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 چکیدُ

لغضؽ ثب اػتفبدُ اص تئَسي ثيضيي دس ثخـي اص  ثٌذي خغش صهيي ّذف اص تحميك حبضش پٌِْ
اػـتفبدُ اص ًمبط لغضؿي ثبًه  اػت. ثِ ايي هٌظَس اثتذا ثـبلبساداؽ ) اسػجبساى، اص لشُ ػَ تب دسُ ديض(

 ّـبي ؿْبي هٌغمِ تْيِ گشديذ. ػپغ ًمـِلغض ًمـِ پشاوٌؾ صهيي، لغضؽ وـَس اعالػبت صهيي
لغضؽ هبًٌذ دسرِ ؿيت، رْت ؿيت، ؿىل ؿيت، استفبع،  ّـش يه اص ػَاهل هؤحش ثش ٍلَع صهيي

وبسثشي اساضي، صهيٌـٌبػي، فبكـلِ اص رـبدُ، فبكلِ اص آثشاِّ، فبكلِ اص گؼل، ؿبخق تَاى آثشاِّ، 

رْت گشديذ.  تْيـGISِ ِ دس هحـيظّـبي ثـبسؽ هٌغمـ ؿبخق حول سػَة، ثبفت خبن ٍ پٌِْ
اًزبم ايي وبس اص تئَسي ثيض اػتفبدُ ؿذُ اػت. دس ًْبيت ًمـِ حؼبػيت صهيي لغضؽ دس پٌذ والع 

ّبي ّش يه اص پبساهتشّب، حؼبػيت ثِ دػت آهذ. ثب تَرِ ثِ ًمـِ ثذػت آهذُ ٍ ًيض ٍصى والع
يِ ػبصًذ، هشتغ هتَػظ دس ثيي هشتفغ دس ال ّبيهخشٍافىٌِ ٍ لذيوي آثشفتي ّبيوالع تشاع

دسرِ ثيـتشيي ٍصى ٍ  5-20ّبي ّبي وبسثشي صهيي، رْبت ؿشلي ٍ رٌَة ؿشلي، ؿيتوالع
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ّبي هٌغمِ داسا ّؼتٌذ. ًتيزِ اسصيبثي ًـبى داد وِ هذل ثب لبثليت تبحيش سا دس ٍلَع صهيي لغضؽ

دلت لبثل لجَلي دس اسصيبثي ّب دس والع خغش صيبد ٍ خيلي صيبد لغضؽدسكذ صهيي 12/79ثيٌي پيؾ
 ٍ تْيِ ًمـِ حؼبػيت صهيي لغضؽ داسد.

   weight of evidenceاسػجبساى، لغضؽ، تئَسي ثيض، ،صهيي حؼبػيت: ٍاصگبى کلیدی

 

 هقدهِ

صهيي  لغضؽ يىي اص هْوتـشيي ثاليـبي عجيؼـي اػـت. اي ٍ ثِ ٍيظُ صهيي حشوبت تَدُ
-هيحيظ، هٌبثغ ٍ داسايي آًْب ثب خغش رذي سٍثِ سٍ ّب سا ثب تخشيت هّب صًذگي اًؼبىلغضؽ

ٍرـَد ػـَاهلي ّوچـَى هـؼتؼذثـَدى ؿـشايظ  (30:2012ٍ ّوىبساى،  1وٌٌذ)ػبى ٍي ّي
ّب، سػبيت ًىشدى اكَل فٌي احذاث ٍ  سٍيِ اص رٌگل ّبي ثي ثشداسي ّب، ثْشُ ًبّوَاسي

ثشداسي غيش  يح ٍ ثْشُّـبي رٌگلـي ٍ سٍػـتبيي،ػذم اػوبل هذيشيت كح ًگْذاسي ربدُ
دس همبيؼِ ثب اًَاع هخبعشات عجيؼي هَرَد ثبػج تـذيذ آى ؿذُ اػت.  اكـَلي اص هٌـبثغ

ّبي لبثل تَرْي سا اص ًظش هبلي ٍ ربًي ايزبد ّوچَى آتـفـبى ٍ ػيل، صهيي لغضؽ آػيت
 لغـضؽ ّـش ػـبلِ دس ثؼيبسي اص هٌبعك دًيب ثبػج صهـيي(. 408: 2005 2وٌٌذ)گَصتيهي

وِ ايي اهش  (،1394)ػبثذيٌي ٍ ّوىبساى، ؿَد هي وـتِ ٍ هزشٍح ؿذى افـشاد صيـبدي
ثش اػبع ثشآٍسدّبي اٍليِ دس  .ػـبصد هي ًوبيبى ضشٍست تَرِ ثـِ ايـي پذيـذُ خغشًـبن سا

-هيليبسد سيبل خؼبست هبلي  اص عشيك ٍلَع صهيي لغضؽ ٍاسد هي 500ايشاى ػبالًِ حذٍد 

(. تْيِ ًمـِ حؼبػيت صهيي لغضؽ ٍ اسصيبثي ؿذت 27:1388ىبساى،ؿَد)حؼيي صادُ ٍ ّو
تَاًذ ووه ؿبيبًي دس صهيٌِ هذيشيت هحيظ ٍ اتخبر تلويوبت دسػت دس همبثلِ خغش آى هي

 (.1395ي ٍ ّوىبساى،ولزبّ ياكغشثب ايي هخبعشُ ثبؿذ )

                                                           
1  - Sanwei He et- al 
2  - Guzzetti 
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بم اص رولِ وبسّبيي وِ دس داخل ٍ خبسد وـَس دس صهيٌِ هذل ٍ هَضَع پظٍّؾ اًز 
       تَاى ثِ هَاسد صيش اؿبسُ وشد:ؿذُ هي

ثٌذي حؼبػيت صهيي لغضؽ سا دس ( ثب اػتفبدُ تئَسي ثيض پ2007ٌٍِْ ّوىبساى ) 1هتَ
ثٌذي فبوتَس عجيؼي ٍ اًؼبًي رْت پٌِْ 15ثخـي اص ٌّذ اًزبم دادًذ. دس ايي پظٍّؾ اص 

% ٍ لبثل لجَل  6/84 ِ ؿذُاػتفبدُ ؿذ. اسصيبثي ًمـِ ًْبيي ًـبى داد وِ دلت ًمـِ تْي
ثٌذي حؼبػيت ( ثب اػتفبدُ اص هذل تئَسي ثيض پ2012ٌٍِْ ّوىبساى) 2پيبػٌتيٌيب ثبؿذ.هي

دس وـَس ايتبليب اًزبم دادًذ. ًتبيذ پظٍّؾ ًـبى  3صهيي لغضؽ سا ثشاي رٌَة هٌغمِ تيشٍل
%( 75يي)ّب ثب دسكذ ثبالثيٌي صهيي لغضؽداد وِ ًمـِ حؼبػيت صهيي لغضؽ ثشاي پيؾ

تَاًذ ثِ خبعش حوشثخؾ ٍ ون ّضيٌِ ثَدى ثشاي لبثل اعويٌبى اػت. ثٌبثشايي هذل فَق هي
گيشاى هحيغي هذلي ػَدهٌذ ٍ لبثل اعويٌبى ثبؿذ. هحوذي ٍ سيضاى ٍ تلوينثشًبهِ

دس ثخـي اص   5ٍ ًؼجت تىشاس 4ؿفش-ثب اػتفبدُ اص ػِ هذل ثيض، دهپؼتش (2012)ّوىبساى
-ثٌذي وشدًذ. دسايي پظٍّؾ ثشاي اسصيبثي هذلبػيت صهيي لغضؽ سا پٌِْاػتبى گلؼتبى حؼ

 75اػتفبدُ ؿذ ٍ عجك ايي اسصيبثي هذل ًؼجت تىشاس ثْتشيي ًتيزِ سا )  ROCّب اص هٌحٌي 
( ثب اػتفبدُ اص تئَسي 1391% دلت( دس ثيي ػِ هذل فَق داؿت. پَسلبػوي ٍ ّوىبسى )

ثٌذي صهيي لغضؽ سا ثشاي ثخـي اص اػتبى گلؼتبى ٌِفبوتَس عجيؼي ٍ اًؼبًي پْ 14ثيضيي ٍ 
اًزبم دادًذ. اسصيبثي هذل ٍ ًتبيذ تحميك ًـبى داد وِ دلت هذل احتوبالتي تْيِ ؿذُ ثب 

 37/71ّب( دس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ػبصي)حزف ػبهل رْت ؿيت اص تحليلسٍيىشد دٍم هذل
 دسكذ ٍ خَة  ثشآٍسد ؿذُ اػت.

 

 

                                                           
1
-  Mathew et- al 

2 - Piacentinia et- al 
3 - Tyrol 
4 - Dempster – Shafer 
5 - Frequency ratio 
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 هٌطقِ هَرد هطبلعِ

 دس آرسثبيزبى لبساداؽ ويلَهتش هشثغ اص 9000  حذٍد هؼبحتي دس پظٍّؾ ٍدُهحذ
 وِ غشثي ٍ ؿشلي اهتذاد دس ؿوبلي 39/37 الي 38/24 ٍ ؿشلي 47/30 تب 45/30 هختلبت

 دسُ تب وؼجِ اص ٍ چبي اّش رٌَة دس ٍ ػَ آى لشُ ؿشق ٍ ديض آى دسُ ٍ غشة اسع آى ؿوبل
ػبصًذّبيي هخل ؿيل ٍ .  ثبؿذ هي غشثي لبساداؽ رٌَثي يّب داهٌِ صًَص ؿوبل اهتذاد دس ديض

ّب ٍ ػبصًذّبيي اص رٌغ تٌبٍة هبػِ ػٌگ، افىٌِّبي آثشفتي لذيوي ٍ هخشٍطهبػِ، تشاع
ثبؿٌذ. دس ايي هٌغمِ ثب تَرِ ثِ آّه ٍ هبسى ٍ وٌگلَهشا ًيض اص ديگش ػبصًذّبي هٌغمِ هي

ّبي صيبدي هيبًگيي ثبسؽ ثبال، صهيي لغضؽ ّب ًٍَع ػبصًذّب، ػوك صيبد سػَثبت دس داهٌِ
افتذ. دس ايي پظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص تئَسي احتوبالت ؿشعي، ًمـِ حؼبػيت صهيي اتفبق هي

 لغضؽ حَضِ فَق هغبلؼِ ٍ تْيِ ؿذُ اػت.

 
 : هَقعیت هٌطقِ هطبلعِ در ضوبل غزة ایزاى1ضکل
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 ّب هَاد ٍ رٍش

آٍسي ٍ تْيِ پبيگبُ دادُ اص لغضؽ، روغثشاي ارشاي هذل ٍ تْيِ ًمـِ حؼبػيت صهيي
فبوتَسّبي هَحش دس ٍلَع صهيي لغضؽ اص هْوتشيي هشاحل تحميك اػت. دس ايي پظٍّؾ ثب 

ؿٌبػي، فبكلِ اص گؼل، فبكلِ اص سٍدخبًِ، ثبسؽ، ؿيت صهيي، پبساهتش )ػٌگ 11اػتفبدُ اص 
 ،(STI)1، ؿبخق حول سػَة(NDVI)رْت ؿيت، وبسثشي صهيي،تشاون پَؿؾ گيبّي

ثٌذي صهيي (( ػول پTWIٌِْ)3ٍ ؿبخق سعَثت تَپَگشافيه (SPI)2ؿبخق تَاى آثشاِّ
ّبي تَپَگشافي هٌغمِ لغضؽ اًزبم ؿذُ اػت. دس اٍليي گبم اص ايي هشحلِ ثب اػتفبدُ اص ًمـِ

هتشي تْيِ ؿذ. ثب داؿتي ايي اليِ ثب  30ثب اًذاصُ پيىؼل   (DEM)استفبػي هٌغمِهذل  اليِ
ّبيي ّوچَى افضاسي ري اي اع اليِص ػولگشّبي هختلف هَرَد دس ثؼتِ ًشماػتفبدُ ا

صّىـي وِ ثِ كَست فبكلِ اص سٍدخبًِ)ؿىل ( ٍ ؿجى3ِ(، رْت ؿيت)ؿىل 2ؿيت)ؿىل 
 ( دس هذل اػتفبدُ ؿذُ اػت، اػتخشاد ؿذًذ. 4

 4ل اسثٍ گَگ (IRS)ايّبي سخ دادُ دس هٌغمِ ثب اػتفبدُ اص تلبٍيش هبَّاسُلغضؽصهيي  
 52ّب دٍ ػَم)صهيي لغضؽ(. اص ثيي ايي صهيي لغضؽ 73ثشاي هذل ػبصي اػتخشاد ؿذًذ)

صهيي لغضؽ(  21ّب ٍ يه ػَم)صهيي لغضؽ( ثشاي ارشاي هذل ٍ پيذا وشدى ٍصى والع
 4ٍ  3هبثمي ثشاي اسصيبثي هذل هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ّوچٌيي ثب اػتفبدُ اص ثبًذّبي 

حَضِ تْيِ ؿذ. ثشاي تْيِ ًمـِ ( NDVI)ػت ؿبخق پَؿؾ گيبّيتلبٍيش هبَّاسُ لٌذ
ٍ سٍؽ  ENVIافضاس  پشداصؽ تلَيش وبسثشي اساضي هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ اص هحيظ ًشم

( ٍ ًيض تلَيش سًگي هبَّاسُ  (MLC)5ثٌذي ًظبست ؿذُ)الگَسيتن حذاوخش هـبثْتعجمِ
ؿٌبػي ًمـِ ّبي صهيي(. ّوچٌيي ثب اػتفبدُ اص 7لٌذػت اػتفبدُ ؿذُ اػت)ؿىل 

ّبتْيِ ؿذ. دس ٍ اليِ رٌغ ػبصًذّب ٍ اليِ گؼل ثِ كَست فبكلِ اص گؼل  1:100000

                                                           
1 - Sediment Transport Index 
2 - Stream Power Index 
3 - topographic wetness index 
4  - Google Earth  
5 - Maximum likelihood classifier 
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ّبي َّاؿٌبػي ّبي ثبسؿي حَضِ اص آهبس ايؼتگبًُْبيت ثشاي ثذػت آٍسدى اليِ پٌِْ
 ّبي ثبسؿي ثذػت آهذ. هٌغمِ اػتفبدُ ؿذ ٍ اليِ ثبسؽ ثِ كَست پٌِْ

    

 

 

 

 

 

 ًقطِ جْت ضیت :3ِ ضیت                              ضکل ًقط :2ضکل 

 

 

 

 

 

 ًقطِ سهیي لغشُ  :5ضکل                    فبصلِ اس رٍدخبًِ  : ًقط4ِضکل          
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 ًقطِ کبرثزی سهیي   :7ًقطِ تزاکن پَضص گیبّی                         ضکل  :6ضکل 

 

 

 

 

 

 : ًقطِ جٌس سبسًد9ضکل                                                    : ًقطِ فبصلِ اس گسل   8ضکل               

 

 SPIقدرت آثزاِّ   ضبخص

( SPI( سا ثشاي هحبػجِ ؿبخق لذست سٍدخبًِ)1( هؼبدلِ )1991هَس ٍ ّوىبساى) 
ثش ايي فشم اػتَاس اػت  لذست فشػبيؾ رشيبى آة پيـٌْبد ًوَدًذ وِ دس ايي هؼبدلِ اًذاصُ

گيشد. ثِ عَس ولي ايي ؿبخق دس ًَاحي وِ ػول تخليِ هتٌبػت ثب ٍػؼت حَضِ كَست هي
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هحذة داسًذ)هٌبعك ّوگشا ٍ تٌذ( فشػبيؾ ٍيظُ ٍ دس ًَاحي وِ ًيوشخ  1وِ ًيوشخ ٍ هوبػي
 وٌذ. همؼش داسًذ)هٌبعمي ثب وبّؾ ظشفيت رشيبى( سػَة ٍيظُ سا پيؾ ثيٌي هي

1ساثغِ                 

 STI –ضبخص حول رسَة 

ّبي ّيذسٍلَطيىي وِ دس ايي هغبلؼِ اػتفبدُ ؿذُ ؿبخق حول  اص رولِ ؿبخق  
دّذ. ساثغِ ّب سا دس سٍي صهيي ًـبى هيسػَة اػت.  ايي ؿبخق لذست فشػبيٌذگي رشيبى

بدلِ رْبًي فشػبيؾ ( وِ ثشاي ثذػت آٍسدى ايي ؿبخق ٍرَد داسد ؿجيِ هؼ2تزشثي)ساثغِ 
خبن اػت اص ايي سٍ هي تَاًذ دس ًـبى دادى هَلؼيت هٌبعك ثب خغش فشػبيؾ هَسد اػتفبدُ 

 .(1986، 3ٍ ثَسس 2لشاس گيشد)هَس

                                                                                     (  2ساثغِ )

 

( لبثليت ( ٍ ػيٌَع گشاديبى ؿيت)ػبع هؼبحت حَضِ)ايي پبساهتش ثش ا 
وٌذ. ثش ّويي اػبع هوىي اػت ػيؼتن صّىـي سا حول سػَة دس حَضِ سا وٌتشل هي

ّبيي ثب گشاديبى ؿيت ون ثِ ايزبد صهيي لغضؽ توبيل پيذا وٌٌذ)ًفؼلي آؿفتِ وٌذ ٍ  داهٌِ
 دّذ.ًمـِ هشثَط ثِ ايي اليِ سا ًـبى هي 12ؿىل   (.2008ٍ ّوىبساى،  4اٍغلَ

                                                           
1 -  Tangential 
2  - Moore et-al 
3  - Burch 
4  - Nefeslioglu et-al 
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 (SPI)ًقطِ  ضبخص قدرت آثزاِّ :11ًقطِ ثبرش               ضکل  :11ضکل          

 

 (TWI)ضبخص رطَثت تَپَگزافیک 

( 2يب سعَثت خبن (CTI)1ؿبخق سعَثت تَپَگشافيه )ؿبخق تشويت تَپَگشافيه    
 (2000، 4ٍ گبالًت 3)ٍيلؼَى ؿَداػتفبدُ هي وِ ثشاي تَكيف الگَي فضبيي سعَثت خبن

 ؿَد: ثِ كَست ساثغِ صيش تؼشيف هي

                           (           3ساثغِ )

ٍ ّوىبساى،  5)گَسٍم ؿَدايي ؿبخق ثشاي هغبلؼِ حؼبػيت صهيي لغضؽ اػتفبدُ هي 
يبثي الگَي فضبيي سعَثت خبن ٍ تَاى ثشاي اسصاص ؿبخق سعَثت تَپَگشافيه هي .(2008

ٍ  6هيتتغييشاتي وِ ثِ دليل فشػبيؾ دس ثبفت خبن سخ دادُ اػتفبدُ وشد)اع

                                                           
1 - Compound Topographic Index 
2 - soil wetness 
3  - Wilson  
4  - Gallant 
5 - Chrome et al 
6  - Schmidt 
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ايي ؿبخق ػوَهب ثشاي تؼييي وٌتشل  (.2007ٍ ّوىبساى،  2. گشثغ1،2003پشػَى
ٍ ّوىبساى،  3ؿَد)ػَسًؼَىي ّيذسٍلَطيىي اػتفبدُ هيتَپَگشافيه ثش سٍي فشآيٌذّب

 (.13ؿَد)ؿىل ّب پيذا هيهؼوَال دس ثذًِ صهيي لغضؽ TWIثبالي  ٍ همبديش ،(2006

        

 

 

 

 

 

  (TWI: ضبخص 13ضکل                        (   STI: ضبخص )12ضکل 

 کبررٍش

ٍ ّوىبساى،  5)وبستش 4ثشاي اسصيبثي حؼبػيت صهيي لغضؽ دس هٌغمِ اص سٍؽ ٍصى ؿَاّذ 
ّبي ِ ػٌَاى هذلي ػَدهٌذ ٍ آصهبيؾ ؿذُ دس صهيٌِاػت. ايي هذل ث اػتفبدُ ؿذُ (1989

آة  ّبيوـي چـوِاي، تحميمبت هؼذًي ٍ ًمـِهختلف، ّوچَى هغبلؼِ حشوبت تَدُ
 .(2009، 9ٍ ٍ وبهجَلي 8. ثبسثيشي2007، 7ٍ اػتشالچيٌي 6اػت)پَليصيشصهيٌي 

                                                           
1  - Persson 
2  - Grabs et al 
3  - Sorensen et al 
4
  - weight of evidence (WofE) 

5
   - Carter et al 

6  - Poli 
7  - Sterlacchini 
8  - Barbieri 
9  - Cambuli 
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يه سٍؽ آهبسي هجتٌي ثش تئَسي احتوبالت ثيض  (WofE)ٍصى ؿَاّذ هذل
( ايي هذل ٍاثؼتگي هَرَد ثيي يه ٍالؼِ)صهيي لغضؽ2002ٍ ّوىبساى،  1ًيؼَىاػت)د

  صًذ.ّبي ػججي)فبوتَسّبي هؼتؼذ وٌٌذُ صهيي لغضؽ( سا تخويي هيّبي سخ دادُ( ٍ ػبهل
ثشاي اوتـبفبت هؼذًي هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت)وبستش ٍ ّوىبساى، 1988هذل فَق دس ػبل 

آى سا ثشاي اسصيبثي حؼبػيت صهيي لغضؽ هَسد  2ى ٍػتشىٍ 2002ػبل  دسهتؼبلجب  (.1988
 اػتفبدُ لشاس داد.

ّبي ّش ، والعBّبي ػججي)فبوتَسّبي هؼتؼذ وٌٌذُ صهيي لغضؽ( سا اگش هب ػبهل
، دس ايي كَست تئَسي ثيض سا ثشاي دس ًظش ثگيشين Sٍ صهيي لغضؽ سخ دادُ سا  پبساهتش سا 

(، هي تَاى ثِ كَست دس والع هؼيي) (S)َع صهيي لغضؽهحبػجِ احتوبل ؿشعي ٍل
 ساثغِ صيش ثىبس ثشد:

                                                    4ساثغِ 

، (AS)دس هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ sاحتوبل اٍليِ ٍلَع پيـبهذ   دس ساثغِ فَق
احتوبل ٍلَع   (،AS)دس هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ٍلَع والع : احتوبل 

 S: احتوبل ٍلَع پيـبهذ  .اتفبق افتبدُ ثبؿذ Sثِ ؿشعي وِ پيـبهذ  پيـبهذ 
 (.199: 2012ٍ ّوىبساى،  3اتفبق افتبدُ ثبؿذ)پيبػٌتيٌي ثِ ؿشعي وِ پيـبهذ 

اتفبق ًيفتبدُ ثبؿذ ًيض ثِ كَست  احتوبل ؿشعي ٍلَع صهيي لغضؽ صهبًي وِ والع 
 ؿَد:ساثغِ صيش تؼشيف هي

                                               5ساثغِ        

 (،AS)هَسد هغبلؼِدس هحذٍدُ  Sاحتوبل اٍليِ ٍلَع پيـبهذ   دس هؼبدلِ فَق      

                                                           
1  - Denison et al 
2  - Van Western 
3  - Piacentini et-al 
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  اتفبق افتبدُ ثبؿذ، احتوبل اٍليِ Sثِ ؿشعي وِ  احتوبل ؿشعي ًجَد والع  
تَاى ّبي هختلف هؼبدالت فَق سا هيثخؾ (.AS)دس هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ًجَد والع  

 (.199: 2012هحبػجِ وشد))پيبػٌتيٌي ٍ ّوىبساى، 12تب  6ثِ كَست سٍاثظ 

                                                         6ساثغِ 

                                                          7ساثغِ 

                                                          8ساثغِ 

                             9ساثغِ 

                         10ساثغِ 

                        11ساثغِ 

                       12ساثغِ 

ّبي ّبي ّش پبساهتش ثِ ٍػيلِ تشويجي اص اسصؽدس سٍؽ ٍصى ؿَاّذ، ٍصى والع    
اص عشيك تئَسي ثيض ٍ ًيض اختالف تفبضل ثيي آًْب هحبػجِ ( ٍ   )في هخجت ٍ هٌ

 ؿَد.ّب حبكل هيٍصى ًْبيي والع 16ؿَد ٍ دس ًْبيت ثب اػتفبدُ اص ساثغِ هي

                                         13ساثغِ 

                                         14ساثغِ 

                                                          15ساثغِ 

                                                           16ساثغِ 
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ي، ّبي هخجت ٍ هٌفتفبضل ٍصى Cلگبسيتن ثش هجٌي ػذد ًپش،  LNدس سٍاثظ فَق  
اًحشاف اػتبًذاسد اػت وِ ثشاثش ثب رزس ٍاسيبًغ ّش  ٍصى ًْبيي اػتبًذاسؿذُ ٍ  

 1(. دس رذٍل ؿوبسُ 117: 1391ّبي هخجت ٍ هٌفي اػت)پَسلبػوي ٍ ّوىبساى، يه اص ٍصى
ثِ آى  ّبي پبساهتشّب هَسد ًظش ثِ ّوشاُ ػبيش اعالػبت هشثَطاٍصاى ثشاي ّش يه اص والع

 ًظش ثِ تَرِ ثب ّب هؼيبس ٍصى اػبع ثش ثٌذي تمؼين آهذُ اػت. دس ايي تحميك اػذاد
 گشفتِ، ثذػت آهذُ اػت. كَست  حَصُ ايي دس هتخللبى ٍ وبسؿٌبػبى

 ّب ثز اسبس رٍاثط تئَری ثیش: جدٍل پبراهتزّب ٍ ٍسى ّز یک اس کالس1جدٍل 

 class w+ w- C s2(w+) s2(w-) Sc Weight پبساهتشّب

ؿبخق 
TWI 











ؿبخق 
STI 











ؿبخق 
SPI 











تشاون 
پَؿؾ 
 گيبّي











فبكلِ اص 
 گؼل









  > 
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رْت 
 ؿيت

 هؼغح

 ؿوبل

 ؿوبل ؿشلي

 ؿشق

 رٌَة ؿشلي

 رٌَة

 رٌَة غشثي

 غشة

 ؿوبل غشة

 هبخذ: ًگبرًدگبى

 ّب ثز اسبس رٍاثط تئَری ثیشهتزّب ٍ ٍسى ّز یک اس کالس: جدٍل پبرا1اداهِ جدٍل 

 class W+ W- C s2(w+) s2(w-) Sc Weight پبساهتشّب

هيضاى 
 ثبسؽ











وبسثشي 
 صهيي

 ثبؽ

 رٌگل هتشاون

 رٌگل تٌه

 ثبؽ-وـبٍسصي

 لن يضسع

رٌگل 
 تٌه)هختلظ(



رٌگل 
 هتَػظ)هختلظ(



هشتغ 
 هتَػظ)هختلظ(



 رٌگل هتَػظ

 هشتغ هتَػظ


----

دسرِ 
 ؿيت

///

//

/



 

 هبخذ: ًگبرًدگبى
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 ّب ثز اسبس رٍاثط تئَری ثیش: جدٍل پبراهتزّب ٍ ٍسى ّز یک اس کالس1اداهِ جدٍل 

 class w+ w- C s2(w+) s2(w-) Sc Weight پبساهتشّب

ًَع 
 ػبصًذ

A ---

B 

C 

E 

F 

G -----

I 

J 

K 

M 

N 

O 

R 

S -----

فبكلِ اص 
 سٍدخبًِ









>

ّبي پبساهتشّبي دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثذػت آهذ، دس پغ اص ايٌىِ ٍصى ّش يه اص والع
گزاسي پبساهتشّب ّنٍصى هشثَط ثِ ّش والع اػوبل ؿذ ٍ ثب سٍي Arc mapافضاس هحيظ ًشم

ّبي ًمـِ ًْبيي ثشاي حؼبػيت صهيي لغضؽ ثذػت آهذ. ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ؿىؼتگي
 (. 14ثٌذي ؿذ)ؿىل والع حؼبػيت صهيي لغضؽ دػتِ 5ًمـِ ثِ دػت آهذُ دس  1عجيؼي

 

                                                           
1 - Natural breaks 
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 ثٌدی حسبسیت سهیي لغشش ) ارسجبراى، اس قزُ سَ تب درُ دیش(: ًقطِ پ14ٌِْضکل 

 ثّب ٍ ثح یبفتِ

دس ايي همبلِ ثب اػتفبدُ اص تئَسي ثيضيي )احتوبالت ؿشعي(، حؼبػيت صهيي لغضؽ ثشاي  
لؼوتي اص هٌغمِ لبساداؽ ) اسػجبساى، اص لشُ ػَ تب دسُ ديض( كَست گشفت. ًتبيذ هذل ٍ 

دسكذ صهيي  50ثيٌي ثيؾ اص اسصيبثي آى ًـبى داد وِ هذل لبثليت لبثل لجَلي ثب پيؾ
ثبؿذ. ايي هٌبعك اغلت دس ًيوِ ي ثب حؼبػيت صيبد ٍ خيلي صيبد سا داسا هيّبّب دس پٌِْلغضؽ

 اًذ.  هشوضي ٍ رٌَة ؿشق هٌغمِ ٍالغ ؿذُ

 آثشفتي ثب تَرِ ثِ ًمـِ تْيِ ؿذُ ٍ اعالػبت رذٍل يه دس اليِ ًَع ػبصًذ، تشاػْبي 
 اػت. تٌبٍة هشتفغ، ثيـتشيي تبحيش ٍ ٍصى سا ثِ خَد اختلبف دادُ ّبيهخشٍافىٌِ ٍ لذيوي

دس سدُ ثؼذي لشاس داسد. دس  وٌگلَهشا ٍ ػٌگ هبػِ اص اياليِ هيبى ثب اًذصيتي-داػيتي تَف
ّبي هختلف وبسثشي صهيي، هشتغ هتَػظ ثب ثيـتشيي ٍصى ثيـتشيي تبحيش سا دس سخ ثيي والع
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بًي ٍ ّبي اًؼتَاًذ دس ساثغِ ثب توشوض فؼبليتّبي هٌغمِ داؿتِ اػت وِ هيداد صهيي لغضؽ
ّبي هختلف ؿيت، رْبت رٌَثي ٍ رٌَة هشاوض روؼيتي دس ايي هٌبعك ثبؿذ. دس ثيي رْت

تشيي تبحيش سا دس ٍلَع صهيي لغضؽ داسًذ. ّوچٌيي غشثي ثيـتشيي ٍ رْبت ؿوبلي ٍ ؿشق ون
-ثِ تشتيت ثيـتشيي تبحيش ٍ ٍصى سا دس ٍلَع صهيي لغضؽ داسا هي 10-20ٍ  5-10ّبي ؿيت

هتش ثيـتشيي تبحيش سا دس ٍلَع صهيي  0-100فبكلِ اص سٍدخبًِ ًيض والع  ثبؿٌذ. دس اليِ
 لغضؽ داسًذ. 

ثشاي ايٌىِ ثتَاًين هذل ارشا ؿذُ دس هٌغمِ سا هَسد اسصيبثي لشاس دّين ثب اػتفبدُ اص سٍؽ 
ّبي سخ دادُ دس هٌغمِ،  وِ دس ارشاي هذل اػتفبدُ ٍصى ؿَاّذ ٍ يه ػَم صهيي لغضؽ

ّبي پٌزگبًِ ًمـِ حؼبػيت صهيي لغضؽ ّب دس والعوٌؾ فضبيي لغضؽًـذُ ثَدًذ، پشا
 اسائِ ؿذُ اػت. 2هَسد اسصيبثي آهبسي لشاسگشفت وِ ًتبيذ آى دس  رذٍل ؿوبسُ 
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 ّبی رخ دادُ ُثٌدی حسبسیت سهیي لغشش ٍ درصد سهیي لغشّبی پٌِْ: هسبحت کالس2جدٍل  

هسبحت ّز کالس ثِ  کالس حسبسیت

 درصد

ّبی رخ هیي لغششهسبحت س

 دادُ ثِ درصد

 5/5 3/14 حسبسیت خیلی کن
 7/7 7/29 حسبسیت کن

 4/12 4/25 حسبسیت هتَسط
 2/26 6/17 حسبسیت سیبد

 2/48 13 حسبسیت خیلی سیبد

ّب دس والع پٌذ سخ دادُ اػت. عجك لغضؽثب تَرِ ثِ ًتبيذ اسصيبثي ثيـتشيي همذاس صهيي
يبثذ ّب دس آى والع افضايؾ هيخغش تشاون صهيي لغضؽ اعالػبت رذٍل ثب افضايؾ والع

ّب سا دس خَد دسكذ صهيي لغضؽ 2/48ثِ عَسي وِ والع ثب حؼبػيت خيلي صيبد حذٍد 
ربي دادُ اػت. ايي دس حبلي اػت وِ هؼبحت ايي والع ًؼجت ثِ ول هٌغمِ هَسد هغبلؼِ 

ت هتَػظ ثب ايٌىِ ّبي ثب حؼبػيت خيلي ون، ون ٍ حؼبػيدسكذ اػت. والع13تٌْب 
ّبي ؿًَذ اهب تٌْب ثخؾ ًبچيضي اص صهيي لغضؽدسكذ هؼبحت هٌغمِ سا ؿبهل هي 71حذٍد 

ّبي سخ اًذ ايي دس حبلي اػت هبثمي لغضؽّب ٍالغ ؿذُدسكذ( دس ايي والع 4/25سخ دادُ)
ثب ثٌذي )پٌِْ ّبي چْبسم ٍ پٌزن ًمـِ پٌِْدسكذ آًْب دس والع 6/74دادُ دس هٌغمِ يؼٌي 

 اًذ.حؼبػيت صيبد ٍ خيلي صيبد( ٍالغ ؿذُ

 ًتیجِ گیزی

ثٌذي پبساهتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ ػول پٌِْ 11دس ايي پظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص تئَسي ثيض ٍ 
حؼبػيت صهيي لغضؽ دس لبساداؽ ) اسػجبساى، اص لشُ ػَ تب دسُ ديض(، اًزبم ؿذ ٍ ًتيزِ وبس ثِ 

ثٌذي الع حؼبػيت اسائِ گشديذ. عجك ًمـِ پٌِْثٌذي ؿذُ دس پٌذ وكَست يه ًمـِ پٌِْ
دسكذ دس والع ثب حؼبػت  6/17دسكذ هٌغمِ دس والع ثب پٌِْ حؼبػيت خيلي صيبد،  13

دسكذ دس والع ثب حؼبػيت ون ٍ  7/29دسكذ دس والع ثب حؼبػيت هتَػظ،  4/25صيبد،
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خغش صيبد ٍ خيلي اًذ. هٌبعك ثب دسكذ ًيض دس والع ثب حؼبػيت خيلي ون لشاس گشفتِ 3/14
صيبد ثِ عَس ػوذُ دس لؼوت هشوضي هٌغمِ )غشة حَضِ(، ثخؾ هشوضي ٍ رٌَة غشثي آى 

ّبي ثب حؼبػيت ثيـتش ثِ كَست پٌِْ رٌَة ؿشلي حَضِ ٍالغ ؿذُ اًذ. ثخؾ ؿشلي ٍ 
تَاى هٌبعمي ّب هياي سٍدخبًِثٌذي ؿذُ اػت ٍ تٌْب دس هٌبعك حبؿيِون ٍ خيلي ون پٌِْ

ثٌذي صهيي لغضؽ ثب اػتفبدُ اص صيبد هـبّذُ وشد. پغ اص ثذػت آهذى ًمـِ پٌِْ ثب حؼبػيت
ّبي سخ دادُ دس هٌغمِ ًمـِ تْيِ ؿذُ اص ًظش كحت ٍ دلت هَسد يه ػَم صهيي لغضؽ

اسصيبثي لشاس گشفت. ًتبيذ اسصيبثي ًـبى داد وِ هذل هَسد اػتفبدُ دس پظٍّؾ ثب لبثليت پيؾ 
 ًمـِ پٌزن ٍ چْبسم ّبيوالع دس هٌغمِ دس دادُ سخ ّبيؽلغض صهيي دسكذ 12/79ثيٌي 
 ثيٌي آى داسد.ثٌذي صهيي لغضؽ ٍپيؾثٌذي تَاًبيي هٌبػجي سا ثشاي اًزبم پٌِْپٌِْ
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