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 چکیذه :
پیـیٗ تجضیٝ اٞذاف، تٟٙب اص  ٞبیثبؿذ. دس سٚؽٞب ٔیٞبی اػبػی دس آ٘بِیض ٚ تفؼیش ایٗ دادٜٞبی ساداسی یىی اص ٌبْتجضیٝ اٞذاف دادٜ

ٔجٙب داسای ٔحذٚدیت -ذاف ٔذَٞبی تجضیٝ اٞؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ سٚؽ ٞبی پالسیضاػیٖٛ ٔحذٚد اػتفبدٜ اعالػبت ٔٛجٛد دس پبیٝ

ٔٙظٛس وبٞؾ ٚ ثشعشف ٕ٘ٛدٖ ثبؿٙذ. ثٝی ػٟٓ ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی حجٕی ٔیؿذٖ ا٘شطی ٔٙفی ٚ ثشآٚسد ثیؾ اص ا٘ذاصٜ حبصُ

ػضٛی ثش ٔجٙبی أضبی پالسیٕتشیه اٞذاف اسائٝ ٌشدیذٜ اػت. دس 4ٞبی روش ؿذٜ، دس ایٗ تحمیك یه سٚؽ ٘ٛیٗ تجضیٝ اٞذاف ٔحذٚدیت

ی الّیذػی ٚ استفبع پذػتبَ، ػٟٓ ٞش ٔىب٘یضْ ثٙذی أضبی پالسیٕتشیه پیىؼُ ثش اػبع فبصّٝسٚؽ پیـٟٙبدی ثب اػتفبدٜ اص عجمٝ

 RADARSAT-2ٞبی ٔٙظٛس ثشسػی ػّٕىشد سٚؽ پیـٟٙبدی، اٍِٛسیتٓ پیـٟٙبدی ثش سٚی دادٜت. ثٝپشاوٙذٌی ٔشجغ ٔحبػجٝ ٌشدیذٜ اػ

ٔمبیؼٝ ٌشدیذٜ اػت.  Y4O  ٚY4Rػبصی ٚ ثب دٚ سٚؽ تجضیٝ اٞذاف اص ٔٙغمٝ ٔغبِؼبتی ؿٟش ػب٘فشا٘ؼیؼىٛ ٚالغ دس ایبِت وبِیفش٘یب پیبدٜ

ٔمذاس ػٟٓ  Y4Rثبؿذ. دس ٔمبیؼٝ ثب سٚؽ ٟبدی ثخصٛف دس ٔٙبعك ؿٟشی ٔیی ػّٕىشد ثٟتش سٚؽ پیـٙدػت آٔذٜ ٘ـبٖ دٞٙذٜٝث ٘تبیج

اص ٚ ثشآٚسد ثیؾ% افضایؾ یبفتٝ 27% ثٝ 11ٌیشی صیبد ٘ؼجت ثٝ پشتٛ ساداس، اص ی ؿٟشی ثب صاٚیٝ جٟتٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی دٚٚجٟی دس ٔٙغمٝ

ثٙذی دس تؼییٗ ػٟٓ ٞش ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی، اػتفبدٜ اص عجمٝ ا٘ذاصٜ ػٟٓ ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی حجٕی ٘یض وبٞؾ یبفتٝ اػت. ٕٞچٙیٗ ثذِیُ

 ٌشدد. ثبؿذ ٚ دیٍش ا٘شطی ٔٙفی حبصُ ٕ٘ی وٕتشیٗ ٔمذاس ثشآٚسد ؿذٜ ثشاثش صفش ٔی
 

  ثٙذیٞبی ساداسی، تجضیٝ اٞذاف، أضبی پالسیٕتشیه، عجمٝدادٜ های کلیذی :واشه
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 هقذهه -1

ٝ    ٞابی پشاوٙاذٌی دادٜ   ثشای دسن ٔىب٘یضْتجضیٝ اٞذاف یه سٚؽ ٔٛثش  ( POLSARی ٔصاٙٛػی    ٞابی ساداسی ثاب سٚص٘ا

ی ٕٞذٚع ثش اػبع ٔبتشیغ پشاوٙذٌی ٚ ٘بٕٞذٚع ثاش اػابع    تٛاٖ ثٝ دٚ دػتٝ ٞبی تجضیٝ اٞذاف سا ٔی ثبؿذ. سٚؽ ٔی

ػابص ثـاش ٔب٘ٙاذ     ٞابی ٕٞاذٚع ثاشای ػاٛاست دػات      .  سٚؽ [1]ثٙاذی ٕ٘اٛد   ٔبتشیغ وٛٚاسیب٘غ یب ٕٞجؼتٍی تمؼیٓ

ٞبی ٘بٕٞذٚع ٔٙبػت اٞاذاف ییشٔٙفاشد    ثبؿٙذ دس حبِیىٝ سٚؽ ٔی ٞب ٚ ثغٛس وّی ثشای اٞذاف ٔٙفشد ٔٙبػت ػبختٕبٖ

َ  ٞبی اخیش سٚؽ ثبؿٙذ. دس ػبَ ا٘ذ، ٔی یؼٙی اٞذافی وٝ ثغٛس عجیؼی تٛصیغ ٌشدیذٜ ٔجٙاب ثؼایبس ٔاٛسد    -ٞبی تجضیٝ ٔاذ

ثبؿذ  ٔی  ػبدٜ ٞبی پشاوٙذٌی داسای تؼجیش ٔؼتمیٓ فیضیىی ثٛدٜ ٚ تفؼیش ٘تبیج حبصُ ؿذٜ ا٘ذ صیشا ػضٛ تٛجٝ لشاس ٌشفتٝ

 [3]ی پشاوٙذٌی حجٕای، حبصاُ ؿاذٖ ا٘اشطی ٔٙفای       ٞبی ثشآٚسد ثیؾ اص ا٘ذاصٜ اسای ٔحذٚدیتٞب د . أب ایٗ سٚؽ[2]

ی ٔىاب٘یضْ   ثبؿاٙذ. ثاشآٚسد ثایؾ اص ا٘اذاصٜ     ٞابی پالسیضاػایٖٛ ٔحاذٚد، ٔای     اػتفبدٜ اص اعالػبت ٔٛجٛد دس تؼذاد پبیٝ ٚ

دٞذ ٚ ثبػث وبٞؾ دلت تفؼیش  ٌیشی صیبد ٘ؼجت ثٝ پشتٛ ساداس سخ ٔی پشاوٙذٌی حجٕی دس ٔٙبعك ؿٟشی ثب صاٚیٝ جٟت

ٌشد٘اذ. دس ایاٗ تحمیاك     عك ٕٞب٘ٙاذ ٔٙابعك جٍّٙای تفؼایش ٔای     ای وٝ ایٗ ٔٙب ؿٛد ثٍٛ٘ٝ ٞبی ساداسی ٔی ٚ آ٘بِیض دادٜ

ٔجٙب، اص أضبی پالسیٕتشیه پیىؼُ ٚ اٞذاف -ٞبی پیـیٗ تجضیٝ ٔذَ ی سٚؽ ٞبی روش ؿذٜ ٔٙظٛس یّجٝ ثش ٔحذٚدیت ثٝ

ٚ VanZylاػتب٘ذاسد ٚ ٕٞچٙیٗ استفبع پذػتبَ اػتفبدٜ ؿذٜ اػات. أضابی پالسیٕتشیاه واٝ اِٚایٗ ثابس تٛػاظ آلابی         

ٝ     [4]سا٘ـبٖ اسائٝ ٌشدیذٜ اػت ٕٞىب ٞابی پالسیضاػایٖٛ ٔختّا      ٕ٘بیـی ػٝ ثؼذی اص ا٘اشطی دسیابفتی اص ٞاذف دس پبیا

. [8-5]ٞبی أضبی پالسیٕتشیه صٛست ٌشفتٝ اػات   ٔٙظٛس ثشسػی لبثّیت ٞبی اخیش چٙذیٗ ٔغبِؼٝ ثٝ دس ػبَ  ثبؿذ. ٔی

ا٘اذ. دس ثشخای    ٔجٙب ثش اػبع أضابٞبی پالسیٕتشیاه اسائاٝ ٕ٘اٛدٜ    -یه اٍِٛسیتٓ دا٘ؾ [5]آلبی جؼفشی ٚ ٕٞىبسا٘ـبٖ 

ػای ٔب٘ٙاذ استفابع پذػاتبَ     اص أضبی پالسیٕتشیاه ثاشای اػاتخشار ثشخای پبسأتشٞابی ٞٙذ      [9, 6]تحمیمبت اص جّٕٝ 

أضابی پالسیٕتشیاه اٞاذاف اػاتب٘ذاسد      2آ٘بِیض اٞذاف ٔختّ  اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. دس ادأٝ ایٗ ٔمبِٝ دس ثخؾ ٔٙظٛس ثٝ

ػابصی   بدٜدٜ خٛاٞاذ ؿاذ. پیا   ثغاٛس وبٔاُ ؿاشا دا    3ٔؼشفی خٛاٞٙذ ٌشدیاذ. ػا غ اٍِاٛسیتٓ پیـاٟٙبدی دس ثخاؾ      

 6تٛضای  دادٜ خٛاٞٙاذ ؿاذ. دس ٟ٘بیات دس ثخاؾ       5ٚ  4ٞبی  تشتیت دس ثخؾ ٌیشی ٘یض ثٝ پیـٟٙبدی ٚ ٘تیجٝ اٍِٛسیتٓ

 اػت. ٔشاجغ اػتفبدٜ ؿذٜ ٌشدآٚسی ؿذٜ

 اهضای پالریوتریک اهذاف استانذارد -2

ٞبی پالسیضاػیٖٛ ٔختّ   ػٕت ػٙجٙذٜ دس صاٚیٝ أضبی پالسیٕتشیه یه ٌشاف ػٝ ثؼذی اص تٛاٖ ثبصٌـتی اص تبسٌت ثٝ

( [       ]𝜒𝜖ٌیااشی   ( ٚ صاٚیااٝ جٟاات[         ]𝜒𝜖ثبؿااذ وااٝ ٔحٛسٞاابی افماای آٖ سا صاٚیااٝ ثیضااٛیت     ٔاای

، اسػابِی ٚ ٔابتشیغ اػاتٛوغ    تٛاٖ ثاب اػاتفبدٜ اص ثاشداس اػاتٛوغ ٔاٛر فاشٚدی       تٛاٖ دسیبفتی سا ٔی  دٞٙذ. ٔی تـىیُ

 ٕ٘ٛد ٔحبػجٝ

(    𝜖     𝜖) (                                    1ساثغٝ    
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 [M]ػااذد ٔااٛر ٚ  kثبؿااٙذ. ٕٞچٙاایٗ  ػٍّٕااش تشاٟ٘اابدٜ ٔاای Tٔااٛر اسػاابِی ٚ  t٘ـاابٍ٘ش ٔااٛر دسیاابفتی،  rوااٝ دس آٖ 

ثبؿاٙذ. اٌاش صاٚیاٝ     ثبؿاذ واٝ اػضابی آٖ ثاب اػاتفبدٜ اص ٔابتشیغ پشاوٙاذٌی لبثاُ ٔحبػاجٝ ٔای           اػتٛوغ ٔی ٔبتشیغ

( ٚ اٌش ثشٞٓ ػٕٛد CO٘بْ   ٞبی ٔٛر دسیبفتی ٚ اسػبِی ٔـبثٝ ثبؿٙذ، أضبی پالسیٕتشیه حبصُ ؿذٜ سا ٞٓ پالسیضاػیٖٛ

 ٘بٔٙذ. ( ٔیCross  سا ٔتمبعغ ثبؿٙذ، آٖ
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ٌاشدد. ثاب فاشت ایٙىاٝ یاه       ٞبی ثبیش حبصُ ٔی ٞب ٚ صٔیٗ چٙیٗ پشاوٙـی اص ثشخٛسد ٔٛر ثب یه ػغ  صبف ٔب٘ٙذ آة 

ٝ صاٛست  ٝ ی فّضی ثضسي دس ساػتبی ػٕٛد ثش پشتٛ ٔٛر ساداس لشاس داؿتٝ ثبؿذ ٔبتشیغ پشاوٙذٌی آٖ ث صفحٝ ( 2ی   ساثغا

ثبؿذ. ثٙبثشایٗ ػالٜٚ ثش ایٗ حبِت، دس ایٗ تحمیك  . أب چٙیٗ پیؾ فشضی ٕٞٛاسٜ دس عجیؼت ٔٛجٛد ٕ٘ی[10]خٛاٞذ ثٛد 

ٝ     ٚ    ( وٝ دس آٖ (3ساثغٝ  اص ٔذَ ٘بٕٞٛاسی وٛچه ثشاي ٘یض اػتفبدٜ ؿذٜ اػت   تشتیات   ضشایت فشػُٙ ػاغ  ثا

تشتیات ثیابٍ٘ش ضاشیت ٌازسدٞی      ثٝ  ٚ    . ٕٞچٙیٗ پبسأتشٞبی [10]ثبؿٙذ  ٞبی افمی ٚ ػٕٛدی ٔی سیضاػیٖٛثشای پال

 ثبؿٙذ. اِىتشیىی ػغ  ٚ صاٚیٝ فشٚد ٔحّی ٔٛر ٔی

صفحٝ                                                                                             (                2ساثغٝ   [
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ػغحی (                                                                                                           3ساثغٝ   [
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     √      

  

     √      
  

    

(    )                                                                             (            5ساثغٝ 
        (     

  )

[       √      
  ]

    

شیت ٌازسدٞی اِىتشیىای ػاغ  ٚ    دس ایٗ تحمیك أضبٞبی ٔىاب٘یضْ پشاوٙاذٌی ػاغحی ثاٝ اصای ٔمابدیش ٔختّا  ضا       

ٕ٘بیٙاذٜ ایاٗ ٔىاب٘یضْ    فشٚد ٔحّی ٔحبػجٝ ٌشدیذ ٚ پشتىشاستشیٗ اٍِٛٞبی سفتبسی ثٝ ػٙٛاٖ أضبٞبی پالسیٕتشیه  صاٚیٝ

 ا٘ذ. ( ٘ـبٖ دادٜ ؿذ1ٜا٘ذ. أضبٞبی پالسیٕتشیه ا٘تخبة ؿذٜ دس ؿىُ   پشاوٙذٌی ا٘تخبة ٌشدیذٜ
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 ب(هتقاطع  نام و : اهضاهای پالریوتریک پر تکرار هکانیسم پراکنذگی سطحی: الف(هن1ضکل 

 هکانیسم پراکنذگی دووجهی -2-2

 ی دٚٚجٟی ایّت ٔٛاسد دس ؿشایغی واٝ یاه ػاغ  افمای دس ٘ضدیىای یاه ػاغ  ػٕاٛدی لاشاس ثٍیاشد           دٞٙذٜ ثبصتبة

ثبؿاذ.   ٞاب ٔای   ٞاب دس ػاغ  آة   تیٞب ٚ یب وـا  ٞب دس ؿٟش افتذ. ثبسصتشیٗ ٔثبَ، ٔىب٘یضْ حبصُ ؿذٜ اص ػبختٕبٖ ٔی اتفبق

صاٛست  ٝ لشاس داؿتٝ ثبؿذ، ٔبتشیغ پشاوٙذٌی آٖ ث φیه ػغ  فّضی دٚٚجٟی دس ساػتبی پشتٛ ساداس ثب صاٚیٝ تٛجیٝ  اٌش

ٝ  6  ی ساثغٝ دسجاٝ دلیماب ثشاثاش أضابٞبی      180تاب   90ٞابی   ( خٛاٞذ ثٛد. أضبٞبی پالسیٕتشیه دٚٚجٟی ثاٝ اصای صاٚیا

ِیُ تغییشات وٓ دس صاٚیٝ تٛجیٝ، أضبٞبی پالسیٕتشیاه ٘یاض   دٝ ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ ث دسجٝ ٔی 90تب  0ی  پالسیٕتشیه دسثبصٜ

دسجاٝ   75ٚ  60، 45، 30، 15، 0تغییشاتی جضئی خٛاٞٙذ داؿت. دس ایٗ تحمیك اص أضبٞبی دٚٚجٟی ثاب صاٚیاٝ تٛجیاٝ    

 ػٙٛاٖ أضبٞبی پالسیٕتشیه ٕ٘بیٙذٜ ایٗ ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.ٝ ث
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دٚ ٚجٟی فّضی                                                                  (                   6ساثغٝ   [
    𝜖     𝜖
    𝜖      𝜖

]  

ٞب فّضی ٘جٛدٜ ٚ ٔٛر اسػبِی ٔتبثش اص صاٚیٝ فشٚد ٔحّی ٚ ضشیت ٌزسدٞی ػاغٛا دٚٚجٟای    ٚجٟی دس عجیؼت ٕٞٛاسٜ دٚ

( ٘یض اػتفبدٜ ؿذٜ اػات واٝ   7ثبؿذ. ثٙبثشایٗ دس ایٗ تحمیك ػالٜٚ ثش دٚٚجٟی فّضی اص ٔبتشیغ پشاوٙذٌی دٚٚجٟی   ٔی

واٝ      ثبؿاٙذ. ٕٞچٙایٗ    ٚ افمی دٚٚجٟی ٔب٘ٙذ دسخت ٚ صٔیٗ ٔی تشتیت ثشاثش ضشایت ثبصتبة ػغ  ػٕٛدی ثٝ   ٚ    

 𝜒*   + ٖ[10]ثبؿذ  ٌزسدٞی اِىتشیىی ػغٛا ٔی ی ضشیت دٞٙذٜ ٘ـب. 

دٚٚجٟی (                                                                                         7ساثغٝ   [
       

       
] . 

    
      √       

   

      √       
   

(8 ساثغٝ                                                                                                      . 

    
          √       

   

         √       
   

(9 ساثغٝ                                                                                                . 

. [10]ثبؿاذ   ؿبیبٖ روش اػت صاٚیٝ فشٚد ٔحّی ٔٛر ثش سٚی ػغ  ػٕٛدی، ٔتٕٓ صاٚیٝ فشٚد ٔٛر ثش سٚی ػغ  افمی ٔی

تشیىای، اٍِٛٞابی ثؼایبس    یت ٌازسدٞی اِى ثب ثشسػی ٔبتشیغ پشاوٙذٌی دٚٚجٟی ثٝ اصای ٔمبدیش ٔختّ  صاٚیٝ فشٚد ٚ ضش

 ا٘ذ.   دٚٚجٟی ا٘تخبة ٌشدیذٜ  ػٙٛاٖ أضبٞبی پالسیٕتشیه ٕ٘بیٙذٜ ٔىب٘یضْ پشتىشاس ثٝ

 

 )الف

    
 

 )ب

    

 

      ,       

      

     ,       

      

     ,    5 

      

     ,      
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دٞاذ. پاشاوٙؾ حجٕای ٔؼٕاٛس تٛػاظ اثاشی اص        ایٗ پشاوٙؾ دس ٔٙبعك جٍّٙی ٚ یب ٔٙبعك ثب پٛؿؾ ٌیابٞی سخ ٔای  

 φؿٛد. ٔبتشیغ پشاوٙذٌی یه دٚلغجی وٝ ٘ؼجت ثٝ ٔیذاٖ افمی ٔٛر فشٚدی داسای صاٚیاٝ   ٞبی ٘بصن ٔذَ ٔی دٚلغجی

دسجاٝ دلیماب ٕٞب٘ٙاذ     180تب  0ی  . أضبی پالسیٕتشیه دٚلغجی دس ثبصٜ[11]ؿٛد  ( ٕ٘بیؾ دادٜ ٔی10صٛست  ٝ ثبؿذ ث

 0ی  دس ثابصٜ ثبؿذ. ثٙبثشایٗ أضبٞبی ا٘تخبة ؿذٜ دس ایٗ تحمیك  دسجٝ ٔی 360تب  180ی  أضبٞبی پالسیٕتشیه دس ثبصٜ

ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ ثذِیُ تغییشات ٘بٔـٟٛد دس أضبی پالسیٕتشیه ثٝ اصای تغییشات جضئی دس صاٚیٝ تٛجیٝ  دسجٝ ٔی 180تب 

دسجاٝ ثاٝ    160ٚ  150، 135، 120، 105، 90، 75، 60، 45، 30، 15، 0أضبٞبی پالسیٕتشیه دٚلغجی ثٝ اصای صٚایبی 

ا٘ذ. دس ٔذَ دٚلغجی فشت ثش ایٗ اػات   یضْ پشاوٙذٌی حجٕی ا٘تخبة ٌشدیذٜػٙٛاٖ أضبٞبی پالسیٕتشیه ٕ٘بیٙذٜ ٔىب٘

ٚ VanZylی اػتٛا٘ٝ ٘ؼجت ثٝ عَٛ ٔٛر ساداس ٘بچیض اػت أب دس تحمیك صٛست ٌشفتاٝ تٛػاظ آلابی     وٝ ضخبٔت ؿبخٝ

ٝ      [12]ٕٞىبسا٘ـبٖ  جت ثاٝ عاَٛ ٔاٛر پشتاٛ ساداس     ی دسختابٖ ٘ؼا   ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ٞاش چاٝ ٔماذاس ضاخبٔت ؿابخ

   یبثذ، ٔمذاس ػذدی  ٔی افضایؾ

   
یبثذ. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظاٛس دس ایاٗ تحمیاك اص ٔاذَ پشاوٙاذٌی       اص صفش تب یه افضایؾ ٔی 

٘یض ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی حجٕی ٕ٘بیٙذٜ ٘یض اػاتفبدٜ ؿاذٜ اػات     Cameronای ٔؼشفی ؿذٜ تٛػظ آلبی  اػتٛا٘ٝ
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بٖ دادٜ ؿذٜ اػت. دس ایٗ ٔاذَ ٘یاض ٕٞب٘ٙاذ ٔاذَ دٚلغجای،      ( ٘ـ11  ساثغٝ. ٔبتشیغ پشاوٙذٌی ٔذَ اػتٛا٘ٝ دس [13]

 یىؼب٘ی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.  ٞبی تٛجیٝ صاٚیٝ

 (                                                                                10ساثغٝ 
دٚ لغجی   [

    𝜖
 

 
    𝜖

 

 
    𝜖     𝜖

] 

 (                                                        11ساثغٝ 
ای اػتٛا٘ٝ   [

    𝜖  
 

 
    𝜖

 

 
   𝜖    𝜖

 

 
   𝜖    𝜖     𝜖  

 

 
    𝜖

] 

 هکانیسم پراکنذگی هارپیچ -2-4

ثاشای حبِات ییشٔتمابسٖ     [14]ٚ ٕٞىبسا٘ـابٖ  Yamaguchiٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی ٔابسپی  ثاشای اِٚایٗ ثابس تٛػاظ آلابی       

. [10]چٟاابسٔیٗ ٔىااب٘یضْ پشاوٙااذٌی ٔؼشفاای ٌشدیااذ. ایااٗ پشاوٙااذٌی ٘ؼااجت ثااٝ دٚساٖ حؼبػاایت ٘ااذاسد  ػٙااٛاٖ ثااٝ

ٝ    φی تٛجیاٝ   پشاوٙذٌی ٔبسپی  دػت ساػتی ٚ دػت چ ی ثب صاٚیٝ ٔبتشیغ ثبؿاذ   ( ٔای 13( ٚ  12ی   ٔغابثك ثاب ساثغا

 ا٘ذ.    شاوٙذٌی ٔبسپی  دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜپ  ی ٔىب٘یضْ . أضبٞبی پالسیٕتشیه چپ ٚ ساػت دػتی ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ[11]

ٔبسپی  دػت ساػتی                                                                                 (       12ساثغٝ   
     

 
[
   
   

] 

ٔبسپی  دػت چ ی                                                                                (             13ساثغٝ   
     

 
[
  
  

] 

 هادیروش پیطن -3

أضابٞبی پالسیٕتشیاه وب٘ذیاذ دس    ( ا٘تخابة ثٟتاشیٗ أضابی پالسیٕتشیاه اص ٔیابٖ      1سٚؽ پیـٟٙبدی داسای دٚ ٌابْ  

ٚ  SCM [15]ٔىااب٘یضْ پشاوٙااذٌی ثااٝ ػٙااٛاٖ أضاابی پالسیٕتشیااه آٖ ٔشجااغ ثااب اػااتفبدٜ اص ٔؼیاابس ؿااجبٞت      ٞااش

( فّٛچابست ثخاؾ اَٚ   3ثٙذی أضبی پالسیٕتشیه پیىؼُ. ؿىُ   ٔیضاٖ ػٟٓ ٞش ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی ثب عجمٝ تؼییٗ (2

ٞبی پشاوٙذٌی ٘شٔبَ ؿاذٜ   دٞذ. لبثُ روش اػت چٖٛ تٕبٔی أضبٞبی پالسیٕتشیه ٔىب٘یضْ سٚؽ پیـٟٙبدی سا ٘ـبٖ ٔی

 ٌشدد. ثیٗ صفش تب یه ٘شٔبَ ٔیثبؿٙذ، أضبی پالسیٕتشیه پیىؼُ ٘یض  ثیٗ صفش تب یه ٔی

 

 

 

 

 

 

 : فلوچارت بخص اول روش پیطنهادی3ضکل

(       )    (                                              14ساثغٝ   
 ∑        ∑    ∑    

 
 

 
 

 
 

√[ ∑    
  (∑    

 
 )

  
 ][ ∑    

  (∑    
 
 )

  
 ] 

          

أضبی پالسیٕتشیه پیىؼُ ٘شٔبَ 

 ؿذٜ 

 ثیٗ أضبٞبی پالسیٕتشیه SCMی ٔؼیبس ؿجبٞت ٔحبػجٝ

ی ٔٛجٛد دس ٔشجغ ثب أضبی پالسیٕتشیه ٘شٔبَ ؿذٜ وب٘ذیذ

 پیىؼُ

ثٝ ػٙٛاٖ  ؿجبٞتا٘تخبة أضبی پالسیٕتشیه ثب ثیـتشیٗ ٔمذاس 

 أضبی پالسیٕتشیه آٖ ٔشجغ

جغ
ٔش
د 
ذاس
تب٘
اػ
 ْ
یض
ىب٘
ش ٔ
ٞ 
ی
ثشا
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 nثبؿاٙذ.  ٕٞچٙاایٗ   ی ٔاذ٘ظش ٔاای  ثیاابٍ٘ش أضابٞبی پالسیٕتشیاه ٘شٔاابَ ؿاذٜ       ٚ     ، SCMدس ٔؼیابس ؿاجبٞت   

 ثبؿذ. ٞبی پالسیضاػیٖٛ ٔی ی تؼذاد پبیٝ دٞٙذٜ ٘ـبٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فلوچارت بخص دوم روش پیطنهادی4ضکل 

ٌ   ثؼذ اص ا٘تخبة أضبی پالسیٕتشیه ٔشاجغ، ثٝ  ٝ    ٔٙظٛس تؼیٗ ػٟٓ ٔىاب٘یضْ پشاوٙاذ ثٙاذی   ی ٔشاجاغ، یاه فشآیٙاذ عجما

ُ  پالسیضاػیٖٛ أضبی پالسیٕتشیه ٘شٔبَ ؿاذٜ   ( ثیٗ ٞش پبیEDٝی الّیذػی   اػبع فبصّٝ ثش ٝ PPS  ی پیىؼا ی  ( ٚ پبیا

ٝ RPSٌیاشد    ا٘تخابة ؿاذٜ دس ٌابْ لجّای صاٛست ٔای      پالسیضاػیٖٛ ٔتٙبظش دس أضبٞبی پالسیٕتشیه ٔشاجاغ   ی  (. پبیا

ثبؿذ وٝ داسای وٕتاشیٗ فبصاّٝ الّیذػای ثاب پبیاٝ پالسیضاػایٖٛ ٔتٙابظش دس أضابی          پالسیضاػیٖٛ ٔتؼّك ثٝ ٔشجؼی ٔی

ی الّیذػی حبصُ ؿذٜ ثشای دٚ ٔشجاغ   ٞبی پالسیضاػیٖٛ فبصّٝ ی پیىؼُ ثبؿذ. دس ثشخی اص پبیٝ ؿذٜ پالسیٕتشیه ٘شٔبَ

  ٓ ٝ     یب ثب ٞٓ ثشاثش ٞؼتٙذ یب ثؼیبس ثٝ ٞٓ ٘ضدیه ٞؼتٙذ. دس ٚالاغ تصإی ٞابی پالسیضاػایٖٛ ثاب     ٌیاشی دس ٔاٛسد ایاٗ پبیا

 خیش

 خیش
𝜏𝑗=+45 𝝉𝒋= 𝝉𝒋  𝟏 

𝛕 = 𝛕  𝟏  φj=180 𝜑𝑗=𝜑𝑗    

 ثّٝ

 ثّٝ

 ثّٝ

 هکانیسم پراکنذگی حچوی

𝑁𝑉𝐵  𝑁𝑉𝐵    

پبیٝ پالسیضاػیٖٛ اص ٔحبػجبت حزف  

PH > 𝑛𝑟𝑒𝑓(𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑙)  حذ آستانه  𝑛𝑟𝑒𝑓(𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑙)    

 ٔتؼّك ثٝ ٔشجغ ییش حجٕی

 خیر

 ثّٝ

𝑛𝑟𝑒𝑓(𝑣𝑜𝑙)  𝑛𝑟𝑒𝑓(𝑣𝑜𝑙)    

 هتعلق به هرجع  حجوی

ED (    R   dd) ED (    R  Dbl) ED (    R  Hlx) ED (    R  V l) 

 ٔشتت ػبصی ٘ضِٚی 

ED (    R  i)  
 

𝑬𝑫𝟐𝒔𝒕   𝑬𝑫𝟏𝒔𝒕<0.04 

𝑛𝑟𝑒𝑓( 𝑠𝑡)  𝑛𝑟𝑒𝑓( 𝑠𝑡)    

 ٔتؼّك ثٝ ٔشجغ داسای وٕتشیٗ فبصُ

 خیر

 (PPSی پیىؼُ ؿذٜأضبی پالسیٕتشیه ٘شٔبَ

𝜑𝑗=0 

𝜏𝑗=-45 

 ثّٝ

𝑃𝑂𝑑𝑑  
𝑛𝑂𝑑𝑑

(   ∗ 9 )  𝑁𝑉𝐵
 𝑃𝐷𝑏𝑙  

𝑛𝐷𝑏𝑙
(   ∗ 9 )  𝑁𝑉𝐵

 𝑃𝑉𝑜𝑙  
𝑛𝑉𝑜𝑙

(   ∗ 9 )  𝑁𝑉𝐵
 𝑃𝐻𝑙𝑥  

𝑛𝐻𝑙𝑥
(   ∗ 9 )  𝑁𝑉𝐵
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ی ٔجٟٓ ٚ دٚ  ٌشدد. چٙیٗ پبیٝ پالسیضاػیٛ٘ی سا پبیٝ ثبؿذ ٚ ثبػث وبٞؾ دلت ٔی ی الّیذػی ٔـىُ ٔی اص فبصّٝ اػتفبدٜ

٘ابٔیٓ. ثاشای اػاتخشار     ب ٘ضدیه ثٝ ٞٓ اػات سا ٔشاجاغ ٔاجٟٓ ٔای    ی الّیذػی حبصُ ؿذٜ ثشای آٟ٘ ای وٝ فبصّٝ ٔشجغ

ٝ         پبیٝ ٝ    ٞبی پالسیضاػیٖٛ ٔجٟٓ اص حاذ آػاتب٘ٝ اػاتفبدٜ ؿاذٜ اػات. ٔشاجاغ سا ثاب تٛجا ی الّیذػای   ثاٝ وٕتاشیٗ فبصاّ

ی پیىؼاُ   ی پالسیضاػایٖٛ ٔتٙابظش دس أضابی پالسیٕتشیاه ٘شٔابَ ؿاذٜ       پالسیضاػیٖٛ آٟ٘ب ٚ پبیٝ  ؿذٜ ثیٗ پبیٝ حبصُ

ثبؿاذ، ثاذیٗ ٔؼٙای     04/0ی الّیذػی ثیٗ اِٚیٗ ٚ دٚٔیٗ ٔشجغ ٔشتت ؿذٜ وٕتش اص  وٙیٓ. اٌش اختالف فبصّٝ ٔی ٔشتت

تٛاٖ اص استفابع پذػاتبَ أضابی پالسیٕتشیاه      تٛا٘ذ ٔتؼّك ثٝ ٞش دٚ ٔشجغ ثبؿذ. ٔی ی پالسیضاػیٖٛ ٔی اػت وٝ آٖ پبیٝ

فبدٜ ٕ٘ٛد صیشا ایٗ استفبع ثیبٍ٘ش حضٛس ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی حجٕی ٞبی ٔجٟٓ اػت ( دس ٔٛسد پبیٝ پالسیضاػیPHٖٛپیىؼُ  

( اٌاش ٞای  واذاْ اص  ٔشاجاغ ٔاجٟٓ، ٔشجاغ حجٕای ٘جبؿاذ، پبیاٝ          1ثبؿذ. ثٙبثشایٗ اص ػٝ ؿشط اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.  ٔی

غ ٔااجٟٓ، ٔشجااغ حجٕاای ثبؿااذ ٚ ( اٌااش یىاای اص ٔشاجااNVB .)2ٌااشدد   پالسیضاػاایٖٛ ٔااجٟٓ اص ٔحبػااجبت حاازف ٔاای

ی پالسیضاػیٖٛ ٔتؼّك ثٝ ٔشجاغ ییاش حجٕای     پذػتبَ أضبی پالسیٕتشیه پیىؼُ وٕتش اص حذ آػتب٘ٝ ثبؿذ، پبیٝ استفبع

ٝ           3ثبؿذ ٚ  ٔی ی  ( اٌش یىی اص ٔشاجغ ٔاجٟٓ، ٔشجاغ حجٕای ثبؿاذ ٚ استفابع پذػاتبَ ثیـاتش اص حاذ آػاتب٘ٝ ثبؿاذ، پبیا

ػتب٘ٝ ثصٛست تجشثی ٚ ثشاثش ثب جٕاغ ٔیابٍ٘یٗ ٚ   ٌیشد. استفبع پذػتبَ حذآ پالسیضاػیٖٛ ٔجٟٓ ثٝ ٔشجغ حجٕی تؼّك ٔی

دس   دٞاذ.  ( فّٛچبست ثخؾ دْٚ سٚؽ پیـٟٙبدی سا ٘ـبٖ ٔای 4ثبؿذ. ؿىُ   ا٘حشاف ٔؼیبس استفبع پذػتبَ وُ تصٛیش ٔی

    ٝ ٚ  Odd ،Dbl ،Vol  ٚHlxٞابی   تشتیات ثاب ٕ٘ابد    ایٗ ؿىُ ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی ػغحی، دٚٚجٟای، حجٕای ٚ ٔابسپی  ثا

 ا٘ذ. ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ     ٚ      ،     ،     ثب   ٞب ػٟٓ آٖ ٔیضاٖ

 نتایج الگوریتن پیطنهادی -4

ٚ اخاز ؿاذٜ ثاش فاشاص ؿاٟش       Cدس ثب٘اذ   RADARSAT-2ی  ی اػتفبدٜ ؿذٜ دس ایاٗ تحمیاك ٔشثاٛط ثاٝ ػاٙجٙذٜ      دادٜ

ٝ      5ؿاىُ     ثبؿذ. ػب٘فشا٘ؼیؼىٛ ٚالغ دس ایبِت وبِیفش٘یب آٔشیىب ٔی ی  ( حذآػاتب٘ٝ استفابػی اػٕابَ ؿاذٜ ثاشسٚی ٔٙغما

ثبؿاٙذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘اٝ واٝ     ٞبیی ثب استفبع پذػتبَ ثیؾ اص حذ آػاتب٘ٝ ٔای   دٞذ. ٘مبط ػجض سً٘ پیىؼُ ٔغبِؼبتی سا ٘ـبٖ ٔی

ٔـٟٛد اػت استفبع پذػتبَ حبصُ اص أضبی پالسیٕتشیه ٔتمبعغ داسای لبثّیات ثٟتاشی دس تفىیاه ٔٙابعك ثاب ٔماذاس       

تحمیك  ٔٙظٛس دس ایٗ ٕٞیٗ ثبؿذ. ثٝ ْ ٔی٘ب صیبد ٘ؼجت ثٝ ػبیش ٔٙبعك دس ٔمبیؼٝ ثب أضبی پالسیٕتشیه ٞٓ HVاوٙؾ پش

 اػت.  ؿذٜ خؾ دْٚ سٚؽ پیـٟٙبدی اػتفبدٜاص استفبع پذػتبَ أضبی پالسیٕتشیه ٔتمبعغ دس ؿشط استفبع پذػتبَ ث

   

 ج( ب( الف(

 نام، ج( هتقاطع اعوال حذ آستانه بر روی ارتفاع پذستال اهضای پالریوتریک ب(  هن: الف( هنطقه هطالعاتی، 5ضکل 

  شتاٛ ساداس، ثاش سٚی دادٜ  ٌیاشی ٘ؼاجت ثاٝ پ    ٔٙظاٛس ثشسػای حؼبػایت سٚؽ پیـاٟٙبدی ثاٝ صاٚیاٝ جٟات        ٕٞچٙیٗ ثٝ

ا٘اذ.ثشای ایاٗ تصاحی  اص     ای ٘یض اػٕبَ ٌـتٝ ٚ ٘تبیج ثذػت آٔذٜ ثشسػای ٌشدیاذٜ   ؿذٜ تصحی  اثش چٙیٗ صاٚیٝ اػتفبدٜ

ٓ   [16]سٚؽ پیـٟٙبدی دس  CPD٘ابْ ثاذٖٚ     اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. سٚؽ پیـٟٙبدی ثش اػبع أضبی پالسیٕتشیاه ٞا
1 ٚ )

CPDOٕٞشاٜ  
XPDٌیشی  ٚ ٕٞچٙیٗ ثش اػابع أضابی پالسیٕتشیاه ٔتمابعغ ثاذٖٚ        ( تصحی  اثش صاٚیٝ جٟت2

1 ٚ )

                                                 
1
 Co-Polarized signature Decomposition 

2
 Co-Polarized signature Orientation compensation Decomposition 



 

7 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 1395دی ماه  29

XPDOٕٞشاٜ  
ا٘ذ. ٘تبیج حبصُ ؿاذٜ ثاب دٚ سٚؽ یبٔابٌٛچی ثاذٖٚ      ٌیشی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ( تصحی  اثش اثش صاٚیٝ جٟت2

 Y4O  ٜٕٞشا ٚ )Y4R٘تابیج حبصاُ ؿاذٜ اص    6ؿاىُ     .[16, 14]ا٘اذ   ٌیشی ٔمبیؼٝ ٌشدیذٜ ( تصحی  اثش صاٚیٝ جٟت )

ؿاىُ پیذاػات اٍِاٛسیتٓ پیـاٟٙبدی     عٛس واٝ اص   ٕٞبٖ  دٞذ. ٞبی یبٔبٌٛچی سا ٘ـبٖ ٔی اٍِٛسیتٓ پیـٟٙبدی ٚ اٍِٛسیتٓ

ثبؿاذ. ثاٝ ٔٙظاٛس     ٘ابْ ٔای   اػبع أضبی پالسیٕتشیه ٔتمبعغ داسای ػّٕىشد ثٟتشی ٘ؼجت ثٝ أضبی پالسیٕتشیه ٞٓ ثش

ا٘اذ. ایاٗ ٔٙابعك     ( اص ٔٙغمٝ ٔغبِؼبتی ا٘تخابة ٌشدیاذٜ  7٘تبیج ثذػت آٔذٜ، ٔٙبعك تؼت ٔغبثك ثب ؿىُ   ثشسػی وٕی

ٝ ٌیاشی وآ ٚ صیابد ٚ ٕٞچٙای     ی جٟات  ی ؿٟشی ثب صاٚیٝ ؿبُٔ ٔٙغمٝ ػبحّی، ٔٙغمٝ ثبؿاٙذ.   ی جٍّٙای ٔای   ٗ ٔٙغما

 اػت.   ( ٘ـبٖ دادٜ ؿذ1ٜٞبی روش ؿذٜ دس جذَٚ   حبصُ اص اٍِٛسیتٓ ٘تبیج

   
 (ج) (ب) (الف)

   
 (د) (ه) (چ)

ٚ د(  XPDO )ٜ،Y4O، چ(XPD، ر(CPDO، ة(  CPD . نتایج حاصل از الگوریتن تجسیه: الف(6ضکل 
Y4R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ی هطالعاتی و نواحی تست انتخاب ضذه : تصویر پائولی هنطقه6ضکل 

ثبؿاذ   ٔای  Y4O   ٚ Y4R( ؿبٞذ ٞؼتیٓ اٍِٛسیتٓ پیـٟٙبدی داسای ػّٕىشد ثٟتاشی ٘ؼاجت ثاٝ سٚؽ    1ٔغبثك ثب جذَٚ  

  ٞابی  % ثاش اػابع سٚؽ  81ؿابٞذ افاضایؾ ػآٟ ٔىاب٘یضْ پشاوٙاذٌی ػاغحی اص        Aی تؼات   ای وٝ دس ٔٙغمٝ ٌٛ٘ٝ ثٝ

ٓ 89% ٚ 84تشتیت  یبٔبٌٛچی ثٝ ٔیضاٖ ثٝ ٘ابْ ٞؼاتیٓ.    % دس سٚؽ پیـٟٙبدی ثش اػبع أضبی پالسیٕتشیه ٔتمبعغ ٚ ٞا

تاش ثاٛدٜ    پشتٛ ساداس ثؼیبس ثٟتاش ٚ ٔٙبػات  ٌیشی صیبد ٘ؼجت ثٝ  ػّٕىشد سٚؽ پیـٟٙبدی دس ٔٙبعك ؿٟشی ثب صاٚیٝ جٟت

%  ثاش اػابع سٚؽ پیـاٟٙبدی    16ای وٝ ؿبٞذ افضایؾ ٔمذاس ػٟٓ ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی دٚٚجٟای ثاٝ ٔیاضاٖ     اػت ثٍٛ٘ٝ

                                                                                                                                               
1
 Cross-Polarized signature Decomposition 

2
 Cross- Polarized signature Orientation compensation Decomposition 

© 2016 Google 
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XPDO  ٘ؼجت ثٝ سٚؽY4R  21ی  ی ٔىب٘یضْ پشاوٙاذٌی حجٕای ثاٝ ا٘اذاصٜ     اص ا٘ذاصٜ ٚ ٕٞچٙیٗ وبٞؾ ثشآٚسد ثیؾ %

ٞبی ساداسی  یؾ اص ا٘ذاصٜ ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی حجٕی ثبػث وبٞؾ خغبی آ٘بِیض ٚ تفؼیش دادٜٞؼتیٓ. ایٗ وبٞؾ ثشآٚسد ث

ٝ      دس ٔٙبعك ثب چٙیٗ ٚیظٌی ٔی ، ػّٕىاشد سٚؽ پیـاٟٙبدی    Cی تؼات   ؿٛد.  ثب تٛجٝ ثاٝ ٘تابیج ثذػات آٔاذٜ اص ٔٙغما

XPDO  ی  اوٙذٌی دٚٚجٟای ثاٝ ا٘اذاصٜ   ٔٙبػت ثٛدٜ ٚ دس ایٗ ٔٙغمٝ ٔغبِؼبتی ٘یض ؿبٞذ افضایؾ ٔیضاٖ ػٟٓ ٔىب٘یضْ پش

ٚ   XPDٞابی   ( ٘تبیج حبصُ اص سٚؽ پیـاٟٙبدی ثخصاٛف سٚؽ  1ثبؿذ. ثب تٛجٝ ثٝ جذَٚ   ٔی Y4R% ٘ؼجت ثٝ سٚؽ 2

XPDO   ٝی تؼت  دس ٔٙغمD ٝ5تٛاٖ ثاش اػابع ؿاىُ      ا٘ذ. ٔی ی جٍّٙی داسای ػّٕىشد ٔٙبػجی ثٛدٜ ٚالغ دس ٘بحی ٚ )

   XPDOٖ اػتٙجبط ٕ٘ٛد وٝ ػّٕىشد سٚؽ پیـاٟٙبدی ثخصاٛف ثاش اػابع سٚؽ     تٛا ( ٔی1٘تبیج دسر ؿذٜ دس جذَٚ  

ای وٝ ثغٛس وّی دس تٕبٔی ٔٙبعك تؼت ا٘تخبة ؿذٜ داسای ػّٕىشد ثٟتشی ٘ؼجت ثاٝ ثمیاٝ    ثبؿذ ثٍٛ٘ٝ ثؼیبس ٔٙبػت ٔی

 ٞب ثٛدٜ اػت.  اٍِٛسیتٓ

 های هختلف تجسیه در هناطق تست : نتایج الگوریتن1جذول 

نوع 

 پراکنص

ِی تست  ههنطق A 

CPD CPDO XPD XPDO Y4O Y4R 

%89 سطحی  %88  %84  %84  81%  81%  

4% دووجهی  %4  %4  %3  6%  6%  

5% حجوی  %6  %11  %11  12%  12%  

2% هارپیچ  %2  %2  %2  1%  1%  

ِی تست  هنطقه  B 
CPD CPDO XPD XPDO Y4O Y4R 

34% سطحی  %19  %19  %16  %6  %8  

16% دووجهی  %22  %22  %27  %7  %11  

38% حجوی  %48  %52  %52  %79  %73  

12% هارپیچ  %11  %7  %5  %8  %8  

ِی تست  هنطقه  C 

CPD CPDO XPD XPDO Y4O Y4R 

21% سطحی  %21  %29  %28  %26  %33  

41% دووجهی  %43  %52  %55  %48  %53  

26% حجوی  %24  %13  %12  %22  %11  

12% هارپیچ  %12  %6  %5  %4  %3  

ِی تست  هنطقه  D 

CPD CPDO XPD XPDO Y4O Y4R 

25% سطحی  %25  %19  %19  %25  %27  

16% دووجهی  %16  %13  %13  %7  %11  

52% حجوی  %52  %64  %64  %63  %59  

7% هارپیچ  %7  %4  %4  %5  %4  



 

9 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 1395دی ماه  29

 گیری نتیجه -5

ی ٞذف جذیذی ثش اػبع أضابی پالسیٕتشیاه ٔؼشفای ٌشدیاذ. دس سٚؽ پیـاٟٙبدی اص       دس ایٗ تحمیك اٍِٛسیتٓ تجضیٝ

ٞابی پیـایٗ    ٞبی پالسیضاػیٖٛ ٔختّ  اػتفبدٜ ؿذٜ اػت ایٗ دس حبِی اػت وٝ سٚؽ ٔٛجٛد دس  پبیٝ اعالػبت فیضیىی

ا٘ذ. سٚؽ پیـٟٙبدی ثاب تٛجاٝ ثاٝ ٘تابیج      ثشدٜ ٞبی پالسیضاػیٖٛ ثٟشٜ ٔی تٟٙب اص اعالػبت ٔٛجٛد دستؼذاد ٔحذٚدی اص پبیٝ

ثبؿاذ. ٕٞچٙایٗ دس    ٌیاشی صیابد ٔای    جٟات ثذػت آٔذٜ داسای ػّٕىشد ٔٙبػجی ٔخصٛصب دس ٔٙابعك ؿاٟشی ثاب صاٚیاٝ     

ٔٙبعك ؿبٞذ وبٞؾ ٔمذاس ثشآٚسد ثیؾ اص ا٘ذاصٜ ػٟٓ ٔىب٘یضْ پشاوٙذٌی حجٕی ٞؼتیٓ. ؿبیبٖ روش اػت ثاب تٛجاٝ    ایٗ

ثٙذی أضبی پالسیٕتشیه پیىؼُ ثٝ اٞذاف اػتب٘ذاسد، حذالُ ٔمذاس ػٟٓ تجضیٝ ثشای ٞاش ٔىاب٘یضْ پشاوٙاذٌی     ثٝ عجمٝ

ٝ  ٌشدد. ثب تٛجاٝ ثاب ٘تابیج ثذػات آٔاذٜ      ٚ دیٍش ٔمذاس ا٘شطی ٔٙفی حبصُ ٕ٘یثبؿذ  ثشاثش صفش ٔی ی ٔغبِؼابتی   اص ٔٙغما

ٌیشی وٝ سٚؽ پیـٟبدی ثش اػبع أضبی پالسیٕتشیه ٔتمبعغ داسای ػّٕىشد ثٟتاشی ٘ؼاجت    ٔجٕٛع ٘تیجٝ تٛاٖ دس ٔی

ٞبی ٕٞاشاٜ ٚ ثاذٖٚ تصاحی  اثاش صاٚیاٝ       ٘بْ ثٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ثب ٔمبیؼٝ ٘تبیج ثش سٚی دادٜ ثٝ أضبی پالسیٕتشیه ٞٓ

ٌیشی ٘ؼجت ثٝ پشتٛ ساداس ٔی تٛاٖ ٔـبٞذٜ وشد سٚؽ پیـٟٙبدی داسای حؼبػیت وٕتشی ٘ؼجت ثٝ ایاٗ تصاحی     جٟت

 ثبؿذ. ٌیشی وٓ ٔی دس ٔٙبعك ثب صاٚیٝ جٟت
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