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 ناریا ،هوکزوریف ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هوکزوریف دحاو ،عیانص یسدنهم هورگ
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 ناریا ،لباب ،ناردنزام نونف و مولع هاگشناد ،عیانص یسدنهم و تیریدم هدکشناد ،عیانص یسدنهم هورگ

 86/77/3397 :شریذپ خیرات 37/2/3397 :لاسرا خیرات

 هدیکچ
ییآراکدوبهبروظنمهب،یهاگراکراک دیلوتیاهمتسیسرددیلوتیدنبنامزویلاوتنییعتتهجاراکمتیروگلاکی،قیقحتنیارد
یراگزاسیسرربنیارد.تساهدشهیارا،تفنتعنصرادیاپیاهقظنم-ییایفارغجطیارشابراگزاسوقبطنمیدنبنامزیشخبرثاو
دنیآرفماجنانامزرتماراپیاربیلامتحاریداقمنتفرگرظنردقیرطزاتعنصرادیاپیاهقظنم-ییایفارغجطیارشابیروئتقابطناو
فدهاب،اهنیشامیراکیبویتایلمعهنیزهنازیمزینوشزادرپنامزیروانشندرکهنیمکتروصهبهلاسم.تساهتفریذپتروص
یاهمتسیسردیدنبنامز،تایلمعیلاوتنییعتلیاسمنایمرد.تساهدشیزاسلدم،دیلوتتاناکمازایریگهرهبندرکرثکادح
هوالع.دشابیمرادروخربیصاخیگدیچیپزافلتخمیاهتیدودحمابنیشامدنچایراکدنچطیارشردیهاگراکراکدیلوت
ویفداصت،یلامتحالحیاهشوریریگراکب،تیعطقمدعطیارشدورو،یهاگراکراکدیلوتیاهمتسیسیتاذیگدیچیپنیارب
اهتایلمعماجناهکیطیارشردیهاگراکراکدیلوتیدنبنامز،هلاقمنیارد.تساهدادشرتسگیدنبنامزیاهلدمرداریزاف
یدنبنامزنییعتیارب،نآلحهیورهارمههبیضایرلدمکی.تساهتفرگرارقیسرربدروم،دنتسهیلامتحایاهنامزیاراد
نینچمهویلامتحاتروصبیدیلوتطیارشنتفرگرظنردوفعضطاقننیاندربنیبزافدهابیهاگراکراکدیلوتیاهمتسیس
هیورکی،ریذپهیجوتنامزکیردبسانمباوجکیندروآتسدبیارب.تساهدشهیارایدیلوتهناگدنچیاههنیزهشهاک
دوبهبروظنمهبAnnealing Simulatedمتیروگلاوهیلواهجومباوجداجیاروظنمهبیبصعهکبشلدمساساربیقیفلتلح

                                                           
 .دشاب یم هوکزوریف دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رد یتعنص تیریدم هتشر رد یئوجرب یعاجش نژیب یاقآ وجشناد یرتکد هلاسر زا جرختسم هلاقم نیا -7
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یدنبنامزهلاسمدنچ،شورنیایبایزرایارب.تساهدشهیاراهنیهبهبکیدزن/هنیهبباوجداجیاوهیلواباوجتیفیکودرکلمع
جیاتن.تساهدشهسیاقمنییاپدحناونعهبوگنیلرازفامرنابهدمآتسدبیاهباوجوهدشلحتوافتمیهاگراکراکدیلوت
شیازفایدورویاهرتماراپرادقمهکتسایطیارشتحتیداهنشیپمتیروگلابسانمدرکلمعهدنهدناشنشورودیتابساحم
،تعنصیعقاوطیارشردقوفمتیروگلادربراکردیریذپفاطعناشیازفاروظنمهب.دشابیمگرزبهلاسمرگیدترابعهبایدباییم
لاحنیعرد.دنوشیمدیلوتیفداصتتروصهب،شزادرپماجنانامززاییامنوتخاونکی/لامرنعیزوتهسساساربیلامتحادادعا
اریرثومیاهدوبهب،هنومنیاهلاثملحزالصاحجیاتنهسیاقماهتنارد.تساهدشیسیونهمانربlingo6رازفامرنطسوتقوفلدم
.دهدیمناشنیراکتباشورزاهدمآتسدبیاهباوجرد

 .یبصع هکبش ،دیربت یزاس هیبش متیروگلا ،یهاگراک یدنبنامز :یدیلک تاملک
 
 
 
 
 همدقم
 6تیعطق مدع طیارش رد 7یهاگراک راک یدنبنامز لئاسم لح یارب اراک یقیفلت یمتیروگلا هعسوت هب رضاح قیقحت
 زا تسا ترابع یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم .دشاب یم رظندم اهراک شزادرپ نامز رد تیعطق مدع نیا .دزادرپ یم
 اب الومعم هلاسم نیا .نیشام نآ یور رب نیشام ره اب طبترم و فلتخم یاهراک یاه تایلمع ماجنا هنیهب یلاوت نتفای
 یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم لح هعلاطم نیا رد .دریگ یم رارق یسررب دروم 9یدنبنامز همانرب لوط ندرک هنیمک فده
 لماش رایعم ود .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم هرایعم ود یدنبنامز کی تروص هب عقاورد و رایعم ود نتفرگ رظنرد اب

 داجیا هنیزه و نیشام درکراک زا لصاح یتایلمع هنیزه ندرک لقادح زین و تایلمع ماجنا یروانش نامز ندرک لقادح
 هرایعمود نینچمه و دنیارف ماجنا نامز رتماراپ ندوب یعطقریغ هب طوبرم تایضرف .دشاب یم نیشام ندوب راکیب زا هدش
 طیارش اب یراگزاس رد لدم یریذپ فاطعنا شیازفا و تعنص رد هلاسم دربراک تیلباق شیازفا لیلد هب فده عبات ندوب 

 .دهد یم شیازفا ار یهاگراکراک دیلوت یدنبنامز هلئسم لح یراوشد یتایضرف نینچ هچرگا .تسا هدوب ،یعقاو
 لیاسم نیرت حرطم و نیرت تخس ءزج و تسا NP-Hard هلاسم کی یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم هک اجنآ زا
 یگدیچیپ ببس هب .دشاب یم NP-Hard هلئسم کی زین یعطقریغ تلاح رد هلاسم نیا لح ،دشاب یم یبیکرت یزاس هنیهب
 لح یارب یراکتبا یاهشور زا هدافتسا ،یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم صوصخب و یبیکرت یزاس هنیهب لئاسم یتاذ
 رایسب درکلمع اه شور نیا هکارچ .تسا هدرک داجیا ،لوبق لباق یاه باوج دیلوت رد یرثوم یاهدوبهب یلئاسم نینچ
  .دنا هداد ناشن دوخ زا یبیکرت یزاس هنیهب لیاسم لح رد یتنس یاه شور هب تبسن یرتهب

                                                           
1. Job Shop Schaduling Problem (JSSP) 
2. Stochastic 
3. Makespan 
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 یاراد هک یعیانص رد .دشاب  یم یهاگراک راک یدنبنامز ،یدنبنامز هلوقم رد حرطم ثحابم نیرت هدیچیپ زا یکی
 یاهشور زا ابلاغ ،دیلوت یاهدنیآرف زا هتسد نیا رد یدنبنامز هدیچیپ تیهام لیلد هب دنتسه یهاگراک دیلوت یاهمتسیس
 فادها هدنریگربرد هک ییاهلدم فیرعت اب هکیتروص رد .ددرگ یم هدافتسا تازیهجت هب اهراک صیصخت یارب یبرجت
 یریگمشچ روط هب ار دیلوت یاهدنیارف نامدنار ناوت یم ،دنتسه سوملم رایسب یاهتیدودحم و رثکادح تیولوا یاراد
 (1897 ،ییوکام).داد شیازفا
 فلتخم یاهرتماراپ رد تیعطق مدع نتفرگ رظنرد قیرط زا یدنبنامز یاه لدم رد یعقاو طیارش اب رتشیب هچره قابطنا
 اذل .دشاب یم ریذپناکما ،هریغ و لیوحت یاه نامز ،رخات و مدقت طیارش ،راک شزادرپ نامز ،دننام هنیمز نیا رد حرطم

 اب یهاگراک یدنبنامز ثحب هک دراد فلتخم یاه هلوقم رد یملع و عماج هجوت هب زاین روشک دشر لاح رد تعنص
 تیمها زیاح فلتخم تاهج زا و دنک یم بلط ار یا هدرتسگ یسررب و قیقحت ،نآ هدیچیپ تیهام هب هجوت
 (7397 ،دازرخف).تسا

 .دننک یم راک هتشذگ یاه هداد یور شزادرپ اب هک دنتسه یکیناکم یاه متسیس زا هتسد نآ هورگ رد یبصع یاه هکبش
 هلمجزا .تسا هدش هیارا اه هنیمز ریاس و یدنبنامز لئاسم لح رد یبصع یاه هکبش زا یناوارف یاهدربراک نونکات
 رد .تسا یهاگراک راک یدنبنامز ،تسا هدومن لصاح ار یبوخ جیاتن نآ رد یبصع یاه هکبش دربراک هک ییاه هنیمز
 یبیکرت یزاس هنیهب ،تیولوا نیناوق :دراد دوجو شرگن عون هس یهاگراک راک دیلوت لئاسم لح یارب یتنس یاهشرگن
 یاه هکبش یریگراکب رکف .دنا هدش هیارا یعونصم شوه ساسا رب یدنبنامز نییعت لئاسم اریخا . اه تیدودحم زیلانآ و
 لیاسم یارب تیقفوم اب دلیفپه هکبش . دیدرگ حرطم 7دلیفپه طسوت راب نیلوا یزاس هنیهب لیاسم لح یارب یبصع
 ینتبم و دیامن دیلقت ناسنا زغم راک شور زا دراد یعس هک تسا یدرکیور ، یبصع تابساحم .دش هتفرگ راکب یعونتم
 یناسنا یریگ میمصت شور زا هک دنک یم شالت درکیور نیا رگید ترابع هب .تسا ناسنا زغم یاه لولس درکلمع زا
 هداوناخ زا و دنراد یعونصم شوه یاه متسیس اب یکیدزن طابترا یبصع یاه هکبش ،هاگدید نیا زا .دیامن دیلقت

 (7397 ،یالوج).دوش یم بوسحم دنمشوه یاه متسیس
 نیدنچ اهنآ لابندب .دندربراکب یهاگراک راک دیلوت لیاسم لح یارب ار یبصع هکبش کی راب نیلوا 9یجوف یکات و 6وف
 زا لصاح یاه باوج دوبهب روظنم هب دیدرگ هیارا یهاگراک راک دیلوت یدنبنامز لیاسم لح یارب یبصع هکبش یرامعم
 تیلباق یبیکرت یاه متیروگلا تروص نیا رد .تسا هدش هدافتسا یراکتبا یاه متیروگلا زا ،یبصع یاه هکبش دربراک
 (6716 ،یمظاک).تشاد دنهاوخ ار هنیهب هب کیدزن ای هنیهب یاه باوج داجیا
 و یرادیاپ ،هدیچیپ عباوت بیرقت ناوت ،اه هداد رد دوجوم یاهوگلا عاونا صیخشت رد یبصع یاه هکبش یالاب تردق
 رگید زا ار یبصع هکبش هک تسا ییاه یگژیو هلمج زا ندوب یطخ ریغ ،اه هداد تافارحنا ربارب رد اهنآ یریذپ فاطعنا
 یهاگراک راک دیلوت یدنبنامز یاه شور نیرتراکرپ زا یکی ناونع هب درکیور نیا هک هدش ببس و هدرک زیامتم اه شور

                                                           
1. Hopfield 
2. Foo  
3. Takefuji 
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 نیا هک تسا هدش ببس هجوم یدنبنامز نییعت تهج رد یتنس یاه شور فعض رانک رد ایازم نیا .دوش حرطم
 اب هسیاقم رد نآ یالاب یایازم و دشاب یهاگراک راک دیلوت یدنبنامز رد ورشیپ یاه شور زا یکی ناونع هب درکیور
 (3116 ،اریرف).دزاس یم نشور یدنبنامز هنیمز رد ار نآ زا هدافتسا ترورض و یرترب کیسالک یاه شور
 نییعت یارب SAیراکتبا متیروگلا و یبصع هکبش زا یبیکرت لدم کی هیارا» :زا تسا ترابع قیقحت نیا عوضوم
 لدم نیرتاراک نتفای » زا ترابع قیقحت نیا رد یلصا هلاسم .«اتسیا و یلامتحا تلاح رد یهاگراک راک دیلوت یدنبنامز
 تالوصحم عونت ساسا رب یتفن یاه هژورپ.«اتسیا و یلامتحا تلاح رد یهاگراک دیلوت یدنبنامز نییعت یارب یبیکرت
 هب هجوت اب هک دشاب یم یهاگراک دیلوت لیاسم هلمج زا فلتخم تالوصحم دیبوت یارب فلتخم یاهریسم و هدش هئارا
 هژورپ ییایفارغج تیعقوم اب ریغتم و یبیرقت تروص هب یتفن یاه تیلاعف ماجنا یارب مزال یاهنامز زا یرایسب هکنیا
 ،بولطم تیفیک اب هلئسم نیا لح یارب .دنوش یم فیرعت یلامتحا تروص هب اهتیلاعف زا یرایسب نیاربانب ،دراد
 (فلا .تفریذپ تروص یساسا هلحرم ود رد یسررب نیا .دیدرگ یسررب قیقحت هقباس و عوضوم فلتخم بناوج
 نییعت هلمج زا .دهد ششوپ ار هلاسم یاه تیدودحم و فادها هیلک هکیروط هب یضایر لدم ندومن ییاهن و قیقحت
 (ب و رظندروم رایعم ود نتفرگ رظنرد اب هجوم باوج داجیا رد ییارگمه دوجو یسررب و هرایعم ود فده عبات
 روظنم هب هریغ و یبصع یاه هکبش لدم ،کیتنژ متیروگلا ،عونمم یوجتسج شور دننام فلتخم یاه شرگن یسررب
 صاخ طیارش و اه تیدودحم هب هجوت اب یبصع هکبش لدم هک دیدرگ صخشم اتسار نیا رد .هیلوا باوج داجیا
 داجیا تهج یبصع هکبش لدم بیکرت زا یداهنشیپ متیروگلا اذل .دشاب یم اراد ار هجوم باوج داجیا تیلباق ،هلاسم

 دیدرگ صخشم راکشآ روطب یسررب نیا رد .دیآ یم تسدب ،هیلوا باوج درکلمع دوبهب روظنم هب SA و هیلوا باوج
 تساطخ و یعس دنیآرف کی هکلب. تسین صخشم کیتامتسیس دنیارف کی ،یبصع هکبش لدم کی تخاس دنیآرف هک
 یاه شیامزآ دادعت ماجنا یارب سرتسد رد نامز نازیم هب ،هدش هیهت لدم و هدش ماجنا راک تیفیک ،دنیآرف نیا رد و
 یسرتسد سناش دوش ماجنا رتلماک اه شیامزآ ردقچره .دراد یگتسب اه شیامزآ نیا ماجنا یارب ققحم هلصوح و رتشیب
 ماجنا ییاناوت هک دوب یمتسیس داجیا ،تفرگ رارق ورشیپ رد هک یمود هلاسم .تفای دهاوخ شیازفا رترب لدم هب
 رد ،هنیزه نآ عبطلب و نامز رد ییوج هفرص اب و ریگارف و عماج تروص هب ار لدم تخاس دنیارف هب طوبرم یاهشیامزآ
 زا یکی تهج نیمه هب .دیامن رت لهس ار اه شیامزآ نیا ماجنا دراذگ یم رایتخا رد هک یتاناکما اب و دهد رارق رایتخا
 هب کیدزن ای و هنیهب یاه باوج لوصح یارب لدم اب هطبار رد یراکتبا یاه متیروگلا یریگراکب و داجیا ،رگید لیاسم
 رارق یسررب دروم قیقحت نیا رد یهاگراک راک یدیلوت یاهمتسیس رد دیلوت یدنبنامز و یلاوت نییعت .دشاب یم هنیهب
 رظن رد یفداصت ریغتم تروص هب نیشام ره یور رب و یدنبنامز زا هلحرم ره رد دنیآرف ماجنا نامز رتماراپ .دریگ یم
 راک دیلوت متسیس .دزاس یم مهارف ار زورما تعنص یعقاو طیارش اب یراگزاس تیلباق رما نیا هک تسا هدش هتفرگ
 اب یفداصت نامز تدم یاراد راک کی هب صوصخم تایلمع ره .دوش یم هتفرگ رظن رد نیشام m و راک n اب یهاگراک
 ار لدم یراگزاس و قابطنا ،لدم تاضورفم رد تیعطق مدع نیا نتفرگ رظن رد ،دشاب یم صخشم سنایراو و نیگنایم
 :دشاب یم ریز حرش هب ییاه هنیزه یاراد راک ره .دیامن یم باجیا ،دیلوت طیحم یعقاو طیارش اب
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  ،شزادرپ ماجنا ماگنه رد نیشام یتایلمع هنیزه -7

  ،راک تفایرد رد ریخات ینامز دحاو ره یازا هب تازیهجت یراکیب هنیزه -6

 :دریگ یم رارق یریگ میمصت دروم رایعم 6 بلاق رد هنیهب یدنبنامز یسررب نیا رد -9
  ،نیشام ره یارب لیوحت نامز ساسا رب یریگ میمصت -9-7
 .رظن دروم یاه هنیزه شهاک ساسا رب یریگ میمصت -9-6

 یسررب نیا .تسا هدش لیلحت و نومزآ ،عوضوم تایبدا زا بختنم هلاسم یدادعت اب هدش هیارا یاه متیروگلا ییآراک
 و ییامن ،لامرن) یصاخ یرامآ عیزوت زا و دشاب یمن تیعطق یاراد داوم یور رب تایلمع ماجنا نامز هک یتلاح رد
 .تسا هتفرگ ماجنا ،دنک یم یوریپ (تخاونکی
 و دنداد ناشن فارگ تروص هب ار یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم هک دندوب یناسک نیلوا 5237 لاس رد نمساس و یور
 نیا اب .دربراکب هلاسم نیا لح یارب ار لصتم فارگ یانبمرب یشرامش شور هک دوب یسک نیلوا 6237 لاس رد سالاب
 رد نوسپمات و 2رلفیگ .دوب  هدش ماجنا یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم هنیمز رد ییاهراک زین نیا زا شیپ دوجو
 راک یدنبنامز هلاسم هب ار یراک نایرج متیروگلا 2237لاس رد نوسکج ،دندرک داهنشیپ عیزوت هدعاق کی 1237لاس
 شزادرپ یلاوت نداد ناشن یارب یلوب ربج شور کی زا 2337 لاس رد 1نمدیرف و 2زرکآ و داد میمعت یهاگراک
 5237 لاس رد نوسناج طسوت راب نیتسخن یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم یوررب نودم راک لاح نیا اب .دندرک هدافتسا
 کی یارب یا هنیهب متیروگلا یو .تسا هدوب یدنبنامز یروئت ناراذگ هیاپ زا یکی یو هک تسنیا رب داقتعا و هتفرگ ماجنا
 تسا هدرک هیارا نیشام ود اب نایرج هاگراک هلاسم
 (8237) 6رترپ و 6637 لاس رد 7کرالک ،3737 لاس رد تناگ طسوت هدش هیارا تناگ رادومن هکنیا دوجو اب
 یور طسوت هک لصفنم فارگ لدم زا هدافتسا هک داد ناشن 2337 لاس رد چیوزالب ،دوب هلاسم لح شور نیرتفورعم
 ار لدم نیا 1337 لاس رد 9زرجار و تیاو .تسا رت بسانم روظنم نیا یارب ،دیدرگ حرطم5237لاس رد ،نمساس و
 یارب دندوب لح لباق یا هلمجدنچ نامز رد هک دمآراک شور نیدنچ .دندرک نایب ار نآ یاه تیدودحم و هداد هعسوت

 راک ره نآ رد هک n×2 ،2337 لاس رد ،زرکآ طسوت هک m×2یاه هزادنا اب یهاگراک راک یدنبنامز لیاسم لح
 دحاو شزادرپ نامز اه تایلمع مامت نآ رد هک n×2و 2237لاس رد نوسکج طسوت درادن تایلمع ود زا رتشیب
  تسا هدش داهنشیپ ،دنراد

 رد شناراکمه و یوناک هک تسا (A/B/C/D) دامن راهچ زا هدافتسا ،یدنبنامز لیاسم یدنب هتسد شور نیرتفورعم
 هک تسا یدرکلمع رایعم D و هاگراک رد نایرج یوگلا C ،اه نیشام دادعت B ،اهراک دادعت A .دندرک هیارا 1237 لاس
 لماش ) هیاپریغ لیاسم یلو دوب بسانم هیاپ لیاسم دروم رد شور نیا .دوش یم یبایزرا نآ طسوت یدنبنامز
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 حرطم 3137 لاس رد ماهارگ هک دنا هتشاد (A/B/Y) یدامن هس یدنب هتسد هب زاین (نآ لاثما و هتسباو یاهراک ،یتسدشیپ
 یدنبنامز رایعم Y و اهراک دروم رد دوجوم یاه تیدودحم B ،اه نیشام دادعت و نایرج یوگلا هدنهد ناشن A .درک
  .تسا
 ههد نیا لالخ رد .دوب 1237 ههد تیریدم ملع و تایلمع رد قیقحت هنیمز رد اه هرود نیرتمهم زا یکی یلک روط  هب
 ار کیسالک یدنبنامز یروئت شرتسگ هیاپ هک دندش لح یدمآراک یراکتبا یاه شور طسوت لیاسم زا یرایسب
 فوطعم شرامش یاه متیروگلا طسوت قیقد یاه باوج نتفای هب تاهجوت 1237 ههد لوط رد .دنداد یم لیکشت
 یلو ،(2137لاس رد ناک یونیر تاقیقحت) دنتشاد یدایز شزرا کیروئت رظن زا اه شور نیا هکنیا دوجو اب .دیدرگ
 هب یبایتسد هب رداق اه شور نیا بلغا .دوب هدننک سویام یشرامش یاه شور زا یرایسب رد هدمآ تسدب جیاتن

 طقف اه شور نیا اتیاهن .دنتشادن ینادنچ شزرا لمع رد هجیتن رد و هدوبن لیاسم زا یرایسب یارب هجوم یاه باوج
 و باعشنا شور ،یشرامش یاه شور نیا نیرتمهم .دنا هدش هتفرگراکب لیاسم رد نییاپ دح ندروآ تسدب یارب
 یاضف تخرد کی طسوت شور نیا رد .تفرگ رارق یسررب دروم 9337 لاس رد رلوال هلیسو هب هک تسا دیدحت

 شخب ،دعاوق یرسکی زا هدافتسا اب شور نیا رد .دنک یم وجتسج و هداد ناشن ار هجوم یاه یدنبنامز مامت باوج
 زا رتمک nهزادنا اب لیاسم یارب دیدحت و باعشنا شور ندوب بسانم مغر یلع .دوش یم فذح تخرد زا یا هدمع
 رایسب نآ درکلمع ،نیا زا هتشذگ .تسا گرزب هزادنا اب یلیاسم رد نآ یریگراکب زا عنام یتابساحم تالکشم ،126
 یریگراکب و دیدحت و باعشنا یاه شور دوبهب رب یلعف تاقیقحت .تسا نییاپ دح هیلوا ریداقم و لاثم عون هب هتسباو
  دنا هدش زکرمتم شور نیا هیلوا لحارم رد یسررب دروم یاه هرگ دادعت شهاک یارب یرت بسانم فذح دعاوق
 یددعتم تاقیقحت .تفرگ رارق هجوت دروم زین یدنبنامز لیاسم یگدیچیپ یسررب 1837 ههد طساوا ات 1137 ههد رد
 یاه لاثم اهنت هک دنداد ناشن 6837 لاس رد رلوال طسوت هدش ماجنا یسررب ات 7137 لاس رد 7کوک یسررب نامز زا
 لبق هرود زا 2337 لاس رد 6رکراپ .دنتسه لح لباق یا هلمج دنچ نامز رد یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم زا یدودحم
 زا یرایسب هک داد ناشن هرود نیا زا سپ هدش ماجنا تاقیقحت .تسا هدرک دای یگدیچیپ زا شیپ هرود ناونع هب 1137 زا
 لاس رد نوسناج و 9یرگ .دنتسه NP-Hard لداسم وزج میمعت تروص رد دندش لح1237 ههد رد هک ییاه لاثم
 یاه شور ،یشرامش یاه شوررد دوجوم یاه تیدودحم تلع هب .دندرک یروآدرگ ار NP-Hard هلاسم 169 ،3137
 زا کی ره هب اه شور نیا .دندوب تیولوا عیزوت عباوت ،یبیرقت یاه متیروگلا نیلوا .دندش اهنآ نیزگیاج یبیرقت
 باختنا ار تیولوا نیرتشیب اب تایلمع سپس و هداد صیصخت تیولوا کی ،یدنبنامز یارب سرتسد رد تایلمع
 رشیف طسوت هنیمز نیا رد هدش ماجنا تاقیقحت .دنراد زاین یمک تابساحم هب و هدوب هداس رایسب اهنآ یریگراکب .دننک یم
 نیرتهب هک تسا هداد ناشن 5837 لاس رد 6سنرال و 1137 لاس رد7ردنکسیا و 5رکلاونپ ،9237 لاس رد نوسپمات و
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 زا دیدج شور ود رد .دنتسه تیولوا عیزوت هدعاق دنچ یفداصت ای یطخ بیکرت لماش هک دنتسه ییاهنآ اه شور
 طسوت هک کیتنژ یعضوم یوجتسج زین و تفرگ ماجنا 5تسنج و 9توبارگ طسوت 5337 لاس رد هک یزاف قطنم
 دش هدافتساروظنم نیا یارب ،تفریذپ  تروص 2337 لاس رد 2چپ و 2فرودنرود
 یاه شور داجیا رب دیکات زا ندرک رظنفرص هب رجنم هلاسم نیا یگدیچیپ لماک تخانش 1837 ههد رخاوا رد
 تلع هب دوجو نیا اب .دیدرگ فوطعم یبیرقت یاه شور طسوت نآ لح هب تاهجوت لاح نیع رد .دش یزاس هنیهب

 نیا رد قیقحت .دمآ دوجو  هب رت بسانم یاه شور هب یرتشیب یاه شیارگ ،تیولوا عیزوت دعاوق رد دوجوم یاه فعض
 یاه شور داجیا یاه یگژیو رب هک دش ماجنا 8337 لاس رد 1ناک یونیر و رشیف طسوت راب نیلوا یارب هنیمز
 لاس رد تیاو و 8رمادور طسوت هدش ماجنا یسررب .دندرک دیکات یریگراکب و لیلحت و هیزجت ،یحارط کیتسیرویه
 هرود رد نآ زا سپ .تسا رتشیب یزاس هنیهب یاه شور زا اه شور نیا ییاناوت و یریذپ فاطعنا هک داد ناشن 8837
 یرایسب یاه متیروگلا و دمآ دوجوب هنیمز نیا رد تاقیقحت رد یریگمشچ تفرشیپ 7337 ات 8837 لاس زا یهاتوک
 یاه هدیدپ زا هک ار کیتسرویه یاه یژتارتسا یریگراکب ترورض 3837 لاس رد 17گربنیرگ و 3روالگ .دندش داجیا

 .دنداد ناشن یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم لیبق را لکشم لیاسم لح یارب ،دنریگ یم ماهلا هربخ هلاسم لح و یعیبط
 یاه شور یخرب ،تفریذپ یم تروص یبیرقت یاه شور هنیمز رد رتشیب تاقیقحت اه لاس نیا لالخ رد هکنیا دوجو اب
 رد نوسنیپ و ریلراک لاثم ناونع هب .دندمآ دوجوب دیدج یاه کیتسرویه زا هدمآ تسدب لوصا لامعا اب زین یزاس هنیهب

 (9237 لاس ،نوسپمات و رشیف) FT10 هنومن هلاسم هنیهب باوج دیدحت و باعشنا شور کی زا هدافتسا اب 3837 لاس
 باعشنا رگید یاه شور اب زین هلاسم نیا زا رتگرزب هلاسم یتح .دندروآ تسدب ،دوب هدنام باوج نودب لاس 26 هک ار
 هک دوب تیولوا عیزوت دعاوق ،تایلمع 117 زا شیب اب لیاسم لح شور اهنت 8837 لاس زا شیپ .دندش لح دیدحت و
 (2116 ،نامره)دیدرگ حرط 5837 لاس رد سنرال طسوت
 لیاسم یارب 1337 لاس رد ناراکمه و 7وژ ،8837 لاس رد .]7[ یجوفکات و وف طسوت یبصع یاه هکبش زا هدافتسا

NP-Hard لیاسم لح 6هداس 7337 لاس رد و سکاف 1837 لاس رد .درک یم داجیا باوج تعرس هب 16×16 هزادنا اب 
 رد هک دیدج یاه متیروگلا زا ییاه لاثم .دندرک یسررب ار تیدودحم نتخاس هدروآرب یاه شور زا هدافتسا اب یتعنص
 3837 لاس رد 9نیترام طسوت هک گرزب ماگ یزاس هنیهب :لماش دندش داجیا 1337 لیاوا و 1837 رخاوا ینامز هلصاف
 تایلمع یزاس هیبش ،دش حرطم 3837 لاس رد 5درالیت و روالگ طسوت 1337 لاس رد عونمم یوجتسج ،دیدرگ هیارا
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 تحت 7337 لاس رد 1زترآ ،8837 لاس رد 2نووهرال نو ،8837 لاس رد ناراکمه و 2وئاستام طسوت هک یترارح
 لاس رد 77ادامای و 17وناکان ،7337 لاس رد 3سکیوفاب و 8روانکلاف طسوت هک کیتنژ یاه متیروگلا ،تفرگ رارق یسررب

 دروم 7337 لاس رد ناراکمه و زترآ و 3837 لاس رد 67وتاکسوم طسوت کیتنژ یعضوم یوجتسج شور ،7337
 زا هک ،8837 لاس رد وئاستام ،8837 لاس رد نووهرال نو طسوت هدش ماجنا یاه یسررب .دنشاب یم ،تفرگ رارق یسررب
 لح یگیاسمه یاهراتخاس ساسا ،دندوب هتفرگ تاشن 8837 لاس رد 97یکسوبارگ و 3237 لاس رد سالاب تاقیقحت
 ینارحب تایلمع تشگیاج یانبم دوخ هک یعضوم یوجتسج یاه شور زا هک داهن انب ار یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم
 (1116 ،سیناگود) دندرک یم هدافتسا ،دندوب
 FT10 هلاسم لح یارب یراکتبا شور نیلوا و تشاد یبیرقت یاه شور رب یمهم رایسب ریثات هک هاگولگ لاقتنا شور
 ریز ییاسانش لماش شور نیا رد باوج داجیا لحارم .دیدرگ یسررب و حرط ناراکمه و زمادآ طسوت 8837 لاس رد
 حرطم 1337 لاس رد 7لوکریمد طسوت هک  تسا یدنبنامز ددجم یزاس هنیهب و هلاسم ریز لح ،هاگولگ باختنا ،هلاسم
 1337 لاس رد لوکریمد و 2337 لاس رد 9یوزوا و 6والکستلوه طسوت شور نیا یتابساحم لیلحت و هیزجت .دیدرگ
 ،2337 لاس رد 2هتروبال و 5وئساک دننام یناققحم طسوت رگید یاه یسررب زا یرایسب رد شور نیا .تسا هدش ماجنا
 الاب دودح دوبهب یارب ،8337 لاس رد 1سولوپوکازاو و سالاب ،2337 لاس رد 2زنسئاو ،2337 لاس رد وناکان و ادامای
  .دش هتفرگراکب لکشم هلاسم نیدنچ نییاپ و
 و دعاوق زا یرایسب هک دندوب یرارکت یبیرقت یاه شور زا ییاه لاثم تیدودحم ندرک هدروآرب یاه شور
 یاضف شهاک اه شور نیا فده .دندرب یم راکب ار دیدحت و باعشنا یاه متیروگلا رد هدش  هتفرگراکب یاه یژتارتسا

 تسدب یاه باوج .دننک یم دودحم ار اه تایلمع باختنا بیترت هک تساه تیدودحم یرس کی زا هدافتسا اب وجتسج
 و 3نتجیان و 2337 لاس رد 8فالزتت و چپ ،2337 لاس رد هتروبال و وئساک .دندوب فیعض الومعم اه شور نیا زا هدمآ
 .دنداد ماجنا هنیمز نیا رد ییاه یسررب هک دندوب یناققحم هلمج زا 8337 لاس رد 17پیپل
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 اب ار اهنآ و هدرک دیلوت یددعتم نیزاغآ یاه باوج هک تسا یرارکت یاه شور رگید زا هلاسم یاضف یاه شور
 یسررب دروم هلاسم رد 77یراکتبا یاضف یانبم رب وجتسج لماش اه شور نیا .دنهد یم دوبهب یعضوم یوجتسج
 7هدنسر طسوت 1337 لاس رد هک تسا 67صیرح یفداصت یقفاوت یوجتسج شور و 2337 لاس رد روتسا طسوت
 باوج هنیزه نیب توافت رگا هک دنتسه 6یا هناتسآ یاه متیروگلا ،یرارکت شور نیرت جیار .تفرگ رارق یسررب دروم
 لماش اه متیروگلا زا هورگ نیا .دننک یم باختنا ار دیدج بیترت ،دشاب هناتسآ دح کی ریز نآ هیاسمه کی و یلعف
 شور نیرتمهم یترارح تایلمع یزاس هیبش .دشاب یم 5هناتسآ شریذپ و یترارح تایلمع یزاس هیبش ،9یرارکت دوبهب
 نیا اب .تسا هدش هتفرگراکب یهاگراک راک یدنبنامز لیاسم لح یارب یا هدرتسگ روط هب و هدوب هتسد نیا رد دوجوم

 و اه باوج دوبهب یارب لیلد نیمه هب .دشاب یمن دایز تعرس اب بوخ یاه باوج ندروآ تسدب هب رداق شور نیا لاح
 نیا بیکرت 2337 لاس رد .دننک یم بیکرت رگید یاه شور اب ار شور نیا الومعم هبساحم یارب مزال نامز شهاک
 لاس رد .تفرک رارق یسررب دروم وناکان و ادامای طسوت ،2لاعف یدنبنامز دیلوت و 2ینارحب یاه یگیاسمه اب شور
 هدمآ تسدب یاه باوج تیفیک رظن زا ار شور نیا ،کیتنژ یاه متیروگلا اب شور نیا بیکرت اب 1وکنولوک زین 8337
 تسا  هتخاس دمآراک رایسب
 هب ار کیتنژ یعضوم یوجتسج شور ،7337 لاس رد 3ردلآ و 3837 لاس رد وتاکسوتوم ،1837 لاس رد 8تتسنفرگ
 ییارگمه مدع هلمج زا کیتنژ یاه متیروگلا طسوت یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم لح رد صیاقن یخرب دوجو لیلد
 رد 77دلیفتم .دوش یم هدیمان زین 71کیتنژ یعضوم یوجتسج شور هک .دنداد رارق یسررب دروم ،هنیهب باوج کی هب اهنآ
 3837 لاس رد .]5[دندرک فرطرب ار یلبق کیتنژ یاه متیروگلا رد دوجوم تالکشم وناکان و ادامای و 2337 لاس
 زا ار وجتسج هک تسا یرارکت یبیرقت شور کی هک دیدرگ داهنشیپ روالگ طسوت عونمم یوجتسج شور
 76یکیوان طسوت هدش هیارا شور .دزاس یم فرحنم ،دنوش یم یرارکت یاه باوج هب ندیسر هب رجنم هک ییاه باوج
 بسانم یاه باوج تعرس هب هک تسا عونمم یوجتسج یاه شور نیرتدنمتردق زا یکی 2337 لاس رد 79یکینتمسا
 ریگارف یسررب مغریلع یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم لح رد هدمآ تسدب تیقفوم نازیم دنچره .دنک یم دیلوت
 یارب یخساپ هب یبایتسد ،تسا هدوب دودحم نونک ات هلاسم نیا یگدیچیپ هب لماک فارشا ،یژولونکت تفرشیپ ،ناققحم

  دسر یمن رظن  هب سرتسد زا رود نادنچ هلاسم نیا لح
                                                           
1 Heuristic space based search 
2 Greedy random adaptive search procedure 
3 Resende 
4 Threshold Algorithms 
5 Iterative Improvement 
6 Treshold Acceptance 
7 Critical Neighbourhoods 
8 Active schedule generation 
9 Kolonko 
10 Grefenstette 
11 Ulder 
12 Genetic Local Search (GLS) 
13 Mattfeld 
14 Nowicki  
15 Smutnicki 
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 لاس رد 9نارب و 6گناو طسوت راب نیلوا 7یبصع یاه هکبش دربراک قیرط زا یهاگراک راک دیلوت یدنبنامز هلاسم لح
 یارب ار شور نیا دربراک 7116 لاس رد نارب و گناو و 8337 لاس رد 2ناریم و 5نیج و دیدرگ حرطم 2337
 2دلیفپوه یاه هکبش 8337 یلا 7337 یاه لاس رد اتسار نیا رد .دندیشخب دوبهب هنیهب هب کیدزن باوج ندروآ    تسدب
 یاه شور .تفرگ رارق یجوفکات و 3کاتاس ،8زملیو ،ووف ،1ناگراگنیراواب ،ووز ،لاه نو هلمج زا یناققحم هجوت دروم
 نیویک .تفرگ رارق یسررب دروم 9337 لاس رد 76هباناتاو و 7337 لاس رد 77یلگاد طسوت زین 71اطخ سوکعم راشتنا
 یبایزرا هب طوبرم تاقیقحت هلاقم نیا رد دنتخادرپ یهاگراک هلئسم کی رد اه تیولوا یبایزرا هب 2122 79ینییوس و
 لدم کی رد بختنم نوناق تشه درکلمع شیامزآ اب یشنکاو ًاالماک یهاگراک دیبوت هلئسم کی رد تیولوا نیناوق

 UMR .(UMR) یپ یس یس یم هناخدور یلخاد یربوان لقن و لمح متسیس :تسا هتفای شرتسگ یزاس هیبش
 ،یلصف یاهریغتم و یلاوت هب هتسباو یفداصت راک شزادرپ نامز دننام یعقاو یایند یاه یگدیچیپ زا یرایسب

 دناوت یم هک دراد ار یلصف هب زیامتم توافتم یفداصت یاهدورو اب نگمهان لغاشم و نزاخ نودب و ینزاخ یاهرورس
 اما طبترم رایعم ود زا هدافتسا اب هدش ینیب شیپ تامدخ فیعض حطس هب خساپ رد .دوش متسیس زا هدافتسا زا عنام
 تاعالطا هک ینیناوق هک دهد یم ناشن جیاتن ،هدش شزادرپ یاه تیلاعف لک رادقم و نایرج نامز نیگنایم ،توافتم
 . دنتسه هارمه یرتهب درکلمع شیازفا اب ًاالومعم ،دنهد یم یاج دوخ رد ار یرتشیب یمتسیس
 ررقم دعوم یاه تیدودحم اب راظتنا نودب یهاگراک دیلوت یدنبنامز یزیر همانرب هلئسم لح 2122 دماح یدنق رمس
 نیب راظتنا نامز چیه هک تسا هدش هتخادرپ یفاضا طرش اب یهاگراک دیلوت یزیر همانرب هلئسم هب هلاقم نیا رد
 نیا فده .دنوش شزادرپ هطوبرم ررقم خیرات طسوت لماک روط هب دیاب اهتیلاعف ،نیا رب هوالع .تسین زاجم تایلمع
 هلئسم کی هب هدش رکذ لکشم هلاقم نیا رد .تسا NP-Hard تدش هب لکشم .مینک داجیا ار تردق لقادح هک تسا
 یارب یداهنشیپ یضایر یاهلدم .دنک یم داهنشیپ ود ره یارب ار یضایر یاه لدم و هدش لیدبت رگید یزیر همانرب
 متیروگلا کی .دهد یم ناشن یلصا لکشم یارب هدش هیهت یاهلدم اب هسیاقم رد ار یرتهب درکلمع هدش لیدبت هلئسم
 جیاتن زا هک یدهاوش .تسا هدش لیدبت یلصا و یلصا تالکشم زا رتگرزب یاه هنومن اب هلباقم یارب یکیتنژ
 .دراد هتفای رییغت لکشم زا هدافتسا رد یرتهب درکلمع یداهنشیپ GA هک دنک یم دییأت هدش یروآ عمج یتابساحم
 یلامتحا طیارش رد یهاگراک راک یدنبنامز

                                                           
1 Neural Networks 
2 Wang 
3 Brown 
4 Jain 
5 Meeran 
6  Hopefeild Network 
7 Bvaringaran 
8 Wiliams 
9 Satake 
10 Via Spread Error 
11 Dagli 
12 Watanabe 
13 Keivin & sweeny 
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 دروم اتسیا و یلامتحا تلاح رد اهنت قیقحت نیا رد یهاگراک راک دیلوت یاه متسیس یدنبنامز عوضوم تایبدا رورم
 راک دیلوت یاه متسیس یدنبنامز صوصخ رد یرایسب بتک و بلاطم هتشذگ ههد هس یط رد .دریگ یم رارق یسررب
 .دنا هتخادرپ یدیلوت یاهرتماراپ ندوب یلامتحا هلوقم هب اهنآ زا یمک رایسب دادعت اهنت اما ،دنا هدیسر پاچ هب یهاگراک
 :دوش حرطم ریز تلاح دنچ ای کی بلاق رد دناوت یم یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم یارب یلامتحا طیارش
 رخات /مدقت و یزاینشیپ یاه تیدودحم ندوب یلامتحا،  

 اهراک ماجنا نامز یاهریغتم ندوب یفداصت،  

 یلاوت و عبانم یاه تیدودحم ندوب یلامتحا،  
 یقیقحت 6116 لاس رد .درک هراشا 6ردکینوگ و 7گربزنیگ راک هب ناوت یم هطبار نیا رد هتفرگ ماجنا یاهراک دودحم زا 
 ،تخاونکی و ییامن ،لامرن عیزوت هس بلاق رد یلامتحا شزادرپ نامز نتفرگرظنرد اب یهاگراک راک دیلوت هلاسم رب

 یازا هب هک همیرج هنیزه (7 .تسا  هدوب رظندم هنیزه هتسد هس نیشام m هب راک n صیصخت هلاسم رد .تفرگ  تروص
 رد هک یرادرابنا هنیزه (9 و ینامز دحاو ره یازا هب ریخات هنیزه (6 .دوش یم تخادرپ اجکی تروص هب راک ره ریخات

 نیرتدوز نییعت هلاسم .دوش یم تخادرپ درکدوز دحاو ره یازا هب هک لیوحت دعوم زا رتدوز لیوحت ای درکدوز تلاح
 لیوحت دعوم زا ریخات هنیزه و یدوجوم یرادهگن هنیزه طسوتم ندرک لقادح روظنم هب راک ماجنا عورش نامز
 ساسا رب باختنا کی نامز زا هظحل ره رد (7 :تسا  هدش  هتفرگ رظن رد یساسا موهفم 9 هدش هیارا لدم رد .دشاب یم
 کی (6 .دریذپ یم  تروص ،هنیزه فادها اب یراکتبا شور ساسا رب نیشام کی هب صیصخت رد راک ود نیب هسیاقم
 (9 .تسا هدیدرگ هیارا ،حرطم یریگ میمصت نوناق اب نآ بیکرت و یهاگراک دیلوت هلاسم زا هدش  یزاس هیبش لدم
 رد یددع لاثم .دشاب یم راک عورش نامز نیرتدوز یریگ میمصت ریغتم و هتفرگ  ماجنا یزاس هیبش ساسا رب یزاس هنیهب

 هدیدرگ ربتعم ،یزاس هیبش رارکت قیرط زا هنیهب لدم و تسا هدرک نشور ار یریگ میمصت نوناق ،هدش ماجنا یزاس هیبش
 .تسا 
 لح یارب یراکتبا متیروگلا نیدنچ اب هارمه ار (CSANN) 9اه تیدودحم ندومن هدروآ رب یبصع هکبش گناو و گنای
 و اه نزو میظنت تیلباق ،هدش داهنشیپ یبصع هکبش رد .دنداد رارق یسررب دروم ،یهاگراک یدنبنامز یمومع هلاسم
 یاه متیروگلا بیکرت .دشاب یم ریذپ ناکما عبانم و یلاوت یاه تیدودحم یانبم رب شزادرپ نامز لوط رد اه سایاب
 .دیامن یم داجیا ار یبصع هکبش لدم زا لصاح هجوم باوج درکلمع و تیفیک دوبهب ناکما یبصع هکبش اب یراکتبا
 هکبش هک دیدرگ صخشم یزاس هیبش جیاتن قیرط زا و تفرگ ماجنا هلاسم راهچ یانبم رب یزاس هیبش قیقحت نیا رد
 ،هلاقم نیا رد یساسا هتکن .دنتسه اراک لح تعرس و اه باوج هب هجوت اب یبیکرت یاه شرگن و یداهنشیپ یبصع
 هراومه هک تسا هدیدرگ ناونع یراکتبا یاه متیروگلا اب یبصع هکبش لدم بیکرت قیرط زا ییاهن باوج تیفیک دوبهب
 .دوش یم (هنیهب هب کیدزن /هنیهب یاه باوج) بسانم یدنبنامز داجیا هب رجنم

                                                           
1 Ginzburg  
2 Gonik 
3 Constraint satisfaction adaptive neural network 
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 7چیوزالب) تسا هدیدرگ هیارا یتنس یهاگراک راک دیلوت هلاسم لح یارب یرایسب یاه متیروگلا لبق یاه ههد لوط رد
 اب maxCJلیاسم رب نارود نیا رد حرطم یاه متیروگلا زکرمت .(2337 لاس رد 9ودنیپ ،2337 لاس رد 6رکورب ،2337
 رتمک لیاسم هنوگنیا یارب یفداصت شزادرپ یاه نامز دوجو هکیلاحرد .تسا هدوب اهراک یارب یعطق یاه تیدودحم
 ناونع اتردن ،دنتسه یلامتحا رخات و مدقت یاهتیدودحم یاراد لیاسم هکینامز نینچمه .تسا هتفرگرارق یسررب دروم
 ار یهاگراک راک دیلوت هلاسم لح ققحم نیا .دومن هراشا 5ردینچس تاعلاطم هب ناوت یم صوصخ نیا رد .تسا هدیدرگ
 لاقتنا یراکتبا متیروگلا و 2ترگ هکبش زا هدافتسا اب دندوب تیعطق مدع یاراد یزاینشیپ یاه تیدودحم هک یتلاح رد
 یراکتبا یاه شور ،هنیهب هب کیدزن /هنیهب لح داجیا یارب هدش هتفرگراکب مود شور .داد رارق یسررب دروم هاگولگ
 جیاتن هسیاقم قیرط زا یراکتبا متیروگلا ود نیا درکلمع تیاهن رد و .دوب 2نوسپمات-رلفیج عون زا تیولوا نیناوق
 .تفرگ رارق یسررب دروم یتابساحم
 نیا یروآون تفرگ رارق یسررب دروم ریخات یاه هنیزه نتفرگرظن رد اب اهراک یارب لیوحت یاه نامز نییعت نینچمه
 هاگراک فک رد اهراک یدنب تیولوا یارب هک یلخاد لیوحت دعوم نییعت رد یراکراب نتفرگ رظن رد ساسا رب قیقحت
 ،دراد نایرج نامز لامتحا یلاگچ عباوت نییعت هب زاین هک یجراخ لیوحت یاهدعوم نییعت یارب زین و دور یمراکب

 نییعت رد یراکراب نتفرگرظنرد هک تسا هدش  هداد  ناشن ،یزاس هیبش زا لصاح جیاتن ساسا رب .تسا هتفریذپ تروص
 هتفرگ رظن رد یراک مجح لیوحت یاه نامز نییعت رد هک دنک یم داجیا ینامز هب تبسن ار یرتمک هنیزه ،لیوحت دعوم
 .دوش یمن
 زاین هب هجوت اب اریخا هک تسا یا هلوقم ،راک شزادرپ نامز ندوب یلامتحا یور رب زکرمت اب یدنبنامز لیاسم قیقحت

 رب هک دیدرگ حرطم یلیاسم ریخا یاه لاس رد ورنیا زا .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ،ریذپ فاطعنا یدیلوت یاه متسیس
 هب اهراک عورش نامز نیرتدوز .تسا هتفریذپ تروص یزاس لدم فلتخم یاه فده اب یلامتحا دنیارف یاه نامز ساسا
 رارق یسررب دروم فلتخم فده عباوت اب نانیمطا حوطس و لیوحت دعوم ندرک هدروآرب و یریگ میمصت ریغتم ناونع
 هب ار یتاطابترا و .دومن  حرطم رگشزادرپ دنچ /کت یاهدنیارف یارب ار ایوپ یزیر همانرب لدم 7یبرغملا .تسا هتفرگ
  .داد داهنشیپ یتابساحم مجح شهاک روظنم

 هعسوت ،هلاقم نیا رد .تسا هتخادرپ یلامتحا تلاح رد ایوپ یهاگراک دیلوت یدنبنامز هلئسم هب 3716 اکنال و ناهوم
 یزیر همانرب موهفم دروم رد همانرب نیا .تسا هدش هصالخ هدرتسگ روط هب ایوپ یهاگراک دیلوت یزیر همانرب هلئسم
 متسیس و ایوپ یزیر همانرب یاه شور ،ایوپ یزیر همانرب یژتارتسا ،یبایزرا صخاش ،ایوپ یاهدادیور ،ایوپ دیلوت
 یاه شور و قیقد یاه شور :دنوش یم میسقت هتسد ود هب یزیر همانرب یاه شور .دنک یم ثحب یزیر همانرب

                                                           
1 Blazewicz 
2 Brucker 
3 Pinedo 
4 Schneider 
5 Gert 
6 Giffler- Thompson 
7 El-Maghrebi 
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 تهج و رتشیب تاقیقحت هب زاین هک یتالکشم هب ،ماجنارس .دوش یم لیلحت و هیزجت شور ره تایصوصخ .یبیرقت
 نیا لح یارب یبصع هکبش شور هک دش لصاح هجیتن تیاهن رد.دش هراشا ،دشاب هتشاد نکمم یشهوژپ یاه یریگ
 .دراد یرتهب درکلمع هلئسم

 یلامتحا طیارش رد یداهنشیپ یضایر لدم
 هیارا اتسیا و یلامتحا طیحم کی رد یهاگراک راک دیلوت یاه متسیس یدنبنامز یارب یلدم قیقحت زا شخب نیا رد
 یارب صلاخ و طلتخم حیحص یزیر همانرب یاه لدم ،یبصع هکبش قیرط زا یدنبنامز لیاسم لح روظنم هب .دوش یم
 لیدبت یارب هلاقم نیا رد .[69و2 ،1 ،17 ،79] تسا هدش هتفرگ راکب یهاگراک راک دیلوت یدنبنامز لیاسم نداد  ناشن
 مدع یاه تیدودحم ،لیوحت دعوم تیدودحم ،شزادرپ عورش دعوم ،عبانم یاه تیدودحم ،یلاوت یاه تیدودحم
 لدم ،حیحص یطخ تالداعمان هب ،تایلمع شزادرپ نامز یارب یدصرد α نانیمطا هلصاف و اه شزادرپ ینامز لخادت
 هب ار یهاگراک راک یدنبنامز لیاسم لیدبت تیلباق یتحار هب لدم نیا .تسا هدش هتفرگ راکب صلاخ حیحص یضایر
  .دشاب یم اراد یبصع هکبش حرط
 لدم تاضورفم

  :زا دنترابع لدم نیا یارب هدش هتفرگ رظنرد تایضرف
 .دنتفایب قافتا دنناوت یم هک دنراد دوجو (ویرانس) نکمم یلوصحم تابیکرت زا یبسانم دادعت •
 .دوش یم یفرعم تاعطق عاونا زا درف هب رصحنم هعومجم کی هلیسوب لوصحم بیکرت ره •
 .دیامن یم یوریپ یصاخ یلامتحا عیزوت زا نیشام عون ره یور تاعطق یمامت تایلمع نامز •

 .ددرگ یم نییعت یفداصت تروص هب و تسا مولعم هرود ره رد (اه تایلمع بیکرت) تاعطق عاونا •

 .تسا مولعم و تباث نامز لوط رد نیشام عون ره تیفرظ و تیلباق •

 .تسا مولعم هعطق عون ره ریخات هنیزه •

 .تسا مولعم هعطق عون ره لیوحت نامز •

 .تسا صخشم نیشام عون ره یتایلمع هنیزه •

 .تسا صخشم تعاس ره رد نیشام ره یارب هتفر تسد زا تصرف هنیزه •

 .تسا تباث و صخشم نامز لوط رد و اه هرود یمامت یط اه نیشام و اه تایلمع ،تاعطق دادعت •

 .دنامب یقاب تباث نامز لوط رد و هدوب صخشم دیاب اه نیشام دادعت رد تیدودحم •

 نیشام کی طسوت دناوت یم اهنت زین تایلمع ره و دهد ماجنا ار تایلمع عون کی اهنت دناوت یم نیشام عون ره •
 .دوش ماجنا

 .تسا هدشن هتفرگ رظن رد ییاپرب یاه نامز •

 .تسین زاجم یتشگرب و هداتفاریخات هب تاشرافس •
 .تشاد میهاوخن اه نیشام یارب تسکش نامز •
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 .دشاب یم %117 اه نیشام نامدنار •
 (.تسا رفص اه نیشام بصن نامز) دنشاب یم سرتسد رد هدافتسا یارب اه هرود یادتبا رد اه نیشام یمامت •
 .دوش یمن هتفرگ رظن رد لوپ ینامز شزرا •

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد فلتخم یاه تایلمع ماجنا رد اه نیشام یریذپ فاطعنا •
 :دنوش یم فیرعت ریز حرش هب هلاسم میمصت یاهریغتم و اهرتماراپ ،اهدامن قوف تایضرف ساسا رب
 فیراعت و اهدامن

},...,1{ mM  .دشاب یم اه نیشام دادعت m هک اه نیشام هعومجم :=

},...,1{ pP  .دشاب یم تاعطق دادعت p هک تاعطق هعومجم  : =
j: هعطق زایندروم تایلمع دامنp ( )pOj ,...,2,1= 
 اهرتماراپ

jpmEt : تایلمع شزادرپ یارب مزال نامز نیگنایم j هعطق p نیشام یورب m.  

jpmVt : تایلمع شزادرپ یارب مزال نامز رایعم فارحنا j هعطق p نیشام یورب m .  

  .دشاب شزادرپ لباق m نیشام یورب p هعطق j تایلمع رگا 7

jpma:  . تروصنیا ریغ رد 
 

pD : هعطق لیوحت نامز p . 

mC : نیشام یتایلمع هنیزه m ینامز دحاو ره یارب. 

mI : نیشام یراکیب هنیزه m ینامز دحاو ره یارب. 

jpmO : تایلمع هدنهد  ناشن j هعطق زا ما p نیشام یور m دشاب یم. 
 
 میمصت یاهریغتم
 .دبای  صیصخت S (تبون) یلاوت رد و mنیشام هب pهعطق jتایلمع رگا 7 

jpmsX: . تروصنیا ریغ رد  

jpmsY : تایلمع شزادرپ عورش نامز j هعطق p نیشام یورب m یلاوت رد s . 

jpmt : تایلمع شزادرپ یارب مزال هنیهب نامز j هعطق p نیشام یورب m نانیمطا هلصاف هب هجوت اب α یدصرد. 

 یضایر لدم
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 نازیم عومجم هک دشاب یم یطخریغ حیحص ددع هلداعم کی (7-5) هطبار فده عبات دوش یم هدهاشم هک هنوگ نامه
 ار اه نیشام هتفر تسد زا تصرف هنیزه و یتایلمع یاه هنیزه ،هدش یزیر همانرب رادقم زا یعقاو شزادرپ نامز فارحنا
 رادقم زا یعقاو شزادرپ نامز فارحنا نازیم عومجم ،لوا ترابع .دزاس یم لقادح یزیر همانرب قفا لوط رد
 شزادرپ عورش نامز عومجم اب تسا ربارب عومجم نیا .دیامن یم هبساحم یزیر همانرب قفا لوط رد ار هدش یزیر همانرب
 اب .m نیشام یورب p هعطق j تایلمع شزادرپ یارب مزال هنیهب نامز و s یلاوت رد m نیشام یورب p هعطق j تایلمع
 .دبای  صیصخت S (تبون) یلاوت رد m نیشام  هب p هعطق j تایلمع هکیتروص رد یدصرد α نانیمطا هلصاف هب هجوت
 دادعت برض  لصاح عومجم اب تسا ربارب هنیزه نیا .دیامن یم هبساحم ار اه نیشام یتایلمع یاه هنیزه ،مود ترابع
 هتفر تسد زا تصرف هنیزه زین ،موس ترابع .نیشام نآ رظانتم یتایلمع هنیزه رد اه نیشام عاونا زایندروم یاه تعاس
 راکیب هطوبرم نیشام .دباین صاصتخا نیشام کی هب یا هعطق چیه رگا هک تروص نیا هب ،دیامن یم هبساحم ار اه نیشام
  .تشاد میهاوخ نیشام نیا رظانتم هتفر تسد زا تصرف هنیزه ناونع تحت یا هنیزه تروص نیا رد ،دنامب
 کی و نیشام کی هب طقف یتسیاب هعطق ره هب طوبرم تایلمع ره هک دنک یم نیمضت (6-5) هطبار اب رظانتم تیدودحم
 تایلمع کی طقف رثکادح نیشام ره رد صاخ یلاوت ره هب هک دنک یم نیمضت (9-5) هطبار .دبای  صیصخت یلاوت
 تیاعر (2-5) هطبار .دراد یهانتم رادقم شزادرپ عورش نامز هک دنک یم نیمضت (5-5) هطبار .دبای صیصخت دناوت یم
 یاهتایلمع شزادرپ ینامز لخادت مدع (2-5) هطبار .دنک یم نیمضت ار هعطق ره هب طوبرم یاه تایلمع یلاوت
 شزادرپ نامز یارب یدصرد α نانیمطا هلصاف کی (1-5) هطبار .دنک یم نیمضت ار نیشام ره هب هتفای صیصخت
 .دریگ یم رظن رد اه تایلمع

(4-1)  
(4-2)  

(4-4)  

(4-3)  

(4-5)  

(4-6)  

(4-7)  
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 یراکتبا لح شور

 اب ناوت یم ار کچوک لیاسم اهنت و تسا هدیچیپ یتابساحم ظاحل زا یهاگراک راک دیلوت یاه متسیس یدنبنامز نییعت
 زایندروم عبانم تیدودحم لیلد هب گرزب لیاسم لح .درک لح هنیهب تروصب هدش هیارا لح یاه هیور زا هدافتسا
 یارب یقیفلت لح شور کی همان نایاپ زا شخب نیا رد .تسا نکممریغ هنیهب تروصب (هریغ و رتویپماک ،هظفاح ،نامز)
 :تسا هدش لیکشت ریز حرش هب هلحرم هس زا یلک روط هب هک دوش یم هیارا یهاگراک راک دیلوت یاه متسیس یدنبنامز
 .فلتخم یاه تایلمع شزادرپ رد اه نیشام یریذپ فاطعنا لیلد هب اهراک هب اه نیشام یفداصت صیصخت -7
 .یبصع هکبش لدم زا هدافتسا اب یندش باوج ای هیلوا لح داجیا -6

 .هدش یزاس هیبش گنیلانآ متیروگلا طسوت ،یبصع هکبش لدم زا هدمآ تسدب هیلوا باوج درکلمع و تیفیک دوبهب -9
 :دشاب یم ریز حرش هب هدش هیارا یراکتبا متیروگلا فلتخم لحارم تاییزج حیرشت
 اهراک هب اه نیشام یفداصت صیصخت (1 هلحرم
 شزادرپ ییاناوت دوجو و دوش ماجنا توافتم یاه نیشام یوررب دناوت یم تاعطق عاونا زا ینیعم یاه تایلمع
 زا هدمآ تسدب لح .دروآ یم مهارف ار رفص نامز رد یفداصت یدنبنامز داجیا ناکما ،تاعطق رد توافتم یاه تایلمع
 یدنبنامز داجیا یارب باوج نیا .دشاب یم یبصع هکبش هب یدورو لح ،اه تایلمع هب اه نیشام یفداصت صیصخت
 .دش دهاوخ هدافتسا دعب هلحرم رد هجوم
 یبصع هکبش لدم زا هدافتسا اب یندش باوج ای هیلوا لح داجیا (2 هلحرم

 .[35] دوش یم یبصع هکبش حرط هب لیدبت هدش هیارا حیحص یضایر لدم ،یهاگراک دیلوت یدنبنامز هلاسم لح یارب
 یاهدحاو هتسد هس هب جایتحا ،یبصع هکبش کی تروصب هدش داهنشیپ یهاگراک راک دیلوت لدم ندرک هلومرف تهج
 : دنوش یم فیرعت ریز رارق هب هک دشاب یم (نورن) یتابساحم
 هیارا یتایلمع یلاوت هب هجوت اب هعطقره تایلمع شزادرپ نامز لخادت مدع یاه تیدودحم هب طوبرم یاهدحاو -7
  .( SC یاهدحاو) نآ یارب هدش
 یاهدحاو) نیشام ره هب هتفای صیصخت تایلمع شزادرپ نامز لخادت مدع یاه تیدودحم هب طوبرم یاهدحاو -6

RC ).  
 ناونع هب تیاهن رد اهدحاو نیا یجورخ .(ST یاهدحاو) تایلمع شزادرپ نامز عورش هب طوبرم یاهدحاو -9
 و هدرک تفایرد یدورو RC و SC (طبترم) یاهدحاو ود ره زا ST یاهدحاو .ددرگ یم یقلت یندش لح کی یجورخ
 . دنشاب یم زین دروخزاب یاراد ST یاهدحاو نینچمه .دنک یم لاسرا یجورخ اهنآ یود ره هب

 داجیا هیور .دریذپ یم ماجنا [35] عجرم ساسا رب هیلوا یهدرادقم قیرط زا SC و RC یاه هکبش هتسد ندش لاعف
 :دشاب یم ریز حرش هب اه تایلمع عاونا یارب دیلوت یدنبنامز
 صیصخت یفداصت تروصب هباشتمان هعطق LB دادعت نیشام ره هب ادتبا :یندش لح ای هیلوا تیعضو کی دیلوت -7
 تیلباق لیلد هب .دهد یم صیصخت اه نیشام هب اهنآ یشزادرپ زاین هب هجوت اب ار هعطق ره هب طوبرم تایلمع سپس هداد 
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 صاصتخا تایلمع ره هب یفداصت تروص هب اه نیشام ،هعطق ره هب طوبرم تایلمع ماجنا رد اه نیشام یریذپ فاطعنا
),}1,...,({ هک ikpO تایلمع ره یارب ikpS)0( هیلوا و یندش لح کی تروصنیا رد .دنبای یم inkNi  داجیا ∋∋
 صلاخ یدورو ناونع هب دناوت یم هک دوش یم

ikpSTI دحاو ره ST دوش  هتفرگ رظن رد.  
tA)(لیدبت و دوش یم لاعف SC هکبش هتسد زا ،SC، iklSC دحاو ره -6

iklSC هبساحم هطوبرم تالداعم قیرط زا ار 
)(0هکیتروص رد .دیامن یم  ≠tA

iklSC، هدشن  هدروآرب اه تایلمع یلاوت هب طوبرم یاه تیدودحم هک تسانعم نیدب 
 .دندرگ یم هدروآرب طیارش و دنوش یم میظنت ،هطوبرم یاهدروخزاب ندش لاعف قیرط زا تالیدبت تلاح  نیا رد .تسا 

tA)( لیدبت و دوش یم لاعف RC هکبش هتسد زا ،RC، qikjlRC دحاو ره -9
qikjllRC هطوبرم تالداعم قیرط زا ار 

)(0 هکیتروص رد .دیامن یم  هبساحم ≠tA
qikjllRC، هدشن  هدروآرب عبانم هب طوبرم یاه تیدودحم هک تسانعم نیدب 

)1,()1( یاهدروخزاب ندش لاعف قیرط زا تالیدبت تلاح  نیا رد .تسا  ++ tStS jlqikq، طیارش و دنوش یم میظنت 
 .دندرگ یم هدروآرب

 تلاح نیا .دنریگ رارق تارییغت نودب ،یتابثاب تیعضو رد اهدحاو هیلک ات دنوش یم رارکت ردقنآ 9 و 6 یاه ماگ -5
 .تسا هدمآ  تسدب هجوم لح و تسا  هدش  هدروآرب یلاوت و عبانم یاه تیدودحم هک تسانعم نیدب

 بلاق رد لح شور .دوش یم دراو یراکتبا متیروگلا هب هیلوا لح ناونع هب ،لبق هلحرم زا هدمآ تسدب هیلوا لح -2
  .دنوش یم لابند یدعب یاه ماگ رد یراکتبا متیروگلا
 تسدب عبانم تیدودحم و یلاوت تیدودحم هب هجوت اب ار هجوم هیلوا یدنبنامز ،متیروگلا زا هلحرم نیا یاهتنا رد
 هلحرم قبط یراکتبا متیروگلا زا ات تسا زاین ،هنیهب هب کیدزن /هنیهب لح داجیا و هیلوا لح لیمکت یارب لاح .دیآ یم
 .مییامن هدافتسا 9
 گنیلانآ متیروگلا طسوت ،یبصع هکبش لدم زا هدمآ تسدب هیلوا باوج درکلمع و تیفیک دوبهب ( 3 هلحرم

 .هدش یزاس هیبش
 قیرط زا دوبهب دنیارف .[79]دوش یم هدافتسا لبق هلحرم رد هدش داجیا هیلوا یدنبنامز دوبهب یارب SA زا ،هلحرم نیا رد
 قیرط زا هیاسمه یاه لح ،رگید ترابع هب .دریگ یم ماجنا اه نیشام نیب ود  هب ود تروصب تایلمع عاونا ییاجباج
 یفداصت روطب هعطق کی زا تایلمع کی ادتبا هک تروص نیا هب .دنوش یم داجیا اه نیشام نیب تاعطق ییاجباج
 ار تایلمع ود نیا سپس ،دوش یم باختنا یفداصت روطب زین رگید هعطق کی زا رگید تایلمع کی سپس هدش باختنا
 صخشم ار SA متیروگلا رد هدافتسا دروم یاهرتماراپ ریداقم دیاب ادتبا ،SA زا هدافتسا یارب .ددرگ یم اجباج مه اب
 یاه لح نیب هنیزه توافت لقادح و هیاسمه یاه لح نایم هنیزه رد توافت رثکادح نیب یددع ار هیلوا یامد .مییامن
 خرن .دنیآ یم تسدب (لبق هلحرم رد هدش داجیا) هیلوا یدنبنامز زا هیاسمه یاه لح .میریگ یم رظن رد هیاسمه
 رادقم .تسا توافتم رگید یامد هب تبسن امد ره رد (nrep) اهرارکت دادعت .دوش یم هتفرگ رظن رد 21/1 شیامرس
 یامد هک ینامز متیروگلا .دبای یم شیازفا 2 تبسن ردق اب یباسح دعاصت تروصب امد ره رد و هدوب 2 ربارب نآ هیلوا
 تهج مزال فاطعنا ،روظنم نیا یارب هدش هیهت جیکپ هک تسا رکذ هب مزال هتبلا .دوش یم فقوتم دسرب 21/1 هب ییاهن
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 لمع هب زین ار اهرتماراپ نیا یمامت یور تیساسح زیلانآ ناوت یم بیترت نیدب و هتشاد ار تاضورفم نیا یمامت رییغت
 :دنشاب یم ریز حرش هب SA میروگلا رد هیلوا یاهرتماراپ و اهدامن .دروآ
n : امد ره رد هدش هتفریذپ یاه تکرح دادعت . 
r : امد تالاقتنا دادعت 

0T : هیلوا یامد 

fT: ییاهن یامد  

minATe  کی عقاو رد و دوش یم هدافتسا لداعت طیارش نییعت یارب هک هدش هتفریذپ یاه تیعضو لقادح : ادبم : =
 .دشاب یم ،ریخ ای تسا هدیسر لداعت هب متسیس هکنیا یسررب یارب یلرتنک رتماراپ
δ : دنک یم لرتنک ار شیامرس خرن هک کچوک تبثم ددع. 

iε : صاخ یامد کی رد متسیس ایآ دنک یم نییعت هک یکچوک تبثم ددعrT ریخ ای تسا لداعت رد. 

rε : دنک یم لرتنک ار دامجنا هطقن هک یکچوک تبثم ددع. 
)( ri TC : تیعضو هنیزه (تلاح i ما) امد یتقوrT دشاب یم. 
)( re TC : یامد رد ادبم ماگنه رد هدش هتفریذپ یاه   تیعضو فده ریداقم طسوتمrT. 
)( rG TC : یامد رد دنا هدش هتفریذپ نونک ات هک ییاه   تیعضو فده ریداقم طسوتمrT.  
)( rTC   .rTیامد رد لداعت هب ندیسر یارب هدش هتفریذپ یاه تیعضو فده ریداقم طسوتم : 

) rT  V(: یامد رد لداعت هب ندیسر یارب هدش هتفریذپ یاه تیعضو فده ریداقم سنایراوrT 5) هطبار تروصب هک-

66) ( )∑
=

−=
n

i
rrir TCTC

n
TV

1

 .دوش یم فیرعت )(1)()(2

 :دشاب یم ریز حرش هب SA متیروگلا یاه مدق
 . n = 0 و r = 0 تروص هب اه هدنرامش هیلوا یهدرادقم -7
 . rTهیلوا یامد بلاق رد امد هیلوا یهدرادقم -6

 .مود هلحرم زا لصاح لح زا هدافتسا اب یندش لح ای هیلوا تیعضو یریگراکب -9
 یژرنا هبساحم -5
)( ri TC (یراج لح یازا هب فده عبات رادقم i یامد ردrT) دنک یم هبساحم فده عبات قبط ار. 
  یندش یاضف رد تکرح – یگدنکارپ یوگلا -2

(a دیدج یندش لح j هطبار قبط ار فده رادقم تارییغت سپس هدرک دیلوت ار  
(5-96) )()()( rirjr TCTCTC  .دنک یم هبساحم ∆=−
)(0 رگا ≤∆ rTC، ماگ هب (c)2 ددرگ یمرب. 
 (b (1 و 7) یفداصت ریغتم کیu  y دنک یم باختنا ار. 
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r رگا

r
T

TC

ey
)(∆−

  .ددرگ یم رب 2(a) ماگ هب سپس <
(c تسا هدیشخب دوبهب ار فده عبات اریز ،دنک یم لوبق ار دیدج لح. 

  .ددرگ یم رب 2(a) ماگ هب n < e رگا و ددرگ یم  ماجنا n = n + 7 یهدرادقم
 :لداعت تلاح یارب نومزآ -2

−<ε1 رگا ،n =0 یهدرادقم rCere TCTC  ماگ هب دشابن نکاس یراج یامد رد n رادقم یارب متسیس رگا ای )()(
(a)2 ددرگ یم رب. 

 :دامجنا تلاح یارب نومزآ -1
(a)( rTC و )( rTV 0 رگا .دنک یم هبساحم ار = r ماگ هب (c)1 دور یم،  

) رگا ) 2
0 )()(

)( ε≤
− TCTCT
TV 

(b) 1 : تسا هدش هدروآرب فقوت طیارش اریز دنک یم فقوت . 
(c) 1 : هطبار قبط ار امد 

)(3
)1ln(1

1

r

r

r
r

TV
T

TT
∂+

+
=+

  .دنک یم ماگنه هب 

7 + r = r ماگ هب و (a)1 ددرگ یمرب. 
 .تسا هدش هیارا (2-5) لکش رد یداهنشیپ متیروگلا تراچولف
 لدم یدنب عمج -
 .دیدرگ هیارا اراک یقیفلت متیروگلا کی زا هدافتسا اب لدم لح هیور اب هارمه یداهنشیپ یضایر لدم لصف نیا رد
 .تسا هدیدرگ هیارا مجنپ لصف رد ،دشاب یم زین FT هلاسم 9 لماش هک بختنم لیاسم لح قیرط زا لدم یهدرابتعا
 درکلمع دوبهب هدش داهنشیپ یقیفلت متیروگلا .تسا هدوب ناققحم هجوت دروم هشیمه شزرا اب یعبنم ناونع هب نامز
 یدعب لصف رد اعدا نیا .تسا هداد دوبهب رایسب ،لح هب ندیسر نامز رظن زا ار هنیهب هب کیدزن ای هنیهب باوج داجیا
 .دشاب یم دوهشم
 کی زا هدافتسا اب یبایزرا نیا هک ،هدش هیارا متیروگلا درکلمع هوحن یبایزرا زا تسترابع قیقحت نیا رد یدعب مدق
 هک هک تسا تروص نیا هب راک هویش .دریگ یم ماجنا ،دنا هدش دیلوت یفداصت تروصب نآ یاه هداد هک یبرجت هعلاطم
 راک هویش .دریگ یم ماجنا ،دنا هدش دیلوت یفداصت تروصب نآ یاه هداد هک یبرجت هعلاطم کی زا هدافتسا اب یبایزرا نیا
 راک یدنبنامز فلتخم لیاسم یارب هدش داهنشیپ یقیفلت شور زا هدمآ تسدب یاه لح هک تسا تروص نیا هب
 هدمآ تسدب 2 هخسن وگنیل رازفا مرن یریگراکب زا هک هنیهب لح یاه هیور زا هدمآ تسدب یاه باوج اب ،یهاگراک
 هلاسم یگدیچیپ اب بسانتم یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم کی یارب هنیهب باوج ندروآ تسدب .دنوش یم هسیاقم ،تسا
 هدافتسا هدافتسا هلاسم یارب نییاپ دح زا هنیهب لح زا هدافتسا یاج هب نیاربانب ،دراد زاین یدایز رایسب نامز هب
 .دوش یم ماجنا 2 وگنیل رازفا مرن زا هدافتسا اب هلاسم یارب نییاپ دح هبساحم .مییامن یم
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 یقیفلت متیروگلا تراچولف :1 لکش

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شیامزآ یحارط
 توافتم طیارش تحت نآ شور درکلمع هوحن و هتخادرپ لبق لصف رد هدش هیارا متیروگلا یبایزرا هب شخب نیا رد
 و دیلوت یفداصت تروصب بختنم لیاسم هیهت تهج اه هداد زا یا هعومجم روظنم نیا یارب .ددرگ یم نییعت و یسررب

 .ددرگ یم ماجنا یداهنشیپ یقیفلت متیروگلا زا هدافتسا اب اهنآ لح
 یدیلوت متسیس یاهروتکاف 
 یلاوت داجیا رب رثوم یاهریغتم هعومجم نایم زا یدنبنامز یاهروتکاف ادتبا ،بختنم لیاسم یرس کی داجیا روظنم هب
 :زا دنترابع اهریغتم نیا .ددرگ یم باختنا ،تایلمع
 .دشاب یم دوخ صاخ تایلمع یلاوت کی یاراد هعطق عون ره .دنوش دیلوت دیاب هک یتاعطق هعومجم :تاعطق عاونا (7
 کی زا شیب دناوت یم نیشام عون ره .تالوصحم عاونا دیلوت تهج زاین دروم یاه نیشام هعومجم :اه نیشام عاونا (6
 (اه نیشام هلیسو هب دیلوت یریذپ فاطعنا) .دهد ماجنا ار تایلمع عون
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 شزادرپ اهنآ طسوت ) .دیامن روبع اهنآ زا دیاب هعطق ره هک ییاه نیشام عاونا بیترت :هعطق کی تایلمع یلاوت (9
 .دوش یم صخشم یلاوت نتیا طسوت هعطق عون ره دیلوت تهج زایندروم تایلمع دادعت و بیترت عقاو رد (ددرگ

 .دشاب یم یفداصت ریغتم کی هک صاخ نیشام عون کی یور هعطق تایلمع ماجنا تهج مزال نامز :تایلمع نامز (5

 .تاعطق دیلوت یارب نیسام ره سرتسد رد نامز :نیشام تیفرظ (2

 .ینامز دحاو کی رد تاعطق شزادرپ یارب نیشام عون کی زا هدافتسا هنیزه :نیشام یتایلمع هنیزه (2

 ندنام راکیب هنیزه ای ینامز دحاو ره یازا هب نیشام زا هدافتسا مدع هنیزه :(یراکیب) هتفر تسد زا تصرف هنیزه (1
 .نیشام ره

 .ریخات ینامز دحاو ره یازا هب هعطق ره هب طوبرم تایلمع مامتا رد درکرید هنیزه :ریخات هنیزه (8

 .هعطق ره یارب رظن دروم لیوحت نامز :لیوحت دعوم (3

 بختنم هلاسم جنپ تحت Jm/recrc/L هلاسم .تسا هدش هتفرگ رظن رد اه هصخشم نیا هیلک هدش داهنشیپ متیروگلا رد
 رد ،دنا هدش دیلوت یفداصت تروص هب اهنآ یاهروتکاف هک بختنم لیاسم یاه هصخشم .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم

 .دشاب یم صخشم (7-2) لودج
 هدش داهنشیپ متیروگلا یبایزرا تهج بختنم یشیامزآ لیاسم تاصخشم :1 لودج

 تایلمع دادعت نیشام دادعت هعطق دادعت شیامزآ

7 9 6 9 

6 2 9 9 

9 2 2 2 

5 17 17 2 

2 16 2 2 

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لیاسم یاهرتماراپ ریداقم نییعت
 6-2 لودج .یشیامزآ لیاسم یاهرتماراپ یارب یریداقم نییعت زا تسترابع ،بختنم لیاسم دیلوت تهج یدعب مدق
  .دهد یم ناشن ار قیقحت نیا رد هدافتسا دروم یشیامزآ لیاسم یاهرتماراپ ریداقم دیلوت هوحن هصالخ روطب

 اهرتماراپ یارب بختنم لیاسم تایصوصخ :2 لودج
 تاحیضوت رادقم یدنبنامز هلاسم روتکاف

  6 تایلمع ره یارب یریذپ فاطعنا رثکادح

 تخاونکی عیزوت ]17-7[ تایلمع ره یارب شزادرپ نامز هنماد
 هتسسگ تخاونکی عیزوت ]2-7[ نیشام ره یارب یراکیب هنیزه هنماد
 هتسسگ تخاونکی عیزوت ]27-17[ نیشام ره یارب یتایلمع هنیزه هنماد
 تخاونکی عیزوت ]12-17[ هعطق ره یارب لیوحت نامز هنماد
 هتسسگ تخاونکی عیزوت ]17-7[ هعطق ره یارب ریخات هنیزه هنماد

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  نییاپ دح داجیا
 .دیآ تسدب هنیهب یاه لح ات دوش یم فرص یدایز اتبسن نامز ،یهاگراک راک یدنبنامز لیاسم یگدیچیپ هب هجوت اب
 ندروآ تسدب یارب قیقحت نیا رد .دوش یم هدافتسا هسیاقم یارب نییاپ دح زا ،هنیهب لح زا هدافتسا یاج هب نیاربانب
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 هدمآ تسدب هنیهب لح یکیدزن نازیم هک تسا حیضوت هب مزال .تسا هدش هدافتسا 2 هخسن وگنیل رازفا مرن زا نییاپ دح
 .دشاب یمن یقیفلت متیروگلا درکلمع یبایزرا رایعم ،نییاپ دح ناونع هب هدش داجیا باوج هب یقیفلت متیروگلا زا
 دانتسا لباق یداهنشیپ متیروگلا درکلمع تیفیک نازیم یریگ هجیتن یارب هنیهب لح اب نییاپ دح هسیاقم نیاربانب
  .دشاب یمن
 داجیا تناگ اب هارمه یراکتبا متیروگلا هلیسوب لاثم کی لح ،یداهنشیپ شور رتشیب حیضوت روظنم هب تمسق نیا رد
 متیروگلا نیا هلیسوب اهنآ لح و بختنم لیاسم هب نینچمه .تسا هدش هیارا نییاپ دح اب نآ جیاتن هسیاقم و هدش
  .تسا هدش هتخادرپ قیقحت نیا رد زین وگنیل رازفا مرن زا هدمآ تسدب لح اب نآ جیاتن هسیاقم و یراکتبا
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد تایلمع ره یارب تایلمع9 و نیشام 6 ،هعطق عون 9 لماش یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم
 زا لصاح جیاتن .تسا هدش هیارا (1-2) یلا (9-2) لوادج قباطم رظندروم لاثم یاه هداد هب طوبرم یلیمکت تاعالطا

 (1-2) لودج رد 2 وگنیل رازفا مرن زا هدمآ تسدب نییاپ دح و یداهنشیپ لح متیروگلا زا هدافتسا اب قوف لاثم لح
 .دشاب یم هدهاشم لباق

 تایلمع یلاوت یاه هداد :3 لودج
 9تایلمع 6 تایلمع 7تایلمع 

 9 6 7 7هعطق

 1 1 7 6هعطق

 7 9 6 9هعطق

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تاعطق لیوحت یاه هداد :4 لودج
 9هعطق 6هعطق 7هعطق 

 2 1 1 ریخات هنیزه

 16 55 59 لیوحت نامز

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیشام یاه هنیزه یاه هداد :0 لودج
 6نیشام 7نیشام 

 9 2 یراکیب هنیزه

 77 97 یتایلمع هنیزه

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 (Et, Vt) تایلمع نامز یاه هداد :6 لودج
 9هعطق 6هعطق 7هعطق 
 9تایلمع 6تایلمع 7 تایلمع 9تایلمع 6تایلمع 7 تایلمع 9تایلمع 6تایلمع 7 تایلمع 
 (1 ،1) (3/56 ،9) (1 ،1) (1 ،1) (1 ،1) (1 ،1) (1/96 ،1) (1 ،1) (9/75 ،9) 7 نیشام
 (6/12 ،6) (8/52 ،8) (5/33 ،5) (1 ،1) (1 ،1) (8/27 ،8) (6/83 ،6) (1/75 ،1) (6/36 ،6) 6 نیشام

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رظندروم لاثم یارب 6 وگنیل و یراکتبا لح زا لصاح جیاتن نیب هسیاقم :7 لودج
 (هیناث) ارجا نامز فده عبات رادقم رارکت دادعت لح شور
 92/361 7789 65 یقیفلت متیروگلا

Lingo 6 56 69/8836 9232 
 %2/38 %92/16  2وگنیل هب تبسن فالتخا دصرد

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ،2وگنیل لح هب تبسن لح شور رد طسوت فده ریداقم فالتخا دصرد ،دوش یم هدهاشم لودجرد هک روطنامه
 هتفرگ رظن رد نییاپ دح ناونع هب وگنیل زا هدمآ تسدب لح هک رما نیا هب هجوت اب رادقم نیا .دشاب یم 92/16%
 نیرتمهم زا یکی .دشاب یم ،هنیهب هب کیدزن باوج داجیا رد یقیفلت متیروگلا بسانم درکلمع هدنهد ناشن ،دوش یم
 هک روطنامه .دشاب یم باوج دیلوت یارب زاین دروم نامز نازیم ،هنیهب هب کیدزن ای هنیهب یدنبنامز کی داجیا یاهرایعم
 %2/38 هزادنا هب یقیفلت متیروگلا یریگراکب ،دوش یم هدهاشم ،شور ود طسوت لح یارب زایندروم نامز هسیاقم زا
 دروم رد صوصخ هب لح نامز رد ییوج هفرص رادقم نیا .تسا هتشاد ییوج هفرص نامز رد 2 وگنیل شور هب تبسن
  .دشاب یم مهم و هجوت لباق رایسب ،گرزب هزادنا اب لیاسم
 زیاح یعقاو دیلوت طیارش رد هراومه یدنبنامز رد ، Cmax ،7هعطق کی تایلمع هیلک لیمکت نامز لوط هکییاجنآ زا
 هیارا هب ،2وگنیل و یقیفلت متیروگلا زا هدمآ تسدب یاه لح هب هجوت اب تمسق نیا رد ،تسا هدوب یا هژیو تیمها
 .تسا هدش هتخادرپ تالاح زا کی ره رد  Cmax هبساحم و (6-2) و (7-2) یاه لکش قباطم بیترت هب هطوبرم تناگ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

M2

M1

Gant Chart

 2231 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یقیفلت متیروگلا لح ساسا رب 3×2 یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم تناگ رادومن :1 لکش

 2231 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یقیفلت متیروگلا لح ساسا رب 3×2 یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم تناگ 

 2231 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 6وگنیل لح ساسا رب 3×2 یهاگراک راک یدنبنامز هلاسم تناگ رادومن :2 لکش

 متیروگلا ساسا رب Makespan رادقم ،تسا هدش هداد  ناشن (7 لکش) رظن دروم هلاسم تناگ رادومن رد هک روطنامه
 2وگنیل زا هدمآ تسدب لح ساسا رب رادقم نیا هکیلاح رد .تسا هدیدرگ هبساحم ینامز دحاو 266 اب ربارب یقیفلت

                                                           
1 Makespan  

O23 O11 O31 

O33 O21 O12 O13 

22 62 137 115 

73 115 130 226 

O
31 O11 O23 

O21 O31 O33 O13 

9 60 135 129 

52 146 192 283 

O11 
25 

O23 O11 O31 

O33 O21 O12 O13 

22 62 137 115 

73 115 130 226 
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 یقیفلت شور زا هدمال تسدب فده رادقم هچرگا هک تسا حضاو .دشاب یم ینامز دحاو 986 اب ربارب (6) لکش قباطم
 زا هک لیمکت نامز لک رد شهاک زین و لح نامز رد شهاک اما ،دبای یم شیازفا %92/16 هزادنا هب نییاپ دح هب تبسن
  .تسا هتفای دوبهب یا هظحالم لباق هزادنا هب ،تسا رادروخرب ییالاب تیمها
 بختنم لیاسم لح زا لصاح یتابساحم جیاتن 
 نییاپ دودح اب اه باوج نیا هسیاقم و بختنم لیاسم لح زا لصاح یتابساحم جیاتن هیارا هب قیقحت زا شخب نیا رد
 نییعت ،تاشیامزآ نیا ماجنا زا فده ،دیدرگ نایب زین البق هک هنوگنامه .میزادرپ یم اهنآ لیلحت و هیزجت نینچ مه و
 درکلمع هوحن و هدمآ تسدب جیاتن هدهاشم اب عقاو رد .دشاب یم فلتخم طیارش رد یداهنشیپ متیروگلا درکلمع هوحن
 یدنبنامز نییعت رد ار شور نیا یریگراکب طیارش نیرتهب ناوت یم ،فلتخم یاه هزادنا اب لیاسم رد یقیفلت متیروگلا
 تسدب جیاتن .تسا هدش هیارا (8-2) لودج رد بختنم لیاسم لح زا هدمآ تسدب یاه باوج .درک ییاسانش ،دیلوت
 ،ینامز رظن زا ار یبوخ درکلمع توافتم طیارش رد و تاقوا بلغا رد یقیفلت متیروگلا هک تسا نآ زا یکاح هدمآ
  .دبای یم شهاک رایسب ،2 وگنیل طسوت زاین دروم نامز هب تبسن باوج داجیا یاه نامز و دهد یم ناشن
 یور زین تابساحم هیلک و هدش هیهت کیسیب لاوژیو نابز هب یرتویپماک همانرب یداهنشیپ متیروگلا یبایزرا یارب
 دیلوت عوضوم تایبدا ساسا رب هنومن هلاسم جنپ روظنم نیا یارب .تسا هتفریذپ ماجنا Pentium 1800 MHz رتویپماک
 هک یهاگراک راک دیلوت یاه متسیس یدنبنامز لیاسم یگدیچیپ هب هجوت اب ،متیروگلا هسیاقم یارب نینچمه .دنا هدش
 هدافتسا نییاپ دح زا ،هنیهب لح زا هدافتسا یاج هب ،دیآ تسدب هنیهب یاه لح ات دوش یم فرص یدایز ًااتبسن نامز
 تروص نیا هب .تسا  هدش هدافتسا "2 هخسن وگنیل" رازفا مرن زا نییاپ دح ندروآ تسدب یارب ،هلاقم نیا رد .دوش یم
 یلاوت رد اه هنیزه عمج ًااتیاهن و هدرک لح اه تیدودحم ندرک  هدروآرب هب هجوت اب ار نکمم یاه لح یدنبنامز هلاسم هک
 لح یواسم ای رتمک هراومه نییاپ دح ورنیا زا .دهد یم تسدب یلصا هلاسم یارب ار نییاپ دح ،یدنبنامز زا لصاح
 .تسا هدش هیارا (8-2) لودج رد هدمآ تسدب یتابساحم جیاتن .دوب دهاوخ هنیهب
 روکذم متیروگلا هک دهد یم ناشن قیقحت نیا رد ،یداهنشیپ متیروگلا اب هدش لح لیاسم زا هدمآ تسدب جیاتن یسررب
 هب .دنشاب یم لیلحت لباق (2-2) یلا (9-2) یاهرادومن ساسا رب جیاتن .تسا هتشاد یبوخ درکلمع توافتم طیارش رد
 راب  نیا و باختنا ًااددجم لیاسم زا یخرب ،ییاهن باوج تیفیک رد هلاسم هزادنا ریثات نازیم زا نانیمطا لوصح روظنم
 لباق نازیم هب لصاح جیاتن هک تسا هدش هدهاشم و دندش لح وگنیل رازفا مرن طسوت یباختنا یلاوت زا هدافتسا اب
 وگنیل رازفا مرن زا هدافتسا .تسا هدش  هداد ناشن (5-2) و (9-2)لکش رد هدمآ تسدب جیاتن هسیاقم .دنتفای دوبهب یلوبق
 .دشاب یم هدهاشم لباق (فلا 9-2) لکش رد فده رادقم یارب نییاپ دح داجیا روظنم هب 2

 2231 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم بختنم لیاسم یارب نییاپ دح و یقیفلت متیروگلا لح زا لصاح یتابساحم جیاتن :3 لودج
 (هیناث) ارجا نامز فده عبات رادقم رارکت دادعت لح شور اه تایلمع عاونا دادعت اه نیشام عاونا دادعت تاعطق عاونا دادعت شیامزآ هرامش

7 9 6 9 
 92/361 7789 65 یقیفلت متیروگلا

Lingo 6 56 69/8836 9232 

6 2 9 9 
 8/2267 1818 29 یقیفلت متیروگلا

Lingo 6 1162 86/1519 518177 
 33/2255 15116 526 یقیفلت متیروگلا 2 2 2 9



 981 ...ریذپفاطعنا یهاگراک دیلوت یدنبنامز

Lingo 6 135 23/7822 317627 

5 17 71 2 
 29/1528 15236 629 یقیفلت متیروگلا

Lingo 6 212 2/62917 118137 

2 16 2 2 
 53/85297 15719 915 یقیفلت متیروگلا

Lingo 6 182 76/52687 112376 

 داجیا رتمک نامز رد ار هنیهب هب کیدزن باوج یقیفلت یراکتبا متیروگلا هک دید ناوت یم هدمآ تسدب جیاتن قباطم
 متیروگلا زا هدافتسا اب بختنم یددع یاه لاثم لح زا لصاح جیاتن رد هدش  ماجنا تابساحم نازیم شهاک دنک یم
 هب هلاسم هزادنا شیازفا اب شور ود رد لح یاه نامز نیب فالتخا (6-2) لکش قباطم .دشاب یم دوهشم یقیفلت

 هب کیدزن باوج داجیا رد ار یقیفلت متیروگلا زا هدافتسا رد ینامز یرترب رما نیا .دبای یم شیازفا یدوعص تروص
 .تسا هدهاشم لباق ریز دراوم ،اه نآ  هسیاقم و هدمآ تسدب جیاتن قیقد هعلاطم و یسررب اب .دهد یم ناشن هنیهب
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یاهرتماراپ شیازفا اب هک دهد یم ناشن هدش هیارا یقیفلت متیروگلا اب هدش لح لیاسم زا هدمآ تسدب جیاتن یسررب
 رد صوصخب رما نیا دیامن داجیا ار هنیهب هب کیدزن /هنیهب باوج لوبق لباق نامز رد دناوت یم یقیفلت متیروگلا هلاسم
 رازفا مرن طسوت لح نامز رد هلاسم یاهرتمراپ شیازفا اب رگید فرط زا .دشاب  یم مهم رایسب گرزب هزادنا اب یلیاسم
 لیاسم عون نیا صوصخ رد ار نآ زا هدافتسا المع هک دریذپ یم تروص ییامن تروص هب نامز شیازفا ،زاس هنیهب
 نامز رد لوبق لباق یلاوت داجیا رد یقیفلت متیروگلا بسانم درکلمع هدنهد ناشن جیاتن هسیاقم .دزاس یم نکممریغ
 رد هک یتالاح یمامت رد ،هلاقم نیا رد یداهنشیپ متیروگلا هک تفگ ناوت یم یلک هجیتن کی ناونع هب .دشاب یم هجوم
 متیروگلا نیا نیاربانب .دنک یم هیارا ار یرتهب و لوبق لباق یاه باوج ،تسا رظن دروم گرزب هزادنا اب اهرتماراپ نآ
 داهنشیپ ،دشاب دایز اه تایلمع و تاعطق ،اه نیشام دادعت اهنآ رد هک یلامتحا فلتخم لیاسم عاونا رد هدافتسا یارب
 .ددرگ یم
 ،دوش یم دایز ییامن تروصب هلاسم هزادنا ندش  گرزب اب هارمه زاین دروم یتابساحم نامز نوچ هک تسا یعیبط
 هنیهب لح زا لصاح جیاتن یسررب قیرط زا .تشاد دهاوخ زاین یرتشیب یتابساحم نامز هب گرزب لیاسم نیاربانب
 تلوهس اب یراکتبا متیروگلا ،هلاسم یاه تیدودحم شیازفا اب و الاب یاهرتماراپ دادعت اب لیاسم رد هک دوش یم هدهاشم
 ،یعقاو دیلوت یاه متسیس طیارش هکییاجنآ زا .دنک یم داجیا ار هنیهب هب کیدزن /هنیهب باوج یرتمک نامز رد و رتشیب
 هلاقم نیا رد هدش حرطم یراکتبا متیروگلا ،دننک یم باجیا ار یدایز رایسب یاهرتماراپ و اه تیدودحم نتفرگ رظن رد
  .دنک یم ادیپ روشک فلتخم عیانص رد ییالاب دربراک
  عبانم
 .8897 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا هسسوم .هتفرشیپ تایلمع رد قیقحت (8897)روپرغصا داوج دمحم

 یملع تاراشتنا هسسوم .یمق یمطاف یقتدمحم دیس و یراط یمساق داهرف همجرت:یدنبنامز و تایلمع یلاوت .(1897 ).رآ تنک 0رکیب
 .فیرش یتعنص هاگشناد



 1199 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهدزای لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 181

 ،یناطلس لضفلاوبا ،یدنرز لضاف نیسح دمحم همجرت ،(اه متسیس و اه متیروگلا ،یروئت) تایلمع یلاوت و یدنبنامز .لا لکیام 0ودنیپ
 تاحفص . (نارهت کینکت یلپ)ریبک ریما یتعنص هاگشناد تاراشتنا . (7397) .ینامیلس دماح و یناکدرا یرواد دماح ،یهلا فسوی یلع
3-7. 

 . 7-617 تاحفص . ،رورپ شناد تاراشتنا .دیلوت یزیر همانرب رب یا همدقم .(1897)دمحا ,ییوکام
 یریغص شورس و یرفنضغ یدهم همجرت ،(هچراپکی شرگن اب) دیلوت تیریدم یاه متسیس .زمیج 0نانویش و ناج 0نراه 0یمیج 0نوارب

66 تاحفص . ناریا تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا. (1897) 1-5. 
 ناوت درکرید و ییطخ درکدوز میارج اب نیشام کت یدنب نامز هلئسم یارب کیتنژ متیروگلا.(7397) هداز میظع یدهم ،دازرخف رقاب دمحم

 .81-72تاحفص .5هرامش ،9 دلج ،.تایلمع و دیلوت تیریدم .راک تسکش و یراکیب نامز نتفرگ رظن رد اب و مود
 نامز نتفرگرظنرد اب میسقت لباق یاهراک یارب یزاوم یاهن یشام یدنبنامز .(7397 )نایدازآ دیشرف و ,مدقم یلکوت اضر 0یالوج زربیرف

 . 225-912 تاحفص.5 هرامش ،15 دلج ، ،ینف هدکشناد هیرشن ,.یلاوت هب هتسباو یزادنا هار
 . .یطخ یبیکرت یزیر همانرب شور زا هدافتسا اب هچولک و کیک دیلوت طخ هنیهب یدنب نامز .اضر دمحم ,روپ رهاط و دیمح ,لاسنهک 

 .7-2تاحفص .1897 ،ناریا ییاذغ عیانص و مولع یلم هرگنک نیمهدجه
 نیشام اب یهاگراک دیلوت یدنبنامز هلئسم لیمکت نامز رثکادح یزاس هنیمک. رصان , یرفعجو یلع دمحم ,این یتشهب ,نیدلا ماسح ,یدرگذ

 ,ناگدادخ ,اضر ,مدقم یلکوت-76تاحفص .8897 ،6هرامش ،6دلج ,دیلوت تیریدم و عیانص یسدنهم یللملا نیب هیرشن . یزاوم یاه

 یاهنامز نتفرگ رظن رد اب اهراک یدنبنامز و یزاوم یاهنیشام باختنا یارب یبیکرت لدم کی هئارا .(1397) دبعم ,سیون قحو نمسای
 7-17 تاحفص .عیانص یسدنهم یللملا نیب سنارفنک نیمراهچ .یزاس هدامآ

 ناکما اب فطعنم یهاگراک راک یدنبنامز هلئسم لح یارب کیتمم متیروگل ا.(1397) یلع ,درف یمیحر و سگرن ,هدازرلناخ ,کباب ،یفسوی
 .699-159 تاحفص . 5 هرامش ،66 دلج ،دیلوت تیریدم و عیانص یسدنهم یللملا نیب هیرشن .اه تیلاعف ماجنا رد هفقو داجیا

 .یقیفلت متیروگلا کی زا هدافتسا اب یلولس دیلوت متسیس رد دیدج هفده دنچ یدنبنامز هلأسم کی لح . (1397)یلق فسوی ,یناعنکروپ

 . 7-86 تاحفص . 9 دلج ،تایلمع و دیلوت تیریدم یشهوژپ
 متسیس اب یلوصحم دنچ یدنیآرف عیانص رد دیلوت یدنبنامز و یزیر همانرب یزاس هچراپکی .(1397)یفطصم ,هداز یقت و دمحم ,ربجنر

 .667-297 تاحفص 66 دلج ،6 هرامش . ،دیلوت تیریدم و عیانص یسدنهم یللملا نیب هیرشن .هتسویپ یدیلوت

 .7-177 تاحفص .(نارهت کینکت یلپ)ریبک ریما یتعنص هاگشناد تاراشتنا .یتعنص تیریدم یطخ یزیر همانرب .(1897)مظاک 0یعروا
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