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بررسی رابطه بیه تغییرات سىد و آوتروپي اقالم ترازوامه
دکتزحیذر يحًذسادِ سبنطّ ،دکتزي حسبثذاری ٔ استبدیبر داَطگبِ آساد اساليی ٔاحذ يزَذ
َبصزچًٍ گزد ،کبرضُبس ارضذ حسبثذاری  ،حسبثزس ٔ يذرس داَطگبِ
عهیزضب عهی پٕر ،کبرضُبس ارضذ حسبثذاری  ،حسبثزس ٔ يذرس داَطگبِ
چكیده:
ثزای پیص ثیُي ٔضعیت يبني عًهکزد ضزكتٓب تحمیمبت سیبدي اَجبو گزفتّ است .آلبي  HenryTheilدر سبل9191
يیالدي رٔش جذیذي را ثز اسبس يفبْیى تئٕري اطالعبت ثزاي تحهیم صٕرت ْبي يبني ثُب َٓبد ٔ .ي ثب استفبدِ اس
اطالعبت صٕرت يبني درجّ تغییزات در تزكیت الالو تزاسَبيّ را يحبسجّ كزد.
ایٍ تحمیك راثطّ ثیٍ تغییزات در تزكیت الالو تزاسَبيّ یب ثّ عجبرتي آَتزٔپي را ثب تغییزات سٕد يٕرد ثزرسي لزار
داد .در ایٍ تحمیك راثطّ ثیٍ
 )9لذر يطهك تغییزات سٕد آَتزٔپي الالو تزاسَبيّ ٔ
 ):لذر يطهك تغییزات سٕد ٔ آَتزٔپي داراییٓب ٔ
;) لذر يطهك تغییزات سٕد ٔ آَتزٔپي ثذْیٓب در لبنت سّ فزضیّ يستمم تذٔیٍ گزدیذَذ.
ثزاي آسيٌٕ فزضیّ ْبي تحمیك ،جبيعّ آيبري ضزكتٓبي پذیزفتّ ضذِ در ثٕرس أراق ثٓبدار تٓزاٌ ثٕدَذ  .ثب تٕجّ ثّ
َیبس استفبدِ اس سٕي سيبَي جٓت تعییٍ يمبدیز تغییزات سٕد ٔ آَتزٔپي الالو تزاسَبيّ ،ضزكتٓبیي كّ  91سبثمّ فعبنیت
در ثٕرس أراق ثٓبدار تٓزاٌ را داضتّ ٔ اس طزفي اطالعبت صٕرتٓبي يبني آَٓب در دستزس ثٕدِ است ٔ ثّ عُٕاٌ
ًََّٕ آيبري اَتخبة ضذِ اَذ كّ تعذاد آَٓب ثبنغ ثز  08ضزكت گزیذَ.تبیج حبصهّ اس آسيٌٕ فزضیبت ایٍ تحمیك  ،ثز
خالف تحمیمبت اَجبو ضذِ در كطٕر آيزیكب كّ ثّ ٔسیهّ آلبیبٌ  Watts,Ball,Rossاَجبو گزفتّ ٔ َطبٌ دادِ اَذ كّ ثب
 11درصذ اطًیُبٌ ،تغییزات سٕد ٔ آَتزٔپي الالو صٕرت ٔضعیت يبني ثب یكذیگز راثطّ يعُي دار دارَذ ٔ ثب استفبدِ
اس آَتزٔپي يي تٕاٌ آیُذِ ضزكتٓب را اس َظز يٕفمیت ٔ یب عذو يٕفمیت يبني پیص ثیُي ًَٕد ،در ایزاٌ چُیٍ فزضي در
ثٕرس أراق ثٓبدر تٓزاٌ يٕرد تبییذ لزار َگزفت.
واژه هاي كلیدي  :آَتزٔپي الالو تزاسَبيّ ،تغییزات در الالو تزاسَبيّ ،پیص ثیُي عًهكزد آتي

;3

