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 چکیذُ :
سیضی دس هٌبعق ، هذیشیت ؿْشی ٍ ثشًبهِتغییشات صهیي ثشسػی دس صیبدی ّبیکبسثشدثٌذی تلبٍیش َّایی ٍ ػٌدؾ اص دٍس اهشٍصُ، عجقِ

، ّوَاسُ ثِ ػٌَاى یک هؼئلِ هْن ثشای تلبٍیشایي  ثشای هٌبػت ٍ كحت تقد ثب ثٌذیسٍؽ عجقِ یک تؼییي. اص ایي سٍ، داسد ؿْشی

خبی اػتفبدُ اص یک هٌجغ دادُ ّبی ادغبم تلبٍیش ثِثٌذی اػتفبدُ اص سٍؽعجقِبی ثْجَد دقت ّیکی اص ساُ هتخللبى هغشح ثَدُ اػت.

َّایی ثب قذست تفکیک ثؼیبس ثبال ٍ دادُ لیذاس ثِ هٌظَس ثْجَد  ثبؿذ. ّذف اص ایي تحقیق، اسائِ یک سٍؽ خذیذ ثِ هٌظَس ادغبم تلبٍیشهی

دادُ اًدبم ؿذُ ٍ پغ اص  ّبی اٍلیِ سٍیپشداصؽپیـٌْبدی، اثتذا پیؾثبؿذ. دس سٍؽ ثٌذی ػَاسم ؿْشی هیدقت عجقِ

ّب، ثلَست خذاگبًِ، ثب اػتفبدُ اص ثٌذی ثش سٍی آىّبی تلَیش َّایی ٍ لیذاس، عجقِّبی ثْیٌِ اص ّشیک اص دادٍُیظگی اػتخشاج

ّب دس ثٌذی ایي دادُاص عجقِثذػت آهذُ ؿَد. دس هشحلِ ًْبیی، ًتبیح ی هبؿیي ثشداس پـتیجبى اًدبم هیکٌٌذُ ثٌذیعجقِ

 دس Zeeburgs ؿْش دس تحقیق، ایي دس هغبلؼِ ثشای اسصیبثی سٍؽ پیـٌْبدی هَسد ؿَد. هٌغقِگیشی ثب یکذیگش ادغبم هیتلوین ػغح

 گیشی اػت.تلوین % دس ادغبم دس ػغح 03/86ثٌذی تب دٌّذُ ثْجَد دقت عجقِاػت. ًتبیح ایي تحقیق ًـبى ؿذُ ٍاقغ ثلظیک کـَس
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 همذهِ -1

ِ ًیبص هذیشاى ٍ ثشًبهِ ی هٌبعق ؿْشی ّوضهبى ثب سؿذ ؿْشًـیٌی ٍ تَػؼِ ّهبی ثهضسم هقیهبع ٍ     سیضاى ثِ داؿتي ًقـه

ّبی ػهٌدؾ اص دٍس ثهِ    ؿذت افضایؾ یبفتِ اػت. دس ایي ساػتب، اػتفبدُ اص تلبٍیش ٍ دادُ ثِ ثؼذی اص هٌبعق ّبی ػِ هذل

ِ   ّبی ثهضسم  دّی ثِ سًٍذ تـخیق اتَهبتیک ػَاسم ؿْشی ٍ تَلیذ ًقـِ هٌظَس ػشػت ٌّگهبم ههَسد تَخهِ     هقیهبع ثه

تَاًهذ   ّبی ادغبم ههی  ٍ یب سٍؽ ّبی هختلف ػٌدؾ اص دٍساػتفبدُ ّوضهبى اص چٌذیي دادُ اص ػٌدٌذُ .گشفتِ اػت قشاس

ِ      هٌبػت ثبؿذ. ثِ ػجبست دیگش، دادُ ّهبی ثهب اسصؿهی ّؼهتٌذ کهِ      ّبی اخز ؿهذُ اص هٌهبثغ هختلهف ّشیهک داسای خٌجه

   .[1]تَاًٌذ اػتفبدُ ؿًَذ عَس هکول هی یکذیگش ٍ ثِ کٌبس دس

 تحهت  لیهذاس  یّبؿذت. ّوچٌیي، کٌذیه فشاّن یؿْش یّبیظگیٍ اص یخَثٍ اعالػبت استفبػی  یثؼذ ػِ ٌّذػِ لیذاس،

 دس یًهبتَاً  ذاس،یه ل ضسیه ل ًَس ثبصگـت دس هحذٍد ثبفت اعالػبت ب،یهضا يیا ٍخَد ثب. شدیگ یًو قشاس ٍ ؿشایظ ًَس ِیػب شیتبث

 دس اتلهبل  قغهغ  ٍ یَػهتگ یًبپ ػلت ثِ ذاسیل یّبدادُ يییپب هؼغحبتی دقت ٍاضح، ثغَس ػَاسم یهشصّب کشدىهـخق

 اص یؿهْش  ػَاسم کبهل اػتخشاج یسٍ ؾیپ یّب چبلؾ يیتش ػوذُاص  آة  ػغحی ثبال دس فیضؼ ػولکشد ٍ یضسیل پبلغ

ی، غٌه  یفه یعثهبفتی ٍ   اعالػهبت  ثهبال،  یهکهبً  کیه تفک قهذست  ثهب  یًَس شیتلبٍدس  [2] ّؼتٌذ ییتٌْب ثِ ذاسیل یّب دادُ

 هشتفهغ  بءیاؿ قیتـخ یثشا .اػت شیتلَ قیدق یثٌذعجقِ ٍ ـتشیث لیپتبًؼ ثِهٌدش یکیضیف هختلفهَاد قیتـخ یثشا

  .[3]اػت یتشهٌبػت ًـبًِ ثبفت ٍ یفیع شاتییتغ ػبختوبى یهشصّب تشقیدق  نیتشػ یثشا ٍ یاستفبػ تٌَع

ِ  ػبتی رکش ؿذُثب اػتفبدُ اص هٌبثغ اعال ػَاسم کیاتَهبت اػتخشاج یثشا یهتفبٍت یثٌذعجقِ یّبسٍؽ . اػهت  ؿهذُ اسائه

ثبؿذ. ثِ ػجهبست  ّبی صیبدی هیآهذُ اص هٌجغ اعالػبتی داسای ًققًجَدى اعالػبت ثذػتّب، غبلجب ثِ دلیل کبهلایي سٍؽ

ِ  داسًذ یاسصؿ ثب یاعالػبت یّبخٌجِ کیّش دٍساص ػٌدؾ هختلف یّبػٌدٌذُ قیعش اص ؿذُ اخز یّبدادُدیگش،   دس که

 دقهت  ؾیافضا ػجتکٌٌذ ٍ ب یهْ سا دس اػتخشاج اتَهبتیک ػَاسم بصیً هَسد اعالػبت کبهل ثغَس تَاًٌذ یه گشیکذی کٌبس

  [4]ؿًَذ يیتخو ٍ هـبّذُ ٌذیفشآ دس یفیع ٍ یهکبً

گیهشی اًدهبم داد. دس   ثِ عَس کلی ادغبم دادُ سا هی تَاى دس یکی اص چْبس ػغح ػیگٌبل، پیکؼل، ٍیظگی ٍ ػغح تلوین

ّهب اص ػٌؼهَسّبی هختلهف،    گیشی داسای قبثلیت تشکیت اًَاع هختلهف دادُ دادُ، ػغح تلوین ادغبمثیي ػغَح هختلف 

 ّهبی دادُ هٌهبثغ  اص ثهش ایهي،  ثبؿذ. ػالٍُسفتي اعالػبت هیپیچیذگی هحبػجبتی کوتش ٍ پبیذاسی ثیـتش دس هقبثل اص دػت

 ادغهبم  سٍؽ هضایبی اص تَاًذهی ایي ٍ ثَدُ هؼتقل خغب ثِ ًؼجت ّبدادُ کشدى هشخغّن هشحلِ ٍ دس ؿذُ، ایدبد هؼتقل

   .[5]ثبؿذ ادغبم دیگش ػغَح ثِ ًؼجت گیشیتلوین ػغح دس

   ِ ی لیهذاس ثهب ادغهبم ًتهبیح دس ػهغح       ثٌهذی تلهَیشَّایی ٍ دادُ   دسایي تحقیق، ّذف ثْجَد دقت ًتهبیح حبكهل اص عجقه

گیشی اػت. هقبلِ حبضش اص ؿؾ ثخؾ تـکیل ؿذُ اػت. دس ثخهؾ اٍل ٍ دٍم هقذههِ ٍ ههشٍسی ثهش تحفیقهبت       تلوین

هؼشفی ًوهَدُ  اػت. دس ثخؾ چْبسم، هٌغقِ هَسد هغبلؼِ سا  دس ثخؾ ػَم خضئیبت سٍؽ پیـٌْبدی اسائِ ؿذُ پیـیي ٍ

ِ     ػبصی ٍ ثحث ثش سٍی ًتبیح هغشح هی ٍ دس ثخؾ پٌدن پیبدُ گیهشی تحقیهق    ؿَد. دس ًْبیت دس ثخهؾ ؿـهن ثهِ ًتیده

 ؿَد.  پشداختِ هی

 يیؾیپ ماتیتحم تز یهزٍر -2

تـخیق اتَهبتیک ػَاسم دس هٌبعق ؿْشی ثب اػهتفبدُ اص اعالػهبت ّهَاثشد ػهٌدؾ اصدٍس اههشٍصُ ثؼهیبس هَسدتَخهِ         

ؿهْشی،   ثٌذی ػَاسم ی لیذاس ثِ هٌظَس عجقِ ی ادغبم تلَیشَّایی ٍ دادُ هتخللبى اػت. تحقیقبت هختلفی دس صهیٌِ

 کٌین. ّب اؿبسُ هی ػت، کِ دس صیش ثِ ثخـی اص آىّب ٍ.. كَست گشفتِ ا ػبصی آى هشصّبی ػبختوبى ٍ هذل ؿٌبػبیی
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 ... کیبا قدرت تفک ییهوا ریو تصو داریادغام ابر نقطه داده ل

 سیو یراست دری، حدانش طلب هیسم

ّبی کبسثشی ؿهْشی ثهب اػهتفبدُ اص    ٍ ّوکبساًؾ ثِ ثشسػی هیضاى تبثیش لیذاس دس ؿٌبػبیی کالع Singh ،2012دس ػبل 

ی ثیـهتشیي ؿهجبّت   ثٌذی ًظبست ؿهذُ ّب ثب ثکبسگیشی سٍؽ عجقِّبی لیذاس پشداختٌذ. آىادغبم تلبٍیش لٌذػت ٍ دادُ

ی لیهذاس  دسكذ ًؼهجت ثهِ اػهتفبدُ هدهضا اص دادُ     32ثٌذی سا تب ًـبى دادًذ کِ اػتفبدُ اص ادغبم ایي دٍ دادُ دقت عجقِ

 .[6]افضایؾ دادُ اػت

ٍ ّوکبساًؾ ثب اػتفبدُ اص ادغبم دادُ لیذاس ٍ تلَیشَّایی سٍؿی ثشای ثْجَد دقت عجقِ  Yongmin Kim، 2013دس ػبل 

اص تشکیت اثشًقبط لیذاس ٍ تلَیش ّهَایی    Markus Gerke، 2013دس ػبل. دسایي ساػتب [7]ثٌذی پَؿؾ صهیي اسائِ دادًذ

ّهبی لیهذاس ٍ   ثٌذی ٍ تـخیق اتَهبتیک ػَاسم دسهٌبعق ؿْشی اػتفبدُ کشدًذ. دسایي سٍؽ ثب تشکیت دادُثشای عجقِ

ثؼذی لیذاس ٍ اعالػبت عیفی تلَیش ثشای اػتخشاج چْبس کالع ػبختوبى، دسخت، تلَیشَّایی اص دٍ ٍیظگی ٌّذػِ ػِ

ثٌذی خذیهذ هؼشفهی ؿهذُ هٌدهش ثهِ       اػت. سٍؽ عجقِگیبّی اػتفبدُ ؿذُ گیبّی ٍ صهیي ثذٍى پَؿؾهیي ثبپَؿؾص

   ِ دس  Yong Liدسّوهبى ػهبل،   . [8]ؿهَد  ثٌهذی ههی   اػتفبدُ اص اعالػبت عیفی ٍ ٌّذػی دس عَل فشآیٌهذ تؼشیهف عجقه

اؽ یک سٍؽ خذیذ ثشای اػتخشاج اتَهبتیک هشص ػبختوبى  ثب اػتفبدُ اص ادغبم لیذاس ٍ تلَیش ًَسی اسائِ کشد، کهِ   هقبلِ

َس، ٍ ثهشای ّهش ؿهکل ػهبختوبى     ٍؽ ثهِ عهَس کبههل دادُ هحه    ّبی هتٌَع ػبختوبى هٌبػهت اػهت. ایهي س   ثشای ؿکل

 .[9]اػت هٌبػت

 اػهبع  ثهش ی لیهذاس  تلَیش فشاعیفهی ٍ دادُ  ادغبم یثشای فبص گبًِچٌذی ثٌذعجقِ ؼتنیػ کی، Bigdeli  ،2014دس ػبل

ّبیی اص ّش یک اص هٌبثغ دادُ ثِ عَس خذاگبًهِ   . دس ایي سٍؽ، اثتذا ٍیظگیاػت دادُ ـٌْبدیپ، 1(DTی )شیگنیتلو یالگَ

عَس خذاگبًِ ثِ سٍؽ هبؿهیي  ؿَد. ػپغ، ّشیک اص هٌبثغ دادُ ثِّب اًتخبة هیّبی ثْیٌِ اص هیبى آىاػتخشاج ٍ ٍیظگی

گیهشی ثهب    ؿًَذ. دس ًْبیت خشٍخی حبكل اص ایي عجقِ ثٌذی ثشای ادغبم دس ػغح تلوینثشداس پـتیجبى عجقِ ثٌذی هی

ِ  گهشاف  ثهش یهجتٌه  تنیالگَس کی اص اػتفبدُ ثب ،اؽهقبلِ دس Gilani 2015. دسػبل [10]آیذالگَسیتن ثیض ثِ دػت هی  ،که

ثهب ّهذف    سا بُیه گپهش  ٍ یؿْش هٌغقِ دس ػبختوبى یهشصّب، اػت ذاسیل اعالػبت َّاثشد ٍ یفیع چٌذ شیتلبٍ اص یجیتشک

 ّهب تـخیق ػبختوبى ثش اػبع ًوَداس ٍ آًبلیض پیَػهتِ ثخهؾ  
2
CCA  ِ ِ  .اػهت  کهشدُ  نیتشػه  کبههل  عهَس  ثه ی ًتیده

 .[11]كَست خَدکبس اػتتـخیق ػبختوبى ثِدقت دس ثبصػبصی ٍ  ثٌذی، ثْجَدتحقیق افضایؾ ػولکشد عجقِ ایي

 رٍػ پیؾٌْادی -3

گیهشی، اتخهبر ؿهذُ اص    دس ایي هقبلِ، یک ػیؼتن تـخیق اتَهبتیک ػَاسم ؿْشی هجتٌی ثش ادغهبم دس ػهغح تلهوین   

( هشاحهل الگهَسیتن پیـهٌْبدی    1)لیذاس اسائِ ؿذُ اػهت. ؿهکل   هکبًی ثبال ٍ دادُ هدوَػِ تلَیشَّایی ثب قذست تفکیک

ِ   ایهي ؿهکل هـهبّذُ ههی    دّذ. ّوهبًغَس کهِ دس   ثٌذی ػَاسم ؿْشی سا ًـبى هی هٌظَس عجقِ ثِ ػٌهَاى   ؿهَد، اثتهذا ثه

ؿَد. ّوچٌیي، ػبصی ّیؼتَگشام ٍ ثْجَد کیفیت تلَیش ثشای افضایؾ قذست تفکیک عیفی اًدبم هیپشداصؽ تؼبدل پیؾ

هختلبت ٍ سخیؼتش ؿذُ ّؼتٌذ، اگهش ثهِ ایهي كهَست ًجهَد دس ایهي هشحلهِ        ثشایي اػت کِ، ّشدٍ دادُ ثبّن ّن فشم

ی لیهذاس اػهتخشاج ٍ   ّبی ثبفتی هختلف اص تلهَیشَّایی ٍ دادُ هختلبت ؿذى ًیض اًدبم خَاّذ ؿذ. دس اداهِ ٍیظگی ّن

ِ ثٌذی هبؿیي ثشداؿًَذ. دس هشحلِ ثؼذ الگَسیتن عجقِاًتخبة هی ِ   س پـتیجبى ثه ثٌهذی ػهَاسم ؿهْشی ثهب     هٌظهَس عجقه

دػت آههذُ ثهب   ّبی ثِ ثٌذی دس ًْبیت، عجقِ .گیشدّبی اػتخشاج ؿذُ ثِ عَس هدضا اص دٍ دادُ اًدبم هیاػتفبدُ اص ٍیظگی

 گیهشی ّب دس ػهغح تلهوین  کٌٌذُثٌذیی حبكل اص ادغبم ًتبیح عجقِؿذُثٌذیؿًَذ ٍ تلَیش ًْبیی عجقِّن تشکیت هی

 یذ.  آ هی  دػت ثِ
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 لیذار ٍ تصَیزَّایی ادغام هٌظَر تِ تحمیك کلی رًٍذ :1ؽکل

 پزداسػ اٍلیِپیؼ -1-3

ؿَد. اثتذا ثش سٍی تلَیشَّایی ٍ هذل سقَهی ػهغح  هی اًدبم ّبآى سٍی ثش ّبییپشداصؽپیؾ ّب،دادُ ػبصیآهبدُ خْت

ی لیذاس هَسد اػتفبدُ ثِ هٌظَس فیلتشیٌگ ثشای خذاػبصی ًقبط صههیي  ؿَد. دادُػبصی ّیؼتَگشام اخشا هیهٌغقِ تؼبدل

ؿهَد.  گزاسی ثشای اًدبم هشاحهل ثؼهذی ثهِ ههذل سقهَهی ًشههبل تجهذیل ههی        صهیٌی تَػظ یک حذ آػتبًِاص ًقبط غیش 

ّهبی ؿهیشٍاًی   اػت، ٍلی دس هٌبعق ثب استفبع صیبد، هبًٌذ ػهبختوبى ی هَخَد سخیؼتش ؿذُایٌکِ ادػب ؿذُ دادُ ٍخَد ثب

 دٍ ّهش  خضیهی،  اخهتالف  ایهي  سفهغ  َد. ثهشای ؿّبی ػبختوبى، دس دٍ تلَیش هـبّذُ هیخبیی چٌذ پیکؼلی دس لجِخبثِ

 ؿًَذ.هی هختلبتّن هحلی كَست ثِ تلَیش

 ّای لیذار ٍ تصَیز َّاییاعتخزاج ٍیضگی اس دادُ -3-2

ّهبی صیهبد ٍ هحبػهجبت ثهیؾ اصحهذ، ثهب       ّبی خبم ثِ دلیل ٍخَد تؼذاد پیکؼلثبتَخِ ثِ ػذم تَاًبیی دس اػتفبدُ اص دادُ

ِ ّبیی سا تَلیذ ٍ ػپغ اص ایي ٍیظگیثخـی اص تلَیش ٍیظگی اػتفبدُ اص تحلیل ٍ آًبلیض ثٌهذی اػهتفبدُ   ّب ثِ هٌظَس عجقه

ّبی اعهشاف  ی لیذاس ثش اػبع سٍاثظ سقَهی ّش پیکؼل اص دادُ ثب پیکؼلّبی ثبفتی اػتخشاج ؿذُ اص دادُؿَد. ٍیظگیهی

ّهبی اػهتخشاج ؿهذُ    ؿهَد. ٍیظگهی  یی ّوؼبیگی ثِ كَست هحلی ٍ یهب دس کهل تلهَیش، هحبػهجِ هه     آى دس یک پٌدشُ

اتفهبا  ّهب دس ههبتشیغ ّهن   قؼوت هجتٌی ثش هبتشیغ ّهن اتفهبا اػهت. دس ایهي سٍؽ اعالػهبت هکهبًی پیکؼهل        ایي دس

هجتٌهی ثهش ایهي     ُدػهت آههذ  ِ ّهبی ثه  اتفبا ٍ ٍیظگیًحَُ هحبػجِ هبتشیغ ّن . دس اداهِ،[12]ؿذُ اػت گشفتِ ًظش دس

 اػت. هبتشیغ اسائِ ؿذُ

 ّای تافتی هثتٌی تز هاتزیظ ّن اتفاق ٍیضگی -3-2-1

ّبی ّوؼهبیِ آى دس یهک ًبحیهِ اص تلهَیش     ّبی ثبفتی ثش اػبع سٍاثظ ثیي دسخِ خبکؼتشی ّش پیکؼل ثب پیکؼلٍیظگی

اكل ٍ اػبع سٍؽ هبتشیغ ّن اتفبا سٍاثظ ثیي دٍ پیکؼل ّوؼبیِ سا دس یک آفؼت هؼیي ههَسد   ؿًَذ.گیشی هیاًذاصُ

ی ّوؼبیگی ثب ػبیض هٌبػت دس اعشاف ّهش پیکؼهل ٍ اًتخهبة یکهی اص     دّذ. ثب دسًظش گشفتي یک پٌدشُاػتفبدُ قشاس هی

ؿهَد. اص  اتفهبا هٌتقهل ههی   نّب اص فضبی تلَیش ثهِ فضهبی ههبتشیغ ّه    ّبی هؼیي سٍاثظ دسخِ خبکؼتشی پیکؼلخْت

ثبؿهههذ، لهههزا  اتفهههبا داسای هبّیهههت هتفهههبٍتی اص فضهههبی تلهههَیش ههههی   کهههِ فضهههبی ههههبتشیغ ّهههن  آًدهههبیی

ثِ ػٌَاى هثبل ػِ ًوًَهِ   .[10ٍ  11]ؿذُ دس ایي فضب داسای تفؼیشّبی هتفبٍتی ّؼتٌذ گیشی اًذاصُ ثبفت تَكیفگشّبی

 ّب تَضیح دادُ ؿذُ اػت. اص آى

 

 تصَیزَّایی

 

لیذار دادُ  

 

 اعتخزاج ٍاًتخاب ٍیضگی

 

ًْایی کالط  

 

 اعتخزاج ٍاًتخاب ٍیضگی
 

 

 هاؽیي تٌذیطثمِ

پؾتیثاى تزدار  

گیزیتصوین عطح در تلفیك  
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 ... کیبا قدرت تفک ییهوا ریو تصو داریادغام ابر نقطه داده ل

 سیو یراست دری، حدانش طلب هیسم

ِ   اًزصی: ثباػهتفبدُ اص ایهي اپشاتهَس     ًوبیهذ. ی تـهخیق ػهَاسم ؿهْشی تَلیهذ ههی     اعالػبت ثبفتی هفیهذی سا دس صهیٌه

ی هؼیي دس دادُ هَسد ًظش هحبػجِ ٍ ثِ پیکؼل هشکضی ّبی هَخَد دسیک پٌدشُهشثؼبت هقبدیش سقَهی پیکؼل هدوَع

ی ههَسد اػهتفبدُ   ّهبی هَخهَد دس دادُ  هقبدیش سقَهی ّشیک اص پیکؼهل   I(i,j)ؿَد. دس ایي ساثغِ پٌدشُ ًؼجت دادُ هی

 ثبؿٌذ.هؼشف ػبیض قغؼِ تلَیش هی M  ٍNثبؿذ. ػالٍُ ثش ایي خْت تَلیذ اعالػبت ثبفت هی

∑ = Energy              (1ساثغِ ) ∑           
   

   
    

ضهشة هقهبدیش سقهَهی ّهش پیکؼهل اص دادُ سا دس لگهبسیتن آى       تَاى هدوَع حبكلثب اػوبل اپشاتَس آًتشٍپی هیآًتزٍپی: 

هحبػجِ ًوَدُ ٍ ثِ پیکؼل هشکضی پٌدشُ ًؼجت داد. ثِ ایهي تشتیهت ٍیظگهی ثبفهت اسصؿهوٌذ دیگهشی خْهت تـهکیل         

ّهبی  ی الوبىگشدد کِ ّوِگشدد. هقذاس تَكیفگش آًتشٍپی ًیض دس كَستی هبکضیون هیاعالػبت صهیٌِ داخلی تـکیل هی

 ّن اتفبا ثبّن یکؼبى ثبؿٌذ. هبتشیغ

∑ = Entropy             (2ساثغِ ) ∑                   
   

   
    

تَاى هیضاى ّوگَى ثَدى قغؼبت هَخَد دس دادُ هَسد ًظش سا اپشاتَس تَاًوٌذی اػت کِ ثب اػتفبدُ اص آى هیّوَصًیتی: 

دّهذ،  تی ٍ ّوگٌهی دس فضهبی تلهَیش سا ًـهبى ههی     ّبی آى تؼیهیي کهشد. ّوهَطًیتی یکٌهَاخ    ثش اػبع هقبدیش پیکؼل

اتفبا ثش سٍی قغش اكلی آى هؼتقش ثبؿذ، داسای هقذاس ثضسگی اػهت. دس هقبثهل   دسكَستیکِ ثضسگتشیي هقبدیش هبتشیغ ّن

ّبی هبتشیغ ثهش سٍی قغهش اكهلی آى    کٌذ کِ، تب چِ حذ الوبىاتفبا ثیبى هیّوَطًیتی، کٌتشاػت دس فضبی هبتشیغ ّن

 .اػت ؿذُ دادُ ًـبى اتفباّن هبتشیغ اص ؿذُ اػتخشاج ثبفتی گشّبیتَضیف ًیض (1) ًذاسًذ. دسخذٍلقشاس 

∑ = Homogeneity                    (3ساثغِ ) ∑
      

       

   
   

   
    

 ی لیذاراتفاق تزای تصَیزَّایی ٍ دادُگزّای اعتخزاج ؽذُ اس هاتزیظ ّن: تَصیف1جذٍل

 خصَصیت رٍاتط ٍیضگی

∑ آًتشٍپی ∑                
   

   

   

   

 
هیضاى تلبدفی ثَدى تَصیغ دسخبت 

ّب ًـبى هیذّذخبکؼتشی پیکؼل  

∑ ّوَطًیتی ∑
      

       

   

   

   

   

 
یکٌَاختی هحلی یک پیکؼل سا ًـبى 

 هیذّذ

∑ ػذم ؿجبّت ∑             
   

   

   

   

 

هؼیبس ٍصًی ثشاثشثبتفبٍت دسخبت ایي 

 خبکؼتشی ثِ هبتشیغ هیذّذ

∑ ٍاثؼتگی ∑
                  

    

   

   

   

   

 
هیضاى ٍاثؼتگی ثیٌذٍ پیکؼل دسیک 

 خفت پیکؼل ًـبى هیذّذ

∑ کٌتشاػت ∑             
   

   

   

   

 
هیضاى کٌتشاػت هحلی دس تلَیش سا 

کٌذگیشی هیاًذاصُ  
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∑ هیبًگیي ∑         
   

   

   

   

 
هیبًگیي دسخبت خبکؼتشی سا ًـبى 

دّذهی  

∑ ٍاسیبًغ ∑        
   

   

   

   

         
هیضاى ٍ ًحَُ تَصیغ دسخبت 

دّذخبکؼتشی سا ًـبى هی  

∑ گـتبٍس دٍم ∑        
   

   

   

   

دّذهی هیضاى ًشهی تلَیش سا ًـبى   

 پؾتیثاى   تزدار هاؽیي الگَریتن اس اعتفادُ تا ّادادُ تٌذیطثمِ -3-3

ِ    الگَسیتن هبؿهیي ثهشداس پـهتیجبى یکهی اص سٍؽ     ِ     ّهبی خذیهذ عجقه عهَس هؼهتقین اص عشیهق یهک      ثٌهذی اػهت کهِ ثه

خذاکٌٌذُ یهب ههشص   پشداصد. ایي ػغح  ّبی عیفی هی کالعػبصی، ثِ ایدبد ػغح خذاکٌٌذُ )فشاكفحِ( ثیي  ثْیٌِ فشآیٌذ

فهشا كهفحِ سا داسًهذ ٍ ثهِ     ّهبی آهَصؿهی هحهذٍدی کهِ ًضدیکتهشیي فبكهلِ تهب یهک         ّب، ثب اػهتفبدُ اص دادُ ثیي کالع

  1963اٍلیههِ دس  هبؿههیي ثههشداس پـههتیجبى  الگههَسیتن ؿههَد.پـههتیجبى هؼههشٍف ّؼههتٌذ، هـههخق هههی   ثشداسّههبی

ثهشای حبلهت غیشخغهی     Vapnik  ٍCorinna Cortes تَػهظ  1995ٍ دس ػهبل   اثهذاع ؿهذ   Vladimir Vapnikتَػهظ  

ِ    ایي سٍؽ دس اثتذا خْت حل هؼبلِ .دادُ ؿذ تؼوین ثٌهذی ثهبیٌشی ههَسد     ی تـخیق الگَ ثهِ ػٌهَاى یهک سٍؽ عجقه

 .  [14 ٍ 13]اػتفبدُ قشاسگشفت

ِ     هبؿیي ثشداس پـتیجبى، ثشداس ٍسٍدی سا ثهِ فضهبیی ثهب اثؼهبد ثهبالتش      ی ثیـهیٌِ دس آى  ی خذاکٌٌهذُ کهِ یهک اثهش كهفح

کٌهذ،  ّب سا اص ّهن خهذا ههی   ی هَاصی دس ّش عشف اثش كفحِ ای کِ دادُکٌذ. دٍ اثش كفحِؿذُ اػت، ًگبؿت هی ػبختِ

کٌذ. فشم ثش ی هَاصی سا ثیـیٌِ هیی ثیي دٍ اثش كفحِی خذا کٌٌذُ، كفحِ ایؼت کِ فبكلِؿذُ اػت. كفحِػبختِ

ّههبی هههَاصی هٌدشثههِ خغههبی کوتههشی ثههشای ی ثیـههتش ثههیي اثههش كههفحِی ثیـههتش یههب فبكههلِکههِ حبؿههیِایههي اػههت 

ِ  خَاّذ ؿذ. کٌٌذُ ثٌذی عجقِ ِ  ؿهَد:  ػهبصی ثهِ ؿهکل صیهش تجهذیل ههی       هؼألِ ثْیٌه   سػهبًذى  حهذاقل  ثه

 
 ثهب    ‖ ‖

 هحذٍدیت گشفت دسًظش

 (4ساثغِ )

  1    , 1≤ i ≤ n≤  ci(w. x - b)  

  
 

 
     ∑           

         
    

ثغ کشًهل خهَة یهک هَضهَع هْهن      ّبی صیبدی دس هبؿهیي ثشداسپـهتیجبى ٍخهَد داسد. ثٌهبثشایي اًتخهبة یهک تهب       کشًل

ای، کشًل تهبثغ ؿهؼبػی اكهلی ٍ    الگَسیتن اػت. ثؼضی تَاثغ کشًل هؼشٍف ػجبستٌذ اصکشًل خغی، کشًل چٌذخولِ ایي دس

 ّب داسد.ػیگوَییذ. دس ایي هیبى کشًل تبثغ ؿؼبػی اكلی ػولکشد ثْتشی ًؼجت ثِ ػبیش کشًل کشًل

ثٌذی ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى، اثتذا ثبیذ پبساهتشّبی ّؼتِ ٍ پبساهتش تٌظین تؼیهیي ؿهَد.    ثشای عجقِ

ؿًَذ. پبساهتشّهبیی کهِ ثبیهذ    صهَى ٍ خغب تؼییي هیتشیي هقبدیش ثشای ایي پبساهتشّب هـخق ًیؼتٌذ ٍ اص عشیق آ هٌبػت

ِ  ثبؿٌذ. ثب اػتفبدُ اص سٍؽ خؼهت اًتخبة ؿًَذ کشًل ٍ تشم پٌبلتی هی اسصیهبثی ػولکهشد الگهَسیتن ثهب      ای ٍٍخهَی ؿهجک

 .[15]ّب سا ثشآٍسد کشدتَاى هقبدیش آىًوبیی پبساهتشّب، هی سؿذ

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Vapnik&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Corinna_Cortes&action=edit&redlink=1
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 سیو یراست دری، حدانش طلب هیسم

 گیزی ی لیذار در عطح تصوینادغام تصَیزَّایی ٍ دادُ -3-4

هٌظَس تـخیق اتَهبتیک ػَاسم  ثٌذی ّوَاسُ ثِ ػٌَاى یکی اص کبسآهذتشیي اثضاسّب دس ػٌدؾ اص دٍس ثِ ّبی عجقِ سٍؽ

ٍ تـخیق ٍ اػتخشاج یّب دس هَسد تَخِ هتخللبى ثَدُ اػت. ّش کذام اص دادُ ّوهیي   ثهش  ک ًَع ػبسضِ تَاًبیی داسًهذ. 

ُ   اػبع دادُ ِ    ّبی هختلف هوکي اػت ًتبیح هتفبٍتی سا اسائهِ دٌّهذ. یکهی اص سا ثٌهذی تشکیهت    ّهبی ثْجهَد ًتهبیح عجقه

ثبؿهذ،   یثٌذی ػَاسم ٍ یب اؿیب ه ثبؿذ. اص آًدب کِ خشٍخی یک الگَسیتن عجقِّبی هختلف هیدػت آهذُ اص دادُ ثِ ًتبیح

ِ  ایي تشکیت دس ٍاقغ یک ادغبم دس ػغح تلوین گیهشی   ثٌهذی دس ػهغح تلهوین    گیشی اػت. ّذف اص ادغبم ًتهبیح عجقه

ای اػت کِ ّب ثوٌظَس ایدبد ًتیدِ ی هختلف ٍ ادغبم ًتبیح آىؿذُثٌذیی عجقِی ّوضهبى تلویوبت چٌذ دادُاػتفبدُ

. تشکیت دس ایي ػغح تٌْهب سٍؿهی اػهت کهِ اهکهبى ادغهبم       [16]آى ًیؼتٌذّب ثِ تٌْبیی قبدس ثِ ایدبد کذام اص دادُّیچ

ًتهبیح   کٌهذ. دس ایهي سٍؽ تلهوین ًْهبیی دس ههَسد ػبسضهِ ثهش اػهبع         پزیش ههی تلبٍیش ثب خلَكیبت هتفبٍت سا اهکبى

 آیذ. هی دػت ثِ

 ی هَرد اعتفادُتصاٍیز ٍ دادُ -4

ِ        zeeburgsهٌغقِ هَسد هغبلؼِ دس ایهي تحقیهق، دس ؿهْش     ی ؿهْشی  دس کـهَس ثلظیهک ٍاقهغ ؿهذُ اػهت. ایهي هٌغقه

ثهب اػهتفبدُ اص    2011دس ػهبل   ثبؿهذ. هدوَػهِ دادُ  گیبّی، خبدُ ٍ اتَهجیل ههی هٌبعق هتشاکن هؼکًَی، پَؿؾ ؿبهل

دػت آهذُ دس ػِ ثبًذ قشهض، ػجض ٍ آثهی  آٍسی ؿذُ اػت. استَفتَی سًگی ثِهتشی خوغ 300اػکٌشَّایی دس استفبع  لیضس

ثبؿهذ.  هتش ٍ ثؼیبس هتهشاکن ههی  ػبًتی 10آٍسی ؿذُ هتش ٍ ًیض فَاكل ًقبط لیذاس خوغػبًتی 5ٍ ثب قذست تفکیک هکبًی 

ّهب  ّب ثِ كَست ّوضهبى اًدبم ؿذُ ٍ هدوَػِ دادُ آٍسی دادُوغًقغِ دس ّش هتشهشثغ اػت. خ 65ّبی لیذاس چگبلی دادُ

( 2ش هشخهغ صههیي دس ؿهکل )   ّهبی اػهتفبدُ ؿهذُ ٍ ّوچٌهیي تلهَی      اًهذ. دادُ  هشخهغ ؿهذُ  ّهن  WGS84ثِ ػیؼهتن  

 ثبؿذ.ی هَسد هغبلؼِ هیؿذُ اًذ، کِ ثخـی اص کل هٌغقِ دادُ ًوبیؾ

   

 ج ة الف

 ) الف ( تصَیز َّایی ارتَ فتَی رًگی، )ب( هذل رلَهی ًزهال اعتخزاج ؽذُ اس لیذار، )ج( تصَیز هزجع :2ؽکل

 عاسی ٍ ارسیاتی ًتایج پیادُ -5

بدل ػهبصی ّیؼهتَگشام ثهش سٍی    ّوبًغَس کِ دس سٍؽ تحقیق رکش ؿهذ، اثتهذا ثهِ هٌظهَس ثْجهَد کیفیهت تلهَیش هتؼه        

ی لیذاس ٍ ػپغ تَلیذ هذل سقَهی ًشهبل ؿذُ ػغح ثب اػتفبدُ اص یهک  َّایی ٍ هذل سقَهی ػغح حبكل اص دادُ تلَیش

ی ثؼذ ثخؾ هـتشکی اص دادُ کِ تٌَع هٌبػجی اص توبهی ػَاسم داسد ثهش سٍی  ؿَد. دس هشحلِگزاسی اًدبم هیحذآػتبًِ

ِ هٌظَس سفغ اؿَد. ثِتلَیش َّایی ٍ لیذاس اًتخبة هی ی اص اخهتالف استفهبع، دٍ تلهَیش    خهبیی خضیهی ًبؿه   ختالف ٍ خبثه

 ؿًَذ.  كَست هحلی ّن هختلبت هی ثِ
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ؿَد. ثب هحبػجِ تغییهشات ثبفهت   ّبی ثبفتی اػتخشاج هیدسهشحلِ ثؼذ، اص تلَیشَّایی ٍ هذل سقَهی ًشهبل ػغح ٍیظگی

ّهبی آههبسی هشتجهِ دٍم اص    تلَیش ٍیظگی دس 135ٍ  90ٍ 45ٍ  0گیشی دس چْبس خْت ٍ هیبًگیي 3*3ی دس یک پٌدشُ

ی ػغح ثشای دادُ لیذاس ٍاسیهبًغ،  ٍیظگی اًتخبة ؿذُ اص هذل سقَهی ًشهبل ؿذُ 4ؿًَذ. اتفبا اػتخشاج هیهبتشیغ ّن

ٍیظگی ثشای تلهَیش ّهَایی )ّـهت ٍیظگهی ثهشای ّهش ثبًهذ( ٍاسیهبًغ، آًتشٍپهی،           24آًتشٍپی، ّوَطًیتی ٍ کٌتشاػت ٍ 

ّهبی  تؼهذادی اص ٍیظگهی   (3)ثبؿهٌذ. دس ؿهکل   ػت، ػذم ؿجبّت، هیبًگیي،گـتبٍس دٍم ٍ ٍاثؼتگی هیّوَطًیتی، کٌتشا

 .اػتخشاج ؿذُ اص تلَیش َّایی ٍ دادُ لیذاس ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت

 

 

 
 کٌتشاػت آًتشٍپی  ّوَطًیتی ٍاسیبًغ

 )الف(

 
ثبًذقشهض ّوَطًیتی ثبًذػجض هیبًگیي  ثبًذآثی گـتبٍسدٍم   

 
ثبًذآثی کٌتشاػت قشهض ثبًذ گـتبٍسدٍم  ثبًذػجض آًتشٍپی   

 )ة(
 ّای اعتخزاج ؽذُ اس تصَیزَّاییّای اعتخزاج ؽذُ اس دادُ لیذار )ب( ٍیضگی: الف( ٍیضگی3ؽکل

هدضا  عَس ی ثش هبؿیي ثشداسپـتیجبى ثِثٌذی هجتٌ ی ثؼذ، پغ اص اػتخشاج ٍیظگی ٍ اًتخبة ٍیظگی ثْیٌِ، عجقِدس هشحلِ

ی ػغح ٍ تلَیش َّایی اًدبم ؿذُ اػت. ایي هشحلِ ثب اًتخبة دادُ آهَصؿهی هٌبػهت ٍ   سقَهی ًشهبل ؿذُثش سٍی هذل 

، پهبساهتش  1ثبؿذ. پبساهتش گبههب  ّب اخشا ؿذُ اػت. کشًل هَسد اػتفبدُ تبثغ اكلی ؿؼبػی هیتٌظین پبساهتشّبی ٍاثؼتِ آى
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تؼیهیي ؿهذُ اػهت. دس     100ٍ  333/0َّایی ثهِ تشتیهت   ثشای هذل سقَهی ًشهبل ػغح ٍ ثشای تلَیش 100پٌبلتی ثشاثش 

 ّب ًـبى دادُ ؿذُ اػت.هبتشیغ خغبی حبكل اص آى  4تب  2ّبی  ثٌذی ٍ دس خذٍل خشٍخی حبكل اص عجقِ (4)ؿکل 

 

 ب الف

 ی لیذارتٌذی )الف( طثمِ تٌذی تز رٍی تصَیزَّایی ، )ب( طثمِ تٌذی تز رٍی دادُ: ًتایج حاصل اس طثم4ِؽکل 

 

 تٌذی هذل رلَهی عطح  : هاتزیظ خطا حاصل اس طثم2ِجذٍل

 کالط

 )پیکغل(

 سهیي هاؽیي جادُ عاختواى
-فضای 

 عثش

تٌذی طثمِ

 ًؾذُ
 جوع کل

 ؽذگیحذف

 )درصذ(

 افشًٍگی

 )درصذ(

 11/4 37/7 1273357 3836 2754 44207 732 863 1220965 عاختواى

 60/75 82/99 3820 273 1275 1223 80 932 37 جادُ

 00/0 00/100 0 0 0 0 0 0 0 هاؽیي

 65/59 12/15 2277482 138489 60819 919055 35604 450861 73654 سهیي

 00/62 45/82 374004 37772 142112 108369 10048 66262 9442 عثشفضای 

تٌذی طثمِ

 ًؾذُ
14048 3959 232 9863 2803 2366 33271 70/98 89/92 

 - - 3961934 181735 809763 1082717 46696 522877 1318146 جوع کل

 تٌذی تصَیزَّایی : هاتزیظ خطا حاصل اس طثم3ِجذٍل

 کالط

 )پیکغل(

 عاختواى

 

 جادُ

 

 هاؽیي

 

 سهیي

 

-فضای 

 عثش

تٌذی طثمِ

 ًؾذُ

 جوع کل

 

 ؽذگیحذف

 )درصذ(

 افشًٍگی

 )درصذ(
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 49/31 07/22 1499459 73549 47833 292585 12454 45827 1027211 عاختواى

 14/22 31/32 454567 579 3 49145 589 353921 50330 جادُ

 96/54 97/41 60159 4464 233 6678 27098 2915 18771 هاؽیي

 29/31 68/39 950476 22832 10668 653102 1561 110944 151369 سهیي

 21/15 57/11 844501 50840 716059 52222 107 1486 23787 عثشفضای 

تٌذی طثمِ

 ًؾذُ
46678 7784 4887 28985 34967 29471 152772 78/83 71/80 

 - - 3961934 181735 809763 1082817 46696 522877 1318146 جوع کل

 ی لیذارکلی ٍضزیة کاپا تزای تصَیزَّایی ٍ دادُ: دلت4جذٍل

ی لیذاردادُ  تصَیزَّایی 

68/57%  85/70%  دلت کلی 

4091/0  6102/0  ضزیة کاپا 

گیهشی خشٍخهی دیگهشی اص     ّهب ٍ ادغهبم دس ػهغح تلهوین     ثٌذی ّش یک اص دادُ دس ًْبیت ثب تشکیت ًتبیح حبكل اص عجقِ

ِ   آیذ. دس ایي هشحلِ، تلوینثٌذی ػَاسم ؿْشی ثذػت هی عجقِ ِ   دػهت  گیشی ثب تَخِ ثِ ًتهبیح ثه ثٌهذی   آههذُ اص عجقه

کِ، کهالع ػهبختوبى اص دادُ لیهذاس، کهالع پَؿهؾ       عَسی گیشد. ثِ تلَیشَّایی ٍ هذل سقَهی ًشهبل ػغح، كَست هی

تش ٍ هبتشیغ خغبی ًتهبیح اص ّشیهک    ّب ثب تَخِ ثِ تـخیق دسػت گیبّی اص تلَیشَّایی ٍ ثِ ّویي تشتیت ػبیش کالع

ِ    ّب اًتخبة هیاص خشٍخی گهش ػهبختوبى اػهت    ثٌهذی لیهذاس ثیهبى    ؿًَذ. ثشای هثبل اگش پیکؼهل اًتخهبة ؿهذُ دس عجقه

شاػهبع هقبیؼهِ ثهب تلهَیش هشخهغ      گیهشی ًْهبیی ث   ثبؿذ، تلوینثٌذی تلَیشَّایی هؼشف صهیي ؼل دس عجقِپیک ایي ٍ

ّبی تلهَیش اًدهبم ؿهذُ ٍ دس ًْبیهت     کبس ثشای تک تک پیکؼلؿَد. ایي گیشد ٍ ًَع کالع پیکؼل تؼییي هی هی كَست

 آیذ. دػت هی ثٌذی ؿذُ ثِ تلَیش عجقِ

ِ ػبختوبى، خبدُ، اتَهجیل، صهیي، فضبی ػجض ٍ قؼوت ثٌذی ػَاسم دس ؿؾ کالع ًتبیح عجقِ ثٌهذی ًـهذُ    ّبی عجقه

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. (5)ٍ هبتشیغ خغبی حبكل دس خذٍل  (5)گیشی دس ؿکل  ّب دس ػغح تلوینثشای ادغبم دادُ
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 گیزیتٌذی ادغام در عطح تصوین: ًتایج حاصل اس طثم5ِؽکل 

 گیزیتٌذی ادغام در عطح تصوین: هاتزیظ خطا حاصل اس طثم5ِجذٍل

 کالط

 )پیکغل(

 سهیي هاؽیي جادُ عاختواى
-فضای 

 عثش

تٌذی طثمِ

 ًؾذُ
 جوع کل

 ؽذگیحذف

 )درصذ(

 افشًٍگی

 )درصذ(

 53/4 51/5 1304693 3836 2682 54117 1096 1224 1245574 عاختواى

 26/12 31/32 403393 579 3 48363 584 353919 524 جادُ

 30/72 03/32 114574 4373 34652 28908 31738 10383 8839 هاؽیي

 05/24 32/16 1192890 93409 57746 906046 13171 155989 59938 سهیي

 53/6 74/11 764649 50684 714680 45283 107 1362 3217 عثشفضای 

تٌذی طثمِ

 ًؾذُ
11428 7639 4787 24380 34490 28854 111578 12/84 14/74 

 - - 3961934 181735 809763 1082717 46696 522877 1318146 جوع کل

 

کهبسثش هشثهَط ثهِ ّشیهک اص     دقهت تَلیذکٌٌهذُ ٍ دقهت    (6) ًتهبیح حبكهل اص ههبتشیغ خغهب، ٍ دس خهذٍل      (6)دسؿکل 

کٌٌهذُ پیکؼهلی سا ثهِ یهک     ثٌذی ّب، ًـبى دادُ ؿذُ اػت. دقت تَلیذکٌٌذُ، احتوبل ایٌکِ عجقِ ثٌذی عجقِ ّبی کالع

کهبسثش  کٌهذ. دسكهَستیکِ دقهت   کالع خبف ًؼجت دادُ ثبؿذ دسكَستیکِ کالع ٍاقؼی آى هـخق ثبؿهذ، سا ثیهبى ههی   

کٌهذ. دقهت ّهش یهک اص     ثٌذی یک کالع خبف، هغبثق ثب ّوبى کالع دس ًقـِ ٍاقؼیت صهیٌی سا ثیبى هی احتوبل عجقِ

دادُ لیهذاس   % ، ثهشای 85/70ٌذی ثشای تلَیشَّایی ثکلی عجقِآیذ. دقتّب ثب اػتفبدُ اص هبتشیغ خغب ثِ دػت هیکالع

ؿهَد کهِ، اػوهبل    ثبؿذ. هالحظِ هی% هی03/86گیشی دادُ لیذاس ٍ تلَیشَّایی دس ػغح تلوین ادغبم % ٍ ثشای68/57

کلی ثبالتشی ًؼجت ثِ ثٌذی کٌٌذُ هبؿیي ثشداس پـتیجبى هٌدش ثِ دقتگیشی ثِ ًتبیح عجقِسٍؽ ادغبم دس ػغح تلوین

ّبی  ّب ٍ خبدُ، پیکؼلثٌذی ػبختوبىؿَد. ّوبًغَسکِ اص هبتشیغ خغبی ًتبیح هـخق اػت، دس عجقِ ّب هی دادُ ػبیش

ّهبیی اص   ثٌذی کهالع اتَهجیهل، پیکؼهل   اًذ. ّوچٌیي دس عجقِّب اختلبف دادُ ؿذُّب، کوتش ثِ ایي کالع ػبیش کالع

 اًذ.  ّبی دیگش، ثِ اؿتجبُ ثِ ایي کالع اختلبف دادُ ؿذُ کالع
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 تٌذی: هاتزیظ خطا ٍ ارسیاتی ًتایج طثم6ِؽکل 

 تٌذی ؽذُ  ّای طثمِ : ارسیاتی دلت کالط6جذٍل

 تصَیز َّایی ی لیذار دادُ ی لیذار ادغام تصَیزَّایی ٍدادُ

 کالط کارتز دلت تَلیذکٌٌذُ دلت کارتزدلت تَلیذکٌٌذُ دلت کارتزدلت تَلیذکٌٌذُدلت

 عاختواى 51/68 93/77 89/95 63/92 47/95 49/94

 جادُ 86/77 69/67 40/24 18/0 74/87 69/67

 هاؽیي 04/45 03/58 00/0 00/0 70/27 97/67

 سهیي 71/68 32/60 35/40 88/84 95/75 68/83

 عثشفضای  79/84 43/88 00/38 55/17 47/93 26/88

 تٌذی ًؾذُطثمِ 29/19 22/16 11/7 30/1 86/25 88/15

 

ّهبی  ؿَد، تلَیش لیذاس تَاًبیی ثیـتشی دس تـهخیق دادُ آهذُ اص هبتشیغ خغب هـبّذُ هیدػت اص ًتبیح ثِّوبًغَس کِ 

گیبّی ٍ فضبی ػجض ثِ دلیل ًَع ثبفت دس تلَیش ّهَایی ثهب دقهت ثیـهتشی     استفبػی ٍ ػبختوبى داسد. دس حبلیکِ پَؿؾ

 ؿَد.تؼییي هی

 گیزیًتیجِ -6

ثٌذی هجتٌی ثش هبؿیي ثشداس پـتیجبى دس هقبیؼِ ثهب  گیشی ًتبیح عجقِدس ػغح تلویندس ایي هقبلِ، ػولکشد سٍؽ ادغبم 

ّب ٍ  عَس هدضا هَسد ثشسػی قشاس گشفت. اص تلَیش َّایی ثشای ایدبد اعالػبت عیفی کالع ّب ثِثٌذی ّشکذام اص دادُ عجقِ

ّب اػتفبدُ ؿذ. دس ًتیدِ ادغبم ایهي دٍ  ػبختوبىاص دادُ لیذاس ثشای ثشای فشاّن ػبصی اعالػبت استفبػی ٍ تـخیق ثْتش 

ِ      دادُ دس ػغح تلوین ثٌهذی ؿهذُ اػهت. دقهت کلهی      گیشی ثبػث ایدبد اعالػبت ثیـهتش ٍ ثْتهش ٍ ثْجهَد ًتهبیح عجقه
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% ٍ  68/57ی لیهذاس   %، ثهشای دادُ  85/70ثٌذی ػَاسم هٌغقِ دس ؿؾ کالع ؿْشی هختلف، ثشای تلَیشَّایی  عجقِ

ثبؿهذ. ثبتَخهِ ثهِ     هی 80/0ٍ ضشیت کبپب  % 03/86گیشی ثٌذی حبكل اص ادغبم دس ػغح تلوینعجقِثشای تلَیش ًْبیی 

گیهشی ٍ  ّهبی دیگهش دس تلهوین   گیشی، تحقیق دس ههَسد ػهبیش سٍؽ  دػت آهذُ دس هَسد ادغبم دس ػغح تلوینًتبیح ثِ

 خِ قشاس ثگیشد. تَاًذ هَسدتَػٌَاى هغبلؼبت ثؼذی هی اًتخبة ثْتشیي تلوین ٍ ثْجَد ًتبیح ثِ
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