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ثبسش ٔغضی ػجبست است اص تشاٚضبت آ٘ی  ٚ خٛد ثٝ خٛدی رٞٗ دسثبسٜ ٔٛضٛػی وٝ ٔٛسد ػاللٝ ٚ ٘یبص افشاد است ٚ  تعریف :

 تصٕیٓ ثٍیش٘ذ یب ثشای آٖ ساٜ حُ ٞبی ٔٙبسجی ثیبیٙذ. آ٘بٖ ٔی خٛاٞٙذ دسثبسٜ آٖ

 

  است وٝ ٔی تٛا٘ذ ثشای استفبدٜ دس ٌشٜٚ ٞبی ثضسي تذسیس استفبدٜ ضٛد.ایٗ سٚش ٔی تٛا٘ذ ثب عٛفبٖ ٔغضی سٚضی

تحشیه ػاللٝ دس ساثغٝ ثب ٔٛضٛع ٔٛسد ثحث دس آغبص ثب اسصش ثبضذ. دس ایٗ سٚش دا٘طجٛیبٖ ثب یه ٔسئّٝ یب ٔطىُ سٚ ثٝ 

است وٝ دس یه  عٛفبٖ ٔغضی دس جّسٝدس ٚالغ  دٞٙذ.سٚ ٔی ضٛ٘ذ ٚ تب حذی ٕٔىٗ ایذٜ ٞب ٚ ساٜ حُ ٞبی صیبدی سا اسائٝ ٔی 

  فؼبَ ٔی ضٛ٘ذ. یه ٔطىُ خبظ دس حُ ٚ وبس ا٘جبْ ضذٜ لجّی دا٘ص ، دا٘طجٛیبٖ اص ٌشٜٚ تطىیُ ٔی ضٛد
 

 ( 55تب  5دس ایٗ فٗ ، عی صٔبٖ ٔحذٚد  ، )ٝذ ، ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ ویفیت ٚ دسستی ا٘چٝ ثالدسً٘ ثٝ رٞٗ ٞش فشد ٔی سسدلیم

 ٔی ضٛد ، حتی ضشٚسی ٘یست وٝ ٘ظشات ثٝ یىذیٍش ٔشثٛط ثبضٙذ .یبدداضت 

 

  .دس ایٗ ٔشحّٝ ، وٕیت ٚ تؼذاد ٘ظشات ٔغشح است ٚ ویفیت ٞب دس ٔشاحُ ثؼذی ثشسسی ٔی ضٛ٘ذ 

 

  تٕبْ ایذٜ ٞب ثذٖٚ ٘ظش یب لضبٚتی دسثبسٜ ضبیستٍی ضبٖ پزیشفتٝ ضذٜ ٚ سٚی ثشد ٘ٛضتٝ ٔی ضٛد. ایٗ خظ ٔطی تفىش

 فىش ٚاٌشا سا تطٛیك ٔی وٙذ.جب٘جی یب ت

 

 .ثب ٘ٛضتٗ ایذٜ ٞب  ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٕٞٝ ثتٛا٘ٙذ آٟ٘ب سا ثجیٙٙذ ، ثٝ دا٘طجٛیبٖ اجبصٜ یبدٌیشی اص یىذیٍش دادٜ ٔی ضٛد 

 

 وٝ ضٕب ٔبیُ ثٝ تطٛیك تفىش ٚسیغ ٚ خالق دس ٔٛسد یه ٔطىُ ٞستیذ.دس صٛستی است  ٔفیذ ایٗ یه تىٙیه 
 

 

 موارد کاربرد :

 وٝ اػضبی ٌشٚٞی ثخٛاٞٙذ لجُ اص تصٕیٓ ٌیشی ثٝ ساٟٞبی ٔختّفی دست یبثٙذ.ٍٞٙبٔی  (5

 ٍٞٙبٔی وٝ جٙجٝ ٞبی ٔتؼذد ٔسئّٝ ای ٘یبص ثٝ ثشسسی داس٘ذ. (2

 ٍٞٙبٔی وٝ حذاوثش ٔطبسوت اص ٕٞٝ افشاد ٌشٜٚ ، ٔٛسد ٘ظش ثبضذ. (3

   

 

 

 :اجرا روش 



 

  :لٛا٘یٗ عٛفبٖ ٔغضی سا ثٝ ٌشٜٚ تٛضیح دٞیذ 

 ّٝتِٛیذ ایذٜ ٕٔٙٛع است. ا٘تمبد دس ٔشح 

  .ثٝ تٕبْ ایذٜ ٞب احتشاْ ٌزاضتٝ ٔی ضٛد 

 (.ٞذف وٕیت ایذٜ ٞبست).ثٙبثشایٗ ضب٘س ایجبد ایذٜ ٞبی خٛة افضایص ٔی یبثذ 

 .تشویت ٚ ثٟجٛد ایذٜ ٔغّٛة است 

 .ٔطىُ سا ثٝ ٌشٜٚ اػالْ وٙیذ 

 .یه صٔبٖ وٛتبٜ تفىش جٟت ٘ٛضتٗ ایذٜ ٞب ثٝ دا٘طجٛیبٖ دادٜ ٔی ضٛد 

 تٕبْ ایذٜ ٞب ثشای دیذٖ ٍٕٞبٖ سٚی ثشد ٘ٛضتٝ ٔی ضٛد. سپس 

  ثحث ٚ اسصضیبثی ٘ظشات ا٘جبْ ٔی ضٛد.ضذ  وبُٔٚلتی تٕبْ ایذٜ ٞب ِیست ضذ٘ذ ٚ تشویت ٚ ثٟجٛد ایذٜ ٞب ، 
 

 

 فواید :

 .ٔی تٛا٘ذ ایذٜ ٞبی صیبدی دس یه ٔذت صٔبٖ وٛتبٜ ایجبد ضٛد 

 .ٔٙبثغ ٚ ٔٛاد وٕی ٔٛسد ٘یبص ٞستٙذ 

  ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ سشػت یب ثشای استفبدٜ احتٕبِی دس سبیش پشٚطٜ ٞب استفبدٜ ضٛ٘ذ.٘تبیج 

 

 :معایب

  ٝػی سا دس ٌشٜٚ وٛچه دسن ٔی وٙذ .وٝ سٚاٖ ضٙبسی اجتٕبداسد ٘یبص ثٝ یه فشد تسٟیُ وٙٙذٜ ثب تجشث 

 .٘یبص ثٝ تٛجٝ ثیطتش ثٝ وٕیت ٘سجت ثٝ ویفیت داسد 

  ٔطىُ داس٘ذ.افشاد وٓ سٚ اغّت ثب ضشوت دس ایٗ سٚش 

 .ٕٔىٗ است ثشای ثشخی تجبس یب  فشًٞٙ ٞبی ثیٗ إِّّی ٔٙبست ٘جبضذ 
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