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 هدیکچ
 و هیزجت روظنم هب .دشاب یم لیبدرا ناتسا رد یتسوپ ناطرس یرامیب اب ییاوه و بآ تارییغت طابترا یسررب رضاح شهوژپ فده
 یامد و قلطم یامد لقادح ،قلطم یامد رثکادح ،تبوطر نیگنایم ،یباتفآ تاعاس ،نادنبخی) یمیلقا یاهریغتم طابترا لیلحت
 یاهریغتم نییعت یارب .دش هدافتسا هناگدنچ نویسرگر تالداعم زا ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس تارییغت اب (طسوتم
 نیا جیاتن .دش هتفرگ هرهب هدنورسپ نویسرگر لدم زا ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا تسوپ ناطرس تارییغت رب راذگریثأت لقتسم
 نیا و تسا هجوت لباق ًااتبسن هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس اب میلقا یاهریغتم یگتسبمه ریداقم هک داد ناشن شهوژپ
 اب تسوپ ناطرس راد ینعم میقتسم یگتسبمه دوجو .دنتسه رگیدکی اب (دصرد 1 یاطخ حطس رد) راد ینعم و یوق بلغا اهیگتسبمه
 درس یاه همین زا رتشیب لاس مرگ یاه همین رد تسوپ ناطرس عوقو هک داد ناشن هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد یمیلقا یاهریغتم ریاس
 رد هدنورسپ ینویسرگر لدم طسوت هدش یفرعم ی هدش نییبت تارییغت دصرد و هناگدنچ یگتسبمه بیرض ریداقم .تسا هدوب لاس
 طیارش رد زین و یمیلقا یاهریغتم یمامت دورو طیارش رد هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت ریداقم هیجوت

 یمامت دورو ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد هک داد ناشن (رثا رپ یمیلقا یاهریغتم دورو) رثا مک یمیلقا یاهریغتم یخرب فذح
 ریاس ندنام یقاب و ریغتم دنچ ای و کت کت جورخ و 15 ات 57 نیب ،تسوپ ناطرس عوقو دادعت ریداقم هیجوت رد یمیلقا یاهریغتم
 .تسا هدومن نییبت ار تارییغت نیا زا دصرد 58 ات 67 نیب ،هدنورسپ ینویسرگر لدم رد اهریغتم

 
 .لیبدرا ناتسا ،یگتسبمه ،یتسوپ ناطرس ، ،اوه و بآ :یدیلک تاملک
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 همدقم

 ایند مامت رد ناطرس نیا .دشاب یم تسوپ ناطرس دوش یم التبم نادب ناسنا تسوپ هک یاه یرامیب نیرت مهم زا یکی
 لباقریغ دشر شیازفا هب تسوپ ناطرس .(155 :6395 ،یمساق و رفنادزی) دوش یم بوسحم اه ناطرس نیرت عیاش ءزج
 .دوش یم صخشم تسوپ یاه هیال رد میخدب یاه لولس ندمآ دیدپ اب و دوش یم قالطا تسوپ یاه لولس لرتنک لوبق

 مونالم هب التبا یدرف ای یگداوناخ ی هقباس دننام یلماوع و هدوب یلماعدنچ ،اه یمیخدب رتشیب دننام تسوپ ناطرس
 کانرطخ لماوع ینمیا متسیس فعض ،دیفس تسوپ نتشاد و الاب نس ،باتفآ ضرعم رد نتفرگ رارق نازیم ،میخدب

 .تسا هجوت لباق ییایفارغج تیعقوم و تیموق هب هجوت اب تسوپ ناطرس زورب نازیم و وگلا .دنتسه تسوپ ناطرس
 سامت تسوپ ناطرس یلصا تلع .دهد یم شیازفا ار ناطرس هب التبا رطخ شفنبارف وترپ ضرعم رد نتفرگ رارق
 تسوپ ناطرس ایند لک رد یمیخدب نیرت عیاش .(10 :6395 ،ناراکمه و مدقم ینایقاب) دشاب یم دیشروخ رون اب موادم
 ،ناراکمه و یلضفا) تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نانز نیب رد مود هبتر و نادرم نیب رد التبا لوا هبتر و تسا

 ناطرس رد لماع نیرت مهم یلو هتشاد تلاخد یتسوپ ناطرس داجیا رد یدایز یکیتنژ لماوع هچرگ .(061 :0395
 و یدمحم) دشاب یم یمومع یتشادهب هدمع لکشم کی تسوپ ناطرس .دشاب یم تسوپ عون و باتفآ رون یتسوپ
 ءاروام هعشا شبات و یبارتویدار تلع هب تسا هدش شرازگ ایند طاقن مامت رد هک یرامیب نیا .(950 :1395 ،ناراکمه
 .دوشیم داجیا دیشروخ رون شفنب

 ناطرس .(3 :0395 ،ناراکمه و هداز مساق) دشاب یم ندب میخدب یاه ناطرس نیرت عیاش زا یکی تسوپ ناطرس
 ینیبشیپ و ددرگ یم یناوتان ای گرم تلع هب دارفا یگدنز زا لاس رازه 107 نداد تسد زا هب رجنم ناهج رد تسوپ
 یاه تیلاعف شیازفا .دنک ادیپ یرتشیب عویش یمیلقا تارییغت هب هجوت اب ،هدنیآ یاهههد رد یرامیب نیا هک دوشیم
 نتفرگ رارق باتفآ ضرعم رد ینالوط تدم ،ایرد لحاس هب ترفاسم شیازفا ،یفاک ششوپ نودب زاب طیحم رد هنازور
 نیرت عیاش زا یکی تسوپ ناطرس .دوب دهاوخ هدنیآ رد نآ یهدننکدیدشت لماوع زا نوزوا هیال تماخض شهاک و
 نینچمه و یریگشیپ لباق تسوپ ناطرس دیدج دراوم موس کی دودح     .دشاب یم یباتفآ قطانم رد ًااصوصخ ،اه ناطرس
 :0395 ،ناراکمه و یفجن) دشاب یم نامرد لباق بسانم و سردوز صیخشت یاه تیلباق هب هجوت اب دراوم موس کی
 و یدباع) تسا یمیخدب نیا داجیا رد یطیحم روتکاف کسیر نیرت مهم دیشروخ شفنبارف وترپ دح زا شیب شبات .(0
 .(1395 ،ناراکمه

 یباتفآ تاعاس عومجم ،امد طسوتم ،نادنبخی یاهزور دادعت یاهریغتم زا هدافتسا اب (5395) ناراکمه و یناروتاک
 یرامیب عیزوت هک دنداد ناشن و دنتخادرپ ناتسدرک ناتسا رد تسوپ ناطرس یرامیب یسررب هب تبوطر نیگنایم و
 و یسررب هب (9395) ناراکمه و یزردوگ یروپیلو .دنک یم یوریپ یا هشوخ یوگلا زا ناتسا نیا رد تسوپ ناطرس
 یسررب هب (1395) ناراکمه و فیس .دنتخادرپ خرسورف ریواصت رد یترارح یوگلا ساسا رب تسوپ ناطرس ییاسانش
 لیلحت جیاتن .دنتخادرپ ناهفصا ناتسا رد تسوپ ناطرس یرامیب رب یمیلقا و یطیحم لماوع تارثا ییاضف لیلحت
 رثکادح و نیگنایم) امد) یمیلقا یاهریغتم اب تسوپ ناطرس عوقو و یرامیب داد ناشن اهریغتم یناشوپمه و یگتسبمه
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 درادن دوجو یراد ینعم طابترا دراوم رثکا رد یفارگوپوت و داب تعرس ،یباتفآ تاعاس ،شراب ،یبسن من لقادح ،(قلطم
 رب رثؤم لماوع ریاس و شفنب ءاروام هعشا و یدیشروخ شبات نوچمه یمیلقا لماوع رگید رد ار یرامیب عوقو هشیر و
 .دومن وجتسج دیاب ...و کیتنژ هلمج زا یرامیب نیا عویش

 هجیتن نیا هب و دنتخادرپ ناریا مهم یاهناطرس ییایفارغج یگدنکارپ یسررب هب (1395) ناراکمه و هدازلیعامسا
 (1395) ناراکمه و یمظاک .دشابیم توافتم فلتخم یحاون رد اهناطرس یخرب زورب ،ییایفارغج رظن زا هک دندیسر
 هک داد ناشن هدمآ تسدب جیاتن .دنتخادرپ ناریا ناتسدرک ناتسا رد تسوپ ناطرس ییایفارغج عیزوت و زورب یسررب هب

 تسوپ ناطرس دشر هب ور دنور رد یمهم زاسرطخ لماع دناوت یم باتفآ اب اه نآ یلغش سامت و نادرم یگدنز ی هویش
 ییایفارغج عیزوت و اه ناتسرهش حطس رد تسوپ ناطرس زورب نیب راظتنا دروم یگتسبمه .دشاب ناتسدرک ناتسا رد
 زورب دنور یسررب هب (1395) یثارم و روپ یریصن .دشن هدهاشم دیشروخ شفنبارف وترپ شبات یناهج صخاش
 اما دوبن راد ینعم ناهفصا ناتسا رد تسوپ ناطرس زورب دنور هک دنتفایرد و دنتخادرپ ناهفصا ناتسا رد تسوپ ناطرس
 هنیمز رد دارفا هب شزومآ موزل ،نانز هب تبسن نادرم رد ناطرس نیا یربارب ود زورب ،نینچمه و زورب دنور شیازفا
 یرامیب رطخ لماوع هنیمز رد رتشیب یاه شهوژپ ماجنا و دیشروخ شفنبارف هعشا ربارب رد یتظافح لیاسو زا هدافتسا
 شبات شقن یسررب هب ییایفارغج رادنزو نویسرگر لدم زا هدافتسا اب (7395) ناراکمه و دنمیزع .دزاس یم یرورض ار
 شبات یاهرتماراپ هک دنداد ناشن و دنتخادرپ ناریا حطس رد تسوپ ناطرس زورب رد یبسن تبوطر و دیشروخ
 اه نآ .دنا هتشاد تسوپ ناطرس زورب خرن اب یفنم و تبثم یگتسبمه نیرتشیب بیترت هب یبسن تبوطر و دیشروخ
 برغ لامش و یلامش لحاوس و تسوپ ناطرس زورب خرن نیرتشیب زا ناریا زکرم و قرش ،بونج یاه شخب هک دنتفایرد
 .دنا هدوب رادروخرب یرامیب زورب خرن نیرتمک زا ناریا

کین ،(1195) ناراکمه و هدازیبن ،(1195) اینمرخ ،(1195) یققحت و یرایس ریظن یناققحم ،روکذم نارگشهوژپ رب هوالع
 و انوم ،(0395) ناراکمه و هدازمساق ،(1395) ناراکمه و یربکا ،(9395) اینیحلاص ،(6395) ناراکمه و یدرجتسد تخب
 نیوک و یکام ،(9660) ناراکمه و زنالگ ،(0660) ناراکمه و نیودوب ،(5660) ناراکمه و گنارتسمرآ ،(0335) کبلاد
 و ترابتیرب ،(5560) ناراکمه و سونوما ،(7660) ییافک و الابرون ،(7660) ناراکمه و نوسنج ،(7660) ورت ،(1660)
0) ناراکمه و تراب ،(1560) ناراکمه و یزار ،(0560) ناراکمه  یمآ ،(0560) ناراکمه و سیانولآ ،(0560) ماش و اتم ،(156
 نیب رد .دنتخادرپ نآ تارثا و لماوع و تسوپ ناطرس هب دوخ تاعلاطم رد زین (1560) ناراکمه و امراش و (7560) ناراکمه و
 ناتسا .دنا هتفرگن رارق هجوت دروم نانچنآ لاح هب ات هک دنراد یصاخ هاگیاج یمیلقا لماوع ،تسوپ ناطرس یهدننک داجیا لماوع
 هطبار لیلحت و شیاپ رضاح شهوژپ زا فده اذل تسا عیاش نآ رد تسوپ ناطرس یرامیب هک تسا یقطانم زا یکی لیبدرا
 ناطرس ییاضف یگدنکارپ نتخاس نایامن یارب یگتسبمه هطبار زا هدافتسا اب لیبدرا ناتسا رد یتسوپ ناطرس اب یمیلقا رصانع
 .دشابیم یتسوپ

 هعلاطم دروم هقطنم

 هدش لماش ار روشک تحاسم لک زا دصرد 5/5 هب کیدزن ،عبرمرتمولیک 70175 دودح رد یتعسو اب لیبدرا ناتسا
 چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط 11˚11΄ ات 71˚35΄ یئایفارغج تاصتخم اب ،(یبونج -یلامش) یلوط یلکش هب و
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 رارق ،(ناجیابرذآ تالف لامش و قرش) ناریا تالف برغ لامش رد ،اوتسا طخ زا یلامش ضرع 39˚01΄ ات 79˚55΄ و
 دراد ناجیابرذآ یروهمج اب کرتشم زرم رتمولیک 1/010 دودح رد ،دوخ یلامش تمسق رد ،لیبدرا ناتسا .تسا هتفرگ
 یاه هار اهنت ،راوس هلیب و زودنالصا یاهرهش .تسا نایرج رد سرا یاه هناخدور ،نآ زا رتمولیک 315 رد ًاابیرقت هک
 175 لوط هب یریسم رد لیبدرا ناتسا ،قرش تمس زا .دنوش یم بوسحم هدربمان یروهمج اب ناتسا نیا یطابترا
 یاه هوک هتشر دوجو .دشاب یم ،(اراتسآ و شلاط یاه ناتسرهش قیرط زا) نالیگ ناتسا اب کرتشم یزرم یاراد رتمولیک

 ،یبونج هیحان رد .تسا  هتخاس ادج رگیدکی زا ار ناتسا ود نیا ،یگنس یا هراوید ناسب ،ورغاب و شلاط روبعلا بعص
 و دشاب یم زرم مه ناجنز ناتسا اب ،رتمولیک 1/00 یبیرقت لوط هب یریسم رد ،لاخلخ ناتسرهش قیرط زا لیبدرا ناتسا
 تیعقوم (5) لکش رد .دراد کرتشم یزرم طخ رتمولیک 109 دودح رد ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا اب برغ تمس زا
 ناتسا رد هعلاطم دروم یاه هاگتسیا تاصتخم (5) لودج رد و تسا هدش هداد ناشن ناریا رد هعلاطم دروم هقطنم
 .تسا هدش هئارا لیبدرا

 
 (1395 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم    هعلاطم دروم یاه هاگتسیا و هقطنم ییایفارغج تیعقوم :1 لکش

 لیبدرا ناتسا رد هعلاطم دروم هاگتسیا تاصخشم .1 لودج
 (رتم) عافترا ییایفارغج ضرع ییایفارغج لوط هاگتسیا

 1/1015 19°   61′ 71°   67′ رهش نیگشم

 3/59 39°   61′ 71°   61′ دابآسراپ

 6/0995 19°   60′ 11°   60′ لیبدرا

 6/0375 79°   61′ 11°   69′ لاخلخ

 (1395 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم       

 زا ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس تارییغت اب یمیلقا یاهریغتم طابترا لیلحت و هیزجت روظنم هب
 هب هناگادج تروص هب یسررب دروم یاه هاگتسیا یمیلقا یاهریغتم ادتبا .دش هدافتسا هناگدنچ نویسرگر تالداعم
 نومزآ یارب .دندش نویسرگر لدم دراو لقتسم یاهریغتم ناونع هب تسوپ ناطرس تارییغت و هتسباو ریغتم ناونع
 یارب نویسرگر یهلداعم یهبساحم رد .دیدرگ هدافتسا P-P رادومن زا ،نویسرگر لدم یاههدنام ندوب لامرن ضرف
 تارییغت رب راذگریثأت لقتسم یاهریغتم نییعت یارب .دراد دوجو یفلتخم یاهشور ،ینویسرگر لدم یاهریغتم باختنا
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 دورو زا سپ ،لدم نیا رد .دش هتفرگ هرهب 5هدنورسپ نویسرگر لدم زا ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا تسوپ ناطرس
 لماع و سنارلوت ،R2) دنتشاد ار لدم رد ندنام یقاب یارب مزال یاهرایعم هک اهریغتم زا هتسدنآ طقف ،اهریغتم یمامت
 هلداعم دراو لقتسم یاهریغتم مامت ادتبا ،شور نیا رد ،رگید ترابع هب ؛دندنام یقاب لدم رد ،(بولطم 0سنایراو مّرروت

 یهلداعم زا ،(دسرب دصرد 65 حطس هب رادینعم نومزآ یاطخ هکینامز ات) رثا مک یاهریغتم ،بیترت هب سپس .دندش
 هدش حیحصت R2 نازیم رب جیردت هب ،رثا مک یاهریغتم دادعت شهاک اب ،شور نیا رد .دندیدرگ فذح ینویسرگر
 ،اه نآ جورخ یهمادا رد یلو دسریم رثکادح هب نازیم نیا ،اهریغتم نیا زا یخرب جورخ اب هکییاج ات ددرگیم هدوزفا
 R2 ،(دصرد 65 هب نومزآ یاطخ ندیسر زرم) ریغتم نیرخآ جورخ اب هکییاج ات دباییم شهاک ًااددجم نازیم نیا
 ،1195 ،رفروصنم) دنوشیم هتخانشزاب مهم یاهریغتم ،تلاح نیا رد .دوشیم 9نامزمه شور دننامه هدش حیحصت

 رد تسوپ ناطرس تارییغت اب یمیلقا یاهریغتم نیب یطخ یهطبار دوجو تیعطق یسررب روظنم هب .(175 ص
 هریغتمدنچ یگتسبمه بیرض نازیم .دش هدافتسا نویسرگر یههارکی سنایراو لیلحت زا ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا
(R) نییبت بیرض و (R2) یمیلقا یاهریغتم و هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد یمیلقا یاهریغتم یمامت دورو طیارش رد 
 .دندش لیلحت و جارختسا ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس یارب یباختنا ِلدم هب هدش دراو ِبختنم
 قیقحت یاه هتفای

-نامه .دهد یم ناشن ار هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس اب میلقا یاهریغتم یگتسبمه ریداقم ،0 ی هرامش لودج
 اب یباتفآ تاعاس و نادنبخی ،تبوطر ،امد قلطم رثکادح ،امد قلطم لقادح ،امد طسوتم ،تسادیپ روکذم لودج زا هک هنوگ
 .دنتسه رگیدکی اب دصرد 5 یاطخ حطس رد راد ینعم و یوق یگتسبمه یاراد هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس
 رتماراپ ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد .تسا رادینعمریغ و صقان سوکعم ،یبسن تبوطر ریغتم اب تسوپ ناطرس یگتسبمه
 ینعم نیدب نیا و تسا هتشاد تسوپ ناطرس اب (دصرد 33 نانیمطا حطس رد) رادینعم سوکعم یگتسبمه ،نادنبخی یاهزور
 دوجو .تسا هتفای شیازفا تسوپ ناطرس نازیم ،الاب یامد دوجو رگید ترابع هب و نادنبخی یاهزور شهاک اب هک تسا
 هک تسا بلطم نیا دیؤم هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد یمیلقا یاهریغتم ریاس اب تسوپ ناطرس راد ینعم میقتسم یگتسبمه
 .تسا هدش هتساک نآ یناوارف زا لاس درس یاه همین رد و هدوب لاس مرگ یاه همین اب فوطعم تسوپ ناطرس عوقو

 هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس اب میلقا یاهریغتم یگتسبمه ریداقم .2 لودج

 
 
 
 
 
 .تسا رادینعم دصرد 5 یاطخ حطس رد یگتسبمه **         

 (1395 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

                                                           
1 - Backward 
2- VIF 
3 - Enter 

 هاگتسیا         
 یمیلقا ریغتم

 دابآسراپ
 

 لیبدرا لاخلخ رهشنیکشم

 067/6 ** 637/6 ** 717/6 ** 931/6 ** امد طسوتم

 017/6 ** 377/6 ** 677/6 ** 031/6 ** امد قلطم لقادح

 130/6 ** 397/6 ** 077/6 ** 111/6 ** امد قلطم رثکادح

 -060/6 -960/6 ** -195/6 -710/6 ** تبوطر

 -390/6 ** -307/6 ** -037/6 ** -171/6 ** نادنبخی
 310/6 ** 517/6 ** -170/6 ** 017/6 ** یباتفآ تاعاس



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 87

 ار یسررب دروم یاه هاگتسیا رد لاس فلتخم یاه هام رد تسوپ ناطرس شنکارپ درادناتسا تارمن 0 هرامش لکش
 ترییغت دنور اب تسوپ ناطرس عوقو هناهام تارییغت دنور تسادیپ روکذم لکش زا هک هنوگنامه .دهد یم ناشن
 درس یاه هام زا رذگ اب هک ینعم نیدب دراد یبوخ رایسب قابطنا هعلاطم دروم یاه هاگتسیا یمامت رد یمیلقا یاهریغتم
 .تسا هتفای شیازفا تسوپ ناطرس عوقو دنور ،مرگ یاه هام هب

 
 (1395 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم  هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد لاس فلتخم یاه هام رد تسوپ ناطرس شنکارپ درادناتسا تارمن :2 لکش

 رد یسررب دروم یاههاگتسیا تسوپ ناطرس عوقو یاه هام (مارگوردند) یدنبهشوخ تخرد ،9 یهرامش لکش
 رد تسوپ ناطرس عوقو تسادیپ لکش نیا زا هک هنوگنامه .دنهد یم ناشن ار هعلاطم دروم یرامآ ی هرود لوط
 تخرد هب یهاگن اب .تسا یعرف هشوخ راهچ و یلصا هشوخ ود هب میسقت لباق یسررب دروم یاههاگتسیا

 یسررب دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو یاه هام نیب یبسانم یگنهامه هک تفایرد ناوت یم ،یدنب هشوخ
 یسررب دروم یاهرهش رد تسوپ ناطرس عوقو راظتنا دروم و یتادهاشم لامتحا عبات 1 هرامش لکش .دوش یم هدهاشم
 تیعضو زا ،لامرن عیزوت ساسا رب راظتنا دروم و یتادهاشم یاه هداد شزارب ،لکش نیا ساسا رب .دهد یم ناشن ار
 .دنتسه رادروخرب یبسانم

 
 (1395 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم  هعلاطم دروم یاههاگتسیا تسوپ ناطرس عوقو یاه هام (مارگوردند) یدنبهشوخ تخرد .9 لکش
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 (1395 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم  هعلاطم دروم یاهرهش رد تسوپ ناطرس عوقو راظتنا دروم و یتادهاشم لامتحا عبات .4 لکش

 هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس دادعت ینیبشیپ یارب اتب یهدشدرادناتسا بیارض .9 لودج

 
 
 
 
 
 

 (1395 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس دادعت ینیبشیپ یارب اتب یهدشدرادناتسا بیارض ،9 ی هرامش لودج
 تسوپ ناطرس تارییغت زا دصرد 37 دودح ،لیبدرا رهش رد ،9 ی هرامش لودج ساسا رب .تسا هتشاذگ شیامن هب ار
 دابآ سراپ و رهش نیکشم ،لاخلخ یاه هاگتسیا رد ،رادقم نیا .تسا هیجوت لباق یمیلقا یاهریغتم طسوت ،هاگتسیا نیا
 یاه هاگتسیا تسوپ ناطرس تارییغت ،یمیلقا یاهریغتم ،لیبدرا ناتسا رد .تسا دصرد 31/6 و 01/6 ،37/6 بیترت هب
 .دننک یم یفرعم و هیجوت لاخلخ و لیبدرا یاه هاگتسیا زا رتشیب ار دابآ سراپ و رهش نیکشم

 یمیلقا یاهریغتم نیب یطخ یهطبار دوجو تیعطق یسررب روظنم هب نویسرگر سنایراو لیلحت ،1 یهرامش لودج
 بلغا رد یرادینعم حطس رادقم .دنهدیم ناشن ار هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت و

 هاگتسیا 
 یمیلقا ریغتم

 دابآسراپ
 

-نیکشم
 رهش

 لیبدرا لاخلخ

 -761/60 569/05- 710/6 061/15 (A) تباث بیرض
 -517/6 170/6 -066/6 111/5 امد طسوتم

 619/6 106/6 -176/6 796/6 امد قلطم لقادح
 101/6 -690/6 050/6 -610/6 امد قلطم رثکادح
 615/6 096/6 015/6 -035/6 تبوطر
 956/6 -016/6 -195/6 176/6 نادنبخی

 616/6 506/6 956/6 -116/6 یباتفآ تاعاس
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-لدم رد دوجوم) یمیلقا یاهریغتم نیب طابترا ندوب یطخ ضرف اذل تسا دصرد 1 زا رتمک هعلاطم دروم یاه هاگتسیا
 دادعت ریداقم ،لودج نیا رد .دوشیم دییأت یسررب دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت اب (نویسرگر یاه
 لباقریغ هک یریداقم و دنا هیجوت لباق ینویسرگر لدم طسوت هک هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو
 هتفرگ رظن رد 16/6 نومزآ یاطخ حطس نینچمه لوادج نیا رد .دناهدش هتشاذگ شیامن هب (اههدنامیقاب) دنا هیجوت

 .تسا هدش
 دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت و یمیلقا یاهریغتم نیب یطخ یهطبار دوجو تیعطق یسررب روظنم هب نویسرگر سنایراو لیلحت :4 لودج

 هعلاطم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1395 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 رد هدنورسپ ینویسرگر لدم طسوت هدش یفرعم ی هدش نییبت تارییغت دصرد و هناگدنچ یگتسبمه بیرض ریداقم  
 زین و یمیلقا یاهریغتم یمامت دورو طیارش رد هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت ریداقم هیجوت
 .تسا هدمآ 1 ی هرامش لودج رد (رثا رپ یمیلقا یاهریغتم دورو) رثا مک یمیلقا یاهریغتم یخرب فذح طیارش رد
 ،(اهریغتم 0) یمیلقا یاهریغتم دورو یمامت دورو ،لیبدرا هاگتسیا رد ،تسادیپ 1 یهرامش لودج زا هک هنوگنامه
 ریغتم 9 جورخ هک یلاح رد دنک یم هیجوت ار هاگتسیا نیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت تارییغت زا دصرد 37 دودح
 یفرعم ار تارییغت نیا زا دصرد 07 دودح ،(امد قلطم رثکادح و تبوطر ،یباتفآ تاعاس) رگید ریغتم 9 ندنام یقاب و
 لیبدرا هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت هیجوت رد ریخا ریغتم 9 مهس ،رگید ترابع هب .تسا هدومن هیجوت و
 ناطرس عوقو دادعت تارییغت زا دصرد 01/6 دودح ،یمیلقا یاهریغتم یمامت دورو اب ،لاخلخ هاگتسیا رد .تسا دایز
 دودح ،(امد طسوتم) رگید ریغتم 5 ندنام یقاب و ریغتم 1 جورخ هک یلاح رد دوش یم هیجوت هاگتسیا نیا رد تسوپ
 عوقو دادعت هیجوت رد امد طسوتم ریغتم مهس ،رگید ترابع هب .تسا هدومن هیجوت ار تارییغت نیا زا دصرد 37
 .دشابیم اهریغتم ریاس زا رتشیب لاخلخ هاگتسیا رد تسوپ ناطرس

 یمامت دورو ،هاگتسیا نیا رد هک توافت نیا اب دراد لاخلخ هاگتسیا اب هباشم یتیعضو زین دابآسراپ هاگتسیا
 و ریغتم 1 جورخ هک یلاح رد دوش یم نییبت ار تسوپ ناطرس عوقو دادعت تارییغت زا 53/6 دودح ،یمیلقا یاهریغتم

s
ig 

F تاعبرم نیگنایم 
(MS) 

 یهجرد
 (df) یدازآ

 تاعبرم عومجم
(SST) 

 رتماراپ 
 هاگتسیا

6
/6 

5
/1 

  نویسرگر 3/030 0 5/055
 هدنامیقاب 951 30 0/15 لیبدرا

 عومجم 6555 19 -
6

/6 
5

/65 
  نویسرگر 190 0 39

 هدنامیقاب 3/655 30 1/9 لاخلخ
 عومجم 119 19 -

6
/6 

0
/05 

  نویسرگر 7/770 0 0/01
 نیکشم
 رهش

 هدنامیقاب 1/61 30 7/0
 عومجم 9/119 19 -

6
/6 

1
/90 

  نویسرگر 9/6105 0 5/610
آ سراپ
 داب

 هدنامیقاب 5/719 30 3/55
 عومجم 6/1060 19 -
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 ،یمیلقا یاهریغتم یمامت دورو ،رهش نیکشم هاگتسیا رد .دصرد 31 دودح ،(امد طسوتم) رگید ریغتم 5 ندنام یقاب
 ندنام یقاب و ریغتم 1 جورخ و دنک یم یفرعم هاگتسیا نیا رد ار تسوپ ناطرس عوقو دادعت تارییغت زا دصرد 01/6
 .تسا هدومن هیجوت ار تارییغت نیا زا دصرد 37 دودح ،(امد قلطم رثکادح و تبوطر) رگید ریغتم 0

 دورو طیارش رد هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت هیجوت رد هدنورسپ نویسرگر لدم طسوت هدش یفرعم R و R2 ریداقم :5 لودج

 (رثا رپ یاهریغتم دورو) رثا مک یاهریغتم فذح و یمیلقا یاهریغتم یمامت
-بیرض

 رتماراپ
 هاگتسیا

 بیرض
 یگتسبمه

 هریغتم دنچ
(R) 

 دصرد
 تارییغت

 هدش نییبت
(R2) 

 
 اهوگلا

 یمیلقا یاهریغتم مامت دورو اب 90/6 37/6 لیبدرا
 رثکادح و تبوطر ،یباتفآ تاعاس یاهریغتم دورو اب 31/6 07/6

 امد قلطم

 یمیلقا یاهریغتم مامت دورو اب 70/6 01/6 لاخلخ
 امد طسوتم ریغتم دورو اب 00/6 37/6

 نیکشم
 رهش

 یمیلقا یاهریغتم مامت دورو اب 77/6 11/6
 امد قلطم رثکادح و تبوطر یاهریغتم دورو اب 17/6 01/6

آ سراپ
 داب

 یمیلقا یاهریغتم مامت دورو اب 01/6 53/6
 امد طسوتم ریغتم دورو اب 37/6 31/6

 (1395 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن 
 هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس اب میلقا یاهریغتم یگتسبمه ریداقم هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن 

 نیا هک دنتسه رگیدکی اب (دصرد 5 یاطخ حطس رد) راد ینعم و یوق بلغا اهیگتسبمه نیا و تسا هجوت لباق ًااتبسن
 (7395) ناراکمه و دنمیزع و (1395) ناراکمه و فیس ،(5395) ناراکمه و یناروتاک یاهراک جیاتن اب هجیتن
 هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد یمیلقا یاهریغتم ریاس اب تسوپ ناطرس راد ینعم میقتسم یگتسبمه دوجو .دراد تقباطم
 اب ،رگید ترابع هب تسا هدوب لاس درس یاه همین زا رتشیب لاس مرگ یاه همین رد تسوپ ناطرس عوقو هک داد ناشن
 .تسا هتفای شیازفا هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دنور ،مرگ یاه هام هب درس یاه هام زا روبع
 یاهریغتم دروآرب درادناتسا یاطخ و (هدش نییبت تارییغت دصرد) نییعت بیرض ،هناگدنچ یگتسبمه بیرض ریداقم
 ی هرود لوط رد هدنورسپ نویسرگر لدم طسوت ،یسررب دروم یاهرهش رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت اب یمیلقا
 ،تسوپ ناطرس تارییغت زا یهجوت لباق یاهدصرد ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد هک داد ناشن هعلاطم دروم یرامآ
 نیب طابترا ندوب یطخ ضرف زین نویسرگر سنایراو لیلحت .دنتسه نییبت و هیجوت لباق یمیلقا یاهریغتم طسوت
 دییأت ار یسررب دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت اب (نویسرگر یاهلدم رد دوجوم) یمیلقا یاهریغتم
 هدنورسپ ینویسرگر لدم طسوت هدش یفرعم ی هدش نییبت تارییغت دصرد و هناگدنچ یگتسبمه بیرض ریداقم .دومن
 و یمیلقا یاهریغتم یمامت دورو طیارش رد هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت ریداقم هیجوت رد
 دروم یاه هاگتسیا رد هک داد ناشن (رثا رپ یمیلقا یاهریغتم دورو) رثا مک یمیلقا یاهریغتم یخرب فذح طیارش رد زین
 و کت کت جورخ و 53 ات 37 نیب ،تسوپ ناطرس عوقو دادعت ریداقم هیجوت رد یمیلقا یاهریغتم یمامت دورو ،هعلاطم
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 نییبت ار تارییغت نیا زا دصرد 31 ات 07 نیب ،هدنورسپ ینویسرگر لدم رد اهریغتم ریاس ندنام یقاب و ریغتم دنچ ای
 یاه هاگتسیا رد تسوپ ناطرس عوقو دادعت یهدش هیجوت ریداقم و هدمآ تسد هب یاهیگتسبمه مغریلع .تسا هدومن
 نیا هک ارچ دریذپ تروص مزال طایتحا ،اهیگتسبمه نیا دربراک رد تسا رتهب یمیلقا یاهریغتم اب هعلاطم دروم
 تاعلاطم رد دوشیم داهنشیپ اذل دنشاب طبترم زین یرگید یمیلقاریغ یاههفلؤم و اهریغتم اب دنناوتیم اهیگتسبمه
 .ددرگ هدافتسا زین تسوپ ناطرس عوقو دادعت رب راذگرثا یاهریغتم ریاس زا ،یمیلقا یاهریغتم رب هوالع ،یدعب

  عبانم
 هرود ،ناگزمره یکشزپ هلجم ،ناریا مهم اهناطرس ییایفارغج یگدنکارپ یسررب ،(1395) ؛ع ،لدشوخ ؛ع ،مدقمیحالص ؛ن ،هدازلیعامسا

 .97-91 صص ،0 هرامش ،35
 رد نآ زورب ینامز دنور تارییغت و تسوپ ناطرس یژولویمدیپا .(0395) .س ،یدابآدومحم یمولظم ؛ح ،یتداعس ؛م ،ییازریم ؛م ،یلضفا

 .561-551 ص ،1 هرامش ،75 هرود ،ضیف یشهوژپ – یملع همان هامود ،ناریا
 ،مزر رد کشزپ و راتسرپ همانلصف ،تسوپ ناطرس نایالتبم یعامتجا ،یداصتقا تیعضو یسررب .(1395) .م ،یدهاز ؛ف ،هنازرف ؛ز ،یربکا

 .950-350 ص ،95 هرامش ،1 هرود
 ناطرس زا هدننک یریگشیپ یاهراتفر رب یشزومآ هلخادم ریثأت یسررب .(6395) .م ،الابرون ؛س ،یمولظم ؛س ،یدمحم ؛م ،مدقم ینایقاب

 و یکشزپ مولع هاگشناد همانلصف شناد قفا ،تظفاحم شزیگنا یروئت یانبم رب دزی رهش یناتسریبد رتخد نازومآ شناد رد تسوپ
 70-19 ص ،5 هرامش ،75 هرود ،دابانگ ینامرد یتشادهب تامدخ

 یلم هسسوم هدحتم تالایا یناسنا تامدخ و تشادهب ترازو ،اکیرما ناطرس یلم نمجنا زا همجرت ،تسوپ ناطرس ،(1195) ،س ،اینمرخ
 .60 ص ،نارهت ،کیفارگ ماهر -بیط رشن -هدازرومیت تاراشتنا ،ناتسبات ،لوا پاچ ،اکیرما یتسردنت

 .3-05 صص ،9 هرامش ،05 لاس ،ناریا ناکدوک یرامیب ،ناریا رد ناکدوک یاه ناطرس یژولویمدیپا ،(5195) ؛س ،یققحت ؛ع ،یرایس
 ناتسا رد تسوپ ناطرس یرامیب رب یمیلقا و یطیحم لماوع تارثا ییاضف لیلحت .(1395) .ن ،یوضترم ؛م ،ثایغ ؛م ،یراظتنا ؛ع ،فیس

 675-915 ص ،5 هرامش ،55 هرود ،تمالس ماظن تاقیقحت ،ناهفصا
 ،0 هرامش ،1 هرود ،ییابیز و تسوپ همانلصف ،تسوپ ناطرس زا یریگشیپ رد هبلود یغیت :باتفآدض یاههدروارف .(9395) .ح ،اینیحلاص

 .33-565 ص
 اب نوخ یاه ناطرس ییاضف یگدنکارپ یسررب ،(1395) ؛ب ،شخبنادزی ؛ع ،م ؛ز ،یقهد ،یورسخ ؛ا ،یدمحم ؛ز ،هاوخناور ؛م ،یدباع

 رد نوخ ناطرس نایالتبم :یدروم هعلاطم (GIS) ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب (اوه و بآ) یطیحم لماوع رب دیکأت
 .1005-6905 :(961)19 ؛1395 ناهفصا یکشزپ هدکشناد هلجم .1195-31 یاه لاس رد ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد هعبات ناتسرهش

 لدم زا هدافتسا اب تسوپ ناطرس زورب و ییایفارغج عیزوت .(7395) .دمحم ،تخب ناوج ؛هللءاطع ،یدورکاک یهللادبع ؛ناویک ،دنمیزع
 .19-11 صص :5 هرامش ،3 هرود ،ییابیز و تسوپ ،ییایفارغج رادنزو نویسرگر

 رد مونالم ریغ تسوپ ناطرس رگن هتشذگ ی هعلاطم .(0395) .ب ،ینیعم ینیسح ؛م ،یدمحم ؛ع ،دنمدرخ ؛ک ،ینانیمطا ؛ف ،هدازمساق
 3-50 ص ،5 هرامش ،1 هرود ،ییابیز و تسوپ همانلصف ،نارهت ینیمخ ماما یکشزپ زکرم ،ناطرس ی هسسوم

95) .ک ،ینانیمطا ؛ع ،یاهجارق ؛ع ،داژنینابعش ؛س ،نالکد ؛ع ،دنمدرخ برع ؛ف ،هدازمساق  ناطرس رب رثؤم لماوع نیرت مهم نییعت .(03
 ص ،5 هرامش ،1 هرود ،یکشزپ تسیز و تمالس کیتامروفنا همانلصف ،یواک هداد یاهمتیروگلا زا هدافتسا اب ییامونالمریغ تسوپ
71-39. 
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 رد ناتسدرک ناتسا رد تسوپ ناطرس یرامیب ییاضف لیلحت ،(5395) ،یسیر اضر و یمرک لالج ؛یسردملا یلعدیس ؛ریلش ،یناروتاک
 تمدخ رد کیتامروفناوئژ) تمالس ماظن رد کیتامروفناوئژ یاه یروانف و مولع یاهدربراک یصصخت رانیمس نیمود ،GIS طیحم
 .تامروفناوئژ هدکشهوژپ و ناریا یمالسا یروهمج تمالس تاقیقحت یلم هسسوم ،نارهت ،(ملاس تسیز طیحم

 ،0 هرود ،ییابیز و تسوپ ،ناریا ناتسدرک ناتسا رد تسوپ ناطرس ییایفارغج عیزوت و زورب .(1395) .م ،یمیرک ؛ا ،یردنکسا ؛آ ،یمظاک
 .19-11 ،5 هرامش

 تیعضو یسررب .(1395) .م ،یدهاز ؛ف ،هنازرف ؛ز ،یربکا ؛ح ،یتفایرد ؛ز ،ینمؤم ؛م ،هدازدمحم ؛ح ،یتارب ؛م ،ییازریم ؛م ،یدمحم
 .950-350 ص ،95 هرامش ،1 هرود ،مزر رد کشزپ و راتسرپ همانلصف ،تسوپ ناطرس نایالتبم یعامتجا ،یداصتقا

 .هحفص 311 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،لوا پاچ ،یرتویپماک یاههمانرب اب هارمه یرامآ هتفرشیپ یاهشور ،(1195) ،ک ،رفروصنم

 شفنبارف وترپ یناهج صخاش طابترا یبایزرا .(1195) ،مظاک ،یفادن ؛دوعسم ،نایسنوی ؛اویش ،یدیهش یحلاص ؛نیمار یهدون هداز یبن
 .700 هحفص ات 110 هحفص  :تسیز طیحم و تمالس ،9195 لاس رد تسوپ ناطرس هب التبا اب ناریا فلتخم طاقن رد دیشروخ

 رد تسوپ ناطرس زا هدننک یریگشیپ یاهراتفر اب طبترم لماوع یسررب .(0395) .ا ،روپیحتف ؛ح ،نایردن ؛گ ،یرکب ؛ا ،نایردن ؛ا ،یفجن
 5-55 ص ،0 هرامش ،1 هرود ،هعماج تمالس و شزومآ هلجم ،جدننس رهش یناتسریبد نازومآ شناد

 .0 هرامش ،05 هرود ،تمالس ماظن تاقیقحت ،ناهفصا ناتسا رد یتسوپ ناطرس زورب دنور .(1395) .م ،یثارم ؛ل ،روپیریصن
 هب التبم نارامیب رد P53 نژ 07 هرامش نودک مسیفروم یلپ یسررب .(6395) .م ،یربکا ؛ا ،یبلاط ؛م ،هدازنسح ؛م ،یدرجتسد تخبکین

 .110-370 ص ،515 هرامش ،30 هرود ،ناهفصا یکشزپ هدکشناد هلجم ،رهش رد ییامونالم ریغ تسوپ یاه ناطرس
 همانلصف ،خرسورف ریواصت رد یترارح یوگلا ساسا رب تسوپ ناطرس ییاسانش .(9395) .م ،نایمشاه ؛ج ،ایندادح ؛اف ،یزردوگیروپیلو

 .31-13 ص ،0 هرامش ،1 هرود ،ییابیز و تسوپ
795 یاه لاس یط نادمه رد تسوپ یاه ناطرس یناوارف .(6395) .ا ،یمساق ؛آ ،رف نادزی  ص ،0 هرامش ،0 هرود ،ییابیز و تسوپ ،6-0195
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