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 هدیکچ
  یزاوررپ تالالتخا ینامز یسررب هب تسخن ماگ رد رضاح هلاقم رد ،تسا راذگ ریثات ییاوه لقن و لمح تعنص لاکشا رب اوه و بآ
   هارگدورف یزاوررپ تالالتخا تارییغت نایم طابترا یگتسبمه شور زا هدافتسا اب هام 22 کیکفت هب هناهام و هنالاس ینامز عطقم ود رد
   یارمد و دارب تمس ،داب تعرس ،یباتفا تعاس ،ریخبت ،شراب ،هنیشیب یامد ،هنیمک یامد) ییاوه و بآ یاهجنسارف و زاوها یللملانیب
   نازریم نیرتالارب هک ناشن هدمآ تسدب جیاتن .دش هتخادرپ (5002-5202) هلاس 22 ینامز هزاب رد زاوها دیدمه هاگتسیا رد (منبش هطقن
        نازریم نیرتالارب نیرنومه .ترسا هدرش تربث رارب 22 اب 2202 لاس رد نازیم نیرتمک و 262 اب 2002 لاس رد هنالاس تالالتخا دادخر
  یزاوررپ تالالتخا راب 22 اب ربماسد هام هب طوبرم نیرتمک و راب 225 اب نئوژ هام هب طوبرم هدش تبث هناهام یزاورپ تالالتخا دادخر
  نارشن هنالاس ینامز هزاب رد یگتسبمه بیرض نازیم هبساحم زا هلصاح جیاتن همادا رد .تسا هدش شرازگ زاوها یللملانیب هاگدورف رد
 .دراد دوجو هنالاس ینامز هزاب رد اهرتماراپ نیا نیب یفیعض هطبار اما .دشابیم رادینعم 20/0 حطس رد اهجنسارف همه رد هطبار هک داد
       هداد صارصتخا دورخ هرب هدرش هبرساحم یارهجنسارف نیب یگتسبمه بیرض نازیم نیرتالاب 222/0 یگتسبمه بیرض اب ریخبت جنسارف
 یفنم هطبار زا هک یباتفآ تعاس جنسارف زجب ینامز عطقم نیا رد دشابیم توافتم یگتسبمه بیرض نازیم هناهام ینامز هزاب رد .تسا
   ریارس و دنرشاب   یرم رادرورخرب ربماتترس   و هریئوژ یاره هارم رد یوق یفنم هطبار و توا و نئوژ ،هم ،لیروآ ،هیروف یاههام رد یطسوتم
  .دنتسه یفیعض هطبار یاراد اهجنسارف
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 همدقم

 و هعسوت یاهروحم نیرتمهم زا یکی ناونع هب ،ناهج رد ریخا ههد رد ییاوه لقن و لمح تعنص نوزفا زور شرتسگ
     هعبسوت یاهروبشک یکیژوبلونکت و یبگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا هعسوت یاههمانرب رد و هدمآ رامش هب اهروشک دشر
  موزبل ،  اهروبشک رد یعابمتجا و یداصتقا یاهتیلاعف دشر .تسا رادروخرب یاهژیو هاگیاج زا هعسوت لاح رد و هتفای
     زروربض کبی ار ییاوبه لبقن و لمح شخب ،اضاقت نوزفا زور شیازفا هجیتن رد و اهالاک و مدرم عیرس ییاج هب اج
   زور ربه ابی و هام ره رد هک تسا نیا مدرم راظتنا ،ییاوه یاهزرفاسم شیازفا هب هجوت اب .تسا هتخاس ریذپانبانتجا
   عبقوم هبب ماجنا ،ور نیا زا .دنشاب هتشاد ار فلتخم طاقن هب ییاوه زرفاسم ناکما ،یوج فلتخم طیارش رد و لاس زا
   ربضاح لابح رد .تسا رادروخرب یمهم تیولوا زا ،یدروناوه یهناماس ره رد نارفاسم تقو نتفرن رده هب و اهزاورپ
       .دوبش هبجوت ابهزاورپ ریخابت ابی وبغل رد لیخد لماوع نیرتمهم ناونع هب اوه و بآ شقن هب دسریم رظن هب یرورض
     یزاوربپ و یدروبناوه لئابسم هبب ،    دربک زاوربپ هبب عوربش ناسنا هک یماگنه زا یسانش میلقا و یسانشاوه یاهشناد
     هبب ابج یاربب یدبعب هس الماک هطساو کی وج ،دریگیم ماجنا نیمز حطس رد هک ییاهزرفاسم فالخ رب ؛دناهتخادرپ
 میقتسم روط هب دناوتیم یسانشاوه و بآ شناد .دراد راک و رس یوج و یمیلقا یاههدیدپ اب و دوریم رامش هب ییاج
     یدروبناوه یبسانشاوه .دبنک کبمک ییاوه زایلمع ییآراک و دوتهب مه و ییاوه تینما شیازفا هب مه ،میقتسم ریغ ای
  رایبسب شقن زاورپ تمالس نیمات رد ،یدروناوه یسانشاوه عقاو رد .تسا یسانشاوه ملع یدربراک یاههخاش زا یکی
  رد یوبج برخم یاههدیدپ ریگمشچ ریثأت رگنایامن ،یدروناوه یسانشاوه رد هدش ماجنا ناوارف زاعلاطم .دراد یمهم
-   مبهم زا یبخرب یبنیبشیپ ًااضعب و دادخر رد زراب یوج یاهرتماراپ یفرعم هب هلاقم نیا .تسا زاورپ ینمیا و تمالس
  طیاربش دنناوتیم هک یوج زارطاخم نیرتمهم زا یخرب .دزادرپیم زاورپ زایلمع رب نآ ریثأت و یوج یاههدیدپ نیرت
   و دابب شنبیچ ،دید شهاک ،اوه یگتفشآ ای مطالت ،امیپاوه یگدزخی دننام یدراوم زا دنزادنا رطخ هب ار زاورپ تمالس
         زارطابخم رد یبمهم شبقن هبک زاوربپ ریبسم نیبیعت و یبنیب  شیبپ لابثم روط هب .دوشیم لماش ار یردنت یاهنافوت
 ات 1 دودح عافترا رد میرتسا تج اب اهدابدور ندرک صخشم اب و هتشاد اهامیپاوه تخوس فرصم نازیم و یدروناوه
 . دبنک یم افیا ییازس هب شقن امیپاوه یفرصم تخوس نازیم و زاورپ ریسم یزاس میمصت رد ایرد حطس زا یرتمولیک 19
  زراربح هجرد اب و هدش میظنت اوه راشف متسیس اب امیپاوه جنس عافترا هک درک هراشا عوضوم نیا هب ناوت یم نینچمه
        تبهج رد دبیاب هبشیمه ابمیپاوه و تبسا  ابیتحا دروبم امیپاوه تساخرب و تسشن عقاوم رد داب تهج و تعرس و
 .دیامن زاورپ ای هتسشن داب شزو فلاخم
 اههاگدورف یراذگ هیاپ ناکم یبایزرا ای یبای ناکم رد رصانع نیا شقن ،ییاوهو بآ زارطاخم هعلاطم هب یفلتخم دارفا
  یبللملا نیب ییامیپاوه نامزاس هدراهچ (7971-1771) سکنا ناونع تحت یعبانم .دنا هتخادرپ یهاگدورف زارطاخم و
 ی ابه        زرابچ دروبم رد رابچ سبکنا و یدروبناوه زابعالطا دروبم رد هدزناپ سکنا و یدروناوه یسانشاوه دروم رد
   رد یتلابطم عبابنم نیا رد .دنوریم رامش هب اههاگدورف هعسوت و حرط رد شزرا اب عبانم زا هک هدومن رشتنم یدروناوه
   دادبعت و یربیگتهج ،هاگدورف یبایناکم رد رثوم لماوع ،یهاگدورف میلقا زاتساحم هب طوبرم یرامآ زاعالطا دروم
 ، زراربح هجرد ،زاورپ دناب روحم رب دومع یتناج یاهداب شزو ،بلاغ یاهداب لیتق زا ،تساخرب و تسشن یاهدادتما
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    و زابعلاطم رد عبجرم ناوبنع هب هک ؛تسا هدش نایب دید تیلباق و هاگدورف عجرم زرارح هجرد هب طوبرم زاتساحم
 .دریگیم رارق یرادرب هرهب دروم اههاگدورف هعسوت و حرط و یهاگدورف یاهمیلقا یسررب
    یابهداب لبیتق زا یبمیلقا یاهتیدودحم و یوج دعاسمان عاضوا زا یشان زارطخ و یدروناوه میلقا (0119) سنروت
   .تبسا هداد راربق ثحب دروم ار یتلاطم ،هم و نییاپ یاهربا ،فرب و ناراب زا یشان فیعض دید ،نادنتخی تیلباق ،دیدش
   زا یبشان زاربطخ و هدنروآ دوجو هب لماوع ،فیعض دید تیلباق و سنالوبروت ،داب تعرس فالتخا (1119) ارتاپاهام
    دروبم ار یعبشعشت یابه هبم ، یددبع یاهلدم زا هدافتسا اب (1119) وئار و ریام .تسا هدومن یسررب و ثحب ار اهنآ
  یابمد ، کبشخ یامد نوچمه یمیلقارصانع زا ،نآ یدنبلدم و یعشعشت هم دوجو حیرشت رد اهنآ ،دنداد رارق هعلاطم
 .دندرک هدافتس یفارگوپوت لماوع یخرب و داب تعرس ،منتش یهطقن
    ار نوتبسیل هابگدورف رد هبم ی  هدبیدپ تبشه دادخر یزرم هیال یدعب کت لدم زا هدافتسا اب (9771) ادناریم و ارسکت
 هب هاگدورف نآ رد ار هم دادخر دناوت یم یزرم هیال یدعب کت لدم هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنداد رارق هعلاطم دروم
 و هتشادن اوه تفرارف اب یدایز طاتترا نوتسیل هاگدورف رد هم هدیدپ هک دنتفایرد نینچمه اهنآ .دنک یزاس هیتش یبوخ
 هدرک یسررب ار وگاکیش یللملانیب هاگدورف یامیلکورکیم (1771) نیلدیارف .تسا هتسباو یزرم هیال زارییغت هب رتشیب
-لدم و یمیلقا رصانع زا یریگهرهب اب (1771) مهوین .دندرک لیلحت یرامآ هاگدید زا ار ظیلغ یاههم هعلاطم نیا رد و
 .دندرک هئارا نروتلم هاگدورف رد ار نآ ینیبشیپ یاهلدم و هم یاهدادخر هنامگ ،هناگدنچ ینویسرگر یاه
       نارابکمه و ونیروبس .داد راربق هبعلاطم دروبم یرابمآ یاهلدم زا هدافتسا اب ار هنازور یاههم عاونا (1771) سکیدنب
    دبیردام هابگدورف چیوبنیرگ 97    تعابس رد دابب تعربس و نامسآ یکانربا ،یتسن تبوطر ریداقم زا هدافتسا اب (1771)
   هبنازور دبیدمه یاههشقن زا هم یاهدادخر للع لیلحت رد نینچمه اهنآ ،دندرک ینیب شیپ ار هاگدورف نیا هم ،ایناپسا
 .دندرک هدافتسا
   یاهدادبخر هبنامگ و یسررب لیزرب ویکام یهاگدورف میلقا رد ار هم عاونا ،یرامآ یاهلدم زا هدافتسا اب (1771) اتساک
    لدبم و زادهابشم لبیلحت ، نآ رابثآ ،  هبم نتبفر نیب زا و لیکشت یهوحن (0771) پتلوگ .تسا هدروآ تسد هب ار نآ
   یکابنربا و یتبسن تبوطر ،زدمدنلب یاههداد زا هدافتسا اب (0771) ناراکمهو ووز .داد رارق لیلحت دروم ار یاهعسوت
  ابب (1771) لسکا و نوجگنار .دندرک هئارا ار یفاک دید یهدننک ینیبشیپ یاهلدم ،یسانشاوه هاگتسیا دنچ رد نامسآ
   لبصف دادبماب 07     تعابس یاربب دبنلیات گبنآومناد هاگدورف رد ار مک دید و هم هدیدپ ،ینویسرگر یاهلدم زا هدافتسا
  شبشوپ ،یتسن تبوطر ،یرتم ود عافترا رد اوه یامد رصانع زا یسررب نیا رد اهنآ ،دنداد رارق یسررب دروم ناتسمز
 هدرک هدافتسا هتشذگ تعاس راهچ و تسیب رد راشف فالتخا و یفاک دید ،داب تعرس و تمس ،منتش یهطقن یامد ،ربا
  ربصانع ،یسررب دروم یاهریغتم نیب رد هک دنتفایرد دید ییاناوت ِییهدننک ینیبشیپ ینویسرگر یاهلدم یهئارا نمض و
1) یکالوتسا .دراد دید ییاناوت رصنع اب یرتشیب طاتترا ،ربا ششوپ و یتسن تبوطر   جنبپ و یس رامآ زا هدافتسا اب (177
  دبید ،  دابب تعربس ،   منتبش هبطقن یابمد ،ربا ششوپ ،یتسن عافترا ،یتسن تبوطر ِییمیلقا رصانع ،9019- 1771 یهلاس
  زادهابشم زین و (یلصف و هنازور سایقم رد) نانوی یکینولاست هاگدورف یسانشاوه هاگتسیا یاوه طسوتم یامد ،یفاک
- هبم لک زا هک تفایرد و درک یدنبهتسد ار هاگدورف نآ رد هم عاونا ،هدش هتفگ رصانع 9119-1771 هلاس هدزناپ یتعاس
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    نیبنچمه .تبسا هدوبب زییاپ رخاوا رد دصرد 19 و ناتسمز لصف دصرد 11 دودح یرامآ یهرود نیا رد هدادخر یاه
 .تسا باتفآ عولط زا شیپ تعاس 1 ات 9 رد ،هم دادخر یناوارف نیرتشیب هاگدورف نیا رد هک تفایرد یو
 ،امد ِیرصانع شقن ،هلاس هدزای ی هرود کی یط یمیلقا یاههداد زا هدافتسا اب (9199) ینیسح و شختناهج زین ناریا رد
 لیلحت رب هوالع و هدرک یسررب هنایم هاگدورف یبایناکم رد ار داب و دید ییاناوت ،راشف ،یتسن تبوطر ،شراب ،نادنتخی
       و نیگنابیم سابسا ربب ار هبنایم هابگدورف عبجرم زرارح هجرد ،لامرن عیزوت اب امد تشگرب یهرود هتساحم و یرامآ
  یزبیر    هبمانرب و یبحارط ابب هبطبار رد (1199  ) نارابکمه و شختنابهج .دندرک نییعت امد یهنازور یاههنیشیب طسوتم
 ی هوبحن ،  هبم دادبخر (9199) شخبادخ .دنداد ماجنا یتاعلاطم ،یمیلقا لماوع و رصانع زا اهنآ یریذپریثات و هاگدورف
  هلابس هد ی   هرود یبط ار ناهفبصا یتبشهب دیهش هاگدورف رد هم عاونا یدنب هتسد و هدیدپ نیا رب یوج یاههناماس راثآ
   هبب طوببرم ،اههم عاونا زا دصرد 71 دودح هاگدورف نیا رد هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب و هدرک یسررب 9771-1119
  زا یبشان شیامرس هب طوبرم دصرد 99 و ،یتفرارف هم هب طوبرم دصرد 19 ،یشراب هم هب طوبرم دصرد 19 ،یشبات هم
     هاگتبسیا یابهداب تعربس و تمبس یهلاس 09 رامآ زا هدافتسا اب (1199) ناراکمهو شختناهج .تسا راشفرپ روضح
     سابسا ربب هبک دندیبسر هجیتن نیا هب و هدرک یبایزرا ار لیبدرا هاگدورف زاورپ دناب دادتما ،نآ یسررب و لیبدرا دیدمه
 .تسا بسانم ،لیبدرا هاگدورف رد زاورپ دناب یریگتهج یارب بیترت هب 1-91 و 1-11 یاهدناب ،هقطنم یمیلقا رصانع
   ببسانم زاعابس یهئارا و لیبدرا هاگدورف یاههم یرامآ و دیدمه لیلحت هب یشهوژپ رد (7199) یدمحم و یحالص
  ار یگتبستمه نیرتشیب ،یتسن تبوطر ،یسررب دروم یمیلقا رصانع نایم رد داد ناشن شهوژپ جیاتن ،دنتخادرپ یزاورپ
 ، یبم ،لیروآ یاههام رد لیبدرا هاگدورف یزاورپ زایلمع ماجنا یارب نامز نیرتهب نینچمه .دراد هاگتسیا دید ییاناوت اب
 19  ابت 17  تعابس زا  سرابم و  هبیروف ،هیوناژ ،رتماسد ،رتماون یاههام رد ،چیونیرگ 19 ات17 تعاس زا رتتکا و رتماتپس
 .تسا بورغ یاهیکیدزن ات زورمین زا زوا و هیئوژ ،نئوژ یاههام رد و چیونیرگ
 و درگ هدیدپ هلمج زا ،رهش نیا رد ییاوه و بآ صاخ یاهدادخر زورب و زاوها ییاوه و بآ یاهیگژیو هب هجوت اب
  هبب و تسا هجاوم زاوها هاگدورف رد اهامیپاوه زاورپ تیفیک و نامز رد یتالالتخا اب لاس لوط رد زاوها هاگدورف ،راتغ
     دوبجو ربگید فربط زا .تبسا رادروخرب یاهژیو تیمها و تیساسح زا ،دراد هقطنم رد هک یکیژتارتسا تیعقوم لیلد
  یبملع لیلحت هب دنناوتب ات دهدیم نیققحم هب ار ناکما نیا زاوها یسانشاوه هاگتسیا رد یسانشاوه تمیقیذ زاعالطا
         ابب طابتترا رد ار زاوبها هابگدورف ییاوبه لبقن و لبمح یابه شلابچ شهوژپ نیا رد لیلد نیمه هب و هتخادرپ یقیقد
     یرابمآ لبیلحت هبب دبیدمه هاگتسیا رد یسانشاوه یاههداد زا هدافتسا اب و تفرگ رارق یسررب دروم یمیلقا زارطاخم
    نبیا یاربب ییابهزور .دش هتخادرپ زاوها رهش یللملانیب هاگدورف رد ییاوه یربارت رب ییاوه و بآ یاهجنسارف هطبار
 .تسا هدیسر تتث هب زاوها هاگدورف رد ییاوه زارطاخم  وا هک دش باختنا روظنم
 راک شور و اههداد
 99    ییابیفارغج ضربع نیبب ایرد حطس زا رتم 19 طسوتم عافترا اب زاوها ناتسرهش و ناتسزوخ ناتسا زکرم زاوها رهش
  هبقیقد 01  هبجرد 11  و هبقیقد 19  و هبجرد 11  ییابیفارغج لوط و یلامش هقیقد 99 و هجرد 99 و هقیقد 91 و هجرد
  دبشاب   یبم عببرم رتموبلیک 111   نآ عمابج حربط هدودحم تحاسم و هدوب یرادرهش هقطنم تشه لماش و ،عقاو یقرش
 .تسا هدش هداد ناشن (9) لکش رد هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم .(11 :0199 ،یمیظع)
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 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم :1 لکش

  هنالابس ینامز هزاب ود رد یزاورپ زالالتخا ینامز یسررب هب ادتبا ،(1771-1971) هلاس 99 ینامز هزاب رد هلاقم نیا رد
  هابگدورف یزاورپ زالالتخا زارییغت نایم طاتترا ،یگتستمه شور زا هدافتسا اب نینچمه و هام 19 کیکفت هب هناهام و
 ،  دابب تعربس ،  یبابتفا تعابس ، ربیختت ،شراب ،هنیشیب یامد ،هنیمک یامد) ییاوه و بآ یاهجنسارف و زاوها یللملانیب
  یابه      هابم رد یزاوربپ زالالتبخا یبناوارف عبیزوت نیبنچمه و زاوها دیدمه هاگتسیا رد (منتش هطقن یامد و داب تمس
   .تفرگ رارق هعلاطم دروم ینامز هزاب رد راتغ و درگ اب طتترم رضاح یاوه پونیس یاهدک نینچمه و فلتخم
   .دبش هبتفرگ هرهب یگتستمه شور زا ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ زالالتخا زارییغت نایم طاتترا یسررب یارب
 یاه9دادنورب و 1دادنورد رب مکاح راتخاس نیب لوتق لباق یگتستمه هک درک هراشا دیاب 9یگتستمه راتخاس فیرعت رد
 .دیامن یوریپ ریز یرتج یاهدنیآرف زا دیاب یعیتط
 R ⎹ -0/5 ≥ R ≥ -1                                              (9) هلداعم
 R ⎹ 0/5 ≤ R ≤ 1                                               (1) هلداعم
 R ⎹ -0/5 ≤ R ≤ 0/5                                             (9) هلداعم
 ثحب و جیاتن 
 یزاورپ زالالتخا ینامز یسررب هب ،(1771-1971) هلاس 99 ینامز هزاب رد هلصاح جیاتن هیاپ رب هلاقم زا شخب نیا رد
   زاربییغت نابیم طاتترا ،یگتستمه شور زا هدافتسا اب نینچمه و هام 19 کیکفت هب هناهام و هنالاس ینامز عطقم ود رد
 ، ربیختت ، شرابب ،  هنیبشیب یابمد ، هبنیمک یامد) ییاوه و بآ یاهجنسارف و زاوها یللملانیب هاگدورف یزاورپ زالالتخا

                                                           
1 - Correlation 
2 - input 
3 - output 
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       یبناوارف عبیزوت نیبنچمه و زاوبها دبیدمه هاگتبسیا رد (   منتبش هبطقن یابمد و داب تمس ،داب تعرس ،یباتفا تعاس
     ینابمز هزابب رد رابتغ و دربگ اب طتترم رضاح یاوه پونیس یاهدک نینچمه و فلتخم یاههام رد یزاورپ زالالتخا
 .تفرگ رارق هعلاطم دروم
 هنالاس ینامز هرود :فلا
     ربب .تبسا هدبش هداد نابشن (1  لکبش) رد زاوها هاگدورف رد هنالاس ینامز بلاق رد یزاورپ زالالتخا دادخر یناوارف
 11  ابب 1971  لابس رد نازیم نیرتمک و 901 اب 1771 لاس رد هنالاس زالالتخا دادخر نازیم نیرتالاب لکش نیا ساسا
  ابب 1971  لابس ،179  ابب 7971 لاس ،799 اب 9971 لاس ،راب 911 اب 1771 لاس بیترت هب نینچمه .تسا هدش تتث راب
   تبتث رابب 01  ابب 1771  لابس و 919  ابب 9971  لابس ،119 اب 1971 لاس ،991 اب 0971 لاس ،111 اب 1771 لاس ،111
  رابب 1  یزاوربپ زالالتخا دادخر هنالاس یناوارف رادومن .دناهدوب هجاوم زاوها یللملانیب هاگدورف رد یزاورپ زالالتخا
 1771   لابس لکبش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن (9 لکش) رد (1971-1771) زاوها یللملانیب هاگدورف لاس رد
   یزاوربپ زالالتبخا دادخر هنالاس یناوارف رادومن نینچمه .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یناوارف نیرتشیب راب 19 اب
   لابس لکبش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن (1 لکش) رد (1971-1771) زاوها یللملانیب هاگدورف لاس رد راب 0
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یناوارف نیرتشیب راب 79 اب 1771

 
 یزاورپ تالالتخا دادخر یناوارف یگدنکارپ هنالاس نازیم :2 لکش

 (5142-5442) زاوها هاگدورف

 
 تالالتخا دادخر راب 1 یناوارف یگدنکارپ هنالاس نازیم :8 لکش

 (5142-5442) زاوها هاگدورف یزاورپ

 
 (5142-5442) زاوها هاگدورف یزاورپ تالالتخا دادخر راب 5 یناوارف یگدنکارپ هنالاس نازیم :8 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 :یگتسبمه یسررب
  و بآ یابهجنسارف و زاوها یللملا نیب هاگدورف یزاورپ زالالتخا زارییغت نایم طاتترا ،یگتستمه شور زا هدافتسا اب
     ربظن زا یگتبستمه بیاربض نیبنچمه .تفرگ رارق هعلاطم دروم هنالاس ینامز هزاب رد زاوها دیدمه هاگتسیا رد ییاوه
   بیربض نازبیم .(1 ) یبلا (1 ) لاکبشا و (9  لودبج  ) دبیدرگ یبسررب 97/7 و 17/7    حطبس رد نوبمزآ ندوبب رادینعم
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  تعابس ، ربیختت ، شرابب ،  هنیبشیب یابمد ، هبنیمک یامد) ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه
  رد ابهجنسارف همه رد هنالاس ینامز هزاب رد زاوها دیدمه هاگتسیا رد (منتش هطقن یامد و داب تمس ،داب تعرس ،یباتفا
 یگتستمه بیرض نازیم نیرتالاب 991/7 یگتستمه بیرض اب ریختت جنسارف .(9 لودج) دشابیم رادینعم 97/7 حطس
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب هدش هتساحم یاهجنسارف نیب

 (5442-5142) هلاس 11 ینامز هزاب رد ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ تالالتخا نایم یگتسبمه بیرض :1 لودج

 ریختت شراب هنیشیب یامد هنیمک یامد لالتخا یناوارف -
  تعاببببببس
 یباتفا

 تعرببببس
 داب

 تمببببس
 داب

 منتش هطقن

 **080.- **088. **210. **201.- **211. **052.- **113. **193. 1 لالتخا یناوارف

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  ینابمز هزاب رد ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم (R) یگتستمه بیرض و (R2) نییعت بیرض نازیم
  لکبش ) رد هبنیمک امد اب یزاورپ زالالتخا هطبار رادومن .تسا 919/7 و 9097/7 اب ربارب بیترت هب هنیمک یامد هنالاس
  نازبیم نینچمه .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یفیعض تتثم یگتستمه لکش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن (1
  یابمد    هنالابس ینابمز هزابب رد ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه بیرض و نییعت بیرض
  نابشن (1  لکبش) رد هنیمک امد اب یزاورپ زالالتخا هطبار رادومن .دشابیم 999/7 و 0197/7 اب ربارب بیترت هب هنیشیب
 و   نیبیعت بیربض نازیم .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یفیعض تتثم یگتستمه لکش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد
- یبم 1177/7 و -117/7   ابب رببارب بیترت هب شراب ییاوه و بآ جنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه بیرض
      یگتبستمه لکبش نبیا سابسا ربب .تسا هدش هداد ناشن (1 لکش) رد شراب اب یزاورپ زالالتخا هطبار رادومن .دشاب
     زالالتبخا نابیم یگتبستمه بیربض و    نیبیعت بیربض نازبیم نینچمه .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یفیعض یفنم
    ابب یزاوربپ زالالتبخا هطبار رادومن .تسا 0117/7 و 991/7 اب ربارب بیترت هب ریختت ییاوه و بآ جنسارف و یزاورپ
      دوبجو رتمارابپ ود نبیا نابیم یفیعبض تتثم یگتستمه لکش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن (0 لکش) رد ریختت
 .دراد

 
 11 ینامز هزاب رد هنیمک امد اب یزاورپ تالالتخا هنالاس هطبار رادومن :5 لکش

 (5442-5142) هلاس

 
 11 ینامز هزاب رد هنیشیب امد اب یزاورپ تالالتخا هنالاس هطبار رادومن :9 لکش

 (5442-5142) هلاس
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 11 ینامز هزاب رد شراب اب یزاورپ تالالتخا هنالاس هطبار رادومن :5 لکش

 (5442-5142) هلاس

 
 11 ینامز هزاب رد ریخبت اب یزاورپ تالالتخا هنالاس هطبار رادومن :1 لکش

 (5442-5142) هلاس

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  رببارب بیترت هب یباتفآ تعاس ییاوه و بآ جنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه بیرض و نییعت بیرض نازیم
 رب .تسا هدش هداد ناشن (1 لکش) رد یباتفآ تعاس اب یزاورپ زالالتخا هطبار رادومن .دشابیم 1717/7 و -971/7 اب
  بیربض و     نیبیعت بیربض نازبیم نیبنچمه .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یفیعض یفنم یگتستمه لکش نیا ساسا
  .دبشاب یبم 1917/7 و 91/7    ابب رببارب ببیترت هب داب تعرس ییاوه و بآ جنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه
      یگتبستمه لکبش نبیا سابسا ربب .تسا هدش هداد ناشن (79 لکش) رد داب تعرس اب یزاورپ زالالتخا هطبار رادومن
      و یزاوربپ زالالتبخا نابیم یگتبستمه بیربض و نییعت بیرض نازیم .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یفیعض تتثم
  تمبس اب یزاورپ زالالتخا هطبار رادومن .دشابیم 0077/7 و 117/7 اب ربارب بیترت هب داب تمس ییاوه و بآ جنسارف
  .دراد دوبجو رتماراپ ود نیا نایم یفیعض تتثم یگتستمه لکش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن (99 لکش) رد داب
    هبب منتبش هبطقن امد ییاوه و بآ جنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه بیرض و نییعت بیرض نازیم نینچمه
  نابشن (19  لکبش  ) رد منتبش هبطقن امد اب یزاورپ زالالتخا هطبار رادومن .دشابیم 1177/7 و -717/7 اب ربارب بیترت
 .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یفیعض یفنم یگتستمه لکش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد

 
 ینامز هزاب رد یباتفآ تعاس اب یزاورپ تالالتخا هنالاس هطبار رادومن :1 لکش

 (5442-5142) هلاس 11

 
 ینامز هزاب رد داب تعرس اب یزاورپ تالالتخا هنالاس هطبار رادومن :41 لکش

 (5442-5142) هلاس 11
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 ینامز هزاب رد داب تمس اب یزاورپ تالالتخا هنالاس هطبار رادومن :11 لکش

 (5442-5142) هلاس 11

 
 هزاب رد منبش هطقن امد اب یزاورپ تالالتخا هنالاس هطبار رادومن :21 لکش

 (5442-5142) هلاس 11 ینامز

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 هناهام ینامز هرود :ب
  و بآ یابه جنبسارف و زاوها یللملانیب هاگدورف یزاورپ زالالتخا زارییغت نایم طاتترا ،یگتستمه شور یریگراکب اب
     ربظن زا یگتبستمه بیاربض نیبنچمه .تفرگ رارق هعلاطم دروم هناهام ینامز هزاب رد زاوها دیدمه هاگتسیا رد ییاوه
      زالالتبخا نابیم یگتبستمه بیربض نازبیم .(1  لودبج) دیدرگ یسررب 97/7 و 17/7 حطس رد نومزآ ندوب رادینعم
   یابمد جنبسارف رد طقف (هیوناژ هام) هناهام ینامز هزاب رد زاوها دیدمه هاگتسیا رد ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ
 راد یبنعم 17/7  حطبس رد و داب تعرس ،یباتفا تعاس ،هنیشیب امد جنسارف اما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد منتش هطقن
 هطقن یامد ییاوه و بآ جنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه بیرض و نییعت بیرض نازیم نینچمه ؛دشابیم
  رادوبمن هک دشابیم -919/7 و 1117/7 اب ربارب بیترت هب اهجنسارف نیب رد نازیم نیرتالاب ناونع هب هیوناژ هام رد منتش
       لکبش نبیا سابسا ربب .تبسا هدبش هداد ناشن (99 لکش) رد هام نیا رد منتش هطقن یامد اب یزاورپ زالالتخا هطبار
  تعابس ، ربیختت ،    هبنیمک ابمد جنبسارف رابهچ رد هیروف هام رد .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یفیعض یفنم یگتستمه
  دبشابیم رادینعم 17/7 حطس رد داب تعرس جنسارف اما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد داب تمس و (19 لکش) یباتفآ
 جنسارف راهچ رد سرام هام رد ؛دنشابیمن رادینعم یحطس چیه رد (منتش هطقن و شراب ،هنیشیب امد) اهجنسارف ریاس و
   ربیختت جنبسارف اما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد منتش هطقن امد و داب تعرس و یباتفآ تعاس ،(19 لکش) هنیشیب امد
- یبمن راد    یبنعم یحطبس چیبه رد (دابب تمس و شراب ،هنیمک امد) اهجنسارف ریاس و دشابیم رادینعم 17/7 حطس رد
  .تبسا رادینعم 97/7 حطس رد داب تعرس و (19 لکش) یباتفآ تعاس ،هنیمک امد جنسارف هس رد لیروآ هام رد ؛دنشاب
   دابب تمبس و ریختت ،شراب ،هنیشیب امد اهجنسارف ریاس و دشابیم رادینعم 17/7 حطس رد منتش هطقن یامد جنسارف اما
 97/7  حطبس رد (09    لکبش) یبابتفآ تعابس و هنیمک امد جنسارف ود رد هم هام رد ؛دنشابیمن رادینعم یحطس چیه رد
 ،  دابب تعربس ،ریختت ،شراب اهجنسارف ریاس و دشابیم رادینعم 17/7 حطس رد هنیشیب یامد جنسارف اما .تسا رادینعم
 ،هنیشیب یامد ،هنیمک امد جنسارف راهچ رد نئوژ هام رد ؛دنشابیمن رادینعم یحطس چیه رد منتش هطقن امد و داب تمس
 17/7       حطبس رد منتبش هبطقن ابمد جنبسارف ابما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد (19 لکش) یباتفآ تعاس و داب تعرس
   هبیئوژ هابم رد ؛دنشابیمن رادینعم یحطس چیه رد داب تمس و ریختت ،شراب لماش اهجنسارف ریاس و دشابیم رادینعم
 رادینعم 97/7 حطس رد منتش هطقن امد و داب تمس ،(19 لکش) یباتفآ تعاس ،هنیشیب یامد ،هنیمک امد جنسارف جنپ رد
    هبس رد زوا هابم رد ؛دنبشاب یبمن راد یبنعم یحطس چیه رد داب تعرس و ریختت ،شراب لماش اهجنسارف ریاس و ؛تسا
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  هبطقن امد و هنیشیب امد جنسارف اما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد (71 لکش) یباتفآ تعاس و ریختت ،هنیمک امد جنسارف
- یبنعم یحطس چیه رد داب تمس و داب تعرس ،شراب لماش اهجنسارف ریاس و دشابیم رادینعم 17/7 حطس رد منتش
   ابما .تبسا رادینعم 97/7 حطس رد (91 لکش) یباتفآ تعاس و هنیمک امد جنسارف ود رد رتماتپس هام رد ؛دنشابیمن راد
  رد ؛دنبشاب یبمن راد یبنعم یحطس چیه رد منتش هطقن امد و داب تمس ،داب تعرس ،ریختت ،شراب لماش اهجنسارف ریاس
  تعابس و ریختت جنسارف اما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد داب تعرس و (11 لکش) هنیمک امد جنسارف ود رد رتتکا هام
    چیبه رد دابب تمبس و منتش هطقن و هنیشیب امد ،شراب لماش اهجنسارف ریاس و دشابیم رادینعم 17/7 حطس رد یباتفآ
    هاگتبسیا رد ییاوبه و بآ یابهجنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه بیرض نازیم ؛دنشابیمن رادینعم یحطس
     ربیختت جنبسارف کبی رد ابهنت رتماسد هام رد ماجنارس و دنشابیمن رادینعم یحطس چیه رد رتماون هام رد زاوها دیدمه
 و تعرس ،یباتفآ تعاس ،شراب ،هنیشیب و هنیمک امد لماش اهجنسارف ریاس و تسا رادینعم 97/7 حطس رد (91 لکش)
 .(1 لودج) دنشابیمن رادینعم یحطس چیه رد منتش هطقن امد و داب تمس

 ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ تالالتخا نایم هناهام یگتسبمه بیرض :2 لودج

 ریختت شراب هنیشیب یامد هنیمک یامد لالتخا یناوارف هام
  تعاببببببس
 یباتفا

 تعرببببس
 داب

 تمببببس
 داب

 منتش هطقن

 **163.- 051. *122. *125.- 081. 069.- *122.- 011.- 1 هیوناژ
 096.- **167. *116. **358.- **147. 074.- 069.- **224. 1 هیروف
 **174.- 064. **224. **191.- *114. 064.- **258.- 034. 1 سرام
 *134.- 074. **234. **399.- 096. 002. 035.- **277. 1 لیروآ
 007.- 085. 083. -7.45** 046.- 02.- *129.- **175. 1 هم
 *126.- 061.- **200. **587.- 095. 005.- **216.- **188. 1 نئوژ
 **a .046 -.715** .069 .147** -.256. **298.- **185. 1 هیئوژ
 *a **.194 -.517** .092 .083 -.137. *132.- **196. 1 زوا
 ماتپببس
 رب

1 .229** -.131* -.019 -.047 -.702** .045 -.023 .005 

 009.- 016.- **149. *130.- *122. 012.- 019. **162. 1 رتتکا
 105.- 051. 090. 030.- 071. 042.- 040.- 050.- 1 رتماون
مابببسد
 041.- 069. 098. 027.- **155. 021.- 006. 030. 1 رب

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 
 هیوناژ هام رد منبش هطقن امد اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :81 لکش

 
 هیروف هام رد هنیشیب یباتفآ تعاس اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :81 لکش
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 سرام هام رد هنیشیب امد اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :51 لکش

 
 هام رد یباتفآ تعاس اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :91 لکش

 لیروآ

 

 
 هم هام رد یباتفآ تعاس اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :51 لکش

 
 هام رد یباتفآ تعاس اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :11 لکش

 نئوژ

 

 
 هام رد یباتفآ تعاس اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :11 لکش

 هیئوژ

 
 توا هام رد یباتفآ تعاس اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :42 لکش

 

 
 هام رد یباتفآ تعاس اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :12 لکش

 ربماتپس

 
 ربتکا هام رد هنیمک امد اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :22 لکش
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 ربماسد هام رد ریخبت اب یزاورپ تالالتخا هطبار رادومن :82 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 یریگ هجیتن
    لابس رد نازبیم نیربتمک و 901 اب 1771 لاس رد هنالاس زالالتخا دادخر نازیم نیرتالاب داد ناشن یرامآ یاهیسررب
  لابس رد راب 1 یزاورپ زالالتخا دادخر هنالاس یناوارف نیرتشیب راب 19 اب 1771 لاس .تسا هدش تتث راب 11 اب 1971
  .دبنا هداد صابصتخا دوخ هب ار لاس رد راب 0 یزاورپ زالالتخا دادخر هنالاس یناوارف نیرتشیب راب 79 اب 1771 لاس و
  هبب طوبرم نیرتمک و راب 111 اب نئوژ هام هب طوبرم هدش تتث هناهام یزاورپ زالالتخا دادخر نازیم نیرتالاب نینچمه
   یبناوارف رابب 19  ابب هیئوژ هام .تسا هدش شرازگ زاوها یللملانیب هاگدورف رد یزاورپ زالالتخا راب 11 اب رتماسد هام
   هابم رد رابب 0    یزاوربپ زالالتبخا دادبخر یناوارف راب 99 اب هیئوژ هام و هام رد راب 1 یزاورپ زالالتخا دادخر هناهام
  یابه   هابم هدبش تبتث رامآ ساسا رب .دناهداد صاصتخا دوخ هب زاوها یللملانیب هاگدورف رد ار هدش تتث رامآ نیرتشیب
   هاربمه ییاوبه زاقافتا و حناوس نازیم نیرتشیب اب (رتماتپس و تسوگآ ،هیئوژ ،نئوژ ،هم) دصرد 11 دودح اب لاس مرگ
 .تسا هارمه شهاک اب (لیروآ و سرام ،رتماون ،رتتکا) دصرد 11 دودح اب لدتعم یاههام و تسا
  و بآ یابهجنسارف و زاوها یللملا نیب هاگدورف یزاورپ زالالتخا زارییغت نایم طاتترا ،یگتستمه شور زا هدافتسا اب
  نازبیم هلصاح جیاتن ساسا رب .تفرگ رارق یسررب دروم هناهام و هنالاس ینامز هزاب رد زاوها دیدمه هاگتسیا رد ییاوه
 ، ربیختت ، شرابب ،  هنیبشیب یابمد ،  هبنیمک یابمد) ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه بیرض
       هبمه رد هنالابس ینابمز هزابب رد زاوبها دبیدمه هاگتسیا رد (منتش هطقن یامد و داب تمس ،داب تعرس ،یباتفا تعاس
       .دراد دوبجو هنالابس ینابمز هزابب رد ابهرتماراپ نبیا نیب یفیعض هطبار اما .دشابیم رادینعم 97/7 حطس رد اهجنسارف
     دوبخ هبب هدبش هتبساحم یاهجنسارف نیب یگتستمه بیرض نازیم نیرتالاب 991/7 یگتستمه بیرض اب ریختت جنسارف
    زالالتبخا نابیم یگتبستمه بیرض نازیم هناهام ینامز هزاب رد هلصاح جیاتن ساسا رب نینچمه .تسا هداد صاصتخا
  حطبس رد منتش هطقن یامد جنسارف رد طقف هیوناژ هام رد زاوها دیدمه هاگتسیا رد ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ
   رگنابیب هبک -919/7 و 1117/7       ابب رببارب ببیترت هبب یگتبستمه بیربض و نییعت بیرض نازیم .تسا رادینعم 97/7
  تعابس ،ریختت ،هنیمک امد جنسارف راهچ رد هیروف هام رد .تسا هام نیا رد رتماراپ ود نیا نایم یفیعض یفنم یگتستمه
   ریابس و دبشاب یبم راد یبنعم 17/7  حطبس رد داب تعرس جنسارف اما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد داب تمس و یباتفآ
      بیربض و نیبیعت بیربض نازبیم .دنبشاب یبمن راد  یبنعم یحطبس چیه رد (منتش هطقن و شراب ،هنیشیب امد) اهجنسارف
  هبیروف هام رد یباتفآ تعاس جنسارف اهنت .تسا هام نیا رد اهرتماراپ نیا نایم فیعض هطبار رگنایب اهجنسارف یگتستمه
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   ابمد و دابب تعرس و یباتفآ تعاس ،هنیشیب امد جنسارف راهچ رد سرام هام رد .دشابیم طسوتم یفنم یگتستمه یاراد
    و نیبیعت بیربض نازبیم .دشابیم رادینعم 17/7 حطس رد ریختت جنسارف اما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد منتش هطقن
 ،   هبنیمک ابمد جنبسارف   هبس رد لبیروآ هام رد .تساهجنسارف مه نایم فیعض هطبار رگنایب اهجنسارف یگتستمه بیرض
- یبم راد یبنعم 17/7 حطس رد منتش هطقن یامد جنسارف اما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد داب تعرس و یباتفآ تعاس
 و هنیمک امد جنسارف ود رد هم هام رد .تسا طسوتم یفنم یگتستمه یاراد هام نیا رد یباتفآ تعاس جنسارف اهنت .دشاب
   نابنچمه .دبشاب یبم راد یبنعم 17/7    حطبس رد هنیبشیب یابمد جنسارف اما .تسا رادینعم 97/7 حطس رد یباتفآ تعاس
  یابمد ،    هبنیمک ابمد جنبسارف رابهچ رد نئوژ هام رد .تسا طسوتم یفنم هطبار یاراد هام نیا رد یباتفآ تعاس جنسارف
  نابیم      یگتبستمه بیربض و نیبیعت بیربض نازبیم .تسا رادینعم 97/7 حطس رد یباتفآ تعاس و داب تعرس ،هنیشیب
   هبک .تبسا -011/7 و 1119/7 اب ربارب بیترت هب نئوژ هام رد یباتفآ تعاس ییاوه و بآ جنسارف و یزاورپ زالالتخا
  یابمد ،    هبنیمک ابمد جنبسارف جنبپ رد هیئوژ هام رد .تسا هام نیا رد رتماراپ ود نیا نایم طسوتم یفنم یگتستمه رگنایب
      بیربض و نیبیعت بیربض نازبیم ؛تبسا راد یبنعم 97/7  حطبس رد منتش هطقن امد و داب تمس ،یباتفآ تعاس ،هنیشیب
 و 1791/7      ابب رببارب ببیترت هبب هبیئوژ هام رد یباتفآ تعاس ییاوه و بآ جنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه
  و ربیختت ،    هبنیمک ابمد جنبسارف هبس رد زوا هام رد .تسا رتماراپ ود نیا نایم یوق یفنم یگتستمه رگنایب هک -190/7
       و یزاوربپ زالالتبخا نابیم یگتبستمه بیربض و نیبیعت بیرض نازیم .تسا رادینعم 97/7 حطس رد یباتفآ تعاس
 یفنم یگتستمه رگنایب هک .تسا -091/7 و 1111/7 اب ربارب بیترت هب زوا هام رد یباتفآ تعاس ییاوه و بآ جنسارف
      حطبس رد یبابتفآ تعابس و هبنیمک ابمد جنسارف ود رد رتماتپس هام رد .دشابیم هام نیا رد رتماراپ ود نیا نایم طسوتم
  تعابس ییاوه و بآ جنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم یگتستمه بیرض و نییعت بیرض نازیم .تسا رادینعم 97/7
   .تبسا رتمارابپ ود نیا نایم یوق یفنم یگتستمه رگنایب هک -170/7 و 1111/7 اب ربارب بیترت هب رتماتپس هام رد یباتفآ
    یگتبستمه و نیبیعت بیاربض نازیم .تسا رادینعم 97/7 حطس رد داب تعرس و هنیمک امد جنسارف ود رد رتتکا هام رد
   هابم رد و دنبشابیمن رادینعم یحطس چیه رد رتماون هام رد .تسا هام نیا رد رتماراپ ود نیا نایم فیعض هطبار رگنایب
 .تسا رادینعم 97/7 حطس رد ریختت جنسارف کی رد اهنت رتماسد
  یابهجنسارف و یزاورپ زالالتخا نایم دصرد 11 حطس رد یرادینعم یگتستمه هچرگا درک راشا دیاب هصالخ روط هب
     رد منتبش هبطقن یابمد و دابب تمس ،داب تعرس ،یباتفا تعاس ،ریختت ،شراب ،هنیشیب یامد ،هنیمک یامد ییاوه و بآ
   ینابمز هزابب رد یزاورپ زالالتخا اب ییاوه و بآ یاهجنسارف نیب یفیعض هطبار اما دراد دوجو زاوها دیدمه هاگتسیا
 ، هبیروف یاههام رد یطسوتم یفنم هطبار زا هک یباتفآ تعاس جنسارف زجب هناهام ینامز هزاب رد .دوشیم هدهاشم هنالاس
  یاراد ابهج نبسارف ریاس و دنشابیم رادروخرب رتماتپس و هیئوژ یاههام رد یوق یفنم هطبار و زوا و نئوژ ،هم ،لیروآ
  .دنتسه یفیعض هطبار
 عبانم
 لاس ،نیمزرس ییایفارغج همانلصف ،ETM هدنجنس یترارح ریواصت زا هدافتسا اب زاوها رهش حطس یامد یدنب هنهپ ،(0199) هدیرف ،یمیظع

 .179-01 صص ،09 هرامش ،مجنپ
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- شهوژبپ ،یزاورپ بسانم زاعاس یهئارا و لیبدرا هاگدورف یاههم یرامآ و دیدمه لیلحت ،(7199) یدمحم شوایس و دنمورب ،یحالص
 .11-11 صص ،00 هرامش ،91 هرود ،یعیتط یایفارغج یاه

    قبلعم زارذ هبب هدوبلآ نیرف یاهزور دیدمه یاهوگلا لیلحت .(1199) یربایض تقیقح هیضرم هدیس و یدهم ،درفیگنران ،لامک ،راودیما
 .11-11 صص ،مجنپ هرامش ،مود لاس ،یطیحم زاعلاطم و ایفارغج همانلصف ،زاریشرد

  یابهشهوژپ ،زیرتت رهش دیدش ییامد یگنوراو رد اوه یگدولآ ینارحب یاه هرود ساسارب یدیدمه یاهوگلا یسررب .(1199) یلع ،یهانپ
 .111-071 صص ،1 هرامش ،11 ۀرود ،یعیتط یایفارغج

 هرادا ،  یتابیلمع و یبنف تنواعم ،(پونیس)نیمز حطس یناب هدید یاهشور و اهدک لمعلاروتسد عومجم ،(0199)روشک یسانشاوه نامزاس
  .لوا شیاریو ،هکتش لک

  رد اوبه یگدولآ رب رثؤم دیدمه یاهوگلا یسررب ،(1199) یربایض تقیقح میرم و یربایض تقیقح هیضرم ،ناتسود اضر ،هدازنیسح اضر
 .979-91 صص ،91هرامش ،99 لاس ،یاهیحان هعسوت و ایفارغج ،دهشم رهشنالک

 یسفنت یاهیرامیب زورب ییایفارغج شنکارپ رب نش یاهنافوط لیلحت و یبایزرا .(1199) یمرهج یلیلج ماهلا و ،یلاع یلع ،رمخ یلعمالغ
 .دزی ،راتغ و درگ یاهنافوط و یداب شیاسرف یلم شیامه نیموس ،TOPSIS لدم زا هدافتسا اب ناتسیس رد (لس)
 راتغ و درگ راتتا بیکرت یسررب ،(1199)یدهم یدمص ،نسحدمحم ،یزاریشدمحمدیس ،هدازنامزدیعسدمحم ،یفجن زرمارف ،قالخا شوخ

 .19-09 صص ،1 هرامش ،مودلاس ،یطیحم زارطاخم و ایفارغج ،ناریا برغ بونج و برغ رد
 یاهشهوژپ ،ناریا برغ رد هراهب راتغ و درگ دادخر دیدمه یواکاو .(9199) یدمص یدهم و دیعس دمحم ،یفجن ،زرمارف ،قالخاشوخ

 .119-11 صص ،(71 یپایپ) 1 هرامش ،11 لاس ،یعیتط یایفارغج

  ۀراوهابم AVHRR      ۀدنجنبس ریوابصت زا هدافتبسا ابب ابهدرگزیر یبایأشنم .(1199) .یتتجم ،ینجورب نایدهم ،نیسحدمحم ،مدقم یئاضر
NOAA (ناریا برغ بونج :یدروم ۀعلاطم). 99-9 صص ،09 هرامش ،1 لاس ،طیحم یرادیاپ و ایفارغج. 

 نوماریپ یحاون :یدروم هعلاطم اوه یگدولآ و زالحم یرادم هدایپ تیلباق نیب طاتترا لیلحت .(9199) یضایر نیسح و رایدنفسا ،تسدربز
 .11-19 صص ،1 هرامش ،یرهش زاعلاطم ،نارهت رهش رد اوه تیفیک شجنس یاه هاگتسیا
 ،9  هرامبش ،9  لابس ،   یدربرابک یبسانشاوه و بآ همانلبصف ود ،ناریا رد راتغ و درگ یاهنافوت یسانشاوه و بآ .(9199) هموصعم ،هنگنز

 .19-9 صص
 رد از  رابتغ و   دربگ یابه  هنامابس مئاق عیزوت یزاس هیتش .(1199) .دیعس دمحم ،یفجن ،رذآ ،نیرز ،رتکا یلع ،یلوسر ،زورهب ،فارص یراس

 .119-119 صص ،1 هرامش ،11 هرود ،یعیتط یایفارغج یاهشهوژپ .ناریا برغ رد یفارگوپوت و دیدمه یاه هناماس اب طاتترا
-لسورئآ یطیحم تسیز یاهدمایپ یسررب .(1199) یناوضر یدیعس دماح و دمحم ،یناوضر یدیعس ،یلع ،یرهظم ،اضر ،راطع نایفیرش

 .دزی ،راتغ و درگ یاهنافوط و یداب شیاسرف یلم شیامه نیموس ،ناسنا تمالس رد یندعم یاه
 و یداب شیاسرف یلم شیامه نیموس ،ناسنا تمالس رب ینابایب یاهدرگزیر ریثات .(1199) نایباتهز زانهب و ،یورسخ نسح ،یهوکش رحس

  .دزی ،راتغ و درگ یاهنافوط
  یابه شهوژبپ ،(1199 هامریت راتغ و درگ) راتغ و درگ یهدیدپ یدیدمه -یاهراوهام لیلحت .(9199) داررفص رهاط و روپیسمش رتکایلع

 .999-119 صص ،10 هرامش ،یعیتط یایفارغج
 
 


