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 یدنب هنهپ و یناهجدیشروخ شبات نازیم دروآرب لدم یجنسرابتعا و یجنساو

 ناردنزام ناتسا یسانشاوه یاه هاگتسیا یاه هدادزا نآ نازیم
 1یدابق زابناج اضرمالغ

 ناریا ،رون ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رون دحاو ،ایفارغج رایداتسا

37/26/396 :هلاقم شریذپ خیرات  26/76/0396 :هلاقم تفایرد خیرات 0 

 هدیکچ
   ناومن ب یدیمشروخ  یژرمنا زا  هدافتمسا  هزورمما . دومش ی مم هدرمش یمیلقا هرتسگره یداینب یاه هزاسزا یکی دیشروخ یناهج شبات
   فدمه امب ه لاطم نیا .تسا ییایفارغج هنهاره یمیلقا یاه ییاناوتزا هنیهب یرادرب هرهب یارب یا هییر یاهراکزا یکی ،ون یاه یژرنا
 نآ  نازمیم  یدمنب هنها یاه هیقن هیهت و یناهج دیشروخ شبات نازیم دروآرب یارب دوجوم لدم یجنس رابتعاو (ندرک هربیلاک) یجنساو
 0 ی امه هداد زا شهوژا نیا رد .تسا هدوب یاهناخباتک -ینادیم عون زا قیقحت نیا رد ه لاطم شور .دشاب یم ناردنزام ناتسا حطس رد
  نمیا رد   .تمسا هدمش  هدافتمسا 9191   همیوناژ لوا یملا 9991 لاس یادتبا زا هنازور تروص هب ناردنزام یکیتاونیس یسانشاوه هااتسیا
   یمسانشاوه یامه  هااتمسیا یاه هداد یجنسرابتعاو یجنساو تهج ،تاکسرا و مورتسانآ یدیشروخ شبات یاه لدم قیرطزا ،ه لاطم
   امطخ تام برم  لقادمحو (MBE)   یلدام ت یامطخ  دمننام    ،یراممآ یامهرتماراا نیرمتمهم زا    رامک نمیا یارمب  ارمل .دش هدافتسا ناتسا

(RMSE)  یاتسبمه  یرض و (r) دمیلوت یارب تیاهنرد .دیدرگ هدافتسا هدش دروآرب یاه هداد تقد یبایزراو شبات دروآرب یارب  
 Arc GIS9.2  رازمفا مرنزا ،هار نیارد هک دش هدافتسا یدد تم یاه لدمزا ه لاطم دروم هقطنم یدیشروخ یژرنا نازیم  لطا هیقن
  و یزمکرم قطانم رد شبات نازیم نیرتییب ،تاکسرا و مورتسانآ ،یدیشروخ شبات لدم ساسارب هک داد ناین جیاتن .دیدرگ هدافتسا
 .تسا هدش هدز نیمخت عبرم رتم رب تاو 501 ات 911 نازیم اب ناتسا یقرش
 
 ناردنزام ،،تاکسرپ -مورتسگنآ لدم ،یجنس رابتعا و یجنساو ،یدیشروخ شبات :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
     تالاهعفنا و لهعف یور ایقتهسم رهیغ ایو ایقتسم روطب و هدوب یکاخ هرک یارب گرزب و یلصا عبانم زا یکی دیکروخ
    نوزهفا زور یزاهین ،هدرهک فلتخم یا  هنیمز رد هک ییا  تفرشیپ اب ناسنا هزورما ندکاب یم رثؤم نآ یکیزیف یا  هدیدپ
            دهنک  هسک ار دوهخ زاهین دروهم یژرهنا نوگاهنوگ یاههکور اهب اهت تهکاد نآ رب ار وا رما نیا و هدرک ادیپ یژرنا هب
           یژرهنا تهفایرد رد ییالاهب ناوهت ،ییاهیفارغج هژهیو تهیعقوم لهیلد ههب اهم روشک هناتخبکوخ ن(6396،یمظاکرفعج)
    نهیا ههک تهسا هدک دروآرب زور رد تعاس تاو ولیک 7 یدیکروخ شبات هنالاس نیگنایم هکیروط هب دراد یدیکروخ
  ههک  یقطاهنمًاامومع ن(Badran،6667 و Kettaniن7136)  دهکاب ی هم هظحالم لباق رایسب ا روشک ریاس اب هسیاقم رد اقر
 یدیکروخ هاگورین ثادحا تهج ،تسا عبرمرتمرب تعاس تاوولیک 6616 لقادحاهنآرددیکروخ هنایلاس ایقتسم شبات
 هدکدیلوت قرب لک 0196 لاسرد ن(,3667Ghobadian at all) دنکاب یم  سانمدیکروخ یژرنازا هدافتسا یلکروط هبایو
  هدهکدیلوت  قرهب  لهک  عوهمجم  ههب  تبهسن  ههک  ،تهسا  هدوهب تاو  وهلیک 20  روهشکرد  کهیئاتلووتف  یاه  اتسیس طسوت
   شباهت نیهمخت ی اه  لدم (2196) ناراکم  و ینونجم ن(1196،ناراکم و یمالغ) دکاب یمدصرد /16 زارتمکروشکرد
 یا  هداد لاس ود تدم هب ادتبا ندنداد رارق یبایزرا دروم یسانکاو  تاعالطا و یباتفآ تاعاس ساسا رب ار یدیکروخ
   هدافتهسا اهب سپس ندندرک هیهت ار هنازور شراب و یبسن تبوطر ،هنازور یامد ر کادح و لقادح ،یباتفآ تاعاس ،شبات
    ههب ههنیهب لدهم کی زا هدافتسا اب (3196) ناراکم  و ینیعم ندنتخادرپ دعب لاس رد شبات نیمخت هب مورتسگنآ لدم زا
     نارهیا یهمیلقا فهلتخم  طاهنم رد  مورتهسگنآ   یارهض نییعت و یباتفآ تاعاس زا هدافتسا اب یدیکروخ شبات نیمخت
 یاهلدم یسررب هب کشخ همین ایلقا رد لدم نیرتبسانم یفرعم روظنم هب (3196) ناراکم  و یگیاب یوسوم ندنتخادرپ
  یهسانکاو  یا روتکاف و دهشم رهک یدیدم  هاگتسیا تاعالطا زا  یقحت نیا رد ندنتخادرپ یدیکروخ شبات فلتخم
    تارهیغت ههب ههجوت اب ندک هدافتسا Rs دروآرب یارب شور تف  زا و شراب و یباتفآ تاعاس ،یبسن تبوطر ،امد لماک
  شوختهسد زین ناردنزام ًااصوصخ ،روشک یلامک یاهناتسا و ناریا ام روشک هکنیا و ناهج رد هدک داجیا ییاو  و بآ
    لاهس زییاهپ ههنومن)   لاهس درهس لوصف رد ًااصوصخ یباتفآ تاعاس دادعت شیازفا نینچم  و دوب دن اوخ تارییغت نیا
   طیهحم ظهفح و یژرنا دیلوت یارب یدیکروخ یژرنا زا هدافتسا تهج دعتسم یاهناکم یبای لیسناتپ ترورض ،(3196
   ههنارای فذهحو  اه   ههنارای ندرک دنمفد  حرط یارجا هب هجوتاب نینچم  و دریگ یم رارق تیم ا دروم ،هقطنم تسیز
  یداهصتقا یریذپ هیجوت یدیکروخ یژرنا زا هدافتسااًاتعیبط ،روشک رد تخوس تمیق ندک یعقاو و یتفن یا  هدروآرف
 و Keyanpour-Rad,2000 ) درکدهن اوخ  ادهیپ  یلیهسف ت خوهساب  یهترارح و  یزاهگ یا  هاگوریناب هسیاقمرد یرتشیب
 ی اه   هاگتهسیا        ههم  طهسوت ،ناردهنزام ناتهسا حطهس رد یدیهکروخ شباهت نازیم هکنیا هب هجوت اب اذل ن(6396،ییابق
       یدیهکروخ شباهت ریداهقم یهسررب ههبا  لدهم  یرطزا دراد یعس هلاقم نیا ددرگ یمن تبث و یریگ هزادنا یسانکاو 
  یهشبات یژرنا لیسناتپ ناوتب  یرط نیازا ات ،دیامن مادقا ناتسا حطس رد یدیکروخ شبات سلطا هشقن هیهت هبو هتخادرپ
 ندریگ رارق هدافتسا دروم یکیرتکلا و یشیامرگ یژرنا زا هدافتسا تهج دیکروخ
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 اه شور و داوم
 دح ،ناردنزام یایرد نآ یلامک دح ندراد رارق ناریا لامک رد ناردنزام ناتسا :هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم
 ندکاب یم نالیگ ناتسا نآ یبرغ دح و نیوزق و نارهت ،نانمس یاهناتسا نآ یبونج دح ،ناتسلگ ناتسا نآ یقرک

 روشک رد ناردنزام ناتسا ییایفارغج تیعقوم :1 )کش

   زا یهقفا حطهس کی رد هنازور یناهج شبات هنا ام نیگنایم دروآرب یارب فلتخم یا  لدم یبایزرا هعلاطم نیا زا فد 
    رهب و هدهک یروآ عهمج ی اه   لدهم ساسارب نینچم  نتسا هدوب ناردنزام ناتسا یا  هاگتسیا یارب یباتفآ یا  تعاس
 و (r) یگتسبم   یرض ،اطخ تاعبرم طسوتم یاطخو ،(MBE) نیگنایم یاطخ دننام یرامآ یاطخ یا  نومزآ ساسا
      شباهت ههنا ام طهسوتم زا یبوهخ دروآرهب ،تاکسرپ -مورتسگنآ لدم ،،یاتن ساسا رب .دندک هسیاقم ا  لدم یت نومزآ
    اهب یدیهکروخ یهشبات یژرنا هنازور نیگنایم ریداقم نتسا هدمآ تسدب ا  هاگتسیا یقفا حطس یور یناهج یدیکروخ
 t و MBE، RMSE، r ی اه   نوهمزآ یرامآ یاهنومزآ ندک هسیاقم هدک یریگ هزادنا ریداقم اب رظن دروم لدم زا هدافتسا
 یا ههناخباتک - ینادهیم عون زا  یقحت نیا رد هعلاطم شور نتسا هدمآ یلوادج رد اهنآ ،یاتن ودک نییعت هرود لک یارب
  ،رهسلباب ی اه   هاگتهسیا    ،لماهک :ناردهنزام یکیتپونیهس یسانکاو  یاه اگتسیا یا  هداد زا ش وژپ نیا رد نتسا هدوب
  یهلا 6667  لاهس یادتبا زا هنازور تروص هب رظن دروم یا  هداد نتسا دک هدافتسا هشیب هایس و یراس ،رهکون ،رسمار
    هیقحت نهیا رد ندیدرگ ذخا روشک یسانکاو  نامزاس هکبک و کیتاموفنا ،ینیکام تامدخ شخب زا 6667 هیوناژ لوا

  ههب  اهما   ،تهسا هدهک هئارا 6 لودج رد اهنآ یراصتخا ایالع و یضایر تالداعم هک دک هدافتسا sRدروآرب لدم 7 زا
    تهسا هدهمآ  هیقحت نیا رد تاکسورپ-مورتسگنآ لدم یا رادومنو تابساحم طقف ،اهنآ تابساحم دایز اجح تهج
   ره کا ههک یئاهجنآزا .   تهسا هدهیدرگ ههیهت یدیکروخ یژرنا سلطا یا  هشقن ،ا  لدم یقبام تابساحم یجورخ زا یلو
    تههج اه رتماراپ  هیبطت تایلمع ،دنراد دوجوم یا رتماراپ لیدعت و  یبطت هب زاین یدیکروخ شبات نیمخت تالداعم
 نا هیا هدومن هلداعم (6 نویساربیلاک) یجنساو ار یعقاو یا  هداد دننام  ییا  هداد دیلوت رد هلداعم یراگزاس و یگن ام 
        و دوهبهب یاههکور زا هدافتهسا ؟ههن اهی تهسا شهخب تیاضر نآ زا لصاح ،یاتن ایآ هکنیا و لدم تقد یبایزرا تهج
  اه  هداد  دهصرد 72 زا ن دوهک یم هتخانک 7 یجنس رابتعا ناونع تحت نومزآ زا هلحرم نیا ،تسا یرورض لدم یبایزرا
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  روهظنم نی دهب     نتهسا هدهک هدافتهسا (نوهمزآ) یجنس رابتعا تهج ا  هداد هیقب دصرد 77 زا و (شزومآ) یجنساو یارب
   و  ئارهض دروآرهب  ههب  مادهقا SAS  زازهفا مرن طیحم رد nline هیور زا هدافتسا و ،اطخ تاعبرم لقادح شور ساسارب
 Arc GIS9.2  رازهفا  مرهنزا ،هعلاطم دروم هقطنم یدیکروخ یژرنا سلطا هشقن هیهت یارب نتسا هدک لدم نیرتهب نییعت
 نتسا هدک هدافتسا
 هدش ماجنا تاقیقحت رد یدیشروخ شبات تدش نازیم نیمخت یاه لدم یفرعم
 :دومن هنارا ریز تروص هب ار Rs نیمخت یناهج لدم 7736 لاس رد :مورتسگنآ لدم شور
 (6) هطبار
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  دروهم ینامز هرود رد یعقاو و نکمم یباتفآ تاعاس  یترت هب n و N،(d-1 MJM-2) وج زا جراخ شبات Ra نآ رد هک
 ندنکاب یم هلداعم تباث  یارض b و a و یسررب
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  طهسوتم WS و دیکروخ لیم) ،تسا تیاس دیکروخ عافتراϕ ،(Wm-2 2096 =) تسا یدیکروخ تباث Ise هک ییاج
 .رظن دروم هام یارب باتفآ عولط تعاس هیواز
   نیرتهشیب هدهک  ههئارا ی اه  لدم نیب رد دنکاب یم یباتفآ تاعاس زا یعبات هک نآ هدک حالصا یاهلدم و مورتسگنآ لدم
  دهنا  هدهک هئارا یدیکروخ شبات دروآرب یارب یسانکاو  یا رتماراپ رب ینتبم یفلتخم تالداعم نونکات ندنراد ار دربراک

   هدهک ههئارا 6 لودج رد اهنآ یراصتخا ایالع و یضایر تالداعم هک دک هدافتسا sRدروآرب لدم 7 زا  یقحت نیا رد
 نتسا

 نیمز هب هدیسر یدیشروخ شبات دروآرب رد هدافتسا دروم تالداعم عاونا :1 لودج
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  و وهلغوا نیکآ
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 اه هتفای

 هدش یجنساو تالداعم

 رهشون هاگتسیا تاکسرپ -مورتسگنآ شبات لدم یسررب -

67-6667 یا  لاس دوجوم یا  هداد ساسا رب  و a=0.25 ربارب تاکسرپ -مورتسگنآ هلداعم  یارض رهکون هاگتسیا 66
b=0.42 ههب ار ههلداعم نهیا  ناوهت ی هم  نیارباهنب ندمآ تسد هب    

 (6 :تکونریز تروص
   ریداهقم  باهطت (7) لکک ندکاب یم تسا هداد داهنشیپ مورتسگنآ هک ارچنآرادقم ربارب ًااقیقد a رادقم هک دوک یم هظحالم
 نی هنچم  ن ده د ی هم     ناهشن ههلداعم یجنهسرابتعا و یجنهساو لحارم رد  یترت هب ار هدک دروآرب و یریگ هزادنا شبات
       یراهمآ یاه رتماراپ و هدهک هداد ناهشن یاه رادومن  هبط ن ده د یم ناشن ار هلداعم نیا یرامآ زیلانآ ،یاتن (7) لودج
  رد  هیترت هب دصرد 31 و 21 هب کیدزن نییبت  یرض نتسناد لوبق لباق ار قوف  یارض ناوت یم هک دوک یم هد اشم
 و -69/6    هیترت ههب)MBE و (76/7 و 07/7    هیترت ههب) RMSE نییاپ ریداقم زین و یجنس رابتعا و یجنساو لحارم

   ههلحرم رد اهطخ ،MBE و RMSE      رادهقم ههب ههجوت اهب ههک    تهسا یهیدهب ههتبلا ندنک یم دییأت ار هلئسم نیا (-07/7
 ندکاب یجنساو هلحرم زا رتشیب یجنسرابتعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهشون هاگتسیا یجنس رابتعا هلحرم (b) و یجنساو هلحرم (a) مورتسگنآ لدم هدش هدز نیمخت شبات اب هدش یریگ هزادنا شبات ریداقم یگتسبمه .(2) )کش

 رهشون هاگتسیا مورتسگنآ لدم رد هدش هبساحم یرامآ یاه صخاش .(2) لودج
  R2 RMSE MBE T 
 2.361 -0.1368 2.4648 0.8749 یجنساو
 66.17 -4.6284 5.1495 0.8983 یجنسرابتعا

 رسمار هاگتسیا تاکسرپ -مورتسگنآ شبات لدم -

67-6667 یا  لاس دوجوم یا  هداد ساسا رب  و a=0.21 ربارب تاکسرپ -مورتسگنآ هلداعم  یارض رسمار هاگتسیا 66
b=0.34 7:تکونریز تروص هب ار هلداعم نیا ناوت یم نیاربانب ندمآ تسد هب) 

)34.021.0(  هداد داهنهشیپ مورتسگنآ هکارچ نآ رادقم ربارب ًااقیقد a رادقم هک دوک یم هظحالم
N
nRR as +=

)42.025.0(
N
nRR as +=
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        و یجنهساو لهحارم رد  هیترت ههب ار هدهک دروآرهب و یرهیگ     هزادهنا شباهت ریداهقم  باهطت (9) لکک ندکاب یم تسا
  یاه رادومن  بط ند د یم ناشن ار هلداعم نیا یرامآ زیلانآ ،یاتن (9) لودج نینچم  ند د یم ناشن هلداعم یجنسرابتعا
      نیهیبت  یرهض نتهسناد لوهبق لهباق ار قوف  یارض ناوت یم هک دوک یم هد اشم یرامآ یا رتماراپ و هدک هداد ناشن
 و 67/7  یترت هب) RMSE نییاپ ریداقم زین و یجنس رابتعا و یجنساو لحارم رد  یترت هب دصرد 61 و 71 هب کیدزن

6  RMSE رادقم هب هجوت اب هکتسا یهیدب هتبلا ندنک یم دییأت ار هلئسم نیا (-26/7 و -66/6  یترت هب) MBE و (69/7
 ندکاب یجنساو هلحرم زا رتشیب یجنسرابتعا هلحرم رد اطخ ،MBE و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسمار هاگتسیا یجنس رابتعا هلحرم (b) و یجنساو هلحرم (a) مورتسگنآ لدم هدش هدز نیمخت شبات اب هدش یریگ هزادنا شبات ریداقم یگتسبمه .(3) )کش

 رسمار هاگتسیا مورتسگنآ لدم رد هدش هبساحم یرامآ یاه صخاش .(3) لودج
  R2 RMSE MBE T 
 2.361 -0.1111 2.2120 0.82 یجنساو
 66.17 -4.075 4.131 0.81 یجنسرابتعا

 هشیب هایس هاگتسیا تاکسرپ -مورتسگنآ شبات لدم -
67-6667 یا  لاس دوجوم یا  هداد ساسا رب   رهبارب  تاکهسرپ -   مورتهسگنآ ههلداعم  یارهض   ههشیب هایهس هاگتسیا 66

a=0.18 و b=0.49 تروهص ههب ار ههلداعم نهیا  ناوهت ی هم    نیارباهنب ندهمآ تهسد هب     
 (9) هطبار :تکونریز
 ریداقم  باطت (7) لکک ندکاب یم تسا هداد داهنشیپ مورتسگنآ هکارچ نآ رادقم ربارب ًااقیقد a رادقم هک دوک یم هظحالم
 لودج نینچم  ند د یم ناشن هلداعم یجنسرابتعا و یجنساو لحارم رد  یترت هب ار هدک دروآرب و یریگ هزادنا شبات
       هد اهشم یراهمآ یاه رتماراپ و هدهک هداد ناهشن یاه رادومن  بط ند د یم ناشن ار هلداعم نیا یرامآ زیلانآ ،یاتن (7)
   لهحارم رد  هیترت هب دصرد 61 و 71 هب کیدزن نییبت  یرض نتسناد لوبق لباق ار قوف  یارض ناوت یم هک دوک یم
 (-27/7 و -66/6    هیترت ههب) MBE و (69/7 و 77/9  یترت هب) RMSE نییاپ ریداقم زین و یجنس رابتعا و یجنساو
 زا رتشیب یجنسرابتعا هلحرم رد اطخ ،MBE و RMSE رادقم هب هجوت اب هکتسا یهیدب هتبلا ندنک یم دییأت ار هلئسم نیا
 ندکاب یجنساو هلحرم

)49.018.0(
N
nRR as +=



 911 ...شبات نازیم دروآرب لدم یجنسرابتعا و یجنساو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشیب هایس هاگتسیا یجنس رابتعا هلحرم (b) و یجنساو هلحرم (a) مورتسگنآ لدم هدش هدز نیمخت شبات اب هدش یریگ هزادنا شبات ریداقم یگتسبمه .(4) )کش

 هشیب هایس هاگتسیا مورتسگنآ لدم رد هدش هبساحم یرامآ یاه صخاش .(4) لودج
  R2 RMSE MBE T 
 2.061 -0.1111 3.52120 0.82 یجنساو
 60.17 -5.475 5.131 0.81 یجنسرابتعا

 رسلباب هاگتسیا تاکسرپ -مورتسگنآ شبات لدم -

67-6667 یا  لاس دوجوم یا  هداد ساسا رب  و a=0.18  رهبارب  تاکهسرپ -مورتسگنآ هلداعم  یارض رسلباب هاگتسیا 66
b=0.49 ن(16)هطبار :تکونریز تروص هب ار هلداعم نیا ناوت یم نیاربانب ندمآ تسد هب     

 ریداقم  باطت (7) لکک ندکاب یم تسا هداد داهنشیپ مورتسگنآ هکارچ نآ رادقم ربارب ًااقیقد a رادقم هک دوک یم هظحالم
 لودج نینچم  ند د یم ناشن هلداعم یجنسرابتعا و یجنساو لحارم رد  یترت هب ار هدک دروآرب و یریگ زادنا شبات
       هد اهشم یراهمآ یاه رتماراپ و هدهک هداد ناهشن یاه رادومن  بط ند د یم ناشن ار هلداعم نیا یرامآ زیلانآ ،یاتن (7)
   لهحارم رد  هیترت هب دصرد 61 و 71 هب کیدزن نییبت  یرض نتسناد لوبق لباق ار قوف  یارض ناوت یم هک دوک یم
 (-76/7 و -77/6    هیترت ههب) MBE و (69/7 و 76/9  یترت هب) RMSE نییاپ ریداقم زین و یجنس رابتعا و یجنساو
 رتشیب یجنسرابتعا هلحرم رد اطخ ،MBE و RMSE رادقم هب هجوت اب هک تسا یهیدب هتبلا ندنک یم دییأت ار هلئسم نیا
 ندکاب یجنساو هلحرم زا
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 رسلباب هاگتسیا یجنس رابتعا هلحرم (b) و یجنساو هلحرم (a) مورتسگنآ لدم هدش هدز نیمخت شبات اب هدش یریگ هزادنا شبات ریداقم یگتسبمه .(5) )کش

)49.018.0(
N
nRR as +=
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 رسلباب هاگتسیا مورتسگنآ لدمرد هدش هبساحم یرامآ یاه صخاش .(5) لودج
  R2 RMSE MBE T 
 2.061 -0.4444 3.12120 0.82 یجنساو
 60.17 -5.120 4.131 0.81 یجنسرابتعا

 یراس هاگتسیا تاکسرپ -مورتسگنآ شبات لدم -

67-6667 یا  لاس دوجوم یا  هداد ساسا رب  و a=0.18  رهبارب تاکسرپ -مورتسگنآ هلداعم  یارض یراس هاگتسیا 66
b=0.55 (7) هطبار :تکونریز تروص هب ار هلداعم نیا ناوت یم نیاربانب ندمآ تسد هب(Rs=Ra(0.18 + 0.55n/N 

 ریداقم  باطت (0) لکک ندکاب یم تسا هداد داهنشیپ مورتسگنآ هکارچ نآ رادقم ربارب ًااقیقد a رادقم هک دوک یم هظحالم
 نی هنچم  ن ده د ی هم     ناهشن ههلداعم یجنهسرابتعا و یجنهساو لحارم رد  یترت هب ار هدک دروآرب و یریگ هزادنا شبات
  یراهم     آ یاه رتماراپ و هدهک هداد ناهشن یاه رادومن  هبط ن ده د یم ناشن ار هلداعم نیا یرامآ زیلانآ ،یاتن (0) لودج
    رد  هیترت ههب دهصرد 21     ههب کهیدزن نیهیبت  یرهض نتسناد لوبق لباق ار قوف  یارض ناوت یم هک دوک یم هد اشم
6   هیترت هب) MBE و (67/7 و 70/7  یترت هب) RMSE نییاپ ریداقم زین و یجنس رابتعا و یجنساو لحارم  و -109/6

0    ههلحرم رد اهطخ ،MBE و RMSE    رادهقم ههب ههجوت ا  هب ههک تسا یهیدب هتبلا ندنک یم دییأت ار هلئسم نیا (-717/7
 ندکاب یجنساو هلحرم زا رتشیب یجنسرابتعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یراس هاگتسیا یجنس رابتعا هلحرم (b) و یجنساو هلحرم (a) مورتسگنآ لدم هدش هدز نیمخت شبات اب هدش یریگ هزادنا شبات ریداقم یگتسبمه .(6) )کش

 یراس هاگتسیا مورتسگنآ لدم رد هدش هبساحم یرامآ یاه صخاش .(6) لودج
  R2 RMSE MBE T 
 2.061 -0.1368 2.4648 0.8649 یجنساو
 66.17 -4.6284 5.1495 0.8683 یجنسرابتعا

 :یداهنشیپ یاهلدم یانبم رب یدیشروخ شبات یدنب هنهپ

 :تاکسرپ – مورتسگنآ لدم شور هب یدیشروخ شبات سلطا -
  رد ار شباهت نیمخت رثؤم نکمم لماوع هیلک تسخن ماگ رد هک تسا یلدم دنمزاین شبات یزاس هشقن ،زیچ ر  زا شیپ
  سهلطا (2 ) لکهک  ههب هجوت اب ند د تسدب ار یدورو لماوع زا یلوبق لباق و بوخ شزارب مود ماگ رد و دریگب رظن
   اهب ناتهسا یقر  هک و یزهکرم  طانم رد شبات نازیم نیرتشیب ،تاکسرپ– مورتسگنآ لدم زا هدافتسا اب یدیکروخ شبات



 111 ...شبات نازیم دروآرب لدم یجنسرابتعا و یجنساو

  ندوهب یکانربا و ایرد هب ترواجم لیلدب یلحاس یحاونرد نتسا هدک هدز نیمخت عبرم رتم رب تاو 779 ات 677 نازیم
 نتسا هدیسر عبرم رتم رب تاو 676 زا رتمک هب و تسا هتفای ش اک یسوسحم روط هب شبات نازیم نامسآ

 تاکسرپ – مورتسگنآ لدم یانبم رب یدیشروخ شبات سلطا هشقن .(7) )کش

 :وتسیرب و )بمک لدم شور هب یدیشروخ شبات سلطا 4-2
      رد لدهم طهسوت هدهک دروآرهب یدیهکروخ شبات نازیم نیرتشیب ،یدیکروخ شبات سلطا هشقن (1) لکک هب هجوت اب
     یحاوهن رد و هدوهب عهبرم رهتم  رهب تاو 33 ،نآ نازیم نیرتشیب هک ،هدوب ناردنزام ناتسا یقرک یحاون و یزکرم هقطنم
   رهتم رهب تاو  وهلیک 67 زا رتمک هب نازیم نیا تبوطر دوجو و ایرد هب یکیدزن لیلدب یزکرم لحاوس و یزکرم لحاس
 نتسا هدیسر عبرم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وتسیربو )بمک لدم یانبمرب یدیشروخ شبات سلطا هشقن .(8) )کش

 :)سنام و بیگلا لدم شور هب یدیشروخ شبات سلطا -
       رد لدهم طهسوت هدهک دروآرهب یدیهکروخ شباهت نازیم نیرتشیب ،یدیکروخ شبات سلطا هشقن (3) لکک هبهجوت اب
  یحاوهن رد و هدوب عبرم رتم رب تاو ولیک 7 ،نآ نازیم نیرتشیب هک ،هدوب ناردنزام ناتسا یقرک یحاون و یزکرم هقطنم
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    رهتم رهب تاو وهلیک 7/7 زا رتمک هب نازیم نیا تبوطر دوجو و ایرد هب یکیدزن لیلدب یزکرم لحاوس و یزکرم لحاس
 نتسا هدیسر عبرم

 )سنام و بیگلا لدم یانبم رب یدیشروخ شبات سلطا هشقن .(9) )کش

 :نلآ لدم شور هب یدیشروخ شبات سلطا -
    نهلآ لدهم طهسوت هدک دروآرب یدیکروخ شبات نازیم نیرتشیب ،یدیکروخ شبات سلطا هشقن (66) لکک هب هجوت اب
  رد و هدوهب عبرم رتم رب تاو ولیک 79/7 ،نآ نازیم نیرتشیب هک ،هدوب ناردنزام ناتسا یقرک یحاون و یزکرم هقطنم رد
 تاو  وهلیک 7/7  زا رهتمک هب نازیم نیا تبوطر دوجو و ایرد هب یکیدزن لیلدب یزکرم لحاوس و یزکرم لحاس یحاون
 نتسا هدیسر عبرم رتم رب

 نلآ لدم یانبم رب یدیشروخ شبات سلطا هشقن .(11) )کش

 :ولغوا و نیکآ لدم شور هب یدیشروخ شبات سلطا -
    نهلآ لدهم طهسوت هدک دروآرب یدیکروخ شبات نازیم نیرتشیب ،یدیکروخ شبات سلطا هشقن (66) لکک هب هجوت اب
  رد و هدوهب عبرم رتم رب تاو ولیک 27/9 ،نآ نازیم نیرتشیب هک ،هدوب ناردنزام ناتسا یقرک یحاون و یزکرم هقطنم رد



 711 ...شبات نازیم دروآرب لدم یجنسرابتعا و یجنساو

 تاو  وهلیک 7/7  زا رهتمک هب نازیم نیا تبوطر دوجو و ایرد هب یکیدزن لیلدب یزکرم لحاوس و یزکرم لحاس یحاون
 نتسا هدیسر عبرم رتم رب

 ولغوا نیکآ لدم یانبم رب یدیشروخ شبات سلطا هشقن .(11) )کش

 ناراکمه و نچ لدم شور هب یدیشروخ شبات سلطا -
    نهلآ لدهم طهسوت هدک دروآرب یدیکروخ شبات نازیم نیرتشیب ،یدیکروخ شبات سلطا هشقن (76) لکک هب هجوت اب
 یحاون رد و هدوب عبرم رتم رب تاو 676 ،نآ نازیم نیرتشیب هک ،هدوب ناردنزام ناتسا یقرک یحاون و یزکرم هقطنم رد
 دوجو و ایرد هب یکیدزن لیلدب یزکرم لحاوس و یزکرم لحاس
 نتسا هدیسر عبرم رتم رب تاو 67 زا رتمک هب نازیم نیا تبوطر

 ناراکمه و نچ لدم یانبم رب یدیشروخ شبات سلطا هشقن .(21) )کش

 

 ناراکمه و )هاب لدم شور هب یدیشروخ شبات سلطا -
    نهلآ لدهم طهسوت هدک دروآرب یدیکروخ شبات نازیم نیرتشیب ،یدیکروخ شبات سلطا هشقن (96) لکک هب هجوت اب
 یحاون رد و هدوب عبرم رتم رب تاو 076 ،نآ نازیم نیرتشیب هک ،هدوب ناردنزام ناتسا یقرک یحاون و یزکرم هقطنم رد
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    عهبرم رهتم رهب تاو 62 زا رتمک هب نازیم نیا تبوطر دوجو و ایرد هب یکیدزن لیلدب یزکرم لحاوس و یزکرم لحاس
 نتسا هدیسر

 ناراکمه و )هاب لدم یانبم رب یدیشروخ شبات سلطا هشقن .(31) )کش

 یریگ هجیتن
      ،ههقطنم تهسیز طیهحم ظهفح و یژرهنا دیلوت یارب یدیکروخ یژرنا زا هدافتسا تهج دعتسم یاهناکم یبای لیسناتپ
   تخوهس تهمیق ندک یعقاو و ا  هنارای ندرک دنمفد  حرط یارجا هب هجوتاب نینچم  ندسر یم رظن هب یرورض یرما
 و  یزاهگ  یاه   هاهگوریناب  ههسیاقمرد  یرتهشیب   یداهصتقا یریذهپ  ههیجوت یدیکروخ یژرنا زا هدافتسا اًاتعیبط ،روشک رد
 دیکروخ شبات تدک نازیم نیمخت یارب نیققحم طسوت یفلتخم یا  شور ندرکدن اوخادیپ یلیسف تخوساب یترارح
 ،  هیقحت    نهیا رد ههتفای هعهسوت یا  لدم نیب زا نتسا هدک داهنشیپ ناهج فلتخم یاقن یارب نیمز حطس هطقن کی رد
    دوهجوم بآ راهخب رهثا اغریلع نتسا رادروخرب یرتالاب تقد زا اهلدم ریاس هب تبسن نلآو تاکسرپ -مورتسگنآ لدم
    ههک دهک ههظحالم    هیقحت نهیا رد ،یبرجت هلداعم زا لصاح ،یاتن ندوب رتهب زین و ،یدورو شبات نازیم رب رفسمتا رد
  ریداهقم ی دودهحات       ،فهلتخم یاهلدهم طهسوت نیهمخت نازهیم رهظن زاو درادن دوجو تالداعم ،یاتن نیب یدایز توافت
 ندنا هتکاد ار یهباشم نازیم رادقم و تدک رظن زا دراوم ر کا رد یلو دنا هدرک تبث ار توافتم
 ی اه  هداد هب هک تالداعم ریاس هارم  هب یسانکاو  یا  هداد هب زاین لیلد هب تاکسرپ -مورتسگنآ هلداعم زا هدافتسا اذل 
  تهسا هداد ناشن یبرجت یا  لدم زا هدافتسا اب هدک هیهت یدیکروخ شبات سلطا ندوک یم هیصوت دنراد زاین یسانکاو 
   و اهیرد ههب ترواجم لیلدب یلحاس یحاون رد نآ نیرتمک و ناتسا یقرک و یزکرم  طانم رد شبات نازیم نیرتشیب هک
 نتسا هدوب نامسآ ندوب یکانربا
 عبانم
   تاعاهس ساهسا رب یدیکروخ شبات نیمخت یاهلدم یبایزرا و هعسوت نم ،تاداسلا اظان نع ،هاوخساپس نش ،اسراپ دنز نا ،سیر  ینونجم-

 ن637-337 ص ،07 هرامک ،ا دزاود لاس ،یزرواشک نونف و مولع هلجم ن(2196) نیسانکاو  تاعالطا و یباتفآ

  هیرهشن ن(3196   ) نههنیهب لدهم کهی زا هدافتسا اب ناریا رد یدیکروخ شبات دروآرب نر ،یداشنم ناق د نم ،یبکوک نش ،یداوج نس ،ینیعم-
 ن6-66 ص ،7 هرامک ،96 هرود نناریا یژرنا
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 ن(6396  ) نبوهنج نارههت دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد کیتپونیس هاگتسیا رد دیکروخ شبات یا  هداد یسررب نح ،یدرم نف ،یمظاکرفعج-
 ن10-72 ص ناتسیب لاس ،61 هرامک ،کیناکم یسدنهم هیرشن

    یهبرجت تالداهعم اهب نآ هسیاقم و اماگ نومزآ زا هدافتسا اب یدیکروخ شبات دنمکو  یزاس لدم نا ،یناق د نا ،یدعاسم نم ،قوس ییابق-
 716-167 ص ،7 هرامک ،16 دلج ،کاخ و بآ تظافح یاهش وژپ هلجم ن(6396) نهاشنامرک رد هدک یجنساو

  کهی رد لدم نیرتبسانم یفرعم روظنم هب یدیکروخ شبات دروآرب فلتخم یا  لدم یسررب نآ ،یدابآ نایم نب ،فرکا ،م ،یگیاب یوسوم-
 نن091-771 ص ،7 هرامک ،77 دلج ،کاخ و بآ هیرشن ن(3196) نکشخ همین ایلقا

   یوهگلا حالهصا و  اه   ههنارای ندرک دنمفد  رب شرگن اب یدیکروخ ییانکور اتسیس یداصتقا و ینف یسررب نر ،شنم نتورف نف ،یمالغ-
 نزاو ا دحاو یمالسا دازآ هاگشناد نزادنا اشچ یصصخت یا  شیام  هلسلس زا شیام  نیلوا ن(1196) نیژرنا فرصم
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