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-فشآيٙذٞبي ٞيذسِٚٛطيىي ٚ طئٛٔٛسفِٛٛطيىي  ؿجىٝ ثيٙيديؾ ٞبي ٘ٛيٗ دس صٔيٙٝيىي اص سٚؽ

ٞبي ػبصي ٚيظٌيٞبي ٞٛؽ ٔلٙٛػي اػز وٝ دس خٟز ديبدٜٞبي ػلجي ٔلٙٛػي اص ٔؤِفٝ
ػبصي ي ٔذَوٛؿٙذ ٚ اثضاسي لذسسٕٙذ دس صٔيٙٝٔغض ا٘ؼبٖ دس يه ػيؼشٓ ٔلٙٛػي ٔيؿٍفز اٍ٘يض 

سٚد  ا٘ذ وٝ دس ايٗ دظٚٞؾ خٟز ثشآٚسد ٔيضاٖ سػٛة حٛضٝثيٙي دبسأششٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطيٚ ديؾ
اسع اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. ثذيٗ ٔٙظٛس اص آٔبس دثي، سػٛة ٚ ثبسؽ ٔبٞب٘ٝ ايؼشٍبٜ ٞيذسٚٔششي ثشاٖ 

سٚد اسع دس دؿز ٔغبٖ دس عَٛ دٚسٜ  ٞبي ٟٔٓ حٛضٝس حٛضٝ آثشيض دسٜ سٚد اص صيش حٛضٝٚالغ د
( اػشفبدٜ ٌشديذ. ثذيٗ كٛسر وٝ ٔيضاٖ دثي ٚ ثبسؽ ثٝ 86-87سب  53-54ػبِٝ )ػبَ آثي  34آٔبسي 
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ػبصي ٔذَ اص أىب٘بر ٚ سٛاثغ ٔٛخٛد دس ٔحيظ ثش٘بٔٝ ٘ٛيؼي ٘شْ افضاسٞبي ظٛس ديبدٜؿذ٘ذ. ثٝ ٔٙ
MATLAB/2010  ٚSPSS/21  ثٟشٜ ٌشفشٝ ؿذ. ػذغ ثٝ اسصيبثي ػّٕىشد ٔذَ، اص عشيك

ٔؼيبسٞبي آٔبسي اص خّٕٝ ضشيت سؼييٗ، ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر خغب، ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر خغب، 
ٝ جؼشٍي ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيبٍ٘يٗ دسكذ ٘ؼجي خغب دشداخشٝ ؿذ. ٘شبيح ثٔيبٍ٘يٗ ٔغّك خغب، ضشيت ٕٞ

دػز آٔذٜ ضٕٗ سأييذ سٛا٘بيي ٔذَ ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي ٘ـبٖ داد وٝ ا٘غجبق خٛثي ثيٗ ٔمبديش 
ٞبي ٔـبٞذاسي ي وٝ ٔيبٍ٘يٗ خغبي ايٗ ٔذَ ثب دادٜعٛس ثٝثيٙي ؿذٜ ٚ ٔـبٞذاسي ٚخٛد داسد ديؾ
 داس ٌـشٝ اػز. ٘شبيح٘يض ٔؼٙي 01/0اػز وٝ دس ػغح  99/0ٍي دسكذ  ٚ ضشيت ٕٞجؼش 9/0ثشاثش 

 ٔيضاٖ ثشآٚسد دس ثباليي دلز اص ٔلٙٛػي ػلجي  ؿجىٝ ٔذَ وٝ داد ٘ـبٖ دظٚٞؾ ايٗ اص حبكُ
سيضي سٛا٘ذ دس ٔذيشيز ٚ ثش٘بٔٝ٘شبيح حبكُ ٔي .اػز ثشخٛسداس ثشسػي ٔٛسد حٛضٝ دس سػٛة
ٞبي وـبٚسصي، كٙؼز، ؿشة ٚ عجيؼي ثٛيظٜ دس ثخؾ ٞبي آثخيض ٚ  ٔذيشيز ٔٙبثغ آثي ٚحٛضٝ

 ٌزاسي دس ٔخضٖ ػذٞب ٔفيذ ثبؿذ.ثيٙي ٚضؼيز سػٛةٕٞچٙيٗ  ديؾ

 سػٛة ٔلٙٛػي، ػلجي ٞبي ثشآٚسد، ؿجىٝ اسع، :ياصگان مليذي

 

 مقذمٍ
سٚد ٔي  فشػبيؾ خبن يىي اص خغشار خذي ٚ ٔؼضالر ا٘ؼبٖ ٔشٕذٖ أشٚصي ثٝ ؿٕبس

ٟٔٙذػي  ٔٛضٛػبر سشيٗديچيذٜ ٚ سشيٟٗٔٓ اص يىيوٝ  (119: 1387)ٔملٛدي ٚ ٕٞىبساٖ، 
وف  وٙؾ آة، ويفي ٞبيؿبخق سٚي ايٚيظٜ اثشار ٞبدذيذٜ ايٗ ثبؿذ.ٔي سٚدخب٘ٝ ٘يض

ػٕشا٘ي  ٞبيعشح ثٝ ٘بدزيشي خجشاٖ خؼبسار ٕٞچٙيٗ ٚ داؿشٝ ٞبي سٚدخب٘ٝوٙبسٜ ٚ ثؼشش
دس  سٛخٟي لبثُ حبكُ اص آٖ إٞيز ةسػٛ ٔيضاٖ ثيٙي دليكٕ٘بيذ ٚ ديؾٔي ٚاسد آة

 ٞبي آثيػبصٜ اص ثشداسيثٟشٜ دس سيضيٕٞچٙيٗ ثش٘بٔٝ ٚ ػبخز عشاحي ٚ آة، ٔٙبثغ ٔذيشيز

ٞبي حفبظز خبن ٚ وبٞؾ ٝ ٔٙظٛس اخشاي ثش٘بٔٝث (.61: 1391داسد )دػشٛسا٘ي ٚ ٕٞىبساٖ، 
ضشٚسر ، خض٘يٕٞچٙيٗ ٔحبػجٝ ٚ عشاحي دليك حدٓ ػذ دس احذاص ػذٞبي ٔ ،صاييسػٛة

ثشاي سحمك ايٗ . اسصيبثي ٚ ثشآٚسد ٌشدد ،ٝ آثخيضضداسد وٝ ٔيضاٖ سِٛيذ سػٛة دس يه حٛ
ٞب ٚخٛد دبسأششٞبي ٔٛثش دس آٖ ٞبي ٔشفبٚسي ٚخٛد داس٘ذ وٝ الصٔٝٞب ٚ ٔذَسٚؽ ،ٔٛضٛع

ٛٔي ٕٞچٙيٗ أشٚصٜ ٔحمميٗ، ثب اثذاع ٚ ديـشفز ػّثبؿذ ٞب ٚ يب آٔبس ٚ اعالػبر وبفي ٔيآٖ
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ٞبيي دزيش ٞؼشٙذ، دس خؼشدٛي ساٜٞبي ٞٛؿٕٙذ وٝ اثضاسي سٛإ٘ٙذ ٚ ا٘ؼغبفچٖٛ سٚؽ
ثيٙي دبسأششٞبي ٟٔٓ طئٛٔٛسفِٛٛطيىي ٚ ٞبي ٔشذاَٚ دس ؿٙبخز ٚ ديؾفشاسش اص سٚؽ

ٔلٙٛػي اػز وٝ سٛا٘بيي  ػلجي ٞبيٞب، ؿجىٝثبؿٙذ يىي اص ايٗ سٚؽٞيذسِٚٛطيىي ٔي
ٌيشي اص ػبخشبس ثٟشٜ ٞب ثبايٗ ػيؼشٓ غ حؼبثي ٚ ٔٙغمي سا داسد.ٔحبػجٝ ٚ سمشيت ٞش سبث

ٞبي دشداصؽ ٔٛاصي ٚ سؼٕيٓ ثشاي دادٜ ،ٞبي يبدٌيشيداساي لبثّيز ،٘شٚػيٙبدشيىي ٔغض ثـش
-ٞبي چـٍٕيش دس صٔيٙٝثب ديـشفز (؛ و1ٝ: 1385افشخبس،  )اوجشدٛس ٚ حبٔذ ثبؿٙذٔـبثٝ ٔي

ثبؿٙذ، بي ػلجي ٔلٙٛػي ٞٓ اص آٖ خّٕٝ ٔيٞٞبي ٔخشّف ٞٛؽ ٔلٙٛػي وٝ ؿجىٝ
ٞبي ٔخشّف ػّٕي ٚ ٟٔٙذػي ثٝ ايٗ ٔمِٛٝ سٛخٝ ثؼيبسي اص ٔحبفُ ػّٕي خٟبٖ دس صٔيٙٝ

 يه ثٝ ػٙٛاٖ ٌزاسيسػٛة ٚ (. فشػبيؾ3: 1383ٔؼغٛف ؿذٜ اػز )اوجشدٛس ٚ ؿىشاِٟي، 

 خؼبسار دبداي ٚ وـبٚسصي خبن حبكّخيض سفشٗ دػز اص ثٝ ٔٙدش فشآيٙذ سـذيذ ؿٛ٘ذٜ،

 وبٞؾ ٚ ػذٞب دـز دس ا٘جبؿز سػٛثبر خّٕٝ اص آة ػٕشا٘ي ٞبيثٝ عشح خجشاٖ ٘بدزيش

 ٞضيٙٝ افضايؾ ٚ ظشفيز وبٞؾ ٚ ثٙبدس، ػٛاحُ ثٝ خؼبسر ٞب،ػبصٜ ٔفيذ آٟ٘ب، سخشيت حدٓ
 ويفي ٞبيسػٛة سٚي ؿبخق ػٛيي حُٕ اص ٌشدد.غيشٜ ٔي ٚ آثيبسي ٞبيٍٟ٘ذاسي وب٘بَ

ايٗ أش اص يه ػٛ ثب سٛخٝ ثٝ سؿذ خٕؼيز دس اػز  سأثيشٌزاس وـبٚسصي ٚ ةؿش ثٝ ِحبػ آة
صيبدي خٛاٞذ وشد ٚ اص ػٛي ديٍش دس  روـٛس، سأٔيٗ ٔٛاد غزايي ٚ كٙؼشي سا دچبس ٔـىال

-ٞب ثٝ دِيُ سػٛة ٌزاسي ٔخبصٖ ػذٞب ٚ وبٞؾ حدٓ ٔفيذ آٟ٘ب، سغييش ٔؼيش سٚدخب٘ٝسػٛة

ٞب ٚ سأػيؼبر ا٘شمبَ آة ٚ سغييش  ٌزسي وب٘بَآة ٞب، وبٞؾ ظشفيز ٌزاسي دس ثؼشش آٖ
 ٞبيدشٚطٜ دس سػٛة ٔمذاس ِزا ثشآٚسد ويفيز آة ثٝ ِحبػ ؿشة ٚ وـبٚسصي خٛاٞذ ؿذ. 

 آة ٔٙبثغ اص ثشداسيثٟشٜ ٘يض ٚ آثي، آثخيضداسي ٞبيػبصٜ ٚ اخشاي عشاحي حفبظز خبن،

ٞبي حبئض يىي اص خٙجٝ (. ٕٞچٙي2006ٗدٛس، ؿٛؿششي ٚ وبؿفياػز )ػجبػي ٔٛسد ٘يبص
إٞيز دس ٔذيشيز ٔحيظ دس طئٛٔٛسفِٛٛطي وبسثشدي حُ ٔـىُ ثشآٚسد سػٛة يه ػيؼشٓ 

( 2005) 1(. دس ايٗ ساػشب ثبسبچبسيب ٚ ٕٞىبسا21ٖ: 1389ثبؿذ )ِٚي ٚ ٕٞىبساٖ، اي ٔيسٚدخب٘ٝ
ٛة ٔٙشمُ آٔذٜ اص فّْٛ ٚ ػشكٝ، سػ دػز ثٝٞبي ػلجي ٚ ٔمبديش ٚالؼي ثب اػشفبدٜ اص ؿجىٝ

سش ؿجىٝ ػلجي دس ػبصي ٕ٘ٛد٘ذ ٘شبيح حبوي اص وبسآيي ٔغّٛةؿذٜ سٛػظ خشيبٖ سا ٔذَ

                                                           
1- Bhattacharya et al. 
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ٞبي ثشآٚسد اص ػشكٝ ثٛد. ػٍيض ٞبي سايح سػٛة ثٝ وٕه فّْٛ ٚ سٚؽٔمبيؼٝ ثب سٚؽ
ٞبي سٌشػيٛ٘ي ٚ ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي دس ثشآٚسد ثبس ( ثٝ ٔمبيؼٝ سٚؽ2006) 1اٚغّٛ ٚ اِخ

اص  (2007) 2ٕٞىبساٖ ٚ ٘يبسب دس ايبالر ٔشحذٜ دشداخشٙذ. آسديىّي اٚغّٛسػٛة سٚدخب٘ٝ خٛ
 (2008) 3ٚ وبيبِخ حٕيذي .وشد٘ذ اػشفبدٜ سػٛثبر ٔؼّك ثشآٚسد ثشاي ٔلٙٛػي ػلجي ؿجىٝ

وشد٘ذ  دخّٝ اػشفبدٜ سٚدخب٘ٝ دس ٔؼّك سػٛثبر ٔيضاٖ ثشاي ثشآٚسد ٔلٙٛػي ػلجي ؿجىٝ اص
ٞبي ػلجي ٔلٙٛػي لبدس ثٝ ثشآسٚد ٔيضاٖ سػٛة ثب دلز ٚ ثٝ ايٗ ٘شيدٝ سػيذ٘ذ وٝ ؿجىٝ

 اص ٞبدُ ٞبيدبيٝ وٙؾ اعشاف ػٕك ثشآٚسد ( ثشاي2009) 4ٚ ٌب٘ىش ثباليي ٞؼشٙذ. فيشار

ٞبي ػلجي وشد٘ذ ٚ ثٝ ايٗ ٘شيدٝ سػيذ٘ذ وٝ ؿجىٝ اػشفبدٜ ٔلٙٛػي ؿجىٝ ػلجي
 ٚ ب سا داس٘ذ. ّٔؼيٞٞبي دُٔلٙٛػي وبسايي الصْ خٟز ثشآٚسد ػٕك وٙؾ اعشاف دبيٝ

 سػٛة ػبصي ثشآٚسد  ٔمذاسٔلٙٛػي ثٝ ٔذَ ػلجي ( ثب اػشفبدٜ اص ؿجى2011ٝ) 5ٕٞىبساٖ

٘شبيح حبكُ دشداخشٙذ ٚ   آٔشيىب سيٌٛشا٘ذ ٚ ٔيؼٛسي دي،ػي ػي ٔي ٞبيسٚدخب٘ٝ دس ٔؼّك
سداس ثشخٛ ٞب ٔذَػبيش  ٘شبيح ٘ؼجز ثٝ ثبالسشي دلز اص ٔشاست ثٝ ػلجي ٘ـبٖ داد وٝ  ؿجىٝ

ٞبي ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي ٚ سٌشػيٖٛ ٔمبيؼٝ ٔذَ( ثٝ 1385اػز. اوجشدٛس ٚ حبٔذافشخبس )
٘ـبٖ داد وٝ ٔذَ ؿجىٝ دشداخشٙذ ٘شبيح حبكُ  ٝ اٞشچبيضحٛ ثيٙي آٚسد سػٛة دسدس ديؾ

 سشياص وبسايي ثٟشش ٚ دلز ثبال ػلجي دشػذششٖٚ چٙذاليٝ دس ٔمبيؼٝ ثب ٔذَ سٌشػيٛ٘ي
ٞبي ( ثش اػبع سأثيش ػٙبكش الّيٕي ٚ ثب اػشفبدٜ اص ؿجى1386ٝاس )اػز. چٛثذ ثشخٛسداس

ثيٙي ٕ٘ٛد ٘شبيح حبوي اص ي ػذ ؿٟيذ ٔذ٘ي سجشيض سا ديؾي دسيبچٝػلجي ٚسٚدي ٔبٞب٘ٝ
ٞبي ػلجي ؿجىٝ اص ( 1388 ) ٕٞىبساٖ ٚ ثيٙي ثٛد. اػّٕيدلز ثبالي ايٗ ٔذَ دس ديؾ

 چبي اػشفبدٜآخي سٚي سٚدخب٘ٝ ثش آخٛال ٍبٜسػٛة ايؼش ثبس ٔؼّك ػبصئذَ خٟز ٔلٙٛػي

 دٞذ وٝٔي ٘ـبٖ سػٛة ػٙدٝ ٔٙحٙي ثب ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي ٘شبيح ٔمبيؼٝ. ٕ٘ٛد٘ذ

 ٞبيسٚؽ ثٝ ٘ؼجز سػٛة سخٕيٗ دذيذٜ دس وبسايي ثٟششي ٔلٙٛػي ػلجي ٞبيؿجىٝ

                                                           
1- Cigizoglu and Alp 

2- Ardiclioglo et al 

3- Hamidi and Kayaalp 
4- Firat and Gunger 

5- Melesse et al 
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ص آثبد ا ثٟـز سٚدخب٘ٝ ٔؼّك سػٛة ( ثٝ سخٕي1389ٗديٍش داسد. دٞمب٘ي ٚ ٕٞىبساٖ )
 داد ٘ـبٖ ٔلٙٛػي دشداخشٙذ. ٘شبيح ػلجي ؿجىٝ اص اػشفبدٜ ثب ٞبي سٚدخب٘ٝ وبسٖٚػشؿبخٝ

 ٔٙحٙي ػٙدٝ ثشخٛسداس ثٝ سٚؽ ٘ؼجز ثبالسشي دلز ٔلٙٛػي اص ػلجي سٚؽ ؿجىٝ وٝ

ايّذسٔي  ،(1392حيذسي ) ،(1392اػفٙذيبسي ٚ ٕٞىبساٖ ) ،(1390اػز. عّٛػي ٚ ٕٞىبساٖ )
اص ديٍش  (1396ػؼبوشٜ ٚ كيبدي )ٚ ( 1396ٚ ٕٞىبساٖ ) سحٕشي ،(1392ٚ ٕٞىبساٖ )

 ا٘ذ.  ثٝ ا٘حب ٔخشّف اػشفبدٜ وشدٜاص ؿجىٝ ػلجي ٔحممب٘ي ٞؼشٙذ وٝ 
ظٚٞؾ    ٞبي ٔخشّف، دس ايٗ دثيٙي سػٛة دس صٔيٙٝثب سٛخٝ ثٝ إٞيز ديؾدس ٘شيدٝ، 

ٔيضاٖ  ،ب٘ٝثٝ كٛسر ٔبٞ ٞبي دثي، ثبسؽ ٚ سػٛةاص دادٜػؼي ؿذٜ اػز سب ثب اػشفبدٜ 
ٞبي ػلجي ٟٔٓ سٚد اسع ثب اػشفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبيدسٜ سٚد اص صيش حٛضٝ سػٛة حٛضٝ

ٞب دس ٞبي ٚالؼي ثٝ ٔٙظٛس سٛا٘بيي ايٗ ٔذَٔلٙٛػي ثشآٚسد ٚ ٔيضاٖ خغبي آٖ سا ثب دادٜ
 ديؾ ثيٙي، ٔٛسد اسصيبثي ٚ ثشسػي لشاس ٌيشد.

 َامًاد ي ريش

حٛضٝ آثشيض سٚدخب٘ٝ دسٜ سٚد دس ٔحذٚدٜ دؿز  ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس ايٗ دظٚٞؾ،
دليمٝ عَٛ  42دسخٝ ٚ  48دليمٝ  سب  20دسخٝ ٚ  46ثبؿذ وٝ دس ٔٛلؼيز خغشافيبي  ٔغبٖ ٔي
دليمٝ ػشم ؿٕبِي لشاس ٌشفشٝ اػز )ؿىُ  29دسخٝ ٚ  39دليمٝ سب  46دسخٝ ٚ  37ؿشلي ٚ 

دسكذ ٔؼبحز آٖ  68ثبؿذ وٝ ويّٛٔشش ٔشثغ ٔي 1430آثشيض ثشاثش ثب  (. ٚػؼز ايٗ حٛض1ٝ
دسكذ آٖ دس اػشبٖ آرسثبيدبٖ ؿشلي ٚالغ ؿذٜ اػز. سٚدخب٘ٝ دسٜ سٚد  32دس اػشبٖ اسدثيُ ٚ 

-ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔششيٗ ػشؿبخٝ سٚد ٔشصي اسع دس ايشاٖ، خٛد اص اِحبق دٚ ػشؿبخٝ اكّي لشٜ

يٖٛ، ٔيبٍ٘يٗ ٔيّ 210ٌشدد. آثذٞي ػبال٘ٝ ايٗ سٚدخب٘ٝ ثشاثش ثب ػٛ ٚ اٞشچبي سـىيُ ٔي
 4/13ٔيّيٕشش ٚ  ٕٞچٙيٗ ٔشٛػظ دٔبي ٞٛاي حٛضٝ ٘يض ثشاثش ثب  352ثبسؽ ػبال٘ٝ حٛضٝ، 

 (. 16: 1392دسخٝ ػّؼيٛع اػز )دِٚشخٛاٜ، 
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 مًقعيت محذيدٌ مًرد مطالعٍ ي حًضٍ آتزيش درٌ ريد -7ضنل 

اػز.  ٔلٙٛػي ؿجىٝ ػلجي سٚؽ ٔخشّف، ٔؼبئُ حُ دس خذيذ ٞبيسٚؽ اص يىي
اي ٞؼشٙذ وٝ ثٝ كٛسر ٞبي ػلجي ٔلٙٛػي يه ػيؼشٓ دشداصؿٍش اعالػبر سٛدٜؿجىٝ

ثٝ ٘مُ  1982ا٘ذ ٚ ػّٕىشدي ؿجيٝ ؿجىٝ ػلجي ٔغض ا٘ؼبٖ داس٘ذ )ٞبدفيّذ، ٔٛاصي لشاس ٌشفشٝ
 ٔبثيٗ سٚاثظ راسي اػبع ثش ؿٛدٔي ػؼي سٚؽ ايٗ (. دس1387ٔمذْ ٚ ٕٞىبساٖ، اص اكغشي

 ؿجىٝ اكّي ايذٜ ٌشدد. ثشلشاس ٚ ٚاثؼشٝ ٔؼشمُ ٔشغيشٞبي ثيٗٔب غيشخغي ٍ٘بؿشي ٞب،دادٜ

 سٛا٘ذٔي وٛچه، خيّي ٔميبع دس ٚ ثٛدٜ ا٘ؼبٖ ٔغض ػبصي ػّٕىشدؿجيٝ ٔجٙبي ثش ػلجي

دٞذ  سؼٕيٓ سا ايٗ يبدٌيشي ٕٞچٙيٗ ٚ ثبؿذ داؿشٝ يبدٌيشي لذسر صيؼشي ائب٘ٙذ ؿجىٝ
ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي، ٔؼٕٛالً اص اليٝ (. ػبخشبس ػبدي يه 210: 1388)فشحي ٚ ٕٞىبساٖ، 

 (.2ٞبي ٔيب٘ي يب ٔخفي، ٚ اليٝ خشٚخي سـىيُ ؿذٜ اػز )ؿىُ اليٝ ٚسٚدي
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 (9: 7936ساختار عادي يل ضثنٍ عصثي مصىًعي)خليلي ي َمناران،   -2ضنل

 

ٞبػز. آخشيٗ اي ثشاي سٟيٝ وشدٖ دادٜاليٝ ٚسٚدي يه اليٝ ا٘شمبَ دٞٙذٜ ٚ ٚػيّٝ   
ثبؿذ ٚ خشٚخي ٔذَ سا ثيٙي ؿذٜ ثٛػيّٝ ؿجىٝ ٔييٝ خشٚخي ؿبُٔ ٔمبديش ديؾاليٝ يب ال

-ا٘ذ، ٔحُ دشداصؽ دادٜٞبي دشداصؿٍش سـىيُ ؿذٜوٙذ. اليٝ ٔيب٘ي وٝ اص ٘شٖٚٔؼشفي ٔي

ٞب دس ٞش اليٝ ٔخفي ثٝ عٛس ٔؼَٕٛ ثٝ ٚػيّٝ سٚؽ آصٖٔٛ ٞب ٚ ؿٕبس ٘شٖٚٞبػز. ؿٕبس اليٝ
ٞبي ػلجي (. دس ٚالغ ؿجى3ٝ: 1387ٔمذْ ٚ ٕٞىبساٖ، ؿٛد )اكغشيٚ خغب ٔـخق ٔي

ٔلٙٛػي يه اثضاس سيبضي لذسسٕٙذ ٞؼشٙذ وٝ ثب سمّيذ ػبدٜ اص ػيؼشٓ ػلجي ثيِٛٛطيه 
( وٝ لذسر ا٘ؼغبف ٚ سلحيح دزيشي ثباليي 754: 1998، 1)فٛالح ٚ ٕٞىبساٖ ا٘ذػبخشٝ ؿذٜ

(، ثٝ 135: 1995، 2ٕٞىبساٖٞبي ٔٛخٛد سا داس٘ذ )س٘ديشبٖ ٚ ثباليي دس ا٘غجبق خٛد ثب دادٜ
سٛا٘ٙذ ٔدٟض ثٝ ػبصٔب٘ذٞي ؿٛ٘ذ وٝ ٘ظٓ ٚ ٕٞبٍٞٙي ٔٛخٛد دس داخُ ايٗ عٛسي وٝ ٔي

( ٚ ثش اػبع يه ػشي ؿٛاٞذ )ثشداسٞبي ٚسٚدي( 21: 1384ٞب سا ديذا ٕ٘ٛدٜ )ٟٔٙبج، دادٜ
ٞبي ؿجىٝ (.3: 1999، 3ثيٙي ٕ٘بيٙذ )وٙشاد ٚ ٕٞىبساٖٚلٛع ٚ ثضسٌي يه دذيذٜ سا ديؾ

                                                           
1- Fulop et al 
2- Ranjithan et al 

3- Conrads et al 
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ؿٛ٘ذ وٝ ٞبي ديـخٛس ٚ دؼخٛس سمؼيٓ ٔيػلجي اص ِحبػ ٘ٛع ؿجىٝ ٘يض ثٝ دٚ ٌشٜٚ ؿجىٝ
( ثٝ دِيُ وبسثشد 3ٞبي ديـخٛس ٚ ػبخشبس دشػذششٖٚ چٙذاليٝ )ؿىُ دس ايٗ ثشسػي اص ؿجىٝ

ثيٙي دبسأششٞبي الّيٕي ٚ ٞيذسِٚٛطي اػشفبدٜ ٌشديذ )حؼيٙي، ػبصي ٚ ديؾثيـشش دس ٔذَ
1388 :28.) 

 
 (7934)مىُاج،  MLPضثنٍ پزسپتزين چىذ اليٍ  -9ضنل 

ٞبي دثي، ثبس٘ذٌي ٚ سػٛة سٚد اص دادٜخٟز ثشآٚسد ٔيضاٖ سػٛة حٛضٝ آثشيض دسٜ 
 ٞبي ٔبٞيب٘ٝايؼشٍبٜ ٞيذسٚٔششي ثشاٖ اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. دٚسٜ آٔبسي ٔٛسد ثشسػي دادٜ

ٞبي ٌيشد. دادٜس ثش ٔيد  86-87سب  53-54ٞبي آثي دبسأششٞبي ٔزوٛس سا عي ػبَ
اي ؿٟشػشبٖ اسدثيُ سٟيٝ ٚ ٔٛسد ٔحبػجٝ ٚ سدضيٝ ٚ سحّيُ ٔشثٛعٝ اص ػبصٔبٖ آة ٔٙغمٝ

لشاس ٌشفز ثٝ ايٗ سشسيت وٝ اثشذا ػٙبكش سأثيشٌزاس ثش سػٛة ٔـخق ٚ ػذغ خٟز ٚسٚد 
ٞبي ٔشثٛعٝ ٌشديذ ثذيٗ كٛسر وٝ ثٝ ؿجىٝ دشػذششٖٚ چٙذاليٝ الذاْ ثٝ سـىيُ ٔبسشيغ

ٞبي ؿجىٝ ٔشثٛط ثٝ ٔشغيشٞبي دثي ٚ ثبس٘ذٌي ٔبٞب٘ٝ ٚ خشٚخي ؿجىٝ ٘يض ٔدٕٛع ٚسٚدي
 4ػبَ خٟز آٔٛصؽ ؿجىٝ ٚ  30ػبَ دٚسٜ آٔبسي ٔٛخٛد  34ثبؿذ. اص سػٛة ٔبٞب٘ٝ ٔي

ٔب٘ذٜ دس ٔشحّٝ آصٖٔٛ ؿجىٝ ثىبس ثشدٜ ؿذ. اثشذا خٟز افضايؾ ػشػز ؿجىٝ، ػبَ ثبلي
ٔبِيضٜ ٌشديذ ٚ دغ اص سؼييٗ ػبخشبس ؿجىٝ، ؿجىٝ ثب اػشفبدٜ ٘ش 9/0ٚ  1/0ٞب دس ثبصٜ دادٜ

ٚ ثب ؿشٚع اص وٕششيٗ سؼذاد ٘شٖٚ  MATLABٞبي آٔٛصؿي ٔٛخٛد دس ٘شْ افضاس اٍِٛسيشٓ
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يبفز. اٌش ؿجىٝ ثٝ ؿشٚع ٚ سب سػيذٖ ثٝ ٘شيدٝ ٔغّٛة ادٔٝ ٔي 1دس اليٝ ٔخفي ٚ ادٛن
دسكذ( آٖ ؿجىٝ ثٝ ػٙٛاٖ  5ي صيش ٌشديذ )ٕٞجؼشٍي ثبال ٚ خغبخٛاة ٔغّٛة ٍٕٞشا ٔي

ٌشديذ ؿجىٝ ثٟيٙٝ ا٘شخبة ٚ ثش٘بٔٝ رخيشٜ ٚ خٟز اػشفبدٜ دس ٔشاحُ ثؼذي ثبسٌزاسي ٔي
ٌشفز ٚ سٕبٔي ٔشاحُ دس غيش ايٙلٛسر اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ديٍشي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي

-بثي دادٌٜشديذ سب ؿجىٝ ثٝ خٛاة ٔغّٛة ٍٕٞشا ٌشدد. ػذغ ثٝ ٔمبيؼٝ ٚ اسصيسىشاس ٔي

(، R) ضشيت ٕٞجؼشٍيٞب ثيٙي ؿذٜ سػٛة ثب اػشفبدٜ اص ؿبخقٞبي ٚالؼي ٚ ديؾ
Rضشيت سؼييٗ )

(، ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر خغب RMSE(، ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر خغب )2
(MSE( ٔيبٍ٘يٗ ٔغّك خغب ،)MAE( دسكذ ٘ؼجي خغب ٚ )Error)  ٕٗٞدٙي ٚ

 اي دشداخشٝ ؿذ.ٕ٘ٛداسٞبي ٔمبيؼٝ
 

  حثيافتٍ َا ي ت

دس ادأٝ ثٝ سـشيح ٞش يه اص ٔؼبئُ ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي ٔٛسد اػشفبدٜ دس ايٗ 
خٟز  .ؿٛد(  ٚ ٘شبيح حبكُ اص آٖ دشداخشٝ ٔيMLPدظٚٞؾ يؼٙي دشػذششٖٚ چٙذاليٝ )

سؼييٗ ثٟششيٗ ٔشغيشٞبي ٚسٚدي ٔذَ ؿجىٝ ػلجي اص ضشايت ٕٞجؼشٍي ثيٗ  سػٛة 
دس دٚسٜ ٔٛسد ثشسػي دٚ ٔشغيش ثبسؽ ٚ دثي دس ثيٙي ؿذٜ اػشفبدٜ ٌشديذ. ٔـبٞذاسي ٚ ديؾ

ٔذَ ٔٛسد ثشسػي ثب ٔيضاٖ سػٛة، ٕٞجؼشٍي ٘ـبٖ داد ٚ ٘يبصي ثٝ افضايؾ سؼذاد 
ٔشغيشٞبي ٚسٚدي ٚ ػبيش دبسأششٞبي ٔؤثش ديٍش ثش سػٛة ٍ٘شديذ. ٘شبيح حبكُ ضشيت 

 (.1ٚ خذَٚ  4سا ٘ـبٖ داد وٝ دس حذ ثؼيبس ٔٙبػجي اػز )ؿىُ  99/0ٕٞجؼشٍي 

                                                           
1-Epoch 
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  َاي َذفَاي ضثنٍ ي خزيجيآواليش رگزسيًوي تيه خزيجي -4ضنل 

 -ٞبي ٔخشّف آٔٛصؿي، اٍِٛسيشٓ ِٛ٘جشيدغ اص آٔٛصؽ ؿجىٝ ثب اػشفبدٜ اص اٍِٛسيشٓ
( ثٝ دِيُ ٕٞجؼشٍي ثيـشش دس ٔشحّٝ آٔٛصؽ ٚ خغبي دبييٗ دس ٔشحّٝ LMٔبسوٛآسر )

ٞب ثشسشي ٘ـبٖ داد ٚ داساي ٛسيشٓآصٖٔٛ ا٘شخبة ٌشديذ وٝ دس ٕٞٝ حبالر ثش ػبيش اٍِ
 ثبؿذ.ثٟششيٗ ػّٕىشد، ثبالسشيٗ ضشيت ٕٞجؼشٍي ٚ وٕششيٗ سؼذاد ٘شٖٚ دس اليٝ دٟٙبٖ ٔي

سش ٔٛخٛد ثبؿذ ٚ ػّٕىشد لبثُ لجِٛي داؿشٝ ثبؿذ ٘يبصي ثٝ صٔب٘ي وٝ يه ؿجىٝ ػبدٜ
ٖ ػّٕىشد ٞبي ثضسٌشش ٘يؼز. دس ٔغبِؼٝ حبضش يه ٔذَ دشػذششٖٚ ثب يه اليٝ دٟٙبؿجىٝ

ٞبي  دٟٙبٖ ٍ٘شديذ. حذاوثش ثؼيبس خٛثي اص خٛد ٘ـبٖ داد ٚ ٘يبصي ثٝ افضايؾ سؼذاد اليٝ
٘شٖٚ ا٘شخبة ٌشديذ. ثٝ عٛسي وٝ سؼذاد دبسأششٞبي  20سؼذاد ٘شٖٚ ٘يض ثشاي ٞش ؿجىٝ، 

دادٜ ثٛد ٍ٘شدد. ثذيٗ كٛسر  360ٞبي يبدٌيشي وٝ ثشاي ؿجىٝ ؿجىٝ ثيـشش اص سؼذاد دادٜ
ٞبي اليٝ دٟٙبٖ ثب يه ٘شٖٚ ؿشٚع ٚ سب حذاوثش سؼذاد ٘شٖٚ دس كٛسر اد ٘شٖٚوٝ سؼذ

يبفز. دس ٔٛضٛع ٔٛسد ثشسػي، يه ٔذَ دشػذششٖٚ ثب ٘شػيذٖ ثٝ خٛاة ٔغّٛة ادأٝ ٔي
٘شٖٚ دس اليٝ دٟٙبٖ ثٝ ٘شيدٝ ٔٙبػت سػيذ ٚ ٘يبص ثٝ افضايؾ سؼذاد ٘شٖٚ دس اليٝ  8سؼذاد 

ػيىُ ثشاثش ثب سؼذاد وُ ثشداسٞبي ٚسٚدي ٚ خشٚخي ٔي ثبؿذ حذاوثش سؼذاد  دٟٙبٖ ٍ٘شديذ.
ٞبي ػيىُ اػز. اِجشٝ دس ثؼضي ٔٛالغ سؼذاد ػيىُ 1440وٝ ثشاي ٔغبِؼٝ حبضش ثشاثش ثب 

ٞب صٔبٖ ثيـششي خٟز آٔٛصؽ دس اخشيبس داؿشٝ ثبؿٙذ ثبالسش ٘يض ا٘شخبة ٌشديذ سب اٍِٛسيشٓ
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ٞب ٔؼّْٛ ٌشدد. ذ سب سؼذاد ػيىُ ثٟيٙٝ آٖٚ سب خبيي وٝ ٕٔىٗ اػز ثشٛا٘ٙذ آٔٛصؽ يبثٙ
اِجشٝ ثٝ غيش اص اٍِٛسيشٓ دغ ا٘شـبس خغبي ثيـششيٗ ؿيت ٚ اٍِٛسيشٓ ٌشاديبٖ ٔضدٚج ثٝ 

 -ٞبي ؿجٝ ٘يٛسٗ ٚ ِٛ٘جشيٞب ٘ؼجز ثٝ اٍِٛسيشٓدِيُ ضؼيف ثٛدٖ ايٗ اٍِٛسيشٓ
خالكٝ  عٛس ثٝذ. ٔبسوٛآسر ٘يبص ثٝ سؼذاد ػيىُ ثيـشش خٟز سػيذٖ ثٝ ٘شيدٝ ثٟشش ٘ذاؿشٙ

اي وٝ دس ٞش ػيىّي ثٝ ثبالسشيٗ ضشيت ٕٞجؼشٍي دس ٔشحّٝ آٔٛصؽ ٚ خغبي ٞش ؿجىٝ
سػيذ آٖ ػيىُ ثٝ ػٙٛاٖ ػيىُ ثٟيٙٝ ثشاي آٖ ؿجىٝ دسكذ دس ٔشحّٝ آصٖٔٛ ٔي 5صيش 

ٌشديذ. دس ايٗ ثشسػي سؼذاد ػيىُ خٟز سػيذٖ ثٝ ٞذف ٔٛسد ٘ظش ثشاثش ثب ا٘شخبة ٔي
(. دغ اص سؼييٗ ٘ٛع اٍِٛسيشٓ، سؼذاد ٘شٖٚ دٟٙبٖ ٚ سؼذاد 1)خذَٚ  ثبؿذػيىُ ٔي 146

ٞب( ٔٛسد آصٔبيؾ ٚ ٌيشي دادٜ)دلز ا٘ذاصٜ 0001/0ػيىُ ثٟيٙٝ، ؿجىٝ ثب ٔمذاس خغبي 
ٔبسوٛاسر ٚ ثب  -سؼز لشاس ٌشفز ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔذَ ٔٛسد ثشسػي ثب اٍِٛسيشٓ ِٛ٘جشي

داد ايٗ ٔمذاس ثٝ ػٙٛاٖ ٔمذاس ثٟيٙٝ خغبي ػّٕىشد ثٟششي اص خٛد ٘ـبٖ  005/0خغبي 
ٞذف ا٘شخبة ٌشديذ. دغ اص ثشسػي سٛاثغ ٔحشن ٔخشّف ٘شبيح حبكُ ٘ـبٖ داد وٝ سبثغ 

( ثٝ ػٙٛاٖ pureline( ٚ سبثغ ٔحشن خغي )tansigٔحشن سب٘ظا٘ز ػيٍٕٛئيذي )
شٙذ. ثيٙي سػٛة ٞؼسشيٗ سٛاثغ ثٝ سشسيت دس اليٝ دٟٙبٖ ٚ اليٝ خشٚخي خٟز ديؾٔٙبػت

سٛاٖ اظٟبس داؿز وٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبيح اخز ؿذٜ دس اخشاي ؿجىٝ دشػذششٖٚ چٙذاليٝ  ٔي
ٞبي ٞب ٚ اليٝآٔٛصؽ ٚ آصٖٔٛ ٔذَ ثب ٔمبديش سؼذاد ػيىُ، خغبي ٞذف، سؼذاد ٘شٖٚ

 (.1دٟٙبٖ ٚ سٛاثغ ٔحشن ا٘شخبة ؿذٜ دس ايٗ دظٚٞؾ دسػز ٚ ٔٙبػت ثٛدٜ اػز )خذَٚ 

 پارامتزَاي آمًسضي تُيىٍ مذل پزسپتزين چىذ اليٍ جُت تزآيرد ميشان رسًب -7جذيل 

 (MLPاليٍ ) 9پزسپتزين  وًع ضثنٍ

 8 دٟٙبٖ اليٝ دس ٘شٖٚ سؼذاد

 (tansigسب٘ظا٘ز ػيٍٕٛئيذي ) سبثغ ٔحشن اليٝ دٟٙبٖ

 (purelineخغي) سبثغ ٔحشن اليٝ خشٚخي

 146 سؼذاد ػيىُ )دٚس سىشاس(

 005/0 ىشدٞذف ػّٕ

 99/0 ٕٞجؼشٍي ضشيت ٔيضاٖ
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 9/0 ٔيبٍ٘يٗ دسكذ ٘ؼجي خغب

 (LMٔبسوٛاسر ) -ِٛ٘جشي يبدٌيشي اٍِٛسيشٓ

ٞب ثٝ ثبصٜ اكّي ثٝ سشػيٓ ٕ٘ٛداس ٔمبديش ٔـبٞذاسي ٚ ثشآٚسد دغ اص ثشٌشدا٘ذٖ دادٜ
ذٜ ٞبي ٔـبٞذاسي ٚ ثشآٚسد ؿخظ سٌشػيٛ٘ي ثيٗ دادٜ ؿذٜ خٟز ٔمبيؼٝ ٚ سشػيٓ ٔؼبدِٝ

-ٞب دشداخشٝ ؿذ. ٘شبيح حبكُ ٘ـبٖ داد وٝ دادٜٚ ٔمبيؼٝ دادٜ خٟز ثشسػي دلز ؿجىٝ

ٞبي ٚالؼي ٘ذاس٘ذ ٚ ضشيت سؼييٗ ٞبي ثشآٚسد ؿذٜ ثٛػيّٝ ٔذَ اخشالف صيبدي ثب دادٜ
ٚ ٔذَ ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي ثب دلز ثباليي، ٔيضاٖ سػٛة سا  ا٘ذاص خٛد ٘ـبٖ دادٜ 99/0

 (.6ٚ  5ٞبي ثشآٚسد وشدٜ اػز )ؿىُ

 
 تيىي ضذٌ )مزحلٍ آسمًن ي تزآيرد مذل(مقايسٍ رسًب مطاَذاتي ي پيص -6ضنل 

 خح
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 تيىي ضذٌ راتطٍ رگزسيًوي تيه رسًب مطاَذاتي ي پيص -5ضنل 

2 

 
 طزاحي ضذٌ تٍ تفنيل ماٌ تز حسة درصذ مقايسٍ ميشان خطاي ضثنٍ -1ضنل 

 

ي ثشآٚسد ؿذٜ، وٕششيٗ ٚ ثيـششيٗ خغبي ػبال٘ٝ اص ٘ظش ػبال٘ٝ ٘يض اص ثيٗ چٟبس ػبَ آث   
-86دسكذ ٚ ػبَ آثي ) 72/0( ثب ٔيبٍ٘يٗ خغبي 84-85٘يض ثٝ سشسيت ٔشثٛط ثٝ ػبَ آثي )

دسكذ  9/0٘يض ثشاثش ثب  دسكذ اػز ٔيبٍ٘يٗ وُ خغبي ؿجىٝ 03/1( ثب ٔيبٍ٘يٗ خغبي 85
عشاحي ؿذٜ سٛا٘ؼز  ي(. دس ٚالغ ؿجى8ٝ( اػز )ؿىُ 84-87دس وُ دٚسٜ ثشآٚسد ؿذٜ )
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ٞبي ٚالؼي ثشآٚسد وٙذ وٝ حبوي سٗ دس ػبَ ثب دادٜ 7/1سػٛة ػبال٘ٝ سا ثب حذاوثش اخشالف 
 ثبؿذ.اص دلز ثبال ٚ ٔٙبػت ٔذَ عشاحي ؿذٜ ٔي

 
 ي طزاحي ضذٌ تٍ تفنيل سال تز حسة درصذمقايسٍ ميشان خطاي ضثنٍ -3ضنل 

 

( آٚسدٜ ؿذٜ اػز ٕٞب٘غٛس وٝ لجالً 9) عشاحي ؿذٜ ٘يض دس ؿىُ ؿٕبسيه ؿجىٝ   
ثبؿذ وٝ ثب دٚ ٘شٖٚ دس اليٝ ٚسٚدي روش ؿذ ايٗ ؿجىٝ اص ٘ٛع دشػذششٖٚ ػٝ اليٝ ٔي

(، ٞـز ٘شٖٚ دس اليٝ دٟٙبٖ ٚ يه ٘شٖٚ دس اليٝ خشٚخي )ٔيضاٖ سػٛة( ٚ ثبسؽ ٚ دثي)
لبف عشاحي ؿذٜ سا ثٝ خٛد اخش دسكذ ػبخشبس ثٟششيٗ ؿجىٝ 9/0ٔيبٍ٘يٗ خغبي ٘ؼجي 

 اػز.  دادٜ
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 ضماتيل  ضثنٍ طزاحي ضذٌ در ايه پضيَص -3ضنل 

اص ٘ظش ٔؤثشسشيٗ ٔشغيشٞبي ٚسٚدي دس ثشآٚسد ٔيضاٖ سػٛة ٔٙغمٝ ٘يض ٔشغيش ٔدٕٛع 
ثيٙي ؿٛ٘ذٜ )سػٛة( ٔبٞب٘ٝ ثبسؽ داساي ثيـششيٗ سأثيش دس خشٚخي ؿجىٝ يؼٙي ٔشغيش ديؾ

ٌيش٘ذ ثيٙي لشاس ٔيؼذي اص ٘ظش إٞيز دس ديؾث ثبؿذ ٚ ٔشغيش ٔشٛػظ ٔبٞب٘ٝ دثي دس سدٜٔي
 (.10)ؿىُ 

 

 

 اَميت متغيزَاي يريدي در تزآيرد ميشان رسًب تز حسة درصذ -71ضنل 
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عٛس خالكٝ ثشاي ا٘دبْ دظٚٞؾ حبضش يه ؿجىٝ دشػذششٖٚ ػٝ اليٝ عشاحي ٌشديذ ٝ ث
-يه ٘شٖٚ ٔي ٘شٖٚ ٚ اليٝ خشٚخي آٖ 8٘شٖٚ، اليٝ دٟٙبٖ آٖ  2وٝ اليٝ ٚسٚدي آٖ ؿبُٔ 

 5دس ٔشحّٝ آٔٛصؽ ٚ خغبي صيش  99/0دٚس آٔٛصؽ ثب ٕٞجؼشٍي  146ثبؿذ وٝ دغ اص 
دسكذ دس ٔشحّٝ آصٖٔٛ ثٝ ٘شيدٝ ٔغّٛة سػيذ وٝ ٔيبٍ٘يٗ وُ خغبي ٔذَ ٔزوٛس  ثشاثش  ثب 

ي وٝ ايٗ ٔذَ سٛا٘ؼز عٛس ثٝدسكذ اػز  29/2دسكذ ٚ حذاوثش خغبي آٖ ثشاثش ثب  9/0

ٞبي ٚالؼي ثشآٚسد سٗ ثب دادٜ  ±2ٔبٞٝ( سا ثب اخشالف وٕشش اص  48ؿذٜ )سػٛة دٚسٜ ثشآٚسد 
 وٙذ. 

 گيزيوتيجٍ

-اكّي دِٚز ٞبيدغذغٝ اص ؿه يىي ثذٖٚ ٔٙبثغ ايٗ ثٟيٙٝ ٔذيشيز ٚ آة ٔٙبثغ وٕجٛد

 آة وبٞؾ ٔٙبثغ خٕؼيز، سٚيٝافضايؾ ثي اػز.  ثٛدٜ اخيش ٞبيدس ػبَ أش ٞب ٚ وبسؿٙبػبٖ

 ٚ سغييشار الّيٕي ٌشايي،ٔلشف سؿذ آٖ سجغ ثٝ ٚ ص٘ذٌي ٔشدْ ػغح سفشٗ ثبال اػشفبدٜ، لبثُ
 ٚضؼيز اص ايٍ٘شاٖ وٙٙذٜ افك ٚ صدٜ دأٗ سا ايٗ دغذغٝ ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ ديٍش، ٔشؼذد ػٛأُ

 ٚ ٔٙبثغ ايٗ اص اكِٛي ٚ كحيح ٔيبٖ اػشفبدٜ ايٗ وٙٙذ. دسٔي سشػيٓ خٟبٖ آة ٔٙبثغ آيٙذٜ

ٚ  يٚ وٕجٛد ثبس٘ذٌ ييآة ٚ ٞٛا ظيؿشا .يبثذٔي سشي٘مؾ دشسً٘ ٚصس ٞش آٖ ٔذيشيز ثٟيٙٝ
اػز ٚ  يوـٛس ٔؼضُ ٔـششن ٚ ػٕٛٔ ضيآثش يٞب دس اغّت حٛضٝ يبٞيضؼف دٛؿؾ ٌ

 ي٘مؾ ػٕذٜ ٚ اػبػغيشٜ  ٚ يؿٙبػ ٗيصٔ يخٙغ ػبص٘ذٞب ،يسٛدٌٛشاف ُياص لج ٍشيػٛأُ د
ثذٖٚ  شاٖيا يٞب شش ٔىؼت آة سٚدخب٘ٝٔ ٞببسديّيٚ سػٛة داس٘ذ. ٞش ػبِٝ ٔ ؾئؼأِٝ فشػب دس
سٗ اص خبن  ٞب ٖٛيّيػبال٘ٝ ٔ ٗيؿٛ٘ذ، ػالٜٚ ثش اياص دػششع خبسج ٔ ياٌٛ٘ٝ اػشفبدٜ چيٞ

 ٗيكذٞب ػبَ ٚلز الصْ اػز، سٛػظ ٕٞ آٖ ٕششيثٝ ٚخٛد آٔذٖ ٞش ػب٘ش يوٝ ثشا ييٌشا٘جٟب
: 1388 ،ي)اػّٕ ضديس ئ ببٞيدس بيػذٞب  بچٝيٞب ثٝ دس سٚدخب٘ٝ ّٝيٞب ؿؼشٝ ؿذٜ ٚ ثٝ ٚػ آة
اص  يىي ٞبسػٛة آٚسدٜ ؿذٜ سٛػظ سٚدخب٘ٝ ٔيضاٖ حيثشآٚسد كحثٝ ٕٞيٗ خٟز (. 10

 فشاٚاٖ سٛخٝ ٔٛسد آة ٔٙبثغ ثٟيٙٝ ٔذيشيز ساػشبي دس اخيشاً وٝ ثبؿذ ئ يّئؼب ٗئٟٕشش

 ٚضؼيز ثبؿٙذ وبفي ثشخٛسداس دلز اص كٛسسي وٝ دس ثشآٚسدٞب اػز ايٗ ٘ٛع ٌشفشٝ لشاس

 ٔلشف آة چٍٍٛ٘ي ثٝ ػّٓ ثب وٙٙذ ٚٔي سؼييٗ آيٙذٜ ٔـخلي اص صٔب٘ي افك دس سمشيجي سا
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ٕ٘ٛد.  الذاْ آة كحيح ٔٙبثغ ٚ ٔذيشيز سيضيثش٘بٔٝ ٘ؼجز ثٝ سٛاٖ٘ظش، ٔي ٔٛسد ثبصٞي دس
 دادٜ ثش ٔجشٙي ٞبيا٘ٛاع  ٔذَ اص وٝ ٔلٙٛػي ػلجي ؿجىٝ ٔذَ وبسثشد ايٗ دظٚٞؾ ِزا دس

ٞبي اكّي سٚدخب٘ٝ آثشيض دسٜ سٚد يىي اص ػشؿبخٝ ٚسد ٔيضاٖ سػٛة حٛضٝدس ثشآ ثبؿذٔي
ٌشفز. ٔٙبثغ اعالػبسي ٚ  لشاس ثشسػي ٚ سحّيُ اسع دس اػشبٖ اسدثيُ ٚ دؿز ٔغبٖ ٔٛسد

اي دسيبفز ٌشديذ ٚ ٞبي ثبسا٘ؼٙدي ٚ ٞيذسٚٔششي ػبصٔبٖ آة ٔٙغمٝآٔبسي اص ؿجىٝ ايؼشٍبٜ
ٞب خٟز ٚسٚد ثٝ ؿجىٝ ثٙذي دادٜسػٛة ٔٙغمٝ، ثٝ ٔبسشيغ دغ اص سؼييٗ ػٙبكش سأثيشٌزاس ثش

ٚ ٔشٛػظ  ٞبي ٔٛسد ٘ظش  ػٙبكش ٔدٕٛع ثبس٘ذٌي ٔبٞب٘ٝػلجي ٔلٙٛػي دشداخشٝ ؿذ. دادٜ
ٌيشد، ( ايؼشٍبٜ ٞيذسٚٔششي ثشاٖ سا دس ثش ٔي86-87سب  53-54ٞبي آثي )ٔبٞب٘ٝ دثي دس ػبَ

 4دادٜ( خٟز آٔٛصؽ ؿجىٝ ٚ  360ػبَ ) 30دادٜ( دٚسٜ آٔبسي ٔٛخٛد،  408ػبَ ) 34اص 
دادٜ( خٟز آصٖٔٛ ؿجىٝ ثىبس ثشدٜ ؿذ. ثب ا٘شخبة دثي ٚ ثبسؽ ثٝ ػٙٛاٖ  48ػبَ ثبليٕب٘ذٜ )

ٚسٚدي ٚ ٔيضاٖ سػٛة ثٝ ػٙٛاٖ خشٚخي ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي، ثٝ سؼييٗ ضشايت 
ٖٛ، ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ ٔحبػجٝ خغبي ٔشحّٝ آصٕٔٞجؼشٍي ثيٗ ٔشاحُ آٔٛصؽ ٚ آصٖٔٛ ؿجىٝ

ٞبي ٔـبٞذاسي ٚ ٞب ٚ سشػيٓ ٕ٘ٛداسٞبي ٞش ٔشحّٝ ٚ ٔمبيؼٝ دادٜسٛاثغ ػّٕىشدي ؿجىٝ
ثشآٚسد ؿذٜ ثٛػيّٝ ٔذَ دشداخشٝ ؿذ. ٘شبيح حبكُ ثيبٍ٘ش آٖ اػز وٝ يه ؿجىٝ ديـخٛس اص 

(، ثب سبثغ سب٘ظا٘ز ػيٍٕٛئيذي دس اليٝ دٟٙبٖ ٚ سبثغ خغي دس MLP٘ٛع دشػذششٖٚ  ػٝ اليٝ )
ثبؿذ دس ( وبساسشيٗ ؿجىٝ ٔيLMٔبسوٛاسر ) -ي ٚ اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ِٛ٘جشيي خشٚخاليٝ

ٞبي سٗ  ثب دادٜ ±2عشاحي ؿذٜ سٛا٘ؼز ٔدٕٛع سػٛة سا ثب حذاوثش اخشالف  ٚالغ ؿجىٝ
 99/0ٞبي ٔـبٞذاسي ٚ ثشآٚسد ؿذٜ ثٝ ٚالؼي ثشآٚسد وٙذ ثٝ عٛسي وٝ ٔيضاٖ ٕٞجؼشٍي دادٜ

داس ؿذٜ اػز. ٘شبيح حبكُ اص اسصيبثي ػّٕىشد ٔذَ ٙيسػيذٜ وٝ دس ػغح يه دسكذ ٘يض ٔؼ
ٞبي ػّٕىشدي ٔخشّف ٘يض ٘ـبٖ داد وٝ ٔذَ عشاحي ؿذٜ داساي عشاحي ؿذٜ ثب ؿبخق

خغبي وٓ ٚ ٕٞچٙيٗ داساي ٕٞجؼشٍي ٚ ضشيت سؼييٗ ثباليي اػز وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سٛا٘بيي 
ٞب دس  ثشآٚسد ٔذَٞبي ػلجي ٔلٙٛػي ٚ ٘مؾ ٔؤثش ايٗ لبثُ لجَٛ ٚ دلز ثبالي ؿجىٝ

 (.2ٔيضاٖ سػٛة ٔٙغمٝ ٔغبِؼبسي اػز )خذَٚ 
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 وتايج حاصل اس ارسياتي عملنزد مذل ضثنٍ عصثي مصىًعي -2جذيل 

R Sig. R ٞبي اسصيبثي ػّٕىشد ؿبخق
2 

Error MAE RMSE MSE 

 64/0 41/0 20/0 9/0 99/0 01/0 99/0 ٔمذاس

ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس ٔذَ ثشآٚسد ٔيضاٖ ؿٛد وٝ ٔشغيشاص ٘شبيح حبكُ چٙيٗ اػشٙجبط ٔي
ا٘ذ ٔيضاٖ سػٛة ٔبٞب٘ٝ ٚ ػبال٘ٝ سا دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ سـخيق دٞٙذ ٚ سػٛة، سٛا٘ؼشٝ

ثيٙي سػٛة ٔٛسد اػشفبدٜ ٞبي ديؾثيٙي وٙٙذٜ دس ٔذَسٛا٘ٙذ ثٝ ػٙٛاٖ ٔشغيشٞبي ديؾٔي
ٛضٝ ٔغبِؼبسي، وبسايي ٚ آٔذٜ اص  ايٗ ٔذَ دس ح دػز ثٝلشاس ٌيش٘ذ. ٘شبيح لبثُ لجَٛ 
دٞذ ٚ ٘شبيح حبكُ اص آٖ، ٔغبِؼبر ِٚي ٚ ٞب سا ٘ـبٖ ٔيچٍٍٛ٘ي اػشفبدٜ اص ايٗ ٔذَ

( دس سٚدخب٘ٝ 1389ي آثخيض اػىٙذسي، دٞمب٘ي ٚ ٕٞىبساٖ )( دس حٛض1388ٕٝٞىبساٖ )
( دس 1392آثخيض خبٔيـبٖ ٚ حيذسي ) ( دس حٛض1391ٝثٟـز آثبد، دػشٛسا٘ي ٚ ٕٞىبساٖ )

سٛا٘ذ دٞذ. ٘شبيح حبكُ اص  ايٗ دظٚٞؾ ٔيچٕشيض سا ٔٛسد سأييذ لشاس ٔي -وش ضٝ سٚدخب٘ٝحٛ
ٞب ثبؿذ ساٍٞـبي ثؼيبسي اص ٔغبِؼبر ٞيذسِٚٛطيىي ٚ طئٛٔٛسفِٛٛطيىي ثب اػشفبدٜ اص ايٗ ٔذَ

سيضي ٔٙبثغ آثي ٚ عجيؼي ثٛيظٜ دس اي دس ٔذيشيز ٚ ثش٘بٔٝسٛا٘ذ ٘مؾ ثؼيبس سؼييٗ وٙٙذٜٚ ٔي
 وٙذ.ٞبي وـبٚسصي، كٙؼز، ؿشة، ػيُ ٚ غيشٜ ايفب خؾث
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 مىاتع

ثيٙي ػبصي ديؾ، ٔذ1392َاػفٙذيبسي، ف، حؼيٙي، ع اِف.، احٕذي، ح.، ٔحٕذدٛس، ن.،  -

 ،(MLPػشٔبٞبي ديشسع ثٟبسٜ دس ؿٟشػشبٖ ػمض ثب اػشفبدٜ اص ٔذَ دشػذششٖٚ چٙذ اليٝ )

خبن ٚ ٞٛا، دا٘ـٍبٜ سحليالر سىيّٕي  ػبصي ٌيبٜ، آة،دٚٔيٗ وٙفشا٘غ ثيٗ إِّّي ٔذَ

 .ف 12، وشٔبٖ، كٙؼشي ٚ فٙبٚسي ديـشفشٝ

ػبصي ثبسؽ دؿز سجشيض ثب اػشفبدٜ اص ، ٔذ1387َٔمذْ، اِف.، ٘ٛسا٘ي، ٚ.، ٘ذيشي، ع.، اكغشي -

، كق 1، ؿٕبسٜ 18، خّذ مجلٍ داوص مطايرسي داوطگاٌ تثزيش، ٞبي ػلجي ٔلٙٛػيؿجىٝ

15-1. 

 چٙذ ػبصي ٔذَ خٟز ٔلٙٛػي ػلجي ؿجىٝ لبثّيز ،1388ح.،  آسا،٘ظٓ ٚ.، ا٘ي،٘ٛس ْ.، ،اػّٕي -

، 1/19، خّذ خاك ي آب داوص وطزيٍ  ،سػٛة ٔٙحٙي سٚؽ ٔمبيؼٝ ثب دس ٔؼّك ثبس ايؼشٍبٞٝ

 .55-45، كق 2ؿٕبسٜ 

-ٞبي ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي ٚ سٌشػيٖٛ دس ديؾٔمبيؼٝ ٔذَ، 1385اوجشدٛس، ا.، حبٔذافشخبس،خ.،  -

اِٚيٗ ٕٞبيؾ ّٔي ٔذيشيز ؿجىٝ ٞبي ، آٚسد سػٛة دسحٛصٜ اٞشچبي آرسثبيدبٖ ؿشلي ثيٙي

 ف.9، آثيبسي ٚ صٞىـي

ٞبي ػلجي ٔلٙٛػي دس سخٕيٗ خشيب٘بر ، ثٝ وبسٌيشي ؿجى1383ٝاوجشدٛس، ْ.، ؿىشاِٟي، ا.،  -

 .1-7، دا٘ـٍبٜ كٙؼشي ؿشيف، كق اِٚيٗ وٍٙشٜ ّٔي ٟٔٙذػي ػٕشاٖاي، سٚدخب٘ٝ

. ثشآٚسد ثبسؽ ثٝ وٕه ؿجىٝ ػلجي 1392ايّذسٔي، ع.، صاسع اثيب٘ٝ، ح.، ثيبر ٚسوـي، ْ.،  -

، وطزيٍ ٞبي ٞٛاؿٙبػي غيشثبسؿي دس ػٝ ٔٙغمٝ ؿيشاص، ٔـٟذ ٚ وشٔبٖٔلٙٛػي ثب دادٜ

 .21-40، كق 43، ؿٕبسٜ 17دٚسٜ  ،ريشيجغزافيا ي تزوامٍ

ثيٙي ٚسٚدي ٔبٞب٘ٝ دسيبچٝ ػذ ؿٟيذ ٔذ٘ي سجشيض )ٚ٘يبس( ثشاػبع سأثيش ديؾ، 1386چٛثذاس، ا،  -

-سخللي خغشافيبي، سػبِٝ دوششي ٞبي ػلجي ٔلٙٛػيػٙبكش الّيٕي ثب اػشفبدٜ اص ؿجىٝ

 عجيؼي)وّيٕبسِٛٛطي(، دا٘ـٍبٜ سجشيض.

http://www.civilica.com/Papers-IDNC01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-IDNC01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-IDNC01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C.html
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 ف.132وبسؿٙبػي اسؿذ طئٛٔٛسفِٛٛطي ٌشٜٚ خغشافيبي عجيؼي، دا٘ـٍبٜ ٔحمك اسدثيّي، 

ٞبي ػلجي ثيٙي ثبسؽ ثب اػشفبدٜ اص ؿجىٝ، ديؾ1385س.، داٚسي، ن.،  خّيّي، ٖ.، خذاؿٙبع، ع -

 ف. 10، ٔـٟذ، آةدٚٔيٗ وٙفشا٘غ ٔذيشيز ٔٙبثغ ٔلٙٛػي، 

 ثب ٔؼّك سػٛثبر ، ثشآٚسد1391فـي، خ.، عبِجي، ع.، اخشلبف، ْ س.، دػشٛسا٘ي، ْ ر.، ػظيٕي -

وشٔب٘ـبٜ،  اػشبٖ خبٔيـبٖ آثخيض حٛصٜ :ٔٛسدي ٔلٙٛػي ٔغبِؼٝ ػلجي ؿجىٝ اص اػشفبدٜ

 .61-74، كق 6، ؿٕبسٜ 3، ػبَ آتخيش حًسٌ مذيزيت پضيَطىامٍ

 ثب آثبد ثٟـز سٚدخب٘ٝ ٔؼّك سػٛة ، سخٕي1389ٗي، ْ.، ٞضاسخشيجي، ا.، دٞمب٘ي، ا.، ّٔه ٔحٕذ -

، 1، ؿٕبسٜ 17، خّذ خاك ي آب حفاظت َايپضيَص مجلٍٔلٙٛػي،  ػلجي ؿجىٝ اص اػشفبدٜ

 .159-168كق 

ٞبي ػلجي ي سٚد اسع ثب اػشفبدٜ اص ؿجىٝثشآٚسد فشػبيؾ ٚ سػٛة حٛضٝ .1392دِٚشخٛاٜ، ح.،  -

اػشبد سإٞٙب: فشيجب اػفٙذيبسي، دا٘ـىذٜ  ٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ طئٛٔٛسفِٛٛطي،٘بدبيبٖ، ٔلٙٛػي
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، ثشآٚسد سٚا٘بة حٛضٝ ثبس اسيٝ ثب اػشفبدٜ اص 1396صادٜ، ف.، ا٘لبسي، ح.، سحٕشي، ح.، أبٔمّي -
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 .95-115، كق 62
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ػلجي ٔلٙٛػي،  ؿجىٝ ٚ آٔبس اص صٔيٗ اػشفبدٜ ثب آخي چبي سٚدخب٘ٝ ٔؼّك ثبس ٔىب٘ي صٔب٘ي ٚ
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