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 لیس رطخ اب ههجاوم رد یعامتجا ـ ییاضف یاهیرباربان
 (هنایم رهش یدروم ۀعلاطم)

 1هدازدمص لوسر
 ناریا ،لیبدرا ،یمالسا دازآ هاگشناد ،لیبدرا دحاو ،ایفارغج هورگ ،ایفارغج رایشناد

 ربتشر یداه
 ناریا ،لیبدرا ،یمالسا دازآ هاگشناد ،لیبدرا دحاو ،ایفارغج هورگ ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یارتکد یوجشناد

 ٩8/٩/٩398 :هلاقم شریذپ خیرات  03/1/0398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ار نیمز هب زاین اهرهش یقفا دشر اب هارمه هعسوت لاح رد یاهروشک رد ًااصوصخم یرهش تیعمج شیازفا و ینیشنرهش شرتسگ
 هب دودحم نآ راومه یاهنیمز زا یاهدمع شخب هک ناریا هلمج زا یناتسهوک یاهروشک رد ًااصوصخم زاین نیا .تسا هداد شیازفا
 یاهنوناک یمامت نوچمه هنایم رهش .تسا هدش هدیشک زیخلیس یاههنهپ تمس هب ریزگان ،تسا یاهناخدور یاهرتسب و اهلیسم
 یكیزیف شرتسگ نمض یرهش تیعمج شیازفا هزورما .تسا هتفای رارقتسا ،اههناخدور دننام یبآ عبانم رانک رد هتشذگ رد ناریا یندم
 رد یعامتجا ـ ییاضف یاهیرباربان لیلحت شهوژپ نیا فده .تسا هداد شیازفا یتآ یدبلاک ۀعسوت یارب ار نیمز هب زاین رهش
ساسا رب تاعالطا یروآدرگ .تسا یقیبطت ـ یّللع ،تیهام ساسا رب و یملع ،فده ساسا رب شهوژپ نیا .تسا لیس رطخ اب ههجاوم
 نومزآ ود نیا ساسا رب .تسا هدش هدافتسا رئوكسا یاک و لقتسم t نومزآ زا هیضرف نومزآ یارب و هتفرگ تروص همانشسرپ 115
 نییاپ دمآرد اب راوناخ .دراد دوجو رادانعم یاهطبار لیس رطخ اب ههجاوم رد یعامتجا -ییاضف یاهیرباربان و راوناخ دمآرد نیب
-هتفای رارقتسا لیس رطخ ةدودحم زا رود الاب دمآرد اب راوناخ و زیخهثداح قطانم رد ،اذل هتشادن ار نما قطانم رد نكسم هیهت ییاناوت
 لیس رطخ ۀنهپ رد هنایم رهش تحاسم زا راتكه 1/12 هدیدرگ ثعاب ینیزگناكم یاهرایعم و یزاسرهش لوصا هب هجوت مدع .دنا

 رتسب ندرک دودحم هب رجنم اهنآ میرح رد ینوكسم نکاما ثادحا و هناخدور میرح تیاعر مدع .دریگ رارق یاچیروق هناخدور
 .ددرگیم یبالیس یاههرود رد ناوارف تراسخ زورب هب رجنم تیاهن رد و رتسب زا بآ حطس ندمآ الاب و هناخدور
 
 هنایم رهش ،لقتسم t ،رئوکسا یاک نومزآ ،لیس رطخ ،یعامتجا-ییاضف یاهیرباربان :یدیلک ناگژاو
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 همدقم

 هب و لیلد نیا هب هتفرگ لکش هچراپکی تروص هب نآ رد یدبلاک و یناسنا لماوع هیلک هک ،تسایوپ یاهدیدپ رهش
 بولطمان جیاتن دناوتیم نآ نوماریپ و طبترم ءازجا هب هجوت نودب نآ رد رییغت هنوگره ندوب یمتسیس هصیصخ هطساو
 هک ،دنتشاد هیکت هبرجت هب رتشیب اهرهش ینیزگناکم رد هتشذگ رد ام ناکاین.(3398:11 ،ناراکمه و نایعیفر)دروآ راب هب
 هدش لیدبت یرهش ۀدیچیپ یگدنز هب نامز نآ ۀداس یگدنز هزورما یلو ،دوبن گنهامه زور ملع اب عقاوم زا یرایسب رد
 و نردم یگدنز یگدیچیپ و اهرهش یگدرتسگ ظاحل هب هزورما دومنیم بارخ ار یاهداس ۀناخ هتشذگ رد رگا لیس و
 یارب مهم دراوم زا یکی .(198-3198:998 ،شراگن)دوب دهاوخ نکشرمک و دایز تاراسخ ،یرهش تاسیسات هعسوت
 هعسوت بسانم یضارا نییعت و رهش یتآ شرتسگ تهج بسانم یاهناکم دروم رد یریگمیمصت یرهش نازیرهمانرب
 داعبا زا یرایسب هدننک نییعت نیمز یربراک یزیرهمانرب اتسار نیا رد هک.(9398:٩18 ،ناراکمه و دمحاروپ) تسا
 یرهش دشر و هعسوت یدبلاک دشر یاهتیدودحم زا یکی.تسا هدوب اهرهش هدنیآ رد یرهش هعسوت و شرتسگ
-هناخدور یاهمتسیس اریز.دوش هتفرگ رظن رد اهنآ میرح و تعیقوم دیاب یداهنشیپ یاههمانرب رد هک تسا اههناخدور
 .(3198:118 ،شراگن)دنهدیم هبلغ3زنژودپ رب ار 8زنژوفروم و دروآیم دوجوب ار رادیاپان یاهطیحم الومعم یا
 شرتسگ اههناخدور تمس هب رهش ،بآ هب دیدش زاین لیلد هب کشخهمین و کشخ قطانم هژیوهب قطانم رثکا ًاالوصا
 ینوکسم نکاما ثادحا و هناخدور میرح تیاعر مدع .(1198:90 ،دیرف)دنکیم لاغشا ار نآ یبناج یضارا و دباییم
 و لیس بجوم تیاهن رد و رتسب زا بآ حطس ندمآ الاب و هناخدور رتسب ندرک دودحم هب رجنم اهنآ میرح رد
 رانک رد هتشذگرد ناریا یاهرهش رثکا نوچمه هنایم رهش.(308 :9398 ،ناراکمه و دمحاروپ)ددرگیم ناوارف تراسخ
 هب زاین هک هدش رهش یکیزیف شرتسگ و دشر هب رجنم یرهش تیعمج شیازفا هزورما و هدش ینیزگناکم هناخدور
-ینیزگناکم یاهرایعمو یزاسرهش لوصا هب هجوت مدع و نیمز یزاب سروب هطساو هب ،تسا هداد شیازفا ار نیمز
 یاه9سارت و یبالیس رتسب رطخ هنهپ .دراد رارق یاچیروق هناخدور لیس رطخ ۀنهپ رد رهش تحاسم زا راتکه 1/13
 .تسا هدش نییعت ینادیم یاهتشادرب و تاعلاطم ساسا رب نآ یاههدودحم هک هناخدور رتسب رب طلسم
 قیقحت فادها
 یکی یرامآ هعماج ود راوناخ دمآرد طسوتم یهسیاقم ،لیس رطخ اب ههجاوم رد یعامتجا-ییاضف یاهیرباربان لیلحت
  یاهناخدور لیس رطخ ۀدودحم زا رود یرگید و لیس ینایغط رتسب رد
 قیقحت لاوس
 ؟دراد دوجو یاهطبار هچ لیس رطخ اب ههجاوم رد یعامتجا-ییاضف یاهیرباربان و راوناخ دمآرد طسوتم نیب
 قیقحت هیضرف
 دراد دوجو رادانعم یاهطبار لیس رطخ اب ههجاوم رد یعامتجا-ییاضف یاهیرباربان و راوناخ دمآرد طسوتم نیب

 
                                                                                                                                                               

1-Morphogenesis 
2-Paedogenese  
3-terrace 
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 قیقحت هنیشیپ

 انکس لیس رطخ دعتسم قطانم رد یدارفا شرتسگ نیا رد ،هدش اهرهش یکیزیف شرتسگ هب رجنم ینیشنرهش دشر
-شهوژپ و تسا هتخاس دوخ فوطعم ار نارگشهوژپ هجوت هلئسم نیا .دنتسه ریذپبیسآ لیس لباقم رد هک دناهدیزگ
 :زا دناترابع تسا هدش نایب شهوژپ ۀنیشیپ رد هک اهنآ زا یخرب ،تسا هدش ماجنا اتسار نیا رد ییاه
 -یعامتجا یاهیرباربان لیلحت اب ار یعیبط تارطخ زا یعامتجا یریذپبیسآ (1863)8ناراکمهو یتروبارکاچ
 رطخ ضرعم رد یریگرارق عیزوت رد ار راوناخ دمآرد طسوتم نایم فالتخا و هدرک یسررب یداژن-یموق و یداصتقا

 یبرجت یاههتفای اب ار اکاد نانیشنهغاز یریذپبیسآ (8863)3روهبا و نوارب.دننادیم رثوم (هلاس 660-هلاس668) لیس
 یمهم شقن لیس اب هلباقم ییاناوت رد یعامتجا هیامرس هک دندیسر هجیتن نیا هب و هدرک لیلحت همانشسرپ رد هدش هئارا
-بیسآ نیب ییاضف یهطبار نوتسلراچ رد Hazus-MHرازفا مرن زا هدافتسا اب (8863)9ناراکمه و نیلدیمکسا.دراد
 اب قطانم هجبتن رد دناهدرک یسررب هثداح تدش فلتخم حوطس رد هزرلنیمز تاراسخ دروآرب و یعامتجا یریذپ

 یدایز تالکشم اب یزاسزاب یهلحرم رد و دننکیم هبرجت ار ریثات نیرتشیب یعامتجا یریذپبیسآ یالاب حوطس
 اب لیس دعتسم هقطنم رد 0دادیور زا سپ ازشنت لالتخا عویش نییعت یارب (0863)1ناراکمه و گنوچ .دنتسه هجاوم
 جیاتن و دناهدرک یسررب ار دادیور زا سپ ازشنت لالتخا عویش و لحم نایم یهطبار رئوکسا ایاک نومزآ زا هدافتسا
 رادانعم هطبار دادیور زا سپ ازشنت لالتخا عویش اب هداوناخ نادنزرف دادعت و تالیصحت حطس ،دمآرد نیب داد ناشن
 دروم رد صاخ یاهناکم رد تسیزطیحم و ناسنا طباور هب هجوت ،هعسوت فده اب (1663 )0سنیلوک.دراد دوجو
 ،اینازنات رد لیس تارطخ زا یرهش عماوج یریذپبیسآ یبایزرا(0863)٩ نوتساگو یتابماه ،یزوسشتآ تارطخ
(0863)3ناراکمه و لپا و ،فلتخم ییاضف یاهسایقم رد لیس رطخ یبایزرا نیب توافت(0863)1ناراکمه و لومِدد
 ناراکمه و یدمحم زین ناریا رد.دناهداد رارق یسررب دروم ار ناملآ گروبنلیآ رهش رد لیس رطخ و یریذپبیسآ
 رانک رد ناجزارب رهش یمسرریغ یاههاگتنوکس یریگرارق زا یشان تالکشم ینادیم یاههداد زا هدافتسا اب (3398)
 نارهت یبونج و یلامش تالحم یریذپبیسآ توافت (3398)یراختفانیدلانکر و یریدق .دناهدرک یسررب ار اهلیسم
 رب هوالع مدرم یریذپبیسآ هجرد هکنیا هجیتن ،دناهدرک یسررب یگتسبمه و یاهسیاقم-یملع یاهشور زا هدافتسا اب
 .تسا هتسباو زین هعماج رد ییاضف و یعامتجا هاگیاج هب رطخ عبنم هب یکیدزن
 :یرظن ینابم و اههاگدید
 نآ ییاضف نامزاس رب هعماج یعامتجا و یداصتقا یاهیرباربان هک تسا نیا رب یعامتجا تلادع یاههیرظن ساسا
 میقتسمرثا هعماج رد دمآرد عیزوت و یعامتجاـیداصتقا طباور و ییاضف نامزاس رد رییغت هنوگره زین و دراد ریثات
 دراد تلادع نادقف و یعامتجا یاهیرباربان رد هشیر یرشب عماوج یاهنارحب لماع نیرتیلصا رضاح رصع رد.دراد

                                                                                                                                                               
4- Chakraborty et al 
5-Braun & Aßheuer 
6-Schemidtlein et al  
7-Chong et al  
8-PTSD 
9-Collins et al  
10-Hambati & Gaston  
11- De Moel et al 
12- Apel et al 
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 تلادع نوچ یمیهافم و تسا یسررب لباق فلتخم یاهرظنم زا تلادع موهفم.(6398:168 ،ناراکمهو یبیبح)
 و موهفم.تسا موهفم نیا ندوب یدعب دنچ زا رثاتم زین ییایفارغج تلادع و ییاضف تلادع ،یطیحم تلادع ،یعامتجا
  .(9398:9 ،ناراکمه و ییارس)تسا هدش ییایفارغج تایبدا دراو6038 ههد رخاوا زا یعامتجا تلادع درکراک
 :زا دناترابع تسا طبترم شهوژپ نیا اب هک اههاگدید و اهبتکم
 تمس هب و دنکیم دیکات اهرهش رد یداصتقا ـ یعامتجا یاهیرباربان قیمع تخانش رب رتشیب :ییارگراتخاس بتکم
  .دوریم شیپ اهرهش رد یعامتجا تلادع
 هب تکرح اب یهایگ یاههنوگ دننام یموق و یداصتقاـیعامتجا هاگیاپ ره اب یرهش یاههورگ:یرهش یژولوکا بتکم
  .دننکیم یط نامز لوط رد شیوخ هاگتسیز رد ار کیژولوکا لحارم همه نزاوت و لداعت یوس
 هاگیاپ رهش بولطم طاقن هب یبایتسد روظنم هب اهتکرش و اههداوناخ نیب تباقر رد :یعامتجا مسینوراد هاگدید
  .(698-0198:٩38 ،ییوکش)تسا رثوم یداصتقا و یعامتجا
 یارب یزیگنا هسوسو یضارا اههناخدور ینایغط رتسب یاهنیمز ،تسا رتشیب یضارا هب زاین اهرهش یکیزیف هعسوت رد
 لاس نیدنچ تسا نکمم یضارا نیا هک درک شومارف دیابن یلو .تسا یرهش یاهحرط یارجا و اهزاس و تخاس
 یراج یبالیس یهدودحم نیا رد صخشم تشگزاب هرود کی هک درادن دوجو نیمضت یلو ،دشابن نایغط دهاش
 رارق زواجت دروم هجوتیب دارفا طسوت هشیمه دنرذگیم اهنآ هیشاح ای اهرهش نایم زا هک ییاههناخدور رتسب .ددرگن
 هچنانچ یلو ،ددرگیمن دایز تاراسخ بجوم دریگن رارق زواجت دروم نآ میرح و اههناخدور رتسب هچنانچ .دنریگیم
 و هدومن زیررس رتسب زا لیس ،رتسب ندوب دودحم تلع هب دوش لاغشا رتسب مامت هناخدور میرح هب هنادنمزآ زواجت اب
 میرح و رتسب رد زاس و تخاس اب نینچمه و .دروآیم دراو یتاراسخ زین رواجم یاهزاس و تخاس و یضارا هب
 رد و دوشیم هتساک ،هداد ذوفن دوخ رد ار یگدنراب زا یشخب هک زیربآهضوح یریذپذوفن حوطس زا دصرد6٩ هناخدور
 هعجاف شهاک یارب یسدنهم یاهتفرشیپ دوجو اب .(1٩98 ،مدقم یرغصا)ددرگیم هدوزفا اهباناور مجح رب هجیتن

 زا شیب لوئسم و تسا شیازفا لاح رد لیس ثداوح و هدمع شلاچ کی تروص هب نانچمه لیس ندش یراج ،لیس
 ،ناراکمه و نو)تسا یعیبط تارطاخم یداصتقا تاراسخ موس کی و هعجاف هب طوبرم یاهریم و گرم زا یمین

 رد یراکیب ای و لغش نداد تسد زا لیلدب نماان رایسب تشیعم اب اههداوناخ زا یرایسب موس ناهج رد .(033:0863
 هب رداق زاتمم هورگ یتلود و یعامتجا تیامح و لاوما همیب اب لوا ناهج رد هک یلاح رد ،دنراد رارق داح رطخ ضرعم
 نیرتریقف هک اههغاز هدمع هک تسین یفداصت نیا .تسین ریذپناکما موس ناهج رد هک دنتسه یتارطخ اب لماعت
-بیسآ هجرد .(1663 ،سنیلوک)دننکیم یگدنز كانرطخ یبالیس یاهتشد رد رتشیب دنتسه ایسآ رد یرهش نافرصتم
 رطخ یعامتجا لماوع زا یکیزیف تیهام ای و دیدهت عبنم هب یکیدزن هب هتسباو ًاافرص لیس رطخ زا اهتیعمج یریذپ
  .(3398:8 ،ناشرام) تسا
 ناتسرهش ییایفارغج تیعقوم
 ضرع ٩9 /90یلا 36/٩9نیب ییایفارغج تاصتخم رظن زا عبرمرتمولیک 69/0300لداعم یتعسو اب هنایم ناتسرهش
 یژولوفروموئژ رظن زا.تسا هتفرگ رارق یقرشناجیابرذآ ناتسا یقرشبونج رد یقرش لوط 83/11یلا 38/٩1و یلامش



 762 ... رد یعامتجا ـ ییاضف یاهیرباربان

 رامآ زکرم شرازگ ساسا رب .(0198:8 ،هنایم ناتسرهش هعسوت حرط)دیآیم رامش هب یاهرد-یناتسهوک قطانم ءزج
  .تسا تیعمج رفن 9٩313 یاراد هنایم رهش و رفن 111318 یاراد هنایم ناتسرهش 0398لاس

 
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم   ناریا رد هعلاطم دروم ورملق تیعقوم :(1)لکش

 
  یاچوقنارق و یاچیروق یاههناخدور هاگتسویپ رد هنایم رهش ییایفارغج هاگیاج :(2)لکش

 (0398 ،یقرشناجیابرذآ ناتسا یرادربهشقن نامزاس):عبنم
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  اهنآ رتسب یور رب رهش زا یتمسق ییاضف ۀعسوت و یاچوقنارق و یاچیروق ۀناخدور ۀنارک رد هنایم رهش یریگلکش :3 لکش

 (0398 ،ناگدنسیون):عبنم

 33دروآ اب رهش برغلامش تمس رد رتمولیک 19 لوط اب هنایم رهش زیخلیس ۀناخدور ناونع هب یاچیروق یهناخدور
 یهرود اب بالیس یبد نازیم ناتسرهش بآ هرادا شرازگ ساسارب .تسا یلصف یاهناخدور ،بعکمرتم نویلیم
  .تسا هدیدرگ هئارا 8 هرامش لودج رد هناخدور تشگزاب

 یاچیروق یهناخدور رد یبالیس یاهیبد ریداقم :1-لودج
 حطس
 km2هزوح

QP (m3/sec) تشگزاب یاههرود اب بالیس جوا یبدT (لاس بسح رب)  

 هناخدور مان 3 0 68 63 60 668 663 6668 66668 0٩68
 یاچ یروق 668 6٩8 083 613 619 601 600 611 6698

 0398 ،هنایم ناتسرهش بآ هرادا :عبنم

 قیقحت یسانششور
 :تسا لیذ حرش هب یلصا هلحرم هس رب ینتبم شهوژپ نیا رد یسررب شور
 ،قیقحت یرظن ینابم دروم رد كاردم و دانسا و تالاقم ،اهباتک عاونا هلحرم نیا رد :یاهناخباتک تاعلاطم (8
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم اههتفای لیلحت و ناتسرهش یهچخیرات
 هدافتساو هعماج ره رد همانشسرپ 608عیزوت ،هعلاطم دروم یهدودحم زا ددعتم یاهدیدزاب لماش :ینادیم تاعلاطم (3
 اب روشک یرادربهشقن نامزاس)هنایم رهش یناکم تیعقوم هشقن ،یرامآ هعماج ود تیعقوم نییعت یارب google earthزا
 (66603/8سایقم
 عون زا شهوژپ شور و تیهام ساسا رب و یملع شهوژپ ،فده ساسا رب شهوژپ نیا :اههتفای لیلحت و هیزجت (9
 رئوکسا یاک و لقتسم t نومزآ ود زاspss رازفا مرن هتسب رد هیضرف نومزآ یارب شهوژپ نیا رد.تسا یقیبطت-یّللع
 .تسا هدش هدافتسا

 :یرامآ هعماج

  یکاخ)دنکیم صخشم ار یرامآ هعماج کی تسا كرتشم تفص کی رد لقادح هک ییاهدحاو عومجم
، 9٩3 :  رارق هعلاطم دروم یاهسیاقم تروصب رهش رد لقتسم یرامآ هعماج ود شهوژپ نیا رد .(3198

 .تسا هدش هئارا 3 هرامش لودج رد یرامآ هعماج ود ره تاصخشم.تسا هتفرگ
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 شهوژپ یرامآ هعماج یاهیگژیو :2- لودج
 لیس رطخ زا رود یهدودحم
 (B)هشیدنا كرهش هقطنم

 لیس رطخ اب ههجاوم یهدودحم
 (A) ناکشزپ ،هلال ،یلحاس یوک

 یرامآ هعماج
 هصخشم 

 رهش رد یناکم تیعقوم رهش یبرغ لامش تمسق رهش یقرش تمسق

 ییایفارغج ضرع٩9/13/03
 ییایمارغج لوط٩1/39/11

 ییایفارغج ضرع ٩9/80/03
 ییایفارغج لوط ٩1/٩3/81

UTM 

 تعسو راتکه 1/13 راتکه 9/33

 هناخدور ات هلصاف یاچ یروق هناخدور میرح ،رتسب یاچیروق ات رتمولیک 3/6٩

 google earth زا هدافتسا اب -0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :یرامآ هنومن
 668یرامآ هعماج ود ره رد همانشسرپ608زا هک ،هدش باختنا دحاو 669یتواضق تروص هب یرامآ یهنومن مجح
 رصانع زا کی ره یترابع هب ،تسا هدوب هداس یفداصت تروصب یریگهنومن .تسا هدش هداد تدوع حیحص همانشسرپ

 .(3398:1 ،ینموم و رذآ)دنتشاد ندش باختنا یارب یواسم سناش رظن دروم هعماج
 :اههتفای لیلحت و اههتفای
 زا رود یرگید و(هناخدور ینایغط رتسب)لیس رطخ اب ههجاوم رد یکی هورگ ود هیضرف نومزآ یارب شهوژپ نیا رد
 هدش ذخا تاعالطا هب هجوت اب .دناهدش هسیاقم مه اب راوناخ دمآرد طسوتم ظاحل هب و باختنا لیس رطخ یهدودحم
 زا SPSSرازفامرن زا هدافتسا اب سپس ،هیهت ریز 9 هرامش لودج هعماج ود راوناخ دمآرد طسوتم یارب همانشسرپ زا
 طسوتم نایم هطبار یارب رئوکسا یاک نومزآ و یرامآ هعماج ود راوناخ دمآرد نیگنایم توافت یارب لقتسم t نومزآ
  .تسا هدش هدافتسا لیس رطخ اب ههجاوم و راوناخ دمآرد

 یرامآ هعماج ود راوناخ دمآرد طسوتم یدنبهقبط :3- لودج
 زا رتشیب

66٩3 
 و 66٩ 6688-86٩ 6688-6608 8608-6638 8638-6693 8693-66٩3

 رتمک
  راوناخدمآرد طسوتم

  یرامآ هعماج رازه هب 

 (A) لیسرطخ اب ههجاوم هدودحم 38 09 03 98 0 8 6

 (B)لیس رطخ هدودحمزا جراخ 8 ٩ 13 33 ٩ 68 33

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 :8( x2) رئوکسا یاک
-نآ نیب طباور یسررب ددصرد و هتشاد راکورس رییغتم دنچ ای ود اب ًاالومعم ققحم یناسنا تاعلاطم رثکا رد
 .دناهدوب یبیترت و یمسا سایقم اب یفیک حطس رد شهوژپ یاهرییغتم 9لودج هب هجوت اب.(0198:٩3 ،یرتنالک)تساه
 رئوکسا یاک نومزآ.تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم رئوکسا یاک نومزآ ،هدش هسیاقم مه اب یرامآ هعماج ود نوچ
-یم نومزآ نیا زا هکنیا مود ،دنکیم هدافتسا هدش یدنبهقبط ای یمسا یاههداد زا هکنیا لوا ،تسا یگژیو ود یاراد
 نومزآ هرامآ لومرف.(1198:608 ،هدازدمص)درک هدافتسا ناربراک تاراظتنا یوگلا اب یعقاو یاههداد هسیاقم یارب ناوت
  :تسا ریز تروص هب رئوکسا یاک

 
X2: راظتنا دروم یناوارف : هدش هدهاشم یناوارف :رئوکسا یاک صخاش 

                                                                                                                                                               
  مهدزناپ لصف،موس تساریو،مود دلج،تیریدم رد نآ دربراک و رامآ ،ینموم روصنم و رذآ لداع: عوجر-8
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  :تسا هدش ماغدا ریز تروصب 9 هرامش لودج spss رازفا مرن رد اطخ زا یریگولج یارب
 راظتنا دروم و هدش هدهاشم یناورف :4-لودج

 راوناخ دمآرد طسوتم 6688زا رتمک 6608-8688 6638-8608 6638 زا رتشیب عومجم
  یرامآ هعماج رازه هب

 (A) لیس رطخ اب ههجاوم هدودحم هدش هدهاشم یناوارف 00 03 98 0 668
 راظتنا دروم یناوارف 0/89 03 83 0/33 668
 (B)لیس رطخ هدودحم زا جراخ هدش هدهاشم یناوارف 1 13 33 39 668
 راظتنا دروم یناوارف 0/89 03 83 0/33 668
  هدش هدهاشم یناوارف 90 60 31 01 663

 راظتنا دروم یناوارف 90 60 31 01 663 عومجم

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رئوکسا یاک نومزآ یجورخ :5- لودج

Asymp Sig(2- side) d.f value  
666/6 9 a391/00 Pearson chi- square 

666/6 9 10٩/3٩ Likelihood ratio 

666/6 8 339/90 Linear-by-linear Association 

  663 N of valid cases 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  .تسا نآ ضیقن H1ضرف و ریغتم ود لالقتسا یهدنهد ناشن هشیمه H0ضرف نومزآ نیا رد:هیضرف

 .دوشیم هدافتسا هدش هدهاشم یاهیناوارف و راظتنا دروم یاهیناوارف زا نومزآ هرامآ یهبساحم یارب :نومزآ هرامآ
 .تسا 391/00ربارب شهوژپ رئوکسا یاک نومزآ هرامآ
 .تسا هدش هبساحم یدازآ هجرد=(1-8)(3-8)=9 و اطخ حطس=06/6ساسارب نومزآ ینارحب رادقم :ینارحب رادقم

 
 حطس رد.دریگیم رارق H1یهیحان رد یترابع هب تسا ینارحب رادقم زا شیب نومزآ هرامآ هک ییاجنآ زا :یریگمیمصت
 دمآرد طسوتم نیب دصرد03 زا شیب لامتحا هب تسا 06/6یاطخ حطس زا رتکچوک هک .sig=6666/6یرادانعم

 طسوتم اب هشیدنا كرهش.دراد دوجو رادانعم یاهطبار لیس رطخ اب ههجاوم رد ییاضف-یعامتجا یاهیرباربان و راوناخ
 طسوتم اب ناکشزپ یوکوهلال ،یلحاسیوک و یاچیروق هناخدور یرتمولیک6٩/3هلصاف رد ناموت 6610٩63دمآرد
  .دنراد رارق یاچیروق هناخدور ینایغط رتسب رد ناموت6039988دمآرد
 لقتسم t نومزآ
 رظن رد ریغتم کی هنیمز رد ار هورگ ود یاهرایعم فارحنا و اهنیگنایم هک تسه کیرتماراپ یاهنومزآ عاونا زا یکی
 ندوب رادینعم و تخادرپ اهنیگنایم یهسیاقم هب ناوتیم اهتوافت یسررب یارب .(1198:808 ،هدازدمص)دریگیم
 یروآدرگ یاههداد شهوژپ نیا رد.( 0198:088 ،یرتنالک)داد رارق یسررب دروم ار اههورگ نیب دوجوم یاهتوافت

 دمآرد طسوتم نیگنایم توافت لقتسمt نومزآ زا هدافتسا اب و تسا یبسن سایقم اب یمک رییغتم (راوناخ دمآرد)هدش
 ود لقتسم t نومزآ یجورخ زا لصاح هجیتن .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم مه هب تبسن لقتسم هورگ ود راوناخ
 .دراد تمسق
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 .تسا هدش هئارا رایعم فارحنا و نیگنایم دننام یفیصوت رامآ جیاتن لوا لودج رد
 (Group Statistics) هورگ ود رایعم فارحنا و نیگنایم :3 – لودج

Std. Error mean Std. Deviation Mean N group 
611/٩1 

8٩٩/٩3 

861/1٩1 

68٩/٩٩3 

03/9988 

61/0٩63 

668 668 Daramad A 
B  

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  .تسا هدش لیکشت تمسق ود زا مود لودج

 نیول لودج :7 – لودج
levenes test for Equality of variances 

 
 F sig.  

 

666/6 130/69 Daramad1 equal variances assumed equal variances not assumed 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 نیاربانب تسا رتکچوک(06/6)نومزآ یاطخ حطس زا هک تسا هدمآ تسدب 666/6یرادانعم رادقم نومزآ نیا رد
 .(تسا یجورخ ٩ لودج مود شخب ریز لودج)دوشیم در اهسنایراو یواست ضرف

(t-test for Equality of Means) 
0/095 confidence interval of the 
difference 

Std.Error 
difference 

Mean difference Sig.(2-
tailed) 

df t 

Upper  Lower  
 013/33٩- 101/٩088- 
61٩/13٩- 609/1088- 

9٩0/168 

9٩0/168 

600/913- 

600/913- 

666/6 

666/6 

138 

108/918 

910/1- 

910/1- 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اب .درادن دوجو فلاخم ضرف در یارب یلیلد نیاربانب ،تسا رتکچوک06/6نومزآ یاطخ حطس زا .Sig=666/6رادقم
 رد و ناموت 6039988لیس رطخ اب ههجاوم ۀدودحم رد راوناخ دمآرد طسوتم نیگنایم نومزآ یجورخ هب هجوت
 ناشن ار یرامآ هعماج ود نیب ناموت 600913 نیگنایم فالتخا هک تسا ناموت 6610٩63لیس رطخ زا رود یهدودحم
  .دهدیم
 مکارت ینیشنرهش هک اجنآ زا دراد دوجو ندوب ضرعم رد رظن زا اههاگتنوکس نایم ینشور یناکم ـ یعامتجا کیکفت

 یاهطیحم رد اضف هراجا ای دیرخ ناوت هک ییاهنآ هجیتن رد دوشیم نارگ و بایان اضف دهدیم شیازفا ار تیعمج
 ،دوش تفای رهش هیشاح رد تسا نکمم نکاما لیبق نیا دنورب رتنازرا یاهناکم هب دنوشیم روبجم دنرادن ار نما
٩8 ،هناخدور نایغط و لیس یصصخت هورگراک)لیس دعتسم قطانم دننام :  تسا نکمم یعیبط طیحم .(3198
 نیا و دهدیم همادا ار طیحم اب یراگزاس دنور ناسنا اما دنک داجیا یناسنا یاههورگ مکارت یارب ییاهتیدودحم
 عبانم هک ییاههورگ.(3398:608 ،روپهعمج)دوشیم لامعا یروانف کمک هب یعیبط طیحم رییغت قیرط زا یراگزاس
 لیالد زا یکی ،یراگزاس تردق رد توافت نیا و دنراد یرتشیب تردق تارییغت اب یراگزاس یارب دنراد یرتشیب یلام
  .(0٩98:01 ،یوراه)تسا یرهش متسیس رد یرباربان زورب
 تاداهنشیپ و یریگهجیتن
 یکی)هعماج ود یاهناخدور لیس رطخ اب ههجاوم رد یعامتجا-ییاضف یاهیرباربان لیلحت یاتسار رد شهوژپ نیا رد
 مه اب راوناخ دمآرد طسوتم قیرط زا(یاهناخدور لیس رطخ زا رود یرگید و یاچیروق هناخدور ینایغط رتسب رد
 حطس رئوکسا یاک نومزآ رد.تسا هدش هدافتسا لقتسم tو رئوکسا یاک نومزآ ود زا روظنم نیا یارب.دناهدش هسیاقم
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 و راوناخ دمآرد طسوتم نیب نیاربانب ،تسا 06/6یاطخ حطس زا رتکچوک(=666/6sig)هدمآ تسدب یرادینعم
 رطخ دعتسم قطانم رد نییاپ دمآرد طسوتم اب راوناخ .دراد دوجو رادینعم یاهطبار لیس رطخ ضرعم رد یریگرارق
 06/6زا رتکچوک(=666/6sig)هدمآ تسدب یرادینعم حطس لقتسم t نومزآ یجورخ هب هجوت اب .دناهدیزگ انکس لیس
 رطخ اب ههجاوم یرامآ هعماج رد دمآرد ،دراد دوجو رادینعم توافت هعماج ود دمآرد طسوتم نیگنایم نیب سپ تسا

 دمآرد طسوتم نیب تفگ ناوتیم نومزآ ود نیا هجیتن ساسارب سپ.تسا لیس رطخ زا رود یرامآ هعماج زا رتمک لیس
 دمآرد اب دارفا هجیتن رد.دراد دوجو رادانعم یاهطبار لیس رطخ اب ههجاوم رد یعامتجا-ییاضف یاهیرباربان و راوناخ
 تنوکس یاهناخدور لیس رطخ زا رود هب الاب دمآرد اب دارفا و یاچیروق هناخدور ینایغط رتسب ۀدودحم رد نییاپ
 .دنراد
 هدوزفا یرهش تیعمج نازیم رب رگید یوس زا یرهش-اتسور یاهترجاهم و وس کی زا تیعمج یعیبط شیزفا
 هب هجوت مدع لیلد هب شرتسگ نیا رد هدش رهش هراوقیب دشر هب رجنم ینیشنرهش شرتسگ و تیعمج دشر.تسا
 رد قطانم نیا نینکاس نوچ .دناهدیزگ انکس لیس رطخ دعتسم قطانم رد یدارفا یزاسرهش تاررقم و لوصا
 ار نما و دعتسم قطانم رد دیرخ ییاناوت سپ ،دنتسه نییاپ دمآرد اب یعامتجا تاقبط زا هعسوت لاح رد یاهروشک
 ینایغط رتسب و میرح رد ،زیخلیس و دنت بیش اب یضارا نوچ كانرطخ و زیخهثداح قطانم رد نیاربانب ،دنرادن
 مدع و نییاپ دمآرد لیلد هب قطانم نیا نینکاس .دننکیم هیهت نکسم تسا نییاپ نکسم و نیمز تمیق هک اههناخدور
 و یزاسرهش لوصا هب هجوت مدع .دنرادروخرب یرتشیب یریذپبیسآ زا لیس رطخ لباقم رد یتلود یاهتیامح
-دریگ رارق یاچیروق لیس رطخ ۀنهپ رد هنایم رهش تحاسم زا راتکه 1/13 ات هدیدرگ ثعاب ینیزگناکم یاهرایعم
 رتسب ندرک دودحم هب رجنم اهنآ میرح رد ینوکسم نکاما ثادحا و هناخدور میرح تیاعر مدع .(0 و 1لاکشا)
 یکی.ددرگیم یبالیس یاههرود رد ناوارف تراسخ زورب هب رجنم تیاهن رد و رتسب زا بآ حطس ندمآ الاب و هناخدور
 نییعت و رهش یتآ شرتسگ تهج بسانم یاهناکم دروم رد یریگمیمصت ،یرهش نازیرهمانرب یارب مهم دراوم زا
 تهج بسانم یضارا نییعت یاهناخدور لیس تاراسخ زا یریگولج یاتسار رد اذل.تسا هعسوت بسانم یضارا
 یریگولج تهج شهوژپ نیا رد .دریگ رارق یرهش یاهنامزاس و نازیرهمانرب یاهتیولوا زا دیاب رهش یتآ شرتسگ
 :زا دناترابع هک تسا هدش هئارا ییاهداهنشیپ یاهناخدور لیس تاراسخ شهاک و
 اهداهنشیپ
 اب تاقبط زا تیامح و تاقبط نیب هلصاف شهاک تهج اهرهش یداصتقا-یعامتجا تاقبط نیب دمآرد لیدعت -8
  ،نما قطانم رد نکسم هیهت یارب نییاپ دمآرد
 بالیس یهعسوت تیریدم روظنم هب اههناخدور میرح و رتسب دح یزاسهدایپ و لیس یدنبهنهپ یاههشقن یهیهت -3
  ،نما طاقن نییعت و رطخ ضرعم رد قطانم ییاسانش ،تشد
  ،هناخدور رتسب و میرح رد زاجم ریغ یاهزاس و تخاس زا یریگولج -9

  ،لیس رادشه و ینیبشیپ یاهمتسیس داجیا -1

  ،لیس لرتنک فده اب هدش هتخاس یاهدس یهنزخم دنچ تیریدم و یزیرهمانرب و هدش هتخاس یاهدس -0
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 هب هجوت موزل ،بالیس ربارب رد یگدامآ داجیا روحم نیا فده ،رونام ماجنا و یصصخت ،یناگمه شزومآ -0
 و دشابیم لیس تاراسخ شهاک تهج یدادماو ینمیا یاهمایپ هئارا و هنیمز نیا رد هرداص یاهرادشه

 .اهزاس و تخاس ینمیا شیازفا و یزاسمواقم -٩

 
 یاچیروق هناخدور رتسب رد هتفرگ تروص زاس و تخاس زا ییامن :(4) لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
  یاچیروق هناخدور رتسب رد رهش ییاضف ۀعسوت زا رگید ییامن :(5) لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  عبانم
  تمس:نارهت ،مهدفه پاچ ،مود دلج ،تیریدم رد نآ دربراک و رامآ .(3398)روصنم ،ینموم ؛لداع ،رذآ
 همجرت ،اکیرمآ یزاسرهش نمجنا یرهش یحارط و یزیرهمانرب یاهدرادناتسا ،یطیحم تسیز تیریدم .(٩198)اکیرما یزاسرهش نمجنا

 ناریا رواشم ناسدنهم هعماج :نارهت ،لوا پاچ ،مود دلج ،ییاقشق رادمان رفولین و نایروصنم دیرفهام
 یعسم :نارهت ،لوا پاچ ،«رهش یزیخلیس و یژولوردیه» رهش یعیبط یایفارغج .(1٩98)اضردمحم ،مدقم یرغصا
 هنایم ناتسرهش بآ هرادا
 هلسلس لیلحت دنیآرف دنور زا هدافتسا اب هتالکنخرس رهش یکیزیف هعسوت تاهج هنیهب یبایناکم .(9398){نارگید و....}دمحا ،دمحاروپ

 308-٩9:٩18هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،(AHP) یبتارم
 تمس :نارهت ،لوا پاچ ،یاهقطنم و یرهش یرادیاپ و یطیحم یزیرهمانرب .(3398)دومحم ،روپهعمج
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-:٩هرامش ،رهش نامرآ ،جدننس رهش ییاضف راتخاس رد یعامتجا تلادع تیعضو لیلحت و یسررب .(6398){نارگیدو ....}ثرمویک ،یبیبح
168 

 باتزاب :نارهت ،مشش پاچ ،یسیون هماننایاپ رب یدرکیور اب قیقحت شور .(3198)اضرمالغ ،یکاخ
 هرد دور یدروم هعلاطم یرهش ساسح قطانم رد یضارا یربراک یزیرهمانرب .(3398)شوایس ،نایاش و ؛نارهم ،یدومحم ؛یبتجم ،نایعیفر

 08:11هرامش مراهچ لاس ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم ،نارهت-دازحرف
 11/01 هرامش هیرشن ،زیربت :لوا پاچ ،هنایم ناتسرهش هعسوت حرط .(0198)یقرشناجیابرذآ یزیرهمانرب و تیریدم نامزاس
 www.amar.org.ir ناریا رامآ زکرم تیاس
 رهش هناگتشه یحاون ییاضف و یعامتجا یاهیرباربان قابطنا نازیم یسررب .(9398)هنازرف ،اتسر و ؛هنامس ،یجریا ؛نیسحدمحم ،ییارس

 9:دهشم ،یرهش تیریدم و یزیرهمانرب یلم سنارفنک ،دزی
 تمس :نارهت ،مهد پاچ ،لوا دلج ،یرهش یایفارغج رد ون یاههاگدید .(0198)نیسح ،ییوکش
 هنایم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد :هنایم ،لوا پاچ ،یعیبط یایفارغج رد قیقحت شور رب یدمآرد .(1198)لوسر ،هدازدمص
 زیربت هاگشناد :زیربت ،متفه پاچ ،یسانشرهش و ایفارغج .(1198)هلادی ،دیرف
 هعلاطم هلزلز رطخ ربارب رد یریذپبیسآ نازیم و اهرهش یعامتجا تخاس هطبار .(3398)اضرلادبع ،یراختفانیدلانکر ؛دومحم ،یریدق

 3:908هرامش 60یپایپ 13لاس ،یطیحم یزیرهمانرب و ایفارغج هلجم ،نارهت رهشنالک تالحم یدروم
  فیرش :نارهت ،مودپاچ ،یداصتقا-یعامتجا تاقیقحت رد اههداد لیلحتو شزادرپ .(0198)لیلخ ،یرتنالک
 18هرامش هیرشن ،ملق یاوآ :نارهت ،لوا پاچ ،یفوم هیمس و یدیهشروپ دیعس همجرت ،لیس کسیر تیریدم .(3398)لسرام ،ناشرام
 یاههاگتنوکس :یدروم هعلاطم یرهش تالحم رد لیس عوقو تارطخ .(3398)ههلا ،رگشیپ و ؛تاداسهکلم ،ایوپریم ؛اضریلع ،یدمحم

 یمزراوخ هاگشناد ،نارهت ،یطیحم تارطاخم یللملا نیب سنارفنک نیمود ،ناجزارب رهش یمسرریغ
 یلم هتیمک :نارهت ،لوا پاچ ،نیجشه یبجر یدهم و برعاضر دواد ،ناوتشپ دیمح همجرت .(3198)یرهش بالیس کسیر تیریدم

 98 هرامش هیرشن ،یعیبط یایالب تارثا شهاک
 118-198-998:هعسوت و ایفارغج هلجم ،نآ دمایپ و اهرهش ینیزگناکم رد یژولوفروموئژ دربراک .(3198)نیسح ،شراگن
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