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چکیذُ
ؾيل يىي اظ اًَاع ثاليبي عجيؼي هيثبقس وِ ّوِ ؾبلِ ذؿبضات ظيبىثبضي ضا زض ؾطاؾط
خْبى ٍ اظ خولِ ايطاى ثِ ٍخَز هيآٍضز .ثٌبثطايي ،قٌبؾبيي ايي پسيسُ ٍ پبضاهتطّبي هَثط
زض ٍلَع ؾيلذيعي زض حَضِّبي آثطيع ضطٍضتي اختٌبةًبپصيط اؾت .پػٍّف حبضط زض
نسز اضائِ ضٍقي ثطاي پٌِْثٌسي پتبًؿيل ؾيلذيعي زض حَضِي آثطيع هيكربل زض ايالم
هيثبقس .زض ايي تحميك حَضِي آثطيع هيكربل زض اؾتبى ايالم ثِ  12ظيطحَضِ تمؿين ٍ
ثطاي ّط ظيطحَضِ  28پبضاهتط غئَهتطي ،الليويً ،فَشپصيطي ٍ فيعيَگطافي هبًٌس؛ هؿبحت،
هحيظ ،عَل ٍ قيت آثطاِّي انلي ،عَل ٍ قيت حَضِ ،ظهبى توطوع ،ضطيت قىل ٍ
هتغيط ثبضـ ،تبج پَقف گيبّي  ٍ CN،زثي ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض  ArcGISهحبؾجِ قس.
ثطاي تؼييي قست ؾيلذيعي ظيطحَضِّب اظ ضٍـ آهبضي تحليل ػبهلي -ذَقِاي اؾتفبزُ
ٍ زازُّبي  28هتغيط ظيطحَضِّب تَؾظ ًطمافعاض  SPSSپطزاظـ ٍ زض لبلت  5ػبهل انلي
(قىل ،آثطاِّ ،قيت ،ظّىكي ٍ ضٍاًبة) ذالنِ قسً .تبيح ايي پػٍّف ًكبى زاز وِ ػبهل
قىل ثب همساض ٍيػُ  7/64هْنتطيي ػبهل زض ؾيلذيعي حَضِي هَضز هغبلؼِ اؾت ،ػَاهل
آثطاِّ ،قيت ،ظّىكي ٍ ضٍاًبة ثـِ تطتيت ثب هـمساض ٍيػُ  1/61 ٍ 1/2،75/56 ،4/65زض
1ـ زاًكيبض ،گطٍُ خغطافيب ،زاًكگبُ پيبم ًَض ،تْطاى ،ايطاى.
2ـ ػضَّيبت ػلوي هطوع تحميمبت وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي اؾتبى ايالم ،ايطاى (ًَيؿٌسُ هؿئَل).
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ضتجِّبي ثؼسي لطاض زاضًس .زض ازاهِ ،حَضِي هَضز هغبلؼِ ثط اؾبؼ اهتيبظ ػبهلي ثِ 3
عجمِي ؾيلذيعي ظيبز ،هتَؾظ ٍ ون تمؿين ٍ ًمكِي پٌِْثٌسي قست ؾيلذيعي
ظيطحَضِّب تطؾين قس .ظيطحَضِّبي ( )9،8،5،3زض ػبهل قىل ،ظيطحَضِّبي ()1،6،11
زض ػبهل قيت ،ظيطحَضِّبي ( )7 ،2زض ػبهل ظّىكي ٍ زض ػبهل ضٍاًبة ًيع ظيطحَضِّبي
( )4،10،12زاضاي قست ؾيلذيعي ظيبزي ّؿتٌس .ظيطحَضِّب اظ ًظط هكبثْت پتبًؿيل
ؾيلذيعي ،فطؾبيف ،پَقف گيبّي ٍ تأثيطات ػولىطز اًؿبًي ًيع ثِ  3گطٍُ ثب قست
ؾيلذيعي ظيبز ،هتَؾظ ٍ ون تفىيه قسُاًس.
کلوات کلیذي :ؾيل ،هؼيبض ،اللين ،عجمِثٌسي ،چطذف ٍضيوبوؽ ،هيكربل.

هقذهِ
اظ ثيي ضفتي پَقف گيبّي زض اثط ػسم زضن نحيح اظ هسيطيت هٌبثغ هَخَزً ،جَز
خبيگبّي ثطاي آى زض ؾيبؾتگصاضيّبي والى ٍ قطايظ التهبزي حبون ثط ػطنِ ٍ
ثْطٍُضي ثيف اظ ظ طفيت عجيؼي هٌبثغ هَخَز قطايغي ضا فطاّن ًوَزُ اؾت وِ ّط
اظ گبّي چٌس قبّس ثطٍظ ؾيالة ٍ اثطات ترطيجي آى ٍ اظ زؾت ضفتي هيليَىّب تي
ذبن اضظقوٌس ثبقين .ثط ّويي اؾبؼ وبّف ٍ هْبض ًؿجي ذغطات ؾيالة يىي اظ
چبلفّبي ػوسُي هسيطيت وكَض ٍ اؾتبى ايالم اؾت .يىي اظ ضاّىبضّبي وبّف
ذؿبضت ؾيالة ،پٌِْثٌسي پتبًؿيل ؾيلذيعي حَضِّبي آثطيع اؾت .ثِ ػجبضت
زيگط تفىيه ًَاحي ؾيلذيع ٍ تؼييي ؾْن ػَاهل هؤثط زض ؾيل هيتَاًس زض تسٍيي
ضاّىبض هٌبؾجي ثطاي ؾيبؾتگصاضيّبي هيبىهست ٍ ثلٌسهست زض ثْطُثطزاضي ثْيٌِ
اظ اضاضي ًمف ٍيػُاي زاقتِ ثبقس .اظ هْنتطيي هغبلؼبتي وِ زض ظهيٌِي پٌِْثٌسي
پتبًؿيل ؾيلذيعي زض ؾغح خْبى ٍ ايطاى اًدبم قسُ هيتَاى ثِ هَاضز ظيط اقبضُ
وطزّ :بٍويٌع ) 1979( 1زض ايبلت يَتب ؾؼي وطز اضتجبعي ثيي ؾغَح اقجبع حَضِ ٍ
1- Hawkins

قوبضُي هٌحٌي ( 1)CNايدبز وٌس؛ اهب ثب وبضثطز ضاثغِي  0/2Sثطاي وبّف اٍليِي
حَضِ ًتبيح ذَثي زض پيفثيٌي ضٍاًبة ثِ زؾت ًيبٍضز .خيوع ٍ ّوىبضاى)1980( 2
السام ثِ پٌِْ ثٌسي ؾيل زض ثركي اظ ايبلت يَتبي اهطيىب ًوَزُ ٍ ًمكِي پٌِّْبي
3
ذغط ؾيل ثب زٍضُي ثبظگكتّبي هرتلف ضا تطؾين ًوَزًس .ثبلؽ ٍ ّوىبضاى
( )1981ثب هغبلؼِي چٌسيي ؾيالة اظ حَضِّبي آثريع هرتلف ثِ ايي ثبٍض ضؾيسًس
وِ وبضثطي اضاضي ٍ ذهَنيبت فيعيىي ذبن هْنتطيي ػَاهل زض تؼييي قوبضُي
هٌحٌي ّؿتٌس .ػٌبيت ضؾَل ٍ ّوىبضاى )1994( 4هؼتمسًس ثِ هٌظَض وٌتطل ؾيل
ثبيس ضٍـّبي هسيطيت ؾيالة هسًظط لطاض گيطًس .ؾٍَاى ٍضاوبهتطى )1994( 5زض
ٌّس ضوي ثطضؾي اثطات تغييط وبضثطي اضاضي ثبالزؾت حَضِي وبزاٍاضي ،الگَي
ؾيالة زض ًَاحي پبيييزؾت حَضِ ضا هَضز اضظيبثي لطاض زازُ اؾت .ؾيٌگ)1997( 6
هؼتمس اؾت تَليس ضٍاًبة زض يه حَضِ ثِ ػَاهل هتؼسزي ّوچَى ذهَنيبت
حَضِّبي آثطيع ،زيٌبهيه ثبضـً ،فَش ٍ قطايظ پيكيي حَضِ ثؿتگي زاضز.
فطاًؿيؿىَ ٍ ّوىبضاى )1998( 7ثِ هٌظَض پيًَس ؾيؿتن  GISثب هسلّبي
ّيسضٍليىي ٍ ّيسضٍلَغي ،هٌبعك تحت تأثيط ؾيل ضٍزذبًِّب ضا ثط ضٍي ًمكِ
تطؾين وطزًس .اؾتفبى )2002( 8پٌِّْبي ضذسازّبي ؾيل ؾبلّبي 1997 ٍ 1996
ضا زض حَضِي ضٍزذبًِي ؾٌگ ظضز زض ايبلت هًَتبًبي اهطيىب تؼييي ًوَز .ؾيي
ًبوٌساى ٍ ّوىبضاى )2003( 9السام ثِ تْيِي ًمكِي ذغط ؾيل ثطاي ضٍزذبًِي

1- Curve Number
2- James et al.,
3- Bales et al
4- Enayate Rasul et al.,
5- Suwanwerakamtor
6- Singh
7- Francisco et al.,
8- Stephen
9- Sinnakaudan et al.,

پبضي زض هبلعي ثب اؾتفبزُ اظ  GISوطزًس .ؾبًيبل ٍ لَ )2004( 1ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي
ّبي ؾٌدف اظ زٍض ٍ ً ،GISمكِ هٌبعك هربعطُآهيع اظ لحبػ ؾيالة ضا ثطاي
ًَاحي هَؾوي آؾيب تْيِ وطزًس .لَي )2005( 2ثب ثْطُگيطي اظ ضٍـّبي تهوين-
گيطي چٌسهؼيبضُ ٍ )MCDM( 3ؾيؿتنّبي پكتيجبًي تهوين )DSS( 4ثِ ايي
ًتيدِ ضؾيس وِ زٍ ضٍـ فَق هيتَاًٌس زض قٌبؾبيي پٌِّْبي هؿتؼس ؾيالة هَثط
ٍالغ قًَس .هيط ٍ ّوىبضاى )2009( 5ثب اؾتفبزُ اظ ضٍيىطز چٌسهؼيبضُ ثِ تْيِي
ًمكِي ضيؿه ؾيلذيعي ثطاي ضٍزذبًِي هَلس زض آلوبى السام وطزًس .وَن ٍ
ّوىبضاى )2009( 6ثب زٍ هسل ٍ FESWMS ٍ HEC-RASيػگيّبي تَپَگطافي ٍ
غئَهتطيه ضٍزذبًِّبي اؾتطٍزظ 7زض وبضٍليٌبي قوبلي ٍ ثعضؼ 8زض تگعاؼ آهطيىب ضا
آهطيىب ضا همبيؿِ ٍ تأثيط ّط يه اظ ايي ػَاهل ضا زض پٌِْثٌسي ؾيالة تؼييي
ًوَزًس .ويي ٍ ّوىبضاى )2011( 9زض ثعضگطاُّبي هٌغمِي فيَليٌگ 10چيي ثِ پٌِْ
پٌِْثٌسي ذغط ؾيالة ثب اؾتفبزُ اظ هسل فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ()AHP
پطزاذتٌس .ثرتيبضيويب ٍ ّوىبضاى ( )2011ثب ضٍـ قجىِي ػهجي ههٌَػي
( )ANNثِ قجيِؾبظي قطايظ ؾيالثي زض حَضِي ضٍزذبًِي خََّض11هبلعي السام
وطزًس .الغوسي ٍ ّوىبضاى )2012( 12هىِ ضا ثب اؾتفبزُ اظ آًبليعّبي هىبًي اظ ًظط
ذغط ؾيلگطفتگي ثط پبيِي زٍ ؾيل هْن ؾبلّبي  2010 ٍ 1990پٌِْثٌسي
1- Sanyal & Lu
2- Levy
3- Multi-Criteria Decision Making
4- Decision Support Systems
5- Meyer et al.,
6- Cook et al.,
7- Strouds
8- Brazos
9- Qin et al.,
10- Fuling
11- Johor
12- Al-Ghamdi et al.,

وطزًس .اؾوبػيل ٍ ّوىبضاى )2013( 1السام ثِ تَليس ًمكِي آؾيتپصيطي ؾيل زض
ثركي اظ ضٍزذبًِ يىبزاًب وطزًس .آضهٌبويؽ ٍ ًيطٍپبهب )2014( 2ثط اؾبؼ آؾيت-
پصيطي خوؼيت ٍ تٌَع هطفَلَغيىي اضاضيً ،مكِي فضبيي ذغط ؾيل ضا زض قْط
تَضًتَ وبًبزا اضائِ ًوَزًس .زهيط ٍ ويؿي )2016( 3ثب اؾتفبزُ اظ هسل ضلَهي اضتفبع ٍ
ٍ قجيِؾبظي خطيبى ؾيل ثب زٍضُي ثبظگكتّبي هرتلفً ،مكِي ذغط ؾيل ضا
ثطاي ضٍزذبًِي هطت تطويِ تْيِ وطزًس .زض ايطاى ،لبئوي ٍ هطيس ( )1375ضوي
هؼطفي ػَاهل تأثيطگصاض ثط ؾيالة ،قست ؾيلذيعي ظيطحَضِّبي ضٍزذبًِي وطذِ
ضا تؼييي ًوَزًس .لٌَاتي ٍ فطجظازُ انـل ( )1379ثـطاي ًبحيِثٌـسي فـيعيَگطافيـه
حَضِّبي آثـطيع (حـَضِي ضٍزذبًِّبي ظّطُ ٍ ذيطآثبز) اظ ضٍـ تحليل ػبهلي
اؾتفبزُ وطزُ ٍ ثِ ووه ايي ضٍـ  29هتغيط ثِ وبض گطفتِ قسُ ضا ثِ  4ػبهل انلي
وبّف زازًس .ػجسي ٍ ضؾَلي ( )1380ثطاي پٌِْثٌسي پتبًؿيل ؾيلذيعي زض
حَضِي آثطيع ظًدبىضٍز ثب تْيِ اليِّبي هرتلف ٍ ّوپَقبًي آًْب پتبًؿيل تَليس
ضٍاًبة ضا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  SCSهحبؾجِ ًوَزًس .اهيسٍاض ٍ ّوىبضاى ()1389
ًكبى زازًسوِ ػبهل قىل هْنتطيي ػبهل زض ؾيلذيعي حَضِ وٌدبًچن اؾت.
ثطضؾي پتبًؿيل ؾيلذيعي حَضِي آثطيع اذتطآثبز تَؾظ هلىيبى ٍ ّوىبضاى
( )1391ثيبًگط ايي ثَز وِ پٌِّْبي ثب ذغط ؾيلذيعي ظيبز زض قوبل ٍ خٌَة
حَضِ ٍ هٌبعك ثب ذغط ون ،زض آثطاِّّب ٍ لؿوتّبي هطوعي حَضِ ٍالغ قسُاًس.
الخَضزي ٍ ّوىبضاى ( )1392ثب اؾتفبزُ اظ هسل ٍظًي ًمكِي پٌِْثٌسي پتبًؿيل
ؾيلذيعي ؾبالًِي حَضِي هطزق چبي (آشضثبيدبىقطلي) ضا ثب زٍضُي ثبظگكت-
ّبي هرتلف اضائِ ًوَزًسً .ؿطييًػاز ٍ ّوىبضاى ( )1393ضوي پٌِْثٌسي ضيؿه
ؾيلذيعي زض حَضِي آثطيع ثبغبى ًكبى زازًس وِ حسٍز  22زضنس ( )203 km2اظ
1- Isma'il et al.,
2- Armenakis &Nirupama
3- Demir & Kisi

هحسٍزُي حَضِي هعثَض ضا پٌِّْبي ؾيلذيع ذغطپصيط ظيبز تب ذيلي ظيبز زض ثط
گطفتِ اؾ ت ٍ ثِ زليل ايي وِ ثيكتطيي ًمف ضا زض تَليس ضٍاًبة زاضًس .زض ايي
تحميك حَضِي آثطيع هيكربل اظ ًظط پتبًؿيل ؾيلذيعي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي
آهبضي چٌسهتغيطُ تحليل ػبهلي ٍ ذَقِاي ٍ ثب ووه ؾيؿتن اعالػبت خغطافيبيي
( )GISهَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ ٍ زض ًْبيت ًمكِ ؾيلذيعي حَضِ زض ؾِ ؾغح
ون ،هتَؾظ ٍ ،ظيبز تطؾين قسُ اؾت .پٌِْثٌسي پتبًؿيل ؾيلذيعي زض ايي حَضِ
هيتَاًس زض وبّف ظيبىّبي ًبقي اظ ايي هربعطُي عجيؼي ووه قبيبًي ًوبيس.
پػٍّفّبيي اظ ايي لجيل هيتَاًٌس پبيِاي ثطاي ثطًبهِضيعيّبي آتي تَؾؼِ ٍ ػوطاى
هٌغمِاي ٍ هحلي ثبقٌس.
هَاد ٍ رٍش
هٌطقِي هَرد هطالعِ

اظ ًظط تمؿيوبت وكَضي حَضِي هيكربل زض اؾتبى ايالم قْطؾتبى ايالم ،ثرف
هيكربل ٍالغ قسُ اؾت (قىل  .)1هؿبحت ايي حَضِ ًيع ثب اؾتفبزُ اظ ٍ GIS
ًمكِّبي تَپَگطافي  1:50000ؾبظهبى خغطافيبيي وكَض ّ 13643ىتبض هيثبقس.
هيبًگيي ثبضًسگي ؾبالًِي هٌغمِ زض زٍضُي آهبضي ( 621 )1363 -1394هيليهتط
ٍ ضغين ثبضقي آى ظهؿتبًِ اؾت .ثطضؾي تغييطات هبّبًِ ًكبى هيزّس وِ ؾطزتطيي
هبُّبي ؾبل زي ٍ ثْوي هيثبقٌس ٍ تيط ٍ هطزاز خعء هبُّبي گطم ؾبل هيثبقٌس.
هيبًگيي زضخِ حطاضت ؾبالًِي هٌغمِ ًيع  16/9زضخِ ؾبًتيگطاز هيثبقس .اللين
هٌغمِ ثط اؾبؼ اللينًوبي آهجطغُ ًيوِ هطعَة هؼتسل اؾت.

ضکل ( )1هَقعیت حَضِ آتریس هیطخاظ

يىي اظ هؼيبضّبي هٌبؾت ثطاي قٌبذت پتبًؿيل ؾيلذيعي حَضِّبي آثطيع،
عجمِثٌسي آًْب ثطاؾبؼ هؼيبضّبي غئَهتطي ،فيعيَگطافيً ،فَشپصيطي ٍ الليوي اؾت.
زض ايي هغبلؼِ اظ ًمكِّبي تَپَگطافي  1:50000ؾبظهبى خغطافيبيي وكَضً ،مكِ
ظهييقٌبؾي ً ،1:250000مكِّبي پَقفگيبّي ،وبضثطي اضاضي ،ذبن اؾتبى
( ،)1392زازُّبي ثبضـ ٍ هغبلؼبت اًدبم قسُ زض ؾغح حَضِ ٍ ضٍـّبي آهبضي
چٌسهتغيطُ تحليلّبي ػبهلي ٍ ذَقِاي تَؾظ ًطمافعاض  ٍ SPSS 19ثؿتِ ًطمافعاضي
 Arc GIS 10.1اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ايي پػٍّف حَضِي آثطيع هيكربل ثِ 12
ظيطحَضِ تمؿين قس (قىل  ٍ )2قست ؾيلذيعي ظيطحَضِّب زض ؾِ والؼ
زؾتِثٌسي قسُ اؾت .ثب تَخِ ثِ اّساف تحميك زثي حساوثط لحظِاي ،ثبضـ ضٍظاًِ،
تبضيد ؾيلّبي حَضِ اؾترطاج قس .ثطاي زيگط قبذمّبي هَضز اؾتفبزُ زض
تحميك اثتسا هؼيبضّبي هؤثط زض ؾيلذيعي حَضِ قبهل ،پبضاهتطّبي غئَهتطي،
فيعيَگطافيً ،فَشپصيطي ٍ الليوي ثطاي ظيط حَضِّبي حَضِي آثطيع هيكربل اظ
عطيك ًطمافعاض  Arc GISهحبؾجِ قسًس (خسٍل  .)1ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ تىٌيه

آهبضي تحليل ػبهلي تَؾظ ًطمافعاض آهبضي  SPSSهَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفتٌس.
زض ازاهِ 28 ،پبضاهتط هَضز ثطضؾي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل ػبهلي زض لبلت  5ػبهل
انلي (قىل ،آثطاِّ ،قيت ،ظّىكي ٍ ضٍاًبة) ذالنِؾبظي قسًس .زض پبيبى قست
ؾيلذيعي ظيطحَضِّب ثب تَخِ ثِ هتغيطّبي فَق زض 3زؾتِي ؾيلذيعي ظيبز،
هتَؾظ ٍ ون هكرم گطزيس .زض ازاهًِ ،ؿجت ثِ تفىيه ظيطحَضِّب زض گطٍُّبي
ّوگي ثب ثْطُگيطي اظ ضٍـ تحليل ذَقِاي السام قس.
جذٍل ( )1هعیارّاي هَرد استفادُ در ضذت سیلخیسي حَضِي آتریس هیطخاظ
ردیف

ضاخع

ردیف

ضاخع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

عَل هؿتغيل هؼبزل
ضطيت گطاٍيليَؼ
هحيظ
عَل حَضِ
هؿبحت
ضطيت گطزي هيلط
ظهبى توطوع
ًؿجت وكيسگي
ضطيت فطم
ػطو هؿتغيل هؼبزل
هدوَع آثطاِّّب
هدوَع عَل آثطاِّّب
آثطاِّ ضتجِ 1
آثطاِّ ضتجِ 2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

عَل آثطاِّ انلي
آثطاِّ ضتجِ 3
آثطاِّ ضتجِ 4
هيبًگيي قيت
زضنس قيت
اذتالف اضتفبع
قيت آثطاِّ انلي
تبج پَقف گيبّي
قوبضُ هٌحٌي ()CN1
ًؿجت اًكؼبة
تطاون ظّىكي
زثي اٍج
ثبضـ
زثي ٍيػُ

- Curve Number

1

ضکل( )2زیرحَضِّاي حَضِي آتریس هیطخاظ

تحليل ػبهلي 1تىٌيىي اؾت وِ وبّف تؼساز ظيبزي اظ هتغيطّبي ٍاثؿتِ ثِ ّن
ضا ثِ نَضت تؼساز وَچهتطي اظ اثؼبز پٌْبى يب هىٌَى (ػبهلّب) اهىبىپصيط هي
ؾبظز؛ ثِ عَضي وِ زض آى ووتطيي هيعاى گن قسى اعالػبت ٍخَز زاقتِ ثبقس.
ّسف انلي آى ،ذالنِ وطزى زازُّبؾت .ايي ضٍـ ثِ ثطضؾي ّوجؿتگي زضًٍي
تؼساز ظيبزي اظ هتغيطّب هيپطزاظز ٍ زض ًْبيت آًْب ضا زض لبلت ػبهلّبي ػوَهي
هحسٍزي زؾتِثٌسي ٍ تجييي هيوٌس .زض ايي تىٌيه وِ ثِ زٍ ًَع  R ٍ Qلبثل
تمؿين اؾتّ ،ط يه اظ هتغيطّب ثِ ػٌَاى يه هتغيط ٍاثؿتِ لحبػ هيقًَس .اگط
ّسف هغبلؼِ ،تلريم هتغيطّب ثبقس ،زض ايي نَضت ثبيس ّوجؿتگي ثيي هتغيطّب
هحبؾجِ قَز؛ ايي ضٍـ ثِ تحليل ػبهلي ًَع  Rهؼطٍف اؾت .اگط تحليل ػبهلي
ثطاي هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي پبؾرگَيبى ثِ وبض ثطزُ قَز ،زض ايي نَضت ضٍـ فَق
ضا ضٍـ تحليل ػبهلي ًَع  Qهيگَيٌس .يىي اظ ضٍـّبي اًتربة هتغيطّبي هٌبؾت
زض تحليل ػبهلي اؾتفبزُ اظ هبتطيؽ ّوجؿتگي هيثبقس .اظ آى خبيي وِ اؾبؼ
تحليل ػبهلي ثط ّوجؿتگي ثيي هتغيطّب اهب اظ ًَع غيطػلي اؾتَاض اؾت ،ثٌبثطايي ،زض
- Factor analysis

1

ايي ضٍـ هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي هتغيطّب هحبؾجِ هيقَز .ايي هبتطيؽ ثب ًوبيف
هيعاى ضاثغِ ثيي هتغيطّب هَخت قىلگيطي ذَقِّبيي هيقَز؛ ثِ عَضي وِ
هتغيطّبي زضٍى ّط ذَقِ ثب يىسيگط ّوجؿتگي زاضًس ٍلي ثيي هتغيطّبي هَخَز
زض ذَقِّبي هرتلف ّوجؿتگي ٍخَز ًساضز .اظ خولِ ضٍـّبي زيگطي وِ ثِ
ٍؾيلِي آى هحمك لبزض ثِ تكريم هٌبؾت ثَزى زازُّب ثطاي تحليل ػبهلي اؾت،
آظهَى  KMO1هيثبقس .همساض آهبضُي ايي آظهَى ّوَاضُ ثيي  1 ٍ 0تغييط هيوٌس.
زض نَضتي وِ همساض ايي آهبضُ ووتط اظ  0/5ثبقس زازُّب ثطاي تحليل ػبهلي هٌبؾت
ًرَاٌّس ثَز ،اگط همساض آى ثيي  0/5تب  0/69ثبقس؛ هيتَاى ثب احتيبط ثيكتط ثِ
تحليل ػبهلي پـطزاذت ٍ ًْبيتبً زض حبلتي وِ هـمساض ايي آهبضُ ثيف اظ  0/7ثبقس
هـيتَاى گفت ّوجؿتگيّبي هَخَز زض ثيي زازُّب ثـطاي تحليل ػبهلي هٌبؾت
هيثبقٌس .ثطاي اؾترطاج ػبهلّب زٍ ضٍـ ٍخَز زاضز :ضٍـ ػبهلّبي هتؼبهسٍ 2
ضٍـ ػبهلّبي هتوبيل .3زض ضٍـ هتؼبهس فطو هيقَز وِ ّط ػبهل هؿتمل اظ
ؾبيط ػَاهل اؾت ٍ ّوجؿتگي ثيي ػبهلّب ثِ عَض لطاضزازي نفط زض ًظط گطفتِ
هيقَز .اهب ضٍـ ػبهلي هتوبيل فطو هيوٌس وِ هتغيطّبي انلي زاضاي ّوجؿتگي
ٍ ثٌبثطايي ػبهل ّب ًيع ثبيس زاضاي حسي اظ ّوجؿتگي ثبقٌس .اًتربة ّط يه اظ ايي
ضٍـ ّب ثؿتگي ثِ اّساف تحميك زاضز ،اگط ّسف تلريم تؼساز هتغيطّب ثبقس؛ ثسٍى
تَخِ ثِ ايي وِ ًتبيح ػبهلّبي اؾترطاج قسُ تب چِ حس هؼٌبزاض ذَاّس ثَز ٍ يب اگط
ّسف تكىيل هدوَػِاي اظ هتغيطّبي ًبّوجؿتِ ثبقس ثطاي اًدبم ضٍـّبي
ضگطؾيَى ٍ پيف ثيٌي ،ضٍـ هتؼبهس اًتربة هٌبؾجي ذَاّس ثَز .زض حبلي وِ اگط
ّسف زؾتيبثي ثِ ػَاهلي هؼٌبزاض ثبقس؛ ضٍـ هتوبيل پيكٌْبز هيقَز .زض ذهَل

1- Kaiser-Meyer-Olkin
2- Orthogonal
3- Oblique

چطذف ػبهلّبً 1يع هيتَاى اظ ضٍـّبي وَاضتيوبوؽٍ ،2ضيوبوؽ ،3اوَيوبوؽٍ 4
پطٍهبوؽ 5اؾتفبزُ ًوَز .زض ايي پػٍّف اظ ضٍـ ٍضيوبوؽ اؾتفبزُ قس .ضٍـ
ٍضيوبوؽ ثِ زًجبل هرتهطوطزى ٍ ؾبزُؾبظي ؾتَىّبي هبتطيؽ ػبهلي اؾت.
ّطچٌس وِ هحبؾجبت خجطي ثطاي ضٍـ وَاضتيوبوؽ ؾبزُتط اظ ضٍـ ٍضيوبوؽ
اؾت؛ اهب ٍضيوبوؽ خساؾبظي ػبهلّب ضا ثِ عَض قفبفتط ٍ ٍاضحتط ًكبى هيزّس.
ثِ ّط حبل ضٍـ ٍضيوبوؽ اؾتفبزُ ٍؾيغتطي زض ثيي هحممبى زاضز .زض هطحلِي
ثؼس ثِ هحبؾجِي ثبض ػبهلي (ًوطُ ػبهلّب) ثطاي تؼييي ػبهلّبي هَضز ًظط پطزاذتِ
هيقَز .هؼوَالً ػبهلّبيي اًتربة هيقًَس وِ ثبض ػبهلي آًْب ثيكتط اظ  0/4ثبقس.
زض ازاهِ ،ثِ هٌظَض اًتربة الگَضيتن هٌبؾت ثطاي تدعيِ ٍ تحليل اظ ضٍـ تحليل
ذَقِاي اؾتفبزُ قسّ .ـسف انلي ضٍـ ذَقِثٌسي ،ايدبز گطٍُّب ٍ عجمبتي اؾت
وِ تٌَع ٍ تفطق زضٍىگطٍّي آًْب ووتط اظ تفطق ٍ پطاوٌف ثيي گطٍّي ثبقس
(ػليدبًي .)1381 ،زض يه تحليل ذَقِاي زٍگبم اؾبؾي ٍخَز زاضز .گبم اٍل
هحبؾجِي زضخِي ّوبًٌسي افطاز ثب يىسيگط اؾت ٍ گبم زٍم چگًَگي ازغبم افطاز
ثطحؿت زضخِي ّوبًٌسي آًْب ثب يىسيگط .الگَضيتنّبي ظيبزي ثطاي تدعيِ ذَقِاي
پيكٌْبز قسُ اؾت .ثط ايي اؾبؼ ،تحليل ذَقِاي هيتَاًس ثِ زٍ عطيك-1 :
7
ضٍـّبي ؾلؿلِ هطاتجي يب پبيگبًي - 2 6ضٍـّبي غيطؾلؿلِ هطاتجي يب ًبپبيگبًي
8
اًدبم پصيطز .تحليل ذَقِاي هيتَاًس اظ ًَع فطايٌس پبيگبًي اًجبقتي يب هتطاون
(پيًَسي) ٍ يب اظ ًَع فطايٌس پبيگبًي قىبفتي( 9تمؿيوي) ثبقس .ثؿتِ ثِ ضٍقي وِ
1-Rotation of factor
2-Quartimax
3- Varimax
4- Equimax
5- Promax
6- Hierarchical
7- Non Hierarchical
8- Agglomerative Hierarchical
9- Divisitive Hierarchical

ثـطاي هحبؾجِي زضخِ ّوبًٌـسي ٍ چگًَگي ازغبم اًتربة هـيوٌين يـه تحليل
ذَقِاي ضا هيتَاى ثِ قيَُّبي هرتلفي اخطا وطز .زض ايي پػٍّف يه تحليل
ذَقِاي پبيگبًي ثب ضٍـ ازغبم ٍاضز 1اػوبل گطزيس .ثِ هٌظَض هحبؾجِي زضخِ
ّوبًٌسي اظ هيبى ضٍـّبي هرتلف پيكٌْبزي اظ فبنلِي الليسٍؾي ٍ ثطاي ازغبم
الالهي وِ ثبالتطيي ّوبًٌسي ضا ًكبى هيزٌّس اظ قيَُي پيًَس ٍاضز ثْطُ گطفتِ قس.
ظيطا زض ايي نَضت هيعاى پطاـ زضًٍگطٍّي ثِ حسالل ٍ ّوگٌي گطٍُّبي حبنلِ ثِ
حساوثط هيضؾس .فبنلِ الليسٍؾي ٍ ضٍـ ٍاضز ثِ نَضت ظيط هحبؾجِ هيقَز
(هؿؼَزيبى:)1384 ،
فبنلِي الليسؾي
ضٍـ ٍاضز

d rs2  ( X r  X s )( X r  X s )

nr ns d rs2
) (nr  ns

d (r , s) 

زض ايٌدب  d rs2فبنلِ ثيي گطٍُ  ٍ rگطٍُ  sاؾت وِ ثِ ضٍـ پيًَس هطوعي ثِ
زؾت آهسُ ثبقس.
تحث ٍ ًتایج
تحلیل عاهلی هعیارّاي ضذت سیلخیسي حَضِي آتریس هیطخاظ
زض ايي تحميك هدوَع هؼيبضّبي هَضز اؾتفبزُ ثب تحليل ػبهلي ًَع  Rػبهلؾبظي قسًس.
ثسيي نَضت وِ قبذمّبيي وِ زاضاي اضتجبط زضًٍي ثبقٌس تطخيح هيزٌّس ثب يىسيگط
حَل يه هحَض يب ػبهل تدوغ وٌٌس ،لصا قبذمّبيي وِ زاضاي ّوجؿتگي ثبالي 0/5
ّؿتٌس يه ػبهل ضا تكىيل زازُ ٍ ثطػىؽ قبذمّبيي وِ زاضاي ّوجؿتگي هٌفي
ّؿتٌس ٍ اهىبى تدوغ ثب ايي قبذم ًساضًس ػبهل زيگطي ضا تكىيل هيزٌّس .ثٌبثطايي
1- Ward

ػَاهل اظ عطيك هبتطيؽ ّوجؿتگي اؾترطاج هيقًَسً .تيدِ حبنل اظ ايي تحميك وبّف
 28هؼيبض اٍليِ ثِ  5ػبهل ثطتط اظ عطيك چطذف ٍضيوبوؽ زض تحليل ػبهلي ثَزُ اؾت وِ
ثِ تطتيت ػجبضتٌساظ :ػبهل اٍل (قىل ٍ اًساظُ) ،ػبهل زٍم (آثطاِّ) ،ػبهل ؾَم (قيت)،
ػبهل چْبضم (ظّىكي) ٍ ػبهل پٌدن (ضٍاًبة) ّؿتٌس .خسٍل ( )2همبزيط ٍيػُ ٍ زضنس
ٍاضيبًؽ ّط يه اظ ػَاهل ضا ًكبى هيزّس.
جذٍل ( )2هقادیر ٍیژُ ،درغذ ٍاریاًس ٍ ٍاریاًس تجوعی عاهلّا
ردیف

عاهل

هقذار ٍیژُ

درغذ ٍاریاًس

درغذ ٍاریاًس تجوعی

1
2
3
4
5

اٍل(قىل ٍ اًساظُ)
زٍم(آثطاِّ)
ؾَم(قيت)
چْبضم(ظّىكي)
پٌدن(ضٍاًبة)

7/64
4/65
2/56
1/75
1/61

27/34
17/56
13/74
6/77
6/43

27/34
44/92
58/64
65/41
71/84

ٍاکاٍي ضذت سیلخیسي حَضِي آتریس هیطخاظ در عاهلّاي اٍل ،دٍم ٍ سَم

زض ػبهل اٍل (قىل ٍ اًساظُ) هؼيبضّبي عَل هؿتغيل هؼبزل ،ضطيت گطاٍيليَؼ،
هحيظ ،عَل حَضِ ،هؿبحت ،ضطيت گطزي هيلط ،ظهبى توطوعً ،ؿجت وكيسگي ٍ
ضطيت فطم ثبضگصاضي قسًس .ثط اؾبؼ هحبؾجبت اًدبم قسُ ثط ضٍي هؼيبضّب زض ػبهل
اٍل ،ظيطحَضِّبي ( )12 ،9،11 ،5 ،3 ،1،2ثب ؾيلذيعي ظيبز ،ظيطحَضِّبي
( )10،8،6ثب ؾـيلذـيعي هتَؾظ ٍ ظيطحَضِّبي ( )7 ٍ 4ثب وـوتطيي قـست
ؾيلذيعي قٌبذتِ قسًس (قىل  .)3ػبهل اٍل ًكبىزٌّسُي ضاثغِي هؼىَؼ هيبى
قـىل حَضِ ٍ قست ؾيلذيعي اؾت؛ ثسيي هؼٌي وِ ّط چِ ػبهل قىل ٍ
ٍيػگيّبي هطثَط ثِ آى ًظيط عَل ٍ هؿبحت حَضِ ٍ ًظبيط اييّب ثيكتط ثبقس،
حَضِ اظ قست ؾيلذيعي ووتطي ثطذَضزاض اؾت .زض ػبهل زٍم (آثطاِّ) هؼيبضّبي
هدوَع آثطاِّّب ،هدوَع عَل آثطاِّّب ،عَل آثطاِّ انلي ،آثطاِّ ضتجِّبي ، 2 ،1

 4 ٍ 3ثبضگصاضي قسًس .عجك هحبؾجبت نَضت گطفتِ زض ايي ػبهل هكرم قس وِ
ظيطحَضِّبي ( )،12 ،1،3،10زاضاي ؾيلذيعي ظيبز ،ظيطحَضِّبي ()،9 ،2،5،8،7
زاضاي ؾيلذيعي هتَؾظ ٍ ظيطحَضِّبي ( )4،6،11ثب قست ؾيلذيعي ون تؼييي
قسُاًس (قىل  .)4ايي هَضَع ًكبى اظ ضاثغِي هؼىَؼ هيبى تطاون قجىِي آثطاِّّب
ثب قست ؾيلذيعي ظيطحَضِّب زاضز .زض ػبهل ؾَم (قيت) هؼيبضّبي قيت
هتَؾظ ،قيت زضنس ،اذتالف اضتفبع ،قيت آثطاِّ انلي ،تبج پَقف گيبّي ٍ CN
ثبضگصاضي قسُ اًسً .تبيح حبنل اظ هحبؾجبت ثيبًگط آى اؾت وِ ظيطحَضِّبي
( )1،5،6،9،10،11زاضاي قست ؾيلذيطي ظيبز ٍ ظيطحَضِّبي ( )8،4،2زاضاي
قست ؾيلذيطي هتَؾظ ٍ ( )7،12ثِ ػٌَاى قست ؾيلذيعي ون قٌبذتِ
قسًس(قىل  .)5ظيطحَضِّبيي وِ ثب قست ؾيلذيعي ظيبز قٌبذتِ قسُ ،اوثطاً زض
قوبل قطلي ٍ قطق حَضِ ٍالغ قسُ وِ وَّؿتبًي ثَزُ ٍ اذتالف اضتفبع ظيبز ٍ زض
ًتيدِ قيت ظيبز زاضًس .ظيطحَضِّبي زاضاي قست ؾيلذيعي ون زاضاي اذتالف
اضتفبع اًسن ،قيت ون ٍ اظ پَقف گيبّي ًؿجتبً ذَثي ثطذَضزاضًس .اهتيبظ ػبهلي،
قست ؾيلذيعي ٍ ضتجِ ّط يه اظ ظيطحَضِّب زض ػبهلّبي قىل ٍ اًساظُ ،قيت ٍ
آثطاِّ زض خسٍل ( )3آهسُ اؾت.

جذٍل ( )3اهتیاز عاهلی ،هیساى سیلخیسي ٍ رتثِي سیلخیسي حَضِ هیطخاظ در عاهلّاي
اٍل ،دٍم ٍ سَم
زیرحَضِّا

اهتیاز عاهلی

سیلخیسي

ضذت

خیسي

رتثِي سیل

اهتیاز عاهلی

سیلخیسي

ضذت

خیسي

رتثِي سیل

اهتیاز عاهلی

سیلخیسي

ضذت

- 0/875
-0/642
- 0/803
3/525
- 0/799
-0/206
-0/466
-0/516
-0/756
- 0/390
-0/366
0/822

ظيبز
هتَؾظ
ظيبز
ون
هتَؾظ
ون
هتَؾظ
هتَؾظ
هتَؾظ
ظيبز
ون
ظيبز

1
9
4
29
5
22
13
11
6
17
19
28

- 0/811
-0/674
- 0/987
-0/609
- 0/914
- 1/288
-0/468
-0/565
- 1/005
-1/686
- 1/248
- 0/277

ظيبز
هتَؾظ
ظيبز
هتَؾظ
ظيبز
ظيبز
ون
هتَؾظ
ظيبز
ظيبز
ظيبز
ون

رتثِي

-0/601
- 0/751
-0/689
4/292
- 0/881
-0/642
0/031
-0/526
-0/627
- 0/758
- 0/025
0/694

ظيبز
ظيبز
ظيبز
ون
ظيبز
هتَؾظ
ون
هتَؾظ
ظيبز
هتَؾظ
ظيبز
ظيبز

10
5
6
29
2
8
24
11
9
4
23
25

عاهل دٍم(آتراِّ)

سیل خیسي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

عاهل اٍل(ضکل ٍ اًذازُ)

عاهل سَم(ضیة)

11
13
8
14
9
3
16
15
7
1
4
18

ٍاکاٍي ضذت سیلخیسي حَضِي آتریس هیطخاظ در عاهلّاي چْارم ٍ پٌجن

زض ػبهل چْبضم (ظّىكي) هؼيبضّبي ًؿجت اًكؼبة ،تطاون ظّىكي ،ػطو هؿتغيل
هؼبزل ثبضگصاضي قسًس .هحبؾجبت اًدبم قسُ ثط ضٍي ايي ػبهل ًكبى هيزّس وِ
ظيـطحَضِّبي ( )2،4،7،12زاضاي قـست ؾـيلذـيعي ظيـبز ،ظيـطحَضـِّبي
( )11،10،6،5زاضاي اؾتؼساز ؾيلذيعي هتَؾظ ٍ ظيطحَضِّبي ( )9،8،3،1زاضاي
اؾتؼساز ؾيلذيعي ون ّؿتٌس .ظيطحَضِّبي ثب ؾيلذيعي ظيبز ثِ ػٌَاى ظّىف
انلي حَضِ ػول وطزُاًسً .تبيح ًكبًگط آى اؾت وِ  33زضنس اظ ظيطحَضِّب ثِ
لحبػ ػبهل ظّىكي زاضاي ؾيلذيعي ظيبز هيثبقٌس (قىل  .)6زض ػبهل پٌدن ؾِ

قبذم زثي اٍج ،حساوثط ثبضـ ضٍظاًِ ٍ زثي ٍيػُ ثبضگصاضي قسُ اؾت .عجك
هحبؾجبت نَضت گطفتِ ثط ضٍي ايي ػبهل ظيطحَضِّبي ( )5،4،3،12زاضاي قست
ؾيلذيعي ظيبز ،ظيطحَضِّبي ( )1،2،8،6زاضاي قست ؾيلذيعي هتَؾظ ٍ
ظيطحَضِّبي ( )9،10،11 ،7زاضاي قست ؾيلذيعي ون قٌبذتِ قسًس (قىل .)7
اهتيبظ ػبهلي ،قست ؾيلذيعي ٍ ضتجِ ّطيه اظ ظيطحَضِّب زض ػبهلّبي چْبضم ٍ
پٌدن زض خسٍل ( )4آهسُ اؾت .ثط اؾبؼ اهتيبظ ػبهلي حَضِي هيكربل ثِ 3
زؾتِ ؾيلذيعي ظيبز ،هتَؾظ ،ون تمؿين ٍ ؾطاًدبم ًمكِي پٌِْثٌسي قست
ؾيلذيعي ظيطحَضِّب تْيِ قسُ اؾت .

ضکل( )3ضذت سیلخیسي حَضِي آتریس

ضکل( )4ضذت سیلخیسي حَضِي آتریس

هیطخاظ در عاهل اٍل

هیطخاظ در عاهل دٍم

ضکل( )5ضذت سیلخیسي حَضِي آتریس

ضکل( )6ضذت سیلخیسي حَضِي آتریس

هیطخاظ در عاهل سَم

هیطخاظ در عاهل چْارم

ضکل( )7ضذت سیلخیسي حَضِ آتریس

ضکل( )8پٌِْتٌذي ضذت سیلخیسي

هیطخاظ در عاهل پٌجن

زیرحَضِّاي هیطخاظ

جذٍل ( )4اهتیاز عاهلی ،هیساى سیلخیسي ٍ رتثِ سیلخیسي حَضِي هیطخاظ در عاهلّاي
چْارم ٍ پٌجن
زیرحَضِّا

اهتیاز

عاهلی

سیلخیسي

ضذت

رتثِ

سیلخیسي

اهتیاز عاهلی

ضذت

سیلخیسي

سیلخیسي

-0/281
-0/996
-0/186
-1/621
-0/448
-0/491
0/804
0/306
-0/386
-0/447
-0/480
-0/912

18
4
17
1
14
12
23
21
16
15
13
5

0/553
0/597
0/887
-2/760
0/987
0/454
-0/352
-0/403
-0/258
-0/216
-0/183
-1/125

هتَؾظ
هتَؾظ
ظيبز
ظيبز
ظيبز
هتَؾظ
ون
هتَؾظ
ون
ون
ون
ظيبز

رتثِ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

عاهل چْارم(زّکطی)

ون
ظيبز
ون
ظيبز
هتَؾظ
هتَؾظ
ظيبز
ون
ون
هتَؾظ
هتَؾظ
ظيبز

عاهل پٌجن(رٍاًاب)

22
23
25
1
26
21
15
13
17
18
20
4

ضٌاسایی زیرحَضِّاي ّوگي
پؽ اظ اؾتبًساضزؾبظي زازُّب ثب هسل اؾتبًساضز ٍ اػوبل فبنلِ الليسؾي ٍ ثىبضگيطي
ضٍـّبي هرتلف ثْتطيي تفىيه ظيطحَضِّب ثط اؾبؼ ضٍـ ٍاضز 1حبنل قس.
زؾتِثٌسي حَضِ زض زضذتَاضُ حبنل اظ ذطٍخي ًطمافعاض  SPSSلبثل هكبّسُ اؾت
(قىل  .)9ثط اؾبؼ ايي زضذتَاضُ 3 ،زؾتِي هدعا ثطاي ظيطحَضِّب ثب تَخِ ثِ
اًساظُ پبضاهتطّبي هصوَض زض ايي ظيطحَضِّب هكرم قسُ اؾت .همساض هتغيطّبي
ووي هؤثط ثط ؾيالة ظيطحَضِّب زض زاذل ايي زؾتِّب ثطاي ّط گطٍُ ظيطحَضِّب
تفىيه قسُ ٍ ّوگي قٌبذتِ قسُاًس.
گطٍُ :1ظيطحَضِّبي  6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1گطٍُ :2ظيطحَضِّبي 12 ،11 ،8 ،7
گطٍُ :3ظيطحَضِّبي 10 ،9
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ضکل ( )9درختَارُ تفکیک زیرحَضِّا در گرٍُّاي ّوگي تِ رٍش ادغام ٍارد
1- ward's method

ثيكتطيي هؿبحت گطٍُ اٍل ظيطحَضِّبي ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1هطثَط ثِ
اضتفبػبت آّىي ،وَُّبي ؾٌگي ثب ذبن ؾغحي ون هيثبقس .پَقف گيبّي ثِ
زليل ضربهت ون ذبن ٍ قيت ظيبز فميط هيثبقس .قيت ظيبزً ،فَشپصيطي ون،
فطؾبيف ثبال ٍ ًساقتي پَقف ذبوي ضرين اظ ٍيػگيّبي آًْب ثِ حؿبة هيآيس .ثِ
زليل ثبضًسگي هٌبؾت (حسٍز  600هيليهتط) پَقفگيبّي آى هطتؼي اؾت.
ثٌبثطايي لبثليت ًفَش ثؿيبض ون زض ضؾَثبت قيل ٍ هبضى ،ػلت پَقف گيبّي فميط
ايي ظيطحَضِّب هيثبقس .فؼبليتّبي اًؿبًي اظ خولِ قيَُّبي ًبزضؾت وكبٍضظي ٍ
زاهساضي (وكت زض خْت قيت ،چطاي هفطط زام) زض ؾبلّبي اذيط ضًٍس گؿتطـ
ؾيل ثِ ٍيػُ زض پبييي زؾت ايي ظيطحَضِّب ضا افعايف زازُ اؾت .زض ًگبُ ولي ايي
ظيطحَضِّب اظ قست ؾيلذيعي ظيبزي ثطذَضزاضًس .زض گطٍُ زٍم اوثط ظيطحَضِّبي
 12 ،11 ،8 ،7زض لؿوت قطلي ٍ هطوعي حَضِ لطاض زاضًس .ثبالزؾت ايي
ظيطحَضِّب اظ اضاضي وَّؿتبًي ٍ نرطُاي ثب ًفَشپصيطي ون ،پَقفگيبّي ًؿجتبً
ون ،قيت ظيبز ٍ فطؾبيفپصيطي ثباليي ثطذَضزاضًس ٍ پبييي زؾت ايي ظيطحَضِّب
اضاضي ،پَقف وكبٍضظي زين ٍ هطتغ زيسُ هيقَز .وكت ثط ضٍي ظهييّبي
پطقيت ٍ زاهساضي ؾٌتي زض ايي ظيطحَضِّب هتساٍل اؾتً .يوطخ آثطاِّّبي انلي
زض ايي ظيطحَضِّب پطقيت ثب قيت ثيكتط اظ  %10ثَزُ ٍ ثؿتط ًبهٌظن زاضًس .ضًٍس
ولي آًْب ثِ ؾوت زقت ثَزُ وِ ثب ؾبذتوبى ظهييقٌبؾي اًغجبق زاضًس .ايي گطٍُ
اظ ظيطحَضِّب اظ قست ؾيلذيعي ًؿجتبً ظيبزي ثطذَضزاضًس .زض گطٍُ ؾَم هؿبحت
ظيبزي اظ ظيطحَضِّبي  10 ،9زض ضٍي ؾبظًسّبي ثب ًفَشپصيطي ًؿجتبً ذَة لطاض
گطفتِاًس وِ ضذٌوَى ؾٌگي ثرف هحسٍزي اظ ثبالزؾت حَضِ ضا قبهل هيقَز.
ايي پٌِّْب هحسٍزيت ػوك ذبن ،ؾٌگطيعُ ظيبز ذبن ،پَقف گيبّي فميط ٍ ثِ
نَضت اضاضي هطتؼي ٍ ظضاػت زين ،فطؾبـ آثي ٍ قيت ًؿجتبً هتَؾظ زاضًس .زض ول
ايي گطٍُ اظ ظيطحَضِّب قست ؾيلذيعي هتَؾغي زاضًس.

ًتیجِگیري
زض ايي پػٍّف ثِ هٌظَض ثطضؾي قست ؾيلذيعي حَضِي آثطيع هيكربل ٍ ًمف
ظيطحَضِّب زض ؾيالة ايي پٌِْ خغطافيبيي اظ ضٍـّبي آهبضي تحليلّبي ػبهلي ٍ
ذَقِاي ثْطُ گطفتِ قس .تحليل ػبهلي يىي اظ ثْتطيي ضٍـّب ثِ هٌظَض قٌبؾبيي
هتغيطّبيي اؾت وِ ثب ّن ضٍاثظ زضًٍي زاضًس ٍ خْت وبّف زازى هتغيطّبي
فيعيَگطافي ٍ ّيسضٍلَغي هٌبؾت هيثبقس .ثط اؾبؼ ًتبج حبنل اظ تحليلّبي
ػبهلي 28 ،هؼيبض اٍليِ ثِ  5ػبهل ثطتط قىل ،آثطاِّ ،قيت ،ظّىكي ٍ ضٍاًبة تجسيل
قسًسٍ .اوبٍي ػبهلّب ًكبى هيزّس وِ ظيطحَضِّبي ( )9،8،5،3زض ػبهل قىل،
ظيطحَضِّبي ( )1،6،11زض ػبهل قيت ،ظيطحَضِّبي ( )،7 ،2زض ػبهل ظّىكي ٍ
زض ػبهل ضٍاًبة ظيطحَضِّبي ( )4،10،12زاضاي قست ؾيلذيعي ظيبزي ّؿتٌس.
ظيطحَضِّب ًيع اظ ًظط هكبثْت قست ؾيلذيعي ،فطؾبيف ،پَقف گيبّيٍ ،
تأثيطات ػولىطز اًؿبًي ثِ  3گطٍُ ثب قست ؾيلذيعي ظيبز ،هتَؾظ ٍ ون تفىيه
قسُاًس .زض ازاهِ ،ثطاي تفىيه ظيطحَضِّب زض گطٍُّبي ّوگي پؽ اظ
اؾتبًساضزؾبظي زازُّب ثب هسل اؾتبًساضز ٍ اػوبل فبنلِ الليسؾي ٍ ثط اؾبؼ ضٍـ
ٍاضز ؾِ گطٍُ ّوگي تكريم زازُ قس .گطٍُ اٍل ظيطحَضِّبي ()6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
ضا زض ثطهيگيطز .زض هدوَع ظيطحَضِّبي ايي گطٍُ ثِ ؾجت اضتفبع ٍ قيت ظيبز،
ًفَشپصيطي ٍ پَقفگ يبّي ون ،تَاى ظيبزي زض تَليس ضٍاًبة زاضًس ٍ اظ لبثليت
ؾيلذيعي ظيبزي ثطذَضزاضًس .گطٍُ زٍم هكتول ثط ظيطحَضِّبي 12 ،11 ،8 ،7
ًيع ثِ ػلت زاقتي قيت ظيبز ،پَقفگيبّي ون ،اضتفبع ظيبز ٍ ًفَشپصيطي ون ،زض
تَليس ضٍاًبة ًمكي هْن زاضًس ٍ اظ تَاى ؾيلذيعي ًؿجتبً ظيبزي ثْطُهٌس ّؿتٌس.
زض گطٍُ ؾَم قبهل ظيطحَضِّبي  10 ،9ثب وبّف قيت ٍ افعايف ًفَشپصيطي
ؾطػت خطيبى آة وبّف يبفتِ ٍ ايي پٌِّْب تَاى تَليس ضٍاًبة ووتطي ضا اظ ذَز
ًكبى هيزٌّس .زض حميمت ،ظيطحَضِّب ًمف اؾبؾي زض ؾيلذيعي ايي حَضِ

زاقتِ وِ ظهييّبي ٍؾيغ وكبٍضظي پبييي زؾت ضا هتأثط هيوٌٌس .تبوٌَى ضٍـّبي
هتؼسزي ثطاي پٌِْثٌسي پتبًؿيل ؾيلذيعي حَضِّبي آثطيع اؾتفبزُ قسُ اؾت.
زض ايي پػٍّف وَقف قس تب هؼيبضّبي هؤثط زض ؾيلذيعي حَضِ هكتول ثط
هتغيطّبي غئَهتطي ،فيعيَگطافيً ،فَشپصيطي ٍ الليوي (هدوَػبً  28قبذم) ثطاي
ظيطحَضِّبي حَضِي آثطيع هيكربل اضائِ گطزز .ايي زض حبلي اؾت وِ زض
تحميمبت زيگط هبًٌس ؾيٌْب ٍ ّوىبضاى ( )2008اظ ػَاهل اضتفبع ،عَل آثطاِّ ،پَقف
گيبّي ،پَقف ظهيي ٍ ظهييقٌبؾي ،ويي ٍ ّوىبضاى ( )2011اظ ظهييقٌبؾي،
قست ثبضـ ،فطاٍاًي ؾـيالة ٍ پَقف گيبّي اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثسيي تطتيت
ثْطُگيطي اظ قبذمّبي هتؼسز زض وٌبض اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي آهبضي تحليلّبي
ػبهلي ٍ ذَقِاي اظ اهتيبظات ايي پػٍّف ثكوبض هيضٍز .ثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي
تحميك ،قٌبؾبيي ظيطحَضِّبيي وِ ثيكتطيي تأثيط ثط ؾيلذيعي هحسٍزُ هَضز
هغبلؼِ زاضًـس ثِ ثطًبهِضيعاى اهىبى هـيزّس تب ثب الساهبت هٌبؾت آثـريعزاضي،
زثيّبي ؾيالثي حَضِ ضا وبّف زازُ ٍ وبض هسيطيت ؾيالة ضا اظ ثبالزؾت حَضِ
آغبظ وٌٌس تب لغت وكبٍضظي آؾيتپصيط اظ ثبالزؾت حَضِ ،لبثل وٌتطل ثبقس.
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