
 چکیده

 رٍي ثز ّب ارگبى ايي در اختاللي ّز. ذٌثبؽ هي اًغبى ثذى ّبي ارگبى تزيي هْن اس ،خَى اًتقبل عيغتن ٍ قلت

 توبم ًيبس اًزصي هَرد تأهيي هغئَليت خَى اًتقبل عيغتن سيزا ،داؽتِ هحغَعي ثغيبر ثيزتأ ثذى کل عولکزد

 ّب اًغبى اس تعذاد سيبدي جْبى در عبلِ ّز قلجي ّبي ثيوبري را ثزعْذُ دارد.( قلت خَد جولِ اس) ثذى ّبي ارگبى

 ّز اس ثيؾتز ثغيبر هؾکالت قلجي ًبؽي اس هيز ٍ هزگ آهبر. دگذار هي تأثيز آًْب عولکزد ثز يب دثز هي ثيي اس را

 در پشؽکي ٍ داًؼ در ٍ پضٍّؾي علوي ّبي فعبليت تَععِ اصلي علت اهز ايي. اعت ديگز طجيعي اتفبق يب عبًحِ

 ّبي راُ يبفتي ثزاي هٌْذعي علَم ًظيز علَم عبيز حَسُ ثِ آى عزيع ٍ ٍعيع گغتزػ ٍ قلجي ّبي ثيوبري سهيٌِ

 تَععِ ثِ کوک ّذف ثب ٍ هغيزي چٌيي در حبضز ًبهِ پبيبى .ثبؽذ هي ّب ثيوبري دعتِ ايي اس پيؾگيزي هؤثز

هؾخصبت   گيزي اًذاسُّبي  ّبي حبصل اس عيغتن قلجي ثب اعتفبدُ اس دادُ ّبي آريتوي ؽٌبعبيي ّبي الگَريتن

 .اعت گزديذُ عيگٌبل الکتزٍکبديَگزام تذٍيي ، ًظيزقلت

ي ثزداؽت ؽذُ ٍ رًٍذ تغييزات    ّب ثب تَجِ ثِ ؽکل عيگٌبل    ّب در کبر پيؼ رٍ پظ اعتخزاج ٍيضگي اس ضزثبى     

رٍؽْبي هختلفي ثزرعي ؽذُ اعت  ،شهبىزکبًغي ٍ سهبًي عيگٌبل ثِ طَر ّوي ف   ّب آى، ثِ هٌظَر ثزرعي ٍيضگي

اًتخبة گزديذُ ٍ  4، رٍػ هَجک اًتخبة ؽذُ اعت. اس ثيي تَاثع هَجک هَجَد، داثيؾش    ّب کِ اس ثيي رٍػ

اى ثِ عٌَ ، ثِ ّوزاُ اًزصي عيگٌبلهزحلِ اعوبل ايي هَجک 5هقبديز هَجَد در عيگٌبل جشئيبت ًْبيي، پظ اس 

ذ فضبي ٍيضگي ، در گبم ثعذ، ثِ هٌظَر کبّؼ ثعّبي عيگٌبل ثزگشيذُ ؽذُ اعت. پظ اس اعتخزاج ٍيضگي ٍيضگي

 ثٌذي طجقِبم ًْبيي ثِ هٌظَر کبّؼ دادُ ؽذُ اعت. در گ 55، طَل ثزدار ٍيضگي ثِ PCAثب اعوبل عولگز 

دارين ثب رٍيکزد تزکيت اطالعبت در  ععيي ثزداؽت ؽذُ ثز اعبط ثزدارّبي ٍيضگي اعتخزاج ؽذُ،    ّب عيگٌبل

 کِ عصجي ثْيٌِ ؽذُ، ؽجًشديکتزيي ّوغبيِ-kّبي پبيِ ثٌذ طجقِي قلجي ٍ ًيش اعتفبدُ اس    ّب آريتوي ثٌذي طجقِ

دقت  ثْجَد ثخؾين. MITرا ثزاي پبيگبُ دادُ اي ٍ قبثليت اطويٌبى ثِ ًتبيج کغت ؽذُ  ثٌذي طجقًِتبيج  ثيشييٍ 

اعت کِ ايي هقذار دقت  09تب  55، در حذٍد    ّب کالط هعزفي ؽذُ اس دادُ 5 ثٌذي طجقِّبي پبيِ ثزاي ثٌذ طجقِ



 00تب ثبالي     ّب ؽفز ٍ اختالط خجزُ-ي فبسي، دهپغتز   ّب ، اًتگزالOWAي هعزفي ؽذُ اس جولِ    ّب ثب الگَريتن

 درصذ افشايؼ يبفتِ اعت.
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