حاضر، اقالعات منشا قدرت و در حقيقت عين قدرت است، بنابراین دسترسی اقشار وسيع مردمی به اقالعات یک گام کل

های ارتباقی در  ها و مرارتاهی، دانش، تکنيکارتقای سطوح آگ آیيد. توزیع و انتشار اقالعات به معنی ایجاد توانایی بالقوه یادگيری و توانمندسازی بحساب می 

جود  های اجتماعی است. این مرحله زیربنایی سرآغاز حالت آگاهی، آمادگی ذهنی مردم برای ایاای نقش تاریخی تود و اقدام در جرت بربود وضع موميان گروه

 توانای تود است.   های يض با دستو ساتتن دنيای عاری از فقر، عقب ماندگی، تشونت، نابرابری و تبع

عدالت سازمانی وتوانمند سازی روانشناتتی با رفتار شرروندی سازمانی با  لذا با توجه به مباحث مطرح شده مسئله اصلی در این پژوهش ، بررسی رابطه بين

تحقتوجه به نقش ميانجی تعرد سازمانی کارکنان بانک ملت در استان گلستان است عدالت سازمانی وتوانمند سازی   بين  بررسی رابطهيق  .هدف اصلی این 

بود.در همين راستا و بر مبنای، فرضيات مورد بحث و بررسی روانشناتتی با رفتار شرروندی سازمانی با توجه به نقش ميانجی تعرد سازمانی کارکنان بانک ملت 

 قرار گرفت:

تایيد   یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نتایج فرضيه فرعی اول بين عدالت سازمانی و تعرد سازمانی  رابطه بين دو متغير است، در واقع    حاکی از 

 کارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد 

، همخوانی  ام شده استنجا  عدالت سازمانی و تعرد سازمانی کارکناندر تحقيقی به بررسی  (2016)10دیکينسون و همکاران ، که نتایج این فرضيه با نتایج تحقيق  

 دارد.

تعرد  توانمند سازی روانشناتتی و بين یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نتایج فرضيه فرعی دوم حاکی از تایيد رابطه بين دو متغير است، در واقع 

(، در پژوهشی تحت عنوان 1395محمدی)یج تحقيق  تان   ، که نتایج این فرضيه بارابطه معناداری وجود داردکارکنان بانک ملت در استان گلستان  سازمانی  

یادگيری سازمانی در شعب بانک ملت استان گيالن پرداتته انجام شده  بررسی رابطه بين توانمندسازی کارکنان بر رفتارشرروندی سازمانی با نقش ميانجی 

 ، همخوانی دارد. است

 
9.Allen and Meyer  
10.Dikinsoun  
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متغير است، در واقع  حام  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نتایج فرضيه فرعی سو تعرد سازمانی و رفتارشرروندی  بين  کی از تایيد رابطه بين دو 

تأثير  (، در پژوهشی تحت عنوان 1394حسينی)، که نتایج این فرضيه با نتایج تحقيق رابطه معناداری وجود داردسازمانی کارکنان بانک ملت در استان گلستان 

 ، همخوانی دارد.رداتته استرفتارشرروندی سازمانی پ بر   تعرد سازمانی 

رابطه بين دو متغير است، در واقع   که نتایج فرضيه فرعی چرارم حاکی از عدم تایيد  رفتار  بين عدالت سازمانی و  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد 

 .دکارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معناداری وجود ندارشرروندی سازمانی  

رفتار  توانمند سازی روانشناتتی و  بين ایج فرضيه فرعی پنجم حاکی از تایيد رابطه بين دو متغير است، در واقع ر نشان می دهد که نتیافته های پژوهش حاض

ت  (، در پژوهشی تح1395ی )محمد ، که نتایج این فرضيه با نتایج تحقيق رابطه معناداری وجود داردکارکنان بانک ملت در استان گلستان شرروندی سازمانی  

 ، همخوانی دارد. توانمندسازی کارکنان بر رفتارشرروندی سازمانی انجام شده است نعنوان بررسی رابطه بي

 های تحقيق تالصه یافته - 3- نگاره 

 نتيجه آزمون فرضيه  شرح فرضيه فرضيه ها

 فرضيه اول 

استان گلستان رابطه بين عدالت سازمانی و تعرد سازمانی کارکنان بانک ملت در 

 تایيد فرضيه  ناداری وجود دارد مع

 فرضيه دوم
بين توانمند سازی روانشناتتی و تعرد سازمانی کارکنان بانک ملت در استان 

 ه يفرض تایيد  گلستان رابطه معناداری وجود دارد 

 فرضيه سوم

 

گلستان  بين تعرد سازمانی و رفتارشرروندی سازمانی کارکنان بانک ملت در استان 

 ه يفرض تایيد  .د داردرابطه معناداری وجو

 فرضيه چرارم
بين عدالت سازمانی و رفتار شرروندی سازمانی کارکنان بانک ملت در استان 

 هيفرض رد . گلستان رابطه معناداری وجود دارد

 فرضيه پنجم 
بين توانمند سازی روانشناتتی و رفتار شرروندی سازمانی کارکنان بانک ملت در 

 ه يفرض تایيد  جود دارد.استان گلستان رابطه معناداری و

 پیشنهادات ناشی از نتايج تحقیق 

عدالت سازمانی وتوانمند سازی روانشناتتی با رفتار شرروندی سازمانی با توجه به نقش ميانجی تعرد   تجزیه و تحلي  فرضيات تحقيق نشان دادند که بين

 استان گلستان رابطه وجود دارد.سازمانی کارکنان بانک ملت در 

  ر در راستای افزایش عدالت سازمانی، توانمند سازی روانشناتتی، تعرد سازمانی کارکنان در سازمان به مدیران و مسئوالن ارائه می گردد :رادات زیلذا پيشن

ارد و موید آن  در استان گلستان رابطه معناداری وجود د  بين عدالت سازمانی و تعرد سازمانی کارکنان بانک ملت  براساس نتايج فرضیه اول:پیشنهادات  

توجه به منابع انسانی در سازمان یکی از عوام  اثر گذار بر فعاليترای الت سازمانی ، تعرد سازمانی کارکنان نيز افزایش تواهد یافت.است که در صورت ارتقای عد 

منابع انسانی شمی تواند منج  عدالت سازمانی سازمان می باشد.توجه به اقدامات   توانمند ود که این عوام  بستر الزم برای ارتقای  ر به اثربخشی و برره وری 

درواقع از آنجایی که کارکنان احساس عدالت را در سازمان از سوی مدیران ببينند، منجر به توانمندسازی کارکنان تواهد  را فراهم می کند. سازی روانشناتتی 
 شد. 

کارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد و  تعرد سازمانی  بين توانمند سازی روانشناتتی و  یه دوم:براساس نتايج فرضپیشنهادات 

استان گلستان موید آن است که در صورت ارتقای توانمند سازی روانشناتتی، تعرد سازمانی کارکنان نيز افزایش تواهد یافت. به مدیران شعب بانک ملت در 
رگاه های آموزشی در زمينه برنامه های توانمندسازی کارکنان می توانند شرایط الزم برای  کا  و برگزاری  های آموزش  توجه به برنامهپيشنراد می شود که با  

 شد.  ارتقای برره وری و کارایی سازمان را ارتقا بخشند، که برنامه های توانمند سازی می تواند کارکنانی متعرد در شعب بانک ملت منجر تواهد 

ازمانی و رفتارشرروندی سازمانی کارکنان بانک ملت در استان گلستان تعرد سازمانی و رفتارشرروندی  تعرد س: بين م براساس نتايج فرضیه سوپیشنهادات 

سازمانی کارکنان    سازمانی کارکنان بانک ملت در استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد و موید آن است که در صورت ارتقای تعرد سازمانی ، رفتارشرروندی

سيستم رسمی پاداش برانگيخته شده است و   توسّطرفتارشرروندی سازمانی ،رفتار فردی که داوقلبانه است، به قور صریا یا ضمنی تواهد یافت.  نيز افزایش
 ن ها است و هرسرمایه سازما مرمّتریننيروی انسانی  سازمان را افزایش تواهد داد، این رفتار ها می تواند منجر به تعرد و حس تعرد در سازمان شود. کارآیی 

سازمان بيشتر تواهد شد. لذا باید در مورد بربود کيای نيروی انسانی   ارتقاءو    بقاء،    موفّقّيتمطلوب و باالتری برتوردار گردد، احتمال   کيايّتچه این سرمایه از 
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شام  این اقدام نمی گردد. به مدیران شعب بانک   تخصّصی  ای ه آموزشتنرا  اّماسعی فراوان نمود چرا که این اقدام ، هم به ناع سازمان است و هم به ناع افراد 
 . سازمانی است تعرّد این نگرش ها  مرمّترینی  ارزش های افراد را نيز شام  می شود. یکی از ملت پيشنراد می شود که با بربود و نگرش ها و تعد 

در استان گلستان رابطه معناداری  شرروندی سازمانی کارکنان بانک ملتتوانمند سازی روانشناتتی و رفتار بين  براساس نتايج فرضیه پنجم:پیشنهادات 

بقا در محيط نامطمئن  رتقای توانمند سازی روانشناتتی، رفتار شرروندی سازمانی کارکنان نيز افزایش تواهد یافت.وجود دارد و موید آن است که در صورت ا
کنونی، سازمان رقابت  ُپر  متخو  نيروهای  داشتن  به  را  کنند؛ها  عم   تکليای تود  از وظایف  فراتر  که  نيروهایی  است،  کرده  ملزم  ماهر  موفقيت    صص و  زیرا 

نيروها دارد. عوام  متعددی چون، توانمندسازی روانگی زیادی بهها وابستسازمان امروزه    گيری این رفتار نقش دارند.شناتتی کارکنان، در شک وجود این 

سازمان را به  روی انسانی و توجه به عوام  دیگر کاهش اثربخشی و کارایی کس پوشيده نيست عدم توجه به برره وری نياهميت و نقش نيروی انسانی بر هيچ
 بارتواهد آورد. 

 :فهرست منابع

ی علوم  جله(، رابطه عدالت سازمانی و تعرد سازمانی با رضایت شغلی در بين معلمان مدارس استتنایی در شررستان بندرعباس، م 1388ایمانی، جواد؛ )

 .7- 31، صص5تربيتی، سال دوم، شماره

ين مدل رفتارهای شرروندی سازمانی در سازمانرای دولتی؛ پژوهشرای مدیریت عمومی، سال  ،شناسایی و تبي1390حسينی، سيدحسين؛ حضرتی، محمود؛

 .139- 156چرارم ، شماره سيزدهم، صص 

های ت سازمانی و رفتار شرروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت فرودگاهابطه عدال، بررسی ر(1391نيری، پژمان، )لت، کنعانی تراسانی، اباص

 .79- 100، صص: 12نامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چرارم، شماره کشور، فصل

اسالمی واحد تبریز،نشریه فراسوی ، بررسی تاّتير عدالت سازمانی بر رفتار شرروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ازاد (1389درتشان مرربانی، عادل؛ )

 .78،صص 14مدیریت،سال چرارم، شماره 

(، بررسی رابطة فرسودگی شغلی با رفتار شرروندی سازمانی کارکنان سازمان بنياد شريد و امور ایثارگران 1390کيانی، مرناز؛ )شریای، قيبه؛ ربيعی، محمد؛ 

 .استان چرارمحال وبختياری؛پایان نامه کارشناسی ارشد 

دی سازمانی کارشناسان حوزه ستادی وزارت  (،بررسی تاثير فرهنگ سازمانی در شک  گيری رفتار شررون1388عسکریان، مصطای؛ قاهری عطار، فتانه؛ )

 .اموزش و پرورش

ارکنان در سازمان تربيت  (، رابطه عدالت سازمانی و رفتار شرروندی سازمانی ک 1390چالشتری، جواد، )رضا؛ جعاری، اکرم؛ مرادی چالشتری، محمد مرادی

 (.53 )پياپی  1بدنی جمروری اسالمی ایران، فصلنامه المپيک، سال نوزدهم، شماره 
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بررسی رابطه رضايت شغلی و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در بین دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش  

 شهرستان علی آبادکتول 

   مرضيه کتولی
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول ، ایران 
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 چکيده 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی با تعرد سازمانی در بين دبيران مقطع 

تان علی آبادکتول بود. جامعه آماری این تحقيق، کليه کارکنان آموزش  متوسطه آموزش و پرورش شررس
جرت  .نار بود 360نی مرتبط می باشند که تعداد آنرا و پرورش شررستان علی آباد کتول که با حوزه انسا

اینکه حجم جامعه آماری   و با توجه به  محاسبه حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استااده گردید 

نار تعيين که به علت عدم پاسخگویی برتی پاسخ   186نار می باشد حجم نمونه حداق  360مورد نظر  
های تحقيق با روش کتابخانه ای و ميدانی گردآوری شده و ابزار  دهدا  نار تعيين گردید.  200دهندگان  

ونباخ و  مورد استااده پرسش نامه های استاندارد می باشد. پایایی پرسش نامه ها با استااده از روش کر
از روش   روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیيد قرار گرفته اند. همچنين جرت تجزیه و تحلي  داده ها 

استااده شده است. نتایج نشان داد که بين رضایت   spss ای همبستگی با استااده از نرم افزارآزمون ه

آموزش و پرورش شررستان علی  شغلی و فرهنگ سازمانی با تعرد سازمانی در بين دبيران مقطع متوسطه
 .آبادکتول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 

 

 کلمات کلیدی 

واژه های کليدی: رضایت شغلی ،  
انی ، تعرد سازمانیفرهنگ سازم  

 

 

 مقدمه 
عنوان »کارمن ارزشی تحت  در جرت تلق  موجود و تالش  انسانی  نيروهای  به  کافی  عميق و  توجه  بذل  هرسيستم سازمانی  بقای  ما امروزه شرط  دان 

يد به حال جامعه بسازد و در ک  کشور را  ارزشمندترین دارایی های ما هستند« می باشد. نيروی انسانی توانا و کارآمد می تواند سازمان را کارا، سودآور و ما
.توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی کشورها و به عبارت کلی توسعه ملی، جز با کمک منابع انسانی کارآمد  (  17،ص1389باقری و قلوعی،)شکوفا کند  

ه کشور واقف بوده و برآن تأکيد دارند و مرم ترین سرمایه  ميسر نيست امروزه صاحب نظران و اندیشمندان بر اهميت و نقش نيروی انسانی به عنوان عام  توسع

(.مطالعه فرهنگ سازمانی و تأثير آن بر عملکرد سازمانی از جمله مباحث مرمی است که در 22،ص1380انسانی آن می دانند )آصف زاده،هر سازمان را نيروی 
تصاص داده است. از قرف دیگر رضایت شغلی یکی از شاتص های تعيين غيبت جران امروز بخش عظيمی از وقت، بودجه و توجه صاحب نظران را به تود ات

ت  مت در افراد سازمان است. بدین معنی که هر ميزان کارمند از شغ  تود راضی باشد، احتمال غيبت و استعاای او کمتر است. به قور کلی رضایو ترک تد 

شد،  بازدهی که عمال به دست می آورد، مشخص می شود. یعنی هر چه این تااوت کمتر با  از قریق تااوت بين مقدار بازدهی که شخص باید به دست آورد و
ایر بر ميزان بازده به رضایت شغلی بيشتر تواهد بود. بازده مورد انتظار فرد از انجام دادن کار سازمان، قبق تحقيقات انجام شده، به شدت تحت تأثير تصور او د

روی کار می گذارند و آنچه از آن به کار می   مشابه قرار می گيرد. به عبارت دیگر، اوال افراد به فکر ایجاد توازن بين آنچهدست آمده به وسيله دیگران در وضع  
د، عوام  ا غير کافی بداننگيرند، هستند. ثانيا، توع تراز و توازن تود را با ترازو و توازن نظير در مورد دیگران مقایسه می کنند و اگر در مقایسه، بازده تود ر

 (.67،ص1372نارضایتی در آنرا ظاهر تواهد شد. )کيا،

وان یکی از متغير های مرم مورد مطالعه در رفتار سازمانی است و از سوی دیگر، فرهنگ سازمانی به عنوان مرم ترین عام  مؤثر و  رضایت شغلی به عن
اهميت آن به قدری است که دانشمندان مدیریت، اعتقاد دارند که فرهنگ سازمانی  مرتبط با رضایت شغلی بر تمامی بخش ها و جنبه های سازمان ناوذ دارد و 

می   ه گونه ای مؤثر به شک  دهی و هدایت منابع الزم به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک کند، ضرورت مطالعات تجربی در مورد آن احساسب

 (.22،ص1380شود)آصف زاده،
پيوندی قوی ميان اجزا و عناصر تشکي  دهنده آن است. تالش برای بربود عملکرد   ات و پایداری آن وابسته به وجودسازمان سيستم اجتماعی است که حي

حوزه های    سازمان، از روزهای اوليه شک  گيری رشته مدیریت به عنوان اصلی تدشه ناپذیر وجود داشته است که هر روز وارد مباحث جدیدتری می شود و

 (.1386ند )حسنی کاتکی و قلی پور، بيشتری را تسخير می ک 
دار است. سازمان ها بدون تمای  افراد به همکاری قادر به توسعه اثربخش تود نيستند، تااوت بين همکاری تودجوش و اجباری از اهميت فراوانی برتور

انجام می دهد، در حاليکه  ان و صرفا در حد رعایت الزامات و استاندارد های تعيين شده سازم در حالت اجباری، فرد وظایف تود را در راستای مقررات و قوانين 

گيرند. )زار می  کار  متين و  در همکاری تودجوش و آگاهانه، افراد کوشش، انرژی و بصيرت تود را برای شکوفایی توانایی های تود به ناع سازمان به  عی 

T
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 (.36،ص1385همکاران، 
تنرا یک عام  موجب رضایت شغلی نمی شود، بلکه ترکيب عوام  روانی، جسمانی ارتباط دارد.  رضایت شغلی مارومی پيچيده است و با 11به نظر هاپاک 

يع امعينی از مجموع عوام  گوناگون سبب می گردد که فرد شاغ  در لحظه معينی از شغلش احساس لذت نماید و به تود بگوید از شغلش راضی است )ش 

مر به اذعان   ميزان راندمان کارکنان می باشد که ميتواند کارایی (. در واقع تعرد سازمانی مبين 36،ص1382آبادی،  و اثربخشی سازمان را افزایش دهد و این ا
 مبانی نظری، احتماالً می تواند به قور مستقيم و غيرمستقيم با رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی ارتباط داشته باشد. 

عرد سازمانی  در بين دبيران مقطع  است که آیا بين رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی با ت  با عنایت به نکات فوق، سوال اصلی  پژوهش حاضر ایناکنون  
 متوسطه شررستان علی آباد کتول  رابطه معناداری وجود دارد؟ 

 پیشینه تحقیق 

 پیشینه داخلی:
سازمانی کلی )شام  تعرد عاقای ، هنجاری ت شغلی قوی ترین رابطه مستقيم و مثبت را با تعرد ( نشان داده اند که متغير رضای1384مدنی و زاهدی) 

  دارد و متغير احساس عدالت سازمانی همبستگی نسبتاً قوی مستقيم با تعرد سازمانی دارد و متغير احساس امنيت شغلی همبستگی مستقيم نسبتاً و مستتر( 
 ضعيف با تعرد سازمانی داشته است. 

رضایت شغلی ، عوام  برداشتی و وجود  متغير 3رد سازمانی مدیران سطوح مختلف را در قالب ترین عوام  موثر بر ایجاد و حاظ تع( مرم1380جقه)سال

شغلی ، عوام    ها را با تعرد سازمانی مورد آزمون قرارداد . یافته های تحقيق وی نشان داد که بين ميزان رضایتعوام  محيطی دسته بندی و سپس ارتباط آن
دیگر رابطه تطی مثبت وجود دارد . بين ميزان رضایت شغلی   يطی از یک قرف و ميزان تعرد سازمان مدیران از قرف نگردارنده برداشتی و وجود عوام  مح

 و ميزان تعرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

ن های وابسته به دانشگاه زمانی پرستاران در بخش هرای داتلی جراحی بيمارستا( در پژوهشی به بررسی رابطه بين تعرد سا1386جرانگير و همکاران )
رداتتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بين رضایت شغلی پرستاران و تعرد عاقای و تکليای رابطه ای مثبت، ولی بين رضایت  علوم پزشکی شريد برشتی پ 

 شغلی و تعرد مستمر رابطه ای منای وجود دارد.

 
 

 پیشینه خارجی:
برابر نظام نظارت رسمی قرار دارد. نظام نظارت اجتماعی همان نظام غير    ت اجتماعی بالقوه می داند که درفرهنگ سازمانی را یک نظام نظار  12اورایلی

اد سازمان بر آن مرر تأیيد  رسمی است که در بر گيرنده کنش ها و ميان کنش های غير رسمی، احساس هرا، هنجار های گروهی و ارزش هایی است که افر
 (. 1372می زنند. )توسی،

( موفقيت و کارآمدی منابع انسانی را وابسته به استااده کارآمد از علوم رفتاری و شناتت مااهيم مؤثر بر کارآمدی نيروی انسانی می  1997) 13ارد بالنچ
 داند. 

ی یابد، از این  ان شک  می گيرد؛ در حالی که تعرد سازمانی به کندی توسعه م ( معتقد است رضایت شغلی بالفاصله پس از ورود به سازم 1992) 14مودای 

 داد گردیده است.  رو، رضایت شغلی، پيش شرط تعرد سازمانی قلم
 ( نشان دادند، رضایت شغلی مدیران، عاملی عمده در افزایش ميزان تعرد سازمانی آنان محسوب می شود.  1992) 15مطالعات وندنبرگ 

انواده، رسی رابطه بين محيط سازمانی )فرهنگ سازمانی(، تعارض کار و ت( با استااده از مدل سازی معادالت ساتتاری به بر2008کاران )و هم 16گایتر

معنی  را ارتباطاسترس شغلی، ویژگی های فردی، رضایت شغلی و تعرد سازمانی در داروسازان ایاالت متحده پرداتتند. نتایج این تحقيق نشان داد، در مدل آن
 مشاهده شد. داری بين ویژگی های فردی، رضایت شغلی و تعرد سازمانی  

 

 
 روش تحقيق 

 الف( از نظر هدف کاربردی چون نتایج تحقيق در جامعه تحقيق قاب  استااده است ودرجوامع دیگر قاب  آزمون است. 
 د. ب( از نظر روش: توصيای،چون متغيرها در وضع موجود و بدون دستکاری تحلي  می شون

 می شود.ج( از نظر سنجش: همبستگی، چون روابط بين متغيرها سنجيده 

 د( از نظری جمع آوری اقالعات: ميدانی)پيمایشی(، چون از جامعه نمونه می گيریم. 

 

11 Haypack 

12 Urailey 

13 Blanchard 
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 روش گردآوری اقالعات و داده ها
شود )منابع اوليه(. عالوه بر استااده از پرسشنامه، از های مورد نياز برای بررسی فرضيات تحقيق از پرسشنامه استااده می جرت گردآوری اقالعات و داده

 استااده شده است.ها، اینترنت و پایگاه های اقالعاتی نيز به عنوان منابع ثانویه برای گردآوری اقالعات و داده ها ب، مقاالت، پایان نامهکت

  جامعه آماری 
 نار می باشد.  360آنرا  جامعه آماری این تحقيق، کليه کارکنان آموزش و پرورش شررستان علی آباد کتول که با حوزه انسانی مرتبط می باشند که تعداد

 نمونه و روش نمونه گيری 
نار می    360ردید و با توجه به اینکه حجم جامعه آماری مورد نظر  در تحقيق حاضر جرت محاسبه حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استااده گ 

 تعيين می گردد.نار  200نار تعيين که به علت عدم پاسخگویی برتی پاسخ دهندگان  186باشد حجم نمونه حداق 

 
 

 فرضيات تحقيق:

 فرضيات اصلی: 
 سطه  شررستان   علی آبادکتول رابطه معنادار وجود دارد. بين  رضایت  شغلی  با  تعرد  سازمانی دبيران  آموزش  و  پرورش  مقطع متو

 دکتول رابطه معنادار وجود دارد.بين  فرهنگ  سازمانی  با  تعرد  سازمانی  دبيران  آموزش  و پرورش مقطع متوسطه شررستان علی آبا

 فرضيات فرعی: 
 بين سبک رهبری با تعرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. 

 يابی اعضا با تعرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.بين معيار ارزش
 بين شيوۀ پيروی و قبول با تعرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

 د.ازمانی رابطه معنادار وجود داربين شيوه تصميم گيری با تعرد س

 بين منبع قدرت با تعرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
 بين مرجع اتتيار با تعرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

 بين معيار عملکرد با تعرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

 . بين هدف سازمان با تعرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد
 فرضيه اصلی: 

حقيق بدنبال پی بردن به این مطلب است که بين رضایت شغلی با تعرد سازمانی دبيران آموزش و پرورش مقطع متوسطه شررستان  اولين فرضيه اصلی ت

 علی آبادکتول رابطه معنادار وجود دارد. 
 گردید: یر بيانبشرح ز (H1)و فرضيه مقاب     (H0)جرت آزمون این بخش، فرضيه صار یا تنثی  

 H0 د سازمانی دبيران آموزش و پرورش رابطه وجود ندارد.  : بين رضایت شغلی با تعر(ρ = 0) 

 H1 .بين رضایت شغلی با تعرد سازمانی دبيران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد :(ρ ≠ 0) 

= Y) رسيون تطی يرسون، نمودار پراکنش و رگ استااده از ضریب همبستگی پ با   (Y)و تعرد سازمانی   (X)رابطه بين رضایت شغلی    α +  βX +

 ε)  نزدیک شود همبستگی مثبت قوی تر و هر چه    1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی )پيرسون( محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت  تعيين می
ا توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين رضایت ب و βر وجود دارد( و برآورد مي  کند، همبستگی منای قوی تری بين دو متغي - 1ضریب به سمت 

( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  000/0محاسبه شده ) Pمقدار گردد و چون شغلی و تعرد سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده می 

به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای  72، مقداری بيش از F، یعنی ی آزموناز آنجا که آماره دار است واست، لذا مدل رگرسيون تطی معنی  05/0
فرض   این یعنی  آمده و  دست  به  فرض    H0آن  دارد    H1رد و  داری وجود  معنی  رابطه  تعرد سازمانی  بين رضایت شغلی و  نتيجه  در  می شود و  پذیرفته 

(000/0>P  این رابطه به صورت مستقيم م ،) باشد لذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا  می  0.5ضریب پيرسون محاسبه شده  باشد و از آنجا که مقداری

باشد . برای اعتبار آزمون ضرایب  درصد رضایت شغلی و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می  24شده، ( محاسبه R2adjبا توجه به ضریب تعيين اصالح شده )
واتسون    –( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين  εودن واریانس تطاها )مدل رگرسيون، نرمال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت ب

 اند.  توان گات تطاها ناهمبسته رد، لذا می قرار دا 5/2تا  5/1( بين 1.7)

 . تالصه مدل رگرسيون تطی رضایت شغلی و تعرد سازمانی 1جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )
تضری شده  ب  اصالح  عيين 

(R2adj) 
 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

50/0 25/0 248/0 
39/0 7/1 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی رضایت شغلی و تعرد سازمانی2جدول 
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 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 49/11 1 49/11 رگرسيون

 15/0 198 182/34 تطا  000/0 28/72

 -  199 67/45 جمع

 رضایت شغلی و تعرد سازمانی( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب )3جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 31/9 19/0 76/1 )ثابت(

 000/0 5/8 05/0 48/0 تعرد سازمانی

 ه شرح زیر محاسبه کرد:ضرایب استاندارد نشده بتوان با استااده از ستون معادله رگرسيونی را می 

 = تعرد سازمانی76/1(+ 48/0)*رضایت شغلی 
  : 2فرضيه اصلی 

H0  .بين فرهنگ سازمانی با تعرد سازمانی دبيران آموزش و پرورش رابطه وجود ندارد :(ρ = 0) 

H1 .بين فرهنگ سازمانی با تعرد سازمانی دبيران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد : (𝜌 ≠0) 

( Y = α + βX + ε( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)Y( و ترد سازمانی )X1نگ سازمانی )رابطه بين فره

  - 1ت نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به سم 1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت تعيين می 

و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين فرهنگ سازمانی و تعرد   βو متغير وجود دارد( و برآورد ی منای قوی تری بين د مي  کند، همبستگ 
است، لذا  05/0سطا  ( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از000/0محاسبه شده ) Pمقدار گردد و چون  سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده می 

به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به دست آمده  42، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهدل رگرسيون تطی معنی م 
(، این  P<000/0داری وجود دارد )پذیرفته می شود. و در نتيجه بين فرهنگ سازمانی و تعرد سازمانی رابطه معنی    H1رد و فرض    H0و این یعنی فرض  

باشد لذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا با توجه به ضریب  می  0.407باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده رابطه به صورت مستقيم می 

ار آزمون ضرایب مدل رگرسيون، باشد .برای اعتبدرصد فرهنگ سازمانی و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می  16شده، ( محاسبه R2adjتعيين اصالح شده )
تا  5/1( بين 1.7( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )εتطاها )نرمال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس 

 اند.  توان گات تطاها ناهمبستهدارد، لذا می قرار  5/2

 رهنگ سازمانی و تعرد سازمانی. تالصه مدل رگرسيون تطی ف4جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )
ضریب تعيين اصالح شده  

(R2adj) 
 واتسون - دوربين  تطای برآورد 

4/0 166/0 162/0 421/0 7/1 

 واریانس مدل رگرسيون تطی فرهنگ سازمانی و تعرد سازمانی. تحلي  5جدول 

 F P مربعات ميانگين درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 57/7 1 57/7 رگرسيون

 17/0 198 1/38 تطا  000/0 71/42

 -  199 67/45 جمع
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 فرهنگ سازمانی و تعرد سازمانی( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب)6جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 58/21 12/0 59/2 )ثابت(

 000/0 5/6 03/0 22/0 تعرد سازمانی

 

 توان با استااده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:را می معادله رگرسيونی 

 = تعرد سازمانی59/2(+ 22/0)*فرهنگ سازمانی 
 :1فرضيه های فرعی 

H0( .بين سبک رهبری با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 
H1ارد. ) : بين سبک رهبری با تعرد سازمانی رابطه وجود د𝜌 ≠0) 

( Y = α + βX2 + ε( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)Y( و تعرد سازمانی )X2رابطه بين سبک رهبری )  

  - 1به سمت نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب  1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت تعيين می 
و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين سبک رهبری و تعرد سازمانی    βو متغير وجود دارد( و برآورد  مي  کند، همبستگی منای قویتری بين د

است، لذا مدل   05/0سطا    در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از  (000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون همبستگی مثبتی مشاهده می 

به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به دست آمده و این   7، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی است و از آنجا که آمارهدار رگرسيون تطی معنی 
(، این رابطه به  P<000/0وجود دارد )ين سبک رهبری و تعرد سازمانی رابطه معنی داری  پذیرفته می شود. و در نتيجه ب  H1رد و فرض    H0یعنی فرض  

باشد لذا رابطه در سطا تيلی ضعيف قرار دارد. ضمنا با توجه به ضریب  می  0.183باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده صورت مستقيم می 

ن، باشد. برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسيومی  درصد سبک رهبری و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی 2( محاسبه شده، تنرا R2adjتعيين اصالح شده )
تا   5/1( بين 1.65( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )εنرمال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )

 اند.  توان گات تطاها ناهمبستهمی قرار دارد، لذا  5/2
 و تعرد سازمانی سبک رهبریيون تطی صه مدل رگرس. تال 7جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

 اصالح شده  
(R2adj) 

 واتسون - دوربين  تطای برآورد 

18/0 03/0 02/0 453/0 65/1 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی سبک رهبری و تعرد سازمانی8جدول 

 F P ميانگين مربعات دیآزا درجه مجموع مربعات  منبع تغييرات

 53/1 1 53/1 رگرسيون

 2/0 199 14/44 تطا  000/0 47/7

 -  200 67/45 جمع

 و تعرد سازمانی سبک رهبری( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب)9جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 45/17 16/0 91/2 )ثابت(

 000/0 7/2 05/0 14/0 تعرد سازمانی

 توان با استااده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:معادله رگرسيونی را می 

 = تعرد سازمانی91/2(+ 14/0)*سبک رهبری 
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 : 2فرضیه فرعی 

H0 ( .بين معيار ارزشيابی اعضا با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 

H1 د سازمانی رابطه وجود دارد. ) : بين معيار ارزشيابی اعضا با تعر𝜌 ≠0) 

 Y = α + βX3همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)( با استااده از ضریب Y( و تعرد سازمانی )X3رابطه بين معيار ارزشيابی اعضاء )

+ ε مبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به نزدیک شود ه  1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت  ( تعيين می

ا توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين ارزشيابی اعضاء و  و ب βارد( و برآورد مي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود د - 1سمت 

می   05/0ب کمتر از سطا  تحلي  واریانس و آزمون ضرای  ( در جدول000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون  تعرد سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده 
به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به   35، مقداری بيش از Fون، یعنی ی آزم دار است و از آنجا که آمارهاست، لذا مدل رگرسيون تطی معنی 

 P<000/0داری وجود دارد ) يابی اعضاء و تعرد سازمانی رابطه معنی پذیرفته می شود. و در نتيجه بين ارزش H1رد و فرض  H0دست آمده و این یعنی فرض 

باشد لذا رابطه در سطا ضعيف قرار دارد. ضمنا با توجه به  می   0.37ه مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده باشد و از آنجا ک (، این رابطه به صورت مستقيم می 

مدل  پيش بينی می   بی اعضاء و تعرد سازمانی قاب درصد ارزشيا  13( محاسبه شده،  R2adjضریب تعيين اصالح شده ) . برای اعتبار آزمون ضرایب  باشد 

(  1.75( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )εدن و ثابت بودن واریانس تطاها )رگرسيون، نرمال بودن، ناهمبسته بو
 اند.  ن گات تطاها ناهمبسته تواقرار دارد، لذا می  5/2تا  5/1بين 

 

 و تعرد سازمانی ارزشيابی اعضاء. تالصه مدل رگرسيون تطی 10جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rهمبستگی )ضریب 
 ضریب تعيين 

شده   اصالح 

(R2adj) 

 واتسون - دوربين  تطای برآورد 

37/0 14/0 13/0 427/0 75/1 

 ضاء و تعرد سازمانی. تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی ارزشيابی اع11جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 5/6 1 5/6 رگرسيون

 18/0 198 17/39 تطا  000/0 67/35

 -  199 67/45 جمع

 و تعرد سازمانی ارزشيابی اعضاء( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب)12جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 61/15 15/0 44/2 ت(اب)ث

 000/0 9/5 04/0 27/0 تعرد سازمانی

 توان با استااده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:معادله رگرسيونی را می 

 = تعرد سازمانی44/2(+ 27/0ارزشيابی اعضاء ) 
 : 3فرضيه فرعی 

H0 ه وجود ندارد. ): بين شيوۀ پيروی و قبول با تعرد سازمانی رابط(𝜌=0 
H1  قبول با تعرد سازمانی رابطه وجود دارد. ): بين شيوۀ پيروی و𝜌 ≠0) 

 Y = α + βX4( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)Y( و تعرد سازمانی )X4رابطه بين شيوه پيروی و قبول )

+ ε یک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به نزد  1همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت  گردد. با در نظر گرفتن ضریب  ( تعيين می
و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين شيوه پيروی و    βمي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد    - 1سمت  

( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون اهده می قبول و تعرد سازمانی همبستگی مثبتی مش

به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای  56، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهاست، لذا مدل رگرسيون تطی معنی  05/0
جه بين شيوه پيروی و قبول و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد پذیرفته می شود. و در نتي H1رد و فرض   H0فرض آن به دست آمده و این یعنی  

(000/0>P  این رابطه به صورت مستقيم می ،) باشد لذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا  می  0.45باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده
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باشد . برای اعتبار آزمون درصد شيوه پيروی و قبول و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می   20  ( محاسبه شده،R2adjبه ضریب تعيين اصالح شده )با توجه  
ه دوربين ر  ( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آمارεضرایب مدل رگرسيون، نرمال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )

 اند.  توان گات تطاها ناهمبستهر دارد، لذا می قرا 5/2تا  5/1( بين 1.78واتسون )

 

 

 

 

 
 و تعرد سازمانی شيوه پيروی و قبول. تالصه مدل رگرسيون تطی 13جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

شده   اصالح 
(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

45/0 2/0 2/0 41/0 78/1 

 
 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی شيوه پيروی و قبول و تعرد سازمانی14جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 49/9 1 49/9 رگرسيون

 16/0 198 17/36 تطا  000/0 43/56

 -  199 67/45 جمع

 و تعرد سازمانی پيروی و قبولشيوه ( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب)15جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 04/18 13/0 39/2 )ثابت(

 000/0 5/7 03/0 27/0 تعرد سازمانی

 ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:توان با استااده از ستون معادله رگرسيونی را می 

 عرد سازمانی= ت39/2(+ 27/0)*شيوه پيروی و قبول 

 : 4فرضيه فرعی 
H0( .بين شيوه تصميم گيری با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 

H1 تعرد سازمانی رابطه وجود دارد. ): بين شيوه تصميم گيری با𝜌 ≠0) 

 Y = α + βX5رگرسيون تطی) ( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش وY( و تعرد سازمانی )X5رابطه بين شيوه تصميم گيری )

+ ε ستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به نزدیک شود همب  1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت  ( تعيين می

ودار پراکنش، بين شيوه تصميم و با توجه به روند تط رگرسيون در نم  βمي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد    - 1سمت  
تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  ( در جدول 000/0محاسبه شده ) Pمقدار گردد و چون تعرد سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده می گيری و 

عنی داری صار برای ه تود گرفته که سطا م ب 19، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهاست، لذا مدل رگرسيون تطی معنی  05/0

گيری و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد   پذیرفته می شود. و در نتيجه بين تصميم   H1رد و فرض    H0آن به دست آمده و این یعنی فرض  
(000/0>P  این رابطه به صورت مستقيم می ،) باشد لذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا  می  0.28باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده

برای اعتبار آزمون ضرایب    .باشد  و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی میدرصد تصميم گيری    7( محاسبه شده،  R2adj)با توجه به ضریب تعيين اصالح شده  

رار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون بررسی ق( مورد  εمدل رگرسيون، نرمال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )
 اند.  ها ناهمبسته توان گات تطاقرار دارد، لذا می  5/2تا  5/1( بين 1.75)
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 و تعرد سازمانی تصميم گيری. تالصه مدل رگرسيون تطی شيوه  16جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

شده   اصالح 

(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

28/0 08/0 07/0 44/0 78/1 

 

 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی  شيوه تصميم گيری و تعرد سازمانی17جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 78/3 1 78/3 رگرسيون

 19/0 198 89/41 تطا  000/0 42/19

 -  199 67/45 جمع

 و تعرد سازمانی شيوه تصميم گيری( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب)18جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 51/16 16/0 66/2 )ثابت(

 000/0 4/4 04/0 2/0 تعرد سازمانی

 یر محاسبه کرد:توان با استااده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زرگرسيونی را می معادله 
 = تعرد سازمانی66/2(+ 2/0)*شيوه تصميم گيری 

 : 5فرضيه فرعی 
H0( .بين منبع قدرت با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 

H1 ( .بين منبع قدرت با تعرد سازمانی رابطه وجود دارد :𝜌 ≠0) 

(  Y = α + βX6 + εو رگرسيون تطی)  تگی پيرسون، نمودار پراکنش( با استااده از ضریب همبسY( و تعرد سازمانی )X6رابطه بين منبع قدرت )
  - 1نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به سمت  1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت تعيين می 

عرد سازمانی  ند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين منبع قدرت و تجه به روو با تو βمي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد 

است، لذا مدل   05/0( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون همبستگی مثبتی مشاهده می 
ی آن به دست آمده و این  به تود گرفته که سطا معنی داری صار برا 34، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهرگرسيون تطی معنی 

رابطه معنی داری وجود دارد )  H1رد و فرض    H0یعنی فرض   منبع قدرت و تعرد سازمانی  (، این رابطه به  P<000/0پذیرفته می شود. و در نتيجه بين 

ذا رابطه در سطا متوسط قرارمی   0.27يرسون محاسبه شده باشد و از آنجا که مقدار ضریب پ صورت مستقيم می  دارد. ضمنا با توجه به ضریب تعيين   باشد ل
برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسيون، نرمال بودن،   .باشد درصد منبع قدرت و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می  24( محاسبه شده، R2adjاصالح شده )

قرار    5/2تا    5/1( بين  1.75مقدار آماره دوربين ر واتسون )  ( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکهεانس تطاها )ناهمبسته بودن و ثابت بودن واری
 اند.  توان گات تطاها ناهمبسته دارد، لذا می 

 

 

 . تالصه مدل رگرسيون تطی منبع قدرت و تعرد سازمانی19جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ن ضریب تعيي

شده   اصالح 

(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

27/0 08/0 24/0 44/0 75/1 
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 تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی منبع قدرت و تعرد سازمانی 20جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 78/3 1 78/3 رگرسيون

 19/0 198 89/41 تطا  000/0 42/19

 -  199 67/45 جمع

 

 

 

 رگرسيون منبع قدرت و تعرد سازمانی( مدل βو  αآزمون ضرایب) 21جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 51/16 16/0 21/2 )ثابت(

 000/0 4/4 04/0 27/0 تعرد سازمانی

 زیر محاسبه کرد: ضرایب استاندارد نشده به شرحتوان با استااده از ستون معادله رگرسيونی را می 

 = تعرد سازمانی21/2(+ 27/0)* منبع قدرت
 : 6فرضيه فرعی 

H0( .بين مرجع اتتيار با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 
H1 ( .بين مرجع اتتيار با تعرد سازمانی رابطه وجود دارد :𝜌 ≠0) 

( Y = α + βX7 + εپراکنش و رگرسيون تطی)مبستگی پيرسون، نمودار ( با استااده از ضریب هY( و تعرد سازمانی ) X7رابطه بين مرجع اتتيار )

  - 1نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به سمت  1ت گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمتعيين می 
به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين مرجع اتتيار و تعرد سازمانی  توجه و با βمي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد 

است، لذا مدل   05/0( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون همبستگی مثبتی مشاهده می 

به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به دست آمده و این   32، مقداری بيش از Fیعنی ی آزمون، دار است و از آنجا که آمارهرگرسيون تطی معنی 
(، این رابطه به  P<000/0يجه بين مرجع اتتيار و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد )پذیرفته می شود. و در نت  H1رد و فرض    H0یعنی فرض  

ذا رابطه در سطا می   0.46ضریب پيرسون محاسبه شده  باشد و از آنجا که مقدار صورت مستقيم می  متوسط قرار دارد. ضمنا با توجه به ضریب تعيين  باشد ل

برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسيون، نرمال بودن،   .باشد صد مرجع اتتيار و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می در31( محاسبه شده، R2adjاصالح شده )
قرار    5/2تا    5/1( بين  1.75( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )εبودن واریانس تطاها )ناهمبسته بودن و ثابت  

 اند. توان گات تطاها ناهمبسته می دارد، لذا 
 . تالصه مدل رگرسيون تطی مرجع اتتيار و تعرد سازمانی22جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 یب تعيين رض

شده   اصالح 
(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

28/0 08/0 31/0 44/0 78/1 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی مرجع اتتيار و تعرد سازمانی23جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 78/3 1 78/3 رگرسيون

 46/0 198 89/41 تطا  000/0 42/32

 -  199 67/45 جمع

 رگرسيون مرجع اتتيار و تعرد سازمانی( مدل βو  α. آزمون ضرایب)24جدول 
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 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 51/16 16/0 36/3 )ثابت(

 000/0 4/4 04/0 17/0 تعرد سازمانی

 ه به شرح زیر محاسبه کرد:توان با استااده از ستون ضرایب استاندارد نشد رگرسيونی را می معادله 
 = مرجع اتتيار 36/3(+ 17/0)* تعرد سازمانی 

 : 7فرضيه فرعی 

H0( .بين معيار عملکرد با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 
H1 ( .بين معيار عملکرد با تعرد سازمانی رابطه وجود دارد :𝜌 ≠0) 

( Y = α + βX8 + εیب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی )اده از ضر( با استاY( و تعرد سازمانی )X8رابطه بين معيار عملکرد )
  - 1نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به سمت  1سمت  گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب بهتعيين می 

و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين معيار عملکرد و تعرد سازمانی   βبرآورد    مي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و

است، لذا مدل   05/0( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  000/0)  محاسبه شده  Pمقدار  گردد و چون همبستگی مثبتی مشاهده می 
به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به دست آمده و این   22، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی آمارهدار است و از آنجا که رگرسيون تطی معنی 

(، این رابطه به  P<000/0ر نتيجه بين معيار عملکرد و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد )پذیرفته می شود. و د  H1رد و فرض    H0یعنی فرض  

ذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا با توجه به ضریب تعيين  می   0.45ه از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شدباشد و صورت مستقيم می  باشد ل
برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسيون، نرمال بودن،   .باشد درصد معيار عملکرد و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می 17 ( محاسبه شده،R2adjاصالح شده )

قرار    5/2تا    5/1( بين  1.75( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )εبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )ناهم

 اند.  توان گات تطاها ناهمبسته ، لذا می دارد
 . تالصه مدل رگرسيون تطی معيار عملکرد و تعرد سازمانی25جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

شده   اصالح 
(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

22/0 08/0 17/0 44/0 78/1 

 
 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی معيار عملکرد و تعرد سازمانی 26جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات
 78/3 1 78/3 رگرسيون

 19/0 198 89/41 تطا  000/0 42/45

 -  199 67/45 جمع

 رگرسيون معيار عملکرد و تعرد سازمانی( مدل βو  α. آزمون ضرایب)27جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 51/16 16/0 65/4 )ثابت(

 000/0 4/4 04/0 23/0 تعرد سازمانی

 یر محاسبه کرد:ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زتوان با استااده از رگرسيونی را می معادله 

 تعرد سازمانی = 65/4 +(  32/0معيار عملکرد ) *

 : 8فرضيه فرعی 
H0( .بين هدف سازمان با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 

H1 ( .بين هدف سازمان با تعرد سازمانی رابطه وجود دارد :𝜌 ≠0) 

 Y = α + βX9( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)Y( و تعرد سازمانی )X9رابطه بين شيوه هدف سازمان )

+ ε نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به   1سمت    گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به( تعيين می

و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين هدف سازمان و    βی بين دو متغير وجود دارد( و برآورد مي  کند، همبستگی منای قویتر - 1سمت 
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می   05/0( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون  تعرد سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده 
به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به   27، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهعنی است، لذا مدل رگرسيون تطی م 

 P<000/0نتيجه بين تصميم گيری و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد )پذیرفته می شود. و در  H1رد و فرض   H0دست آمده و این یعنی فرض 

باشد لذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا با توجه به می  0.38آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده باشد و از صورت مستقيم می  (، این رابطه به
ون،  برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسي .باشد درصد هدف سازمان و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می 8( محاسبه شده، R2adjضریب تعيين اصالح شده )

تا   5/1( بين 1.75( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )εودن و ثابت بودن واریانس تطاها )نرمال بودن، ناهمبسته ب
 اند.  توان گات تطاها ناهمبستهقرار دارد، لذا می  5/2

 

 سازمانی. تالصه مدل رگرسيون تطی هدف سازمان و تعرد 28جدول 

 (R2عيين )ضریب ت (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

شده   اصالح 

(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

38/0 08/0 08/0 44/0 78/1 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی تصميم گيری و تعرد سازمانی29جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 78/3 1 78/3 رگرسيون

 19/0 198 89/41 تطا  000/0 42/27

 -  199 67/45 جمع

 ( مدل رگرسيون هدف سازمان و تعرد سازمانیβو  αآزمون ضرایب) 30جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 51/16 16/0 66/2 )ثابت(

 000/0 4/4 04/0 2/0 تعرد سازمانی

 تاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:با استااده از ستون ضرایب استوان معادله رگرسيونی را می 
 تعرد سازمانی = 66/2 +( 2/0هدف سازمان ) *
 

 فرضيه اصلی: 

که بين رضایت شغلی با تعرد سازمانی دبيران آموزش و پرورش مقطع متوسطه شررستان  اولين فرضيه اصلی تحقيق بدنبال پی بردن به این مطلب است 
 ول رابطه معنادار وجود دارد. علی آبادکت

 بشرح زیر بيان گردید: (H1)و فرضيه مقاب     (H0)جرت آزمون این بخش، فرضيه صار یا تنثی  
 H0 وجود ندارد.   : بين رضایت شغلی با تعرد سازمانی دبيران آموزش و پرورش رابطه(ρ = 0) 

 H1پرورش رابطه وجود دارد.  : بين رضایت شغلی با تعرد سازمانی دبيران آموزش و(ρ ≠ 0) 

= Y) استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی با   (Y)و تعرد سازمانی   (X)رابطه بين رضایت شغلی    α +  βX +

 ε)  ی مثبت قوی تر و هر چه  نزدیک شود همبستگ  1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی )پيرسون( محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت  تعيين می

و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين رضایت  βر وجود دارد( و برآورد مي  کند، همبستگی منای قوی تری بين دو متغي - 1ضریب به سمت 

واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  ( در جدول تحلي   000/0محاسبه شده ) Pمقدار گردد و چون شغلی و تعرد سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده می 
به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای  72، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی از آنجا که آماره دار است واست، لذا مدل رگرسيون تطی معنی  05/0

فرض   این یعنی  آمده و  دست  به  فرض    H0آن  بين رضایت شغلی و  H1رد و  نتيجه  در  می شود و  دارد    پذیرفته  داری وجود  معنی  رابطه  تعرد سازمانی 

(000/0>P  این رابطه به صورت مستقيم م ،) باشد لذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا  می  0.5باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده ی
بار آزمون ضرایب  باشد . برای اعتسازمانی قاب  پيش بينی می درصد رضایت شغلی و تعرد  24( محاسبه شده، R2adjبا توجه به ضریب تعيين اصالح شده )

واتسون    –( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين  εن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )مدل رگرسيون، نرمال بود

 اند.  سته توان گات تطاها ناهمبقرار دارد، لذا می  5/2تا  5/1( بين 1.7)
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 . تالصه مدل رگرسيون تطی رضایت شغلی و تعرد سازمانی 49جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rگی )ضریب همبست
شده   اصالح  تعيين  ضریب 

(R2adj) 
 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

50/0 25/0 248/0 
39/0 7/1 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی رضایت شغلی و تعرد سازمانی50جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  غييراتمنبع ت

 49/11 1 49/11 رگرسيون

 15/0 198 182/34 تطا  000/0 28/72

 -  199 67/45 جمع

 ( مدل رگرسيون رضایت شغلی و تعرد سازمانیβو  α. آزمون ضرایب )51جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 31/9 19/0 76/1 )ثابت(

 000/0 5/8 05/0 48/0 تعرد سازمانی

 توان با استااده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:معادله رگرسيونی را می 

 = تعرد سازمانی76/1(+ 48/0)*رضایت شغلی 
  : 2فرضيه اصلی 

H0 رد. : بين فرهنگ سازمانی با تعرد سازمانی دبيران آموزش و پرورش رابطه وجود ندا(ρ = 0) 

H1 ( .بين فرهنگ سازمانی با تعرد سازمانی دبيران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد :𝜌 ≠0) 

( Y = α + βX + ε( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)Y( و ترد سازمانی )X1رابطه بين فرهنگ سازمانی )

  - 1نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به سمت  1ه شده )هر چه ضریب به سمت مبستگی محاسبگردد. با در نظر گرفتن ضریب هتعيين می 
و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين فرهنگ سازمانی و تعرد   βمي  کند، همبستگی منای قوی تری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد 

است، لذا  05/0( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا 000/0محاسبه شده ) Pمقدار ون  گردد و چمی  سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده

به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به دست آمده  42، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهمدل رگرسيون تطی معنی 
(، این  P<000/0پذیرفته می شود. و در نتيجه بين فرهنگ سازمانی و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد )  H1رد و فرض    H0و این یعنی فرض  

  باشد لذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا با توجه به ضریب می  0.407باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده رابطه به صورت مستقيم می 

باشد .برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسيون، درصد فرهنگ سازمانی و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می  16( محاسبه شده، R2adjشده )  تعيين اصالح
تا  5/1بين ( 1.7اتسون )( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر وεنرمال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )

 اند.  توان گات تطاها ناهمبستهقرار دارد، لذا می  5/2

 . تالصه مدل رگرسيون تطی فرهنگ سازمانی و تعرد سازمانی52جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )
ضریب تعيين اصالح شده  

(R2adj) 
 واتسون - دوربين  تطای برآورد 

4/0 166/0 162/0 421/0 7/1 
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 تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی فرهنگ سازمانی و تعرد سازمانی .53 جدول

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 57/7 1 57/7 رگرسيون

 17/0 198 1/38 تطا  000/0 71/42

 -  199 67/45 جمع

 ازمانیرگرسيون فرهنگ سازمانی و تعرد س( مدل βو  α. آزمون ضرایب)54جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 58/21 12/0 59/2 )ثابت(

 000/0 5/6 03/0 22/0 تعرد سازمانی

 

 استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:توان با استااده از ستون ضرایب معادله رگرسيونی را می 
 = تعرد سازمانی59/2(+ 22/0)*فرهنگ سازمانی 

 :1فرضيه های فرعی 
H0( .بين سبک رهبری با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 

H1 ( .بين سبک رهبری با تعرد سازمانی رابطه وجود دارد :𝜌 ≠0) 

( Y = α + βX2 + ε( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)Y( و تعرد سازمانی )X2رابطه بين سبک رهبری )  
  - 1نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به سمت  1تن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت . با در نظر گرفگرددتعيين می 

و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين سبک رهبری و تعرد سازمانی    βمي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد  

است، لذا مدل   05/0در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا    (000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون مبستگی مثبتی مشاهده می ه
ده و این  به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به دست آم  7، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهرگرسيون تطی معنی 

(، این رابطه به  P<000/0ين سبک رهبری و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد )پذیرفته می شود. و در نتيجه ب  H1رد و فرض    H0یعنی فرض  

نا با توجه به ضریب  باشد لذا رابطه در سطا تيلی ضعيف قرار دارد. ضممی  0.183باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده صورت مستقيم می 
باشد. برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسيون، درصد سبک رهبری و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می  2( محاسبه شده، تنرا R2adjتعيين اصالح شده )

تا   5/1( بين 1.65ر آماره دوربين ر واتسون )( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقداεنرمال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )
 اند.  توان گات تطاها ناهمبستهمی دارد، لذا  قرار 5/2

 و تعرد سازمانی سبک رهبری. تالصه مدل رگرسيون تطی 55جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )
 ضریب تعيين 

 اصالح شده  

(R2adj) 

 واتسون - دوربين  تطای برآورد 

18/0 03/0 02/0 453/0 65/1 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی سبک رهبری و تعرد سازمانی56جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 53/1 1 53/1 رگرسيون

 2/0 199 14/44 تطا  000/0 47/7

 -  200 67/45 جمع
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 و تعرد سازمانی سبک رهبری( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب)57جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 45/17 16/0 91/2 )ثابت(

 000/0 7/2 05/0 14/0 تعرد سازمانی

 توان با استااده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:معادله رگرسيونی را می 

 ی= تعرد سازمان 91/2(+ 14/0)*سبک رهبری 

 
 

 :2فرضيه فرعی 

H0 ( .بين معيار ارزشيابی اعضا با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 

H1  ( .بين معيار ارزشيابی اعضا با تعرد سازمانی رابطه وجود دارد :𝜌 ≠0) 

 Y = α + βX3تطی)همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون ( با استااده از ضریب Y( و تعرد سازمانی )X3رابطه بين معيار ارزشيابی اعضاء )

+ ε نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به   1ضریب به سمت  گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه  ( تعيين می

نش، بين ارزشيابی اعضاء و  و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراک  βمي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد  - 1سمت 

می   05/0( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  000/0حاسبه شده )م   Pمقدار  گردد و چون  تعرد سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده 
ه که سطا معنی داری صار برای آن به  به تود گرفت 35، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهاست، لذا مدل رگرسيون تطی معنی 

 P<000/0شود. و در نتيجه بين ارزشيابی اعضاء و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد ) پذیرفته می  H1رد و فرض  H0دست آمده و این یعنی فرض 

اشد لذا رابطه در سطا ضعيف قرار دارد. ضمنا با توجه به  بمی   0.37باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده (، این رابطه به صورت مستقيم می 
پيش بينی می   13حاسبه شده،  ( م R2adjضریب تعيين اصالح شده ) مدل  درصد ارزشيابی اعضاء و تعرد سازمانی قاب   . برای اعتبار آزمون ضرایب  باشد 

(  1.75رسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )( مورد برεرگرسيون، نرمال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )
 اند.  توان گات تطاها ناهمبسته قرار دارد، لذا می  5/2تا  5/1بين 

 

 و تعرد سازمانی ارزشيابی اعضاء. تالصه مدل رگرسيون تطی 58جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

شده   اصالح 

(R2adj) 

 واتسون - دوربين  تطای برآورد 

37/0 14/0 13/0 427/0 75/1 

 تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی ارزشيابی اعضاء و تعرد سازمانی 59جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 5/6 1 5/6 رگرسيون

 18/0 198 17/39 تطا  000/0 67/35

 -  199 67/45 جمع

 و تعرد سازمانی ارزشيابی اعضاء( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب)60ول جد 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 61/15 15/0 44/2 )ثابت(

 000/0 9/5 04/0 27/0 تعرد سازمانی
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 :توان با استااده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کردمعادله رگرسيونی را می 
 = تعرد سازمانی44/2(+ 27/0ارزشيابی اعضاء ) *

 : 3فرضيه فرعی 

H0 ( .بين شيوۀ پيروی و قبول با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 
H1 ( .بين شيوۀ پيروی و قبول با تعرد سازمانی رابطه وجود دارد :𝜌 ≠0) 

 Y = α + βX4ه از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)( با استاادY( و تعرد سازمانی )X4رابطه بين شيوه پيروی و قبول )

+ ε نزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به   1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت  ( تعيين می

و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين شيوه پيروی و    βآورد  ی بين دو متغير وجود دارد( و برمي  کند، همبستگی منای قویتر  - 1سمت  

( در جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون قبول و تعرد سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده می 
به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای  56، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی ه آمارهدار است و از آنجا ک ن تطی معنی است، لذا مدل رگرسيو 05/0

پذیرفته می شود. و در نتيجه بين شيوه پيروی و قبول و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد  H1رد و فرض   H0آن به دست آمده و این یعنی فرض 

(000/0>P ) باشد لذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا  می  0.45باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده ، این رابطه به صورت مستقيم می
ر آزمون باشد . برای اعتبادرصد شيوه پيروی و قبول و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می   20( محاسبه شده،  R2adjبا توجه به ضریب تعيين اصالح شده )

( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر  εال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )ضرایب مدل رگرسيون، نرم 

 اند.  توان گات تطاها ناهمبستهقرار دارد، لذا می  5/2تا  5/1بين ( 1.78واتسون )
 نیو تعرد سازما شيوه پيروی و قبول. تالصه مدل رگرسيون تطی 61جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

شده   اصالح 
(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

45/0 2/0 2/0 41/0 78/1 

 
 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی شيوه پيروی و قبول و تعرد سازمانی62جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 49/9 1 49/9 رگرسيون

 16/0 198 17/36 تطا  000/0 43/56

 -  199 67/45 جمع

 و تعرد سازمانی پيروی و قبولشيوه ( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب)63جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 04/18 13/0 39/2 )ثابت(

 000/0 5/7 03/0 27/0 تعرد سازمانی

 ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:توان با استااده از ستون را می معادله رگرسيونی 

 = تعرد سازمانی39/2(+ 27/0)*شيوه پيروی و قبول 

 : 4فرضيه فرعی 
H0( .بين شيوه تصميم گيری با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 

H1 تعرد سازمانی رابطه وجود دارد. : بين شيوه تصميم گيری با(𝜌 ≠0) 

 Y = α + βX5( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)Y( و تعرد سازمانی )X5رابطه بين شيوه تصميم گيری )

+ ε ه ستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب بنزدیک شود همب  1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت  ( تعيين می

و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين شيوه تصميم   βمي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد    - 1سمت  

تر از سطا  تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کم( در جدول 000/0محاسبه شده ) Pمقدار گردد و چون گيری و تعرد سازمانی همبستگی مثبتی مشاهده می 
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به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای  19، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهاست، لذا مدل رگرسيون تطی معنی  05/0
ی داری وجود دارد گيری و تعرد سازمانی رابطه معن   پذیرفته می شود. و در نتيجه بين تصميم   H1رد و فرض    H0آن به دست آمده و این یعنی فرض  

(000/0>P  این رابطه به صورت مستقيم می ،) باشد لذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا  می  0.28باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده

برای اعتبار آزمون ضرایب    .باشد  یو تعرد سازمانی قاب  پيش بينی م درصد تصميم گيری    7( محاسبه شده،  R2adjبا توجه به ضریب تعيين اصالح شده )
( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون εمدل رگرسيون، نرمال بودن، ناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )

 اند.  ها ناهمبسته توان گات تطاقرار دارد، لذا می  5/2تا  5/1( بين 1.75)
 

 و تعرد سازمانی تصميم گيریصه مدل رگرسيون تطی شيوه  . تال 64جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

شده   اصالح 
(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

28/0 08/0 07/0 44/0 78/1 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی  شيوه تصميم گيری و تعرد سازمانی65جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی ع مربعات مجمو منبع تغييرات

 78/3 1 78/3 رگرسيون

 19/0 198 89/41 تطا  000/0 42/19

 -  199 67/45 جمع

 
 و تعرد سازمانی شيوه تصميم گيری( مدل رگرسيون βو  α. آزمون ضرایب)66جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 51/16 16/0 66/2 )ثابت(

 000/0 4/4 04/0 2/0 سازمانی تعرد 

 ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:توان با استااده از ستون معادله رگرسيونی را می 

 = تعرد سازمانی66/2(+ 2/0)*شيوه تصميم گيری 
 : 5فرضيه فرعی 

H0( .بين منبع قدرت با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 

H1 تعرد سازمانی رابطه وجود دارد. ) : بين منبع قدرت با𝜌 ≠0) 
(  Y = α + βX6 + ε( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)Y( و تعرد سازمانی )X6رابطه بين منبع قدرت )

  - 1ثبت قویتر و هر چه ضریب به سمت نزدیک شود همبستگی م  1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت تعيين می 
و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين منبع قدرت و تعرد سازمانی   βمي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد 

است، لذا مدل   05/0س و آزمون ضرایب کمتر از سطا  ر جدول تحلي  واریان( د000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون همبستگی مثبتی مشاهده می 

به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به دست آمده و این   34، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهرگرسيون تطی معنی 
منبع قدرت و تعرد  پذیرفته می شود. و در نتيجه بي  H1رد و فرض    H0یعنی فرض   رابطه معنی داری وجود دارد )ن  (، این رابطه به  P<000/0سازمانی 

ذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا با توجه به ضریب تعيين  می   0.27باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده صورت مستقيم می  باشد ل

برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسيون، نرمال بودن،   .باشد ی قاب  پيش بينی می قدرت و تعرد سازمان درصد منبع 24( محاسبه شده، R2adjاصالح شده )
قرار    5/2تا    5/1( بين  1.75( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )εناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )

 د. انت تطاها ناهمبسته توان گادارد، لذا می 
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 . تالصه مدل رگرسيون تطی منبع قدرت و تعرد سازمانی67جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

شده   اصالح 

(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

27/0 08/0 24/0 44/0 75/1 

 

 

 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی منبع قدرت و تعرد سازمانی68جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات

 78/3 1 78/3 رگرسيون

 19/0 198 89/41 تطا  000/0 42/19

 -  199 67/45 جمع

 رگرسيون منبع قدرت و تعرد سازمانی( مدل βو  α. آزمون ضرایب)69جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 51/16 16/0 21/2 )ثابت(

 000/0 4/4 04/0 27/0 زمانیتعرد سا

 ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:توان با استااده از ستون معادله رگرسيونی را می 
 = تعرد سازمانی21/2(+ 27/0)* منبع قدرت

 : 6فرضيه فرعی 
H0( .بين مرجع اتتيار با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 

H1د سازمانی رابطه وجود دارد. ) : بين مرجع اتتيار با تعر𝜌 ≠0) 

( Y = α + βX7 + ε( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی)Yنی ) ( و تعرد سازماX7رابطه بين مرجع اتتيار )
  - 1بت قویتر و هر چه ضریب به سمت نزدیک شود همبستگی مث 1گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب به سمت تعيين می 

و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين مرجع اتتيار و تعرد سازمانی  βوجود دارد( و برآورد  مي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير

است، لذا مدل   05/0نس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  ( در جدول تحلي  واریا000/0محاسبه شده )  Pمقدار  گردد و چون همبستگی مثبتی مشاهده می 
به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به دست آمده و این   32، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی از آنجا که آماره دار است ورگرسيون تطی معنی 

(، این رابطه به  P<000/0رد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد )پذیرفته می شود. و در نتيجه بين مرجع اتتيار و تع  H1رد و فرض    H0یعنی فرض  

ذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا با توجه به ضریب تعيين  می   0.46باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده می  صورت مستقيم باشد ل
برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسيون، نرمال بودن،   .باشد زمانی قاب  پيش بينی می درصد مرجع اتتيار و تعرد سا31شده، ( محاسبه R2adjاصالح شده )

قرار    5/2تا    5/1( بين  1.75( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )εناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )
 اند.  ته توان گات تطاها ناهمبسارد، لذا می د

 . تالصه مدل رگرسيون تطی مرجع اتتيار و تعرد سازمانی70جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )
 ضریب تعيين 

شده   اصالح 

(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

28/0 08/0 31/0 44/0 78/1 
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 . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی مرجع اتتيار و تعرد سازمانی71جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  غييراتمنبع ت

 78/3 1 78/3 رگرسيون

 46/0 198 89/41 تطا  000/0 42/32

 -  199 67/45 جمع

 رگرسيون مرجع اتتيار و تعرد سازمانی( مدل βو  α. آزمون ضرایب)72جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 51/16 16/0 36/3 )ثابت(

 000/0 4/4 04/0 17/0 تعرد سازمانی

 

 ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:توان با استااده از ستون معادله رگرسيونی را می 

 = مرجع اتتيار 36/3(+ 17/0)* تعرد سازمانی 
 : 7فرضيه فرعی 

H0( .بين معيار عملکرد با تعرد سازمانی رابطه وجود ندارد :(𝜌=0 
H1 عملکرد با تعرد سازمانی رابطه وجود دارد. ) : بين معيار𝜌 ≠0) 

( Y = α + βX8 + ε( با استااده از ضریب همبستگی پيرسون، نمودار پراکنش و رگرسيون تطی )Y( و تعرد سازمانی )X8رابطه بين معيار عملکرد )

  - 1شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه ضریب به سمت  نزدیک 1سمت  گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده )هر چه ضریب بهتعيين می 
و با توجه به روند تط رگرسيون در نمودار پراکنش، بين معيار عملکرد و تعرد سازمانی   βمي  کند، همبستگی منای قویتری بين دو متغير وجود دارد( و برآورد  

است، لذا مدل   05/0جدول تحلي  واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطا  ( در  000/0)  محاسبه شده  Pمقدار  گردد و چون همبستگی مثبتی مشاهده می 

به تود گرفته که سطا معنی داری صار برای آن به دست آمده و این   22، مقداری بيش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهرگرسيون تطی معنی 
(، این رابطه به  P<000/0معيار عملکرد و تعرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد )ر نتيجه بين  پذیرفته می شود. و د  H1رد و فرض    H0یعنی فرض  

ذا رابطه در سطا متوسط قرار دارد. ضمنا با توجه به ضریب تعيين  می   0.45باشد و از آنجا که مقدار ضریب پيرسون محاسبه شده صورت مستقيم می  باشد ل

برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسيون، نرمال بودن،   .باشد ر عملکرد و تعرد سازمانی قاب  پيش بينی می درصد معيا17 ( محاسبه شده،R2adjاصالح شده )
قرار    5/2تا    5/1( بين  1.75( مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربين ر واتسون )εناهمبسته بودن و ثابت بودن واریانس تطاها )

 اند.  ن گات تطاها ناهمبسته توا، لذا می دارد
 

 . تالصه مدل رگرسيون تطی معيار عملکرد و تعرد سازمانی73جدول 

 (R2ضریب تعيين ) (rضریب همبستگی )

 ضریب تعيين 

شده   اصالح 
(R2adj) 

 دوربين ر واتسون تطای برآورد 

22/0 08/0 17/0 44/0 78/1 

 

 
 د و تعرد سازمانی . تحلي  واریانس مدل رگرسيون تطی معيار عملکر74جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغييرات
 78/3 1 78/3 رگرسيون

 19/0 198 89/41 تطا  000/0 42/45

 -  199 67/45 جمع
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 رگرسيون معيار عملکرد و تعرد سازمانی( مدل βو  α. آزمون ضرایب)75جدول 

 t P  تطای معيار برآورد ضریب متغير

 000/0 51/16 16/0 65/4 ت()ثاب

 000/0 4/4 04/0 23/0 تعرد سازمانی

 ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:توان با استااده از ستون معادله رگرسيونی را می 

 تعرد سازمانی = 65/4 +(  32/0معيار عملکرد ) *
 

 بحث و نتیجه گیری 
کلی رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی ،دو متغير مرم در بروز تعرد کارکنان می باشند.ازآنجا که هدف نرایی پژوهش نشان داده شد که به قور در الگوی 

ین هدف  پژوهش حاضر بررسی رابطه بين رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی با تعرد سازمانی دبيران شررستان علی آباد کتول می باشد ميتوان گات که به ا

 شناسایی شده است. دست یافته و دو عام  مرم تاثير گذار 

شادابی و مسرت را از سازمان این مرز و بوم تواهد رسيد. کارگر راضی، مزایای حاص  از رضایت شغلی کارکنان سازمان به همه افراد جامعه و شرروندان 
وجود رضایت شغلی نصيب جامعه تواهد شد  به تانه و جامعه منتق  می کند. بنابراین می توان با توجه به مسئوليت های اجتماعی و مقدار پولی که در سایه 

، ترک  18، غيبت17اری و سازمانی زیادی دارد که از جمله آن ها می توان به رفتارکناره گيریاز این پدیده دفاع کرد. عدم تشنودی شغلی، پيامدهای رفت
 شاره کرد.  ،عدم سالمت جسمانی و روانشناتتی، رفتار پرتاشگرانه و دزدی در مح  کار ا19شغ ، فرسودگی شغلی 

 پيشنرادات: 

 ت پاداشی و قانونی استااده نماید.  پيشنراد می شود مدیر در پيشبرد اثربخشی  بجای قدرت اجباری از قدر
اثربخشی سازمانی در بين دبيران بنابراین پيشنراد می شود سازمان  باتوجه به رابطه مثبت و مستقيم بين استااده مدیر از قدرت قانونی و پاداشی و    - 2

مانی معلمان آموزش و پرورش با برگزاری کارگاه های آموزشی جرت آشنایی مدیران با قدرت  قانونی و پاداشی ضرورت دارد در راستای افزایش اثربخشی ساز

 از:سياست ها و تدابير الزم اتخاذ گردد که از آن جمله عبارت اند 
 مکانيزهای حمایتی. باال بردن انگيزه ی مدیران و  دبيران از درایت اعمال   - 2-1

 فراهم نمودن زمينه و شرایط مساعد برای ادامه تحصي  کارکنان مدارس.   - 2-2

 تشویق و قدردانی از عملکرد کارکنان ساعی به شيوه عقالیی.   - 2-3

 مان به شکلی که آنرا در جریان آن قرار گيرند .قبول نظریه ها و پيشنرادهای سازنده ی معل  - 2-4

 وق مناسب و افزایش آن بر اساس عملکرد و ارزشيابی عادالنه از کارکرد موثر معلمان.پرداتت حق  - 5 - 2

ود مدیران سازمان در  باتوجه به رابطه منای و غيرمستقيم بين استااده مدیر از قدرت اجباری، قانونی و پاداشی بر تعرد سازمانی دبيران پيشنراد می ش

 ی مناسب و عوام  تاثير گذار دیگر استااده نماید.جرت افزایش تعرد سازمانی از سبک های مدیریت

 فررست منابع : 
بررسی رابطه ی ميان هوش هيجانی، رضایت شغلی و تعرد سازمانی در کارکنان کارتانه ی بخش تصوصی در  (.  1387استوار، زهرا و اميرزاده، ماندانا)

 م. ، فصلنامه ی رهيافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره دورازشي

 . 19- 27، صص 8، مجله اندیشه و رفتار، شماره رابطه هوش هيجانی و رضایت شغلی (. 1380آصف زاده، اکبر و اميدپناه، علی)
، صص 1، شماره 4، مجله علوم رفتاری، دوره علمانرابطه سالمت عممومی و هوش هيجانی مدیران و رضایت شغلی م (. 1389باقری، کورش و همکاران) 

50-45 . 

، فصلنامه ی مدیریت، سال هشتم. ویژه  بررسی رابطه ی بين هوش هيجانی و مدیریت تعارض در مدیران(.  1390ن و اعرابی ،جرانيان، رمضان)پارسائيا 
 . 90نامه ی برار

 . 27- 39، صص 27، مجله ی پيام مدیریت، شماره ی "يجانی وتعرد سازمانی بررسی رابطه هوش ه "(. 1387رضایيان،علی و کشته گر، عبدالعلی)
متين)  معلمان با راهبرد های مقابله با فشار روانی   "(.1385زارعی،  نامه کارشناسی ارشد  "رابطه سبک های شناتتی و هوش هيجانی  پایان   ،M.A ،

 روانشناسی تربيتی. 

 کارشناسی ارشد، ترران.  ، پایان نامه"مالی و رابطه آن با تعرد سازمانی کارکنان)معلمان( آسيب شناسی دریافت های "(.1384شارع پور ،فاقمه)
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد. "بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شعرستان ماسال در استان گيالن "(.1382شايع آبادی، رضا) 

 

17 with drawal behavior     

18 absenteeism    

19 burnout  
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، پایان نامه کارشناسی "86- 87یزد در سال  2رضایت شغلی و مسئوليت پذیری کارکنان آموزش و پرورش ناحيه بررسی رابطه  "(.1387ساروقی، فاقمه)
 ارشد، رودهن: دانشگاه آزاد، گرایش راهنمایی و مشاوره. 

پایاننامه ی کارشناسی "المبدنی سازمان آموزش و پرورشاستان ایدر معلمان تربيت ارتباط بين رضایت شغلی و تعرد سازمانی   "(.1388قاهری، ایرج)     ،

 ارشد
 کشاورزی بانک :موردی مطالعه کارکنان شغلی  رضایت بر مشارکتی  مگيری تصمی  اثرات بررسی  "(.1387رضائی،صادق و جرفی، سعيد) ظروری، قاسم و 

 ، بی جا."توزستان استان
، فص  نامه پرستاری و مامایی، انی در پرستاران شاغ  در بيمارستانارتباط رضایت شغلی و تعرد سازم (. 1389عبادی، عباس و توفيقی، شررام و همکاران)

 ، شماره ششم، صص؟؟.دوره هشتم

 ، مشرد، انتشارات پژوهش قوس.مدیریت و رفتار سازمانی (. 1382ساعتچی، محمود)
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد،رودهن: دانشگاه آزاد."هوش هيجانی با تعرد سازمانی کارکنان منطقه دو دانشگاه آزادرابطه  "(.1375رنجبران ، محمد)

، صص  24، مجله روانشناسی و علوم تربيتی. شماره "ی ميزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش تررانبررس "(.1372کيا، عليرضا و عسگری)

120-103 . 
هاش  زارعی، جواد)فرزاد،  استان تراسان(.  1382م و  های  آموزشگاه  بدنی  تربيت  مرد  معلمان  مدیران و  تعرد سازمانی و رضایت شغلی  رابطه  ،  بررسی 

 . 52تا  43 صص ،2 و 1 شماره یازدهم، لسا المپيک، فصلنامه

 دانشگاه دانشجویان بر با استرس رویارویی  راهبردهای بر تود با گاتگوی و هيجانی  هوش تأثير "(. 1386تدیجه ) پور، حسن کاتکی  ،قلی پور،نصراهلل

 .شيراز دانشگاه .نشده چاپ ارشد، کارشناسی  نامه پایان ،"شيراز

 . 1378ترران : درایت ، ;ویکردی به پایان نامه نویسی روش تحقيق بار ;تاکی غالمرضا 
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سازمانی در رابطه بین سازگاری درون سازمانی و  بررسی نقش واسطه ای يکپارچگی سیستم های اطالعاتی درون 

 توانمندی های زنجیره تامین در صنايع غذايی استان گلستان

 1 جالل نيک فرجام

 رشناسی ارشد مدیریت دولتی،گرایش سيستم های اقالعاتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول ، ایران .کا 1

Jalal.nikfarjam@gmail.com 
 

 چکيده 

اقالعاتی درون سازمانی در رابطه بين  هدف از این پژوهش بررسی نقش واسطه ای یکپارچگی سيستم های 

و توانمندی های زنجيره تامين در صنایع غذایی استان گلستان بود. جامعه آماری در این نی  سازگاری درون سازما

تحقيق شرکت های توليدی استان گلستان شاغ  در صنایع غذایی می باشد. باتوجه به مطالب ذکر شده، تعداد نمونه 

شرکت به   158تعداد ول شرکت شاغ  در بخش صنایع غذایی استان گلستان قبق فرم  267به دست آمده از بين 

های تحقيق با روش کتابخانه ای و ميدانی  عنوان نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه بين نمونه ها توزیع گردید . داده

پایایی پرسش نامه ها با استااده از روش  گردآوری شده و ابزار مورد استااده پرسش نامه های استاندارد می باشد. 

محتوایی مورد تأیيد قرار گرفته اند. همچنين جرت تجزیه و تحلي  داده ها از روش   روشکرونباخ و روایی ابزار با  

افزار نرم  از  استااده  با  همبستگی  های  درون   ليزرل  آزمون  بين سازگاری  که  داد  نشان  نتایج  است.  استااده شده 

با درون سازمانی  در  تی  نقش واسطه ای یکپارچگی سيستم های اقالعا  سازمانی و توانمندی های زنجيره تامين 

 .وجود داردصنایع غذایی استان گلستان رابطه مثبت و معناداری 
 

 

 کلمات کلیدی 

درون  اقالعاتی  های  سيستم 
سازمانی ، سازگاری درون سازمانی  

  ، توانمندی های زنجيره تامين

 

 مقدمه 

دیران در مواجره با تدمات رسانی صحيا یا ارائه محصول مناسب به ی م رشد جرانی سازی، پویایی بازار، و تردید و بالتکليای محيطی به افزایش چالش ها

زشی جدیدی  مشتری در زمان مناسب با مقدار و شرایط مطلوب و کمترین هزینه تحوی  تتم شده اند.محيط های پویا مدیرانی را می قلبند که گزاره های ار

تجاری استااده می کنند. فناوری کامپيوتر و اقالعات بعنوان ابزار حياتی در مدیریت  -اریتلق نموده که از توافقات مشتری رابطه محور و مدیریت روابط تج

تجاری نمود یافته  و یکپارچگی سيستم های اقالعاتی سازمان های شریک بخاقر تسري  به اشتراک گذاری اقالعات ،شالوده و اساس مدیریت  - روابط تجاری

پاسخ نتيجه  در  گردد  می  محسوب  تامين  می  گو  زنجيره  ریسک  و  دارایی  های  هزینه  از  حال  عين  در  و  داده  افزایش  را  سازمانی  پذیری  انعطاف  و  یی 

 (.1395کاهد)اسميتی،

رتبط می کند.  سيستم های اقالعاتی درون سازمانی از فناوری های محدوده کرانی و شبکه های ارزش افزوده تشکي  شده که تریدار و فروشنده ها را به هم م 

تحت اینترنت، تبادل الکترونيکی در مدیریت زنجيره  IDI، (EDI)تی درون سازمانی شام  تبادل داده الکترونيکی ارزش افزوده مبتنی بر شبکهعاسيتم های اقال

کنند. بنابراین، سيستم های اقالعات   مالکيت استااده می  ون درتامين و سایر سيستم های پشتيبان تصميم می شود که از تکنولوژی مشترکی تحت یک 

یا چند سازمان مستق  تشکي  شده که اقالعات و فناوری ارتباقات حول قابليت های   مشترکی را به اشتراک گذاشته که توليد، ذتيره،    ITسازمانی از دو 

 (. 1394تبدی  و ارسال اقالعات در حد ومرزهای سازمانی را تسري  می کند)عبدالکریمی،

قر ویژگی های گستردگی کرانی شان ذاتا پيچيده هستند چون این سيستم چند شریک با عالیق، فرهنگ ها بخاالبته سيستم های اقالعات درون سازمانی ها 

رت تعریف  و نيات استراتژیک مختلف و متااوت در تود گنجانده است از این رو اجرا و پياده سازی چنين سيستمی ساده نبوده و تالش قاب  مالحظه ای ج

ازمان های حاضر می قلبد.در نتيجه، سازگاری بين سازمانی الزمه و جز الیناک یکپارچگی سيستم های اقالعات درون  د سدوباره و بسط کران و حد و حدو

ا است)جمالی سازمانی بشمار می آید.یکپارچگی موثر و کارآمد در این شبکه ها گستردگی کرانی مستلزم مشارکت عملياتی، تکنيکی و استراتژیکی باالی شرک 

 (.1392وهمکاران،
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تجاری به لزوم سازگاری بين سازمانی و تجانس و موافقت بين سازمان های شریک جرت تضمين گردش کارآمد  - تحقيقات قبلی در بازاریابی صنعتی و تجاری 

ازمان های فردی و  ر سو مطلوب اقالعات فيزیکی و مالی در ک  زنجيره تامين اشاره نمودند. تحقيقات بر تاثيرات مثبت سيستم های اقالعات درون سازمانی ب

تری را در زنجيره زنجيره تامين نيز تاکيد دارند.مثال سازمان ها با به اشتراک گذاری اقالعات از قریق سيستم های اقالعات درون سازمانی نيازمندی های مش

 فروشنده افزایش می یابد.  و  تامين شناسایی و منتق  می کنند در نتيجه پاسخ دهی و تحوی  محصوالت مطابق با شرایط مشخص شده تریدار

تجاری به لزوم سازگاری بين سازمانی و تجانس و موافقت بين سازمان های شریک جرت تضمين گردش کارآمد  - تحقيقات قبلی در بازاریابی صنعتی و تجاری 

 و مطلوب اقالعات فيزیکی و مالی در ک  زنجيره تامين اشاره نمودند

العات درون سازمانی بر سازمان های فردی و زنجيره تامين نيز تاکيد دارند. مثال سازمان ها با به اشتراک گذاری اق  تحقيقات بر تاثيرات مثبت سيستم های 

هی و تحوی   اقالعات از قریق سيستم های اقالعات درون سازمانی نيازمندی های مشتری را در زنجيره تامين شناسایی و منتق  می کنند. در نتيجه پاسخ د

 (. 20،2016شرایط مشخص شده تریدار و فروشنده افزایش می یابد)دیویس با محصوالت مطابق

دسترسی به اقالعات بموقع و صحيا الزم جرت پيش بينی و برنامه افزون بر آنکه، یکپارچگی موثر سيستم های اقالعات درون سازمانی در زنجيره تامين،  

  می کند.درنتيجه، یکپارچگی و یکپارچه سازی سيستم های اقالعات درون سازمانی ریزی مشارکتی، زمان بندی توليد و همزمان سازی ساارشات را تسري

جب آن به اقالعات یکپارچه و جامعی در زنجيره تامين دست می یابند. هرچند نقش بسزایی در مدیریت ریسک و عدم اقمينان ایاا نموده و سازمان ها بمو

قابليت های به اشتراک گذاری اقالعات، امنيت داده، روابط بين سازمانی، و فرایندهای زنجيره تامين  که سازمان های متعددی با اميد بربود قاب  توجه در  

ده اند. با این حال، بيشتر این سازمان ها در دست یابی به مزایا و منافع پيش بينی شده ناکام مانده  سرمایه گذاری زیادی در بخش سيستم های اقالعاتی کر

برتال اتير  تحقيقات  اقالعات درون اند.  های  پایين سيستم  استااده  ميزان  موید  اقالعات درون سازمانی،  های  تثبيت شده یکپارچگی سيستم  محاسن  ف 

سازمان ها فرایندهای یکپارچگی سيستم های اقالعات درون سازمانی را رها کردند.ضمن اینکه، مزایای یکپارچگی سيستم    سازمانی بوده و حتی در برتی موارد

 (. 1396ت درون سازمانی بخاقر تخصيص ناعادالنه هزینه و منابع بطور مساوی در ک  زنجيره تامين توزیع نمی شوند)کماليان،های اقالعا

موفق و موثر سيستم های اقالعات درون سازمانی جرت ارتقای عملکرد سازمانی و افزایش مزایا برای تمام اعضای    این یافته ها اشاراتی به نحوه یکپارچگی 

هند  دارند.برتی از محققان معتقدند که سازمان ها تنرا در صورتی به مزایای معنادار یکپارچگی سيستم های اقالعات درون سازمانی دست رسی توازنجيره 

ست  اوری اقالعات از قریق تخصصی سازی هزینه و اص  کمال در سازمان های شریک تعبيه شود. عليرغم توجه بيشتر مدیران، محققان و سيایافت که فن

چگی برای گذاران، تحقيقات انگشت شماری به استااده مدیران از سيستم های اقالعات درون سازمانی درون سازمان ها جرت افزایش بيشينه مزایای یکپار

ند، عده دیگری عنوان  ام اعضای زنجيره می پردازند. درحاليکه برتی از محققان به مزیت و فایده یکپارچگی برای تمام شرکای زنجيره تامين دست یافته اتم

که قدرت و رهبری در می کنند که توليد کننده ها نسبت به سایر افراد سود بيشتری از چنين سرمایه گذاری های می کنند. با این حال عده ای هم معتقدند 

امين، توان مذاکره شرکت کنندگان بر مزایای واقع از توليد کنندگان به ترده فروشان منتق  شده است. ضمن آنکه، توزیع سود مذاکره شده در قول زنجيره ت

مثال ترده فروشانی م  (  برای کمتر  Wal-Martث  وال مارت )یکپارچگی سيستم های اقالعات درون سازمانی برای اعضای مختلف کانا تاثير می گذارند. 

کپارچگی سيستم های اقالعات درون سازمانی جرت برره  کردن قيمت توليد کننده ها از مجرای قدرت وارد می شوند. درنتيجه سوال مرم نحوه مدیریت ی

 (21،2015مندی از بيشتر اعضای زنجيره تامين است)دوا وهمکاران

مثبت یکپارچگی سيستم های اقالعات درون سازمانی برعملکرد برتی اعضای زنجيره تامين رسيده اند، با این حال   هرچند که به اجماعی درمورد تاثيرات

ستلزم نگاه ویژه مدیریت بوده همچنان نامشخص و مبرم هستند. با فرض به اینکه سازگاری و تناسب اهداف عملياتی، فنی و استراتژیک موضوعات تاصی که م 

م  اصلی در یکپارچگی سيستم های اقالعات درون سازمانی باشند، بررسی نقش ابعاد مختلف سازگاری در فرایند یکپارچگی اهميت بين شرکای تجاری عوا

بليت  بد. هدف این تحقيق پيش رو درک بيشتر نحوه توسعه و مدیریت یکپارچگی سيستم های اقالعات درون سازمانی جرت ارتقای عملکرد سازمانی و قامی یا

می کند چطور ره تامين است.با توجه دیدگاه مبتنی بر منبع و تئوری های قابليت دیناميک و تجانس، چرارچوب تئوریکی را ارائه نموده که توصيف های زنجي

ع غذایی استان بابعاد قابليت بين سازمانی، قابليت های زنجيره تامين و یکپارچگی سيستم های اقالعات درون سازمانی را در شرکت های توليدی شاغ  در صنا

 گلستان تسري  می نمایند. 

 
20.Dayvis  
21.Dua et al 
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 پیشینه تحقیق 

 Grayو Craigعاتی برای بربود زنجيره تأمين می پردازد . در ادامه تحقيقات ( به مسأله به کارگيری سيستم های اقال1383در این تحقيق آقای صحرایيان)

های اقالعاتی و فناوری اقالعات در زنجيره تأمين  اقالعاتی، هنوز ميان سيستم شود که با وجود توسعه فناوری  (، با انجام موردکاوی مشخص می 2  0  0  2)

های اقالعاتی در زنجيره تأمين اهميت بيشتری داده شود. به همين منظور کارگيری سيستمه موضوع بهفاصله زیادی وجود دارد. در نتيجه ضروری است تا ب

سيستم اقالعات مدیریت برای ادامه کار انتخاب شود. آنگاه با توجه به مورد کاوی "های اقالعاتی، مدل در حوزه زنجيره تأمين، مدل همگرا و در حوزه سيستم

های یکپارچه اقالعاتی و نيز نوع اقالعاتی که باید مبادله شود، قراحی و به کار گرفته  مدل همگراى زنجيره تأمين(، فرمت گزارش مورد نظر )ساتت نيروگاه:

ه  ه نوع اقالعاتی که باید در گزارش های قراحى شده ميان اعضای زنجيره تأمين مبادله شود، با تست فرضه )تست ویلکاکسون( نشان دادتواهد شد. با توجه ب

  9شود. سرانجام با تعيين نقاط هماهنگی )در زنجيره تأمين می   "هماهنگی "موجب بربود معيار    "گيرىسيستم یکپارچه گزارش"کارگيری  تواهد شد که به

دهی به این نقاط  بر هر کدام از نقاط هماهنگی بررسی تواهد شد و با روش وزن  "سيستم اقالعات مدیریت "رد( در زنجيره تأمين ساتت نيروگاه، تأثير مو

 شود. هماهنگی، تأثير بربود هر کدام از این نقاط بر بربود ک  زنجيره تأمين تعيين می 

نظور بررسی زنجيره تامين در سيستم اقالعاتی است ابتدا به مرور ادبيات نياز به مدیریت اقالعات در زنجيره ( در پایان نامه تود که بم1382مردی مطلبی )

ت. سپس انواع اقالعات قاب  اشتراک و مطالعات موردی مربوقه بيان گردیده است. سپس این مدل ها مورد بررسی و دو مدل انقال تامين تشریا شده اس

در صنعت تودروسازی ارایه شد. در بخش   EDIان تشریا شده و زیرساتتارهای مورد نياز بررسی گردیده است و در آتر یک مدل سازندگ   hubاقالعات و 

یک    عه موردی نيز رابطه یک تامين کننده رده اول ایران تودرو بررسی شده است. مشکالت سيستم فعلی تحلي  شده و نياز به قراحی و پياده سازیمطال

. در عاتی زنجيره تامين تشخيص داده شد. سپس ساتتار دقيق سيستم اقالعاتی قراحی شده و چارچوب پياده سازی آن مورد بررسی قرار گرفتسيستم اقال

ين  های تام نرایت از بحث می توان نتيجه گرفت که مدیریت اقالعات و سيستم های اقالعاتی در زنجيره تامين شرط الزم برای یکپارچگی و کارایی زنجيره

 می باشد. 

( مشرقی  مرشيد  وانعطاف 1389تانم  عملکرد یکپارچگی  اقالعات,  فناوری  متغيرهای  ميان  رابطه  بررسی  هدف  تحقيق  این  در  تامين    (  زنجيره  در  پذیری 

ه از قطعه سازان تودرو  تودروسازی و تاثيری که فناوری اقالعات بر عملکرد زنجيره تامين می گذارد می باشد پس از جمع آوری داده ها از قریق پرسشنام 

يستمرای شبکه سازمان و سيستم کمباین ( تاثير  در استان تراسان رضوی و تحلي  مدل بدست آمده نتایج نشان از این دارد که فناوری اقالعات )اینترنت , س

قریق تاثير بریکپارچگی و انعطاف پذیری بر  مثبت و مستقيم بر یکپارچگی وانعطاف پذیری و عملکرد زنجيره تامين داشته وهمچنين به شک  غيرمستقيم از 

 عملکرد زنجيره تامين تاثير گذار است. 

 روش تحقیق 

 یج تحقيق در جامعه تحقيق قاب  استااده است ودرجوامع دیگر قاب  آزمون است.الف( از نظر هدف کاربردی چون نتا
 از نظر روش: توصيای،چون متغيرها در وضع موجود و بدون دستکاری تحلي  می شوند.ب( 

 ج( از نظر سنجش: همبستگی، چون روابط بين متغيرها سنجيده می شود.

 چون از جامعه نمونه می گيریم.د( از نظری جمع آوری اقالعات: ميدانی)پيمایشی(، 
 

 روش گردآوری اطالعات و داده ها

شود )منابع اوليه(. عالوه بر استااده از پرسشنامه، از کتب، های مورد نياز برای بررسی فرضيات تحقيق از پرسشنامه استااده می اقالعات و داده  جرت گردآوری

 است. تی نيز به عنوان منابع ثانویه برای گردآوری اقالعات و داده ها استااده شدهها، اینترنت و پایگاه های اقالعامقاالت، پایان نامه

  جامعه آماری 

بسيار باال   باشد. از آنجا که مطالعه بر روی ک  جامعه مستلزم هزینةجامعه آماری در این تحقيق شرکت های توليدی استان گلستان شاغ  در صنایع غذایی می 

های متعددی استااده کنيم که برای این کار از روشگویند متمرکز می ا مطالعة تود را بر روی بخشی از جامعه که به آن نمونه می ممکن است، لذ و عمالً غير 

 شود. می 
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 نمونه و روش نمونه گیری 

مورگان می باشد. باتوجه به مطالب ذکر اده از جدول گيری جوامع نامحدود باید استااده نمود. یکی از این روشرا استا بنابراین از قریق روشرای مرسوم نمونه

شرکت   158( تعداد 2009. )Dillman et alشرکت شاغ  در بخش صنایع غذایی استان گلستان قبق فرمول  267شده، تعداد نمونه به دست آمده از بين 
 به عنوان نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه بين نمونه ها توزیع گردید . 

 قفرضیه ها تحقی

 ی فنی درون سازمانی بر یکپارچگی سيستم اقالعات درون سازمانی اثر دارد.سازگار  - 1

 سازگاری استراتژیک درون سازمانی بر یکپارچگی سيستم اقالعات درون سازمانی اثر دارد. - 2

 سازگاری فرهنگی درون سازمانی بر یکپارچگی سيستم اقالعات درون سازمانی اثر دارد. - 3

 عات درون سازمانی بر توانمندی های زنجيره تامين اثر دارد. یکپارچگی سيستم های اقال - 4

 آزمون فرضیات تحقیق

 پردازیم. می  Lisrelدر این قسمت به بررسی آزمون فرضيات تحقيق با استااده از نرم افزار 

 

 مدل ساتتاری تحقيق در حالت استاندارد - 1- شک 
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 مدل ساتتاری تحقيق در حالت معناداری- 2- شک 

برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از شاتص نسبت مجذور تی دو بر درجه آزادی ) برای  
  𝑥2

 df
(، CFIتطبيقی ) (، شاتص برازش

یشة ميانگين  (، تطای رNNFI(، شاتص نرم نشدۀ برازندگی )NFI(، شاتص نرم شدۀ برازندگی )AGFIندگی )(، شاتص تعدی  برازGFIشاتص برازندگی )

 ( استااده شد.RMSEAمجذورات تقریب )

 نتایج رابطة مستقيم و ضرایب معناداری فرضيات مدل-1جدول

 نتيجه آزمون  معناداری ضریب مسير  نشان  مسير

 قبول IOIS---TC 0.34 4.71 سازمانییکپارچگی سيستم اقالعات درون  ---   سازمانی سازگاری فنی درون 

 قبول IOIS --- SC 0.20 2.68 سازمانییکپارچگی سيستم اقالعات درون  ---  سازمانی نسازگاری استراتژیک درو

 قبول IOIS --- CC 0.22 3.52 سازمانییکپارچگی سيستم اقالعات درون  ---   سازمانی سازگاری فرهنگی درون

 قبول SCC --- IOIS 0.16 2.46 توانمندی زنجيره تأمين   --- سازمانی یکپارچگی سيستم اقالعات درون

 

 های تحقیق:  فرضیه

 سازمانی اثر دارد. سازمانی بر يکپارچگی سیستم اطالعات درون. سازگاری فنی درون1فرضیه

است. آماره تی   0.34سازمانی سازمانی و یکپارچگی سيستم اقالعات درونتوان گات ضریب مسير رابطة ميان سازگاری فنی درونمی  1مطابق جدول شمارۀ  

دار  اثر مثبت و معنابدست آمده است. لذا فرضية اول این تحقيق یعنی    96/1اری یعنی  داست و مقدار آن باالتر از آستانة معنی   4.71ضریب نيز  برای این  

 شود. سازمانی تأیيد می سازمانی بر یکپارچگی سيستم اقالعات درونسازگاری فنی درون 

 سازمانی اثر دارد. ارچگی سیستم اطالعات درونسازمانی بر يکپسازگاری استراتژيک درون :2فرضیه
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بدست   0.20سازمانی سازمانی و یکپارچگی سيستم اقالعات درونمشخص است، ضریب مسير ميان سازگاری استراتژیک درون 1همانطور که در جدول شماره 

توان نتيجه گرفت  بدست آمده است. با توجه به موارد باال می   1.96داری یعنی  و مقدار آن باالتر از آستانة معنی   2.68آمده است. آماره تی برای این رابطه  

 شود. داری دارد. لذا فرضية دوم این تحقيق تأیيد می سازمانی اثر مثبت و معناسازمانی بر یکپارچگی سيستم اقالعات درونستراتژیک درونسازگاری ا

 سازمانی اثر دارد. عات درونسازمانی بر يکپارچگی سیستم اطالسازگاری فرهنگی درون .3فرضیه

است. از آنجا که   22/0سازمانی سازمانی و یکپارچگی سيستم اقالعات درونيان سازگاری فرهنگی دروندهد مقدار ضریب مسير م مدل برازش شده نشان می 

شود. به عبارت دیگر  ضية سوم تحقيق تأیيد می باشد. لذا فردار می توان نتيجه گرفت که ضریب بدست آمده معنااست، می   52/3  مقدار تی برای این ضریب،

 داری دارد.سازمانی تأثير مثبت و معنابر یکپارچگی سيستم اقالعات درونسازمانی سازگاری فرهنگی درون

 های زنجیره تأمین اثر دارد. سازمانی بر توانمندی های اطالعات درونيکپارچگی سیستم .4فرضیه

های زنجيره تأمين  زمانی و توانمندیساهای اقالعات درونشود، ضریب مسير برای رابطة بين یکپارچگی سيستمده می مشاه  1همانطور که در جدول شمارۀ  

برای این ضریب  0.16عدد   تی  آماره  است.  آمده  می   46/2  بدست  تأیيد  تحقيق  این  فرضية چرارم  لذا  دیگر یکپارچگی سيستماست،  عبارت  به  های  شود. 

 داری دارد.اثر مثبت و معنا های زنجيره تأمينر توانمندیسازمانی باقالعات درون

 بحث ونتیجه گیری 

سازگاری  که   استنتایج آماری به دست آمده از آزمون های به عم  آمده از افراد و انجام تجزیه و تحلي  های مربوقه در مورد فرضيه اول تحقيق نشان داده 

توان گات ضریب مسير رابطة ميان   قبق نتایج بدست آمده می  گی سيستم اقالعات درون سازمانی اثر داردیکپارچتا چه اندازه در ميزان فنی درون سازمانی  

است و مقدار آن باالتر از آستانة   4.71است. آماره تی برای این ضریب نيز  0.34سازمانی  سازمانی و یکپارچگی سيستم اقالعات درون سازگاری فنی درون 

سازمانی بر یکپارچگی سيستم اقالعات   دار سازگاری فنی درون ده است. لذا فرضية اول این تحقيق یعنی اثر مثبت و معنادست آمب 96/1داری یعنی  معنی 

نتایج نشان از این دارد که سازگاری فنی تاثير   ( همسو می باشد.1383( و صحرایيان)1389شود. این نتایج با پژوهش های مشرقی ) سازمانی تأیيد می  درون

 قيم بر یکپارچگی وانعطاف پذیری و عملکرد زنجيره تامين داشته وهمچنين به شک  غيرمستقيم از قریق تاثير بریکپارچگی و انعطاف پذیری برو مست مثبت

مورد فرضيه دوم  قه در نتایج آماری به دست آمده از آزمون های به عم  آمده از افراد و انجام تجزیه و تحلي  های مربو عملکرد زنجيره تامين تاثير گذار است.

این نتایج با پژوهش  . یکپارچگی سيستم اقالعات درون سازمانی اثر داردتا چه اندازه در ميزان سازگاری استراتژیک درون سازمانی که  تحقيق نشان داده است

 همسو می باشد. ( 1386نخعی و بياتی)های 

بدست آمده است.   0.20سازمانی  سازمانی و یکپارچگی سيستم اقالعات درون درون  قبق نتایج بدست مشخص است، ضریب مسير ميان سازگاری استراتژیک

توان نتيجه گرفت سازگاری   بدست آمده است. با توجه به موارد باال می   1.96داری یعنی    و مقدار آن باالتر از آستانة معنی   2.68آماره تی برای این رابطه  

قبق تئوری شود.    داری دارد. لذا فرضية دوم این تحقيق تأیيد می   سازمانی اثر مثبت و معنا  درونالعات سازمانی بر یکپارچگی سيستم اق  استراتژیک درون

ا، اصول و  تجانس که ادغام کارامد و موثر سيستم های اقالعاتی درون سازمانی مستلزم سازگاری درون سازمانی است با به اشتراک گذاری تجارب، ارزش ه

ی، می توان سازمان های شریک با محصوالت و سرویس های قاب  مقایسه و اهداف و فرهنگ های مشابه به راحتی  ی تجاراستراتژی های مشترک بين شرکا

به    - به شراکت تجاری موفق و ادغام بين سازمانی دست یابند. این سازگاری از شيوه های کاری ارزش های سازمان های شریک بوجود می آید که  تجاری 

نتایج آماری به دست آمده از آزمون های به يان سازمان های شریک را ساده می کند که باعث یکپارچگی بيشتر می شود.جاری م اشتراک گذاری اقالعات ت

تا چه اندازه در ميزان سازمانی  سازگاری فرهنگی درونکه  عم  آمده از افراد و انجام تجزیه و تحلي  های مربوقه در مورد فرضيه سوم تحقيق نشان داده است 

  دهد مقدار ضریب مسير ميان سازگاری فرهنگی درون  سيستم اقالعات درون سازمانی اثر داردقبق نتایج بدست آمده مدل برازش شده نشان می ارچگی  یکپ

بدست  توان نتيجه گرفت که ضریب  است، می  52/3است. از آنجا که مقدار تی برای این ضریب،  22/0سازمانی  سازمانی و یکپارچگی سيستم اقالعات درون

سازمانی   سازمانی بر یکپارچگی سيستم اقالعات درون  شود. به عبارت دیگر سازگاری فرهنگی درون باشد. لذا فرضية سوم تحقيق تأیيد می  دار می  مده معناآ

د. از این رو، سازگاری  می شونداری دارد.سازمان ها در بکارگيری و ادغام سيستم های اقالعاتی با چالش و مشکالت فرهنگی و فنی مواجه   تأثير مثبت و معنا

بشمار می روند.نتایج  سيستم های اقالعاتی درون سازمانی  فنی، استراتژیک و فرهنگی مولاه های احتمالی سازگاری درون سازمانی و مقدمه و مرجع ادغام  

یکپارچگی  که    چرارم تحقيق نشان داده است   فرضيه  آماری به دست آمده از آزمون های به عم  آمده از افراد و انجام تجزیه و تحلي  های مربوقه در مورد

شود، ضریب مسير برای   های زنجيره تأمين اثر دارد.قبق نتایج بدست آمده مشاهده می  توانمندیتا چه اندازه در ميزان سازمانی  های اقالعات درون سيستم

است،  46/2بدست آمده است. آماره تی برای این ضریب  0.16دد های زنجيره تأمين ع سازمانی و توانمندی های اقالعات درون رابطة بين یکپارچگی سيستم
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  های زنجيره تأمين اثر مثبت و معنا  سازمانی بر توانمندی های اقالعات درون شود. به عبارت دیگر یکپارچگی سيستم لذا فرضية چرارم این تحقيق تأیيد می 

 داری دارد.

 فهرست منابع 

 . 4، دوره 4زاده و افسانه حاضری بغداد آبادی، مجله الکترونيکی نما، شماره  (. ترجمه مریم صراف 1395گاندی، اسميتی.) −

(.»مدیریت دانش، فن آوری وتالقيت و نقش آنعا در بربود کارایی و اثر بخشی فرایندها«، ترران: انتشارات مرکز اقالع رسانی  1394عبدالکریمی، مروش.) −

 صنایع و معادن ایران. 

 

( تاثير کاربرد فناوری اقالعات و ارتباقات بر نوآوری سازمانی  شغلی دبيران شررستان بوشرر، فصلنامه 1392.جرانيان،رمضان)ر.ایران نژاد،پریساجمالی،اذ −

 علوم رفتاری.
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 . 2،شماره 4،دوره 92
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 دولتی و نوسانات بازده سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین مالکیت 

 2ابوالقاسم مسيا آبادی   و 1سپيده عزیزی علی الو

 .کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار، سبزوار ، ایران  1

 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار، سبزوار ، ایران.استادیار  2

 چکيده 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بين مالکيت دولتی و نوسانات بازده سرام شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق 

ش کتابخانه ای و مطالعات  ابتدا از رودر این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اقالعات مورد نياز،   برادار ترران بود.

التين و و   مجالت تخصصی  کتب و  پژوهش از  ادبيات  نظری و  مبانی  اساس،  براین  که  می شود  استااده  اسنادی 

یادداشت های توضيحی شرکت های منتخب، لوح های فشرده آرشيو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق برادار  

گردد. سپس های پژوهش ازقریق مراجعه به صورت زم برای آزمون فرضيههای الداده  ترران فارسی گردآوری می 

پایگاه پایگاه اینترنتی بورس اوراق برادارو دیگر  آورد نوین و بانک جامع افزار رههای مرتبط و نيز از نرمهای مالی، 

اده شده استا   Eviewsاز نرم افزار  اقالعات بورس استخراج می شود. به منطور بررسی رابطه ی بين متغيرها از  

های پذیرفته شده بين مالکيت دولتی و نوسانات بازده سرام شرکتاست. نتایج حاص  از این پژوهش نشان داد که 

 در بورس اوراق برادار ترران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 

 

 کلمات کلیدی 

نوسانات بازده  ، مالکيت دولتی

 ن ،بورس اوراق برادار ترراسرام

 

 

 مقدمه 

با وجود این، غالبا   بر پایه مطالعات تجربی موجود در ادبيات مالی و حسابداری، مدیران به منظور افزایش ارزش شرکت، ریسک باالتری را نيز باید متحم  شوند.

مایه گذاری ریسکی که  رریسک گریزی مدیران مانع از پذیرش سطا برينه ریسک از سوی آنان شده و در چنين شرایطی، ممکن است از پذیرش پروژه های س

يزه های الزم  ممکن است افزایش ارزش شرکت را نيز به دنبال داشته باشد، تودداری نمایند. پاداش مدیریتی و وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت، انگ

ی از ارزش شرکت باشد، آنگاه آنرا انگيزه بيشتری  دادند که اگر پاداش مدیران تابع( نشان ۱۹۸۵)22برای ریسک پذیری مدیران را فراهم می سازد. اسميت و واتز  

( نيز دریافت که پاداش مدیریتی می تواند سبب کاهش ریسک گریزی مدیران گردد. عالوه بر ۲۰۰۹)23را برای پذیرش ریسک تواهند داشت. به قور مشابه، لو 

 سرام شرکت به شمار می رود. يز عاملی مؤثر بر نوسانات بازده انگيزه های مدیریتی مختص شرکت، حاکميت شرکتی ن

ش بازارهای اوراق  قب  از پيدایش شرکترای بسيار بزرگ و در اواتر قرن هجدهم، مالکان، مدیر و مدیران مالک بودند؛ اما با جدایی مالکيت از مدیریت، پيدای

مر موجب پيدایش تضاد منافع  کت سرامی به عنوان پدیدهای اجتمابرادار وگروهرای مدیران حرفه ای ،رویکرد جدیدی تحت عنوان شر عی مطرح گردید. این ا

توانند  ت میبين مدیران و مالکان گردید. ترکيب سرامداران در کشورهای مختلف ممکن است متااوت باشد؛ ليکن سرامداران نقش اساسی در نظام راهبری شرک 

مختلف آنرا در شرکت لذا ترکيب  بداشته باشند،  رعملکرد شرکترا، همچنين نحوه انعکاس اقالعات شرکت در بازار و تقارن  ها می تواند اثرهای متااوتی را 

تواند متااوت باشد. در این ميان آنچه که بيشتر ها نيز می اقالعات شرکت داشته باشد. بنابراین با توجه به نوع مالکيت، نحوه نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت

های سرامی عام و تأثيری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حاکميت  رادی در دایره مالکين شرکتگذاران نحضور روز افزون سرمایه  جلب توجه می کند 

 تواند داشته باشد.  ها و همچنين عملکرد آنرا می در سازمان

م از قریق مبادله سرام تود می باشند  ز قریق مالکيت و به قور غيرمستقيسرامداران نرادی دارای توان بالقوه تأثيرگذاری برفعاليترای مدیران به قور مستقيم ا

پاپيلو1394و تأثير مستقيم یا غير مستقيم سرامداران نرادی می تواند بسيار با اهميت باشد )ایزدی نيا و همکاران،   (، از هيأت مدیره 2001)  24(. هيلی و 

از قریق پایش و نظم دهی به فعاليت مدیران، یاد کردند.   نمایندگی بين سرامداران و مدیران  شرکت ها به عنوان سازوکاری اثربخش برای کاهش مشکالت

رامداران بيرونی  افشاء فرآیندی است که در آن اقالعات برای استااده کنندگان بيرونی ارائه می شود تا آنرا عملکرد شرکت را مشاهده کنند. در صورتی که س
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دیره، مدیران را برای افشای اقالعات با کيايت و کميت بيشتر تحت تأثير قرار دهند.  باشند، می توانند از قریق هيأت م   به اقالعات درونی دسترسی نداشته

زمانی که  کميت، کيايت و به موقع بودن اقالعات افشا شده از سوی مدیران شرکت، یکی از مرمترین ابزارهای تصميم گيری از سوی سرمایه گذاران است.  

شود، این اقالعات توسط معامله گران، سرمایه گذاران و تحلي  گران بررسی و تجزیه و تحلي  می گردد ریق مدیران شرکت به عموم عرضه می اقالعات از ق

 دزاده وو بر این اساس، نسبت به ترید یا فروش سرام شرکت ها تصميم گيری می کنند. افشا به عنوان جایگزینی برای پایش مستقيم عم  می کنند )مرا

ی منسجم و ساتتاریافته، از قریق ارتقای کيايت و شاافيت اقالعات، نقش مرمی در جرت دهی به تصميمات سرمایه  (. نظام راهبری شرکت1394مرریزی، 

 (.1389ران، گذاران و بازیگران بازار سرمایه داشته، امکان ایجاد بازارهای سرمایه ای با نقدشوندگی و عمق باال را فراهم می آورد )اعتمادی و دیگ

(. به عبارت دیگر اعضای تارجی موجود در هيأت مدیره از راه 1395ن دهنده ميزان استقالل هيأت مدیره است)مرام و بيک محمدی، ترکيب هيأت مدیره نشا

به کارگيری مدیران مستق  بر  پایش و کنترل رفتارهای ناکارای مدیریتی موجب عملکرد اثربخش تر و افزایش ثروت سرامداران می شود. البته از سوی دیگر

(. موضوع دیگری که در زمينه هيأت مدیره و مدیرعام  مطرح است، دوگانگی وظياه مدیرعام   1393ها هزینه اضافی تحمي  می کند )ابراهيمی ميمند،    شرکت

نقشی مستق    يب تقویت نقش هيأت مدیره به عنواناست. به قور کلی استقالل مدیرعام  از هيأت مدیره به عنوان موضوعی مناسب تلقی می شود. به این ترت

یره بر توان آن در  در حاظ منافع سرامداران مرم است. تقویت این نقش وابسته به ویژگی ها، اندازه، ترکيب و دوگانگی نقش مدیرعام  است.اثر اندازه هيأت مد 

 هدایت شرکت موضوع مطالعات بسياری در قول زمان بوده و هست.  

(. 2001، 26و ورچيا  2002، 25دیره اثر معناداری بر اثربخشی عملکرد هيأت مدیره دارد )برای نمونه کالین لی بيان می کنند که اندازه هيأت م پژوهش های قب

ن کننده اندازه  های مختلف اندازه هيأت مدیره معموالً مصالحه بين منافع شرکت از پایش و هزینه مربوط به پایش را بازتاب می کند. محرک تعييبراساس نوشته

 (. 1393اقتصادی است )ابراهيمی ميمند، هيأت مدیره معموالً 

کردن ثروت سرامداران   سازشکارانه زمانی که مدیرعام  دارای سمت در هيأت مدیره نيز باشد، عملکرد هيأت مدیره در مورد اثربخشی و کارایی در بيشينه 

مانت داری هيأت مدیره در نظاتواهد بود. همچنين دوگانگی وظياه مدیرعام  می تواند  رت بر گزارش های مالی را به چالش بکشد )ابراهيمی ميمند،  وظياه ا

دهای ميان  (. بر مبنای تئوری نمایندگی افراد به دنبال حداکثر کردن منافع تود هستند، ليکن این منافع ممکن است همسو نباشند. بر این اساس قرادا1393

ه به دنبال راه کارهایی برای همسو کردن این منافع هستند. در بسياری از پژوهش ات راه رتوردار بوده و سرمایه گذاران هموارمالک و مدیر از اهميت بسياری ب

پاسخی برای این    کارهایی از قبي  مرتبط ساتتن ارزش شرکت با حقوق و مزایای مدیریت در این راستا ارائه شده است. از این رو، این پژوهش به دنبال یافتن

 نوسانات بازده سرام شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار ترران رابطه  معناداری وجود دارد. سوال است که آیا بين مالکيت دولتی و

 پیشینه تحقیق 

ده اقتصادی و کيو توبين  افزو(درپژوهشی به بررسی رابطه ساتتار مالکيت بر نوسانات بازده سرام شرکت بر اساس معيارهای نوین ارزش2017) 27جانسون  - 1

های این پژوهش  مبتنی بر رابطه بين نوع ساتتار مالکيت و نوسانات بازده سرام شرکت است.  ذیرفته شده در بورس چين پرداتته است. فرضيه های پ در شرکت 

ه در این های مطرح شد استااده جرت آزمون فرضيه افزوده اقتصادی وکيو توبين استااده شده است. تکنيک آماری مورد های ارزشها از مدلبرای آزمون فرضيه 
دهد که رابطه معنادار و مثبت افزوده اقتصادی و کيو توبين نشان می های پژوهش  بر اساس هر دو مدل ارزشباشد. یافتههای ترکيبی می پژوهش  پان  دیتا داده

ت وجود دارد. در مورد تمرکز مالکيت که الکيت حقيقی و نوسانات بازده سرام شرک بين مالکيت نرادی و نوسانات بازده سرام و رابطه معنادار و منای بين م 

 باشد رابطه معنادار و مثبت با نوسانات بازده سرام شرکت وجود دارد.بيانگر درصد سرام بزرگترین سرامدار شرکت می 

انجام داد.  "د دارد؟آیا بين حاکميت شرکتی و معيارهای عملکردی مالی بر مبنای ارزش رابطه وجو "( تحقيقی تحت عنوان2016)  28سيتاک و دیگران  - 2

شرکت انتخاب و آزمون مدل انجام گردید. نتایج نشان داد، که  41بوده است. تعداد  2007الی  1998نمونه وی از شرکت های بورس ترکيه در دوره زمانی 

مالکيت بر ارزش افزوده بازار تاثير ندارد. مالکيت  ای ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تاثير معنادار دارد. تمرکزدوگانگی وظياه مدیر عام  بر معياره
 د. ده بازار می شومدیریتی بر معيارهای مالی تاثير نداشته و در نرایت سرمایه گذاران تارجی منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و باعث کاهش ارزش افزو

دیره بر رابطه بين ساتتار هيات مدیره و نوسانات بازده سرام شرکت پرداتتند. ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثير هيات م 2016) 29آیمن و همکاران  - 3

بين ساتتار هيات مدیره بر     هدف از این پژوهش بررسی تاثير هيات مدیره بر رابطه بين ساتتار هيات مدیره و نوسانات بازده سرام بود . نتایج نشان داد که

 يات مدیره تاثير مثبت و معناداری وجود دارد. نوسانات بازده سرام با توجه به نقش تعدیلی ه
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( در پژوهشی به بررسی ترکيب هيئت مدیره و نوسانات بازده سرام پرداتتند. این پژوهش  به صورت تجربی رابطه ميان ترکيب 2015) 30آلوسا و همکاران  - 4

تحلي  شد.   CEOان زن در هيئت مدیره، اندازه هيئت مدیره و دوگانگی دیره و نوسانات بازده سرام را تحلي  می نماید. تعداد مدیران مستق  و مدیرهيئت م 

مستق  در  (، شواهدی قوی مبنی بر این که شرکت های دارای تعداد بيشتر مدیران  1984( و ميرز و ماجلوف )1984مطابق با  نظریه الویت بندی ميرز )

هی بلندمدت اش در مقایسه با سود انباشته بيشتر است، بدهی بلندمدتش از بدهی کوتاه  هيئت مدیره، نوسانات بازده سرام دارند که سرمایه بيرونی اش و بد 

 مدت و سرمایه بيرونی اش از بدهی بلند مدت اش بيشتر می باشد، ارائه شد.  

مالکيت دولتی بر نوسانات بازده  انجام دادند.نتایج تحقيق نشان داد که بين  "يت دولتی و نوسانات بازده سرام مالک "( تحقيقی تحت عنوان2014) 31چانگ - 5

 تاثير مثبت ومعناداری وجود دارد.  سرام

شده در بورس اوراق  ههای پذیرفت( در پژوهشی به، تبيين اثر مالکيت دولتی بر رابطه بين مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت 1397دریائی وشررابی)- 6

متغيره، این تبيين صورت گرفت. نتایج پژوهش،  های ترکيبی در رگرسيون چند شرکت و روش داده - سال  1035برادار ترران است. با استااده از اقالعات  

ها می باشد. همچنين قعی بر عملکرد آتی شرکت ها و تأثير مثبت معنادار مدیریت سود وابيانگر تأثير منای معنادار مالکيت دولتی بر مدیریت سود واقعی شرکت 
يت دولتی بر رابطه بين مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، بيانگر تأثير مثبت و معنادار  در این تحقيق تأثير متغير مالک

است. همچنين مالکيت دولتی اثر معناداری  نقد عملياتی آتی بوده  سی جریانها با پراک مالکيت دولتی بر رابطه بين مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت

های دولتی بيشتر تمای  به تعقيب اهداف سياسی دارند ها ندارد. شرکتر رابطه بين مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی با پراکسی حقوق صاحبان سرام شرکت ب
، مالکيت و وابستگی دولتی  حالشود. با اینها می ها معموالً منجر به عدم کارایی آندولت در این شرکتدنبال حداکثرسازی سود هستند. دتالت ندرت بهو به

 شود.گذاران بالقوه، توصيه می شود. توجه به هر دو بُعد سرامداران و سرمایهها می های اقالعاتی و سایر مزایای اقتصادی برای شرکت باعث دریافت رانت

تته است. لذا هدف اصلی در این پژوهش به بررسی  (در پژوهشی به بررسی تاثير ميزان مالکيت نرادی بر نوسانات بازده سرام پردا1394حيدری وزارعی) - 7

ت بازده سرام  ارتباط ميزان مالکيت نرادی بر نوسانات بازده سرام پرداتته شده است. و مشخص گردید افزایش ميزان مالکيت نرادی سبب کاهش ميزان نوسانا

مر منجر به جذب بيشتر منابع به بازار سرمایه شده و سبب عدم امی   نتقال منابع مالی به سایر بازارها از جمله بازار قال و مسکن می گردد.گردد که این ا

 روش تحقیق 

الی شرکت های پذیرفته شده در  روش این تحقيق، از نوع پس رویدادی است که در حوزه تحقيقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اقالعات واقعی صورت های م 

از لحاظ روش، از نوع تحقيق توصيای است. از ميان انواع تحقيق های توصيای، از نوع تحقيق همبستگی است   بورس اوراق برادار ترران می باشد. تحقيق حاضر
ق با استااده از نرم افزارهای ره آورد نوین و شرکت  جامع زیرا رابطه بين متغيرهای مستق  و وابسته بررسی می شود. کليه اقالعات مربوط به متغييرهای تحقي

 ورس از قریق صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و یادداشت های همراه بدست می آید. اقالعات سازمان ب
 

 تجزيه و تحلیل داده ها گردآوری و روش

دآوری ید با توجه به هدف و ویژگی های روش تحقيق به جمع آوری داده ها بپردازد. گر پس از تعيين روش تحقيق و چگونگی نوع نمونه و گزینش آن، محقق با
(. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اقالعات مورد نياز، ابتدا از روش کتابخانه ای  1385های گوناگونی ميسر است )سرمد و همکاران، ها به روشداده

دآوری  گردید. سپس داده های  ن اساس، مبانی نظری و ادبيات پژوهش از کتب و مجالت تخصصی التين و فارسی گرو مطالعات اسنادی استااده شده که بر ای

ی و  الزم برای آزمون فرضيه های تحقيق ازقریق مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضيحی شرکت های منتخب، لوح های فشرده آرشيو تصویر
ج شد. داده ها پس از گردآوری و انتقال به صاحه گسترده  ر پایگاه های مرتبط و نيز از نرم افزار تدبير پرداز و ره آورد نوین استخراآماری ، پایگاه اینترنتی و دیگ

Excel    و اعمال محاسبات الزم، برای تجزیه و تحلي  نرایی آماده گردیدند. جرت تجزیه و تحلي  نرایی داده ها نيز از نرم افزار اقتصاد سنجیEviews   

 استااده شده است.

 جامعه  و نمونه آماری 

در این پژوهش  از روش  است. 1397الی 1393يه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق برادار ترران قی دوره زمانی کلجامعه آماری این پژوهش شام  

 نمونه گيری حذفی سيستماتيک استااده شده است.  

 شام  شرکت هایی است که حائز شرایط زیر باشند: نمونه آماری پژوهش  

 اه در بورس اوراق برادار متوقف نباشد.  م  3. معامالت سرام شرکت قی دوره پژوهش بيش از 1

 اساند ماه باشد.  29منظور قاب  مقایسه بودن اقالعات، سال مالی آنرا منتری به . به 2

 . کليه داده های مورد نياز پژوهش برای شرکت های مورد بررسی بطور کام  و پيوسته موجود باشد. 3

 نباشند )بانکرا، سرمایه گذاری ها و ليزینگ(. . جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری های مالی 4
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 (.مراح  انتخاب شرکترای عضو نمونه آماری به روش حذف سيستماتيک 1جدول )

 محدودیت 
تعداد شرکترای حذف  

 شده 

تعداد شرکت های  

 باقيمانده 

 545 545 ک  شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار ترران

ماه در بورس اوراق برادار   3ش بيش از قی دوره پژوهمعامالت سرام شرکت 

 متوقف نباشد. 
160 385 

 333 52 اساند  29سال مالی منتری به 

کليه داده های مورد نياز پژوهش برای شرکت های مورد بررسی بطور کام  و 

 پيوسته موجود باشد. 
85 248 

 140 108 جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری های مالی نباشند. 

 

مقایسه   انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق برادار ترران، دسترسی آسان به اقالعات مالی شرکترا، قابليت اتکای باالی اقالعات و قاب دلي  

 . استااده از روش حذفی سيستمایتک انجام شده استبودن این گونه اقالعات است. در این پژوهش نمونه گيری با 

 تغیرهاتعاريف نظری و عملیاتی م 

 متغيرهای مورد مطالعه در این پژوهش ، شام  متغير های وابسته ، مستق  و کنترلی به شرح زیر اندازه گيری شده اند.   

 متغیر وابسته   
 د. متغير وابسته در این پژوهش ، نوسان پذیری بازده سرام می باشد که در پژوهش حاضر از متغير انحراف معيار بازده سرام استااده تواهد ش

  
 

 متغیر مستقل 
 به صورت ذی  محاسبه می شود.  (2018ژانگ )باشد که براساس پژوهش  می مالکيت دولتی متغير مستق  در این پژوهش  

 از نسبت زیر استااده تواهد شد: مالکيت دولتی در این پژوهش برای اندازه گيری 

 

 ( OWNSTATEمالکیت دولتی )
متغير از یادداشت های پيوست صورترای مالی   ارگان های دولتی تقسيم بر تعداد ک  سرام شرکت، برای استخراج اینتعداد سرام در دست سرامداران دولتی و 

 استااده می شود. 

= مالکيت دولتی
تعداد سرام در دست سرامداران  دولتی و  ارگان های دولتی 

تعداد ک  سرام شرکت
 

 

 متغیرهای کنترلی: 

 را تحت تاثير قرار دهند، به شرح زیر می باشند: بين مالکيت دولتی و نوسانات بازده سرام به صورت بالقوه، رابطه متغيرهای کنترلی که می توانند 

 اندازه شرکت 



 

 

| P a g e  630 

 

بيشتری برتوردار تواهد بود. عالوه بر این، شرکت های بزرگ به دلي  امکان تنوع بخشی بيشتر، امکان  هر چه اندازه شرکت بزرگ تر باشد، شرکت از اعتبار 
(. لذا سرمایه گذاران در مواجره با این شرکت ها، بازده مورد انتظار کمتری 1388استااده از منابع مالی مختلف و افشای منظم اقالعات، ریسک کمتری دارند) ثقای و بولو، 

 دد:   ه می نمایند. در این پژوهش ازلگاریتم قبيعی فروش تالص شرکت برای سنجش اندازه شرکت استااده می گررا مطالب

 

  
𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 = LogSi,t 

 که در آن: 

i,tSize اندازه شرکت :i  در سالt  و  

i,tS تالص فروش شرکت:i   در سالt  .می باشد 

 اهرم مالی 

 تقسيم مجموع بدهی به مجموع دارایی های شرکت و به صورت زیر محاسبه می گردد: مالی از قریق اهرم تحقيق، این در

 

𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 =
𝑇𝐷𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡
 

 به قوری که در آن:
 ∶ 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 اهرم مالی شرکتi  در سالt   ؛ 

i,tTD  مجموع بدهی های شرکت :iدر سالt و 

i,tTA  : جمع دارایی های شرکتi  در سالt .می باشد 

 فرصت های رشد

نسبت ارزش بازار به ارزش  در این مطالعه از  .شد باالتر، ریسک بيشتری نيز دارند. بنابراین، ( بر این باورند که شرکت های با فرصت های ر2010فرناندو و همکاران )

 دفتری حقوق صاحبان سرام، برای سنجش فرصت های رشد شرکت استااده می گردد که به صورت زیر محاسبه می شود:   

𝐺𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 =
𝑀𝑉𝑖,𝑡

𝐵𝑉𝑖,𝑡
 

 که در آن: 

ti, 𝐺𝑊𝑇𝐻:  فرصت های رشد شرکت i در سال t  ؛ 

 𝑀𝑉𝑖,𝑡 :   ارزش بازار حقوق صاحبان سرام شرکتi  در سال  t  گویند. این ارزش را عرضه و تقاضا مشخص و:) قيمت ترید و فروش یک سرم در بازار را ارزش بازاری سرم می

 کند(می 

 𝐵Vi,t ارزش دفتری حقوق صاحبان سرام شرکت :i  در سال t  نامند. ارزش دفتری ارزش دفتری می  آمده است، باشد)ارزش هر دارایی را آن گونه که در ترازنامه شرکت می

کنند و آن چه به دست آمده را بر تعداد سرامی که شرکت منتشر کرده و در دست ها کسر می ها را از تمام دارایی شود که تمام بدهی هر سرم به این شک  حساب می 

 (. کنند می مردم است، تقسيم 

 پژوهش آماری مدل 

 
 ( در پژوهش تود استااده نمود، برره گرفته شده است که  الگوی های مزبور به شرح زیر می باشد: 2018به منظور آزمون فرضيه ها از الگویی که چنگ ژانگ )

 

𝑆𝐷𝑅𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + +𝛽1𝑂𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2𝐺𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

 که در مدل های فوق: 

SDRT : نوسانات بازده سرام 

 OS(OWNSTATE)  :مالکيت دولتی 

:(GWTH)Growth Opportunities  فرصترای رشد 

:SIZE  اندازه شرکت 
 : LEV  اهرم مالی 

i,tε   باشد. : جزء تطای مدل رگرسيون می 

 آمار توصیفی 
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مشخصات عمومی متبه منظور   مربوط به متغيرها الزم است. آمار  بررسی  با آمار توصيای  غيرها، همچنين برآورد مدل و تجزیه و تحلي  دقيق آنرا، آشنایی 

پارامترهای جامعه می  تغيرهای آمار توصيای م ( 2)باشد. در جدول شماره های مرکزی و پراکندگی جامعه و ... می پردازد و شام  شاتصتوصيای به محاسبه 

ميانگين، ميانه، بيشترین،  )نوسانات بازده سرام(  SDRTانگين، ميانه، بيشينه، کمينه و انحراف معيار آورده شده است. به عنوان مثال برای متغير  پژوهش شام  مي

 باشد. می  048/0و 000/0، 082/1، 030/0 ،039/0کمترین و انحراف معيار به ترتيب 

 

 

 

 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش  -2-جدول

ف معیار انحرا مشاهدات  متغیر میانگین  میانه  بیشترين کمترين  

700 048/0  000/0  082/1  030/0  039/0  SDRT )نوسانات بازده سرام( 

700 2209/0 0.0561 8930/0 5668/0 5462/0 OS )مالکيت دولتی( 

700 35/4  89/8  28/31  87/19  25/20  SIZE  )اندازه شرکت( 

700 22090/0  07/0  00/2  5900/0  5863/0   LEV )اهرم مالی( 

700 53498/2  90/4-  1734/0  6350/2  3177/3  GWTH )فرصت رشد( 

 
 

 پژوهش   نتايج آزمون فرضیه

 نتايج آزمون مدل پژوهش   

 باشد. ( می 3نتایج حاص  از برآورد مدل پژوهش به شرح جدول )

𝑆𝐷𝑅𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + +𝛽1𝑂𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2𝐺𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

 خالصه نتايج آماری آزمون مدل پژوهش  3جدول

 

 (:VIF)آزمون  32ین وجود چند هم خطیتعی

تطی در یک معادله رگرسيون باال باشد بدین  دهد یک متغير مستق  تابعی تطی از سایر متغيرهای مستق  است. اگر همنشان می تطی وضعيتی است که هم

با توجه به  مدل از اعتبار باالیی برتوردار نباشد.  ،  2Rمعنی است که بين متغيرهای مستق  همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال بودن 

تطی وجود ندارد و باشد. بنابراین بين متغيرهای مستق  هم( می VIF<5)  5برای کليه متغيرهای مستق  کمتر از    VIFمقدار    3ستون آتر جدول شماره  

 باشد. مدل برازش شده دارای اعتبار می

 آزمون دوربین واتسون:

 .  وجود همبستگی بين جمالت پسماند است در یک الگوی رگرسيون، یکی از مشکالت معمول

 
32 -Multicollinearity 

 tآماره  انحراف معیار  ضرايب متغیر
 سطح معناداری 

(P-VALUE ) 
 آزمون 

VIF 

0β )0000/0 5880/6 0784/0 5165/0 )عرض از مبدآ  ....... 

OS)0020/0 4369/1 0238/0 0342/0 )مالکيت دولتی  ....... 

GWTH )0007/0 3478/0 0092/0 0032/0 )فرصت رشد  ..... 

SIZE  )12/1 0417/0 9537/1 0108/0 0211/0 )اندازه شرکت 

 LEV )06/1 8345/0 -6950/21 0223/0 -4838/0 )اهرم مالی 

 F 0000/0داری آماره سطح معنی 0125/30 فیشر Fآماره 

 0235/2 آماره دوربین واتسن  8345/0 ضريب تعیین
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شود دار می برترین برآوردکننده تطی بدون تورش تدشههای به این ترتيب ویژگی . باشد های استاندارد الگوی رگرسيون می تودهمبستگی نقض یکی از فرض

های  به عبارت دیگر، اگر باقيمانده.  شودآماره دوربين واتسون برای بررسی تطای تصریا در مدل استااده می .  بودو در نتيجه استنباط آماری قاب  اعتماد نخواهد  

به قور ساده، این همبستگی منعکس کننده این واقعيت  . تصریا وجود تواهد داشت رگرسيون، الگوی سيستماتيک و قاب  توجری از تود نشان دهند، تطای

اند که باید از آن تارج شده و به عنوان یک متغير توضيحی صحيا وارد مدل  ا که متعلق به مدل واقعی هستند، در اتالل قرار گرفتهاست که بعضی از متغيره

بازده  .  شوند  گر این آماره در  پسماند  قرار داشته باشد می  2.5-1.5بطور کلی ا آماره  .  شودمشاهده نمی (  تطا)توان گات مشک  تودهمبستگی بين جمالت 

مقدار  دو برآورد ضرایب،  از  پس  واتسون  می   0235/2ربين  نشان  می را  اتالل  جزء  در  پياپی  همبستگی  عدم وجود  معنی  به  که  مشک  .  باشددهد  نتيجتاً 

 .شودهده نمی تودهمبستگی سریالی در این فرضيه مشا

 فیشر:  Fآماره 

 F آزمون از مدل ک  معناداری بررسی  برای منظور نمود. بدین حاص  اقمينان یجنتا صحت از باید  آمده، دست به نتایج براساس پژوهش فرضيه آزمون از قب 

 است. معنادار شده برازش رگرسيونی  توان ادعا نمود که مدل(، می 0000/0محاسبه شده ) Fآماره  داریسطا معنی  با توجه به گردید. استااده

 (:  2Rضريب تعیین )

درصد از تغييرات در متغير وابسته مدل)نوسانات بازده سرام(، توسط متغيرهای مستق    83ان ادعا نمود، حدود تومدل برازش شده می با توجه به ضریب تعيين 

 شود.توضيا داده می 

 

 نتايج فرضیه تحقیق: 

 فرضیه اول:

0:H ود ندارد.ن رابطه معناداری وجبين مالکيت دولتی و نوسانات بازده سرام شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار تررا 

1:H .بين مالکيت دولتی و نوسانات بازده سرام شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار ترران رابطه معناداری وجود دارد 

.  است  05/0نوسانات بازده سرام در سطا تطای  و  مالکيت دولتی    مياندار  معنی دهنده رابطه مثبت و  درجدول باال نشان OSضریب برآوردی متغير مستق  

 شود.تأیيد می  1Hرد و فرض    0Hلذا فرض    بدست آمده است.  05/0محاسبه شده برای ضریب این متغير مستق  پژوهش ، کمتر از    value-Pزیرا ميزان  

رران رابطه مثبت شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار تدولتی و نوسانات بازده سرام مالکيت بين  درصد، 95توان گات در سطا اقمينان بنابراین می 

 .و معناداری وجود دارد

 نتايج متغیرهای کنترلی تحقیق:

طا تطای  در سفرصت رشد شرکت و نوسانات بازده سرام   مياندار  معنی دهنده رابطه مثبت و  در جدول باال نشان  GWTHضریب برآوردی متغير مستق   

توان گات در سطا بنابراین می   بدست آمده است.  05/0ستق  پژوهش ، کمتر از  محاسبه شده برای ضریب این متغير م   P-valueاست. زیرا ميزان    05/0

 داری وجود دارد.  بين فرصت رشد شرکت و نوسانات بازده سرام رابطه مثبت و معنی  درصد  95اقمينان 

است.   05/0در سطا تطای سانات بازده سرام  اندازه شرکت و نو مياندار  معنی دهنده رابطه مثبت و در جدول باال نشان  SIZEضریب برآوردی متغير مستق  

  95اقمينان  توان گات در سطا  بنابراین می   بدست آمده است.  05/0محاسبه شده برای ضریب این متغير مستق  پژوهش ، کمتر از    P-valueزیرا ميزان  

 داری وجود دارد. بين اندازه شرکت و نوسانات بازده سرام رابطه مثبت و معنی  درصد 

است. زیرا ميزان   05/0در سطا تطای اهرم مالی و نوسانات بازده سرام  دهنده عدم وجود رابطه مياندر جدول باال نشان  LEVردی متغير مستق  ضریب برآو

P-value  ن  بي درصد  95توان گات در سطا اقمينان بنابراین می   بدست آمده است.  05/0ن متغير مستق  پژوهش ، بيشتر از  محاسبه شده برای ضریب ای

 داری وجود ندارد.اهرم مالی و نوسانات بازده سرام رابطه معنی 

 

 بحث ونتیجه گیری          
 رابطه تحقيق، بود. فرضيه این بين مالکيت دولتی و نوسانات بازده سرام شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار تررانهدف از این پژوهش بررسی رابطه 

مالکيت دولتی و نوسانات بازده  بين  که   است  بيانگرآن فرضيه آزمون از حاص  نتيجه .است نموده را آزمونبازده سرام شرکت  بين مالکيت دولتی و نوسانات  
مالکيت دولتی و  بين  که   است مطلب مبين این مذکور فرضيه تایيد    .شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار ترران رابطه معناداری وجود داردسرام  

 که نتيجه است طلبم  مبين این مذکور فرضيه تایيد شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار ترران رابطه مثبت معناداری وجود دارد.بازده سرام نوسانات 
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مالکيت  هتایيد رابط نيز اشاره های مورد پژوهش در که چرا د.دار ( همخوانی 2017پژوهش)ساموئ ، های یافته با از آزمون فرضيه دوم، آمده دست به بين 
با توجه به تایيد فرضيه و رابطه مثبت ساتتار مالکيت)مالکيت دولتی( و نوسانات بازده سرام، پيشنراد   .است گرفته تأیيد قرار مورددولتی و نوسانات بازده سرام 

ریرای تود آن را لحاظ نمایند. با تغيير ساتتار  شود؛ مدیران برای کاهش هزینه های سازمان به ساتتار مالکيت سازمان دقت داشته باشند و در تصميم گيمی 

کند. انتشار اتباری مبنی  تر نيز ادامه پيدا می شوند و حتی این تغييرات به سطوح پایينهای دولتی نيز دچار تغيير می دیران شرکتها به قور معمول مدولت
ر مدیر  های تاریخی تغييرها در کشور ثابت کرده است که با تغيي، در واقع تجربهبر تغيير مدیریت در سطا کالن سازمان یکی از عوام  تضعيف بازار بوده است

گویند، بنابراین این عام  نيز در یابند که در اصطالح اقتصادی به آن بوروکراسی غنائم جنگی می کليه مجموعه تقریباً اکثر مدیران زیرمجموعه نيز تغييرمی 
هایی که دارای روابط سياسی  شد، شرکتبادهی مسير بازار سرمایه باشد یافته منطبق بر این دیدگاه می ر در شک  تواند یکی از عوام  مؤثشدن می صورت محقق

ها با ارزش فعلی مثبت های دولتی جرت انتخاب پروژهتوانند از وابستگی کنند و می گذاری برتر عم  می های سرمایه)وابستگی دولتی( هستند در انتخاب فرصت 

باتوجه به نتایج تحقيق پيشنراد   دهند و باعث افزایش ارزش شرکت شود.د و با این کار ریسک مربوط به شرایط سياسی و اقتصادی تود را تغيير می مند شون برره
دارند معموالً از هایی که وابستگی دولتی ها توجه نمایند زیرا شرکتها به درصد مالکيت دولتی شرکتگذاری در سرام شرکتشود سرامداران هنگام سرمایهمی 

گردد ام  مربوط به وضعيت سياسی و اقتصادی( قرار بگيرند. به تدوین تحلي  گران مالی توصيه می توانند تحت تأثير ریسک )از جمله عوهای مختلف می راه

یران دولتی از قریق مناسبات دولتی  های مختلف به مبحث مالکيت دولتی نيز توجه نمایند ازآنجائيکه مدگيری در تصوص تحلي  سرام شرکتهنگام تصميم

 ها این موضوع را نيز لحاظ دارند.گردد در هنگام تحلي  این نوع شرکت می قادر به تغيير شرایط هستند پيشنراد 

 فهرست منابع: 

پایان  "س اوراق برادار تررانهای پذیرفته شده در بوربررسی ارتباط بين فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد شرکت  "(؛1393ابراهيمی ميمند، ایمان؛)  -  ؛ 
 نامه کارشناسی ارشد؛دانشگاه آزاد نيشابور.

رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدی در شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار ترران قی سال  "(؛1384اعتمادی، حسين و چاالکی، پری؛ برار ) - 

 . 39ی؛ شماره يرای حسابداری و حسابرسفصلنامه بررس " 1377- 1381های 
؛ "بررسی تأثير سياسترای تقسيم سود بر ارزش سرام شرکترای پذیرفته شده بودس اوراق برادار ترران"(؛ 1394ایزدی نيا، غالمرضا و قلی پور ،علی؛ سال ) - 

 پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری؛دانشگاه ترران 

ن عملکرد و تقسيم سود نقدی در شرکترای پذیرفته شده در بورس اوراق برادار ترران قی سال رابطه بي "(؛1389برار )اعتمادی، حسين و چاالکی، پری؛  - 
 . 39فصلنامه بررسيرای حسابداری و حسابرسی؛ شماره  " 1377- 1381های 

پژوهشرای کاربردی در  .شرکت گر مالکيت دولتی بر رابطه بين مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی تعدی (. نقش 1397دریائی, عباسعلی, شررابی, فاقمه. )- 
 .142-111 ,(1)7 ,گزارشگری مالی 

تاثير ميزان مالکيت نرادی بر نوسانات بازده سرام، سومين کنارانس بين المللی پژوهشرای کاربردی د۱۳۹۴حيدری, یاسر و مسعود زارعی،)    -  ر  (، بررسی 

 مدیریت و حسابداری، ترران، دانشگاه شريد برشتی.

های پذیرفته شده در بورس اوراق  های حاکميت شرکتی و مدیریت سود در شرکت(. بررسی رابطه بين ویژگی 1395؛ بيک محمدی، پری.)مرام، محمد علی - 

 برادار ترران. نشریه علمی پژوهشی تحقيقات حسابداری. انجمن حسابداری. 

عملکرد با توجه به معيار ارزش آفرینی در شرکت   اتص های ارزیابی (، بررسی ارتباط معيارهای راهبری شرکتی و ش1392علی، مرریزی، سعيد )مرادزاده،  - 
 الزهرا.دانشگاه  .های پذیرفته شده در بازار اوراق برادار ترران. دهمين همایش ملی حسابداری ایران

 ب ( منابع انگليسی:

- Ayman,A. (2016), “agency costs of free cash flow , corporate finance and  takeovers”, American economic 

review ,76(2),May: 323-329. 
- Alosa & Ferdinand A.Gul, (2015),”Analysis of joint effects of investment opportunity set,free cash 

flowand size on corporate  debt policy” , Review of quantitative finance and accounting ,vol 12,p371-373. 
- -Cheng, Zhang.(2018), " The Influence of Institutional Investors on Myopic R & D Investment Behavior 

“, Accounting review.j. 

- Dayvidsoun، John Bolton,(2018)Corporate Governane and Film Performance, University of Colorado. 

- Johnson, b.(2017),” The Influence of Institutional Investore on Myopic R&D Investement Behavior”, 

Accounting review.j. 

- Klein, Jerilyn;mc williamse, w. Victoria, b. and sen nilanjan, ( 2002), “An examination of the relationship 

of governance mechanisms to performance” journal of management. 

- Vercia, J. R., Merriman, K. K. and Gupta, S. (2001) The Effects of CEO Pay Structure on Corporate 

Social Performance, Journal of Management, 32(3), 329-342. 
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  با مشتقات كسري  گوردون-جفت شده سينوس غير خطي معادله ديفرانسيل دقيق جواب هاي ساختار
  

  مليحه ايمانپور
  گرگان ستانگلستان، شهر استان شاغل اداره كل آموزش و پرورش

  

 چكيده

 جفـت شـده   هاي معادله كسـري آنچه در اين پژوهش مد نظر ماست يافتن مدل هايي از جواب 

 همراه با تجزيه و تحليل گرافيكـي به صورت ساليتون هاي منفرد تيره و نوري  گوردون-سينوس

. اين جواب ها از اين جهت كه بـا اسـتفاده از نـرم    مي باشدبا استفاده از روش سينوس گوردون 

افزار ميپل محاسبه شده و همراه با تحليل هاي گرافيكي  مي باشد از دقت بااليي برخوردار مـي  

  .باشد

  

  كلمات كليدي
- سينوسجفت شده عادله م

، جواب  ، ساليتونگوردون
   دقيقهاي 

 

  :مقدمه - ١

 در اين تحقيق برآنيم تا معادله كوپل شده با مشتقات كسري سينوس گوردون بصورت 

)١ (                            
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2

2 2

2 2
2
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sin ,
, 0

sin ,

, 0,1 .

u u
u

t x

u
t x









 
 

  




 
   

  
 

  






 

مشتقات كسري از مباحث بروز و مورد عالقه بسياري از محققان حوزه رياضي و ساير علوم   را مورد مطالعه قرار دهيم.
 همچون فيزيك و مهندسي مي باشد. 

 

  مشتقات كسري اساسي وقضاياي مفاهيم - ٢

بنيادي را بيان و اثبات قسمت هايي از قضاياي  بعضي از قضايا و مفاهيمتاريخچه مشتقات كسري به همراه در اين بخش 
  اساسي مشتقات كسري را كه قبال اثبات نشده را مطرح مي كنيم.

شتقات كسري يكي از قديمي ترين مباحث رياضي مي باشدكه مي تواند به عنوان بسط طبيعي مشتقات روتين در نظر م 

, كهاين سوال را مطرح كرد هوسپيتال   ١٦٩٥در سال  گرفته شود.
n

n

d f

dx
1در صورتي كه  

2
n   چه معني ميدهد را مطرح

مشتق  يفرم انتگرال برا كيآنها از  شتريارائه دهند. ب يمشتق كسر كياز  يفيكردند تعر يسع محققانكرد. از آن زمان بود كه 
   هستند. بيشتر مورد استقبال قرار گرفت به صورت زيركه  از اين تعاريف كردند. دو مورد  ياستفاده م يكسر

  
: براي تعريف ريمن ليوويل -  1,n n   مشتق مرتبه  ازf به صورت زير تعريف مي شود 

    
 

 
1

1
.n

tn

a n
a

f xd
D f t dx

n dt t x
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تعريف كاپوتو: براي  -  1,n n   مشتق مرتبه  ازf به صورت زير تعريف مي شود 

    

   
 

1

1
.n

ntn

a n
a

f xd
D f t dx

n dt t x




  
  

  

: فرض مي كنيم ١- ٢تعريف  : 0,f    .مشتق كسري سازگار در اين صورت باشدf  از مرتبه  زيربصورت  

     1

0
lim ,t

f t t f t
D f t














 
 

0tبراي هر    و 0,1  .تعريف مي شود  

2

( ) ( )
( ) , ,

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),
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t t
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t t t

t t t

t

gD f fD gg
D for a b

g g

D fg fD g gD f

D af bg aD f bD g

D t t for

 


  

  

    


 

 

  

 




 

  

 گوردون- كاربرد روش براي معادله سينوس - ٣

  ) را در نظر مي گيريم١در ابتدا معادله (
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                                            (٢) 

محاسبات ابتدا  تبديل زير را در نظر مي گيريمجهت سهولت در   

     , , ,x t u x t x t                                                                (٣) 

  ) خواهيم داشت١٣) در (١٤با اعمال (

  

  

2 2
2

2 2

2 2 2 2
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2 2 2 2

sin , ,

sin , .

u u
x t

t x
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t t x x





 

 

 

  

 
  

 
    

        

                                              (٤) 

  ) داريم٣(از رابطه 

tx c


 


       
                                                                         (٥) 

 ) داريم١٥) در (١٦با جاگذاري (

 
   

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

sin ,

sin .

c u u

c u c u

 

   

   

       

  

   
                                             (٦) 
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فرض مي كنيم  2 rctan ( )A v  

    
 2

2
sin sin 2arctan

1

 
  

 
 


                                                    (٧) 

  ) به معادله كوپل شده زير مي رسيم١٧) در (١٨با جاگذاري معادله (
 

      2 2 2 21 1 2 0,c u                                                          (٨) 

                 
              
2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 4 3 2 2 2 2

2 2

2 4 2 0.

c u c u

c u c

             

            

        

      
                      (٩) 

  ) خواهيم داشت١٩از معادله (

 
    

2

2 2 2

2
,

1 1
u

c

  
  

  
 

                                                (١٠) 

  بنابرابن خواهيم داشت

      
2

2

2 2
ln 1 arctan

1
u

c

    


    


                                    (١١) 

 ) داريم١٨و از معادله (

 
 

1
2

2
sin

1

 


 
  

    
                                                     (١٢) 

  ) به معادله زير مي رسيم:٢٠) در (٢٣با جاگذاري (

          
              

       
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 2 2 2 2

1 1 2 1

1 0.

c c c c

c c

           

     

       

    
                    

(١٣) 

1n) ١٠بر اساس معادله ( همگن با در نظر گرفتن باالنس    بنابراين خواهيم داشت:  حاصل مي شود  

        1 1 0sin cosv B A A                                                        (١٤)  

) و مرتب كردن عبارات جبري بدست آمده و همچنين مساوي صفر قرار دادن ضرايب توان هاي ٢٤) در (٢٥با جاگذاري (

مختلف  sin w   و cos w به حاالت مختلف جواب براي ضرايب مد نظر به صورت زير مي رسيم  

  
  دسته اول:   

  2 2 2

0 1 12

1 1 42 30 10, , , .
6 10 101

i i ic A A B
  



 
   


  

    خواهيم داشت) ١١پيرو رابطه (

     1
10 30 42sech tanh

10 10 6
i i iv                                        (١٥) 

:) داريم٢٣) و (٢٢حال بر اساس معادالت (  
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  ) خواهيم داشت:١٤بنابراين بر اساس (



 

 

| P a g e  639 

 

 

 
     

  

2 2 2 2 2 2

2 2

1

2

2 2

2 2 2

2

,

1

a

1

1 1 1 110 30 42
sech tanh

10 0 61 1

1 110

0
ln

30
sech t nh

10 1
1

1

i t i t i
x x

i t i
x x

x t

c

 





     




 
  

  







                                     

        



 
      

    




  

     

2 2 2

2

2 2 2 2 2 2

2

2

2

1 1 42

61

1 1 1 110 30 42
sech tanh

10 10 61 1

10
sech

1
t

0
arc an

t i

i t i t i
x x

i
x



 

  



     
 

  



            

                         

  
     
     

 
   




            
 

     

     

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2

2

1

2

1 1 1 130 42
tanh

10 6

h2

sin

1 1

1 1 1 110 30
sec tanh

10 101 1

t i t i
x

i t i t
x x

 

 

     


  

     
 

  


                                    

                      

 
   

  

 

     
2

2 2 2 2 2 2

2 2

42

6

1 1 1 110 30 42
sech tanh

10 10 6
1

1 1

i

i t i t i
x x

      
 

  

  
  
  
  

  
 
 
 

 

 
    
 

                                           

 

 

  بحث ونتيجه گيري:
تناوب و جواب هاي ساليتوني، مرا براي استخراج جواب هاي دقيق ( گوردون -سينوسروش ، يك كاربرد جديد از مطالعهدر اين 

ارائه داده ايم. عملكرد اين روش قابل اعتماد و موثر است و بيشتر جواب هاي ساليتوني را بدست  گوردون  –معادله سينوس گويا) 
مي آورد و اين روش مزيت بيشتري نسبت به ديگر روش هاي مستقيم جبري دارد از جمله اجتناب از محاسبات پيچيده و خسته 

   . ج منزوي با دقت باال استكننده و نتيجه گيري دقيق تر و صريح تر براي تعيين جواب هاي مو

  
  منابع:

[1] K.S. Miller, B. Ross, An Introduction to the Fractional and Fractional Differential Equations, John Wiley 
and Sons, New York (1993). 

 
[2] Y. Luchko, R. Gorenflo, The initial-value problem for some fractional differential equations with Caputo 

derivative, Preprint eries A08-98, Fachbereich Mathematik and Informatic, Freie Universitat, 
Berlin (1998). 
 
[3] I. Podlubny, Fractional Differential Equations, Academic press, New York (1999). 
 
[4] EL-Wakil, S.A., Madkour, M.A., Abdou, M.A., Application of exp-function method for nonlinear evolution 

equations with variable coe_cients,Phys. Lett., A 369 (2007), 62-69. 
 
[5] Kudryashov, N.A., Loguinova, N.B., Extended simplest equation method for nonlinear differential equations, 

Appl. Math. Comput., 205 (2008), 396-402. 
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  ليو  - لي  –جديد معادله چن  تحليليجواب هاي  رفتار گرافيكي
  

  مليحه ايمانپور
  گلستان، شهرستان گرگان استان شاغل اداره كل آموزش و پرورش

  

 چكيده

يكي از معادالت بسيار مهم و كاربردي فيزيك رياضي مي باشد كه ليو  –لي  –چن عادله م
سهولت استفاده  كه از اهميت بااليي برخوردار است آنچهكاربرد بسزايي در علوم غير خطي دارد. 

تواند براي بسياري از معادالت كاربردي در از اين روش و دقت باالي جواب ها مي باشد كه مي 
  حوزه فيزيك رياضي مورد استفاده قرار گيرد.

  

  

  كلمات كليدي
،  ليو - لي  –ن چعادله م

   ساليتون ، جواب هاي دقيق

 

 مقدمه -١

 معادالت از دقيق هاي جواب يافتن براي تحقيق كامپيوتر، بر مبتني محاسباتي سيستمهاي سريع پيشرفت با امروزه
 و فيزيكي هاي پديده يافتن براي تحقيق دقيق هاي جواب چون است شده گرفته قرار زيادي توجه مورد جزيي ديفرانسيل

 غيرخطي جزيي ديفرانسيل معادالت تبديل جهت تاكنون زيادي روشهاي .ميسازد ممكن را عددي هاي جواب صحت بررسي

و ...  اكوبيژروش تابع هايپربوليك  ،تابع نمايي روش جمله از ها آن هاي وابج يافتن سپس و معمولي ديفرانسيل معادالت به
  به صورت زير در نظر مي گيريمرا ليو  –لي  –اين مقاله معادله چن در  .]1-4[شده اندمطرح 

 

     
       2 2

, , ,

, , , ,
t xx xx x

m m

x x

i x t a x t ib x t i

x t x t x t x t



 

   
            

    

   
                                            (1) 

 

 گوردون- روش سينوس ساختار - ٢

   نظر مي گيريم گوردون معادله را به صورت زير در- در ابتدا معادله سينوس
;( )xt sin                                                                                        (2) 

 آن يك ثابت غير صفر مي باشد. در ادامه تغيير متغير زير را در نظر مي گيريم كه در 

       ,      ,x t U x t                                                                      (3) 

  ) داريم٣) در (٤بيانگر سرعت موج مي باشد. با جايگذاري ( كه در آن 

2 sin( ( ))U u 


                                                                                     (4) 
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 ) خواهيم داشت:٥با ساده كردن (

2

2
2

( )sin ,
2 2
U U C 



                      
                                                    (5) 

ثابت انتگرال گيري مي باشد. فرض مي كنيم  C) ٦در معادله (  ( )0,
2

UC w    2همچنين
2f 


 در

  ) تبديل به معادله زير مي شود٦نتيجه معادله (

    2 2 2sin ,w f w                                                                     (6) 

 سازي خواهيم داشت:با ساده 

    sin ,w f w    

1fبا در نظر گرفتن  :خواهيم داشت 

    sin ,w w                                                                        (7) 

 ) را به صورت زير داريم:٨جواب هاي معادله (

 

 ( ( (  ) ))sin w sech يا     ( ( ( )) ),cos w tanh                   

(8) 

c( ( )    i sc)  ( )sin w h يا    ,  h( ( )) ( )cotcos w    

 براي ساختن جواب معادله دبفرانسيل با مشتقات  جزيي به فرم زير 

  ,  , , .....( 0,, )t x ttN                                                                (9) 

 از تبديل زير استفاده مي كنيم

       1
0

1
cos sin cos

n
j

j j
j

U w w B w A w A



                                                     (9) 

  ) را به صورت زير داريم١١) جواب هاي معادله (٩با استفاده از معادله (

       1
1 0

1
tanh sech tanh

n
j

j j
j

U B A A   



                                         (10) 

 و

       1
2 0

1
coth csch coth

n
j

j j
j

U B A A   



                                               (11) 

) در معادله معمولي بدست آمده از ١١) بدست مي آيد. سپس با جاگذاري معادله (١٠با باالنس همگن از رابطه ( nمقدار 
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) به عبارات جبري بر اساس١٠( isin  و  cosi   مي رسيم كه با حل اين معادالت جبري به ضرايب مد نظر براي جواب

  ) خواهيم رسيد.١هاي معادله (

  

 ليو –لي  –چن براي معادله روش اربرد ك - ٣

  داريم (1)جاگذاري ساختار روش فوق در معادله با 

          32 0.'' 2a a                    

 

=با در نظر گرفتن   :اولدسته  [ 1,0,1,1]r   و= [1,0,1, 0]s  خواهيم داشت:  
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:جاگذاری در معادله اصلی داريمبا   
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Dynamical Analysis For Real Part 
                 A                                                                                                      B 

 
        3D-Plot of Real Part ( 0.3  )                                          3D-Plot of Real Part ( 0.9  ) 
               C                                                                                           D 

      
    Density Plot of Real Part ( 0.3  )                                  Density Plot of Real Part ( 0.9  ) 
                E                                                                                            F 

     
      Contour Plot of Real Part ( 0.3  )                                Contour Plot of Real Part ( 0.9  ) 

Fiq. 3: geraphical behavior for Real part of   3 ,x t  for  , 0.3   (A,C and E)  and 0.9   (B,D and F)   
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Dynamical Analysis For  Imaginary Part 
                                   A                                                                                              B 

   
        3D-Plot of Imaginary Part ( 0.3  )                                 3D-Plot of Imaginary Part ( 0.9  ) 
    C                                                                                           D 

          
    Density Plot of Imaginary Part ( 0.3  )                     Density Plot of Imaginary Part ( 0.9  ) 
    E                                                                                            F 

          
      Contour Plot of Imaginary Part ( 0.3  )              Contour Plot of Imaginary Part ( 0.9  ) 
 
Fiq. 4: geraphical behavior for Imaginary part of  3 ,x t  for , 0.3   (A,C and E)  and 0.9   (B,D and 

F)   



 

 

| P a g e  645 

 

 

:گيرينتيجه   

 كسينوس، سينوس روش هايپربوليك، تانژانت روش همچون روشها ساير با روش اين توسط آمده دست به هاي جواب مقايسه با

 اين در جوابها تنوع كه ميرسيم نتيجه اين به دادهاند قرار بحث مورد را معادله اين تاكنون كه جي جيپريم روش و نمايي تابع روش

 اين ميتوان جوابها يافتن در سهولت به توجه با .ميشوند گرفت بكار زمينه اين در كه است روشهايي ساير از باالتر مراتب به روش

  .برد كار به نيز ديگر معادالت انواع براي را روش
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رابطه بين تكنولوژي آموزشي با يادگيري فعال وانگيزش تحصيلي   

   
  محدثه پورهادي

  دانشجوي گروه آموزش ابتدايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گنبد كاووس
 

  چكيده
بوده   تحصيلي وانگيزش فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي بين هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه

در تحقيق حاضر جامعه آماري مورد بود.  همبستگي توصيفي، نوع از استفاده مورد تحقيق روش است.

حجم نمونه متناسب با  مي باشند. نفر ١٢٠دانش آموزان دوره ابتدايي كه به تعداد بررسي عبارت است از 

انتخاب شده  نفر مي باشد و روش نمونه گيري به روش تصادفي ساده ٩٢تعداد تعداد افراد جامعه 

در اين پژوهش براي  هاي استاندارد استفاده شده است.جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامهاست.

 تحليل و تجزيه جهت چنين همسنجش متغير هاي پژوهش از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شد. 

 شده استفاده  ٢١SPSSار افزنرم از استفاده بابستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره روش هم از هاداده

رابطه  تحصيلي وانگيزش فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي بيننتايج فرضيه اصلي نشان داد كه  .است

دانش  فعال يادگيري با آموزشي بين تكنولوژينتايج فرضيات فرعي نشان داد كه . معناداري وجود دارد

 تحصيلي دانش انگيزش با آموزشي و بين تكنولوژي رابطه معناداري وجود داردآموزان دوره ابتدايي 

  رابطه معناداري وجود دارد. ابتدايي دوره آموزان

  

  كلمات كليدي

 آموزشي، يادگيري تكنولوژي

  .تحصيلي ، انگيزش فعال

  

  

  

  مقدمه

 كار به آموزشي نظامهاي در يادگيري و تدريس امر در تسهيل ايجاد براي ابزاري عنوان به ، پيچيده يا ساده از اعم ، آموزشي كمك وسايل امروزه

 داراي ، شوند درس كالس در بخشي تنوع و يادگيري ماندگاري ،باعث كرده تركيب هم با را عمل و تئوري اينكه حيث از وسايل اين.  روند مي

 را خود نقش اند توانسته رابطه يك عنوان به آموزشي كمك وسايل ، حاضر عصر در تكنولوژيكي و علمي هاي پيشرفت به توجه با.  هستند اهميت

 و تحوالت  تمام سرچشمه.  باشند داشته وسايل اين كاربرد براي را الزم مهارتهاي معلمان كه يابد مي تحقق زماني امر اين.  كنند ايفا خوبي به

 نگرش در.  است تربيتي علوم و اجتماعي علوم صاحبنظران و دانشمندان عملي و علمي تحقيقات نتايج و تجارب ، جامعه در آموزشي هاي نوآوري

 تر مهم بسيار كودك استعدادهاي و عواطف پرورش و رغبت به توجه بنابراين.  مدرسه براي شاگرد نه ، است شاگرد براي مدرسه ، آموزشي جديد

 دانشمندان هاي يافته و تجارب نتيجه كه است جايي ترين شايسته و مكان ترين مهم مدرسه بين اين در.  بگيرد ياد بايد كودك كه است دانشي از

 زندگي براي را نوجوانان كه است اين معلم و مدرسه از جامعه انتظار.  دارد كليدي نقش معلم ، آموزشي نظام تمام در.  گيرد مي قرار ارزيابي مورد

 تحوالت اين.  است گرديده دگرگون كلي به تربيتي مقاصد و فلسفه ، اهداف به نسبت ن انديشمندا نگرش امروزه.  كند تربيت فردا جامعه در واقعي

 بوجود فردا جامعه نيازهاي بيني پيش و امروز جامعه نيازهاي ، گذشته در تربيت و تعليم روشهاي كاربرد از حاصل نتايج سبب به ها انديشه تفاوت و

 مقررات و قوانين ، آموزشي محتواي ، آموزشي فضاي:  قبيل از گيرند قرار هم كنار در چيزي عوامل كه افتد مي اتفاق زماني يادگيري.  است آمده

 شده مطرح مطالب كه شود مي باعث تدريس جريان در آموزشي كمك وسايل از استفاده.  آموزشي كمك سايل و معلم روحي و جسمي وضع ،

  وسايل كردن متنوع آموزش، امر كردن شفاف براي امروزه . شود نائل دار معني يادگيري آموزبه دانش و بگيرد جا شاگرد شناختي ساخت در

 از استفاده با آموزان دانش. است ناپذير اجتناب امري معلمان توسط آموزشي كمك وسايل از استفاده درسي، مطالب كردن روشن و تدريس فرآيند

. پردازند مي جديد هاي آموخته فراگيري به تدريس جريان در به  آساني به و بخشند مي عينيت تدريس و يادگيري فرآيند به آموزشي كمك وسايل

 ياددهي و تدريس فرآيند در را خود آموزان دانش و آورند مي گسترده طور به آموزان دانش در يادگيري براي را الزم زمينه آموزشي كمك وسايل

T
-2
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 در يادگيري و تدريس امر در تسهيل ايجاد براي ابزاري عنوان به پيچيده، و ساده از اعم آموزشي، كمك وسايل ).١٣٩٧آورند(بنيسي، مي حساب به

 در بخشي تنوع و يادگيري ماندگاري باعث كرده، تركيب هم با را عمل و تئوري اينكه حيث از وسايل اين. روند مي كار به آموزشي نظامهاي

 رابط يك عنوان به آموزشي كمك وسايل حاضر، عصر در تكنولوژيكي و علمي پيشرفتهاي به باتوجه. اند اهميت حائز شوند مي درس كالس

 بيشتر آنها اثربخشي باشند، داشته وسايل اين كاربرد براي را الزم مهارتهاي معلمان اگر است بديهي. كنند ايفا خوبي به را خود نقش اند توانسته

 يادگيري امر. باشند هم كنار در عوامل اين كه افتد مي اتفاق زماني و است متعدد عوامل دخالت مستلزم و پيچيده بسيار امري يادگيري. بود خواهد

 توجه و دقت نيازمند بيروني محيط با اساسي تفاوت سبب به كالس محيط . است بيشتري حساسيت و اهميت داراي اخص، طور به كالس، محيط در

 منابع محتواي معلم، شخصيتي و علمي روحي، جسمي، وضع: از عبارتند يادگيري امر در دخيل اساسي عوامل درس كالس در. است فراوانتر

  ).١٣٩٩آموزشي است(اسدي ملفه، كمك وسايل و آموزشي فضاي آموزشي، مقررات و قوانين آموزشي،

 وسايل از استفاده. دارد اي ويژه جايگاه سازد، مي هماهنگ و توأم را عمل و تئوري اينكه حيث از آموزشي كمك وسايل عوامل، اين بين در

 به آموز دانش و بگيرد جا آموزان دانش شناختي ساخت در شده مطرح مطالب كه شود مي باعث تدريس جريان در معلم طرف از آموزشي كمك

 و شود مي سپرده فراموشي بوته به مدرسه در عنوان هر تحت آموزشي، كمك وسايل از اصولي و منظم استفاده متأسفانه. شود نائل دار معني يادگيري

 وسايل از استفاده كه برسد روزي است اميد. كنند مي توجيه وسايل نبود و وقت كمبود طريق از را آموزشي كمك وسايل از استفاده عدم اغلب

باتوجه به مطالب گفته شده هدف از پژوهش حاضر  .بشود كشورمان آموزشي نظام در پويايي و تحرك باعث تا گردد نهادينه آموزشي كمك

  تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي بود. وانگيزش فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي بين بررسي رابطه

  پيشينه پژوهش

 ورود با آموزان پرداخته است. امروزه دانش تحصيلي پيشرفت انگيزه بر آموزشي تكنولوژي تاثير ) در پژوهشي به بررسي١٣٩٩شريفي اسدي ملفه(

 براي زمان نيازهاي با متناسب را نويني كاركردهاي تا است ناگزير پرورش و آموزش اينترنت به دسترسي خصوص به و آموزشي نوين هاي فناوري

 به را آموزشي نوين هاي نظام از تلقي آنچه است پرورش و آموزش نظام به نو نگاهي مستلزم نو كاركردهاي به دستيابي و گزينش.  برگزيند خود

 وسايل كارگيري به در ها فناوري اين تاثيرات شناساند، مي ما به آموزشي نظامي در چالش يك عنوان به نه و آموزشي مدرن تكنولوژي يك عنوان

 نشريح با مقاله اين.  است رسيده اثبات به مكرر تحقيقات در كه است فراگيران يادگيري به بخشيدن قوت براي درس كالس در آموزشي كمك

 با و داده قرار بررسي مورد را مدرن آموزش به سنتي آموزش از انتقال آموزشي، نظام در نوين رويكردي عنوان به محوري آموز دانش رويكرد

 آموز دانش به رسيدن راه تنها كه كند مي نشان خاطر و است نموده تشريح را امر اين در موجود موانع زمينه، اين در شده انجام تحقيقات به اشاره

 هاي فرايند در آموزشي هاي بسته و نوين هاي فناوري از استفاده پژوهش، و تحقيق امر در آموزان دانش بالقوه استعداد از استفاده و محوري

  .است آموزان دانش تحصيلي پيشرفت انگيزه بر آموزشي تاثيرتكنولوژي بررسي پژوهش اين انجام از هدف لذا. است آموزشي

ابتدايي پرداخته  دوره آموزان دانش تحصيلي پيشرفت ميزان در آموزشي تكنولوژي كاربرد تاثير ) در پژوهشي به بررسي١٣٩٨اتحادي فر وهمكاران(

 مطلب اين دنبال مابه و است ابتدايي آموزان دانش درسي و تحصيلي پيشرفت بر تكنولوژي تاثير اهميت به بردن پي واقع در تحقيق از اند. هدف

 شود مي آموزان دانش يادگيري افزايش باعث آموزشي كمك وسايل و ها رسانه بستن كار به آيا كه بيابيم دست علمي واقعيت اين به كه هستيم

 ارزش و اهميت موضوع اين درباره آنان از سنجي نظر و هستند تربيت و اصلي وارثان معلمان كه چرا است چگونه مورد اين در آموزگاران نظرات

 داشته اعتقاد آموزشي تكنولوژي و ها رسانه ارزش و اهميت به آموزگاران كه صورتي در. كند مي مشخص ما براي را آموزشي مواد و ها رسانه

 شود مي برداشته آموزشي تكنولوژي كاربرد و تكميل جهت در كه بعدي هاي گام بدانند تدريس شيوه مكمل را آموزشي تكنولوژي و باشند

 دانش تحصيلي پيشرفت ميزان در آموزشي تكنولوژي ) در پژوهشي به بررسي تاثيركاربرد١٣٩٧ذاكري مقدم( .بود خواهد استوارتر و محكمتر

 مقطع پسر آموزان دانش تحصيلي پيشرفت بر آموزشي تاثيرتكنولوژي حاضر،بررسي پژوهش انجام از هدف ابتدايي پرداخته اند. دوره آموزان

 پسر آموزان دانش كليه آماري وجامعه همبستگي، - توصيفي تحقيق اين انجام روش.باشد مي ٩٦-٩٥تحصيلي درسال حيدريه شهرتربت ابتدايي

 نمونه جدول طبق نفر٣٥٧ تعداد به اي نمونه ساده تصادفي گيري نمونه روش به آماري جامعه كل از. باشد مي حيدريه تربت شهر ابتدايي مقطع

 ٣٢ شامل(ياكووز آموزش در تكنولوژي كاربرد به نسبت نگرش مقياس پرسشنامه ها داده گردآوري جهت و است گرديده انتخاب مورگان گيري

 نرم از ها داده وتحليل درتجزيه.گرديد ثبت آنها تحصيلي پيشرفت بررسي براي معياري بعنوان آموزان دانش معدل نيز و تهيه معلمان ويژه) سوال
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 كاربردتكنولوژي درموردمزاياي معلم هاي دانسته چون عواملي كه بود آن از حاكي تحقيق هاي داده تحليل نتايج.  شد استفاده Spss آماري افزار

 آموزان دانش تحصيلي پيشرفت بر آموزشي تكنولوژي كاربرد هاي بايست پيش و آموزشي كاربردتكنولوژي درمورد معلم ،تصورات آموزشي

  است. تاثيرگذار

 تحقيقفرضيات 

  فرضيه كلي:

  دانش آموزان رابطه وجود دارد. تحصيلي فعال وانگيزش يادگيري با آموزشي تكنولوژي بين

  فرضيات فرعي

  دانش آموزان رابطه وجود دارد. فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي بين

  تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد. انگيزش با آموزشي تكنولوژي بين

  روش تحقيق

  هدف كاربردي چون يك مساله واقعي را در سازمان مورد پژوهش حل مي كند از نظر

  از نظر اجرا توصيفي زيرا دريك محيط واقعي بدون دستكاري متغيرها انجام مي شود.

  از نظر جمع آوري داده ها، پيمايشي زيرا از طريق پرسشنامه داده از محيط واقعي جمع آوري مي شود.

  

  روش گردآوري اطالعات 
  روش گردآوري اطالعات به دو روش كتابخانه اي و ميداني انجام خواهد شد.

  

  روش تجزيه و تحليل اطالعات 
  :باشد مي زير هاي روش به تحقيق اين در اطالعات و ها داده تحليل و تجزيه روش

   نموداري استفاده خواهد شد.ي و رسم آمار فراواني توزيع جداول تنظيم و مركزي هاي مشخصه برآورد جهت توصيفي آمار از. ١

اسمرينف،جهت بررسي نرمال بودن و يا نبودن داده ها بهـره   -طريق روش آلفاي كرونباخ جهت بررسي پايايي و از آزمون كولوموگروف از. ٢

بررسـي   جهـت  حاضـر  تحقيـق  درگيري مي شود و بررسي بين نتايج آزمون از روش همبستگي مناسب انتخاب و به مرحله اجرا در مي آيـد. 

  استفاده شده است.  SPSSاز روش ضريب همبستگي پيرسون و نرم افزار ها داده تحليل و تجزيه فرضيه ها

  آزمون فرضيه ها
  دانش آموزان رابطه وجود دارد. فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي بين: آزمون فرضيه فرعي اول

H0 رابطه وجود ندارد.دانش آموزان  فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي : بين  

H1 دانش آموزان رابطه وجود دارد. فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي : بين  

  آموزان دانش فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي ) نتايج آزمون همبستگي پيرسون١جدول (

  فعال يادگيري  متغير مستقل                        متغير وابسته

  آموزشي تكنولوژي
 حجم نمونه سطح معناداري       همبستگي پيرسونضريب 

٣٠ ٠٠٠/٠  *٣٦٥/٠ 

  معنادار است ٠٥/٠*.همبستگي در سطح خطاي 
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 > ٠٥/٠اطمينان ( ٩٥آموزان در سطح % دانش فعال يادگيري با آموزشي )، تكنولوژي١) در جدول(پيرسونبر اساس نتايج آزمون همبستگي (

پذيرفته مي شود. يعني  H1رد و  فرضيه  H0 )وجود دارد. بنابراين  فرضيه ضريب همبستگي < ٠رابطه معنادار و مستقيمي(سطح معناداري) 

رابطه مثبت و معناداري ) آموزان دانش فعال آموزشي و متغير وابسته (يادگيري تكنولوژي فرضيه فرعي اول تحقيق تاييد مي شود. بين متغير

  وجود دارد.

  

  تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد. انگيزش با آموزشي تكنولوژي بين: فرعي دوم آزمون فرضيه

H0 ندارد وجود رابطه آموزان دانش تحصيلي انگيزش با آموزشي تكنولوژي : بين.  

H1 دارد وجود رابطه آموزان دانش تحصيلي انگيزش با آموزشي تكنولوژي : بين.  

  آموزان دانش تحصيلي انگيزش با آموزشي تكنولوژي بين) نتايج آزمون همبستگي پيرسون ٢جدول (

  تحصيلي انگيزش  متغير مستقل                        متغير وابسته

  آموزشي تكنولوژي
 حجم نمونه سطح معناداري       ضريب همبستگي پيرسون

٣٠ ٠٠٠/٠  *٣٥٦/٠ 

  معنادار است ٠٥/٠*.همبستگي در سطح خطاي 

  

 ٠٥/٠اطمينان ( ٩٥آموزان در سطح % دانش تحصيلي انگيزش بر آموزشي )، تكنولوژي٢) در جدول(پيرسونآزمون همبستگي (بر اساس نتايج 

پذيرفته مي شود.  H1رد و  فرضيه  H0 )وجود دارد. بنابراين  فرضيه ضريب همبستگي < ٠رابطه معنادار و مستقيمي(سطح معناداري)  >

رابطه مثبت و معناداري وجود ) تحصيلي و متغير وابسته (انگيزش آموزشي تكنولوژي يعني فرضيه فرعي دوم تحقيق تاييد مي شود. بين متغير

  دارد.

 

  دانش آموزان رابطه وجود دارد. تحصيلي فعال وانگيزش يادگيري با آموزشي تكنولوژي بينآزمون فرضيه اصلي : 

 مدل خالصه) ٣جدول (

 داريمعني سطح واتسن-دوربين برآورد معيار خطاي شده تعديل تعيين ضريب تعيين ضريب چندگانه همبستگي ضريب

٠٠٠/٠ ٨٩٥/١ ٦٩٢/١ ٣٣٠/٠  ٣١٤/٠ ٦٥٨/٠  

 ضريبهمزمان استفاده شده است. چندگانه از رگرسيون  آموزان دانش تحصيلي وانگيزش فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي روشبراي 

دهد مقدار  است.ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده توسط مدل را نشان مي ٣١٤/٠ضريب تعيين برابر و  ٦٥٨/٠برابر  چندگانه همبستگي

  ست.تر بودن رابطه مدل ا ي قوي است. هر چه اين مقدار به يك نزديكتر باشد نشان دهنده ١عددي ضريب تعيين بين صفر تا 

يكي از پيش شرطهاي رگرسيون اين است كه متغير مالك داراي خود همبستگي نبوده و خطاها مستقل از هم باشند. اين شرط با آزمون 

گيريم  قرار دارد نتيجه مي ٥/٢و  ٥/١است. چون اين مقدار بين  ٨٩٥/١واتسن برابر - گيرد. مقدار دوربين واتسن مورد آزمون قرار مي -دوربين

  د. باتوجه به نتايج بدست آمده فرضيه اصلي تاييد مي گردد.نباش مالك داراي خود همبستگي نبوده و خطاها مستقل از هم مي كه متغير
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  آموزان دانش تحصيلي وانگيزش فعال يادگيري با آموزشي تكنولوژي بين روش رگرسيون ضرايب جدول) ٤جدول (

 شده استاندارد ضرايب نشده استاندارد ضرايب 
t داريمعني سطح 

B بتا(  معيار خطاي(Beta 

 ٠٠١/٠ ٦٥٤/٣  ٨٩٦/٢ ٣٥٦/٩   ثابت مقدار

 ٠٠٢/٠ ٦٩٨/٠ ٠٧٨/٠ ٠٦٦/٠  ٠٨٥/٠  آموزشي تكنولوژي

 ٠٠٠/٠   ٢٢٠/٣   ٣١٣/٠  ٠٤٩/٠  ٢٠٥/٠  فعال يادگيري

 ٠٠٠/٠  ٧٦٦/٣  ٣٦٢/٠  ٠٥٠/٠  ١٨٤/٠  تحصيلي انگيزش

  

 بحث و تفسير ،مقايسه نتايج تحقيق

 با متناسب را نويني كاركردهاي تا است ناگزير پرورش و آموزش اينترنت به دسترسي خصوص به و آموزشي نوين هاي فناوري ورود با امروزه

 هاي نظام از تلقي آنچه است پرورش و آموزش نظام به نو نگاهي مستلزم نو كاركردهاي به دستيابي و گزينش.  برگزيند خود براي زمان نيازهاي

 در ها فناوري اين تاثيرات شناساند، مي ما به آموزشي نظامي در چالش يك عنوان به نه و آموزشي مدرن تكنولوژي يك عنوان به را آموزشي نوين

 . است رسيده اثبات به مكرر تحقيقات در كه است فراگيران يادگيري به بخشيدن قوت براي درس كالس در آموزشي كمك وسايل كارگيري به

 تكنولوژي روشبراي دانش آموزان رابطه وجود دارد. تحصيلي فعال وانگيزش يادگيري با آموزشي تكنولوژي بينآزمون فرضيه اصلي : 

برابر  چندگانه همبستگي ضريبهمزمان استفاده شده است. چندگانه از رگرسيون  آموزان دانش تحصيلي وانگيزش فعال يادگيري با آموزشي

دهد مقدار عددي ضريب تعيين بين  است.ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده توسط مدل را نشان مي ٣١٤/٠ضريب تعيين برابر و  ٦٥٨/٠

يكي از پيش شرطهاي رگرسيون اين است  تر بودن رابطه مدل است. ي قوي است. هر چه اين مقدار به يك نزديكتر باشد نشان دهنده ١صفر تا 

گيرد. مقدار  واتسن مورد آزمون قرار مي - ود همبستگي نبوده و خطاها مستقل از هم باشند. اين شرط با آزمون دوربينكه متغير مالك داراي خ

گيريم كه متغير مالك داراي خود همبستگي نبوده و  قرار دارد نتيجه مي ٥/٢و  ٥/١است. چون اين مقدار بين  ٨٩٥/١واتسن برابر -دوربين

 با آموزشي تكنولوژي : بينآزمون فرضيه فرعي اول باتوجه به نتايج بدست آمده فرضيه اصلي تاييد مي گردد. د.نباش خطاها مستقل از هم مي

 فعال يادگيري با آموزشي )، تكنولوژي١) در جدول(پيرسونبر اساس نتايج آزمون همبستگي ( دانش آموزان رابطه وجود دارد. فعال يادگيري

 )وجود دارد. بنابراين  فرضيه ضريب همبستگي < ٠رابطه معنادار و مستقيمي(سطح معناداري)  > ٠٥/٠اطمينان ( ٩٥آموزان در سطح % دانش

H0  رد و  فرضيهH1 آموزشي و متغير وابسته (يادگيري تكنولوژي پذيرفته مي شود. يعني فرضيه فرعي اول تحقيق تاييد مي شود. بين متغير 

تحصيلي دانش آموزان  انگيزش با آموزشي تكنولوژي : بينآزمون فرضيه فرعي دوم رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.) آموزان دانش فعال

آموزان در سطح  دانش تحصيلي انگيزش بر آموزشي )، تكنولوژي٢) در جدول(پيرسونبر اساس نتايج آزمون همبستگي ( رابطه وجود دارد.

 H1رد و  فرضيه  H0 )وجود دارد. بنابراين  فرضيه ضريب همبستگي < ٠رابطه معنادار و مستقيمي(ناداري) سطح مع > ٠٥/٠اطمينان ( ٩٥%

رابطه مثبت و ) تحصيلي و متغير وابسته (انگيزش آموزشي تكنولوژي پذيرفته مي شود. يعني فرضيه فرعي دوم تحقيق تاييد مي شود. بين متغير

  معناداري وجود دارد.
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آموزان مقطع متوسطه  در شهر هاي يادگيري با  پيشرفت تحصيلي وخودشكوفايي دانشبررسي رابطه بين سبك 
 گنبد كاووس  

 

   
  محدثه پورهادي

  واحد گنبد كاووسدانشجوي گروه آموزش ابتدايي، دانشگاه آزاد اسالمي 
 

  چكيده
دانش  ييوخودشكوفا يليتحص شرفتيبا  پ يريادگي يسبكها نيرابطه ب يبررسهدف از پژوهش حاضر 

 توصيفي، نوع از استفاده مورد تحقيق روش گنبد كاووس  بوده است.آموزان مقطع متوسطه در شهر 

دانش آموزان مقطع متوسطه در در تحقيق حاضر جامعه آماري مورد بررسي عبارت است از بود.  همبستگي

نفر  ١٨٦تعداد حجم نمونه متناسب با تعداد افراد جامعه  مي باشند. نفر ٣٦٠گنبد كاووس   كه به تعداد شهر 

جهت جمع آوري داده ها از انتخاب شده است. مي باشد و روش نمونه گيري به روش تصادفي ساده

 يپژوهش از پرسشنامه ها يها ريسنجش متغ يپژوهش برا نيدر ا هاي استاندارد استفاده شده است.پرسشنامه

فلدر  يريادگي ياز پرسشنامه استاندارد سبكها يريادگي يسنجش سبكها ياستاندارد استفاده خواهد شد. برا

 دسونيويد يليتحص شرفتياز پرسشنامه استاندارد پ پيشرفت تحصيليسنجش  يو برا )١٩٨٥و سولومون (

 جهت چنين هم استفاده شد.) ١٣٨٦(ي از پرسشنامه استاندارد گنج ييوفادشكسنجش خو ي) و برا٢٠٠٣(

ار افزنرم از استفاده باروش همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره  از هاداده تحليل و تجزيه

٢١SPSS  يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يسبكها نيب نتايج فرضيه اصلي نشان داد كه .است شده استفاده 

نتايج  وجود دارد. يرابطه معنادارگنبد كاووس دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  ييو خودشكوفا

دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يسبكها نيبفرضيات فرعي نشان داد كه 

دانش آموزان مقطع  ييبا خودشكوفا يريادگي يسبكها نيب وجود دارد. يرابطه معنادارگنبد كاووس 

  .وجود دارد يرابطه معنادارگنبد كاووس سطه در شهر متو

  

  كلمات كليدي

 شرفتيپ ي،ريادگي يهاسبك

- دانش ييخودشكوفاي، ليتحص

  .آموزان

  

  

  

  مقدمه

 يها ييعالم است. انسان ها نيز مشمول همين قاعده اند. دانش آموزان ازلحاظ توانا يها دهيوجود تنوع در ميان پد ،يمهم هست ياز واقعيت ها يكي

با هم تفاوت  يتحصيل يكسب دانش و انجام فعاليت ها يو عالقه و انگيزش برا يآمادگ ،يادگيريآموختن، سبك و سرعت  يهاروش ،يذهن

و متخصصان  ياخير بيشتر از بقية عوامل نظر روانشناسان پرورش يشود. آنچه در سال ها يم ادگيرندگانيموجب تفاوت ميان  يدارند. عوامل مختلف

هستند كه  يادگيري يگوناگون برا يروش ها اي كردهايرو يادگيري ياست. سبك ها يادگيري يرا به خود جلب كرده، تنوع سبكها يشآموز

 يدهد افراد به شيوه ها ينشان م يادگيري يسبك ها يها هياست.نظر ادگيرندگاني نيبهتر يادگيري يمنحصر به فرد برا يشامل آموزش روش ها

موفقيت دانش  رايآموزش داشته باشد؛ ز يبرا يمهم يتواند پيامدها يم يادگيريگيرند. سبك  يم اديكنند و  ينحو فكر م نيمختلف به بهتر

چند سبك  اي كيدر  ادگيرندگانياست كه  نيا »يادگيري يسبك ها«استفاده از  ياصل دهياست . ا يادگيريو سبك  شآموزان نتيجة تعامل آموز

به  شيگرا"از نظر راجرز  ييخواهد شد. خودشكوفا يادگيريآموزش دانش آموزان براساس سبك آن ها موجب بهبود  نيشوند. بنابرا يطبقه بند

T
-2
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 دهيچيتا پ يستيز يها از جنبه ها ييتوانا نيباشد. ا يهر فرد م يبالقوه  يها و استعدادها ييبه رشد و توسعه دادن تمام توانا ليم يعني "ييشكوفا

دارد موجود زنده افزون  دهيداند. او عق يانسانها م يهمه  ييرا هدف غا ياديبن زشيانگ نيشود. راجرز ا يرا شامل م يختروان شنا يجنبه ها نيتر

 و همكاران، رشيديقرار دهد ( ي، وحدت و خودمختارتيكمال، تمام ريرا در مس شتنيكند خو يدارد؛ تالش م وددر حفظ خ يسع نكهيبر ا

خود را به حداكثر  يها ييتواند توانا يكه دارد م يالتيجدا از شغل و تما يهركس رد،يبگ يمتفاوت يهاتواند شكليم ييخودشكوفا ندي). فرآ١٣٩٣

  ).١٣٩٣(خدابنده و همكاران،  ابديدست  تيخصرشد ش نيبرساند و به كامل تر

 يريدانش آموزان در فراگ يمورد توجه قرار گرفته، سبك ها يآموزش يتا كنون در پژوهش ها ستميكه از دهه هفتم قرن ب يياز موضوع ها يكي 

و  يريادگي. عوامل مؤثر بر ديآ يتجربه بدست م قيباشد كه از طر يدر رفتار بالقوه فرد م دارينسبتاً پا راتييتغ نديفرآ يريادگي رايمطالب است. ز

مهم  اريبس يآموزش ستميدر س ييها ييعوامل و رفع مشكالت و نارسا نيا ييباشند، شناسا يم عيگسترده و وس اريدانش آموزان بس يليعملكرد تحص

  داشته باشد.  ريتأث يريادگي انيتواند بر جر يدانش آموز است كه م يريادگيعوامل سبك  نياز ا يكياست 

آن  ي لهياست كه به وس يبلكه روش ستيبرابر ن ريفراگ ييشناخت و تفكر، سبك با توانا ،يريادگي يبرا است يا وهي) سبك ش١٩٨٤(١به باور كلب

است .  تياهم يدارا زين يريادگي يمهم است، شناخت سبك ها اريبس يفرد در زندگ ييخود را به كار برد. همانگونه كه توانا يها ييتوان توانا يم

.  ديبه دست آ رندگانيادگيدر  تيموفق با سبك آموزش منطبق باشد تا حداكثر ديبا يريادگيمعتقدند كه سبك  يريادگيپردازان  هياز نظر ياريبس

اگنبد كاووس  ي گردد ( يم يليتحص شرفتيپ زيو ن يريادگي زهيانگ تيدانش آموزان باعث تقو يريادگيمعلمان با سبك  سيچرا كه تناسب تدر

 يها تيبا موقع ليآموزان در زمان تحص از دانش ياريباورند كه بس نيبر ا يتيترب يشناس روان شمندانينظران و اند صاحب ).١٣٩٦، وهمكاران

 يها در مدرسه منجر شود و در زندگ آن يليبه افت تحص تواند يكه م شوند يدر كالس، خانه و اجتماع مواجه م يو آموزش يساز اجتماع مشكل

آموزان  دانش يليبر عملكرد تحص يرگذاريوجود داشته باشد كه با تأث ها تيموقع نيدر ا تواند يم يمتعدد يرهايكند. متغ جاديا يآنان مشكالت ندهيآ

افت  جادكنندهيا يمنف يها تيدارد. به رغم موقع يا ژهيو تياهم يليتحص يآور تاب ريمتغ ان،يم نيها منجر شود. در ا آن يليبه شكست تحص

به  دكنندهيساز و تهد فشارزا، مشكل يها تيد قرار گرفتن در موقعآموزان با وجو از دانش ياند كه بعض نشان داده قاتياز تحق ياريبس ،يليتحص

 ندي).فرا٢٠١٣، ٣توني؛ ه٢٠١٤، ٢(خلف شود يم دهينام يليتحص يآور تاب ند،يفرا ني. اكنند يرا تجربه م يليتحص يو سطوح باال رسند يم تيموفق

در  يآور دارد. عالوه بر امتداد تاب زين ياجتماع تيزمان، ابعاد و ماه بلكه هم ستين يشناخت روان اي يشناخت ستيز تياقعو كيصرفاً  يآور تاب

 كيكه در  ياست و افراد يتيموقع يآور تاب گر،ياشاره كرد. به عبارت د زين ياجتماع يو فضا تيبه گسترش آن در بستر موقع ديبستر زمان، با

كه  دهد ينشان م يليتحص يآور مرتبط با تاب قاتيتحق يمواجه شوند. بررس يبا مشكالت گريد تيممكن است در موقع ،آورند تاب ت،يموقع

و  يزشيانگ تيموفق يبه سطوح باال افتد، يآنان اتفاق م يكه برا ييفشارزا طيو شرا دادهايآور با وجود وقوع و تكرار رو آموزان تاب دانش

 يآور تاب يو ارتقا جاديرا در مطالعه عوامل مؤثر بر ا يرونيو ب يدرون يمربوط، عمدتاً دو دسته عوامل حفاظت قاتي. تحقابندي يدست م يعملكرد

  ).٢٠١٣، ٤اند (فاستر داده صيتشخ يليتحص

 شرفتيدارد. پ ييباال گاهيجا يآور تاب تيبستر خانواده در رشد و تقو رسد يبه نظر م ،يليبر عملكرد تحص يآور با در نظر گرفتن نقش مثبت تاب

دو نهاد با  نيمدرسه قرار دارد. اگر ا گر،يد يآن خانواده و در سو يسو كيمشترك است كه در  يحاصل تالش يليو عملكرد تحص يآموزش

الزم  شرفتيآموزان به رشد و پ و نه دانش رسد يم ييمدارس به جا يها نه برنامه شود، يم يعمل نيوالد يها در تضاد باشند، نه خواسته گريكدي
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به اشكال مختلف  تواند يتعامل م نيدو نهاد است. ا نيا داريخانواده و مدرسه، تعامل مثبت و پا يمشاركت و هماهنگ يها از راه يكي. ابندي يدست م

امور  نهيدر زم ژهيو ه، ب صورت گرفته در آموزشگاه يها تيمشاركت در فعال زيبا معلمان و ن كياز جمله ارتباط مداوم با مسئوالن مدرسه، ارتباط نزد

 تواند يكه تعامل خانواده م دهند يو نشان م كنند يم يبانيتعامل و مشاركت خانواده و مدرسه پشت تيمتعدد از اهم قاتي. تحقرديصورت گ ،يآموزش

  ).١٣٩٩(يارويسي و همكاران،   شود يليموجب ارتقا عملكرد تحص

به  يفرهنگ ،يرشد و توسعه اجتماع ،ياقتصاد يورود به بازار كار و گرداندن چرخ ها يمتخصص برا يها روين تيترب تيكشور ما، مسئول در

ورود به  يبرا يرقابت يسو و وجود فضا كيجامعه به آموزش از  يواگذار شده است. وابسته بودن توسعه و بقا يدانشگاه ها و مؤسسات آموزش

مورد  يفرد يها كند. از جمله وجوه تفاوت   يم جابيرا ا قيو عم لياص يريادگيآموزش و تحقق  تيفيدانشگاه ها ضرورت توجه به باال بردن ك

 يم يو بازخوان ياست كه افراد اطالعات را كسب، نگه دار يروش يريادگياست. منظور از سبك  ”يريادگيسبك “ يآموزش يها  توجه در نظام

و به روش مناسب  شتريا سهولت بتا آموزش ب شود يموجب م يريادگيمانند اثر انگشت خاص هر فرد است. شناخت سبك  يريادگي. سبك  دينما 

 توانند يداشته باشند، م يآگاه يريادگي يها  نسبت به سبك ينفعان آموزش يذ هيو كل ريمدرس، فراگ ،يدرس زير . اگر برنامهرديصورت گ يتر 

دانش آموزان سبب مي شود كه معلم  يادگيريسبك  يي. كشف و شناسانديرا فراهم نما ليو اص قيعم يريادگي نهيضمن در نظر گرفتن آن زم

هدف از اين پزوهش  و بهتر مطالب شود. عتريراحت تر، سر يادگيريدانش آموزان به سمت  تيكه منجر به هدا نديبرگز سيتدر يبرا ييروش ها

بود و سوال اصلي اين دانش آموزان مقطع متوسطه  در شهر گنبد كاووس   ييشكوفا با پيشرفت تحصيلي وخود يريادگي يسبكها نيرابطه ب يبررس

رابطه دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر گنبد كاووس   ييخودشكوفا با پيشرفت تحصيلي و يريادگي يهاسبكآيا بين پژوهش اين است كه 

  معناداري وجود دارد؟

  پيشينه تحقيق

  پيشينه داخلي

به  يفيدر دانش آموزان دختر انجام شد. پژوهش توص يريادگي يبا سبكها يليرابطه پيشرفت تحصيلي تحص يبررس به) ١٣٩٩يارويسي وآناتون ( -

 ٩٨- ١٣٩٧در دوره متوسطه دوم شهركرمانشاه در سال  ليدانش آموزان دختر مشغول به تحص يپژوهش شامل تمام يبود. جامعه آمار يشيمايروش پ

پژوهش شامل پرسشنامه پيشرفت  يانتخاب شد. ابزارها يچندمرحله ا يخوشه ا يتصادف يريبا روش نمونه گ نفر ٢٨٠ دآنها تعدا نيبود كه از ب

)، اريو انحراف مع نيانگيدرصد، م ،ي(فراوان يفيآمار توص يداده ها با كمك روشها ليبود. تحل يريادگي يو پرسشنامه سبكها يليتحصيلي تحص

) و r=0/60واگرا  يريادگيسبك  نينشان داد كه ب جيانجام شد. نتا ٢٢نسخه  SPSS ينرم افزار آمار اب ونيو رگرس رسونيپ يهمبستگ سيماتر

)P>0/006 همگرا  يريادگي، سبكr=0/39  وP>0/002 جذب كننده  يريادگي، سبكr=0/43) و (P>0/014  يريادگيو سبك 

نشان داد كه  ونيرگرس ليتحل ن،يوجود دارد. همچن يدار ينرابطه مثبت و مع يليبا پيشرفت تحصيلي تحص P>0/008و r=0/054 ابندهيانطباق

  .ندينما نييرا تب يلينمره پيشرفت تحصيلي تحص راتييدرصد از تغ ٤١با هم توانسته اند  يريادگي يسبك ها

دانش  ياجتماع يبر پيشرفت تحصيلي و سازگار يميخودتنظ يآموزش راهبردها ياثربخش زانيم نييتع) در پژوهشي به بررسي ١٣٩٨بنيسي ( -

پس آزمون با گروه  - آزمون شيو طرح مورد استفاده در پژوهش حاضر، طرح پ يشيآزما مهيپژوهش، ن نيا .انجام شد يريادگيآموزان با اختالل 

نفر از دانش  ٢٨دند. گروه نمونه شامل بو ١٣٩٨شهر تهران در سال  يريادگيپژوهش دانش آموزان با اختالل  نيدر ا يكنترل بود. جامعه آمار

شدند. گروه  نيگزيجا ينفر ١٤ساده در دو گروه  يدر دسترس انتخاب و با روش تصادف يريبودند كه با روش نمونه گ يريادگيآموزان با اختالل 

 يمداخله ا جيشركت كرد و گروه كنترل ه يميخودتنظ يآموزش راهبردها يدو بار در جلسات گروه يهفته ا ،يا قهيدق ٥٠جلسه  ٨ يط شيآزما
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) ١٩٦١بل ( ياجتماع ي) و پرسشنامه سازگار٢٠٠٣( دسونيويپيشرفت تحصيلي كانر و د اسيقنكرد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر م افتيدر

  شد. ليتحل يدر علوم اجتماع يسته آمارنرم افزار ب ٢٤در نسخه  يريچند متغ انسيكووار ليبه دست آمده با استفاده از روش تحل يبود. داده ها

دانش آموزان دختر  يليتحص يبا خودكارآمد يليتحص اقيو اشت يريادگي يسبكها نيرابطه ب) در پژوهشي به بررسي ١٣٩٧الموتي و عاشوري ( -

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم  هيشامل كل ياست. جامعه آمار يهمبستگ-يفيتوص قيدوره دوم متوسطه شهرستان تنكابن بود. روش تحق

نفر و  ٣٤٠تعداد  "و مورگان يكرجس"باشد. حجم نمونه بر اساس جدول  ينفر م ٢٩٧٤ دادبه تع ٩٨- ٩٩ يليمدارس شهرستان تنكابن در سال تحص

)، ١٩٨٥كلب( رىيادگيك سب ياطالعات از پرسشنامه ها يجمع آور يبرا باشد. يم يطبقه ا يتصادف يريبه صورت نمونه گ يريروش نمونه گ

پرسشنامه  ييايپا ي) استفاده شد. جهت بررس١٩٩٩و مورگان( نكيج يليتحص ي) و خودكارآمد٢٠٠٤(سيپار لد،يبلومنف كز،يفردر يليتحص اقياشت

 يريادگي يسبك ها ،يليتحص اقياشت يپرسشنامه ها يبرا ونباخكر يآلفا بيصر د،ياستفاده گرد ييو محتوا يصور ييكرونباخ و روا يها از آلفا

 ليتحل spssگام به گام و با نرم افزار  ونيبا استفاده از رگرس قيتحق يبود. داده ها ٧٩/٠و  ٧٨/٠، ٨١/٠برابر  بيبه ترت يليتحص يو خودكارآمد

دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان  يليتحص يبا خودكارآمد يليتحص اقيو اشت يريادگي يسبكها نينشان داد ب قيتحق جينتا شدند.

و  يفعال) و خودكارآمد يشگريآزما ،يانتزاع يمفهوم ساز ،يمشاهده تامل ،يني(تجربه عيريادگي يسبكها نيب نيتنكابن رابطه وجود دارد. همچن

  رابطه وجود دارد. يليتحص ي) و خودكارآمديشناخت- يعاطف-ي(رفتاريليتحص اقياشت نيب

 پرداخته است. بررسي تأثير سبكهاي يادگيري بر خودشكوفايي دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان) در پژوهشي به ١٣٩٦كريم زاده (-

و  يپژوهش كاربرد نيباشد. ا يدانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان م ييبر خودشكوفا يريادگي يسبكها ريتأث يپژوهش بررس نيهدف ا

بصورت  ينفر  كه نمونه آمار ١٢٣٤باشد. در اين پژوهش، جامعه آماري متشكل از دانش آموزان متوسطه شهر لردگان به تعداد يم ياز نوع همبستگ

نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها در پژوهش پرسشنامه پرسشنامه  ٢٩١شده به كمك جدول مورگان  برابر  يطبقه بند يرينمونه گ

 دييآلفا كرونباخ تأ بيآن به كمك ضر ييايو پا ديآن توسط اسات ييايكلب  كه روا يريادگي)و پرسشنامه سبك ٢٠٠١( يج يگر ييوفاخودشك

نشان داد  قيتحق جياستفاده شد. نتا SPSSبه كمك نرم افزار  ونيورگرس رسونيپ يهمبستگ بياطالعات از آزمون ضر ليحلو ت هيتجز يشد. و برا

 ابندهيهمگرا و انطباق  يسبك ها ينسبت به دانش آموزان دارا يبهتر ييواگرا وجذب كننده خودشكوفا يريادگي يسبك ها  يآموزان دارا دانش

  دارند.

  پيشينه خارجي

 يحل مسأله محور و همبستگ يبا سبك مقابله ا يدار يمثبت و معن يهمبستگ يلينشان داده اند پيشرفت تحصيلي تحص يدر پژوهش) ٢٠٢٠( ٥شاوو -

پيشرفت تحصيلي را  انسياز وار %٢١محور،  جانيمساله محور و ه ييسبك مقابله ا نيدارد. همچن يمحور و اجتناب جانيه يبا سبك مقابلها يمنف

  .كنند يم ينيب شيپ

 يكننده روان شناخت نييتع يرهايبه عنوان متغ يروان شناخت يستينشان داده اند پيشرفت تحصيلي و بهز يدر پژوهش) ٢٠١٨( ٦و همكاران گزيرودر -

  .وجود دارد. يليتحص شرفتيبهبود پ يبرا يروان شناخت يستيپيشرفت تحصيلي و بهز تيبه تقو ازيهستند و ن يليعملكرد تحص ينيب شيدر پ

 يرابطه هستند و م يبا هم دارا يمقابله ا يو راهبردها يريادگي يسبك ها ،ينشان داده است كه تاب آور يدر پژوهش) ٢٠١٧( ٧دي ال فونته  -

  .ندينما ينيب شيرا پ يليتحص شرفتيتوانند پ
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 نيب نياست و همچن ياضطراب و خودكش ،يافسردگ نيب يكننده رابطه  ليكه پيشرفت تحصيلي تعد كردند گزارش) ٢٠١٤( ٨ييو چا يل نيم -

  د.وجود دار يمثبت و معنادار يرابطه  ياضطراب و افسردگ ،يتاب آور

  اهداف تحقيق

  هدف كلي:

  .شهر گنبد كاووس  آموزان مقطع متوسطه در دانش ييشكوفا با پيشرفت تحصيلي وخود يريادگي يهاسبك نيرابطه ب يبررس -

  اهداف جزيي

  شهر گنبد كاووس  .با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه  در  يريادگي يهاسبك نيرابطه ب يبررس

  شهر گنبد كاووس  .دانش آموزان مقطع متوسطه  در  ييبا خودشكوفا يريادگي يهاسبك نيرابطه ب يبررس

  اين تحقيق مي تواند مورد استفاده مراكز مطالعاتي، تحقيقاتي و مراكز آموزشي و دانشگاهي قرار گيرد.هدف كاربردي: 

  فرضيات تحقيق

  فرضيه كلي:

  رابطه معناداري وجود دارد. دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر گنبد كاووس   ييخودشكوفا با پيشرفت تحصيلي و يريادگي يهاسبك نيب -

  فرضيات جزيي

  رابطه معناداري وجود دارد. آموزان مقطع متوسطه در شهر گنبد كاووس  با پيشرفت تحصيلي دانش يريادگي يهاسبك نيب

  رابطه معناداري وجود دارد آموزان مقطع متوسطه در شهر گنبد كاووس  دانش ييبا خودشكوفا يريادگي يهاسبك نيب

  روش تحقيق

 تحقيقـات ميـداني   زمـرة  در تحقيـق  اين كنترل درجه و نظارت نوع لحاظ از .باشد ميتوصيفي از نوع همبستگي  تحقيق اين شناسي روش نظر از

  ).٩٤ :١٣٨٢(خاكي،  دارد وجود واقعيت دنياي در كه است علمي مشكل و معضل يك به دادن پاسخ براي كاربردي تالشي تحقيق دارد. قرار

  

  روش گردآوري اطالعات (ميداني، كتابخانه اي)

  اي و ميداني انجام خواهد شد.روش گردآوري اطالعات به دو روش كتابخانه

  

  ابزار گردآوري اطالعات 

كه پيمايشي است از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقيق استفاده مي شود. در اين پژوهش در اين تحقيق با توجه به موضوع مورد بررسي و روش تحقيقي 

 يسبكهاپرسشنامه استاندارد هاي يادگيري از براي سنجش متغير هاي پژوهش از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده خواهد شد. براي سنجش سبك

                                                                 
8 .Min lee &chaei 
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و براي ) ٢٠٠٣( دسونيويپيشرفت تحصيلي كونور و داز پرسشنامه استاندارد پيشرفت تحصيلي سنجش  و براي )١٩٨٥فلدر و سولومون ( يريادگي

  استفاده خواهد شد. )١٣٨٦(گنجييي از پرسشنامه استاندارد خودشكوفاسنجش 

  روش تجزيه و تحليل اطالعات 

   رسم نموداري استفاده شد.ي و آمار فراواني توزيع جداول تنظيم و مركزي هايمشخصه برآورد جهت توصيفي آمار از. ١

اسمرينف، جهت بررسي نرمـال بـودن و يـا نبـودن داده هـا بهـره        -طريق روش آلفاي كرونباخ جهت بررسي پايايي و از آزمون كولوموگروف از. ٢

  گيري مي شود و بررسي بين نتايج آزمون از روش همبستگي مناسب انتخاب و به مرحله اجرا در مي آيد.

  استفاده شد.  SPSSاز روش ضريب همبستگي و نرم افزار ها داده تحليل و تجزيه هابررسي فرضيه جهت حاضر تحقيق در

  آزمون فرضيه ها

 يرابطه معنادار گنبد كاووس دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يهاسبك نيب آزمون فرضيه فرعي اول: 

  وجود دارد.

H0 :  ندارد وجود داري معني رابطهدانش آموزان  يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يهاسبك نيب.  

H1 : دارد. وجود داري معني رابطهدانش آموزان  يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يهاسبك نيب  

  يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يسبكها بين ) نتايج آزمون همبستگي پيرسون١جدول (

  يليتحص شرفتيپ  وابستهمتغير مستقل                        متغير 

  يريادگي يسبكها
 حجم نمونه سطح معناداري       ضريب همبستگي پيرسون

١٨٦ ٠٠٠/٠  *٤٥٦/٠ 

  معنادار است ٠٥/٠*.همبستگي در سطح خطاي 

  

سطح  > ٠٥/٠اطمينان ( ٩٥در سطح %ي ليتحص شرفتيپبا ي ريادگي يسبكها)، بين ١) در جدول(پيرسونبر اساس نتايج آزمون همبستگي (

مي شود. يعني فرضيه فرعي پذيرفته  H1و  فرضيه رد  H0 ) وجود دارد. بنابراين  فرضيه ضريب همبستگي < ٠رابطه معنادار و مستقيمي(معناداري) 

  معناداري وجود دارد.رابطه مثبت و ) يليتحص شرفتيپو متغير وابسته (ي  ليتحص شرفتيپ اول تحقيق تاييد مي شود. بين متغير

وجود  يرابطه معنادار گنبد كاووسدانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  ييبا خودشكوفا يريادگي يهاسبك نيبآزمون فرضيه فرعي دوم: 

  دارد.

H0 :  ندارد وجود داري معني رابطهدانش آموزان  ييبا خودشكوفا يريادگي يهاسبك نيب.  

H1 : دارد. وجود داري معني رابطهدانش آموزان  ييبا خودشكوفا يريادگي يهاسبك نيب  
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  ييبا خودشكوفا يريادگي يسبكها بين ) نتايج آزمون همبستگي پيرسون٢جدول (

  ييخودشكوفا  متغير مستقل                        متغير وابسته

  يريادگي يسبكها
 حجم نمونه سطح معناداري       ضريب همبستگي پيرسون

١٨٦ ٠٠٠/٠  *٧٤٥/٠ 

  معنادار است ٠٥/٠*.همبستگي در سطح خطاي 

  

سطح معناداري)  > ٠٥/٠اطمينان ( ٩٥در سطح %يي خودشكوفابا ي ريادگي يسبكها)، بين ٢) در جدول(پيرسونبر اساس نتايج آزمون همبستگي (

مي شود. يعني فرضيه فرعي دوم تحقيق پذيرفته  H1و  فرضيه رد  H0 ) وجود دارد. بنابراين  فرضيه ضريب همبستگي < ٠رابطه معنادار و مستقيمي(

 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.) ييخودشكوفاو متغير وابسته (ي ريادگي يسبكها تاييد مي شود. بين متغير

رابطه  گنبد كاووس  دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  ييو خودشكوفا يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يهاسبك نيب:  اصليآزمون فرضيه 

  وجود دارد. يمعنادار

 مدل ) خالصه٣جدول (

 داريمعني سطح واتسن-دوربين برآورد معيار خطاي شده تعديل تعيين ضريب تعيين ضريب چندگانه همبستگي ضريب

٠٠٠/٠ ٨٩٥/١ ٦٩٢/١ ٣٣٠/٠  ٣١٤/٠ ٦٥٨/٠  

همزمان چندگانه از رگرسيون  گنبد كاووس  دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  ييو خودشكوفا يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يسبكهابراي 

است.ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده توسط مدل را  ٣١٤/٠ضريب تعيين برابر و  ٦٥٨/٠برابر  چندگانه همبستگي ضريباستفاده شده است. 

  تر بودن رابطه مدل است. ي قوي ين مقدار به يك نزديكتر باشد نشان دهندهاست. هر چه ا ١دهد مقدار عددي ضريب تعيين بين صفر تا  نشان مي

 -يكي از پيش شرطهاي رگرسيون اين است كه متغير مالك داراي خود همبستگي نبوده و خطاها مستقل از هم باشند. اين شرط با آزمون دوربين

گيريم كه متغير مالك  قرار دارد نتيجه مي ٥/٢و  ٥/١است. چون اين مقدار بين  ٨٩٥/١واتسن برابر  -گيرد. مقدار دوربين واتسن مورد آزمون قرار مي

 د. باتوجه به نتايج بدست آمده فرضيه اصلي تاييد مي گردد.نباش داراي خود همبستگي نبوده و خطاها مستقل از هم مي
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  ييو خودشكوفا يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يسبكهابين  رگرسيون ضرايب جدول) ٤جدول (

 شده استاندارد ضرايب نشده استاندارد ضرايب 
t داريمعني سطح 

B بتا(  معيار خطاي(Beta 

 ٠٠١/٠ ٦٥٤/٣  ٨٩٦/٢ ٣٥٦/٩   ثابت مقدار

 ٠٠٢/٠ ٦٩٨/٠ ٠٧٨/٠ ٠٦٦/٠  ٠٨٥/٠  يريادگي يسبكها

 ٠٠٠/٠   ٢٢٠/٣   ٣١٣/٠  ٠٤٩/٠  ٢٠٥/٠  يليتحص شرفتيپ

 ٠٠٠/٠  ٧٦٦/٣  ٣٦٢/٠  ٠٥٠/٠  ١٨٤/٠  ييخودشكوفا

  

بين رابطه خطي وجود داشته باشد. براي بررسي وجود رابطه خطي  دار باشد بايد بين متغير مالك و متغيرهاي پيش براي اينكه مدل رگرسيوني معني

داري  است. با توجه به اينكه سطح معني ٠٠١/٠برابر  Fداري آزمون  استفاده شده است. سطح معني Fبين از آزمون  بين متغير مالك و متغيرهاي پيش

  داري وجود دارد.  بين رابطه خطي معني دهد كه بين متغير مالك و متغيرهاي پيش است نشان مي ٠٥/٠كمتر از  Fآزمون 

  

منظور  رگرسيون به) ANOVA( توان از طريق تحليل واريانس اين امر را مي فيشر): Fآزمون ( رابطه خطي بين متغير وابسته و مستقل

  باشد: صورت زير مي هاي آماري كل مدل رگرسيون به بررسي رابطه خطي بين دو متغير استفاده كرد. فرضيه

 
  .Hرابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد.= 

  ١Hرابطه خطي بين دو متغير وجود دارد.=  

  

 )آنوا) جدول تحليل واريانس (٥جدول (

  مدل  مجموع مجذورات  درجه آزادي  ميانگين مجذورات  آزمونمقدار آماره   سطح معناداري

  رگرسيون  ١٤٥/٢  ٢  ٥٦٩/٠  ٢٨٩/٣  ٠٠٠/٠

  باقيمانده  ٤٥٦/٣٠  ١٨٤  ١٧٢/٠  

  كل  ٦٠١/٣٢ ١٨٦   
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  تحليل جدول:

توان نتيجه  )، ميsig‹α) يعني (=α%١( چون اين مقدار كمتر از شده است و =٠٠٠/٠sigداري،  )با توجه به سطح معني٥( مطابق جدول شماره

بين، ، نمرات متغيرها پيشFمورد تأييد قرارگرفته است؛ جدول آنوا نشان مي دهد نمرات با توجه به مقدار  ١Hرد شده و فرض  .Hگرفت كه فرض 

  پيش بيني متغير وايسته موثر هستند.

 بحث و تفسير ،مقايسه نتايج تحقيق

رابطه  گنبد كاووس  دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  ييو خودشكوفا يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يسبكها نيب:  اصليآزمون فرضيه 

از رگرسيون  گنبد كاووس  دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  ييو خودشكوفا يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يسبكهابراي  وجود دارد. يمعنادار

است.ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين  ٣١٤/٠ضريب تعيين برابر و  ٦٥٨/٠برابر  چندگانه همبستگي ضريبهمزمان استفاده شده است. چندگانه 

تر بودن  ي قوي است. هر چه اين مقدار به يك نزديكتر باشد نشان دهنده ١دهد مقدار عددي ضريب تعيين بين صفر تا  شده توسط مدل را نشان مي

  رابطه مدل است.

وجود  يرابطه معنادار گنبد كاووس  دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يسبكها نيبآزمون فرضيه فرعي اول: 

سطح  > ٠٥/٠اطمينان ( ٩٥در سطح %ي ليتحص شرفتيپبا ي ريادگي يسبكها)، بين ١) در جدول(پيرسونبر اساس نتايج آزمون همبستگي ( دارد.

مي شود. يعني فرضيه فرعي پذيرفته  H1و  فرضيه رد  H0 )وجود دارد. بنابراين  فرضيه ضريب همبستگي < ٠رابطه معنادار و مستقيمي(معناداري) 

  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.) يليتحص شرفتيپو متغير وابسته (ي  ليتحص شرفتيپ اول تحقيق تاييد مي شود. بين متغير

وجود  يرابطه معنادار گنبد كاووس  دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر  ييبا خودشكوفا يريادگي يسبكها نيبآزمون فرضيه فرعي دوم: 

سطح  > ٠٥/٠اطمينان ( ٩٥در سطح %يي خودشكوفابا ي ريادگي يسبكها)، بين ٢) در جدول(پيرسونبر اساس نتايج آزمون همبستگي ( دارد.

مي شود. يعني فرضيه فرعي پذيرفته  H1و  فرضيه رد  H0 )وجود دارد. بنابراين  فرضيه ضريب همبستگي < ٠رابطه معنادار و مستقيمي(معناداري) 

  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.) ييخودشكوفاو متغير وابسته (ي ريادگي يسبكها دوم تحقيق تاييد مي شود. بين متغير

  :پيشنهادات تحقيق

بـه   يبـرا  يو دسـت انـدركاران آموزشـ    معلمـان ي بـرا  يخوب ييتواند راهنما يم يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يسبك ها نياز وجود رابطه ب يآگاه -

 و نـدها يفرآ شتريهر چه ب يروشها سبب كارآمد نيباشد تا بتوان با استفاده از ا يآموزش يمتنوع و منطبق با هدفها يو سبك ها يروش ها يريكارگ

 شد.  يريادگيو  يآموزش يتهايفعال

 ديـ مف يو شـغل  يليتحص يدر امر مشاوره ها تواند ۔يآن م ريپژوهش و نظا نيحاصل از ا يها افتهي ،يليتحص شرفتيو پ تيخالق نيرابطه ب ليبه دل -

كـردن   دايپ ييو توانا يشوند و دانش آموزان بتوانند استقالل شخص تيبه ابتكار دارند هدا ازيكه ن يكه افراد خالق به سمت دروس يباشد. به گونه ا

 تيـ قـرار داده و بـه فعال   دييرا مورد تأ لياص يها شهياند اندانش آموز نيكنند. همچن دايپ يو از راه خود آموز يبه طرق اكتشاف ليمسا يراه حل برا

  .رنديجامعه به كار گ يازهايو برآورد ن يليتحص شرفتيپ خود را در جهت تيو خالق نديخالق مبادرت نما يها

و  يدرس فيبه انجام تكال يريادگياز  يخاص از آنان ممكن است با سبك كيكه هر  رنديبپذ ديمختلف با رندگانيادگيمعلمان در برخورد با  -

 يريادگي ي وهيمتناسب با سبك و ش ياز دانش آموزان خود برخورد كيآماده باشند تا با هر  ديبا ن،يمختلف بپردازند بنابرا يموضوع ها يريادگي

 يباشد و م نيترمناسب رندهيادگي يبرااست كه ممكن است  يتيشخص يژگيو كياست و  يأموختن زين يريادگي يسبك ها راياو داشته باشند. ز

  توان به دانش آموزان آموزش داد.
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