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  خالصه مقاله

. رود اي روبروست، از مشاغل مشکل مدیریتی به شمار می امروزه مدیریت ماشین آالت راهسازي از آنجایی که با مؤلفه هاي پیچیده

هدف از این . مدیریت منابع، حسابداري، مهندسی، تدوین خط مشی و پیش بینی وضعیت حال وآینده: مؤلفه ها ومتغیرهایی مانند

تحقیق، شناسایی وتشریح ابزاري است که بوسیله آن یک مدیر ماشین آالت راهسازي و معدنی بتواند در یک حاشیه امنیت مناسب 

امید .  اسقاط نمودن و غیره نماید– جایگزین نمودن -  تعمیرات- بازسازي ماشین-خرید ماشین: اقدام به تصمیم گیري در خصوص

 که این تحقیق فراروي مدیران ماشین آالت قرار می دهد، بتوانند با مشاهده نقاط بحرانی تعمیر و نگهداري است بوسیله چشم اندازي

غالباً مالک ماشین با تصمیمات اقتصادي پرهزینه و دشواري . ماشین آالت راهسازي و معدنی، مناسبترین تصمیم را اتخاذ نمایند

هدف . یت و نگهداري، هزینه هاي تعمیرات، پیش بینی زمان جایگزینی ماشین، و غیرههزینه هاي مالک: هزینه هایی از قبیل. روبروست

این تحقیق، شناسایی و تبیین یک مدل رگریسیون می باشد تا به وسیله آن بتوان هزینه هاي تعمیرات ماشین را برحسب ساعات 

 شرکت متفاوت می باشند، 4سازي که مربوط به  ماشین راه270اطالعات بدست آمده در این تحقیق از . کارکرد، پیش بینی نمود

 مدل خطی و غیر خطی متناسب با این داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت یک 19استخراج شده است و در این خصوص 

رنامه کامپیوتري در در پایان تحقیق و با استفاده از اطالعات مذکور دو ب. مدل فوق، به عنوان بهترین مدل، انتخاب گردید19معادله از 

  .طراحی گردیده که با استفاده از آنها می توان زمان بازسازي و عمر بهینه اقتصادي ماشین را پیش بینی نمودنرم افزار صفحه گسترده  

ABSTRACT 

 The management of heavy construction equipment is a difficult task. Equipment managers are 

often called upon to make complex economic decisions involving the machines in their charge. 

These decisions include those concerning acquisitions, maintenance, repairs, rebuilds, replacements, 

and retirements. . The equipment manager must also be able to forecast internal rental rates for their 

machinery. Repair and maintenance expenditures can have significant impacts on these economic 

decisions and forecasts. The purpose of this research was to identify a regression model that can 

adequately represent repair costs in terms of machine age in cumulative hours of use. The study was 

conducted using field data on 270 heavy construction machines from four different companies. 

 شاخص مجموع هزینه ها -  (CCM) هزینه ها مدل مجموعMine  Equipment)(  ماشین آالت معدنی -( Construction Equipment)  آالت راهسازي ماشین :کلیدي

(CCI)  

  

  

  هزینه ها در ماشین آالت راهسازي و معدنی طبقه بندي
در مقدمه بحث الزم است خوانندگان با مفهوم اساسی موضوع مدیریت ماشـین آالت   

در این  بخـش مقدمـه اي از اصـول اولیـه ایـن بحـث را بیـان        . راهسازي آشنا شوند  
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. ا وارد شدن به مفاهیم تخصصی تر موضوع را ادامه خواهیم دادخواهیم نمود، سپس ب

  .ها آشنا شویم در ابتداي بحث الزم است با موضوع هزینه

هزینه هاي مالکیت، هزینه هایی هستند که با گذشت زمان همچنان وجود خواهنـد      

هزینه هاي مالکیت و نگهداري بهترین مثالی . داشت، مانند هزینه هاي بیمه و مالیات

است که مانند یک تقویم شرح می دهد که در چه مقاطعی از ماشین اسـتفاده نمـی    

در یک بازه زمانی طوالنی تر میتوان به یک مقطـع زمـانی برخـورد نمـود کـه،       . شود

میانگین هزینه نگهداري ماشین درکمترین سطح خود می باشـد و بـرعکس آن مـی      

هاي یک ماشین در یک مقطـع  توان به محدوده اي برخورد نمود که میانگین هزینه    

  . کوتاه به صورت نسبی زیاد می باشد

اي روبرو هستیم که به آن هزینه هاي  در فرایند راه اندازي ماشین آالت ما با هزینه

گویند، و عبارتست از هزینه هایی که بـه صـورت روزانـه و     می) عملیاتی  ( اندازي    راه

 اگر دستگاه درحالت بیکاري باشد، .درخالل استفاده از دستگاه بایستی پرداخت شود

این هزینه صفر می باشد و اگر دستگاه به مدت زیادي روزانه کار نماید، این هزینه به 

صورت تصاعدي باال خواهد رفت لذا این هزینه ها می توانند، بهتـرین تعریـف بـراي           

نـه  برخی از این هزینه ها کم ولی دائمی هـستند، ماننـد هزی         . واحد انجام کار باشند   

ها که مبلغ بیشتري  سوخت و هزینه نگهداري ولی از طرفی برخی دیگر از این هزینه   

هزینـه خریـد تایرهـا، هزینـه     : را شامل می شوند، هزینه هاي دوره اي هستند مانند    

میانگین هزینه هاي بهره برداري در زمانی کمینـه مـی   . اي و بازسازي تعمیرات دوره 

هر چه عمر دستگاه بیـشتر شـود، ایـن هزینـه هـا      به تدریج .باشدکه دستگاه نو باشد  

هاي بهـره    افزایش هزینه هاي نگهداري، همزمان با افزایش هزینه       . بیشتر خواهد شد  

بـه صـورت   ایـن مفهـوم   . سـازد  برداري، ما را با مفهوم عمر اقتصادي بیشتر آشنا می       

ن، تئوریک بیانگر عمر بهینه ماشین می باشد و عبارتـست از مـدت زمـانی کـه در آ              

. ترکیب میانگین هزینه هاي نگهداري و راه اندازي در کمترین حد قرار داشته باشند   

براي تجزیه تحلیل دقیق عمر اقتصادي،بایستی به درك صحیحی از رفتار متغیرهاي 

  . هزینه هاي مرتبط با نگهداري و راه اندازي نائل شویم

  اهداف تحقیق 

  : زیر نائل شویمدر این تحقیق سعی ما برآن است تا به اهداف

اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداري ماشـین آالت راهـسازي را جمـع            .1

  . مند نمائیم آوري و قاعده

  :با استفاده از یک متدولوژي تحلیلی موارد زیر را مشخص نمائیم .2

  استفاده از اطالعات جمع آوري شده  

     نمایش رگریسیون هاي مهم درتوابع هزینه هاي تعمیرات

 و عمر ماشین

 یین مقادیر معنی دار این رگریسیون تع  

تعیین یک متدولوژي جهت ترکیب معادالت رگریسیون جهت تـشریح           .3

 دراین صورت می توان به صورت جبري شاخص   (CCM)فرضیه سوم   

 :  را بدست آورد (CCI)مجموع هزینه 

  

  
 بـراي فراینـد تـصمیم سـازي     CCMتفسیر اینکه چگونه می تـوان از     .4

 . هره گرفتماشین آالت اقتصادي ب

   فرضیات

دراینجا به فرضیاتی اشاره خواهیم نمود که قبل از شروع تحقیق الزم است یادآوري           

  : باشد شرح تفصیلی این فرضیات شامل موارد زیر  می. نمائیم

داده هاي اخذ شده از ماشین آالت عموماً بسته به نوع و گروه ماشینها              .5

  . شوند طبقه بندي می

 با استفاده از روشهاي قابل اطمینـان جمـع   داده هاي جمع آوري شده    .6

 . آوري شده اند

سعی هر شرکت بر این است که خـدمات یکـسانی بـراي ماشـین آالت          .7

 .خود ارائه نماید

مجموع ساعات کارکرد ماشین آالت به عنوان متغیر رگریسیون بکار می  .8

  .رود

مجموع هزینه هاي تعمیر و نگهداري به عنوان یـک متغیـر وابـسته از                 .9

ز منحنی توزیع نرمال معادله رگریسیون در محدوده باالي سـاعات        مرک

 . کارکرد استخراج می شود

واریانس این متغیر وابسته، فرض می شود که در بازه زمانی طول عمـر         .10

 . ماشین و در مواردي که داده هاي کافی ارائه نشده باشد، ثابت است

 باشـد کـه   مجموع هزینه هاي تعمیرات براي هر ماشین وقتی صفر می     .11

 . ساعات کارکرد ماشین صفر باشد

به طور کلی می : داده هاي جمع آوري شده ماشین آالت درحالت کلی        .12

توان گفت که هیچ ابزارآماري را نمی توان یافـت کـه بـه وسـیله آن و               

بدون هیچگونه نقص بتوان، نتایج دقیقی از یک مسأله علمی را مشاهده 

ایج این تحقیق می تواند تا مقـدار  توان گفت نت  از این رو فقط می    . نمود

 .زیادي به واقعیت نزدیک باشد، نه دقیقاً

  اقتصاد ماشین آالت

آنچه که در مباحث قبلی اشاره گردید، در واقع سـه مرحلـه کلـی از چرخـه حیـات            

  . خرید، استفاده و فروش: باشد آالت راهسازي می ماشین

نگامی مبادرت بـه ایـن تـصمیم    در فرایند خرید، به عنوان اولین مرحله، یک مدیر ه    

تصمیم . گیرد که امکان هزینه نمودن سرمایه زیادي را در این بخش داشته باشد         می

به راه اندازي و استفاده از ماشین بالفاصله بعد از خرید ماشین و به هدف راه اندازي        

هر چه ارزانتر ماشین، کاهش هزینه هاي تعمیـر و نگهـداري و افـزایش بهـره وري،                 

به عنوان آخرین مرحله، فرایند فروش موقعی صورت می پذیرد کـه    . گیرد  میصورت  

اي برسیم که، از آن نقطه به بعد، نگهداري ماشـین،   در چرخه حیات ماشین به نقطه     

  . توجیه اقتصادي نداشته باشد

به صورت مجزا شاید درك هـر یـک از تـصمیمات فـوق آنقـدر مـشکل نباشـد، امـا                

شاید براي خرید . کند  کار را قدري مشکل میرتبط با هر یکپیچیدگی ها و متغیرهاي م

یک ماشین جدید، هزینه هاي اپراتوري وکاهش عمر مفید یک دستگاه ناچار بهاي سنگینی      

به عنوان مثال ممکن است بـا افـزایش هزینـه بهـره بـرداري از           . را بخواهیم پرداخت کنیم   

 بگیریم، اما تـصمیمات تعمیراتـی در     دستگاه به این نتیجه برسیم که باید تصمیم به فروش         

ایـن حالـت   وقتی که ماشین یا یکی از اجزاء آن آسیب ببیند در    . شود  سطح بعدي اتخاذ می   

  . ماشین مجدداً بایستی به حالت حاضر به کار درآید

تصمیم به بازسازي و نوسازي مجدد ماشین موقعی اتخاذ می شود که به پایان عمـر           

شویم، در این حالـت مـدیریت مطلـوب ماشـین آالت،      مفید کاري ماشین نزدیک می  

غالباً چنین تصمیماتی چند    . اقتضاء می نماید تا تصمیم به جایگزینی ماشین نمائیم        

هاي سـرمایه گـذاري و سـود         چرا که مستقیماً تحت تأثیر کمیت     .  وجهی می باشند  

  :تدر این بخش به دو دسته از این تصمیمات خواهیم پرداخ. آوري قرار دارند

چگونه : دسته اول عبارتست از آن دسته تصمیماتی که ماهیت عملیاتی دارند، مانند        

آنهایی هستند : آالت را افزایش داد ؟ و دسته دوم تصمیمات می توان کارآیی ماشین

که ماهیت مکانیکی دارند، مثالً چگونه می توان از کارآیی ماشین اطمینـان حاصـل             
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 است که بر روي مباحـث اقتـصادي ماشـین آالت    نمود ؟ دراین مقاله سعی ما بر آن     

  . تمرکز بیشتري نمائیم

ماشین  تعمیرات ارزیابی و تبیین تئوري هاي مربوط به برآورد هزینه

  آالت راهسازي و معدنی

تـوان بـه راحتـی بـه صـورت یـک        این تئوري را می: تئوري کاهش هزینه ) 1

یـن کتـاب بیـان گردیـد،      همانطوریکـه در فـصل اول ا      . نمودار گرافیکی نمـایش داد    

بنـدي   توان بـه دو دسـته کلـی تقـسیم     آالت را عموماً می هاي مرتبط با ماشین  هزینه

). هاي ثانویه هزینه(اندازي  هاي راه و هزینه) هاي اولیه هزینه(هاي مالکیت  هزینه: نمود

شود به ازاي گذشـت زمـان،    میانگین هزینه مالکیت که براي هر ماشین پرداخت می     

اي کـه بـراي مالکیـت یـک ماشـین       به عبارت دیگر بیشترین هزینـه   . یابد  کاهش می 

بـا گذشـت زمـان،    . شـود  شود، در هنگام خرید به مالک آن تحمیل مـی         پرداخت می 

قیمت خرید ماشین در یک گستره زمانی سرشـکن خواهـد شـد، بنـابراین میـانگین          

 .هاي مالکیت سیري نزولی خواهد داشت هزینه

 به. اندازي، با گذشت زمان داراي یک سیر صعودي خواهد بود هاي راه  میانگین هزینه 
ا      عبارت دیگر یک ماشین نو، به ندرت ممکن است نیاز به تعمیرات داشـته باشـد، امـ

  . یک ماشین در حین انجام کار ممکن است، نیاز به تعمیرات مکرر داشته باشد

  

حـل، چگـونگی    گري که در خـصوص راه    تئوري دی  :تئوري بیشینه کردن سود   ) 2

باشـد کـه توسـط     آالت ارائه گردیده، تئوري بیشینه کردن سود می جایگزینی ماشین 

در شـکل زیـر ایـن تئـوري بـه      .  ارائه گردید  (Hotelling-1925)هارولدها تلینگ   

  .صورت یک نمودار گرافیکی بیان گردیده است

  
 هزینه کل، منحنی درآمدها و در این شکل سه منحنی ترسیم گردیده است، منحنی  

هاي یک شرکت     میانگین درآمدها براساس درآمدهاي حاصله از دارایی      . منحنی سود 

هـا،   آید و میانگین سود از اختالف بین میانگین درآمدها و میانگین هزینه           بدست می 

منحنی سود در : ترین نقطه عمر اقتصادي ماشین وقتی است که بهینه. آید بدست می

  .ین حالت خود قرار داردتر بیشینه

هاي پیشین ماهیتـاً     این تئوري که با تئوري     :تئوري محدوده تعمیرات   ) 3

 و (Hastings 1967) توسط آقاي هاستینگ مطرح شد 1967تفاوت دارد در سال 

” : کنـد کـه   این تئوري مشخص مـی    . به تئوري محدودة تعمیرات معروف است است      

شود، در یک بازه زمانی چقدر است    ین می محدودة مالی که صرف تعمیرات یک ماش      

و چه ارتباطی بین این هزینـه و نـوع ماشـین، عمـر ماشـین و موقعیـت جغرافیـایی            

  .”کارکرد ماشین وجود دارد

  

 در کتاب خود بـا  1976 هربرت نیکولز در سال  : )Nichols( تئوري نیکولز )4

 ارائـه نمـود    به صورت تحلیلی، مدلی را(Moving The Earth)نام حرکت زمین 

  .نمود بینی می که هزینه تعمیرات را پیش

وي در این کتاب بیان نمود که هزینه تعمیرات در سـاعت را بـا           

نـوع ماشـین، مجمـوع سـاعات کـارکرد،          : استفاده از فاکتورهاي  

سالهاي مفید کاري، حرارت و شرایط کارکرد، کیفیت نگهداري،         

. ان بدسـت آورد   تو  نوع استفاده، سبک اپراتوري و سرعت کار می       

این فاکتورها را ابتدا در یکدیگر ضرب و سـپس در یـک هـزارم               

کنیم تا هزینه یک ساعت بدسـت       قیمت خرید ماشین ضرب می    

ضریب هزینه تعمیرات نیکولز به عنوان یک تـابع خطـی بـا      . آید

  .یابد گذشت ساعات کارکرد، افزایش می

  
  )ساعات کارکرد/ منحنی ضریب تعمیرات(

هـاي متفـاوت و    هاي فوق شاید به تنهایی نتوانند پاسـخگویی جنبـه        یههریک از نظر  

هاي متفاوت موضوع باشند،  ترکیب نمودن آنها در یک مجموعه ، به پاسخگویی جنبه

ایـن تئـوري در   . پـردازد  ها، به پاسخگویی به سؤال فوق مـی  اما تئوري مجموع هزینه 

 ارائـه  (Mike.Vorster-1980) توسط آقاي پروفـسور مایـک ورسـتر          1980سال  

  .گردید

  

ها، بـا دارا بـودن       این مدل برخالف سایر مدل    : ها  معرفی مدل مجموع هزینه   

کند، که در خصوص نحوة تغییـرات       ویژگی نمایش گرافیکی، این امکان را فراهم می       

. هاي بحرانی، به درك بهتري نائل شـویم  ها و هزینه   ها، میانگین هزینه    مجموع هزینه 

ها و یا بیشینه کردن سـود   توان مفاهیم کمینه کردن هزینه ن میاز این مدل همچنی  
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هـا همچنـین بـه روشـنی، سـه مرحلـه عمـر           مدل مجموع هزینـه   . را استخراج نمود  

  .دهد یماندازي و فروش را نیز نمایش  خرید، راه: اقتصادي ماشین شامل

  
  }(Vorster- 1980)ها  کردن هزینه ها و کمینه مدل مجموع هزینه{

هـا بدسـت    ترین نقاط در دو تابع فوق به وسیله مماس هندسی منحنی هزینـه       بهینه

، با استفاده از یک مماس افقی بر روي منحنـی    در روش کمینه کردن هزینه    . آید  می

 (*L) و عمر بهینـه اقتـصادي دسـتگاه    (*T)ها، مقدار بهینه هزینه     میانگین هزینه 

ن خط مماس، از مرکز مختصات ها، جهت تعیی در مدل مجموع هزینه   . آید  بدست می 

  . کنیم خطی مماس بر منحنی ترسیم می

.  بایستی شیب خط مماس را در نقطـه تمـاس بدسـت آوریـم    *Tبراي تعیین مقدار   

 در مدل کمینـه  (t) در یک زمان معین (Tt)اندازي  راه براي محاسبه میانگین هزینه  

 عمودي خطـی افقـی    و به صورتtاز نقطه : کنیم کردن هزینه به روش زیر عمل می   

کنیم تا محور هزینه را در یک نقطه قطع نماید، شـیب خـط فـوق بیـانگر       می ترسیم

  .باشد  می(Tt)مقدار 

در خصوص محورهاي مختصات نمودار فوق الزم به ذکر است که مقادیر اعداد محور    

ر تواند با استفاده از ساعات کارکرد دستگاه و مقادیر اعداد محو می) عمردستگاه(افقی 

  .باشند اندازي می هاي مالکیت و راه عمودي بیانگر مجموع هزینه

  

  متدولوژي تحقیق                  

  

هدف از این بخش، انتخاب یک مدل آماري براي        :تجزیه و تحلیل اطالعات   

تجزیه، تحلیل اطالعات مربوط به شاخص مجموع هزینه ها و مجموع ساعات کارکرد  

مطابق الگوي فوق با استفاده از چهار مجموعه اعدادي که . در  ماشین آالت می باشد

 ناوگان ماشین آالت بدست می آوریم، می تـوان بـه یـک معادلـه رگریـسیون               17از  

اکنون در این بخش با انتخاب یک مدل آماري و بـا اسـتفاده از   . مناسب، دست یابیم 

حوزه هـاي  ارقامی که از فصل قبلی استخراج نمودیم، به بحث و بررسی در خصوص    

  :اصلی زیر خواهیم پرداخت

 تجزیه، تحلیل مقدماتی اطالعات  -

 تجزیه، تحلیل اولیه اطالعات  -

 انتخاب مدل آماري -

 انتخاب مجموعه ارقام -

  بررسی نتایج و عملکرد مدل آماري -

  

  
  رگریسیون هاي مقدماتی

  

و کلیه مجموعه اعداد نهایی و مدل هاي انتخـابی را مـورد بررسـی    ،در ادامه تحقیق   

در این راستا همه مدل هاي انتخـابی را طـی فرآینـد        . تجزیه، تحلیل قرار می دهیم    

ل مدر ابتداي فصل تعداد احتماالت موجود شـا . هاي آماري مختلف، پاالیش نمودیم    

 رگریسیون تقلیل یافت و در نهایت یک مدل به عنوان بهترین گزینه، انتخاب       1272

  .گردید

مـدل  . بررسی، یک مجموعه اعداد انتخـاب گردیـد  از بین چهار مجموعه اعداد تحت    

  : نهایی منتخب یا

CCI=1+β1X+β2X
2 +   

را بایستی با استفاده از جفت ارقام مربوط به هر ماشین در محدوده بازده هاي زمانی 

  . ساعت کارکرد، مورد بررسی قرار داد500
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  =CCIشاخص مجموع هزینه ها  : که در آن

 =X ردمجموع ساعات کارک/ 1000  

  1و=2ضرایب معین حاصله از رگریسیون   

 و 1x همانطوریکه در معادله فوق مـشاهده مـی شـود ایـن معادلـه از دو مؤلفـه              

2x
. جزء ثابت هزینه هاي تعمیرات می باشد 1x تشکیل شده است که در آن 2

این مؤلفه بیانگر این است که یک شرکت چگونه هزینه هاي ضروري مربوط به یـک            

مقادیر کم این مؤلفه حاکی از . ن ماشین آالت خود را کنترل و مدیریت می کند ناوگا

تعمیـر و نگهـداري    این مطلب است که، یک شرکت پول زیادي را بـه هزینـه هـاي            

در مقابل، مقدار زیاد این مؤلفه گویاي . فعالیت هاي روزمره خود اختصاص نمی دهد   

وگان ماشین آالت خـود اختـصاص   این است که یک شرکت مقدار پول ثابتی را به نا        

  .داده است

2x مؤلفه
نشانگر این است که، یک شرکت چگونه نـرخ رشد هزینه         ،در معادله  2

مقدار زیاد این مؤلفه، داللت بر رشـد سـریع هزینـه هـا     . هایش را کنتـــرل می کند 

این رشد هزینه ها . دارد و مقدار کم آن حاکی از مدیریت مطلوب هزینه ها می باشد      

 هر ناوگان می باشـد  (*L)امل تعیین کننده اي جهت تعیین عمر اقتصادي بهینه    ع

مسأله جالب توجه در این خصوص، این است که رابطه معنی داري را می توان بـین    .

این دو مؤلفه در هر ناوگان مشاهده نمود به این صورت که در هر ناوگـان، مـشاهده               

 شـاهد افـزایش   1x  ي کـاهش مقـدار  نمود به این صورت که در هر ناوگان، به ازا       
2x

  . می باشیم 2

  : نتیجه می گیریم کهدر پایان 

هرچه یک شرکت در طول حیات خود، در بخـش مــربوط بــه تعمیر و              « 

نگهداري ماشین آالت خــود سرمایه گذاري نماید، باعث می شود که در اثر 

 کـاهش  افزایش عمر اقتصادي ماشین آالت، نرخ رشد هزینه هـاي شـرکت   

  ».یابد

  :نتیجه گیري

شناسایی و تبیین یک مدل رگریسیون می باشد تـا بـه وسـیله آن    تحقیق هدف این   

. بتوان هزینه هاي تعمیرات ماشین را برحسب سـاعات کـارکرد، پـیش بینـی نمـود              

 شرکت 4 ماشین راهسازي که مربوط به 270اطالعات بدست آمده در این تحقیق از 

 مـدل خطـی و غیـر    19ج شده است و در ایـن خـصوص     متفاوت می باشند، استخرا   

 19خطی متناسب با این داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت یک معادلـه از     

  .مدل فوق، به عنوان بهترین مدل، انتخاب گردید

 یک برنامه کامپیوتري ارائه گردیده اسـت کـه       تحقیقالزم به ذکر است که در پایان        

 استفاده ازآن برنامه و اطالعات بدست آمـده از ماشـین آالت    مدیران ماشین آالت، با   

خود می توانند، از آن به عنوان ابزاري جهت اخذ تصمیمات اقتصادي بهتر، بهره مند 

 در مـتن   موجود امکان معرفـی ایـن برنامـه        متاسفانه به دلیل محدودیت هاي    .شوند

 ت تکمیلی و دریافـت عالقمندان این بحث جهت دریافت اطالعا   . میسر نگردید    مقاله

  . مکاتبه نمایند مقالهگان با آدرس نویسندد می توانن، این برنامهرایگان
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