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چکیذٌ
در حبليکِ تحلیل ّبي دادُ – ستبًذُ اس جبيگبُ درخَري در هیبى اقتصبدداًبى بزخَردار ضذُ است ،اهب
ّشيٌِ ٍ سهبى ببالي تذٍيي جذاٍل دادُ  -ستبًذُ ،هحذٍديتّبي تحلیلي فزاٍاًي را برزاي اقتصربدداًبى
فزاّن آٍردُ است .ايي اهز ،هحققبى را بِ سَي ابذاع رٍشّبي غیزپیوبيطي سَق دادُ است کِ بب کوک
آًْب هيتَاى اقذام بِ بزٍس رسبًي جذاٍل دادُ – ستبًذُ ًوَد .در هَاجِْ بب تعذد رٍشّبي غیزپیوبيطي
بِ رٍس رسبًي ،ايي سؤال پیص هيآيذ کِ کرذاهیک اس ايري رٍشّرب قبدرًرذ تخوریي بْترزي اس عٌبصرز
هجَْل جذٍل دادُ – ستبًذُ سبل ّذف ارايِ دٌّذً .تبيج ايي تحقیق ًطبى هيدّذ کِ علیزغن ًتربيج
هطبلعبت در ديگز کطَرّب هبٌي بز کربرکزد بْترز رٍش راس ٍ راس تعرذيل ضرذُ ٍ در ًتیجرِ تبعیرت
هتخصصبى کطَرهبى اس ايي ًتبيج ،ايي رٍش چِ در بزآٍرد هبتزيس هستقین ٍ چرِ در برزآٍرد هربتزيس
هعکَس لئًَتیف سبل ّذف در کطَرهبى ،اس کبرکزد هتَسطي بزخَردار است .ايي اهز ًطبى دٌّرذُ آى
است کِ پذيزش صزف ًتبيج تحقیق هحققبى ديگز کطَرّب ،فبرغ اس تَجِ بِ فضبي هولَ اس ًباطویٌبًي ٍ
ضکستّبي سبختبري ًظبمّبي اقتصبدي ٍ آهبري در ايزاى ،هيتَاًذ ًتبيج گوزاُ کٌٌذُاي را بزاي هب بِ
ارهغبى آٍرد.
کلیذ ياشٌ :جذٍل دادُ – ستبًذُ ،بِ رٍسرسبًي ،رٍشّبي غیزپیوبيطي
طبقٍ بىذی D57, C82, C67 : JEL

 .1دکتزاي اقتصبد ٍ پژٍّطگز در داًطگبُ ّیزٍضیوب (ًَيسٌذُ هسئَل)
 .2داًطیبر داًطکذُ اقتصبد داًطگبُ تْزاى

Email: mirshojaeian@ut.ac.ir
Email: frahbar@ut.ac.ir
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 -1مقذمٍ

اهزٍسُ تحلیلّبی دادُ – عتبًدُ ثِ دلیل اهکبى در ثزگیزی گغتزدُ هجبحث اقتقابدی ٍ
قبثلیت تحلیلی فزاٍاى خَد تَاًغتِاًد در کٌبر رٍػّبی اقتقبدعاٌدی خبگاابُ درخاَری
در هیبى اقتقبدداًبى ثیبثٌد .خدٍل دادُ – عتبًدُ ثِ دٍ فَرت ثب هجبحاث اقتقابدی ارتجابه
گبفتِ اعت .اس خٌجِ ًَزی هیتَاى آى را ثِ هجبحث «تْبدل ّوَهی ٍالزاط» رثو داد کِ در
ٍاقِ ثیبى دگازی اس ًَزگِ تْبدل ّوَهی اعت کِ قبثلیت کابرثزدی فزاٍاًای دارد .اس خٌجاِ
ّولی ًیش خدٍل دادُ – عتبًدُ ثیبى گغتزدُتزی اس حغبةّبی هلای ٍ هٌيهاِای ثاِ ؽاوبر
هیآگد (عَری .)4831
در تْیِ خداٍل دادُ – عتبًدُ افَالً اس دٍ رٍػ پیوبگؾی (آهبری) ٍ غیزپیوبگؾی (غیاز
آهبری) اعاتابدُ های ؽاَد .رٍػ پیوبگؾای ثاز هجٌابی اعاتابدُ اس اىوّابت ٍاقْای اقتقابد
هیثبؽد .در اگي رٍػ اس توبهی اىوّبت ٍ آهبر هَخَد اعتابدُ هایؽاَد ٍ در خابگی کاِ
اىوّبت ٍخَد ًداؽتِ ثبؽد اغلت اس رٍػّبگی هبًٌد ًوًَِگیزی اعتابدُ هیؽَدٍ .اما
اعت کِ رٍػ پیوبگؾی ًیبسهٌد سهابى ٍ ّشگٌاِ ًغاجتبً سگابد اعات ٍ ثاِ افازاد ٍ هتنققایي
ثغیبری ثزای گزدآٍری تدٍگي ٍ تْدگل اىوّبت ًیبس دارد .اس اگاي رٍ خاداٍل پیوبگؾای
دادُ – عتبًدُ در خْبى ّز چٌد عبل گک ثبر ٍ ثاب ٍقااِ سهابًی ىاَالًی هٌتؾاز هایگازدد.
ّشگٌِ سهبى ٍ ًیزٍّبی آهَسػ دگدُ فزاٍاى ثزای تادٍگي خاداٍل پیوبگؾای کابر را ثازای
تدٍگي خداٍل دادُ – عتبًدُ هٌيهِای ثنقَؿ در کؾَرّبی در حابل تَعاِْ عانتتاز
هیعبسد؛ ثِ گًَِای کِ اگي کؾَرّب غبلجبً ثزًبهِ هدًٍی ثزای عبخت اگي خاداٍل در عاي
هٌيهِای کؾَرّبگؾبى ًدارًد.
ثِ دلیل هبّیت اگغتبی خاداٍل دادُ – عاتبًدُ تاکاز غبلات در اگاي خاداٍل ثاز جابت
مزاگت فٌی در خول سهبى تأ کیاد دارد .اگاي در حابلی اعات کاِ ثاز خاوف تاکاز فاَ
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تغییزات تکٌَلَصگکی ثِ ّوزاُ ؽکغتّبی عبختبری سهیٌِ ثای جابتی مازاگت فٌای را در
گذر سهبى فزاّن هیآٍرًد .اگي اهز ثِ ّوزاُ هْنوت تدٍگي هداٍم خاداٍل پیوبگؾای دادُ
– عتبًدُ هحههبى را ثِ عَی اثداُ رٍػّبی غیزپیوبگؾی عَ دادُ اعات کاِ ثاب کواک
آًْب هیتَاى اقدام ثِ ثزٍس رعبًی خداٍل دادُ – عتبًدُ ًوَدّ .وچٌیي اگي رٍػّب قبثلیات
اعتابدُ خْت ثزآٍرد خداٍل دادُ – عتبًدُ هٌيهِای را ًیش دارًد .توػ توبم رٍػّبی ثاِ
رٍس رعبًی غیزپیوبگؾی ثز تجدگل خداٍل دادُ – عتبًدُ ثب مزاگت فٌای بثات ثاِ خاداٍلی
اعت کِ تغییزات فٌی ٍ عبختبری را هَرد هوحَِ قزار دادُ ثبؽٌد.
در هَاخِْ ثب تْدد رٍػّبی غیزپیوبگؾی ثِ رٍس رعبًی اگي عااال پایؼ هایآگاد کاِ
کداهیک اس اگي رٍػّب قبدرًد تنویي ثْتزی اس ٌّبفز هدَْل خدٍل دادُ – عتبًدُ عابل
ّدف اراگِ دٌّد .هایتاَاى عااال فاَ را ثاب اگاي عااال تزکیات کازد کاِ در هَاخْاِ ثاب
ًباىویٌبًی هَخَد در ًَبم اقتقابدی ٍ آهابری گاک کؾاَر کاداهیک اس رٍػّاب قبدرًاد
تنویيّبی ًشدگکتزی ثِ آهبر ٍاقْی اراگِ دٌّد .در اگي ههبلاِ در توؽاین تاب ماوي هْزفای
ثزخی اس هْزٍفتزگي رٍػّبی هذکَر ثِ اگي عااال پبعا دّاین کاِ ثاب تَخاِ ثاِ فنابی
اقتقبدی اگزاى ٍ ًباىویٌبًیّبی هتْدد در ًَابم آهابری کؾاَرهبى کاداهیک اس رٍػّاب
رٍػ قبثل قجَلتزی ثزای ثِ رٍس رعبًی خَاّد ثَدً .تبگح اگاي تحهیان ًؾابى هایدّاد کاِ
ّلیزغن تاکز حبمز هجٌی ثز کبرکزد ثْتز رٍػ راط ٍ راط تْدگل ؽدُ ٍ اقجبل گغتزدُ ثِ
آى در هیبى هتنققابى کؾاَرهبى اگاي رٍػ چاِ در ثازآٍرد هابتزگظ هغاتهین ٍ چاِ در
ثزآٍرد هبتزگظ هْکَط لئًَتیف عبل ّدف اس کبرکزد هتَعيی ثزخَردار اعت .اگي اهز
ً ؾبى دٌّدُ آى اعت کِ پذگزػ فزف ًتبگح تحهین هتنققابى دگااز کؾاَرّب فابرٓ اس
تَخِ ثِ ؽزاگو اقتقبدی ٍ ًَبم آهبری اگزاى هیتَاًد ًتبگح گوزاُ کٌٌدُای را ثزای هاب ثاِ
ارهغبى آٍرد.
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 -2مريری بر ريشَای غیرپیمایطی بٍ ريزرساوی جذايل دادٌ – ستاوذٌ

هحههبى در خول چٌدگي دّاِ اس سهابى اثاداُ خاداٍل دادُ – عاتبًدُ رٍػّابی غیاز
پیوبگؾی هتْددی را ىزاحی ٍ اخزا ًوَدُاًد .ثِ خش رٍػ  NAÏVEرٍػّابی دگااز ثاِ
رٍس رعبًی را هیتَاى ثاِ دٍ دعاتِ رٍػّابی ثْیٌاِ عابسی ٍ رٍػّابی تْادگل دًٍغاجتی
تهغین ًوَد .در رٍػ  NAÏVEاعبعبً تغییز مازاگت فٌای در خاول سهابى هازدٍد ؽاٌبختِ
هیؽَد ٍ اس اگي رٍ ثب دگاز رٍػّبی غیزپیوبگؾی کِ ثز اعبط اگي فزك عبختِ ؽدُاًاد
تابٍت اعبعی دارد .در رٍػّبی ثْیٌِ عبسی کِ ؽوبرُّبی  2تب  44لیغت سگز را ثاِ خاَد
اختقبؿ دادُاًد عْی ؽدُ تب هغألِ فَ ثِ گک هغألِ ثْیٌِ عبسی خيای ٍ گاب غیزخيای
تجدگل ؽَد کِ تبثِ ّدف آى حداقل اختوف هیبى ٌّبفز ٍ گاب مازاگت فٌای عابل هجادأ ٍ
عبل ههقد هیثبؽد ٍ هحدٍدگتّبی آى را ثزاثزی خوِ عيزی ٍ عاتًَی ههابدگز تنویٌای
ثب ههبدگز افلی عبل ّدف تؾکیل هیدّد .رٍػّبی تْدگل دٍ ًغجتی ًیش ثز ثکبرگیزی دٍ
هبتزگظ تْدگل کِ اس چپ ٍ راعت در هبتزگظ مزاگت فٌای مازة هایؽاًَد ٍ در گاک
فزآگٌد تکزاری هبتزگظ مزاگت فٌای را تْادگل هایکٌٌاد اعاتَار اعات .گکای دگااز اس
تابٍتّبی رٍػ  NAÏVEثب رٍػّبی دگاز ثْیٌِ عبسی ٍ تْدگل دٍ ًغاجتی آًغات کاِ
رٍػ  NAÏVEثزای ثِ رٍسرعبًی تٌْب ثِ گاک ثازدار اىوّابت (ثازدار تَلیاد کال) ٍ دٍ
رٍػ دگاز ثِ عِ ثزداراىوّبت (ثزدارّبی خوِ هقابرف ٍاعايِای ّزماِ ٍاعايِای ٍ
تَلید کل ثنؼّب) ًیبس دارًد .ثِ دلیل رّبگت اختقبر توبهی فزمّبی تابثْی در خاداٍل 4
ٍ  2تدویِ گؾتِاًد.
 -4رٍػ  :NAÏVEرٍػ  NAÏVEدر ٍاقِ عبدُتازگي رٍػ ثاِ رٍسرعابًی خاداٍل
دادُ – عتبًدُ ثِ ؽوبر هیرٍد .اگي رٍػ کِ ثِ فزمیِ مزاگت بثاتً 4یاش هْازٍف اعات

. Constant Coefficient Hypothesis

1
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تَعو لئًَتیف ( )4394 4381هجدُ خداٍل دادُ – عاتبًدُ اراگاِ گؾات .رٍػ NAÏVE

فزك هیکٌد کِ ّیچ تغییزی هیبى مزاگت فٌی عبل پبگِ ٍ عبل ّدف اگدبد ًؾادُ اعات ٍ
اس اگي رٍ ثز جبت ثیي دٍرُای مزاگت فٌی تأکیاد هایکٌاد .ثٌابثزاگي در رٍػ NAÏVE

مزاگت عبل پبگِ ثاِ راحتای در ثازدار تَلیاد کال عابل ّادف مازة هایؽاَد ٍ خادٍل
دادُ – عتبًدُ عبل ّدف ثدعت هیآگد.
جذيل  .1ريشَای مىتخب بٍ ريز رساوی جذايل دادٌ – ستاوذٌ ي فرمَای تابعی آن
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هٌجِ :گبفتِّبی پضٍّؼ

هْزفی هتغیزّبٌّ aij :بفز خدٍل مزاگت فٌی عبل پبگِ ٌّ qijبفاز تنوایي سدُ ؽادُ خادٍل مازاگت
فٌی عبل ّدف  xهحقَل ًبخبلـ ّز ثنؼ در عبل ّدف ٌّ uiبفز هبتزگظ عتًَی هدواَُ تَلیادات
ٍاعيِ ای ثنؼ ّب در عبل ّدف ٍ ٌّ vjبفز هبتزگظ عايزی هدواَُ ًْابدُ ّابی ٍاعايِ ای هاَرد ًیابس
ثنؼ ّب در عبل ّدف هی ثبؽد.
جذيل  .2فرمَای خطی الگًَای غیر خطی بٍ ريز رساوی جذايل دادٌ – ستاوذٌ
شماره
معادله

44

نام روش

رٍػ قدر
هيلن
تابموت

شماره

فرم تابعی خطی
)


ij

t


ij

Z   (t
j

q

x j v j

ij

x j  ui

q
j

 aij  q ij

min

i

i

ij

معادله


ij

t

t ij  q ij  aij
q ij , t ij , t ij  0

s .t .

41

نام روش

رٍػ قدر
هيلن
تابموت
ًزهبل ؽدُ
(ًغنِ
خيی )2

فرم تابعی خطی

) min Z   (bij  c ij
j

x j v j

ij

i

q
i

x j  ui

ij

q
j

aij bij  aij  qij

aij cij  q ij  aij
q ij , bij , c ij  0

s .t .
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رٍػ قدر
هيلاااااان
ٍسًااااااای
تابموت

) Z   aij (t  ij  t ij
j

x j v j

ij

min

i

q

s .t .

i

x j  ui

ij

q
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رٍػ قاادر
هيلاااااااان
تابماااوت

j

کِ ّوهت

t ij  aij  q ij

دادُ ّااابی

t ij  q ij  aij

ٍرٍدی را

q ij , t ij , t ij  0

) | (t ij  t ij

| a

ij

j

aij x j  v j

ij

Z 

67

min

i

y

s .t .

i

aij x j  u i

ij

y
j

t  ij  1  y ij
t ij  y ij  1

y ij , t ij , t ij  0

حاااااااااٌ
هی کٌد.

48

رٍػ قدر

) (t  ij  t ij
aij

j

هيلاااااان

x j v j

تابموت

x j  ui

ًزهاااااابل

Z  
ij

min

i

q

s .t .

i

ij

q
j

t ij  aij  q ij

ؽااادُ

t ij  q ij  aij

(ًغااااانِ

q ij , t ij , t ij  0

خيی )4
هٌجِ :گبفتِّبی پضٍّؼ

 -2رٍػ قدر هيلن تابموت : 4تبثِ ّدف در اگي رٍػ حداقل عبسی هدواَُ قادر
هيلن تابموت ثیي ههبدگز عبل پبگِ ٍ ههبدگز هتٌبٍز آى در عبل ّدف هیثبؽاد .ثاز اعابط
هبّیت هدلّبی دادُ  -عتبًدُ در اگي رٍػ (هْبدلِ  )4ثِ دقت مزاگت ثشرگتاز ًغاجت ثاِ
دقاات ماازاگت کااَچکتز اّویاات ثیؾااتزی دادُ ؽاادُ اعاات .اهااب تواابم تابمااوت فاابرٓ اس
ههدارؽبى دارای ٍسى گکغبًی هیثبؽٌد .اگي هدل گک هدل غیزخيی اعتً .غانِ خيای
ؽدُ هدل فَ کِ راحت تز قبثل حل اعت در قبلت هْبدلِ ً 44ابؽتِ ؽدُ اعت (خکغَى

. Absolute Differences

1
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ٍ هَری .)2111
 -8رٍػ قدر هيلن ٍسًی تابموت :4رٍػ دگاز آى اعات کاِ اًحزافابت ثاب مازاگت
ثشرگتز را ثیؾتز اس مزاگت کاَچکتز خزگواِ کٌاین .در اگاي رٍػ (هْبدلاِ  )2قادر هيلان
تابموت ّز سٍج دادُ در ههدار عبل پبگِ مازة هایؽاَد تاب در فاَرت ثاشرد ثاَدى
ههدار مزگت فٌی عبل پبگِ اًحزاف اس ههدار عبل پبگِ ًیش ثشرگتز خلَُ ًوبگاد .هادل فاَ
ًیش غیزخيی اعت کِ ًغنِ خيی ؽدُ آى ثِ ؽاکل هْبدلاِ  42اعات (خکغاَى ٍ هاَری
.)2111
 -1رٍػ قدر هيلن تابماوت ًزهابل ؽادُ :2رٍػ قادرهيلن تابماوت ًزهابل ؽادُ
ًغنِ ًزهبل ؽادُ رٍػ قادر هيلان تابماوت اعات .در اگاي رٍػ (هْبدلاِ  )8قادرهيلن
تابموت ثِ خبی مزة ؽدى در ههدار مزگت عبل پبگِ ثز آى تهغین هایؽاَد .در ٍابّز
اگي رٍػ کبهوً ثزخوف رٍػ قدر هيلن ٍسًای تابماوت ىزاحای ؽادُ اعات .سگازا در
هدل قجل ثب اّوبل مزگت عبل پبگِ اًحزافبت ثشرگتز هتاَرم هایؽاد در حبلیکاِ در اگاي
هدل اًحزافبت ثشرگتز هٌهجل ؽدُ ٍ کَچکتز ًؾبى دادُ هیؽًَد.
فزك در هادل فاَ ثاز اگٌغات کاِ  aijههاداری غیزفااز داؽاتِ ثبؽاد سگازا در غیاز
اگٌقَرت تبثِ ّدف تْزگف ًؾدُ هیگازدد .ثٌابثزاگي ثازای تقاحی حبلاتّابگی کاِ aij
ههدار فاز را اختیبر هی کٌٌد افاو هادل فاَ مازٍری اعات .هادل فاَ ًیاش ّوبًٌاد
هدلّبی پیؾیي غیزخيی اعت کِ ًغنِ خيی آى ثِ ؽکل هْبدلِ  48هیثبؽاد .ثازای حال
هؾکل فاز ثَدى حداقل گکی اس ّaijب هیتَاى ثِ فَرت سگز ّول کزد .اگز فزك کٌاین
 bij

t ij
aij

آًاااابُ دارگااان  . t ij  aij .bijاگاااز فااازك کٌاااین  c ij

t ij
aij

آًاااابُ دارگااان

. Weighted Absolute Differences
. Normalized Absolute Differences

1
2
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 . t ij  aij .c ijثب خبگاذاری رٍاثو فَ در هدل خيی ؽدُ ثاِ هْبدلاِ  41خاَاّین رعاید
(هبتَسٍعکی ٍ دگازاى .)4311
 -9رٍػ هزثِ تابموت :4تبثِ ّدف در اگي رٍػ هزثِ تبثِ ّادف رٍػ قادر هيلان
تابموت اعت .در اگي رٍػ (هْبدلِ ً )1یش ّوبًٌد رٍػ قدر هيلن تابموت ّیچ ٍسًای
ثِ سٍجّبی تبثِ ّدف دادُ ًؾدُ اعت .اس آًدب کِ تابمل سٍجّب ّوَارُ ههداری کوتز اس
ٍاحد اعت تَاى دٍم اًحزافبت ثشرگتز کَچکتز اس تَاى دٍم اًحزافبت کاَچکتز خَاّاد
ثَد .ثٌبثزاگي در اگي رٍػ اًحزافبت ثشرگتز کوتز اس اًحزافبت کَچکتز خزگوِ هیؽًَد.
هدل  1هدلی غیزخيی اعت کِ قبثلیات خيای ؽادى را ًادارد .اگزچاِ پیؾازفتّابی
ثغیبری در حل هدلّبی غیزخيی حبفل ؽد ٍ ًزم افشارّبی ثغیبری ثِ اگي هٌَاَر عابختِ
ؽدُ اعت اهب تکٌیکّبی هَخَد قبدر ثِ حل توبهی حبالت غیزخيای ًیغاتٌد .اس اگاي رٍ
هیتَاى ادّب کزد کِ پبع اگي هدلّب ثیؼ اس آًکاِ ثْیٌاِ عزاعازی ثبؽاٌد ثْیٌاِ هحلای
ّغتٌد (آلوَى .)4313
 -1رٍػ هزثِ تابموت ٍسًی :2اگي رٍػ ؽجیِ رٍػ قدرهيلن ٍسًی تابموت اعت
ثب اگي تابٍت کِ ثِ خبی قدرهيلن تابموت هزثِ تابماوت ثاِ کابر رفتاِ اعات .در اگاي
رٍػ ًیش اًحزافبت ثب مزگت عبل پبگِ ثشرگتز ٍسى ثشرگتزی را ثِ خَد اختقبؿ هیدٌّد
(هْبدلِ .)9
 -7رٍػ هزثِ تابموت ًزهبل ؽدُ ٍ 8گب رٍػ ثْیٌاِ عابسی الگزاًاضی :1هادل  1کاِ
تَعو فزگدالًدر ( )4314اراگِ ؽدُ اعت هؾبثِ هدل آلوَى هیثبؽد ٍ ّوبى خقَفایبت
را در خَد دارد .اگزچِ لکَهجز( )4379ادّب هیکٌد کِ رٍػ فزگدالًدر خبلجتزگي رٍػ ثِ
1

. Squared Differences
. Weighted Squared Differences
3
. Normalized Squared Differences
4
. Lagrangian Optimization Method
2
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رٍسرعبًی اعت دٍ ًکتِ سگز ادّبی لکَهجز را سگز عاال هیثازد .اٍل آًکاِ در اگاي رٍػ
ثِ خبی تابموت ثب مزگت عبل پبگِ ثشرگتز تابموت ثب مزگت عبل پبگِ کَچکتز هتَرم
هیؽًَد ٍ .دٍم اگٌکِ ثْیٌِ گبثی اگي هادل ثْیٌاِ گابثی هحلای اعات ٍ ًاِ عزاعازی .ثازای
اختٌاابة اس فاااز ثااَدى هناازج هاایتااَاى ّواابى رٍػ هااَرد اعااتابدُ در هاادل قاادر هيلاان
تابموت ًزهبل ؽدُ را در اگي هدل ًیش ثِ کبر گزفت.
 -3رٍػ اّوبل پبراهتز بثت تغییز ّوِ خبًجِ :4رؽد هداٍم اقتقابدّبی هٌيهاِای اگاي
تاکز را الهب هیکٌد کِ مزاگت هٌيهِای ّوَارُ ثب مزگت بثتی ًغجت ثِ ههدار هلی رؽاد
هیکٌد .ثٌبثزاگي هیتَاى ًَؽت:
 A Q 

()41

کِ  Aهبتزگظ دادُ  -عتبًدُ هلی(گب عبل پبگِ) ٍ  Qهبتزگظ دادُ  -عتبًدُ هٌيهِای (گب
عبل ّدف) اعت .مزگت  ثِ ًحَی اّوبل های ؽاَد کاِ کوتازگي خياب    را در پای
داؽتِ ثبؽد .الاَی ثْیٌِ عبسی اگي رٍػ ثِ ؽکل هْبدلِ  7اعت.
 -3رٍػ راط :اگي هدل (هْبدلِ  )3در ٍاقِ در ىجهِ ثٌدی هدلّبی تْدگل دٍ ًغجتی
خبی هیگیزد .اهب ثْدّب َّگٌاش ٍ خبًغَى (ً )4331غنِ ثْیٌِ عبسی رٍػ تکزاری راط
را اثداُ ًوَدًد .تبثِ ّدف در اگي هدل ثِ فاَرت

q ij
aij

ln

ij

 q

ًَؽاتِ هایؽاَد .در

اگي رٍػ ًیش اًحزافبت ثب مزاگت پبگِ ثشرگتز ثیؾتز اس اًحزافبت ثاب مازاگت پبگاِ کاَچکتز
خزگوِ هیؽًَد.
 -41رٍػ قاادر هيلاان تابمااوت کااِ ّوهاات دادُّاابی ٍرٍدی را حاااٌ هاایکٌااد:
خًَیَط ٍ اعتزّبٍى ( )2112در ههبلِ خَد ثِ ثزرعی هؾکوت ثِ رٍسرعبًی هبتزگظّابی
دادُ – عتبًدُای پزداختِاًد کِ ٍرٍدیّبی هثجت ٍ هٌای دارًدً .تیدِ ثزرعی آًْب هْزفی
. Global Change Constant

1
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هدل  3هیثبؽد کِ تنویي هیکٌد سٍجّبی هابتزگظ دادُ  -عاتبًدُ عابل پبگاِ ٍ هابتزگظ
دادُ  -عتبًدُ عبل ّدف ّن ّوهت ثبؽٌد .در اگي هدل ًیاش اًحزافابت گکغابى ثاب مازگت
ثشرگتز عبل پبگِ دارای اّویت ثیؾتزی ًغجت ثِ مازگت کاَچکتز هایثبؽاٌد .ثازای اًتهابل
ّوهت فزك ؽدُ اعت کِ ثتَاى ثیي ههدار  q ٍ aراثيِای ثِ ؽکل سگز ًابؽت
y ij  0

q ij  y ij aij

اس آًدب کِ ههدار مزگت ّ yوَارُ ثشرگتز ٍ گب هغبٍی فااز اعات پاظ ثاِ ًبچابر دٍ
ههدار  q ٍ aثبگد ّن ّوهت ثبؽٌدً .غانِ خيای ؽادُ هادل فاَ ثاِ فاَرت هْبدلاِ 49
هیثبؽد.
 -44رٍػ هزثِ تابموت کِ ّوهت دادُّابی ٍرٍدی را حااٌ هایکٌاد :اگاي رٍػ
(هْبدلِ ً ) 41یش تهلیدی اس رٍػ پیؾیي اعت ثب اگي تاابٍت کاِ تابثِ ّادف ثاِ خابی قادر
هيلن ثِ فَرت هزثِ تْزگف هایؽاَد .در اگٌ داب ًیاش تابماوت هغابٍی ثاب مازاگت پبگاِ
ثشرگتز کوتز خزگوِ هیؽًَد.
 -42رٍػّبی تْدگل دٍ ًغجتی :4رٍػّابی تْادگل دًٍغاجتی رٍػّابگی ّغاتٌد کاِ
هجتٌی ثز تْدگل دٍ هبتزگظ ٍ مزة آى اس چاپ ٍ راعات در هابتزگظ مازاگت فٌای عابل
پبگِ مزاگت فٌی عبل ّدف ثِ دعت هیآگاد .رٍػّابی تْادگل دٍ ًغاجتی در ثغایبری اس
حااَسُّاابی هدلغاابسی ّوچااَى حااَسُّاابی خوْیاات ؽٌبعاای(دهیٌت ٍ اعااتابى )4311
تحهیهبت حول ٍ ًهل ٍ تحلیلّبی اقتقبدی کبرثزد دارًد .در تحلیلّبی دادُ  -عتبًدُ ًیش
ؽهی اس تْدگلّبی دٍ ًغجتی راُ گبفتِ اعت کِ ًنغتیي ثبر تَعو اعتَى( ٍ )4314اعتَى ٍ
ثزاٍى ( ) 4312هْزفی ؽدُ ٍ ثاِ رٍػ راط هْازٍف گؾاتّ .ادف اس ثاِ کابرگیزی اگاي
رٍػ ثِ رٍسرعبًی هبتزگظ دادُ  -عتبًدُ گک کؾَر اس عبل پبگاِ ثاِ عابل ّادف ثادٍى

. Biproportional adjustment techniques

1
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ًیبس ثِ تدٍگي هدوَِّ خدگدی اس دادُّبی ثیي فٌْتی ثَد .ثْدّب اگي رٍػ ثزای هٌيهاِای
عبختي هبتزگظ دادُ  -عتبًدُ هَرد اعتابدُ قزار گزفت.
رٍػّبی تْدگل دٍ ًغجتی ثِ رٍػ راط هحدٍد ًویؽًَد .اس دگاز رٍػّبی تْادگل
دٍ ًغااجتی هاایتااَاى ثااِ الاااَرگتن ههیاابطگااذاری هؾاابثِ قياازی 4رّیبفاات حااداقل تواابگش
اىوّبت ٍ 2حداکثزعبسی آًتزٍپی 8اؽبرُ کازد (الّاز ٍ دی هغاٌبرد  .)2111خَؽاجنتبًِ
دی هغٌبرد (ً )4331ؾبى داد کِ توبهی رٍػّبی تْدگل دٍ ًغجتی ًتبگح گکغبًی را ثاِ ثابر
هی آٍرًد .اگي اهز هَخت توزکش دٍثبرُ هحههابى ثاِ عاَی رٍػ قادگوی ٍ کبرآهاد راط
گؾتِ اعت.
 -3مفًُم وسدیکی 4ي ضاخعَای اوذازٌ گیری

تْیاایي کاابراگی ٍ ارسگاابثی ّولکاازد رٍػّاابی غیزپیوبگؾاای ًیبسهٌااد ههبگغااِ خااداٍل
پیوبگؾی ٍ غیزپیوبگؾی دادُ – عتبًدُ عبل ّدف هایثبؽادّ .زچاِ اگاي دٍ خادٍل ثاِ ّان
ًشدگکتز ثبؽٌد ّولکزد رٍػ ثِ رٍسرعبًی ثْتز خَاّد ثَد .اهاب هؾاکل در آًدبعات کاِ
ًشدگکی دٍ خدٍل را چاًَِ ثبگد اًداسُگیزی کزدّ .وٍُ ثز اگي ثبگد هؾنـ کزد کِ آگاب
ًشدگکی خداٍل هغتهین دادُ – عتبًدُ ثبگد هدًَز قزار گزفتِ ؽَد گب ًشدگکی هبتزگظّابی
هْکَط لئًَتیف .ثِ ّجبرت دگاز آگب در فزآگٌد ارسگبثی ًشدگکی دٍ خدٍل ثبگد ههبگغِ ثِ
فَرت علَل ثِ علَل فَرت گیزد گب آًکاِ دقات ّولکازد کلای خادٍل را ثبگاد هجٌابی
ههبگغِ قزار داد .خٌغي( )4331اگي دٍ هاَْم دقات را ثاِ تزتیات خاشر ًااز ٍ 9کال ًااز

1

1

). The Diagonal Similarity Scaling Algorithm (DSS
. The Minimum Discrimination of Information Approach
3
. Entropy Maximization
4
. Closeness
5
. Partitive
6
. Holistic
2
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هیًبهد ٍ ثیبى هیکٌد در حبلیکِ هحبعجِ دقت خشر ًاز اهکبى پذگز ًیغت هحبعجِ دقات
کل ًاز ثزای ههبگغِ دٍ خدٍل ٍاقْی ٍ تنویٌی کبفی اعت(.خلیلی )2111a,b
ثب اؽبرُ ثِ اگي ًکتِ ًَثت ثِ اعتابدُ اس ؽبخـّبی اًداسُگیازی ثازای هحبعاجِ دقات
کل ًاز هیرعد .در گک کوم ثبگد گات کِ ّیچ ؽبخقی کِ ثِ ىاَر کلای هاَرد قجاَل
ّوابى ٍ ثزتز اس دگاز ؽبخـّب ثبؽد ٍخَد ًدارد .اس اگي رٍ ّز کدام اس هحههبًی کِ در
اگي حَسُ کبر کزدُاًد هدوَِّای اس ؽبخـّب را ثزای ههبگغِ اًتنابة کازدُاًاد کاِ اس
هْوتزگي آًْب هیتَاى ثِ ؽبخـّبی تابموت هيلن ٍسًی ) (WAD4درفد خيبی کل
اعتبًدارد ؽدُ ) (STPE2ؽبخـ  Uتبگل 8تَرػ ٍارگابًظ ٍ کٍَارگابًظ ؽابخـ U

تبگل اؽبرُ کزد .اگي ؽبخـّب ثِ ؽکل سگز تْزگف هیؽًَد.
2
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در رٍاثو فَ ٌّ A ٍ aبفز خدٍل پیوبگؾای ٌّ̂ P ٍ aبفاز هابتزگظ غیزپیوبگؾای
 P ٍ Aهیااابًایي ههااابدگز ٍاقْااای ٍ تنویٌااای  U Mتاااَرػ ٍ U Sارگااابًظ ٍ U C
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مزگت ّوجغتای هیبى ههبدگز ٍاقْی ٍ تنویٌی هیثبؽٌد .ؽزه فحت هحبعاجبت فاَ آى
اعت کاِ ّواَارُ ثبگاد راثياِ  U M U S U C  1ثزقازار ثبؽاد( .هاَری ٍ خکغاَى
)2111

1

. Weighted Absolute Difference
. Standardized Total Percentage Error
3
. Theil's U
2

74

ارسيببي عولکزد ًسبي رٍشّبي غیزپیوبيطي بِ رٍسرسبًي جذاٍل دادُ-ستبًذُ در فضبي اقتصبدي ايزاى

 -4مطالعات پیطیه در خصًظ کارایی ريشَای غیرپیمایطی بٍ ريزرساوی

در خقاااَؿ ثزرعااای ّولکااازد رٍػّااابی غیزپیوبگؾااای ثاااِ رٍسرعااابًی خاااداٍل
دادُ – عتبًدُ تبکٌَى تحهیهی در کؾَرهبى ثِ اًدبم ًزعیدُ اعت .اهب خغتدَی ثبًکّابی
اىوّبتی ًؾبى هیدّد کِ ثزرعی اگي رٍػّب ٍ ارسگبثی ّولکزد آًْب در خْبى اس دّاِ 71
هیودی آغبس ؽدُ اعت .رگچبردعَى ( )4372در کتبة خَد ثِ ارسگبثی اًتهبدی رٍػّابی
ثِ رٍسرعبًی هیپزداسد .آلاي ٍ گبعالیٌت ( ٍ )4379لکاَهجز ( )4379ثاِ هيبلْاِ اخوابلی
ىز ّابی هيبلْابتی هایپزداسًاد کاِ ثاز تنوایي ٍ پایؼ ثیٌای مازاگت تکاب زی خاداٍل
دادُ – عتبًدُ هتوزکش ؽدُ ثَدًد .راًد ( )4338ثب تکویل کبر رگچبردعَى ثاِ ارسگابثی 31
کبر هيبلْبتی هزتجو هیپزداسد .خٌغي ٍ َّگٌاش (ً )4339یش ثِ ثزرعای ٍ ارسگابثی اًتهابدی
رٍػّبی غیزپیوبگؾی ٍ مزاگت تکب زیای کِ اس اگي رٍػّب ثدعت هیآگٌد هایپازداسد.
پَلٌغکی ٍ دگازاى ( 29 )4331ىاز تحهیهابتی کاِ اس رٍػ راط اعاتابدُ کازدُ اًاد را
هَرد ثزرعی قزار دادُ اًد .گکی اس ثْتزگي ههبالت در خقَؿ رٍػّابی غیزپیوبگؾای ثاِ
رٍس رعاابًی ههبلااِ هااَری ٍ خکغااَى ( )2111اعاات .هيبلْاابت تحهیهاابتی ّلیزمااب خلیلاای
( )2119 2111 b 2111a 4331چِ در رعبلِ دکتزا ٍ چِ در ههبالت ثْدی اٍ ًیش ثاِ اگاي
اهز گزاگؼ گبفتِ اعت .ثب ثزرعی هٌبثِ فَ هیتَاى ثِ گک خوِ ثٌادی هٌبعات رعاید کاِ
آى را در عيَر سگزگي خوفِ هیکٌین:
 -4آهبرُّب ٍ ؽبخـّبی ًشدگکی لشٍهبً ًتبگح هؾبثْی را ًتیدِ ًویدٌّاد .اگاي ثاداى
هٌْبعت کِ هوکي اعت ثب گک ؽبخـ رٍؽی هيلَة ٍ ثب ؽبخقی دگااز رٍػ هاذکَر
ًبهيلَة ارسگبثی ؽَد.
ّ -2یچ کدام اس رٍػّبی غیزپیوبگؾی ثِ رٍسرعبًی لشٍهبً «خَة» ٍ گب «ثد» ًیغاتٌد.
اس اگي رٍ ّولکزد اگي رٍػّب را ثبگد ثِ ىَر ًغجی هَرد ثزرعی قزار داد.
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 -8توبم هيبلْبت در ثبسُ سهبًی ٍ حَسُ خغزافیبگی هحدٍد فاَرت گزفتاِ اعات .اس
لحبً ثبسُ سهبًی هيبلْبت هْوَالً کَتبُ هدت ٍ اس ًَز حیيِ خغزافیبگی هحادٍد ثاِ گاک
کؾَر خبؿ ثَدُاًد .اس اگي رٍ تْوین ًتبگح ثاِ ثابسُ ّابی سهابًی ثلٌاد هادت ٍ گاب ثاِ توابم
کؾَرّب گوزاُ کٌٌدُ هیثبؽد .اگي اهز مازٍرت ثزرعای اگاي هيبلْاِ در ّاز کؾاَر ٍ در
ثبسُّبی سهبًی هتابٍت را هَرد تأکید قزار هیدّد.
 -1هيبلْبت هتْدد خبرخی ًؾبى هیدّد کِ ثِ ىَر ًغجی چاِ در هحبعاجِ هابتزگظ
هغتهین ٍ چِ در هحبعجِ هبتزگظ هْکَط لئًَتیاف رٍػ راط کابراتز اس دگااز رٍػّاب
ثَدُ اعت .خلیلی ( )2111aپظ اس ثزرعای چْابر رٍػ اس رٍػّابی فاَ ثاِ اگاي ًتیداِ
هیرعد کِ رٍػ راط کبراتز اس دگاز رٍػّبعات ٍ رٍػ الگزاًاضی در ههابم دٍم قازار
هیگیزد .هيبلْاِ هاَری ٍ خکغاَى (ً )2111یاش در هیابى  41رٍػ اس رٍػّابی فاَ ثاز
کبراگی رٍػ راط تأکید هیکٌد.
 -9خلیلی (ً )2111bؾبى هیدّد کِ اگزچِ امبفِ ؽدى اىوّبت ثزًٍشا ثِ هابتزگظ
عبل ّدف هیتَاًد دقت ههبدگز تنویٌی را افشاگؼ دّد اهب اگي اهز رتجِ ثٌادی رٍػّابی
فَ را ثز ّن ًویسًد.
 -1خلیلی (ً )2119یش ًؾبى هیدّد کِ تدویِ ثنؼّاب ٍ کَچاک عابختي خاداٍل
دادُ – عتبًدُ ًِ تٌْب رتجِ ثٌدی رٍػّبی غیزپیوبگؾی را ثز ّن ًویسًد ثلکاِ قابدر ًیغات
جبت ثیي دٍرُای مزاگت دادُ – عتبًدُ را افشاگؼ دّد.
 -5ارزیابی ريشَای غیرپیمایطی بٍ ريزرساوی در فضای اقتصادی ایران

ًنغتیي خادٍل دادُ  -عاتبًدُ در اگازاى در عابل  4814تَعاو ٍسارت اقتقابد ٍقات
هٌتؾز ؽد ٍ دارای  21ثنؼ ٍاعيِ ثَد .در ههبگغِ ثب اٍلیي خدٍل دادُ  -عتبًدُ در خْابى
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کِ در اٍاگل دِّ  4381هقبدف ثب اٍاگال دّاِ  4841هٌتؾاز ؽاد کؾاَر هاب اس اگاي لحابً
دارای  81عبل ّهت هبًدگی تبرگنی اعت .در گذر سهبى خداٍل دادُ  -عاتبًدُ هتْاددی
در کؾَرهبى هٌتؾز ؽدُ کِ آخزگي خدٍل پیوبگؾی در عبل  4831تَعو هزکش آهبر اگازاى
هٌتؾز گزدگدُ اعت.
ثزرعی فبفلِ اًتؾبر خداٍل اس گکدگاز ٍ تْداد ثنؼّابی در ًَاز گزفتاِ ؽادُ ًؾابى
هیدّد کِ کبعتیّبی ّویهی در اگي حاَسُ ٍخاَد دارد کاِ السم اعات ههبهابت هغااٍل
چبرُ اًدگؾی السم را ثٌوبگٌد .ثِ ىَر کلی کبعتیّابی هَخاَد را هایتاَاى در هاَارد سگاز
خوفِ کزد:
 -4تْدد هزاکش هتَلی :تبکٌَى چْبر ًْبد هزکاش آهابر اگازاى ثبًاک هزکاشی عابسهبى
ثزًبهِ ٍ ثَدخِ ٍ ٍسارت اقتقبد اقدام ثِ اًتؾبر خداٍل دادُ – عتبًدُ ًوَدُاًد کِ ٌَّس ًیاش
دٍ ًْبد ًنغت ثِ اگي کبر اداهِ هیدٌّد .خداٍل هٌتؾز ؽدُ اگي دٍ ًْابد دارای عابسگبری
ثبالگی ًیغتٌد.
 -2فبفلِ سهبًی ثغیبر ثبالی تدٍگي خاداٍل پیوبگؾای :اًتؾابر خاداٍل پیوبگؾای دادُ -
عتبًدُ در اگزاى تَعو هزکش آهبر اگزاى ثِ ىَر هتَعو حادٍد ّاز  48عابل گکجابر (4898
 ٍ )4831 ٍ 4819تَعو ثبًک هزکشی حدٍد ّز  44عبل گکجابر ( )4873 ٍ 4817فاَرت
پذگزفتِ اعت( .خداٍل غیزپیوبگؾی در اگي هحبعجِ هٌََر ًؾدُاًد) اگي اهاز هَخات گؾاتِ
اعت تب ثِ رٍسرعبًی خداٍل اغلت ثِ رٍػ راط تْدگل ؽدُ در دعتَر کابر ّاز دٍ ًْابد
ثبًک هزکشی ٍ هزکش آهبر اگزاى قزار گیزد.
ّ -8دم عبسگبری خداٍل ثب گشارؽبت آهبری عبسهبى ّب :ثب ههبگغِ ٌّبفز خدٍل دادُ
– عتبًدُ هٌتؾز ؽدُ ثاب گاشارػّابی آهابری ّولکازد ٍسارت خبًاِّاب ٍ گاب عابسهبىّابی
هنتلف کؾَر هیتَاى ثِ راحتی درگبفت کِ تٌبقل آؽاکبری در اگاي هیابى ٍخاَد دارد.

سبل اٍل -ضوبرُ  -2تببستبى 1391

فصلٌبهِ علوي -پژٍّطي هطبلعبت اقتصبديِ کبربزدي در ايزاى

77

اگي تٌبقل اعبعبً رگؾِ در ّدم ٍخَد گک ًَبم خبهِ آهبری در کؾَر دارد .اگي اهاز هاب را
ثِ اگي ًکتِ ّداگت هیکٌد کِ فزف تْیِ خداٍل ًِ تٌْب هؾاکلی را حال ًوایکٌاد ثلکاِ
اگز دقت کبفی در پز کزدى خبًِ ّبی خادٍل فاَرت ًایازد هٌداز ثاِ اگدابد اًحزافابت
ؽدگد در ًتبگح پضٍّؼّب ٍ در ًتیدِ تقوینگیزیّب خَاّد ؽد.
 -1-5دادٌَا ي وحًٌ مذلسازی

ثزای ههبگغِ کبرکزد رٍػّبی غیزپیوبگؾای ثاِ رٍسرعابًی خاداٍل دادُ – عاتبًدُ در
فنبی اقتقبدی اگزاى خداٍل عبلّبی  4873 ٍ 4817ثبًک هزکاشی هاَرد اعاتابدُ قازار
گزفتِ اعت .ثِ ىَر کلی ثاِ دٍ دلیال سگاز اگاي اًتنابة فاَرت پذگزفتاِ اعاتً .نغات
آًاًَِ کِ ثیبى ؽد ثِ ًَز هیرعد خداٍل دادُ  -عتبًدُ ثبًاک هزکاشی دارای عابسگبری
ثیؾتزی ثب حغبةّبی هلی ثبؽٌد .دٍم اگٌکِ فبفلِ ثبالی تدٍگي خداٍل پیوبگؾی در هزکاش
آهبر اگزاى ( 4898تب  4819 ٍ 4819تب  )4831اهکبى ٍخَد ؽکغت عبختبری در دادُّابی
خدٍل را افشاگؼ هی دّد کاِ اگاي اهاز خاَد هاٌْکظ کٌٌادُ ؽکغاتّابی عابختبری در
ًَبمّبی اقتقبدی عیبعی ٍ آهبری کؾَرهبى اعت.
توبهی رٍػّبی هذکَر در ثنؼ دٍم اگي ههبلِ ثِ خش رٍػّبی قدر هيلن تابماوت
ٍ هزثِ تابموت کِ ّوهت دادُّبی ٍرٍدی را حاٌ هیکٌٌاد هاَرد ارسگابثی ٍ ههبگغاِ
قزار گزفتِاًدّ .دم لحبً اگي دٍ رٍػ ثِ دلیال هثجات ثاَدى دادُّابی ٍرٍدی ٍ خزٍخای
اعات کاِ اگاي اهاز هَخات گکغابى ؽادى ًتابگح اگاي دٍ رٍػ ثاب رٍػّابی قادر هيلاان
تابموت ٍ هزثِ تابموت هیؽَد .ثزای هدلغبسی اثتدا ّز دٍ خدٍل عبل پبگاِ(ٍ )4817
عبل ّدف ( )4873در  41ثنؼ "کؾبٍرسی ؽکبر خٌالاداری ٍ هابّیایزی" "هْادى
ًات خبم ٍ گبس ىجیْی" " فٌْت" "ثز

گابس ٍ آة" " عابختوبى" "حوال ٍ ًهال

اًجبرداری ٍ ارتجبىبت" "ثبسرگبًی رعاتَراى ٍ ّتلاداری" "خادهبت هاعغابت هابلی ٍ
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پَلی" "هغتغوت ٍ خادهبت حزفاِ ای ٍ تنققای" ٍ "خادهبت ّواَهی اختوابّی ٍ
ؽنقی ٍ خبًای" تدویِ گؾتٌد تب قبثل ههبگغِ ؽًَد .ثز اعابط ًتابگح رکاز ؽادُ هيبلْاِ
خلیلی( )2119تدویِ ثنؼّب رتجِ ثٌدی ثنؼّب را تغییز ًنَاّد داد.
در ًْبگت ثز اعبط هدل ّبی خيای ٍ غیزخيای رکاز ؽادُ در ثناؼ دٍم ههبلاِ ٍ ثاب
اعتابدُ اس ًغنِ ً 3زم افشار  Lingoهدلغبسی فَرت پذگزفت .در هدلغبسی عاْی ثاز آى
قزار گزفت تب در فَرت اهکبى هدلّبی غیزخيی ثِ هدلّبی خيی تجادگل ؽاًَد تاب ثاِ
خبی ثْیٌِّبی هحلی ثْیٌِّبی عزاعزی هَرد ارسگبثی ٍ ههبگغِ قزار گیزًاد .ثاب ىزاحای ٍ
حل هدلّب ًتبگح ثز اعبط ؽؼ ؽبخـ  U STPE WADتبگال ٍ تاَرػ ٍارگابًظ ٍ
کٍَارگبًظ  Uتبگل هْزفی ؽدُ در هْبدلِ  47هحبعجِ گؾتٌد.
 -2-5مقایسٍ ضاخعَا

ثب هحبعجِ ؽبخـّبی ؽؼ گبًِ ثزای هبتزگظّابی هغاتهین ٍ هابتزگظّابی هْکاَط
لئًَتیف ثدعت آهدُ اس ّز رٍػ ًتابگح خادٍل  1 ٍ 8ثدعات هایآگاد .خادٍل  8ههابدگز
ؽبخـّب ٍ خدٍل  1رتجِ رٍػّب را در ّز گک اس ؽبخـّب ًؾابى هایدّاد .رتجاِ ثٌادی
رٍػّب در خدٍل  1قبّدتبً ثاز اعابط رتجاِ ثٌادی فاَْدی قادرهيلن ههابدگز ؽابخـّاب
فَرت پذگزفتِ اعت .هیبًایي هحبعجِ ؽدُ ثزای ّز گک اس رٍػّب ًیاش ثزاعابط هیابًایي
رگبمی رتجِّبی ّز رٍػ اًدبم پذگزفتِ اعت.
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 ضاخعَای محاسبٍ ضذٌ برای ريشَای غیرپیمایطی بٍ ريز رساوی جذيل ملی.3 جذيل
)1378 ٍ ب1367( ٌدادٌ – ستاوذ
شوبره

هبتریس هستقین

نبم روش

هدل

WAD

STPE

U

هبتریس هعکوس لئونتیف

UM

US

UC

WAD STPE

U

UM US

UC

1

NAÏVE

       

2

قدر هطلق تفبضالت

       

3
4

 قدر هطلق وزني تفبضالت       
قدر هطلق تفبضالت
نرهبل شده

       

5

هربع تفبضالت

       

6

هربع تفبضالت وزني

       

7

بهینه سبزي الگرانژي

       

8

اعوبل پبراهتر ثببت
تغییر هوه جبنبه

       

راس

9

       

 گبفتِّبی پضٍّؼ:ِهٌج
 رتبٍ بىذی ريش َای غیرپیمایطی بٍ ريز رساوی جذيل ملی دادٌ – ستاوذٌ بر اساس.4 جذيل
)1378 ٍ ب1367( ٍضاخعَای ضص گاو
شوبره
هدل
1
2
3

نبم روش

هبتریس هستقین

هبتریس هعکوس لئونتیف

Total Total
WA
Ran WA STP
Ran Ave. Rank
STPE U UM US UC Ave.
U UM US UC Ave.
D
k D E
k






    











   









    











   









    











   



 تفبضالت نرهبل
شده





    











   



NAÏVE
قدر هطلق
تفبضالت
قدر هطلق وزني
تفبضالت
قدر هطلق

4
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 هربع تفبضالت



   











    







   











    









   











    









   











    





 ثببت تغییر هوه
جبنبه



   











    







هربع تفبضالت
وزني
بهینه سبزي
الگرانژي

5
6
7

اعوبل پبراهتر

راس

8

9

هٌجِ :گبفتِّبی پضٍّؼ

تَخِ ثِ خداٍل ً 1 ٍ 8کبت قبثل تَخْی را ثزای هب ثِ ارهغبى هیآٍردً .نغتیي ًتیداِ
هتَخِ ّدم ثزتزی رٍػ راط چِ در ثزآٍرد هابتزگظ هغاتهین ٍ چاِ در ثازآٍرد هابتزگظ
هْکَط لئًَتیف عبل ّدف در فنبی اقتقبدی ٍ ًَبم آهبری اگزاى هایثبؽاد .در ثازآٍرد
هبتزگظ هغتهین رٍػ راط ثِ ّوزاُ رٍػ قدر هيلن تابموت ًزهبل ؽدُ پاظ اس رٍػ
قدر هيلن تابموت رتجِ دٍم را ثِ خَد اختقبؿ هیدّد .اگي رٍػ در ثزآٍرد هابتزگظ
هْکَط لئًَتیف خبگابُ پبگیيتزی هیگبثد ٍ رتجِ ؽؾن را اس آى خَد هیعابسد .ثاب هحبعاجِ
هیبًایي کلی توبهی رتجاِّاب اگاي رٍػ ثاب کغات هیابًایي  1.79رتجاِای ثْتاز اس عاَم را
ًویگبثد.
ثب ًابّی ثِ خادٍل  1در هایگابثین کاِ ثْتازگي رٍػ در هحبعاجِ هابتزگظ هغاتهین در
فنبی اقتقابدی ٍ آهابری کؾاَرهبى رٍػ قادر هيلان تابماوت ٍ کابراتزگي رٍػ در
هحبعجِ هبتزگظ هْکَط لئًَتیف رٍػ قدر هيلن تابماوت ًزهابل ؽادُ اعات .اگاي دٍ
رٍػ در هدوااَُ ثااِ ٌّااَاى کاابراتزگي رٍػّاابی غیزپیوبگؾاای ثااِ رٍسرعاابًی خااداٍل
دادُ – عتبًدُ در فنبی اقتقبدی ٍ آهبری کؾَرهبى ؽٌبختِ هیؽًَد.
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در اگي ههبلِ توػ کزدگن تب ثب هْزفای رٍػّابی غیزپیوبگؾای ثاِ رٍسرعابًی خاداٍل
دادُ – عتبًدُ در فنبی اقتقابدی ٍ ًَابم آهابری اگازاى کابراتزگي رٍػ را در اگاي هیابى
ؽٌبعبگی کٌین .تاکز افلی حبکن در اگي ههبلِ آى ثَد کِ هيبلْبت ًَزی ٍ گب کبرثزدی در
حَسُ ّبی هنتلف ّلَم اًغبًی ثاِ ٍگاضُ اقتقابد ثادٍى تَخاِ ثاِ عابختبر ًْابدی فنابی
اقتقبدی ٍ ًَبم آهبری هَخَد در ّاز گاک اس کؾاَرّب ًوایتَاًاد هحههابى را ثاِ ًتابگح
خْبًؾوَل ّداگت کٌد .اگي ههبلِ ًوًَِای کَچک در ا جبت اگي تاکز اعت.
در حبلیکِ هيبلْبت خْبًی رکز ؽدُ کِ غبلجاب در فنابی اقتقابدی ٍ آهابری اگابالت
هتحدُ فَرت پذگزفتِ ًؾابى د ٌّادُ ثزتازی رٍػ راط اعات اهاب هيبلْاِ هاب در فنابی
کؾَرهبى حبکی اس ثزتزی رٍػّبی قدر هيلن تابماوت ٍ قادر هيلان تابماوت ًزهابل
ؽدُ اعت .اگي در حبلی اعت کِ توبهی توػّابی فاَرت پذگزفتاِ در ثبًاک هزکاشی ٍ
هزکش آهبر اگزاى در ثِ رٍسرعبًی خداٍل دادُ  -عتبًدُ ثب تجْیت اس ًتبگح تحهیهابت هٌتؾاز
ؽدُ در ثزخی اس کؾَرّب ثز اعابط رٍػ راط ٍ گاب راط تْادگل ؽادُ فاَرت پذگزفتاِ
اعتًَ .گغٌدگبى اگي ههبلِ پیؾٌْبد هیکٌٌد کِ تحهیهبت ٍ توػّبی آتی در اگي حاَسُ ٍ
دگاز حَسُ ّبی ّلَم اقتقبدی ثب دقت ثیؾاتز ٍ ثاب تَخاِ ثاِ فنابی هولاَ اس ًباىویٌابًی ٍ
ؽکغتّبی عبختبری ًَبمّبی اقتقابدی ٍ آهابری خابری در اگازاى فاَرت پاذگزد ٍ اس
تجْیت ٍ قجَل ًبآگبّبًِ ًتبگح تحهیهبت دگازاى احتزاس گزدد.
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