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 چكیده 
ّبی  اس خولِ ثزًبهِ هرتلف یّب عزح یثزا یزیگ نیزر تقو یوبرثزز فزاٍاً یهىبى ٍ سهبى ثبرًسگ شاى،یه یٌیث ؼیپ

اعت، ثِ  بریاس زازُ زر اذت ییحدن ثبال دِیزر ًت زّس یرخ ه یهرتلف یّب ّب ٍ هىبى زر سهبى یزارز. ثبرًسگ شزاریآثری

 ،یغتگبّیهدوَػِ زازُ اس خولِ ا يیسهٌبعت ػول وٌٌس. اس چٌ ٌِیسه يیزر ا تَاًٌس یه یوبٍ زازُ یّب هیػلت تىٌ يیّو

ُ ّبی ثشري ّغتٌس ثِ پیؼ پززاسػ ّبی ثبرًسگی ثِ زلیل ایٌىِ خش زاز زازُاعتفبزُ وزز.  تَاى یه یٍ ؽبذق یا هبَّارُ

ًیبس زارًس. لجل اس اًدبم ّز گًَِ هسل عبسی ثبیس پیؼ پززاسؽی ثز رٍی زازُ ّب ثزای ثِ زعت آٍرزى زازُ ّبی فحیح ٍ 

 جبى،یثززار پؾت يیبؽه ه،یصًت تنیالگَر ،یهقٌَػ یػقج ی اس خولِ ؽجىِ یهتفبٍت ی ّب هسلثسٍى تٌبلض اًدبم ؽَز. 

 .اعتفبزُ وزز تَاى یه یٌیث ؼیخْت پ زُیٍ غ یلبًَى اًدوٌ ن،یزرذت تقو

 

 ثشري ی زازُ ،یوبٍ زازُ پززاسػ، ؼیپ ،یثبرًسگ یٌیث ؼیپ: واژگان کلیدی
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 مقدمه -0
اس  یىیٍاثغتِ اعت.  یػٌبفز َّاؽٌبع یٌیث ؼیثِ پ ی آثریش زر یه حَسُ یهٌبثغ آة ٍ وؾبٍرس تیزیهس

 هی  یثبرًسگ یوو یٌیث ؼیپ ل،یع تیزیٍ هس آثریش ی حَضِ تیزیهس ی( اعت. ثزایثبرػ )ثبرًسگ یػٌبفز َّاؽٌبع يیتز ْنه

ثتَاى ثز اعبط  ٌىِیاعت. ا سیهف آةٍ همسار  تیفیو تیزیهس یثزا یثبرًسگ  ییٍ فضب  یسهبً غیتَس یٌیث ؼیچبلؼ  اعت. پ

ٍخَز  یثبرًسگ یٌیث ؼیپ یزارز. زٍ رٍػ ثزا تیوؾت ؽَز اّو یهحقَل چِ یهؾرـ وزز وِ چِ سهبً یثبرًسگ یٌیث ؼیپ

 .زارز

 زیپذ هوىي اعت اهىبى زیس لیرٍػ ثِ زال يی. اهب ایىیشیف يیثبرػ ثِ هٌظَر هسل وززى لَاً یٌسّبیاعتفبزُ اس فزا .1

 :ًجبؽس

  .اعت یخَ ی سُیچیپ یٌسّبیفزا یاس تؼساز ییهحقَل ًْب یثبرًسگ .1

 .ٍ گزاى اعت بزیس زیحدن هحبعجبت زرگ .2

زر اثؼبز سهبى ٍ هىبى هحسٍز  زیهثل ؽست ثبرػ، عزػت ثبز ٍ تجر ؽًَس یه فیهسل تؼز یوِ ثزا ییزّبیهتغ .3

 .اًس ؽسُ

ّب تالػ ؽسُ  (  آىّب یضگیثز اعبط ففبت )ٍ یثبرًسگ یالگَّب ـیتؾر یالگَ وِ ثزا ـیتؾر یّب اعتفبزُ اس رٍػ .2

وبر ثْتز اعت اس  يیا یهرتلف اعت، ثزا یّب زر حَضِ یهست ثبرًسگ ثلٌس یٌیث ؼیپ ،یافل یّب یاس ًگزاً یىیاعت. 

  (.Organization ،1994)رٍػ اعتفبزُ ؽَز يیا

 

  نهیشیپ -2

 یػقج یّب تَاى ثِ ؽجىِ یزعتِ ّب ه يیا ی. اس خولِ ؽًَس یه نیهرتلف تمغ یثِ زعتِ ّب يیؾیپ یوبرّب

، زرذت جبىیثززار پؾت يی، هبؽهیصًت تنیٍ ًَزّب اعت، الگَر ّبِ یتؼساز ال ،یزّ ىپٌْبى، ٍس یِ یّب زر ال ، وِ تفبٍت آىیهقٌَػ

ثب اعتفبزُ اس  یثبرًسگ یٌیث ؼیپ ی ٌِیزر سه یبزیس یّب پضٍّؼ زیاذ یبّ زر عبل اؽبرُ وزز. زُیٍ غ يیشی، ثنیتقو

 .اًدبم ؽسُ اعت یوبٍ زازُ یّب تنیالگَر

اًدبم  یؽوبل یىبیآهز  یَایزر آ یثبرًسگ یٌیث ؼیپ ی ٌِیزر سه پضٍّؼ را يی(، اٍل1992ٍ ّوىبراى ) فزًچ

اس  را یثبرًسگ یّب وبر زازُ يیا یاعتفبزُ وززًس. ثزا یهقٌَػ یػقج یّب اس هسل ؽجىِ یثبرًسگ یٌیث ؼیپ یّب ثزا زازًس. آى

هٌبعت  یثبرًسگ یٌیث ؼیپ یثزا یهقٌَػ یػقج یّب وِ ؽجىِ ًسًؾبى زاز تیاعتفبزُ وززًس. زر ًْب 1991تب  1982

 (. 1992ٍ ّوىبراى،  French)اعت

 یؾٌْبزیارائِ وززًس. هسل پ یرٍسُ ثبرًسگ 11 یٌیث ؼیپ یرا ثزا HSVMGA (، هسل2115ٍ ّوىبراى) ٍٍ

اعتفبزُ  یػقج یّب ؽجىِ یپبراهتزّب يییتؼ یّب ثزا اعت وِ اس آى جبىیثززار پؾت يیٍ هبؽ هیصًت تنیاس زٍ الگَر یجیّب تزو آى

ٍ  2111تب  1994 یّب عبل ی زر ثبسُ يیچ یشٍیٍالغ زر ؽْز ل غتگبُیا 24 یّب وبر ذَز اس زازُ یبثیارس یّب ثزا . آىؽَز یه

 يیا ی زٌّسُ ًؾبى ّب بفتِیاعتفبزُ وززًس.   یّوجغتگ تیهزثؼبت ذغب ٍ ضز يیبًگیه ی ؾِیهغلك، ر یذغب يیبًگیه یّب بریهؼ

زر  یؾتزیزلت ث ،ییثِ تٌْب جبىیپؾت رثززا يیٍ هبؽ هیصًت تنیالگَر یثِ خب HSVMGA یجیاعت وِ اعتفبزُ اس هسل تزو

 (.2115ٍ ّوىبراى،  Wu)ثبؽس هی شیً نیٍ لبثل تؼو وٌس یارائِ ه یٌیث ؼیپ

هؾرقِ  36ٌّس  تَاًغتٌس  یهزوش ثرؼ َّاؽٌبع يیؾیپ یّب (، ثب اعترزاج زاًؼ اس زاز2113ٍُ هؾزام) ىبمیً

ازغبم  يیٍ ّوچٌ پززاسػ ؼیّب پظ اس پ ثَزُ اعت. آى یثبرًسگ یٌیث ؼیهَرز آى هزثَط ثِ پ 7ظ وِ فم ٌسیًوب یآٍر خوغ

اعتفبزُ وززًس.  یثبرًسگ یٌیث ؼیعبذتي هسل ٍ پ یثزا یوبٍ زازُ یّب تنیهدوَػِ زازُ ذَز، اس الگَر دبزیّب ٍ ا وززى زازُ

فؾبر ثربر، فؾبر  غتگبُ،یچَى زهب، فؾبر ا ییزّبیّب اس هتغ آىعبذت هسل ذَز ثْزُ ثززًس.  یثزا يیشیث یزیبزگیّب اس رٍػ  آى
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 استان اردبیل 

ثب زلت  یثبرًسگ یٌیث ؼیپ یثزا يیشیاس رٍػ ث تَاى یًؾبى زاز وِ ه حیاعتفبزُ وززًس. ًتب یعزػت ثبز ٍ ثبرًسگ ب،یعغح زر

  (.2113ٍ ّوىبراى،  Nikam)زرفس( اعتفبزُ وزز 71 ی)ثبالیذَة ٍ لبثل لجَل

 یهبّبًِ اعتفبزُ وززًس. ثزا یٌیث ؼیپ یثزا جبىیثززار پؾت يیهبؽ تنی(، اس الگَر2116ٍ ّوىبراى) ظیگَع

 تیهزثؼبت ذغب ٍ ضز يیبًگیه ؾِیر یّب بریٍ اس هؼ 2112تب  1946زر فزثغتبى اس عبل  غتگبُیا 29هسل اس  یبثیارس

وززُ  سایثْجَز پ جبىیثززار پؾت يیرٍػ هبؽثب اعتفبزُ اس  یٌیث ؼیپ زلتًؾبى زاز وِ  یتدزث حیاعتفبزُ وززًس. ًتب یّوجغتگ

 .(2116ٍ ّوىبراى،  Gocic)اعت

ثبرػ زر  ٌییث وبٍی خْت پؼ ّبی زازُ اس هسل زرذت تقوین ثِ ػٌَاى یىی اس رٍػ(، 1396هقجبح ٍ ّوىبراى)

ٍ زر ولیِ  ِ اعتّب زر چْبر حبلت فَرت گزفت عبسی . ؽجیِوززًس اعتفبزُ زاىیا غزثی  ٍالغ زر خٌَة ٍ خٌَة غتگبُیا ۱۴

زر همیبط  زُیهتغیز هثل ثبرػ لجلی، زهبی هتَعظ، زهبی هبوشیون، رعَثت، عزػت ثبز، خْت ثبز ٍ غ ۹۸۲اس  ّب عبسیِ یؽج

ًتبیح  .ُ اعتؽس ثیٌی ٍلَع پیؼ اسهبُ لجل  ۳ّسف(  زیهبّبًِ ثِ ػٌَاى هتغیزّبی هغتمل هسل اعتفبزُ ٍ هیشاى ثبرػ)هتغ

، زارای تَاًبیی ؽَزّب اعتفبزُ  عبلِ زازُ ۵ هتحزن هیبًگیي اس وِ ؽزایغی زر ذقَفبً گیزی وینًؾبى زاز وِ هسل زرذت تق

 .(1396)هقجبح ٍ ّوىبراى، هیشاى ثبرػ اعت ثیٌی پیؼهٌبعجی زر 

 

 مساله حیتشر -9
ري ثب تَخِ ثِ هغبلجی وِ تبوٌَى هغزح ؽسُ ثِ ایي ًتیدِ هی رعین وِ زازُ ّبی ثبرًسگی اس ًَع زازُ ی ثش

ّغتٌس. زر ایٌدب ًیبس اعت وِ زازُ ی ثشري ٍ زازُ وبٍی ٍ ایٌىِ افال ایي افغالحبت چِ وبرثززی زر َّاؽٌبعی زارًس تَضیح 

 زّین.

 بزرگ ی داده -9-0

اعت وِ ثب  یّب فزاتز اس حس آى ی ّب گفتِ ؽسُ اعت وِ اًساسُ اس زازُ یا ثشري هؼوَال ثِ هدوَػِ یّب زازُ

 یّب لیثِ تحل ؾتزیث یّب ٍ پززاسػ وزز. زازُ تیزیهس ،یعبس كیسهبى هؼمَل اذذ، زل هیّب را زر  ثتَاى آى هؼوَل یافشارّب ًزم

 ییثْتز عجت وبرا یّب نیثبالتز ٍ ثْتز اعت. تقو ٌبىیثب اعو یّب یزیگ نیتقو تز كیزل یّب لیتحل ی دِی. ًتاًدبهس یه تز كیزل

 يیا یافل ی ؽَز. هغئلِ یه فیثشري ثب عِ ؽبذـ حدن، عزػت ٍ تٌَع  تؼز یّب . زازُؽًَس یه غهیٍ ر ٌِیوبّؼ ّش ؾتز،یث

تب  وٌٌس یه لیٍ تحل ِیرا تْ بسیهزتجظ ٍ هَرزً یبّ ّب زازُ اًدبم زاز. عبسهبى تَاى یه یّب چِ وبر حدن اس زازُ يیاعت وِ ثب ا

تز  َّؽوٌساًِ یزیگ نیًَ ٍ تقو ؾٌْبزاتیٍ پ سیهحقَالت خس ی ٍ سهبى، تَعؼِ ّب ٌِیوِ وبّؼ ّش بثٌسیرا ث ییّب پبعد پزعؼ

 .عبسًس یوغت ٍ وبر را همسٍر ه

 یکاو داده -9-2

. پززاسز یّب ه زازُ بىیَّؽوٌس ثِ اعترزاج الگَّب زر ه یّب اعت وِ ثب اػوبل رٍػ یضزٍر ٌسیفزا هی یوبٍ زازُ

زر  یوبٍ ثِ زازُ ضُیتَخِ ٍ لیاس زال یىیزُ وزز. اعتفب ّب ٌِیزرآهس ٍ وبّؼ ّش ؼیافشا یّب ثزا اس آى تَاى یوِ ه ییّب زازُ

ّب اعت.  زازُ يیّب ٍ اهىبى اعترزاج اعالػبت ٍ زاًؼ عَزهٌس اس ا زازُ اس یؼیفٌؼت اعالػبت، زر زعتزط ثَزى حدن ٍع

ّب،  هْن زازُ ّبی ّب ٍ اعترزاج هسل ثِ هٌظَر تَفیف زعتِ وبٍی ثزای تحلیل زازُ زٍ ًَع ػولیبت زازُ ،یثیٌ ثٌسی ٍ پیؼ زعتِ

ّبی  ای ثِ وبررفتِ ٍ هسل گغغتِ ٍ عجمِ ّبی زُثٌسی زر تحلیل زا ّبی زعتِ ّب زر آیٌسُ اعت. هسل  ثیٌی رفتبر آى فْن ٍ پیؼ

اس  یؼیٍع یّبی پیَعتِ وبرثزز زارًس. اعالػبت ثسعت آهسُ زر وبرثززّب زازُ لیتحل یثیؾتز ثزا یثیٌی یب رگزعیًَ پیؼ

را وؾف  یا زازُ یٍ الگَّب شیّب را آًبل زازُ ،یوبٍ زازُ یّب افشار لبثل اعتفبزُ اعت. ًزم یػلو مبتیٍ تحم یهٌْسع یعزاح

 ،Liao, Chu, & Hsiaoاعتفبزُ وزز) یّب اس خولِ زر ػلَم خَ اًَاع وبرثزز لیتحل یّب ثزا اس آى تَاى یوِ ه وٌٌس یه

2112.) 



 سيسدهميه همايش ملي علًم ي مهىذسي آبخيسداري ايران

 ي سًميه همايش ملي صياوت از مىابع طبيعي ي محيط زيست

 ، داوشگاٌ محقق اردبيلي0937مهرماٌ  00ي  01
 

 

4 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

وؾف اعالػبت هْن  یثزا یبزیس تیّب اعت وِ لبثل زازُ یآٍر في ی ٌِیزر سه زیاذ یّب ؾزفتیاس پ یىی یوبٍ زازُ

اس فٌَى اعت وِ  یا وؾف زاًؼ  ؽٌبذتِ ؽسُ اعت وِ ؽبهل هدوَػِ یاس تىٌَلَص ییفي، خش يیرا زارز. ا زازُ گبُیاس پب

را هتزازف  یوبٍ رز، زازُهَا یزر ثؼض يی. ّوچٌوٌس یّب را اعترزاج ه زازُ اس یؽسُ زر زرٍى اًجَّ  رٍاثظ، الگَّب ٍ زاًؼ پٌْبى

  ؽسُ تیالگَّب ثِ زٍ ًَع ّسا بفتيیاس ًظز رٍػ  یوبٍ . زازُوٌٌس یللوساز ه سیهف یوؾف الگَّب یثزا ؾزفتِیپ یآهبر لیثب تحل

ذبؿ اعت  ییٍ ثِ زًجبل الگَ ؽسُ يییتؼ ؼیذبؿ ٍ اسپ یّسف یزارا سُ،ؽ  تیّسا یوبٍ . زازُؽَز یه نیتمغ  ؽسُ تیّسا زیٍ غ

 بیذبؿ ٍ  یاس اعالػبت ثسٍى زاؽتي ّسف ییّب گزٍُ يیتؾبثْبت ث بیالگَّب  بفتيیؽسُ،   تیّسا زیغ یوبٍ وِ ّسف زازُ یبلزر ح

 .(1396)هقجبح ٍ ّوىبراى، اعت ؽسُ يییتؼ ؼیپ اس یّب ٍ الگَّب اس زعتِ ییّب هدوَػِ

 

 یدر هواشناس یکاو کاربرد داده -9-9

 يیزر ا یبزیوبرثزز س یوبٍ زازُ ،یزر َّاؽٌبع زّبیهتغ يیرٍاثظ ث یسگیچیٍ پ بزیس بریثغ یّب ثِ زازُ ثبتَخِ

َّا،  ٍ  ًبهغبػس آة ظیؽزا یٌیث ؼیهٌغمِ، پ هیزر  یٍ ذؾىغبل یثبرًسگ شاىیه یٌیث ؼیثِ پ تَاى یحَسُ زارز. ثغَر هثبل ه

ثجت  یا ّب ثِ فَرت لحظِ وِ ّز وسام اس آى زارز یبزیس یزّبیهتغ یَاؽٌبعاؽبرُ وزز. ػلن ّ زُیٍ تؼزق ٍ غ زیتجر یٌیث ؼیپ

 تیزیزر هس یَّاؽٌبع یٌیث ؼیهْن پ یاس وبرثززّب یىی ثشري ّغتٌس. یّب خشء زازُ یَّاؽٌبع یّب زازُ دِیزازُ زارًس زر ًت

اعت ٍ  ربیآة زر اذت شاىیهؾرـ ؽَز وِ چِ ه سیاعت ٍ ثب بزیس زّبیتؼساز هتغ یوِ زر َّاؽٌبع لیزل يیهٌبثغ آة اعت، ثِ ا

 لیزل يی. ثِ ّوثبؽس یاعت آة ٍ َّا ه زیزپذییتغ یلیوِ ذ یَّاؽٌبع یزّبیاس هتغ یىی. ؽَز یه زیآة تجر يیاس ا شاىیچِ ه

 عرت اعت. یٌیث ؼیپ

 یبارندگ ینیب شیدر پ یکاو کاربرد داده -9-4

هرتلف زارز. اس  یّب حعز یثزا یزیگ نیزر تقو یوبرثزز فزاٍاً یهىبى ٍ سهبى ثبرًسگ شاى،یؽست، ه یٌیث ؼیپ

زارز وِ ثتَاى ثب اعتفبزُ اس  ییّب ثِ هسل بسیآى ً یٌیث ؼیپ يیاعت، ثٌبثزا یهتأثز اس ػَاهل فزاٍاً یػٌقز َّاؽٌبع يیآًدب وِ ا

 یهرتلف آى ثزا یّب تنیّب ٍ الگَر اس رٍػ تَاى یرا زارز ٍ ه ییتَاًب يیا یوبٍ زازُوزز. ػلن  لیثشري را تحل یّب ّب زازُ آى

هتفبٍت  یّب یضگیؽبهل ٍ ییَّاٍ  آة  یّب ٍ هٌبعك هرتلف اعتفبزُ وزز. هدوَػِ زازُ یسهبً یّب زر ثبسُ یثبرًسگ یٌیث ؼیپ

 زیس یّب َّا ثِ زعتٍِ  آة یٌیث ؼیپ ،یٍ هىبً یسهبً یّب بطیثِ هم یخَ یّب غتنیع یثِ زلت هغلَة ٍ ٍاثغتگ ثغتِ اعت.

 :ؽَز یه نیتمغ

 تب چٌسعبػت یٌیث ؼیپ .1

 یبپیعبػت پ 24( زر ّز یآة ٍ َّا )ػوستب ثبرًسگ یٌیث ؼیتب عِ رٍس(: پ هیهست) وَتبُ یٌیث ؼیپ .2

 .ؽَز یه يییًغجت ثِ وَتبُ هست تؼ یٍ زلت ووتز بتیرٍس(: ثب خشئ 11ثزز  هتَعظ)چْبر تب  یٌیث ؼیپ .3

 یٌیث ؼیفقل پ هیُ تب هب هیفقل(: هوىي اعت اس  هیرٍس تب  11اس  ؾتزی( )ثنیثلٌس هست)لبثل تؼو یٌیث ؼیپ .4

 هسًظز ثبؽس.

 یّب اعت. زازُ بسیزارًس هَرز ً زیتبث یوِ زر ثبرًسگ یٍ ػٌبفز یثبرًسگ یّب اعت، پظ زازُ یثبرًسگ ّسف

 ّب ػجبرتٌس اس: ، هْوتزیي آىؽًَس یاعتفبزُ ه یاعالػبت ٍرٍز یثِ چٌس فَرت ٍخَز زارًس ٍ ثزا یثبرًسگ

 ُثِ فَرت رٍساًِ، هبّبًِ ٍ عبالًِ ٍخَز زارًس.  یگغغتِ ٍ اس ًظز سهبً یس ًظز هىبًّب ا زازُ يی، ایغتگبّیا یّب زاز

 هتفبٍت اعت. غتگبُیّز ا یآى ثزا زیهمبز

 ُ( ّغتٌس. لَهتزیو 25زر  25)یا ؽجىِ یثِ ػجبرت بی َعتِیپ یّب اس ًظز هىبً زازُ يی، ایا هبَّارُ یّب زاز 

 ُیؼیّب ٍلب اهب آى ؽًَس، یًو یزیگ اًساسُ ّب غتگبُیزارًس وِ زر ا ٍخَز ییّب ّب، ؽبذـ هزثَط ثِ ؽبذـ یّب زاز 

 یآث یّب ّب گغتزُ هىبى يی. اگذارًس یاثز ه گزیزر هٌبعك ز یٍ ثز ثبرًسگ زٌّس یرخ ه گزیز یّب ّغتٌس وِ زر هىبى
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

ّب ثز  عغح آة آى یوِ فؾبر ٍ زهب ثبؽٌس یه زُیآرام ٍ غ بًَطیالاعلظ،  بًَطیٌّس، ال بًَطیفبرط، ال حیهبًٌس ذل

ّب ػجبرتٌس اس  ؽبذـ يیاس ا یؽبذـ اعتفبزُ وزز. ثزذ یاس تؼساز سیّب ثب آى یثزرع یاعت. ثزا گذار زیتأث یثبرًسگ

، یؽوبل ظ)اًِغَ(، ؽبذـ ًَعبًبت اعلی/ ًَعبًبت خٌَثٌَیً ، ؽبذـ الی، ؽبذـ ًَعبًبت خٌَثٌَیً ؽبذـ ال

 .(1396ٍ ّوىبراى، )هقجبح زُیخَلیبى  ٍ غ -ؽبذـ ًَعبًبت هبزى

  

 گیری نتیجه -4
 یوِ هحبعجبت فؾززُ ٍ عرت ،یآهبر یّب ٍخَز زارًس. اس خولِ هسل یهرتلف ییآة ٍ َّا یٌیث ؼیپ یّب هسل

 یٍ اگز ّن ثزا ووتز( اًدبم ؽسُ یرٍس ٍ حت 31تب  11هست)حسٍز  وَتبُ یثبرًسگ یّب یٌیث ؼیپ یّب ثزا هسل ؾتزیزارًس. ث

اس  یثبرًسگ یٌیث ؼیپ یّب ثزا ّب ٍ پضٍّؼ هسل ؾتزیؽسُ اعت. زر ث گشارػ یوو بری، زلت ثغاًدبم ؽسُهست  ثلٌس یٌیث ؼیپ

هَضَع ووتز ثْزُ گزفتِ ؽسُ اعت.  يیحل ا یثزا  یوبٍ زازُ یّب ٍ اس رٍػ اعتفبزُ ؽسُ  یسهبً یٍ عز یآهبر یّب سگبُیز

تؼساز  ٌِیسه يیزر ا گزیز یّب بلؼاس چ یىیبزُ ؽسُ اعت. اعتف یٍرٍز ی زٍ ًَع زازُ بی هیهَالغ اس  ؾتزیزر ث يیّوچٌ

 یثبرًسگ یٌیث ؼیپ یرا ثزا یثبرًسگ یّب زازُ لیهغئلِ تحل يیهتفبٍت اعت، ا یّب زر فضب  ٍ هىبى یٍ ثبرًسگ بزیس یزّبیهتغ

 شیً یِ ثَزُ اعت ٍ اگز فقلّن ثقَرت رٍساً یٌیث ؼیّب اًتربة ؽسُ وَتبُ ٍ پ زازُ یوِ ثزا یا یسهبً ی زؽَار وززُ اعت. ثبسُ

وِ زرًظز گزفتِ ؽسُ  ییاًدبم ًؾسُ ٍ پبراهتزّب  پززاسػ ؼیپ شیّب ً اس آى یاًدبم ؽسُ اعت ٍ زر ثؼض یفقل ذبف یثَزُ ثزا

 .هحسٍز اعت

چِ  ٌىِیهؾرـ وززى ا یتَاًس ثزا یلجَل ه )عِ هبِّ( ثب زلت لبثلیثلٌسهست ٍ تب حس هوىي فقل یٌیث ؼیپ

 يیٍ اعتفبزُ اس چٌس یٍ َّاؽٌبع یوبٍ زازُ سگبُیاهىبى وبرثزز زٍ ز یزاؽتِ ثبؽس. ثزرع تیوؾت ؽَز اّو یلچِ هحقَ یسهبً

وِ تب االى اًدبم ؽسُ اعت  یی. زر وبرّبزارز تیاّو شیّب، ً ٍ ؽبذـ یاُ هبَّار ،یغتگبّیا یّب اس خولِ زازُ یٍرٍز ی ًَع زازُ

ثغَر ّوشهبى  یثِ زرعت یَّاؽٌبع سیزر ًظز گزفتي ز یًؾسُ اعت، تالػ ثزا ٍ وبهل زرًظز گزفتِ یثِ زرعت یَّاؽٌبع سیز

 :اعتفبزُ وزز زیزر ذقَؿ هَارز س یزیگ نیتقو یثزا تَاى یوبر ه يیا حیزرًظز گزفتِ ؽَز. اس ًتب سیثب

 وؾبٍرساى یزر هقزف آة ثزا ییخَ ٍ فزفِ یوبؽت هحقَل هٌبعت اس ًظز التقبز ـیتؾر •

 یآة هَخَز زر ذبن وؾبٍرس یپبراهتزّب يیترو •

 یهحقَالت وؾبٍرس یثٌس زرخِ •

 یا هبَّارُ زیثب اعتفبزُ اس تقبٍ یوؾبٍرس یّب يیسه یثٌسِ یًبح •

  لیع شاىیسهبى ٍلَع ٍ ه یٌیث ؼیپ •

 یا ٍ خبزُ یتز ؽسى حول ٍ ًمل ؽْز اهىبًبت ٍ راحت دبزیا •

  یٍ وَززّ یپبؽ عن یاس سهبى هٌبعت ثزا ٌبىیاعو •

  یبریآث یاس سهبى هٌبعت ثزا ٌبىیواع •

 غذا ٍ آة يیزر تأه یوالى هل یّب ثزًبهِ یثزا یٍ تزعبل یذؾىغبل یٌیث ؼیپ •
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Review the data mining efficiency in forecasting rainfall 
 

S.M. Mesbah
 

 
Abstract 

The prediction of the amount, location, and time of rainfall is of great use in decision 

making for various designs such as watersehd managment. The rainfall occurs at 

different times and places, resulting in a large amount of data, so data mining techniques 

can work in this regard. Several datasets, including station, satellite, and index can be 

used. Rainfall data requires preprocessing because of large data only. Before performing 

any modeling, pre-processing should be done on the data to obtain the correct data 

without inconsistencies. Different models, such as artificial neural network, genetic 

algorithm, support vector machine, decision tree, associative law, etc. can be used to 

predict.. 
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