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 چکیده

 چاتكی تط کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی تأثیطگصاض ػَاهل تٌسی اٍلَیت حاضط پػٍّف اظ ّسف

 آشضتایجاى ای هٌطمِ تطق قطکت کاضکٌاى توام قاهل پػٍّف ایي آهاضی جاهؼِ کِ قس اًجام ؾاظهاى

 تهازفی ضٍـ تِ ٍ کَکطاى فطهَل اظ اؾتفازُ تا. تاقس هی ًفط 2300 ،98 آهاض اؾاؼ تط آًْا تؼساز کِ تَز

 پطؾكٌاهِ قاهل پػٍّف ایي زض اؾتفازُ هَضز پطؾكٌاهِ. قس اًتراب آهاضی ًوًَِ ػٌَاى تِ ًفط 329

 اؾتفازُ SPSS افعاض ًطم اظ ّا، زازُ تحلیل ٍ تجعیِ تطای. تَز( 1393) ّوكاضاى ٍ هحوَزی ؾَالی 55

 ؾاظهاًی چاتكی تط تأثیط هیعاى ًظط اظ کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی اجعای SAW ضٍـ تا ٍ قس

 ؾاظهاى چاتكی تط کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی اجعای کِ کِ زاز ًكاى ًتایج. گطزیس تٌسی ضتثِ

 ؾایط تِ ًؿثت 50/0 ٍ 60/0 اؾتاًساضز ضطایة تا تَاًوٌسؾاظی ٍ ضّثطی تاثیطات ٍ زاضز هؼٌازاضی تاثیط

 28/0 ضطایة تا اؾتطاتػیک ّوؿَیی ٍ اضتثاطات هتغیطّای ٍ تَز تیكتط تؿیاض ؾاظهاى چاتكی تط هتغیطّا

 جعء ػٌانط، تٌسی اٍلَیت ًتایج تطاؾاؼ ّوچٌیي. زاضًس ؾاظهاى چاتكی تط ضا تاثیط تطیي کن 19/0 ٍ

 .اؾت گطفتِ لطاض اٍلَیت آذطیي زض فطٌّگی ػَاهل ٍ زاز اذتهال ذَز تِ ضا اٍل اٍلَیت ضّثطی

 .تَاًوٌسؾاظی ضّثطی، ؾاظهاى، چاتكی کاض، ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی :کلوبت کلیدی

DOI(Digital Object Identifier): 10.6084/m9.figshare.11806851  
  

وم 
 عل

وی
 عل

جله
ه

ن(
نج

ل پ
سا

ی )
سان

ی ان
اله

اس
 

ره 
وا

ش
02

ى  
ستا

زه
  /

89
31

  
ص 

 /
92-

09 
 

 2، یعسوة نجفیبى1ضهسام ثگ شاده

 ایطاى هغاى، آتاز پاضؼ اؾالهی، آظاز زاًكگاُ هغاى، آتاز پاضؼ ٍاحس هسیطیت، گطٍُ 1
 ایطاى هغاى، آتاز پاضؼ اؾالهی، آظاز زاًكگاُ هغاى، آتاز پاضؼ ٍاحس ٍکاض، کؿة هسیطیت ،اضقس کاضقٌاؾی زاًكجَی 2
 

 نویسنده هسئول:

 یؼؿَب ًجفیاى

 

 کست فسایند هجدد ههندسی تأثیسگراز عواهل ثندی اولویت

 ای هنطقه ثسق ضسکت: هطبلعه هوزد)سبشهبى  چبثکی ثس کبز و
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 هقدهه 
 زض ضا ؾٌگیٌی تؿیاض ٍظیفِ ّؿتٌس، فؼالیت اًجام حال زض پَیا تؿیاض هحیطی زض کِ اهطٍظی ذسهاتی ٍ تَلیسی ّای ؾاظهاى

 تط جاهؼِ ًیاظّای تا هٌطثك ذسهات اضائِ یا ٍ هساضی کیفیت ضٍیكطز ایجاز جْت زض هكتطیاى ًیاظّای تِ پاؾرگَیی ضاؾتای

 ػسم تا ّوَاضُ اًؿاًی ضفتاض ؾثة تِ کِ آًْا پَیای هحیط ٍ ّا ؾاظهاى فؼالیت هاّیت زلیل تِ زیگط، ططف [. اظ1] زاضًس ػْسُ

 ؾطیغ پاؾرگَیی ٍ هكتطیاى ًیاظّای زض تغییطات ٍ ّا ًیاظهٌسی ؾطیغ زضیافت تِ ًؿثت ؾاظهاى تَاًایی اؾت، ّوطاُ اطویٌاى

 کٌس هی ایفا ؾاظهاى هكتطیاى ضضایت افعایف زض ضا ای ػوسُ تؿیاض ًمف ؾاظهاًی پصیطی اًؼطاف لاتلیت افعایف ضاؾتای زض

 تطای چاتک کاضکٌاًی ّوطاُ تِ چاتک ؾاظهاًی ایجاز کًٌَی، ّای ؾاظهاى ّای ضطٍضت اظ یكی گفت، تَاى هی ضٍ ایي اظ [.2]

 ػسم زیگط، ػثاضت تِ یا ٍ گؿتطزُ هراططات ّوطاُ تِ فؼالیت هحیط زض کِ اؾت چاتكی ٍیػگی تا تَام هترهم ًیطٍی پطٍضـ

 یک زض پیكطفت ٍ تما تَاًایی اظ اؾت ػثاضت چاتكی [.3] تاقس پاؾرگَ تغییطات ٍ ًیاظّا تِ ؾطػت تِ تتَاًس تاال، اطویٌاى

 ّوچٌیي ٍ تغییطات تِ ًؿثت هَثط ٍ ؾطیغ ٍاکٌف ٍؾیلِ تِ تیٌی، پیف لاتل غیط ٍ هؿتوط تغییطات تا ضلاتتی تؿیاض هحیط

 ٍ اًسیكٌس هی تغییطات تِ اًطثاق اظ فطاتط چاتک ّای ؾاظهاى [.4] هكتطی ذَاؾت اؾاؼ تط ذسهات ٍ هحهَالت ایجاز

 ّای قایؿتگی ٍ ًَآٍضیْا ذاطط تِ ثاتت هَلؼیت یک کؿة ٍ هتالطن هحیط یک زض تالمَُ ّای فطنت اظ اؾتفازُ تِ هتوایل

 فؼالیت هرتهات ٍ قطایط تا هطاتك ؾاظهاًی ؾاظی چاتک تطای الگَیی چٌاًچِ گفت، تَاى هی زیگط ػثاضت تِ. تاقٌس هی ذَز

  [.5] زاقت ضا پصیطی اًؼطاف ٍ چاتكی اًتظاض آى اظ تَاى ًوی تیكک تاقس، ًساقتِ ٍجَز کًٌَی

 ضوي کِ فطایٌسّاؾت هجسز هٌْسؾی کٌس هی ًعزیک ػول تِ ضا اًسیكِ ایي کِ ضاّكاضّایی تطیي قسُ قٌاذتِ اظ یكی

 تَز ذَاٌّس هؿتوط ٍ هساٍم زگطگًَی تِ لازض کِ قًَس هی تطذَضزاض اًؼطافی چٌاى اظ هست کَتاُ زض تٌیازی ًتایج تِ زؾتیاتی

 طی کِ اؾت ًگط کل ضٍیكطز یک ؾاظهاًْا هجسز هٌْسؾی [.6] قَز هی زاقتِ ًگِ تاالیی ؾطح زض فطایٌسّا ػولكطز ٍ

 کاضگیطی تِ ططیك اظ اضتثاط ایي. کٌس هی هطتثط آى کاضکٌاى ٍ زضًٍی ّای پطزاظـ تا ضا ؾاظهاى ضلاتت اؾتطاتػی فطایٌسی،

 ًؿثت ّا ؾاظهاى هجسز هٌْسؾی ػوسُ تفاٍت. قَز هی تطلطاض اضتثاطات ٍ اطالػات تكٌَلَغی تطیي زؾتطؼ زض ٍ جسیستطیي

 اضهغاى تِ ؾاظهاى ّای فؼالیت اًجام ًحَُ زض کِ اؾت اؾاؾی تْثَز ٍ تٌیازی زگطگًَی زض اذیط هسیطیتی ضٍیكطزّای ؾایط تِ

 . اًس تطگعیسُ ضا چاتكی ًام تِ ًَیٌی ضٍیكطز کاض، ٍ کؿة ّای چالف تِ پاؾد تطای ّا ؾاظهاى زیگط ؾَی اظ. [7] آٍضز هی

 کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی هَفمیت کلیسی ػَاهل تطضؾی تِ هرتلف پػٍّكگطاى کٌَى تا زّس، هی ًكاى هطالؼات

 تحمیمات اها اًس؛ زازُ لطاض تطضؾی هَضز هجعا طَض تِ ضا [4، 3] ؾاظهاى چاتكی هَضَع ّوچٌیي [. 10ٍ، 9، 8] اًس پطزاذتِ

 تط کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی هَفمیت کلیسی ػَاهل تاثیط هَضَع تِ هحمماى تاکٌَى زّس هی ًكاى گطفتِ نَضت

 هجسز هٌْسؾی تأثیطگصاض ػَاهل تٌسی اٍلَیت ٍ قٌاؾایی ًیع حاضط پػٍّف انلی ّسف. اًس ًساقتِ تَجِ ؾاظهاى چاتكی

 . تاقس هی( آشضتایجاى ای هٌطمِ آب قطکت) ؾاظهاًی چاتكی تط کاض ٍ کؿة فطایٌس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 09 -92، ص 8931، زهستاى 02، شواره علوم اسالهی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 
 

 پػٍّف هفَْهی چاضچَب. 1 نووداز

 

 پطوهص زوش
 ٍ پیوایكی اطالػات گطزآٍضی ضٍـ. تاقس  هی ّوثؿتگی ٍ تَنیفی ضٍـ، ًَع لحاظ اظ کاضتطزی، ًَع اظ تحمیك ّسف لحاظ اظ

 ًطم اظ ّا پطؾكٌاهِ آٍضی جوغ اظ پؽ ٍ  تَظیغ قسُ  گطفتِ ًظط زض آهاضی جاهؼِ تیي زض کِ تاقس هی پطؾكٌاهِ تحمیك اتعاض

 .قَز هی اؾتفازُ ّا زازُ تحلیل تطای ترههی ّای افعاض

 هی ًفط 2300 ،98 آهاض اؾاؼ تط کِ تاقٌس هی آشضتایجاى ای هٌطمِ تطق قطکت کاضکٌاى تواهی پػٍّف ایي آهاضی جاهؼِ

 اًجام هحاؾثات تِ تَجِ تا.  اؾت آهسُ تسؾت جاهؼِ تطای کَکطاى فطهَل اظ اؾتفازُ تا ٍ تهازفی تهَضت گیطی ًوًَِ. تاقٌس

 ّوكاضاى، ٍ هحوَزی پطؾكٌاهِ) پطؾكٌاهِ 329 تؼساز لصا. تاقس هی ًفط 329 تطاتط ًوًَِ حجن کَکطاى فطهَل ٍؾیلِ تِ قسُ

. گطفت لطاض تحلیل ٍ تجعیِ هَضز ٍ آٍضی جوغ تكویل اظ پؽ ّا پطؾكٌاهِ ًْایت زض کِ قس تَظیغ آهاضی ًوًَِ زض( 1393

 تا ٍ زضًٍی ؾاظگاضی ضٍـ اظ پطؾكٌاهِ پایایی. اؾت لیكطت ای گعیٌِ پٌج همیاؼ زض ؾَال 50 حاٍی اؾتفازُ هَضز پطؾكٌاهِ

 چاتكی ػَاهل ٍ 78/0 تطاتط ٍکاض کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی ػَاهل پایایی ٍ قس اؾتفازُ کطًٍثاخ آلفای ضطیة اظ اؾتفازُ

 ٍ تجعیِ تطای. تاقس هی حاضط پطؾكٌاهِ تَزى پایا هٌعلِ تِ کِ آهس تسؾت 91/0 تطاتط ًیع پطؾكٌاهِ کل پایایی ،94/0 ؾاظهاًی

 تأثیط هیعاى ًظط اظ کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی اجعای SAW ضٍـ تا ٍ قس اؾتفازُ SPSS افعاض ًطم اظ ّا، زازُ تحلیل

 .گطزیس تٌسی ضتثِ ؾاظهاًی چاتكی تط
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 یبفته هبی پطوهص
 هی ظیط جسٍل قطح تِ اؾت؛ گطفتِ اًجام پیطؾَى ّوثؿتگی آظهَى اؾاؼ تط کِ تحمیك ّای فطضیِ آظهَى اظ حانل ًتایج

 :تاقس

 تحمیك ّای فطضیِ آهاضی آظهَى ًتایج. 1جدول 

 آشهوىنتیجه  آهبزه Tهقداز  Nهقداز  ضسیت هوجستگی فسضیه هب

 تأییس فطضیِ 38/4 329 78/0 تبثیس زهجسی ثس چبثکی سبشهبنی

تبثیس فنبوزی اطالعبت ثس چبثکی 

 سبشهبنی

 تأییس فطضیِ 86/3 329 68/0

تبثیس عواهل فسهنگی ثس چبثکی 

 سبشهبنی

 تأییس فطضیِ 56/2 329 42/0

 تأییس فطضیِ 36/2 329 37/0 تبثیس ازتجبطبت ثس چبثکی سبشهبنی

 تأییس فطضیِ 89/2 329 50/0 هتدولوضی ثس چبثکی سبشهبنیتبثیس 

تبثیس هدیسیت پسوضه ثس چبثکی 

 سبشهبنی

 تأییس فطضیِ 12/3 329 59/0

تبثیس هوسویی استساتطیک ثس چبثکی 

 سبشهبنی

 تأییس فطضیِ 11/2 329 32/0

 تأییس فطضیِ 02/4 329 75/0 تبثیس توانوندسبشی ثس چبثکی سبشهبنی

هدیسیت عولکسد ثس چبثکی تبثیس 

 سبشهبنی

 تأییس فطضیِ 13/3 329 58/0

 

ؾاظهاى ضا تا ضطیة  تا چاتكی ّوثؿتگی همساض هَلفِ ضّثطی تیكتطیي قَز، هی هكاّسُ 1 قواضُ جسٍل زض ّواًطَض کِ

هیعاى اضتثاط تا ، تؼس اظ هَلفِ ضّثطی، تیكتطیي 75/0زاقتِ اؾت ٍ ؾپؽ تَاًوٌس ؾاظی تا ضطیة ّوثؿتگی  78/0ّوثؿتگی 

ٍ پؽ  32/0اؾتطاتػیک تا هیعاى ّوثؿتگی  ّوؿَیی هتغیط تِ هطتَط ًیع اضتثاط هیعاى چاتكی ؾاظهاى ضا زاقتِ اؾت. کوتطیي

 . زاضای ّوثؿتگی تا چاتكی ؾاظهاًی اؾت 37/0 هیعاى تِ اضتثاطات اظ آى هتغیط
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 ؾاظهاى چاتكی تط هرتلف هتغیطّای غیطهؿتمین ٍ هؿتمین آثاض. 2جدول 

 اثس کل اثس غیسهستقین اثس هستقین هتغیسهبی پطوهص

 60/0 18/0 42/0 زهجسی

 44/0 13/0 31/0 فنبوزی اطالعبت

 42/0 11/0 31/0 عواهل فسهنگی

 28/0 09/0 19/0 ازتجبطبت

 33/0 05/0 28/0 هتدولوضی

 42/0 16/0 26/0 هدیسیت پسوضه

 19/0 08/0 11/0 هوسویی استساتطیک

 50/0 16/0 34/0 توانوندسبشی

 29/0 09/0 20/0 هدیسیت عولکسد

 

 تحمیك هؿیطی هسل تَاى هی هؿیطی هؼازالت تِ هطتَط اؾتاًساضز ضطایة گطفتي ًظط زض تا ٍ ،2جسٍل قواضُ  تاتَجِ تِ ًتایج

 تِ اؾت گطزیسُ هكرم هطتَط تطزاضّای ضٍی تط هتغیط ّط تاثیط هیعاى قسُ، تطؾین ًوَزاض زض. زاز ًكاى 2 ًوَزاض قكل تِ ضا

 ٍ ضّثطی تِ ؾاظهاى چاتكی ضٍی تط تحمیك هؿتمل هتغیطّای هیاى اظ تاثیط تطیي تیف قَز هی هكاّسُ کِ طَضی

 هتغیط ؾاظهاى، چاتكی تط ضا تاثیط تطیي کن ّوچٌیي. اؾت تَزُ هطتَط 50/0 ٍ 60/0 اؾتاًساضز ضطایة تا تَاًوٌسؾاظی

 .اؾت زاقتِ 19/0 اؾتاًساضز هیعاى تا اؾتطاتػیک ّوؿَیی
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 ؾاظهاًی چاتكی تط کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی تأثیطگصاض ػَاهل هؿیط تحلیل .2نووداز

 

ّا السام قس. همیاؼ کطزى قاذمّای ػلوی تِ تیتِ هٌظَض هؼٌازاض قسى هحاؾثات ٍ ًتایج زض ایي پػٍّف اظ ططیك ضٍـ

همیاؼ ؾاظی ی تِ ذَزی ذَز تط یكسیگط تطجیح ًساضًس، تلكِ ضٍـ پطزاظـ تؼییي کٌٌسُ ًَع ضٍـ تیؾاظهمیاؼّای تیضٍـ

 ّا  اؾتفازُ گطزیس.همیاؼ ؾاظی قاذماظ ضٍـ ًطم ذطی تطای تی SAWذَاّس تَز. تسیي هٌظَض زض ایي تحمیك زض ضٍـ 
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پطزاذتِ  SAW تا اؾتفازُ اظ ضٍـ کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز تٌسی اجعای هٌْسؾیّا تِ ضتثِؾاظی قاذمهمیاؼپؽ اظ تی

طیة اؾت، پؽ اظ تؼییي ض MADMّای تِ کاضگیطی قسُ زض تطیي ضٍـکِ یكی اظ لسیوی SAW قسُ اؾت. زض ضٍـ

 ٍ کؿة فطایٌس هجسز همیاؼ قسُ، ضطیة اّویت ّط یک اظ اجعای هٌْسؾیّا ٍ تا تَجِ تِ هاتطیؽ تهوین تیاّویت قاذم

 تا اؾتفازُ اظ ضاتطِ ظیط تطآٍضز قس. کاض
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jwضاتطِزض ایي 
ّا ٍٍظى اذتهال یافتِ تِ ّط یک اظ قاذم 

*
A تٌسی اجعای تطیي گعیٌِ اؾت. ًتایج حانل اظ ضتثِهٌاؾة

اضائِ قسُ  3زض جسٍل  SAWاظ هٌظط هیعاى تاثیط تط چاتكی ؾاظهاًی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ  کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی

 اؾت. 

 

 

 

 

 



 09 -92، ص 8931، زهستاى 02، شواره علوم اسالهی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 SAWتا اؾتفازُ اظ ضٍـ  کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز تٌسی اجعای هٌْسؾیضتثِ .3جدول 

A کبز و کست فسایند هجدد اجصای ههندسی اولویت
*

 

 823/0 ضّثطی 1

 756/0 اطالػات فٌاٍضی 2

 703/0 تَاًوٌسؾاظی 3

 627/0 اؾتطاتػیک ّوؿَیی 4

 511/0 اضتثاطات 5

 382/0 هتسٍلَغی 6

 342/0 ػولكطز هسیطیت 7

 298/0 پطٍغُ هسیطیت 8

 274/0 فطٌّگی ػَاهل 9

 

 تیكتط تاقس آى جعء هٌْسؾی کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز ّط چِ همساض قاذم هطتَط تِ اجعای هٌْسؾی SAWزض ضٍـ 

زاضز، ضتثِ کوتطی  کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز ضتثِ تاالتط ٍ ّط چِ کوتط تاقس آى جعء هٌْسؾی کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز

ّواًطَض کِ هكرم اؾت جعء ضّثطی اٍلَیت اٍل ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت ٍ ػَاهل فطٌّگی زض آذطیي اٍلَیت لطاض 

 گطفتِ اؾت.

 

 نتیجه گیسی و پیطنهبدهب
 ؾاظهاى  )ضّثطی، فٌاٍضی چاتكی تط کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی تأثیطگصاض اجعای ػَاهل تٌسی پػٍّف حاضط تِ اٍلَیت

پطٍغُ(  تا اؾتفازُ اظ ضٍـ  ػولكطز ٍ هسیطیت اؾتطاتػیک، اضتثاطات، هتسٍلَغی، هسیطیت ػات، تَاًوٌسؾاظی، ّوؿَییاطال

SAW  هثازضت ًوَز. ضٍـSAW ّا پیكٌْاز تٌسی هَلفِّای ًظطی ٍ ػولی آى تطای اضظیاتی ٍ اٍلَیت تِ زلیل ؾازگی، لَت

 گطزیس. 

 ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی گطفت ٍ ًتیجِ گطفتِ قس کِ اجعای لطاض تاییس ّا هَضز فطضیِ ّوِ T آظهَى آهاضُ تِ تَجِ تا

 تط هؿتمل هتغیطّای هؿتمین غیط ٍ هؿتمین تاثیطات تطضؾی جْت زیگط، ؾَی اظ تاثیط هؼٌازاضی زاضز. ؾاظهاى چاتكی تط کاض

 ٍ 60/0اؾتاًساضز  ضطایة تا تَاًوٌسؾاظی ٍ ضّثطی تاثیطات هجوَع، زض. قس گیطی تْطُ هؿیط تحلیل ضٍـ اظ ٍاتؿتِ هتغیط

 28/0 ضطایة تا اؾتطاتػیک ّوؿَیی اضتثاطات ٍ هتغیطّای ٍ تَزُ تیكتط تؿیاض ؾاظهاى چاتكی تط هتغیطّا ؾایط تِ ًؿثت 50/0

 هسل اؾاؼ تط پػٍّف هتغیطّای هؿتمین تاثیط تیكتطیي زیگط، ؾَی اظ. زاضًس ؾاظهاى چاتكی تط ضا تاثیط تطیي کن 19/0 ٍ

 . اؾت تَزُ 34/0 ٍ 42/0 اؾتاًساضز ضطایة تا تطتیة تِ تَاًوٌسؾاظی ٍ ضّثطی تِ هطتَط قسُ، اضائِ هؿیطی

 تط گصاضی تاثیط هیعاى هثٌای تط ػٌانط تٌسی اٍلَیت زض تكٌیک ایي لسضت چَى ،SAW ضٍـ تا ػٌانط تٌسی اٍلَیت ًظط اظ

 اذتهال ذَز تِ ضا اٍل اٍلَیت ضّثطی جعء کاض، ٍ کؿة فطایٌس هجسز هٌْسؾی هتغیطّای هیاى اظ. اؾت گطٍُ ّن ػٌانط ؾایط

 .اؾت گطفتِ لطاض اٍلَیت آذطیي زض فطٌّگی ػَاهل ٍ اؾت زازُ

چاتكی تط  یطتأث یعاىاظ هٌظط هتا تَجِ تِ ًتایج ایي تحمیك کِ ًكاى زاز، فاکتَضّای ضّثطی، فٌاٍضی اطالػات ٍ تَاًوٌسؾاظی 

 قَز تا کاض زاقتٌس تٌاتطایي پیكٌْاز هی ٍ کؿة فطایٌس هجسز طی ًؿثت تِ ؾایط اجعای هٌْسؾیؾاظهاًی زاضای ضتثِ تاالت

ضا جْت اضتماء چاتكی ؾاظهاًی  تَاًوٌسؾاظی ٍ اطالػات فٌاٍضی فاکتَضّای ضّثطی، قطکت تطق هٌطمِ ای آشضتایجاى هسیطاى
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گیطی چٌس هؼیاضُ ٍ حتی اظ ؾایط هسلْای تهوینقَز تا هحممیي  کاضکٌاى ذَز هس ًظط لطاض زٌّس. ّوچٌیي پیكٌْاز هی

اؾتفازُ قَز ٍ ًتایج حانل تا  کاض ٍ کؿة فطایٌس هجسز ( جْت اٍلَیت تٌسی اجعای هٌْسؾیDEAّا)تحلیل پَقف زازُ

 یكسیگط همایؿِ قَز. 
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