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 هدیکچ
 یاهناتسرهش رد عقاو یلحاس شخب 8 رد یشزومآ صخاش 6 و یتشادهب صخاش 4 ینامز و یناکم یریذپرییغت یسررب شهوژپ نیا زا فده   
 ،5832 یاهلاس نکسم و سوفن یرامآ همانلاس زا قوف یاهصخاش تاعالطا روظنم نیدب .تسا نالیگ برغ رد رهشناوضر و شلات ،اراتسآ
 یگتفایهعسوت نازیم ،(CRI) جیاتن یبیکرت صخاش و (RDI) ییاتسور هعسوت صخاش زا هدافتسا اب سپس .دیدرگ جارختسا 8232 و 0232
 اب نینچمه .دیدرگ صخشم دنتسه یلاع و بوخ ،طسوتم ،فیعض طیارش رگنایب بیترت هب هک  A و D، C، B هبترم راهچ بلاق رد اهشخب
 عون سپس و صخشم اهصخاش زا کی ره یفداصت و هدنکارپ ،یاهشوخ یاهوگلا یرادینعم ادتبا ،یلحم و یناهج ناروم I صخاش یریگراکب
 هدمآ تسدب جیاتن .دیدرگ نییعت (LH) ًالاب-نییاپ و (HL) نییاپ-ًالاب ،(LL) نییاپ-نییاپ ،(HH) ًالاب-ًالاب تلاح راهچ رد اهصخاش ترواجم
 جیاتن اتسار نیا رد .تسا هدوبن ریگمشچ دایز تارییغت ینامز ظاحل زا یلو دنهدیم ناشن رییغت یناکم ظاحل زا اهصخاش یخرب یRDI داد ناشن

 شخب یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش یگتفایهعسوت و.دوب توافتم تسا یتشادهب و یشزومآ هزوح ود دنیآرب هک (CRI) یبیکرت صخاش
 زا ناشن یناکم یاههرامآ جیاتن نینچمه .تسا هدنام یقاب یرامشرس هرود هس یط رد (D هبترم) فیعض دح رد نالیگ ناتسا برغ یلحاس
-ًالاب یاهشوخ تلاح (هنارسپ و هنارتخد) ناتسریبد صخاش ود رد اما ،دراد یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش عیزوت رد یفداصت و نگمه طیارش
 رد یتح و هدشن هدهاشم یرادینعم تارییغت هرود هس یتشادهب و یشزومآ یاهصخاش رد عومجم رد .تسا هتشاد دوجو CRI رد (HL) نییاپ
 .تسا هداتفا قافتا شهاک اهصخاش یخرب

 و یناهج نارومآ ،جیاتن یبیکرت صخاش ،ییاتسور هعسوت صخاش ،یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش :یدیلک تاملک
 .نالیگ ناتسا برغ یلحاس هیحان ،یلحم
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 همدقم
 اب .تسا تسایس یلصا تاعوضوم زا یکی ییاتسور قطانم یعامتجا و یداصتقا دشر یلصا لماوع لماک کرد   
 هافر دنور و نازیم دروم رد رتشیب یریگدای یارب ناراذگتسایس یدنمهقالع ،ییاتسور هعسوت ددعتم داعبا هب هجوت
 نازیرهمانرب هجوت دروم ریخا یاهلاس رد ییایفارغج یحاون یرباربان یسررب .دراد دوجو ییاتسور قطانم رد یمومع
 بوسحم یگتفاین هعسوت مهم یاههناشن زا ،نآ فلتخم داعبا رد یرباربان دوجو و تسا هتفرگ رارق نارادمتسایس و
 و یلم و یاهقطنم ،یلحم سایقم رد یسایس و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت دنیارف رد اهاتسور هاگیاج و شقن .دوشیم
 ،ترجاهم ،یراکیب ،تیعمج عیرس دشر ،هدنیازف یرباربان ،هدرتسگ رقف دننام ییاتسور یحاون یگتفاینهعسوت یاهدمایپ

 تالکشم هشیر نارظنبحاص زا یرایسب و هدیدرگ ییاتسور هعسوت هب هجوت بجوم ...وریغ و یرهش ینیشن هیشاح
 ییاتسور هعسوت .(Bryden, 2003)دننادیم ییاتسور قطانم یگتفاینهعسوت رد ار هعسوت لاح رد یاهروشک رد یرهش
 بولطم یسرتسد ،نازیرهمانرب هاگن زا .تسا هدوب ناریا رد هعسوت یلصا یاههغدغد زا یکی هراومه ریخا ههد دنچ رد
 .دوریم رامش هب رادیاپ هعسوت ققحت یارب یساسا یاهزاین شیپ زا یکی یشزومآ و یتشادهب تاناکما و تامدخ هب
 دوبمک ای نادقف و ،دوشیمن مدرم زا یصاخ هورگ هب رصحنم هک تسا یاهنوگ هب یشزومآ و یتشادهب تامدخ تیهام
 دیدشت ،اهنآ مها زا هک ،دروآیم رابب ار یدایز یفنم یاهدمایپ ،ییاتسور و یرهش زکارم رد هژیوب تامدخ نیا
 و یتشادهب شخب یاههنیزه شیازفا و رادیاپ هعسوت هب یبایتسد مدع ،ییاتسور هعسوت مدع ،یرهش - اتسور ترجاهم
 .(Bahrami & Rezaei, 2015: 39) دوب دهاوخ یطیحم تسیز یرادیاپان
 هنیمز رد اهتسایس ،نآ دنیارف رد و دریگیم رب رد ار اهناسنا یگدنز بناوج یهمه ،رادیاپ هعسوت یلک روط هب   
 یهعسوت هک دنوشیم یحارط یاهنوگ هب ... و تشادهب ،شزومآ ،یعیبط عبانم ،یژولونکت ،یناگرزاب ،یداصتقا
-یم هک هنوگنامه .(Marsousi & Bahrami Paveh, 2011) دنشخبیم موادت ار یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا
 و یناکم یسررب نینچمه .تسا اهصخاش زا هدافتسا ،ییاتسور هعسوت یریگهزادنا یارب تفایهر نیرتلوبقم میناد
 هنیمز رد .دنکیم صخشم هعسوت حطس رظن زا رگیدکی هب تبسن ار قطانم زا کی ره تیعضو ،اهصخاش ینامز
 هراشا اهنآ زا یخرب هب اجنیا رد هک تسا هدش ماجنا یاهدرتسگ تاعلاطم هعسوت یاهصخاش ینامز – یناکم تارییغت
 ناتسهد تفه یگتفایهعسوت حطس ادتبا رد ،رهشناریا ناتسرهش یاهناتسهد یگتفایهعسوت حطس نییعت رد .دوشیم
 ناشن و نییعت ماغدا یاهشور سپس و یددع یمونوسکات ،سیسپات یاهشور یریگراکب اب ار رهشناریا ناتسرهش
 Khodaverdi) دنکیم راکشآ رتهب ار اهناتسهد نیب تازیامت AHP شور هب یهدنزو رب ینتبم سیسپات شور دنداد

et al., 2018). هعسوت و هعسوت یاهشوخ یاهوگلا دنتفرگ هجیتن ییاتسور یضارا هعسوت یناکم لیلحت اب نموین و وچ 
 رتکیدزن لصاوف نینچمه .دراد دوجو ییاتسور هداتفا رود ًالاتبسن قطانم رد یناکم موادم شرتسگ هارمه هب الاب مکارت اب
 ییاتسور یضارا هعسوت رد راومه و حطسم اتبسن یحاون اب الاب تاعافترا و اهدور هب یسرتسد و اهرهش و اههداج هب
 و هیزجت یارب ییاتسور هعسوت صخاش زا هدافتسا نینچمه .(Cho & Newman, 2005: 732) دنتسه مهم رایسب
 هعسوت یلک حطس لیلحت و هیزجت یارب مه صخاش نیا داد ناشن یکاولسا و ناتسهل رد ییاتسور قطانم لیلحت
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 بسانم هقطنم حطس رد یراتخاس یاههمانرب و RDI (ریثأت صخاش) تاریثأت یبایزرا یارب مه و ییاتسور قطانم
 لدم زا هدافتسا اب ییاتسور داصتقا هعسوت یناکم لیلحت اب (2113) ناراکمه و وچ .(Jerzy & Nana, 2011) تسا
 اتسور یداصتقا هعسوت رازبا ناونعب ینیرفآراک دشر شیازفا رد ییاتسور عماوج دنداد ناشن 0یلحم ینزو نویسرگر
 صخاش اب رصم 3تویسا رد یناسنا هعسوت یاهوگلا یناکم یریذپرییغت .(Cho et al, 2007: 24) دنشاب دیفم دناوتیم

 قطانم 9یناسنا هعسوت صخاش رد یریگمشچ توافت دش صخشم و یسررب یلحم و یناهج ناروم I یگتسبمهدوخ
 راکشآ ار HDI عیزوت رد هشوخ دوجو تابثا ،یناکم یگنهامه یوق یوگلا نینچمه .دراد دوجو تویسا فلتخم
 ناشن نیچ یقرش لامش رد عقاو 2نیلیج ناتسا ییاتسور هعسوت یرباربان رییغت یسررب .(Ali, 2010: 1126) دزاسیم
 عیرس دشر زا ینایم یاهناتسرهش و نییاپ ییاتسور هعسوت حطس زا نیلیج ناتسا یلامش و یقرش یاهناتسرهش داد
 ، 01/1 اب ربارب بیترت هب ییاتسور هعسوت صخاش ناروم I صخاش اتسار نیا رد .دنتسه رادروخرب ییاتسور داصتقا

 نیلیج ناتسا رد RDI ییاضف مکارت مدع رگنایب هک دمآ تسدب 1113 و ۲113 ،1113 یاهلاس رد -61/1 و -60/1
 .دراد همادا نآ قرش ات یبرغ یحاون زا (HH۲) رتالاب هعسوت حطس یوگلا نینچمه .تسا یفداصت عیزوت یاراد و هدوب
-هدش عیزوت نیلیج ناتسا یبرغ و ینایم ات یقرش شخب رد (LL6) رتنییاپ هعسوت حطس یوگلا هک تسا یلاح رد نیا
 داد ناشن لیزرب 2یوکسیسنارف وئاس هناخدور هضوح رد ییاتسور رقف یناکم یوگلا .(Yeqing et al., 2013) دنا

 یاهشوخ هضوح نیا رد رقف اهنت هن یناکم ظاحل زا .دنریگب رظن رد ار رقف یناکم عیزوت دیاب رقف شهاک یاهتسایس
 هدش ییاسانش یاههشوخ .دنتسه نکاس اهناتسرهش رد دنرقف "غاد طاقن" هک هضوح ناریقف هدمع تمسق هکلب ،تسا
 روظنم هب رقف شهاک ییایفارغج زکرمت یارب ددجم شالت ورنیا زا ،دنرادن تقباطم تلود یسایس-یرادا یاهزرم اب
 طیحم زا یشان ییاتسور هعسوت یاهتوافت .(Torres et al, 2011: 45) دوریم رامشب یهیدب یرما اهنآ رتشیب ییآراک
 یحاون داد ناشن CL و PCA شور زا هدافتسا اب نیچ برغ لامش رد عقاو ۹رگشاک هقطنم رد ینیشنرهش و یعیبط
 هورگ هس هب ییاتسور هعسوت نینچمه .دنتسه زکرمتم یاهیشاح قطانم و زکرم رد بیترت هب هتفاینهعسوت و هتفایهعسوت
 زا یلامتحا هجیتن هس رظندروم یاههورگ هک دش میسقت توافتم ینوریب یاهشلاچ و یعیبط طیارش اب هقطنم 00 و
 ,.Lin et al)دننکیم سکعنم ار دتفایم قافتا یتعنص هعسوت هلحرم رد هک لاوز و لوفا ،دشر ینعی ییاتسور هعسوت

 و ینزو یپورتنآ شور زا هدافتسا اب 1ناهوو دیدج یرهش قطانم رد ییاتسور هعسوت عون و حطس هعلاطم .(2019
 ،یاهشوخ لیلحت و یلصا یاههفلوم لیلحت ،یفاشتکا یناکم یاههداد لیلحت نینچمه و اههداد یزاسدرادناتسا
 یالاب حطس اب قطانم و تسا یهیدب یرما ناهوو رهش دیدج قطانم رد ییاتسور هعسوت حطس یناکم یاهتوافت

                                                           
1. Locally Weighted Regression 
2. Assuit 
3. Human Development Index 
4. Jilin 
5. High-High 
6. Low-Low 
7. Sao Francisco River Basin 
8. Kashgar 
9. Wuhan 
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-یم شهاک جیردت هب رهش زا هلصاف اب و هتفرگ رارق یزکرم و دیدج یرهش قطانم عطاقت رد ًالاتدمع ییاتسور هعسوت
 هیبش قطانم نیا رد ییاضف رییغت راتخاس و هتشاد دوجو ییاتسور هتفایهعسوت قطانم رد یناکم مکارت نینچمه .دبای
 یاهوگلا .(Jiang et al., 2020) تسا (فارطا درس قطانم و غاد هتسه اب یاهریاد تروص هب) صاخ موادت کی
 ات 2110 یاهلاس یط رد نیچ 0گنویناوه -وه طخ قرش رد نآ لوحت و ییاتسور-یرهش هعسوت ینامز-یناکم
 لامش (0 :داد ناشن نوسریپ یگتسبمه بیرض و یلحم ناروم I صخاش ،غاد یاههکل لیلحت زا هدافتسا اب 1013
 هدرکن لرتنک ار دوکر دنور زونه ایحا حرط یارجا و هدرک هبرجت ار یداصتقا دوکر هرود نیا یط رد نیچ یقرش
 روطب ار هعماج و تعنص یاهمتسیس هعسوت ،تیعمج تیفیک دوبهب هک داد ناشن نوسریپ یگتسبمه لیلحت (3 ،تسا
 رییغت و  3تیعمج هعسوت صخاش رییغت نیب یفنم یگتسبمه (9 و دشخبیم اقترا یتاعلاطم هرود لوط رد یرادینعم
 هک دهدیم ناشن (۲تعنص رییغت صخاش رییغت و  2هعماج لوحت صخاش رییغت اب هارمه) 9تیعمج لوحت صخاش
 عیزوت یناکم لیلحت جیاتن .(Hu et al, 2016: 1) تسا هدوب یتیعمج دوس هرود رد گنویناوه – وه طخ قرش
 نیا عیزوت یناکم یوگلا ،داد ناشن هیاسمه نیرتکیدزن نیگنایم زا هدافتسا اب ناتسبرع ضایر یتشادهب تامدخ
𝑃 اب صخاش < 𝑍 و 0.001 =  یالاب مکارت اب رهش یزکرم یاهتمسق رد هیحان نیدنچ .تسا یاهشوخ 10.9−
 رادروخرب یتشادهب تاناکما رتمک مکارت زا نآ یاهیشاح یاهتمسق رد عقاو یحاون رتشیب و دش ییاسانش تالیهست
 اساسا .دراد دوجو ینامرد زکارم ات هیحان لقث زکرم زا هلصاف نیگنایم رد یهجوت لباق توافت ،یلک روط هب .دندوب
 تشادهب زکارم هب یرتمولیک 0 زا رتمک هلصاف رد دننکیم یگدنز هیحان 06 رد هک (%2/۲2) تیعمج زا یمین زا رتمک
 میقمریغ یزرواشک ناگدنراد یناکم لیلحت اب (1013) ناراکمه و یناوضر .(Mansour, 2016:26) دنراد رارق یمومع
 روشک رسارس رد میقمریغ یزرواشک ناگدنراد یناکم عیزوت هک دندیسر هجیتن نیا هب ناریا ییاتسور قطانم رد
 رسارس رد میقمریغ یزرواشک ناگدنراد یلصا نوناک ود دوجو ییاضف یرامآ یاههتفای نینچمه .تسا نگمهان

 هدش لیکشت برغ رد رگید هطقن و روشک یلامش قطانم و ناریا زکرم رد غاد هطقن نیلوا .دهدیم ناشن ار اهرهش
 نیچ یسل تالف یناتسا نیب یزرم یحاون رد ییاتسور رقف یناکم لماوع ییاسانش .(Rezvani et al, 2019: 31) تسا
 حطس و بآ عبانم هب یسرتسد ،ناتسرهش هب یسرتسد حطس هب تدشب ییاتسور رقف داد ناشن یناکم رامآ زا هدافتسا اب
 هب یسرتسد ریثات هک تسا ینعم نیا هب یسل تالف زا یصاخ قطانم یکشخ نینچمه .تسا هتسباو رهش هب یسرتسد
 عبانم و هتشاد رارق تیمها مود هجرد رد ناتسرهش یسرتسد حطس هب تبسن زین ییاتسور رقف زورب رد بآ عبانم
 نیه رد .(Le et al, 2020: 1) دراد تبثم طابترا یزرواشک هطلس تحت هقطنم رد ییاتسور رقف زورب اب یلگنج یضارا
 لماوع هک داد ناشن "ازنورب لماوع شقن یسررب :ینامور ییاتسور قطانم رد یلحم یداصتقا هعسوت نییعت اتسار
 ریثأت LED6 نازیم رب ،اپورا هار هکبش اب میقتسم طابترا دوجو و یرهش عماوج ذوفن تحت یاهناکم لیبق زا ازنورب

                                                           
1. Hu Huanyong 
2. Population Development Index 
3. Population Transformation Index 
4. Society Transformation Index 
5. Industry Transformation Index 
6. Local Economic Development 
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  .(Pavel & Moldovan., 2019: 1) دراذگیم
 یلحاس یاهاتسور یشزومآ و یتشادهب صخاش هعسوت دنیارف ینامز و یناکم یریذپرییغت زین هعلاطم نیا فده   
 نییعت و ییاتسور طاقن هعسوت ییاضف راتخاس و وگلا لیلحت نینچمه .تسا نالیگ ناتسا برغ یاهناتسرهش
 هعسوت زا حیحص کرد تهج هعلاطم دروم ناتسرهش هس یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب یاهتوافت و اهتهابش
   .تسا دیفم رایسب رادیاپ
  هعلاطم دروم هقطنم

 هعلاطم شور هک تسا رهشناوضر و شلات ،اراتسآ ناتسرهش هس رد عقاو یلحاس یاهاتسور یمامت زین یرامآ هعماج   
 ود نیا کیکفت یانبم ناونعب رفص عافترا ،یا هگلج زا یلحاس یاهاتسور ییاسانش یارب .تسا یرامش مامت رب ینتبم
 یتاعلاطم هیحان ،(DEM) عافترا یموقر لدم هشقن و ArcGIS رازفا مرن زا هدافتسا اب ساسا نیا رب .دش هتفرگ رظن رد
 هس رد عقاو یاهاتسور لک زا عومجم رد .دیدرگ میسقت یناتسهوک و یاهیاپهوک ،یاهگلج ،یلحاس شخب راهچ هب

 ناتسرهش هس یلحاس یاهاتسور دادعت هکیروطب .تسا هتفرگ رارق یلحاس شخب رد اتسور 010 ،رظن دروم ناتسرهش
 .(0 لکش) تسا اتسور 93 و ۲6 ،90 اب ربارب بیترت هب رهشناوضر و شلات ،اراتسآ

 
 نالیگ ناتسا برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب 1 لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،یداصتقا :فلتخم هزوح جنپ زا صخاش نیا .تسا 0ییاتسور هعسوت صخاش ،شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم شور
                                                           

4. Rural Development Index 
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 حطس قیقد یبایزرا یارب شور نیا .تسا هدش لیکشت تغارف تاقوا و گنهرف و طیحم ،هافر و تشادهب ،یشزومآ
 هعسوت صخاش .دراد راکورس دنتسه طبترم ییاتسور نانکاس یگدنز ورملق اب تدشب هک یلماوع اب ییاتسور هعسوت
 .دوشیم هبساحم 0 هطبار قیرط زا ییاتسور

𝑋𝐼𝑘 =
𝑋𝑘 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
                                                                  (1) 

𝑋𝑚𝑖𝑛 و 𝑋𝑚𝑎𝑥 هبساحم یارب تلاح نیا رد ،رظن دروم ریغتم رثکادح و لقادح رادقم اب ربارب بیترت هب 𝑋𝐼𝑘، صخاش 
 صخاش رتگرزب رادقم هکیطرشب ،دوشیم هدافتسا الاب هلداعم زا ،تسا 𝑋𝑘 صاخ صخاش رادقم هک ما𝑘 رادقم یبایزرا
0 طرش دیاب  𝑋𝐼𝑘 یبایزرا صخاش .دشاب رترب طیارش رگنایب یبایزرا ≤ 𝑋𝐼𝑘 ≤  ،نیا رب هوالع .دشاب اراد ار 1

 ره ربارب نزو رادقم قیرط زا جیاتن صخاش .تسا هدش لیکشت جیاتن یبیکرت صخاش زا زین ییاتسور هعسوت صخاش
  .دیآیم تسدب هزوح جنپ

𝐶𝑅𝐼𝑟 =
1
5

(𝐸𝑅𝐼𝑟 + 𝐻𝑊𝑅𝐼𝑟 + 𝐸𝐷𝑅𝐼𝑟 + 𝐸𝑁𝑅𝐼𝑟 + 𝐶𝐿𝑅𝐼𝑟)             (2) 
 زین 𝑟، 𝐻𝑊𝑅𝐼𝑟 شخب یداصتقا جیاتن صخاش زین 𝑟، 𝐸𝑅𝐼𝑟 شخب جیاتن یبیکرت صخاش زین 𝐶𝑅𝐼𝑟 اج نیا رد   
 جیاتن صخاش زین 𝑟، 𝐸𝑁𝑅𝐼𝑟 شخب شزومآ جیاتن صخاش زین 𝑟، 𝐸𝐷𝑅𝐼𝑟 شخب هافر و تشادهب جیاتن صخاش
 رد .(Kim & Yang, 2016) دنتسه 𝑟 شخب تغارف تاقوا و گنهرف جیاتن صخاش مه 𝐶𝐿𝑅𝐼𝑟 و 𝑟 شخب یطیحم

 .تسا هدش هدروآ قیقحت نیا رد هتفر راکب یاهصخاش و RDI صخاش یدنبهجرد 0 لودج
 نالیگ ناتسا برغ یلحاس یاهاتسور یگتفایهعسوت نازیم فرعم یاهصخاش و RDI یدنبهجرد .1 لودج

 هقبط RDI هنماد فیدر یشزومآ یاهصخاش فیدر یتشادهب یاهصخاش
0.9 0 دهم اتسور 2 یمومع مامح ≤ 𝑅𝐷𝐼 ≤  A هجرد 1

0.8 3 ناتسبد ۹ ینامرد - یتشادهب زکرم ≤ 𝑅𝐷𝐼 <  B هجرد 0.9

0.5 9 (لوا هطسوتم) هنارسپ ییامنهار هسردم 1 تشادهب هناخ ≤ 𝑅𝐷𝐼 <  C هجرد 0.8
0 2 (لوا هطسوتم) هنارتخد ییامنهار هسردم 10 هناخلاسغ ≤ 𝑅𝐷𝐼 <  D هجرد 0.5

 - - ۲ (مود هطسوتم) هنارسپ ناتسریبد - -
 - - 6 (مود هطسوتم) هنارتخد ناتسریبد - -

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دیدرگ هدافتسا یلحم و یناهج ناروم 𝐼 هرامآ ود زا ییاضف یوگلا نییعت و ینامز و یناکم یریذپرییغت یسررب یارب
 هیحان فلتخم یاهشخب یCRI و RDI صخاش یوگلا و یناکم یگتسبمهدوخ فیصوت تهج ناروم 𝐼 هرامآ
  .دوشیم صخشم ریز هطبار هلیسو هب هرامآ نیا رادقم .تفرگ رارق هدافتسا دروم نالیگ برغ یلحاس

𝐼 =
𝑛
𝑆0

×
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑥𝑗 − �̅�)𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

                                         (3) 

 صخشم ار ناکم ره یگژیو نیگنایم �̅� نینچمه .دهدیم ناشن 𝑗 و 𝑖 یاهناکم رد ار ریغتم ریداقم 𝑥𝑗 و 𝑥𝑖 هکیروطب
 ،دنشاب هتفرگ رارق رگیدکی یگیاسمه رد 𝑗 و 𝑖 رگا .دشابیم 𝑗 و 𝑖 یاههضراع یناکم نزو رادقم زین 𝑤i𝑗 .دنکیم
 رفص 𝑤𝑖𝑗 رادقم ،دنشابن رگیدکی یگیاسمه رد 𝑗  و 𝑖 ینعی ،تروصنیا ریغ رد .تسا کی اب ربارب ربارب 𝑤𝑖𝑗 رادقم

 رگا .تسا +0 ات -0 نیب ناروم 𝐼 صخاش تارییغت هنماد .دهدیم ناشن ار رصانع مامت عومجم زین 𝑆0 .دش دهاوخ
 رد ،دراد یاهشوخ تلاح ریغتم و هتشاد دوجو تبثم یناکم یگتسبمه ،دشاب رفص زا رتگرزب و رادینعم ناروم ریداقم
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 نآ رد یفداصت یوگلا ،دشاب رفص 𝑍(𝐼) هک ینامز .تسا هدنکارپ ریغتم و هدوب یفنم یناکم یگتسبمه تروصنیا ریغ
 یوگلا ،دشاب تبثم 𝑍 هرمن ریداقم رگا لاح .تسا هتسباو 𝑍 هرمن ریداقم هب یناکم یگتسبمه و دراد دوجو ریغتم
 زا رتگرزب نآ ریداقم هک تسینامز 𝑍 هرمن یرادینعم نینچمه .دش دهاوخ یاهشوخ یوگلا رظن دروم ریغتم ییاضف
 .(Khosravi & Bahri, 2018:37) دشاب ۹۲/3 زا شیب ای و 61/0 راظتنا دروم رادقم
 یارب هنیهب یوگلا صخاش نیا ،تسا فورعم زین (نیلسنآ) یلحم ناروم 𝐼 صخاش هب زین هشوخان و هشوخ لیلحت   
 ناتسا برغ یلحاس هیحان زا شخب ره هشوخان و هشوخ لیلحت یارب .دشابیم اضف رد اههدیدپ یرامآ عیزوت شیامن
 نیا .دوشیم هبساحم ،تسا صخاش یرادینعم رگنایب هک 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 و 𝑍 هرمن ،یلحم ناروم 𝐼 صخاش رادقم ،نالیگ
  .دیآیم تسدب ریز هطبار ساسارب هرامآ

𝐼𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�
𝑆𝑖2

∑ 𝑤𝑖𝑗  𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − �̅�)
𝑛

𝑗=1,𝑗�1

                                                   (4) 

 رادقم .دشابیم  𝑗 و 𝑖 هضراع نیب ییاضف نزو 𝑤𝑖𝑗 و هطوبرم یگژیو نیگنایم �̅� و 𝑖 هضراع یگژیو 𝑥𝑖 ،هطبار نیا رد
𝑆𝑖2 دیآیم تسدب ریز هطبار زا. 

𝑆𝑖2 =
∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1,𝑗�1

𝑛 − 1
− �̅�2                                                                        (5) 

 نانیمطا حطس کی رد و هدش هبساحم 𝑍 درادناتسا زایتما هرامآ نیا رد .تسا ضراوع لک دادعت اب ربارب 𝑛 هطبار نیا رد
  .دوشیم هبساحم ریز تروص هب 𝑍𝐼𝑖 درادناتسا زایتما .دریگیم رارق نومزآ دروم

𝑍𝐼𝑖 =
𝐼𝑖 − 𝐸[𝐼𝑖]

√𝑉[𝐼𝑖]
                                                                                      (6) 

 اب ربارب E[Ii] یضایر دیما هطبار نیا رد

E[Ii] = −
∑ wi�
n
�=1,��1

n − 1
                                                                         (7) 

  اب ربارب V[Ii] سنایراو و
V[Ii] = E[I2] − E[Ii]2                                                                          (8) 

 دوخ هباشم یاهشخب طسوت دوجوم یاهشخب هک تسا نیا رگنایب دشاب رادینعم و تبثم Ii رادقم رگا لیلحت نیا رد
 اب ییاهشخب طسوت صخشم ریداقم اب رظن دروم هضراع هک تسا نیا هدنهدناشن Ii تبثم ریداقم .دناهدش هرصاحم
 رگید فرط زا .دوشیم هتفگ هشوخ ضراوع هنوگنیا هب و ،(نییاپ-نییاپ ای الاب-الاب) تسا هدش هطاحا هباشم ریداقم
 اب یتهباشم الصا یشزرا ظاحل زا هک یضراوع طسوت رظن دروم هضراع هک تسا نآ رگنایب Ii رادینعم و یفنم ریداقم
 دوجو و دوشیم هتفگ هشوخان ،ضراوع هنوگنیا هب هک ،(الاب-نییاپ ای نییاپ-الاب) تسا هدش هطاحا دنرادن رگیدکی

 .(Alijani et al, 2015: 75) تسا یفنم ییاضف یگتسبمه زا یکاح یضراوع نینچ
 جیاتن
 .تسا هدش هدروآ نالیگ برغ یلحاس هیحان شخب ۹ یارب یناسنا هعسوت صخاش هبساحم هجیتن 2 ات 3 لودج رد   

 یاهصخاش ناونعب هناخلاسغ و تشادهب هناخ ،ینامرد -یتشادهب زکرم ،یمومع مامح ینعی یتشادهب صخاش راهچ
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 شنکارپ 3 لکش رد نینچمه .تفرگ رارق یسررب دروم یتشادهب شخب یگتفایهعسوت نازیم نییعت تهج هدیزگرب
 صخاش زا هدمآ تسدب جیاتن .تسا هدش هداد ناشن یرامشرس هرود هس یط رد یتشادهب صخاش راهچ یناکم
 هکیروطب .تسا ریغتم 0 ات رفص نیب صخاش نیا هک دهدیم ناشن یتشادهب یاهصخاش یوررب ییاتسور هعسوت
 ریداقم و B هجرد یاراد 1۹/1 ات ۹/1 ریداقم ،C هجرد یاراد 12/1 ات ۲/1 ریداقم ،D هجرد یاراد 12/1 ات 1 ریداقم
 .تسا ریغتم (هتفرشیپ) A هجرد ات (فیعض) D هجرد زا یگتفایهعسوت نازیم یترابعب .دنتسه A هجرد یاراد 0 ات 1/1
 یاهشخب یمامت رد صخاش نیا 2 ات ۲ لودج هب هجوت اب .تسا ریغتم 0 ات رفص نیب یمومع مامح یارب RDI رادقم
 نآ رایعم فارحنا و 90/1 یمومع مامح صخاش یارب نآ نیگنایم .تسا رفص (لیودنول یانثتسا هب) یلحاس هیحان

 .دریگیم رارق D (هجرد) هبترم رد قوف صخاش یارب RDI رادقم هک دهدیم ناشن هدمآ تسدب نیگنایم .تسا 99/1
 یترابعب .تسا رفص یلحاس هیحان شخب ۹ رد RDI رادقم هکلب ،هداتفین قافتا نآ رد یرییغت اهنت هن ،هرود هس یط رد
 نیمود یارب RDI رادقم روطنیمه .تسا هدوب حطس نیرتنییاپ رد یتشادهب ورملق صخاش نیلوا نامز دنیارف رد
 زا یرامشرس هرود هس یط رد صخاش نیا نیگنایم دهدیم ناشن ینامرد -یتشادهب زکرم ینعی یتشادهب صخاش
 یترابعب .تسا هدوب رییغت رد ۹190 لاس رد ۲3/1 رادقم و 1190 لاس رد ۲/1 رادقم هب ۲۹90 لاس رد 13/1 رادقم

RDI هبتر زا D، C و A هس یط رد ینامرد-یتشادهب صخاش یالاب رایعم فارحنا .تسا هدوب رادروخرب هیحان رد 
 راهچ نیب زا .تسا قوف صخاش اب طابترا رد یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب یگتفایهعسوت حطس زا ناشن هرود
 ریاس هب تبسن یرتبسانم تیعضو یاراد تشادهب هناخ صخاش ،تشادهب هزوح یارب هتفرگ رظن رد صخاش
 یلحاس هیحان رد (A) حطس نیرتالاب ات (D) حطس نیرتنییاپ زا صخاش نیا RDI هبترم .تسا یتشادهب یاهصخاش
 نیگنایم .تسا هدهاشم لباق شخب ۹ رد RDI هبتر رد ییاجباج یرامشرس هرود هس یط رد و هدوب رییغت لاح رد

RDI حطس یناکم ییاجباج .تسا هتفای شیازفا ۲6/1 سپس و 2۲/1 هب ۹2/1 رادقم زا هتسویپ روطب هرود هس یط رد 
 رتالاب حطس هب کی زا هشیمه ییاجباج هتبلا .تسا دوهشم الماک 3 لکش رد تشادهب هناخ صخاش یگتفایهعسوت
 صخاش ۲۹90 لاس رد .تسا هناخلاسغ زین تشادهب هزوح صخاش رگید .دتفایم قافتا مه نآ سکع هکلب تسین

RDIرد قوف صخاش یگتفایهعسوت حطس .تسا هدوب رفص نالیگ برغ یلحاس هیحان یاهشخب یمامت رد نآ ی 
 دروم صخاش 1190لاس رد .تسا قوف صخاش اب طابترا رد یلحاس هیحان فعض هدنهدناشن و هتفرگ رارق D هبترم
 نیا هبتر رد یبوخ اتبسن شیازفا لاس ۲ یط رد یترابعب .تسا هدوب رادروخرب A و C هبتر زا ،D هبتر رب هوالع رظن

 .تفای شیازفا 99/1 و ۹2/1 هب ۲۹90 لاس رد رفص زا هناخلاسغ صخاش سنایراو و نیگنایم .دیآیم دوجوب صخاش
 .تسا مود لاس ۹ زا رتدیدش رایسب لوا لاس ۲ رد دشر دنور .درک رییغت ۲9/1 و 62/1 هب ۹190 لاس رد زین مهم نیا
 رد ییاجباج نیا یناکم ظاحل زا .تسا دوهشم الماک صخاش نیا هعسوت حطس هبتر رد یناکم ییاجباج نینچمه
 .تسا هدش هداد ناشن 3 لکش
 .تسا هدش هدروآ یرامشرس هرود هس یارب 2 ات ۲ لوادج رد زین یشزومآ یاهصخاش یRDI صخاش جیاتن    
 رد صخاش نیا اما .تسا هدوب اهشخب یمامت یارب رفص رادقم یاراد ۲۹90 یرامشرس رد دهم اتسور صخاش
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 .تسا توافتم رایسب حطس ای هبتر ظاحل زا اهشخب نیب توافت اما ،هدش رادروخرب یبوخ اتبسن دشر زا 1190لاس
 ۹190 لاس رد اما .تسا (A) رثکادح و (D) لقادح حطس ود یاراد لاس نیا رد RDI هبتر هک تسا لیلد نیمهب
 شخب ،A هبتر یاراد ملاسا و شلات یزکرم شخب ود و دنکیم ادیپ ینیع دومن یلحاس هیحان رد RDI یاههبتر یمامت

 (D) هعسوت حطس نیرتنییاپ زا اهشخب ریاس و C هبتر یاراد دورناگرک و اراتسآ یزکرم شخب ،B هبتر یاراد قیوح
 .تسا لمات لباق و بوخ یرامشرس هرود هس یط رد صخاش نیا هعسوت حطس دنور نیاربانب .دندرگیم رادروخرب

 تباث اتبسن تیعضو یرامشرس زا هرود هس رد هک ،تسا یشزومآ هزوح یاهصخاش زا یکی هک ناتسبد صخاش
  .دهدیم ناشن ار RDI صخاش
 رد و 63/1 و 6۲/1 اب ربارب 1190 لاس رد ،63/1 و 3۲/1 اب ربارب ۲۹90 لاس رد صخاش نیا رایعم فارحنا و نیگنایم
 خر لاس 90 یط رد ناتسبد صخاش RDI هبتر رد یدیدش تارییغت .دمآ تسدب 23/1 و ۲2/1 اب ربارب ۹190 لاس
 رد RDI بتارم یمامت .دباییم شهاک ۹190 لاس ات میالم روطب 1190 لاس رد شیازفا دعب نآ بیش اما ،تسا هدادن
 یناکم ییاجباج .تسا هتشاد دوجو هرود هس رد (B هبتر یانثتسا هب) نالیگ برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب
  .تسین سوسحم دایز RDI یاههبتر عیزوت رد
 اهنت .دندوب هرود هس رد D هبتر یاراد اهشخب ریاس و A هبتر یاراد هرود هس ره رد شلات یزکرم شخب هکیروطب
 دباییم لزنت هبتر کی ۹190 لاس رد اددجم و تسا هتفای ءاقترا C رتالاب هبتر هب 1190 لاس رد اراتسآ یزکرم شخب
(D). دراد تحص زین دورناگرک و رهشناوضر یزکرم یاهشخب دروم رد عوضوم نیا.  
 صخاش نیا ندوب نییاپ زا ناشن هنارسپ ییامنهار سرادم یRDI رادقم ،یشزومآ یاهصخاش لیلحت یاتسار رد   
 یرامشرس رد .(۲۹90 یرامشرس) دراد قیوح شخب رد نآ یالاب رادقم و هعلاطم دروم شخب ۹ زا شخب تفه رد
 لاس رد زین قوف طیارش .تسا رارقرب نالیگ برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب رد هدئاق نیمه زاب 1190 لاس
  .تسا هدرکن رییغت زین ۹190
 هدوب D هبتر یاراد اهشخب ریاس و .تسا شلات ناتسرهش زا قیوح شخب ،A هبتر اب شخب اهنت تفگ ناوتیم نیاربانب
 هنارتخد ییامنهار سرادم طیارش .تسا راکشآ رایسب هیحان نیا رد هنارسپ ییامنهار سرادم صخاش هبتر فعض و
 .تسا صخاش نیا رد A هبتر یاراد قیوح شخب اددجم و هدوب عطقم نیا رد هنارسپ سرادم طیارش هباشم زین
 اب ربارب و هنارتخد سرادم یارب ۹9/1 و 99/1 ،33/1 اب ربارب بیترت هب یرامشرس هرود هس رد صخاش نیا نیگنایم
  .دش هبساحم ییامنهار عطقم رد هنارسپ سرادم یارب ۲9/1 و 9/1 ،۲9/1
 09/1 و و 99/1 ،9/1 اب ربارب و هنارتخد سرادم یارب 13/1 و 39/1 ،39/1 اب ربارب زین صخاش نیا سنایراو رادقم
  .دمآ تسدب هنارسپ ییامنهار سرادم یارب
 و هنارسپ ییامنهار سرادم صخاش یارب هرود هس ره رد D هبتر هک دهدیم ناشن قوف صخاش نیگنایم نیاربانب
  .تسا رفص و 6/1 ربارب ابیرقت یفنم و تبثم تهج رد نآ رایعم فارحنا نازیم و هدوب مکاح هنارتخد
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 1۸91 لاس رد شخب ساسا رب رهشناوضر و شلات ،اراتسآ یاهناتسرهش یلحاس هیحان تامدخ .2 لودج

 هطسوتم)ناتسریبد
 هنارتخد (مود

 هطسوتم)ناتسریبد
 هنارسپ (مود

 هطسوتم)ییامنهار
 هنارتخد (لوا

 هطسوتم) ییامنهار
 هنارسپ (لوا

 ناتسبد

 دهم اتسور

 هناخلاسغ

شادهب هناخ
 ت

 ینامرد یتشادهب زکرم

 یمومع مامح

 اتسور دادعت

خب
 ش

یدر
 ف

 یرامشرس لاس

 لحاس

 0 لیودنول 9 0 1 9 1 1 9 3 3 1 1
  اراتسآ ۲۹90

 3 اراتسآ یزکرم 10 1 3 6 1 1 ۹ 9 9 1 1
 9 ملاسا 20 1 1 2 1 1 10 3 9 1 0

 شلات ۲۹90
 2 شلات یزکرم 33 1 1 1 1 1 ۲0 0 3 1 1
 ۲ دور ناگرک 00 1 1 6 1 1 1 3 3 1 0
 6 قیوح ۹0 1 3 2 1 1 10 6 6 3 2
 2 رهشناوضر یزکرم 20 1 1 2 1 1 00 2 9 1 1

 رهشناوضر ۲۹90
 ۹ رس هرپ 1 1 9 ۹ 1 1 ۹ 3 3 0 0

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 1191 لاس رد شخب ساسا رب رهشناوضر و شلات ،اراتسآ یاهناتسرهش یلحاس هیحان تامدخ .9 لودج

 (مود هطسوتم)ناتسریبد
 هنارتخد

 (مود هطسوتم)ناتسریبد
 هنارسپ

 (لوا هطسوتم)ییامنهار
 هنارتخد

 (لوا هطسوتم) ییامنهار
 هنارسپ

 ناتسبد

 دهم اتسور

 هناخلاسغ

شادهب هناخ
 ت

 ینامرد یتشادهب زکرم

 یمومع مامح

 اتسور دادعت

خب
 ش

یدر
 ف

 یرامشرس لاس

 لحاس

 0 لیودنول 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  اراتسآ 1190

 3 اراتسآ یزکرم 10 1 0 ۲ 0 3 ۹ 9 9 1 1
 9 ملاسا 20 1 1 6 3 2 1 0 3 1 1

 شلات 1190
 2 شلات یزکرم 33 1 1 10 3 3 20 3 0 1 1
 ۲ دور ناگرک 00 1 3 2 ۲ 3 10 0 3 1 0
 6 قیوح ۹0 1 3 1 2 2 10 2 2 0 0
 2 رهشناوضر یزکرم 20 1 0 2 2 3 1 3 9 1 1

 رهشناوضر 1190
 ۹ رس هرپ 1 1 0 6 3 3 2 9 9 0 0

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 ۸191 لاس رد شخب ساسا رب رهشناوضر و شلات ،اراتسآ یاهناتسرهش یلحاس هیحان تامدخ .4 لودج

 (مود هطسوتم)ناتسریبد
 هنارتخد

 (مود هطسوتم)ناتسریبد
 هنارسپ

 (لوا هطسوتم)ییامنهار
 هنارتخد

 (لوا هطسوتم) ییامنهار
 هنارسپ

 ناتسبد

 دهم اتسور

 هناخلاسغ

شادهب هناخ
 ت

 ینامرد یتشادهب زکرم

 یمومع مامح

 اتسور دادعت

خب
 ش

یدر
 ف

 یرامشرس لاس

 لحاس

 0 لیودنول 9 1 1 9 3 0 9 0 0 1 1
  اراتسآ ۹190

 3 اراتسآ یزکرم 10 1 0 2 9 ۲ ۹ 9 9 1 1
 9 ملاسا 20 1 1 2 9 1 30 3 3 0 0

 شلات ۹190
 2 شلات یزکرم 33 1 1 ۹ 2 1 20 0 0 1 1
 ۲ دور ناگرک 00 1 1 6 ۹ 2 1 1 1 1 1
 6 قیوح ۹0 1 0 ۹ ۹ ۹ 10 ۲ ۲ 3 3
 2 رهشناوضر یزکرم 20 1 1 2 ۲ 1 2 1 0 1 1

 رهشناوضر ۹190
 ۹ رس هرپ 1 1 3 2 ۲ 0 ۹ 3 3 0 0

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (1۸91) نالیگ برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب رد (RDI) ییاتسور هعسوت صخاش هبساحم .1 لودج

یدر
 ف

خب
 ش

 یمومع مامح

 ینامرد یتشادهب زکرم

شادهب هناخ
 ت

 هناخلاسغ

 دهم اتسور

 ناتسبد

 (لوا هطسوتم) ییامنهار

 هنارسپ

 (لوا هطسوتم)ییامنهار

 هنارتخد

 (مود هطسوتم)ناتسریبد

 هنارسپ

 (مود هطسوتم)ناتسریبد

 هنارتخد

 1 1 ۲3/1 2/1 32/1 1 1 ۲/1 26/1 1 اراتسآ یزکرم 0

 1 1 1 3/1 1 1 1 1 1 0 لیودنول 3

 0 0 0 0 ۹۲/1 1 1 26/1 26/1 1 قیوح 9

 ۲3/1 1 1 3/1 ۲/1 1 1 ۲/1 1 1 دور ناگرک 2

 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 شلات یزکرم ۲

 ۲3/1 1 ۲3/1 3/1 ۹۲/1 1 1 20/1 1 1 ملاسا 6

 ۲3/1 ۲/1 1 3/1 32/1 1 1 9۹/1 0 1 رس هرپ 2

 1 1 ۲3/1 6/1 26/1 1 1 20/1 1 1 رهشناوضر یزکرم ۹

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لقادح رادقم 1

 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 رثکادح رادقم 10

 33/1 10/1 33/1 ۲9/1 3۲/1 1 1 ۹2/1 13/1 90/1 نیگنایم 00

 39/1 ۲9/1 39/1 9/1 63/1 1 1 99/1 19/1 99/1 رایعم فارحنا 30

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (1191) نالیگ برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب رد (RDI) ییاتسور هعسوت صخاش هبساحم .3 لودج

یدر
 ف

خب
 ش

 یمومع مامح

 ینامرد یتشادهب زکرم

شادهب هناخ
 ت

 هناخلاسغ

 دهم اتسور

 ناتسبد

 هنارسپ (لوا هطسوتم) ییامنهار

 هنارتخد (لوا هطسوتم)ییامنهار

 هنارسپ (مود هطسوتم)ناتسریبد

 هنارسپ (مود هطسوتم)ناتسریبد

 1 1 99/1 99/1 2۲/1 99/1 1 22/1 ۲/1 1 اراتسآ یزکرم 0

 1 1 1 1 1 1 1 1 ۲/1 0 لیودنول 3

 0 0 0 0 16/1 0 ۲2/1 1۹/1 0 1 قیوح 9

 0 1 20/1 1 16/1 99/1 0 26/1 0 1 دور ناگرک 2

 1 1 1 20/1 0 99/1 ۲3/1 0 1 1 شلات یزکرم ۲

 1 1 20/1 1 36/1 0 ۲3/1 6۲/1 1 1 ملاسا 6

 0 0 99/1 99/1 62/1 99/1 ۲3/1 6۲/1 ۲/1 1 رس هرپ 2

 1 1 99/1 20/1 36/1 99/1 ۲2/1 99/1 ۲/1 1 رهشناوضر یزکرم ۹

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لقادح رادقم 1

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رثکادح رادقم 10

 2/1 9/1 99/1 9/1 6۲/1 22/1 92/1 2۲/1 ۲/1 3/1 نیگنایم 00

 3۲/1 62/1 39/1 99/1 ۹3/1 ۲9/1 ۹9/1 09/1 ۹9/1 ۲9/1 رایعم فارحنا 30

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (۸191) نالیگ برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب رد (RDI) ییاتسور هعسوت صخاش هبساحم .9 لودج

یدر
 ف

خب
 ش

 یمومع مامح

 ینامرد یتشادهب زکرم

شادهب هناخ
 ت

 هناخلاسغ

 دهم اتسور

 ناتسبد

 (لوا هطسوتم) ییامنهار
 هنارسپ

 (لوا هطسوتم)ییامنهار
 هنارتخد

 (مود هطسوتم)ناتسریبد
 هنارسپ

 (مود هطسوتم)ناتسریبد
 هنارتخد

 1 1 6/1 6/1 69/1 6۲/1 20/1 ۹/1 ۲/1 1 اراتسآ یزکرم 0

 1 1 3/1 3/1 1 00/1 1 1 1 1 لیودنول 3

 0 0 0 0 ۲/1 1۹/1 0 0 ۲/1 1 قیوح 9

 1 1 1 1 92/1 ۹2/1 0 6/1 1 1 دور ناگرک 2

 1 1 3/1 3/1 0 0 99/1 0 1 1 شلات یزکرم ۲

 ۲/1 ۲/1 2/1 2/1 26/1 0 20/1 ۹/1 1 1 ملاسا 6

 ۲/1 ۲/1 2/1 2/1 69/1 00/1 ۲/1 ۹/1 0 1 رس هرپ 2
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 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 (هدنسیون :عبنم) نالیگ برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب رد یتشادهب تامدخ یارب (RDI) یناسنا هعسوت صخاش .2 لکش

 
 نالیگ برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب رد یشزومآ تامدخ یارب (RDI) یناسنا هعسوت صخاش  .9 لکش

 1 1 3/1 1 13/1 1 ۲/1 3/1 1 1 رهشناوضر یزکرم ۹

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لقادح رادقم 1

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 رثکادح رادقم 10

 ۲3/1 ۲3/1 ۹9/1 ۲9/1 ۲2/1 6۲/1 62/1 ۲6/1 ۲3/1 1 نیگنایم 00

 ۲9/1 ۲9/1 13/1 09/1 23/1 2/1 ۲9/1 29/1 ۲9/1 1 رایعم فارحنا 30
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 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  نالیگ برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب رد یشزومآ تامدخ یارب (RDI) یناسنا هعسوت صخاش  .4 لکش

 رگا و ،تسا ریغتم 6/1 ات رفص نیب دراوم دصرد ۹6 رد رظن دروم صخاش ود تارییغت هک تسنآ ینعم هب نیا   
 ریداقم هب هجوت اب .دش دهاوخ 1/1 زا رتمک دراوم دصرد 11 رد زین RDI رادقم دبای شیازفا دصرد 11 هب قوف لامتحا
 یانثتسا هب اهشخب یمامت هک تسا حضاو رپ هنارتخد و هنارسپ ییامنهار سرادم صخاش ود یارب RDI هدمآ تسدب
 هس یط رد صخاش ود نیا یارب یگتفایهعسوت حطس هبتر و ،دنتسه ۹/1 زا رتمک RDI رادقم یاراد قیوح شخب
 هیبش کدنا توافت اب هرود هس رد RDI هبتر یناکم عیزوت .تسا هدوب اهشخب دصرد 1۹ رد C و D یرامشرس هرود
 .دراد RDI نازیم رد کدنا تارییغت زا ناشن و هدوب مه

 هبتر هک دهدیم ناشن هنارتخد و هنارسپ ناتسریبد صخاش RDI ریداقم هبساحم زا هدمآ تسدب جیاتن اتسار نیمه رد 
 ریاس و تسا رادروخرب هرود هس ره رد A هبتر زا زین قیوح شخب .تسا (D) نییاپ اهشخب رثکا رد صخاش ود نیا
 و 9/1 ،10/1 اب ربارب بیترت هب ناتسریبد صخاش نیگنایم رادقم .دنریگیم رارق هعسوت حطس نیرتنییاپ رد اهشخب

 سرادم یارب یرامشرس هس یط رد ۲3/1 و 2/1 ،33/1 اب ربارب و یرامشرس هس یط رد هنارسپ سرادم یارب ۲3/1
 و 3۲/1 ،39/1 اب ربارب و ۲9/1 و 62/1 ،۲9/1 اب ربارب هنارسپ ناتسریبد صخاش رایعم فارحنا .دمآ تسدب هنارتخد
 هرود ود هب تبسن 1190 یرامشرس رد قوف صخاش ود رایعم فارحنا .دش هبساحم هنارتخد ناتسریبد یارب ۲9/1
 یترابعب .دوشیم یشان فلتخم یاهشخب رد RDI نازیم توافت زا رایعم فارحنا نازیم ندوب الاب .تسا رتالاب رگید
 هیحان حطس رد قوف یاهصخاش رد یرتشیب توافت دشاب رتشیب اهنآ نیگنایم زا اهشخب RDI نازیم فارحنا هچره
 زا .تسا مه RDI صخاش هعسوت حطس رد توافت هدنهدناشن قوف توافت .دوشیم هدهاشم نالیگ برغ یلحاس
 یرامشرس زا هرود هس یط رد یلحاس هیحان رد RDI رادقم ییاضف عیزوت رد یاهظحالم لباق تارییغت یناکم ظاحل
  .(2 لکش) دراد هیحان نیا رد یشزومآ صخاش یگتفایهعسوت مدع زا ناشن یلیصحت یاهصخاش فعض و ،دوشیمن هدهاشم
 رب رد ار یگنهرف و یطیحم ،یشزومآ ،یتشادهب ،یداصتقا فلتخم هزوح جنپ RDI صخاش دش هتفگ هک هنوگنامه   
 ساسارب هک .دیآیم تسدب هزوح جنپ نیا جیاتن یبیکرت صخاش ساسارب هقطنم ره یگتفایهعسوت نازیم .دریگیم
 جنپ زا هزوح ود طقف ،یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش یسررب هب هجوت اب شهوژپ نیا رد .ددرگیم هبساحم 3 هطبار
CRIr تروصب 3 هطبار نیاربانب .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم جیاتن یبیکرت صخاش هزوح = 1

2
(HWRIr +
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EDRIr) هک درک ادیپ رییغت زینCRIr شخب یارب جیاتن یبیکرت صخاش زین r، HWRIr یتشادهب جیاتن صخاش زین r، 
 هبساحم شخب ره یشزومآ و یتشادهب صخاش نیگنایم هطبار نیا رد .دنتسه r یشزومآ جیاتن صخاش زین EDRIr و
  .ددرگیم صخشم اهشخب یگتفایهعسوت نازیم و هدش

 فلتخم یاهشخب رد یناوارف زا لصاح (CRI) جیاتن یبیکرت صخاش ریداقم .۸ لودج
 )یناوارف زا لصاح جیاتن صخاش CRI ( شخب

۲۹90 CRI 1190 CRI ۹190 CRI 

 D ۲3/1 D 02/1 D 90/1 ملاسا

 C ۹/1 B 62/1 C ۲۲/1 قیوح

 D 3۲/1 C 9/1 D 20/1 دور ناگرک

 D 10/1 D 21/1 D 20/1 لیودنول

 D ۲3/1 D 69/1 D 93/1 اراتسآ یزکرم

 D 39/1 D 90/1 D ۲0/1 رهشناوضر یزکرم

 D ۹3/1 D 29/1 D 03/1 شلات یزکرم

 D ۲2/1 D ۹2/1 D 29/1 رس هرپ

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدهاشم هک هنوگنامه .تسا هدش هدروآ یرامشرس هرود هس یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش یبیکرت صخاش زین ۹ لودج رد
 اب هرود هس یط رد و تسین A هبترم حطس رد فلتخم یاهشخب یگتفایهعسوت هدنهدناشن یبیکرت صخاش جیاتن دوشیم
 حطس رد یدوهشم تارییغت لک رد اما ،هدمآ دوجوب فلتخم یاهشخب یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش رد هک یتارییغت دوجو
 لودج رد یبیکرت صخاش یناکم تارییغت هتبلا .دوشیمن هدهاشم نالیگ برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب یگتفایهعسوت
  .تسا توافتم ینامز یاهزاب و فلتخم یاهشخب رد D هبترم هعسوت حطس رگنایب ۹

 
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم فلتخم یاهشخب رد یناوارف زا لصاح (CRI) یبیکرت صخاش .1 لکش
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 هجوت اب .تسا هدش هداد شیامن نالیگ ناتسا برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب هعسوت تیعضو ۲ لکش رد    
 هرود کی رد طقف ،تسا D هبتر یاراد اهشخب رثکا رد هرود هس یط رد CRI صخاش تفگ ناوتیم لکش نیا هب
 D هرود هس یط رد و اهشخب یمامت رد یبیکرت صخاش هبتر دراوم هیقب رد .تسا هدوب B قیوح شخب رد CRI هبتر
  .دمآ تسدب C و

 نالیگ برغ یلحاس هیحان رد یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش یناوارف زا لصاح RDI رادقم یوررب یلحم ناروم I صخاش .1 لودج
 عون

 هشوخ
 عون (1190) تشادهب هناخ

 هشوخ
 شخب (۹190) ینامرد و یتشادهب زکرم

LMiPValue LMiZScore LMiIndex LMiPValue LMiZScore LMiIndex 

 ملاسا -0111/1 -332۹۹/1 61229/1 - -21111/1 -3۹۹13/1 1۲29۹/1 -

 قیوح 11111/1 1۹010/1 01۹01/1 - -01111/1 -11۹21/1 11061/1 -

 دورناگرک 31111/1 11۹06/1 0۲69۲/1 - -01111/1 -33۹61/1 06۲21/1 -

 لیودنول -21111/1 -۲۹333/1 ۲693۹/1 - -91111/1 -9۹021/1 22321/1 -

 اراتسآ یزکرم -21111/1 -93009/1 36۲۲2/1 - -31111/1 -11۹21/1 11061/1 -

LH 22291/1 ۹۲1۹1/3- 10111/1- - ۹۹220/1 ۹1222/0- 30111/1- رهشناوضر یزکرم 

 شلات یزکرم 21111/1 21111/1 09969/1 - -01111/1 26۹00/1 6۲۲11/1 -

- 61361/1 1۹۲6۹/0- 93111/1- HL 23991/1 90130/3- 23111/1- رس هرپ 

 عون
 هشوخ

 عون (۹190) دهم اتسور
 هشوخ

 شخب (1190) هناخلاسغ
LMiPValue LMiZScore LMiIndex LMiPValue LMiZScore LMiIndex 

 ملاسا 61111/1 1293۹/1 61102/1 - -30111/1 -01261/1 21۲99/1 -

 قیوح 11111/1 ۹29۹1/1 22991/1 - 11111/1 11911/1 30۲31/1 -

- 63922/1 00۹۹3/1 01111/1 HL ۹2191/1 101۲1/3- 30111/1- دورناگرک 

 لیودنول -11111/1 -3۲۲26/1 ۲9112/1 - -01111/1 269۹1/1 39991/1 -

 اراتسآ یزکرم -11111/1 -066۹2/1 0۲092/1 - -01111/1 11۲91/1 ۹1321/1 -

LL 11331/1 13113/3 ۹0111/1 - ۹1611/1 ۲۹600/1 11111/1 رهشناوضر یزکرم 

 شلات یزکرم -21111/1 -92116/1 102۹2/1 - 31111/1 2۹322/1 6۹2۲6/1 -

 رس هرپ 11111/1 332۲3/1 01212/1 - 61111/1 16192/1 121۲2/1 -

 عون
 هشوخ

 عون (1190) هنارتخد (لوا هطسوتم) ییامنهار
 هشوخ

 شخب (۲۹90) ناتسبد
LMiPValue LMiZScore LMiIndex LMiPValue LMiZScore LMiIndex 

 ملاسا -01111/1 6۹011/1 0۹631/1 - 91111/1 0003۲/1 13316/1 -

- 23633/1 11103/0 61111/1 LH ۹۹911/1 0۹2۹۹/3- 60111/1- قیوح 

 دورناگرک -01111/1 -۹2021/1 31921/1 - ۲1111/1 9۲0۹1/0 62123/1 -

 لیودنول -20111/1 -922۹0/0 30693/1 - 10111/1 1۹9۹0/0 62693/1 -

 اراتسآ یزکرم 31111/1 ۹۹332/1 ۹9326/1 - 21111/1 10۲6۲/1 ۲102۲/1 -

 رهشناوضر یزکرم 1111/1 19113/1 ۹002۹/1 - -31111/1 -012۲1/1 036۲1/1 -

LL 3۹191/1 121۲0/3 20111/1 - 92116/1 116۹9/1 01111/1 شلات یزکرم 

 رس هرپ -91111/1 -11061/1 130۲1/1 - -۹1111/1 -662۹2/1 12۲36/1 -

 عون
 هشوخ

 عون 
 هشوخ

 شخب (۹190) هنارتخد (لوا هطسوتم) ییامنهار
   LMiPValue LMiZScore LMiIndex 

 ملاسا 01111/1 126۹3/1 23222/1 -    

 قیوح 61111/1 12210/0 03393/1 -    

 دورناگرک ۹1111/1 3132۲/0 22۲00/1 -    

    HH 2۹621/1 222۹1/0 10111/1 لیودنول 

 اراتسآ یزکرم 30111/1 00992/0 9۹0۲0/1 -    

 رهشناوضر یزکرم -91111/1 -020۹0/1 216۲۹/1 -    

 شلات یزکرم 10111/1 22212/0 21290/1 -    

 رس هرپ -21111/1 -11111/1 61031/1 -    

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 راک دنمزاین زونه و هدوبن یبولطم دح رد نالیگ زا هیحان نیا رد یشزومآ و یتشادهب هعسوت تفگ دیاب یلک روطب
 و یتشادهب یاهصخاش رتشیب رد هک دهدیم ناشن یلحم ناروم I صخاش زا هدمآ تسدب جیاتن .تسا یرتشیب
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 رد ناروم I رادقم نیب توافت یرادینعم مدع رب ینبم رفص ضرف و .درادن دوجو یصاخ یوگلا هیحان یشزومآ
 هطاحا رگنایب و هدوب HL هشوخان یاراد (۹190) ینامرد و یتشادهب زکرم صخاش .ددرگیم دییات فلتخم یاهشخب
 اب یراکشآ توافت الاب رادقم اب هشوخان کی ناونعب زین رس هرپ شخب یترابعب .تسا مک ریداقم طسوت دایز ریداقم
 کی یاراد (1190) تشادهب هناخ صخاش اتسار نیا رد .تسا نییاپ ریداقم اب برغ یلحاس هیحان یاهشخب ریاس
 .تسا هدش هطاحا نآ فارطا یالاب ریداقم طسوت نییاپ رادقم هک تسا رهشناوضر یزکرم شخب رد (LH) هشوخان

 یاهشخب نییاپ ریداقم طسوت شخب نیا یالاب رادقم و هدوب (HL) هشوخان کی زین (1190) هناخلاسغ صخاش
 ای نییاپ ریداقم اب یاههشوخ هدنهدناشن (۹190) دهم اتسور صخاش رد (LL) هشوخ .تسا هدش هطاحا رواجم

 ،نییاپ رادقم اب رهشناوضر یزکرم شخب یترابعب .تسا دصرد 11 یرادینعم حطس رد یفنم یناکم یگتسبمهدوخ
 هشوخان کی زین ۲۹90 لاس رد ناتسبد صخاش .تسا هدش هطاحا شدوخ فارطا رد نییاپ ریداقم اب یاهشخب طسوت
 یلحم ناروم I رادقم اما  .(LH) دوشیم صخشم رواجم یاهشخب یالاب ریداقم اب شخب نیا نییاپ رادقم و ،هدوب

 ای یفنم ییاضف یگتسبمهدوخ یوگلا هدنهدناشن (1190) هنارتخد (لوا هطسوتم) ییامنهار صخاش زا لصاح
 (لوا هطسوتم) ییامنهار صخاش رد HH روطنیمه .(LL) تسا دصرد 11 نانیمطا حطس رد مک ریداقم اب یاههشوخ
 دشابیم ضورفم نانیمطا حطس رد دایز رادقم یاههشوخ اب تبثم ییاضف یگتسبمهدوخ رگنایب زین (۹190) هنارتخد
 .(1 لودج)
 یتشادهب یاهصخاش یناوارف زا جتنم (CRI) یبیکرت صخاش یوررب (نیلسنآ) ناروم I صخاش هبساحم تیاهن رد  
 .تسا هتشادن هباشم راتفر یناکم ظاحل زا CRI صخاش ینامز عطقم هس رد هک دهدیم ناشن شخب ره یشزومآ و
 ،یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش یناوارف زا لصاح CRI یبیکرت صخاش رد تسادیپ 10لودج زا هک هنوگنامه
 نییاپ رادقم زا عوضوم نیا .دوشیمن هدهاشم یگتفایهعسوت ظاحل زا فلتخم یاهشخب نیب یرادینعم توافت

 هب I رادقم یریگتهج مدع و .تسا حضاو الماک هعلاطم دوم شخب ۹ رد (LMiIndex) یلحم ناروم I صخاش
 رد .تسا ۲۹90 هرود رد اهشخب یبیکرت صخاش رد دوجوم ییاضف یگتسبمهدوخ مدع هدنهد ناشن -0 و +0 تمس
 یاهشخب نییاپ ریداقم طسوت نآ یالاب رادقم هک دهدیم ناشن قیوح شخب رد HL هشوخان یوگلا 1190 لاس
 قیوح شخب اددجم اریز دراد قادصم مه ۹190 لاس ینعی موس هرود رد عوضوم نیا .تسا هدش هطاحا رواجم
 نیب رادانعم توافت مدع رب ینبم رفص ضرف موس و مود هرود رد نیاربانب .تسا هدش صخشم HL هشوخان تروصب
  .(10 لودج) ددرگیم در فلتخم یاهشخب ناروم I ریداقم

 نالیگ ناتسا برغ یلحاس هیحان رد یناوارف زا لصاح CRI رادقم یوررب یلحم ناروم I صخاش .11 لودج
 عون

 هشوخ
 یرامشرس (CRI) یبیکرت صخاش
(۹190) 

 عون
 هشوخ

 یرامشرس (CRI) یبیکرت صخاش
(1190) 

 عون
 هشوخ

 یرامشرس (CRI) یبیکرت صخاش
(۲۹90) 

 شخب

Lmi 
PValue 

Lmi 
ZScore 

Lmi 
Index 

Lmi 
PValue 

LMi 
ZScore 

LMi 
Index 

Lmi 
PValue 

Lmi 
ZScore 

Lmi 
Index 

 ملاسا -21111/1 -۲9113/1 ۹029۹/1 - 11111/1 220۲3/1 ۲301۹/1 - 01111/1 ۹۹۹۹9/1 69216/1 -

HL 60211/1 9۹۲6۹/1- 60111/1- HL 21191/1 ۹۲160/1- 30111/1- - 16110/1 2111۲/1- 11111/1- قیوح 

 دورناگرک 01111/1 ۹9۲39/1 11222/1 - -31111/1 -93023/1 ۹911۹/1 - 11111/1 10220/1 ۲9۲۹۹/1 -

 لیودنول -۹1111/1 16066/1- 93۹1۲/1 - -61111/1 -22229/1 0۲192/1 - -60111/1 -۹۲192/0 ۲۲3۲0/1 -

 یزکرم 11111/1 30303/1 0139۹/1 - 61111/1 ۹1101/1 09369/1 - 11111/1 12290/1 ۹191۹/1 -
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 اراتسآ

 یزکرم -21111/1 -۲2129/1 9۲632/1 - -01111/1 10621/1 93961/1 - -۲1111/1 -3۲01۲/1 01606/1 -
 رهشناوضر

 یزکرم 31111/1 20312/1 36336/1 - 11111/1 32۹۲3/1 ۹1612/1 - 11111/1 99۲23/1 1361۹/1 -
 شلات

 رس هرپ -11111/1 -1۹216/1 6392۲/1 - -91111/1 -90۲91/1 ۹1021/1 - -21111/1 -31130/1 2921۹/1 -

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 CRI و RDI صخاش یوررب یلحم ناروم I صخاش جیاتن .11 لودج

 یناوارف زا لصاح RDI یوررب یلحم ناروم I صخاش صخاش

 هیضرف شخب هشوخ عون

 H1 رس هرپ HL (۹190) ینامرد و یتشادهب زکرم

 H1 رهشناوضر یزکرم LH (1190) تشادهب هناخ

 H1 دورناگرک HL (1190) هناخلاسغ

 H1 رهشناوضر یزکرم LL (۹190) دهم اتسور

 H1 قیوح LH (۲۹90) ناتسبد

 H1 شلات یزکرم LL (1190) هنارتخد (لوا هطسوتم) ییامنهار

 H1 لیودنول HH (۹190) هنارتخد (لوا هطسوتم) ییامنهار

 یناوارف زا لصاح CRI رادقم یوررب یلحم ناروم I صخاش صخاش

 هیضرف شخب هشوخ عون

 H1 قیوح HL (1190) یناوارف ساسارب (CRI) یبیکرت صخاش

 H1 قیوح HL (۹190) یناوارف ساسارب (CRI) یبیکرت صخاش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاهشخب رد اهصخاش نیب رادینعم توافترب ینبم رفص فالخ ضرف 00 لودج رد جردنم یاهصخاش رد   
 .دنتسه توافتم مه اب (نیلسنآ) یلحم ناروم I و یناهج ناروم I صخاش ود جیاتن نیاربانب .ددرگیم دییات فلتخم
 ود هب اهصخاش یرادروخرب مدع ای یرادروخرب ظاحل زا نالیگ ناتسا برغ یلحاس هیحان تفگ ناوتیم نیاربانب

  .دنکیم لمع نگمهریغ و نگمه تروص
 هک تسا ینامز یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش یوررب یلحم ناروم I صخاش زا هدمآ تسدب جیاتن نیرتمهم اما    
 ۹190 و 1190 ،۲۹90 ینعی هرود هس یط رد .ددرگیم لامعا (CRI) یبیکرت صخاش ریداقم یوررب صخاش نیا

 نیاربانب .تسا هتشاد یفداصت راتفر رگید دروم کی رد و یاهشوخ تلاح ،دروم 9 زا دروم 3 رد ناروم I صخاش
 رد نالیگ برغ یلحاس هیحان شخب ۹ رد یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش یخرب دادعت شیازفا دوجو اب ناوتیم
 ههد رد CRI صخاش ندش یاهشوخ روطنیمه .تسا هداتفا قافتا یاهصخاش زا رگید یخرب شهاک ،نامز لوط
 رذگ اب اریز .تسا هدش هیحان نیا رد هعسوت یوگلا تخاونکی هعسوت و یناکم ینگمه مدع ثعاب ۹190 و 1190
 هعسوت توافت زا ناشن جیاتن اما .دشاب LL لقادح ای HH تمس هب LH ای HL تلاح زا هعسوت ریسم دیاب نامز
   .(00 لودج) دراد هیحان نیا رد یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ،یداصتقا ،یتشادهب ،یشزومآ یاهشخب رد هدوبن ناسکی هیحان کی فلتخم یاهشخب یگتفایهعسوت نازیم ًالامومع   

 ثعاب عوضوم نیا و ،دروخیم مشچ هب ینگمهان و سناجت مدع نآ تعنص و یزرواشک ،یعامتجا هافر و تامدخ
 لکش هب اهنآ هک تفگ ناوتیم اهصخاش یناکم عیزوت هب هاگن اب هک یروط هب ،دوشیم یحاون رباربان هعسوت و دشر
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 رایسب هعسوت فلتخم یاهصخاش زا یرادروخرب ساسا رب یحاون یدنبحطس رطاخ نیمه هب .دناهدشن عیزوت نگمه
 زین ،نالیگ ناتسا برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب یدنبحطس رب هوالع شهوژپ نیا یلصا فده .تسا مهم
 صخاش 2 زا روظنم نیدب .تسا هدوب یرامشرس فلتخم یاههرود یط رد اهصخاش ینامز – یناکم یریذپرییغت
 (RDI) ییاتسور هعسوت صخاش یارجا هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .دش هدافتسا یشزومآ صخاش 6 و یتشادهب
 رد اما دهدیم ناشن اهنآ زا یخرب رد ار ینامز و یناکم تارییغت ،یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش کت کت یوررب

 تارییغت و ،هداتفین قافتا دشاب هارمه صخاش ود نیا حطس ءاقترا اب هک یریگمشچ تارییغت یرامشرس هرود هس یط
 جیاتن یبیکرت صخاش نینچمه .دنک تیاده A و B هبترم هب C و D هبترم زا ار هعسوت حطس هک تسا هدوبن یدح رد
(CRI) و نامز یط رد یدیدش حطس رییغت داد ناشن تسا ییاتسور هعسوت صخاش فلتخم یاه هفلوم دنیآرب هک 
 .تسا هدوب مکاح یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش رتشیب رد D هبتر و تسا هداتفین هعلاطم دروم هیحان رد ناکم
 رد اهصخاش یخرب یاهشوخ یوگلا زا ناشن یلحم و یناهج ناروم I هرامآ اب اهصخاش یناکم یسررب نینچمه
 زا یخرب رد هتبلا .تسا هدوب رارقرب یفداصت ای یاهشوخریغ تلاح اهصخاش بلغا رد اما ،دراد نامز و ناکم
 عقاو یلحاس شخب ۹ یلک روطب .تسا هتشاد دوجو یاهشوخ یوگلا (هنارتخد و هنارسپ) ناتسریبد لیبق زا اهصخاش
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