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 چكيده 
ثطاي رٌّٛيطي اظ ظً٘ ظزٌي ٚ ذٛضزٌي تبؾيؿبت ٚ ذغٛط ِِٛٝ فّعي ٘فت ٚ ٌبظ ٚ ٕٔب٘ؼت اظ تحٕيُ ٞعيٙٝ ٞبي 

 ، CPثٛزٖ  ثطاي پبيف زضؾتي ٚ وبضآٔس. اؾتفبزٜ ٔي ٌطزز (CP) زضحبَ حبضط اظ ضٚـ حفبظت وبتسيهٔطثٛعٝ، 
ثطاي ايٗ ٔٙظٛض قف ٔؼيبض ٚرٛز زاضز ٌيطز.  ٔكرهٝ ٞبي ٔطثٛط ثٝ آٖ زض عَٛ ذغٛط ِِٛٝ ٔٛضز ؾٙزف لطاض

 وٝس اظ پتب٘ؿيُ ذظ ِِٛٝ ثالفبنّٝ پؽ اظ ذبٔٛـ قسٖ ٔٙجغ تغصيٝ ٙٔٛضز ؾٙزف ػجبضتانّي ٔكرهٝ ٞبي وٝ 
رٌّٛيطي اظ ذغبٞبي ا٘ؿب٘ي زض ا٘ساظٜ  ٚ CP( ٘بْ زاضز. زض ايٗ تحميك ثطاي پبيف IOP) پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي

( MLPاظ تٛإ٘ٙسي قجىٝ ٞبي ػهجي پطؾپتطٖٚ چٙساليٝ ) IOPي ثطضؾي ؾيٍٙبَ ٚ ٞٛقٕٙسؾبظ IOPٌيطي 
ذغٛط ِِٛٝ فّعي ٘فت ٚ ٌبظ ٔسفٖٛ زض ذبن زض قطايظ  CPاؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ايٗ يه ضٚـ ٞٛقٕٙس ثطاي پبيف 

بزٜ ٚ زٔبي ٔحيظ( اؾتف ٔمبٚٔت ٚيػٜ ذبن اعطاف ذظ ِِٛٝ ، ٕٞؿبٖ )قست رطيبٖ اِىتطيىي تعضيمي ثٝ ذظ ِِٛٝ
ذغٛط ِِٛٝ فّعي ٘فت ٚ ٌبظ ٚرٛز ٘ساقتٝ  حفبظت وبتسيهٔيٍطزز. ثرهٛل زض ظٔب٘ي وٝ فطز ٔزطثي ثطاي پبيف 

وٝ زض زٚضٜ ٔرتّف اظ ؾبَ ٌطزآٚضي قسٜ ا٘س ػجبضتٙس اظ زازٜ ٞبي حَٛ ظٔبٖ  MLPثبقس. ٔزٕٛػٝ زازٜ ٚضٚزي ثٝ 
ٔست ظٔبٖ ٘كؿت  ،ٔؽ/ؾِٛفبت ٔؽ( ٔطرغ اِىتطٚز٘ؿجت ثٝ پتب٘ؿيُ ذبن ضٚي ِِٛٝ ) IOPٔيّي حب٘يٝ  200

ٔمبٚٔت ٚيػٜ ذبن  ،قست رطيبٖ اِىتطيىي تعضيك قسٜ ثٝ ذظ ِِٛٝ ،)تب حس پتب٘ؿيُ عجيؼي ِِٛٝ( IOPؾيٍٙبَ 
ٚ زٔبي ٔحيظ. ثب اػٕبَ زازٜ ٞبي تزطثي پؽ اظ چٙسيٗ تىطاض ضٚاَ آٔٛظـ، اػتجبضؾٙزي ٚ آظٖٔٛ  اعطاف ذظ ِِٛٝ

ؼسز، تٛاثغ فؼبِيت ٚ اٍِٛضيتٓ ٞبي آٔٛظقي ٔرتّف، زض ٟ٘بيت ؾبذتبض ثٟيٙٝ قجىٝ ػهجي ٚ ثب تؼساز اليٝ ٚ ٘طٖٚ ٔت
  .حفبظت وبتسيه ؾبِٓ اظ ٘بؾبِٓ اؾت% ذغٛط ِِٛٝ ثب پٛقف ٚ 95ثسؾت آٔس. ايٗ ؾبذتبض لبزض ثٝ تفىيه ثيف اظ 
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  مقدمه – 1
ٔٛاز ؾٛذتي ٕٞب٘ٙس ٘فت ٚ ٌبظ ضا زض ؾطاؾط  ؾبال٘ٝ زض احط ظً٘ ظزٌي ٚ ذٛضزٌي تبؾيؿبت ٚ ذغٛط ِِٛٝ فّعي وٝ ٚظيفٝ ا٘تمبَ  

زضحبَ حبضط ثطاي وكٛض ثٝ ػٟسٜ زاض٘س ، ٞعيٙٝ ظيبزي ثٝ زِٚت ٚ نٙبيغ ٔطثٛعٝ ثرهٛل قطوت ٞبي ٘فت ٚ ٌبظ تحٕيُ ٔيٍطزز . 
ٌّٛيطي اظ ذٛضزٌي ذغٛط ِِٛٝ فٛالزي ٘فت ٚ ٌبظ ٔسفٖٛ زض ذبن ، اثتسا ؾغح ذبضري ِِٛٝ )ػٕٛٔب ثب پٛقف ٞبي پبيٝ ليطي( ر

  .] 1[ اؾتفبزٜ ٔي ٌطزز( CP) 2اػٕبَ پٛقف ٔي قٛز ٚ ؾپؽ اظ ضٚـ حفبظت وبتسيه
زض ذبن ٚ ٘يع پالضيتٝ ٔخجت ٔٙجغ تغصيٝ ٔصوٛض زض ايٗ ضٚـ پالضيتٝ ٔٙفي ٔٙجغ ِٚتبغ اِىتطيىي يىؿٛقسٜ ثٝ ذظ ِِٛٝ ٔسفٖٛ     

ثٝ لغؼٝ فّعي زيٍطي وٝ زض ٕٞبٖ ذبن ٔسفٖٛ اؾت ٔتهُ ٔيكٛز . اظايٗ ضٚ ذظ ِِٛٝ فّعي تجسيه ثٝ اِىتطٚز وبتس قسٜ ٚ ثٝ 
ٜ زض ثيٗ زِيُ تكىيُ ٔؼبزالت قيٕيبيي احيب قٛ٘سٌي )ٚ تكىيُ اليٝ پالضيعاؾيٖٛ وٝ ػٕٛٔب يٖٛ ٞبي ٔخجت ٞيسضٚغٖ تزٕغ وطز

ؾغح پٛقف ٚ ؾغح ِِٛٝ فّعي ٞؿتٙس( اظ ذٛضزٌي حفبظت ٔيٍطزز. ٕٞچٙيٗ لغؼٝ فّع فٙب قٛ٘سٜ ثٝ آ٘س تجسيُ قسٜ ٚ ثٝ زِيُ 
ٚرٛز زاضز، ؾبٔب٘ٝ حفبظت وبتسيه ثب آ٘سٞبي  CPػٕٛٔب زٚ ٘ٛع ؾبٔب٘ٝ  .تكىيُ ٔؼبزالت قيٕيبيي اوؿيس قٛ٘سٌي اظ ثيٗ ٔيطٚز

 .] 4[ 3ثب عَٛ وٓ( ٚ ؾبٔب٘ٝ ٞبي حفبظت وبتسيه ثب تعضيك رطيبٖ فٙب قٛ٘سٜ )ثطاي ذغٛط ِِٛٝ
ثٛزٖ حفبظت وبتسيه ٔيجبيؿت ٔكرهٝ ٞبي ٔطثٛط ثٝ آٖ زض عَٛ ذغٛط ِِٛٝ ٔٛضز ؾٙزف  ثطاي پبيف زضؾتي ٚ وبضآٔس    

 اِىتطيىي يىؿٛقسٜ س اظ پتب٘ؿيُ ذظ ِِٛٝ زض حبِت ضٚقٗ ثٛزٖ ٔٙجغ ِٚتبغٙٔٛضز ؾٙزف ػجبضتانّي لطاض ٌيطز . ٔكرهٝ ٞبي 
(Von)  ٝثٝ ٘بْ پتب٘ؿيُ  ،لغغ رطيبٖ تعضيميٚ ٚ زيٍطٔكرهٝ، پتب٘ؿيُ ذظ ِِٛٝ ثالفبنّٝ پؽ اظ ذبٔٛـ قسٖ ٔٙجغ تغصي

 . ٔيجبقٙس (IOP) 4ذبٔٛـ ِحظٝ اي
 NACE SP0169ٚٚ اؾتب٘ساضزٞبي ثيٗ إِّّي ٕٞب٘ٙس  IGS-R-TP-028  ٚIPS-I-TP-028ٔغبثك اؾتب٘ساضزٞبي ّٔي ٕٞب٘ٙس    

ISO 15589-1  ٚرٛز زاضز وٝ وبضثطزي تطيٗ ضٚـ ٞب زض تبييس زضؾتي ػّٕىطز ؾبٔب٘ٝ حفبظت وبتسيه زض وُ قف ٔؼيبض ثطاي
ِٚت  -85/0حسالُ پتب٘ؿيُ ٚرٛز ، Vonِٚت ثطاي  -85/0حسالُ پتب٘ؿيُ ٚرٛز  س اظٙػجبضتآذطيٗ ٘ؿرٝ اؾتب٘ساضزٞبي ٔصوٛض 

 ٔيّي ِٚت ثيكتط اظ پتب٘ؿيُ عجيؼي وبتس زض ِحظٝ ذبٔٛـ . 100حسالُ پتب٘ؿيُ رٛز ٚٚ  IOPپتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي  ثطاي
 

 .] 18[معيارهاي ضطگانه حفاظت كاتذيك. معرفي 1جذول ضماره 
 استاندارد معيار رديف

 NACE TM8440 ولت نسبت به الكترود مرجع مس/سولفات مس -0.85اختالف پتانسيل سازه هاي فلسي  1
NACE SP8664 

2 
نگامي كه سازه در جريان وسطح حفاظتي پايذاري قطبي ضذ، مي توان بالفاصله بعذ از خاموش ه

 پتانسيل خاموش لحظه اي معيار حفاظت را آزمايص كردكردن دستگاه با انذازه گيري 
NACE SP8664 

ISO 65504    
IGS-C-TP-820 

 NACE SP8664 ميلي ولت100يل قطبص است به انذازه حذاقل تغيير پتانسيل ، از ميسان پتانسيل طبيعي تا پتانسمعيار  3
  EN 62454 

 AS 203286 ميلي ولت300منفي ، از ميسان پتانسيل طبيعي تا پتانسيل قطبص است به انذازه معيار تغيير پتانسيل  4

 Evan's Diagram )تافل( معيار بررسي نمودار قطبص پتانسيل/جريان الكترود مطابق با نمودار قطبص استانذارد 5
and  ASTM G3 

 - معيار بررسي چگالي جريان مورد نياز براي حفاظت كاتذيك 6

زض ٔؼيبضٞبي فٛق آ٘چٝ وٝ زض ظٔبٖ وٕتط ٚ ؾِٟٛت ثيكتط )اظ ِحبػ وبضثطزي( ٔٛضز ؾٙزف لطاض ٔيٍيطز ٔؼيبض اَٚ ٚ زْٚ اؾتت ٚ    
٘س ، ٔغّٛة ثٟطٜ ثطزاضاٖ ذغٛط ِِٛٝ ٘فت ٚ ٌبظ ٘يؿتٙس . ػٕٛٔب چٖٛ ٔؼيبض ؾْٛ ٚ چٟبضْ ، ذٛز ثط ٔؼيٛة ثٛزٖ پٛقف تهسيك زاض

ٕٞچٙيٗ اؾتفبزٜ اظ ٔؼيبض پٙزٓ ٚ قكٓ زض قطايظ آظٔبيكٍبٞي  أىبٖ پصيط اؾتت . ثٙتبثطايٗ ثطضؾتي زليتك زٚ ٔؼيتبض اَٚ ٚ زْٚ ٚ      
                                                           
2 Cathodic Protection 
3 Impressed  Current 
4 Instantaneous Off  Potential 



 

اي حؿبؾيت ثيكتط ٚ ٘يتبظ ثتٝ   اِجتٝ زضؾتي زازٜ ٞبي ٔطثٛعٝ ثؿيبض ٟٔٓ اؾت . ٕٞچٙيٗ ثٙبثط آ٘چٝ ٌفتٝ قس ثطضؾي ٔؼيبض زْٚ زاض
 .] 18[ٚ ] 13[تزطثٝ ثيكتطي ثطاي ثطزاقت زازٜ ٞب ٚ تزعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ ٞب زاضز 

)ثرهٛل پؽ اظ چٙس ؾبَ اظ آغبظ ثٟطٜ ثتطزاضي اظ   IOPزض پبيف حفبظت وبتسيه ٚ اؾتفبزٜ اظ ٔؼيبض پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي    
ٝ ( ٔكىالتي زض ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ تزعيٝ ٚ تحّيُ ؾيٍٙبَ ِٚتبغ ٚرٛز زاضز. زضارطاي ذظ ِِٛٝ ٚ ثٛرٛز آٔسٖ ذطاثي زض پٛقف ذظ ِِٛ

 .(1)تهٛيط قٕبضٜ ايٗ ٔؼيبض ثب لغغ ٔٙجغ ِٚتبغ يىؿٛقسٜ ، لسض ٔغّك ؾغح ؾيٍٙبَ ِٚتبغ ِِٛٝ ثٝ نٛضت ٘عِٚي وبٞف ٔي يبثس 

 
  ISO 15589-1 ٔغبثك اؾتب٘ساضز  ض پتب٘ؿيُ ذبٔٛـٕ٘ٛزا IOP. ؾيٍٙبَ ٔطثٛط ثٝ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي  1تهٛيط قٕبضٜ    

 
ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع پٛقف ِِٛٝ ، ٘ٛع ذتبن ، عتَٛ ِِٛتٝ ، ٚرتٛز اذتتالَ زض       IOPثبيس تٛرٝ زاقت وٝ قيت وبٞف ؾغح ؾيٍٙبَ     

نتّي ، ٔيتعاٖ   ٔحيظ اعطاف )ٕٞب٘ٙس ِٚتبغ اِمبيي ذغٛط ا٘تمبَ ثطق ( ، ٚرٛز ذغٛط ِِٛٝ زاضاي پتب٘ؿيُ زض ٔزتبٚضت ذتظ ِِٛتٝ ا   
ذطاة قسٖ پٛقف زض عي ؾبِيبٖ اؾتفبزٜ اظ ذظ ِِٛٝ ٚ زض حبِت وّي ثؿتٝ ثٝ ٔيعاٖ اليٝ پالضيعاؾتيٖٛ ٔيتٛا٘تس ظيتبز ، وتٓ ٚ يتب      

 .] 36[ٚ ] 39[زاضاي اذتالَ ثبقس . يىي اظ وبضثطزٞبي ٟٔٓ ايٗ ٔؼيبض ، تكريم ٔيعاٖ آؾيت زيسٌي پٛقف ذظ ِِٛٝ اؾت 
ِِٛٝ پٛقف زاض ضا ٔيتٛاٖ ثب قجيٝ ؾبظي ٚ ٔسَ وطزٖ ٔساض اِىتطيىي آظٖٔٛ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي  زِيُ ضفتبض ذبظٖ ٌٛ٘ٝ ذظ

تكطيح وطز. ثب تٛرٝ ثٝ ؾبزٜ تطيٗ ضٚـ قجيٝ ؾبظي ذغٛط ِِٛٝ پٛقتف زاض ثتٝ قتىُ ثتبض ذتبظ٘ي ٚ ثطضؾتي ضفتتبض آٖ زض ظٔتبٖ         
 .] 16[ثسؾت ٔي آيس  IOPذبٔٛـ، ٕ٘ٛزاض پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي 

 
 ] IR ]16افت اهمي  و IOPمذل مذار الكتريكي خط لوله پوضص دار براي  ،2تصوير ضماره 

 

زض ػُٕ ٔكىالتي زيٍطي زض ظٔيٙٝ تضٕيٗ آظٔبيكٟب ٚرتٛز زاضز زض ثؿتيبضي اظ ٔتٛاضز ثتٝ زِيتُ احتط اِمتبزي ٚ ذتبظ٘ي زض ٔتساض             
اؾت ٚ ٘ٛيع ٞبي ؾتٛظ٘ي ثتٝ ٚرتٛز آٔتسٜ، لطازتت پتب٘ؿتيُ       اِىتطيىي ٚ ذٛز ؾبظٜ ٔٛضز آظٔبيف لغغ وبُٔ ٚ يىجبضٜ رطيبٖ ٔكىُ 

ذبٔٛـ ِحظٝ اي ضا ؾرت ٔيىٙس. اظ آ٘زب وٝ زض قجيٝ ؾبظي وبّٔتط ثطاي ٔسَ ؾبظي ٔساض اِىتطيىي ذتظ ِِٛتٝ فّتعي پٛقتف زاض     



 

ب ضفتتبض ٚالؼتي   ٔسفٖٛ زض ذبن رٟت ثطضؾي ٘ٛيعٞبي ؾٛظ٘ي، ؾبٔب٘ٝ ثٝ قىُ ثبض ذبظ٘ي ؾّفي ٔمبٚٔتي ثبيس زض ٘غط ٌطفتٝ قتٛز تت  
 .] 16[ذغٛط ِِٛٝ ٔصوٛض ثب زلت ثيكتطي ٔٛضز ثطضؾي لطاضٌيطز 

 
 ] 16[ . مذل مذار الكتريكي كاملتر خط لوله پوضص دار براي نمايص نويس سوزني 3تصوير ضماره 

 

ط ٔست ظٔبٖ لغتغ  ؾبظٜ ٞب ٔتفبٚت اؾت. اٌ 5ٕٞچٙيٗ ثب ٚرٛز يىؿبٖ ثٛزٖ تأحيط رطيبٟ٘بي ذٛضزٌي ؾطػت اظ ثيٗ ضفتٗ لغجف   
رطيبٖ ٘ؿجتبً ظيبز ثبقس، ا٘ساظٜ ٌيطي حب٘ٛيٝ ثبيس ثؼس اظ ايزبز لغجف وبُٔ نٛضت پصيطز. ِصا زض ذغٛط ِِٛٝ ثتب پٛقتف ٞتبي ثؿتيبض     

 NACE. زض ايتٗ قتطايظ ٔيجبؾتت ٔغتبثك اؾتتب٘ساضز      ]3[لسيٕي ٚ وٟٙٝ ٚ اظثيٗ ضفتٝ، ٔؼيبض زْٚ وبضآٔسي ذٛزضا اظ زؾت ٔيسٞس 
ٚEN6  37[ٕ٘ٛز  حفبظت وبتسيهالساْ ثٝ ثطضؾي زليك ٔيّي ِٚت،  10بزٜ اظ ٔؼيبض پتب٘ؿيُ ثب اؾتف[. 

زض نٙؼت ٘فت ٚ ٌبظ ، پتب٘ؿيُ ضٚقٗ ٚ ٘يع پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضزٞبي ٔٛرٛز ، ثطاي ذغٛط ثب پٛقف       
 ب٘ؿيُ تبحيط زاضز .ٔرتّف ، ٔتفبٚت اؾت . ٕٞچٙيٗ قطايظ ٔرتّف ذبن ٘يع زض ٔيعاٖ ايٗ پت

 
 . IGS R TP 028ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز  . حساوخط پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ثطاي ذغٛط ِِٛٝ فّعي ثب پٛقف ٞبي ٔرتّف2رسَٚ قٕبضٜ 

 
 

 . IGS R TP 028. حساوخط پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ثطاي قطايظ ٔرتّف ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز 3رسَٚ قٕبضٜ 
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 . IGS R TP 028ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز  ٚ حسالُ پتب٘ؿيُ ضٚقٗ ثطاي ذغٛط ِِٛٝ فّعي ثب پٛقف ٞبي ٔرتّف. حساوخط 4رسَٚ قٕبضٜ 

 
 

، تٛؾظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚثب تزٟيعاتي چٖٛ ِٔٛتي ٔتط ا٘ساظٜ ٌيطي قسٜ ٚ ثٝ زِيُ ػسْ زلت الظْ زض  IOPزض حبَ حبظط ؾيٍٙبَ     
ؽ اظ لغغ ٔٙجغ ِٚتبغ(، ٘تبيذ ثب ذغبي ا٘ؿب٘ي ٕٞطاٜ اؾت ثرهتٛل زض ظٔتب٘ي وتٝ    ٔيّي حب٘يٝ پ 200ِحظٝ آغبظ ظٔبٖ ا٘ساظٜ ٌيطي )

، اذتتالَ ٘تٛن    IOPقيت وبٞف ؾغح پتب٘ؿيُ ذيّي ظيبز ٚ يب ؾيٍٙبَ زاضاي اذتالَ ثبقس . ٟٕٔتطيٗ ٘ٛع اذتتالَ زض ؾتيٍٙبَ   
بْ ذٛا٘سٖ ؾغح ِٚتبغ تٛؾتظ ٔتِٛتي ٔتتط    اؾت. ايٗ اذتالَ ػٕٛٔب زض احط لغغ رطيبٖ ٔٙجغ تغصيٝ حبنُ ٔيكٛز ٚ زض ٍٞٙ 7ؾٛظ٘ي

ِٚتتبغ  رطيبٟ٘بي ؾتطٌطزاٖ ٚ  ٚرٛز  IOPفطايٙس ثطضؾي ؾيٍٙبَ ضا ٔكىُ ٔيىٙس . يىي زيٍط اظ ػٛأُ تِٛيس ايٗ اذتالَ زض ؾيٍٙبَ 
َ ٘تٛن  اِمبيي ٔتٙبٚة ٘بقي اظ ٔٙبثغ ذبضري ٕٞب٘ٙس ذغٛط ا٘تمبَ ثطق زض ٔزبٚضت ذغٛط ِِٛٝ اؾت وٝ زض ايٗ حبِت تؼساز اذتتال 

 . ]28[ٚ ] 27[ (4)تهٛيط قٕبضٜ ؾٛظ٘ي ثيف اظ يه اذتالَ ٚ ثؿتٝ ثٝ زٚضٜ تٙبٚة ِٚتبغ ٔتٙبٚة اِمب قسٜ اؾت 

 
 الف                                                       ب

 .] 2[. نمودار پتانسيل خاموش لحظه اي . الف داراي اختالل سوزني . ب بذون اختالل  4تصوير ضماره 
 

ثطاي ذٛا٘سٖ ٚ حجت ؾغح ؾيٍٙبَ اؾتفبزٜ ٔيكٛز )پؽ اظ لغغ ٔٙجتغ ِٚتتبغ قتطٚع ثتٝ ٕ٘ٛ٘تٝ       8زض ايٗ حبِت اظ زؾتٍبٜ زيتبالٌط   
ٕ٘ٛ٘ٝ زض يه حب٘يٝ ٔيىٙس( ، وٝ زض ايٗ حبِت ثطضؾي ؾيٍٙبِٟبيي وٝ زاضاي اذتالَ ٞؿتتٙس تٛؾتظ    200.000ثطزاضي ثب ٘طخ حسالُ 
 ذغبي ا٘ؿب٘ي تٛاْ ذٛاز ثٛز .     ا٘ؿبٖ ا٘زبْ قسٜ وٝ ثب

ٞٛقٕٙس ؾبظي ثطضؾي ايٗ  ،ٔمبِٝپيكٟٙبز ايٗ  IOPٚ تحّيُ ؾيٍٙبَ  ٝثب ػٙبيت ثٝ ٔكىالت ٔٛرٛز وٙٛ٘ي زض ثطضؾي ٚ تزعي     
 ٞٛقٕٙس ؾبظي ؾيؿتٓ ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٞٛـ ٔهٙٛػي أىبٖ پصيط اؾت . ٞسف انّي ٞٛـ ٔهٙٛػي، تٛؾؼٝ اٍِٛٞب يبٔؼيبض اؾت . 
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اٍِٛضيتٓ ٞبيي اؾت وٝ ٔبقيٗ ٞب ثطاي ا٘زبْ فؼبِيت ٞبي قٙبذتي ثٝ آٖ ٞب ٘يبظ زاض٘س. فؼبِيت ٞبيي وٝ ا٘ؿبٖ ٞب ثٝ ذٛثي اظ ػٟسٜ 
ا٘زبْ آٖ ٞب ثط ٔي آيٙس. يه ؾيؿتٓ ٞٛـ ٔهٙٛػي ثبيؿتي لبزض ثٝ ا٘زبْ شذيطٜ ؾبظي زا٘ف، ثىبضٌيطي زا٘ف شذيطٜ قسٜ ثطاي 

 اظ عطيك تزطثٝ وطزٖ ٚ ربيٍعيٙي زا٘ف رسيس زض نٛضت ٔفيس ثٛزٖ اؾت .    حُ ٔؿئّٝ، وؿت زا٘ف رسيس 
يىي اظ لٛيتطيٗ ؾيؿتٓ ٞبي تغجيمي قجىٝ ٞبي ػهجي ٞؿتٙس . قجىٝ ٞبي ػهجي ٘ٛػي ٔسِؿبظي اظ ؾيؿتٕٟبي ػهجي ٚالؼي   

٘چٙبٖ ٌؿتطزٜ اؾت وٝ اظ وبضثطزٞبي ٞؿتٙس وٝ وبضثطز فطاٚا٘ي زض حُ ٔؿبزُ ٔرتّف زض ػّْٛ زاض٘س. حٛظٜ وبضثطز ايٗ قجىٝ ٞب آ
 عجمٝ ثٙسي ٌطفتٝ تب وبضثطزٞبيي ٘ظيط زضٖٚ يبثي، ترٕيٗ، آقىبضؾبظي ٚ ... ضا قبُٔ ٔي قٛز. اظ ٔعيت ايٗ قجىٝ ٞب، تٛا٘بيي ٚافط

جي اؾت. ؾبذتبض قجىٝ ٞبي ػه ANN9اؾتفبزٜ اظ قجىٝ ٞبي ػهجي ٔهٙٛػي   .آٖ ٞب زض وٙبض ؾِٟٛت اؾتفبزٜ اظ آٖ ٞب ثبقس
ثجيٙٙس ٚ ؾپؽ ثب  11ٞبي ػهجي ثٛزٜ ٚ زاضاي ايٗ لبثّيت ٞؿتٙس وٝ ثب زازٜ ٞبي ٔٛرٛز اِٚيٝ آٔٛظـ 10ٔهٙٛػي ثطٌطفتٝ اظ ٘طٖٚ

اظ يه يب چٙس ٚضٚزي، ٔؿيطٞبي اضتجبعي ٚظٖ زاض ، تٛاثغ ٚ يه  ANNؾبذتبض  .ٚضٚز زازٜ ٞبي رسيس ذطٚري ٔغّٛة ضا اضازٝ زٞٙس
 .ز، ٘ٛع تٛاثغ ٚ  ٚظٖ ٔؿيط ٞبي زاذّي تؼييٗ ٔيٍطزازٜ ذطٚري ثب تٛرٝ ثٝ زازٜ ٚضٚزيزيب چٙس ذطٚري تكىيُ قسٜ وٝ 

اظ ِحبػ ٘ٛع اضتجبط ٚضٚزي ٞب ٚ تؼتساز اليتٝ ٞتب ٚ٘تٛع      ANN .ٔيتٛا٘س يه اليٝ يب چٙس اليٝ ثبقس ANNٕٞچٙيٗ ؾبذتبض زاذّي    
ٗ  MLP13چٙس اليتٝ  ته اليٝ ٚ  12تٛاثغ ٚ ٘ٛع وبضثطز ثٝ ا٘ٛاع ٔرتّفي ٕٞب٘ٙس پطؾپتطٖٚ ضلتبثتي   قتجىٝ ٞتبي   ، RBF15، 14،آزاليت

SOM16  قجىٝ ٞبي ػهجي آٔبضي ٚ احتٕبِي ،PNN17 ٕٞچٙيٗ ٔؿيطٞبي ٚظٖ زاض زاذّي ؾبذتبض قجىٝ  قٛ٘س تمؿيٓ ثٙسي ٔي .
 .ٔتٙٛع اؾت  ANNٞبي ػهجي ٔهٙٛػي ثٝ قىُ ٔؿتميٓ يب پؿرٛضزي عطاحي قسٜ ٚ قيٜٛ ٞبي آٔٛظـ ٚ آظٖٔٛ 

ػهجي ٔهٙٛػي زاضاي وبضثطزٞبي ٔرتّفي ٕٞب٘ٙس زؾتٝ ثٙتسي زازٜ ٞتب ، پتيف ثيٙتي ، تغجيتك ٚ ثبظقٙبؾتي اٍِتٛ         قجىٝ ٞبي     
 ANNعطاحي قسٜ اؾتت.    IOPرٟت ثطضؾي زازٜ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي قسٜ اظ ؾيٍٙبَ  18پيكرٛض ANNزض ايٗ پطٚغٜ يه . ٞؿتٙس

ٌبظ ثب پٛقف ؾبِٓ ٚ ػّٕىطز ؾبٔب٘ٝ حفبظت وبتسيه ٔٙبؾتت،  ٚ ت ٘ف 19پيكٟٙبز قسٜ ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ ٞبي ٔٛرٛز اظ ذغٛط ِِٛٝ
آٔٛظـ ٚ آظٖٔٛ زازٜ قسٜ ٚ ؾپؽ ثب اػٕبَ زازٜ ٞبي ذغٛط ِِٛٝ زيٍط، ؾبِٓ ثٛزٖ پٛقف ٚ ٔٙبؾت ثٛزٖ ػّٕىطز ؾبٔب٘ٝ حفبظت 

 وبتسيه ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيسٞس .  
ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ثطضؾي زضؾتي ايٗ آظٖٔٛ زض ٔست يه حب٘يتٝ اظ   ، ظٔبٖيثب تٛرٝ ثٝ اؾتب٘ساضزٞبي آظٖٔٛ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ ا   

ثتب ٚرتٛز ذغبٞتبي احتٕتبِي آٖ، تزعيتٝ ٚ        IOP، ؾيٍٙبَ ٔٙبؾتپؽ ثب عطاحي قجىٝ ػهجي ٔهٙٛػي . آغبظ ِحظٝ ذبٔٛـ اؾت
ٝ ٚ ؾبٔب٘ٝ حفبظت وبتسيه زازٜ ٞبي ذطٚري ثٝ زٚ زؾتٝ تفىيه ٔيٍطزز ٚ ؾبِٓ ثٛزٖ يب ٘بؾبِٓ ثٛزٖ پٛقف ذظ ِِٛ ،تحّيُ قسٜ

فطايٙس پبيف حفبظت وبتسيه ثٝ قىُ ٞٛقٕٙس ٚ ثب زلت ثيكتط اظ ضٚـ زؾتي  ANNآٖ ضا ٔكرم ٔيىٙس. زضٟ٘بيت ثب اؾتفبزٜ اظ 
 ا٘زبْ ذٛاٞس ٌطفت.  

يسٖ ثتٝ  ثٙبثطايٗ ٞٛقٕٙس ؾبظي ضٚـ ثطضؾي ٔكرهٝ ٞبي ٘بٔجطزٜ ثب اؾتفبزٜ اظ قجىٝ ٞبي ػهجي ٔهٙٛػي ػالٜٚ ثط ؾطػت ثرك  
پبيف ٔكرهٝ ٞبي حفبظت وبتسيه ، زلت ثطضؾي ٚ تزعيٝ ٚ تحّيُ ؾيٍٙبَ ٔكرهٝ ٞب ضا افتعايف ٔيسٞتس. ايتٗ پتػٚٞف ثتطاي      

تٛؾظ يىي اظ اثعاضٞبي ٞٛـ ٔهٙٛػي، يؼٙي قجىٝ ٞبي ػهجي ٔهتٙٛػي پطزاذتتٝ ٚ زض ٘تيزتٝ     IOPاِٚيٗ ثبض ثٝ ثطضؾي ؾيٍٙبَ 
 يه ٚ ثٝ ػجبضتي زضؾتي پبيف حفبظت وبتسيه ضا اضتمب ٔي ثركس.ؾطػت ٚ زلت ثطضؾي ٔكرهٝ ٞبي حفبظت وبتس
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پؽ اظ ؾبِٟب ٔغبِؼٝ زض ٔٛضز ضفتبض ( 1933ٚ ٕٞىبضاٖ ) 20ري وٛٞٗضٚثطت زض تحميمبت لجّي ا٘زبْ قسٜ زض ايٗ ذهٛل    
ضؼ ٛٔ. تس ثٛز اضازٝ وطز٘سِٚت زض ؾبظٜ وب  -85/0اِٚيٗ ٔؼيبض زضؾتي حفبظت وبتسيه ضا وٝ ٚرٛز حسالُ  اِىتطٚزٞبي آ٘س ٚ وبتس، 

( عي ا٘تكبض ٘تبيذ آظٔبيكبت ذٛز ضٕٗ نحٝ ٌصاضي ثط پػٚٞكٟبي لجّي ٘كب٘س زاز٘س وٝ زض احط اتهبَ 1938ٚ ٕٞىبضاٖ ) 21آض
 .  ]12[اِىتطٚز آ٘س ٚ وبتس زض يه اِىتطِٚيت فطايٙس حفبظت وبتسيه ثبػج ؾبِٓ ٔب٘سٖ اِىتطٚز وبتس ٔيكٛز 

ٚ ثطاي ثٝ زؾت آٚضزٖ پتب٘ؿيُ لغجي، ثطاي ٞط ا٘ساظٜ ٌيطي  IRثٝ ٔٙظٛض اظ ثيٗ ثطزٖ افت كبٖ زاز ٘ 1944زض ؾبَ  22پيطؾٖٛ   
 ثطاي ثطضؾي ٚ اِىتطٚقيٕيبيي ضا ثٝ زؾت آٚضزپتب٘ؿيُ حبنُ اظ ٚ  IRاظ لغجف ؾبذتبض ٔسفٖٛ ٔي ثبيؿت زيفطا٘ؿيُ ثيٗ احط افت 

( عي ا٘تكبض ٔمبِٝ اي ٘كبٖ زاز وٝ ضػبيت ٔؼيبض 1950) 23ثيضثبيىؽ پٛ.  ]17[وطز اؾتفبزٜ ثبيس اظ ٔكرهٝ زْٚ ؾطػت ذٛضزٌي 
ِٚت ٘ؿجت ثٝ اِىتطٚز ٔطرغ ؾِٛفبت ٔؽ، ثطاي رٌّٛيطي اظ ذٛضزٌي   -85/0حسالُ پتب٘ؿيُ ضٚقٗ ؾغح فّع لغؼٝ آٞٗ ثطاثط ثب 

( ٘كبٖ زاز وٝ 1970يىب ضخ زاز )أب حٛازحي وٝ ثؼسٞب ثطاي ذغٛط ِِٛٝ فٛالزي ٘فت زض آٔط .آٞٗ زض اِىتطِٚيت ذبن ٔٙبؾت اؾت
  .]12[تٟٙب ٔؼيبض پتب٘ؿيُ ضٚقٗ ثطاي ٔٙبؾت ثٛزٖ ؾبٔب٘ٝ حفبظت وبتسيه وبفي ٘يؿت 

تب قس  اضازٝ،   RP 0169اؾتب٘ساضز ثب قٕبضٜ، حفبظت وبتسيهٔؼيبضٞبي ثيبٖ ثطاي  NACEاؾتب٘ساضز ٘ؿرٝ اِٚيٗ  1969ؾبَ زض    
اػالْ وطز وٝ رعء إٞي پتب٘ؿيُ لغجف زض فبنّٝ ظٔب٘ي پيىٛحب٘يٝ  (1970) 24ري وٖٙٛ ٞكت ثبض ٚيطايف قسٜ اؾت. پٛالن

لجال  .]29[ٔيّي حب٘يٝ تب چٙس حب٘يٝ اظ ثيٗ ٔي ضٚز 10٘بپسيس ٔيكٛز زض حبِي وٝ رعء اِىتطٚقيٕيبيي )فؼبَ ٚ غّظتي( زض فبنّٝ اظ 
حب٘يٝ اظ ثيٗ ٔي  1تب  001/0ؼبَ(  ثب حبثت ظٔب٘ي ثيٗ ( ٔحبؾجٝ وطزٜ ثٛز وٝ رعء اِىتطٚقيٕيبيي لغجف)ف1962) 25زثيّيٛ قٛيٙه

( پيكٟٙبز زاز٘س وٝ اظ آ٘زب وٝ 1973ٚ ٕٞىبضاٖ ) 26ٚاِٗ ثي.  ]30[ضٚز . أب ثطاي ٔحبؾجٝ حبثت ظٔب٘ي لغجف غّظت تالـ ٘كسٜ ثٛز
آٖ )زض آٖ ظٔبٖ( ثب اثعاض زليك ثطاي فطٚپبقي ِٔٛفٝ إٞي اظ لغت ٞبي ٔتضبز ٔي تٛا٘س حبثت ظٔب٘ي، ٔيّي حب٘يٝ ثبقس ِٚي ثطضؾي 

، آظٖٔٛ 1980زض اٚايُ ؾبَ  .]31[ضا اظ ا٘ٛاع زيٍط لغجف رسا وطز٘س  IRثب ايٗ حبَ آٟ٘ب وٝ زض آٖ ظٔبٖ افت  أىبٖ پصيط ٘جٛز.
ب ايٗ يذ آٟ٘باظرّٕٝ ٘تٚ  ٞٛا ٚ ٞٛازازٜ قسٜ ا٘زبْ ٌطفتوٓ ثب وٛپٗ ٞبي فٛالز زض ذبوٟبي  27ثبضِٛ ٚ ثيطي حفبظت وبتسي تٛؾظ

عي  (1985) 28ثي زثّيٛ چطي .]17[زض تٕبْ ذبن ٞبي آظٔبيف قسٜ ٔٛضز تأييس اؾت  ذبٔٛـ ِحظٝ ايثٛز وٝ احطثركي پتب٘ؿيُ 
تحميمبت ذٛز اػالْ وطز وٝ احطات ذبظ٘ي ذبن اعطاف ذظ ِِٛٝ ٔسفٖٛ )حبثت ظٔب٘ي ٕ٘ٛزاض افت پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ( ٔي تٛا٘س تب چٙس 

  .]32[حب٘يٝ ثبقس 
زض ٔٛؾؿٝ ػّْٛ ٞبي ذٛضزٌي ٚ فٙبٚضي ِٙسٖ وٝ عي يه ٔمبِٝ اي عي ا٘تكبض ٘تبيذ تحميمبت ذٛز ٘يع ( 1982) 29في تٞٛثبض   

ضٕٗ نحٝ ٌصاضي ثط ٔؼيبض پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي، ضٚقٟبي ا٘ساظٜ ٌيطي ايٗ زض وٙفطاؼ ػّْٛ ذٛضزٌي اؾتطاِيب ٔٙتكط قس 
اؾتب٘ساضز عطاحي ٚ ارطاي ؾبٔب٘ٝ ٞبي  ٖ،ٕبِآ DIN اؾتٙساضز ٔٛؾؿٝ 1985ؾبَ زض . ]30[پتب٘ؿيُ ٚ تزٟيعات الظْ ضا ٔؼطفي وطز 

 ثب ضػبيت ٔيعاٖ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ 1992زض ؾبَ ٘يع ٔٛؾؿٝ قُ فطا٘ؿٝ  . 30حفبظت وبتسيه ثطاي ؾبظٜ ٞبي فٛالزي ضا ٔٙتكط وطز
 .  31اؾتب٘ساضز عطاحي ؾيؿتٓ ٞبي حفبظت وبتسيه ضا تسٚيٗ ٚ ٔٙتكط وطز ِحظٝ اي
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( تحميمي زض ذهٛل 1993ٚ ٕٞىبضاٖ ) 32ريزاثىٛٚؾىي  IOPزض ذهٛل ثطضؾي ؾيٍٙبَ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي    
ذغبٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ا٘زبْ زاز٘س وٝ عي آٖ ٟٕٔتطيٗ ذغبي ا٘ساظٜ ٌيطي، ذغبي ؾٛظ٘ي زض اثتساي 

( ثٝ عٛض ترههي آظٖٔٛ پتب٘ؿيُ 1994ٚ ٕٞىبضاٖ ) 33نٞٛ ت افٚيٙؿٙ .]13[فطايٙس آظٖٔٛ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ٔؼطفي قس 
ذبٔٛـ ِحظٝ اي ضا ثطاي ؾبٔب٘ٝ ٞبي حفبظت وبتسيه تعضيك رطيب٘ي ٚ ثٝ قىُ ٔيسا٘ي ا٘زبْ زاز٘س ٚ زؾت آذط قيٜٛ زليمي ثطاي 

ؾبظٜ تحت آظٖٔٛ آظٖٔٛ ٔؼطفي وطز٘س وٝ عي آٖ تبحيط ٔٙبثغ پتب٘ؿيُ ذبضري )ٕٞب٘ٙس ؾبٔب٘ٝ ٞبي حفبظت وبتسيه ٕٞزٛاض( ثط 
IOP  14[ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت[ . 
زض ٔٛضز پبيف ذٛضزٌي  (1969)تسٚيٗ قسٜ زض   34ا٘زٕٗ ّٔي ذٛضزٌي آٔطيىب ٘ؿرٝ لجّي اؾتب٘ساضز ذٛز 1992زض ؾبَ      

آذطيٗ ). زذغٛط ِِٛٝ ظيط ظٔيٙي ثب تبويس ثط ٔؼيبض ٞبي پتب٘ؿيُ ضٚقٗ ٚ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ثٝ ضٚظ ضؾب٘ي ٚ ٔٙتكط وط
اؾتب٘ساضز ربٔغ ثب ٔؼطفي ضٚقٟبي ٔرتّف پبيف  1999. ٕٞچٙيٗ ايٗ ٔٛؾؿٝ زض ؾبَ  35(2007ثٝ ضٚظ قسٜ زض ؾبَ ٚيطايف 

ضز پبيف ااؾتب٘س (IPS) ؾبظٔبٖ اؾتب٘ساضز قطوت ّٔي ٘فت ايطاٖ 1997زض ؾبَ .  36زازٞبي ذٛضزٌي ٚ حفبظت وبتسيه تسٚيٗ وطز
ٔسفٖٛ زض ذبن ضا وٝ ٞط زٚ ٔؼيبض پتب٘ؿيُ ضٚقٗ ٚ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ضا زضثط زاقت ٔٙتكط ٚ حفبظت وبتسيه ذغٛط ِِٛٝ فٛالزي 

ٚٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ثيٗ  38اضتف ايبالت ٔتحسٜٔطوع ٔغبِؼبت ذٛضزٌي ٘يطٚ ٞٛايي  37زض اذتيبض قطوت ٞبي ٘فت ٚ ٌبظ لطاض زاز
اؾتب٘ساضز ثٟطٜ ثطزاضي ٚ تؼٕيطٍٟ٘ساضي ؾبٔب٘ٝ ٞبي ثب تبويس ثط ٔؼيبض پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي  2003( زض ؾبَ ISOإِّّي )

 .  39حفبظت وبتسيه ضا اضازٝ وطز٘س
زض زا٘كٍبٜ ٔب٘ف اؾتطاِيب زض ذهٛل ظٔبٖ آغبظ آظٖٔٛ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي تحميمي ا٘زبْ زاز ٚ  (2004ثي زثّيٛ چطي )   

ثب تٛرٝ ثٝ ٘مف افت پتب٘ؿيُ بٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي ، رٟت وبٞف ذغ IOP، ظٔبٖ ٔٙبؾت قطٚع آظٖٔٛ  عي ٔمبِٝ اي وٝ ٔٙتكطوطز
IR  ، عي آٖ تبحيط قطايظ ٔرتّف ٕٞب٘ٙس ٚ  ٔيّي حب٘يٝ تب يه حب٘يٝ ٔغطح ٌطزيس 100زض فبنّٝ ظٔب٘ي ٚ افت پتب٘ؿيُ اِىتطٚقيٕي

ٚ ٕٞىبضاٖ  40زأبتٛقيبوي وٛ.  ]15[ ٘كبٖ زازٜ قس IOPٔمبٚٔت إٞي ٔتفبٚت اِىتطِٚيت ثط وبٞف ٚ يب افعايف قيت ؾيٍٙبَ 
ظٔبٖ ا٘ساظٜ  ( پػٚٞف ٞبي زليمي زض ٔٛضز آظٖٔٛ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي زض قطايظ آظٔبيكٍبٞي ا٘زبْ زاز٘س وٝ عي آ2006ٖ)

ٕٞب٘ٙس اذتالَ ؾٛظ٘ي ثب ٔسَ ؾبظي ٔساض اِىتطيىي ٔٛضز ثطضؾي لطاض  IOPاذتالَ ٞبي ؾيٍٙبَ  ٌيطي )زض ٔميبؼ ٔيّي حب٘يٝ( ٚ
 .  ]16[ٔٙتكط ٌطزيس  NACE٘كطيٝ ا٘زٕٗ ّٔي ذٛضزٌي آٔطيىب  زض ٚ ٘تبيذ ٌطفت

پتب٘ؿيُ ضٚقٗ ٚ ٘يع پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي  وٝ قبُٔ زٚ ٔؼيبضضا ربٔغ تطيٗ ٔغبِؼٝ تغجيمي  ( يىي اظ2004) 41ٔبضن ٔبتط     
بَ ٌبظ ثب ٞعاضاٖ ٔبيُ اظ ِِٛٝ زض ؾيؿتٓ ثؿيبض ثعضي ا٘تم ٝ ؾبِ 50ذٛضزٌي زض عَٛ يه زٚضٜ ظٔب٘ي ػيٛة ، ثط اؾبؼ تزٕغ ثٛز 

ِحظٝ اي  اػٕبَ ٔؼيبض پتب٘ؿيُ ذبٔٛـاظ ػيٛة ٘بقي وبٞف لبثُ تٛرٟي زض زازٜ قسٜ قبُٔ ٘كبٖ  . ٘تبيذا٘زبْ زازٜ اؾت  وكي
اؾت  ػيٛةزض تؼساز  ي، وبٞف پٙذ ثطاثطِحظٝ اي ٔعيت ٔؼيبض پتب٘ؿيُ ذبٔٛـتزعيٝ ٚ تحّيُ اٚ اظ زازٜ ٞب ٘كبٖ زاز وٝ اؾت . 

ٔؼيبضٞبي ؾٙزف زض زضؾتي ثط زلت ٚ ( ثٝ ثطضؾي ؾبذتبض ٞبي ٔرتّف حفبظت وبتسيه پطزاذت ٚ 2010) 42ثبة ٌبٔٛ .]33[
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( ثطضؾي وّي ثطاي تٕبٔي ٔؼيبضٞبي ٔٛرٛز رٟت ؾٙزف 2011ٚ ٕٞىبضاٖ ) 43اْ ؾًٛ٘ فطا٘ه .]17[ تبويس ٕ٘ٛزحفبظت وبتسيه 
ٕٞچٙيٗ .  ]18[وطز٘س ٚ آٟ٘ب ضا ثبٞٓ ٔمبيؿٝ ظ اؾتفبزٜ اظ ٞط ٔؼيبض ضا ثيبٖ زضؾتي ؾبٔب٘ٝ ٞبي حفبظت وبتسيه ا٘زبْ زاز ٚ قطاي

، ٘تبيذ تحميمبت ذٛز ضا زض ٔٛضز تبحيط قطايظ ذبن ٚ ٌصض ظٔبٖ ثط ٔيعاٖ ٔؼيبض اَٚ حفبظت وبتسيه ٔٙتكط  2012ايكبٖ زض ؾبَ 
ٔؼيبض پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ٚ پتب٘ؿيُ ضٚقٗ زض  ٕٞچٙيٗ زض ٕٞيٗ ؾبَ رٛاز ذؿطٚي ٘تبيذ تحميمبت ذٛز زض . ]39[ٚ  ]36[وطز٘س 

ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز  1392ٕٞچٙيٗ زض ؾبَ  . ]41[ٔٙتكط وطز  NACEقطوت ّٔي ٘فت ايطاٖ ضا عي ٔمبِٝ اي زض ا٘زٕٗ ثيٗ إِّّي 
ـ وٝ زض آٖ آذطيٗ ضٚ 44اؾتب٘ساضز ربٔغ ا٘ساظٜ ٌيطي پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ضا تسٚيٗ ٕ٘ٛز (IGSقطوت ّٔي ٌبظ ايطاٖ )

  .ٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ تزٟيعات ٔطثٛعٝ اضازٝ قسٜ اؾت 
زض  IOPاؾتفبزٜ اظ ٔؼيبض  ٚا٘زبْ قسٜ  زض ؾبِٟبي اذيط زازٜ ٞبي حفبظت وبتسيه تحميمبت ثؿيبضياظ ضاٜ زٚض زض ظٔيٙٝ پبيف       

ٜ ٔٛضز تحميك ٚ پػٚٞكٟبي رسيس وٝ زض ؾبِٟبي اذيط ٔتساَٚ قس SCADA45ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾبٔب٘ٝ ٞبي ؾبٔب٘ٝ ٞبي پبيف اظ ضاٜ زٚض 
 ٚ زض آٖٔؼطفي وطزٜ  ضاپبيف حفبظت وبتسيه ذغٛط ِِٛٝ ٔرتّف ( ضٚـ ٞبي 2004) 46رب٘ىٛظويري  رسيس لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 .  ]40[ ٚ ]35[،  ]34[ٚ  ]22[اِي  ]19[اقبضٜ وطزٜ اؾت  پتب٘ؿيُ لغجف زض ظٔبٖ ذبٔٛـثطضؾي پبيف 
يىي اظ اِٚيٗ ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ زض قطوت ٞبي ٘فت ٚ ٌبظ زض ؾبِٟبي اذيط ضٚاد زاقتٝ اؾت .  ٘ٝ ٞبؾبٔباؾتفبزٜ اظ ايٗ زض ايطاٖ ٘يع     

ٕٞچٙيٗ ثٝ  .]1[ قسعطاحي ٚ ارطا  1385ايؿتٍبٜ ٔزٟع ثٝ ؾبٔب٘ٝ ٞبي ٔصوٛض زض قطوت ٌبظ اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضضٛي ضا زض ؾبَ 
ٜ زٚض ؾبٔب٘ٝ ٞبي حفبظت وبتسيه زض ؾغح قطوت ّٔي عٛض ترههي پطٚغٜ ٞبي تحميمبتي ثؿيبضي زض ظٔيٙٝ وٙتطَ ٚ پبيف اظ ضا

٘فت ٚ ٌبظ ا٘زبْ ٌطزيسٜ اؾت. اظ ايٗ رّٕٝ ٔيتٛاٖ ثٝ عطاحي ٚ ؾبذت ٔٙجغ تغصيٝ ؾٛزيچيًٙ ٞٛقٕٙس زاضاي تزٟيعات پبيف ٚ 
 . ]9[( زض قطوت ٌبظ اؾتبٖ ظ٘زبٖ اقبضٜ ٕ٘ٛز وٝ ٘تبيذ آٖ عي يه ٔمبِٝ ٔٙتكط ٌطزيس 1388وٙتطَ اظ ضاٜ زٚض )

اؾتفبزٜ اظ تٛؾظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي غيط ٔزطة ،  IOPثب تٛرٝ ثٝ ٔكىالت ثطضؾي زازٜ ٞبي حفبظت وبتسي ثرهٛل ثطضؾي ٔؼيبض     
ثؼضي اظ زض ثطضؾي زازٜ ٞبي حفبظت وبتسيه ثؿيبض ؾٛزٔٙس اؾت . قجىٝ ٞبي ػهجي ٔهٙٛػي اثعاضٞبي ٞٛـ ٔهٙٛػي ٕٞب٘ٙس 

قجىٝ هجي ضا ثٝ اٚاذط لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٚ  اٚايُ لطٖ ثيؿتٓ ٔي زا٘ٙس. زيسٌبٜ رسيس قجىٝ ٞبي ػٞٛـ ٔهٙٛػي ٚ پيف ظٔيٙٝ ٞبي 
٘كبٖ زاز٘س وٝ قجىٝ ٞبي ػهجي ( 1943)  47لطٖ ثيؿتٓ آغبظ قس ظٔب٘ي وٝ ٚاضٖ ٔه وّٛث ٚ ٚاِتطپيتع 40زض زٞٝ ٞبي ػهجي 

ؾبزٜ زض ؾيؿتٓ ػهجي ثبػج  48بزي ٘طٖٚ. ايٗ زٚ زضيبفتٙس وٝ تطويت ظئي تٛا٘ٙس ٞط تبثغ حؿبثي ٚ ٔٙغمي ضا ٔحبؾجٝ وٙٙس
افعايف لسضت ٔحبؾجبتي ٔيٍطزز. زض ايٗ تطويت ٚظٖ ٞط ٘طٖٚ ػهجي عٛضي اؾت وٝ ٞط ٘طٖٚ ٘مف يه ٚاحس ٔٙغمي ضا ايفب 
ٔيىٙس.چٙيٗ ٘طٚ٘ي زض يه قجىٝ لطاض زاضز تب ثب ٚضٚزي ٞبي ٔرتّف ذطٚري ٔتٙبؾجي وٝ ٘كبٍ٘ط تطويجي اظ تٛاثغ ٔٙغمي اؾت 

ٙس . ايسٜ انّي ٘طٖٚ اثساع قسٜ ٔصوٛض ايٗ اؾت وٝ اٌط ٚضٚزي قجىٝ اظ ٔمساض آؾتب٘ٝ قجىٝ ػهجي ثيكتط ثبقس، آٍ٘بٜ ٘طٖٚ تِٛيس و
ثطايٍٙرتٝ ٔيكٛز. ايٗ ايسٜ زض ثؿيبضي اظ قجىٝ ٞبي ػهجي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت . ِصا ايٗ ٘طٖٚ ٞب ثيكتط ثٝ ػٙٛاٖ ٔساض ٔٙغمي 

 .] 42[ثٝ وبض ٔيطٚ٘س 
ضا ثطاي قجىٝ ٞبي ػهجي عطاحي وطز. فطو اٚ ثطايٗ ثٛز وٝ اٌط زٚ  50( اِٚيٗ لبٖ٘ٛ يبزٌيطي تغجيمي1949)  49زٚ٘بِس ٞت    

( ايٗ ايسٜ ضا تىٕيُ وطز٘س تب زض قجيٝ 1956ٚ ٕٞىبضاٖ ) 51٘طٖٚ ٕٞعٔبٖ فؼبَ قٛ٘س اتهبَ ثيٗ آٟ٘ب افعايف ٔي يبثس . ضٚرؿتط
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 1972زض ؾبَ  52وطز . ايٗ ايسٜ اضتجبط ٘عزيىي ثب ضٚـ يبزٌيطي ٔبتطيؽ ٕٞجؿتٍي وٝ وٛٞٙٗؾبظي ضايب٘ٝ اي ثتٛاٖ اظ آٖ اؾتفبزٜ 
ضا ٔؼطفي وطز٘س . پؽ اظ اٚ زا٘كٕٙساٖ زيٍيطي چٖٛ  54( قجىٝ ٞبي ػهجي پطؾپتط1958ٖٚ) 53ٔؼطفي وطز، زاضز. فطا٘ه ضٚظ٘جالت

ض ايٗ قجىٝ ٞب ٔؿيط ٘طٟٚ٘ب زاضاي ٚظٖ ٞؿتٙس وٝ ايٗ ( قجىٝ ٞبي زيٍط پطؾپتطٖٚ ضا ٔؼطفي وطز٘س . ز1969) 55ٔيٙؿىي ٚ پبپطت
ٚظٖ ٞب لبثُ تٙظيٓ اؾت. لبٖ٘ٛ يبزٌيطي پطؾپتطٖٚ ثط قيٜٛ ي تىطاض قٛ٘سٜ ثطاي تٙظيٓ ٚظٖ ٘طٟٚ٘ب تب ٍٕٞطايي ثطاي ذطٚري 

رفت ٚضٚزي آٔٛظـ ٚ ٔٙبؾت، اؾتفبزٜ ٔيىٙس وٝ ثؿيبض لٛي تط اظ لبٖ٘ٛ ٞت اؾت. ايٗ لبٖ٘ٛ ثٝ قجىٝ اربظٜ ٔيسٞس وٝ ثطاي ٞط 
( لبٖ٘ٛ يبزٌيطي اثساع وطز٘س ثٝ لبٖ٘ٛ يبزٌيطي پطؾپتطٖٚ 1960) 56ٚيسضٚ ٚ ٞبف .] 11[ ذطٚري ٞسف ٔؼبزَ ضا زٚثبضٜ ثبظؾبظي وٙس

ٔؼطٚف اؾت ٚظٖ ٞب ضا عٛضي تٙغيٓ ٔيىٙس وٝ  58( يب لبٖ٘ٛ زِتبLMS57٘عزيه اؾت . ايٗ لبٖ٘ٛ وٝ ثٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔطثؼبت وٕيتٝ )
قجىٝ ٌطزيس . ٕٞچٙيٗ ايٗ لبٖ٘ٛ  59زي ٚ ذطٚري ٔغّٛة ضا حسالُ ٔيىٙس . ايٗ لبٖ٘ٛ ٔٙزط ثٝ افعايف لبثّيت تؼٕيٓاذتالف ٚضٚ

 ( قس .MLP) 61ثطاي قجىٝ ٞبي چٙس اليٝ 60ثطاي قجىٝ ٞبي ته اليٝ پيف ظٔيٙٝ لبٖ٘ٛ پؽ ا٘تكبض
هجي ٔهٙٛػي زض نٙؼت ٘فت ٚ ٌبظ زض زٞٝ اذيط وبضثطزٞبي قجىٝ ٞبي ػاثعاضٞبي ٞٛـ ٔهٙٛػي ٕٞب٘ٙس اؾتفبزٜ اظ ٕٞچٙيٗ     

ٚ ٘تبيذ تحميمبت ٔطثٛعٝ تٛؾظ ٔحممبٖ ذبضري ٚ ثرهٛل زاذّي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔٙتكط قسٜ اؾت وٝ ضقس فعايٙسٜ اي زاقتٝ اؾت 
جىٝ ٞبي ( ٘تبيذ تحميمبت ذٛزضا زض ٔٛضز لبثّيت اؾتفبزٜ اظ ق1385ٔزيس ٔحٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ ) ثٝ ثطذي اظ آٟ٘ب اقبضٜ ٔيكٛز .

 . ]5[ػهجي ٔهٙٛػي زض حُ ٔؿبزُ ٔرتّف ٟٔٙسؾي ٘فت ٕٞب٘ٙس ثطضؾي ٔيعاٖ ذٛضزٌي زض ذغٛط ِِٛٝ ٘فت ٚ ٌبظ اضازٝ وطز٘س 
زض ٞٛقٕٙسؾبظي ٘طْ افعاضٞبي وبضثطزي قجىٝ ٞبي ػهجي ٔهٙٛػي ثط اؾتفبزٜ اظ  ٘يع( 1386ٚ ٕٞىبضاٖ ) قبٞطخ قبٜ حؿيٙي

افك ٞبي ٘ٛيٗ ٞٛـ ٔهٙٛػي ٚ قجىٝ ٞبي ػهجي ثط  (1390حٕس ضحيٕي ضاز ٕٚٞىبضاٖ )ٔ .] 6[وطز٘ساشػبٖ  نٙؼت ٘فت ٚ ٌبظ
ٔطتضي حؿٗ آثبزي ٚ ٕٞىبضاٖ اظ ايٗ رّٕٝ وبضثطزٞب ٔيتٛاٖ ثٝ تحميك  . ]10[ضا تبويس وطز٘س  زضحُ چبِكٟبي نٙؼت ٘فت ٚ ٌبظ

 . ]8[وطز  ، اقبضٜٖ چبٞيثٟيٙٝ ؾبظي اثؼبز قيطٞبي زضٚ زض اؾتفبزٜ اظ قجىٝ ٞبي ػهجي زض ٔٛضز( 1391)
زض ذهٛل وبضثطز ترههي قجىٝ ٞبي ػهجي زض ٔجحج ذٛضزٌي فّعات ٘يع تحميمبتي ا٘زبْ قسٜ اؾت وٝ زض ازأٝ ثٝ ثطذي اظ    

( عي ٔمبِٝ اي ٘تبيذ تحميمبت ذٛز زض ذهٛل پيف ثيٙي ظٔبٖ ذٛضزٌي 2008زوتط تمي قٟطاثي ٚ ٕٞىبضاٖ )آٟ٘ب اقبضٜ ٔيكٛز. 
( ٘تبيذ پػٚٞف ذٛزض زض ظٔيٙٝ 2008ؾؼيس رّيّي ٚ ٕٞىبضاٖ ) .]23[ؾتفبزٜ اظ قجىٝ ٞبي ػهجي ٔهٙٛػي اضازٝ وطز٘س فٛالز ضا ثب ا

( ضٚـ پيف 1388ٕٞىبضاٖ ) زوتط ٔحٕٛز اِجطظي ٚ .  ]24[پيكجيٙي ذٛضزٌي ؾطة ثب اؾتفبزٜ اظ قجىٝ ٞبي ػهجي ٔٙتكط وطز٘س 
( زض پبيبٖ ٘بٔٝ 1389فطٞبز زؾتغيت ). ]7[ٜ اظ قجىٝ ٞبي ػهجي ضا اضازٝ وطز٘س ثيٙي ٘طخ ذٛضزٌي ثطد ٞبي تمغيط ٘فت ثب اؾتفبز

وبضقٙبؾي اضقس ذٛز ثب اؾتفبزٜ اظ قجىٝ ٞبي ػهجي الساْ ثٝ پيف ثيٙي ذٛضزٌي ذظ ِِٛٝ ٌبظ ثب پٛقف پّي اتيّٗ ؾٝ اليٝ ٕ٘ٛز  
 رٙٛة ٌبظي ٞبي اظ ٔيساٖ يىي ثطضؾي زض RBF ٚ PNN ػهجي قجىٝ ٞبي ( وبضثطز1390وبوٛيي ٚ ٕٞىبضاٖ ) اوجط ػّي . ]25[

 . ]26[ايطاٖ پطزاذتٙس 
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 روش تحقيق -2
وٝ ػجبضتٙس اظ پتب٘ؿيُ حبِت ضٚقٗ ٚ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ٚ قست  ٔكرهٝ ٞبي حفبظت وبتسيهٚ رٕغ آٚضي زازٜ ٞب    

، ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز ٞبي ا٘ساظٜ ٘فت ٚ ٌبظذغٛط ِِٛٝ ٔتؼّك ثٝ  CPS اظ ايؿتٍبٟٞب حفبظت وبتسيه  رطيبٖ اوتطيىي ٔطثٛعٝ ،
 62اِىتطٚز ٔطرغ يب ٞبفؿُ يىي اظ اثعاضٞبي ٔصوٛض . زازٜ ٞب اؾتزؾتٍبٟٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي ٌيطي ّٔي ٚ ثيٗ إِّّي ، ٘يبظٔٙس 

ِِٛٝ ٞبي ٔسفٖٛ اِىتطٚزي اؾت وٝ پتب٘ؿيُ ٔساض ثبظ آٖ تحت قطايظ ثطاثط ٚ يىؿبٖ ا٘ساظٜ ٌيطي، حبثت ثبقس. اِىتطٚز ٔطرغ ثطاي 
ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز  64ٚ ثطاي ٍٞٙبْ ػجٛض ِِٛٝ اظ ضٚزذب٘ٝ ٚ زضيب اِىتطٚز وّطيس ٘مطٜ 63زض ذبن ٚ آة قيطيٗ اظ ٘ٛع ٔؽ/ؾِٛفبت ٔؽ

BS 7361-1  . اؾتفبزٜ ٔيكٛز  
ٜ ذٛا٘سزازٜ اظ يه تغييط زض ، أب ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ پؽ سٜ ذٛا٘ IOPؾيٍٙبَ ٞعاضاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا اظ اؾت وٝ زيزيتبَ ِٚتٕتط اثعاض زيٍط   

ِحظٝ اي ٚالؼي ذبٔٛـ ٟبي پتب٘ؿيّ. ا٘ساظٜ ٌيطي ٔيىٙس ثٝ ضٚظ ضؾب٘يضا نفحٝ ٕ٘بيف  تغييط زاقتٝ ٚزْٚ حب٘يٝ   ¼زض ٞط قسٜ 
تؼساز ٔحسٚزي زض يه  ٍطا٘ساظٜ ٌيطي تؼييٗ قٛز. اظ آ٘زب وٝ ٕ٘بيك ٔمساض زؾتي حجتثبيس ثب ٔكبٞسٜ نفحٝ ٕ٘بيف زيزيتبَ ٚ 

ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ ثب كٛز، زؾتٍبٜ ثبيس ايٗ تغييط ضا قٙبؾبيي وٙس، ثٝ عٛض ٔتٛؾظ ٔيرطيبٖ لغغ ثٙبثط ايٗ ظٔب٘ي وٝ ، يٝ تغييط ٔيىٙسحب٘
 ثبيس تفؿيط قٛز.  IOPثبيس ثطاي نفحٝ ٕ٘بيف ثٝ ضٚظ ضؾب٘ي نفحٝ ٕ٘بيف، ػسز ٘كبٖ زازٜ قسٜ زض 

ٔخجت يب  ؾٛظٖ يب اذتالَٚ  IRذٛا٘سٖ ػسز ٔكرم )ثٝ زِيُ افت  زض ِحظٝ اَٚ، چكٕه ظزٖ نفحٝ ٕ٘بيف ثٝ زِيُ ػسْ  
ٕ٘بيف زازٜ  ِحظٝ ايذبٔٛـ  ٕ٘بيف، ٔيعاٖ پتب٘ؿيُنفحٝ زض ضٚظ ضؾب٘ي  ٚ پؽ اظ آٖ اِٚيٗ ػسز لبثُ ذٛا٘سٖ ثبٔٙفي( اؾت 

اظ زؾتٍبٜ زيتبالٌط رٟت ا٘ساظٜ ٌيطي ، حجت ٚ ثبيٍب٘ي ٔؤِفٝ ٞبي  IOPثطاي زلت ثيكتط زض رعزيبت ؾيٍٙبَ .  ]38[ٔيكٛز 
اِىتطيىي حفبظت وبتسي ثىبض ٔيطٚز . ايٗ زؾتٍبٜ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي اظ ؾيٍٙبَ زض تؼساز ثؿيبض ثيكتط اظ ِٔٛتي ٔتطٞبي زيزيتبَ، 

ٍبٜ ايٙتطاپتط ثطاي لغغ ٚ ٚنُ وٙٙسٜ زؾتٕٞچٙيٗ اظ زلت ثبالتطي زض رعزيبت ايٗ ؾيٍٙبَ ٚ اذتالَ ٞبي احتٕبِي  آٖ زاضز. 
 . رطيبٖ ذطٚري تطا٘ؽ ضوتيفبيط اؾتفبزٜ ٔيكٛز

 
 .ديتاالگر  مولتي متر ديجيتال و  ،. يك نمونه هافسل مس/سولفات مس 5تصوير ضماره 

يٗ إِّّي ٕٞب٘ٙس ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضزٞبي ّٔي ٚ ث ، ِحظٝ اي ذبٔٛـضٚـ آظٖٔٛ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي پتب٘ؿيُ     
NACE  ،UFC  ،ISO  ٚIGS65  زض حبَ حبضط اؾتفبزٜ ٔي قٛز تؼييٗ رطيبٖ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع تزٟيعات ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚ ٘ٛع لغغ

ؾٛظ٘ي ٚ ذغبٞبي  IRعٔبٖ، ثٝ ٔٙظٛض تضٕيٗ حصف ٕٞٝ افت ٕٞٚ ا٘ساظٜ ٌيطي پتب٘ؿيُ رطيبٖ ٔي قٛز. ضٚـ آظٖٔٛ قبُٔ لغغ 
 )ِٔٛتي ٔتط ، زيتبالٌط ، ٞبفؿُ ٚ ايٙتطاپتط( .اؾتفبزٜ ٔي قٛز  ٚٚرٛز زاضز  ػٕسٜ ثطاي ايٗ آظٖٔٛ. چٟبض تزٟيعات اؾت 
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ٕٞعٔبٖ ثبيس  لغغ ٚ ٚنُضا تحت تبحيط لطاض ،  DCرطيبٖ ، ثطاي ٔىبٖ ٞبي اؾت وٝ تٛؾظ ثيف اظ يه يىؿٛ وٙٙسٜ يب ٔٙجغ      
ٚ يب زض  DCتبحيط آٟ٘ب زض رطيبٖ )ثب تٛرٝ ثٝ ؾٟٓ اؾت ب يب ٔٙبثغ ٔٛرٛز يىؿٛ وٙٙسٜ ٞ ؾٝا٘زبْ قٛز. ثطاي ٔىبٖ ٞبيي وٝ ثيف اظ 

 وطز .ٔي تٛاٖ ذبٔٛـ  ِحظٝ اي پتب٘ؿيُ ذبٔٛـذٛا٘سٖ  ثطايضا  ؾبٔب٘ٝ ٞبي ثؼسي( ، آٟ٘ب ٕٞعٔب٘ي يتجٛزٖ لبثّ٘زؾتطؼ 
اظ  قسٜ اؾترطادحجت ٚ يب زازٜ ٞبي زؾتي ٚ ٘تبيذ حبنُ اظ آظٖٔٛ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي ثٝ قىُ  اعالػبت اؾترطاد قسٜ    

 يزيتبالٌطٞباٌط زازٜ ٞب تٛؾظ . حجت ٚ ٕ٘بيف زازٜ ٔيكٛز عطيك يه ثط٘بٔٝ وبٔپيٛتطي وٝ ثطاي ايٗ ٔٙظٛض عطاحي قسٜ اؾت
زض  ٔخجت يب ٔٙفي يؾٛظ٘ اذتالَٞط ٌٛ٘ٝ حجت قٛ٘س ، چٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي اظ ؾيٍٙبَ زض ايٗ ضٚـ ثؿيبض ثيكتط اؾت. ثٙبثطايٗ ؾطيغ 

ذٛاٞس ثٛز ثبالتط وبض زض ٘تيزٝ زلت ٔي ثبيؿت زض ٕ٘ٛزاض ٕ٘بيف زازٜ قٛز ٚ ٍٞٙبٔي وٝ رطيبٖ لغغ قٛز ٕٔىٗ اؾت ضخ زٞس 
]38[ . 

         
 NACE  TM0497ٚ BS 03668 ذظ ِِٛٝ ٔغبثك اؾتب٘ساضز  IOP. ؾيٍٙبَ ٔطثٛط ثٝ پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي  6تهٛيط قٕبضٜ    

   
زيتبالٌط ٔمبزيط لطازت قسٜ ضا ثٝ نٛضت پيٛؾتٝ ٚ ٕ٘بيف ٔٙحٙي ،  IOPزاقت ثٝ زِيُ ٚرٛز اذتالَ زض آغبظ ؾيٍٙبَ ثبيس زلت    

قسٖ،  ON   ٚOFFثٝ ا٘ساظٜ ظٔبٖ ؾٝ ثبضحسالُ ٚ ثٝ ٔٙظٛض زلت ثيكتط زض ٞط تؿت پٛيٙت  وطزٜثتؼساز حسالُ ؾيىُ ضا حجت 
 ٔيّي حب٘يٝ اؾترطاد ٔيٍطزز . 500اِي  100فعاض ٔطثٛعٝ، ٔمبزيط ٔطثٛط ثٝ ظٔبٖ ثطزاقت پتب٘ؿيُ ا٘زبْ قٛز ٚ ؾپؽ ثب وٕه ٘طْ ا

، پطزاظـ  تؼٕيٓ ، لبثّيت ثبتٛرٝ ثٝ ٚيػٌيٟبي قجىٝ ػهجي زض قجيٝ ؾبظي ٚ تحّيُ ٔؿبيُ پيچيسٜ وٝ قبُٔ لبثّيت آٔٛظـ     
بقٙبذتٝ زض عجيؼت وٝ ا٘ؿبٖ ٘بٌعيط اظ ضٚيبيي ٚ اؾت ٚ اظ عطفي ٚرٛز پسيسٜ ٞبي ٔجٟٓ ٚ ٘ تحُٕ پصيطي ذغب ٚ تٛظيؼي )ٔٛاظي(

حُ آٟ٘ب ٔي ثبقس ، ٕٞٛاضٜ ِعْٚ اؾتفبزٜ اظ قجىٝ ٞبي ػهجي ٔهٙٛػي ثٝ ػٙٛاٖ اثعاضي تٛإ٘ٙس زض ضفغ ايٗ ٘يبظ احؿبؼ ٔي قٛز . 
جىٝ ٞبي ػهجي اظ ايٙطٚ ٌؿتطٜ ٚؾيؼي اظ ٔؿبيُ فٙي ٟٔٙسؾي ٚ حتي ارتٕبػي ضا زض ثطٌطفتٝ اؾت . ثطذي اظ وبضثطزٞبي ق

 قٙبؾبيي ؾبذتبض،   68تمطيت تبثغ،   67تكريم اٍِٛ، ] 44[ 66زؾتٝ ثٙسي زازٜػجبضتٙس اظ 
ٚ  )پيف ثيٙي( 70ؾطي ٞبي ظٔب٘ي ، ]42[ 69

 . 71طزاظـ ؾيٍٙبَپ
ثب ٔسَ ؾبظي ضيبضي يه ؾَّٛ ػهجي ، ثب اػٕبَ ٔزٕٛػي اظ ٚضٚزي ٞب وٝ ٞطيه ٚظٖ ٔكرهي زاض٘س ، ذطٚري ؾَّٛ زض    

 .] 46[ؾيسٖ ثٝ آؾتب٘ٝ تحطيه ، تكىيُ ٔيٍطزز نٛضت ض
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 ] 46[ٕ٘بز ضيبضي ؾيٍٙبَ تحطيه يه ؾَّٛ ػهجي   . 7تهٛيط قٕبضٜ 

 

ؾبذتبض ٔسَ ٞط ؾَّٛ ػهجي ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اؾت وٝ زض اليٝ ٚضٚزي ؾِّٟٛبي چٙسيٗ ٚضٚزي ثتب ٚظٟ٘تبي ٔرتّتف زضيبفتت وٙٙتسٜ          
زي ٚ ٚظٖ اِٚيٝ پطزاظـ قسٜ )ؾيٍٙبِٟبي ٚضزي ثبٞٓ رٕغ قتسٜ ٚ تحتت يته تتبثغ     اعالػبت ٞؿتٙس ٚ زض ٔطوع ؾَّٛ ثب تبثؼي ٚضٚ

تِٛيس ذطٚري ٔيىٙٙس( ٚ زضٟ٘بيت ذطٚري ٚ پبؾد ؾَّٛ تكىيُ ٔي قٛز. ٚضٚزي ٞبي ؾَّٛ تٛؾظ پيٛ٘سٞبيي ثب ٚظٟ٘تبي ٔتفتبٚت   
ٝ ثبيس تٛرٝ وطز  . ثٝ ٞٓ ٔتهُ ٞؿتٙس . ٕ٘بز يه ؾَّٛ زض قىُ ظيط ٕ٘بيف زازٜ قسٜ اؾت قتجىٝ ٞتبي   ٔجبحتج  ثتٝ عتٛض زض     وت

 . ]42[ آٔٛظـ قجىٝ ٞبي ػهجي ٚ ؾبذتبض قجىٝ ٞبي ػهجي ، ػهجي زض زٚ ٔٛضز ثحج ٔيكٛز
 

 
 ] 45[و ] 42[ برگرفته از سلول مك كلو و پيتس مذل يك سلول عصبي . 8تصوير ضماره 

 
َ ٞب ٚ اليٝ ٞب ثٝ چٙس زؾتٝ تمؿيٓ ٔيكٛز . اظ ِحبػ تٙٛع ؾّٛ 72ؾبذتبض قجىٝ ٞبي ػهجي ثب تٛرٝ ثٝ اليٝ ٞب، تٛاثغ ٚ ٘ٛع اضتجبط   

اليٝ ٞب، اٌط ٚضٚزي ٞب ثٝ چٙس ؾَّٛ ػهجي ثٝ قىُ ٔٛاظي ٚاضز قٛ٘س ٚ ذطٚري ٞبي آٟ٘ب تكىيُ ذطٚري ٟ٘بيي ضا ثسٞٙس زض ٚالغ 
هجي ثٝ زٚزؾتٝ زض يه زؾتٝ ثٙسي زيٍط ؾبذتبض قجىٝ ٞبي ػ .] 47[يه قجىٝ ػهجي ثب ؾبذتبض ته اليٝ ذٛاٞيٓ زاقت 

ؾبذتبض ٞط قجىٝ ػهجي پيكرٛض چٙس اليٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اؾت وٝ ؾِّٟٛبي زضيبفت  .] 11[( ٚ ثبظذٛضزي تمؿيٓ ٔيكٛز FF) 73پيكرٛض
وٙٙسٜ ٚضٚزي اعالػبت تكىيُ اليٝ اَٚ ضا زازٜ ٚ ؾِّٟٛبي ػهجي زيٍط زض أتساز ؾَّٛ ٞبي اليٝ اَٚ ، اليٝ ٞبي ٔيب٘ي )پٟٙبٖ( ضا 

ٙس ٚ زض ٟ٘بيت اليٝ ذطٚري ٞٓ زض ثط ٌيط٘سٜ ؾِّٟٛبيي اؾت وٝ پبؾد قجىٝ ضا تِٛيس ٔيىٙٙس. اليٝ ٞبي ؾٝ ٌب٘ٝ تكىيُ ٔي زٞ
ٚضٚزي ٚ پٟٙبٖ )وٝ ذٛز ٔيتٛا٘س چٙسيٗ اليٝ پكت ؾطٞٓ ثبقس( ٚ ذطٚري قجىٝ تٛؾظ پيٛؾت ٞبيي ثب ٚظٟ٘بي ٔتفبٚت ثٝ ٞٓ 

      .] 43[ ٔتهُ ٞؿتٙسٚ پطزاظـ اعالػبت ضا ا٘زبْ ٔيسٞٙس

                                                           
02 Synapse 
03  Forward 



 

. ايٗ قجىٝ ثطاي اٍِٛٞبي ٔرتّف وبضثطز زاضز ثٝ قطط آ٘ىٝ اٍِٛٞبي  ٞؿتٙسقجىٝ ٞبي ػهجي پطؾپتطٖٚ ؾبزٜ تطيٗ ؾبذتبضٞب   
ثٝ ؾَّٛ اليٝ ذطٚري ٚاضز ٔي قٛز  bلبثّيت رساؾبظي ذغي زاقتٝ ثبقس . زض ؾبذتبض ايٗ قجىٝ ٔمساض ٚضٚزي يه  ثب ٚظٖ اتهبَ 

 .] 44[٘يع ٚظٖ ٘ؿجت زازٜ قسٜ ثٝ ٞط يه اظ اتهبِٟبي ٚضٚزي ٘طٖٚ اؾت rٔبتطيؽ ٚظٖ ٚ ا٘سيؽ  Wپبضأتطوٝ ٚظٖ اضيت ٘بْ زاضز . 
ثب افعٚزٖ يه يب چٙس اليٝ ٔيب٘ي )پٟٙبٖ( ثٝ قجىٝ ٞبي پطؾپتطٖٚ  ته اليٝ ؾبذتٝ ٔي ( 04MLP) ٞبي ػهجي چٙساليٝ قجىٝ  

( تٟٙب يه اليٝ پٟٙبٖ ثطاي UAT75يت ػٕٛٔي يب تئٛضي ٕٞپٛقب٘ي )زض تئٛضي تمط قٛز وٝ تٛا٘بيي حُ ٔؿبزُ پيچيسٜ ضا زاضز .
MLP  ذغبي وٕي تمطيت ثع٘س . ِصا ثبيس تؼساز ٘طٖٚ ٞبي ايٗ اليٝ ثٝ  يه ٔزٕٛػٝ آٔٛظـ زازٜ قسٜوبفي اؾت تب تبثغ ضا ثب ٚ

 زضؾتي ا٘تربة قٛز٘س. 
ٚـ يبزٌيطي ٘مغٝ ػغفي زض وبضايي قجىٝ ٞبي . ايٗ ضاؾت ( BP) 76ضٚـ آٔٛظـ ايٗ قجىٝ ٞب ثيكتط ضٚـ پؽ ا٘تكبض ذغب  

زض ٚ ضٚ ثٝ ػمت ا٘زبْ ٔيٍيطز . ضٚ ثٝ رّٛ زض زٚٔطحّٝ اٍِٛضيتٓ يبزٌيطي انالح ذغب  اؾت . يبزٌيطي ثب ٘بظطاظ ٘ٛع  ػهجي اؾت ٚ
پيف  ٝ اليٝ ثٝ اليٝاحطات آٖ ا٘تكبض اظ عطيك قجىؾپؽ  . ثطزاض ٚضٚزي ثٝ ٌطٜ ٞبي ٚضٚزي اػٕبَ ٔي قٛزٔطحّٝ ضٚ ثٝ رّٛ  اثتسا 

ٚظٖ ٞبي ؾيٙبپؿي ٔغبثك ثب ؾيٍٙبَ ذغب تٙظيٓ اثتسا ضٚ ثٝ ػمت . زض ٔطحّٝ  ثسؾت ٔي آيسثب ٚظٖ ٞبي ؾيٙبپؿي ٔيطٚز ٚ ٟ٘بيت 
 .] 42[ٔيكٛز  ٔٙتكط ؾيٍٙبَ ذغب ضٚ ثٝ ػمت، ثب ٔس اليٝ ثٝ اليٝٚ ؾپؽ  ٔيكٛ٘س

، تؼييٗ ٔسَ ٚ ؾبذتبض قجىٝ   78، ا٘تربة ٚيػٌي 77ٕغ آٚضي زازٜٞبي ػهجي زاضاي پٙذ ٔطحّٝ ر ضٚ٘س اؾتفبزٜ اظ قجىٝ   
 اؾت .  81ٚ اضظيبثي  80، آٔٛظـ قجىٝ ػهجي  79ػهجي

 IOPؾتيٍٙبَ  زازٜ ٞتبي  ثب تٛرٝ ثٝ زازٜ ٞبي ا٘تربة قسٜ، قتىُ ؾتيٍٙبَ ٚ ثرهتٛل     IOPٞبي زض ا٘تربة ٚيػٌي ثطاي ؾيٍٙبَ 
وٝ تكريم نحت ػّٕىطز ؾبٔب٘ٝ حفبظت وبتسيه ضاثغٝ ٔؿتميٕي ثب ٔيعاٖ ٔيّي حب٘يٝ( ثؿيبض إٞيت زاضز چطا  200)حَٛ ظٔبٖ 

ٚ حبثت ظٔب٘ي آٖ )ٔست ظٔبٖ ٘كؿت ؾيٍٙبِساضز. ٕٞچٙيٗ رطيبٖ تعضيمي ثٝ ذظ ِِٛٝ، ٔمبٚٔتت ٚيتػٜ ذتبن اعتطاف      IOPؾيٍٙبَ 
ضا تغييط  IOPوبٞف ؾيٍٙبَ  ذظ ِِٛٝ تحت حفبظت ٚ زٔبي ٔحيظ ، ٚيػٌي ٞبيي ٞؿتٙس وٝ تفبٚت ٚ تغييط زضآٟ٘ب ٔيعاٖ ٚ ؾطػت

ٚ ضعٛثت ذبن )ثبض٘سٌي ٚ يب ؾبحُ زضيب ٚ ضٚزذب٘ٝ ٞب( ، ٘ٛع ذبن )قتٙي يتب    PHٕٞب٘غٛض وٝ ٌفتٝ قس اظ آ٘زب وٝ ٔيعاٖ  ٔيسٞس .
تحت تبحيط لطاض ٔيسٞٙتس ِتصا ٔيتعاٖ ٔمبٚٔتت ٚيتػٜ       IOPضؾي ٚ ..( ٚ زض ٟ٘بيت ٔيعاٖ ٞسايت )ٚ ٔمبٚٔت ٚيػٜ ذبن( ضا زض ؾٙزف 

 ٞبي زازٜ ٞبي ٚضٚزي ثٝ قجىٝ ػهجي ػجبضتٙس اظ : ِصا زض يه رٕغ ثٙسي ٚيػٌي ٌٛيبي ؾبيط ٚيػٌي ٞبي ذبن ٘يع ٞؿت . ذبن
 

  ٖٔيّي ِٚت(ٔيّي حب٘يٝ  200زازٜ ٞبي حَٛ ظٔب( 

 )ٝحبثت ظٔب٘ي افت ؾيٍٙبَ )ٔست ظٔبٖ ٘كؿت ؾيٍٙبَ ثٝ ٔيّي حب٘ي 

 )رطيبٖ تعضيمي ثٝ ذظ ِِٛٝ )آٔپط 

 اعطاف ذظ ِِٛٝ )اٞٓ ؾب٘تي ٔتط( ٔمبٚٔت ٚيػٜ ذبن 

 )زٔبي ٔحيظ )ؾب٘تي ٌطاز 

                                                           
04 Multi Layer Perceptron 
05 Universal Approximation Theorem or Caver's Theorem 
06 Back  Propagation 
00 Data collection 
00 Feature Choice or Feature Extraction 
04 Model choice 
08 Training 
06 Evaluation 
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ذٛاٞس قس ٚ ثب تؼييٗ إٞيت ٞط ٚيػٌي )وٝ ثٝ ٔؼٙي تبحيط ثيكتط زض تغييتط ٔكرهتٝ ٞتبي قتجىٝ       82زازٜ ٞبي ٔطثٛعٝ ٘طٔبِيعٜ    

( ثطاي آٔتٛظـ قتجىٝ   83ٚيػٌي ٞبيي وٝ ٔتٕبيع اظ ٞٓ ٞؿتٙس ٚ إٞيت ثيكتطي ثطاي قجىٝ زاض٘س )ٚيػٌي ٞبي انّي ػهجي اؾت(
ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع وبضثطز قجىٝ ػهجي يىي اظ ؾبذتبض ٞبي ٔؼطفي قسٜ )ته اليٝ ٚ چٙساليٝ پيكترٛض ٚيتب ثطٌكتتي(     ا٘تربة ٔيكٛ٘س .

لتٛا٘يٗ تٙغتيٓ ٚظٟ٘تب     ( اؾت.MLPسٜ ثطاي قجىٝ ػهجي اظ ٘ٛع چٙس اليٝ پيكرٛض )ؾبذتبض ا٘تربة ق ٔمبِٝا٘تربة ٔيٍطزز. زض ايٗ 
يه اٍِٛضيتٓ يبزٌيطي ضا ثطاي حُ ٔؿبزُ يبزٌيطي اضازٝ ٔي زٞس. تٟٙب يه اٍِٛضيتٓ ٚاحس ثطاي عطاحي قتجىٝ ٞتبي ػهتجي ٚرتٛز     

ٞبي يبزٌيطي زض اذتيبض اؾت وٝ ٞط وساْ اظ آٟ٘تب   ٘ساضز. ٞٓ اوٖٙٛ ٔزٕٛػٝ اي اظ اثعاضٞبي اضازٝ قسٜ ثطاي عيف ٚؾيؼي اظ اٍِٛضيتٓ
   ظيٓ ٚظٖ ٞبي اضتجبعي ؾَّٛ ٞب اؾت .ٔعايبي ذبل ذٛزقبٖ ضا زاض٘س. تٟٙب تفبٚت اٍِٛضيتٓ ٞبي يبزٌيطي، زض ضٚـ فطَٔٛ ثٙسي تٙ

 زض ٔٛضز ٔؼيبض تٛلف ضٚاَ آٔٛظـ يىي اظ ضايظ ظيط اؾت :

 ثٝ ذغبي اظ پيف تؼييٗ قسٜ ضؾيسٜ ثبقس 

  ٘ي وٝ ٔٙحٙي ذغب حبثت قٛزظٔب 
 ثٝ ثيكتطيٗ تىطاض ضؾيسٜ ثبقس 

 ظٔب٘ي وٝ ثٝ ٔؼيبض تٛلف ؾطيغ آٔٛظـ، ضؾيسٜ ثبقس 
زؾتٝ زْٚ اظ .  86ثب ٔيعاٖ يبزٌيطي ٔتغيط وبٞف قيت ٚ 85ٌكتبٚضثب  وبٞف قيت ،  84وبٞف قيتٔكٟٛض ػجبضتٙس اظ   BPاٍِٛضيتٓ آٔٛظـ  

ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙيه ٞبي اؾتب٘ساضز ثٟيٙٝ ؾبظي ػسزي ثطاي ثبال ثطزٖ ؾطػت قٟطت زاض٘س طيغ ؾآٔٛظـ وٝ ثٝ اٍِٛضيتٓ ٞبي اٍِٛضيتٓ ٞبي 
 اؾتفبزٜ ٔيكٛ٘س . اظ ايٗ زؾتٝ اظ اِٛضيتٓ ٞب ، ٔٛاضزي وٝ زض ايٗ تحميك اؾتفبزٜ قسٜ ا٘س ػجبضتٙس اظ :ٍٕٞطايي 
 )87ٌطازيبٖ تطويجي)ٔعزٚد  
 88ضٚاَ رؿتزٛي ذظ  

                                                           
02 Normalize 
03 Principal Component 
04 Gradient descent 
05 Momentum    
06 Adaptive 
00 Conjugate Gradient Algorithms 
00 Line Search Routines 



 

 89٘يٛتٗ -ٌٛؾي  
 90ٛاضتٔبضو-ِٛ٘جطي 

  MLP  ثطضؾي زازٜ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي قسٜ اظ ؾيٍٙبَ ثطاي  ٔمبِٝزض ايٗ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ پيف ذٛضIOP   زض ٘طْ افعاض
MATLAB  ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ٘ٛيؿي زض ٘طْ افعاض  پيبزٜ ؾبظي ٔيكٛز. عطاحيMATLAB 91زض ضايب٘ٝ ٚ اؾتفبزٜ اظ رؼجٝ ثعاض 

عطاحي قسٜ ، پيبزٜ ؾبظي ٔيكٛز ٚ ثب ٚاضز وطزٖ زازٜ ٞبي پيف  MLPػهجي پيف ذٛض  قجىٝ ػهجي ٔٛرٛز زض آٖ ، قجىٝ
زضنس زازٜ ٞبي ٔٛرٛز وٝ اظ ذغٛط ِِٛٝ  60پطزاظـ قسٜ )٘طٔبِيعٜ قسٜ ٚ تؼييٗ ٚيػٌيٟبي اؾبؾي(، قجىٝ ػهجي ثب اؾتفبزٜ اظ 
ٚ تٛاثغ آٔٛظـ ٔرتّف  BPٜ اؾت، اٍِٛضيتٓ ٘فت ٌبظ ثب پٛقف ؾبِٓ ٚ ػّٕىطز ؾبٔب٘ٝ حفبظت وبتسيه ٔٙبؾت رٕغ آٚضزٜ قس

( ٚ ؾپؽ ثب Trainٚ ضٚقٟبي آٔٛظـ ؾطيغ( رٟت يبفتٗ ضٚـ ثٟيٙٝ، ثب ٘بظط آٔٛظـ زيسٜ ) ٌكتبٚض، تٛلف ؾطيغ)اؾتفبزٜ اظ ضٚـ 
 ( لطاض ٌطفتٝ ٔيكٛز .Test( ٚ زض ٟ٘بيت ٔٛضز آظٖٔٛ )Validityؾبيط زازٜ ٞب، ٔٛضز اػتجبض ؾٙزي )

   اظ ٘ظط تؼساز اضتجبعبت زاذّي ، تؼساز اليٝ ٞب ٚ ٘طٟٚ٘ب ٚ ٘ٛع تٛاثغ رٟت يبفتٗ  ANNاػتجبض ؾٙزي ٔىطض ، ؾبذتبض  زض عي فطايٙس   
ؾبذتبض ثٟيٙٝ )ثب آظٖٔٛ ٚ ذغب( تغييط زازٜ قسٜ ٚ فطايٙس تىطاض ٔيكٛز. ثب چه وطزٖ ذغب زض اػتجبض ؾٙزي، ٔي تٛاٖ تىطاض ٔغّٛة 

ثبض تىطاض ( قطٚع ثٝ افعايف ٕ٘بيس،  100. ٍٞٙبٔي وٝ ذغبي اػتجبض ؾٙزي زض تىطاض ٔكرم )ضا ثطاي تؼٕيٓ ٔسَ ثٝ زؾت آٚضز
آٔٛظـ ٔتٛلف ٔي قٛز. ؾطػت يبزٌيطي زض ايٗ تىطاض ثطاي آظٔبيف زضؾتي ٔسَ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔزٕٛػٝ زازٜ ٞب ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض 

 ٔيٍيط٘س.
، ٕٞب٘غٛض وٝ ٌفتٝ قس اٍِٛضيتٓ ٔٙبؾت آٔٛظـ  ٚ يتتبثغ فؼبِ ( ،ثٟيٙٝاليٝ ٞبي پٟٙبٖ ؾبذتبض ثٟيٙٝ قجىٝ ػهجي )ثطاي قٙبؾبيي 

 ز:ٛكٔي ا٘زبْظيط  ضٚاَ
  ّٝٔسَ  اَٚ :ٔطحANN  تبثغ ٔبضوٛاضت  -ثب يه ٘ٛع اٍِٛضيتٓ آٔٛظـ  ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ، ِٛيٙجطي(trainlmآغبظ قس ، )ٚ ٜ 

تؼساز ثٟيٙٝ ٘طٖٚ ؾبذتبض ثٟيٙٝ قجىٝ ػهجي )وكف  سفٞب اليٝ پٟٙبٖ ثيه يب زٚ ٘طٖٚ زض  30تب  5ثطاي آٔٛظـ قجىٝ ثب 
ثطاي ٞط يه  MSE42، (  Testآظٖٔٛ ) ٚ (Validityاػتجبض ؾٙزي ) ز ، پؽ اظٛكٔيثطاي ايٗ زازٜ ٞب تىطاض ( پٟٙبٖ

 قٛز. ٔئكرم 
  ّٝٔسَ پؽ اظ يبفتٗ تؼساز اليٝ ٚ ٘طٖٚ ٔٙبؾت ،  زْٚ :ٔطحANN  اٍِٛضيتٓ ثبBP   ٟت يبفتٗ رٚ تٛاثغ فؼبِيت ٔرتّف

ثطاي ٞط يه  MSE ،(  Testآظٖٔٛ ) ٚ (Validityاػتجبض ؾٙزي ) ( ٚ پؽ اظTrainآٔٛظـ زيسٜ )، ثب ٘بظط  ضٚـ ثٟيٙٝ
 قٛز. ٔئكرم 

  ّٝآٔٛظقي ثطاي اٍِٛضيتٓ ٞبي  اَٚ ٚ زْٚ ٚثب ٕٞبٖ ٚضٚزي ٚ ذطٚري اظ اعالػبت زض ٔطاحُ  قجىٝ ػهجي: ؾْٛٔطح
 رٟت يبفتٗ ضٚـ ثٟيٙٝيغ ، ٌكتبٚض ، ٘طخ يبزٌيطي ٔتغيط ٚ ضٚقٟبي آٔٛظـ ؾطيغ( ٔرتّف )ٚ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تٛلف ؾط

 تىطاض ٔي قٛز. ، 
ٚ ٘ٛع تٛاثغ ، تؼساز اليٝ ٞب ٚ ٘طٟٚ٘ب اظ ٘ظط تؼساز اضتجبعبت زاذّي ANNؾبذتبض ٕٞچٙيٗ زض عي فطايٙس اػتجبض ؾٙزي ٔىطض ،       

زازٜ قسٜ ٚ فطايٙس تىطاض ٔيكٛز. ثب چه وطزٖ ذغب زض اػتجبض ؾٙزي ، ٔي تٛاٖ تغييط )ثب آظٖٔٛ ٚ ذغب( رٟت يبفتٗ ؾبذتبض ثٟيٙٝ 
قطٚع ثٝ  ثبض تىطاض ( 100ثطاي تؼٕيٓ ٔسَ ثٝ زؾت آٚضز. ٍٞٙبٔي وٝ ذغبي اػتجبض ؾٙزي زض تىطاض ٔكرم )ضا تىطاض ٔغّٛة 

ٞب  تي ٔسَ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔزٕٛػٝ زازٜ، آٔٛظـ ٔتٛلف ٔي قٛز. ؾطػت يبزٌيطي زض ايٗ تىطاض ثطاي آظٔبيف زضؾٕ٘بيس افعايف 
   .يط٘سٍٔيآظٖٔٛ لطاض  ٔٛضز

                                                           
04 Quasi-Newton Algorithms 
48 Levenberg-Marquardt (trainlm) 
46 nntool  
42 Minimum Squared Error 



 

ثب پٙذ ٚضٚزي پؽ ا٘تكبض ثب ضٚاَ آٔٛظقي پيكرٛض  قجىٝ ػهجي پيف فطو ثطاي ايٗ تحميك ، قجىٝ ػهجي پطؾپتطٖٚ چٙساليٝ   
 بتٔطثؼ ٚ ضٚـ حسالُٔبضوٛاضت -جطيِٛيٙاٍِٛضيتٓ آٔٛظـ ٚ  تبثغ تب٘ػا٘ت ؾيٍٕٛزيس٘طٖٚ ٚ  پٙذٚ يه ذطٚري ٚ يه اليٝ پٟٙبٖ ٚ 

 زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت . MSE ذغب

  گيري نتيجه -3
  IOPؾيٍٙبِٟبي قٙبؾبيي  ثٝ لبزضرٟت زؾتيبثي ثٝ ؾبذتبض ثٟيٙٝ قجىٝ ػهجي وٝ ػالٜٚ ثط زاقتٗ تٛا٘بيي تؼٕيٓ ، ثبيس      

ثٝ قجىٝ ػهجي اػٕبَ ٌطزيس . قجىٝ ػهجي )يه ِِٛٝ  زازٜ ٞبي ذغٛط،  ذغٛط ِِٛٝ ٘بؾبِٓ ضا ؾيٍٙبِٟبي ذغٛط ِِٛٝ ؾبِٓ ثبقس
( ثب اٍِٛضيتٓ ٞبي آٔٛظقي ٔرتّف ٔٛضز اػتجبض ؾٙزي ٚ آظٖٔٛ لطاض ٌطفت ٚ تب٘ػا٘ت ؾيٍٕٛزيس٘طٖٚ ٚ تبثغ فؼبِيت  20اليٝ پٟٙبٖ ثب 

( ٔٛضز ٔمبيؿٝ لطاض ؾبِٓ٘بٚ ٛقف ٚ ؾبٔب٘ٝ حفبظت وبتسيه ؾبِٓ ذطٚري قجىٝ ثب اٞساف )زازٜ ٞبي ٔطثٛط ثٝ ذغٛط ِِٛٝ اي ثب پ
 زازٜ قس .

 
   ضبكه عصبي پيص فرض با افسايص تعذاد نرون ها   MSEمقذار  . 10ضكل ضماره 

 

ثب ٔمبيؿٝ ٘تبيذ آٔٛظـ، اػتجبضؾٙزي ٚ آظٖٔٛ قجىٝ ػهجي ٔصوٛض، وٝ تٛؾظ ٞفت اٍِٛضيتٓ آٔٛظقي ٔرتّف ٔٛضز آٔٛظـ،  
ثٟتطيٗ اضظـ زض ايٗ ضٚاَ  ٔبضوٛاضت اؾت .-ٍِٛضيتٓ آٔٛظقي، اٍِٛضيتٓ ِٛيٙجطياػتجبضؾٙزي ٚ آظٖٔٛ لطاض ٌطفت ٔٙبؾت تطيٗ ا

 (001/0ٚ ٚاضيبؼ ذغب ثطاثط  015/0ثطاثط  MSE) ٝثٟتطيٗ ٘تيزٚ ٘طٖٚ ٔي زٞس  20 تؼساز ٘طٖٚ ٞبثٝ ٘ؿجت  ذغب بتٔطثؼ حسالُ
 .اؾت 

   
 ساختار بهينه ضبكه عصبي پيص فرض   . 11ضكل ضماره 

 



 

 
 ٘طٖٚ ٚ اٍِٛضيتٓ آٔٛظقي ِٛيٙجطي ٔبضوٛيت 20يه اليٝ ثب  زض قجىٝ ػهجي ٚ آٔٛظـ ، اػتجبض ؾٙزيآٔٛظـ ٕ٘ٛزاض تٛلف ضٚاَ   . 12قىُ قٕبضٜ 

 
( ذغٛط ِِٛٝ فّعي ٘فت ٚ ٌبظ ٔسفٖٛ زض ذبن، ػٕٛٔتب ثتب   CPزض تحميمبت لجّي وٝ ٔب رؿتزٛ وطزيٓ ، پبيف حفبظت وبتسيه )   

( ٘جٛزٜ ثّىٝ ثب ؾبيط ٔؼيبضٞبي شوط قسٜ ثرهٛل ثب ٔؼيبض ؾٙتي پتب٘ؿتيُ ضٚقتٗ ا٘زتبْ    IOP)ٔحٛضيت پتب٘ؿيُ ذبٔٛـ ِحظٝ اي 
قسٜ ا٘س . زض تحميمبت ا٘زبْ قسٜ لجّي وٝ اظ قجىٝ ٞبي ػهجي اؾتفبزٜ قسٜ ٘يع ايٗ ٔٛضٛع نبزق اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ إٞيت ثطضؾي 

ٚ ؾبِٓ ثتٛزٖ   CPض ذهٛل زضؾتي ػّٕىطز ؾبٔب٘ٝ ٞبي اٚال الظْ اؾت ٞطٌٛ٘ٝ تهٕيٓ ٌيطي ز CPزض ؾٙزف زضؾتي  IOPٔؼيبض 
)ثرهٛل ظٔتب٘ي   IOPپٛقف ذغٛط ِِٛٝ زض پبيف ٔطثٛعٝ، ايٗ ٔؼيبض زض نسض ثطضؾي ٞب لطاض ٌيطز. زْٚ ايٙىٝ ثطضؾي زليك ٔؼيبض 

ٜ ٚ ٘يتبظ ثتٝ يته ؾيؿتتٓ     وٝ فطز ٔزطثي ٘جبقس( ثب اؾتفبزٜ اظ اثعاضٞبي وٙٛ٘ي ٕٞب٘ٙس ِٔٛتي ٔتط ٚ زيتبالٌط ثٝ تٟٙبيي ضاٍٞكب ٘جتٛز 
تب ثب زازٜ ٞبي ٔطثٛط ثٝ ذغٛط  اؾتلبزض  ي وٝ زض ايٗ تحميك ثسؾت آٔسٞٛقٕٙس ثطاي ايٗ تهٕيٓ ٌيطي اؾت. ؾيؿتٓ ٞٛقٕٙس

ِِٛٝ ثب پٛقف ٚ حفبظت وبتسيه ؾبِٓ، آٔٛظـ زيسٜ ٚ ؾپؽ ثب تٛا٘بيي تؼٕيٓ ثطاي ذغتٛط ِِٛتٝ ثتب قتطايظ الّيٕتي ٕٞؿتبٖ، ثتٝ        
ب ٘بؾبِٓ ثٛزٖ پٛقف ٚ حفبظت وبتسيه ذظ ِِٛٝ ٔٛضز ؾٙزف ثپطزاظز . زض ايٗ تحميك قتجىٝ ػهتجي ٔؼطفتي    ثطضؾي ؾبِٓ ثٛزٖ ي

حفبظتت  اظ ٚظٟ٘بي ثسؾت آٔسٜ اظ ايٗ قجىٝ ػهجي ثطاي پبيف  % ذغٛط ِِٛٝ ؾبِٓ اظ ٘بؾبِٓ اؾت .95قسٜ لبزض ثٝ تفىيه ثيف اظ 
ٔمبٚٔت ٚيتػٜ ذتبن اعتطاف     ، رطيبٖ اِىتطيىي تعضيمي ثٝ ذظ ِِٛٝذغٛط ِِٛٝ فّعي ٘فت ٚ ٌبظ زض قطايظ ٕٞؿبٖ )قست  وبتسيه
 ٚ زٔبي ٔحيظ( اؾتفبزٜ ٔيٍطزز . ذظ ِِٛٝ

 تشكر و قدرداني
تزطثتٝ فتٛق   ا٘تمبَ وٝ ثٝ )وبضقٙبؼ اضقس ثبظضؾي فٙي قطوت ّٔي ٌبظ ايطاٖ(  ٟٔٙسؼ ثيػٖ پٛضاػظٕي بيآلرٙبة  اظ ثسيٙٛؾيّٝ   

ٕٞچٙيٗ اظ ٔسيطػبُٔ ٔحتطْ ٚ أٛض پػٚٞف قطوت ٌبظ اؾتبٖ ظ٘زبٖ ٚ أٛض پتػٚٞف   .ٔيٕٙبيٓ ذٛز ٕٞت ٌٕبضزٜ ا٘س، تكىط اِؼبزٜ 
 پبيبٖ ٘بٔٝ ايٙزب٘ت )ٔبذص ايٗ ٔمبِٝ( تكىط ٚ لسضزا٘ي ٔيٕٙبيٓ .قطوت ّٔي ٌبظ ايطاٖ ثٝ زِيُ حٕبيت اظ 



 

  مراجع
-303-8ا٘تكبضات ٘بلٛؼ .قبثه  "ي ا٘تمبَ ٚ تٛظيغ ٘فت ٚ ٌبظ قٙبؾبيي ٚ ٔمبثّٝ ثب پسيسٜ ذٛضزٌي زض ذغٛط ِِٛٝ فٛالز"آٍٞٙطي . ثٟعاز  -1

 .1386. چبح اَٚ  377-964-978
ٍ٘بضـ زْٚ .تطرٕٝ زوتط تمي قٟطاثي فطاٞب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ .  "وٙتطَ ذٛضزٌي ذغٛط ِِٛٝ ". ( A.W.Peabodyاي . زثّيٛ . پيجبزي ) -2

 .1388َٚ . چبح ا 978-600-102-062-9ا٘تكبضات رٟبز زا٘كٍبٞي .قبثه 
 .1384تطرٕٝ حؿيٗ رٕبِي . ا٘تكبضات قطوت ّٔي ٌبظ ايطاٖ. چبح اَٚ  "حفبظت وبتسيه ". ( John Morgan) ربٖ ٔطٌبٖ -3
تطرٕٝ ؾيسوبظٓ حؿيٙي . ا٘تكبضات قطوت ّٔي  "ذٛضزٌي ذغٛط ِِٛٝ ٚ حفبظت وبتسيه "( . Marshal A.Parkerٔبضقبَ اي . پبضوط ) -4

 .1381ٌبظ . چبح پٙزٓ 
ٔمبِٝ . فهّٙبٔٝ ٟٔٙسؾي  "قجىٝ ٞبي ػهجي اثعاضي زليك زض حُ ٔؿبزُ ٟٔٙسؾي ٘فت  "ٔحٕسي . ٔزيس  ٚ تيٕٛضي ذب٘ٝ ؾطي . ٘بنط  -5

 .1385.  22قيٕي ايطاٖ ؾبَ پٙزٓ  قٕبضٜ 
ٞفتٕيٗ ٕٞبيف ّٔي ٔمبِٝ .  " ٖ ٘فت ٚ ٌبظػهجي زضٟٔٙسؾي ٔربظ إٞيت ٚ وبضثطز قجىٝ ٞبي "ضضب .فطظازي  ٚ بٞطخ . ققبٜ حؿيٙي  -6
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