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توانر تأثیوات کامالم متفاوتی بو ابعاد مختنای زنارگی    رونر مشخص می  اواکه ی 
کشای نباشار.    ما داشته باشر و شایر بسیاری از این تأثیوات در نگاه نخسات لابال  

باووز   هارف کشای ماهیات  عنال      رونر با  بورسی ی »کورنیش تحنیل رونر را 
وتحنیل رونر وجهای از   است. ت.زیه دانسته« سوعت گستوش و پیامرهای بالقوه آن

های موباوط   ر تا کوکت آیدره را بواساس دادهکد تحنیل تکدیکال است که تالش می
اسات کاه    گوفتاه  وتحنیل رونر بوپایه این ایره شاکل  ر. ت.زیهکد بیدی به گذشته پیش

آنچاه در آیداره اتفااق     گاذاران عالمتای از   سات افتاده  به سیا هواه درگذشته اتفاق
مارت    سه نوع رونر اصنی وجاود دارد: کوتااه   یدهر. به شکل کن دواهر افتاد  می

ای  مرت و بندرمرت. معدی مصطنح رونر شامل تغییواتی مدام  مستمو یاا دوره  میان
زمانی است. ممکن است تغییوات مذکور باه شاکنی     ها در طول ی  بازه در پریره

هاا   ی(  یا رونر تغییو ارزشمثالم  به رونر تغییوات جمعیت )کمّ باشر.  ی فی یا کمّکی
طورجاامع آیداره را    بایسات باه   که رونار مای   توان اشاره کود درصورتی )کیفی( می

شاود بتاوان در    مای  ایدکه اثوپذیو باشر. ایان ویهگای باعاث    ر نهکددستخوش تغییو 
 (9:1380اکمری  )عنیکود.نگاری از آن استفاده  های آیدره فعالیت

گذاری و نمایان  وتحنیل رونرها مخصوصام بوای سد.ش کارایی سیاست ت.زیه
انگااری نهفتاه    این روش  سااده   ولوع  مفیرنر. ضعی عمره کودن مشکالتِ درکال

یا  داده     بیدی آیدره با تعقین رونر گذشاته  والع  پیش یعدی در جهان؛ در آن است
هایی با تغییوات  است. این روش بیشتو بوای کدتول داده ن نررت ممک هسادگی و ب به

تو اسات کاه ایان روش     مالیم  مثل اطالعات و آمار جمعیتی مداسن است. مداسن
موضوعاتی که نسبت به متغیوهای بیوونی  تغییوات ناگهاانی یاا     بوای بورسی آیدره

قارماتی و از  عداوان یا  بورسای م    دهدر )مثالم لیمت ارز( صوفام باه  سویع نشان می
 شود. عدوان روش پایه استفاده پهوهی به های آیدره دیگو روش

  


