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Abstract 

In construction projects, especially large projects, machinery has a significant share. GPS TRACKER is a very 

valuable tool for construction companies to help them control expensive machinery, from mobile towers and 

cranes to excavation equipment and heavy trucks. Tracking large assets such as expensive construction 

machinery at any time and place is essential for large projects and helps a lot in managing machinery. 
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 چکیده

 اط یپ یج  ّبی ردیبة .ثِ خَد اختػبظ هیذٌّذ  ّبی ثشرگ، هبضیي آالت سْن قبثل تَجْی صُّبی ػوزاًی، ثِ خػَظ پزٍ در پزٍصُ

(GPS TRACKER) اس گزاًقیوت  کٌذ تب هبضیي آالت هی کِ ثِ آًْب کوک ّستٌذًی بیک اثشار ثسیبر ثب ارسش ثزای ضزکتْبی سبختو ،
  ّبیی در حقیقت، اغلت ثزای اًَاع دارایی. را کٌتزل کٌٌذ ّبی سٌگیي یَىّبی هَثبیل گزفتِ تب تجْیشات خبکجزداری ٍ کبه ّب ٍ جزحقیل ثزد

کِ در افشایص  است کِ ارسش ردیبثی دارًذ استفبدُ هیطَدًذ. یک هشیت هْن استفبدُ اس ایي دستگبُ در ردیبثی تجْیشات سبختوبًی ایي

 Real)است  ٍاقؼی هبىسثِ کبرکزد هبضیي آالت در   تزسیکٌذ. هشیت هْن دیگز، دس کوک هی  اهٌیت اس ًظز هحبفظت دارایی ثِ طَر کلی

Time)   .است اهزی ثشرگ ّبی پزٍصُ ثزای هکبى ّز ٍ سهبى ّز در سبختوبًی گزاًقیوت آالت هبضیي ّوبًٌذ ثشرگ ّبی دارایی ردیبثی 

 .کٌذ هی آالت هبضیي هذیزیت ثِ سیبدی کوک ٍ ضزٍری

 

 GPS بی ػوزاًی،ّ هبضیي آالت، ردیبة، پزٍصُ کلوات کلیدی:
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 هقدهه -3

کِ در  یآالت هختلف يی. هبضستیً یقبػذُ هستخٌ يیاس ا شیدّذ ٍ غٌؼت سبخت ٍ سبس ً یه زییتغ طِیاس ّو ؼتزیهب را سز یبیدً یفٌبٍر

اکخز رسبًذى هٌظَر ثِ حذ ثِ ّب ییدارا يیهْن است کِ ا بریثس دارًذ. یخبغ یثَدُ ٍ کبرثزدّب یتخػػ بریضَد ثس یاستفبدُ ه ٌِیسه يیا

 ٍ کٌتزل ضًَذ. یادارُ ، ًگْذار یپزٍصُ ، ثِ درست کی یثزا یضزٍر زیاضبفِ ضذُ غ یّب ٌِیّش شاىیآًْب ٍ ثِ حذاقل رسبًذى ه ییکبرآ

 کوبکبى یفٌبٍر یّب طزفتیپ است. یسبختوبً شاتیتجْ یثزا GPS یبثیکٌذ رد یپزٍصُ ّب کوک ه يیا طزفتیکِ ثِ پ ییّباس اثشار یکی

 گذارد.  یه زیت سبخت ٍ سبس تأحدر غٌؼ

کبر را ثْتز  تیفیٍ ک زدیثگ یسبخت ٍ سبس جب تیکٌذ کِ ثتَاًذ در سب ذایرا پ یّوِ سبلِ غٌؼت سبخت ٍ سبس در تالش است تب فٌبٍر

 یضوبر یث یکبرثزدّب یفٌبٍر يیا قذرتوٌذ در سبخت ٍ سبس است. یحبثت کزدُ است کِ اثشار GPS یگذضتِ ، فٌبٍر یدر سبل ّب کٌذ.

آالت هَرد استفبدُ در سبخت ٍ  يیٍ هبض شاتیتجْ تَاًذ در ًظبرت کوک کٌذ. یه یپزٍصُ سبختوبً تیزیدر ًزم افشار هذ ادغبم آى دارد ٍ

،  یاسبس یضذُ است. اس دست دادى اثشارّب لیتجذ غیهطکل ضب کیثِ  یثشرگ سبختوبً یگزاى ّستٌذ. سزقت در هحَطِ ّب بریسبس ثس

 یزّبیتَاًذ هٌجز ثِ تبخ یثلکِ ه ستیارسضوٌذ ً یّب یگذار ِیاس دست دادى سزهب یتٌْب ثِ هؼٌب شاتیٍ تجْ ِیًقل لیٍسب آالت ، يیهبض

 است. ٌِیحبل پزّش يی، ٍ در ػ ستیآسبى ً آًْب یٌیگشیدر پزٍصُ ّب ضَد. جب ذیضذ

 

 ساختوانی آالت نیهاضهدیزیت  4-

ثلٌذ هذت در  یّب یگذار ِیسزهب يیاس ثشرگتز یکی شاتی. ًبٍگبى تجّْستٌذ یػوزاً یُ ّباکخز پزٍص یهٌجغ هْن در اجزا کیآالت  يیهبض

 یضزکتْب یدٍام اقتػبد یثز رٍ ییثسشا زیآالت تأح يیهبض تیزیهزثَط ثِ هذ وبتیتػو .ثِ ضوبر هیزًٍذ یسبختوبً یاس ضزکت ّب یبریثس

آالت استفبدُ  يیهبض ٍ استفبدُ اس آى کست کٌٌذ. تی، هبلک ذیخز ٌِیّشاس  یطتزیسَد ث وبًکبریپ یثزا ذیثب شاتیتجْ دارد. یسبختوبً

غزف ًظز اس  تیهبلک یّب ٌِیاهب ّش ،شاتیفقط در غَرت استفبدُ اس تجْ یبتیػول یّب ٌِیکبّص درآهذ است. ّش یاثز یلیًطذُ ، دل

ٍ  یشیهْن در ثزًبهِ ر وبتیاس تػو یکی کٌٌذ. یبثیسخَد را ار شاتیثطَر هذاٍم ًبٍگبى تجْ ذیثب وبًکبراىیضًَذ. پ یهتحول ه ،استفبدُ

 کٌذ. یه يییاًتخبة ضذُ ًحَُ کبر را تؼ شاتیهَرد استفبدُ در پزٍصُ است. ًَع تجْ آالت يیهبضپزٍصُ سبخت ٍ سبس ، اًتخبة  کی یاجزا

 [2] است. يیبر هٌبست تزّز ک یثزا یسبختوبً آالت يیهبضسبخت ٍ سبس ثذاًٌذ کِ چِ ًَع  زاىی، هْن است کِ هذ يیثٌبثزا

 

 ّبی َّضوٌذ، تکبهل ػولکزد هبضیي آالت هجْش ثِ فٌبٍری.  9ضکل 

 Van Gassel and Maas  [3]  ثز اسبط هفَْم ارائِ ضذُ تَسط 
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 اهنیت و کنتزل -4-3
داضتي فٌبٍری هٌبست،  ّبی سبختوبًی اهزی است ضزٍری کِ ًیبس ثِ کٌتزل غحیح دارد. ثب ّبی گزاى قیوت ثزای ضزکت اهٌیت دارایی

  ٍاقؼی سهبىدر  (Fleet Maintenance) کٌتزل کزد. ثخطی اس راُ حل هذیزیت ًبٍگبى  تَاى ایي هطکالت را ثزطزف ٍ ثِ درستی هی

(Real Time) ثِ ٍضؼیت کبر هبضیي آالت ٍ تطخیع کبر هَتَر، استفبدُ اس  ٍ دستزسی  GPS  ثبضذ هی.   

 

  کطور داخل در یشاتتجه و آالت هاضین وضعیت 4-4-

 :اضبرُ ضذُ است، اجزایی فٌی ًظبم دفتز 446ًطزیِ  در ّوبًطَر کِ

 7۳  الی 3۳ثیي  (دٌّذ هی اختػبظ خَد ثِ را ّب ّشیٌِ اس تَجْی قبثل سْن آالت هبضیي ، ػوزاًی ّبی پزٍصُ هختلف هٌبثغ ثیي در-

 . )درغذ

 .هیجبضذ درغذ 5۳ حذاکخز ایزاى در آالت هبضیي ٍاقؼی راًذهبى ضذُ، اًجبم ّبی  ثزرسی ٍ ثزآٍرد طجق-

 ٍ آالت هبضیي ًَع اًتخبة خزیذ، هسبئل اػن اس ( تجْیشات ٍ آالت هبضیي هذیزیت هب کطَر در کِ است آى اس حبکی تجبرة طزفی اس -

  .گیزد ًوی غَرت هٌبسجی غَرت ثِ )ًگْذاری ثزداری، ثْزُ هٌبست، تجْیشات

 هذیزیت، اثؼبد در کبفی داًص ثب سهَدُ کبرآ ٍ هتخػع پزسٌل ٍ ثَدُ ضؼیف ثسیبر آالت هبضیي ًگْذاری ٍ تؼویز ّبی سیستن -

 [9] .ًذارد ٍجَد کیفی ٍ کوی ًظز اس پطتیجبًی ٍ راّجزی سبسهبًذّی،

  (Tracking systems) سیستوهای ردیابی5- 

است. ثِ ػٌَاى هخبل ،  ذیسبخت ٍ سبس هف یدر حَسُ ّب اس اّذاف یبریثس یآالت ثزا يیهبض شاتیتجْ  (Real Time)یسهبى ٍاقؼ یبثیرد

،  يیکٌذ. ػالٍُ ثز ا یثشرگ کبر کوک ه یفؼبالًِ هٌبثغ ثِ هٌبطق کبر در هکبًْب عیکٌذ ٍ ثِ تخػ یه لیًبٍگبى را تسْ کپبرچِی تیزیهذ

 [4]  آًْب استفبدُ ضًَذ. یٍ ثزآٍرد ثْزُ ٍر شاتیػولکزد تجْ زیتفس یتَاًٌذ ثزا یدادُ ّب ه

هیطَد ثِ چٌذ ًَع  ای ّبی آى تَلیذ هیکٌٌذ. در ایي هقبلِ اضبرُ ّبی سبسًذُ هتؼذدی در دًیب، سیستوْبی ردیبثی ّوزاُ ثب ًزم افشار ضزکت

  .ّبی ردیبة سبسًذُ سیستن

   CLOUD HAWK    5-3 

ضذُ است ٍ ثِ ضزکتْب  یزاحغٌؼت سبخت ٍ سبس ط یثِ طَر خبظ ثزا CloudHawk یسبختوبً شاتیتجْ  (Tracker)ّبی بةیرد

 ,CH3۳۳, CH3۳9  ّبی ایي ضزکت ػجبرتٌذ اس ردیبة دادُ ٍ سزقت ٍ ضزر را کبّص دٌّذ. صیرا افشا یبتیکٌذ تب ثبسدُ ػول یکوک ه

CH32۳ .یبثیرد یداضتي دستگبّْب هشیت GPS ذیکٌٌذ ٍ ثب یطًَذ هخفیخزاة ًو یکِ ثِ راحت ییاست کِ ثتَاًٌذ آًْب را در جب يیا 

ضذُ  یطزاح یثِ غَرت داخل CloudHawk بةیرد یدستگبُ ّب را داضتِ ثبضٌذ.(Real Time)  یدر سهبى ٍاقؼ یثِ رٍس رسبً ییتَاًب

 یطیدر ثزاثز ّز ضزا جبًیسخت ّستٌذ کِ تقز یثبضٌذ ٍ ثِ اًذاسُ کبف پٌْبى ٍ جَرکبهالً جوغ ٍ  ضذُ اًذ کِ یطزاح یاًذ ٍ ثِ گًَِ ا

 GPS یّب بةیثِ رد  (Fleet Management)خَد یّب ییًبٍگبى ٍ دارا یهختلف ثزا یّب ضزکت کٌٌذ. یههقبٍهت 

CloudHawk زایاػتوبد دارًذ س: 

 هیجبضذ دقت ٍ غحت یٍ حجت ضذُ ثزا طزفتِیپ یبثیرد یفٌبٍر یدارا -

 کٌذ یرا فزاّن ه یقبثل اػتوبد ییدارا ، یبثیافشار ثبدٍام رد سخت -
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 ٌبىیثَدى دستگبُ اطو        ثِ رٍس  اس ضَد تب یثبػج ه یخبرج یثذٍى هٌجغ اًزص یٍ حت یطَالً یثب هبًذگبر یداخل یثبتز -

 حبغل ضَد

 آالت در حبل کبر ٍ استزاحت يیهبض یبثیرد اهکبى -

 ثبضذ ًیش اهکبى پذیز هی يییپب بریثس GPS گٌبلیثب سطح س یحت GPS اتػبل -

 [5] کٌذ یسخت هقبٍهت ه یطیهح طیآة است ٍ در ثزاثز ضزا ضذ -

 

GEOTAB اس ضزکت GO RUGGED     5-4 

کٌذ. ایي سیستن قبثلیت  تزیي فٌبٍری ردیبثی استفبدُ هی ًبّوَار است کِ اس پیطزفتِ  (Telematic)ایي ردیبة یک دستگبُ تلوبتیک

 .ارسیبثی سالهت هَتَر ٍ ثبطزی را ارائِ هیذّذ

 گیزد. َرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار هیقت ثبسافزیٌی هیطَد ٍ حَادث آى هی ٍسیلِ ًقلیِ ثِ دب، سفزّ GEOTAB  ثب استفبدُ اس ًزم افشار

 GO RUGGED  ِثبد، جولِ، اس سبس ٍ سبخت  هحیطی سخت ضزایط در ٍ است ضذُ طزاحی کبرثزدی ّبی ثزًبهِ ثزای خبظ طَر ث 

 :ثزتز ایي ردیبة ػجبرتٌذ اس ٍیضگیْبی. ٍ کبرایی آى کبّص ًویبثذ هحبفظت ضذُ است ضیویبیی هَاد ٍ آة ثزف، ٍ خبک خَرضیذ،

 هَتَر  ّبی اغلی اس اکخز پزتکل  پطتیجبًی -

 سخت  هحیطی ضزایط ثزاثز در هحبفظت ثزای  IP67 سبختِ ضذُ ثِ استبًذارد -

    (Diagnostic port)   [6] دٍر اس درگبُ تطخیع   ،اهکبى ًػت خبرجی -

 در ساخت و ساس GPS های ابیرد 6- 

 ّبی ػوزاًی ّب در سهیٌِ سبخت ٍ سبس ٍ استفبدُ آًْب در هبضیي آالت پزٍصُ هَارد کبرثزدی استفبدُ اس ردیبة ای هیطَد ثِ در سیز اضبرُ

 خدهه ینظارت بز عولکزد نااهن توسط اعضا 6-3-

ثِ  يیسٌگ ِیًقل لِیٍس کی، تػبدف  ذیتػبدف ضذ کیرا ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضذ.  ٌِیٍ حَادث پز ّش تیتَاًذ هسئَل یه ويیا زیغ یراًٌذگ

ضذُ  یذاریخز یّب َىیکبه بی تیراًذُ ضذُ در سب هبضیي آالت یوٌیا را ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضذ. یبدیس یّب ٌِیتَاًذ ّش ی، ه گزید لِیٍس

 لیٍسب يیکِ ا یٌّگبه ضُیثِ ٍ تیدر غَرت ثزٍس حبدحِ در خبرد اس سب .حذ هوکي ثبضذ يیثبالتز در ذیثب ،دادُ ضًَذ لیتحَ ذیکِ ثب یا

 کی قیتطَ یتَاى ثزایرا ه GPS یبثیرد .گذاردث زیتَاًذ ثز اػتجبر ضزکت ضوب تأح یه ،ضزکت ضوب را دارًذ  (Brand)یهبرک ثػز ِیقلً

 لیکٌٌذ ٍسب یه یآًْب تحت ًظبرت است ، سؼ یّب تیداًٌذ کِ فؼبل یکِ پزسٌل ه یٌّگبه  در ضزکت خَد استفبدُ کزد. یوٌیفزٌّگ ا

ضذُ  يییتؼ يیسزػت ٍ قَاً یّب تیکٌٌذ ، اس هحذٍد یه یهٌبست را ط زیٍ ادارُ کٌٌذ. آًْب هس یراًٌذگ بطیثب احت را هبضیي آالتٍ  ِیًقل

 [8] کٌٌذ. یه یزٍیضوب پ یوٌیتَسط هٌْذط ا

 سوخت  یها نهیکاهص هش 6-4

 سَخت ٍجَد دارد. یّب ٌِیدر ّش ییدر غزفِ جَ GPS یبثیرد یثزا یبریثس یّب رٍش
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ضَد کِ در آى رٍس کذام  یضًَذ ، هطخع ه یپزٍصُ سبخت ٍ سبس هتػل ه تیزیثِ ًزم افشار هذ GPS یِ دستگبُ ّبک یٌّگبه :اول 

،  زدیگ ی، هَرد استفبدُ قزار ه ستیدر ثزًبهِ ًکِ  یٍقت ای ِیًقل لِیقزار است کبر کٌٌذ. اگز ًطبى دّذ کِ ٍس ٍ هبضیي آالت شاتیتجْ

 . کٌٌذ یخَددار ِیًقل لیتب در غَرت ػذم ثزًبهِ ، اس استفبدُ اس ٍسب جلت ٍ ثِ آًْب ّطذار دادُ ضَد ثِ ایي هَضَعثالفبغلِ تَجِ راًٌذُ 

 کبّص یثزا یشیثزًبهِ ر  حول هَاد، یکبرآهذتز ثزا زیهس یثب جستجَ ٍ تیثِ کبر رفتِ در سب ِیًقل لیٍسب یزّبیهس یبثیثب رد :دوم

 گیزد. سَخت اًجبم هی یّب ٌِیّش

سَخت اطالع  یپزٍصُ اس هػزف ٍاقؼ زیهذ بی وبًکبریتَاًٌذ ثِ پ یثزخَردار ّستٌذ کِ ه ییاس سٌسَرّب GPS طزفتِیپ یبثیدر یّب دستگبُ

 يیکٌٌذ ٍ ّوچٌ یاستفبدُ را ه يیطتزیکِ ث یراًٌذگبً ییپزٍصُ ، ثِ ضٌبسب کیسَخت در  ی، ًظبرت ثز هػزف ٍاقؼ یثِ طَر کل دٌّذ.

ّوِ ایٌْب، در تػوین گیزی ضزکت جْت ارتقب تجْیشات ٍ یب افشایص دستوشدّب تبحیز  کٌذ. یدٌّذ ، کوک ه- یه ّذر  را يیآًْبیی کِ ثٌش

 [7] .گذارًذ

اس  یجیسَخت اس تزک یزضزٍریغ هػزف است. یهطبغل سبختوبً یثزا ّب ٌِیّش يیاس ثشرگتز یکیثِ ًبٍگبى سبخت ٍ سبس  یسَخت رسبً

 ضَد: یحبغل ه زیهَارد س

  (Excessive engine idling)ثیص اس حذ هَتَر در حبلت رٍضيکبرکزد خالغی  -

 هبًٌذ ضتبة سخت ٍ سزػت تزهش  یثذ راًٌذگ ػبدت -

 غحیح تؼویز ٍ ًگْذاری یشیر ثزًبهِ ػذم  -

ّبی ردیبثی هبضیي آالت سبختوبًی هیتَاًٌذ سطح هخشى هبضیي آالت را کٌتزل کزدُ ٍ در غَرت ّز گًَِ ًطتی ثِ هذیزیت  دستگبُ

 دٌّذ.  ّطذار

 :ثب ًظبرت اس راُ دٍر هذیزیت هیتَاًذ چٌذیي ػول را سیز ًظز داضتِ ثبضذ، اس جولِ

 هَتَرػولکزد ٍ کبرایی  -

 سبػبت دقیق کبرکزد هبضیي آالت -

 سهبى ضزٍع ٍ تَقف هبضیي آالت -

   [8] .کٌذ تب پزسٌل در قجبل ّز گًَِ استفبدُ غیز هجبس اس هبضیي آالت پبسخگَ ثبضذ ایي ػَاهل کوک هی

 یور بهزهو  ینگهدار ،زیتعو یبزناهه ها 6-5-

 شاتیغبحجبى تجْ بریدر اخت شیرا ً یطتزیث یدادُ ّب یّوچٌبى در حبل تکبهل ّستٌذ ، ٍ حت (Telematics) تلوبتیک یّب یآٍر في

 را شیّوِ چ ،خطب یکذّباس هػزف سَخت گزفتِ تب   ،اًذ ضذُ ذُگٌجبً ذیجذ یّب يیهبض یطزاح درکِ   ّبییدٌّذ. سٌسَرّب  یقزار ه

  زاًِیطگیپ زاتیتؼو اًجبم، یٍ ًگْذار زیتؼو تیزیدر ثزًبهِ هذ تلوبتیک یادغبم دادُ ّب ثب .هیکٌٌذقبثل کٌتزل  یثِ راحت

(Preventitive maintenance) ِثب ردیبثی دقیق ًحَُ ٍ سبػبت کبر هَتَر، اطویٌبى اس . گیزد ای ثْتز ٍ آسبًتز غَرت هی ثب ثزًبه

ّطذار  یثزا اىتَ یه يیّوچٌ تلوبتیک یّب ستنی. اس سسٍد اس ردُ خبرد ًطًَذ ٍ اس کبر ًیفتٌذ، حبغل هیطَد  کِ تجْیشات خیلیایٌ

ای ثبضذ کِ ًیبس ثِ تؼویز یب  خزاثی قطؼِاس  یتَاًذ ًطبًِ ا یه کٌٌذ ، یػولکزد کبر ًواٍد در آالت  يیهبضکِ  یاستفبدُ کزد ، ٌّگبه

ًْبیت در   ٍ زیتؼو یّب ٌِیآالت ٍ کبّص ّش يیطَل ػوز هبض صیتَاًذ ثِ افشا ی، ه ِیهطکالت در هزاحل اٍل ییبسب. ضٌجبیگشیٌی دارد

 کوک کٌذ. پزٍصُ ّبی کبّص ّشیٌِ
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در چِ هحلی ثَدُ ٍ چگًَِ   ، درک ایي هَضَع کِ هبضیي آالت سبختوبًی در ّز هقطغ سهبًی (Productivity)ثزای ثْجَد ثْزُ ٍری

تَاى ػولکزد اپزاتَر را تحت  ی ػبدی کبر ًویکٌٌذ، هیبهتزّاربثبضذ. ٌّگبهی کِ هبضیي آالت تحت پ فبدُ قزار هیگیزًذ، السم هیهَرد است

ّبی  کٌتزل قزار داد. اًجبم کبر ثیص اس حذ هجبس ثزای تجْیشات ٍ یب استفبدُ ثسیبر کن اس آى، ّز دٍ اس هطکالتی ّستٌذ کِ ثب درک دادُ

کٌذ تب  آًْب را ثِ ًحَ ثْتزی هذیزیت کزد. داًستي هَقؼیت ٍ هذت سهبى کبرکزد ّز یک اس هبضیٌْب، ایي اهکبى را فزاّن هی تلوبتیک هیتَاى

 [9] .کٌذ تجْیشات در جبیی هستقز ضًَذ کِ ثیطتزیي ًیبس ثزای آًْب ٍجَد دارد، ٍ ایي اهز در ثْجَد ثْزُ ٍری ٍ هذیزیت ثْتز کوک هی

 

 پول  انیاستهالک و ارسش سه 7-

 ًبهٌذ یکبّص ارسش را استْالک ه يیدٌّذ. ا یارسش خَد را اس دست ه ،سي صیثب افشا یآالت سبختوبً يیهبض ٍ شاتیتجْ

(Depriciation) یاستفبدُ ضذُ ه شاتیتجْ یدّذ ، کِ هٌجز ثِ کبّص ارسش ثبسار یهٌسَخ ضذى رخ ه بیاس استفبدُ  ی. فزسَدگ 

 Salvage)است ثبسیبفتی، ارسش  یثبسًطستگ بیٍ ارسش آى در سهبى دفغ  تاس ذیخز وتی، ق ذیدر سهبى خز شاتیضَد. ارسش تجْ

value) . در ًظز گزفتِ ضَد.  وبًکبراىیتَسط پ ذیثب شاتیتجْ ذیخز یثزا یزیگ نیپَل ، هحبسجِ ثْزُ ٌّگبم تػو یارسش سهبً لیثِ دل

هتفبٍت است.  یارسش اقتػبد کی یپزداخت دارا بی بفتیسهبى در درپَل  د.دار بسیً  (Cash flow)پَل بىیجز لیٍ تحل ِیاهز ثِ تجش يیا

ضزر آًْب  شاتیاس تجْ کی چیحبغل ضَد کِ ّ ٌبىیکٌٌذ تب اطو یه لیٍ تحل ِیخَد را تجش شاتیثطَر هذاٍم ًبٍگبى تجْ وبًکبراىیپ

    [2] .اقتػبدی در ثز ًذاضتِ ثبضذ

 

 گیزی نتیجه 8-

ّب را ثِ خَد اختػبظ هیذٌّذ، در ًتیجِ، ّز گًَِ ثِ رٍس  اس ّشیٌِ  ّبی ػوزاًی، هبضیي آالت سْن قبثل تَجْی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ در پزٍصُ

پَل،   ّبی جذیذ قبثل اػوبل در ایي سهیٌِ، احز سیبدی در ثْجَد ثْزُ ٍری ٍ هذیزیت خَاّذ داضت. ارسش سهبًی رسبًی ثب استفبدُ اس فٌبٍری

ّبی جذیذ  ّستٌذ کِ استفبدُ ّز چِ ثْیٌِ اس تجْیشات را تَجیِ هیکٌٌذ. فٌبٍری  اس ًکبتی  یي آالت، ّوگیاستْالک ٍ قیوت ثبسیبفتی هبض

ٍ   ّبی هذیزیت، تبحیز ثسشایی در ثْجَد، پطتیجبًی ّبی کبهپیَتزی ٍ ّوچٌي ارتجبط ثب ًزم افشار ّب ٍ هذل اس جولِ ردیبة ّب، ثب کوک دادُ

 ٌِیدر ٍقت ٍ ّش ییتَاًذ ثبػج غزفِ جَ یه ردیبة حبل قذرتوٌذ ، يیکَچک اهب در ػ یفي آٍر .ارًذسبسهبًذّی ًگْذاری هبضیي آالت د

هؤحز استفبدُ  یا َُیآالت ثِ ض يیکٌذ تب اس هبض یپزٍصُ کوک ه زاىیپزٍصُ ّب ضَد. در ضوي ، ثِ هذ لیضزکت ّب ٍ ثْجَد ػولکزد در تکو

 کٌٌذ.
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