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           چکیذُ 

ثٝ ػجت سأثيش ٔشمبثُ ػٙبكش ٞٛاؿٙبخشي دس ٔحبػجٝ لذسر سجخيش خٛ، سخٕيٗ آٖ يه وبس 
شفبدٜ ٕ٘ٛد. دس ٞبي ديـشفشٝ سيبضي اػ ديچيذٜ ٚ غيش خغي اػز. ِزا ثشاي سخٕيٗ آٖ ثبيذ اص ٔذَ

ٞبي ػلجي ٔلٙٛػي ثش  ايٗ ٔغبِؼٝ خٟز ثشآٚسد لذسر سجخيش خٛ دس ػغح ايؼشٍبٜ سجشيض اص ؿجىٝ
دبيٝ دٚ اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز ٚ اٍِٛسيشٓ ط٘شيه، سٌشػيٖٛ خغي چٙذ ٔشغيشٜ ٚ 

يه ٚ دٚ اليٝ  ٔؼبدِٝ دٕٙٗ ـ فبئٛ اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. ثش ايٗ اػبع دس ٔذَ ؿجىٝ ػلجي ثب اسخبر
ٔذَ ؿجىٝ ػلجي سِٛيذ ؿذ. اسصيبثي  56ػيٍٕٛييذ،  ػيٍٕٛييذ ٚ ِٛي ػبصي سبٖ دٟٙبٖ ٚ دٚ سبثغ فؼبَ

ٞب ثشاػبع ٔؼيبسٞبي چٖٛ ضشيت سؼييٗ ٚ ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر خغب  ٚ ٔمبيؼٝ ٘شبيح ايٗ ٔذَ
ٞبي دٟٙبٖ  سؼذاد اليٝٞب ثؼشٍي ثٝ ٘ٛع سبثغ ٔحشن، ٘ٛع اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي،  ٘ـبٖ داد وٝ دلز ٔذَ

دٞي  ٞبي سه اليٝ، دلز ٚصٖ ٞبي اسخبر ؿذٜ داسد. اص ػٛي ٘شبيح ٘ـبٖ داد وٝ دس ٔذَ ٚ سؼذاد ٘شٖٚ
ػبص ثيؾ اص اٍِٛسيشٓ ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز اػز. اص ػٛيي دس  اٍِٛسيشٓ ط٘شيه ثشاي ٞش دٚ سبثغ فؼبَ

جشي ٔبسوٛئز ثيؾ اص اٍِٛسيشٓ دٞي اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ِٛ٘ ٞبي ثب دٚ اليٝ دٟٙبٖ دلز ٚصٖ ٔذَ
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ثب ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر  1-7-7-5سشيٗ ٔذَ ؿجىٝ ثب آسايؾ  ط٘شيه ثٛدٜ؛ ثٝ عٛسي وٝ دليك

ٔشش ثش اػبع اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ِٛ٘جشي ٔبسوٛئز ٚ دٚ اليٝ دٟٙبٖ ٚ سبثغ ٔيّي 227/0خغبي 
بر خغبي ٔذَ سٌشػيٖٛ ػبصي سبٖ ػيٍٕٛييذ سِٛيذ ؿذٜ ثٛد. ٕٞچٙيٗ ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼ فؼبَ

ثذػز آٔذ. ثٙبثشايٗ ٔذَ  34/1ٚ  79/0خغي چٙذ ٔشغيشٜ ٚ ٔؼبدِٝ دٕٙٗ ـ فبئٛ ثٝ سشسيت ثٝ ٔمذاس 
ؿجىٝ ػلجي دس ليبع ثب دٚ ٔذَ ٔزوٛس داساي وبسايي ثٟشش، ضشيت دلز ثيـشش ٚ ٔمذاس خغبي 

 وٕششي خٟز ديؾ ثيٙي ٔمذاس سجخيش ايؼشٍبٜ سجشيض اػز. 

 

 سجشيض، لذسر سجخيش خٛ، ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي، سٌشػيٖٛ چٙذ ٔشغيشٜ. :کلیذیٍاش گاى 

 

 هقذهِ

 ٔؼبدالر وٙٙذٜ سؼييٗ ػٛأُ خّٕٝ ٚ اص چشخٝ ٞيذسِٚٛطي دس ٟٔٓ ػٛأُ اص سجخيش يىي

ٔخشّف ٕٞچٖٛ آة ٚ  ٞبي ثشآٚسد آٖ دس حيغٝ اػز وٝ سٛاصٖ آة ٚ صٔيٗ ػغح دس ا٘شطي
 ٘يبص آة ٔٛسد ٔٙبثغ ٚ ٔذيشيز ٚ ٔشسغ خٍُٙ ٔذيشيز وـبٚسصي، ٞٛاؿٙبػي، ٞيذسِٚٛطي،

ٞبي  (. دس ايٗ خلٛف يىي اص داد1394ٜ؛ دا٘ـفشاص، 1390اػز )ثٙبيي ٘ظاد ٚ ٕٞىبساٖ، 
ٞبي آثيبسي ٚ صٞىـي ٔمذاس لذسر سجخيش دس ٞش ٔٙغمٝ اػز. چشا  اػبػي دس عشاحي ؿجىٝ

ٞبي  ٘يض ػبيش لؼٕز ٞبي آثشػب٘ي يب صٞىـي ٚ ٞبي ا٘شمبَ اػٓ اص وب٘بَ وٝ عشاحي ؿجىٝ
عشاحي آة ٚاثؼشٝ ثٝ ٔمذاس آة ٔٛسد ٘يبص اص عشيك دذيذٜ سجخيش اػز )خٟب٘جخؾ ٚ 

ٞبيي ٌفشٝ  ثٝ عٛس وّي اص ٘ظش ٞيذسِٚٛطي سجخيش ثٝ ٔدٕٛػٝ دذيذٜ(. 0831 ٕٞىبساٖ،

وٙذ. ػٛأّي وٝ ٔيضاٖ  ؿٛد وٝ آة سا كشفبً اص ساٜ يه فشايٙذ فيضيىي ثٝ ثخبس سجذيُ ٔي ٔي
ػبص٘ذ ثش حؼت ايٙىٝ ٚاثؼشٝ ثٝ ٞٛاي ٔدبٚس يب ػغح سجخيشوٙٙذٜ ثبؿٙذ  ش سا ٔـشٚط ٔيسجخي

ؿٛ٘ذ: اِف( ػٛأّي وٝ ٔشثٛط ثٝ ٞٛاي ٔدبٚس ػغح  ثٝ دٚ دػشٝ وبٔالً ٔشٕبيض سمؼيٓ ٔي
سجخيش ثٛدٜ ٚ دس ٚالغ ٔحشن آٖ ٞؼشٙذ ٚ ثٝ ٘بْ ػٛأُ ٞٛاؿٙبخشي ٚ يب ػٛأُ لذسر ٚ يب 

ؿٛد. ة( دػشٝ دْٚ ػٛأّي وٝ  سجخيش ـ سؼشق دشب٘ؼيُ اص آٟ٘ب يبد ٔي سٛاٖ سجخيش خٛ ٚ يب
وٙٙذٜ خٙغ ٚ عجيؼز ػغح سجخيش ٞؼشٙذ، ٔثُ ػغح آصاد آة، ثشف، يخ، ػغح  ٔـخق
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خبن ٚ ٌيبٞبٖ، ٚػؼز آة، ػٕك آة ٚ ٕٞچٙيٗ لبثّيز خبن ثشاي سأٔيٗ آة ٔٛسد ٘يبص 
ٛح ٔخشّف سجخيشوٙٙذٜ ثٝ سجخيش ٚ سأثيشدزيشي آٖ دس ٔمبثُ لذسر سجخيش خٛ. ػغ

ٌيش٘ذ. ايٗ  ٞبي وٓ ٚ ثيؾ ٔخّشف سحز سأثيش سغييشار لذسر سجخيش خٛ لشاس ٔي كٛسر
ٞبي سجخيش  سٛا٘ذ ثب سمشيت اِٚيٝ يه ػبُٔ ٔـششن ثشاي وّيٝ دذيذٜ لذسر سجخيش ٔي

، 2؛ سٔٙيشاع2009، 1٘ظش اص ٘ٛع ػغح سجخيشوٙٙذٜ دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿٛ٘ذ )ساخچب ٚ ػيًٙ كشف
(. اص عشفي سغييش صٔب٘ي ـ ٔىب٘ي ػٙبكش آة ٚ ٞٛايي ٔٛثش دس سجخيش ـ سؼشق ثٟٕشاٜ 1363

اي سا ثشاي سخٕيٗ سجخيش ثٛخٛد آٚسدٜ اػز. اص  سغييشار آة دس خبن ٚ ٌيبٜ، ؿشايظ ديچيذٜ
ي سٚاثظ سدشثي ثشاي سؼييٗ  ٞبيي دس خٟز سؼجيٝ ايٗ سٚ دس ٔٙبعك ٔخشّف خٟبٖ وٛؿؾ

خٛة ٚ  ٞبي ٞٛاؿٙبػي ثٝ ػُٕ آٔذٜ اػز )سحيٕي ػشفبدٜ اص دادٜسجخيشـ سؼشق ٚالؼي ثب ا
 ثشآٚسد سجخيش ـ سؼشق ثشاي ٞبي ٔٛخٛد ( دس ايٗ خلٛف افضٖٚ ثش ٔؼبد1390ِٝٔحٕٛدي، 

اص ايٗ  ٌشفز. يىي ثٟشٜ سجخيش ـ سؼشق دشداصؿي دس سخٕيٗ خذيذ ٞبي سٚؽ اص سٛاٖ ٔي
دس ايٗ ساػشب ٔغبِؼبسي دس صٔيٙٝ ٞبي ػلجي ٔلٙٛػي اػز.  ؿجىٝ سٚؽ ٘ٛظٟٛس، ٞبي سٚؽ
ٞبي ػلجي ٔلٙٛػي دس  ػبصي سجخيش ـ سؼشق )يب لذسر سجخيش خٛ( ثب اػشفبدٜ اص ؿجىٝ ٔذَ

( ثب وبسثشد ؿجىٝ ػلجي 2014) 3ادثيبر ايشاٖ ٚ خٟبٖ ا٘دبْ ٌشفشٝ اػز، اص لجيُ: سيذ
شبٖ دشداخز. ٔلٙٛػي ثٝ ثشآٚسد ٔيضاٖ سجخيش ـ سؼشق ٌيبٜ ٔشخغ دس ٔٙغمٝ ساخؼشبٖ ٞٙذٚػ

ٞبي دٔبي ٞٛا، ٘ٓ ٘ؼجي، ػبػبر آفشبثي ٚ ػشػز ثبد ثٝ ػٙٛاٖ ٚسٚدي  ٚي ثب اسخبر دادٜ
ؿذٜ سٛػظ فشَٔٛ فبئٛ ـ دٕٙٗ ـ ٔب٘شيث ثٝ  ؿجىٝ ػلجي ٚ سجخيش ـ سؼشق ٌيبٜ ٔشخغ ٔحبػجٝ

داساي  4-3-1ػٙٛاٖ خشٚخي ؿجىٝ ػلجي ٘ـبٖ داد وٝ ٔذَ ؿجىٝ ػلجي ثب ػبخشبس 
( ثب اػشفبدٜ اص 2008ٚ ٕٞىبساٖ ) 4سد اص سجخيش سؼشق ٌيبٜ ٔشخغ اػز. ِٙذساعسشيٗ ثشآٚ دليك

ٞبي سدشثي ٚ ٘يٕٝ سدشثي ٔيضاٖ سجخيش ـ سؼشق سا دس ؿٕبَ  ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي، سٚؽ
ٞبي يبدؿذٜ سا ٔٛسد ٔمبيؼٝ لشاس  اػذب٘يب سخٕيٗ صد٘ذ ٚ آٍ٘بٜ ٘شبيح حبكّٝ اص ٞش يه اص سٚؽ

حبوي اص ثشسشي ٚ دلز ثيـشش ؿجىٝ ػلجي دس سخٕيٗ ٔيضاٖ سجخيش داد٘ذ. ٘شبيح ايٗ ٔغبِؼٝ 

                                                           
1 - Rakhecha and Singh 

2 -Remniras 

3- Reddy 

4- Landeras 
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 ثب ػلجي ؿجىٝ سبثغ ؿؼبػي يه اص (2005) 1ـ سؼشق ٘ؼجز ثٝ دٚ سٚؽ ديٍش ثٛد. سشاوٛيچ

 ؿجىٝ اص ٘شبيح حبكُ ٚ وشد اػشفبدٜ ػبصي سجخيش ـ سؼشق ٔذَ ثشاي دٔب ٞبي ٚسٚدي دادٜ

 وشد. ٔب٘شيث ٔمبيؼٝ دٕٙٗ ـ ٚ فبئٛ ـ ث ٚايزسٛس٘ ٞبسٌشيٛص ـ ػبٔب٘ي، ثب ٔؼبدالر سا ػلجي

 ٞبي ديٍش ٔذَ اص دلشي ثيـشش ثب ؿؼبػي ٞبي ٔجٙبي سبثغ ثش ػلجي وٝ ؿجىٝ داد ٘ـبٖ ٘شبيح

( وبسايي دٚ 1392ص٘ذ. ػّغب٘ي ٚ ٕٞىبساٖ ) ٔي سا سخٕيٗ ٔشخغ سجخيش ـ سؼشق ػلجي ؿجىٝ
ؿجىٝ ػلجي ـ خٛد  ٔذَ سغجيمي ٚ فبصي ـ ػلجي ٔذَ سّفيك غيش خغي ػيؼشٓ اػشٙشبج

سا خٟز سخٕيٗ ٔيضاٖ سجخيش سٚصا٘ٝ اص سـشه سجخيش ثشاي ؿشايظ آة ٚ ٞٛايي  سٌشػيٛ٘ي
خـه ٚ ٌشْ )ايشا٘ـٟش(، خـه ٚ ٌشْ ػبحّي )چبثٟبس( ٚ ٘يٕٝ خـه ٚ ٔؼشذَ ٌشْ 
)ػشاٚاٖ( ٚالغ دس اػشبٖ ػيؼشبٖ ٚ ثّٛچؼشبٖ ٔٛسد اسصيبثي لشاس داد٘ذ. ايـبٖ ثب اػشفبدٜ اص 

ٞبي ٚسٚدي ٕٞچٖٛ دٔب، ٘ٓ ٘ؼجي، ػشػز ثبد،  ٛسيشٓ ط٘شيه ٚ ٌبٔبسؼز اص ثيٗ دبسأششياٍِ
ٞبي ؿجىٝ ػلجي سا ثشاي ٞش يه اص  ػبػبر آفشبثي ٚ فـبس ٞٛا، ثٟششيٗ سشويت ٚسٚدي ٔذَ

ٔٙبعك ٔزوٛس ا٘شخبة ٕ٘ٛد٘ذ. ٘شبيح ٔغبِؼٝ ايـبٖ حبوي اص سٛا٘بيي ٔغّٛة دٚ ٔذَ يبد ؿذٜ 
اي خـه ٚ ٌشْ ٘ؼجز ثٝ دٚ ؿشايظ آة ٚ ٞٛاي ديٍش اػز. لجبئي ػٛق دس ؿشايظ آة ٚ ٞٛ

دشداصؽ دبسأششٞبي ٚسٚدي ثٝ ؿجىٝ ػلجي دشػذششٖٚ  ( ثشاي ديؾ1389ٚ ٕٞىبساٖ )
ي ايؼشٍبٜ ٕٞذيذ ؿيشاص اص دٚ سٚؽ ٌبٔبسؼز ٚ  چٙذاليٝ خٟز سخٕيٗ سجخيش ـ سؼشق سٚصا٘ٝ

غبِؼٝ خٛد ادػب ٕ٘ٛد٘ذ وٝ اٌشچٝ دلز ٔذَ سٌشػيٖٛ ٌبْ ثٝ ٌبْ اػشفبدٜ وشد٘ذ. ايـبٖ دس ٔ
ؿجىٝ ػلجي ـ ٌبٔب سؼز ٘ؼجز ثٝ ٔذَ ؿجىٝ ػلجي ثؼيبس ا٘ذن اػز أب ثخبعش سٛا٘بٞبيي 

ي ٔؼٙبداس ثشاي  دادٜ 800آٖ دس ٔـخق وشدٖ إٞيز دبسأششٞبي ٚسٚدي، سؼييٗ سمشيجبً 
دي ثٝ خض دٔبي آٔٛصؽ ؿجىٝ ٚ ديذا ٕ٘ٛدٖ ثٟششيٗ سشويجي وٝ ؿبُٔ سٕبٔي ػٙبكش ٚسٚ

دشداصؽ ػٙبكش ٚسٚدي خٟز ثيـيٙٝ اػز، ايٗ آصٖٔٛ سا ثٝ ٔٙضِٝ اثضاسي ػٛدٔٙذ ثشاي ديؾ
(، خٟز 1390سش سجخيش ـ سؼشق ٔؼشفي ٕ٘ٛد٘ذ. سحيٕي خٛة ٚ ٔحٕٛدي ) ػبصي ػشيغ ٔذَ

ٞبي ٞٛاؿٙبخشي دس حٛضٝ أبٔٝ اص چٟبس ٘ٛع ؿجىٝ  حذالُ دادٜ  ثشآٚسد سجخيش ـ سؼشق ثش دبيٝ
جي اػشفبدٜ وشد٘ذ. ٘بٔجشدٌبٖ دس ايٗ ٔغبِؼٝ، دبسأششٞبي چٖٛ دٔبي ثيـيٙٝ ٚ وٕيٙٝ، ٘ٓ ػل

ٞبي ٞٛاؿٙبػي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ثش آٚسد سجخيش ـ  ٘ؼجي ٚ ػشػز ثبد سا ثٝ ػٙٛاٖ حذالُ دادٜ

                                                           
1- Trajkovic 
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(، ثب ٔحبػجٝ سجخيش ـ سؼشق دشب٘ؼيُ ثٝ سٚؽ 1393سؼشق ٔؼشفي وشد٘ذ. ِٚيضادٜ وبٔشاٖ )
خشدا دٔبٜ  ثٝ ايٗ  11رسثبيدبٖ ؿشلي ٚ سشػيٓ ٘مـٝ دذيذٜ يبدؿذٜ ثشاي سٚص اػشٙفضا دس آ

ٔشش دس  ٔيّي 15سب  0٘شيدٝ سػيذ وٝ ٔمذاس سجخيش ـ سؼشق دشب٘ؼيُ دس ٔٙغمٝ سحز ثشسػي اص 
ػبػز دس ٘ٛػبٖ اػز. دس ايٗ خلٛف، ٘بٔجشدٜ دس ٔغبِؼٝ خٛد ٘ـبٖ داد وٝ اسسفبع ٚ خٟز 

ُ دس ايدبد ٘ٛػبٖ ٔىب٘ي سجخيش سؼشق دشب٘ؼيُ دس آرسثبيدبٖ ؿيت ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔششيٗ ػبٔ
 ؿٛ٘ذ.  ؿشلي ٔحؼٛة ٔي

ثٙبثشايٗ ثٝ ػجت ٘مؾ ٚصيٙي وٝ لذسر يب دشب٘ؼيُ سجخيش خٛ ػغح صٔيٗ دس ثيالٖ آة ٚ 
ٞبي ٔشثٛط ثٝ وـبٚسصي ٚ اػشحلبَ آة داسد ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ٔؼبئُ دذيذآٔذٜ دس  سيضي ثش٘بٔٝ

سػذ وٝ ثيؾ اص  ٞبي ثضسٌي اص ايشاٖ، ثٝ ٘ظش ٔي ٚ صيشصٔيٙي ثخؾٞبي ػغحي  ساثغٝ ثب آة
ثيٙي ؿٛد سب ثشاػبع آٖ ثشٛاٖ  ديؾ ضشٚسر داسد وٝ لذسر سجخيش خٛ ثشآٚسد ٚ ديؾ

سيضٞبي ٔشٙبػت ٚ ثٟيٙٝ سا ثش حؼت ؿشايظ ثٝ ٚخٛد آٔذٜ ثٝ ا٘دبْ سػب٘ذ. دس ايٗ ساػشب  ثش٘بٔٝ
ٞبي اسفبق افشبدٜ دس ٔؼبئُ رخبيش آثي ٔؼشثٙب  غشة ٚ ؿٟشػشبٖ سجشيض ٘يض اص ثحشاٖ ؿٕبَ

ٞبي ػلجي وٝ لبدس ثٝ وـف سٚاثظ  ٞبي ؿجىٝ ٘جٛدٜ، ِزا دس ايٗ ٔغبِؼٝ ثب سٛخٝ ثٝ سٛإ٘ٙذي
ٞبي  ؿٛد سب ثشاػبع ػٙبكش ٞٛاؿٙبخشي لذسر سجخيش خٛ دس عي ٔبٜ ديچيذ ٞؼشٙذ ػؼي ٔي

حبكُ اص آٖ ثب ٔمبديش حبكُ اص ٞبي ػلجي ثشآٚسد ٚ ٘شبيح  ٌشْ ػبَ ثب اػشفبدٜ اص ؿجىٝ
 ٔؼبدِٝ دٕٙٗ ٚ سٌشػيٖٛ چٙذ ٔشغيشٜ خٟز اسصيبثي وبسايي آٖ ٔمبيؼٝ ؿٛد.

 ّا ٍ رٍش هَاد

ٞبي ؿجىٝ ػلجي، سٌشػيٖٛ چٙذ ٔشغيشٜ ٚ ٔؼبدِٝ  خٟز سٞيبفز ثٝ ايٗ ٔغبِؼٝ، اص ٔذَ
ٔبي ٞٛا، ٘ٓ ٞبي ٔشغيشٞبي ٞٛاؿٙبخشي اص لجيُ د دٕٙٗ فبئٛ اػشفبدٜ ؿذ. ثذيٗ ٔٙظٛس دادٜ

ٞبي ٌشْ ػبَ ؿبُٔ ٔٝ، طٚئٗ، خٛالي،  ٘ؼجي، فـبس ٞٛا، ػشػز ثبد ٚ ػبػبر آفشبثي ٔبٜ
ٔشؼّك ثٝ ايؼشٍبٜ ٕٞذيذ سجشيض ثٝ ػٙٛاٖ  2011 - 1992اٚر ٚ ػذشبٔجش ثب دٛؿؾ صٔب٘ي 

ٞبي ٚسٚدي ؿجىٝ ػلجي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌشفشٙذ. ٘ظش ثٝ ايٙىٝ ٔيضاٖ سجخيشي وٝ ثٝ  دادٜ
ٌيشي  ػٕك ا٘ذاصٜ ٞبي آصاد آة وٓ ٞبي آصٔبيـي ٚ ػفشٜ سـشه سجخيش يب حٛضٝ ٚػيّٝ

اي ٔؼشّف  سٛا٘ٙذ ثب ٚخٛد ايٙشػي حشاسسي وٓ ٚ ثيؾ صيبد ايٗ ٚػبيُ، سب ا٘ذاصٜ ؿٛد ٘يض ٔي ٔي
ٞبي سـشه سجخيش ايؼشٍبٜ ٕٞذيذ سجشيض دس  (، داد1363ٜثبؿٙذ )سٔٙيشاع،  لذسر سجخيش خٛ 
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ٞبي  دشداصؽ ػٙٛاٖ خشٚخي ؿجىٝ ػلجي دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿذ٘ذ. ديؾ ٕٞبٖ ثبصٜ صٔب٘ي ثٝ
ٔؼيبس  ٞبي ٞٛاؿٙبخشي ٚسٚدي ثٝ ؿجىٝ ػلجي ٘ـب٘ذٞٙذٜ ٞٓ كٛسسي ٌشفشٝ ثشسٚي دادٜ

ٞب ٚ ػذْ سجؼيز آٟ٘ب اص سٛصيغ ٘شٔبَ ثٛد. ِزا ٘خؼز ثب اػشفبدٜ اص سٛاثغ  ٘جٛدٖ ايٗ دادٜ
ٞبي ٚسٚدي ثٝ  ػبصي دادٜ شٙذ الذاْ ثٝ ٘شٔبَدزيشي لذسسٕٙذي ٞؼ خب٘ؼٖٛ وٝ داساي ا٘ؼغبف

ٞبي ٚسٚدي ثٝ ؿجىٝ، خٟز دػشيبثي  ٔؼيبس وشدٖ دادٜ ؿجىٝ ػلجي ؿذ. ثؼذ اص ٘شٔبِيضٜ ٚ ٞٓ
ثٝ ثٟششيٗ ػبخشبس ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي ػبخشبسٞبي ٔخشّفي ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٌشفشٙذ. دس 

سوٛئز ٚ اٍِٛسيشٓ ط٘شيه ٚ ايٗ خلٛف ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ دٚ اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ِٛ٘جشي ـ ٔب
ٌشٜٚ ٔذَ ؿجىٝ ػلجي ثب  56ػبصي ِٛي ػيٍٕٛئيذ ٚ سب٘ظا٘ز ػيٍٕٛئيذ،  دٚ سبثغ فؼبَ

دادٜ ٚسٚدي ؿبُٔ ٔمبديش دٔب، ٘ٓ ٘ؼجي، ػبػبر آفشبثي، فـبس ٞٛا، ػشػز ثبد ٚ  5اػشفبدٜ اص 
ي آسايؾ يه دادٜ خشٚخي ؿبُٔ ٔيضاٖ سجخيش حبكُ اص سـشه سجخيش ايدبد ؿذ. اص ػٛي ثشا

اليٝ دٟٙبٖ آٔٛصؽ دادٜ ؿذ  2ٚ  1ثشاي  8سب  2ٞبي  ٞش ػبخشبس، ٞش ٌشٜٚ ؿجىٝ ثب سؼذاد ٘شٖٚ
R)ٞبي آٔبسي ضشيت سؼييٗ  ٞبي آصٖٔٛ، ؿبخق ٚ دس ٞش ػشي ثب اػشفبدٜ اص دادٜ

2
، ٔدزٚس (

سٛاٖ ثب ػؼي ٚ خغب ثٟششيٗ  ثشآٚسد ؿذ٘ذ. ثٝ عٛس وّي ٔي (RMSE)1ٔشثؼبر ٔيبٍ٘يٗ خغب 

ٞبي ػلجي دس خٟز وبٞؾ ٔمذاس خغب سؼييٗ سا ٕ٘ٛد. ثذيٗ ٔٙظٛس  بس ثشاي ؿجىٝػبخش
ٞبي ثيبٖ  ٞب ٔٛسد اسصيبثي ٚ ٔمبيؼٝ سٛػظ ٔؼيبس ػبخشبسٞبي ٔخشّف دس سؼذاد اليٝ ٚ ٘شٖٚ

 ٞبي آصٖٔٛ ا٘دبْ ٌشفز.  ؿذٜ ثشسٚي دادٜ

خغي چٙذ  اص ايٗ ٌزؿشٝ، ٔمبديش سجخيش ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ دٕٙٗ ـ فبئٛ ٚ سٌشػيٖٛ
ٔشغيشٜ ٘يض ثشآٚسد ؿذ. دس ٟ٘بيز ثٝ ٔٙظٛس اسصيبثي، ٔمبيؼٝ ٚ سؼييٗ ٔيضاٖ خغبي ٘شبيح 
حبكُ اص ؿجىٝ ػلجي، ٔؼبدِٝ دٕٙٗ ـ فبئٛ ٚ سٌشػيٖٛ چٙذ ٔشغيشٜ خغي، اص ٔؼيبس آٔبسي 

 اػشفبدٜ ؿذ. ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر خغب  ضشيت سؼييٗ ٚ ٔؼيبس

 

 ٍ بحث ّا افتِی

ػبصي ٔلٙٛػي، خغي ٚ  ٞبي ٞٛاؿٙبخشي ثٝ ٔذَ ٌيشي اص دادٜ ثب ثٟشٜ دس ٔغبِؼٝ حبضش

                                                           
1 - Root Mean Square Error (RMSE) 



 

 

 

 

  77 … هيط٘ش شٓيٚ اٍِٛس ئلٙٛػ يدٜ اص ؿجىٝ ػلجثب اػشفب شيثشآٚسد ٔمذاس سجخ

 

سدشثي لذسر سجخيش خٛ ثٝ سشسيت ثب اػشفبدٜ اص ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي )اٍِٛسيشٓ ط٘شيه ٚ 
اٍِٛسيشٓ ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز( سٌشػيٖٛ خغي چٙذ ٔشغيشٜ ٚ ٔؼبدِٝ دٕٙٗ ـ فبئٛ دشداخشٝ 

 ؿٛد.  ٔي

ٞبي ؿجىٝ ػلجي ٞؼشٙذ. ٕٞچٙب٘ىٝ اص ايٗ  كُ اص ٔذَ٘شبيح ا 4ٚ  3، 2، 1ٞبي  خذَٚ
ؿذٜ ثشسٚي دلز ٔذَ  ٞبي ثىبس ٌشفشٝ ٞب ديذاػز ٘ٛع سبثغ، ٘ٛع اٍِٛسيشٓ ٚ سؼذا ٘شٖٚ خذَٚ

سشيٗ  دٞذ وٝ دليك اي ثب يه اليٝ دٟٙبٖ ٘ـبٖ ٔي سأثيش داس٘ذ. ٔالحظٝ ػبخشبسٞبي ؿجىٝ
اػز وٝ ضشيت سؼييٗ ٚ  5-4-1ػبخشبس ثشاػبع ٞش دٚ سبثغ ٔحشن ٔشثٛط ثٝ ػبخشبس 

ػيٍٕٛيذ ثٝ  ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر خغب دس ايٗ ػبخشبس ثشاػبع ثىبسٌيشي سبثغ ٔحشن سبٖ
ػيٍٕٛييذ ثٝ سشسيت  ٚ ثشاػبع ثىبسٌيشي سبثغ ٔحشن ِٛي 311/0ٚ  884/0سشسيت ثشاثش ثب 

 (. 1ثذػز آٔذ٘ذ )خذَٚ  602/0ٚ  863/0ثشاثش ثب 

ي ػبخشبسٞبي سه اليٝ  اص ػّٕىشد دٚ سبثغ ٔحشن دس وّيٝاص ػٛيي ٔمبيؼٝ ٘شبيح حبكُ 

ػيٍٕٛييذ ثٛدٜ. ثٝ عٛسيىٝ  ػيٍٕٛييذ ٘ؼجز ثٝ ِٛي سش سبثغ ٔحشن سبٖ ٌٛيبيي وبسايي دليك

ثيٙي ؿجىٝ ػلجي خٟز ثشآٚسد لذسر سجخيش خٛ دس ٘شيدٝ ثٝ وبسٌيشي سبثغ  خغبي ديؾ

 يبثذ. ذ وبٞؾ ٔيػيٍٕٛييذ دس ليبع ثب ثىبسٌيشي ِٛي ػيٍٕٛيي ٔحشن سبٖ

ٞبي ثب دٚ اليٝ دٟٙبٖ ثش اػبع اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز ٘يض  دس ٔذَ 

ٞبي سؼجيٝ يبفشٝ دلز  ؿٛد وٝ ثشاػبع ٘ٛع سبثغ ثىبس ٌشفشٝ ؿذٜ ٚ سؼذاد ٘شٖٚٔـبٞذٜ ٔي

 وٙذ.  ٔذَ سغييش ديذا ٔي

 

 

رت تبخیر جَ براساض الگَریتن ( ًتایج آهاری ساختارّای هختلف ضبکِ عصبی برای تخویي قذ1جذٍل 

 دّی هارکَئت ـ لًَبرگ. ٍزى

RMSE R ػبخشبس  سبثغ ػضٛيز
2
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 آصٖٔٛ آٔٛصؽ آصٖٔٛ آٔٛصؽ

 836/0 87/0 716/0 429/0 5-2-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 851/0 907/0 817/0 267/0 5-3-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 884/0 878/0 311/0 514/0 5-4-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 834/0 875/0 568/0 484/0 5-5-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 846/0 918/0 463/0 472/0 5-6-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 793/0 915/0 642/0 374/0 5-7-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 778/0 905/0 709/0 46/0 5-8-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 834/0 813/0 35/1 56/0 5-2-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 805/0 905/0 884/0 396/0 5-3-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 863/0 875/0 602/0 519/0 5-4-1 ذػيٍٕٛيي ِٛي

 894/0 824/0 713/0 628/0 5-5-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 838/0 9/0 75/0 316/0 5-6-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 846/0 904/0 688/0 245/0 5-7-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 836/0 909/0 775/0 322/0 5-8-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

RMSE  ،ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ خغب :R
ػٕز چخ ٔييٗ خشٚخي  1ػبخشبس ػذد : ضشيت سؼييٗ. دس ػشٖٛ 2

ٞبي لشاس ٌشفشٝ دس اليٝ دٟٙبٖ ثٛدٜ ٚ ػذد آخشي ثٝ  ؿجىٝ وٝ سجخيش اػز، ػذد ٚػغي ٘ـب٘ذٞٙذٜ سؼذاد ٘شٖٚ
 ٔؼشف سؼذاد ٔشغيشٞبي ٞٛاؿٙبخشي ٚسٚدي ثٝ ؿجىٝ ػلجي اػز.  5ٔمذاس 

يٗ ػبخشبس ٔذَ ٞبي ثب دٚاليٝ دٟٙبٖ ثشخالف ٔذَ ثب يه اليٝ دٟٙبٖ، ثٟششَ  دس ايٗ ٔذ

ثش حؼت ٘ٛع سبثغ ثىبس ٌشفشٝ ؿذٜ ٔشفبٚر اػز. ثٝ سشسيجي وٝ ثٟششيٗ ػبخشبس ثشاي سبثغ 

ٚ ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر  924/0ثب ضشيت سؼييٗ  1-7-7-5ٔحشن سب٘ظا٘ز ػيٍٕٛييذ 

ثذػز آٔذ. ثٙبثشايٗ ٔذَ ٔزوٛس لبدس اػز ٔيضاٖ لذسر سجخيش خٛ سا ثب خغبي  227/0خغبي 
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(. ثٟششيٗ ػبخشبس ثشاي سبثغ 3ٚ  2، 1ٞبي  ثيٙي وٙذ )ؿىُ ٔشش دس سٚص ديؾ ئيّ 227/0

ٚ ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ  908/0ثب ضشيت سؼييٗ  1-3-3-5ػيٍٕٛييذ ثب آسايؾ  ٔحشن ِٛي

يبفشٝ ثش  سٛخٝ دس ػبخشبسٞبي سذٚيٗ (. ٘ىشٝ خبِت2ٔحبػجٝ ؿذ )خذَٚ  285/0ٔشثؼبر خغبي 

ٞبي وٕشش،  اػز وٝ دس ػبخشبسٞبي ثب ٘شٖٚ ٔجٙبي ثىبسٌيشي ايٗ دٚ سبثغ ٔحشن آٖ

ٚ ثيـشش اص آٖ  6ٞبي  دٞذ ِٚي دس ػبخشبسٞبي ثب ٘شٖٚ سشي اسائٝ ٔي ػيٍٕٛيذ ٘شبيح دليك ِٛي

 سش اػز.  ػيٍٕٛيئذ دليك ٘شبيح حبكُ اص ثىبسٌيشي سبثغ ٔحشن سبٖ

 

 ی آهَزشّاُ  سازی ضذُ براساض داد ( ًوَدار هقادیر تبخیر هطاّذُ ضذُ ٍ ضبی1ِضکل 
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ّای آهَزش،  سازی ضذ. الف( براساض دادُ ( ًوَدار ّوبستگی بیي هقادیر تبخیر ٍاقعی ٍ ضبی2ِضکل 

 ّای آزهَى ب( دادُ

 

 ّای آزهَى سازی ضذُ براساض دادُ ( ًوَدار هقادیر تبخیر هطاّذُ ضذُ ٍ ضبی3ِضکل 

ػيٍٕٛييذ  بثغ سبٖ ٚ ِٛيثٝ عٛس وّي ٘شبيح حبكُ اص اسخبر دٚ اليٝ دٟٙبٖ ثشاي ٞش دٚ س
سش اص ٘شبيح ٘بؿي اص ثىبسٌيشي يه اليٝ دٟٙبٖ ثٛدٜ وٝ ٘شبيح ايٗ سحميك ثب ٘شبيح  ثؼيبس دليك

سؼذاد  دس ( وٝ دس ٔغبِؼٝ خٛد ثيبٖ داؿشٝ ثٛد٘ذ سغييش1391ٔغبِؼٝ ٘ٛسي ٚ ٕٞىبساٖ )
 ثشسشي ثب ساثغٝ دس اي لبعؼب٘ٝ ٌيشي سلٕيٓ ثٝ ٔٙدش ؿذٜ عشاحي ٞبي ؿجىٝ دٟٙبٖ ٞبي اليٝ
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 ثٝ ؿجىٝ ٚسٚدي دبسأششٞبي ثٝ ثؼشٍي سٟٙب ٚ ؿٛد ٕ٘ي دٟٙبٖ اليٝ دٚ يب ٚ يه اليٝ دٟٙبٖ

داسد، ٔغبيش اػز، صيشا ٔـخق ؿذ وٝ ٘شبيح حبكُ اص ثىبسٌيشي دٚ اليٝ دٟٙبٖ )دس ايٗ 
 سش اص ٘شبيح حبكُ اص ثىبسٌيشي يه اليٝ دٟٙبٖ اػز. ٔٛسد( ثؼيبس دليك

ػبصي ط٘شيه، ثٟششيٗ  ثب يه اليٝ دٟٙبٖ ثش اػبع اٍِٛسيشٓ ثٟيٙٝ دس ٔذَ ؿجىٝ ػلجي

ثذػز آٔذ. ِزا  1-7-5ػيٍٕٛييذ دس ػبخشبس  ػبخشبس ثشاي ٞش دٚ سبثغ ٔحشن سبٖ ٚ ِٛي

دٞي ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز دس  ٕٞب٘ٙذ ػبخشبسٞبي ٔذَ ؿجىٝ ػلجي سه اليٝ ثب اٍِٛسيشٓ ٚصٖ

ػيٍٕٛئيذ دس  ثىبسٌيشي ٞش دٚ سبثغ سبٖ ٚ ِٛيسشيٗ ػبخشبس ٘بؿي اص  ٞب ٘يض دليك ايٗ ٔذَ

(. ؿبيبٖ سٛخٝ اػز وٝ دس ايٗ ٔٛسد، ثشاػبع ٔدزٚس 3ػبخشبس يىؼب٘ي ثذػز آٔذ )خذَٚ 

ػيٍٕٛئيذ دس سٕبٔي ػبخشبسٞب سمشيجبً  ٔيبٍ٘يٗ خغبي ثذػز آٔذٜ دلز ٞش دٚ سبثغ سبٖ ٚ ِٛي

ػيٍٕٛييذ  ثشخي ديٍش ِٛي ػيٍٕٛئيذ ٚ دس ثشاثش اػز ثٝ عٛس وٝ دس ثشخي ػبخشبسٞب سبٖ

  سٛاٖ ثيبٖ داؿز وٝ دس وّيٝ دٞذ ٚ ثٝ عٛس دليك ٕ٘ي سشي سا ٘ـبٖ ٔي خشٚخي دليك

دٞي ط٘شيه ثيـشش اػز )خذَٚ  ػبخشبسٞب دلز وذأيه اص ايٗ سٛاثغ ثش دبيٝ اٍِٛسيشٓ ٚصٖ

اص  سش ػيٍٕٛييذ ا٘ذوي دليك خشٚخي ٘بؿي اص ِٛي 1-7-5(. ثب ايٗ حبَ دس ػبخشبس ثٟيٙٝ 3

 دٞي ط٘شيه ثب ػيٍٕٛييذ اػز. ٔمبيؼٝ ٘شبيح حبكُ اص ثىبسٌيشي اٍِٛسيشٓ ٚصٖ خشٚخي سبٖ

( ًتایج آهاری ساختارّای هختلف ضبکِ عصبی برای تخویي قذرت تبخیر جَ براساض الگَریتن 2جذٍل 

 ٍزى دّی هارکَئت ـ لًَبرگ.

 ػبخشبس  سبثغ ػضٛيز
RMSE R

2
 

 آصٖٔٛ آٔٛصؽ آصٖٔٛ آٔٛصؽ

 818/0 898/0 873/0 332/0 5-2-2-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 879/0 872/0 579/0 431/0 5-3-3-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 894/0 89/0 874/0 322/0 5-4-4-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 881/0 906/0 761/0 277/0 5-5-5-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 89/0 882/0 361/0 476/0 5-6-6-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 924/0 935/0 227/0 246/0 5-7-7-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 892/0 892/0 461/0 594/0 5-8-8-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 637/0 747/0 521/0 106/0 5-2-2-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي
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 908/0 872/0 285/0 535/0 5-3-3-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 906/0 806/0 551/0 745/0 5-4-4-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 919/0 851/0 337/0 721/0 5-5-5-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 883/0 867/0 671/0 443/0 5-6-6-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 847/0 878/0 478/0 515/0 5-7-7-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 744/0 835/0 633/0 637/0 5-8-8-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

RMSE  ،ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ خغبR
ػٕز چخ ٔييٗ خشٚخي  1: ضشيت سؼييٗ. دس ػشٖٛ ػبخشبس ػذد 2

ٝ ٔذَ داساي دٚاليٝ دٟٙبٖ اػز ٚ ٔمذاس آٟ٘ب ؿجىٝ وٝ سجخيش اػز، دٚ ػذد ٚػغي ٘ـب٘ذٞٙذٜ آٖ ٞؼشٙذ و
ٔؼشف سؼذاد ٔشغيشٞبي  5ٞبي لشاس ٌشفشٝ دس ٞش اليٝ دٟٙبٖ ثٛدٜ. ػذد آخشي ثٝ ٔمذاس  ٔييٗ سؼذاد ٘شٖٚ

 ٞٛاؿٙبخشي ٚسٚدي ثٝ ؿجىٝ ػلجي اػز. 

ٞبي سه اليٝ ٌٛيبيي آٖ  دٞي ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز دس ٔذَ ٘شبيح حبكّٝ اص اٍِٛسيشٓ ٚصٖ
ٞب چٙذاٖ ثبٞٓ سفبٚر ٘ذاس٘ذ. ِيىٗ  ػيٍٕٛئيذ خشٚخي ثشاي سبثغ ٔحشن ِٛياػز وٝ 

سش  ػيٍٕٛييذ، ٘شبيح ٘بؿي اص ثىبسٌيشي اٍِٛسيشٓ ط٘شيه ثؼيبس دليك ثشاػبع سبثغ ٔحشن ِٛي
اص ٘شبيح حبكُ اص اٍِٛسيشٓ ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز ٞؼشٙذ. ثٙبثشايٗ دس ايٗ ٔٛسد اٍِٛسيشٓ ط٘شيه 

 سشي ايدبد ٕ٘بيذ.  دليكٞبي  سٛا٘ؼشٝ اػز ٔذَ

( ًتایج آهاری ساختارّای هختلف ضبکِ عصبی برای تخویي قذرت تبخیر جَ براساض الگَریتن 3جذٍل 

 دّی شًتیک. ٍزى

 ػبخشبس  سبثغ ػضٛيز
RMSE R

2
 

 آصٖٔٛ آٔٛصؽ آصٖٔٛ آٔٛصؽ
 799/0 778/0 604/0 655/0 5-2-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ
 863/0 874/0 512/0 473/0 5-3-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ
 839/0 911/0 514/0 374/0 5-4-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ
 941/0 869/0 407/0 501/0 5-5-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ
 906/0 884/0 542/0 412/0 5-6-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ
 95/0 861/0 295/0 506/0 5-7-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ
 943/0 87/0 299/0 467/0 5-8-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 867/0 898/0 76/0 739/0 5-2-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي
 91/0 86/0 584/0 523/0 5-3-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي
 936/0 887/0 339/0 481/0 5-4-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي
 905/0 902/0 53/0 419/0 5-5-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي
 945/0 896/0 29/0 422/0 5-6-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي
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 944/0 884/0 285/0 45/0 5-7-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي
 916/0 86/0 384/0 48/0 5-8-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

RMSE  ،ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ خغب :R
 : ضشيت سؼييٗ.2

ٞبي ؿجىٝ ػلجي ثب دٚ اليٝ دٟٙبٖ ٚ اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ط٘شيه ٘يض ثٟششيٗ  دس ٔذَ
ٞٓ ثشاي ِٛي ػيٍٕٛئيذ ٚ ٞٓ ثشاي سب٘ظا٘ز ػيٍٕٛئيذ ثذػز  1-7-7-5ػبخشبس ثب آسايؾ 

ػيٍٕٛييذ ثٝ ٔشاست  شي سبثغ ٔحشن سبٖآٔذ. ثب ايٗ ٚخٛد، دلز ػبخشبسٞبي ٘بؿي اص ثىبسٌي
ٚ  32/0ػيٍٕٛييذ اػز ثٝ عٛسي وٝ ٔيضاٖ خغبي ٘بؿي اص سبثغ اِٚي ثٝ ٔمذاس  ثيـشش اص ِٛي

 (. 4ثذػز آٔذ )خذَٚ  59/0دٚٔي ثٝ ٔمذاس 

( ًتایج آهاری ساختارّای هختلف ضبکِ عصبی برای تخویي قذرت تبخیر جَ براساض الگَریتن 4جذٍل 

 آهَزش شًتیک

 ػبخشبس  بثغ ػضٛيزس
RMSE R2 

 آصٖٔٛ آٔٛصؽ آصٖٔٛ آٔٛصؽ

 917/0 851/0 611/0 651/0 5-2-2-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 919/0 888/0 372/0 461/0 5-3-3-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 867/0 826/0 576/0 514/0 5-4-4-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 89/0 875/0 439/0 463/0 5-5-5-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 914/0 826/0 481/0 608/0 5-6-6-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 941/0 878/0 322/0 454/0 5-7-7-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 882/0 899/0 57/0 533/0 5-8-8-1 ػيٍٕٛييذ سبٖ

 94/0 892/0 701/0 876/0 5-2-2-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 814/0 885/0 702/0 867/0 5-3-3-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 839/0 907/0 03/1 737/0 5-4-4-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 89/0 863/0 839/0 823/0 5-5-5-1 ػيٍٕٛييذ يِٛ

 89/0 863/0 839/0 823/0 5-6-6-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 913/0 853/0 587/0 832/0 5-7-7-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

 898/0 878/0 987/0 827/0 5-8-8-1 ػيٍٕٛييذ ِٛي

RMSE  ،ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ خغبR
 : ضشيت سؼييٗ 2

دٞي  دٞذ وٝ اػشفبدٜ اص اٍِٛسيشٓ ٚصٖ ٖ ٘ـبٖ ٔيثٝ عٛس وّي ٔمبيؼٝ ٘شبيح دٚ اليٝ دٟٙب
ٞبي سه اليٝ ٘شبيح  سش اص اٍِٛسيشٓ ط٘شيه اػز ِٚي دس ٔذَ ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز ثؼيبس ٔٙبػت
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سش اص اٍِٛسيشٓ ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز اػز. ثٝ عٛس  حبكُ اص ثىبسٌيشي اٍِٛسيشٓ ط٘شيه دليك
ػبصي  دٟٙبٖ ثشاػبع سبثغ فؼبَ ٞبي ثب يه اليٝ وّي وبسثشد اٍِٛسيشٓ ط٘شيه دس ٔذَ

ػبصي  سشي ٘ؼجز ثٝ اٍِٛسيشٓ ط٘شيه ثب سبثغ فؼبَ ػيٍٕٛييذ لبدس ثٝ سِٛيذ ٔذَ دليك ِٛي
ػيٍٕٛييذ ٚ اٍِٛسيشٓ ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز ثب ٞش دٚ سبثغ ٔحشن يبد ؿذٜ اػز. ٕٞچٙيٗ  سبٖ

ػبص  فؼبَٞبي ثب دٚاليٝ دٟٙبٖ ثب سبثغ  سشيٗ ػّٕىشد سا ٔذَ دس ايٗ ٔغبِؼٝ ضؼيف
 ػيٍٕٛييذ ٚ اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ط٘شيه اسائٝ داد٘ذ. ِٛي

ٔيضاٖ لذسر سجخيش ثب اػشفبدٜ اص ٔؼبدِٝ دٕٙٗ ـ فبئٛ ٘يض ٔحبػجٝ ؿذ وٝ ٔيضاٖ ضشيت 
( ٚ ٔدزٚس 4)ؿىُ  62/0اي ثٝ ٔمذاس  سؼييٗ ايٗ ٔمبديش ثشآسٚد ؿذٜ ثب ٔمبديش ٚالؼي ٔـبٞذٜ

ثش  4ٔشش دس سٚس ثذػز آٔذ. ٕٞچٙب٘ىٝ اص ؿىُ  ّئي 34/1ٔيبٍ٘يٗ ٔشثؼبر خغب ثٝ ٔمذاس 
ٞبي صٔب٘ي  آيذ ٔمبديش ثبليٕب٘ذٜ ثيٗ سجخيش ٔحبػجبسي ٚ سجخيش ٚالؼي دس ثؼيبسي اص ػشي ٔي

 ٘ؼجشبً ثضسي ثٛدٜ اػز. 

 

 ای ( ًوَدار پراکٌص هقادیر باقیواًذُ در هقابل هقادیر هطاّذ4ُضکل 
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 حیر برآٍرد ضذُ تَسط هعادلِ پٌوي فائَ ٍ تبخیر ٍاقعی.( ًوَدار ّبستگی بیي هقادیر تب5ضکل 

ثب ثىبسٌيشي سٌشػيٖٛ چٙذ ٔشغيش خغي، ٔذَ خغي ٔيضاٖ لذسر سجخيش خٛ دس اسسجبط ثب 
ثذػز آٔذ. ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ خغبي ايٗ ٔذَ ثٝ  88/0ٔشغيشٞبي ٞٛاؿٙبخشي ثب ضشيت سؼييٗ 

ي لبدس اػز ٔيضاٖ لذسر سجخيش ٔحبػجٝ ؿذ. ثذيٗ سشسيت ٔؼبدِٝ سٌشػيٖٛ خغ 79/0ٔمذاس 
 (. 1ٔشش دس سٚص ديؾ ثيٙي وٙذ )ٔؼبدِٝ  ٔيّي 79/0خٛ سجشيض سا ثب خغبي 

 (1        )172 0.34 0.0402H 0.201 0.694 0202E T P W S       

: دٔب ثش Tٔشش دس سٚص، ثيٙي ؿذٜ ثشحؼت ٔيّي ٔؼشف سجخيش ديؾ Eدس ساثغٝ فٛق 
ػشػز ثبد ثش  Wثبس، : فـبس ٞٛا ثشحؼت ٔيّيP٘ؼجي ثٝ دسكذ، : Hٓ٘حؼت ػّؼيٛع،

 ػبػبر آفشبثي اػز. Sحؼت ٔشش ثش ثب٘يٝ ٚ 

٘ـبٖ اص دلز ثيـشش  7ٚ  6ثب  5ٚ  4ٞبي  دس ايٗ ساػشب ٔمبيؼٝ ضشايت آٔبسي ٚ ؿىُ
٘شبيح حبكُ اص سٌشػيٖٛ خغي چٙذ ٔشغيشٜ دس ليبع ثب ٔؼبدِٝ دٕٙٗ فبئٛ داسد، ٕٞچٙيٗ 
ٔيضاٖ سجخيش حبكُ اص ٔذَ سٌشػيٛ٘ي، ثيـشش اص سجخيش ٚالؼي ٚ دس ػيٗ حبَ سجخيش 

 آيذ. ؿذٜ اص ٔذَ دٕٙٗ ـ فبئٛ وٕشش اص سجخيش ٚالؼي ثذػز ٔي ٔحبػجٝ
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َدار ّبستگی بیي هقادیر تبخیر برآٍرد ضذُ تَسط هذل رگرسیَى چٌذهتغیرُ خطی ٍ تبخیر ًو 6ضکل  

 ٍاقعی

 

 ای ًوَدار پراکٌص هقادیر باقیواًذُ در هقابل هقادیر هطاّذُ 7ضکل 

 گیری ًتیجِ

ٌيشي اص ػٙبكش ٞٛاؿٙبخشي ٚ ثىبسٌيشي ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي،  دس ايٗ ٔغبِؼٝ ثب ثٟشٜ
ر سجخيش خٛ دشداخشٝ ؿذ. دس ايٗ خلٛف ثب دس ٘ظشٌيشي يه ٚ دٚ اليٝ ثٝ ثشآٚسد ٔمذاس لذس

ٞبي دٟٙبٖ، اص دٚ اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي  ػيٍٕٛييذ دس اليٝ ػبصي سبٖ ٚ ِٛي دٟٙبٖ ٚ دٚ سبثغ فؼبَ
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 ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز ٚ اٍِٛسيشٓ آٔٛصؿي ط٘شيه خٟز آٔٛصؽ ؿجىٝ اػشفبدٜ ؿذ. 

ٞب ثب اػشفبدٜ اص  مبيؼٝ ٚ اسصيبثي ايٗ ٔذَٔذَ ؿجىٝ ػلجي ايدبد ؿذ. ٔ 65ثذيٗ سشسيت 
ٔؼيبسٞبي آٔبسي ضشيت سؼييٗ، ٔدزٚس ٔيبٍ٘يٗ خغب ٚ ٔيبٍ٘يٗ خغب حبوي اص آٖ اػز وٝ 

ػبصي لذسر سجخيش خٛ ٚاثؼشٝ ثٝ ٘ٛع سبثغ ٔحشن، ٘ٛع  ثيٙي ٚ ٔذَ ٞب دس ديؾ دلز ٔذَ
ىبسٌشفشٝ ؿذٜ اػز. ثٝ ٞبي ث ٞبي دٟٙبٖ ٚ سؼذاد ٘شٖٚ ػبصي ٚ سؼذاد اليٝ اٍِٛسيشٓ ثٟيٙٝ

ػبصي ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز، ثب  ٞبي ثب يه اليٝ دٟٙبٖ ٚ اٍِٛسيشٓ ثٟيٙٝ عٛسي وٝ دس ٔذَ
سشيٗ ٔذَ ثشاي ٞش دٚ سبثغ ٔحشن ثذػز  ثٝ ػٙٛاٖ دليك 1-4-5ٚخٛد آ٘ىٝ ٔذَ ثب آسايؾ 

س ػيٍٕٛييذ ثيـشش ثٛد. اص ػٛيي د ػيٍٕٛييذ ٘ؼز ثٝ ٔذَ ِٛي آٔذ أب دلز ٔذَ سبثغ سبٖ
ػبصي ط٘شيه ٘يض يه ٔذَ ثب آسايؾ يىؼبٖ  ٞبي سه اليٝ ثش اػبع اٍِٛسيشٓ ثٟيٙٝ ايٗ ٔذَ

ثشاي ٞشدٚ سبثغ ٔحشن ثذػز. أب دس ايٗ ٔٛسد دلز ٔذَ ايدبد ؿذٜ ثش اػبع سبثغ  5-7-1
 ػيٍٕٛييذ ثٛد. ػيٍٕٛييذ ثيؾ اص سبثغ ٔحشن  سبٖ ٔحشن ِٛي

ٞبي سه اليٝ  ٞبي ٔذَ ٔشفبٚر اص خشٚخيٞبي ثب دٚاليٝ دٟٙبٖ، ثؼيبس  ٞبي ٔذَ خشٚخي
ثٛد. دس ايٗ خلٛف ٔغبِؼبر ٌزؿشٝ وٝ ارػبٖ ٕٜ٘ٛ ثٛد٘ذ دلز ٔذَ ٚاثؼشٍي ثٝ سؼذاد اليٝ 

ٞبي سذٚيٗ يبفشٝ ثشاػبع دٚ  دٟٙبٖ ٘ذاسد دس ايٗ ٔٛسد ثخلٛف سد ؿذ. ٚاٍٟ٘ي ثشسػي ٔذَ
سشيٗ ٔذَ ثشاي ٞش  وٝ دليكػبصي ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز ٘ـبٖ داد  اليٝ دٟٙبٖ ٚ اٍِٛسيشٓ ثٟيٙٝ

ٞبي سه اليٝ دس ػبخشبس ٔشفبٚسي ايدبد ؿذٜ اػز ثٝ عٛسي وٝ ٔذَ ثب  سبثغ ثش خالف ٔذَ
ثٝ سشسيت ثٝ ػٙٛاٖ دليك سشيٗ ٔذَ ثشاي سبٖ ٚ ِٛي  1-7-7-5ٚ  1-3-3-5آسايؾ 

ي ػبص ٞبي دٚاليٝ دٟٙبٖ ثب اٍِٛسيشٓ ثٟيٙٝ ٞبي ٘بؿي اص ٔذَ ػيٍٕٛييذ ثذػز آٔذ٘ذ. خشٚخي
سشيٗ ٔذَ ثش اػبع دٚ سبثغ ٔحشن دس  ط٘شيه حبوي اص ايٗ اػز وٝ دس ايٗ ٔٛسد ٘يض دليك

 ػبخشبسٞبي ٔشفبٚسي ايدبد ؿذٜ اػز.

اص ػٛيي، ٔيضاٖ سجخيش ثب اػشفبدٜ اص ٔؼبدِٝ دٕٙٗ ـ فبئٛ ٔحبػجٝ ؿذ وٝ ٔيضاٖ خغبي 
ٗ ثب وبسثشد ٔؼبدِٝ ثذػز آٔذ. ٕٞچٙي 34/1ٞبي ٚالؼي ثٝ ٔمذاس  ٔحبػجبسي آٖ ٘ؼجز ثٝ دادٜ

 79/0سٌشػيٖٛ خغي چٙذ ٔشغيشٜ ٔيضاٖ سجخيش ثشآٚسد ؿذ وٝ ٔيضاٖ خغبي آٖ ثٝ ٔمذاس 
 ٔشش دس سٚص اػز.  ٔيّي
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دٞذ وٝ ٔذَ ثب  ثٝ عٛس وّي ٔمبيؼٝ ٚ اسصيبثي وّيٝ ػبخشبسٞبي ؿجىٝ ػلجي ٘ـبٖ ٔي
بع اٍِٛسيشٓ ٌشٜٚ ؿجىٝ ػلجي اػز وٝ ثشاػ 56سشيٗ ٔذَ دس ثيٗ  دليك 1-7-7-5آسايؾ 

ػيٍٕٛييذ سِٛيذ ؿذٜ اػز ثٙبثشايٗ خٟز  ػبصي ِٛ٘جشي ـ ٔبسوٛئز ٚ سبثغ ٔحشن سبٖ ثٟيٙٝ
ػبصي لذسر سجخيش خٛ دس ايؼشٍبٜ ػيٙٛدشيه سجشيض ثؼيبس ٔٙبػت اػز اص ػبخشبس يبد  ٔذَ

سٛاٖ ٔيضاٖ لذسر يب دشب٘ؼيُ سجخيش خٛ سجشيض  ؿذٜ اػشفبدٜ ؿٛد صيشا ثشٔجٙبي ايٗ ػبخشبس ٔي
ٔشش دس سٚص دس ٘يٕٝ ٌشْ ػبَ ديؾ ثيٙي ٕ٘ٛد. ٔمبيؼٝ ٘شبيح حبكُ  ٔيّي 227/0سا ثب خغبي 

سش ؿجىٝ ػلجي ٔلٙٛػي دس ٔمبيؼٝ ثب  اص ايٗ ػٝ سٚؽ ٘ـبٖ اص وبسايي ٔٙبػت ٚ دليك
 سٌشػيٖٛ خغي ٚ ٔؼبدِٝ دٕٙٗ ـ فبئٛ دس ايؼشٍبٜ سجشيض اػز.
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