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 1اهیرحسیي حلثیاى
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 چکیذُ

ثبضي ضا زض ؾطاؾط ثبقس وِ ّوِ ؾبلِ ذؿبضات ظيبىؾيل يىي اظ اًَاع ثاليبي عجيؼي هي

آٍضز. ثٌبثطايي، قٌبؾبيي ايي پسيسُ ٍ پبضاهتطّبي هَثط ٍخَز هيِ خْبى ٍ اظ خولِ ايطاى ث

پصيط اؾت. پػٍّف حبضط زض ًبّبي آثطيع ضطٍضتي اختٌبةذيعي زض حَضِزض ٍلَع ؾيل

آثطيع هيكربل زض ايالم  يذيعي زض حَضِثٌسي پتبًؿيل ؾيلنسز اضائِ ضٍقي ثطاي پٌِْ

 ظيطحَضِ تمؿين ٍ 12آثطيع هيكربل زض اؾتبى ايالم ثِ  يثبقس. زض ايي تحميك حَضِهي

هؿبحت، پبضاهتط غئَهتطي، الليوي، ًفَشپصيطي ٍ فيعيَگطافي هبًٌس؛  28ثطاي ّط ظيطحَضِ 

 انلي، عَل ٍ قيت حَضِ، ظهبى توطوع، ضطيت قىل ٍ يهحيظ، عَل ٍ قيت آثطاِّ

هحبؾجِ قس.  ArcGISافعاض ثب اؾتفبزُ اظ ًطمٍ زثي  CNهتغيط ثبضـ، تبج پَقف گيبّي ،

اي اؾتفبزُ ذَقِ -ّب اظ ضٍـ آهبضي تحليل ػبهليذيعي ظيطحَضِثطاي تؼييي قست ؾيل

 ػبهل انلي 5پطزاظـ ٍ زض لبلت  SPSSافعاض ّب تَؾظ ًطمحَضِهتغيط ظيط 28ّبي ٍ زازُ

)قىل، آثطاِّ، قيت، ظّىكي ٍ ضٍاًبة( ذالنِ قس. ًتبيح ايي پػٍّف ًكبى زاز وِ ػبهل 

هَضز هغبلؼِ اؾت، ػَاهل  يذيعي حَضِتطيي ػبهل زض ؾيلهْن 64/7 قىل ثب همساض ٍيػُ

زض  61/1ٍ  56/2،75/1، 65/4مساض ٍيػُ ـِ تطتيت ثب هـآثطاِّ، قيت، ظّىكي ٍ ضٍاًبة ث
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 3هَضز هغبلؼِ ثط اؾبؼ اهتيبظ ػبهلي ثِ  يّبي ثؼسي لطاض زاضًس. زض ازاهِ، حَضِضتجِ

ذيعي ثٌسي قست ؾيلپٌِْ يذيعي ظيبز، هتَؾظ ٍ ون تمؿين ٍ ًمكِؾيل يعجمِ

( 1،6،11) ّبي( زض ػبهل قىل، ظيطحَض9،8،5،3ِ) ّبيّب تطؾين قس. ظيطحَضِظيطحَضِ

 ّبي( زض ػبهل ظّىكي ٍ زض ػبهل ضٍاًبة ًيع ظيطحَض7ِ، 2ّبي )زض ػبهل قيت، ظيطحَضِ

ّب اظ ًظط هكبثْت پتبًؿيل ذيعي ظيبزي ّؿتٌس. ظيطحَضِ( زاضاي قست ؾيل4،10،12)

گطٍُ ثب قست  3 ثيطات ػولىطز اًؿبًي ًيع ثِأذيعي، فطؾبيف، پَقف گيبّي ٍ تؾيل

  .اًسؾظ ٍ ون تفىيه قسُذيعي ظيبز، هتَؾيل

  ثٌسي، چطذف ٍضيوبوؽ، هيكربل.ؾيل، هؼيبض، اللين، عجمِ: وات کلیذيکل

 

 هقذهِ

اظ ثيي ضفتي پَقف گيبّي زض اثط ػسم زضن نحيح اظ هسيطيت هٌبثغ هَخَز، ًجَز 

ّبي والى ٍ قطايظ التهبزي حبون ثط ػطنِ ٍ گصاضيخبيگبّي ثطاي آى زض ؾيبؾت

طفيت عجيؼي هٌبثغ هَخَز قطايغي ضا فطاّن ًوَزُ اؾت وِ ّط ٍضي ثيف اظ ظثْطُ

ّب تي اثطات ترطيجي آى ٍ اظ زؾت ضفتي هيليَى اظ گبّي چٌس قبّس ثطٍظ ؾيالة ٍ

ذبن اضظقوٌس ثبقين. ثط ّويي اؾبؼ وبّف ٍ هْبض ًؿجي ذغطات ؾيالة يىي اظ 

ّبي وبّف هسيطيت وكَض ٍ اؾتبى ايالم اؾت. يىي اظ ضاّىبض يّبي ػوسُچبلف

اؾت. ثِ ػجبضت  آثطيعّبي ذيعي حَضِثٌسي پتبًؿيل ؾيلذؿبضت ؾيالة، پٌِْ

تَاًس زض تسٍيي ذيع ٍ تؼييي ؾْن ػَاهل هؤثط زض ؾيل هيزيگط تفىيه ًَاحي ؾيل

ثطزاضي ثْيٌِ هست ٍ ثلٌسهست زض ثْطُّبي هيبىگصاضيضاّىبض هٌبؾجي ثطاي ؾيبؾت

ثٌسي پٌِْ يتطيي هغبلؼبتي وِ زض ظهيٌِاظ هْنس. اي زاقتِ ثبقاظ اضاضي ًمف ٍيػُ

تَاى ثِ هَاضز ظيط اقبضُ ايطاى اًدبم قسُ هي ٍ خْبى ؾغح زض ذيعيپتبًؿيل ؾيل

( زض ايبلت يَتب ؾؼي وطز اضتجبعي ثيي ؾغَح اقجبع حَضِ ٍ 1979) 1وطز: ّبٍويٌع
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 يي وبّف اٍليِثطا S2/0 يايدبز وٌس؛ اهب ثب وبضثطز ضاثغِ 1(CN) هٌحٌي يقوبضُ

( 1980) 2زؾت ًيبٍضز. خيوع ٍ ّوىبضاىِ ثيٌي ضٍاًبة ثًتبيح ذَثي زض پيف حَضِ

ّبي پٌِْ يثٌسي ؾيل زض ثركي اظ ايبلت يَتبي اهطيىب ًوَزُ ٍ ًمكِالسام ثِ پٌِْ

 3ّبي هرتلف ضا تطؾين ًوَزًس. ثبلؽ ٍ ّوىبضاىثبظگكت يذغط ؾيل ثب زٍضُ

ّبي آثريع هرتلف ثِ ايي ثبٍض ضؾيسًس يي ؾيالة اظ حَضِچٌس ي( ثب هغبلؼ1981ِ)

 يتطيي ػَاهل زض تؼييي قوبضُوِ وبضثطي اضاضي ٍ ذهَنيبت فيعيىي ذبن هْن

 ؾيل ثِ هٌظَض وٌتطل ( هؼتمسًس1994) 4ٍ ّوىبضاى ضؾَل هٌحٌي ّؿتٌس. ػٌبيت

( زض 1994) 5ٍضاوبهتطى لطاض گيطًس. ؾٍَاى ؾيالة هسًظط هسيطيت ّبيضٍـ ثبيس

 الگَي وبزاٍاضي، يحَضِ ثبالزؾت اضاضي وبضثطي تغييط ضوي ثطضؾي اثطات ٌّس

 (1997) 6ؾيٌگ اؾت. زازُ اضظيبثي لطاض هَضز حَضِ ضا زؾتپبييي زض ًَاحي ؾيالة

هؼتمس اؾت تَليس ضٍاًبة زض يه حَضِ ثِ ػَاهل هتؼسزي ّوچَى ذهَنيبت 

پيكيي حَضِ ثؿتگي زاضز. ّبي آثطيع، زيٌبهيه ثبضـ، ًفَش ٍ قطايظ حَضِ

ّبي ثب هسل GIS( ثِ هٌظَض پيًَس ؾيؿتن 1998) 7فطاًؿيؿىَ ٍ ّوىبضاى

ّب ضا ثط ضٍي ًمكِ ثيط ؾيل ضٍزذبًِأّيسضٍليىي ٍ ّيسضٍلَغي، هٌبعك تحت ت

 1997ٍ  1996ّبي ّبي ضذسازّبي ؾيل ؾبل( پ2002ٌِْ) 8تطؾين وطزًس. اؾتفبى

زض ايبلت هًَتبًبي اهطيىب تؼييي ًوَز. ؾيي  ؾٌگ ظضز يضٍزذبًِ يضا زض حَضِ

 يذغط ؾيل ثطاي ضٍزذبًِ يًمكِ ي( السام ثِ تْي2003ِ) 9ًبوٌساى ٍ ّوىبضاى

                                                        
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.,  



 

 

 

 

 ّبي( ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ2004) 1وطزًس. ؾبًيبل ٍ لَ GISپبضي زض هبلعي ثب اؾتفبزُ اظ 

اي آهيع اظ لحبػ ؾيالة ضا ثط، ًمكِ هٌبعك هربعطGISُؾٌدف اظ زٍض ٍ  ّبي

-ّبي تهوينگيطي اظ ضٍـ( ثب ثْط2005ُ) 2ًَاحي هَؾوي آؾيب تْيِ وطزًس. لَي

( ثِ ايي DSS) 4ّبي پكتيجبًي تهوين( ٍ ؾيؿتنMCDM) 3گيطي چٌسهؼيبضُ

ّبي هؿتؼس ؾيالة هَثط تَاًٌس زض قٌبؾبيي پًٌِْتيدِ ضؾيس وِ زٍ ضٍـ فَق هي

ي ِتْي ثِ چٌسهؼيبضُ ضٍيىطز اظ اؾتفبزُ ( ثب2009) 5ّوىبضاى ٍ ٍالغ قًَس. هيط

وَن ٍ . وطزًس السام آلوبى زض هَلس يثطاي ضٍزذبًِ ذيعيؾيل ضيؿه يًمكِ

ّبي تَپَگطافي ٍ ٍيػگي HEC-RAS  ٍFESWMS( ثب زٍ هسل 2009) 6ّوىبضاى

زض تگعاؼ آهطيىب ضا  8زض وبضٍليٌبي قوبلي ٍ ثعضؼ 7ّبي اؾتطٍزظغئَهتطيه ضٍزذبًِ

ثٌسي ؾيالة تؼييي يه اظ ايي ػَاهل ضا زض پٌِْثيط ّط أآهطيىب ضا همبيؿِ ٍ ت

10فيَليٌگ يهٌغمِ ّبيثعضگطاُ ( زض2011) 9ّوىبضاى ٍ ًوَزًس. ويي
پٌِْ ثِ چيي 

 (AHP) هطاتجي ؾلؿلِ تحليل هسل فطآيٌس اظ اؾتفبزُ ثب ؾيالة ذغط ثٌسيپٌِْ

ههٌَػي  ػهجي يقجىِ ضٍـ ( ثب2011) ّوىبضاى ٍ ويبپطزاذتٌس. ثرتيبضي

(ANN) ِالسام هبلعي11خََّض يضٍزذبًِ يحَضِ زض ؾيالثي قطايظ ؾبظيقجيِ ث 

 ًظط اظ هىبًي آًبليعّبي اظ اؾتفبزُ ثب ضا هىِ (2012) 12ّوىبضاى الغوسي ٍ .وطزًس

 ثٌسيپٌِْ 2010ٍ  1990ّبي ؾبل هْن ؾيل زٍ يِپبي ثط گطفتگيؾيل ذغط

                                                        
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., 



 

 

 

 

 زض ؾيل پصيطيآؾيت يًمكِ تَليس ( السام ث2013ِ) 1ّوىبضاى ٍ وطزًس. اؾوبػيل

-( ثط اؾبؼ آؾيت2014) 2آضهٌبويؽ ٍ ًيطٍپبهب .وطزًس ىبزاًبي ضٍزذبًِ اظ ثركي

فضبيي ذغط ؾيل ضا زض قْط  يپصيطي خوؼيت ٍ تٌَع هطفَلَغيىي اضاضي، ًمكِ

( ثب اؾتفبزُ اظ هسل ضلَهي اضتفبع ٍ 2016) 3تَضًتَ وبًبزا اضائِ ًوَزًس. زهيط ٍ ويؿي

ذغط ؾيل ضا  يّبي هرتلف، ًمكِثبظگكت يبى ؾيل ثب زٍضُؾبظي خطيٍ قجيِ

( ضوي 1375هطت تطويِ تْيِ وطزًس. زض ايطاى، لبئوي ٍ هطيس ) يثطاي ضٍزذبًِ

وطذِ  يّبي ضٍزذبًِحَضِذيعي ظيطقست ؾيلگصاض ثط ؾيالة، ثيطأهؼطفي ػَاهل ت

ه ـيعيَگطافيـسي فـٌثطاي ًبحيِـ( ث1379) لـان ظازُفطج ضا تؼييي ًوَزًس. لٌَاتي ٍ

تحليل ػبهلي  ّبي ظّطُ ٍ ذيطآثبز( اظ ضٍـضٍزذبًِ يَضِـطيع )حـآث ّبيحَضِ

انلي  ػبهل 4هتغيط ثِ وبض گطفتِ قسُ ضا ثِ  29اؾتفبزُ وطزُ ٍ ثِ ووه ايي ضٍـ 

ذيعي زض ثٌسي پتبًؿيل ؾيل( ثطاي پ1380ٌِْ) وبّف زازًس. ػجسي ٍ ضؾَلي

ّبي هرتلف ٍ ّوپَقبًي آًْب پتبًؿيل تَليس ب تْيِ اليِضٍز ثآثطيع ظًدبى يحَضِ

( 1389) ّوىبضاى ٍ هحبؾجِ ًوَزًس. اهيسٍاض SCSضٍاًبة ضا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ 

ذيعي حَضِ وٌدبًچن اؾت.  تطيي ػبهل زض ؾيل ًكبى زازًسوِ ػبهل قىل هْن

 ّوىبضاى ٍ اذتطآثبز تَؾظ هلىيبى آثطيع يحَضِ ذيعيؾيل ثطضؾي پتبًؿيل

ذيعي ظيبز زض قوبل ٍ خٌَة  ّبي ثب ذغط ؾيل ( ثيبًگط ايي ثَز وِ پ1391ٌِْ)

اًس.  ّبي هطوعي حَضِ ٍالغ قسُ ّب ٍ لؿوت حَضِ ٍ هٌبعك ثب ذغط ون، زض آثطاِّ

ثٌسي پتبًؿيل پٌِْ ي( ثب اؾتفبزُ اظ هسل ٍظًي ًمك1392ِ) الخَضزي ٍ ّوىبضاى

-ثبظگكت يقطلي( ضا ثب زٍضُبيدبىهطزق چبي )آشضث يحَضِ يذيعي ؾبالًِؾيل

ثٌسي ضيؿه ( ضوي پ1393ٌِْ) ًػاز ٍ ّوىبضاىّبي هرتلف اضائِ ًوَزًس. ًؿطيي

2زضنس ) 22آثطيع ثبغبى ًكبى زازًس وِ حسٍز  يذيعي زض حَضِ ؾيل
km 203 اظ )

                                                        
1- Isma'il et al., 

2- Armenakis &Nirupama 
3- Demir & Kisi  



 

 

 

 

ذيع ذغطپصيط ظيبز تب ذيلي ظيبز زض ثط ّبي ؾيلهعثَض ضا پٌِْ يحَضِ يُهحسٍز

زض ايي ت ٍ ثِ زليل ايي وِ ثيكتطيي ًمف ضا زض تَليس ضٍاًبة زاضًس. گطفتِ اؾ

ّبي ذيعي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـهيكربل اظ ًظط پتبًؿيل ؾيلآثطيع  يحَضِتحميك 

اي ٍ ثب ووه ؾيؿتن اعالػبت خغطافيبيي آهبضي چٌسهتغيطُ تحليل ػبهلي ٍ ذَقِ

(GISهَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ ٍ زض ًْبيت ًمكِ ؾيل )يعي حَضِ زض ؾِ ؾغح ذ

ذيعي زض ايي حَضِ ثٌسي پتبًؿيل ؾيلپٌِْ ون، هتَؾظ، ٍ ظيبز تطؾين قسُ اؾت.

عجيؼي ووه قبيبًي ًوبيس.  يّبي ًبقي اظ ايي هربعطُتَاًس زض وبّف ظيبىهي

ّبي آتي تَؾؼِ ٍ ػوطاى ضيعياي ثطاي ثطًبهِتَاًٌس پبيِّبيي اظ ايي لجيل هيپػٍّف

 ي ثبقٌس.  اي ٍ هحلهٌغمِ

 هَاد ٍ رٍش 

 هَرد هطالعِ يهٌطقِ

هيكربل زض اؾتبى ايالم قْطؾتبى ايالم، ثرف  ياظ ًظط تمؿيوبت وكَضي حَضِ

ٍ  GIS(. هؿبحت ايي حَضِ ًيع ثب اؾتفبزُ اظ 1)قىل  هيكربل ٍالغ قسُ اؾت

ثبقس. ّىتبض هي 13643ؾبظهبى خغطافيبيي وكَض  1:50000ّبي تَپَگطافي ًمكِ

هتط هيلي 621( 1363 -1394) آهبضي يهٌغمِ زض زٍضُ يي ثبضًسگي ؾبالًِهيبًگي

زّس وِ ؾطزتطيي ثطضؾي تغييطات هبّبًِ ًكبى هيٍ ضغين ثبضقي آى ظهؿتبًِ اؾت. 

ثبقٌس. ّبي گطم ؾبل هيثبقٌس ٍ تيط ٍ هطزاز خعء هبُّبي ؾبل زي ٍ ثْوي هيهبُ

ثبقس. اللين گطاز هيزضخِ ؾبًتي 9/16هٌغمِ ًيع  يهيبًگيي زضخِ حطاضت ؾبالًِ

 . ًوبي آهجطغُ ًيوِ هطعَة هؼتسل اؾتهٌغمِ ثط اؾبؼ اللين



 

 

 

 

 
 ( هَقعیت حَضِ آتریس هیطخاظ1) ضکل

ّبي آثطيع، ذيعي حَضِهٌبؾت ثطاي قٌبذت پتبًؿيل ؾيل يىي اظ هؼيبضّبي

يوي اؾت. غئَهتطي، فيعيَگطافي، ًفَشپصيطي ٍ الل ثٌسي آًْب ثطاؾبؼ هؼيبضّبيعجمِ

ؾبظهبى خغطافيبيي وكَض، ًمكِ  1:50000ّبي تَپَگطافي زض ايي هغبلؼِ اظ ًمكِ

 گيبّي، وبضثطي اضاضي، ذبن اؾتبىّبي پَقف، ًمك1:250000ِ قٌبؾيظهيي

ّبي آهبضي ّبي ثبضـ ٍ هغبلؼبت اًدبم قسُ زض ؾغح حَضِ ٍ ضٍـ(، زاز1392ُ)

 افعاضيثؿتِ ًطم ٍ SPSS 19 افعاضظ ًطماي تَؾّبي ػبهلي ٍ ذَقِچٌسهتغيطُ تحليل

10.1 Arc GIS ِ12آثطيع هيكربل ثِ  ياؾتفبزُ قسُ اؾت. زض ايي پػٍّف حَض 

ّب زض ؾِ والؼ ذيعي ظيطحَضِ( ٍ قست ؾيل2)قىل  ظيطحَضِ تمؿين قس

اي، ثبضـ ضٍظاًِ، ثٌسي قسُ اؾت. ثب تَخِ ثِ اّساف تحميك زثي حساوثط لحظِزؾتِ

ّبي هَضز اؾتفبزُ زض ي حَضِ اؾترطاج قس. ثطاي زيگط قبذمّبتبضيد ؾيل

ذيعي حَضِ قبهل، پبضاهتطّبي غئَهتطي، تحميك اثتسا هؼيبضّبي هؤثط زض ؾيل

آثطيع هيكربل اظ  يّبي حَضِپصيطي ٍ الليوي ثطاي ظيط حَضِفيعيَگطافي، ًفَش

اظ تىٌيه (. ؾپؽ ثب اؾتفبزُ 1خسٍل ) هحبؾجِ قسًس Arc GISافعاض عطيك ًطم



 

 

 

 

تحليل لطاض گطفتٌس.  هَضز تدعيِ ٍ SPSS افعاض آهبضيآهبضي تحليل ػبهلي تَؾظ ًطم

ػبهل  5پبضاهتط هَضز ثطضؾي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل ػبهلي زض لبلت  28زض ازاهِ، 

ؾبظي قسًس. زض پبيبى قست انلي )قىل، آثطاِّ، قيت، ظّىكي ٍ ضٍاًبة( ذالنِ

ذيعي ظيبز، ؾيل يزؾتِ 3َخِ ثِ هتغيطّبي فَق زضّب ثب تذيعي ظيطحَضِؾيل

ّبي گطٍُ ّب زضهتَؾظ ٍ ون هكرم گطزيس. زض ازاهِ، ًؿجت ثِ تفىيه ظيطحَضِ

 اي السام قس. گيطي اظ ضٍـ تحليل ذَقِّوگي ثب ثْطُ

 آتریس هیطخاظ يخیسي حَضِ( هعیارّاي هَرد استفادُ در ضذت سیل1) جذٍل

 ضاخع ردیف ضاخع ردیف

 عَل آثطاِّ انلي 15 عَل هؿتغيل هؼبزل 1

 3آثطاِّ ضتجِ  16 ضطيت گطاٍيليَؼ 2

 4آثطاِّ ضتجِ  17 هحيظ 3

 هيبًگيي قيت  18 عَل حَضِ 4

 زضنس قيت  19 هؿبحت 5

 اذتالف اضتفبع 20 ضطيت گطزي هيلط 6

 قيت آثطاِّ انلي 21 ظهبى توطوع 7

 تبج پَقف گيبّي 22 ًؿجت وكيسگي 8

CNقوبضُ هٌحٌي ) 23 طمضطيت ف 9
1) 

 ًؿجت اًكؼبة 24 ػطو هؿتغيل هؼبزل 10

 تطاون ظّىكي 25 ّبهدوَع آثطاِّ 11

 زثي اٍج 26 ّبهدوَع عَل آثطاِّ 12

 ثبضـ 27 1آثطاِّ ضتجِ  13

 زثي ٍيػُ 28 2آثطاِّ ضتجِ  14

 

                                                        
1- Curve Number 



 

 

 

 

 

 آتریس هیطخاظ يّاي حَضِ( زیرحَض2ِضکل)

وبّف تؼساز ظيبزي اظ هتغيطّبي ٍاثؿتِ ثِ ّن تىٌيىي اؾت وِ  1تحليل ػبهلي

پصيط هيّب( اهىبىتطي اظ اثؼبز پٌْبى يب هىٌَى )ػبهلضا ثِ نَضت تؼساز وَچه

وِ زض آى ووتطيي هيعاى گن قسى اعالػبت ٍخَز زاقتِ ثبقس.  ؾبظز؛ ثِ عَضي

ّبؾت. ايي ضٍـ ثِ ثطضؾي ّوجؿتگي زضًٍي ّسف انلي آى، ذالنِ وطزى زازُ

ّبي ػوَهي پطزاظز ٍ زض ًْبيت آًْب ضا زض لبلت ػبهلظيبزي اظ هتغيطّب هيتؼساز 

لبثل  Q ٍ R زض ايي تىٌيه وِ ثِ زٍ ًَع وٌس.ثٌسي ٍ تجييي هيهحسٍزي زؾتِ

اگط  .قًَستمؿين اؾت، ّط يه اظ هتغيطّب ثِ ػٌَاى يه هتغيط ٍاثؿتِ لحبػ هي

ثيي هتغيطّب ّوجؿتگي  يسّسف هغبلؼِ، تلريم هتغيطّب ثبقس، زض ايي نَضت ثب

هؼطٍف اؾت. اگط تحليل ػبهلي  Rهحبؾجِ قَز؛ ايي ضٍـ ثِ تحليل ػبهلي ًَع 

ثطاي هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي پبؾرگَيبى ثِ وبض ثطزُ قَز، زض ايي نَضت ضٍـ فَق 

ّبي اًتربة هتغيطّبي هٌبؾت گَيٌس. يىي اظ ضٍـهي Qًَع  ضا ضٍـ تحليل ػبهلي

ثبقس. اظ آى خبيي وِ اؾبؼ اظ هبتطيؽ ّوجؿتگي هي زض تحليل ػبهلي اؾتفبزُ

تحليل ػبهلي ثط ّوجؿتگي ثيي هتغيطّب اهب اظ ًَع غيطػلي اؾتَاض اؾت، ثٌبثطايي، زض 

                                                        
1- Factor analysis 



 

 

 

 

قَز. ايي هبتطيؽ ثب ًوبيف ايي ضٍـ هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي هتغيطّب هحبؾجِ هي

ضي وِ قَز؛ ثِ عَّبيي هيگيطي ذَقِهيعاى ضاثغِ ثيي هتغيطّب هَخت قىل

هتغيطّبي زضٍى ّط ذَقِ ثب يىسيگط ّوجؿتگي زاضًس ٍلي ثيي هتغيطّبي هَخَز 

ّبي زيگطي وِ ثِ ّبي هرتلف ّوجؿتگي ٍخَز ًساضز. اظ خولِ ضٍـزض ذَقِ

، اؾتّب ثطاي تحليل ػبهلي آى هحمك لبزض ثِ تكريم هٌبؾت ثَزى زازُ يٍؾيلِ

KMOآظهَى 
وٌس. تغييط هي 1 ٍ 0ّوَاضُ ثيي ي ايي آظهَى ثبقس. همساض آهبضُهي 1

ّب ثطاي تحليل ػبهلي هٌبؾت ثبقس زازُ 5/0زض نَضتي وِ همساض ايي آهبضُ ووتط اظ 

تَاى ثب احتيبط ثيكتط ِث ثبقس؛ هي 69/0تب  5/0ًرَاٌّس ثَز، اگط همساض آى ثيي 

 ثبقس 7/0مساض ايي آهبضُ ثيف اظ ـطزاذت ٍ ًْبيتبً زض حبلتي وِ هـتحليل ػبهلي پ

طاي تحليل ػبهلي هٌبؾت ـّب ثّبي هَخَز زض ثيي زازُتَاى گفت ّوجؿتگييـه

ٍ  2ّبي هتؼبهسّب زٍ ضٍـ ٍخَز زاضز: ضٍـ ػبهلثبقٌس. ثطاي اؾترطاج ػبهلهي

قَز وِ ّط ػبهل هؿتمل اظ . زض ضٍـ هتؼبهس فطو هي3ّبي هتوبيلضٍـ ػبهل

اضزازي نفط زض ًظط گطفتِ ّب ثِ عَض لطؾبيط ػَاهل اؾت ٍ ّوجؿتگي ثيي ػبهل

وٌس وِ هتغيطّبي انلي زاضاي ّوجؿتگي قَز. اهب ضٍـ ػبهلي هتوبيل فطو هيهي

ّب ًيع ثبيس زاضاي حسي اظ ّوجؿتگي ثبقٌس. اًتربة ّط يه اظ ايي ٍ ثٌبثطايي ػبهل

ّب ثؿتگي ثِ اّساف تحميك زاضز، اگط ّسف تلريم تؼساز هتغيطّب ثبقس؛ ثسٍى ضٍـ

ّبي اؾترطاج قسُ تب چِ حس هؼٌبزاض ذَاّس ثَز ٍ يب اگط وِ ًتبيح ػبهلتَخِ ثِ ايي 

ّبي اي اظ هتغيطّبي ًبّوجؿتِ ثبقس ثطاي اًدبم ضٍـّسف تكىيل هدوَػِ

ثيٌي، ضٍـ هتؼبهس اًتربة هٌبؾجي ذَاّس ثَز. زض حبلي وِ اگط ضگطؾيَى ٍ پيف

زض ذهَل  .قَزهي ّسف زؾتيبثي ثِ ػَاهلي هؼٌبزاض ثبقس؛ ضٍـ هتوبيل پيكٌْبز

                                                        
1- Kaiser-Meyer-Olkin  

2- Orthogonal  
3- Oblique  



 

 

 

 

ٍ  4، اوَيوبوؽ3ٍضيوبوؽ ،2ّبي وَاضتيوبوؽتَاى اظ ضٍـًيع هي 1ّبچطذف ػبهل

اؾتفبزُ ًوَز. زض ايي پػٍّف اظ ضٍـ ٍضيوبوؽ اؾتفبزُ قس. ضٍـ  5پطٍهبوؽ

ّبي هبتطيؽ ػبهلي اؾت. ؾبظي ؾتَىٍضيوبوؽ ثِ زًجبل هرتهطوطزى ٍ ؾبزُ

تط اظ ضٍـ ٍضيوبوؽ ضتيوبوؽ ؾبزُّطچٌس وِ هحبؾجبت خجطي ثطاي ضٍـ وَا

زّس. تط ًكبى هيتط ٍ ٍاضحّب ضا ثِ عَض قفبف؛ اهب ٍضيوبوؽ خساؾبظي ػبهلاؾت

 يتطي زض ثيي هحممبى زاضز. زض هطحلِثِ ّط حبل ضٍـ ٍضيوبوؽ اؾتفبزُ ٍؾيغ

ّبي هَضز ًظط پطزاذتِ ّب( ثطاي تؼييي ػبهلثبض ػبهلي )ًوطُ ػبهل يثؼس ثِ هحبؾجِ

ثبقس.  4/0قًَس وِ ثبض ػبهلي آًْب ثيكتط اظ ّبيي اًتربة هيقَز. هؼوَالً ػبهلهي

اظ ضٍـ تحليل  تدعيِ ٍ تحليل زض ازاهِ، ثِ هٌظَض اًتربة الگَضيتن هٌبؾت ثطاي

ّب ٍ عجمبتي اؾت ثٌسي، ايدبز گطٍُاي اؾتفبزُ قس. ّـسف انلي ضٍـ ذَقِذَقِ

 اظ تفطق ٍ پطاوٌف ثيي گطٍّي ثبقسگطٍّي آًْب ووتط وِ تٌَع ٍ تفطق زضٍى

گبم اٍل  اي زٍگبم اؾبؾي ٍخَز زاضز. يه تحليل ذَقِ زض .(1381)ػليدبًي، 

ّوبًٌسي افطاز ثب يىسيگط اؾت ٍ گبم زٍم چگًَگي ازغبم افطاز  يزضخِ يهحبؾجِ

اي  ّبي ظيبزي ثطاي تدعيِ ذَقِ ّوبًٌسي آًْب ثب يىسيگط. الگَضيتن يثطحؿت زضخِ

 -1تَاًس ثِ زٍ عطيك:  اي هي قسُ اؾت. ثط ايي اؾبؼ، تحليل ذَقِپيكٌْبز 

 7ّبي غيطؾلؿلِ هطاتجي يب ًبپبيگبًي ضٍـ -2 6ّبي ؾلؿلِ هطاتجي يب پبيگبًي ضٍـ

 8تَاًس اظ ًَع فطايٌس پبيگبًي اًجبقتي يب هتطاون اي هي اًدبم پصيطز. تحليل ذَقِ

ثؿتِ ثِ ضٍقي وِ  تمؿيوي( ثبقس.) 9)پيًَسي( ٍ يب اظ ًَع فطايٌس پبيگبًي قىبفتي

                                                        
1-Rotation of factor 
2-Quartimax 
3- Varimax  
4- Equimax 
5- Promax 
6- Hierarchical 
7- Non Hierarchical 

8- Agglomerative Hierarchical 
9- Divisitive Hierarchical 



 

 

 

 

ه تحليل ـوٌين ي يـسي ٍ چگًَگي ازغبم اًتربة هـزضخِ ّوبًٌ يطاي هحبؾجِـث

ّبي هرتلفي اخطا وطز. زض ايي پػٍّف يه تحليل  تَاى ثِ قيَُ اي ضا هيذَقِ

زضخِ  ياػوبل گطزيس. ثِ هٌظَض هحبؾجِ 1اي پبيگبًي ثب ضٍـ ازغبم ٍاضزذَقِ

الليسٍؾي ٍ ثطاي ازغبم  يّبي هرتلف پيكٌْبزي اظ فبنلِضٍـ ّوبًٌسي اظ هيبى

پيًَس ٍاضز ثْطُ گطفتِ قس.  يزٌّس اظ قيَُالالهي وِ ثبالتطيي ّوبًٌسي ضا ًكبى هي

ّبي حبنلِ ثِ  نَضت هيعاى پطاـ زضًٍگطٍّي ثِ حسالل ٍ ّوگٌي گطٍُ  ظيطا زض ايي

 قَز ضت ظيط هحبؾجِ هيفبنلِ الليسٍؾي ٍ ضٍـ ٍاضز ثِ نَ ضؾس. حساوثط هي

 (:1384)هؿؼَزيبى، 
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rsd  ٍُفبنلِ ثيي گطr  ٍُگط ٍs يًَس هطوعي ثاؾت وِ ثِ ضٍـ پ ِ

 زؾت آهسُ ثبقس.

 تحث ٍ ًتایج

 آتریس هیطخاظ يخیسي حَضِتحلیل عاهلی هعیارّاي ضذت سیل

ؾبظي قسًس. ػبهل Rزض ايي تحميك هدوَع هؼيبضّبي هَضز اؾتفبزُ ثب تحليل ػبهلي ًَع 

زٌّس ثب يىسيگط ّبيي وِ زاضاي اضتجبط زضًٍي ثبقٌس تطخيح هيثسيي نَضت وِ قبذم

 5/0ّبيي وِ زاضاي ّوجؿتگي ثبالي حَض يب ػبهل تدوغ وٌٌس، لصا قبذمحَل يه ه

زاضاي ّوجؿتگي هٌفي  ّبيي وِّؿتٌس يه ػبهل ضا تكىيل زازُ ٍ ثطػىؽ قبذم

زٌّس. ثٌبثطايي تكىيل هي  ّؿتٌس ٍ اهىبى تدوغ ثب ايي قبذم ًساضًس ػبهل زيگطي ضا

                                                        
1- Ward  



 

 

 

 

تيدِ حبنل اظ ايي تحميك وبّف ً .قًَسػَاهل اظ عطيك هبتطيؽ ّوجؿتگي اؾترطاج هي

ػبهل ثطتط اظ عطيك چطذف ٍضيوبوؽ زض تحليل ػبهلي ثَزُ اؾت وِ  5هؼيبض اٍليِ ثِ  28

)قيت(،  )آثطاِّ(، ػبهل ؾَم )قىل ٍ اًساظُ(، ػبهل زٍم ثِ تطتيت ػجبضتٌساظ: ػبهل اٍل

 زضنس ٍ ٍيػُ همبزيط (2) )ضٍاًبة( ّؿتٌس. خسٍل )ظّىكي( ٍ ػبهل پٌدن ػبهل چْبضم

 زّس. ضا ًكبى هي ػَاهل اظ يه ّط ٍاضيبًؽ

 ّاعاهل تجوعی ٍاریاًس ٍ ٍاریاًس درغذ ٍیژُ، هقادیر (2) جذٍل

 درغذ ٍاریاًس تجوعی درغذ ٍاریاًس هقذار ٍیژُ عاهل ردیف

 34/27 34/27 64/7 اٍل)قىل ٍ اًساظُ( 1

 92/44 56/17 65/4 زٍم)آثطاِّ( 2

 64/58 74/13 56/2 ؾَم)قيت( 3

 41/65 77/6 75/1 چْبضم)ظّىكي( 4

 84/71 43/6 61/1 پٌدن)ضٍاًبة( 5

  ّاي اٍل، دٍم ٍ سَمآتریس هیطخاظ در عاهل يخیسي حَضٍِاکاٍي ضذت سیل

)قىل ٍ اًساظُ( هؼيبضّبي عَل هؿتغيل هؼبزل، ضطيت گطاٍيليَؼ،  زض ػبهل اٍل

جت وكيسگي ٍ هحيظ، عَل حَضِ، هؿبحت، ضطيت گطزي هيلط، ظهبى توطوع، ًؿ

ضطيت فطم ثبضگصاضي قسًس. ثط اؾبؼ هحبؾجبت اًدبم قسُ ثط ضٍي هؼيبضّب زض ػبهل 

 ّبيذيعي ظيبز، ظيطحَضِ( ثب ؾيل12 ،9،11، 5، 3، 1،2) ّبيظيطحَضِ اٍل،

ست ـوتطيي قـ( ثب و7ٍ  4) ّبييعي هتَؾظ ٍ ظيطحَضِـذيلـ( ثب ؾ10،8،6)

هؼىَؼ هيبى  يضاثغِ يزٌّسُاٍل ًكبى(. ػبهل 3)قىل  قٌبذتِ قسًس ذيعيؾيل

 ٍ قىل ػبهل چِ ذيعي اؾت؛ ثسيي هؼٌي وِ ّطىل حَضِ ٍ قست ؾيلـق

 ثبقس، ثيكتط ّبايي ًظبيط ٍ حَضِ هؿبحت ٍ ًظيط عَل آى ثِ ّبي هطثَطٍيػگي

)آثطاِّ( هؼيبضّبي  زض ػبهل زٍم .ووتطي ثطذَضزاض اؾت ذيعيؾيل قست اظ حَضِ

،  2، 1ّبي ّب، عَل آثطاِّ انلي، آثطاِّ ضتجِدوَع عَل آثطاِّّب، ههدوَع آثطاِّ



 

 

 

 

هكرم قس وِ  ثبضگصاضي قسًس. عجك هحبؾجبت نَضت گطفتِ زض ايي ػبهل 4ٍ  3

،( 9، 2،5،8،7) ّبيذيعي ظيبز، ظيطحَضِ،( زاضاي ؾيل12، 1،3،10) ّبيظيطحَضِ

يعي ون تؼييي ذثب قست ؾيل (4،6،11) ّبيذيعي هتَؾظ ٍ ظيطحَضِزاضاي ؾيل

 ّبآثطاِّ يهؼىَؼ هيبى تطاون قجىِ ي(. ايي هَضَع ًكبى اظ ضاثغ4ِ)قىل  اًسقسُ

)قيت( هؼيبضّبي قيت  ّب زاضز. زض ػبهل ؾَمذيعي ظيطحَضِثب قست ؾيل

 CNپَقف گيبّي ٍ  هتَؾظ، قيت زضنس، اذتالف اضتفبع، قيت آثطاِّ انلي، تبج

 ّبياًس. ًتبيح حبنل اظ هحبؾجبت ثيبًگط آى اؾت وِ ظيطحَضِثبضگصاضي قسُ

( زاضاي 8،4،2) ّبيذيطي ظيبز ٍ ظيطحَضِزاضاي قست ؾيل (1،5،6،9،10،11)

قٌبذتِ  ذيعي ون( ثِ ػٌَاى قست ؾيل7،12ذيطي هتَؾظ ٍ )قست ؾيل

ُ، اوثطاً زض ذيعي ظيبز قٌبذتِ قسّبيي وِ ثب قست ؾيل(. ظيطحَض5ِقسًس)قىل 

قطلي ٍ قطق حَضِ ٍالغ قسُ وِ وَّؿتبًي ثَزُ ٍ اذتالف اضتفبع ظيبز ٍ زض قوبل

ذيعي ون زاضاي اذتالف ّبي زاضاي قست ؾيلًتيدِ قيت ظيبز زاضًس. ظيطحَضِ

اضتفبع اًسن، قيت ون ٍ اظ پَقف گيبّي ًؿجتبً ذَثي ثطذَضزاضًس. اهتيبظ ػبهلي، 

ّبي قىل ٍ اًساظُ، قيت ٍ ّب زض ػبهلظ ظيطحَضِذيعي ٍ ضتجِ ّط يه اقست ؾيل

 آهسُ اؾت. (3)آثطاِّ زض خسٍل 



 

 

 

 

ّاي خیسي حَضِ هیطخاظ در عاهلسیل يخیسي ٍ رتثِ( اهتیاز عاهلی، هیساى سیل3جذٍل )
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 11 ظيبز -811/0 1 ظيبز -875/0 10 ظيبز -601/0 1

 13 هتَؾظ -674/0 9 هتَؾظ -642/0 5 ظيبز -751/0 2

 8 ظيبز -987/0 4 ظيبز -803/0 6 ظيبز -689/0 3

 14 هتَؾظ -609/0 29 ون 525/3 29 ون 292/4 4

 9 ظيبز -914/0 5 هتَؾظ -799/0 2 ظيبز -881/0 5

 3 ظيبز -288/1 22 ون -206/0 8 هتَؾظ -642/0 6

 16 ون -468/0 13 هتَؾظ -466/0 24 ون 031/0 7

 15 هتَؾظ -565/0 11 هتَؾظ -516/0 11 هتَؾظ -526/0 8

 7 ظيبز -005/1 6 هتَؾظ -756/0 9 ظيبز -627/0 9

 1 ظيبز -686/1 17 ظيبز -390/0 4 هتَؾظ -758/0 10

 4 ظيبز -248/1 19 ون -366/0 23 ظيبز -025/0 11

 18 ون -277/0 28 ظيبز 822/0 25 ظيبز 694/0 12

 ّاي چْارم ٍ پٌجنآتریس هیطخاظ در عاهل يخیسي حَضٍِاکاٍي ضذت سیل

ة، تطاون ظّىكي، ػطو هؿتغيل )ظّىكي( هؼيبضّبي ًؿجت اًكؼب زض ػبهل چْبضم

زّس وِ هؼبزل ثبضگصاضي قسًس. هحبؾجبت اًدبم قسُ ثط ضٍي ايي ػبهل ًكبى هي

 ّبيِـطحَضـبز، ظيـيعي ظيـذيلـست ؾـ( زاضاي ق2،4،7،12ّبي )طحَضِـظي

( زاضاي 9،8،3،1ّبي )ذيعي هتَؾظ ٍ ظيطحَضِ( زاضاي اؾتؼساز ؾيل11،10،6،5)

ذيعي ظيبز ثِ ػٌَاى ظّىف ّبي ثب ؾيلؿتٌس. ظيطحَضِذيعي ون ّاؾتؼساز ؾيل

ّب ثِ زضنس اظ ظيطحَضِ 33اًس. ًتبيح ًكبًگط آى اؾت وِ انلي حَضِ ػول وطزُ

(. زض ػبهل پٌدن ؾِ 6)قىل  ثبقٌسذيعي ظيبز هيلحبػ ػبهل ظّىكي زاضاي ؾيل



 

 

 

 

 قبذم زثي اٍج، حساوثط ثبضـ ضٍظاًِ ٍ زثي ٍيػُ ثبضگصاضي قسُ اؾت. عجك

( زاضاي قست 5،4،3،12ّبي )هحبؾجبت نَضت گطفتِ ثط ضٍي ايي ػبهل ظيطحَضِ

ذيعي هتَؾظ ٍ ؾيل ( زاضاي قست1،2،8،6ّبي )ذيعي ظيبز، ظيطحَضِؾيل

(. 7)قىل  ذيعي ون قٌبذتِ قسًس( زاضاي قست ؾيل9،10،11، 7ّبي )ظيطحَضِ

ّبي چْبضم ٍ ػبهل ّب زضذيعي ٍ ضتجِ ّطيه اظ ظيطحَضِاهتيبظ ػبهلي، قست ؾيل

 3هيكربل ثِ  ي( آهسُ اؾت. ثط اؾبؼ اهتيبظ ػبهلي حَض4ِپٌدن زض خسٍل )

ثٌسي قست پٌِْ يذيعي ظيبز، هتَؾظ، ون تمؿين ٍ ؾطاًدبم ًمكِزؾتِ ؾيل

 .ّب تْيِ قسُ اؾت ذيعي ظيطحَضِؾيل

  
آتریس  يخیسي حَضِ( ضذت سیل3ضکل)

 هیطخاظ در عاهل اٍل

آتریس  يخیسي حَضِیل( ضذت س4ضکل)

 هیطخاظ در عاهل دٍم

  
آتریس  يخیسي حَضِ( ضذت سیل5ضکل)

 هیطخاظ در عاهل سَم

آتریس ي خیسي حَضِ( ضذت سیل6ضکل)

 هیطخاظ در عاهل چْارم



 

 

 

 

  
خیسي حَضِ آتریس ( ضذت سیل7ضکل)

 هیطخاظ در عاهل پٌجن

خیسي تٌذي ضذت سیل( پ8ٌِْضکل)

 ظّاي هیطخازیرحَضِ

ّاي هیطخاظ در عاهل يخیسي حَضِخیسي ٍ رتثِ سیل( اهتیاز عاهلی، هیساى سیل4جذٍل )
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 22 ظهتَؾ 553/0 18 ون -281/0 1

 23 هتَؾظ 597/0 4 ظيبز -996/0 2

 25 ظيبز 887/0 17 ون -186/0 3

 1 ظيبز -760/2 1 ظيبز -621/1 4

 26 ظيبز 987/0 14 هتَؾظ -448/0 5

 21 هتَؾظ 454/0 12 هتَؾظ -491/0 6

 15 ون -352/0 23 ظيبز 804/0 7

 13 هتَؾظ -403/0 21 ون 306/0 8

 17 ون -258/0 16 ون -386/0 9

 18 ون -216/0 15 هتَؾظ -447/0 10

 20 ون -183/0 13 هتَؾظ -480/0 11

 4 ظيبز -125/1 5 ظيبز -912/0 12

 



 

 

 

 

 ّاي ّوگيضٌاسایی زیرحَضِ

گيطي ٍ اػوبل فبنلِ الليسؾي ٍ ثىبض ثب هسل اؾتبًساضز ّبپؽ اظ اؾتبًساضزؾبظي زازُ

حبنل قس.  1ضزّب ثط اؾبؼ ضٍـ ٍاتفىيه ظيطحَضِ ّبي هرتلف ثْتطييضٍـ

 لبثل هكبّسُ اؾت SPSS افعاضزضذتَاضُ حبنل اظ ذطٍخي ًطم ثٌسي حَضِ زضزؾتِ

ّب ثب تَخِ ثِ هدعا ثطاي ظيطحَضِ يزؾتِ 3ثط اؾبؼ ايي زضذتَاضُ،  .(9)قىل 

همساض هتغيطّبي  ّب هكرم قسُ اؾت.اًساظُ پبضاهتطّبي هصوَض زض ايي ظيطحَضِ

ّب ظيطحَضِ ّب ثطاي ّط گطٍُزض زاذل ايي زؾتِ ّبووي هؤثط ثط ؾيالة ظيطحَضِ

 .اًستفىيه قسُ ٍ ّوگي قٌبذتِ قسُ

 12، 11، 8، 7ّبي : ظيطحَض2ِگطٍُ  6 ،5، 4، 3، 2، 1ّبي : ظيطحَض1ِگطٍُ

 10، 9ّبي : ظيطحَض3ِگطٍُ
Rescaled Distance Cluster Combine 
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1- ward's method 



 

 

 

 

ثِ  ( هطثَط6 ،5، 4، 3، 2، 1ّبي )ثيكتطيي هؿبحت گطٍُ اٍل ظيطحَضِ

بّي ثِ ثبقس. پَقف گيّبي ؾٌگي ثب ذبن ؾغحي ون هياضتفبػبت آّىي، وَُ

ثبقس. قيت ظيبز، ًفَشپصيطي ون، ون ذبن ٍ قيت ظيبز فميط هي زليل ضربهت

آيس. ثِ ّبي آًْب ثِ حؿبة هيپَقف ذبوي ضرين اظ ٍيػگي فطؾبيف ثبال ٍ ًساقتي

آى هطتؼي اؾت.  گيبّيهتط( پَقفهيلي 600)حسٍز  زليل ثبضًسگي هٌبؾت

هبضى، ػلت پَقف گيبّي فميط  قيل ٍ ثٌبثطايي لبثليت ًفَش ثؿيبض ون زض ضؾَثبت

وكبٍضظي ٍ  ّبي ًبزضؾتّبي اًؿبًي اظ خولِ قيَُثبقس. فؼبليتّب هيايي ظيطحَضِ

ّبي اذيط ضًٍس گؿتطـ زاهساضي )وكت زض خْت قيت، چطاي هفطط زام( زض ؾبل

ّب ضا افعايف زازُ اؾت. زض ًگبُ ولي ايي ثِ ٍيػُ زض پبييي زؾت ايي ظيطحَضِ ؾيل

 ّبيزض گطٍُ زٍم اوثط ظيطحَضِ .ذيعي ظيبزي ثطذَضزاضًسقست ؾيل اظ ّبظيطحَضِ

قطلي ٍ هطوعي حَضِ لطاض زاضًس. ثبالزؾت ايي  زض لؿوت 12، 11، 8، 7

 گيبّي ًؿجتبًاي ثب ًفَشپصيطي ون، پَقفٍ نرطُ ّب اظ اضاضي وَّؿتبًيظيطحَضِ

ّب ؾت ايي ظيطحَضٍِ پبييي ز پصيطي ثباليي ثطذَضزاضًسون، قيت ظيبز ٍ فطؾبيف

 ّبيقَز. وكت ثط ضٍي ظهيياضاضي، پَقف وكبٍضظي زين ٍ هطتغ زيسُ هي

 ّبي انليّب هتساٍل اؾت. ًيوطخ آثطاِّپطقيت ٍ زاهساضي ؾٌتي زض ايي ظيطحَضِ

% ثَزُ ٍ ثؿتط ًبهٌظن زاضًس. ضًٍس 10ّب پطقيت ثب قيت ثيكتط اظ ظيطحَضِ زض ايي

 قٌبؾي اًغجبق زاضًس. ايي گطٍُِ ثب ؾبذتوبى ظهييؾوت زقت ثَزُ و ولي آًْب ثِ

 زض گطٍُ ؾَم هؿبحت .ذيعي ًؿجتبً ظيبزي ثطذَضزاضًسقست ؾيل ّب اظاظ ظيطحَضِ

زض ضٍي ؾبظًسّبي ثب ًفَشپصيطي ًؿجتبً ذَة لطاض  10، 9ّبي ظيبزي اظ ظيطحَضِ

َز. قهحسٍزي اظ ثبالزؾت حَضِ ضا قبهل هي اًس وِ ضذٌوَى ؾٌگي ثرفگطفتِ

گيبّي فميط ٍ ثِ  ّب هحسٍزيت ػوك ذبن، ؾٌگطيعُ ظيبز ذبن، پَقفايي پٌِْ

زض ول  نَضت اضاضي هطتؼي ٍ ظضاػت زين، فطؾبـ آثي ٍ قيت ًؿجتبً هتَؾظ زاضًس.

 ذيعي هتَؾغي زاضًس. ّب قست ؾيلايي گطٍُ اظ ظيطحَضِ



 

 

 

 

 گیريًتیجِ

 ًمف طيع هيكربل ٍآث يحَضِ ذيعيؾيل زض ايي پػٍّف ثِ هٌظَض ثطضؾي قست

ٍ  ػبهلي ّبيتحليل آهبضي ّبيضٍـ ايي پٌِْ خغطافيبيي اظ ؾيالة زض ّبظيطحَضِ

ّب ثِ هٌظَض قٌبؾبيي تحليل ػبهلي يىي اظ ثْتطيي ضٍـ. ثْطُ گطفتِ قس ايذَقِ

هتغيطّبيي اؾت وِ ثب ّن ضٍاثظ زضًٍي زاضًس ٍ خْت وبّف زازى هتغيطّبي 

ّبي ثبقس. ثط اؾبؼ ًتبج حبنل اظ تحليلؾت هيفيعيَگطافي ٍ ّيسضٍلَغي هٌب

ػبهل ثطتط قىل، آثطاِّ، قيت، ظّىكي ٍ ضٍاًبة تجسيل  5هؼيبض اٍليِ ثِ  28ػبهلي، 

( زض ػبهل قىل، 9،8،5،3ّبي )زّس وِ ظيطحَضِّب ًكبى هيقسًس. ٍاوبٍي ػبهل

ي ٍ ،( زض ػبهل ظّىك7، 2ّبي )( زض ػبهل قيت، ظيطحَض1،6،11ِّبي )ظيطحَضِ

ذيعي ظيبزي ّؿتٌس. ( زاضاي قست ؾيل4،10،12) ّبيزض ػبهل ضٍاًبة ظيطحَضِ

ذيعي، فطؾبيف، پَقف گيبّي، ٍ اظ ًظط هكبثْت قست ؾيل ّب ًيعظيطحَضِ

ذيعي ظيبز، هتَؾظ ٍ ون تفىيه گطٍُ ثب قست ؾيل 3 ثيطات ػولىطز اًؿبًي ثِأت

ّبي ّوگي پؽ اظ ُّب زض گطٍزض ازاهِ، ثطاي تفىيه ظيطحَضِ .اًسقسُ

ٍ اػوبل فبنلِ الليسؾي ٍ ثط اؾبؼ ضٍـ  ثب هسل اؾتبًساضز ّباؾتبًساضزؾبظي زازُ

( 6 ،5، 4، 3، 2، 1ّبي )ٍاضز ؾِ گطٍُ ّوگي تكريم زازُ قس. گطٍُ اٍل ظيطحَضِ

ّبي ايي گطٍُ ثِ ؾجت اضتفبع ٍ قيت ظيبز، گيطز. زض هدوَع ظيطحَضِضا زض ثطهي

لبثليت  يبّي ون، تَاى ظيبزي زض تَليس ضٍاًبة زاضًس ٍ اظگًفَشپصيطي ٍ پَقف

 12، 11، 8، 7ّبي ذيعي ظيبزي ثطذَضزاضًس. گطٍُ زٍم هكتول ثط ظيطحَضِؾيل

 زض ًفَشپصيطي ون، ظيبز ٍ اضتفبع ون، گيبّيپَقف ظيبز، قيت ًيع ثِ ػلت زاقتي

 .هٌس ّؿتٌسثْطُ ذيعي ًؿجتبً ظيبزيتَاى ؾيل ًمكي هْن زاضًس ٍ اظ ضٍاًبة تَليس

ثب وبّف قيت ٍ افعايف ًفَشپصيطي  10، 9ّبي زض گطٍُ ؾَم قبهل ظيطحَضِ

ّب تَاى تَليس ضٍاًبة ووتطي ضا اظ ذَز ؾطػت خطيبى آة وبّف يبفتِ ٍ ايي پٌِْ

ذيعي ايي حَضِ ؾيل ّب ًمف اؾبؾي زضزٌّس. زض حميمت، ظيطحَضًِكبى هي



 

 

 

 

 ّبيوٌٌس. تبوٌَى ضٍـيي زؾت ضا هتأثط هيپبي ّبي ٍؾيغ وكبٍضظيزاقتِ وِ ظهيي

ّبي آثطيع اؾتفبزُ قسُ اؾت. ذيعي حَضِثٌسي پتبًؿيل ؾيلهتؼسزي ثطاي پٌِْ

ذيعي حَضِ هكتول ثط ّبي هؤثط زض ؾيلزض ايي پػٍّف وَقف قس تب هؼيبض

قبذم( ثطاي  28 )هدوَػبً پصيطي ٍ الليويهتغيطّبي غئَهتطي، فيعيَگطافي، ًفَش

 آثطيع هيكربل اضائِ گطزز. ايي زض حبلي اؾت وِ زض يّبي حَضِظيطحَضِ

 ( اظ ػَاهل اضتفبع، عَل آثطاِّ، پَقف2008) تحميمبت زيگط هبًٌس ؾيٌْب ٍ ّوىبضاى

قٌبؾي، ( اظ ظهيي2011) قٌبؾي، ويي ٍ ّوىبضاىگيبّي، پَقف ظهيي ٍ ظهيي

ت. ثسيي تطتيت گيبّي اؾتفبزُ قسُ اؾ يالة ٍ پَقفـقست ثبضـ، فطاٍاًي ؾ

ّبي ّبي آهبضي تحليلّبي هتؼسز زض وٌبض اؾتفبزُ اظ ضٍـگيطي اظ قبذمثْطُ

 ايي ًتبيح ثِ تَخِ ضٍز. ثباي اظ اهتيبظات ايي پػٍّف ثكوبض هيػبهلي ٍ ذَقِ

ذيعي هحسٍزُ هَضز ّبيي وِ ثيكتطيي تأثيط ثط ؾيلتحميك، قٌبؾبيي ظيطحَضِ

ريعزاضي، ـزّس تب ثب الساهبت هٌبؾت آثيـاهىبى ه ضيعاىس ثِ ثطًبهِـهغبلؼِ زاضً

ثبالزؾت حَضِ  ّبي ؾيالثي حَضِ ضا وبّف زازُ ٍ وبض هسيطيت ؾيالة ضا اظزثي

 پصيط اظ ثبالزؾت حَضِ، لبثل وٌتطل ثبقس.آغبظ وٌٌس تب لغت وكبٍضظي آؾيت



 

 

 

 

 هٌاتع 

 خیسيسیل پتاًسیل ٌذيتپٌِْ (،1389ػؿگطي ) اهللقوؽٍ  ويبًفط، آهٌِ؛ ووبل اهيسٍاض،ـ 

 .72-90، نم 72 يعجيؼي، قوبضُ خغطافيبي ّبيپػٍّف ،کٌجاًچن آتریس يحَضِ

خیسي حَضِ آتریس زًجاى تٌذي پتاًسیل سیلپٌِْ(، 1384ػجسي، پطٍيع، ضؾَلي، هؿؼَز)

 يهمبالت ّوبيف قٌبذت هؼضالت آثريعزاضي ٍ اضائِ ، هدوَػGISِرٍد تا استفادُ از 

ضٍز، هطوع تحميمبت هٌبثغ عجيؼي ٍ  وبضٍى ٍ ظايٌسُ يهٌبؾت زضحَضِ ّبيحلضاُ

 .42 اهَض زام اؾتبى چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي، ل

 .275، اًتكبضات ؾوت، تْطاى، ل ضٌاسی سیٌَپتیکاقلین(، 1381) ػليدبًي، ثْلَلـ 

 ًيَاض، ،کرخِ ّايزیرحَضِ خیسيسیل هذل(، 1375) هطيسؾؼيس ٍ  َّقٌگ لبئوي،ـ 

 . 10-27 ، نم 30 يُقوبض

چگًَگی استفادُ از رٍش تحلیل عاهلی در (، 1379)ظازُ فطج هٌَچْط ٍ اهلللٌَاتي، ػعتـ 

ّاي هَردي حَضِ رٍدخاًِ يآتریس )هطالعِ ّايحَضِ تٌذي فیسیَگرافیکًاحیِ

ازثيبت ٍ ػلَم اًؿبًي زاًكگبُ تطثيت هؼلن،  يزاًكىسُ يهدلِ ،زّرُ ٍ خیرآتاد(

 .55-68، نم30 يقوبضُ

اقتػادي تا  -ّا در تحقیقات اجتواعیدادُ پردازش ٍ تحلیل (،1382) ذليل والًتطي،ـ 

 .281 ، اًتكبضات ًكط قطيف، تْطاى، ل SPSSاياستفادُ از ًرم افسار رایاًِ

 تٌذي پتاًسیلٌِْـپ (،1392)تبضي ـؾ قبپَض ٍ ذبلسي، قْطيبض ؛هحوَز الخَضزي،ـ 

 ضيعي،ثطًبهِ ٍ خغطافيب، ضرقی( چاي)آررتایجاىردقه آتریس حَضِ خیسيسیل

 .237-255، نم 44 يقوبضُ

هحال ٍ ٌی ٍ ترآٍرد سیالب در استاى چْارتیپیص(، 1384) هؿؼَزيبى، ؾيساثَالفضلـ 

 عطح پػٍّكي، اؾتبًساضي چْبض هحبل ٍ ثرتيبضي.  تختیاري،



 

 

 

 

ل پتاًسی تٌذيپٌِْ(، 1391ػكَضًػاز ) غسيط ٍ ذَظاًي، انغطافتبزگبى ؛آضـ هلىيبى،ـ 

، فازي هراتةسلسلِ تحلیل از رٍش استفادُ تا اخترآتاد آتخیس يحَضِ خیسيسیل

 .131-152، نم 44 يقوبضُخغطافيبي عجيؼي،  ّبيپػٍّف

 پٌِْ(، 1393الِ؛ ضًگعى، وبظن؛ والًتطي، ًهطاهلل ٍ ػظين نبثطي )ًػاز، ًؼوتـ ًؿطيي

 آتریس تاغاى تا استفادُ از رٍش تحلیل سلسلِي خیسي حَضِتٌذي پتاًسیل سیل

ي اعالػبت خغطافيبيي زض هٌبثغ ؾٌدف اظ زٍض ٍ ؾبهبًِ (،FAHPهراتثی فازي )

 .15-34، نم 4ي عجيؼي، قوبضُ
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