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  هدیکچ
 هب نآ ینوماریپ یحاون هب تبسن اهرهش یاوه یامد نآ یط هک دشاب یم ییامرگ ریازج ،اهرهش یزیر همانرب نودب و عیرس دشر یاهدمایپ زا یکی

 تدم دنلب رامآ زا یمیلقا رصانع یور رب تشر رهش ینیشنرهش و یترارح هریزج شقن لیلحت روظنم هب شهوژپ نیا رد .دبای یم شیازفا تدش
 کیتپونیس رامآ زا تشر رهش یمیلقا رصانع دنور رد تارییغت یزاس راکشآ و نوماریپ یحاون اب جیاتن هسیاقم زین و تشر کیتپونیس هاگتسیا
 و لقادح نیگنایم ،ترارح هجرد نیگنایم لماش هعلاطم دروم ینامز یاهیرس دنور .دش هدافتسا 7153 ات 6051 ینامز هزاب یط یلزنا هاگتسیا

 هریزج تدش یریذپ ریثأت روظنم هب نینچمه .دندوب داب تعرس نیگنایم و یباتفآ تاعاس عومجم ،ریخبت ،تبوطر ،شراب ،ترارح هجرد رثکادح
 وج یالاب زارت اب نیمز حطس طیارش و دش باختنا 5153 لاس زا زور 6 ،یمیلقا رصانع رب نآ ریثأت و وج یدیدمه یاهوگلا زا تشر رهش ییامرگ
 نیگنایم ،تبوطر نیگنایم ،امد لقادح نیگنایم هعلاطم دروم یمیلقا رتماراپ 8 نیب زا تشر رهش رد هک داد ناشن جیاتن .تفرگ رارق یسررب دروم
 ناشن جیاتن نینچمه .دنا هدوب هنالاس دنور نینچمه و لاس فلتخم یاههام رد یشیازفا دنور نیرتشیب یاراد ریخبت و یباتفآ تاعاس ،داب تعرس
 متسیس تیمکاح نامز رد و دبای یم شیازفا ییامرگ هریزج تدش ،اوه نوکس و یرادیاپ تلع هب عافترارپ متسیس تیمکاح نامز رد هک دنداد
 و عافترارپ یاه هناماس تیمکاح نامز رد تشر رهش یمیلقا رصانع هسیاقم زا سپ .دتفا یم قافتا تلاح نیا سکع  اوه یرادیاپان و عافترا مک
 0/11 زا شیب فالتخا هک یروط هب .دبای یم رییغت هدش دای یاهوگلا ریثأت تحت تدش هب یمیلقا رصانع هک دش صخشم رهش نیا رد عافترا مک
 و تبوطر یدصرد %53 دودح فالتخا نینچمه و 5153 تسوگا 33 اب 5153 تسوگا 0 یاهزور نیب اوه یامد رثکادح رد دارگیتناس هجرد
  .دراد عافترا مک هناماس تیمکاح اب 5153 تسوگا 0  زور رد تشر رهش ییامرگ هریزج تدش زا ناشن زور نامه رد یباتفآ تعاس 0/11

 
 تشر رهش ،اوه یرادیاپ ،یدیدمه یاهوگلا ،ییامرگ هریزج :یدیلک تاملک

                                                           
 m_khodajo@yahoo.com  (لوئسم هدنسیون) -5
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 همدقم
 ,Yamamato). دوش یم هتفگ یرهش ةموح و ییاتسور یحاون لباقم رد اهرهش یامد شیازفا هب یرهش ییامرگ ةریزج

 هعسوت ،تیعمج شیازفا اب ریخا یاه ههد یط .دشاب یم اهرهش هیور یب دشر هجیتن و لصاح ییامرگ هریزج (2006
 زین لماع نیا هک هدش نیمز یربراک تارییغت ببس رما نیا هک هتشاد یا هدنیازف دشر نآ فلتخم داعبا رد یرهش
 تخاس ناسنا یامرگ شیازفا اب ؛رگید فرط زا و هدش هدننک ریخبت حوطس شهاک و یرهش یودیبلآ شهاک ثعاب
 رد اوه یگدولآ ثعاب هریغ و عیانص و تاجناخراک سیسأت ،لقن و لمح شیازفا ریظن یناسنا یاه تیلاعف زا یشان

 یم یرهش ییامرگ هریزج و یژرنا تالداعم رد رییغت هجیتن رد و یا هناخلگ یاهزاگ شیازفا ،وج نییاپ یاه هیال
 اهرهش نالک رد هژیو هب اهرهش یدومع هعسوت و دشر دهاش یرهش یاهاضف ندوب دودحم لیلد هب هزورما .دوش
 یم اهرهش ییامرگ هریزج رد راذگریثأت لماوع زا یکی هجیتن رد و داب تعرس شهاک ببس زین هلئسم نیا هک میتسه
 هفلؤم هس نیا .دنراد یساسا شقن ییامرگ ةریزج فیعضت ای تیوقت رد یمیلقا یلصا ةفلؤم هس لک روط هب .دشاب
 نایم ییامد یاهتوافت ربا نودب نامسآ و مارآ یاوه طیارش رد .داب و یکانربا ،یدیدمه یاه هناماس : زا دنا ترابع
 وحم ًااتیاهن و مک ییامرگ ةریزج تدش ،هناتسآ تعرس زا شیب داب شزو تروص رد و دبای یم شیازفا اتسور و رهش
 طیارش زا شیب ییامرگ ةریزج تدش یدنخرچاو یاه هناماس رارقتسا نامز رد هک دور یم راظتنا نیاربانب ؛دوش یم

 اوه ییاجباج و تاکرحت ببس هک رادیاپان یاوه طیارش رد نیاربانب  ( 01 :0395 ،نارگید و یزیزع ) دشاب یدنخرچ
 یرادیاپ طیارش رد اما دبای یم شهاک تدش هب هموح و رهش نایم ییامد فالتخا و هتفای شیازفا داب تعرس دوش یم
 لاح رد .دبای یم شیازفا تدش هب فارطا یحاون اب اهرهش یامد فالتخا دریگ یمن تروص اوه ییاجباج هک اوه
 یم نادنورهش ینارگن ثعاب هک یتعنص و گرزب یاهرهش رد هژیو هب ییامرگ ریازج هب هجوت لیالد زا یکی رضاح
 ییاوه و بآ رصانع رد یراذگریثأت نمض ییامرگ ریازج .تسا دارفا تمالس رد هلئسم نیا تیمها لیلد هب ددرگ
 هک ددرگ یم اهرهش یاوه رد یمس قلعم تارذ نینچمه و اوه یگدولآ شیازفا ثعاب رواجم یحاون هب تبسن اهرهش
 و یداصتقا ،یتسیز یاهدنیارف رد ،اهرهش ییامرگ هریزج دوجو .ددرگ یم نادنورهش تمالس نداتفا رطخ هب ثعاب
 ندش رت ینالوط ،ناتخرد و ناهایگ رتدوز نتسشن لگ هب و نتفگش لماع اهرهش یامرگ .دراذگ یم ریثأت یتخانشاوه
 راشف و بولطمان لماع دناوت یم مرگ میلاقا یاهرهش یارب روبذم یامرگ .تسا ناگدنرپ زا یضعب بذج و دشر لصف
 ،ینایواک ) دشاب هتشاد یداصتقا تیمها دناوت یم یناتسمز شیامرگ رظن زا هک یلاح رد .دوش بوسحم یا هدنهد
6395: 390 ). 
 هجوت دروم هلئسم نیا تیمها ،یتخانشاوه و بآ و یتسیز فلتخم لئاسم رد اهرهش ییامرگ هریزج شقن هب هجوت اب
 ) هلمج زا .تسا هتفریذپ تروص هنیمز نیا رد یعماج تاقیقحت و هتفرگ رارق فلتخم یاه هزوح رد نارگشهوژپ

 و تلافسآ و ور هدایپ رد امد یاه نادیم ینیب شیپ یارب یلیلحت درکیور شیامن هب ،(  397 :7560 ،ناراکمه و نچ
 و ( UHI) یرهش ییامرگ ریازج یارب حطس هب کیدزن طیحم رب امرگ رییغت تاریثأت یبایزرا هب نینچمه و اه هشوس
 دیدج یژتارتسا یسررب هب ( 155 :7560 ،ناراکمه و زکیرنیا ) ) .. Chen & Partners, 2017: 739) دنتخادرپ نآ رثا



 78 ...یمیلقا رصانع نیب طابترا یواکاو

 و درس یاهماب تشپ زا هدافتسا لماش هنیمز نیا رد بلاج لح هار .دنتخادرپ یرهش ییامرگ ریازج تارثا شهاک یارب
 ییامرگ ریازج فیعضت ،( 390 :7560 ،گنایوا و گناو ) . Enríquez & Partners, 2017: 114)) دشاب یم کنخ
 & Wang))  دنداد رارق یسررب دروم ار یکشخ حطس تارییغت قیرط زا یلخاد ییامرگ یحاون رد یحطس یرهش

Ouyang, 2017: 239 . ( 7560 ،ناراکمه و ینارجاهم )، شیازفا و هتخاس تسد حلاصم زا هدافتسا شیازفا 
 ,Mohajerani & Partners)) دنناد یم UHI زورب یلصا لیالد زا ار ،ناسنا لماکت هب طوبرم یشیامرگ تالوصحم

2017: 522 .  
 یرهش قطانم یترارح ریازج عونت رد ذوفن لباق ریغ حوطس  یارچ و نوچ یب شقن رب زین ،( 0560 ،وو و گنوس )
 توافت هک داد ناشن یا هنارتیدم هقطنم رد یا هعلاطم یط ،( 3560 ،وتج ) . Song & Wu, 2016: 96)) دندرک دیکأت
 دبای یم شیازفا نامز لوط رد UHI رثا تدش نینچمه و دراد دوجو ینوماریپ و یرهش قطانم نیب یهجوت لباق یاه
(Jato, 2019: 101 ). ییامرگ رثا ،( 0560 ) ناراکمه و نیاتسولاک LCZ رهش یژرنا هنزاوم لدم جیاتن ساسارب 

TEBدندرک یبایزرا توریب رهش رد ار ((Kaloustian &Partners, 2016: 72-79. ریازج ( 3560 ) ناراکمه و اکجوم 
 .Mojca&Partners, 2019: 33-41 )) .دنناد یم ناسنا زا یشان یمیلقا تارییغت نیرتروهشم زا یکی ار یرهش یامرگ
 هعسوت روظنم هب ،اهنامتخاس یترارح میژر رب ( UHI) یرهش ییامرگ ریازج ریثأت ،( 0560 ) ناراکمه و نیتناتسنوک
 دندرک یسررب ار دسر یم حطس نیرتالاب هب امرگ رطخ هک ینامز رد تسراخب رهش رد رادشه متسیس
((Constantinescu &Partners, 2016: 452-468. ( 760 :1395 ،ناراکمه و هانپ یولع )، ریواصت زا هدافتسا اب 
 (ISA) ذوفن لباقریغ حوطس و (NDVI) هدش لامرن یهایگ ششوپ لضافت صخاش ود هسیاقم روظنم هب یا هراوهام
 یامد صخاش اب اه نآ هطبار یسررب قیرط زا (SUHI) یحطس یرهش یترارح ریازج رگشیامن یاهرتماراپ ناونع هب

 و یمشاه ) .دنتفای ISA و LST نیب یوق و یطخ یا هطبار و دنتخادرپ یضارا یربراک هشقن و (LST) نیمز یحطس
 هراوهام ریواصت ینامز یرس زا هدافتسا اب تشر رهش یترارح هریزج هعسوت لیلحت هب یقیقحت رد  (15 :1395،نارگید
 - ییاضف تارییغت TM تسدنل هنامز دنچ ریواصت زا هدافتسا اب ( 70 :0395،نارگید و این یقداص ) .دنتخادرپ یا
 تدش یریذپریثأت (11 :0395 ،نارگید و یزیزع) .دنداد رارق یسررب دروم ار نارهت یترارح هریزج ینامز
 ،نارگید و یگیاب یوسوم) .دنداد رارق هعلاطم دروم وج یدیدمه یاهوگلا زا هدافتسا اب ار نارهت یرهش ییامرگةریزج
 ناشن نانآ جیاتن .دنتخادرپ دهشم رهش یترارح هریزج یسررب هب تسدنل هراوهام  ریواصت زا هدافتسا اب ،(19 :5395
 قطانم رد شیازفا نیا و تسا هتشاد شیازفا 0660 ات 0335 ههد یط رد یلک روط هب دهشم حطس یشبات یامد هداد
 ییامرگ هریزج ی هتسه یناکم تارییغت یبایدر هب (705 :5395 ،نارگید و روپ یسمش) .تسا رتریگمشچ ینوکسم
 یمامت رد هک دنتفایرد هموح اب نارهت رهش ی هدودحم یامد نیگنایم فالتخا هبساحم قیرط زا و دنتخادرپ نارهت رهش
 ،تخود میرم و یناضمر ) .تسا نآ هموح رد هدش تبث یامد زا رتشیب نارهت رهش هدودحم یامد نیگنایم ،اهزور
 لیکشت روظنم هب ،فارطا هیشاح و تشر رهش فلتخم قطانم ییامد توافت تخانش هب ،یقیقحت یط ( 31 :3195
 هریزج زکرم نیب دارگیتناس هجرد 1/0 ات 1 لداعم ییامد فالتخا هک دندیسر هجیتن نیا هب تشر رهش رد ییامد هریزج
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 ییامد طیارش رد دارگیتناس 0/1 یلا  9 لداعم ییامد فالتخا و ییامد لقادح طیارش رد فارطا یحاون اب ییامرگ
 اب یلحم میلقا رییغت رب ییامرگ هریزج هدیدپ ریثات هعلاطم هب (19 :6395 ،یرکش و اینهب) .دیآ یم دوجو هب هنیشیب
 هب تبسن زاوها رد امد یشیازفا هدنیازف دنور جیاتن .دنتخادرپ لوفزد و زاوها رهش نالک نیب امد فالتخا هسیاقم
 یم نامز رذگ رد لوفزد رهش یگتفای هعسوت مدع و زاوها رهش ییامرگ هریزج رثا زا یشان هک دهد یم ناشن ار لوفزد
 زا هدافتسا اب ات تسا نآ رب شهوژپ نیا ؛امیلک تسیز رد اهرهش ییامرگ ریازج تیمها و شقن هب هجوت اب .دشاب
 هریزج هدیدپ یسررب هب یرامآ یاهشور زا یریگ هرهب و تشر رهش یمیلقا یاه هداد زین و وج یدیدمه یاهوگلا
 اب ییامرگ هریزج هطبار یسررب زین قیقحت نیا یلک فده .دزادرپب نآ یمیلقا رصانع تارییغت و تشر رهش ییامرگ
 ایآ هک تسا نیا تسا حرطم طابترا نیا رد هک یلاوس نیرتمهم و دشاب یم تشر رهش رد یمیلقا رصانع تاناسون

 هب دناوت یم قیقحت نیا جیاتن ؟تسا راذگ رثا نآ یمیلقا رصانع یور رب تشر رد ینیشنرهش و یترارح هریزج
 بسانم نینچمه و اوه یگدولآ شهاک ،رهش حطس رد یترارح هریزج رارقتسا زا یشان یاه تراسخ زا یریگولج
 .دماجنایب یترارح هریزج تارثا شهاک ای یریگولج یارب یرهش ددعتم یاهیربراک یزاس
 نیا یمیلقا رصانع یور نآ ریثأت و تشر رهش ییامرگ هریزج تدش رب وج یدیدمه یاهوگلا ریثأت یسررب روظنم هب

 هداد یور رب یفیک و یمک لرتنک و دیدرگ یروآ عمج یا هناخباتک و یدانسا شور زا رظن دروم یاه هداد ادتبا رهش
 تعرس ،امد طسوتم و لقادح ،رثکادح یامد لماش رضاح قیقحت رد هدافتسا دروم یتخانشاوه رصانع .دش ماجنا اه
 7560 ات 0135 لاس زا ( هلاس 00 ) تدم دنلب هرود کی رد هک دشاب یم شراب و ریخبت ،تبوطر ،یباتفآ تاعاس ،داب
 Noaa تیاس زا زین وج یالاب حوطس هب طوبرم یاه هداد و هدش یروآ عمج هعلاطم دروم یاههاگتسیا حطس زا
 هداد زا و انبم هاگتسیا ناونع هب تشر کیتپونیس هاگتسیا یاه هداد زا جیاتن هسیاقم و لیلحت روظنم هب .دش تفایرد
 یاه خیرات رد زور شش ،راشف یوگلا رایعم ساسا رب .دیدرگ هدافتسا دهاش ناونع هب یلزنا کیتپونیس هاگتسیا یاه
 قبطنم 6560 تسوگا مراهچ و تسیب و موس و تسیب ،مود و تسیب نینچمه و 6560 تسوگا مجنپ و مراهچ ،موس
  661 و 667 زارت رد لیسناتپوئژ عافترا مه یاه هشقن .دش باختنا هنیمک و هنیشیب یاوه راشف اب یاهزور رب
 هریزج تدش و .دش میسرت GrADS رازفا مرن رد یسررب دروم یاهزور رد الاب وج یاه هداد ساسا رب لاکساپوتکه
 یریذپریثأت رتهب شیامن روظنم هب .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم یوج یاهوگلا ساسا رب تشر رهش ییامرگ
 ینیمز یاههاگتسیا هنازور یاه هداد اب اه هشقن زا کی ره ،یدیدمه یاهوگلا زا تشر رهش ییامرگ ةریزج تدش
 هداد دنور زین تیاهن رد .تفرگ رارق هسیاقم دروم یلزنا کیتپونیس هاگتسیا هنازور یاه هداد اب جیاتن و دش یسررب
 هباشم نمریپسا نومزآ .دیدرگ نییعت نمریپسا یرامآ نومزآ زا هدافتسا اب دنلب یرامآ هرود کی رد یسررب دروم یاه
 رد اه هداد ندوب لقتسم و عیزوت یتخاونکی ( H0 ) رفص ضرف نومزآ نیا رد .تسا یرتماراپریغ نومزآ لادنک-نم
 و رورپ یزبس ) تسا ینامز یرس رد اه هداد یشهاک ای یشیازفا دنور (H1) لباقم ضرف و تسا ینامز یرس
 :ددرگیم هدافتسا ریز طباور زا نمریپسا هرامآ رادقم نییعت تهج .( 6395 ،ینامداش

 ( 5 ) هطبار 
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 ( 0 ) هطبار

 رادقم ZS،( یرامآ هرود لوط ) یشزومآ یاه هداد دادعتXi،  n یا هدهاشم هداد نیما i هبتر R(Xi) طباور نیا رد
 حطس و n-2 یدازآ هجرد ندومن ظاحل اب هک t( 06/0 ) عیزوت ینارحب رادقم اب  ZSرادقم .دشاب یم نمریپسا هرامآ
 و هدش در رفص ضرف ،دشاب ZS>2/02 رگا رگید ترابع هب .ددرگ یم هسیاقم هدمآ تسدب ،دصرد 13 یراد انعم
 .دشاب یمن راد ینعم تروص نیا ریغ رد و راد ینعم اه هداد یرس رد دنور

 
 شهوژپ رد هدافتسا دروم یسانشاوه یاههاگتسیا یبسن تیعقوم .1 لکش

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم
 رتم 1 طسوتم عافترا اب هک تسا ناریا لامش رد ،ناریا یاهرهش  نالک زا یکی و نالیگ ناتسا زکرم  ناونعب تشر رهش
 هگلج رد یلزنا ردنب هب نیوزق یلصا هار ریسم و نارهت یرتخاب لامش یرتمولیک 699 هلصاف و دازآ یاهایرد حطس زا
 ناتسا هس نیب رد ناریا یلامش رهش نیرت تیعمجرپ و نیرتگرزب نینچمه رهش نیا .تسا هدش عقاو نالیگ یزکرم

 رپ یگنهرف و یعیبط یاه هبذاج هارمه هب رهش نیا یالاب ییایفارغج تیعقوم .دوش یم بوسحم رزخ یایرد هیشاح
 ناریا رهش نیرت مکارتم تشر .تسا هدومن لیدبت ناریا ریذپ رگشدرگ مهم یاهرهش زا یکی ناونع هب ار تشر ،رامش
 013/573 تشر ناتسرهش تیعمج ،1395 لاس یمسر یرامشرس ساسا رب .تسا تعسو هب تیعمج تبسن ظاحل هب
5 رب غلاب نالیگ ناتسا رهش ردام ناونع  هب تشررهش هنازور تباث روانش تیعمج تسارفن  تیعمج .تسا رفن666660
  .تسا رفن نویلیم ود زا شیب لاس یرگشدرگ یاههام و تالیطعت رد رهش نیا
 روشک ناطرس دض یاهورادونان دیلوت بطق و دالوف گرزب هدننک دیلوت ،ناریا جنرب دیلوت یاه بطق زا یکی تشر
 یا هنارتیدم هبش و نیپساک لدتعم یاوه و بآ هلمج زا تشر یاوه و بآ .تسا ناریا یاهرهش نیرت مهم زا یکی
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 هبتر یاراد تشر رهش نینچمه .تسا بوطرم و درس یاه ناتسمز و یجرش و مرگ یاه ناتسبات یاراد هک تسا
 .تسا هرهش ناراب رهش هب و ناریا یاه ناتسا زکارم شراب نازیم لوا

 
 هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم .2لکش

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت یاه هتفای و ثحب
 مراهچ ،موس یاه خیرات رد ار هقطنم لاکساپوتکه 667 و 661 زارت لیسناتپوئژ عافترا مه یاه هشقنe  ات a (5 لکش
 هقطنم رب هراح بنج راشفرپ هناماس تیمکاح رگنایب روکذم یاه هشقن .دهد یم ناشن 6560 لاس تسوگا مجنپ و
 یاوه تشر رهش و ناریا یور رب عافترارپ هناماس کی رارقتسا اب 96/16/6560 خیرات رد .دشاب یم هنایم رواخ
 یم هدهاشم ( وج ینایم زارت ) لاکساپوتکه 661 زارت هشقن زا هک هنوگ نامه .تسا هدومن بلاغ هقطنم رد ار یرادیاپ

 جوم نیا و هدرک ادیپ شرتسگ ناریا قرش لامش ات ناتسبرع هریزج هبش و اقیرفآ تمس زا قیمع جوم کی دوش
 رما نیمه و هدش هکولب ناریا قرش رد یرگید و دوب رقتسم رزخ یایرد لامش رد یکی هک هتشپ ای جیر ود هلیسوب

7 و 661 زارت یاه هشقن زا هک هچنآ .تسا هدش هقطنم رد مرگ یاوه داجیا و اوه یرادیاپ ببس  هدید لاکساپوتکه 66
 یحاون تمس هب مرگ یاوه تکرح و  ناتسبرع هریزج هبش و اقیرفآ زا اوه یراهنلا فصن نایرج دوجو دوش یم
 نینچمه .دنک یم روبع ناریا برغ و یبونج یحاون زا رتم لیسناتپوئژ 1911 عافترا مه طخ هک دشاب یم ناریا یلخاد
 ندش قیمع و هکولب ثعاب رزخ یایرد یبونج یحاون ات نآ شرتسگ و رزخ یایرد لامش رد عافترارپ هتسه رارقتسا

 رد دنور نیا .تسا هدز مقر هقطنم رد ار یرادیاپ و مرگ یاوه هک دشاب یم تشر رهش و هقطنم رد عافترارپ متسیس
 اهزور نیا رد اوه یرادیاپ ببس متسیس نیا رارقتسا و هتشاد همادا هقطنم رد 6560 تسوگا مجنپ و مراهچ یاهزور
 رتم لیسناتپوئژ 1011 عافترا مه طخ ،یبونج تانایرج ندش رت قیمع اب 6560 تسوگا مجنپ زور رد .تسا هدش
 .تسا هدیدرگ زور نیا رد اوه ندش رت مرک ثعاب زین حطس رد مرگ یاوه نایرج و هتفرگ رارق ناریا زکرم رد تسرد
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 b       ) 9 لاکساپوتکه 667 زارت 6560 تسوگا    

a) 9 لاکساپوتکه 661 زارت 6560 تسوگا    

 
d     ) 1 لاکساپوتکه 667 زارت 6560 تسوگا    

c) 1 لاکساپوتکه 661 زارت 6560 تسوگا    

 
f      ) 1 لاکساپوتکه 667 زارت 6560 تسوگا   

 
e) 1 لاکساپوتکه 661 زارت 6560 تسوگا   

 1112 تسوگا 5و 4 ،9یاهزور رد لاکساپوتکه 115 و 117 زارت لیسناتپوئژ عافترا مه هشقن .9لکش
 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 10 و 90 ،00 یاه خیرات رد ار هقطنم لاکساپوتکه 667 و 661 زارت لیسناتپوئژ عافترا مه یاه هشقن e ات a (1 لکش
 هک (9لکش فالخ رب .دهد یم ناشن ار هعلاطم دروم هقطنم رد عافترا مک هناماس کی تیمکاح اب 6560 لاس تسوگا

 رتالاب یاهضرع هب ار یبونج مرگ یاوه و هدوب یراهنلا فصن هعلاطم دروم هقطنم و ناریا تمس هب اوه تانایرج
 یم یرادم تشر رهش و روشک تمس هب اوه نایرج دوش یم هدهاشم هک هنوگ نامه 1 لکش رد ؛دومن یم تیاده
 ذوفن یارب هار ،رت نییاپ یاهضرع تمس هب هراح بنج راشفرپ هناماس ینیشن بقع اب 6560 تسوگا 00 زور رد .دشاب
 نیا زکرم .دش لیکشت زرخ یایرد قرش لامش رد قیمع یا هوان زور نیا رد .دش زاب روشک لخاد هب یبرغ یاوه هدوت
 اب .تسا هدش هدیشک روشک قرش لامش ات زین نآ روحم و هدش عقاو یلامش هجرد 67 ییایفارغج ضرع رد هوان

 یحاون زا نآ رتم لیسناتپوئژ 1711 عافترا مه طخ هک ینایم تانایرج اب نآ یهارمه و نیمز حطس رد اوه تکرح
 رد دوجوم تبوطر یهارمه و هقطنم هب هایس یایرد و هنارتیدم زا تبوطر لمح و درذگ یم رزخ یایرد یبونج
 شیب شراب زور نیا رد هک یروط هب .تسا هدش مهارف زور نیا رد یوج شزیر و یرادیاپان داجیا یارب رتسب ،هقطنم
 شیازفا داب تعرس زور نیا رد راشف فالتخا لیلد هب .( 5 لودج ) میا هدوب دهاش تشر رهش رد ار رتمیلیم 60 زا
   .دسر یم تان 90/5 هب زور نیا رد داب تعرس نیگنایم دوش یم هدهاشم لودج زا هک هنوگ نامه و هتفای

b) 
 لاکساپوتکه 667 زارت 6560 تسوگا 00

 
a) 00 لاکساپوتکه 661 زارت 6560 تسوگا 

d) 90 لاکساپوتکه 667 زارت 6560 تسوگا 
 

C ) 90 لاکساپوتکه 661 زارت 6560 تسوگا 
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f  ) 10 لاکساپوتکه 667 زارت 6560 تسوگا    

 e) 10 لاکساپوتکه 661 زارت 6560 تسوگا 

 1112 تسوگا 42 و 92 ،22یاهزور رد لاکساپوتکه 115 و 117 زارت لیسناتپوئژ عافترا مه هشقن .4لکش
 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هقطنم نآ رد ییامرگ هریزج تدش هک دور یم راظتنا اوه یرادیاپ و هقطنم کی رد عافترارپ یاه هناماس تیمکاح اب
 نآ ریثأت و تشر رهش ییامرگ هریزج رب یوج راشف یاه متسیس تیمکاح ریثأت روظنم هب هلحرم نیا رد .دبای شیازفا
 یسررب دروم الاب حطس یاه متسیس تیمکاح اب نیمز حطس یاه هداد ،یسررب دروم یاهزور رد یمیلقا رصانع رب
 نآ شرتسگ و هقطنم رب هراح بنج عافترارپ هناماس رارقتسا اب 6560 تسوگا 1 و 1 ،9 یاه خیرات رد .دریگ یم رارق
 رد سکع رب .میا هدوب تشر رهش رد ییامرگ هریزج تدش شیازفا و اوه یرادیاپ دهاش رتالاب ییایفارغج یاهضرع ات
 دهاش یبرغ تانایرج ذوفن و هقطنم رد عافترا مک هناماس کی رارقتسا اب 6560 تسوگا 10 و 90 ،00 یاهزور
  .( 1 و 9 یاهلکش ) میا هدوب دهاش ار تشر رهش رد یترارح هریزج لیکشت مدع و اوه یرادیاپان

 تشر رهش رد یترارح هریزج لیکشت و عافترارپ متسیس تیمکاح اب یاهزور رد تشر رهش یمیلقا رصانع .5 لودج
 .دهد یم ناشن ار تشر رهش رد یترارح هریزج لیکشت مدعو عافترا مک متسیس تیمکاح اب یاهزور نینچمه و
 هریزج لیکشت اب هارمه یاهزور رد تشر رهش رد یمیلقا رصانع نیب یراکشآ توافت رگنایب لودج رامآ هسیاقم

 دشاب یم اوه یامد رد راکشآ توافت نیلوا .دشاب یم رهش نیا رد یترارح هریزج نودب یاهزور زین و یترارح
 ات 19 نیب  یترارح هریزج لیکشت و راشفرپ متسیس تیمکاح اب هارمه یاهزور رد تشر رهش یامد رثکادح هکیروطب

 یامد رثکادح عافترا مک متسیس تیمکاح اب هارمه یاهزور رد هک یلاح رد .تسا هدوب ناسون رد دارگیتناس هجرد 19
 و یباتفآ تاعاس نازیم امد شیازفا اب نامز مه .تسا هدوب ناسون رد دارگیتناس هجرد 0/10 ات 0/10 نیب تشر رهش
 اب یاهزور هب تبسن یریگ مشچ شیازفا ،هتشاد تیمکاح تشر رهش رد عافترارپ متسیس هک ییاهزور رد زین ریخبت

 ات 1/55 زا تشر رهش یباتفآ تعاس 6560 تسوگا مجنپ ات موس یاهزور رد .تسا هتشاد عافترا مک متسیس تیمکاح
 6560 تسوگا 10 ات 00 یاهزور رد هکیلاح رد .تسا هدوب ناسون رد رتمیلیم 1/3 ات 0/0 نیب زین ریخبت و تعاس 05
 یاهرتماراپ هلمج زا .تسا هدوب ناسون رد رتمیلیم 1 ات 0/5 نیب زین ریخبت و 1/6 ات رفص نیب یباتفآ تاعاس نازیم
 اب نامز مه 6560 تسوگا 1 خیرات رد .دشاب یم داب تعرس دراد شقن رهش کی یترارح هریزج لیکشت رد هک رگید
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 00 زور رد داب تعرس هکیلاح رد دسر یم تان 00/6 هب داب تعرس نیگنایم تشر رهش رد یترارح هریزج تدش
 هناماس رارقتسا هجیتن رد .تسا هدیسر تان 90/5 هب اوه راشف فالتخا و اوه یرادیاپان تیعضو رد 6560 تسوگا
 تدش هک ددرگ یم داب تعرس شهاک ثعاب رما نیمه و هتفای شهاک ییامد یاهداضت تشر رهش یور رب عافترارپ

 اوه یرادیاپان  و دوعص ثعاب ییامد تافالتخا عافترا مک طیارش رد هکیلاح رد .دهد یم شیازفا ار ییامرگ هریزج
 تیعضو رد زین تبوطر .دبای یم شهاک زین ییامرگ هریزج تدش و هتفای شیازفا داب تعرس نآ یپ رد هک دوش یم
 و یرادیاپان تیعضو رد هکیلاح رد هدوب ناسون رد دصرد 00 ات دصرد 1/10 نیب یترارح هریزج لیکشت و یرادیاپ
      .تسا هدوب ناسون رد دصرد 1/13 ات 1/01 نیب عافترا مک متسیس رارقتسا

 هعلاطم دروم یاهزور رد تشر رهش یمیلقا رصانع .1 لودج
 رتماراپ

 
 خیرات

 نیگنایم

 امد

 ( co ) 

 نیگنایم

 امد رثکادح

( co ) 

 نیگنایم

 امد لقادح

( co ) 

 شراب

( mm ) 

 تبوطر

 (دصرد)

  داب تعرس
KNOTS 

 ششوپ

 فرب

 ریخبت

(mm) 

 تاعاس

 یباتفآ

( h ) 

96/16/560 6  19 0/75 6/6 00% 71/6 6/6 0/7 3/55 
16/16/6560  1/19 1/15 6/6 1/10% 05/5 6/6 0/0 05 
16/16/6560  19 0/15 6/6 7/10 00/6 6/6 1/3 1/55 
00/16/6560  0/10 1/50 1/60 1/13 90/5 6/6 1 6/6 
90/16/6560  0/00 50 7/55 7/31 10/5 6/6 0/0 6/6 
10/16/6560  0/10 1/60 9/9 1/01 1/6 6/6 0/5 1/6 
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 نمریپسا نومزآ زا تشر رهش هعلاطم دروم یمیلقا یاه هداد ینامز یرس رد تارییغت دنور نییعت روظنم هب نینچمه
 دنور تدش هب هنیمک یامد ؛ییامد رصانع نیب رد هک دهد یم ناشن نومزآ زا لصاح 0 لودج جیاتن .دش هدافتسا
 زا هام 1 رد هعلاطم دروم هرود یط هک ده یم ناشن تشر رهش هناهام یامد لقادح نیگنایم .دهد یم ناشن ار یشیازفا

 نینچمه و ربتکا ،تسوگآ ،یالوج ،نئوژ ،یم ،لیروآ یاههام رد هکیروط هب هدوب یشیازفا هنیمک یامد دنور لاس
 یم راد ینعم امد یشیازفا دنور دصرد %13 نانیمطا حطس رد سرام هام رد و دصرد %33 نانیمطا حطس رد ربماسد
 تعرس ،تبوطر .دشاب یم یشیازفا یدنور دصرد %33 نانیمطا حطس اب زین امد لقادح نیگنایم هنالاس دنور .دشاب
 یشیازفا دنور یاراد هنیمک یامد هارمه هب هک دنتسه یمیلقا رگید یاهرتماراپ هلمج زا یباتفآ تاعاسوریخبت ،داب
 یم ناشن لودج جیاتن .تسا هدش هدروآ یلزنا رهش یمیلقا رصانع هنالاس و هناهام دنور .9 لودج رد نینچمه .دنتسه
 هرود لوط رد ار یا هظحالم لباق دنور یلزنا رهش یمیلقا رصانع ریاس امد نیگنایم و لقادح نیگنایم زا ریغ هب دهد
 .دنهد یمن ناشن هعلاطم دروم

 ( 1531 -7112 )تشر رهش هعلاطم دروم یمیلقا رصانع هنالاس و هناهام دنور .2 لودج
  رصانع امد نیگنایم امد رثکادح نیگنایم امد لقادح نیگنایم شراب تبوطر داب تعرس فرب ششوپ ریخبت یباتفآ تاعاس

 هام     

 هیوناژ - - - - - ** - - *
 هیروف - - - - - * - - *
 سرام - * * - - - - - **
 لیروآ - - ** - ** * - - -
 یم - - ** * ** * - - **
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 نئوژ - - ** - ** - - ** **
 هیئوژ - - ** - ** - - * *
 تسوگا - ** ** - ** ** - ** **
 ربماتپس - - - - ** ** - * -
 ربتکا - - ** - ** ** - - -
 ربماون - - - - ** * - - *
 ربماسد - - ** -  * - - **
 هنالاس - - ** - ** ** - ** **

 %33 دامتعا حطس رد یشیازفا دنور **
 دنور نودب -           %13 دامتعا حطس رد یشیازفا دنور *

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ( 1531 -7112 ) یلزنا رهش هعلاطم دروم یمیلقا رصانع هنالاس و هناهام دنور .9 لودج
 تاعاس
 یباتفآ

 تعرس فرب ششوپ ریخبت
 داب

 رصانع امد نیگنایم امد رثکادح نیگنایم امد لقادح نیگنایم شراب تبوطر
 هام

 هیوناژ - - ** - - - - ** -
 هیروف - - * - - - - - -
 سرام ** - ** * - - - - *
 لیروآ - - ** - - * - - -
 یم - - ** ** - - - - -
 نئوژ ** - ** - - - - ** -
 یالوج * - ** - - - - * -
 تسوگا ** - ** - - - - - -
 ربماتپس ** - ** - - - - - -
 ربتکا * - ** - - - - - -
 ربماون - - ** - - - ** * -
 ربماسد - - ** - - - - * -
 هنالاس - - ** * - - - - -

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یاهوگلا ریثأت یسررب هب رضاح قیقحت رد ،یتسیز فلتخم لماوع رد ییامرگ هریزج هدیدپ تیمها و شقن هب هجوت اب
 رامآ ادتبا رد .دش هتخادرپ رهش نیا یمیلقا رصانع یور نآ ریثأت و تشر رهش ییامرگ هریزج تدش رب وج یدیدمه
 یلمزکرم تیاس بو زا الاب وج یاه هداد و یسانشاوه نامزاس ویشرآ زا هنازور تروصب تشر کیتپونیس هاگتسیا
 یسررب روظنم هب نینچمه .دیدرگ ذخا لیسناتپوئژ عافترا مه یاه هشقن میسرت یارب هدحتم تالایا یوج شهوژپ
 0135 ینامز هزاب یط تشر کیتپونیس هاگتسیا رامآ زا تدم دنلب رد یمیلقا رصانع یور رب ییامرگ هریزج هدیدپ ریثأت
 کی ره دنور نییعت و اه هداد زیلانآ ،اه هداد یزاس ناسمه و Excel رد یتاعالطا کناب لیکشت .دش هدافتسا 7560 ات
 زا تشر رهش ییامرگ هریزج تدش یریذپ ریثأت روظنم هب .تفرگ تروص Spss رازفا مرن رد روکذم رصانع زا
 زارت اب نیمز حطس طیارش و دش باختنا 6560 لاس زا زور 0 ،یمیلقا رصانع رب نآ ریثأت و وج یدیدمه یاهوگلا
 متسیس تیمکاح نامز رد هک دنداد ناشن جیاتن .تفرگ رارق یسررب دروم لاکساپوتکه 667 و 661 حطس رد وج یالاب
 نامز رد و دبای یم شیازفا ییامرگ هریزج تدش اوه نوکس و یرادیاپ تلع هب تشر رهش و هقطنم رد عافترارپ
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 رهش یمیلقا رصانع هسیاقم زا سپ .دتفا یم قافتا تلاح نیا سکع  اوه یرادیاپان و عافترا مک متسیس تیمکاح
 تحت تدش هب یمیلقا رصانع هک دش صخشم رهش نیا رد عافترا مک و عافترارپ یاه هناماس تیمکاح نامز رد تشر
 نیب اوه یامد رثکادح رد دارگیتناس هجرد 1/55 زا شیب فالتخا هک یروط هب .دبای یم رییغت هدش دای یاهوگلا ریثأت
 تعاس 1/55 و تبوطر یدصرد %30 دودح فالتخا نینچمه و 6560 تسوگا 00 اب 6560 تسوگا 1 یاهزور
 عافترا مک هناماس تیمکاح اب 6560 تسوگا 1  زور رد تشر رهش ییامرگ هریزج تدش زا ناشن زور نامه رد یباتفآ
 تبوطر %69 ،ریخبت رتمیلم 9/1 ،یباتفآ تعاس 05 فالتخا هدش دای یاهزور رد یمیلقا رصانع فالتخا رگید زا .دراد
 اب  جیاتن تحص .تسا هدز هنماد ار تشر رهش رد ییامرگ هریزج تدش هک درب مان ناوت یم ار داب هیناث رب رتم 5/5 و
 یسررب دروم ( 5395 ) ناراکمه و روپ یسمش نینچمه و  ( 11 :0395 ،نارگید و یزیزع ) رگید نیققحم یاه هتفای
 نومزآ زا هدافتسا اب تشر رهش هعلاطم دروم یمیلقا یاه هداد ینامز یرس تارییغت دنور نینچمه .تفرگ رارق دییأت و
 یم ناشن ار یشیازفا دنور تدش هب هنیمک یامد ،ییامد رصانع نیب رد هک داد ناشن جیاتن و دش یزاسراکشآ نمریپسا
 هنیمک یامد هارمه هب هک دنتسه یمیلقا رگید یاهرتماراپ هلمج زا یباتفآ تاعاس و ریخبت ،داب تعرس ،تبوطر .دهد
 تارییغت رصانع ریاس ،امد نیگنایم و لقادح یانثتسا هب یلزنا رهش رد هک یلاح رد .دنتسه یشیازفا دنور یاراد
 ناوت یم ار هنابش یامد نامه ای هنیمک یاهامد لماع نیرتمهم .دنهد یمن ناشن هعلاطن دروم هرود یط رد ار یسوسحم
 هریزج تدش هک تسناد ناوت یم رشب زاس تسد یامرگ ندش دازآ و تیعمج شیازفا هجیتن رد یرهش هعسوت و دشر
 قیقحت یاه هتفای هب هجوت اب نایاپ رد .تسا هدز نماد ار تشر دننام هعسوت هب ور و گرزب یاهرهش رد ییامرگ
 یم هئارا تشر رهش رد ییامرگ هریزج تارثا شهاک و لرتنک تهج رتهب یزیر همانرب روظنم هب ریز یاهداهنشیپ
 .ددرگ
 یرهش رادیاپ هعسوت یارب زبس یاه همانرب زا یقطنم هدافتسا -
 یاهوردوخ زا هدافتسا ،دازآ هقطنم یاهوردوخ تادراو و یلزنا دازآ هقطنم اب تشر رهش یراوجمه هب هجوت اب -
   تشر رهش حطس رد ترارح و یگدولآ شهاک تهج ینیزنب یاهوردوخ یاج هب یدیربیه
 بلاغ داب تهج هب هجوت اب رهش هیشاح عیانص یبایناکم و رهش زا جراخ قطانم هب از ترارح و هدنیالآ عیانص لاقتنا -
 رهش هب یگدولآ لاقتنا زا یریگولج یارب

 ترارح هجرد شهاک تهج یعونصم یاه هچایرد داجیا دننام یرهش طیحم یحارط رد بآ رصنع زا یریگ هرهب -
 حطس رد بسانم یگدنکارپ اب زبس یاضف و اهکراپ داجیا نینچمه و یراک تخرد و یهایگ ششوپ حطس شیازفا -
 رهش
 اهنامتخاس رد زبس ماب بصن و داجیا -
 اوه یامد شهاک یارب درس فقس و فک زا هدافتسا -
 عبانم
 یزرواشک هلجم )   یرایبآ یسدنهم مولع ،زاوها رهش نالک رد یلحم میلقا رییغت رب ییامرگ هریزج هدیدپ ریثات ،6395 .س ،یرکش .ع ،اینهب

 .91 -19 ص ،5 هرامش ،(
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 یایفارفج یاهشهوژپ.نارهت رهش ییامرگ  ی هریزج ی هتسه یناکم تارییغت یواکاو. 5395 .ز ؛روپ نیسح ،م ،نایدهم ،ع ،روپ یسمش
 .705 هحفص . 9 هرامش،یعیبط

 یترارح هریزج لیلحت رد ییاضف یگتسبمهدوخ یاه کینکت دربراک ،( 0395 ) ش ،یدلاخ .پ ،ناییاضر .ب ،یناجیلع .ع ،این یقداص
 . 70 -63 ص ،69 هرامش ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هلجم ،نارهت رهش

 یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،تشر رهش رد ییامرگ هریزج لیکشت یناکم هدودحم تخانش ، 3195 .م ،دمحم تخود .ب ،یناضمر
 . 31 -10 ص ،لوا هرامش ،یرهش

 هلجم ،وج یدیدمه یاهوگلا زا نارهت یرهش ییامرگ هریزج تدش یریذپریثأت ، 0395 .م ،یریم .م ،نایدهم .ع ،روپ یسمش .ق ،یزیزع
 .11-00 هحفص ،1 هرامش ،یسانش طیحم

 هب هدش لامرن یهایگ ششوپ لضافت صخاش و ذوفن لباقریغ حوطس یسررب ،( 1395 ) ح ،یدنغزا .س ،یدازآ .ع ،ییاضر .ک ،هانپ یولع
 ص ،11 هرامش ،یزیر همانرب و ایفارغج هلجم ،یا هراوهام ریواصت زا هدافتسا اب یرهش یترارح ریازج رگشیامن یاهرتماراپ ناونع
760- 915 

 یربراکرییغتاب هطباررد یرهش یترارح هریزج هعسوتدنور لیلحت ( 1395 ) س ،یرظن .س ،یمیرک .ا ،تفص ییارون .ه ،یمشاه

 ،موس هرامش ،یعیبط عبانم رد ییایفارغج تاعالطا هناماس و رود زا شجنس ،تسدنلریواصت ینامز یرسزا هدافتسا اب ششوپ/یضارا
 .15 -10 ص

 هراوهام ریواصت زا هدافتسا اب دهشم رهش یترارح هریزج یسررب ،( 5395 ) .ا ،یدابآ نتیم .ع ،ینیسح دبرف .ب ،فرشا .م ،یگیاب یوسوم
 .19 -31 ص ،لوا هرامش ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج هلجم ،لاتکرف هیرظن و یا
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