
 

1 

-ّای تٌاب،هشاغِ ٍ ػجةتاثیش تاسًذگی تش ػولىشد تَلیذ هحلَالت صساػی دین دس ؿْشػتاى

 ؿیش
 

 3ٍ هْذی هحوذی ػشلیٌی 2ًیا، سضا دلیش حؼي*1فش ٍحذت احوذی
 

 تثریس، گرٍُ هٌْذسی آب، داًشکذُ کشاٍرزی، داًشگاُ داًشجَی دکتری آتیاری ٍ زّکشی -1

 تثریسُ کشاٍرزی، داًشگاُ گرٍُ هٌْذسی آب، داًشکذداًشیار  -2
 تثریس، داًشگاُ عوراى ، داًشکذُداًشجَی کارشٌاسی ارشذ هٌْذسی عوراى سازُ ّای ّیذرٍلیکی،  -3

(Email
*
:VahdatAhmadifar@yahoo.com) 

 

   

 

 چىیذُ
 

ی هیضاى تاسًذگی تاثیش تاالیی تش تَلیذ هحلَالت وـاٍسصی تخلَف صساػی دس حالت دین داسد. اص پیاهذّا

ّای پیاپی وِ احتوال ٍلَع تَاى تِ ٍلَع خـىؼالیهْن اللیوی تخلَف واّؾ تاسًذگی دس صساػت هی

هحلَالت دین  تَلیذ ػولىشد اسصیاتی ّذف تا هطالؼِ آى ّشچٌذ ػال یه تاس ٍجَد داسد اؿاسُ وشد. ایي

 تشسػی ْتؿیش تحت تاثیش پذیذُ خـىؼالی اًجام ؿذُ اػت. جّای تٌاب، هشاغِ ٍ ػجةؿْشػتاى

 تحلیل ؿذ. ًتایج اػتفادُ پیشػَى ّوثؼتگی ٍ سگشػیَى آهاسی ّایآصهَى اص خـىؼالی تاثیش

هحلَالت گٌذم، جَ، ًخَد ػفیذ، ًخَد ػیاُ)لپِ( ٍ  ػولىشد تش خـىؼالی پذیذُ ٍلَع تاثیش سگشػیًَی

، هشاغِ ٍ ّای تٌابؿْشػتاى دس خـىؼالی ٍلَع داد ًـاى اًذػذع وِ ّوگی تلَست دین وـت ؿذُ

. ًتایج تِ دػت آهذُ تاثیشپزیشی هتفاٍت ؿَدهیؿیش هَجة واّؾ تواهی هحلَالت هَسد تشسػی ػجة

دّذ ٍلی دس حالت ولی ػولىشد هحلَالت هَسد تشسػی ٌّگام هَاجِ ؿذى تا خـىؼالی سا ًـاى هی

داسًذ. تیـتشیي هحلَالت صساػی دس ؿْشػتاى تٌاب تاالتشیي تاثیش سا ٌّگام هَاجِ ؿذى تا خـىؼالی 
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 همذهِ
 

ّای هختلف یوی ٍ اثشات حاكل اص آى تش سٍی پذیذُّای تـش دس لشى اخیش تغییشات اللدغذغِ یيتش اص هْن

 اساضی هشتغ، جٌگل، آب، جولِ اص هختلف هٌاتغ هٌفی صیادی تش اثشات اللین تغییشتاؿذ. دس وشُ صهیي هی

ّای اخیش تشسػی تغییشات اللیوی تِ ّویي خاطش دس دِّ .داسد اًؼاى صًذگی ًْایت دس ٍ كٌؼت وـاٍسصی،

ى دس ساع هطالؼات ػلوی هشتَطِ لشاس گشفتِ اػت. ؿٌاخت ػَاهل هختلف اللیوی ٍ تخاطش پیاهذّای هختلف آ
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تاثیش آًْا سٍی گیاّاى صساػی تخلَف ػولىشد هحلَالت وـاٍسصی اص اّویت تؼضایی تشخَسداس اػت )اًلافی 

 تِ ذ،ّؼتٌ ٍاتؼتِ تؼیاس اللیوی ٍضؼیت تِ )پیـشفتِ یا دسحال تَػؼِ( جْاى (. تواهی وـَسّای2004همذم، 

تَد. تشسػی  تاثیشگزاسخَاّذ آًْا ػیاػی ٍ التلادی، اجتواػی ّای هختلفتخؾ تش آى تغییشات وِ طَسی

 اللیوی یه اػت. ٍضؼیت پزیشتشآػیة ٍ تشحؼاع وـاٍسصی تخؾ هیاى ایي دس دّذهطالؼات ًـاى هی

 تِ َّایی ٍ آب هـخلات اص یه ّش طَسیىِ تِ اػت، وـاٍسصی هحلَالت تَلیذ دس اكلی وٌٌذُ تؼییي ػاهل

 ٍ 1999 ّوىاساى، ٍ فشولتَى ؛ 1998 ّوىاساى، ٍ )سٍتش گزاسدهی اثش هحلَالت ػولىشد تش طَس هؼتمین

سٍد ٍ ًَػاًات آى هَجة (. تاسؽ تِ ػٌَاى یىی اص پاساهتشّای هْن اللیوی تـواس هی1999 ّوىاساى، ٍ گادگیل

ٌَاى یه پذیذُ خضًذُ تَكیف هىاًی ٍ صهاًی تؼیاس ؿَد. خـىؼالی یه ػایجاد خـىؼالی یا تشػالی هی

هـىلی داسد. تا تَجِ تِ دخیل تَدى ػَاهل هختلف تلَست هؼتمین ٍ غیش هؼتمین دس پذیذُ خـىؼالی ٌَّص 

(. داًـوٌذاى تش اػاع 1387تؼشیف جاهؼی تشای ایي پذیذُ اص ًظش هحمماى ٍجَد ًذاسد )هؼاػذی ٍ واِّ، 

ِ تِ هتغیشّای آب ٍ َّایی هثل دها، تاسؽ، سطَتت َّا ٍ ػایش ػَاهل داسًذ ایي تخلق خَد ٍ هیضاى تَجْی و

وٌٌذ. تاسؽ یىی اص هْوتشیي هتغیشّای اللیوی اػت وِ دس تؼشیف خـىؼالی اص آى پذیذُ سا تشسػی هی

ل تَاى دس یه هٌطمِ ون تَدى هیضاى تاسؽ اص حذ هؼوَاػتفادُ ؿذُ اػت. خـىؼالی تش اػاع تاسًذگی سا هی

ّای اللیوی ٍ تاثیش آى تش هحلَالت (. دس ساتطِ تا ًَػاى1987ّواى هٌطمِ تَكیف وشد )لیٌؼلی ٍ فشاًضیٌی، 

ّای وـاٍسصی تحمیمات صیادی دس ًماط هختلف جْاى ٍ ایشاى اًجام گشفتِ اػت گٌذم یىی اص هْوتشیي هحلَل

ْوتشیي هحلَل وـاٍسصی دس جْاى ؿَد ٍ تِ ػٌَاى هدین ّؼت وِ دس هٌاطك خـه ٍ ًیوِ خـه واؿتِ هی

( تا آًالیض 2000(. الفلیي ٍ والسن )1999)غزای غالة هشدم دًیا( ؿٌاختِ ؿذُ اػت )لگیٌی ٍ ّوىاساى، 

( 2005تاسًذگی دس وـَس اػتشالیا تِ تشسػی ػولىشد هحلَالت وـاٍسصی پشداختٌذ. وَویه ٍ ّوىاساى )

شسػی پاساهتشّای اللیوی اًجام دادًذ. ػاى ٍ ّوىاساى تَاًایی هحیط تشای وـت هحلَالت هختلف سا تا ت

ّای ّای سگشػیًَی ساتطِ تیي پاساهتشّای اللیوی ٍ ػولىشد هحلَل رست دس ػال( تا اػتفادُ اص هذل2007)

گیشی ؿذت دس ایالت ػیشا وـَس تشصیل سا تشسػی وشدًذ ٍ یه ضشیة آب ٍ َّایی جْت اًذاصُ 1952-2001

 دس گٌذم تَلیذ ػولىشد تش SPI اػتاًذاسد تاسؽ ؿاخق اثش (1396. وشیوی ٍ ّوىاساى )خـىؼالی اسائِ وشدًذ

دین اػتاى ایالم سا تشسػی وشدًذ وِ ًتایج آًْا هتفاٍت تَدى دسكذ واّؾ ػولىشد هحلَالت تا ایجاد  اساضی

حلَالت دین ( تاثیش خـىؼالی تش ه1398فش ٍ تاًٍذ )احوذی  داد.خـىؼالی دس هٌاطك هختلف سا ًـاى هی

ٌذم ووتشیي هیضاى تاثیش پزیشی سا اص خـىؼالی داؿت. ّذف اص ؿْشػتاى تؼتاى آتاد سا تشسػی ًوَدًذ وِ گ

ؿیش تحت ّای تٌاب، هشاغِ ٍ ػجةّای دین واؿتِ ؿذُ دس ؿْشػتاىایي هطالؼِ اسصیاتی ػولىشد هحلَل

ؿذُ تلَست دین ٌّگام هَاجِ ؿذى  تاثیش پذیذُ خـىؼالی اػت تا تفاٍت دسهیضاى واّؾ هحلَالت واؿتِ

 تا خـىؼالی هـخق گشدد.
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 ّا هَاد ٍ سٍؽ

 هٌطمِ هَسد هطالؼِ

ؿیش ّش ػِ دس جٌَب غشتی اػتاى آرستایجاى ؿشلی ٍالعغ ؿعذُ اًعذ    ّای تٌاب، هشاغِ ٍ ػجةؿْشػتاى

اص دسكعذ   13/8هجوعَع  دس  ویلَهتشهشتغ 738ٍ  2185، 778ّش یه اص ایي ؿْشػتاًْا تِ تشتیة تشاتش  ٍػؼت

دلیمعِ   9دسجِ ٍ  46اص ًظش جغشافیایی تیي هؼاحت ول اػتاى آرستایجاى ؿشلی سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت 

ٍ دس استفعاع   دلیمِ ػشم ؿعوالی   45دسجِ ٍ  37دلیمِ ٍ  1دسجِ ٍ  37دلیمِ طَل ؿشلی ٍ  44دسجِ ٍ  46ٍ 

هَلؼیت هٌطمِ هَسد هطالؼِ دس ًمـِ اػتاى آرستایجاى  1ل هتش اص ػطح آتْای آصاد لشاس داسد. ؿى 1400تا  1245

 ؿشلی سا ًـاى هی دّذ.

 
 هَقعیت هٌطقِ هَرد هطالعِ در ًقشِ استاى آررتایجاى شرقی  -1شکل 

 

هعذت  تِ  ؿیشّای ػیٌَپتیه تٌاب، هشاغِ ٍػجةّای َّاؿٌاػی )تاسؽ( اص ایؼتگاُایي پظٍّؾ دادُ دس

ُ ول َّاؿٌاػی اػتاى آرستایجعاى ؿعشلی تْیعِ ؿعذ. جْعت تشسػعی ٍلعَع        ( اص اداس1397-1384ػال ) 13

ّای آتاى تا اػتفادُ گشدیذ. تخاطش تاثیش تاسؽ هاُ (SPIّای اتفاق افتادُ اص ؿاخق تاسؽ اػتاًذاسد )خـىؼالی

ّای هَسد هطالؼعِ هحاػعثِ   تشای ایي تاصُ ّـت هاِّ دس ػال SPIّای دین دس حال سؿذ، خشداد تش سٍی وـت

تاثیش تٌؾ خـىی ایجاد ؿذُ تخاطش ًثَد تاسؽ تشسػی ؿذ ایي  ّای دین تحتـت. اًتخاب ػولىشد هحلَلگ

ّای اًجام گشفتِ جثشاى ؿذُ ٍ غیش لاتل تشسػی اػت ّای آتی تِ ٍػیلِ آتیاسیدسحالی اػت وِ تٌؾ دس صهیي

 هَسد هطالؼِ حؼاب گشدیذ. تشای هٌطمِ 1(. سًٍذ خـىؼالی ٍ تشػالی اص ساتطِ 1396)وشیوی ٍ ّوىاساى، 
(1)  

 

هیعاًگیي دساص هعذت    Pهمذاس تاسؽ دس دٍسُ هَسد ًظش)هیلی هتعش(،   Piؿاخق تاسؽ اػتاًذاسد،  SPIوِ دس آى :

 .ّؼتاًحشاف هؼیاس همادیش تاسؽ  Sهتش( ٍ تاسؽ تشای دٍسُ آهاسی هَسد ًظش)هیلی
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 SPI شاخص اساس تر خشکسالی طثقِ تٌذی -1 جذٍل

 SPIقادیر ه طثقِ

 ٍ تیشتر 2 ترسالی تسیار شذیذ

 5/1تا  99/1 ترسالی شذیذ

 1تا  49/1 ترسالی هتَسط

 5/0تا  99/0 ترسالی خفیف

 -49/0تا 49/0 ًرهال

 -99/0تا  -5/0 خشکسالی خفیف

 -1تا  -49/1 خشکسالی هتَسط

 -5/1تا  -99/1 خشکسالی شذیذ

 ٍ کوتر -2 خشکسالی تسیار شذیذ

 

اص ػاصهاى جْاد  (1397-1384)ػال  13تشای هذت  ّای هختلفهشتَط تِ هیضاى ػولىشد هحلَل ّایدادُ

هحلَالت دین گٌذم ٍ جَ اص غالت ٍ ًخَد ػفیذ، ًخعَد ػعیاُ    .وـاٍسصی اػتاى آرستایجاى ؿشلی دسیافت ؿذ

ّعا اػعتفادُ   ض دادُآًالی تشای Excel  ٍ SPSS)لپِ( ٍ ػذع اص حثَتات جْت تشسػی اًتخاب ٍ اص ًشم افضاسّای 

تشسػی تاثیش خـىؼالی تش سٍی ػولىشد هحلَالت وـت ؿذُ دس اساضعی دیعن  تَػعط آصهعَى تحلیعل       .ؿذ

ُ    سگشػیًَی اًجام ؿذ. دس هذل سگشػیًَی دادُ ّعای  ّای ػولىشد هحلَالت تعِ ػٌعَاى هتغیعش ٍاتؼعتِ ٍ داد

اص آصهعَى   SPIت دیعن ٍ ؿعاخق   خـىؼالی تِ ػٌَاى هتغیش هؼتمل اًتخاب ٍ جْت تشسػی ػولىشد هحلَال

اػویٌَف  –ّای ولوَگًََف ّا تا آصهَىّای آهاسی تؼذ اص تشسػی ًشهال تَدى دادُپیشػَى اػتفادُ ؿذ. آصهَى

 اًجام گشفت. SPSSٍ آصهَى لیَى دس هحیط ًشم افضاسی 
 

   

  ًتایج ٍ تحث
 

ت هاِّ )آتاى تا خشداد( دس تاصُ ّـ 97تا  84ّای تشای ػال ًتایج حاكل اص تشسػی خـىؼالی

ًـاى دادُ ؿذ. دس طی ایي تاصُ صهاًی  2تلَست ًوَداس تغییشات  ؿاخق اػتاًذاسد دس ؿىل 

ّای ؿذیذ ٍ خفیفی دس هٌطمِ هَسد هطالؼِ تِ ٍلَع پیَػتِ ٍلی دس ایي هیاى دس ػال صساػی خـىؼالی

تاؿذ. خـىؼالی ؿذیذ ًوایاى هی 1387-1386ّای صساػی تشػالی ؿذیذ ٍ دس ػال 1386-1385

ّای هختلف لّای ػولىشد هحلَالت هَسد تشسػی لشاس گشفت ٍ ًتایج آى تشای ػاتجضیِ ٍ تحلیل دادُ

 (.3ّا ًـاى دادُ ؿذ)ؿىل دس ّش یه اص ؿْشػتاى
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ّای سیٌَپتیک تٌاب، هراغِ ٍ ایستگاُدر 1397تا  1384تغییرات شاخص تارش استاًذارد ّشت هاِّ طی سال ّای  -2شکل 

 شیرعجة

  

 
 شیرهیساى عولکرد هحصَالت هَرد هطالعِ در اراضی دین شْرستاى تٌاب، هراغِ ٍ عجة -3شکل 

 

 تحلیل سگشػیًَی

تشای تشاصؽ خط سگشػیَى اص هؼیاس ضشیة تثییي اػتفادُ ؿذ اسصیاتی هیضاى ػولىشد تَلیذ 

سگشػیَى خطی اًجام گشفت. تاثیش هیضاى تاسؽ تلَست خـىؼالی ٍ  ّای دین تاهحلَالت دس صهیي

ّای دین ًـاى دٌّذُ واّؾ هیضاى ػولىشد تشػالی تش سٍی تواهی هحلَالت واؿتِ ؿذُ دس صهیي
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هحلَالت تا افضایؾ خـىؼالی ٍ تشػىغ افضایؾ یافتي همذاس هحلَالت تِ دػت آهذُ تا افضایؾ 

ًـاًگش آى اػت وِ تاثیش  4تا  2ادیش ضشیة تثییي دس جذاٍل تاؿذ. همػالی هیتاسؽ یا ٍلَع تش

خـىؼالی ٍ تشػالی دس واّؾ ػولىشد هحلَالت گٌذم، جَ، ًخَد ػفیذ، ًخَد ػیاُ ٍ ػذع دس ّش 

ّا هتغیش اػت. تیـتشیي هیضاى واّؾ هحلَل تِ اصای خـىؼالی دس ؿْشػتاى تٌاب یه اص ؿْشػتاى

ّا تشای س هحلَل ػذع سٍی دادُ اػت دس حالی وِ تشسػیهشتَط تِ جَ ٍ ووتشیي تاثیشپزیشی د

دّذ تاثیش خـىؼالی تش هحلَل ػذع تیـتش ٍ دس هحلَل ًخَد ػیاُ ووتش ؿْشػتاى هشاغِ ًـاى هی

هیذّذ واّؾ ػولىشد گٌذم  اص تمیِ اػت. ًتایج هذل سگشػیًَی تشای ؿْشػتاى ػجة ؿیش ًیض ًـاى

 ایي دس هـاتِ تشسػی تحمیمات تش اص تمیِ هحلَالت اػت. اصًؼثت تِ ػایش هحلَالت  تیـتش ٍ جَ وو

 افضایؾ تشاتش دس گٌذم ػولىشد افضایؾ وشد. آًْا ( اؿاس2007ُهذػش) ٍ هطالؼِ حؼیي تِ تَاىهی صهیٌِ

( تاثیش تاسؽ تش 1387اًذ. ّوچٌیي هؼاػذی ٍ واِّ )ًوَدُ تیاى ًاچیض تؼیاس سا پاوؼتاى دس تاسًذگی

ذم ٍ جَ سا تشسػی وشدًذ ًتایج آًْا ًـاًگش حؼاػیت ووتش ػولىشد گٌذم تا ػولىشد هحلَالت گٌ

وِ تا ًتایج تِ دػت آهذُ دس ایي پظٍّؾ ّوؼَیی  واّؾ یا افضایؾ هیضاى تاسؽ ًؼثت تِ جَ تَد

 ًذاسًذ.

 ضشیة ّوثؼتگی

-ّای واؿتِ ؿذُ )غالت ٍ حثَتات( دس صهیيتشای تشسػی استثاط تیي خـىؼالی ٍ تَلیذ هحلَل

ّای هَسد ّای دین هٌطمِ هَسد هطالؼِ اص تحلیل ّوثؼتگی اػتفادُ ؿذ. تا تَجِ تِ هاّیت دادُ

اػتفادُ آصهَى ّوثؼتگی پیشػَى تؼٌَاى گضیٌِ هٌاػة تشای تشسػی ّوثؼتگی هیاى پذیذُ 

خـىؼالی ٍ هیضاى ػولىشد هحلَالت اًتخاب ؿذ. ًتایج تشسػی هحلَالت دین دس ؿْشػتاى تٌاب 

% 95داس تَدى ضشایة ّوثؼتگی هحلَالت گٌذم، جَ، ػذع ٍ ًخَد ػفیذ دس ػطح هؼٌی دٌّذًُـاى

اػت. تشسػی ّا تشای ؿْشػتاى هشاغِ  هؼٌی داس تَدى ّوثؼتگی دس هحلَالت گٌذم، ًخَد ػفیذ ٍ 

ؿیش ّوثؼتگی تجض جَ دس ػایش هحلَالت هَسد تشسػی ػذع سا ًـاى هیذّذ ٍ دس ؿْشػتاى ػجة

یة ّوثؼتگی تشای هحلَالت گٌذم، جَ، ًخَد ػفیذ، ًخَد ػیاُ ٍ ػذع دس اضش هؼٌی داس اػت

، 309/0دس ؿْشػتاى هشاغِ  2052/0، ٍ 364/0، 507/0، 798/0، 463/0ؿْشػتاى تٌاب تِ تشتیة تشاتش 

تِ  386/0، ٍ 352/0، 319/0، 121/0، 451/0ؿیش ٍ دس ؿْشػتاى ػجة 120/0، ٍ 364/0، 362/0، 221/0

ّای دین دس اثش ًَػاًات تایج هتفاٍت تَدى ػولىشد هحلَالت واؿتِ ؿذُ دس صهیيدػت آهذ. ایي ً

دّذ. دس حالت ولی تحلیل ًتایج ًـاى ( سا ًـاى هی1397-1384ّای هَسد تشسػی )تاسؽ دس ػال

 هیذّذ تاثیش خـىؼالی تش ػولىشد هحلَالت دس ؿْشػتاى هشاغِ ووتش ٍ دس تٌاب تیـتش اػت.
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 (1397-1384رگرسیَى هتغیر خشکسالی تر عولکرد هحصَالت در شْرستاى تٌاب ) تحلیل -2جذٍل 
 سطح اطویٌاى هعادلِ رگرسیًَی ترآٍرد خطایی استاًذارد ضریة تثییي ًَع هحصَل

 y = 0.4442x + 0.904 *010/0 144/0 463/0 گٌذم

 y = 0.3634x + 0.7751 *000/0 057/0 789/0 جَ

 y = 0.1762x + 0.4926 *006/0 052/0 507/0 ًخَد سفیذ

 y = 0.1313x + 0.4258 *029/0 052/0 364/0 ًخَد سیاُ

 y = 0.1373x + 0.4046 120/0 081/0 2052/0 عذس

 (%95در سطح اطویٌاى  داری ی)*: هعٌ
 (1397-1384: تحلیل رگرسیَى هتغیر خشکسالی تر عولکرد هحصَالت در شْرستاى هراغِ )3جذٍل 

 سطح اطویٌاى هعادلِ رگرسیًَی ترآٍرد خطایی استاًذارد ییيضریة تث ًَع هحصَل

 y = 0.3870x + 1.209 *048/0 174/0 309/0 گٌذم

 y = 0.2037x + 0.8362 105/0 115/0 221/0 جَ

 y = 0.1140x + 0.6105 *030/0 046/0 362/0 ًخَد سفیذ

 y = 0.0708x + 0.6188 246/0 058/0 120/0 ًخَد سیاُ

 y = 0.1266x + 0.4556 *015/0 044/0 432/0 عذس

 (%95در سطح اطویٌاى  داری ی)*: هعٌ
 

 (1397-1384تحلیل رگرسیَى هتغیر خشکسالی تر عولکرد هحصَالت در شْرستاى عجة شیر ) -4جذٍل 
 سطح اطویٌاى هعادلِ رگرسیًَی ترآٍرد خطایی استاًذارد ضریة تثییي ًَع هحصَل

 y = 0.3123x + 0.8369 *012/0 104/0 451/0 گٌذم

 y = 0.1421x + 0.667 232/0 112/0 121/0 جَ

 y = 0.1456x + 0.3989 *044/0 064/0 319/0 ًخَد سفیذ

 y = 0.1408x + 0.3610 *033/0 058/0 352/0 ًخَد سیاُ

 y = 0.1424x + 0.3718 *023/0 054/0 386/0 عذس

 (%95در سطح اطویٌاى  داری ی)*: هعٌ
 

   

 یًتیجِ گیش

ّای تش سٍی هحلَالت واؿتِ ؿذُ دس صهیي SPIدس ایي هطالؼِ تاثیش خـىؼالی تَػط ؿاخق 

تا سگشػیَى خطی ٍ ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى هَسد ؿیش ّای تٌاب، هشاغِ ٍ ػجةدین ؿْشػتاى

ّای هَسد هطالؼِ تا ون دٌّذُ واّؾ ػولىشد هحلَلّا ًـاىتشسػی لشاس گشفت. ًتایج حاكل اص تشسػی

یگش دس هیضاى تاسؽ )سخ دادى پذیذُ خـىؼالی( تَد ٍ هیضاى تغییش دس ػولىشد هحلَالت تا ّوذؿذى 

. تیـتشیي همذاس تاثیش خـىؼالی تش هحلَل جَ دس تٌاب ّای هختلف تفاٍت داؿتؿْشػتاى

(R
2
R، ػذع دس هشاغِ )(0.789=

2
R( ٍ گٌذم دس ػجة ؿیش )0.432=

2
تشیي گضیٌِ هٌاػة ( اػت.0.451=

ّا هتفاٍت اػت تِ طَسی وِ دس تٌاب ػذع، هشاغِ ًخَد ػیاُ ٍ دس ّای دین دس ؿْشػتاىجْت وـت

. تفاٍت دس ًتایج تِ دػت آهذُ دس ؿْشػتاى ّوجَاس تاؿذهیؿیش جَ تشای وـت دین هٌاػة ػجة

تَاًذ هشتَط تِ ػایش ػَاهل تاثیش گزاس دس ػولیات وـاٍسصی هاًٌذ ضشیة هیىاًیضاػیَى، اػتفادُ هی

 اػة اص وَد ّای هَسد ًیاص، اػتفادُ اص تزس ّای اكالح ؿذُ ٍ ... تاؿذ.هٌ
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