
 چكيده

ّبی بب سغح  ّبی َّضوٌذ آیٌذُ است، کِ ضبهل ضبکِ ریشضبکِ یکی اس اجشای کلیذی بزای تطکیل ضبکِ

صَرت هستقل اس ضبکِ  ّبی قببل قغغ است. ریشضبکِ قببلیت کبرکزد بِ ٍلتبص پبییي، هٌببغ تَلیذ پزاکٌذُ ٍ ببر

ُ تجذیذ پذیز ٍ هحذٍدیت تَلیذ هٌببغ، در را دارا است. بِ دلیل هبّیت تٌبٍبی ٍ هتغیز هٌببغ تَلیذ پزاکٌذ

ای ببالًس بیي ػزضِ ٍ تقبضبی تَاى در ضبکِ بب  حبلت کبرکزد هستقل اس ضبکِ یب ّوبى حبلت جشیزُ

چبلص ّوزاُ است. ػذم تؼبدل تَاى ٍ ػذم ٍجَد هٌببغ کبفی رسرٍ ضبکِ ببػث بِ ٍجَد آهذى هطکالت 

ریشی تَلیذ ٍ هصزف تَاى در  ًبهِ حل هسئلِ بزًبهِ پبیبى ضَد. ّذف ایي اهٌیت فزکبًسی در ریشضبکِ هی

ّبی هذیزیت اًزصی  سبسی هذیزیت هصزف اًزصی در ضبکِ است. اکثز رٍش ریشضبکِ بب استفبدُ اس بْیٌِ

ّب است. در ایي  هبتٌی بز ببالًس تَاى بیي تقبضب ٍ تَلیذ اًزصی بب در ًظز گفتي قیَد هزبَط بِ ٍاحذ

ریشی ػذد صحیح  ضبکِ هبتٌی بز بزًبهِ سبسی رفتبر هٌببغ هَجَد در ریش هبتٌی بز هذلًبهِ یک رٍش  پبیبى

کٌذ. بب تَجِ بِ هبّیت  ضَد کِ کبرکزد ریشضبکِ در حبلت هستقل اس ضبکِ را بزرسی هی هختلظ پیطٌْبد هی

است ٍ ّذف  ّبیی عَر هستقل ّوزاُ بب هحذٍدیت هٌظَر تأهیي ببر ریشضبکِ بِ هستقل کبرکزد ریشضبکِ، بِ

 بزدار، تأهیي تَاى ریشضبکِ تَسظ خَد هٌببغ هَجَد در ریشضبکِ است.  بْزُ

در ایي پزٍصُ ایي هَضَع در چبرچَة در هذار قزار گزفتي ٍاحذّب بب قیذ اهٌیت ٍ بب اضبفِ کزدى 

ّبی هزتبظ بب فزکبًس در هغبلؼبت  ّبی جذیذ پبسخ فزکبًسی سیستن است. گٌجبًذى هحذٍدیت هحذٍدیت

تَاًذ دیٌبهیک فزکبًسی را بْبَد دّذ. قیَد اضبفِ ضذُ ببیذ بزای  هزبَط بِ در هذار قزار گزفتي ٍاحذّب هی

ّبی جذیذی کِ  هحذٍدیت .سبسی در ًظز گزفتِ ضَد ّبی بْیٌِ تضویي یک بزًبهِ ایوي ٍ اقتصبدی در هذل

ضَد بزای هحذٍدیت بزای  ِ هیدر ایي پزٍصُ بِ فزهَل در هذار قزار گزفتي ٍاحذّب بب قیذ اهٌیت اضبف

ًبهِ بب استفبدُ اس  هجوَع اًزصی جٌبطی ٍاحذّبی آًالیي ببقیوبًذُ بِ دًببل ّز پیطبهذ است. در ایي پبیبى

ی هغبلؼبتی  ریشی هٌببغ هَجَد در ریشضبکِ بزای دٍرُ هٌظَر بزًبهِ ریشی خغی ػذد صحیح، رٍضی بِ بزًبهِ
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