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 چکيده

است. در ایي پژٍّص رٍش  طارم ضْزستاى در تَىیس یتاساریات در تَسیغ سیستن یالتصاد تحلیل ٍ تجشیِّذف ایي همالِ 

تحمیك تَصیفی ٍ اس ًَع پیوایطی هی تاضذ. جاهؼِ آهاری ایي تحمیك ػثارت است اس ّوِ تاغذاراى طارم کِ در همطغ سهاًی 

هیذاى داراى، ػوذُ فزٍضاى، خزدُ   ت سیتَى هطغَل هی تاضٌذ. ّوچٌیي ّوِ ػَاهل تاساریاتی ضاهل دالالى،ایي تحمیك تِ کط

فزٍضاى ًیش جشٍ جاهؼِ آهاری تحمیك هی تاضٌذ کِ در سهیٌِ گزداٍری اطالػات ٍ تكویل پزسطٌاهِ ٍ ّوچٌیي اًجام هصاحثِ 

ًفز تؼییي گزدیذ. اس تیي ایي  00ك تز اساس فزهَل کَکزاى تزاتز حجن ًوًَِ آهاری ایي تحمی تِ آًاى هزاجؼِ گزدیذُ است.

ًفز ًیش اس تیي ػوذُ فزٍضاى اًتخاب گزدیذُ است. در  10ًفز اس تیي خزدُ فزٍضاى ٍ  20ًفز اس تیي تَلیذکٌٌذگاى،  30تؼذاد 

 ّای حاضیِ هحاسثِجْت  ایي تحمیك رٍش ًوًَِ گیزی تصادفی اس ًوًَِ ّای در دستزس هَرد استفادُ لزار گزفتِ است.

 ًیاس هَرد ّای دادُ؛ تاساریاتی کارایی ٍ تاساریاتی ّشیٌِ ضزیة هحصَل، ًْایی لیوت اس تاساریاتی ػَاهل سْن تاساریاتی، هختلف

پزداختِ ضذُ است. تز اساس  هَارد فَق تز اساس هذلْای تحمیك اس یك ّز هحاسثِ ِت سپس ٍ ضذ آٍردُ در لالة جذاٍل

یز تاساریاتی ًیش هالحظِ ضذ کِ هسیزّای سَم ٍ ضطن کِ هزتَط تِ ضزکتْای خصَصی هی تاضٌذ در اٍلَیت کارایی کل هس

تْتزیي ٍ کاراتزیي هسیزّا هی تاضٌذ. در هَرد سیتَى درجِ یك هسیز پٌجن تا تَجِ تِ ًسثت ّشیٌِ ّای تاسار تِ حاضیِ کل 

ذ در حالی کِ در هَرد سیتَى درجِ دٍم تِ دلیل هذکَر هسیز اٍل تِ تِ ػٌَاى هسیز تا پاییي تزیي هیشاى کارایی هطزح هی تاض

 ػٌَاى هسیزی تا پاییي تزیي هیشاى کارایی هطزح هی تاضذ.
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