ُبررسی جبیگبُ ٍ ًقص ًظبرتی ریحسبة در ًظبم هبلی ٍ هحبسببتی کشَر از دیذگب
هسئَلیي دستگبُ ّبی اجرایی
A Study of Treasury officer’s Role in Financial Regulation;
Heads of Executives Entities Aspect
S.R.Akrami*, H.Khodabakhshi**,
M.Jabbari***, F.Fazilat****
Received: 2014/11/22

Accepted: 2015/6/2

،** ّبدی خذابخشی،*سیذ رحوت اهلل اکرهی
****

 فرّبد فضیلت،***هْرداد جببری

1/933/311 :تاریخ پذیزش

Abstract
The goal of this paper is to study the role of the
pre and during supervisory challenges on the
expenditures of the Executive entities applied by
treasury officers to improve supervision payments.
The population of the study is the heads of the
Central Executives and the research method is
qualitative content analysis for the analysis and
the conclusion. As the results of research 19
axioms has been extracted in the field of the role
and performance of the treasury officers from
viewpoints of the Executives heads which are
presented and described in the results of the
research.
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چکیده
ٍ تحميك حاضش تِ تشسسي ًمص ٍ چالص ّاا جخشجياي ًػااسب لثا
حيي خشج وِ تَسط ريحساتاى دستگاُ ّا جخشجيي جؾوال هاي ضاَد
پشدجختِ تا تا ضٌاسايي چالص ّا ٍ ًاسسايي ّا هَخَد پياطٌْادّايي
ِتِ هٌػَس تْثَد ًػاسب تش پشدجخت ّا دس دساتگاُ ّاا جخشجياي جسج ا
 جهش جختٌاب ًاپزياش،ِ تَخِ تِ ًػاسب ٍ وٌتشل دس جخشج تَدخ.ًوايذ
ِ ٍخَد يه سيستن ًػاستي جثش تخاص جص خٌثا.دس هذيشيت وطَس جست
هالي ووه ضاياًي تِ جخشج ؾذجلت جختواؾي ٍ تَسؿِ جلتػاد واطَس
.خَجّذ ًوَد
خاهؿِ آهاس تحميك سٍسا دستگاُ ّا جخشجياي هشواض تاَدُ ٍ جص
.سٍش تحلي هحتَج ويفي تشج تحلي ٍ جستٌتاج جستفادُ هاي وٌاذ
 هحَس وِ جص دياذااُ ّاا سٍساا دساتگاُ ّاا91 ًتايح تحميك دس
جخشجيي دس صهيٌِ ًمص ٍ ؾولىشد ريحساب جستخشجج اشدياذُ تاِ ضاش
.ًتايح تحميك جسج ِ ضذُ جست
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مقدمه

پیشیٌِ تحقیق

ًگاّي ازسج تِ تَدخِ ساالًِ واطَس واِ هاطتو تاش
تشًاهِ ّا ٍ طش ّايي جست وِ دٍلت دس دست جخاشج دجسد،
ًطاى دٌّذُ جيي حميمت جست وِ ًمص دٍلت ّا دس جدجسُ
جهَس خاهؿِ تياص جص پياص جااضجيص يااتاِ ٍ هٌااتؽ لاتا
تَخْي جص طشيك دستگاُ ّا جخشجياي دس لالاة جؾتثااسجب
خاس ٍ ؾوشجًي تِ هػشف هاي سساذ .هاػشف غاحي ٍ
هٌاسة تَدخِ هستلضم تؿييي ضَجتط ٍ هؿياسّاايي جسات
وِ تتاَجى جص هاػشف وااسج ٍ جثاشتخص هٌااتؽ دس سجساتا
جّذجف تَدخِ جطويٌااى حاغا واشد واِ جياي ضاَجتط ٍ
هؿياسّا هؿوَ ًال دس لَجًيي ٍ همشسجب هشتَطِ تػَية ٍ تاِ
هشحلِ جخشج ازجضتِ هي ضَد.
دس خوَْس جسالهي جياشجى جغا  35لااًَى جساساي
همشس هي دجسد :وليِ دسيااتْا دس حساب ّا خضجًاِ دجس
و هتوشوض هي ضَد ٍ ّوِ پشدجختْا دس حذٍد جؾتثااسجب
هػَب دس لاًَى جًدام هي ايشد (لاًَى جساسي خوْاَس
جسالهي جيشجى).
جيي جغ تياًگش ًمص ٍ جّويات ًػااسب ٍ وٌاتشل تاش
هٌاتؽ ٍ هػاسف تَدخِ و وطَس جسات .دس ّوياي سجساتا
هادُ  19لاًَى هحاسثاب ؾوَهي وطَس وِ جص لَجًيي پاياِ
دس وطَس جست ،جؾوال ًػاسب هالي تش هخاسج ٍصجستخاًِ ّا
ٍ هَسساب ٍ ضشوت ّا دٍلتي جص ًػش جًطثاق پشدجختْاا
تا لَجًيي ٍ هماشسجب سج تاش ؾْاذُ ٍصجسب جهاَس جلتاػاد ٍ
دجسجيي لشجس دجدُ جستّ .وچٌيي تشجساس هاادُ ّ 59وااى
لاًَى ريحساب هاهَس جست وِ تِ هَخاة حىان ٍصجسب
جهَس جلتػاد ٍ دجسجيي جص تيي هستخذهيي ٍجخذ غالحيت
تِ هٌػَس جؾوال ًػاسب ٍ تاهيي ّوااٌّگي ّاا الصم دس
جخااشج همااشسجب هااالي ٍ هحاسااثاتي دس ٍصجستخاًااِ ّااا ٍ
هَسساب ٍ ضشوت ّا دٍلاتي ٍ ًْادّاا ؾوَهاي ياش
دٍلااتي هٌااػَب هااي ضااَد(لاًَى هحاسااثاب ؾوَهااي
وطَس.)9511،
تٌاتشجيي سٍضي جست وِ لاًًَگزجس خايگااُ ٍيا ُ ج سج
تشج جهش ًػاسب جص طشيك ريحساتاى وِ تَسط ٍصجسب جهَس
جلتػاد ٍ دجسجيي هٌػَب هي اشدًذ ،لا جست.
تا تَخِ تِ خايگاُ ًػااستي ريحاساتاى،تحميك حاضاش
تااشآى جساات تااا ًػااشجب سٍسااا دسااتگاُ ّااا جخشجيااي
دسخػَظ ًمص ٍ ضيَُ ًػاستي ريحاساتاى ٍ هاطىالب ٍ
ًاسسايي ّا هَخَد دس جيي صهيٌِ سج تشسسي ًوايذ.

ساايذ سحواات جلااِ جوشهااي ٍ ّوىاااسجى( ،)9519دس
تحميمي تِ تشسسي تطثيمي ؾولىشد هالي دستگاُ ّاا ياا
خشجيي هطوَل هماشسجب هاالي هؿااهالتي خااظ (ًػياش
دجًاااطگاّْا ٍ هَسااااساب پ ٍّااااطي ٍ آهَصضااااي) ٍ
دستگاُ ّا جخشجيي هطوَل لااًَى هحاساثاب ؾوَهاي
وااطَس جص طشيااك تَصيااؽ پشسااطٌاهِ تيااي هااسٍَليي
دسااتگاُ ّااا جخشجيااي ريااشتط ،وااادس ًػاااستي ديااَجى
هحاسثاب وطَس ٍ ساصهاى تاصسسي و واطَس پشدجختاِ
جستً .تايح تياًگش جيي جست واِ جص هٌػاش دساتگاُ ّاا
ًػاستي ،تفااٍب هؿاٌي دجس هيااى دساتگاُ ّاا دجسج
ريحااساب هٌااػَب ٍصجسب جهااَس جلتااػاد ٍ دجسجيااي ٍ
دستگاُ ّا جخشجيي دجسج هذيش هالي هٌاػَب جص طاشف
دستگاُ جخشجييٍ ،خَد دجسد .يااتِ ّا پ ٍّص ّوچٌيي
حاوي جصآى جست وِ جص ًػش لاًًَوٌذ ٍ سؾايات ضاَجتط
ٍهؿياسّا لاًًَي ٍجحذّا دجسج ريحساب جص ؾولىشد ٍ
جثش تخطي تااالتش دس هماياسِ تاا ٍجحاذّايي واِ دجسج
هذيش هالي ّستٌذ تشخَسدجسًذً .تايح پ ٍّص صهيٌِ ياتاي
جًدام ضذُ ،دلي جثشتخطي ٍ سَدهٌذ سٍش ريحاساتي
سج ،جسااااتمالل ساااااصهاًي ٍ حشاْااااا ريحااااساتاى جص
دستگاُ ّاا جخشجياي ٍ ايش ريحاساتاى(هذيشجى هاالي)
هؿشاي هي وٌذ.
ؾالهِ حاا ش ٍ هيشصجياي ( ،)9511دس تحميماي تاِ
تشسسي ًمص ًػااستي ريحاساتاى ٍ حساتشسااى هاالي دس
جخشج تَدخِ ساصهاًْا دٍلتي دس جستاى چْاس هحاال ٍ
تختياس پشدجختٌذ .يااتِ ّا تحميك تياًگش آى جست وِ
ريحساتاى ٍ حساتشساى هاالي ًماص هَثاش دس هاػشف
تْيٌِ هٌااتؽ تخاػيع يااتاِ ،تْثاَد تشًاهاِ ّاا آتاي
ساااصهاى ّااا دٍلااتي ،جاااضجيص وٌااتشل دجخلااي ،جستمااا
اضجسش دّي ٍ پاسخگَيي ،جيداد ٍحذب سٍيِ دس جخاشج
لَجًيي ٍ همشسجب ٍ دستياتي تِ ًتايح پيص تيٌي ضاذُ دس
تَدخِ دجسًذ.
هْذٍ ( ،)9111ساختاس وٌتشل هالي ،پاساخگَيي ٍ
حساتذجس خوَْس جسالهي جيشجى سج هَسد تشسساي ٍ آى
تااا وااطَس جسااتشجليا همايااسِ ًوااَدُ ٍ ؾٌااَجى هااي وٌااذ
حساتذجس  ،اضجسش دّي هالي تَدخِ ٍ حساتشسي دٍلتي
جيشجى وِ لثال جص جًمالب جسالهي سال 9191تشلشجس اشديذُ
جستىااي ًثَدُ ٍ جطالؾاب هالي تيطتش خْت جستما جثاش
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تخطي جهَس ريحساتي ٍ پاسخگَيي هَسد ًياص جست.
سَاالت تحقیق
تَخِ تِ جغا  35لااًَى جساساي ٍ هاادُ  19لااًَى
هحاسثاب ؾوَهي وطَس ،جّويات ًػااسب ٍ وٌاتشل ٍ دس
سجستا جخشج تَدخاِ سج آضاىاس هاي سااصد .جهاا دجهٌاِ
ضوَل ٍ ،غااي ٍ جختيااسجب لااًًَي دس جخاشج هَضاَؾي
جست وِ تَجاك چٌذجًي دس هَسد آى ٍخَد ًذجسد ٍ ّوَجسُ
هح تحث ٍ جختالف ًػش تيي غاحثٌػشجى ٍهدشياى جهَس
تَدُ جست .جص جيي سٍ دس هشحلِ جخشج لاًَى تاِ هاَجسد
تشخَسد هي ضَد وِ هشص تيي تطخيع ٍ جًطثاق تا لَجًيي
ٍ همشسجب هطخع ٍ سٍضي ًيست ٍ يا جيٌىِ جص يه لاًَى
تفسيشّا هتفاٍتي ٍخَد دجسد وِ هَخة تاشٍص جختاالف
ًػش ريحساب تا هسئَليي ريشتط دس دستگاُ جخشجيي هاي
ضَد.تِ هٌػَس اشجّن ضذى هثٌايي تشج لاااٍب دس جياي
خػَظ ،سئَجالتي تِ ضش صيش هطش ضذ:
ًػش پشسص ضًَذااى(هماهاب تطخيع دستگاُ ّا
جخشجيي) ٍ هدوَؾِ هشتثط تا جهَسهاالي دس دساتگاُ ّاا
جخشجيي تا تَخِ تِ ٍغااي ٍ هاسئَليت ّاا هحَلاِ دس
خػَظ ريحساب هدوَؾِ ٍ ٍجحذ ريحساتي چيست؟
تِ طاَس جغاَلي دس غاَستيىِ جؾتمااد تاش جياي جسات
جضىاالتي دس جيي صهيٌِ ٍخَد دجسد چِ پيطٌْادجتي خْت
جغال جهَس جسج ِ هي دّيذ؟
ًػش سٍسا دستگاُ ّا جخشجيي ًسثت تِ ريحاساب
ٍ هذيشو جهَسهالي اؿلي چيست؟
رٍش تحقیق
جيي پ ٍّص جص ًػش ّاذف وااستشد ٍ جص ًػاش ًحاَُ
اشدآٍس دجدُ ّا هيذجًي جستّ .وچٌيي جياي تحمياك جص
ًَؼ تحميك تَغيفي -پيوايطي جست؛تَغيفي جص جيي ًػش
وِ تِ تياى ًػشجب دسياات ضذُ جص سٍسا دساتگاُ ّاا
جخشجيي دس صهيٌِ ًػاسب ريحساتوي پشدجصد ٍ پيوايطي جص
جيي ًػش وِ تداسب ٍ ًػشجب سٍسا دستگاُ ّا جخشجيي
وِ هتَلي جخشج تَدخِ تَدُ ٍ جستثاط واس هاستمين تاا
ريحاساتاى دسااتگاُ ّاا جخشجيااي دجسًاذ ،خوااؽ آٍس ٍ
تحلي هي ضَد.
سٍش ضٌاسي تحميك ًيض تحلي هحتَج ويفي جست.
تحلي هحتَج ويفاي سٍضاي جسات واِ تاا جساتفادُ جص

سٍيىشد ويفي ٍ تا تِ واسايش اٌَى هختل  ،تِ تحليا
ًػام هٌذ هتَى حاغ جص هػاحثِ ّاا ،ياددجضات ّاا
سٍصجًِ ٍ يا جسٌاد هي پشدجصد .دس تحلي هحتاَج ويفاي
اشضيِ ٍخاَد ًاذجسد ،تلىاِ پياص ااشؼ ّاا رٌّاي
پ ٍّطگش هٌدش تِ طش پشسص ّا تحميك هي ضَد.
تعریف هتغیرّبی تحقیق
ًظبرتً :ػااسب ؾثااسب جسات جص اؿااليتي هٌػان،
هتااااوي جًطثااااق ًتاااايح هاااَسد جًتػااااس دس لالاااة
جستاًذجسدّا جًدام ؾوليااب هؿياي ،طشجحاي سياستن
دسياات جطالؾاب ،همايسِ ؾولياب پياص تياٌي ضاذُ ٍ
جًدام ضذُ ،جسصياتي جختالااب ٍ جًحشجااب هطاّذُ ضاذُ
ٍ تطخيع جّويت آًْاا ٍ جًداام جغاالحاب الصم تاشج
تحمااك ّااذف ّااا .تااِ ًػااش جسااتًَشً ،ػاااسب ؾثاااسب جص
اؿاليتي هٌػن جست وِ ضوي آى ًتايح هَسد جًتػااس دس
لالااة جسااتاًذجسّا جًدااام ؾولياااب هؿيااي هااي ضااَد
( سٌتيسَ.) 5993 ،جص ًػش ٍيتشً ،ػااسب چايض ًياست
هگش جسسال پيام ّايي وِ تِ طَس هَثش ساتاس ايشًذُ پيام
سج تغييش هي دّذ ،تِ ؾثاسب ديگش تالش هٌػواي جسات
دس خْت ًي تِ جّذجف ،جستاًذجسدّا تاصخَسد جطالؾااب،
همايسِ تا جستاًذجسدّا تؿييي ضذُ (جسچفش.)5991 ،
سیستن ًظبرت هبلیً :ػاسب هالي سياستوي جسات
وِ تا ّذف جستفادُ غحي جص هٌااتؽ هاالي دس سجساتا
تحمك تشًاهاِ ّاا هاػَب ،حفاع ٍ حشجسات جص تيات
جلوال ،حػَل جطويٌاى جص غحت ،دلت ٍ لااًًَي تاَدى
اؿاليتْا هالي هشتَط تِ جخشج تَدخِ ،جًطثاق ّضيٌاِ
ّا ٍ سايش پشدجختْا تا لَجًيي ٍ همشسجب هَضَؾِ ٍ ؾاذم
تداٍص ّضيٌِ ّا جص جؾتثاسجب هػَب طشجحاي ٍ تاِ هاَسد
جخشج ازجضتِ هيطَد (تاتا خاًي.)9515،
ابسار گردآٍری اعالعابت :پاسا تاِ پشساص ّاا
تحميك هستلضم خوؽ آٍس جطالؾاب دس صهيٌِ هشتَطاِ
هي تاضاذ .تاشج خواؽ آٍس جطالؾااب جص سٍش ّاياي
ضاه هطالؿِ جسٌاد ٍ هذجسن ،هاػاحثِ ّاا ااٌي تاا
غاحة ًػش ٍ ّوچٌيي پشسطٌاهِ جستفادُ ضاذُ جسات.
سَجالب پشسطٌاهِ تػَسب ساَجالب تااص طشجحاي ضاذُ
جست.
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دستگاُ ّا پشسص ضًَذُ ،پاس دٌّذُ ،ساَجل ّاا
ٍ هحَسّا جستخشجج ضذُ جص پاس ّا تِ لحاظ وواي دس
ًگاسُ ضواسُ ً 5طاى دجدُ ضذُ جست.
هحَسّااا جسااتخشجج ضااذُ جص پاسا ّااا دسيااتااي
هشتثط تا ّش سَجل تِ ضش صيش هي تاضذ:

جبهعِ ٍ ًوًَِ آهبری تحقیق :خاهؿِ آهاس تحمياك
حاضش ضاه دساتگاُ ّاا جخشجياي هشواض تااتؽ ًػاام
تَدخِ هلي ضاه هي ضَد .تش جيي جساس سَجالب تحميك
تِ هماهاب تطخيع  91دساتگاُ جسساال اشدياذ واِ دس
هدوَؼ پاس ّا  31دستگاُ دسياات ٍ تِ ؾٌَجى ًوًَِ
هَسد تشسسي لشجس اشات.

هحَر ّبی هرتبظ بب سَال اٍلٍ :خاَد ريحاساب دس
دستگاُ جخشجيي هَخة جخشج دليك لَجًيي ٍ همشسجب دس
حَصُ هالي هحاسثاتي هي اشدد.
جًتػاب ريحساب جص واسوٌاى ٍصجسب دجسجيي (هاستم
جص دستگاُ جخشجيي) دس دساتگاُ جخشجياي رياشتط هَخاة
جخشج دليك لَجًيي ٍ همشسجب دس حَصُ هالي هحاساثاتي
هي اشدد.

تجسیِ ٍ تحلیل
پااا جص خوااؽ آٍس پاسااخْا جتتااذج دسااتگاُ ّااا
پاساا دٌّااذُ وذااازجس اشديااذ .سااعا تااا هطالؿااِ
پاس ّا دسيااتي هحَسّاا هاطتشن ٍ دياذااُ ّاا
هماهاااب تااطخيع دسااتگاُ ّااا جخشجيااي تااِ ؾٌااَجى
ٍجحااذّا تحلي ا جسااتخشجج ٍ هاتشيااسي جص هحَسّااا
هطتشن ديذااّْا ٍ ًمطاِ ًػاشجب ّاش هماام تاطخيع
جستخشجج ٍ وذ ازجس اشديذ وِ دس ًگاسُ ضواسُ ً 9طاى
دجدُ ضذُ جست.

هحَر ّبی هرتبظ بب سَال دٍم :جًتػاب ريحاساب جص
طشف ٍصجسب دجسجيي ساثة تاشٍص هاسا ٍ هاطىالب دس

ًگبرُ ( .)1دستگاُ ّا ،سَجالب ٍ هحَسّا جستخشجج ضذُ
سَال 1
هحَر 1

سَال 2

هحَر 2

هحَر 1

هحَر 2

هحَر …

سَال 3
هحَر 14

هحَر 2

هحَر 1

دستگبُ 1
دستگبُ 2
دستگبُ 3
دستگبُ …
دستگبُ 55

ًگبرُ( .)2هماديش ووي دستگاُ ّا پشسص ضًَذُ،پاس دٌّذُ ،سَجالب ٍ هحَسّا
دستگاُ ّا پشسص ضًَذُ

 91دستگاُ

دستگاُ ّا پاس دٌّذُ

 31دستگاُ

تؿذجد سَجلْا

 5سَجل

هحَسّا جستخشجج ضذُ جص سَجل جٍل

 5هحَس

هحَسّا جستخشجج ضذُ جص سَجل دٍم

 91هحَس

هحَسّا جستخشجج ضذُ جص سَجل سَم

 5هحَس

هحَر 3
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جخشج جهَس دستگاُ جخشجيي هي ضَد.
ؾذم ضفاايت ٍ غاشجحت لاَجًيي ٍ هماشسجب يىاي جص
هسا ٍ هطىالب دس حَصُ هالي ٍ هحاسثاتي جست.
ٍسٍد ريحساب تِ حَصُ تطخيع خاشج ،ساثة تاشٍص
هااسا ٍ هااطىالب جخااشج جهااَس دس دسااتگاُ جخشجيااي
هي اشدد.
ؾذم جسج اِ سجّىاسّاا ؾولاي تَساط ريحاساب (تاِ
ؾٌَجى يه هطاٍس هالي) دس ٌّگام هَجخِْ تا پشدجختْاا
ضشٍس هغايش تا لَجًيي ٍ هماشسجب يىاي جص ًمااط ضاؿ
ؾولىشد ريحساب جست.
ؾذم تسلط ريحاساب دساتگاُ جخشجياي تاِ لاَجًيي ٍ
همشسجب هالي هحاسثاتي ًمطِ ضاؿ ؾولىاشد ريحاساب
جست.
تا تَخِ تِ ًػام تَدخاِ سياض هثتاٌي تاش ؾولىاشد،
وٌتشل ّا هالي ديگش پاسخگَ ًياصّا ًػاستي ًثاَدُ
ٍ لضٍم جستمشجس وٌتشلْا ؾوليااتي ٍ ًتيداِ ااشج دس جهاش
ًػاسب جحساس هي ضَد.
ؾذم آضاٌايي ريحاساب تاِ هاهَسيات ّااٍ ،غااي ٍ
چالص ّا دستگاُ جخشجيي سثة تشٍص هسا ٍ هطىالب
دس جخشج جهَس دستگاُ جخشجيي هي ضَد.
جًتػاب ياه ااشد تاِ ؾٌاَجى ريحاساب دٍ ياا چٌاذ
دستگاُ جخشجيي سثة تشٍص هسا ٍ هاطىالب دس جخاشج
جهَس دستگاُ جخشجيي هي ضَد.
ؾذم تفىيه ٍغيفِ ًػااستي جص هاذيشيت جهاَس هالاي
سثة تشٍص هاسا ٍ هاطىالب دس جخاشج جهاَس دساتگاُ
جخشجيي ٍ ّوچٌيي تاؿي جهش ًػاسب هي ضَد.
تشدجضت ّاا ضخاػي جص لاَجًيي ٍ هماشسجب تَساط
ريحساب سثة تشٍص هسا ٍ هاطىالب دس جخاشج جهاَس
دستگاُ جخشجيي ٍ ّوچٌيي جهش ًػاسب هي ضَد.
ؾذم ٍخَد ٍحذب سٍيِ تيي ريحساتاى دستگاُ ّاا
جخشجيي سثة تاشٍص هاسا ٍ هاطىالب دس جخاشج جهاَس
دستگاُ جخشجيي ٍ ّوچٌيي جهش ًػاسب هي ضَد.
ؾااذم هااطَسب تااا دسااتگاُ جخشجيااي تااشج جًتخاااب ٍ
جًتػاب ريحساب.
ؾذم ٍخَد آهَصش حشاِ ج هستوش هَخة تااؿي
جهش ًػاسب تَسط ريحساب هي ضَد.
ؾذم جستمالل حشاِ ج ريحساب هَخة تاؿي جهاش
ًػاسب تَسط ريحساب هي ضَد.

ًگبرُ( .)3تَصيؽ پاسخْا تش جساس هحَسّا جستخشجج ضذُ

سَاالت

هحَرّب

دستگبُ ّبی
پبسخ دٌّذُ
(تعذاد)

تبییذ

هحَس9

55

55

رد

سَال 1
هحَس5

5

9

هحَس9

91

91

هحَس5

5

5

هحَس5

3

3

هحَس1

1

9

هحَس3

1

1

هحَس1

5

5

هحَس9

3

3

هحَس1

9

9

هحَس1

3

3

هحَس99

3

3

هحَس99

1

1

هحَس95

5

5

هحَس95

5

5

هحَس91

9

9

هحَس9

19

51

هحَس5

5

5

هحَس5

9

خوؽ

911

5

9

سَال2

سَال3

5

9
919

1
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ًگبرُ(.)4ستثِ پاس ّا تش جساس هحَسّا جستخشجج ضذُ
دستگبُ ّبی
پبسخ دٌّذُ
(تعذاد)

تبییذ

رد

سَال 3

هحَس9

19

51

5

سَال 1

هحَس9

55

55

سَال2

هحَس9

91

91

سَال2

هحَس99

1

1

سَال2

هحَس1

1

9

سَال2

هحَس5

3

3

سَال2

هحَس9

3

3

سَال2

هحَس1

3

3

سَال2

هحَس99

3

3

سَال2

هحَس3

1

1

سَال 3

هحَس5

5

5

سَال2

هحَس5

5

5

سَال2

هحَس1

5

5

سَال2

هحَس95

5

5

سَال2

هحَس95

5

5

سَال 1

هحَس5

5

9

سَال2

هحَس1

9

9

سَال2

هحَس91

9

9

سَال3

هحَس5

9

سَاالت

هحَرّب

جوع

911

9

5

9
919

1

هحَر ّبی هرتبظ بب سَال سَم:

ريحساب اؿلي ّواٌّگي خَتي دس جخاشج جهاَس تاا
دستگاُ جخشجيي دجسد.
ريحساب اؿلي دجسج دجًص ٍتخػع الصم دس حَصُ
هالي ٍ هحاسثاتي جست.
ريحساب اؿلي تِ لحاظ خػَغياب ااشد ضاخع
هٌاسثي تشج حشاِ ريحساتي جست.
پا جص جستخشجج هحَسّا هطتشن دس پاسا ّاا
دسيااتي اشجٍجًاي پاسا ّاا دس هَجامت(تايياذ) ياا ؾاذم
هَجامت(سد) هَضَؾاب هطش ضذُ دس ّش هحَس هطخع
اشديذ.اشجٍجًي پاس ّاا دس ًگااسُ ضاواسُ ً 5اطاى دجدُ
ضذُ جست.
تا تَخِ تِ ًگاسُ ضواسُ  5هطخع هي ضاَد واِ دس
هدوااَؼ  911ديااذااُ دس لالااة 91هحااَس جص هحتااَج
پاس ّا دسيااتي جستخشجج اشديذُ وِ دس919پاس تش
هَجامت(تاييااذ) ٍ  1پاساا تااش ؾااذم هَجاماات (سد) تااا
هحَسّا اَق جلزوش تاويذ دجضتِ جًذ.
تا تَخِ تِ هماديش ًگااسُ ضاواسُ ً ،5واَدجس اشجٍجًاي
پاس ّادس ّش هحَس ،هَجامت(تاييذ) يا ؾذم هَجامت(سد)
تا هَضَؼ هطش ضذُ دس ّش هحَس دس ًوَدجسّا ضواسُ
ً 5 ٍ 5 ،9طاى دجدُ ضذُ جست.
پا جص تشسسي ٍ تلخياع پاسا ّاا دسياااتي دس
لالة هحَسّا روش ضذُ ،ستثِ تٌذ پاس ّا تش جساس
اشجٍجًااي آًْااا دس هحَسّااا ،تااِ هٌػااَس تؿييااي جّوياات
هَضَؾاب هَسد تحث جًدام ضذ واِ ًتاايح آى دس ًگااسُ
ضواسُ ً 1طاى دجدُ ضذُ جست.
ًگاسُ ضاواسُ ً 1اطاى هاي دّاذ واِ هحَسّاا 9
هشتَط تِ سَجالب جٍل ٍ سَم تِ تشتية تيطتشيي اشجٍجًي
ٍ هحَسّا  ٍ 91 ٍ 1هشتَط تاِ ساَجل دٍم ٍ هحاَس 5
هشتَط تِ سَجل سَم ووتشيي اشجٍجًي سج دجضتِ جًذ.
بحث ٍ ًتیجِ گیری
تااا تَخااِ تااِ هااَجسد جحااػا ضااذُ ًتااايح حاغ ا جص
يااتِ ّا تحميك تِ ضش صيش تطشي هاي ااشدد .الصم
تِ روش جست تا تَخاِ تاِ جيٌىاِ جياي تحمياك جص طشياك
پشسطٌاهِ تاص جخشج اشديذُ ،پاسا دٌّاذااى جص دياذااُ
خَد تِ ّش سَجل پاس دجدُ جًاذ ٍ ؾاذم جغْااس ًػاش دس
يه هحَس تِ هٌضلِ هطش ًثَدى چالطي دس آى صهيٌِ جص
ديذااُ پاس دٌّذُ اشؼ ضذُ جست .همااديش تاشآٍسد
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ًوَدار( .)1اشجٍجًي پاس ّا هشتَط تِ سَجل جٍل دس هحَسّا

ًوَدار ( .)2اشجٍجًي پاس ّا هشتَط تِ سَجل دٍم دس هحَسّا

ًوَدار( .)3اشجٍجًي پاس ّا هشتَط تِ سَجل سَم دس هحَسّا
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تش جساس ًسثت پاس ّا دسيااتي تِ و پاسا ّاا دس
هحَسّا جستخشجج ضذُ هحاسثِ اشديذُ جست.
ًتبیج هربَط بِ سَال اٍل :تاا تَخاِ تاِ ساَجل جٍل
تحميك وِ ديذااُ هماهاب تطخيع دستگاُ ّا جخشجيي
دس خػَظ ريحساب ٍجحذ ريحساتي تا تَخِ تِ ٍغايا
ٍ هسئَليت ّا هحَلِ هاَسد پشساص لاشجس هاي دّاذ،
ًتايح تِ ضش صيش هي تاضذ:
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
 55دستگاُ جغْاس ًوَدُ جًذ ٍخَد ريحساب دس دساتگاُ
جخشجيي هَخة جخشج دليك لَجًيي ٍ هماشسجب دس حاَصُ
هااالي هحاسااثاتي هااي اااشدد .دس ٍجلااؽ  33دسغااذ جص
پاسخگَياى تش ٍخَد ريحساب تِ هٌػَس جيدااد جًااثاط
هالي دس دستگاُ ّا جخشجيي تاويذ دجضتِ جًذ.
دٍ دستگاُ جص  31دساتگاُ واِ پاسا آًْاا دسيااات
اشديذُ جستايي ديذااُ وِ جًتػاب ريحساب جص واسوٌااى
ٍصجسب دجسجيي (هستم جص دساتگاُ جخشجياي) دس دساتگاُ
جخشجيي ريشتط هَخة جخاشج دلياك لاَجًيي ٍ هماشسجب
هي اشدد هشدٍد دجًستِ جًذ .جيي ديذااُ 5دسغذ پاس ّا
سج ضاه هي ضَد .يه دستگاُ ًيض ديذااُ هثثاتي سجخاؽ
تِ جيي لايِ جتشجص ًوَدُ جست.
ًتبیج هربَط بِ سَال دٍم :تاا تَخاِ تاِ ساَجل دٍم
تحميك وِ ديذااُ هماهاب تطخيع دستگاُ ّا جخشجيي
دس خػَظ هسا ٍ هاطىالب ريحاساتي تاا تَخاِ تاِ
ٍغاي ٍ هسَليت ّا ريحساتاى سج هَسد پشساص لاشجس
هي دّذً ،تايح تِ ضش صيش هي تاضذ:
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
 91دستگاُ جؾتماد دجضتِ جًذ جًتػاب ريحاساب جص طاشف
ٍصجسب دجسجيي سثة تشٍص هاسا ٍ هاطىالب دس جخاشج
جهَس دستگاُ جخشجياي هاي ضاَد .جياي تؿاذجد  55دسغاذ
پاس ّا سج ضاه هي ضَد.
سِ دستگاُ جص هدوَؼ  31دساتگاُ ؾاذم ضافاايت ٍ
غشجحت لَجًيي ٍ همشسجب سج يىي جص هاسا ٍ هاطىالب
دس جيي حَصُ دجًستِ جًذ .جيي تؿذجد  3دسغذ پاس ّاا سج
ضاه هي ضَد.
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
 3دستگاُ جؾتماد دجضتِ جًذ وِ ٍسٍد ريحساب تاِ حاَصُ

تطخيع خشج سثة تشٍص هسا ٍ هطىالب جخشج جهَس
دس دستگاُ جخشجياي هاي ااشدد .جياي تؿاذجد  99دسغاذ
پاس ّا سج ضاه هي ضَد.
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
 9دسااتگاُ جؾتماااد دجضااتِ جًااذ وااِ ٌّگااام هَجخْااِ
دستگاُ ّا جخشجيي تا پشدجختْا ضاشٍس سجّىاسّاا
ؾولي تَسط ريحساب جسج ِ ًوي ضَد .جياي دساتگاُ ّاا
ًمص ثاًَيِ ج تشج ريحاساب تاِ ؾٌاَجى هاطاٍس هالاي
ؾالٍُ تش ًمص ًػاستي لا ّستٌذ .جيي تؿذجد  99دسغذ
پاس ّا سج ضاه هي ضَد .يه دستگاُ ًيض ًػش هثثتاي
دس خػَظ ؾولىشد ريحساب دس جيي صهيٌِ جتشجص دجضاتِ
جست.
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
 1دستگاُ جؾتماد دجضتِ جًاذ ؾاذم تاسلط ريحاساب تاِ
لَجًيي ٍ همشسجب ٍ تطَس ولي حاَصُ هاالي ٍ هحاساثاتي
يىي جص چالص ّا دس حَصُ ؾولىشد ريحساب هاي تاضاذ.
جيي تؿذجد  9دسغذ پاس ّا سج ضاه هي ضَد.
سِ دستگاُ جص هدوَؼ  31دستگاُ هؿتمذ هي تاضاٌذ
وِ تا تَخِ تِ تغييش ًػام تَدخِ سيض تِ تَدخاِ سياض
تش هثٌا ؾولىشد ديگش وٌتشلْا غشاا هالي پاساخگَ
ًياصّا ًػاستي ًثَدُ ٍ لضٍم جستمشجس وٌتشلْا ؾولياتي
ٍ ًتيدِ اشج دس جهش ًػاسب جحساس هي ضَد.
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
 3دستگاُ جؾتماد دجضتِ جًذ ؾاذم آضاٌايي ريحاساب تاِ
هاهَسيت ّاٍ ،غاي ٍ چالطْا دساتگاُ جخشجياي ؾاها
جيداد هسا ٍ هطىالب دس جخشج جهَس دستگاُ جخشجياي
هااي ضااَد .جيااي تؿااذجد  99دسغااذ پاس ا ّااا سج ضاااه
هي ضَد.
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
يه دستگاُ جغْاس ًوَدُ جست وِ جًتػاب ياه ااشد تاِ
ؾٌَجى ريحساب دٍ يا چٌذ دستگاُ سثة تاشٍص هاسا ٍ
هطىالب دس جخشج جهَس دستگاُ جخشجيي هي ضَد.
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
 3دستگاُ جؾتماد دجضتِ جًذ ًماص ريحاساب تاِ ؾٌاَجى
ًاغش خشج ٍ هذيشيت جهَس هاالي تطاَس ّوضهااى ساثة
جخالل دس ٍغيفِ ًػاتي ريحساب هي اشدد ،جياي تؿاذجد
 99دسغذ پاس ّا سج ضاه هي ضَد.
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
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 3دستگاُ جؾتماد دجضتِ جًذ وِ تشدجضت ّا ضخاػي جص
لَجًيي ٍ همشسجب تَسط ريحساب ساثة تاشٍص هاسا ٍ
هطىالب دس جخشج جهَس دستگاُ جخشجيي ٍ ّوچٌيي جهش
ًػاسب هي ضَد .جيي تؿذجد  99دسغذ پاس ّا سج ضااه
هي ضَد.
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
 1دستگاُ جؾتماد دجضتِ جًذ ؾذم ٍخَد ٍحذب سٍيِ تياي
ريحساتاى دستگاُ ّا جخشجيي يىي جص چالطْا جخشجيي
دس صهيٌِ ؾولىشد ريحساتاى جسات .واِ  95دسغاذ وا
پاس ّا سج ضاه هي ضَد .اشجٍجًي چٌياي دياذااّي دس
دسااتگاُ ّااايي وااِ جص ًػااام تَدخااِ هتوشوااض پاايشٍ
هي وٌٌذ تيطتش تَدُ جست.
جص هدوااَؼ  31دسااتگاُ وااِ پاساا آًْااا دسياااات
اشديذُ 5،دستگاُ ؾذم هطَسب هؿاًٍت ًػااسب هاالي ٍ
خضجًِ دجس و وطَس تا دستگاُ جخشجيي تشج جًتخااب ٍ
جًتػاب ريحاساب سج هَضاَؾي لاتا تاها دس جًتاػاب
ريحساتاى دس دستگاُ جخشجياي دجًاستِ جًاذ .جياي تؿاذجد
 5دسغذ پاس ّا سج ضاه هي ضَد.
جص هدوااَؼ  31دسااتگاُ وااِ پاساا آًْااا دسياااات
اشديذُ 5،دستگاُ امذجى آهَصش هستوش حشاِ ج سج تاِ
ؾٌااَجى ؾاااهلي وااِ هَخااة ضااؿ ؾولىااشد ريحااساب
هي اشدد هذ ًػاش لاشجس دجدُ جًاذ .جياي تؿاذجد  5دسغاذ
پاس ّا سج ضاه هي ضَد.
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ،
يه دستگاُ ؾذم جستمالل حشااِ ج ريحاساب سج ؾاها
تاؿي ًػاسب دجًستِ جست .سايش دستگاُ ّا جخشجياي
دس جيي سجتطِ جغْاس ًػش ًٌوَدُ جًذ.
ًتبیج بِ سَال سَم :تا تَخِ تِ سَجل ساَم تحمياك
وِ ديذااُ هماهاب تاطخيع دساتگاُ ّاا جخشجياي دس
خػَظ ريحساب هاستمش دس دساتگاُ جخشجياي سج هاَسد
پشسص لشجس هي دّذً ،تايح تِ ضش صيش هي تاضذ:
جص هدوَؼ  31دستگاُ وِ پاس آًْا دسياات اشديذُ
 15دسااتگاُ جص ريحااساب اؿلااي خااَد جتااشجص سضااايت
ًوَدُ جًذ.جيي تؿذجد  95دسغذ پاسخْا سج ضاه هي ضَد.
دستگاُ ّا جخشجياي سضاايت خاَد جص ريحاساتاى سج دس
صهيٌِ ّا صيش جتشجص وشدُ جًذ:
 51دستگاُ سضايت خَد سج جص ؾولىشدولي ريحساتاى

جتشجص ًوَدُ جًاذ .دس ٍجلاؽ  19دسغاذ دساتگاُ ّاا جغْااس
ًوَدُ جًذ ريحساب ّواٌّگي خَتي تاا دساتگاُ جخشجياي
دس سجستا ٍغاي ًػااستي ٍ هاذيشيت ٍجحاذ ريحاساتي
دجضتِ جست.
تِ ؾميذُ 5دستگاُ ريحساب اؿلاي دساتگاُ ريشتاط
دجسج دجًص تخػػي الصم دس جهَس هاشتثط تاا ريحاساتي
جست .جيي تؿذجد  9دسغذ پاس ّا سج ضاه هي ضَد.
يىي جص دستگاُ ّا جخشجيي ريحساب اؿلي دساتگاُ
جخشجيي سج تِ لحاظ خػَغياب ااشد ٍ ضخاػيتي ااشد
هٌاسثي تشج هذيشيت ٍجحذ ريحساتي دجًستِ جست.
پیشٌْبد ّبی هبتٌی بر ًتبیج تحقیق
تاخوؽ تٌذ ًػشجب هماهاب تطخيع دساتگاُ ّاا
جخشجيي تِ ؾٌَجى جاشجد وِ دس جستثاط واس هاستمين تاا
ريحساتاى هي تاضٌذ پيطٌْاد هي اشدد هؿاًٍات ًػااسب
هالي ٍ خضجًِ دجس وا واطَس تاِ ؾٌاَجى هتَلاي جهاش
ًػاسب تش هخااسج تَدخاِ ؾوَهاي جّتواام تياطتش دس
سجستا جيدااد ٍحاذب سٍياِ تياي ريحاساتاى ،آهاَصش
هستوش حشااِ ج ٍ تَغايِ تاِ ّوىااسجى ريحاساب تاِ
آضااٌايي تااا جّااذجف ٍ ٍغاااي دسااتگاُ جخشجيااي هح ا
هاهَسيت لث جص ضشٍؼ تِ واس تِ ؾٌَجى ريحساب دستگاُ
جخشجيي دجضتِ تاضذ.
هحذٍدیت ّبی تحقیق
جغلي تشيي هحذٍيت تحمياك ًاضاي جص سٍش جخاشج
پ ٍّص جست ،چشج وِ هوىي جسات تشدجضات هحماك دس
ضٌاسايي دياذااُ پاسا دٌّاذااى ٍ خاااضيٌي آًْاا دس
هحَسّا جستخشجج ضاذُ ٍ جّويات هَضاَؼ تاا هماػَد
پاس دٌّذااى هٌطثك ًثاضذ .جاشچِ سؿي اشديذُ وِ تا
هطالؿِ دليك ًػشجب جتشجص ضذُ جياي جًحاشجف تاِ حذجلا
واّص ياتذ ،لىي جيي جهش هَخة ؾذم ٍخاَد جًحاشجف دس
تشدجضت ّا يش ٍجلؽ جص ًػشپشسص ضاًَذااى ًخَجّاذ
تَد.
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