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 1گراحوذ ًَحِ

 2*يهحوذ کاظو

 3يذجَاد احوذيس

 ذُيچک

ٚ  يضٚتٛپيا يٞب، ٘ؼجتي، آِييبيٕيطئٛؿ يٞببةيسد يٝيپب سػٛة ثش يٍ٘بسسٚؽ اٍ٘ـت

ه ئختّف ثبػث ؿٙبخت ػٟٓ ٔٙبثغ ٔختّف سػٛة دس  يجيتشو يٞبض اػتفبدٜ اص ٔذَي٘

 يٞبٚ ٘ؼجت يآِ يٞببةيسد يٙٝيت ثٟيك حبهش ثب اػتفبدٜ اص تشويؿٛد. دس تحميٝ ٔي٘بح

ٗ يٗ ػٟٓ اييذ سػٛة ٚ ػپغ تؼيؾ، تِٛيه ٔٙبثغ ٔختّف فشػبيالذاْ ثٝ تفى يضٚتٛپيا

(، ٔٛتب M Collinsؿذٜ )ٙض اكالحي(، وبCollinsِٙض )يوبِ يٞبٔٙبثغ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ

(Motha( ال٘ذٚس ،)Landwehrاػالتش ٚ )ي (Slatteryدس دٚ ٚاحذ ػبص٘ذٞب ٚ وبثش )يٞبي 

ػٟٓ ٔٙبًك ٔختّف  ي٘مـٝ يٝيه ٚ ػپغ تٟيتٓ ط٘تياٍِٛس يػبصٙٝيثٟ يٝيثش پب ياساه

ثبسٜ اص  ٗيٗ ٔذَ دس ايٗ ثٟتشييتؼ يؿذ. ثشا ييبياًالػبت خغشاف يٞب( دس ػبٔب٘ٝٝهشحٛي)ص

ىٖٛ ٚ ػٙبكش يّيْٛ، ػيتب٘يؿذ. ػٙبكش وشثٗ، ٔغ، ت اػتفبدGOF  ٚ MEٜ يٞبؿبخق

 يٞببةيػٙٛاٖ سد ثٝ 144/143ْٛ يٕي٘ئٛد يضٚتٛپيْٛ، ٔغ، ٘ؼجت ايتب٘يْٛ، تياػتشا٘ؼ

                                                        
ٍبٜ ٞشٔضٌبٖ. يؼيٚ ٔٙبثغ ًج يوـبٚسص يدا٘ـىذٜ يضداسيآثخ يدوتشـ 1  داـ٘

ـىذٜ ـ2 ٍبٜ تٟشاٖ )٘ٛيي صئح ياػتبد د٘ا  ٔؼئَٛ(. يؼٙذٜيؼت داـ٘
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ٙض اكالح ؿذٜ يوبِ يجيتشو يٞبؿذ٘ذ. ٔذَ ٞب ٚ ػبص٘ذٞب ؿٙبختٝيوبسثش يوٙٙذٜهيتفى

(MCollinsدس ٚاحذ وبسثش )يٚ وبِ ياساهي( ٙضCollinsدس ٚاحذ ػبص٘ذٞب ثب ؿبخق )يٞب 

GOF ،95/99 ٚ %996/99يػٙٛاٖ ثٟتش % ث977/99ٝ% ٚ 16/99 ييآوبستي%  ٚ هش ٗ

 ئشثٛى ثٝ اساه يحٛهٝؾ ٚ سػٛة يٗ ػٟٓ دس فشػبيـتشيٞب ا٘تخبة ؿذ٘ذ. ثٔذَ

 5ٚ  6 يؿٕبسٜ يٞبحٛهٝشيثبؿذ. صي% 5/56ٔ% ٚ 65ت ثب يثٝ تشت يٚ ػبص٘ذ آػٕبس ئشتؼ

ٗ ػٟٓ يٕتش% و54/7ثب   31ؿٕبسٜ  يحٛهٝشيٗ ٚ صيـتشي% ث7/58% ٚ 11/59ت ثب يتشتثٝ

 داؿتٙذ. حٛهٝؾ ٚ سػٛة يسا ثش فشػب

 .ٛ، تًٙ ثؼتب٘ىيجيتشو يٞبه، سػٛة، ٔذَيتٓ ط٘تي، اٍِٛسيٍ٘بساٍ٘ـت :يذيکلوات کل

 

 هقذهِ

 يٞبحٛهٝدس ساثٌٝ ثب  يأٌٙمٝدبد ٔـىالت دسٖٚ ٚ ثشٖٚيثبػث ا يؾ ثبس سػٛثيفضاا

 ٘يبصٔٙذ سػٛة تِٛيذ (. وبٞؾ2068 :1،2015اػت )پبالصٖٚ ٚ ٕٞىبساٖض ؿذٜيآثخ

 ٔٙجغ ثحشا٘ي دس ٔٙبًك خبن حفبظت ٚ سػٛة وٙتشَ ٔٙبػت ٞبياخشاي سٚؽ

 يالصٔٝ ٚ (2118 :2،2015ه ٚ ٕٞىبساٖياػت )پبتش آثخيض يحٛهٝ دس سػٛة

 ؿٙبػبيي ٚ ؿٙبخت حفبظت خبن ٞبيثش٘بٔٝ كحيح اخشاي ٚ ٔٙبػت سٚؽ ؿٙبخت

 ،3سػٛة )چٗ ٚ ٕٞىبساٖ ٔٙبثغ اص يه ٞش ػٟٓ ٚ ٔيضاٖ سػٛة ٔٙبثغ ٘ؼجيإٞيّت

ػبصي ٔذَ ٞبيسٚؽ استمبء ٚ تٛػؼٝ ثٙبثشايٗ اػت. سػٛة تِٛيذ دس (124: 2016

 ٞبيحٛهٝ خبٔغ ٔذيشيت ( دس249: 2010 ،4ٙض ٚ ٕٞىبساٖي)وبِ سػٛة ٔٙـأيبثي

اص   يثبػث ؿٙبخت ٚ دسن ثٟتش يجيتشو يٞبشاً ٔذَياخ .اػت آثخيض هشٚسي

 يٞبذ سػٛة ٘ؼجت ثٝ سٚؽيحُٕ دس ٔٙبثغ ٔختّف تِٛ ٚ يٌزاسؾ، سػٛةيفشػب

                                                        
1- Palazón et al., 
2- Patrick et al., 

3- Chen et al., 
4- Collins et al., 



 

 

 

 

تش ٚ ي، و514ٛ: 2014 ،1اػت )فش٘ض ٚ ٕٞىبساٖؾ ؿذٜيفشػب يشيٌا٘ذاصٜ يتٙػ

 ٞبيبةيٗ سديث استجبى فشم ثشاػبع سػٛة ٍ٘بسي(. اٍ٘ـت25 :2013 ،2ٕٞىبساٖ

 قيتـخ أىبٖ وٝ اػت اػتٛاس حٛهٝ دس ػٌح سػٛة ٔتٙبظش ٔٙبثغ ٚ ٔؼّّك سػٛثبت

 ثشاػبع حٛهٝ اص سػٛة خشٚخي دس ٔٙجغ ٞش ػٟٓ ضاٖئ ٚ سػٛة ذيتِٛ ٔٙبثغ ثبِمٜٛ

ٕٞچٙيٗ  ( 160ٚ: 2005 ،3ًٙيوٙذ )ٚأِي سا فشاٞٓ ٍ٘بسياٍ٘ـت بتيخلٛك

 ػٟٓ تؼييٗ دس يجييب غيشتشو ٚ يجيتشو ٞبئذَ ٚ چٙذٔتغيّشٜ آٔبسي ٞبيتىٙيه

ك يتٛاٖ ثٝ تحمئ يداخّ مبتياص خّٕٝ تحم .ؿٛداػتفبدٜ ٔي ٔٙجغ ٞش ٘ؼجي

سػٛة اؿبسٜ وشد.  يبثيأثٙٝ اػتبٖ ٔٙـتَٛ يحٛهٝ( دس 1392ٚ ٕٞىبساٖ ) يذسيح

تٛا٘ؼت ػٟٓ  يجيتشو ٔذَ يت ثشٚيلٌؼ( ثب اػتفبدٜ اص ثشآٚسد ػذ1390ْ) ي٘لشت

ٚ ٕٞىبساٖ  يذ سػٛة ٔـخق وٙذ. ػجبػئختّف سا دس تِٛ ياساه يٞبيوبسثش

سػٛثبت سا دس  يبثيبة ٔٙـأيػٙٛاٖ سدثٝ ييبيٕيبكش طئٛؿٙ( ثب اػتفبدٜ اص ػ1389)

اص ٔذَ  يمبت داخّيتحم يٝيبته ا٘دبْ داد٘ذ. لبثُ روش اػت وٝ وّي٘ ئٌٙمٝ

( اػتفبدٜ وشد٘ذ ٚ تبوٖٙٛ 2010) 4ٙض اكالح ؿذٜيب وبِي( ٚ 1997ٙض )يوبِ يجيتشو

 5(، ال٘ذٚس2004ٕٞچٖٛ ٔٛتب ) يجيتشو يٞبش ٔذَيثش اػتفبدٜ اص ػب ئجٙ يٌضاسؿ

 يمبت خبسخيتحم يٙٝي( ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػت. دس ص2000ٔ) 6ي( ٚ اػالتش2010)

چشاٌبٜ،  ياساهيوبسثش يٚاحذٞب ي( ثش2016ٚمبت چٗ ٚ ٕٞىبساٖ )يتٛاٖ ثٝ تحمئ

 يبثيأٞب ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٔٙـٔتشاوٓ، خٍُٙ ٚ خٙذق يبٞئشاتغ ثب پٛؿؾ ٌ

( ثب اػتفبدٜ اص سػٛثبت ثٝ داْ افتبدٜ اص 2014) 7سػٛثبت اؿبسٜ وشد. ًٚ٘ ٚ ٕٞىبساٖ

شات ػٟٓ ٔٙبثغ ٔختّف سػٛة سا ثب ييٗ تٛا٘ؼتٙذ تغيپـت ػذ دس فالت ِغ چ

                                                        
1- Franz et al., 
2- Koiter et al., 
3- Walling 
4- Modified Collins 
5- Landwehr 

6- Slattery 
7- Wang et al., 



 

 

 

 

ك حبهش اثتذا ػٟٓ ٚ يؾ وٙٙذ. دس تحميپب ياساه يشات وبسثشيياػتفبدٜ اص سكذ تغ

تًٙ ثؼتب٘ه  ئٛخٛد دس ٌٔٙمٝ يٚ ػبص٘ذٞب ياساهيٞبيوبسثش ي٘ؼج تيإٞ

 ثش يؿذٜ، ال٘ذٚس ٚ اػالتشٙض اكالحيٙض، وبِيوبِ يجيتشو يٞببٖ فبسع اص ٔذَاػت

ٞب دس ٝيٗ اليت ايه اػتفبدٜ ؿذ ٚ ػپغ ثب تشويتٓ ط٘تياٍِٛس يػبصٙٝيثٟ يٝيپب

 دس سػٛة ٞبحٛهٝشيص يثٙذتيٚ اِٚٛ يثٙذػٟٓ ،ييبيؼتٓ اًالػبت خغشافيػ

 .ؿذ ا٘دبْ ضيآثخ يحٛهٝ اص خشٚخي

 ّاهَاد ٍ رٍش

 هَرد هطالعِ يهٌطقِ

2 ك ثب ٔؼبحتئٛسد ٌٔبِؼٝ دس ايٗ تحم ئٌٙمٝ
km 73/81يحٛهٝػٙٛاٖ  ، تحت 

غشة ؿٟشػتبٖ ويّٛٔتشي ؿٕبَ 80آثخيض ثٟـت ٌٕـذٜ )تًٙ ثؼتب٘ه( دس حذٚد 

  33 16ؿشلي ٚ   36  َ13  ْ52تب  43 03 ْ52 ؿيشاص ٚ دس ٔٛلؼيّت خغشافيبيي

 يدػتشػ يٞبت ٚ ساٜئٛلؼ (1)ؿىُ  ؿٕبِي ٚالغ ؿذٜ اػت. 18 25  ْ30تب   30ْ

 دٞذ.ئ ٗ ٌٔٙمٝ سا ٘ـبٖيثٝ ا

 يتردارًوًَِ

، خٍُٙ، يصساػ ياساه يٞبيػٙٛاٖ وبسثش تحت ياساه يوبسثش يٗ ٌٔبِؼٝ ٘مـٝيدس ا

 يٚ آػٕبس يٌٛسپ، وٛاتش٘ش، پبثذٜيبسيساصن، وـىبٖ، ثخت يثبغبت، ٔشاتغ ٚ ػبص٘ذٞب

( ٚ MLتٓ حذاوثش تـبثٝ )ئِّٛذ سػٛة ٚ ٌٔبثك ثب سٚؽ اٍِٛس يٚاحذٞب ػٙٛاٖ ثٝ

 ي( ػٙدٙذ94ٜشٔبٜي)ت 8ِٙذػت  يش ٔبٞٛاسٜي( ثب تلSFFٛ) يفيثشاصؽ ٔـخلٝ ً

OLI ٟ(.3ٚ  2ٝ ؿذ )اؿىبَ يت 

 



 

 

 

 

 
 تِ آى يدسترس يّاهَرد هطالعِ ٍ راُ يت هحذٍدُي( هَقع1ضکل)

 
عٌَاى هٌاتع هختلف  س تٌگ تستاًک تِيآتخ يحَضِ يضٌاسييزه ي( ًقطِ سازًذّا2) ضکل

 رسَب يذکٌٌذُيتَل



 

 

 

 

 
عٌَاى هٌاتع هختلف  س تٌگ تستاًک تِيآتخ يحَضِ ياراض يکارتر ي( ًقط3ِ) ضکل

 رسَب يذکٌٌذُيتَل

ٚ  يٙلش آِـػ 2ٚ  ييبيٕيٙلش طئٛؿـػ 15ػٙلش ؿبُٔ  19ذاد ـٗ ٌٔبِؼٝ تؼيدس ا

ٙبكش ـذ. ػـذٞب اػتخشاج ؿـٞب ٚ ػبص٘يشـٕ٘ٛ٘ٝ اص وبسث ػٙٛاٖ ٝـث يضٚتٛپي٘ؼجت ا 2

ىُ، فؼفش، يْٛ، ٘يٓ، ٍٔٙٙض، ٘ئٛديتيْٛ، وشْٚ، ٔغ، ِيٓ، وبدٔيؿبُٔ ثبس ييبيٕيطئٛؿ

ؿبُٔ  يضٚتٛپـيٙه ٚ دٚ ٘ؼجت اـيْٛ، صيْٛ، ٚا٘بديتب٘يـْٛ، تيىٖٛ، اػتشا٘ؼيّيـػ

 ئبدٜ آِ 2ٚ  143 ْٛيٕي/ ٘ئٛد144 ْٛيٕي، ٘ئٛد86ْٛ ي/ اػتشا٘ؼ87 ْٛياػتشا٘ؼ

 تشٚطٖي٘ ٚ ثالن ٚ ٚاِىش سٚؽ ثٝ يآِ وشثٗتشٚطٖ ٚ وشثٗ ثٛد٘ذ. لبثُ روش اػت وٝ ي٘

 .اػت ؿذٜ ا٘دبْ ودّذاَ سٚؽ ثٝ وُ

 ّاابيٌِ ردية تْياًتخاب ترک

  .ؿذ اي اػتفبدٜٔشحّٝ دٚ آٔبسي سٚؽ هي اص بةئٙـأ ٞبيبةيت سديتشو ٗييتؼ ثشاي

آصٖٔٛ  يپبسأتششيغ ٘شٔبَ، اص آصٖٔٛ غيت اص تٛصيتجؼ ػذْاَّٚ دس كٛست  يدس ٔشحّٝ



 

 

 

 

H (. 2073: 2015ذ )پالصاٖ ٚ ٕٞىبساٖ، يغ اػتفبدٜ ٌشديٚاِ _ب آصٖٔٛ وشٚػىبَي

بت يوبٞؾ خلٛك يق ٚ هشائت آٖ ثشايُ تـخيٗ تبثغ تحّييدّْٚ تؼ يدس ٔشحّٝ

ه يتٛاٖ تفى ٚ حذاوثش يحذالُ ٕٞجؼتٍ يوٝ داسا يٞب ثٝ ًٛسبةيٝ سدياِٚ يا٘تخبث

ق ػٌح يؼذ اص ٔحبػجٝ تٛاثغ تـخـذٜ اػت. ثـوبس ٌشفتٝ ؿ ٔٙبثغ سػٛة ثبؿٙذ ثٝ

غ يٚ ٔشثّغ فبكّٝ ٔبٞبال٘ٛث Wilk’S Lambda يبسٞبيٞب ثب ٔؼآٖ يآٔبس يداسئؼٙ

 ئؼٙ ق،يُ تـخيتحّ يثٙذًجمٝ بي يخذاػبص تٛاٖ دادٖ ٘ـبٖ يثشاكٛست ٌشفت. 

 ًجمٝ دسكذ .اػت ؿذٜ يثشسػ يثٙذغ ًجمٝئبتش ٚ ٞبٌشٜٚ اختالف تٛاثغ، يداس

 وٝ ثبؿذيق ٔيتـخ ُيتحّ يثٙذًجمٝ تٛاٖ يثشسػ بسئؼ ٗيح ٟٕٔتشيكح يثٙذ

 يبثياسص ٔٙظٛس ثٝ هٕٗ دس .اػتاػتفبدٜ ؿذٜ يثٙذًجمٝ غئبتش اص آٖ ٗييتؼ يثشا

 تيتشو .آٔذٜ اػت ػُٕ ثٝ اػتفبدٜ ٔتمبثُ يبثياسص سٚؽ اص قيتـخ ُيتحّ حي٘تب

دس  سػٛة ٔٙبثغ ػٟٓ ٗييتؼ يثشا ٗ ٔشحّٝيا دس ٞببةيسد اص آٔذٜ دػت ثٝ ٔٙبػت

 ؾيپ اص يىي(. 279؛ 2008ًٙ ٚ ٕٞىبساٖ، يؿٛد )ٚاِيثؼذ اػتفبدٜ ٔ ئشحّٝ

 .ثبؿذئ شٞبئتغ ٗيث يلٛ چٙذٌب٘ٝ يخٌ٘جٛد ٞٓ ق،يتـخ ُيتحّ سٚؽ يٞبفشم

ب٘غ( ي)ػبُٔ تٛسْ ٚاس آٖ ػىغ ٚ تحُٕ ػذد اص چٙذٌب٘ٝ يخٌٞٓ قيتـخ يثشا

 (. 37؛1389ٚ ٕٞىبساٖ،  ياػتفبدٜ ؿذٜ اػت )ػجبػ

 يٍ کوّ يثيترک يّاهذل

سػٛة ٚ ٔٙبثغ  يٞببت ٕ٘ٛ٘ٝيؼٝ خلٛكيٗ ػٟٓ ٔٙبثغ سػٛة ثش اػبع ٔمبيتؼ

 يجيشٜ تشويچٙذٔتغ يٞبٔذَ يػجبست ثب ثٝ يوّٕ يٞبسػٛة ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ

ٙٝ وشدٖ يحُ ٚ ثٟ يثشا يخٌ يؼي٘ٛثش٘بٔٝ ٞبٗ ٔذَيحُ ا يكٛست ٌشفت. ثشا

ًٙ ٚ ي، ٚا569ِ :2013 ،1ٚ ٕٞىبساٖ يؿٛد )حذدادچياػتفبدٜ ٔ ي٘ؼجش ػٟٓ ئمبد

                                                        
1- Haddadghi et al., 



 

 

 

 

 ثٝ ٞببةيسد اص هي ٞش ثشاي جييتشوي اػبع، ساثٌٝ ٗيٕٞ ثش(. 280: 2008 ٕٞىبساٖ،

 ؿٛد:يبٖ ٔي( ث1) يساثٌٝ كٛست

          (1) يساثٌٝ 
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ٚ  m ،...،2سػٛة ) يٞبٕ٘ٛ٘ٝ ياْ ثشاiبة يسد يثشاثش ثب ٔمذاس ثشآٚسد  Ciوٝ دس آٖ 

1;i ،)aij ٔ بة يٗ سديبٍ٘ئمذاسiياساهياْ دس ٚاحذ وبسثش j( ْاn،...،2  ٚ1;j ،)Pj 
ّٝ ٔذَ ياْ )وٝ ٘بٔؼّْٛ ثٛدٜ ٚ ثٛػj ياساهيٚاحذ وبسثش يٗ ٔـبسوت ٘ؼجيبٍ٘ئ

ا٘تخبة  يٞببةيتؼذاد سد mٚ  ياساه يوبسثش يتؼذاد ٚاحذٞب nؿٛد(، يثشآٚسد ٔ

 ٞبيظٌييٚ ٚ ٞببةيسد ؿٛدٔي فشم وٝ ييخب آٖثبؿذ. اص يٙٝ( ٔيت ثٟي)تشو ؿذٜ

 ٞببةيسد ٗيا ٚ ثبؿٙذٚاحذٞب ٔي ٔٙجغ ٔٛاد ثٝ ٚاثؼتٝ وبٔالً سػٛة ٞبيٕ٘ٛ٘ٝ آ٘بٖ دس

ت ئحذٚد دٚ ثٝ ٔـشٚى حبكُ، حي٘تب ٗياثٙبثش ؿٛ٘ذ،٘بؿي ٔي ٚاحذٞب ٗيا اص تٟٙب

(Pjص )ثبؿٙذ:يش ٔي  

10                    (2) يساثٌٝ  jP 

      (3) ياثٌٝس                            


n

j jP
1

1 

 ىشاسـت ٞببةيسد ٕبْـت يشاـ( ث1) يٌٝـ، ساثييٞبٗ ٔذَيٙـٗ ػّّت وٝ دس چيثٝ ا

خٛاٞذ  ٚخٛد ٔدَٟٛ شٞبيئتغ ثٝ ٘ؼجت ـتشيئؼبدالت ث تؼذاد ٗيثٙبثشا ؿٛد،ٔي

 اػتفبدٜ بتيػّٕ تىشاس ٚ تبثغ ٞذف ػبصيٙٝيثٟ سٚؽ اص ٔؼبدالت ٗيا حُ ثشاي .داؿت

ػٙٛاٖ  ٔب٘ذٜ ثٝئدٕٛع ٔشثؼبت ثبل يػبصٙٝيض اص وٕيٗ پظٚٞؾ ٘يا دس وٝ ؿٛدٔي

 ثشاي ياساه يٚاحذٞبي وبسثش تٕبْ ػٟٓ شيص يٞبٔذَ حُ بتبثغ ٞذف اػتفبدٜ ؿذ.  ث

ػٟٓ  اص شييٌٗيبٍ٘ئ ثب تيٟ٘ب دس وٝ آٔذ دػت خذاٌب٘ٝ ثٝ كٛست ثٝ سػٛة ٕ٘ٛ٘ٝ ٞش

ذ سػٛة يدس تِٛ ٚ ػبص٘ذٞب ياساهيٞبيوبسثش ٚاحذ ٞش ػٟٓ ٔتٛػي ٔمذاس ٚاحذٞب،

 ٗ ؿذ.ييتؼ



 

 

 

 

  (570: 2013ٚ ٕٞىبساٖ، ي)حذادچ( 4) يساثٌٝ

  (          5) يساثٌٝ

         ( 6) يساثٌٝ

  (2121: 2015 ه،ي)پبتش (7) يساثٌٝ
 

 

  (255 :2010ٙض ٚ ٕٞىبساٖ،يوبِ) (8) يساثٌٝ

ٔدٕٛع  Rاْ، iاْ ٔٙجغ سػٛة jبة يسد يظٌيب٘غ ٚيٚاس VARijدس سٚاثي ثبال 

اْ دس ٕ٘ٛ٘ٝ سػٛة، iبة( ي)سد يظٌيؿذٜ ٚ يشيٌضاٖ ا٘ذاصٜئ Ciذٜ، ٕب٘ئشثؼبت ثبل

Wi بة يسد يظٜيٚ يت ٚص٘يهشi ،ْاZj ؾ يفشػب يرسات ثشا يا٘ذاصٜ يت اكالحيهش

 يظٌيضاٖ ٚئ Sijاْ، jؾ)ٔٙجغ( يفشػب يثشا يح ٔبدٜ آِيت تلحيهش Ojاْ، j)ٔٙجغ( 

ٞب دس ٞش تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ mjٞب، بةيسدتؼذاد  nتؼذاد ٔٙبثغ،  mاْ، jاْ دس ٔٙجغ iبة( ي)سد

 يثشا jٚصٖ دسٖٚ ٔٙجغ  SVjiذ سػٛة، يؾ ٚ تِٛيػٟٓ ٔٙجغ دس فشػب Xjٔٙجغ، 

 يػبصٙٝي.. لبثُ روش اػت وٝ خٟت ا٘دبْ ثiٟبة ئٙـأ يٞببةيش ٔختّف سدئمبد

اػت. دبْ ؿذٜ ـافضاس ٔتّت ا٘ه دس ٘شْيتٓ ط٘تياٍِٛس يؼيوذ ٘ٛ 8تب  4سٚاثي 

ت يخٕؼ يه اػتفبدٜ ؿذ. ا٘ذاصٜيتٓ ط٘تياص سٚؽ اٍِٛس يػبصٙٝيثٟ ٗ خٟتيٕٞچٙ

ٞب ٕٞبٖ تؼذاد ٔٙبثغ سػٛة ٞؼت وٝ ، تؼذاد وشٚٔٛص40ْٚه يتٓ ط٘تيدس سٚؽ اٍِٛس

ٓ يتٙظ 3/0، ٘شخ خٟؾ 7/0ٞؼت، تمبًغ  4 ياساه يوبسثش يٚ ثشا 6ػبص٘ذٞب  يثشا

ٕب٘ذٜ( اص سٚؽ يثبل)ٔدٕٛع ٔشثؼبت  Rٔمذاس  يػبصٙٝيتؼت دلّت ثٟ يؿذ. ثشا

ٗ سٚؽ ياػتفبدٜ ؿذ. ا (9) ي( ٌٔبثك ثب ساث2012ٌٝٙض ٚ ٕٞىبساٖ )يوبِ يـٟٙبديپ



 

 

 

 

ـٟٙبد يه پيتٓ ط٘تياٍِٛس سٚؽ يػبصٙٝيكحت ٚ دلت سٚؽ ثٟ يؼٝيخٟت ٔمب

ٔزوٛس ٔٛسد  يٞبٔذَ يسٚ يػبصٙٝيت ثٟلح ديك حبهش ٘تبيؿذٜ، وٝ دس تحم

 بٖ ؿذ.يث ؿىُ دسكذ لشاس ٌشفت ٚ ثٝ يبثياسص

   (    9) يساثٌٝ

        (10) يساثٌٝ
 

 

  جيًتاتحث ٍ 

 ػٙبكش اص هي ٞش ٞبيٗيبٍ٘ئ اختالف غيٚاِ -وشٚػىبَ آصٖٔٛ حئٌبثك ثب ٘تب

ْٛ، يتشٚطٖ، ٔغ، اػتشا٘ؼيؿؾ ػٙلش وشثٗ، ٘ اص شيغ ثٝ ياساه يوبسثش دسٚاحذٞبي

ٗ دس ٚاحذ يٕٞچٙ ؼت.ي٘ داسئؼٙ دسكذ 5 اص ػٌح وٕتش ىٖٛ دسيّيْٛ ٚ ػيتب٘يت

ْٛ، وشثٗ، يتب٘يْٛ، تيىٖٛ، اػتشا٘ؼيّيْٛ، ػيٕيػبص٘ذٞب، تٟٙب ػٙبكش ٔغ، ٘ئٛد

ُ يآصٖٔٛ تحّ يؼٙيثؼذ  يثٝ ٔشحّٝ 143 ْٛيٕي/ ٘ئٛد144 ْٛيٕيتشٚطٖ ٚ ٘ئٛدي٘

ه ٔٙبثغ اص ٞٓ سا يٞب تٛاٖ تفىضٚتٛحيٗ ػٙبكش ٚ ايا٘ذ ٚ اذا وشدٜيق ساٜ پيتـخ

 تيتشو٘ـبٖ داد،  يآٔبس يداسي( ٚ ٔؼDFAٙق )يُ تـخيح تحّيٖ داد٘ذ. ٘تب٘ـب

 ٗيوٕتش داؿتٗ ثش ػالٜٚ ؿٛد وٝ ا٘تخبة ًٛسي ذيثب بةئٙـأ بتيخلٛك يٝٙيثٟ

 دس ئـىالت ثبػث تب ثبؿذ داؿتٝ سا ٔٙبثغ هيتفى ٗ تٛاٖيـتشيث چٙذٌب٘ٝ، يخٌٞٓ

 بسيُ ٘ـٛد. ٔؼيتحّ يثٙذًجمٝ حي٘تب ذاسيي٘بپب ٚ شٞبئتغ اص هي ٞش تيإٞ شيتفؼ

 .اػت 10 حذالُ ب٘غيتٛسْ ٚاس ػبُٔ داؿتٗ ٞب،تيتشو ػٙبكش ثشاي يخٌٞٓٗ يوٕتش

اكالح  يٕجؼتٍـٞ غئبتش دٚ اص يىي حزف ثب %95اص  ـتشيث يٕجؼتٍـت ٞيهشا

ت يتشت ثٝ اَّٚ تٛاثغ وٝ داد ٘ـبٖ وبيآٔبسٜ ٔشثّغ يّٝيٚػ ثٝ تٛاثغ داسيئؼٙ .ؿٛدئ

ا٘ذ. خٛد اختلبف دادٜ % سا ث3/71ٝ% ٚ 3/65ه ٔٙبثغ سػٛة يتفى ٚاحذٞبي دس

ٞب ٞب سا دس ٌشٜٚشات ٚ اختالفييٗ تغيـتشي، ثيوب٘ٛ٘ يٗ ٕٞجؼتٍيـتشيتٛاثغ اَّٚ ثب ث



 

 

 

 

 يه ٔٙبثغ سػٛة ثشايح دس تفىيكح يثٙذوٙٙذ. دسكذ ًجمٝيف ٔيسا تٛك

 ي% ثٛد. اص خّٕٝ ػٙبكش86ٞب ػبص٘ذ يٚاحذٞب ي% ٚ ثشا75 ياساه يوبسثش يٚاحذٞب

تشٚطٖ ٚ ي٘ .سا ٘ـبٖ داد٘ذ ياساه يٞبيه وبسثشياَّٚ تٛاٖ تفى يوٝ دس ٔشحّٝ

ق حزف ؿذ٘ذ ٚ يدّْٚ ٚ دس تبثغ تـخ يٗ ػٙبكش دس ٔشحّٝيْٛ ثٛد٘ذ وٝ اياػتشا٘ؼ

 4، تٟٙب يضٚتٛپيػٙلش ٚ ٘ؼجت ا 19ٙٝ لشاس ٍ٘شفتٙذ. اص ٔدٕٛع يت ثٟيدس خٕغ تشو

ٔٙبثغ سػٛة  يْٛ )ػٙبكش ٘بدس( لبدس ثٝ خذاػبصيتب٘يىٖٛ ٚ تيّيشثٗ، ػػٙلش ٔغ، و

ْٛ، يىٖٛ، اػتشا٘ؼيّيْٛ، ػيٕيػٙلش ٔغ، ٘ئٛد 7ػبص٘ذٞب  يٗ ثشايثٛد٘ذ. ٕٞچٙ

ُ يآصٖٔٛ تحّ يثٝ ٔشحّٝ 143 ْٛيٕي/ ٘ئٛد144ْٛيٕيتشٚطٖ ٚ ٘ئٛديوشثٗ، ٘

ضٚتٛح يْٛ، ٔغ ٚ ايتب٘يْٛ، تيا٘ذ وٝ تٟٙب چٟبس ػٙلش اػتشا٘ؼذا وشدٜيق ساٜ پيتـخ

ح يٞب لشاس ٌشفتٙذ. ٘تببةيٙٝ سديت ثٟيدس تشو 143 ْٛيٕي/ ٘ئٛد144 ْٛيٕي٘ئٛد

 2ٚ  1ه دس خذاَٚ يتٓ ط٘تياٍِٛس يٝيٗ ػٟٓ ٔٙبثغ ثش پبييٞب ٚ تؼٔذَ يػبصٙٝيثٟ

٘ـبٖ دادٜ  يؿٙبػٗيصٔ يٚ ػبص٘ذٞب ياساه يٞبيوبسثش يٚاحذٞب يت ثشايثٝ تشت

ٗ يسا ثش اػبع ا٘تخبة ثٟتش يػبصٙٝيسٚ٘ذ ثٟ 5ٚ  4ٗ اؿىبَ ياػت. ٕٞچٙ ؿذٜ

 دٞذ.يه ٘ـبٖ ٔيتٓ ط٘تئٌبثك ثب اٍِٛس يٞب دس ٞش دٚ ٚاحذ وبسٔذَ

 يسازٌِيذ رسَب ترٍش تْيدر تَل ياراض ياًگثي( کارتري)درصذ سْن ه ي( سْن ًسث1جذٍل )

 کيشًتتنيالگَر

 ياراض يکارتر ًَع (Modified Collinsضذُ )ٌس اصالحيهذل کال

 يصساػت آث 8/0

 يخٍّٙ ياساه 2/31

 يثبغ ياساه 3
 ئشتؼ ياساه 65

 



 

 

 

 

 يسازٌِيذ رسَب ترٍش تْياًگثي( سازًذّا در تَلي)درصذ سْن ه ي( سْن ًسث2جذٍل )

 کيشًت تنيالگَر

 ًام سازًذ ( Collinsٌس )يهذل کال

 ساصن 5/6

 وـىبٖ 8/5

 يبسيثخت 2/9

 وٛاتش٘ش 6/13

 يٌٛسپپبثذٜ 4/8

 يآػٕبس 5/56

ؿذٜ ثب ٙض اكالحئذَ وبِ ياساه يٞبيدس ٚاحذ وبسثش (3)ٌٔبثك ثب خذَٚ 

( 5% )خذ16/99َٚ( ME) ييت وبسآي% ٚ هش95/99( GOFثشاصؽ ) ييىٛيؿبخق ٘

ٗ دس ياػت. ٕٞچٙٔٙبثغ ِّٔٛذ سػٛة داؿتٝ ي٘ؼجٗ ػٟٓييٗ ػّٕىشد سا دس تؼيثٟتش

 ييىٛيٙض ثب ؿبخق ٘ئذَ وبِ (4)ٌٔبثك ثب خذَٚ  يؿٙبػٗيصٔ يٚاحذ ػبص٘ذٞب

ٗ ي( ثٟتش6% )خذ977/99َٚ( ME) ييت وبسآي% ٚ هش996/99( GOFثشاصؽ )

ٌٛ٘ٝ وٝ خذَٚ ػت. ٕٞبٖا ٔٙبثغ ٔٛاد سػٛة داؿتٝ ي٘ؼجٗ ػٟٓييػّٕىشد سا دس تؼ

ت يتشت ثٝ ئشتؼ ي، ثبغبت ٚ اساهي، خٍّٙيصساػ يدٞذ ػٟٓ اساهي٘ـبٖ ٔ (1)

ٔشتغ ٞؼت.  يٗ ػٟٓ ٔشثٛى ثٝ وبسثشيـتشيثبؿذ وٝ ثي% %65ٔ ٚ %3، %2/31، 8/0

 ، پبثذٜي، وٛاتش٘شيبسيساصن، وـىبٖ، ثخت يػٟٓ ػبص٘ذٞب (2)ٌٔبثك ثب خذَٚ 

ثبؿذ وٝ ي% 5/56ٔ% ٚ 4/8%، 6/13%، 2/9%، 8/5%، 5/6ت يتشتثٝ يٚ آػٕبس يٌٛسپ

 ٞؼت.  يٗ ػٟٓ ٔشثٛى ثٝ ػبص٘ذ آػٕبسيـتشيث



 

 

 

 

 
 ضذٌُس اصالحيک هذل کاليشًتتنيالگَر يسازٌِيرًٍذ تْ( 3ضکل)

 
 ٌسيک هذل کاليشًتتنيالگَر يسازٌِي( رًٍذ ت4ْضکل)



 

 

 

 

 تر حسة درصذ ياراض يّايٍاحذ کارتر يترا GOFساى ي( ه3جذٍل )

GA ًام هذل 

 (Motha) ٔٛتب 27/35

 (Slattery) ياػالتش <0

 (Landwehr) ال٘ذٚس 25/29

 (MLandwehr) ؿذٜاكالح ال٘ذٚس <0

 (Collins) ٙضيوبِ 7/99

 (MCollins) ؿذٜٙضاكالحيوبِ 95/99

 تر حسة درصذ يضٌاسييزه يٍاحذ سازًذّا يترا GOF ساىي( ه4جذٍل )

GA ًام هذل 

 (Motha) ٔٛتب 01/66

 (Slattery) ياػالتش 57/55

 (Landwehr) ال٘ذٚس 48/94

 (MLandwehr) ؿذٜال٘ذٚساكالح 13/82

 (Collins) ٙضيوبِ 996/99

 (MCollins) ؿذٜٙضاكالحيوبِ 985/99

 تر حسة درصذ ياراض يّايٍاحذ کارتر يترا MEساى ي( ه5) جذٍل

GA ًام هذل 

 (Motha) ٔٛتب 37/98

 (Slattery) ياػالتش 94/95

 (Landwehr) ال٘ذٚس 31/96

 (MLandwehr) ؿذٜاكالح ال٘ذٚس 78/94

 (Collins) ٙضيوبِ 37/96

 (MCollins) ؿذٜاكالح ٙضيوبِ 16/99

 



 

 

 

 

 تر حسة درصذ يضٌاسييزه يٍاحذ سازًذّا يترا MEساى ي( ه6) جذٍل

GA ًام هذل 

 (Motha) ٔٛتب 803/99

 (Slattery) ياػالتش 645/99

 (Landwehr) ال٘ذٚس 839/99

 (MLandwehr) ؿذٜال٘ذٚساكالح 873/99

 (Collins) ٙضيوبِ 977/99
 (MCollins) ؿذٜٙضاكالحيوبِ 932/99

 يٞب ٚ ػبص٘ذٞب( ٘مـٝي)وبسثشئحبػجٝ ؿذٜ اص دٚ ٚاحذ وبس يٞبثشاػبع ػٟٓ

ٓ ٌـت ٚ ػپغ ثش اػبع يتشػ ييبياًالػبت خغشاف يػٟٓ ٔٙبثغ دس ػبٔب٘ٝ يسػتش

دػت ٝ ٞب ثػٟٓ ياًالػبت يٝياص ال حٛهٝشيص ٗ ٞشيبٍ٘يٞب ػٟٓ ٔحٛهٝشيص ي٘مـٝ

 ٚ يػبص٘ذ آػٕبس يوٝ سٚ ييٞبحٛهٝشيدٞذ صي٘ـبٖ ٔ (5)ؿىُ ٌٛ٘ٝ وٝ آٔذ. ٕٞبٖ

سا اص ِحبٍ  يثٙذتيبص اِٚٛيٗ أتيٗ ػٟٓ ٚ ثبالتشيـتشئشتغ لشاس داس٘ذ ث يوبسثش

( ٚ 5 ىُـذ )ؿـا٘تلبف دادٜـخٛد اخ ٝـؾ ثيشػبـٚ ف ييصاسػٛة يٟٓ ٘ؼجـػ

 يٚ ثشٚ داس٘ذ ييٌؼتشؽ فوب يحٛهٝ يؿشلوٝ ثٝ ػٕت خٙٛة ييٞبحٛهٝشيص

 ٟٓـت سا اص ِحبٍ ػيٗ اِٚٛيٗ ػٟٓ ٚ وٕتشيذ وٕتشـلشاس داس٘ يصساػ ياساه يوبسثش

 يٞبحٛهٝشيٗ اػبع صيا٘ذ. ثش اخٛد اختلبف دادٜ ؾ ثٝيٚ فشػب ييصاسػٛة ي٘ؼج

 31ي ؿٕبسٜ يٞبحٛهٝشيٚ ص تيٗ اِٚٛيـتشيث 7/58ٚ  11/59بص يتثب أ 5ٚ  6ؿٕبسٜ 

 ا٘ذ )ؿىُخٛد اختلبف دادٜ ت سا ثٝيٗ اِٚٛيوٕتش 94/14ٚ  54/7بص ئتثب ا 22ٚ 

 ح خضء وٓيٛخٝ ثٝ ٘تبـ( ثب تSlattery) يذَ اػالتشـح ٘ـبٖ داد ٔيبـٗ ٘تي(. ٕٞچ6ٙ

سا  يلجِٛثبؿذ ٚ اػتفبدٜ اص آٖ دلّت لبثُئ يبثئٙـأ يٙٝيٞب دس صٔٗ ٔذَيتشدلّت

 يؿذٌيغٕٙٞچٖٛ  يٛاسد( ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ Collinsٔ) ٙضيوٙذ. ٔذَ وبِياسائٝ ٕ٘

 ٚ سػٛة ٔٙبثغ بت خبنيخلٛك ٗيث يٝؼئمب ،يآِ ٔٛاد ٚ ضيس رسات ٘ظش سػٛثبت اص

بة دس يٗ ٚصٖ سديٚ ٕٞچٙ داس٘ذ اختالف رسات يا٘ذاصٜ ٘ظش اص وٝ سػٛة ٞبيٕ٘ٛ٘ٝ



 

 

 

 

ٙض يوبِ يدٞذ. ٔذَ اكالح ؿذٜياسائٝ ٔ يح لبثُ لجَٛ ٚ لٛئذَ ٔشثًٛٝ ٘تب

(MCollinsثب ٚخٛد ) ش ياهبفٝ ؿذٖ ٔتغSVij بة دس ٞش ٔٙجغ خٟت يب ٚصٖ سدي

 ٚ ٕٞىبساٖ ياسائٝ وٙذ. غالٔ يتشلجَٛح ثٟتش ٚ لبثُياػت ٘تبه ٘تٛا٘ؼتٝ يتفى

ٙض ٚ يش ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ وبِيٍ٘بس ثشدػاسي يدس ٌٔٙمٝ يا( دس ٌٔبِؼ46ٝ؛1394)

 ِٛوبَ يػبصٙٝيٟش ثب سٚؽ ثيثب ي، ٔشتغ ٚ اساهيوـبٚسص ياساه يٞبيدس وبسثش

(Localثٝ ثشسػ )تيػٟٓ ٔٙبثغ سػٛة پشداختٙذ. ٘بٔجشدٌبٖ اػالْ وشد٘ذ هش ي 

ذ يٗ ٘مؾ سا دس تِٛيـتشي% ث52/50ثب ػٟٓ  يوـبٚسص ي% ٚ اساه96ٔذَ  ييوبسآ

دس  يا( دس ٌٔبِؼ751ٝ؛ 1394) ٚ ٕٞىبساٖ يٗ ٘لشتيداسد. ٕٞچٙ حٛهٝسػٛة 

 يؿذٜ ثٝ ثشسػٙض اكالحيػتفبدٜ اص ٔذَ وبِآثبد ثب اخشْ يض ًبِمب٘يآثخ يحٛهٝ

بٖ يضاٖ سػٛة ٔؼّّك ٚ ثبس وف پشداختٙذ. ٘بٔجشدٌبٖ ثيثش ٔ ياساه ي٘مؾ وبسثش

% 2/16% ٚ 4/30%، 4/53ت يتشت ، ٔشتغ ٚ خٍُٙ ثٝيوـبٚسص يوشد٘ذ وٝ ػٟٓ اساه

ٚاحذ  6ٚ  4) يٞش ٚاحذ وبس يؾ ٚاحذٞبيك حبهشػالٜٚ ثش افضايثبؿذ. دس تحمئ

ض ؿبٞذ يسا ٘ يجيٗ ٔذَ تشويٞب ٚ ػبص٘ذٞب(، اػتفبدٜ اص چٙذيوبسثش يثشا يوبس

 ه ٔذَ خبف ثؼٙذٜ ٘ـذ.   يٓ ٚ تٟٙب ثٝ يثٛد

ٗ يتشيٙض خضء لٛيذٜ ٚ وبِـؿ ٙض اكالحيك ٘ـبٖ داد ٔذَ وبِيحمـٗ تيح اي٘تب

ٚ ٕٞىبساٖ  يح حذادچيثشآٚسد ػٟٓ ٔٙبثغ سػٛة ٞؼتٙذ وٝ ثب ٘تب يجيتشو يٞبٔذَ

ه سا خضء يتٓ ط٘تي( اٍِٛس2012ٚ  2010ٙض ٚ ٕٞىبساٖ )ي( ٌٔبثمت داسد. وب2013ِ)

 ا٘ذ وٝ ٘تبيحٞبي تشويجي اػالْ وشدٜٔذَ يػبصي دس صٔيٙٝٞبي ثٟيٙٝتشيٗ سٚؽلٛي

 ثبؿذ. يٗ ٟٔٓ ٔيا يبيض ٌٛيك حبهش ٘يتحم

 



 

 

 

 

 
 ياراض ياّيسازًذّا ٍ کارتر يکار يي ٍاحذّاياًگيه يّاسْن ي( ًقطِ رستر5) ضکل

 
 يي ًسثياًگيه يّاّا تر اساس سْنحَضِريز يتٌذتياز اٍلَي( اهت6ضکل)



 

 

 

 

 يريگجِيًت

ه ٔذَ خبف ٚ ٔحذٚد يتٛاٖ ثٝ يتٟٙب ٕ٘ يجيٚ تشو يبثئٙـأ يٞبٗ ٔذَيدس ث

ذ ٚ يػٙد يبثياسص يبسٞبئختّف سا ثب ٔؼ يٞبح ٔذَيبص ٞؼت وٝ ٘تبيثؼٙذٜ وشد. ٘

ب چٙذ يه ؿبخق ثؼٙذٜ ٘ىشد. اػتفبدٜ ٕٞضٔبٖ اص دٚ يض تٟٙب ثٝ يٗ ػٙدؾ ٘يدس ا

 يح ٚالؼيٗ ٔذَ ٚ ٘تبيثٝ ا٘تخبة ثٟتش يب٘يوٕه ؿب GOF  ٚMEؿبخق اص خّٕٝ 

 اص يجيتشو يٞبح ٔذَي٘تب يبثيخٟت اسص يمبت داخّياص تحم يبسيوٙذ. دس ثؼئ

وٝ  ٗيؿٛد ٚ ثٝ كشف ائذَ اػتفبدٜ ٔ ي٘ؼجيب خٌبيٚ  ييوبسآتيؿبخق هش

ح يك ٘تبيٗ تحميش٘ذ. دس ايپزيح سا ٔيثبؿذ، ٘تب ييثبال ييت وبسآيهش يَ داسأذ

وٓ  ي٘ؼج يثبال ٚ ثٝ ًجغ آٖ خٌب ييوبسآتي٘ـبٖ داد كشفبً داؿتٗ ؿبخق هش

 وٝ دس ٚاحذ ػبص٘ذٞب ٔذَؼت. چٙبٖيذٖ ٔذَ ٘يح ٔٙبػت ٚ ثشٌضيُ ثش ٘تبيدِ

ٗ يب ايثبؿذ ٚ يبٜ اَٚ ٔمجَٛ ٔ% دس 645/99ٍ٘ ييوبسآتي( ثب هشSlattery) ياػالتش

ٗ ؿىُ داسد، أّب يثٝ ٕٞ ي% ٚهؼ94/95ضاٖ يثب ٔ ياساهئذَ دس ٚاحذ وبسثش

 يٗ ٔذَ دس ٚاحذ وبسثشي( ٘ـبٖ داد وٝ، اGOFثشاصؽ ) ييىٛياػتفبدٜ اص ؿبخق ٘

ٞب ٝ ٔذَيٗ ٔمذاس سا ٘ؼجت ثٝ ثميٚ دس ٚاحذ ػبص٘ذٞب وٕتش ئٙف ئمذاس ياساه

 يثٙذٗ ٔذَ دس ػٟٓيلجَٛ اشلبثُ يف ٚ غيح هؼيت اص ٘تبيحىب ٗ ٟٔٓيداسد ٚ ا

ٚ  يبثيب چٙذ ؿبخق اسصيٗ اػتفبدٜ اص دٚ يوٙذ. ثٙبثشايذ سػٛة ٔئٙبثغ تِٛ

ٙٝ يـتش ٔحممبٖ دس صٔيوٙذ. ثيبس ٟٔٓ خّٜٛ ٔيثشاصؽ ثؼ ييىٛئخلٛكبً ؿبخق ٘

ثشاصؽ سا  ييىٛئٙبثغ سػٛة، ؿبخق ٘ يثٙذٚ ػٟٓ يجيتشو يٞباػتفبدٜ اص ٔذَ

 يجيتشو يٞبٔذَ يػبصٙٝيٗ ا٘تخبة سٚؽ ٔٙبػت ثٟيا٘ذ. ٕٞچٙاػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ

ٞب داسد ٚ ٔذَ ييت وبسآيثشاصؽ ٚ هش ييىٛيدس استمبء ؿبخق ٘ ي٘مؾ ٟٕٔ

٘ؼجت ثٝ  يتشيح لٛيه ٘تبيتٓ ط٘تيٙٝ ٘ـبٖ دادٜ سٚؽ اٍِٛسيٗ صٔيمبت دس ايتحم

خٟت  ييبياًالػبت خغشاف يػبٔب٘ٝ يٛإ٘ٙذوٙذ. اػتفبدٜ اص تيٞب اسائٝ ٍٔش سٚؽيد

 يجيتشو يٞبتٛا٘ذ ثذٖٚ اػتفبدٜ ٔدذد اص ٔذَئ ياًالػبت يٞبٝيك اليت ٚ تّفيتشو



 

 

 

 

ٞب سا ٚ ٘مؾ آٖ يثٙذتيبص اِٚٛيٞب(، أتحٛهٝشيش صي)٘ظ يٍشيد يوبس يٚاحذٞب يثشا

دس ٔٛسد  يبثيبت ٔٙـأيٍش ٚاحذٞب وٝ، ػّٕيثب تٛخٝ ثٝ د حٛهٝاص  يثش سػٛة خشٚخ

ه ٔٙجغ سػٛة يػٟٓ ثبالتش  يجيتشو يٞبٞب ا٘دبْ ؿذٜ سا ٘ـبٖ دٞذ. دس ٔذَآٖ

ُ يب ٘ؼجت تحٛيؾ يـتش ثٝ فشػبيت ثيـتش، حؼبػيُ ٔؼبحت ثيتٛا٘ذ ثٝ دِئ

ػٟٓ ٔٙبثغ ِّٔٛذ  يؼٝيٗ خٟت ٔمبيا ـتش ٔشثٛى ثٝ آٖ ٔٙجغ ثبؿذ. ثٙبثشيسػٛة ث

 يٓ ٚ ٘ٛػيٞب تمؼسكذ ٔؼبحت آٍٖش، دسكذ ػٟٓ ٔٙبثغ ثش ديىذيسػٛة ثب 

)دس  ك حبهش ػٟٓ ٔٙبثغ ٔختّف سػٛةيشد. دس تحميٌيكٛست ٔ ياػتب٘ذاسدػبص

دس  ييبياًالػبت خغشاف يػبٔب٘ٝ ئختّف( ثب اػتفبدٜ اص تٛإ٘ٙذ يوبس يٚاحذٞب

 حٛهٝشيٞب ٚ ػٟٓ ٞش صحٛهٝشيص يك ؿذ٘ذ ٚ ػپغ ثش اػبع ٚاحذٞبيٍش تّفيٕٞذ

 ٞب كٛست ٌشفت. ٗ آٖيث يثٙذتيٝ ٚ اِٚٛؼيك، ٔمبيٗ تّفياص ا
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(، 1394) ئحّٕذسهب ثشٚتٚ  اوجشي، ػّئب٘ػبي٘ظش ؛، فشٚصاٖياحٕذ ؛، وبظٓي٘لشتـ 

رسَب  ياتيهٌطأ يِيذ رسَب هعلق ٍ کف تر پايدر تَل ياراض يي ًقص کارترييتع
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