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 هدیکچ
    و دهیامن اهفیا یهمهم شقن نیمزرس شیامآ و یزیرهمانرب رما رد دناوتیم اوه و بآ صواخ هب هقطنم ره یییبط یاهیگژیو ییاسانش
 نیا رد .دشابیم الاب َااابسن اوه یامد و فییض ،شراب رون زا و هافرگ رارق روشک بونج رد ناگزمره نااسا .ددرگ نآ تفرشیپ ثعاب
 ، یکهسینزروگ ،  نتراهمد دهننام روهشم یانس یدنبهقبط صخاش دنچ هب نااسا یمیلقا یحاون ییاسانش یارب هک بدیدرگ ییس شهوژپ
 .   ددرهگ صخهشم یانهس یدنبهقبط رد نااسا قطانم باگیاج و دوش هاخادرپ یمیرک راکد و فناویا ،فونینایلس ،بژربمآ ،تیو ثنروت
  یجاهح نااسرهش تفه یسانشاوه باگاسیا زا زاین دروم یاهبداد دشابیم یلیلحت – یفیصوت هیلاطم نیا رد هافر راک هب قیقحت شور
     ماهجنا تابهساحم ساهسا رهب .دش یروآ عمج 1395 ات 1381 یاهلاس یط سابعردنب و کساج ،نادور ،هگنلردنب ،مشق ،بانیم ،دابآ
 ، فونینایلهس ،  تهیو ثهنروت ،  یکهسینزروگ یاههصخاش و میلقا  ون کی نترامد صخاش ناگزمره نااسا میلقا  ون نیییت یارب بدش
 ر  اهشیب رد .دههد          یهم ناهشن نااهسا فهلاخم قطاهنم یارهب ار میهلقا  وهن راههچ بژرهبمآ صخاش و میلقا  ون ود یمیرک راکد و فناویا
 یاراد   یهمیلقا رهون زا زین کساج و هگنلردنب نااسرهش ود و ناسکی میلقا یاراد نادور و دابآ یجاح ،بانیم نااسرهش هس اهصخاش
 .دناسه یراشیب تهابش
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 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم
 ,Bailey ) درشاب     یرم تدرم درنلب رارمآ بارسا رب و صخشم ناکم کی رد بلاغ ییاوه طیارش زا یلک یتیعضو  یلقا

  نریا .دنتسه ییاههعومجم ریز یاراد اهنآ رثکا هک دراد دوجو یمیلقا یدنبهقبط یارب یفلتخم یاهشور .(201 :1999
  .دنورشیم  یسرت شراب و امد باسا رب اارثکا اهزرم نیا .دننکیم نییعت یبسن یاهزرم فلتخم یاه یلقا یارب اهشور
     مارجنا زرین ... و نارسنا  یارسآ ،  یهاریگ  رشوپ لیبق زا یمیلقا ریغ  هم لماوع باسارب یدنبهقبط  قاوم یاعب رد
   ررصانع و اره صخارش هیاپ رب یحاون کیکفت و یمیلقا یحاون تخانش هک ییاجنآ زا .(Cornick, 2005: 17) دوشیم
  یدرنب   هرقبط عورنتم یارهشور عادبا هب رجنم و هتشاد فوطعم دوخ هب ار نادنمشناد زا یرایسب هجوت زاب رید زایمیلقا
 هدناوخ یتنس هک یدنبهقبط یاهشور نیا  قاو رد .تسا هدش هریغ و هژربمآ ،نترامد ،نپوک ،فونین ایلس دننام یمیلقا
 .(66 :1391 ناراکمه و یدحوم) دناهتفرگ رارق دیدج ناققحم زا یرایسب راک هدولاش و انبم دنوشیم
 ا ترسار نیا رد ،تسا هدوب هجوت دروم زاب رید زا یناهج بایقم رد نوگمه یمیلقا یاهیگشیو اب توافتم قطانم کیکفت
  یارههفلوم کمک هب  یلقا یدنبهنهپ هرابرد  ناراکمه و وا .تسا هدرک یسررب ار ایناتیرب یمیلقا یحاون (1981) تیاو
  یرسررب هب ناسدنهم و نادنمشناد یارب یسانشاوه ناونع تحت دوخ باتک رد زین (2000) لاتسا .دناهدرک ثحب یلصا
     صخارش کرمک هرب  نارارکمه و (2001  ) یشاوارک .ترسا هتخادرپ نانوی بونج رد قطانم یمیلقا تسیز یاههنهپ
  یرمیلقا یاهریغتم هنازور یاههداد کمک هب (2010) ناراکمه و گنژ .دناهدرک یدنبهقبط ار نپاژ یبآ یحاون ،یناشیرپ
  هریحان 24 ،  ییارمد هریحان 12 هب ار روشک نیا 2000 ات 1971 هرود یط نیش روشک یجنساوه هتگتسیا 609 زا بختنم
  ارناراپ تلایا یمیلقا یدنبهقبط هب (2016) ناراکمه و ودیسراپآ وریویلا .دندومن کیکفت یمیلقا هیحانریز 56 و یتبوطر
     و دررس ترورص هرب قطارنم ه    رک داد نارشن دیارتن .درنتخادرپ وگراماک و تیوثنروت ،نپوک شور کمک هب لیزرب رد
     و دررس قطارنم هرب طوربرم اوه وبآ نیرتشیب هک دندش یدنبهقبط کشخ و بوطرم ،بآ  ک ،مرگ و بوطرم ،بوطرم
 ی      هدریدپ هرب هرجوت ارب یدارب  یارسرف ینارحب یاهنوناک یدنبهنهپ  یسرت هب (2018) هدازاضر و ژدون .دوب بوطرم
   و یدارب  یارس رف دعترسم قطانم ناگزمره ناتسا رد هک داد ناشن دیاتن .دنتخادرپ ناگزمره ناتسا رد یلحم رابغودرگ
  ترسا یلحاس یحاون رد یداب  یاسرف ینارحب یاهنوناک دوجو یارب ناکم نیرتشیب .دراد دوجو رابغدرگ یاههمشش
  تریو لوا نیررتنییا رپ رد یسوموبا ناتسرهش و موس ات لوا تیولوا رد هگنلردنب و بابعردنب ،کساج یاهناتسرهش و
  .دراد رارق
 ن   یریعت هترشذگ هدرس ود رد .تسا هدش هئارا 1900 رد نپوک یناملآ دنمشناد طسوت ایند یمیلقا یمک یدنبهقبط نیلوا
  یارمد نیگنا  ریم هرشقن تلوبمه نوف ردناسکلا 1817 لاس رد تسا هدش ماجنا یناملآ نادنمشناد هلیسوب یمیلقا یحاون
 ل  ابندرب ار وا یدرنب  هرقبط شور شادریپ ثعاب ماجنارس هک درک حالصا ار هشقن نیا نپوک .درک  یسرت ار ناهج هنالاس
  .(Kottek, 2006: 259) درک یناسرزورب ار یدنبهقبط نیا رگیراک اهدعب و تشاد
       نارریا رد هرریغتم درنش یحاورن تخانرش رد نیزارغآ یاهشالت زا ،(1374) یناجیلع و (1348) یتباث یمیلقا یدنبهنهپ
       رش هتخارس نارریا  یرلقا هرک داد ناشن هنالاس بایقم رد یمیلقا رانع 27 اب (1382) نایدوعسم اتسار نیا رد .تسا
  هرریغتم دنش یاهشور اب ار ناریا یمیلقا یدنبهنهپ (1382) ناراکمه و هوشپ نید .تسا یمیلقا هیحان 15 یاراد و لماع
      هرب نارریا رد برختنم یاههاگترسیا یرمیلقا یدنبهنهپ هب (1380) یزیزع .دنداد ماجنا یزرواشک تاعلاطم ماجنا یارب
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   ررب راذرگریثات یمیلقا رصانع نیرتمهم ییاسانش هب (1392) یرظتنم .تخادرپ یکسا نتیل شور رد صخاش دنپ کمک
    درنش یرارمآ یاره شور زا یرریگ  هررهب ارب ناتسا نیا یمیلقا یاههنهپ زیر یناکم کیکفت و ناهفصا ناتسا  یلقا تیلک
   و مدرقکین .دررک یرم نییبت ار ناتسا یمیلقا رصانع یناکم تارییغت دصرد 70 یتبوطر و ییامد رصانع .تخادرپ هریغتم
    ود هرب یبورنج قطارنم هک دنتخادرپ اتروارت -نپوک شور اب ناریا یبونج قطانم یمیلقا یدنبهنهپ هب (1394) ناراکمه
      هوررگ رریز دنرپ ارب هاررمه کشخ ناتسبات اب یا هراح همین و کشخ یاهناتسبات اب یا هراح لماش یمیلقا یلصا هورگ
   لریلحت شور ارب یبونج ناسارخ ناتسا یمیلقا یدنبهنهپ هب زین (1395) ناراکمه و دزی ییزمح راک لگ .دندش  یسقت
       هرعلاطم رد .درمآ ترسدب ناترسا رد ییاوره و بآ هریحان 6    لریلحت نریا بارسا رب هک دنتخادرپ ییا هشوخ و یلماع
  یاره  هرلول تریعقوم یسررب و دابآرون هقطنم رد هزرل نیمز رطخ یدنبهنهپ هب (1396) یسردملا ینیسحلا و نایروانم
 رد دصرد 39 و طسوتم رطخ اب یهنهپ رد اههلول طخ زا دصرد 61 هک داد ناشن دیاتن .دنتخادرپ رطخ یاههنهپ رد زاگ
 .تسا هتفرگ رارق دایز رطخ یهنهپ
 ،   هرقطنم رره یارهتیدودحم و لیسناتپ ،اوه و بآ ،یعیبط یاهیگشیو تخانش هقطنم ره یمیلقا یدنبهنهپ یلک روط هب
  نیرنچمه .دهدیم لیکشت ار نیمزرس  یامآ و یطیحم یاهیزیر همانرب بلاغ باسا و هیاپ ،یناسنا یاهتیلاعف رتسب
  و زارگ ، ترفن ، یزارسدس ،  یرنارمع  یرظع یاهحرط هلمج زا یتعنص و یزرواشک ،یدااتقا ،یطیحم یاهناوت دوجو
         ... و یلارسکشخ و لیرس نورش یرعیبط ثداورح عورقو یرنیب  یرپ زین و اهنآ زا هنیهب یرادرب هرهب ... و یمیشورتپ
  هرب ار یمیلقا یدنبهنهپ تیاهن رد و فلتخم قطانم ییاوه و بآ یاهیگشیو و یوج طیارش حیحص تخانش ترورض
   .(48 :1395 ناراکمه و دزی ییزمح راک لگ ) تسا هتخاس راکشآ نازیر همانرب یارب هشیو
      (دنرشاب نارسکی ییاوره و بآ یاراد هرک ییاره هرنهپ ییاسانش ) یمیلقا یدنبهنهپ و یمیلقا هشقن هیهت دسریم رظن هب
 ک       رمک هرب  هوشرپ نریا رد .درشاب یروررض ینارکم –  ینارمز فلتخم داعبا رد هبناج همه هعسوت هب یبایتسد تهج
 .تسا هدش هتخادرپ دنیآرف نیا ترورض هب هجوت اب ناگزمره ناتسا یمیلقا یدنبهنهپ هب کیسالک یاهشور

   کریکفت هرب 1395  ارت 1381    یاهلارس یرط نارگزمره ناتسا یسانشاوه هرادا زا هعلاطم نیا زاین دروم یاههداد :اههداد
 .دیدرگ یروآ  مج کساج و هگنلردنب ، شق ،بابعردنب ،بانیم ،نادور ،دابآ یجاح لماش هعلاطم دروم یاهناتسرهش

      رد  یلارقا تخانرش ترهج یرمیلقا یدرنب   هرقبط فرلتخم یاره تسیس  یسو دربراک هب هجوت اب :قیقحت شور و داوم
   برسانم یاره     ترسیس نیریعت هرک درسر یرم رظن هب ،روشک فلتخم قطانم رد یتاعلاطم ،یدربراک ،یتاقیقحت یاهحرط
 .(169 :1386 یودهم و یناهارف ینیهمرف )دشابیم یرورض فلتخم یحاون رد یمیلقا یدنبهقبط
 و ن  پورک درننام یزورما روهشم یاهیدنب  یسقت و دنتشاد هجوت اوه و بآ یدربراک هبنج هب رتشیب  یدق ناسانش  یلقا
 .(102 :1388 ناراکمهو یدواد ) دناهدمآ دوجو هب باسا نیا رب زین ،تیو تنروت
    هرک دورب درقتعم ، یورسنارف دنمشناد نترامد                                                         1نترامود یدنبهقبط
 :دومن هئارا ار ریز هطبار یو .تسا بسانتم هنالاس ترارح هجرد نیگنایم اب ریخبت رادقم
(1) 𝐼𝐼 = 𝑃𝑃/(𝑇𝑇 + 10) 

                                                                                                                                                               
1 - De Martonne 
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  و (دارگیتنارس بسح رب ) هنالاس ترارح هجرد نیگنایم T ،(رتمیلیم بسح رب ) هنالاس یگدنراب رادقم P هطبار نیا رد
I دشابیم یکشخ بیرض.   
 لا  بقترسا درورم هطبار نیا .دشاب ناهج کشخ همین و کشخ  یلقا رگنایب دناوتیم هطبار نیا هک تشاد هدیقع نترامود
   رش I  ریدارق م بارسا رب .دنتشادن هطبار نیا زا ینادنش لابقتسا ناسانش تسیز یلو ،تفرگ رارق یفارغج نادنمشناد
 و2 :1385   نارارکمه و یرسابع لباز ،80 :1376 یدومحم و نادیس) ددرگیم زیامتم رگیدکی زا (1 لودج )  یلقا عون
 .(2 :1388 ناراکمه و ینامرک لامآوکن

 نترامود صخاش ساسا رب یمیلقا یدنبهقبط -(1) لودج
 (نترام ود یکشخ بیرض ) I میلقا مان

 I < 10 کشخ
 I < 19.9 > 10 کشخ همین
 I < 23.9 > 20 یا هنارتیدم
 I < 27.9 > 24 بوطرم همین
 I < 34.9 > 28 بوطرم
 I > 35 بوطرم رایسب

 1388 ناراکمه و ینامرک لامآوکن ،1385 ناراکمه و یسابع لباز ،1376 یدومحم و نادیس : بنم

 1یکسینزروگ یدنبهقبط

𝐶𝐶 هطبار یکسینزروگ مان هب یوروش فورعم دنمشناد 1920 لاس رد = (1.3𝐴𝐴
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

) −    نریا طرسوت . دورمن هئارا ار 36.3 
   :هطبار نیا رد .دومن هبساحم ار فلتخم قطانم ندوب یرحب ای یرب بیرض ناوتیم هطبار

A = (لاس هام نیرتمرگ یامد رثکادح نیگنایم – لاس هام نیرتدرس یامد لقادح نیگنایم ) ترارح هجرد ناسون 
𝜑𝜑 = ییایفارغج شرع 
C = دصرد بسح رب یرب بیرض 
     یاوره و بآ یاراد هرک یطارقن یرنعی .دوشیم رفص ندوب یرحب بیرض و 100 ربارب ندوب یرب بیرض هطبار نیا رد
 .دوب دهاوخ دص کیدزن ،دنشاب یرب یاوه و بآ یاراد هک یطاقن و رفص ددع هب اهنآ بیرض دنشابیم یرحب
  دورشیم لقتنم اهX روحم یور لاس هام نیرتدرس لقادح ترارح هجرد نیگنایم و اهY روحم یور ندوب یرب نازیم
 .(8 :1385 ناراکمه و یسابع لباز و 82 :1376 یدومحم و نادیس)

 یکسینزروگ صخاش یدنبهقبط -(2) لودج
 C >0 < 20 دیدش یرحب

 C >20 < 30 یرحب

 C > 30 < 40 یرحب همین

 C > 40 < 50 یرب همین

 C > 50 < 60 یرب

 C > 60 دیدش یرب

 1385 ناراکمه و یسابع لباز و1376 یدومحم و نادیس : بنم

   یهارفم زا هدافتسا اب تیو ثنروت شور رد                                                         2تیو ثنروت یدنبهقبط
   نارارب صخارش ) PEI  صخارش ،  هاریگ برترسد لباق تبوطر هدننک لرتنک یلصا یاهروتکاف ناونع هب ریخبت و شراب

                                                                                                                                                               
1 - Grosczynski 
2 - C. W. Thronthwaite 
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   نارارب مارن هب یا هیامن هناهام (E) ریخبت و (P) یگدنراب طسوتم ریداقم باسا رب تیو ثنروت .دروآیم دیدپ ار (رثوم
 .دوشیم هبساحم ریز لومرف قباطم هام ره یارب نآ رادقم هک دومن فیرعت ار رثوم
(2) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼 = 11.5(

𝑃𝑃
𝑇𝑇 − 10

)1.11 

 P = و (چنیا) هناهام ناراب رادقم T = (تیاهنراف) امد هناهام طسوتم 
  هنالارس رادقم باسا رب .دوشیم هبساحم رثوم ناراب هیامن ات دنوشیم  مج رگیدکی اب لاس لوط رد PEI هناهام ریداقم

PEI یدومحم و نادیس و 6 :1385 ناراکمه و یسابع لباز ) تسا هدش فیرعت تیو ثنروت شور رد  یلقا عون دنپ 
1376: 83، Oliveria Aparecido, 2016). 

 تیو ثنروت صخاش یدنب هدر – (3) لودج
PEI یهایگ  شوپ عون  یلقا 

 ناراب رپ یاهلگنج بوطرم یلیخ  >128 
 یلومعم لگنج بوطرم 64 – 127
 راز نمش بوطرم همین 32 – 63
 پتسا کشخ همین 16 – 31
 ریوک کشخ <16

 .(Oliveria Aparecido, 2016 ،1376 یدومحم و نادیس ،1385 ناراکمه و یسابع لباز : بنم

 1هژربمآ یدنبهقبط
 :تسا هدش هدافتسا  یلقا نییعت رد ریز لماوع زا هژربمآ یدنبهقبط  تسیس رد

M = (نیولک هجرد بسح رب) لاس هام نیرتمرگ رد ترارح هجرد یاهرثکادح نیگنایم 
m= (نیولک هجرد بسح رب ) لاس هام نیرتدرس رد ترارح هجرد یاهلقادح نیگنایم 
P = (رتمیلیم ) هنالاس یگدنراب نیگنایم 
 :دیآیم تسدب ریز هطبار زا 𝑄𝑄2 هک دنشابیم 𝑄𝑄2 و m هژربمآ یامن  یلقا یاهروحم

(3) 𝑄𝑄2 =
2000 𝑃𝑃
𝐷𝐷2 −𝑚𝑚2 

    ) ترسا هدرش  یرسقت .دشابیم  اخ یمیلقا طیارش رگنایب کی ره هک فلتخم یاهتمسق هب هژربمآ یامن  یلقا هحفص
 .(3 :1385 ناراکمه و یسابع لباز ،88 :1376 یدومحم و نادیس ،20 :1380 یسبط نایدمحا

 2فونینایلس یدنبهقبط
  هرب ت  ربوطر تبرسن باسا رب شور نیا .تسا هدرب راک هب هیسور رد ار کشخ قطانم یمیلقا بیرض لصا فونینایلس
  :دوشیم هبساحم ریز لومرف زا هدافتسا اب ،فونینایلس کیمرتوردیه حالطصا هب بیرض .تسا راوتسا امرگ

(4) 𝐶𝐶 =  
∑𝑃𝑃

0.1∑𝐻𝐻
 

 :لومرف نیا رد 
 ∑𝑃𝑃 = 10   زا رتالارب تراررح هجرد طسوتم نآ رد هک ینامز هرود کی رد (رتم یتناس بسح رب ) یگدنراب لک رادقم 
 .تسا دارگیتناس هجرد

                                                                                                                                                               
1 - Emberget 
2 - Selyaninov 
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 ∑𝐻𝐻 = (دارگیتناس هجرد ) ینامز هرود نامه رد ترارح هجرد یعمجت رادقم. 
 .دنکیم لصو  ه هب ار فونینایلس ناسکی بیارض اب یطاقن هک یضرف طوطخ -یناسمه طوطخ
 .دنهدیم لیکشت ار ینابایب زرم دنشاب C = 0.5 رگا هک
 .تسا یلومعم یپتسا و کشخ یپتسا قطانم نیب زرم هدنهد ناشن C = 0.7 رگا
 .تسا یلگنج پتسا قطانم و یلومعم پتسا نیب زرم هدنهد ناشن C = 1 رادقم
   درورم یرسانشاوه رامآ ندوب ایهم و نآ ندوب هداس فونینایلس (تبوطر – امرگ) کیمرتوردیه بیرض تیزم نیرتمهم
 .(7 :1385 ناراکمه و یسابع لباز ،95 :1391 ناراکمه و هدازیلع ) تسا نآ هبساحم یارب زاین

 1فناویا یدنبهقبط
  یارهلومرف زا هقطنم ره یارب یتبوطر بیرض شور نیا رد .تسا راوتسا ریخبت و یگدنراب هسیاقم باسا رب شور نیا
 :دوشیم هبساحم ،ریز

(5) 𝐼𝐼 = 𝑃𝑃/∑𝑃𝑃 
(6) 𝑃𝑃 = 0.0018 (2.5 + 𝑇𝑇2)(100 − 𝑟𝑟) 

  نآ رد هک 
I = فناویا یتبوطر بیرض 

T = (دارگیتناس ) هناهام یامد طسوتم 
r = (دصرد) هناهام یبسن تبوطر طسوتم 

E = (رتم یتناس ) هناهام ریخبت 
P = (رتم یتناس ) هنالاس یگدنراب رادقم 

∑𝑃𝑃 = (رتم یتناس) لاس یاههام رد ریخبت  مج 
  هبرساحم هنال ارس ریخبت سپس و هناهام ریخبت ،ترارح هجرد و یبسن تبوطر هب هجوت اب ادتبا ،تسا مزال شور نیا رد
  رد یرمیلقا ی درنب هرقبط ،I  هبرساحم زا سپ .(98 :1376 یدومحم و نادیس و 4 :1385 ناراکمه و یسابع لباز ) دوش
 :دوشیم ماجنا ریز یاههدودحم هب هجوت اب شور نیا

 فناویا صخاش یدنب هدر -(4) لودج
 فناویا یتبوطر بیرض هدودحم  یلقا عون

 I >1.5 یلگنج بوطرم رایسب قطانم

 I > 1 < 1.49 یلگنج بوطرم قطانم

 I > 0.6 < 0.99 یلگنج یپتسا قطانم

 I > 0.3 < 0.59 یپتسا

 I > 0.13 < 0.29 ینابایب

 I > 0 < 0.12 ییارحص

 1376 یدومحم و نادیس ،1385 ناراکمه و یسابع لباز : بنم

 

 یمیرک رتکد یدنبهقبط
                                                                                                                                                               
1 - Ivanov 
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 .دیامنیم یفرعم ار هقطنم  یلقا ،تبوطر و امرس ،امرگ صخاش هس زا هدافتسا اب یمیرک رتکد ،شور نیا رد
 یمیرک یتبوطر صخاش یدنب هدر (5) لودج

 یمیرک یتبوطر صخاش I  یلقا عون

 I > 0.5 بوطرم رایسب

 I < 1 > 0.5 بوطرم

 I < 3 > 1 بوطرم همین

 I < 6 > 3 کشخ همین

 I < 10 > 6 کشخ 

 I > 10 کشخ رایسب 

 1385 ناراکمه و یسابع لباز : بنم

   :دیامنیم صخشم ریز هطبار زا هدافتسا اب ار لحم یکشخ تیعضو شور نیا رد یتبوطر صخاش
(7) 𝐼𝐼 = 5𝑇𝑇/𝑃𝑃 

 :نآ رد هک 
I = یتبوطر صخاش، P = رتم یلیم هب هنالاس یگدنراب نیگنایم، T = هرک لا     رس زا ییارههام تراررح هرجرد عورمجم  
 .(7 :1385 ناراکمه و یسابع لباز ) تسا دارگیتناس هجرد 10 زا  یب اهنآ هناهام یامد طسوتم
 .تسا هدش هدروآ (2) و (1) لکش رد یاههاگتسیا هشقن هارمه هب نآ یاهناتسرهش و هعلاطمدروم هقطنم هشقن

 
 (Nodej & Rezazadeh, 2018) نآ یاهناتسرهش و ناگزمره ناتسا تیعقوم -1لکش
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 (Nodej & Rezazadeh, 2018 ) ناگزمره ناتسا کیتپونیس یاههاگتسیا شنکارپ -2 لکش

 قیقحت یاههتفای

 نترامود صخاش

 .دیدرگ نییعت (6) لودج قباطم یرامآ هرود تاعالطا و صخاش نیا زا هدافتسا اب ناگزمره ناتسا یاهناتسرهش  یلقا
 نترامود صخاش ساسا رب ناگزمره یاهناتسرهش یمیلقا تیعضو – (6) لودج

 (I) یکشخ بیرض دارگیتناس (T) هنالاس ترارح هجرد نیگنایم رتم یلیم (P) هنالاس یگدنراب نیگنایم هاگتسیا مان
 7/6 54/25 14/238 دابآ یجاح
 84/5 68/28 72/225 بانیم
 26/3 72/26 61/119  شق
 76/2 76/27 29/104 هگنلردنب
 7 28/29 91/274 نادور
 88/2 4/27 64/107 کساج
 45/4 02/27 92/164 بابعردنب

 قیقحت یاههتفای : بنم

    هرمه یاررب هدرمآ تسدب یکشخ بیرض ،صخاش نیا یمیلقا یدنبهقبط و هدش هبساحم نترامود صخاش هب هجوت اب
  یاررب بی  ررض نیررتمک .دمآ تسدب اهناتسرهش همه یارب کشخ  یلقا هدنهد ناشن هک هدوب 10 زا رتکشوک اهناتسرهش
  یاهناترسر هش و رتکرشخ  شق و کساج ،هگنلردنب یاهناتسرهش نینچمه .دش دروآرب نادور یارب نیرتشیب و هگنلردنب
 .دنرادروخرب هیقب هب تبسن رتمک یکشخ نازیم زا بانیم و دابآ یجاح ،نادور
 یکسینزروگ صخاش
 .تسا هدمآ (7) لودج رد هک دش هبساحم یکسینزروگ ندوب یرحب ای یرب بیرض صخاش نیا رد
 ر   فرص هرب هرش ره و یرب یاوه و بآ یاراد رت کیدزن 100 هب صخاش ددع هش ره یکسینزروگ صخاش هب هجوت اب
 ود     و دیدرش یررب  یرلقا یاراد اهناترسرهش ه رمه هدمآ تسدب دیاتن هب هجوت اب نیاربانب .دشابیم یرحب دشاب رتکیدزن
  دورخ هب ار صخاش دصرد نیرتمک کساج و دصرد نیرتالاب دابآ یجاح .دنشابیم یرب هگنلردنب و کساج ناتسرهش
 .دناهداد  ااتخا

 یکسینزروگ صخاش ساسا رب ناگزمره یاهناتسرهش یمیلقا تیعضو – (7) لودج
  یلقا عون یرب بیرض ییایفارغج شرع (دارگیتناس) امد لقادح نیگنایم (دارگیتناس) امد رثکادح نیگنایم هاگتسیا مان
 دیدش یرب 59/93  28 19 -85/1 55/45 دابآ یجاح
 دیدش یرب 37/88 27  07 63/4 36/48 بانیم
 دیدش یرب 08/71 26  55 5/7 89/44  شق
 یرب 72/57 26  31 47/10 76/42 هگنلردنب
 دیدش یرب 64/79 27  27 26/7 37/48 نادور
 یرب 81/50 25  38 03/12 02/41 کساج
 دیدش یرب 59/77 27  11 53/5 55/45 بابعردنب

 قیقحت یاههتفای : بنم
 

 تیو ثنروت صخاش
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 ،  هاریگ یرسرتسد لباق تبوطر هدننک لرتنک یلصا یاهروتکاف ناونع هب ریخبت و شراب  یهافم زا هدافتسا اب صخاش نیا
   لودرج رد نارگزمره هعلاطم دروم یاهناتسرهش  یلقا عون صخاش نیا باسا رب .دروآیم دیدپ ار رثوم ناراب صخاش
 .تسا هدمآ (8)

 تیو ثنروت صخاش ساسا رب ناگزمره یاهناتسرهش یمیلقا تیعضو – (8) لودج
  یلقا (رثوم ناراب صخاش) PEI ((تیاهنراف) هناهام یامد طسوتم) T ((چنیا) هناهام ناراب رادقم) P هاگتسیا مان

 کشخ همین 53/18 78 5/104 دابآ یجاح

 کشخ همین 23/16 83 55/99 بانیم

 کشخ 36/8 80 5/52  شق

 کشخ 96/6 82 77/45 هگنلردنب

 کشخ همین 66/19 86 23/123 نادور

 کشخ 31/7 81 23/47 کساج
 کشخ 69/11 81 08/72 بابعردنب

 قیقحت یاههتفای : بنم

   یرلقا ی اراد نادور و بارنیم ، داربآ یجاح ناتسرهش هس تیو ثنروت صخاش باسا رب هدمآ تسدب دیاتن هب هجوت اب
         رادرقم نیرترشیب .دنترسه کرشخ  یرلقا یاراد بابعردرنب و کرساج هرگنلردنب ، شق ناتسرهش راهش و کشخ همین
 .دشابیم هگنلردنب یارب نآ نیرتمک و نادور ناتسرهش هب طوبرم هدش هبساحم صخاش
 هژربمآ صخاش
   دیارتن .درنک  یرم هدافترسا دشابیم  اخ یمیلقا طیارش رگنایب تمسق ره هک هژربمآ یامن  یلقا هحفص زا صخاش نیا
   .تسا هدش هدروآ (9) لودج رد اهناتسرهش  یلقا نییعت رد لماوع هبساحم

 هژربمآ صخاش ساسا رب ناگزمره یاهناتسرهش یمیلقا تیعضو – (9) لودج
  یلقا Q2 نیولک (M) امد رثکادح نیگنایم نیولک (m) امد لقادح نیگنایم رتم یلیم (P) هنالاس یگدنراب نیگنایم هاگتسیا مان

 درس کشخ 03/17 7/318 3/271 14/238 دابآ یجاح

 فیفخ مرگ ینابایب 23/17 51/321 78/277 72/225 بانیم

 هنایم مرگ ینابایب 69/10 04/318 65/280 61/119  شق

 دیدش مرگ ینابایب 77/10 91/315 62/283 29/104 هگنلردنب

 هنایم مرگ ینابایب 22/22 52/321 41/280 91/274 نادور
 دیدش مرگ ینابایب 39/12 17/314 18/285 64/107 کساج

 هنایم مرگ ینابایب 8/13 7/318 68/278 92/164 بابعردنب

 قیقحت یاههتفای : بنم

 ود  و هرنایم مر    رگ یناربایب  یرلقا یاراد  رشق و نادور ، بابعردرنب یاهناتسرهش  یلقا هژربمآ رادومن و تابساحم دیاتن
 یاراد دا   ربآ یجارح و فریفخ مرگ ینابایب بانیم ناتسرهش نینچمه و دیدش مرگ ینابایب کساج و هگنلردنب ناتسرهش
 .دهدیم ناشن ار درس کشخ  یلقا

 فونینایلس صخاش
  بیررض نیا .دوشیم هدیمان فونینایلس کیمرتوردیه بیرض و تسا راوتسا امرگ هب تبوطر تبسن باسا رب صخاش نیا
  هرمه       هدرش هبرساحم بیررض هرب هرجوت ارب .تسا هدمآ (10) لودج رد و هدش هبساحم ناگزمره ناتسا یاهناتسرهش یارب
 .دنتسه ینابایب پتسا  یلقا یاراد دابآ یجاح و بانیم ،نادور ناتسرهش هس و ینابایب  یلقا یاراد ناتسا یاهناتسرهش

 فونینایلس صخاش ساسا رب ناگزمره یاهناتسرهش یمیلقا تیعضو – (10) لودج
  یلقا (C) کیمرتوردیه بیرض دارگیتناس (H) ترارح هجرد رادقم رتم یتناس (P) یگدنراب لک رادقم هاگتسیا مان

 ینابایب پتسا 58/0 35/4598 91/267 دابآ یجاح
 ینابایب پتسا 5/0 8/5063 97/253 بانیم

 ینابایب 28/0 42/4810 61/134  شق
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 ینابایب 23/0 85/4997 37/117 هگنلردنب
 ینابایب پتسا 58/0 11/5362 79/315 نادور

 ینابایب 25/0 63/4931 1/121 کساج

 ینابایب 38/0 46/4846 8/184 بابعردنب

 قیقحت یاههتفای : بنم

 فناویا صخاش
 (11)  لودرج رد و هدش هبساحم ناگزمره ناتسا یاهناتسرهش زا کی ره یارب فناویا یتبوطر بیرض صخاش نیا رد
 .تسا هدش نییعت ناتسرهش ره  یلقا بیرض نیا کمک هب و تسا هدش هدروآ

 فناویا صخاش ساسا رب ناگزمره یاهناتسرهش یمیلقا تیعضو -(11) لودج

 رتم یتناس (P) هنالاس یگدنراب رادقم هاگتسیا مان
 یاههام رد ریخبت  مج
 رتم یتناس (E) لاس 

  یلقا (I) یتبوطر بیرض

 ینابایب 26/0 66/1042 91/267 دابآ یجاح
 یپتسا 3/0 43/825 97/253 بانیم
 ینابایب 25/0 12/520 61/134  شق
 ینابایب 19/0 04/624 37/117 هگنلردنب
 ینابایب 25/0 42/1239 79/315 نادور
 ینابایب 26/0 82/462 1/121 کساج
 یپتسا 3/0 2/610 8/184 بابعردنب

 قیقحت یاههتفای : بنم

  و دنترسه  یپترسا  یلقا یاراد بابعردنب و بانیم ناتسرهش ود یتبوطر صخاش و هدمآ تسد هب تاعالطا هب هجوت اب
  نریا دح نیرت نییاپ رد دنتسه یپتسا  یلقا یاراد هک یناتسرهش ود دنش ره .دنتسه ینابایب  یلقا یاراد اهناتسرهش هیقب
  نیرترشیب  و هرگنلردنب هب طوبرم بیرض نیرتکشوک .دنتسه کیدزن رایسب ینابایب  یلقا هب و دناهتفرگ رارق یمیلقا هنماد
 .دشابیم بانیم و بابعردنب هب طوبرم زین
 یمیرک رتکد صخاش  
     هدرش هبرساحم صخارش .درنک  یرم نیریعت ار  یلقا تبوطر و امرس ،امرگ صخاش هس زا یمیرک رتکد یتبوطر صخاش
 .تسا هدش هدروآ (12) لودج رد اهناتسرهش

 یمیرک رتکد صخاش ساسا رب ناگزمره یاهناتسرهش یمیلقا تیعضو -(12) لودج

 هاگتسیا مان
 (P) هنالاس یگدنراب نیگنایم
 رتم یلیم

  یلقا (I) یتبوطر صخاش دارگ یتناس (T) هنالاس ترارح هجرد عومجم

 کشخ 8 19/383 14/238 دابآ یجاح
 کشخ 5/9 25/430 72/225 بانیم
 کشخ رایسب 75/16 8/400 61/119  شق
 کشخ رایسب 9/19 4/416 29/104 هگنلردنب
 کشخ 98/7 19/439 91/274 نادور
 کشخ رایسب 08/19 96/410 64/107 کساج
 کشخ رایسب 29/12 36/405 92/164 بابعردنب

 قیقحت یاههتفای : بنم

     هدرش  یرسقت کرشخ رایرسب و کشخ هورگ ود هب ناتسا یاهناتسرهش  یلقا هدش هبساحم تبوطر صخاش هب هجوت اب
  و کرساج ، هرگنلردنب ،      رشق یاهناترسرهش و کرشخ  یرلقا یاراد نادور و بارنیم ، داربآ یجاح ناتسرهش هس .تسا
  نادور هرب طوبرم صخاش نیرتمک و هگنلردنب هب طوبرم صخاش نیرتالاب .دنتسه کشخ رایسب  یلقا یاراد بابعردنب
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    نیریعت درننام .دورمن هدافتسا ،دشابیم  یلقا عون نآ هیاپ و انبم هک ییاهقیقحت رد ناوتیم هعلاطم نیا دیاتن زا .دشابیم
      درنمزاین هرک  یانرص ریارس و یرگرشدرگ تعنص ،یرامعم رد تالآرازبا و نامتخاس عون ،یزرواشک رد تشک یوگلا
 .دشابیم تیدودحم و قطانم  یلقا عون هیاپ رب  واخب قیقد یزیر همانرب
 یریگ هجیتن و لیلحت و هیزجت
    رد هرتفر رارکب یاره  هداد هرک ترسا هتفرگ تروص یکدنا تاعلاطم هنافساتم ناگزمره ناتسا یمیلقا یدنبهنهپ هنیمز رد
   نریا یاره  هداد هرکنیا هرب هجوت اب تسا نیمه رب .تسا هدشن یناسر زورب و ددرگیمرب 1388 لاس هب هتشذگ تاعلاطم
      ارب نارگزمره ناترسا یرمیلقا یدرنب  هرنهپ هرنیمز رد هعلاطم یناسر زورب رب هوالع دشابیم 1395 لاس هب طوبرم هعلاطم
      یرمیلقا تیعرضو زا لرصاح تاررییغت ناورت       یرم هترشذگ تارعلاطم ارب هدرش هبرساحم یارهصخاش زا دیاتن هسیاقم
  .دومن یسررب ار ناتسا یاهناتسرهش
   یرلقا (1388) ناراکمه و ینامرک لامآ وکن و (1385) ناراکمه و یسابع لباز طسوت هدش هبساحم نترامود صخاش
     دادرعا درنشره .درمآ ترسدب کشخ اهناتسرهش همه  یلقا زین هعلاطم نیا رد .دوب هدش دروآرب کشخ اهناتسرهش همه
   بارسا ررب (1385 ) نارارکمه و یسابع لباز هعلاطم رد .دنتسه توافتم  ه اب یمک یکشخ بیرض یارب هدمآ تسدب
  دروآررب  یلقا ود هدش ماجنا هعلاطم رد اما ،تسا هدش هدروآ ناتسا یاهناتسرهش یارب  یلقا راهش یکسینزروگ صخاش
    ریارس و کرشخ هرمین ار نادور و بانیم ،دابآ یجاح ناتسرهش هس  یلقا تیو ثنوت هدش هبساحم صخاش رد .دیدرگ
  اهناترسرهش همه (1385) ناراکمه و بابع لباز هعلاطم باسارب هک یلاح رد درک نییعت کشخ ار ناتسا یاهناتسرهش
  هرعلاطم و هعلاطم نیا رد هدمآ تسدب دیاتن هژربمآ  یلقا رادومن کمک اب ،هژربمآ صخاش زا .دنتسه کشخ  یلقا یاراد
  دررس و کشخ  یلقا راهش هعلاطم نیا رد .دش لصاح یتوافتم االماک دیاتن (3 :1385 ناراکمه و یسابع لباز) هتشذگ
    رد دیدرش مررگ یناربایب و بابعردنب و نادور ، شق رد هنایم مرگ ینابایب ،بانیم رد فیفخ مرگ ینابایب ،دابآ یجاح رد
    و هرنایم مررگ یناربایب  یلقا یاراد دابآ یجاح ناتسرهش هتشذگ هعلاطم رد هک یلاح رد دمآ تسدب کساج و هگنلردنب
    ناترسا یاررب یناربایب و  کرشخ پتسا ود فونینایلس شور رد .دنتسه دیدش مرگ ینابایب  یلقا یاراد اهناتسرهش ریاس
  ود رد دنترسه ینابایب پتسا یاراد هیقب و کشخ پتسا یاراد نادور و دابآ یجاح ،بانیم یاهناتسرهش هک دمآ تسدب
  رد درمآ تسدب اهناتسرهش یارب  یلق نیمه زین (1394)  خبرون و نایبلح و (1385) ناراکمه و یسابع لباز هعلاطم
     لرصاح ینارسکی دیارتن دورجوم یاهناتسرهش باسارب یلو دوب هدشن هبساحم نادور ناتسرهش  یلقا هتشذگ تاعلاطم
  مارمت (4 :1385 ،       نارارکمه و یرسابع لرباز ) هترشذگ هرعلاطم رد هرک داد نارشن فناویا صخاش هبساحم .تسا هدش
   و بارنیم درهد     یرم نارشن ررضاح هرعلاطم تابرساحم هک یلاح رد دشابیم ییارحص و ناسکی  یلقا یاراد اهناتسرهش
  بارنیم ،دابآ یجاح یارب کشخ ، یلقا ود یمیرک رتکد صخاش رد .دنتسه ینابایب اهناتسرهش ریاس و یپتسا بابعردنب
   ررب هوالرع (1385  ) نارارکمه و یرسابع لباز هعلاطم رد اما دمآ تسدب اهناتسرهش ریاس یارب کشخ رایسب و نادور و
       و باربع لرباز هرعلاطم رد هرتبلا دنترسه کرشخ  یلقا یاراد زین  شق و بابعردنب ناتسرهش ود بانیم و دابآ یجاح
    هرس هرک درهد یرم ناشن قیقحت نیا زا لصاح دیاتن .تسا هدوبن یرامآ هعماج ءزج نادور ناتسرهش (1385) ناراکمه
 ،    داربآ یجارح یاهناترسرهش .درنکیم  یسقت  خب ود ار ناتسا  یلقا یمیرک رتکد و فونینایلس ،تیو ثیرون صخاش
 رد .دنهدیم ناشن ار  یلقا عون کی کساج و هگنلردنب ، شق ،بابعردنب یاهناتسرهش و  یلقا عون کی نادور و بانیم
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  ناترسا یاهناتسرهش یارب ار یناسکی دیاتن فونینایلس و نترامود صخاش ود هتشذگ تاعلاطم اب رضاح هعلاطم هسیاقم
 .دنهدیم ناشن ناگزمره
 عبانم
 .27 – 15 ،یسانش  یلقا یلم زکرم یملع نتلوب ،دهشم یمیلقا تیعضو یسررب ،(1380) ،داوج دیس ،یسبط نایدمحا

  و یرللملا نیب  یامه نیمد ،فونینایلس شور هب ناگزمره ناتسا یمیلقا یدنبهنهپ ،(1394) ، خبرون ،تاداسلا همطاف ،نیسحریما ،نایبلح
 .33-23 ،نادمه ،تسیز طیحم و ایفارغج ،یرگشدرگ یلم  یامه نیمجنپ

 22 ،  رهپرس هرلجم ،   یکرسا نیرتیل شور بارسا رب ناردنزام ناتسا یمیلقا یدنبهقبط ،(1388) ،یمیهاربا ،دیما و یاب ،رصان ،دومحم ،یدواد
(88)، 100- 105. 

   زا هدافترسا ارب ناریا یمیلقا یدنبهنهپ ،(1382) ،لصا  خبناهج ،دیعس و اینریم ،لامکریم ،مدقم ،دمحم ،یرخاف ،دمحا ،بوقعی ،هوشپ نید
 .90- 71 ،(1) 13 ،یزرواشک تاعلاطم رد هدافتسا یارب هریغتم دنش یاهلیلحت

   یرلقا هدکشهوشپ یملع نتلوب ،ناگزمره ناتسا یمیلقا یدنبهقبط ،(1385) ،روپ یس یس ،هیضرم و نایرغصاروپ ،وزرآ ،همطاف ،یسابع لباز
 .12-1 ،یسانش

 .ناگزمره ناتسا یسانشاوه نامزاس

 .109 - 74 ،45 ،ییایفارغج تاقیقحت همانلاف ،یمیلقا یدنبهقبط یاهشور ،(1376) ،یدمحم ،حرف ،داوج دیس ،نادیس

 – 39 ،41 ،  ییاریفارغج یاره هوشپ ،یکسا نیتیل شور هب ناریا رد بختنم یمیلقا یاههاگتسیا یموقر یدنبهقبط ،(1380) ، ساق ،یزیزع
51. 

 .دهشم یسودرف هاگشناد تاراشتنا ،یسانش  یلقا و اوه ،(1391) ،یوسوم ،دمحم ،یوسوم ،داهرف ،یلامک ،یلعمالغ ،نیما ،هدازیلع

 -166 ،74 ، یرعی بط  بارنم ،یمیلقا تاقبط کیکفت یارب یاخاش ناونع هب ناهایگ دربراک ،(1386) ،یودهم ،دمحم ،یلع ،یناهارف ینیهمرف
176. 

 ،GIS رازفا مرن اب یبونج ناسارخ ناتسا یمیلقا یدنبهنهپ ،(1395) ،یسواط ،یبتجم ،داشن ییاضر ،دمحم ،اضر دیمح ،دزی ییزمح راک لگ
 .59 -47 ،(1) 6 ، اخ و بآ  بانم تظافح هیرشن

 .184 – 171 ،(2) 1 ،هعسوت و ایفارغج ،ناریا یمیلقا یحاون ،(1382) ،لافلاوبا دیس ،نایدوعسم

 تاقیقحت همانلاف ،ناهفصا ناتسا :یدروم هعلاطم یمیلقا یحاون یدنبهنهپ رد هرییغتمدنش یرامآ یاهشور دربراک ،(1392) ،دیجم ،یرظتنم
 .16-1 -(3) 28 ،ییایفارغج

 یارب براف ینسمم و دابآرون یرهش یهزوح رد هزرل نیمز رطخ یدنبهنهپ ،(1396) ،یلع دیس ،یسردملا ینیسحلا و ههلا هدیس ،نایروانم
 .94 -81 ،(12) ،نارحب تریدم ،GIS طیحم رد AHP لدم زا هدافتسا اب ،زاگ یهکبش نارحب تیریدم

 ،     ناترسزوخ ناترسا یرمیلقا یحاورن یدرنبهنهپ ،(1391) ،ربجنر ،زوریف ،اتع یمشاه ،تمارک دیس ،دابآرصان یردیح ،زورهب ،دیعس ،یدحوم
  .73- 64 – (40) 12 ،ییایفارغج یااف ی همانلاف

 طسوت نآ یدنبهنهپ و ناگزمره ناتسا یلاسکشخ دنور یسررب ،(1388) ،یتسودقح ،ناجرم و رابدرب ،یداهدمحم ،دمحم ،ینامرک لامآوکن
  .5-1 ،نآ تیریدم یاهراکهار و یلاسکشخ تارثا  یامه نیمود ،یلاسکشخ هدیدپ هعلاطم و یبایزرا ،ArcGIS رد نترامود شور

 نپوک شور اب ناریا یبونج قطانم یمیلقا یدنبهنهپ یلیلحت هسیاقم ،(1394) ،زابهاط هروانم ،یناریمش یدیفم ،دیجم دیس ،رفولین ،مدقکین
 .130- 119 ،15 ،رهش نامرآ بزاسرهش و یرامعم ،ینویگ  یاسآ یاهرایعم و اتروارت –

Bailey,Robert G., (1999), USDA Forest Service, Inventory & Monitoring Institute, Ecological Climate 
Classification. 

Cornick, S. M., (2005), Extreme Canadian Climates – Northern and Coas Building, Envelope & 
Structuretal.  

Kavachi T, Maruyama T, Singh VP (2001) Rainfall entropy for delineation of water resources zones in 
Japan, Journal of Hydrology, 246:36-44. 
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