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ًوَدار ّای یه هتغیرُ: درس اٍل 

: ًوَدار هیلِ ای 

آى هسغیش ّا ، زطىیل هی دٌّذ ٍ سٍی ًماط هحَس  (زؼذاد زىشاس  )ًوَداسی وِ هحَس افمی آى سا دادُ ّا ٍ هحَس ػوَدی آى سا فشاٍاًی 

 . افمی هیلِ ّای تِ اسزفاع فشاٍاًی ّش دادُ سسن هی ضَد 

 .تِ عَس هثال ًوَداس هیلِ ای ٍصى آسش ، زمی ٍ ػلی تِ غَسذ صیش اسر 

 :ًوَدار چٌذ ضلعی 

آى هسغیش ّا ، زطىیل هی دٌّذ ٍ هخسػاذ ًماط  (زؼذاد زىشاس  )ًوَداسی وِ هحَس افمی آى سا دادُ ّا ٍ هحَس ػوَدی آى سا فشاٍاًی 

 .  تذسر آهذُ اص دادُ ٍ فشاًٍی آى ، سا تِ ّن ٍغل هی وٌذ 

.  داًص آهَص ًیوِ اٍلی ٍ هاُ ّای زَلذ آًْاسر 11تِ عَس هثال ًوَداس صیش هشتَط تِ 

 : ًوَدار ًمطِ ای 

 . ًوَداسی وِ سٍی ّش دادُ تِ زؼذاد فشاٍاًی آى دادُ ًمغِ لشاس دادُ هی ضَد 

 .سا ضوا سسن وٌیذ  (ب)ًوَداس ًمغِ ای تاصیىي .  اسر  (الف)تِ عَس هثال ًوَداس صیش هشتَط تِ اهسیاصاذ وسة ضذُ زَسظ تاصیىي 
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: ًوَدار جعثِ ای 

وِ اتسذا ٍ اًسْای هسسغیل ؛ چاسن ّای اٍل ٍ سَم ٍ اتسذا ٍ. ًوَداسی وِ یه هسسغیل افمی تا دٍ تاصٍی هسسمین دس دٍ عشف آى اسر 

 .اًسْای تاصٍ ّا ووسشیي ٍ تیطسشیي دادُ سا ًوایص هی دّذ ٍ دسٍى هسسغیل ًیض هیاًِ هطخع هی ضَد 

سا  (داهٌِ هیاى چاسوی  )ٍ ضاخع خشاوٌذوی  (هیاًِ  )ایي ًوَداس تِ دلیل ایٌىِ تِ سشػر اهىاى تشسسی ّن صهاى ضاخع هشوضی : ًىتِ

 .اهىاى خزیش هی وٌذ ، هی زَاًذ ٍسیلِ خَتی تشای همایسِ دادُ ّا تاضذ 

: تِ عَس هثال دس هسألِ لثلی ًوَداس خؼثِ ای تاصیىي الف تِ غَسذ صیش اسر 

اگش هدثَس تاضیذ اص ایي دٍ تاصیىي یىی سا اًسخاب وٌیذ وذام سا اًسخاب هی وٌیذ ؟ : هثال 

 :اتسذا ًوَداس خؼثِ ای ّش دٍ سا دس یه دسگاُ سسن هی وٌین : حل 

 3 3 6 7 7 10 10 10 11 13 30 تازیىي الف

 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 تازیىي ب
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هی  (ب  )گاّی ایي تاصیىي ، اهسیاصازی تسیاس تیطسش اص تاصیىي . داهٌِ اهسیاصاذ تضسگی داسد  (الف  ) اسر ٍ تاصیىي 10هیاًِ ّش دٍ تاصیىي 

داهٌِ ًسثساً وَچىی داسد ٍلی ثثاذ تیطسشی داسد ٍ تا زَخِ تِ هیاًِ ٍ داهٌِ هیاى چاسوی  (ب )تاصیىي . آٍسد ٍ گاّی ّن تسیاس ووسش 

 .سا اًسخاب هی وٌین  (ب  )خس تاصیىي  . تیطسش اسر  (الف  )هؼوَالً اهسیاصازص اص تاصیىي 

. تشای هدوَػِ دادُ ّای صیش ًوَداس خؼثِ ای تىطیذ : هثال 

                        

:  وار عولی 

 :سي تاصی وٌاى زین هلی فَزثال یه وطَس تِ ضشح صیش اسر 

. ًوَداس ًمغِ ای سسن وٌیذ ٍ همذاس هیاًِ ٍ هیاًگیي سا سٍی هحَس افمی هطخع وٌیذ  (الف 

. ًوَداس خؼثِ ای دادُ ّا سا تىطیذ  (ب

زؼذاد تاصیىٌاًی وِ سي آًْا تیطسش اص هیاًگیي اسر ، تیطسش اسر یا آًْایی وِ ووسش اص هیاًگیي اسر ؟  (ج

زؼذاد تاصیىٌاًی وِ سي آًْا  تیطسش اص هیاًِ اسر ، تیطسش اسر یا آًْایی وِ ووسش اص هیاًِ اسر ؟   (د 

 چِ ًسیدِ ای هی گیشیذ ؟. هیاًِ ٍ هیاًگیي سا همایسِ وٌیذ  (ُ 

/ / / / / / / / / / / /1 25 1 5 2 5 2 75 3 1 3 2 4 1 4 25 4 75 4 8 4 95 5 1
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ًوَدار ّای چٌذ هتغیرُ

: ًوَدار حثاتی 

.  سسن هی ضَد « خزس هسغیش سَم » دس ایي ًوَداس دٍ هسغیش دس هحَس افمی ٍ ػوَدی ًَضسِ ٍ دایشُ ّایی تِ ایي هخسػاذ ّا ٍ تا ضؼاع 

تِ عَس هثال ًوَداس حثاتی دادُ ّای صیش تا سِ هسغیش خوؼیر ٍ هساحر ٍدسغذ آب  ّش وطَس سسن ضذُ اسر وِ ضؼاع دایشُ ّا تشاتش تا 

.خزس هسغیش دسغذ آب اسر 

 (دسغذ  )آب ّا  هساحر خوؼیر ًام وطَس

 70/0 1،648،195 79،200،000 ایشاى 1

 10/7 9،857،306 322،369،319 آهشیىا 2

 34/1 242،495 64،716،000 اًگلسساى 3

 65/0 8،515،767 205،338،000 تشصیل 4

 30/1 814،578 79،463،663 زشویِ 5

 80/2 9،596،961 1،376،049،000 چیي 6

 13 17،098،242 144،192،450 سٍسیِ 7

 70/0 2،149،690 30،770،375 ػواى 8

 92/8 9،984،670 36،048،521 واًادا 9

 60/9 3،287،263 1،276،267،000 ٌّذ 10
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: وار عولی 

لذ ٍ ٍصى ٍ ًوشُ دسس ّای سیاضی ٍ ادتیاذ داًص آهَصاى والس سا دس یه خذٍل تٌَیسیذ ٍ تشا ی ّش وذام اص دسسِ ّای سِ زایی صیش ، 

: ًوَداس حثاتی سسن وٌیذ 

لذ ، ٍصى ، ًوشُ سیاضی  (الف 

لذ ، ٍصى ، ًوشُ ادتیاذ  (ب

: ًوَدار راداری 

ٍ . ًوَداسی وِ دس آى هسغیش ّا تش سٍی هحَس ّای حَل یه ًمغِ سسن ضذُ ًوایص دادُ هی ضًَذ وِ هحَس ّا تا ّن صاٍیِ هساٍی داسًذ 

 . ًسثر دادُ ّا تِ تیطسشیي همذاس آى هسغیش ًوایص دادُ هی ضًَذ ٍ دس ًْایر ًماط حاغل تِ ّن ٍغل هی ضًَذ 

, تشای سِ تاصیىي 2013تِ عَس هثال ًوَداس ّای صیش هشتَط تِ ًاهضد ّای دسیافر زَج عال دس سال  ,C B A  اسر وِ ًْایساً زَج عال 

 .  زؼلك گشفر  Aتِ تاصیىي 

تیطیٌِ  A  B  C هسغیش

 38 5/23 1/29 1/30 زؼذاد تاصی

 6/1 43/0 44/1 93/0 گل صدُ

 8 77/2 6/5 78/7 ضشتِ تِ سور دسٍاصُ

 75 7/47 1/49 6/44دلر ضشتِ

 40 3/15 28 5/14 ضشتِ ّای گل ضذُ

 1 6/0 41/0 33/0 خاس گل

 7 2/5 19/4 89/1 دسیثل

 5 66/3 58/1 05/2 خاس عالیی

 95 8/87 85 8/76 خاس ّای هَفك

 6 15/1 65/0 46/0 زىل

 6 89/0 34/0 3/0 زَج ستایی
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تا سسن دادُ ّای هشتَط تِ سِ تاصیىي دس یه ًوَداس هی زَاى 

. تْسش آًْا سا همایسِ وشد 

وذام تاصیىي ضایسسگی تیطسشی داسد ؟ 

: وار عولی 

. دادُ ّای صیش هشتَط تِ ضاخع ّای سالهر اسر ، ًوَداس ساداسی آى سا سسن وٌیذ 

تیطیٌِ زشویِ خاوسساى ایشاى هسغیش

x1 38 5/23 1/29 1/30 ػوش هَسد اًسغاس دس تذٍ زَلذ 

x2  6/1 43/0 44/1 93/0  ّضاس ًفش10ًسثر هسخػػاى سالهر تِ اصای ّش 

x3 8 77/2 6/5 78/7 ًسثر ٍالدذ ّا تِ ٍسیلِ هسخػػاى سالهر 

x4 75 7/47 1/49 6/44 ًسثر خوؼیر داسای دسسشسی تِ ضثىِ فاضالب 

x5 40 3/15 28 5/14 ضاخع آهاسی اخشای همشساذ تیي الوللی سالهر 




