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 چکیذٌ :
 ثٌذی پٌِْ ثِ هٌبعك تَاى هی ای هبَّاسُ تػبٍیش اص استفبدُ ثب، است ثضسي اثؼبد دس ّب پذیذُ پبیص خْت وبسآهذ اثضاس  دٍس اص سٌدص

 ثٌذی عجمِ سٍش، ای هبَّاسُ تػبٍیش ثٌذی عجمِ دس سَدهٌذ ّبی سٍش اص یىی، داد لشاس اسصیبثی هَسد سا صهیي سغح اص ثضسي

، ّستین ػػجی ضجىِ آهَصش خْت صهیٌی هشخغ دادُ تؼذادی ًیبصهٌذ ّوَاسُ ضذُ ًظبست حبلت دس سٍش ایي دس، ثبضذ هی ػػجی ضجىِ

 ثشسسی دس سؼی سٍ پیص تحمیك دس. داسد اّویت ثسیبس آهبسی غیش ثٌذی عجمِ سٍش ایي ػولىشد دلت تؼییي دس ّب دادُ ایي تؼذاد ٍ تَصیغ

  ASTER ای هبَّاسُ تػبٍیش اص استفبدُ ثب تحمیك ایي دس، داسین ػػجی ضجىِ ی وٌٌذُ ثٌذی عجمِ یه ػولىشد دلت دس هَلفِ دٍ ایي تبثیش

. ضَد هی گشفتِ ًظش دس ػػجی ضجىِ ثِ ٍسٍد ثشای پبساهتشی 15 ٍیژگی ثشداس یه پیىسل ّش ثشای صهبًی همغغ 5 دس ٍ ثبًذ 3 دس

 اص هتبثش حبلت ضص ایي وِ ضَد هی عشاحی ػػجی ضجىِ آهَصش هختلف حبلت 6 صهیٌی هشخغ هضسػِ 40 هدوَػِ اص استفبدُ ثب

 تب% 57 حبلت ثذتشیي دس دلت تغییشات ضبّذ ًتبیح اسصیبثی دس سپس، ّستٌذ آهَصضی ی دادُ هختلف تؼذاد ثب هتفبٍت ّبیتَصیغ

 ثبضذ. هی ػػجی ضجىِ وٌٌذُ ثٌذی عجمِ آهَصش هْن ثسیبس تبثیش گَیبی% 23 تغییشات داهٌِ ایي، ّستین% 80 حبلت ثْتشیي
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 مقذمٍ -1

. ضَد هی هغشح فؼبل ٍ غحیح هذیشیت یه ثشای ٌّگبم ثِ ٍ دلیك اعالػبت دٌّذُ اسائِ اثضاس ػٌَاى ثِ دٍس اص سٌدص

 وطبٍسصی هحػَالت پبیص ٍ وٌتشل سیستن یه وشدى فشاّن وطبٍسصی صهیٌِ دس دٍس اص سٌدص وبسثشدّبی اص یىی

 ثِ یبفتِ اختػبظ هسبحت ٍ هحػَالت تٌَع اص دلیك غَست ثِ وطَس وطبٍسصی هذیشیت وِ هٌظَس ایي ثِ. است

 وطَس وطبٍسصی هذیشیت دس ای یىپبسچِ سیستن چٌیي اگش. ثبضذ داضتِ اعالع وطَس اص خبظ ًبحیِ ّش دس هحػَل ّش

 صهیٌِ ایي دس ّب ًمع اص ثسیبسی ثِ تَاى هی وطبٍسصی ّبی صهیي ثبصدُ ٍ آهذُ دست ثِ اعالػبت ٍ آهبس اسصیبثی ثب یذآ  پذیذ

 داسد وطبٍسصی هحػَل ًْبیی لیوت تؼییي دس ای ػوذُ سْن وِ ًمل ٍ حول ّضیٌِ ًظیش ثسیبسی ّبی ّضیٌِ ٍ آهذ فبئك

 دس دٍس اص سٌدص ّبی استفبدُ تشیي وبسثشدی اص هضاسع دلیك حذٍد تؼییي ٍ وطبٍسصی هحػَالت تفىیه. داد وبّص سا

 .ثبضذ هی وطبٍسصی

 اص سٌدص اص استفبدُ ثب، وطبٍسصی هحػَالت تفىیه ٍ ضٌبسبیی خولِ اص، ًظش هَسد ّبی پذیذُ پبیص ٍ وٌتشل ثشای

 هغبلؼِ ثِ دٍس اص سٌدص دادُ یه اص استفبدُ ثب تَاى ًوی اغلت. ًوَد تَخِ ّب پذیذُ ایي  هتفبٍت ّبی خٌجِ ثِ ثبیذ دٍس

 داسًذ آى اص سٌدٌذُ سبصًذگبى وِ اًتظبسی ثِ تَخِ ثب دٍس اص سٌدص دادُ هدوَػِ ّش صیشا پشداخت پیچیذُ پذیذُ یه

 . گیشد هی دسثش سا خبغی ٍیژگی

 دٍس اص سٌدص دادُ هختلف هٌبثغ تشویت ثِ دٍس اص سٌدص ّبی دادُ اص خبًجِ ّوِ استفبدُ ثشای اخیش سبلیبى دس

 [ 6 ٍ 5، 4، 3، 2، 1.]است ضذُ ثیطتشی تَخِ

 ای هبَّاسُ تػبٍیش پبساهتشیه غیش َّضوٌذ ثٌذی عجمِ ّبی سٍش اص یىی ػٌَاى ثِ ػػجی ضجىِ ثٌذی عجمِ سٍش

 ٍ تؼذاد اص تبثؼی وٌذ هی ػول اٍلیِ آهَصضی ّبی دادُ پبیِ ثش ضذُ ًظبست حبلت دس وِ سٍش ایي دلت، است هغشح

 ػػجی ضجىِ ثٌذی عجمِ دلت دس ػَاهل ایي تبثیش ثشسسی ّذف تحمیك ایي دس وِ است آهَصضی ّبی دادُ تَصیغ

 .ثبضذ هی

 :َا ريش ي مًاد -2

 :َا دادٌ -1-2

 :مطالعٍ مًرد مىطقٍ -1-1-2

 وشدستبى استبى. ثبضذ هی وشدستبى استبى اص لشٍُ ضْشستبى ثِ هشثَط تحمیك ایي دس استفبدُ هَسد ّبی دادُ ٍ تػبٍیش

 ٍ ّوذاى، صًدبى،  غشثی آرسثبیدبى استبًْبی ثیي دس ٍ ایشاى وطَس غشة دس ٍسؼت هشثغ ویلَهتش 28203 حذٍد ثب

 651 تْشاى تب وِ است سٌٌذج ضْشستبى استبى هشوض. ثبضذ هی هشص ّن ػشاق وطَس ثب غشة اص ٍ داسد لشاس وشهبًطبُ

 .داسد فبغلِ ویلَهتش

 سشد ثسیبس َّای ٍ آة آى هشتفغ ّبی  دضت ٍ وَّستبًی ًَاحی. داسد هطخع َّای ٍ آة ًَع دٍ وشدستبى استبى 

 استبى ثبسش هذیتشاًِ دسیبی ٍ اعلس الیبًَس َّایی ّبی تَدُ اثش دس. است هؼتذل َّا ٍ آة ّب دسُ داخل دس ٍلی داسًذ

 سجت استبى خغشافیبیی هَلؼیت. است سشد ثِ هتوبیل هؼتذل ًَع اص َّا ٍ آة دلیل ّویي ثِ ثَدُ تَخِ خَس دس

 ضشایظ آة هٌبثغ ٍ خبن حفبظت لزا ٍ ثبضذ تَخِ دسخَس هشتغ ٍ ثلَط خٌگلْبی غَست ثِ گیبّی سٍیص تب گشدیذُ

 . داسًذ هغلَة

 داضتي ٍخَد ثب.  وٌذ هی تىلن هتفبٍت چْبسگَیص ثب وشدی صثبى ثِ وِ ّستٌذ آسیبیی ًژاد هشد تشیي لذیوی اص وشدّب

 آة ووجَد صساػتی صهیٌْبی سغح اص سٍدّب ثستش ثَدى پبییي لحبػ ثِ، تَخِ دسخَس ثبسش ٍ گطتشدُ صساػتی صهیٌْبی

 .ثبضذ هی استبى التػبدی هٌبثغ هْوتشیي خولِ اص داهپشٍسی ٍیژُ ثِ ٍ وطبٍسصی هؼْزا. است استبى هطىالت اص یىی
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  در ... یآموزش یهاو تعداد داده عینحوه توز ریتاث یبررس

 مسلم درویشی 

 ثشخی سبلِ ّش هؼوَالً ٍ ثشد هی ثْشُ ػوذُ وطت ًَع 4 اص وِ ثبالست استفبع ثب هسغح هٌبعك خضٍ ثشسسی هَسد هٌغمِ 

 .ضًَذ هی ثٌذی عجمِ آیص ّبی صهیي ػٌَاى تحت تحمیك ایي دس ٍ گزاضتِ وطت ثذٍى ای دٍسُ غَست ثِ سا ّب صهیي

 .دٌّذ هی ًطبى سا لشٍُ ضْشستبى ٍ وشدستبى استبى خغشافیبیی هَلؼیت(  1) ضىل

 

 مطالعٍ مًرد مىطقٍ مًقعیت : 1 شکل

 ASTER سىجىذٌ َای دادٌ -2-1-2

 اص استفبدُ ثب عیفی ی حیغِ سِ دس سا ّب دادُ وِ، است ثبال تفىیه تَاى ثب عیفی چٌذ سٌدٌذُ یه ASTER سٌدٌذُ

 هشیی ّبی حیغِ، ضًَذ هی اخز آًْب دس تػبٍیش وِ عیفی ّبی حیغِ. وٌذ هی اخز، ًبحیِ ّش ثشای خذاگبًِ سادیَهتش یه

 هَسد ASTER تػبٍیش اعالػبت( 1) خذٍل. ّستٌذ گشهبیی لشهض هبدٍى ٍ هَج وَتبُ لشهض هبدٍى، ًضدیه لشهض هبدٍى ٍ

 لشهض هبدٍى ٍ لشهض، سجض ثبًذ سِ اص حبغل سًگی تػَیش(  2) ضىل ّوچٌیي، دّذ هی ًوبیص سا تحمیك ایي دس استفبدُ

 .دٌّذ هی ًطبى سا 1388/  04/  25 تبسیخ دس ثشسسی هَسد هٌغمِ اص ثخطی ثشای ًضدیه

 

 وشدیک قزمش مادين ي قزمش، سبش َای باوذ در مطالعٍ مًرد مىطقٍ اس بخشی ASTER روگی تزکیب: 2 شکل
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 ASTER تصايیز اطالعات: 1 جذيل

 شمارٌ تصًیز (mµباوذ َا) تاریخ اخذ تصًیز

25/04/1388 

60/0 – 52/0 (green) 

1 69/0 – 63/0 (red) 

86/0 – 76/0 (near IR) 

10/05/1388 

60/0 – 52/0 (green) 

2 69/0 – 63/0 (red) 

86/0 – 76/0 (near IR) 

19/05/1388 

60/0 – 52/0 (green) 

3 69/0 – 63/0 (red) 

86/0 – 76/0 (near IR) 

26/05/1388 

60/0 – 52/0 (green) 

4 69/0 – 63/0 (red) 

86/0 – 76/0 (near IR) 

21/07/1388 

60/0 – 52/0 (green) 

5 69/0 – 63/0 (red) 

86/0 – 76/0 (near IR) 

 :سمیىی َای دادٌ -3-1-2

 صهبى 5 تؼذاد ٍ صهبًی همغغ ّش دس پیىسل ّش اص ًضدیه لشهض هبدٍى ٍ لشهض، سجض ثبًذ سِ داضتي ثِ تَخِ ثب

 اص حبغل اعالػبت( 2) خذٍل. داسد ٍخَد عیفی ثبًذ 15 پیىسل ّش ثشای، هغبلؼِ هَسد هٌغمِ اص تػَیش ثشداضت

 .دّذ هی اسائِ سا هغبلؼِ هَسد هٌغمِ ثشای صهیٌی ثشداضت

 شذٌ بزداشت سمیىی َای دادٌ: 2 جذيل

 وًع محصًل تعذاد مشرعٍ تعذاد پیکسل

 گٌذم 18 2229

 سیت صهیٌی 6 719

 آیص 4 583

 خیبس 7 299

 یًَدِ 5 541

 هدوَع 40 4371
 

 :عصبی شبکٍ بىذی طبقٍ ريش -2-2

 آهبسی تَصیغ ّیچ آى دس صیشا، ضَد هی هحسَة غیشآهبسی ثٌذی عجمِ ّبی سٍش خضء ػػجی ضجىِ ثٌذی عجمِ سٍش

 . ضَد ًوی هغشح هَخَد ّبی دادُ ثش ثشاصش ثشای خبغی

 پشداصش پبساهتش
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 ًَع تشیي سبدُ، است ضذُ تطىیل پشداصش تبثغ یه اص وِ ضَد هی ًبهیذُ ًشٍى یب گشُ ػػجی ضجىِ ّش خضء وَچىتشیي

 خشٍخی یه ٍ گشفتِ سا ٍسٍدی چٌذیي وِ وشد تػَس( ًشٍى) پشداصش تبثغ یه ضبهل ای ضجىِ تَاى هی سا ػػجی ضجىِ

 :دیذ تَاى هی(  3) ضىل دس سا ایذُ ایي اص ای ًوًَِ. ضَد ضبهل ػػجی ضجىِ ػولىشد ػٌَاى ثِ سا

 

 [7] عصبی شبکٍ یک در پزداسوذٌ ياحذ کًچکتزیه اس ومایی : 3 شکل

 الیِ سِ اص هؼوَال تػَیش یه ضذُ ًظبست ثٌذی عجمِ ثشای دٍس اص سٌدص ّبی پشداصش دس هتذاٍل ػػجی ضجىِ یه

 :ضَد هی تطىیل صیش ػٌبٍیي تحت ّن اص خذا

 ٍسٍدی الیِ 

 پٌْبى الیِ یب پشداصش الیِ 

 خشٍخی الیِ 

 ّش ثشای ضجىِ ثِ ضًَذُ هؼشفی ثبًذ تؼذاد ٍالغ دس ٍسٍدی الیِ دس( ّب ًشٍى) ّب گشُ تؼذاد ػػجی ضجىِ ثٌذی عجمِ دس

 سا تػَیش ثٌذی عجمِ دس ًظش هَسد ّبی والس تؼذاد، خشٍخی الیِ دس( ّب ًشٍى) ّب گشُ تؼذاد ٍ ثبضذ هی پیىسل

 تَاًذ هی خَد وِ است پٌْبى الیِ یب پشداصًذُ الیِ است خشٍخی ٍ ٍسٍدی الیِ دٍ دٌّذُ اتػبل آًچِ. دّذ هی تطىیل

. ثبضذ هی ثٌذی عجمِ ًیبص گَی پبسخ( ًشٍى) گشُ وبفی تؼذاد ثب پٌْبى الیِ یه هؼوَال، ثبضذ الیِ صیش چٌذیي ضبهل

 .ضذ خَاّذ ثحث آى ثب ساثغِ دس اداهِ دس ٍ ًیست تخویي لبثل ساحتی ثِ پٌْبى الیِ دس ثْیٌِ( ّب ًشٍى) ّبی گشُ تؼذاد

 ثِ دٍس اص سٌدص تػَیش یه ثٌذی عجمِ ثشای هزوَس ّبی ٍیژگی ثب ػػجی ضجىِ یه اص ًوبیی( 4) ضىل

 دّذ. هی ًطبى سا هختلف ّبی والس

 

 [7] الیٍ سٍ پیشزي عصبی شبکٍ : 4شکل 

 :وتایج ي ساسی پیادٌ -3

 :ساسی پیادٌ -1 -3

ِ  اص الگتَسیتن  اختشای  خْتت  ضذُ ضٌبختِ هضسػِ 40 ایٌىِ ثِ تَخِ ثب  اص تؼتذادی  عجیؼتتب  ٍ، استت  دستتشس  دس هٌغمت

 ثتب  هتب  ثٌتبثشایي . گیشًتذ  لتشاس  استفبدُ هَسد آى اسصیبثی خْت ثبیذ دیگشی تؼذاد ٍ الگَسیتن آهَصش خْت ثبیذ هضاسع ایي

ِ  الگتَسیتن  ثتشای  اثتتذا . ّستتین  سٍثتشٍ  هسئلِ ایي دس هختلفی ّبی حبلت دس اًتخبة  سا هختلتف  حبلتت  6 ػػتجی  ضتجى
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 اص ًوبیی(  5) ضىل. ثبضذ هی هتغیش تست ثِ آهَصضی ّبی دادُ ًسجت یه ّش دس وِ وشدُ هطخع ضذُ تؼشیف اّذاف ثب

 .دّذ هی ًطبى سا هٌغمِ دس هغبلؼِ هَسد ّبی دادُ تَصیغ

 

 مطالعٍ مًرد مىطقٍ در کىتزلی مشارع مکاوی : تًسیع 5شکل 

 : است هغشح هَلفِ دٍ اسصیبثی ٍ آهَصضی ػٌَاى ثِ ّب دادُ هؼشفی ثْیٌِ سبختبس اًتخبة دس

 ّب دادُ ول هیبى دس تست ٍ آهَصضی ّبی دادُ اص یه ّش سْن -1

 ثشسسی هَسد هٌغمِ دس ّب دادُ هىبًی تَصیغ -2

 (6) ضىل. وشد ثٌذی تمسین هٌغمِ ولی ًبحیِ سِ دس سا صهیٌی وٌتشلی هضاسع پشاوٌذگی تَاى هی( 5) ضىل ثِ تَخِ ثب

 ، دّذ هی ًوبیص سا آهَصضی هختلف ّبی حبلت فلَچبست

 

 عصبی شبکٍ آمًسش مختلف َای : حالت 6 شکل

 :ّستین هَاخِ صیش ّبی حبلت ثب ثٌذی تمسین ایي تَخِ ثب

 :  اٍل حبلت -1

 اسصیبثی دادُ ػٌَاى ثِ% 65 ٍ آهَصضی دادُ ػٌَاى ثِ ّب دادُ% 35 حذٍد الگَسیتن ػولىشد اسصیبثی اّویت ثِ تَخِ ثب

 ایي ثِ، ثبضذ ثشلشاس ّن تست ٍ آهَصضی ّبی دادُ هیبى دس ًسجت ّویي است ضذُ دلت ٍ اًذ گشفتِ لشاس استفبدُ هَسد

 ًىتِ. گیشًذ لشاس استفبدُ هَسد اسصیبثی ػٌَاى ثِ% 65 ٍ آهَصضی ػٌَاى ثِ% 35 ًیض گٌذم هضاسع ّوِ هیبى اص وِ هؼٌی

 (5) ضىل دس ضذُ هؼشفی هٌغمِ سِ ّش اص آًْب اًتخبة لضٍم، حبلت ایي دس تست ٍ آهَصضی هضاسع اًتخبة دس دٍم
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 آهَصضی دادُ ّن تػَیش دس ثشسسی هَسد والس پٌح ّش ثشای  3 الی 1 هٌغمِ سِ ّش اص اهىبى غَست دس یؼٌی، ثبضذ هی

 .اسصیبثی دادُ ّن ٍ است ضذُ اًتخبة

 :دٍم حبلت -2

 ٍالغ دس. اًذ گشفتِ لشاس استفبدُ هَسد اسصیبثی دادُ ػٌَاى ثِ% 87 ٍ آهَصضی دادُ ػٌَاى ثِ ّبی دادُ اص دسغذ 13 حذٍد

 . اًذ ضذُ اًتخبة 2 ضوبسُ هٌغمِ اص ػوذتب وِ است ضذُ هؼشفی آهَصضی هضسػِ یه تٌْب والس ّش اص

 :سَم حبلت -3

 ٍالغ دس. اًذ گشفتِ لشاس استفبدُ هَسد اسصیبثی دادُ ػٌَاى ثِ% 75 ٍ آهَصضی دادُ ػٌَاى ثِ ّبی دادُ اص دسغذ 25 حذٍد

 .اًذ ضذُ اًتخبة 2 ٍ 1 ضوبسُ هٌغمِ اص ػوذتب وِ است ضذُ هؼشفی آهَصضی هضسػِ دٍ والس ّش اص

 :چْبسم حبلت -4

 دس ًظش هَسد هٌغمِ سِ ّش اص اًتخبة لضٍم ٍلی، اسصیبثی ٍ آهَصضی هضاسع اًتخبة دس تفبٍت ثب 1 ضوبسُ حبلت ثِ ضجیِ

 .است ضذُ سػبیت ًیض حبلت ایي دس تػَیش ول

 :پٌدن حبلت -5

 ی ّوِ وِ تفبٍت ایي ثب است اٍل حبلت ّوبى ثِ ضجِ اسصیبثی ٍ آهَصضی ثیي تؼذاد لحبػ ثِ ّب دادُ اًتخبة

 .اًذ ضذُ اًتخبة 3 ضوبسُ هٌغمِ اص آهَصضی ّبی دادُ

 :ضطن حبلت -6

 ٍالغ دس. اًذ گشفتِ لشاس استفبدُ هَسد اسصیبثی دادُ ػٌَاى ثِ% 25 ٍ آهَصضی دادُ ػٌَاى ثِ ّبی دادُ اص دسغذ% 75 حذٍد

 .است ضذُ اًتخبة اسصیبثی هَسد دادُ ػٌَاى ثِ هضسػِ ووتشی تؼذاد والس ّش اص

 هؼشفی هختلف حبلت 6 دس تػَیش پیىسل ّش ثشای ٍیژگی 15 هؼشف ًشٍى 15 ٍسدی الیِ ثب ػػجی ضجىِ، تشتیت ایي ثِ

 .گشفت لشاس ثشسسی هَسد آهَصضی ّبی ًوًَِ

 :وتایج -2-3

 :دیذ ( 3) خذٍل دس تَاى هی سا لجلی ثخص دس هغشح حبلت ضص ثشای ػػجی ضجىِ وٌٌذُ ثٌذی عجمِ اخشای ًتبیح

 آمًسشی مختلف َای حالت بزای عصبی شبکٍ بىذی طبقٍ وتایج : 3جذيل

 حالت تًضیح بىذی پیکسلی دقت طبقٍ

 1 1الگَسیتن ضجىِ ػػجی ثب تَصیغ ٍ تؼذاد دادُ آهَصضی ًَع  80%

 2 2الگَسیتن ضجىِ ػػجی ثب تَصیغ ٍ تؼذاد دادُ آهَصضی ًَع  57%

 3 3الگَسیتن ضجىِ ػػجی ثب تَصیغ ٍ تؼذاد دادُ آهَصضی ًَع  69%

 4 4الگَسیتن ضجىِ ػػجی ثب تَصیغ ٍ تؼذاد دادُ آهَصضی ًَع  79%

 5 5ضجىِ ػػجی ثب تَصیغ ٍ تؼذاد دادُ آهَصضی ًَع  الگَسیتن 72%

 6 6الگَسیتن ضجىِ ػػجی ثب تَصیغ ٍ تؼذاد دادُ آهَصضی ًَع  75%

 .ًوَد ثیبى سا صیش ّبی اسصیبثی، تَاى هی(  3) خذٍل دس هَخَد ًتبیح ثِ تَخِ ثب



 

7 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی کنفرانس ملی دومین 

 1395دی ماه  29

 هٌغمِ اسصیبثی ٍ ثبضذ هی هٌغمِ ّش ثشای آهَصضی دادُ ًوًَِ یه اص ثیص ثب الگَسیتن آهَصش، حبلت ثْتشیي -

 6 ٍ 3،  2، 1ّبی حبلت ًتبیح سا هَضَع ایي. گیشد غَست آهَصضی ًوًَِ یه اص ثیص ثب است ثْتش ًیض

 .وٌٌذ هی تبییذ

 ٍلی، است ًىشدُ هحسَسی تغییش ّن ثِ ًسجت اسصیبثی ٍ آهَصضی ّبی دادُ تؼذاد 5 ٍ 4، 1 ّبی حبلت دس -

 ٍاحذ الگَی یه اص ًیض تَصیغ لحبػ ثِ 4 ضوبسُ ٍ 1 ضوبسُ حبلت الجتِ وِ است هتفبٍت ضذت ثِ آًْب تَصیغ

 ٍ آهَصضی دادُ یه هٌغمِ اهىبى غَست دس حذالل گبًِ سِ هٌبعك اص یه ّش اص یؼٌی، وٌٌذ هی تجؼیت

 است ًىشدُ تغییش تؼذاد ّشچٌذ وِ است دسحبلی ایي. است ضذُ گشفتِ وبس ثِ الگَسیتن دس اسصیبثی دادُ یه

 سا ثبال فشضیِ، حبلت سِ ایي ًتبیح. ًذاسین آهَصضی دادُ 2 ٍ 1 هٌبعك اص 5 ضوبسُ حبلت دس ٍلی

 .وٌٌذ هی تبییذ

 تػَیش هٌغمِ سِ ّش اص اسصیبثی ٍ آهَصضی دادُ اًتخبة الگَی ثب 1 ضوبسُ حبلت ثِ هشثَط ًتیدِ ثْتشیي -

 ّستین هَاخِ% 80 دلت ثب الگَسیتن اٍل هشحلِ یؼٌی هجٌب پیىسل پشداصش دس وِ ثبضذ هی ثشسسی هَسد

 .اًذ ضذُ دادُ تطخیع دسستی ثِ ّب پیىسل% 80 وِ هؼٌی ایي ثِ

 :گیزی وتیجٍ -4

 ثِ ثبضذ هی ػػجی ضجىِ وٌٌذُ ثٌذی عجمِ ػولىشد دلت دس وٌٌذُ تؼییي اهشی آهَصش ّبی دادُ تؼذاد ٍ تَصیغ

، ثَدین% 80 تب%  57 هحذٍدُ دس دلت تغییش ضبّذ اهش ایي ثشسسی ثشای ضطگبًِ حبالت گشفتي ًظش دس ثب وِ ًحَی

 دس سا یه ضوبسُ حبلت دس ثبال دلت ولیذ، است الوبؼ لبثل غیش ٍ چطوگیش ثسیبس% 23 حذٍد دس ػولىشد دلت تغییشات

 ػٌَاى ثِ، ثبضذ هغبلؼِ هَسد هٌغمِ ثب هتٌبست ثبیذ آهَصضی ّبی دادُ تَصیغ آًىِ اٍل، ًوَد اسصیبثی تَاى هی هسئلِ دٍ

 ّبی دادُ تؼییي دس ثٌبثشایي ًوَد تمسین خذاگبًِ هٌغمِ صیش سِ ثِ تَاى هی سا هٌغمِ سٍ پیص تحمیك دس هثبل

 ثبضذ هشخغ ّبی دادُ ول% 30 ثیص آهَصضی ّبی دادُ سْن آًىِ دٍم ٍ گیشد لشاس ًظش هذ ثبیذ هٌغمِ ّش سْن آهَصضی

 تحمیمبت دس ضَد هی پیطٌْبد پبیبى د، ثَدًذ اسصیبة% 65 ٍ آهَصضی هشخِ ّبی دادُ% 35 ثْیٌِ ضوبسُ حبلت دس وِ

 ػػجی ضجىِ آهَصش دس آهَصضی ی دادُ ّبی وٌٌذُ اًتخبة ػٌَاى ثِ ٍیژگی اًتخبة َّضوٌذ ّبی سٍش سٍ پیص

 .گیشًذ لشاس ثشسسی هَسد
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