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 ارزیابی روش های پهنه بنذی فرسایش خنذقی
 

 3و صمذ شادفر 2، مجیذ خسایی1عبذال شهریور

 استادیار مرکس تحقیقات کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمذ -1

 دانشجوی دکتری آبخیسداری -2

 استادیار پژوهشکذه حفاظت خاک و آبخیسداری -3

 

 

 چکیذه

 

س ؿشايظ مىاعك خـه ي ويمٍ خـه، دس اػتان وُىيلًيٍ ي تًيش احمذ موًسد  دس ايه تحميك پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي د

َاي مختلف واستشي اساضي، ياحذَاي اساضي، ػوى  ؿىاػوي، ؿوية، ومـوٍ     تشسػي لشاس گشفت. دس ايه حًضٍ تا تُيٍ ومـٍ

مؼشف ؿىاػوايي  ياحذ واسي اػتخشاج ي ياحذَاي واسي اوتخاب گشديذ. دس ياحذَاي واسي ، يه مىغمٍ ؿاَذ ي ػٍ خىذق 

گشديذ. دس َش ياحذ واسي تا حفش پشيفيل ي ومًوٍ تشداسي خان ي آصموايؾ آن خوًيوياخ خوان َوش ياحوذ موًسد تشسػوي        

َا اػتخشاج گشديذ. دس َشياحذ يضؼيت َا خوًيياخ ظاَشي ي مًسفًمتشي خىذقلشاسگشفت ي اص عشيك ومـٍ تشداسي خىذق

گاوٍ مذل )ػى  ؿىاػوي،   6َاي مشتًط تٍ ػًامل  ؿذ. پغ اص تؼييه دادٌ وفًر پزيشي ي دسيذ حفاػ سيي خان ويض تشسػي

دسيذ ؿية صميه، وًع خان، متًػظ تاسوذگي ػاالوٍ، وًع اػتفادٌ اص صميه  ي دسيذ حفاػ سيي خوان،، الوذاب توٍ تؼيويه     

فادٌ اص سيؽ يا مذل ي تش اػاع آن ومـٍ پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي تا اػتاسصؽ ومي مشتًط تٍ َش يه اص ػًامل ياد ؿذٌ 

گشديوذ. توا تًخوٍ توٍ       GISؿاخص َمپًؿاوي ي ػملگشَاي خمغ خثشي فاصي، ضشب خثشي فاصي يگاماي فاصي دس محيظ 

َاي سخ دادٌ دس َش يه اص آوُا، مذل گاماي وتايح تذػت آمذٌ ي تا دس وظش گشفته مؼاحت پُىٍ َاي مختلف ي ميضان خىذق

 فشػايؾ خىذلي دس حًضٍ مًسد مغالؼٍ مي تاؿذ. مىاػثتشيه سيؽ پُىٍ تىذي 8/0فاصي 

 

 ، مذليلًيٍ ي تًيشاحمذگوُفشػايؾ خىذلي، ، آتىىذيحًضٍ  پُىٍ تىذي، کلمات کلیذی:

 

 مقذمه -الف

 خان فشػايؾ آؿىاس تؼياس ؿىل يه خىذلي فشػايؾ ميان ايه دس وٍ اػت ؿذٌ ؿىاختٍ آتي فشػايؾ اص مختلفي اؿىال

 اساضي َا، ػاختمان َا، خادٌ تشاي تًاوذ مي ي وىذ مي محذيد سا صميه اص اػتفادٌ گزاسد، مي أثيشت خان يسي تُشٌ تش وٍ اػت

 مًخة تًاوذ مي ؿًد مي فشػايؾ دچاس خىذلي واحيٍ اص وٍ خاوي ديگش، ػثاستي تٍ. آيذ ؿماس تٍ تُذيذي ي وـايسصي

 اػت ممىه ويض مؼلك مًاد َمچىيه. ؿًد آتگيشَا ي ػذَا اي، خادٌ آتگزسَاي آتي، َاي ساٌ حواسَا، دس الي ي گل تـىيل
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 ي Carey) گزاسد تأثيش آتضيان صوذگي ي آب ويفيت تش وامغلًتي عشص تٍ تًاوذ مي وٍ تاؿىذ َا وؾ آفت ي چؼثىذٌ مًاد داساي

  ،.2001 َمىاسان،

دس اثش تغييش اػتفادٌ  مغالؼاخ تاسيخي دستاسٌ فشػايؾ خىذلي، حاوي اص تغييشاخ ؿذيذ دس سيوذ گؼتشؽ فشػايؾ خىذلي 

َاي فشيه دس عًل ػاليان  عًسي وٍ اثش تلفيمي ي تشويثي تغييش دس اػتفادٌ اص اساضي ي يلًع تاسؽ اص اساضي اػت. تٍ

ي  Webbمتمادي دس خىًب غشتي اياالخ متحذٌ آمشيىا، ػامل ايلي دس خىذلي ؿذن اساضي ي گؼتشؽ آن تًدٌ اػت )

Hereford ،2001َاي خذي  دَذ وٍ پظيَؾ خ اوداب ؿذٌ دس تاسٌ مذلؼاصي فشػايؾ خىذلي وـان مي،. پيـيىٍ الذاما

َاي اسائوٍ ؿذٌ  دس خُان آغاص گشديذٌ ي اوثش مذل 1970َاي ؿياسي ي خىذلي ػمالً اص دٍَ  ػاصي فشػايؾ دس صميىٍ مذل

، Scheidegerاوذ ) تًدٌ )2(ي محذيد تٍ مىاعك تحت تأثيش فشػايؾ َضاسدسٌ  )1(َاي اػتًواػتيه  ويض اص وًع مذل

،. وتايح حايل اص تشسػي Ahnert ،1976؛ Freeze ،1972؛ Moruzzi ،1971ي  Smart؛ Howard ،1971؛ 1970

، ايليه الذاماخ دستاسٌ مثاوي وظشي وحًٌ 1980َاي اوداب ؿذٌ دستاسٌ فشػايؾ خىذلي وـان دادٌ اػت وٍ دس دٍَ  پظيَؾ

، Kirkby؛ Mark ،1984ي  Hugnsػاع لًاويه فيضيىي آغاص ؿذٌ اػت)گيشي فشػايؾ خىذلي تشا ي چگًوگي ؿىل

َاي اوداب ؿذٌ دستاسٌ  ،. اما اص آودا وٍ وتايح پظيَؾMac Lane،  1988يHoward ؛ Howard ،1988؛ 1987

دس  مىدش تٍ دػتياتي تٍ وليٍ اَذاف ي اوتظاساخ مًسد وياص وـذٌ ي اتُاماخ صيادي 1980ي  1970فشػايؾ خىذلي دس دٍَ 

پظيَؾ َا تٍ يًسخ گؼتشدٌ اوداب گشفتٍ ي تش اػاع وتايح حايلٍ   1990اتؼاد مختلف آن يخًد داؿتٍ اػت، دس دٍَ 

َاي  داس ي تؼتش دسٌ َاي ؿية گيشي يگؼتشؽ فشػايؾ خىذلي تٍ ييظٌ دس دامىٍ َايي دستاسٌ سيوذ ؿىل الذاب تٍ اسائٍ مذل

؛  Kirkby  ،1994ؿًد ) خ تىميلي دستاسٌ ايه وًع فشػايؾ محؼًب ميػشيض ؿذٌ اػت وٍ امشيصٌ پايٍ ي اػاع مغالؼا

Willgoose  ،؛ 1994ي  1991ي َمىاسانHoward ،1994.،  ( عي مغالؼاتي تٍ اسصياتي يلًع 1388گشصيه ي واييان ،

يي پشداختٍ فشػايؾ خىذلي دس حًصٌ آتخيض ػشخ آتاد ماصوذسان تا اػتفادٌ اص ػىدؾ اص ديس ي ػاماوٍ اعالػاخ خغشافيا

َاي َيذسيلًطيىي خان ي اػت. دس ايه تحميك پاسامتشَايي وظيش ػى  ؿىاػي، ؿية، خُت خغشافيايي، ػمك خان، گشيٌ 

فايلٍ اص ساٌ َا تٍ ػىًان ػًامل مًثش دس ؿىل گيشي ي تًػؼٍ خىذق مًسد تشسػي لشاس گشفتٍ اػت ي وتايح آن وـان داد وٍ 

 .وظش فشػايؾ خىذلي، دس ومـٍ حؼاػيت دس عثمٍ تاال لشاس داسوذدسيذ اص ػغح حًضٍ اص  48وضديه تٍ 

 

                                                           
 Stochastic  

 Badland Erosion  
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 ها مواد و روش -ب

 خصوصیات منطقه مورد مطالعه -1

 25دليمٍ ي  21دسخٍ ي  45غشتي ؿُشػتان گچؼاسان تيه عًل خغشافيايي  خىًبويلًمتشي   35دس  آتگىذيآتخيض  حًضٍ

دليموٍ ي   57دسخوٍ ي   33ثاويٍ تا  26دليمٍ ي   38دسخٍ ي  33افيايي ثاويٍ ي ػشض خغش  35دليمٍ ي 63دسخٍ ي  47ثاويٍ تا 

آتخيض ؿمغ ػوشب ويوض   ضٍ َاي آتخيض سيدخاوٍ ؿمغ ػشب ي حًضٍ يىي اص صيشحً حًضٍثاويٍ يالغ گشديذٌ اػت. ايه  58

 سيدخاوٍ خيش آتاد تـماس مي سيد. حًضٍ َاييىي اص صيش 

 

 
 مذ ي محذيدٌ مًسد مغالؼٍومايي اص اػتان وُگيلًيٍ ي تًيشاح-1ؿىل 

 

ميلوي متوش،   9/76ػواػت  24ميلي متش، حوذاوثش ميوضان تاسووذگي دس      9/386 محذيدٌ مًسد مغالؼٍ متًػظ تاسوذگي ػاالوٍ

اللوي  مىغموٍ    مي تاؿوذ.  دسخٍ ػاوتي گشاد4/21اسخ سيصاوٍ ميلي متش، متًػظ دسخٍ حش2934متًػظ ميضان تثخيش ػاالوٍ 

اص وظوش صمويه    خـه مؼتذل ي عثك سيؽ وًپه مذيتشاوٍ اي تا صمؼوتان مؼتوذل موي تاؿوذ.     عثك سيؽ آمثشطٌ اللي  ويمٍ

 اص ػاصوذَاي آغاخاسي، گچؼاسان، ميـان ي تختياسي تـىيل گشديذٌ اػت. حًضٍول  ،ؿىاػي

 

 روش تحقیق -2

 

ذي تا تلفيك چُاس اليٍ ومـٍ ياحذَاي واسي حًضٍ آتىى  تؼييه گشديذ واسي ياحذَاي GISاتتذا تا اػتفادٌ اص وشب افضاس 

 GISؿىاػي، ومـٍ دسيذ ؿية صميه، ومـٍ اػتفادٌ اص اساضي ي ومـٍ لاتليت اساضي، دس محيظ  اعالػاتي ؿامل ومـٍ ػى 

حذالل يه لغؼٍ ؿاَذ فالذ خىذق )لغؼٍ خىذلي وـذٌ، دس َش يه اص ياحذَاي واسي تٍ ػىًان لغؼاخ ؿاَذ  تُيٍ گشديذ.

چىيه دسيذ حفاػ سيي خان َ اوتخاب گشديذ.  تؼىًان پايٍ ي اػاع اوداب ممايؼٍ َاي مًسد وياصتٍ مىظًس اػتفادٌ اص آوُا 

 اص عشيك پالخ اوذاصي دس ػشيٍ خىذلي تؼييه ؿذ
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 تا تًخٍ تٍ ػاختاس ولي مذل پيؾ تيىي سخذاد فشػايؾ خىذلي تٍ ؿشح صيش اػت: 

 
SGE = F (Li, Si, So, Ra, Lc, Lu)  

 

; ػى   Liيا ميضان حؼاػيت اساضي تٍ فشػايؾ دس لالة : خيلي و , و  , متًػظ , صياد ،  ; ؿذخ   SGEوٍ دس آن 

   Lc; وًع اػتفادٌ اص صميه ي  Lu; متًػظ تاسوذگي ػاالوٍ ،  Ra; وًع خان ،  So; ؿية صميه )دسيذ، ،  Siؿىاػي ، 

 ;  دسيذ حفاػ سيي خان مي تاؿذ. 

گاوٍ )ػى  ؿىاػي، دسيذ ؿية صميه، وًع خان، متًػظ تاسوذگي ػاالوٍ، وًع  6َاي مشتًط تٍ ػًامل  پغ اص تؼييه دادٌ

اػتفادٌ اص صميه  ي دسيذ حفاػ سيي خان،، الذاب تٍ تؼييه اسصؽ ومي مشتًط تٍ َش يه اص ػًامل فًق الزوش گشديذ. 

فادٌ اص مذل تىذي فشػايؾ خىذلي تا اػت ػپغ ميضان حؼاػيت اساضي تٍ فشػايؾ مـخص ي تش اػاع آن ومـٍ پُىٍ

  GIS، ي ػملگشَاي خمغ خثشي فاصي، ضشب خثشي فاصي يگاماي فاصي دس محيظ Index Overlayؿاخص َمپًؿاوي)

 .گشديذ

َاي مختلف تؼييه  دس ايه تحميك تش اػاع دسيذ ميضان مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس َش عثمٍ اص ػًامل، ػُ  ػضًيت والع

 3َاي مختلف يصوي تُيٍ ي دس لالة ػملگشَاي خمغ خثشي فاصي مـٍگشديذ. ػپغ تا اػتفادٌ اص ػتًن يصن عثماخ،  و

تىذي گشديذوذ. تمىظًس تؼييه يحت مذل دي ومـٍ حايل اص  تا يىذيگش تلفيك ي عثمٍ 5،  ي گاماي فاصي4ضشب خثشي فاصي

ـاَذٌ پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي ي ومـٍ پشاوىؾ خىذلي مىغمٍ، تا َ  ممايؼٍ مي ؿًد. دس ايه مشحلٍ دس يًسخ م

تيىي سخذاد فشػايؾ خىذلي، الذاب تٍ تؼييه واسػائيُا ي مًاسد مًسد وياص تشاي ايالح مماديش ومي ي  خغاي مذل دس پيؾ

َاي غيش پاسامتشيه ي پاسامتشيه َمثؼتگي تيه َش يه اص ػًامل مذل تا فشاياوي سخذاد فشػايؾ  َمچىيه اوداب آصمًن

 خىذلي، خًاَذ ؿذ.

 

 و بحث نتایج -ج

 نه بنذی فرسایش خنذقی به روش جمع جبری فازیپه -1

                                                           
Fuzzy Algebraic Sum

Fuzzy Algebraic Product

Fuzzy Gamma
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ؿًد. تٍ َميه دليول دس ومـوٍ خشيخوي توش خوالف ضوشب        َا محاػثٍ مي  دس خمغ خثشي فاصي متم  ضشب متم  مدمًػٍ

وىذ. دس وتيدٍ تؼذاد پيىؼل تيـتشي سا دس والع داساي خغش لوشاس موي    َا تٍ ػمت يه ميل مي خثشي فاصي اسصؽ پيىؼل

ٍ دَذ. تٍ َميه دل تىوذي داسد ي ػشيوو يػويؼي توٍ ػىوًان مىاوُواي داساي        يل خمغ خثشي فاصي دلت خيلي ومي دس پُىو

 ؿًد.   اػتؼذاد خىذق اوتخاب مي

ٍ ىدس حًضٍ آت تىوذي مىواعك مختلوف داساي پتاوؼويل      ىذي، تا اػتفادٌ اص ػًامل تأثيشگزاس ي تا تًخٍ تٍ ساتغو صيش ػمل پُىو

 ،.2خىذق يًسخ گشفتٍ اػت )ؿىل 

( *WRa Fuzzy-1( * ،WSO Fuzzy-1( * ،WSiFuzzy -1( * ،WLi Fuzzy-1 ،،-1 ;Fuzzy Algebraic Sum 

 WLu Fuzzy -1( * ،WLc) )                                                                                        ،1)ساتغٍ

Fuzzy-1 ، 

 

 
 يؽ خمغ خثشي فاصيومـٍ پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ س -2ؿىل 

 

 پهنه بنذی فرسایش خنذقی به روش ضرب جبری فازی -2

َواي دادٌ   دس ضشب خثشي فاصي تمامي ػًامل يصوي مؤثش دس يلًع فشػايؾ خىذلي دس َ  ضوشب ؿوذٌ ي چوًن تمواب يصن     

ػمت يفش ميول   تاؿىذ دس ومـو حايلٍ اػذاد وًچه ؿذٌ ي تٍ مي 1ي  0َاي مختلف ػًامل مؤثش تيه اػذاد  ؿذٌ تٍ والػٍ

، اص عشيك مذل ضوشب خثوشي   3وىىذ. دس حًضو مًسد مغالؼٍ، ومـٍ پُىٍ تىذي صميه پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي)ؿىل مي

 فاصي تا اػتفادٌ اص ساتغٍ صيش يًسخ گشفتٍ  اػت. 

WLcFuzzy * WLuFUZZY *WRaFuzzy*WSO Fuzzy*WSiFuzzy *WLi Fuzzy ;Fuzzy Algebraic product  

 ،2)ساتغٍ  
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 ومـٍ پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ ضشب خثشي فاصي  -3ؿىل

 

 6پهنه بنذی فرسایش خنذقی به روش فازی گاما -3

خُت تؼذيل حؼاػيت خيلي تاالي اپشاتًس فاصي ضشب ي حؼاػيت خيلي و  فاصي خمغ،  اپشاتًس ديگشي تىواب فواصي گاموا    

ٍ ،. ووٍ فشموًل آن تو   1381وىوذ )ػولغاوي،    فاصي خمغ ػمل موي فاصي ضشب ي   مؼشفي ؿذٌ اػت وٍ حذفايل تيه اپشاتًس

 ،.1382تاؿذ )لذيػي،  يًسخ صيش مي

                                                ،  3)ساتغٍ
 

y
n

i

y
n

i

iinCombinatio





















 

1

11

11 

 

 

يخوي َموان   تاؿذ ومـوو خش  Y;  0خًاَذ تًد ي اگش   Fuzzy Sumتاؿذ ومـٍ خشيخي َمان ومـٍ حايل اص   Y ; 1اگش 

 ،.1996تاؿذ )گشاي  اف،  خًاَذ تًد. تىاتشايه محذيدٌ تغييشاخ تيه يفش ي يه مي Fuzzy Productومـو حايل اص 

 خُت پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي اػتفادٌ ؿذٌ اػت.  8/0ي  5/0، 2/0دس ايه تحميك اص فاصي گاماي 

 2/0پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ فاصي گاماي 

 :  اص ساتغٍ 2/0فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ فاصي گاماي تشاي پُىٍ تىذي

 ،FP ×،2/0 (FS) 8/0 ،4)ساتغٍ

 .; تاتغ ضشب خثشي فاصي اػت FP; تاتغ خمغ خثشي فاصي ي  FSاػتفادٌ گشديذ وٍ دس آن:  

                                                           
1- Fuzzy Gamma
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 2/0ومـٍ پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ فاصي گاماي  -4ؿىل 

 

 5/0پهنه بنذی فرسایش خنذقی به روش فازی گامای -4

 : اص ساتغٍ 5/0تشاي پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ فاصي گاماي

 ،5)ساتغٍ

5/0 (FP ×،5/0 (FS، 

 .; تاتغ ضشب خثشي فاصي اػت FP; تاتغ خمغ خثشي فاصي ي  FSاػتفادٌ گشديذ وٍ دس آن:  

 

 
  5/0فاصي گاماي  ومـٍ پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ -5ؿىل 
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 8/0پهنه بنذی فرسایش خنذقی به روش فازی گامای -5

 اص ساتغٍ :   8/0تشاي پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ فاصي گاماي 

 ،6)ساتغٍ

2/0 (FP ×،8/0 (FS، 

 ; تاتغ ضشب خثشي فاصي اػت. FP; تاتغ خمغ خثشي فاصي ي  FSاػتفادٌ گشديذ وٍ دس آن:  

 
 8/0تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ فاصي گاماي ومـٍ پُىٍ  - 6ؿىل 

 

 شاخص همپوشانی -6

دس ايه مذل ػاليٌ تش يصن دَي تٍ عثماخ ػًامل ، تش اػاع دسيذ خىوذق سخ دادٌ دس َوش ووالع وؼوثت توٍ مؼواحت آن       

خًد تشاي َش ؿًد ي حذاوثش يصن مً عثمٍ،  تٍ وليٍ ػًامل ويض تش اػاع اَميت  آوُا وؼثت تٍ يىذيگش خذاگاوٍ يصن دادٌ مي

ٍ  دسوظش گشفتٍ مي ؿًد . دس ايه مذل،  َش ومـٍ دس ػامل يصوي خًدؽ ضشب مي 10يه اص ػًامل  َواي   ؿًد ي تا وليو ومـو

 وشمال مي ؿًد 7دس حال تشوية خمغ ي تًػظ خمغ ايصان

                                                           
Sum of the weights 
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 ومـٍ پُىٍ تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ ؿاخص َمپًؿاوي -7ؿىل 

 

 گیری نتیجه -د

َاي الصب تشاي تؼييه مذل پيؾ تيىي سخذاد فشػايؾ خىذلي، مـخص گشديذ ووٍ دس حًضوٍ    ُيٍ ومـٍدس ايه تحميك، تا ت

دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه  24/82دسيذ اػت وٍ   0-5دسيذ مؼاحت حًضٍ داساي ؿية  24/40آتخيض آتىىذي، 

ص مؼواحت حًضوٍ سا تـوىيل    دسيذ ا 02/14دسيذ وٍ حذيد  20ؿية يالغ ؿذٌ اػت. دس ايه حًضٍ دس ؿيثُاي تيؾ اص 

دسيذ مؼواحت حًضوٍ ووٍ تپوٍ ماًَساػوت،       72مي دَىذ َيچگًوٍ خىذلي سخ وذادٌ اػت. اص وظش مىاتغ ي لاتليت اساضي، 

 دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس آن يالغ ؿذٌ اػت.      100

ًضوٍ دس عثموٍ   دسيوذ مؼواحت ح   73/91تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ خمغ خثوشي فواصي،    وتايح وـان داد وٍ دس پُىٍ

ٍ  100ؿذيذ لشاس داسد وٍ  َواي   دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت ي ماتمي مؼاحت حًضٍ، دس عثمو

 و  تا متًػظ لشاس داسد. خيلي

و  لوشاس داسد ووٍ    دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ خيلي 20/66تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ ضشب خثشي فاصي،  دس پُىٍ 

وو  لوشاس داسد ووٍ     دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثموٍ   84/8خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت. دسيذ مؼاحت  99/2

دسيذ مؼاحت  87/43دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ متًػظ لشاس داسد وٍ  26/16خىذلي دس ايه عثمٍ يالغ وـذٌ اػت ي 

 13/53يذ لوشاس داسد ووٍ   دسيذ مؼواحت حًضوٍ دس عثموٍ ؿوذ     69/8خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت. َمچىيه 

 دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت.
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ديگشي تىاب فواصي گاموا   ػملگش  اصفاصي ضشب ي حؼاػيت خيلي و  فاصي خمغ، ػملگش خُت تؼذيل حؼاػيت خيلي تاالي 

ي  5/0، 2/0گامواي  . دس ايه تحميوك اص فواصي   وىذ فاصي ضشب ي فاصي خمغ ػمل ميػملگش وٍ حذفايل تيه  اػتفادٌ گشديذ

 تىذي فشػايؾ خىذلي اػتفادٌ ؿذ. خُت پُىٍ 8/0

وو  لوشاس داسد ووٍ     دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ خيلي 04/75، 2/0تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ فاصي  گاماي  دس پُىٍ

ووٍ  وو  لوشاس داسد    دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثموٍ   77/8دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت.  99/2

دسيذ مؼاحت حًضوٍ دس عثموٍ متًػوظ لوشاس      61/12دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت ي  76/14

دسيذ مؼاحت حًضوٍ دس عثموٍ    58/3دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت. َمچىيه 62/64داسد وٍ 

 ؿذٌ اػت.دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ  62/17ؿذيذ لشاس داسد وٍ 

وو  لوشاس داسد ووٍ     دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ خيلوي  35/72، 5/0تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ فاصي گاماي  دس پُىٍ

وو  لوشاس داسد ووٍ     دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثموٍ   47/9دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت.  99/2

دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ متًػظ لشاس داسد  61/14ت ي دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػ 47/9

دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ ؿذيذ  58/3دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت. َمچىيه  92/69وٍ 

 دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت. 62/17لشاس داسد وٍ 

وو  لوشاس داسد ووٍ     دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ خيلي 54/39، 8/0ي تىذي فشػايؾ خىذلي تٍ سيؽ فاصي  گاما دس پُىٍ

دسيوذ مؼواحت    99/2و  لشاس داسد وٍ  دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ  40/26َيچ خىذلي دس ايه عثمٍ يالغ وـذٌ اػت. 

دسيوذ   47/9دسيذ مؼاحت حًضوٍ دس عثموٍ متًػوظ لوشاس داسد ووٍ       88/15خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت ي 

دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ ؿوذيذ لوشاس داسد ووٍ     19/18احت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت. َمچىيه مؼ

 دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت. 53/87

، اػت. دس ايوه سيؽ  Index Overlayتىذي فشػايؾ خىذلي، اػتفادٌ اص ؿاخص َمپًؿاوي) َاي پُىٍ يىي ديگش اص سيؽ

ػاليٌ تش يصن دَي تٍ عثماخ ػًامل مختلف تش اػاع دسيذ خىذق سخ دادٌ دس َش والع وؼوثت توٍ مؼواحت آن     يا  مذل،

ؿًد ي حذاوثش يصن مًخًد تشاي َش  عثمٍ،  تٍ وليٍ ػًامل ويض تش اػاع اَميت  آوُا وؼثت تٍ يىذيگش خذاگاوٍ يصن دادٌ مي

و   دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ خيلي 14/19ٍ دس ايه سيؽ، دسوظش گشفتٍ مي ؿًد.  وتايح وـان داد و 10يه اص ػًامل 

ووٍ فالوذ    و  لشاس داسد دسيذ مؼاحت حًضٍ ويض دس عثمٍ  63/22لشاس داسد وٍ َيچ خىذلي دس ايه عثمٍ يالغ وـذٌ اػت. 

دسيذ مؼاحت خىذلي ؿذٌ دس ايه عثمٍ  99/2دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ متًػظ لشاس داسد وٍ  61/21خىذق اػت ي 
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دسيذ مؼاحت خىوذلي ؿوذٌ    01/97دسيذ مؼاحت حًضٍ دس عثمٍ ؿذيذ لشاس داسد وٍ  62/36يالغ ؿذٌ اػت. َمچىيه 

 دس ايه عثمٍ يالغ ؿذٌ اػت.

َواي سخ دادٌ دس َوش    َاي مختلف ي ميضان خىوذق  دس مدمًع تا تًخٍ تٍ وتايح تذػت آمذٌ ي تا دس وظش گشفته مؼاحت پُىٍ

 تاؿذ. تىذي فشػايؾ خىذلي دس حًضٍ آتخيض مًسد مغالؼٍ مي تشيه سيؽ پُىٍ ، مىاػة8/0يه اص آوُا، مذل فاصي گاماي 
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