
 131-152، كق 1396پبييض  ،12ي َيذسيطئًمًسفًلًطي، ؿمبسٌ

 22/08/1396تأييذ وُبيي مقبلٍ:    22/02/1396يكًل مقبلٍ: 
 

 

 1يشاحٕذياتٛاِماسٓ أ
 

 

 ذٜيچى

شان يد گ ميشان ي تلدم يتًاودذ ثدٍ مدذ    يآثکىذَب م يفًامل مؤثش ثش سؿذ عًل ي ه آػتبوٍييتق

ٍ  يت اساضد يد ي اص تخش يىيث ؾيسا پ يکبس مىبػج ق، ساٌيکمک کىذ تب ثتًاوىذ ثب ؿىبخت دق  ثد

ٍ      يشيوحً مغلًة خلًگ  ض يد آثخ ي ثٍ فمل آيسوذ. َدذ  اص اوددبپ پدظيَؾ ربضدش دس رًضد

ٍ يدي کدت  تق  ي ػىگبوٍ آثکىدذَب ثدب اػدتهبدٌ اص     يفًامدل مدؤثش ثدش سؿدذ عدًل      ي ه آػدتبو

مـخلدب    يذاويد ثبؿذ. دس ايه پظيَؾ اثتذا ثش اػبع مغبلقب  م يم يکبي دادٌ يَب کيتکى

ي  يکد يضيف يَدب  يظگد يه ييدي اص خبک ؿبمل تق يثشداس آثکىذ َمشاٌ ثب ومًوٍ 23 يمًسفًمتش

ک يد وبپبسامتش يَدب  اص سيؽ يشيد گ ذ. ػدسغ ثدب ثُدشٌ   يگشد يشيگ وذاصٌمؤثش خبک ا ييبيميؿ

فًامل مدؤثش   ي ه آػتبوٍييثٍ تقCART م يي دسخت تلم  K-Meansيثىذ تم خًؿٍيالگًس

ه يشتد دَدذ کدٍ مُدم    يه پظيَؾ وـبن مد يح ايآثکىذَب پشداختٍ ؿذ. وتب يثش گؼتشؽ عًل

م، يآثکىدذ، وؼدجت خدزة ػدذ    فشم ه مىغقٍ يآثکىذَب دس ا يفًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًل

ؾ يفشػب يشيگ ؿکل ه فبمليشته مُميَمچى ثبؿذ. يلت ميآثکىذ ي دسكذ ػ يـبويت پيؿ

ک عش  کٍ ياص  يميش فًامل اقليثأمًسد مغبلقٍ ي گؼتشؽ آن تحت ت ي دس مىغقٍ يآثکىذ

َدب ي   يظگد يش ييثأگش تحدت تد  ي، ي اص عش  ديشيضان وهًرپزيش دس مييدبد سياوبة ي تغيثبفث ا
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کبسَدبيي   ي افمبل ساٌ  ثىبثشايه اسائٍ .ثبؿذ يمىغقٍ م يَب خبک ييمبيي ؿ يکيضيب  فيلًكخ

تًاودذ دس کدبَؾ    مدي آثخيض ثبالدػت آثکىذَبي ايه مىغقدٍ   ي خُت اكتح خبک ي رًضٍ

   شگزاس ثبؿذ.يثأگؼتشؽ آثکىذَب ت

   ، ػىگبوٍ. يک، سؿذ عًلي، وبپبسامتشيکبي آثکىذ، آػتبوٍ، دادٌ: يذيوّٕات وّ

 

 ٔمذٔٝ

اػت، کٍ مىدش ثٍ  يقيت مىبثـ عجيشيمذ يک مـکل ثضسگ ثشاي يؾ آثکىذيفشػب

: 11 ،1ؿذٌ اػت )آگًن ي تًسک دس ػشاػش خُبن ياقتلبد يَب بنيه ي صيت صميتخش

ؾ يمجبسصٌ ثب فشػب ي(. ثشا26: 3،2015؛ راکشوظاد ي مبسکش2: 2013 ،2؛ چبپلً 1516

َب  آن يظٌ سؿذ عًليشؽ اثقبد آثکىذَب ثٍ يضپ سؿذ ي گؼتيؼت مکبويثب يم يآثکىذ

وؼجتبً  يَب(. ثب تًخٍ ثٍ گؼتش340ٌ: 016 ي َمکبسان، 4مبسچک ؿىبختٍ ؿًد )يان

مىبػت دس اوغجبق کبمل ثب  ي، الصپ اػت ساَکبسَبيؾ آثکىذيـ تحت فشػبييػ

 يثشا يي مذل کبسثشد يؾ آثکىذي، سؿذ ي گؼتشؽ فشػبيشيگ فًامل مؤثش دس ؿکل

؛ يان2003ي َمکبسان،  5ؿًد )پًصن يه ي مقشفييآثکىذَب تج يسؿذ عًل يىيث ؾيپ

مًلّذ سػًة ي  مىبعق يي(. ؿىبػب2014، 7ي پًصن ي؛ تًس2003ي َمکبسان،  6يالگم

مىؾًس  ت خبک ثٍيشيق مذيه ملبديتش ذ سػًة اص مُميه ػُم آوُب دس تًلييتق

 8ه آػتبوٍيي( . تق99: 1396گش ي َمکبسان،  ثبؿذ )وًرٍ يمغلًة آن م يثشداس ثُشٌ

ت ياَم يداسا يقيعج يَب ؼتميي اکًػ يقب  مشثًط ثٍ طئًمًسفًلًطيدس تحق

                                                           
1-Akgün and  Türk 

2- Chaplot 

3- Zakerinejad and Maerker 

4- Vanmaercke 

5- Poesen 

6- Vanwalleghem 

7- Torri and Poesen 

8- Threshold 



 

 

 

 

دس  ياص متًن تخلل يبسيض ثؼياص داوـمىذان ي و يبسياػت کٍ تًػظ ثؼ يبسيثؼ

مبني؛ ػل324: 1393 ؿذٌ اػت )صاسؿ ي َمکبسان، يش ثحث ي ثشسػيؼت ػبلٍ اخيث

دبد يه ثبس مهًُپ آػتبوٍ سا دس ايايل يثشا 1پبتًن ي ؿبپ(. 48: 1394پًس ي َمکبسان، 

ف، آػتبوٍ فجبس  اص يه تقشيتش (. دس ػبد1975ٌآثکىذ ثٍ کبس ثشدوذ )پبتًن ي ؿبپ، 

(. ثب تًخٍ 2،2006سغيليکىذ )ف يش مييؼتم تغياػت کٍ پغ اص آن سفتبس ػ يا وقغٍ

بص ثٍ يآن ودبد ي گؼتشؽ ي کىتشل يا يي چگًوگ يؾ آثکىذيت فشػبيثٍ اَم

ه يدس ا يگشدد. مغبلقب  چىذ يه ساثغٍ ارؼبع ميدس ا يتش ـتش ي خبمـيمغبلقب  ث

 ثبؿذ: يش ميَب ثٍ ؿشح ص اص آن ياستجبط كًس  گشفتٍ اػت کٍ ثشخ

دس  يؾ آثکىذيک فشػبيطئًمًسف ي (، ثٍ ثشآيسد آػتبو2011ٍ) 3يقًؽ ي مبخ

 ي آػتبوٍ ثش مؤثش يفًامل خبک ٍح وـبن داد کيَىذ پشداختىذ. وتب 4شثُبپيث يمىغقٍ

 هيتأم ػغح ثب ثبؿىذ، کٍ يم مبػٍ ي لتيم، دسكذ ػيآثکىذَب وؼجت خزة ػذ

(، دس 2009ي َمکبسان ) 5شصيَؼتىذ. گبت يسياوبة داساي استجبط مقکًػ يکىىذٌ

CARTک )يدي سيؽ وبپبسامتش ي ؼٍيمقبلٍ خًد تحت فىًان اػتهبدٌ ي مقب
ي  6

MARS7پشداختىذ.  8يجشيا يشٌيخضل آثکىذَب دس ؿجٍيـ پتبوؼيتًص يػبص ( ثٍ مذل

قشاس  يشياثؼتٍ مًسد ثشسػيغ ي پشداختىذ. فملکشد مذل ثب اػتهبدٌ اص سيؽ آػتبوٍ

يقًؿ آثکىذَب  يىيث ؾيپ يثشا يدقت ثبالتش MARSح وـبن داد کٍ سيؽ يگشفت. وتب

 ي وٍه آػتبييمىؾًس تق خًد ثٍ ي(، دس مغبلق1393ٍداؿتٍ اػت. صاسؿ ي َمکبسان )

، دي مىغقٍ دس فتمشيدؿت المشد ي فذاك السػتبن سا اوتخبة ي مًسد يتًپًگشاف

                                                           
1- Paton and Schumm 

2- Phillips 

3- Ghosh and Maji 

4- Birbhum 

5- Gutiérrez et al., 

6- Classification And Regression Trees 

7- Multivariate Adaptive Regression Splines 

8- Iberian 



 

 

 

 

 يه پظيَؾ وـبن داد کٍ دس َش دي مىغقٍيح ربكل اص ايقشاس دادوذ. وتب يثشسػ

ثبؿذ يم يک مؤثش دس گؼتشؽ آثکىذَب، سياوبة ػغحيذسيلًطيمًسد مغبلقٍ، فبمل َ

ه ػجت کبَؾ يًؿؾ مبوذن صمم ي لخت ي ثذين پيؾ وؼجت خزة ػذيي افضا

(، دس مغبلقٍ خًد ثب 1395ي َمکبسان ) يمياثشاَ ؿًد. محمذيم يآػتبوٍ تًپًگشاف

دٍ دػت يه وتيثٍ ا اي پىدٍ ؾ آثکىذيفشػب سخذاد دس ه فًامل مؤثشييفىًان تق

م ي وًؿ يخزة ػذ وؼجت ،يکيالکتش تيسع، َذا دسكذ لت،يػدسكذ  شيمتغ کٍ بفتىذي

-دس مىغقٍ آثکىذَب ؾيفشػب دبديا مؤثش دس ه فًامليتشاص مُم (يلؼ)ػبصوذ  تًلًطييل

 . َؼتىذمًسد مغبلقٍ  ي

ثٍ فىًان  CART ميي دسخت تلم K-Means يثىذ ک خًؿٍيوبپبسامتش يَب سيؽ

تم ي(. دس الگًس2005، 1ىذ. )السيعيآ يثٍ ؿمبس م يکبي ک دادٌياص تکى ييَب تميالگًس

ه ييؾ تقياص پ يَب َب ثٍ تقذاد خًؿٍ دادٌ فمتً مدمًفٍ K-Means يثىذ خًؿٍ

َب اص اثتذا مـخق  ؿًد کٍ تقذاد خًؿٍ يؿًوذ. دس ياقـ فشم م يم ميؿذٌ تقؼ

َب  ک اص خًؿٍيَش  يمشکض ثشا K فيتم تقشيه الگًسيدس ا ياكل يذٌيثبؿىذ. ا يم

َب قشاس  مشاکض خًؿٍ يه اوتخبة ثشاي(. ثُتش1391آثبدٌ ي َمکبسان،  يقياػت )كى

 ميثبؿذ. دسخت تلم يگش ميکذيـتش اص يادن آوُب )مشاکض( دس فبكلٍ َش چٍ ثد

CART  ثبؿذ کٍ داوؾ  يم يثىذ ػبخت مذل دػتٍ يَب ه سيؽياص مـًُستش

کىذ.  يَب اسائٍ م يظگيش ييک دسخت اص ربال  مختلف مقبديسا ثٍ كًس   يخشيخ

ثبؿىذ  يش ميتهؼ م کبمتً قبثليثش دسخت تلم يمجتى يَب يثىذدػتٍت يه تشتيثذ

  (.2009شص، ي)گبت

 يَب دس اثش سياوبة يؾ آثکىذيظٌ فشػبيي ؾ، ثٍيتلف ؿذن خبک دس اثش اوًاؿ فشػب 

ي  يکيذسيلًطي، َيکيه مؼبئل طئًمًسفًلًطيتش يداس، اص خذ تيدس ػغًح ؿ يخبس

                                                           
1- Larose 



 

 

 

 

ي  يجيخغ يبتيؿًد )ث يش محؼًة مياخ يَب ؿذن خبک دس دٍَ  دس تلف ياوؼبو

 يت اساضيؾ ثبفث تخشيه وًؿ فشػبيمًسد مغبلقٍ ا ي(. دس مىغق87ٍ: 1395، يکشم

اص سػًثب  سا ثٍ  يل، ردم قبثل تًخُيؿذن سياوبة ي ػ يذٌ ي ثب خبسيگشد يبسيثؼ

ؿذٌ اػت. ثٍ وؾش  يشقبثل اػتهبدٌ ؿذن اساضيه امش ثبفث غيدوجبل داسد کٍ ا

ه ييثٍ تق يبديس صبيَب کمک ثؼ آن ي ه آػتبوٍييه فًامل ي تقيا يسػذ ثشسػ يم

ذ. يرهبؽت آة ي خبک ومب يَب ضتش پشيطٌيآم تيمًفق يي اخشا يکىتشل يکبسَب ساٌ

اػتهبدٌ آثکىذَب ثب  يفًامل مًثش ثش سؿذ عًل ي ه آػتبوٍييَذ  اص پظيَؾ ربضش تق

 يؿمبل کت  ياقـ دس قؼمت ي ض ػىگبوٍيآثخ ي دس رًضٍ 1يکبي دادٌ يَب کياص تکى

 ثبؿذ.   يم ياػتبن خشاػبن سضً

 ٞا ٔٛاد ٚ سٚش

 ٔٛسد ٔطاِعٝ ئٙطمٝ ييايت خغشافئٛلع

آثکىذي  فشػبيؾ کت  ثٍ فىًان يکي اص مىبعق ؿبخق ي ض ػىگبوٍيآثخ ي رًضٍ 

 ض ػىگبوٍيآثخ ي اػتبن خشاػبن سضًي ياقـ گشديذٌ اػت. رًضٍ يدس قؼمت ؿمبل

داؿتٍ  قشاس ىؼتبنتشکم ي ايشان مشصي وًاس ي دس مـُذ ؿمبل ؿشق کيلًمتشي 120دس 

مب  يمحذيدٌ مًسد مغبلقٍ اص وؾش تقؼ .قًپ ياقـ ؿذٌ اػت آثخيض قشٌ ي ي دس رًضٍ

ثٍ  ثبؿذ. يشان ميداك دس ؿمبل ؿشق اکسٍ يسػًث يخضي پُىٍ ػبختبس يؿىبػ هيصم

عًل  60˚ 20  57تب   59˚ 57  56لحبػ مًققيت خغشافيبيي ايه رًضٍ دس  

فشم ؿمبلي قشاس داسد ي مؼبرت  36˚ 47  27تب   36  35˚ 27  14ؿشقي ي  

ػغح  (. متًػظ استهبؿ مىغقٍ اص1ثبؿذ )ؿکل  کيلًمتشمشثـ مي 80/363ه رًضٍ يا

ت يگشاد ي ضشيدسخٍ ػبوت 15ػبالوٍ آن ثشاثش  يه دمبيبوگيمتش ي م 833دسيب  

م يدس اقلمتش  يليم 257ػبالوٍ  ياػت کٍ ثب متًػظ ثبسوذگ 2/10ديمبسته آن ثشاثش 

                                                           
1- Data mining 



 

 

 

 

 مىغقٍ دس يَب (. خبک135: 1391ي َمکبسان، يشد )ثـشيگ يخـک ػشد قشاس م مٍيو

1ػًل يآوت ثًدٌ ي دس سدٌ َب فت  يَب گشيٌ خبک
 يداسد. ػبصوذَب قشاس 2ػًل يذياس ي 

 ( قبثل مـبَذٌ اػت. 2بفتٍ دس گؼتشٌ مًسد مغبلقٍ دس ؿکل )يسخىمًن 

 
 ٔٛسد ٔطاِعٝ ئٙطمٝ ييايت خغشافي( ٔٛلع1ضىُ )

                                                           
1- Entisols 

2- Aridisols 



 

 

 

 

 
 سٍٙا٘ٝ ي حٛضٝ يضٙاسٗي( ٘مطٝ ص2ٔضىُ )

 سٚش تحميك

 ش گؼتشؽدي فًامل مؤثش ثٍدمىؾًس تقييه آػتبو ظيَؾ ثٍدحقيق دس ايه پدسيؽ ت

 ثبؿذ:  کبيي ثٍ ؿشح صيش مي عًلي آثکىذَب ثب اػتهبدٌ اص تکىيک دادٌ



 

 

 

 

يبة  ققيتآثکىذ ؿبخق ثب اػتهبدٌ اص دػتگبٌ مً 23دس اثتذا مًققيت مکبوي 

 ي( ثجت ي وقـٍ پشاکىؾ آثکىذَب دس مىغقGarmin 76CSXٍگبسميه مذل ) 1خُبوي

ي آثخيض  َبي رًضٍ (. ػسغ اقذاپ ثٍ تُيٍ وقـ1ٍدػت آمذ )ؿکل   مًسد مغبلقٍ ثٍ

مىؾًس   ( گشديذ، ثGISٍافضاس ػيؼتم اعتفب  خغشافيبيي )ؿىبػي دس وشپ ي صميه

ؿىبػي ثٍ  َبي صميه (؛ وقـ2009ٍ)ػبل  SPOT-5َب اص تلبييش  ي ايه وقـٍ تُيٍ

َبي تًپًگشافي ثٍ  )مـُذ((؛ وقـٍ NJ41-16)ػشخغ(،  NJ41-13َبي )ؿمبسٌ

 (.2( اػتهبدٌ گشديذ )ؿکل ,8063III, 8063IV 7963II, 8063IIَبي )ؿمبسٌ

ک َش آثکىذ مىتخت مـخق ي عًل ي فشم يدسخٍ  ي ثقذ، ؿبخٍ يدس مشرلٍ

آثخيض  ي َبي رًضٍ ي ييظگي يشيگ اوذاصٌ يمتش وًاس يلٍييػمتًػظ َش آثکىذ ثٍ

آثکىذ اص قجيل مؼبرت آثخيض خشيخي ي مؼبرت آثخيض ياقـ پيـبوي َش آثکىذ، پغ 

اص مـخق ؿذن وقبط استهبفي، ثجت وقبط مشصي آثخيض خشيخي ي آثخيض ثبالدػت 

ت پيـبوي ه ي ؿييي( تقGIS) ييبيؼتم اعتفب  خغشافيافضاس ػ َش آثکىذ تًػظ وشپ

(. ػسغ 4( محبػجٍ ؿذ )ؿکل Clinometerتبل )يديػىح د َش آثکىذ تًػظ ؿيت

ي  4يبَي، دسكذ پًؿؾ گ3، خبک لخت2ضٌيس دسكذ ػىگ يشيگ اقذاپ ثٍ اوذاصٌ

پت   15ه مىؾًس ثب قشاس دادن يذ، ثذيمىتخت گشد يآثکىذَب يـبويدس پ 5الؿجشگ

ضٌ، خبک يس سكذ ػىگ ي ػىگش ديَب مقبد ه آنيبوگيه مييي تق يک متش مشثقي

 يشيگ مىؾًس اوذاصٌ (. ثC5ٍه ؿذ )ؿکل ييي الؿجشگ تق يبَيلخت، دسكذ پًؿؾ گ

  خبک ي دس ػش َش آثکىذ ومًوٍ يا خبک اص وقغٍ ييبيميي ؿ يکيضيف يَب يظگيي

ؾ ي سػًة، يفشػب يـگبٌ تخللي( ي پغ اص اوتقبل ثٍ آصمبB5ثشداؿت )ؿکل 

                                                           
1- GPS (Global Positioning System) 

2- Soil gravel 

3- Bare soil 

4-Cover 

5- Litter 



 

 

 

 

، وؼجت 3يخبک، دسكذ مبدٌ آل 2تٍيذي، اػ1اؿجبؿ ي فلبسٌ يکيت الکتشيش َذايمقبد

ضان وهًريه ميذ. َمچىيگشد يشيگ اوذاصٌ 7ي ؿه 6لتي، ػ5، دسكذ سع4ميخزة ػذ

محبػجٍ ي  9مضبفف يَب َش آثکىذ ثب اػتهبدٌ اص اػتًاوٍ يـبويپ يدس ثبال 8يشيپزوهًر

 ؿذٌ يه مىؾًس عشاريکٍ ثٍ َم 10ياکؼل ي ضان وهًر آة دس خبک ثٍ ثشوبمٍيي م

متش دس ػبفت محبػجٍ ؿذ )ؿکل  يليثش رؼت م يشياػت ياسد ي ػشفت وهًرپز

A511يثىذ )خًؿٍ يکبي ک دادٌيبن ثب اػتهبدٌ اص اص تکىي(. دس پب K-Means  ي دسخت

 CARTميتلم
آثکىذَب دس مىغقٍ مًسد  يفًامل مؤثش ثش سؿذ عًل ي ( آػتبو12ٍ

 يپبسامتشَب يٍ يتٍ ي کلش ياثؼييفىًان متغ ذ. عًل آثکىذ ثٍيمغبلقٍ مـخق گشد

ؿذٌ ي  Clementine12افضاس ش مؼتقل ياسد وشپييفىًان متغ ؿذٌ ثٍ يشيگ اوذاصٌ

بد ؿذٌ يافضاس ذ. وشپيآثکىذَب مـخق گشد يآػتبوٍ فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًل

SPSSػبخت ؿشکت 
يسا ثش اػبع تئًس يمتقذد يَبدبد مذلياػت ي امکبن ا 13

 دَذ.يه اسائٍ ميمبؿ يشيبدگيي  ي، ًَؽ ملىًفيآمبس يَب

                                                           
1- ECe 

2- PH 

3- OM 

4- SAR 

5- Clay 

6- Silt 

7- Sand 

8- Permeability 

9- Double ring 

10- Excel 

11- Clustering 

12- Decision Tree 

13- Statistical Package for the Social Sciences 



 

 

 

 

 
 (1396ٔٛسد ٔطاِعٝ )ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ،  يدس ٔٙطمٝ يص آتىٙذياص فشسا يي( ٕ٘ا3ضىُ )

 
 آتىٙذ يطا٘يض پيآتخ ي ة، عشض ٚ حٛضٝيض يشيٌ ا٘ذاصٜ يه اص چٍٍٛ٘يضٕات يي( ٕ٘ا4ضىُ )

 (1396ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ، )



 

 

 

 

 
: تشداضت ٕ٘ٛ٘ٝ خان اص Bٔضاعف؛  يٞا تٛا٘ٝتٛسط اس يشيپز٘فٛر يشيٌ : ا٘ذاصAٜ( 5ضىُ )

خٟت  ي:  پالت ٌزاسCخان؛  ييايٕيٚ ض يىيضيف يٞا يژٌيٚ يآتىٙذ خٟت تشسس يطا٘يپ

 (.1396ٚ الضثشي )ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ،  ياٞيضٜ، خان ِخت، پٛضص ٌيسدسصذ سًٙ يشيٌ ا٘ذاصٜ

 ٔٛسد استفادٜ يٞا سٚش

 K-Means يتٙذ خٛضٝ

اػت.  يکبي َب دس دادٌ دادٌ يثىذ خًؿٍ يَب اص سيؽ يکي K-Means سيؽ

 2وؾبس  يث يشيبدگي يَب اص ؿبخٍ يکي، 1يىيمبؿ يشيبدگيي  دس آمبس يثىذ خًؿٍ

آن مـبثٍ  يکٍ افضب ييَب َب ثٍ دػتٍ آن، ومًوٍ ياػت کٍ دس ع يىذيثبؿذ ي فشآ يم

رل ؿًد. مشا يَب خًؿٍ گهتٍ م ه دػتٍيؿًوذ کٍ ثٍ ا يم ميثبؿىذ تقؼ يگش ميکذي

 .(1391آثبدٌ ي َمکبسان،  يقي( اػت )كى6ثٍ ؿشح ؿکل ) K-Meansتم يالگًس

 CARTدسخت تصٕيٓ 

کبيي ي اص اثضاسَبي قًي ي متذايل ثشاي  َبي دادٌ دسخت تلميم يکي اص سيؽ

. پشداصد َبي فلجي ثٍ تًليذ قبوًن مي کٍ ثشخت  ؿجکٍ اػتثيىي  ثىذي ي پيؾ دػتٍ

                                                           
1- Machine learning 

2- Unsupervised learning 



 

 

 

 

 دَذ )ؿکل د سا دس قبلت يکؼشي قًاويه تًضيح ميثيىي خً يقىي دسخت تلميم پيؾ

 گيشي ثٍ ؿشح ؿکل صيش اػت: (. يک الگًسيتم کلي ثشاي ػبخت يک دسخت تلميم7

 
 Linoff and Berry, 2011 ، ٔأخز:K-Meansتٓ يُ اٍِٛسيٝ ٚ تحّي( ٔشاحُ تدض6ضىُ )

 
 1391، ٚ ٕٞىاساٖ يٓ سادٜ، ٔأخز: دستٛسا٘يه دسخت تصٕياص  يا ( 7ٕٝ٘ٛ٘ضىُ )



 

 

 

 

َب ثٍ دي قؼمت  دادٌ ي ، کل مدمًفCARTٍ يثىذ دػتٍ يَب تميدس الگًس

ؿًوذ  يم يثىذ ميتقؼ 2يـيآصمب يَب ، ي مدمًفٍ داد1ٌيآمًصؿ يَب مدمًفٍ دادٌ

َب  کىذ، دادٌ يـٍ آغبص ميتم کبس خًد سا اص گشٌ سيه الگًسي(. ا2005ي َمکبسان،  3)تبن

ؿًوذ.  يم ميت ثٍ دي گشٌ وًٌ تقؼيثٍ تشت ثٍ دي گشٌ فشصوذ ي ػسغ َش گشٌ فشصوذ

کٍ  يمم ي تب صمبويمبکض يثب اوذاصٌ يذن ثٍ دسختيىذ سؿذ دسخت تب َىگبپ سػيفشآ

َب متًقف وـًد، ادامٍ خًاَذ داؿت )السيع،  ل کمجًد دادٌيم ثٍ دليب  تقؼيفمل

 30ي  تقلق گشفت ثٍ آمًصؽ مذل َب دادٌ کل دسكذ اص 70پظيَؾ  ايه (. دس2005

  گشديذ. ثٍ مذل مقشفي آصمًن َبي دادٌ فىًان ثٍ ثبقيمبوذٌ سكذد

 ٚ ٘تايحتحث 

ؿذٌ دس  يشيگ اوذاصٌ يش پبسامتشَبيه مقبديبوگي( رذاقل، رذاکثش ي م1خذيل )

ه خذيل متًػظ عًل آثکىذَب دس يدَذ. مغبثق ا يمًسد مغبلقٍ سا وـبن م يمىغقٍ

اص وؾش عًل، ػٍ  يارمذ يثىذ قٍثش اػبع عج ثبؿذ. کٍ يمتش م 83/319ه مىغقٍ يا

 آثکىذ متًػظ؛ m240-120آثکىذ کًچک؛  <m120وًؿ آثکىذ قبثل تـخيق اػت )

m240< يثىذ ح خًؿٍي( وتب2(. دس خذيل )453: 1378 ،يآثکىذ ثضسگ( )ارمذ 

وـبن دادٌ ؿذٌ اػت.  ،K-Means يثىذ تم خًؿٍيعًل آثکىذَب ثش اػبع الگًس

 ييمًسد مغبلقٍ آثکىذَب يه خذيل قبثل مـبَذٌ اػت دس مىغقٍيَمبوغًس کٍ دس ا

آثکىذ( ثب عًل  10ه تقذاد آثکىذ )تقذاد يـتشيث ي( داسا1 ي بد )خًؿٍيثب عًل ص

(، ثٍ تقذاد 2 ي ثب عًل متًػظ )خًؿٍ ييمتش ي ثقذ اص آن آثکىذَب 24/301متًػظ 

کىذ ثب متًػظ عًل آث 5متش قشاس داسوذ ي تىُب  41/238آثکىذ ثب متًػظ عًل  8

دٍ ثش يثب عًل کم قشاس داسد. دس وت ييآثکىذَب يقىي 3 ي متش دس خًؿٍ 18/105

                                                           
1- Training data 

2- Testing data 

3- Tan 



 

 

 

 

، يآثکىذَب اص وؾش عًل تًػظ ارمذ يثىذ ي عجقٍ يثىذ تم خًؿٍياػبع الگًس

( قشاس 1 ي بد )خًؿٍيثب عًل ص ييآثکىذَب ي مىغقٍ مًسد مغبلقٍ دس عجقٍ يآثکىذَب

ه صدٌ ؿذٌ يه پظيَؾ، دقت تخميذ مًسد مغبلقٍ دس اآثکى 23اص مدمًؿ شوذ. يگ يم

مدمًفٍ  ي، ثشاييآثکىذَب دس مذل وُب يمؤثش ثش گؼتشؽ عًل يثش اػبع پبسامتشَب

دسكذ  85 يـيآصمب يَب مدمًفٍ دادٌ يدسكذ ي ثشا 100ثشاثش ثب  يآمًصؿ يَب دادٌ

 ثش Clementine12افضاس ظ وشپياودبپ ؿذٌ دس مح يػبص( مذل9ثبؿذ. ؿکل ) يم
 دَذ. يسا وـبن م K-Means تميالگًساػبع 

 ٞاي آٔاسي ٔتغيشٞاي ٔٛسد تشسسي دس ٔٙطمٝ آتىٙذي سٍٙا٘ٝ ( ٘تايح ضاخص1خذَٚ )

 حذاوثش ٗياٍ٘ئ حذالُ ٔتغيشٞا

 648 83/319 35/101 عًل آثکىذ )متش(

 33/2 90/4 23/2 فشم آثکىذ )متش(

 87/107 1/1172 44/517 مؼبرت آثخيض پيـبوي آثکىذ )متشمشثـ(

 06/386 57/4670 57/1652 مؼبرت آثخيض خشيخي آثکىذ )متشمشثـ(

 95/1 35/1 52/0 ؿيت ثبالي پيـبوي آثکىذ )ثٍ دسكذ(

 50 76/14 0 گيبَي )دسكذ( پًؿؾ

 80 04/34 0 الؿجشگ )دسكذ(

 30 56/1 0 ػىگ ي ػىگشيضٌ )دسكذ(

 80 33/49 15 خبک لخت )دسكذ(

 68/4 38/1 0 آلي )دسكذ( مبدٌ

 25/3 13/8 37/1 متش( ثش مىغيصيخبک )دػ اؿجبؿ فلبسٌ يکيالکتش تيَذا

 01/8 73/7 50/7 اػيذيتٍ

 293/0 632/0 131/0 ياالن ثش ليتش( اکي م )ميلييوؼجت خزة ػذ

 10/7 53/4 54/2 متش دس ػبفت( يلي)م يشيوهًرپز

 50/64 38/1 12 ؿه )دسكذ(

 63 33/49 50/30 ػيلت )دسكذ(

 36 24 5 سع )دسكذ(



 

 

 

 

 ٔٛسد ٔطاِعٝ يٞا تش اساس طَٛ آتىٙذٞا دس ٔٙطمٝ دادٜ يتٙذ ح خٛضٝي( ٘تا2خذَٚ )

 )طَٛ وٓ( 3 ي خٛضٝ )طَٛ ٔتٛسط( 2 ي خٛضٝ اد(ي)طَٛ ص  1 ي خٛضٝ خٛضٝ

 35/101 52/203 31/292 رذاقل

 23/163 22/280 14/441 رذاکثش

 18/105 41/238 24/301 هيبوگيم

 5 8 10 تقذاد

 
 Clementine12افضاس ا٘داْ ضذٜ دس ٘شْ يساص ( ٔذ8َضىُ )

 يثىذ ثش اػبع خًؿٍ CARTم يه اػتخشاج ؿذٌ اص دسخت تلميه قًاويتشمؤثش

تًان ثٍ مىؾًس  يه ميه قًاوي( وـبن دادٌ ؿذٌ اػت. اص ا9عًل آثکىذَب، دس ؿکل )

ه يش قًاويکشد. تهؼآثکىذَب اػتهبدٌ  يمؤثش ثش گؼتشؽ عًلفًامل  ي ه آػتبوٍييتق

 ش اػت:  يه ثٍ ؿشح صييت اص ثبال ثٍ پبيه ؿکل ثٍ تشتيدس ا



 

 

 

 

م يدسخت تلمتم يل ربكل اص الگًسيٍ ي تحليح ربكل اص تدضيثب تًخٍ ثٍ وتب -

CARTتب  31/292بد )يآثکىذَب ثب عًل ص يه فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًليتش، مُم

 مًسد مغبلقٍ ؿبمل فشم يدس مىغقٍؿذٌ  يشيگ اوذاصٌ يه پبسامتشَبي(، اص ث14/441

ح يثبؿذ. وتب يلت ميم، ؿيت ثبالي پيـبوي آثکىذ ي دسكذ ػيآثکىذ، وؼجت خزة ػذ

( چىبوچٍ فشم آثکىذ اص 1 ي بد )خًؿٍيثب عًل ص ييدَذ کٍ دس آثکىذَب يوـبن م

ي دسكذ  39/1، ؿيت پيـبوي آثکىذ اص 174/0م اص ي، وؼجت خزة ػذ32/275

 گشدوذ.  يدبد ميبد ايثب عًل ص ييتش گشدد، آثکىذَبـيث 12/37لت اص يػ

تب  52/203ثب عًل متًػظ ) ييه فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ آثکىذَبيتشمُم -

ػىگبوٍ کت   يؿذٌ دس مىغقٍ يشيگ اوذاصٌ يه پبسامتشَبيمتش(، اص ث 22/280

ه دس يآثکىذ. ثىبثشا يـبويت پيم ي ؿيفجبستىذ اص: فشم آثکىذ، وؼجت خزة ػذ

ـتش، يث 84/198ثب فشم متًػظ چىبوچٍ وؼجت فشم آثکىذ اص  ييل آثکىذَبيتـک

 73/0آثکىذ کمتش  يـبويت پيي ؿ 174/0 يب مؼبييتش م کًچکيوؼجت خزة ػذ

 ؿًد.       يدبد مي( ا2 ي ثب عًل متًػظ )خًؿٍ ييثبؿذ، آثکىذَب

 23/163تب  35/101ثب عًل کم ) ييه فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ آثکىذَبيتشمُم -

مًسد مغبلقٍ ؿبمل: فشم آثکىذ،  يؿذٌ دس مىغقٍ يشيه پبسامتشَب اوذاصگيمتش(، اص ث

ثبؿذ. اگش مقذاس فشم آثکىذ اص  يآثکىذ م يـبويت پيم ي ؿيوؼجت خزة ػذ

آثکىذ  يـبويت پيي ؿ 174/0 يب مؼبييتش م کًچکيمتش، وؼجت خزة ػذ 77/108

متش(  23/163تب  35/101ًل کم )ثب ع ييثبؿذ، آثکىذَب 481/0 يب مؼبييتش کًچک

 گشدد.  يدبد ميا

 



 

 

 

 

 
 طَٛ آتىٙذٞا يتٙذ ٓ تش اساس خٛضٝيٗ استخشاج ضذٜ اص دسخت تصٕيٗ لٛا٘ي( ٔؤثشتش9ضىُ )



 

 

 

 

 يشيٌ دٝي٘ت

آثکىذَب ثب اػتهبدٌ اص  يفًامل مؤثش ثش سؿذ عًل ي ه آػتبوٍييه پظيَؾ ثٍ تقيدس ا

کت  پشداختٍ ؿذ. دس اثتذا ثش  يٍ ض ػىگبويآثخ ي دس رًضٍ يکبي دادٌ يَب کيتکى

اص خبک ؿبمل  يثشداس آثکىذ َمشاٌ ثب ومًوٍ 23 ي، مًسفًمتشيذاوياػبع مغبلقب  م

ذ. ػسغ ثب يگشد يشيگ مؤثش خبک اوذاصٌ ييبيميي ؿ يکيضيف يَب يظگيه يييتق

ي دسخت  K-Means يثىذ تم خًؿٍيک الگًسيوبپبسامتش يَب اص سيؽ يشيگ ثُشٌ

ح يآثکىذَب مـخق ؿذ. وتب يفًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًل ي تبوٍآػ CART  ميتلم

وـبن داد  عًل آثکىذَب يثىذ ثش اػبع خًؿٍ CART يشيگ ميدسخت تلمربكل اص 

مًسد مغبلقٍ فشم  يَب دس مىغقٍ آثکىذ يه فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًليکٍ مُمتش

دٍ يس وتثبؿذ. د يلت ميآثکىذ ي دسكذ ػ يـبويت پيم، ؿيآثکىذ، وؼجت خزة ػذ

ت ثٍ يه فبمل رؼبػيي ديم يآثکىذَب، سياوبة ػغح يدس گؼتشؽ عًل يفبمل اكل

ه امش، يا يثبؿذ. کٍ فلت فمذٌ يمًسد مغبلقٍ م يخبک دس مىغقٍ يشيپز ؾيفشػب

مًسد مغبلقٍ ثٍ فلت  يکم خبک اػت. دس مىغقٍ يشيي وهًرپز يبَيفقش پًؿؾ گ

ثبؿذ،  يدسكذ م 50تب  0كذ اص شا  آن ثش رؼت دسييف کٍ تغيضق يبَيپًؿؾ گ

ي اثشا  سياوبة ربكلٍ وذاؿتٍ ي  يشيگ ثش ؿکل يشيثأگًوٍ ت چيَ يبَيگ پًؿؾ

ؾ ي ثٍ يآن دس فشػب يدبد سياوبة ي اثشا  مىهيه دي پبسامتش ػجت ايمدمًؿ اثش ا

 لت دس ثبفت خبک ثٍيگشدد. غبلت ثًدن مقذاس ػ يؽبَش م يؾ آثکىذيخلًف فشػب

سا ثٍ دوجبل داسد ي دس  يـتشي، َذس سفت ي اوتقبل سػًة ثيل فذپ چؼجىذگيدل 

فًامل مؤثش دس  ييؿًد. ثب تًخٍ ثٍ ؿىبػب يآثکىذَب م يدٍ ثبفث گؼتشؽ عًليوت

تًان اص سيؽ کبَؾ ؿيت،   مًسد مغبلقٍ مي يآثکىذَبي مىغقٍ يگؼتشؽ عًل

 ػشيـ يافضايؾ ضشيت صثشي ي مقبيمت ػغح اػتهبدٌ ومًد، َمچىيه ثب تخليٍ

خشيبن اص عشيق صَکـي مىبػت، کبَؾ ميضان سياوبة ي اوحشا  آن ي اخشاي 

 تًان اص ؿذ  فشػبيؾ آثکىذي کبػت. ثب َبي مکبويکي دس مًاقـ اضغشاسي مي پشيطٌ



 

 

 

 

 رهؼ ،يؾ آثکىذيفشػب دس ثشيص خبک لتيػ دسكذ ي تيؿ تىذي تيثٍ اَم تًخٍ

 دس يؾ آثکىذيبٍ ثشاي مُبس فشػيسي يث چشاي اص شييثب خلًگ يبَيگ پًؿؾ

رؼبع  يـيفشػب ييىذَبيَب ثٍ فشآ آن خبک ي ثًدٌ ييثبال تيؿ داساي کٍ ييَب دامىٍ

 اػت. ضشيسي بسيثبؿذ، ثؼ يم

 



 

 

 

 

 ٔٙاتع

ذ يسٝ تِٛئما(، 1391آيس ) سضب ي فجذاللبلح سوگ ذيرم ذي، ػي؛ كبدقي، مُذيثـش -

ي  يمُىذػ يٍ ي، وـشتا استفادٜ اص وشت وٛچه يٚ خٙٛت يسسٛب دس دٚ خٟت ضٕاِ

 . 134-140، كق 3 ي ض، ؿمبسٌيت آثخيشيمذ

 خان تّف ٚ يآت صيفشسا ضاٖئ تشآٚسد(، 1395) يجب کشميم ي فشي، مشيجيخغ يبتيث -

، يذسيطئًمًسفًلًطيَ ي ، مدلًٍيتآتص ي  خٙذق دس سطح حٛضٝ هي اص ضذٜ

  .   87-106، كق 7 يؿمبسٌ

 يسضب ي خًاد محدًث ، محمذيختلبكپًس، افؾم؛ ا يجي؛ رجيتق ، محمذيدػتًساو -

: ئٛسد يتاسش )ٔطاِعٝ يٙيت صيٓ دس پئذَ دسخت تصٕ ييواسا يتشسس(، 1391)

 .14-27، كق 3 ي شان، ؿمبسٌيقب  مىبثـ آة ايتحق ي مدلٍ، ضد(يه يٙٛپتيستٍاٜ سيا

 ٗييتع(، 1394) ياکجش ي خمبل قذيػ ي، فليػبمبو ي؛ وؾشيصاد، قجبد؛ ػتخقٍ، فل يسػتم -

: ئٛسد يٌستشش آٖ )ٔطاِعٝ يٙيت صيٞا ٚ پ خٙذق يعٛأُ ٔؤثش تش سضذ طِٛ

-58، كق 1 ي ، ؿمبسٌيکمّ يطئًمًسفًلًط يَب پظيَؾ ي مدلٍ ضٟش(، ضٟشستاٖ دسٜ

46 . 

 يآستا٘ٝ تشسسي(، 1393) ذ؛ ودبثت، مؼقًد ي الدن خًکبسي، مديم؛ كًفيصاسؿ، مش -

 فذاغ ٔٛسدي: يفاسس )ٔطاِعٝ استاٖ اص دٚ ٔٙطمٝ دس آتىٙذي فشسايص تٛپٌٛشافي

، فلًپ يقيي مىبثـ عج يفلًپ ي فىًن کـبيسص ي مدلٍ الٔشد(، السستاٖ، عالٔشٚدضت

 . 323-336، كق 67 ي آة ي خبک، ؿمبسٌ

، ٗ ٘ابيواسآفش ي ٚ اوتطاف دا٘ص، ٔاٞٙأٝ يواٚ دادٜ(، 1390ه، وشگغ )يالقبثذ هيص -

 . 24-28. كق 19 ي حليلي، ؿمبسٌآمًصؿي، پظيَـي، خجشي، ت يمبَىبمٍ

ٗ ييتع(، 1394) يذ ي رؼه ارمذي، مدي، ثُشاپ؛ كًفيتيمؼقًد؛ َذا ذيپًس، ػ مبنيػل -

 يواٚ دادٜ يٞا هيآتىٙذٞا تا استفادٜ اص تىٙ يعٛأُ ٔؤثش تش ٌستشش طِٛ ي آستا٘ٝ



 

 

 

 

 يفلًپ ي مُىذػ يپظيَـ -يفلم يٍي، وـشاستاٖ فاسس يالتئاٞٛسٔ يدس ٔٙطمٝ

 . 47-56، كق 29 ي شان، ؿمبسٌيا يضداسيآثخ

ٔؤثش ٗ عٛأُ ييتع(، 1395خًاٌ ) يفب يسضب ي مُذ ، محمذيم؛ خًادي، مشيمياثشاَ محمذ -

آب ٚ خان  يٝ يض آق أاْ، ٘طشيآتخ ي دس حٛضٝ يا ص خٙذق پٙدٝيدس سخذاد فشسا

 .  1978-1992، كق 6 ي ؿمبسٌ (،يع وطاٚسصي)عّْٛ ٚ صٙا

ٗ ييتع(، 1393) يسضب ساَ ، رؼه ي غتپي، فبعمٍ؛ ارمذياکجش؛ تًکل ي، فليػبمبو يوؾش -

ي ض دسٜيآتخ ي: حٛضٝئٛسد ي)ٔطاِعٝ يص خٙذليفشسا يعٛأُ ٔؤثش تش سضذ طِٛ

 . 117-126، كق 1، ؿمبسٌ يضداسيمشتـ ي آثخ ي ، مدلٍوشٜ(

 يمُذي ذ ي سػًلي، رميخًاد؛ غتم ذي، ػي، محمذ؛ ارمذيگش، ارمذ؛ کبؽم وًرٍ   -

 يٞا يواستش يٍٕٞٗ سٚ يتا استفادٜ اص ٚاحذٞا ييصا ضاٖ سسٛبئ يتشسس(، 1396)

ض تًٙ تستا٘ه، يآتخ ي : حٛضٝئٛسد ي )ٔطاِعٝ يضٙاسٗ يصٔ يٞا ٚ ساص٘ذٜ ياساض

 .   99-119، كق 10، ؿمبسٌ يذسيطئًمًسفًلًطيَ ي ، مدلٍاستاٖ فاسس(
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