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 هدیکچ
 عبانم تیفیکرییغت ،یکاخ و یداب و یبآ شیاسرف ،ینیمزریز نزاخم تفا ،یحطس یاهنایرج عیرس شهاک ثعاب یلاسکشخ هدیدپ
 تیریدم و هدیدپ نیا تارثا شهاک یارب ور نیا زا ،دوشیم نیمز تسشن و ینیمزریز یاهبآ زا یرادربهرهب شیازفا و کاخ و بآ
 ناوارس ناتسرهش کیتپونیس هاگتسیا یگدنراب یاههداد قیقحت نیا رد .دشابیم یرورض نآ یاههرود و یلاسکشخ یبایزرا نآ رطخ
 ،درادناتسا شراب صخاش دننامه ییاههیامن زا هدافتسا اب یلاسکشخ عوقو و تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم 3668 ات 3968 یاهلاس رد
 رد .دش نییعت Z ددع صخاش و هدش حالصا ینیچ MCZI صخاش ،ینیچ CZI صخاش ،اهکهد صخاش ،لامرن دصرد صخاش
 نیب یگتسبمه یلو ،هدش هدهاشم ود هب ود تروص هب CZI و SPI، ZSI صخاش هس نیب ییالاب یطخ یگتسبمه رضاح قیقحت

 یاهینحنم قابطنا و الاب یگتسبمه .تسا نییاپ ههام 12 و ههام 22 ینامز یاهسایقم رد هدش رکذ صخاش هس اب MCZI صخاش
 هنوگ نیا MCZI یلو ،دنراد یهباشم هجیتن صخاش هس نیا هک تسا نآ زا یکاح CZI و SPI، ZSI صخاش هس هب طوبرم
 ،فلتخم یاهصخاش اب یلاسکشخ یبایدنور اب .تفرگ رظن رد ازجم روط هب ار MCZI صخاش دیاب امتح تاعلاطم رد ،اذل .تسین

 تشک یوگلا دننامه نارحب نیا تیریدم فلتخم یاهراکهار اذل ،دشابیم لمتحم رظن هب 1128 ات 9668 یاهلاس رد هدیدپ نیا عوقو
 هئارا اهراکهار ریاس و ناوارس یاهتانق یزاسزاب و یلاسکشخربارب رد مواقم ناهایگتشک و ناوارس بآ عبانم و میلقا اب راگزاس
 .تسا هدش
 
 .ناوارس ،یلاسکشخ تیریدم ،یلاسکشخ یاهصخاش :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 نیا رد یدایز تاقیقحت هک تسا هدش نآ هب رجنم ناهج رسارس رد ددعتم یاهیلاسکشخ عوقو ریخا یاهلاس رد
 حطس رد هکلب ،ناریا دننام کشخهمین و کشخ میلقا اب ییاهروشک رد اهنت هن یلاسکشخ .دریذپ ماجنا هنیمز
 .(Kampragou et al., 2011) تسا هدش هتخانش مهم هلئسم کی ناونع هب اپورا هیداحتا بوطرم یاهروشک
 اب یلاسکشخ توافت نیرتمهم .درادن دوجو نآ دادخر یریگشیپ ناکما هک تسا یعیبط یایالب زا یکی یلاسکشخ
 ،تسا هداد خر نآ رد هک یاهقطنم رب هوالع ،نآ زا دعب و دوشیم عورش یمارآ هب هک تسا نیا یعیبط یایالب رگید
 ،یزرواشک ،بآ عبانم دننام اهشخب همه رد هدیدپ نیا بولطمان تارثا .دهدیم رارق ریثأت تحت مه ار رواجم قطانم
  .(8398 ،ناراکمه و مدقا ینابرق) دزاسیم نایامن ار دوخ جیردت هب عامتجا و تسیز طیحم

 میسقت یزرواشک یلاسکشخ ،یکیژولوردیه یلاسکشخ ،یسانشاوه یلاسکشخ ی هتسد هس هب یلک روطب یلاسکشخ
 و یداب و یبآ شیاسرف ،ینیمزریز نزاخم تفا ،یحطس یاهنایرج عیرس شهاک ثعاب یلاسکشخ هدیدپ .دوش یم

 ور نیا زا دوشیم نیمز تسشن و ینیمزریز یاهبآ زا یرادربهرهب شیازفا و کاخو بآ عبانم تیفیکرییغت ،یکاخ
 .دشابیم یرورض نآ یاههرودو یلاسکشخ یبایزرا نآ رطخ تیریدم و هدیدپ نیا تارثا شهاک یارب

 رتشیب ای لصف کی ًاالومعم هک ددرگیم داجیا ریثأت تحت یهقطنم رد یشراب میژر یعیبط دوبمک رثا رد یلاسکشخ
 و ییایفارغج صاخ تیعقوم تلع هب هک تسا یروانهپ روشک ناریا .(Wilhite & Glantz, 1985) دراد موادت
 یگدنراب موسکی زا رتمک نآ یهنالاس طسوتم یگدنراب نازیم .دراد یتوافتم یاوه و بآ ،کیفارگوپوت یاهیگژیو
 دریگیم رارق ناهج کشخ یاوه و بآ ورملق رد ناریا مظعا تمسق لیلد نیمه هب .تسا نیمز یهرک طسوتم
(Saeedinia et al, 2011). و یلصف یهنازور یاهسایقم رد نآ دیدش تاناسون ،یگدنراب نازیم ندوب مک رب هوالع 
 تهج زاین دروم شراب لقادح تفایرد هب تبسن یفاک نانیمطا مدع بجوم هک تسا یتایصوصخ هلمج زا هنالاس
 رتشیب رد .دوشیم یناسنا فراصم و ینیمزریز بآ یاههرفس و یحطس یاهنایرج یهیذغت ،یزرواشک فراصم
 رارق یرادربهرهب دروم یزرواشک و یمومع فراصم تهج تعرس هب ینیمزریز بآ عبانم دصرد 52 ،ایند قطانم
 هب ینیمزریز یاهبآ شنکاو هدش ثعاب و هدوبن تشادرب یوگباوج ناوخبآ یهیذغت نازیم هک تسا هتفرگ
 .(;Callow et al., 1999; Scheidleder et al, 1999) دشاب مهم دح زا شیب اهیلاسکشخ
 یسانشاوه یلاسکشخ
 نینچ .دشابیم ینالوط نامز هرود کی یارب و گرزب هقطنم کی رد شراب دوبمک ،یلاسکشخ یهیلوا تلع
 عون نیرتعیاش هک (یسانشاوه و بآ ای) یسانشاوه یلاسکشخ .دوشیم هدیمان یسانشاوه یلاسکشخ ،یلاسکشخ
 و (نیگنایم ای لامرن ریداقم اب هسیاقم رد بلغا) یکشخ هجرد ساسا رب ًاارصحنم ،دهدیم لیکشت ار اهیلاسکشخ
 .دراد لابند هب ار شراب دوبمک نآ رد هک ددرگیم قالطا یکشخ زا یتلاح هب و دوشیم نایب یکشخ هرود نامز تدم
 یسانشاوه یلاسکشخ فیرعت رد .دنیآیم رامش هب فیراعت نیا یدیلک تایصوصخ زا ،نامز تدم و تدش نیاربانب
 میژر هب دوشیم داجیا یگدنراب تارییغت هجیتن رد هک یوج طیارش هک ارچ درک نایب ار هقطنم کی یاهیگژیو دیاب
 .دراد یگتسب هقطنم ییاوه و بآ
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  یلاسکشخ یاهصخاش
 نیا .دوشیم هدافتسا هقطنم رد هدیدپ نیا تیعضو نییعت یارب اهصخاش یرسکی زا یلاسکشخ یسررب روظنم هب

 تدش ،موادت هرود ،یناوارف لماش یلاسکشخ مهم یاهیگژیو رب هک دنتسه یددعتم یاهرتماراپ زا یبیکرت اهصخاش
 ندوب رّییغتم نآ تلع هک تسا ربتعم یّیصاخ یاهدربراک یارب طقف اهصخاش نیا زا کی ره .دنراذگیم ریثأت هرتسگو
 یارب یلو ،(5198 ،درمناوج) تسا رگید یهطقن هب یاهطقن زا یلاسکشخ یهدیدپ داجیا رب رّآثؤم یتخانشاوه طیارش
 روط هب .دومن هدافتسا یناسکی یلاسکشخ یاهصخاش زا ناوتیم ،دنتسه یناسکی یمیلقا طیارش یاراد هک یقطانم
 یاهصخاش هب ناوتیم هلمج نآ زا هک ،دنوشیم هدرب راک هب یلاسکشخ یبایشزرا یارب یددعتم یاهصخاش ،یلک
 :دومن هراشا ریز
 (1SPI) هدش درادناتسا شراب صخاش -1
 هب اکیرمآ هدحتم تالایا یلاسکشخ شهاک یلم زکرم و ودارلک یمیلقا زکرم زا 9338 لاس رد ناراکمه و یک کم
 رییغت .(Mackee, 1993) دندرک فیرعت درادناتسا شراب صخاش زا ،یلاسکشخ یلعف تیعضو شیاپ و فیرعت روظنم
 یارب تدمدنلب یاهسایقم رد و یزرواشک فادها یارب تدم هاتوک یاهسایقم رد هک دوشیم ثعاب SPI یریذپ
 دوش هدافتسا یحطس عبانم و اههچایرد حطس ،یاهناخدور یاهنایرج ،ینیمزریز بآ عبانم لثم یژولوردیه فادها
(Edwards, 1997).  
 نیمه هب تسا هتشاد ار شزارب نیرتهب یژولوتامیلک یاهشراب ینامز یاهیرس یارب اماگ عیزوت هک تفایرد (6638) مات

 یارب صقان یاماگ عبات لودج زا (6638) مات .دنداد رارق اماگ عیزوت یانبم رب ار SPI صخاش ناراکمه و یک کم تهج
 عبات یلامتحا مه لکش رییغت ،H(x) ،لک یعمجت عبات هبساحم زا سپ .دومن هدافتسا G(X) یعمجت تالامتحا نییعت
 .دریگیم تروص 8 سنایراو و رفص نیگنایم اب (SPI ای) Z درادناتسا لامرن یفداصت ریغتم هب اماگ یعمجت
 سپس دندرب راک هب یعمجت لامتحا دروآرب یارب یرازفامرن دک هارمه هب ار یزیلانآ شور کی ناراکمه و یک کم
 نیا هک دوشیم لیدبت کی سنایراو و رفص نیگنایم اب Z لامرن درادناتسا یفداصت ریغتم هب H(X) یعمجت لامتحا
 صخاش نیا .(Mckee et al., 1993) تسا ناسکی لامتحا اب لیدبت کی هک دشابیم SPI ریداقم نامه مه ریغتم
 .(9398 ،یناشفا و یردیح) تسا یرتشیب تدشاب یمیلقا یلاسکشخ یهدنهد ناشن دشاب رتیفنم هچره
 (DPI2) یگدنراب یاهکهد صخاش -2
 دصرد  شور فعض طاقن ندرک فرطرب روظنم هب 2638 لاس رد رهام و سبیگ طسوت راب نیلوا یارب صخاش نیا
 ،شور نیا رد .(Gibbs & Maher. 1967) دش هدافتسا ایلارتسا رد یخیرات یاهیلاسکشخ یسررب و یگدنراب لامرن
 هدیمان Deciles ای کهد کی ره هک دننکیم یدنبمیسقت مهد کی ،مهد کی تروص هب ار تدمزارد هدش تبث عیاقو
 کهد نیمود .دنکیمن زواجت شراب یاهدادیور نیرتکچوک دصرد 58 زا هک تسا یشراب هزادنا ،لوا کهد .دوشیم
 ،مجنپ کهد .دنباییم همادا تروص نیمه هب اهکهد و دنکن زواجت اهنیرتکچوک دصرد 57 زا هک تسا یشراب هزادنا
 .تسا لامرن دح رد و دنکن زواجت یگدنراب یاههداد دصرد 50 زا هک یشراب رادقم ینعی دشابیم هنایم

                                                           
1 Standardized Precipitation Index 
2 Deciles of precipitation Index 
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 (1PNPI) یگدنراب لامرن دصرد  صخاش -3
 دصرد  یاهلیلحت و هیزجت .تسا ناکم کی رد یلاسکشخ یاههدنجنس نیرتهداس زا یکی یگدنراب لامرن زا دصرد
 رثؤم رایسب نیعم لصف ای ناکم کی رد یلاسرت ای یلاسکشخ یسررب یارب اهنآ زا هدافتسا ماگنه هب یگدنراب لامرن
8 ددع رد نآ برض و لامرن یگدنراب رب یعقاو یگدنراب میسقت زا صخاش نیا .(Willeke et al., 1994) تسا 55 
  .دیآیم تسدب

(Error! No text of specified 

style in document.-8) 
 % 100iPNP

P
= × 

 دشاب لامرن یگدنراب عیزوت ای هدوب قبطنم هنایم رب یگدنراب نیگنایم هک دراد دربراک یتروص رد صخاش نیا
 و دراد تابساحم ریاس تهج یدایز یریذپفاطعنا تیلباق و هدوب هداس صخاش نیا زا هدافتسا .(8198 ،ناشفارذب)
 زا اهنیا هک دنهدیم ناشن یگداس هب و یبوخ هب ار نیگنایم هب تبسن فارحنا ،صخاش نیا زا لصاح جیاتن زین
  .دنتسه PNPI صخاش یایازم
 (2RAI) یگدنراب یراجنهان صخاش -4
 لامرن زا یگدنراب ریداقم فارحنا نآ ساسا هک دش هئارا 0638 لاس رد یور نو طسوت یگدنراب یراجنهان صخاش
  .(Van Rooy, 1965) دشابیم
  :تسا تروص نیدب صخاش نیا لومرف و

(Error! No text of specified 

style in document.-7) 
 3 P PRAI

E P
−

= ±
−

 

P: ؛یعقاو یگدنراب  
P: ؛نیگنایم شراب 
E: شراب یراجنهان صخاش زا هدمآ تسدب یفنم و تبثم یاهیراجنهان نیرتدیدش زا دروم 58 نیگنایم.  

 یراجنهان یارب .دشابیم شراب ریداقم نیرتشیب دروم 58 طسوتم E و تسا تبثم دنوشیپ ،تبثم یراجنهان یارب
 ریداقم یور یراذگسایقم اب ًااتیاهن و تسا هدشن هبساحم شراب ریداقم نیرتمک زا دروم 58 و هدوب یفنم دنوشیپ یفنم

 یلاسکشخ ات دیدش رایسب رت طیارش زا یاهرتسگ اب یراجنهان یدنبهقبط 3 یگدنراب یراجنهان صخاش زا لصاح
 .(Heddinghaus & Sabol, 1991) دوشیم نییعت دیدش رایسب
 اب (0338) ناراکمه و یک کم ،تسا حرش نیدب هدش ماجنا یسانشاوه یلاسکشخ هنیمز رد هک ییاهراک هلمج زا
 هک دندیسر هجیتن نیا هب ددعتم ینامز یاهسایقم رد رملاپ و درادناتسا شراب هیامن ود نیب یگتسبمه بیارض هسیاقم
 بیرض سایقم نیا رد هک دنراد ههام هدزاود هب کیدزن ینامز سایقم رد ار یگتسبمه رثکادح صخاش ود نیا
  .تسا ههام 47 ینامز سایقم هب طوبرم یگتسبمه نیرتمک و 53/5 هب کیدزن یگتسبمه

                                                           
1 Percent of Normal Precpitation Index 
2 Reclamation Drought Index 
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 Z ،(SPI) هدش درادناتسا شراب یاهصخاش یبایزرا هب هناهام یگدنراب یاههداد زا هدافتسا اب (8557) ناراکمه و وو
 بوطرم و کشخ یاهمیلقا یارب ،ههام 78 و 3 ،6 ،9 ،8 ینامز یاهسایقم رد Z (Z-Score) هرمن و (CZI) ینیچ
 هب ینامز یاهسایقم همه یارب ار یناسکی جیاتن ،صخاش هس ره هک دنتفرگ هجیتن ناققحم نیا .دنتخادرپ نیچ روشک
  .تسا هدوب SPI صخاش زا رتناسآ ،Z ددع و CZI یاهصخاش هب طوبرم تابساحم یلو هتشاد هارمه
 نانوی روشک رد توافتم ینامز یاهسایقم رد یسانشاوه یاهیلاسکشخ یهعلاطم یارب (9557) ناراکمه و ساکول
 صخاش هس ره هک دنتفرگ هجیتن اهنآ .دندرک هدافتسا درادناتسا شراب و شراب یاهیراجنهان ،Z ددع صخاش هس زا
  .دراد (PDSI) رملاپ صخاش اب یبوخ تقباطم نینچمه و هتشاد یناسکی دنور ههام 78 ینامز سایقم یارب
 ,SPI, PNPI یاهصخاش زا یلاسرت و یلاسکشخ یاهدادخر هسیاقم و یسررب روظنم هب (6398) داژنیکلم و نیما

ZSI یاهناتسا مامت داد ناشن جیاتن هک ،دندرک هدافتسا دزی و نامرک ،ناتسدرک ،هاشنامرک یاهناتسا یارب هچین و 
 و یلاسکشخ یاهدادخر دادعت رظن زا و دنشابیم دیدش یلاسکشخ هرود کی یاراد ریخا یههد کی رد روکذم
 .دندوب یناوارف نیرتشیب یاراد بیترت هب ناتسدرک و نامرک ،هاشنامرک ،دزی یاهناتسا یلاسرت
 TOPSIS و SIAP, PNPI یاههیامن زا ،دزی ناتسا یلاسکشخ یدنبهنهپ و نییعت یارب (0398) تدوم و یکلم
 و هاگتسیا نیرتکشخ تبوطر و امد روتکاف رد دزی ناتسرهش هاگتسیا سیسپات لدم اب هک دنتفایرد و دندرک هدافتسا
-یم ناشن دیدش رایسب یلاسکشخ و لامرن تیعضو رد متاخ و دبیم یاههاگتسیا ،یگدنراب هنالاس و لامرن یاههیامن
 .دنهد
 رد دنرم تشد ینیمزریز یاهبآ یفیک و یمک تایصوصخ رب یلاسکشخ ریثأت یسررب و لیلحت رد (7398) روپدیرف
 دنور یاراد یناکم رظن زا یسانشاوه یلاسکشخ هک داد ناشن ،اهیلاسکشخ تاصخشم هب هجوت اب SPI ریداقم یسررب
 رد نآ زکرمت و هدادن خر هقطنم رد یفداصت روط هب ینیمزریز یاهبآ یلاسکشخ هک یلاح رد دشابیمن یصخشم
 نیب طابترا و یناکم عیزوت یسررب رد (8398) ناراکمه و یدمحم .تسا هدوب نآ قرش زا شیب ناوخبآ برغ
 رد اهموادت نیرتینالوط هک دندیسر هجیتن نیا هب کارا تشد رد ینیمزریز یاهبآ و یسانشاوه یاهیلاسکشخ
 داجیا رد و تسا هداتفا قافتا هزوح برغ رد ینیمزریز یاهبآ رد و یقرش یحاون رد یسانشاوه یاهیلاسکشخ
 .تسا -678/5 ،یگتسبمه بیرض نیرتهب ،یباتسیا حطس تفا و شراب نیب یگتسبمه
 جیاتن .درک لیلحت ار بآ عبانم رب نآ ریثأت نازیم و دهشم تشد یلاسکشخ یاههرود زین (4198) روپنایدیمح
 ییاهنت هب اما ؛تسا هدش یحطس و ینیمزریز یاهبآ تفا دیدشت ثعاب یلاسکشخ هک تسا نآ زا یکاح وا شهوژپ
 ،یهایگ ششوپ بیرخت ،عبانم زا هیوریب یرادربهرهب هکلب ؛تسین ینیمزریز یاهبآ شهاک و بآ نارحب لماع
 ینیمزریز یاهبآ تفا مهم لماوع زا نیمزرس شیامآ و هقطنم یمیلقا یاهتیفرظ هب هجوت نودب و هیوریب یهعسوت
  .دوریم رامش هب زین

 اهشور و داوم
 هعلاطم دروم هقطنم

 51197 دودح و ناتسچولب قرش رد ناوارس ناتسرهش .دشابیم ناوارس تشد شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم هقطنم
 زا ناوارس عافترا .تسا هدش لیکشت تشد و یناتسهوک تمسق ود زا ناتسرهش نیا .دراد تحاسم عبرم رتمولیک



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 119

-یم هقیقد 57 -هجرد 27 ییایفارغج ضرع و هقیقد 57 -هجرد 76 ییایفارغج لوط یاراد و رتم 0688 ایرد حطس
 ناتسرهش یاوه و بآ .تسا رتمولیک 7318 نارهت ات و رتمولیک 299 ناتسا زکرم ات ناوارس ینیمز یهلصاف .دشاب

 هجرد 77 اوه یامد هنایلاس طسوتم ،رتمیلیم 7/058 لاس رد یگدنراب طسوتم .تسا ینابایب کشخ و مرگ ناوارس
 رتمیلیم 4319 ریخبت هنالاس نیگنایم نینچمه.دشابیم دصرد 37 نآ یبسن تبوطر هنایلاس طسوتم و دارگیتناس
 .دشابیم

 
  [www.sbportal.ir/fa/cities/saravan ] ناوارس تشد ییایفارغج تیعقوم .1 لکش

 (5۳31-5631) ناوارس ناتسرهش هناهام و هنالاس شراب نیگنایم .1 لودج

 
 [http://www.irimo.ir/far/wd/2703]  

 



 319 ... تیریدم و یبایزرا

 
 5۳31 ات 5631 یاهلاس رد ناوارس هاگتسیا یگدنراب رادومن .2 لکش

 بترم زا سپ .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم ناوارس ناتسرهش کیتپونیس هاگتسیا یگدنراب یاههداد قیقحت نیا رد
 صخاش ،(SPI) درادناتسا شراب صخاش :یاههیامن زا هدافتسا اب یلاسکشخ عیاقو ،لسکا رازفامرن رد اههداد ندرک
 نییعت z ددع صخاش ،هدش حالصا ینیچ z صخاش ،ینیچ z صخاش ،(DI) اهکهد صخاش ،(PNI) لامرن دصرد
  .تسا هدش هدافتسا DIP رازفامرن زا اهصخاش مامت هبساحم یارب .دش
 (SPI) درادناتسا شراب صخاش -1
 رادقم هبساحم .دوشیم هبساحم هلاس کی و ههام 14 و 47 ،18 ،78 ،3 ،6 ،9 ،8 ینامز یاهسایقم یارب صخاش نیا
  .تسا نیعم هاگتسیا کی یارب یگدنراب یناوارف عیزوت رب اماگ لامتحا یلاگچ شزارب لماش صخاش نیا

 (Mackee, 1993) درادناتسا شراب یلاسکشخ تدش یدنب هجرد .2 لودج
 SPI دودح هعقاو فیصوت 

 7 زا رتگرزب بوطرمارف
 0/8 ات 33/8 بوطرم یلیخ
 8 ات 34/8 بوطرم یمک
 5 ات 33/5 (بوطرم) لامرن ًاابیرقت
 -33/5 ات 5 (کشخ) لامرن ًاابیرقت
 -34/8 ات -8 کشخ یمک
 -33/8 ات -0/8 کشخ یلیخ
 -7 زا رتکچوک کشخورف

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
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 ههام 42 سایقم اب SPI صخاش رادومن .3لکش

 
  ههام 14 سایقم اب SPI صخاش رادومن .4لکش

 هدوب یلاسکشخ راچد 73-83 و 61-01 لاس و 91 ات 12 لاس زا ناوارس ههام 47 سایقم اب SPI صخاش قباطم
 .تسا هدوب یلاسکشخ راچد 91 ات 51 زا ههام 14 سایقم اب SPI صخاش قبط رب و تسا

 (PNI) لامرن دصرد صخاش -2
 رادقم رب هدادخر یگدنراب نازیم میسقت زا .تسا یلاسکشخ یبایزرا یارب اهصخاش نیرتهداس هلمج زا صخاش نیا
 ینامز یاههرود یارب صخاش نیا .دوشیم نایب دصرد بسح رب و دیآیم تسدب (تدمزارد نیگنایم) لامرن یگدنراب
 .دوشیم هبساحم هنالاس و یلصف ،هناهام

 (Willeke et al., 1994) لامرن دصرد صخاش یدنبهقبط .3 لودج
 PNI هبتر PNI ریداقم سالک

 8 دصرد 51-52 یئزج یلاسکشخ

 7 دصرد 52-00 طسوتم یلاسکشخ

 9 دصرد 00-54 دیدش یلاسکشخ
 4 دصرد 54 زا رتمک دیدش رایسب یلاسکشخ
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 129 ... تیریدم و یبایزرا

 یتح و دیدش یلاسکشخ راچد اهلاس بلغا رد ناوارس ،لامرن دصرد صخاش صخاش ساسا رب 0 رادومن قباطم
 .دشاب یم دیدش رایسب

 
  لامرن دصرد صخاش رادومن .5لکش

 (DI) اهکهد صخاش -3
 عیزوت شور نیا رد .تسا (اهدادیور دصرد هد) اهکهد هناهام یگدنراب یاههداد ندرک بترم اب صخاش نیا
 اهتمسق نیا زا کی ره هک دنکیم یدنبمیسقت ،عیزوت زا مهد کی یاههتسد رد ار تدمزارد هدش تبث یاهدادیور
 هنالاس و یلصف ،هناهام ینامز یاههرود یارب ،لامرن دصرد صخاش دننامه صخاش نیا .دوشیم هدیمان کهد کی
  .تسا ریز تروص هب اهکهد یدنبهقبط .دوشیم هبساحم

 (Gibbs & Maher. 1967) اهکهد یدنبهقبط .4 لودج
 سالک اهکهد DI هبتر
 لامرن زا رتمک دایز یلیخ %58 زا رتمک 8
 لامرن زا رتمک یلیخ دصرد 57 ات 58 7
 لامرن زا رتمک دصرد 59 ات 57 9
 لامرن زا رتمک یکدنا دصرد 54 ات 59 4
 لامرن دصرد 50 ات 54 0
 لامرن دصرد 56 ات 50 6
 لامرن زا رتالاب یکدنا دصرد 52 ات 56 2
 لامرن زا رتالاب دصرد 51 ات 52 1
 لامرن زا رتالاب یلیخ دصرد 53 ات 51 3
 لامرن زا رتالاب دایز یلیخ دصرد 558 ات 53 58

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 رارق رادومن زمرق طخ ریز هک ییاهلاس نیاربانب ،میهد یم رارق یلاسکشخ زرم ار دصرد 04 ددع ،4 لودج قبط رب
 .دناهدوب یلاسکشخ راچد دنراد
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  اهکهد صخاش رادومن .6لکش

 Z (ZSI) ددع صخاش ،(MCZI) هدش حالصا ینیچ Z صخاش ،(CZI) ینیچ Z صخاش -4
 زا یگدنراب یاههداد هک ضرف نیا اب .تسا هتفرگ لکش ،یترفلیه نوسلیو موس هشیر لیدبت ساسا رب CZI صخاش
 .دننکیم یوریپ هس پیت نوسریپ عیزوت

  Z (ZSI) ددع صخاش یدنبهقبط .5 لودج
 Z (ZSI) ددع صخاش تیعضو
 -0.25 ات +0.25 فیعض یلاسکشخ
 -0.52 ات -0.25 طسوتم یلاسکشخ
 -0.84 ات -0.52 دیدش یلاسکشخ
 -1.28 ات -0.84 دیدش رایسب یلاسکشخ

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم

 
 ههام 11 سایقم اب CZI صخاش رادومن .7لکش
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 929 ... تیریدم و یبایزرا

 
 ههام 14 سایقم اب CZI صخاش رادومن .1لکش

 
  ههام 42 سایقم اب ZSI صخاش رادومن .1لکش

 
  ههام 14 سایقم اب ZSI صخاش رادومن .۳لکش
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  ههام 42 سایقم اب MCZI صخاش رادومن .11لکش

 
  ههام 14 سایقم اب MCZI صخاش رادومن .11لکش

 یدنب هتسد رد هک تسا هداتفا قافتا 9198 ات 5198 یاهلاس هزاب رد یلاسکشخ نیرتدیدش ZSI صخاش قباطم
 .دریگ یم رارق دیدش رایسب یلاسکشخ
 یلاسکشخ تیریدم یاهراکهار
 شیازفا یزرواشک و تعنص ،برش بآ یاه شخب رد یبآ یاهزاین هک تسا هدش ثعاب تیعمج نوزفازور شیازفا
 تیلوبقم و هتفرگ رارق هجوت دروم شیپ زا شیب ینیمزریز و یحطس بآ عبانم زا هنیهب یادرب هرهب ،لیلد نیمه هب .دبای
 هب یلاسکشخ عقاوم رد بآ دوبمک نوچمه یتالکشم زورب هب رجنم دناوت یم عبانم زا ازجم هدافتسا .تسا هتفای یرتشیب
 بآ طالتخا و ییاتسیا حطس زارت تفا ،تسیز طیحم و لوصحم دیلوت رد یرادیاپان ،یحطس بآ عبانم ندوبن لیلد
 عبانم زا یقیفلت هدافتسا .دوش هیور یب تشادرب هجیتن رد ژاپمپ هنیزه شیازفا و یلحاس یحاون رد نیریش و روش
 عبانم زا ازجم هدافتسا یفنم تارثا ندومن لقادح ،دوجوم یبآ عبانم هریخذ شیازفا ثعاب دناوت یم ینیمزریز و یحطس
 دایز یوج تالوزن نآ رد هک یلاسرت یاه هرود رد ،یقیفلت یزیر همانرب هب هجوت اب .دوش بآ هنیهب و رثؤم تیریدم و
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 529 ... تیریدم و یبایزرا

 نآ دازام شخب و دوش یم هدافتسا دوجوم یبآ عبانم رد لداعت داجیا و هقطنم یاهزاین نیمأت یارب یحطس عبانم زا تس
 .دوش یم هدافتسا ینیمزریز عبانم هریخذ شیازفا و ناوخبآ هیذغت یارب
 رایسب زین یلاسکشخ تیریدم یاههبنج ،تسا راوشد لوقعم نانیمطا هجرد اب یلاسکشخ ینیبشیپ هک ییاجنآ زا
 رد رثوم روط هب هک تسا یرابجا اذل ،دشاب راگزاس یلاسکشخ ینامز و یناکم تارییغت اب دیاب و تسا هدیچیپ

 ,.Thomas et al) دریگ ماجنا یتامادقا یلاسکشخ تیریدم یاههمانرب هعسوت یارب یلاسکشخ یاهیگژیو ییاسانش

2016).  
 بآ تعنص و یزرواشک ،برش یاهشخب رد بآ فرصم تیریدم زا هدافتسا اب دیاب ،یلاسکشخ هدیدپ اب هزرابم یارب
 ریز یاهراکهار فلتخم یاهشخب رد و دبای شیازفا نآ یروهرهب و ییاراک هک یتروص هب دوش فرضم یرتمک
 :دوش یم داهنشیپ
 زبس یاضف یارب یهایگ بسانم یاهوگلا یفرعم و یرهش زبس یاضف رد دوجوم یتنیز ناهایگ یبایزرا و هعلاطم •
 یرهش بآ فرصم یزاس هنیهب تهج ناوارس

 یروش و یلاسکشخربارب رد مواقم ناهایگتشک و ناوارس بآ عبانم و میلقا اب راگزاس تشک یوگلا •

  یرایبآ یارب هدشهیفصت یاهباسپ و نیئاپ تیفیک اب بآ زا هدافتسا •
 یزرواشک عرازم رد بآ یورسپ و یورشیپ نامز یریگ هزادنا یکینورتکلا هناماس تخاس و یحارط •
 اهبآ هز یقیفلت تیریدم رب هیکت اب ناهایگ و نایزبآ شرورپ روظنم هب یزرواشک یاهبآ هز ددجم تفایزاب •
 یاهتانق یزاسزاب یدنب تیولوا صوصخ رد نیون یریگمیمصت یاهشور رب ینتبم یتیریدم یوگلا نیودت •
 ناوارس
 یژرنا و باسپ لقادح اب بآ زا ییادزکمن نیون یاهیروانف هعسوت •
  بآ یاههمشچ و یفرژ بآ عبانم ییاسانش یروانف هعسوت •
 بآ نیمات یاهریجنز یاهراشبآ و ینیمزریز یاهدس هزیناکم ثادحا یروانف هعسوت •
 یزرواشک یاههاچ یور رب بصن لباق کینوسارتلا یمجح روتنک تخاس و یحارط •
 

 یریگ هجیتن
 ،هناهام یسانشاوه رامآ یسررب اب .دش هدافتسا DIP رازفامرن زا یلاسکشخ یاهصخاش هبساحم و یمک یسررب یارب

 اب یمک فالتخا و هتشاد یناسکی دنور ًاابیرقت ینحنم ود هک دندش هبساحم لامرن دصرد و اهکهد یاهصخاش
 اب ینادنچ توافت رت و کشخ یاههرود نییعت یارب صخاش ود نیا هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دنراد رگیدکی
  .دنرادن رگیدکی
 نیب یگتسبمه یلو ،هدش هدهاشم ود هب ود تروص هب CZI و SPI، ZSI صخاش هس نیب ییالاب یطخ یگتسبمه
 و الاب یگتسبمه .تسا نییاپ ههام 14 و ههام 47 ینامز یاهسایقم رد هدش رکذ صخاش هس اب MCZI صخاش
 یهباشم هجیتن صخاش هس نیا هک تسا نآ زا یکاح CZI و SPI، ZSI صخاش هس هب طوبرم یاهینحنم قابطنا
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 هب .تفرگ رظن رد ازجم روط هب ار MCZI صخاش دیاب امتح تاعلاطم رد ،اذل .تسین هنوگ نیا MCZI یلو ،دنراد
 ،عیاقو ریاس و دیدش رایسب یلاسکشخ الثم عیاقو دادعت MCZI و DI، SPI، ZSI، CZI یاهصخاش رد یلک روط
  .دوشیم یسررب اهنآ ینامز عیزوت و تسا صخشم
 3298 ات 4298 هزاب رد لاثم ناونع هب ههام SPI 47 صخاش رادومن قبط ،الاب هدش هبساحم یاهصخاش یبایدنور اب
 SPI صخاش رادومن نینچمه ،میاهتشاد (کشخ یمک) یلاسکشخ 9198 ات 3298 هزاب رد و (بوطرم یمک) یلاسرت
 ،هتشذگ نایلاس رد رادومن دنور ساسا رب .دوش یمن هدهاشم یسوملم رییغت و دناهدش رارکت اههزاب نیا ابیرقت ههام 14
 .دشابیم لمتحم 4548 ات 6398 لاس زا دیدش یلاسکشخ
 ،دهدیم ناشن لامرن زا رتمک یلاسکشخ ار 4198 ات 3298 هزاب و یلاسرت ار 2298 ات 4298 هزاب DI صخاش دروم رد
 CZI 18 یاهصخاش نینچمه .تسا دایز رایسب 6398 زا یلاسکشخ عورش لامتحا مه صخاش نیا یوگلا قبط رب
 هلاس 0 هزاب دراوم نیا رد و دننکیم دییات ار الاب یاههزاب ههام 14 و MCZI 47 و ههام ZSI 14 و ههام 14 و ههام
 .دشابیم یعطق رظن هب 5548 ات 6398 زا ناوارس رد یلاسکشخ عورش یارب
 بآ تعنص و یزرواشک ،برش یاهشخب رد بآ فرصم تیریدم زا هدافتسا اب دیاب ،یلاسکشخ هدیدپ اب هزرابم یارب
 هئارا ییاهراکهار فلتخم یاهشخب رد و دبای شیازفا نآ یروهرهب و ییاراک هک یتروص هب ،دوش فرضم یرتمک
 ناهایگتشک و ناوارس بآ عبانم و میلقا اب راگزاس تشک یوگلا یور رب یلصا زکرمت یزرواشک شخب رد هک .دش
 نینچمه .دوشیم داهنشیپ ینیمزریز یاهبآ زا هدافتسا یاج هب اهتانق یایحا و یروش و یلاسکشخربارب رد مواقم
 .دوب دهاوخ یتآ یاهلاس رد نارحب نیا زا رذگ یاهراکهار زا ینیمزریز و یحطس یاهبآ زا یقیفلت هدافتسا
 عبانم
 قطانم یخرب رد شراب رب ینتبم یاههیامن زا هدافتسا اب یلاسکشخ یاههرود هسیاقم و یسررب ،(6398) نیسح ،داژنیکلم .نامیپ ،نیما

  817-827 ص ،68 هرامش ،1 لاس ،زیخبآ هزوح تیریدم همانشهوژپ ،روشک برغ و یزکرم
 دشرا یسانشراک هماننایاپ ،ناریا یمیلقا هنومن دنچ رد یسانشاوه یلاسکشخ یاهصخاش یخرب یقیبطت هعلاطم ،8198 ،ج ،ناشفارذب 

 .نارهت هاگشناد ،یزرواشک هدکشناد ،یرایبآ
 یّآلم یحرط ییاهن شرازگ ،روشک فلتخم قطانم یارب نآ ندومن درادناتسا و یلاسکشخ یاهصخاش یسررب ،(5198) ،الیهس ،درمناوج 

 .یسانشمیلقا هدکشهوژپ ،روشک یسانشاوه نامزاس ،کتوت

 هاگشناد ،دشرا یسانشراک هماننایاپ ،بآ عبانم رب نآ ریثأت نازیم و دهشم تشد یلاسکشخ یاههرود لیلحت ،4198 ،نسحم ،روپنایدیمح 
 .نارهت ،یتشهب دیهش

 هماننایاپ ،دنرم تشد ینیمزریز یاهبآ یفیک و یمک تایصوصخ رب یلاسکشخ ریثأت یسررب و لیلحت ،(7398) ،یبتجم ،روپدیرف
 .زیربت هاگشناد ،ایفرغج مولع هدکشناد ،دشرا یسانشراک

 اب یلاسکشخ رظن زا هیمورا هچایرد هضوح یدنب هنهپ ،(8398) هرباص ،یدنبرد .دمحا ،یرخاف .بوقعی ،هوژپ نید .هیضرم ،مدقا ینابرق
 .6278-1678 ص ،0 هرامش 67 دلج ،کاخ و بآ هیرشن ،اهلماع هب هیزجت شور

 ینیمزریز یاهبآ و یسانشاوه یاهیلاسکشخ نیب طابترا و یناکم عیزوت ،8398 ،یدهم ،هاوخافو ،اضردیمح ،یدارم ،نسحم ،یدمحم
 .22-41 ص ،08 هرامش ،0 لاس ،یعیبط ییایفارغج یهمانلصف ،کارا تشد رد

 .(دزی ناتسا یدروم هعلاطم) TOPSIS و SIAP, PNPI یاههیامن اب یلاسکشخ نارحب یدنب هنهپ .(0398) سایلا ،تدوم ؛دیعس ،یکلم
 .52-30 ص .(8)6 ،نارحب تیریدم و یریگشیپ شناد همانلصف
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