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 هدیکچ
 و هدوب ینارگن راچد ناشیابقر طسوت اهنآ عیرس بلج و دوخ شزرا اب نایرتشم نداد تسد زا رطاخب هشیمه یتامدخ یاه نامزاس
 تکراشم یاضف رادیاپ هعسوت اب یا هطبار یبایرازاب هطبار یسررب رضاح قیقحت یلصا فده .دنا هدش لمحتم یدایز یاهررض

 زین شور تیهام ساسا رب و یدربراک ،فده ساسا رب قیقحت نیا .دشاب یم کارا رهش یراجت یاهکناب نایرتشم نایم رد یداصتقا
 دادعت هک دنتسه کارا رهش یراجت یاه کناب ینایم و دشرا ناریدم هیلک لماش قیقحت یرامآ هعماج .دشاب یم یشیامیپ – یفیصوت
 تاعالطا یروآدرگ رازبا .دندش باختنا هداس یفداصت یریگ هنومن شور زا هدافتسا اب اهنآ زا رفن 571 هک دنشاب یم رفن 583 اهنآ
 بیرض زا زین ییایاپ یسررب یارب و هزاس ییاور و ییاوتحم ییاور زا ،همانشسرپ ییاور یسررب یارب .دشاب یم درادناتسا همانشسرپ
 .تسا هدش هدافتسا سا لا یپ لاوژیو رازفا مرن زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب .تسا هدش هدافتسا یبیکرت ییایاپ و خابنورک یافلآ
 یشیدنا رود .دراد یرادانعم و تبثم ریثات کیژتارتسا یشیدنارود و نایرتشم شزیر شهاک رب یا هطبار یبایرازاب هک دنداد ناشن جیاتن
 یراذگرثا رد کیژتارتسا یشیدنارود ریغتم یجنایم شقن نینچمه .دراد یرادانعم و تبثم ریثات نایرتشم شزیر شهاک رب کیژتارتسا
 رب یا هطبار یبایرازاب هک تسا نآ زا یکاح قیقحت جیاتن .تسا هتفرگ رارق دیئات دروم زین نایرتشم شزیر شهاک رب یا هطبار یبایرازاب

 یارجا یترابع هب .دوش یم رتشیب کیژتارتسا یشیدنارود ریغتم دوجو اب یراذگریثات نیا و دشاب یم راذگریثات نایرتشم شزیر شهاک
 یا هطبار یبایرازاب زیمآ تیقفوم یارجا .دنک یریگولج نایرتشم شزیر زا دناوت یم اهکناب طسوت نآ یاه صخاش و یا هطبار یبایرازاب
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 یتحار هب زین رادافو نایرتشم .دوب دنهاوخ رادافو کناب هب زین نایرتشم و دوش یم نایرتشم رد یدنمتیاضر و دامتعا سح داجیا بجوم
  .تشاد دنهاوخن ار شزیر ای و ینادرگیور دصق

 
 .کیژتارتسا یشیدنارود ،یا هطبار یبایرازاب ،یداصتقا تکراشم یاضف ،رادیاپ هعسوت :یدیلک تاملک

 همدقم
 ظفح تمس هب تکرح لاح رد رترب درکلمع اب یراجت تاسسوم و اه کناب نآ عبت هب و یراجت یاه تکرش هزورما
 دنراد رارق دوخ غولب هلحرم رد اهرازاب بلغا اریز ،دنشاب یم یزیرگ یرتشم زا زیهرپ و اهنآ یرادافو بلج ،نایرتشم
 تسیاب یم اه کناب اذل .تسا هتفای شیازفا تدش هب زین دیدج نایرتشم بذج یاه هنیزه و شیازفا لاح رد تباقر و
 شیارگ زا یریگولج یارب اه کناب ناریدم هزورما .(0560 ،5تراوتسا) دنشاب یتیریدم نوگانوگ یاه یژتارتسا لابند هب
 رتهب ات دنشاب نایرتشم زاین و هتساوخ کرد یپ رد تسیاب یم یرگید نامز ره زا شیب ابقر تمس هب نایرتشم نتفای
 رتهب دناوتب هک یدرکیور ره اذل .دنیامن رارقرب اهنآ اب تدم دنلب یراجت طباور و دننک هدروآرب ار نانآ یاهزاین دنناوتب
 هتکن نیا هب یبوخ هب اه نامزاس .(7560 ،0یارام و تم) دوب دهاوخ هجوت دروم رتشیب دنادرگ ققحم ار لئاسم نیا

 یرتشم کی بذج هنیزه یلک روطب .تسا دیدج نایرتشم بذج زا رت هنیزه مک رایسب یرتشم کی ظفح هک دنفقاو
 یتامدخ یاه نامزاس .(5395 ،هیفوص) تسا هدش دروآرب دوجوم یرتشم کی یرادهگن هنیزه ربارب هد ات جنپ نیب
 و هدوب ینارگن راچد ناشیابقر طسوت اهنآ عیرس بلج و دوخ شزرا اب نایرتشم نداد تسد زا رطاخب هشیمه

 یبایرازاب و یرتشم اب طابترا تیریدم اب طبترم یاه هلوقم زا یکی یرتشم شزیر .دنا هدش لمحتم یدایز یاهررض
 ،9ناراکمه و یدنک) دنک یم شزیر و هدش نیگمشخ لماوع مادک رثا رب و ارچ یرتشم دنک یم صخشم هک هدوب

 هجیتن رد ناگدننک نیمات ریاس تمس هب یو درکیور و نامزاس اب یو هطبار همتاخ یانعم هب یرتشم شزیر .(5560
 طیارش رد راک و بسک یاقب طرش نآ زورب لیالد کرد و ییاسانش هک تسا یموهفم نامزاس تامدخ زا وا یتیاضران
 و دوش یم نیگمشخ یناسآ هب دشابن یضار لماک روطب هک یرتشم ره .(7560 ،1ناراکمه و گنای) تسا یتباقر
 ار یرتشم تسیاب یم نآ زا یریگولج یارب .درک میهاوخ هبرجت ار یرتشم شزیر یراک و بسک ره رد دنک یم شزیر
 ار یزیچ نامه اقیقد یرتشم .دشاب درادناتسا حطس شیازفا قیرط زا لاثم روطب تسا نکمم نیا هک میراد هاگن دونشخ
 دوب هاگآ نادب دیاب هراومه و هدوب مهم رایسب یرتشم زاین و نتساوخ یگنوگچ و ناکم ،نامز .دراد زاین هک دهاوخ یم
 ناشیاه تمیق و اهتسایس تشپ دنناوت یمن رگید اهنامزاس ،یناهج باختنا و یتنرتنیا تیفافش رصعرد .(0395 ،یعراز)
 هئارا تامدخ زا رگا و دنراد باختنا قح دننادب هک دنتسه دنمشوه ردق نآ نایرتشم .دنوش ناهنپ تمدخ فرص هب

 نیمه هب .(7560 ،1جیربلگ) دنور یم ابقر یوس هب و دننک یم هدافتسا قح نیا زا دنشاب هتشاد یدب هبرجت نامزاس هدش

                                                           
1 Stewart 
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3 Kennedy et al 
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5 Gelbrich  



 935 ...رادیاپ هعسوت رب یا هطبار یبایرازاب ریثات

 ای و اه هاگدید ،عفانم هک یطیارش رد اذل .دنا هدیدرگ لقتنم نایرتشم هب اه نامزاس زا تردق یاه مرها هک تسا لیلد
 یهجوت یب دروم اه کناب ای یرابتع و یلام تاسسوم ،اصوصخم و اه نامزاس طسوت وحن ره هب یرتشم یاه تیولوا
 هک دش دهاوخ یرگید متسیس هب ناشیا هعجارم و لیوحت و متسیس نآ زا یرتشم شزیر هب رجنم نآ هجیتن دریگ رارق
 و اهکناب یاه همانرب نیرت یلصا زا یکی .(9395 ،ناراکمه و یرایدمحم) تسا رتکیدزن ناشیا یاه لا هدیا هب
 ،5لسآ) دشاب یم یبایرازاب نونف و لوصا زا هدافتسا نایرتشم شزیر زا یریگولج یارب یرابتعا و یلام تاسسوم
 و نایرتشم و راک و بسک نایم هددوس ی هطبار تیوقت و ظفح ،نداد لکش اب دشوک یم یا هطبار یبایرازاب .(1560
 رذگدوز و تدم هاتوک یشنکارت یبایرازاب زا ار یبایرازاب ،یا هطبار یبایرازاب .دنک نیمأت ار نیفرط فادها ،اکرش ریاس
 هب نایرتشم دوش یم بجوم لائ  هدیا طیارش تحت و دهد یم قوس یرت ینالوط طباور داجیا هب (شورف راب کی)
 زا هدافتسا اب یا هطبار یبایرازاب حیحص یارجا .(1395 ،یقداص و ینارهم) دنوش لدبم رمعلا مادام نایرتشم
 داجیا بجوم میقتسم یبایرازاب و ور رد ور یاه سامت ،هفرطود تاطابترا ،یا هطبار تاغیلبت ؛هلمج زا ییاه صخاش
 جیاتن یا هطبار یبایرازاب زیمآ تیقفوم یارجا عقاو رد .(1560 ،0گناوه) دش دهاوخ نایرجم یارب یزادنا سپ راتفر
 ناریدم رد کیژتارتسا یشیدنارود و یرگن هدنیآ ؛دننام ییاه یگژیو دوجو .درک دهاوخ نامزاس بیصن هدنیآ رد یتبثم
 هدنیآ دزاس یم رداق ار اهنآ اهکناب رد کیژتارتسا یشیدنارود .دروآ رد لاح نامز هب ار هدنی یهاگآ و شنیب دناوت یم
 رد دوخ درکلمع دوبهب تهج رد یرادکناب هزوح ناراذگتسایس و ناریدم .دننک مهارف ادرف یاهرازاب یارب ار یرتهب

 و رگن هدنیآ دنناوتب دیاب اهنآ شزیر و ینادرگیور زا یریگولج و نایرتشم یرادافو و تیاضر داجیا صوصخ
 یاه هنیمز و هدرک تکرح رتولج نایرتشم زا دنناوت یم هک تسا تروصنیا رد طقف هک ارچ ،دنشاب شیدنارود
 زا عوضوم تیمها زین یلمع و یبرجت رظن زا .(1395 ،یردنکسا) دننک داجیا نایرتشم رد ار یرادافو و یدنمتیاضر
 یشخب عونت و یرابتعا و یلام تاسسوم یامن و وشن دیازت هب ور دنور زا دعب هک دراد رارق رظن دم شیپ زا شیب اجنآ
 و ظفح و یکناب نایرتشم رظن بلج هلاسم .تسا هتفرگ تعرس لبق ههد کی زا هک هعماج حطس رد یکناب یاه تیلاعف
 یزکرم ناتسا و معا روط هب روشک حطس رد اهکناب یلصا هغدغد مئاد طابترا یرارقرب یارب اهنآ دزن رد یرادافو داجیا
 مامت رد یدصرد 65 لقادح دشر هنالاس هدش میسرت قفا یانبم رب هک تسا هدوب نیا راظتنا .تسا هدوب صخا روط هب
 .تسا هدشن ققحم لماک روط هب 13 و 73 یاه لاس رد لکش ره هب مهم نیا هک ددرگ ققحم یکناب یاه تیلاعف داعبا
 وحن هب اهکناب رثکا تدم دنلب و نایم یکناب یاه هدرپس ،یراج زا معا دوجوم یاه باسح ندومن دودسمرگید ییوس زا
 یداتس ناراکردنا تسد یارب یناوارف هغدغد ءاشنم دوخ نیا هک تسا هتفای شیازفا نایرتشم یوس زا یا هظحالم لبق
 ره هب و هدوب لاعف رایسب نیا رب قباس هک ینایرتشم دکار یاه باسح رامآ نتفر الاب نینچمه .تسا هدروآ مهارف اهکناب
 هب نتخادرپ لیالد یواکاو لئالد رگید زا یکناب عبانم دشر بولطمان دنور زین و دننک یمن راک شیوخ باسح اب یلیلد
 یشیدنارود ایآ هک تسا یساسا لاوس نیا هب ییوگخساپ رضاح قیقحت یلصا هلاسم اذل .دشاب یم رضاح عوضوم
 یاهریغتم دروم رد نونکات ؟دراد یجنایم شقن نایرتشم شزیر شهاک رب یا هطبار یبایرازاب یراذگریثات رد کیژتارتسا

                                                           
1 Assel 
2 Huang 
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 ماجنا یتاعلاطم روشک زا جراخ و لخاد رد نایرتشم شزیر و یا هطبار یبایرازاب ،کیژتارتسا یشیدنارود ؛ینعی قیقحت
 یبرجت هنیشیپ همادا رد .دشن تفای دزادرپب قیقحت کی رد هدش رکذ ریغتم هس یسررب هب هک یا هعلاطم .تسا هدش
  .تسا هدش شرازگ 5 هرامش لودج رد هتشذگ یجراخ و یلخاد تاعلاطم بلاق رد قیقحت

 قیقحت یبرجت هنیشیپ .1 لودج
 جیاتن ناونع لاس و ققحم

 اب یریذپ تباقر رب کیژتارتسا یشیدنارود ریثات (1395) یردنکسا
 کیژتارتسا یریگدای یرگلیدعت شقن هب هجوت

 یرادانعم و تبثم ،میقتسم ریثات یاراد یصوصخ یاهکناب یریذپ تباقر رب کیژتارتسا یشیدنارود
 دنک یم افیا یرگلیدعت شقن یریگدای ریغتم نیب نیا رد نینچمه .دشاب یم

 یاهکناب رد نایرتشم شزیر یراتخاس لدم (0395) یعراز
 نانمس ناتسا بختنم

 هتشاد کناب زا بولطمان کاردا رب ار ریثات نیرتشیب 111/6 ریسم بیرض اب هجیتن تیفیک 
 نایرتشم مشخ رب زین بسانمان ییوگخساپ و لماعت تیفیک ،تامدخ ییاسران نینچمه .تسا
 دوش یم اهنآ شزیر بجوم زین نایرتشم مشخ و هدوب راذگریثات

 یقداص و ینارهم
(1395) 

 ،یا هطبار یبایرازاب ،یرتشم اب طابترا تیریدم
 راک و بسک درکلمع

 یرادانعم و تبثم ریثات راک و بسک درکلمع رب دنم هطبار یبایرازاب و یرتشم اب طابترا تیریدم
 .دراد

 ناراکمه و هداز یلق
(1395) 

 راتفر یارب ینیب یشیپ ناونع هب یا هطبار یبایرازاب
 نایرتشم دیرخ

 .دراد یرادانعم و تبثم ریثات نایرتشم دیرخ راتفر رب یا هطبار یبایرازاب

 ناراکمه و یدمحا
(9395) 

 ریظن یلماوع هجیتن رد و هنابلطواد تروص هب نایرتشم زا دصرد 51 ؛هک دنا هداد ناشن جیاتن درخ یرادکناب رد نایرتشم شزیر لیالد
 کنا اب ار دوخ لماعت کناب تامدخ و تالوصحم زا یتیاضران و کناب نانکراک راتفر زا یتیاضران
 هنابلطواد ریغ تروص هب نایرتشم زا دصرد 31 هک تسا یلاح رد نیا .دنا هدرک شزیر و هدرک عطق

 ،تنوکس و راک لحم رییغت هجیتن رد یسرتسد عطق دننام لرتنک زا جراخ لماوع راشف لیلد هب و
 باسح حاتتفا عوضوم نتفر نیب زا و یرتشم یلام و یصخش تالکشم ،قوقح زیراو باسح رییغت

 .تسا هدش عطق کناب اب ناشتاطابترا و هدرک شزیر
 یرادافو رب یا هطبار یبایرازاب یاه ناینب ریثات (5395) یریش یلع

 نایرتشم
 یرادانعم و تبثم ریثات نایرتشم یرادافو رب دهعت و دامتعا یاهریغتم قیرط زا یا هطبار یبایرازاب

 .دراد
 یرارب و نایربجنر

(1195) 
 یرادافو رب یا هطبار یبایرازاب یاهدنویپ ریثات
 یصوصخ و یتلود یاهکناب هسیاقم :نایرتشم

 رد یراذگریثات نیا امود و دراد یرادانعم و تبثم ریثات نایرتشم یرادافو رب یا هطبار یبایرازاب الوا
 تسا یصوصخ یاهکناب زا رتشیب یتلود یاهکناب

 فاطعنا و تامدخ ،نامز ،تیفیک ،تمیق لماش نایرتشم شزیر رب راذگ ریثات یاهریغتم نیرت مهم نایرتشم شزیر رب رثوم لماوع ییاسانش (1195) هداز یدیمح
 .دنا هدوب یریذپ

 
 تالوصحم نتشادن و یا هنیزه لماوع ریاس و اه هدرپس دوس ،تالیهست دوس ،تامدخ خرن اهکناب رد نایرتشم شزیر لیالد (7560) چیربلگ

 .دنوش یم کناب زا نایرتشم شزیر ثعاب هک دنتسه یلماوع هلمج زا نیون تامدخو
 رب کیژتارتسا یشیدنارود و تیریدم ریثات (7560) یواده فتاه

 کیژتارتسا ینیرفآراک
 .دراد یرادانعم و تبثم ریثات کیژتارتسا ینیرفآراک رب کیژتارتسا یشیدنارود

 رب یا هطبار یبایرازاب رد یراذگ هیامرس ریثات  (1560) گناوه
 یرتشم ینادردق

  .دراد یرادانعم و تبثم ریثات نایرتشم ینادردق رب یا هطبار یبایرازاب

 و یمرهج یندمت
 (1395) ناراکمه

 دب هبرجت :زا دنترابع دنوش یم تامدخ تعنص رد نایرتشم شزیر بجوم هک یلصا لماع هس تامدخ تعنص رد نایرتشم شزیر
 .تامدخ فیعض تیفیک و بسانم ییوگخساپ مدع ،یلبق تاعجارم

 ناراکمه و تیاکویلاپ
(1560) 

 رب راذگریثات لماوع نیرتمهم شناد تیریدم غولب و کیژتارتسا یروآون ،یدنمشوه ؛لماع هس کیژتارتسا یشیدنارود یزاسلدم
 دنشاب یم کیژتارتسا یشیدنارود

 ناراکمه و یدنک
(0 556) 

 (هدش هئارا شور) یتالماعت و (خساپ نامز) یا همان نییآ (جیاتن فاصنا طرش) یعیزوت تلادع داعبا تامدخ هزوح رد نایرتشم شزیر و مشخ
  .تسا راذگ ریثات نایرتشم شزیر رب

 اب کیژتارتسا رکفت و کیژتارتسا یشیدنارود (6560) ساکول
 یربهر کبس درکیور

 اه نامزاس رد دوجوم یربهر حطس هب هجوت اب و کیژتارتسا رکفت قیرط زا کیژتارتسا یشیدنارود
 دراد یرادانعم و تبثم تاریثات ینامزاس و یهورگ ،یدرف درکلمع رب

 (6615 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 عون زا و دشاب یم یشیامیپ-یفیصوت ،قیقحت تاعالطا یروآدرگ هویش رظن زا و یدربراک فده رظن زا رضاح شهوژپ
 و دشرا ناریدم هیلک لماش قیقحت یرامآ هعماج .تسا یراتخاس تالداعم لدمرب ینتبم صخشم روط هب و یگتسبمه



 045 ...رادیاپ هعسوت رب یا هطبار یبایرازاب ریثات

 005 دادعت ناگروم لودج زا هدافتسا اب .دنشاب یم رفن 610 اهنآ دادعت هک دنتسه کارا رهش یراجت یاه کناب ینایم
 رازبا .تسا هداس یفداصت یریگهنومن قیقحت نیا رد یریگهنومن شور .تسا هدیدرگ باختنا یرادرب هنومن یارب
 لودج رد قیقحت نیا رد هدافتسا دروم همانشسرپ هب طوبرم تاعالطا هک دشاب یم همانشسرپ زین تاعالطا یروآدرگ
 .دنتشاد ییارجا تیلباق همانشسرپ 675 دادعت هک دش عیزوت و یحارط همانشسرپ 175 تیاهن رد .تسا هدمآ ریز

 قیقحت همانشسرپ تاعالطا .2 لودج

 
 

 
 

 (6615 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 ییاور رب لصا رد یبایزرا نیا .تسا هدش هدافتسا ناگربخ زا رفن 65 هاگدید زا اه همانشسرپ ییاور یبایزرا تهج
 ییاور زا نینچمه ،تشاد زکرمت قیقحت حرط رد رظن دروم یاهریغتم شجنس یارب هدش هئارا یاه صخاش ییاوتحم
 ییایاپ زا زین همانشسرپ ییایاپ یارب .تسا هدش حیرشت قیقحت یاه هتفای شخب رد هک تسا هدش هدافتسا زین هزاس
 .تسا هدش حیرشت همادا رد اهنآ جیاتن هک تسا هدش هدافتسا خابنورک یافلآ بیرض و یبیکرت
 یرظن ینابم

   نایرتشم شزیر
 هب تکرش کی زا یرتشم هک دنک یم صخشم هک هدوب یبایرازاب و یرتشم اب طابترا تیریدم یاه هلوقم زا یکی شزیر
 هب هدنیآ رد یلو دشاب هتشاد طابترا یلصا تکرش اب زونه یرتشم هک تسا نکمم .دیامن یم چیئوس رگید تکرش
 یرتشم نداد تسد زا دنک یم نایب (0560) 0نیل .(1660 ،5ندناو و تنمیساک) تفر دهاوخ ابقر تمس هب کیدزن
 هب زاین دشاب یو کرت زا یریگولج راتساوخ نامزاس رگا .دنیامن دوخ نامزاس بذج ار یو ات ابقر یارب تسا یتصرف
 دیرخ تیلاعف یانبم رب شزیر فیراعت زا یرایسب .دشاب یم یرتشم یرادهگن و ظفح یارب تامادقا یرسکی ماجنا
 .ددرگ یم نییعت هطوبرم نیناوق هیاپ رب لقتسم روطب یراک و بسک ره طسوت شزیر هناتسآ و هدوب یرتشم تالوصحم
 .(0660 ،9ناراکمه و نویاه یاج) دندرگ یم یقلت رگشزیر ناونعب لاس رد هلدابم 1 زا رتمک اب نایرتشم لاثم ناونعب
 یاج ناگدننک شزیر هتسد رد یرتشم نیا ،دوش کیدزن رفص هب و دور رت نییاپ هناتسآ زا یرتشم تیلاعف رگا
 یرایسب رد شزیر .درادن یتیلاعف هنوگچیه و هدش هتسب شیاهکارتشا یمامت هک دیوگ یم رگشزیر یصخش هب .دریگ یم
 ،همیب یاهتکرش ،یرابتعا یاهتراک ناگدننک هئارا ،یراذگ هیامرس یاهتکرش ،تالجم لیبق زا یتامدخ یاهتکرش زا
 .(1660 ،1یج یاپ و گناک) دتفا یم قافتا ... و دنمشوه نفلت یاهسیورس ناگدنهد هئارا ،یکشزپ زکارم و اه کینیلک
 رد یعس دنمفده ریغ درکیور .دوش یم میسقت دنمفده ریغ و دنمفده هتسد ود هب یرتشم شزیر شهاک یاهدرکیور

                                                           
1 Coussement & Vanden 
2 Lin 
3 Jae-Hyeon et al 
4 Kang & Pei-ji 

 عبنم اه هیوگ دادعت ریغتم

 (1560) گناوه 05 یا هطبار یبایرازاب
 (1395) یردنکسا 1 کیژتارتسا یشیدنارود
 (7560) چیربلگ 0 نایرتشم شزیر شهاک
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 زا هدافتسا ای تاغیلبت ،تالوصحم دوبهب کمک هب ندرک چیئوس یاه هنیزه شیازفا اب یرتشم تیاضر شیازفا
 ظفح و یریگولج ،ییاسانش رد یعس دنمفده درکیور لباقم رد .دیامن یم یرتشم یرادافو هب طوبرم یاه همانرب
 دنمفده درکیور رد :هک تسا نیا رد درکیور ود نیا نیب یساسا و هدمع توافت .دیامن یم شزیر فرش رد نایرتشم
 کی یاراد دنمفده ریغ درکیور اما ،دریگ یم تروص یمادقا ناشیارب و هدش صخشم شزیر ضرعم رد نایرتشم

 رظتنم یلاعفنا درکیور رد .هناریگشیپ و یلاعفنا :تسا مسق ود رب دوخ دنمفده درکیور .دشاب یمن رگشزیر یجورخ
 سامت سیورس همتاخ یارب هک تسا ینامز الومعم نیا ،دهد ناشن رگشزیر ناونعب ار شدوخ یرتشم ات میوش یم
 هتشگ هاگآ یو ندوب شزیر ضرعم رد زا نامزاس ،یرتشم بناج زا یمادقا ره زا لبق هناریگشیپ درکیور رد .دریگ یم
 ماجنا ار ندنام هب یرتشم ندومن روبجم و ظفح صوصخ رد یضتقم تامادقا و دهد یم صیخشت زین ار نآ لیالد و
 ،دشاب یم نآ هب کیدزن رایسب ای و دصردص ینیب شیپ زایتما یاراد شزیر یلاعفنا تیریدم .(0395 ،یعراز) دهد یم

 .ددرگ یم ذخا یحالصا تامادقا سپس و تسا هدش سیورس هب نداد همتاخ راتساوخ و هتفرگ سامت یرتشم هک ارچ
 نیا رد دنچره .تسا رادروخرب یرتشم ظفح یارب مزال هزیگنا زا تکرش ،یدصردص ینیب شیپ تیهام لیلد هب

 تدم هاتوک رد هلئسم نیا .دهد جرخ هب یدایز ششوک و شالت یرتشم یاقب و ظفح یارب تسیاب یم نامزاس تلاح
 روبجم ار تکرش ،ابقر بناج زا یرتهب تاداهنشیپ تفایرد ضحم هب هک دریگ یم دای یرتشم نینچمه هدوب از هنیزه رایسب
 زا شزیر هناریگشیپ تیریدم هکییاجنآ زا .(9560 ،5ناراکمه و فوتسیرک) دیامن شیاه هتساوخ ندومن هدروآرب هب
 رد تقد و دنتسین دصردص تقد یاراد زین و دنک یم هدافتسا شزیر لاحرد نایرتشم ییاسانش یارب ینیب شیپ یاه لدم

 ار درکیور نیا رد یراذگ هیامرس یارب هزیگنا یلاعفنا تلاح دننام هب اهتکرش اذل ،دراد یگتسب لدم تیفیک هب تقیقح
 رگید یکی .دور یم رده هب لدم لماک تقد نتشادن لیلد هب هیامرس نیا زا یشخب هک دنهاگآ قیرط ره هب هک ارچ ،دنرادن
 رگشزیر هباثم هب رگشزیر ریغ نایرتشم تسا نکمم هک تسا نیا هناریگشیپ شزیر تیریدم یارب هوقلاب یاه ینارگن زا
 و هدوبن نینچ اعقاو هکیلاح رد ،دوش هتفرگ رارق نارگشزیر هتسد رد لدم ساسا رب یرتشم تسا نکمم .دنوش هتشاگنا
 دیامن کیرحت ار یو زاین ساسحا تسا نکمم مأوت داهنشیپ و هناریگشیپ سامت ،تلاح نیا رد .درادن شزیر هب یلیامت
 ناهنپ زاین کی یاراد یرتشم رگید نایب هب .(9560 ،0ناراکمه و زمیلک) دریگب شزیر هب میمصت یو هک دوش بجوم و
 نیا شدوخ یرتشم ات هدش بجوم هناریگشیپ مادقا اما ،تسا هدیدرگ صخشم ینیب شیپ لدم طسوت هک هدوب شزیر هب
  .(5560 ،ناراکمه و یدنک) دریگب سیورس هب نداد همتاخ هب میمصت دیاش و هدومن فشک ار زاین
 دنم هطبار یبایرازاب
 ییاه هنیمز هب نیققحم یور نیمه زا .تسا یتایح لماع کی یرتشم تیاضر یتباقر یاهرازاب رد تیقفوم هب لین یارب
 یرتشم و یداصتقا دحاو نیب هطبار داجیا اهدرکیور نیا زا یکی .تسا مزال یرتشم تیاضر بلج یارب هک دنتخادرپ
 نایرتشم هب تامدخ هئارا و دیآ تسد هب یدنمدوس تاعالطا نایرتشم یاهزاین صوصخ رد قیرط نیا زا ات تسا
 اب و دنک رارقرب نایرتشم اب یگنتاگنت طابترا ات دراد یعس دنم هطبار یبایرازاب ببس نیمه هب .دوش تیاضر بلج ثعاب

                                                           
1 Kristof et al 
2 Clemes et al 
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 .(1560 ،5ناراکمه و شیراپ) دزاس فرطرب ار اه نآ و هدرب یپ نایرتشم یاهزاین هب تیافک ردق هب و تقد اب راک نیا
 کمک اه هنیزه شهاک و یروآدوس ،رازاب مهس شیازفا هب ،نایرتشم یاهزاین کرد ییاناوت رب هوالع دنم هطبار یبایرازاب
 هئارا و بذج هنیزه زا رتمک راب شش ات جنپ رادافو یرتشم کی هب تامدخ هئارا هنیزه هک هداد ناشن اه شهوژپ .دنک یم

 ار یا هطبار یبایرازاب (3195) یرارب و نایربجنر .(1560 ،0ناراکمه و امرو) تسا دیدج یرتشم کی هب تامدخ
 دنم هطبار یبایرازاب فادها هک دنا هدرک لالدتسا نینچ و دنناد یم نایرتشم اب طباور تیوقت و ظفح بذج یژتارتسا
 زئاح هطبار نیا فرط ود ره یارب هک یا هنوگ هب ،تسا نآ نایرتشم و یداصتقا دحاو نیب موادم هطبار ظفح و داجیا
 ،یرتشم اب هطبار تیوقت و ظفح ،داجیا دنم هطبار یبایرازاب فده دنیوگ یم (1560) 9ناراکمه و ثش .دشاب تعفنم
  .دبای ققحت تادهعت نیمأت و لباقتم تالدابم قیرط زا هلماعم ریگرد فرط ود ره فادها هک یا هنوگ هب
 کیژتارتسا یشیدنارود
 و هدرک هاگآ هدنیآ تادیدهت و اهتصرف ،اهدادیور دروم رد ار نامزاس هک تسا یمولع زا یکی کیژتارتسا یشیدنارود
 یشیدنارود .دیازفا یم نامزاس هنادنمشوه یاه باختنا ییاناوت رب و هداد شهاک ار نآ یاه هغدغد و اهدیدرت ،تاماهبا
 زا راشرس کیژتارتسا ناریدم قفوم راتفر اذل ؛دنک رییغت دیاب راک و بسک طیحم رییغت هطساو هب اهنامزاس تیریدم رد
 رگید هزورما .تسا هدنیآ رد اهنآ زا یریگ هرهب یاتسار رد یریگ تهج و اهتصرف عقوم هب صیخشت ،طیحم هب هجوت
 هک یناریدم .تسا تایرورض زا شخبرثا یاهیژتارتسا قلخ تردق اب یناریدم دوجو ؛تباقر هخرچ رد ندنام یقاب یارب
 شوه یاراد هک یناریدم ،دنهد رارق ابقر هب تبسن یرتهب تیعضو رد ار نامزاس دوخ نهذ ،هناقالخ تردق اب دنناوتب
 ار نامزاس ی هعسوت و دشر تابجوم و هدرب هرهب بسانم یاهیژتارتسا داجیا یارب رصنع نیا زا ات دنشاب کیژتارتسا
 یاه لانگیس زا دزاس یم رداق ار اهتکرش کیژتارتسا یشیدنارود یاهتیلاعف .(7560 ،1یواده فتاه) دنیامن مهارف

 داهنشیپ ار یفلتخم یاهشور کیژتارتسا یشیدنارود رد قیقحت .دننک هدافتسا تادیدهت و اهتصرف ییاسانش یارب فیعض
 عباوت ریاس اب کیژتارتسا یشیدنارود دنویپ یگنوگچ دروم رد ییاه هیصوت و دنک یم ثحب اهنآ یارجا دروم رد ،دهد یم
 یگدیچیپ و تیعطق مدع اب هلباقم هب تیقفوم اب دناوت یم کیژتارتسا یشیدنارود .دنک یم حیرشت ار نامزاس کی رد
 نآ اب ماگمه ای و دتسیاب (ققحت یاه تصرف) یروانف و (یرتشم یاهزاین) رازاب زا ار یروآون یولج دناوتب و دنک کمک
 ،1ساکول) تسا هدش یحارط دوجوم تیفرظ دوبهب یارب ،کیژتارتسا یشیدنارود ،هداس ترابع هب ؛دنک تفرشیپ
 یاه تداع یدمع هیزجت و یرادیاپ مزلتسم هک تسا قیمع کرد و شنیب لوصحم کیژتارتسا یشیدنارود .(6560
 هب نامزاس رد دارفا هک دراد نیا رب دیکات کیژتارتسا یشیدنارود .(1660 ،ردناو) تسا دارفا تخانش رب مکاح یرکف

 یکی کیژتارتسا یشیدنارود .دنشاب هدامآ هدنیآ ربارب رد دنشیدنیب زورما هب افرص هکنیا و لاح طیارش زا ندرب تذل یاج
 همانرب کی هب یبایتسد یارب ماگ نیتسحن نیاربانب .تسا مهم رایسب هدنیآ یریگ لکش یارب هک تسا یمهم ناکرا زا

                                                           
1 parish et al 
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 عیاقو یئزج و قیقد نییعت هلئسم .تسا هدنیآ هب تبسن کیژتارتسا دید هیواز اب یهاگن نتشاد ،دمآراک تدم دنلب یزیر
 هچنآ لباقم رد .تسین ؛داد دهاوخ ماجنا یراک هچ تدم نیا یط رد نامزاس هکنیا یتح و یتآ لاس تسیب ای هد رد هدنیآ
 یاهدادخر و ثداوح ربارب رد ینمیا و تیقالخ شیازفا فده اب رود یاه هدنیآ هب یهاگن نتشاد ،دوشب ماجنا دیاب

395 ،یردنکسا) تسا ینیب شیپ لباقریغ و زیگنا تریح 1).  
 هب بلغا ریغتم نیا .دراد لقتسم ریغتم شقن هک یا هطبار یبایرازاب ریغتم .دراد دوجو یلصا ریغتم هس رضاح قیقحت رد
 یرادافو رب ریغتم نیا ریثات یفلتخم تاعلاطم رد و دوش یم هتخانش یرتشم اب طابترا تیریدم یساسا هفسلف ناونع
 و (1195) یرارب و نایربجنر ،(5395) یریش یلع ؛هعلاطم هب درک هراشا ناوت یم هلمج زا تسا هدش دیئات نایرتشم
 کرت ینعم هب نایرتشم شزیر .دراد هتسباو ریغتم شقن قیقحت نیا رد زین نایرتشم شزیر ریغتم .(1560) گناوه
 یاه همانرب نیرت یلصا زا یکی (0395) یعراز هعلاطم قباطم .دشاب یم اهدنرب ریاس زا هدافتسا هب لیامت و یرتشم
 یا هطبار یبایرازاب نونف و لوصا زا هدافتسا نایرتشم شزیر زا یریگولج یارب یرابتعا و یلام تاسسوم و اهکناب
 نایب دوخ هعلاطم رد (1395) یردنکسا .دراد یجنایم ریغتم شقن قیقحت نیا رد زین کیژتارتسا یشیدنارود .دشاب یم
 و تیاضر داجیا صوصخ رد دوخ درکلمع دوبهب تهج رد یرادکناب هزوح ناراذگتسایس و ناریدم ؛هک تسا هدرک
 رد طقف هک ارچ ،دنشاب شیدنارود و رگن هدنیآ دنناوتب دیاب اهنآ شزیر و ینادرگیور زا یریگولج و نایرتشم یرادافو
 داجیا نایرتشم رد ار یرادافو و یدنمتیاضر یاه هنیمز و هدرک تکرح رتولج نایرتشم زا دنناوت یم هک تسا تروصنیا
 .تسا هدش یحارط ریز تروصب رضاح قیقحت یموهفم لدم رکذلا قوف بلاطم هب هجوت اب .(1395 ،یردنکسا) دننک

 
 قیقحت یموهفم لدم :1 لکش
 (6615 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم 

 اه هتفای
 15 دادعت نیا زا هک دنا هتشاد تکرش کارا رهش یراجت یاهکناب ینایم و دشرا ناریدم زا رفن 675 رضاح قیقحت رد
 .دنا هتشاد نس لاس 19 زا رتمک وگخساپ دارفا دصرد 95 ،ینس تیعضو رظن زا .دنا هدوب درم دصرد 01 و نز دصرد
 هقباس رظن زا .دنا هدوب لاس 11 زا رتالاب نس یاراد اهنآ دصرد 19 و لاس 11 یلا 19 نس یاراد دارفا نیا دصرد 01
 ات 65 نیب تمدخ هقباس یاراد دصرد 10 و دنا هدوب لاس 65 زا رتمک تمدخ هقباس یاراد دارفا دصرد 60 ؛تمدخ
 زین وگخساپ دارفا تالیصحت تیعضو .دنا هتشاد لاس 15 زا رتالاب تمدخ هقباس زین اهنآ دصرد 15 نینچمه ،لاس 15
 یلیصحت کردم یاراد زین دصرد 31 ،هدوب سناسیل زا رتمک یلیصحت کردم یاراد اهنآ دصرد 15 هک داد ناشن
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 و قیقحت یاه هیضرف یسررب تهج .دنا هدوب یرتکد و سناسیل قوف یلیصحت کردم یاراد زین دصرد 70 و سناسیل
 لکش رد قیقحت یاه هیضرف یراتخاس لدم .تسا هدش هدافتسا سا لا یپ لاوژیو رازفا مرن زا اهنآ هرابرد یریگ هجیتن

 .تسا هدش شرازگ 0 هرامش

 
 قیقحت یاه هیضرف یراتخاس لدم :2 لکش

 (6615 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 زا ارگمه ییاور ی هبساحم روظنم هب .دشاب یم رادانعم نونکم یاهریغتم نایم طباور هیلک 9 هرامش لودج هب هجوت اب
 ییاور اه صخاش دشاب 6861 زا رتگرزب AVE رگا .تسا هدش هدافتسا(AVE) هدش جارختسا سنایراو نیگنایم رایعم
 یاهریغتم) یاه صخاش سنایراو زا یمین زا شیب تسا رداق ناهنپ ریغتم کی هک ینعم نیا هب .دنراد یبسانم ییارگمه
 یاهریغتم یمامت یارب AVE صخاش قیقحت نیا رد هکنیا هب هجوت اب .دهد حیضوت طسوتم روطب ار دوخ (راکشآ
 ییایاپ 9 هرامش لودج رخآ نوتس ود رد .دوش یم دیئات قیقحت یاه هزاس یارگمه ییاور اذل تسا 6861 یالاب قیقحت
 و ییایاپ زا ناشن و دنشاب یم رتالاب 6867 رادقم زا بیارض نیا یمامت هک تسا هدش هداد ناشن اهریغتم یارب یبیکرت
  .دشاب یم یریگ هزادنا رازبا رابتعا

 ناهنپ یاهریغتم نیب یگتسبمه سیرتام :9 لودج

 AVE C. R 9 0 5 قیقحت یاهریغتم
786   5 یا هطبار یبایرازاب -5 00 68 963 

68  5 10186 کیژتارتسا یشیدنارود-0 177 68 703 

68 5 71986 67086 نایرتشم شزیر شهاک-9 157 68 131 

 (6615 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 یلماع یاه راب دوجو مدع یسررب دوش هتشون دیاب هک یدعب شرازگ اهریغتم ییایاپ و ییاور شرازگ نتشون زا دعب
 زا ار دوخ هزاس کی هک تسا یدح یصخشت ییاور .دنیوگ یم یصخشت ییاور نآ هب هک دشاب یم یاهریغتم 5عطاقتم
 رد و دراد قلعت هزاس ود هب صخاش کی هک تسا موهفم نادب یصخشت ییاور دوجو مدع .دزاس یم ادج اه هزاس هیقب
 .دراد دوجو عطاقتم راب حالطصا

                                                           
1 Cross Loading 
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 اهریغتم 1عطاقتم یلماع یاه راب دوجو مدع یسررب .4 لودج
 نایرتشم شزیر شهاک کیژتارتسا یشیدنارود یا هطبار یبایرازاب اه شسرپ

 1170/6 -0066/6 3713/6 5 لاوس

 9015/6 9116/6 7003/6 0 لاوس

 0176/6 7156/6 0503/6 9 لاوس

 1135/6 9066/6 6313/6 1 لاوس

 1116/6 1056/6 9130/6 1 لاوس

 7966/6 7166/6 5071/6 0 لاوس

51 7 لاوس 00/6 0566/6 1666/6 

 5566/6 7395/6 5191/6 1 لاوس

 0166/6 1700/6 6101/6 3 لاوس

 1656/6 1916/6 5703/6 65 لاوس

1 55 لاوس 109/6 1536/6 1905/6 

1 05 لاوس 191/6 0010/6- 1905/6- 

3 5036/6 95 لاوس 610/6 1716/6 

1 1916/6 15 لاوس 597/6 5116/6 

3 6166/6 15 لاوس 706/6 9506/6 

11 3910/6 05 لاوس 67/6 3666/6 

1 -5190/6 75 لاوس 509/6 7190/6- 

7 6650/6 5136/6 15 لاوس 053/6 

1 0966/6 5096/6 35 لاوس 116/6 

 1007/6 7566/6 9156/6 60 لاوس

 3151/6 1166/6 0366/6 50 لاوس

 9177/6 5956/6 7606/6 00 لاوس

 1117/6 1506/6 9156/6 90 لاوس

 (6615 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 نیرتمک و دنشاب هتشاد دوخ ریغتم یارب ار یلماع راب نیرتشیب ریغتم ره (یاه شسرپ) راکشآ یاهریغتم هک یتروص رد
 .درادن دوجو عطاقتم راب عقاو رد و تسا رارق رب یصخشت ییاور دنشاب هتشاد نونکم یاه ریغتم ریاس یارب یلماع راب
 نیرتمک و ریغتم دوخ یارب رادقم نیرتشیب یاراد ریغتم ره یلماع یاهراب دوش یم هدهاشم قوف لودج رد هک روطنامه
 قیقحت یاهریغتم یارب یصخشت ییاور و درادن دوجو یعطاقتم راب چیه نیاربانب .دنتسه اهریغتم ریاس یارب رادقم
 .دراد دوجو
 نونکم یاهریغتم هب طوبرم �𝑅 رایعم .تسا هدش هدافتسا �𝑄 و �𝑅 رایعم ود زا قیقحت یراتخاس لدم شزارب تهج
 تالداعم یزاسلدم یراتخاس شخب هب یریگ هزادنا شخب ندرک لصتم یارب صخاش نیا .تسا (هتسباو) از نورد
 یرایعم �𝑄 رایعم .دراد از نورد ریغتم کی رب از نورب ریغتم کی هک دراد یریثات زا ناشن و دور یم راک هب یراتخاس
 ریغتم یارب و 100/6 اب ربارب یشیدنارود ریغتم یارب �𝑅 رادقم .دزاس یم صخشم ار لدم ینیب شیپ تردق هک تسا
 ،فیعض یارب یکالم ناونع هب 70/6 و 99/6 ،35/6 رادقم هس .تسا هدش 607/6 اب ربارب نایرتشم شزیر شهاک
 �𝑄 رادقم .دراد لدم شزارب ندوب بسانم زا ناشن قیقحت یراتخاس لدم رد �𝑅 ریداقم .تسا �𝑅 یوق و طسوتم
 .تسا هدش 551/6 اب ربارب زین نایرتشم شزیر شهاک ریغتم یارب و 711/6 اب ربارب کیژتارتسا یشیدنارود ریغتم یارب

                                                           
1 Cross Loading 
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 قیقحت نیا رد هک دنهد یم ناشن ار یوق و طسوتم ،فیعض ینیب شیپ تردق بیترت هب 19/6 و 15/6 ،06/6 رادقم هس
 یراتخاس لدم یوق ینیب شیپ تردق زا ناشن دنا هدش 19/6 زا رتگرزب هک هدمآ تسد هب �𝑄 ریداقم هب هجوت اب
 رایعم نیا .تسا هدش هدافتسا قیقحت یراتخاس لدم یلک شزارب یارب GOF صخاش زا .دنراد هدمآ تسد هب قیقحت
  .دوش یم هبساحم (5) هطبار قیرط زا و هدش هئرا (1660) ناراکمه و سواهننت طسوت
)2GOF = √average (Commonality) × average (R                                                     
 نیگنایم رادقم زین 2average (R( و هزاس ره یکارتشا ریداقم نیگنایم هناشن average (Commonality) هطبار نیا رد

RSquares رادقم .تسا لدم یاز نورد یاه هزاس GOF دشاب یم ریز تروصب یلصا هیضرف یراتخاس لدم: 
GOF = √397/6×  070/6= 67/6 

 .تسا هدش یفرعم GOF یارب یوق و طسوتم ،فیعض ریداقم ناونع هب هک 09/6 و 10/6 ،56/6 رادقم هس هب هجوت اب
 اب قیقحت یاه  هیضرف جیاتن .دراد شهوژپ یراتخاس لدم یوق یلک شزارب زا ناشن GOF یارب 67/6 ندش لصاح
 1 هرامش لودج بلاق رد تسا هدمآ تسد هب قیقحت یراتخاس لدم زا هک یرادانعم ددع و ریسم بیرض هب هجوت
 .دنا هتفای ساکعنا هصالخ تروصب

 (ققحم یاه هتفای :عبنم) قیقحت یاه هیضرف یسررب .5 لودج
 بیرض قیقحت یلصا هیضرف

 ریسم
 t هرامآ

 هیضرف هجیتن

 دیئات 0 /017 6 /311 نایرتشم شزیر شهاک ← یا هطبار یبایرازاب
 دیئات 05 /979 751/6 کیژتارتسا یشیدنارود ← یا هطبار یبایرازاب
 دیئات   05 /160 6 /637 نایرتشم شزیر شهاک ←کیژتارتسا یشیدنارود

 (6615 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 شزیر شهاک و یا هطبار یبایرازاب ریغتم ود نیب یرادانعم ددع هکنیا هب هجوت اب ،دوش یم هدهاشم هک روطنامه
 سپ تسا هدش 311/6 اب ربارب زین اهنآ نیب ریسم بیرض نینچمه و  هدش 03/5 زا رتگرزب و 017/0 اب ربارب نایرتشم
 نیب یرادانعم ددع .دراد یرادانعم و تبثم ،میقتسم ریثات نایرتشم شزیر شهاک رب یا هطبار یبایرازاب هک تفگ ناوت یم
 هکنیا هب هجوت اب و تسا هدش 03/5 زا رتگرزب و 979/05 اب ربارب کیژتارتسا یشیدنارود و یا هطبار یبایرازاب ریغتم ود

 کیژتارتسا یشیدنارود رب یا هطبار یبایرازاب هک تفگ ناوت یم اذل هدش 751/6 اب ربارب ریغتم ود نیا نیب ریسم بیرض
 شزیر شهاک و کیژتارتسا یشیدنارود ریغتم ود نیب یرادانعم ددع .دشاب یم یرادانعم و تبثم ،میقتسم ریثات یاراد
 تسا هدش 637/6 اب ربارب ریغتم ود نیا نیب ریسم بیرض یفرط زا و هدش 03/5 زا رتگرزب و 160/05 اب ربارب نایرتشم
 یبایرازاب هکنیا هب هجوت اب .دراد یرادانعم و تبثم ،میقتسم ریثات نایرتشم شزیر شهاک رب کیژتارتسا یشیدنارود اذل
 شزیر شهاک رب زین کیژتارتسا یشیدنارد و دراد یرادانعم (751/6) ریثات کیژتارتسا یشیدنارود رب یا هطبار
 ریثات نایرتشم شزیر شهاک رب یا هطبار یبایرازاب هک تفرگ هجیتن ناوت یم اذل دراد یرادانعم (637/6) ریثات نایرتشم
 یراذگریثات رد کیژتارتسا یشیدنارود یجنایم شقن یسررب یارب .دراد میقسمریغ (751/6 * 637/6 = 110/6)
 رادقم کی لبوس نومزآ رد .تسا هدش هدافتسا VAF و لبوس نومزآ زا نایرتشم شزیر شهاک رب یا هطبار یبایرازاب
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Z-value حطس رد ناوت یم ،03/5 ددع زا رادقم نیا ندش رتشیب تروص رد هک دیآ یم تسد هب (0) هطبار قیرط زا 
 .درک دیئات ار ریغتم کی یجنایم ریثات ندوب یرادانعم دصرد 13 نانیمطا

Z-value = 𝑎 ×�

√(�� × 𝑆𝑎 
� )�(𝑎� × 𝑆� 

� )�( 𝑆𝑎 
�  × 𝑆� 

� ) 
                                                                     

 ،هتسباو و یجنایم ریغتم نیب ریسم بیرض رادقم b ،یجنایم و لقتسم ریغتم نیب ریسم بیرض رادقم a ؛هطبار نیا رد
𝑆𝑎 یجنایم و لقتسم ریغتم نیب ریسم هب طوبرم درادناتسا یاطخ، 𝑆� ریغتم نیب ریسم هب طوبرم درادناتسا یاطخ 

 زین �𝑆 رادقم و 765/6 اب ربارب 𝑆𝑎 رادقم ،637/6 اب ربارب b رادقم ،751/6 اب ربارب a رادقم .تسا هتسباو و یجنایم
 اب .دشاب یم 67/1 اب ربارب Z-value رادقم ،قوف لومرف رد هدمآ تسد هب دادعا یراذگیاج اب .دنا هدش 095/6 اب ربارب
 یجنایم ریغتم ریثات دصرد 13 حطس رد تفگ ناوت یم اذل تسا هدش 03/5 زا رتگرزب Z-value رادقم هکنیا هب هجوت
 رثا تدش نییعت یارب .تسا رادانعم نایرتشم شزیر شهاک و یا هطبار یبایرازاب نیب هطبار رد کیژتارتسا یشیدنارود
 هچ ره و دنک یم رایتخا ار 5 و 6 نیب یرادقم هک تسا هدش هدافتسا VAF هرامآ زا ،یجنایم ریغتم قیرط زا میقتسمریغ
 رثا تبسن ،رادقم نیا ؛عقاو رد .دراد یجنایم ریغتم ریثات ندوب رت یوق زا ناشن ،دشاب رتکیدزن 5 هب رادقم نیا
 .دیآ یم تسد هب (9) هطبار قیرط زا VAF .دجنس یم ار لک رثا رد میقتسمریغ

 𝑉𝐴𝐹 =  𝑎 ×�
 (𝑎 ×�)��

                                              
 و هتسباو و یجنایم ریغتم نیب ریسم بیرض رادقم b ،یجنایم و لقتسم ریغتم نیب ریسم بیرض رادقم a ؛هطبار نیا رد
c رادقم .تسا هتسباو و لقتسم ریغتم نیب ریسم بیرض رادقم زین a رادقم ،751/6 اب ربارب b رادقم و 637/6 اب ربارب c 
 نادب نیا و دوش یم 111/6 اب ربارب VAF رادقم ،(9) هطبار رد دادعا نیا یراذگیاج اب .دشاب یم 311/6 اب ربارب زین
 یجنایم ریغتم و میقتسمریغ قیرط زا نایرتشم شزیر شهاک رب یا هطبار یبایرازاب رثا زا یمین زا شیب هک تسانعم
 .دوش یم نییبت کیژتارتسا یشیدنارود
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن 
 هک یئاهکناب و دوش رت تخس بتارم هب تعنص نیا رد تباقر هدش ثعاب یتلودریغ شخب رد ًااصوصخ اه کناب شیازفا
 .دنهد ناشن دوخ زا رازاب مهس نداد تسد زا هب تبسن یدوهشم ینارگن ،دنا هتشاد یا هدش نییعت شیپ زا رازاب مهس ًاالبق
 یاه هتساوخ و اهزاین تخانش تیمها اه شخب ریاس دننام زین یرادکناب تعنص ناسانشراک یتباقر طیارش نینچ رد
 بوسحم یدج شلاچ کی نانچمه هزوح نیا رد تاعالطا تیعماج و شناد نادقف یلو دنا هتفایرد ار نایرتشم
 هب کیدزن .تسا نایرتشم شزیر تاعلاطم دیامن یرای ار اه کنابدناوت یم هنیمز نیا رد هک یتاعوضوم زا یکی .دوش یم
 هب یرتشم کی ظفح هراومه هک دنا هتفایرد و هداد ناشن هقالع یرتشم شزیر عوضوم هب نیققحم هک تسا ههد کی
 یبایرازاب ریثات یسررب رضاح قیقحت یلصا فده .دشاب یم دیدج یرتشم بذج زا رت هنیزه مک و رت لهس بتارم
 ،فده نیا یارب .تسا هدوب کیژتارتسا یشیدنارود ریغتم یجنایم شقن هب هجوت اب نایرتشم شزیر شهاک رب یا هطبار
 هکنیا هب هجوت اب .دندش نیودت و یحارط هیضرف 1 تیاهن رد یموهفم لدم بوچراچ و قیقحت تایبدا هب هجوت اب
 ینایم و دشرا ناریدم نیب رد درادناتسا همانشسرپ اذل تسا هدوب کارا رهش یراجت یاهکناب قیقحت نیا یناکم ورملق
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 رازفا مرن زا هدافتسا اب اه هداد لیلحت و هیزجت زا سپ تیاهن رد.دش یروآدرگ و عیزوت کارا رهش یراجت یاهکناب
 .دندش دیئات قیقحت هیضرف راهچ ره هک دنداد ناشن جیاتن سا لا یپ لاوژیو
 یترابع هب و دشاب یم نایرتشم شزیر شهاک رب یا هطبار یبایرازاب ریثات دیئات ؛قیقحت نیا رد هدش بسک جیاتن زا یکی 
 یبایرازاب .دنک یریگولج نایرتشم شزیر زا دناوت یم اهکناب طسوت نآ یاه صخاش و یا هطبار یبایرازاب یارجا
 داجیا بجوم ور رد ور یاه سامت و یا هطبار تاغیلبت ،میقتسم یبایرازاب ،ور رد ور تاطابترا زا هدافتسا اب یا هطبار
 هب زین رادافو نایرتشم .دوب دنهاوخ رادافو کناب هب زین نایرتشم و دوش یم نایرتشم رد یدنمتیاضر و دامتعا سح
 ثحبم نیمه دیوم زین (1395) یقداص و ینارهم هعلاطم .تشاد دنهاوخن ار شزیر ای و ینادرگیور دصق یتحار
 تیاهن رد و هدش نایرتشم رد یرادافو داجیا بجوم یا هطبار یبایرازاب ؛هک دنا هتشاد نایب دوخ هعلاطم رد اهنآ .تسا
 زیمآ تیقفوم یارجا هک دنا هتشاد نایب زین (1395) ناراکمه و هداز یلق .دشخب یم دوبهب ار راک و بسک درکلمع
 نایب دوخ هعلاطم رد زین (5395) یریشیلع .دراد یرادانعم و تبثم ریثات نایرتشم دیرخ راتفر رب یا هطبار یبایرازاب
 تبثم ریثات نایرتشم یرادافو رب دهعت و دامتعا یاهریغتم یرگ هطساو زا هدافتسا اب یا هطبار یبایرازاب هک تسا هتشاد
 (1560) گناوه .دشاب یم نایرتشم شزیر شهاک یاهدربهار نیرت یلصا زا زین نایرتشم یزاسرادافو .دراد یرادانعم و
 نایرتشم و دراد نایرتشم ینادردق رب ییازسب ریثات یا هطبار یبایرازاب یاه ناینب هک تسا هتشاد نایب دوخ هعلاطم رد زین
 زا یکاح دمآ تسد هب قیقحت نیا رد هک یرگید هجیتن .تشاد دنهاوخ اه هاگنب اب طابترا رد ییالاب رمع لوط نادردق
 رد (1395) یردنکسا .دراد یرادانعم و تبثم ریثات کیژتارتسا یشیدنارود رب یا هطبار یبایرازاب ؛هک تسا هدوب نیا
 دهاوخ نامزاس بیصن هدنیآ رد یتبثم جیاتن یا هطبار یبایرازاب زیمآ تیقفوم یارجا ؛هک تسا هتشاد نایب دوخ هعلاطم
 هب ار هدنی یهاگآ و شنیب دناوت یم ناریدم رد کیژتارتسا یشیدنارود و یرگن هدنیآ ؛دننام ییاه یگژیو دوجو .درک
 یبایرازاب یاه کیتکات زا هدافتسا هک دنا هداد ناشن دوخ هعلاطم رد (1560) ناراکمه و تیاکویلاپ .دروآ رد لاح نامز
 یرارب و نایربجنر .دش دهاوخ اههاگنب یبلط تصرف و کیژتارتسا یشیدنارود بجوم کیژتارتسا تاطابترا و
 کیژتارتسا یزیر همانرب رب یصوصخ و یتلود اهکناب رد یا هطبار یبایرازاب یارجا هک دنا هتشاد نایب زین (1195)
 هب تاعالطا یروآ عمج و یطیحم یاه شیاپ زا هدافتسا اب یا هطبار یبایرازاب هک دنا هدرک نایب اهنآ .دشاب یم راذگریثات
 .دراد یرادانعم ریثات زین نایرتشم یزاس یرادافو رب نیون تامدخ هئارا رد یرگن هدنیآ داجیا رب هوالع نایرتشم کمک
 نیا هدش بسک جیاتن رگید زا زین نایرتشم شزیر شهاک رب کیژتارتسا یشیدنارود رادانعم و تبثم یراذگریثات
 یارب دنناوتب و دنشاب هتشاد رگن هدنیآ درکیور اهکناب هک یتروص رد هک دهد یم ناشن هجیتن نیا .تسا هدوب قیقحت
 یزیر همانرب اب و هدرک مهارف ادرف یاهرازاب یارب ار یرتهب هدنیآدنناوت یم دنشاب هتشاد کیژتارتسا یزیر همانرب هدنیآ
 ؛هک دنا هدرک نایب دوخ هعلاطم رد (7560) یواده فتاه .دنوش نایرتشم شزیر شهاک بجوم هدنیآ یارب قیقد
 و نایرتشم جورخ زا دنناوت یم اهراتفر نیا هک دش دهاوخ یزادنا سپ یاهراتفر داجیا بجوم کیژتارتسا یشیدنارود
 کیژتارتسا یشیدنارود هک تسا هتشاد نایب دوخ هعلاطم رد زین (6560) ساکول .دنک یریگولج ابقر طسوت اهنآ بذج
 هدش بسک جیاتن هب هجوت اب .دشاب یم اهنآ درکلمع ءاقترا رد اه نامزاس تیقفوم تامازلا زا کیژتارتسا رکفت و
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 هدمآ دوجو هب نارحب هب هجوت اب .ددرگ یم هئارا یراجت یاهکناب رد نایرتشم شزیر شهاک تهج همادا رد یتاداهنشیپ
 یزاس یرادافو همانرب دوش یم داهنشیپ ،اهکناب بعش رد نایرتشم یکیزیف روضح شهاک و (انورک سوریو) هعماج رد
 هنیمز کینورتکلا یرادکناب هزوح رد مزال یاهرتسب داجیا اب اهکناب ناریدم و هدش تیوقت اهکناب رد یکینورتکلا
 .دشاب رثوم نایرتشم شزیر شهاک رد دناوت یم تامادقا نیا هک هدرک ایهم ار نایرتشم یرادافو و تیاضر ،دامتعا
 و یکینورتکلا تامدخ لیبق زا یلوبق لباق تامدخ یا هطبار یبایرازاب یاه ناینب زا هدافتسا اب اهکناب هک دوش یم داهنشیپ
 نایب یبایرازاب تاقیقحت زا یرایسب رد .دهد هئارا شنایرتشم هب تعرس رثکادح اب و هتفرشیپ ،حیحص حطس رد ینفلت

 هک دننک راتفر یروط اهکناب لنسرپ دوش یم داهنشیپ اذل .تسا مارتحا دهاوخ یم هک یزیچ نیلوا یرتشم هک تسا دش
 نودب و عقوم هب ،قیقد تامدخ هئارا اب دنناوت یم نانکراک و دنک یقلت لنسرپ و کناب تسود و راکمه ار دوخ یرتشم
 هب .دشاب یم نایرتشم شزیر شهاک رب راذگریثات یاهریغتم زا یکی دامتعا هک دننک داجیا نایرتشم رد ار دامتعا ضقن
 رد ار هطوبرم تامدخ هب رتناسآ یسرتسد ،یرتشم یرادافو و بذج ی هزوح رد هک دوش یم هیصوت اهکناب ناریدم

 نهذ یاراد و یشیدنارود دارفا زا دوش یم داهنشیپ اهکناب ناریدم هب .دننک مادقا و یزیر همانرب ؛نوناق ی هطیح

 .دوش یراکمه هب توعد تسیژتارتسا
 عبانم
 مشچ همانلصف ،درخ یرادکناب نایرتشم شزیر رد رثوم لماوع ییاسانش .(9395) .دمحم ،یسدقم ؛دیجم ،یمارهب ؛نیسحمالغ ،یدمحا

 .77-13 :75 ،یناگرزاب تیریدم زادنا

 :هعلاطم دروم) کیژتارتسا یریگدای یرگلیدعت شقن هب هجوت اب یریذپ تباقر رب کیژتارتسا یشیدنارود ریثات .(1395) .کنارف ،یردنکسا
 .مالیا هاگشناد ،کیژتارتسا تیریدم هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(هاشنامرک رهش یصوصخ یاهکناب

 هطبار یبایرازاب درکیور زا هدافتسا اب نایرتشم یرادافو نازیم رب تیسنج ریثات یسررب .(0395) .بارهس ،یباهش ؛یقت دمحم ،ینیما
 .97-91صص ،1هرامش ،لوحتو هعسوت تیریدم هلجم.دنم

 تیریدم هلجم Ecsi لدم زا هدافتسا اب نایرتشم یرادافو رب رثوم لماوع یدنب تیولوا .(3195) .دمحم ،یربکا ؛یدهم ،شافک یقیقح
  .15-10 تاحفص ،65 هرامش ،یبایرازاب

 ،یرادکناب هزوح رد داصتقا و تیریدم یللملا نیب سنارفنک نیلوا ،اهکناب رد نایرتشم شزیر لیالد .(1195) .اضردمحم ،هداز یدیمح
 .ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد

 ،یصوصخ و یتلود یاهکناب هسیاقم :نایرتشم یرادافو رب دنم هطبار یبایرازاب یاه ناینب ریثات .(1195) یبتجم ،یرارب ،مارهب ،نایربجنر
 .91-665 :(0) 5 ،یناگرزاب تیریدم همانلصف

 .515-075 :(5) 50 ،ناریا رد تیریدم یاه شهوژپ همانلصف ،یتلود یاهکناب رد نایرتشم شزیر یراتخاس لدم .(0395) میظع ،یعراز

 ،03       هرامـش .تاـطابترا و تارباـخم یاـیند هـمانهام .تارباـخم تعنص رد یرتشم شزیر ای نایرتشم ینادرگیور .(5395) .لامج ،هیفوص
 .19-61 تاحفص

 ،نایرتشم یرادافو رب دنم هطبار یبایرازاب یاه ناینب ریثات یسررب .(5395) هدیمح ،یهللادبع ؛دمحم یلع ،ییانب هروتف ؛مارهب ،یریشیلع
 .90-59 :(5) 9 ،راک و بسک و داصتقا همانشهوژپ همانلصف

 ،یشزرو نایرتشم دیرخ راتفر یارب ینیب شیپ ناونع هب دنم هطبار یبایرازاب .(1395) دمحم ،راد یتشک ؛یدهم ،روپ بلاط ؛هراهب ،هداز یلق
 .97-11 :(65) 9 ،یشزرو تیریدم رد نیون یاهدرکیور همانلصف
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 .نارهت ،تیریدم یللملا نیب شیامه ،نایرتشم ینادرگیور و شزیر ،مشخ .(9395) بنیز ،یبالوط ،هلا ناسای ،فرشاروپ ،هرهز ،یرایدمحم

 کناب بعش رد راک و بسک درکلمع رب دنم هطبار یبایرازاب و نایرتشم اب طابترا تیریدم ریثات .(1395) هروصنم ،یقداص ؛زمره ،ینارهم
 .11-11 :(95) 7 ،راک و بسک داصتقا همانشهوژپ همانلصف ،نارهت رهش راصنا
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