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 چکیذُ :
ا ّذف تشقشاسی اهٌیت غزایی دػت آٍسدى ػطح صیش کـت هحلَالت صساػی جْت تؼییي هقذاس هَسد ًیاص تشای كادسات ٍ ٍاسدات تِت

. تلاٍیش هاَّاسُ ای دس ای سا تِ کاس گشفت تَاى تلاٍیش هاَّاسُپش اّویت هی تاؿذ. اهشٍصُ تشای اًجام ایي اهَس هی تؼیاس

طَس ک ًَع ٍ یا اًَاع آًْا تِهکاًی ٍ صهاًی هتفاٍت دس دػتشع تَدُ ٍ هی تَاى تا تَجِ تِ هَضَع هَسد ًظش اص ی تفکیک ّایقذست

ّای ػشی صهاًی دس یق دادُاػتفادُ هی ؿَد ٍ هقایؼِ تلف 8هقالِ اص تلاٍیش هاَّاسُ ای لٌذػت  ایي دس صهاى اػتفادُ ًوَد. ّن

ّذف هـخق کشدى سٍؽ تْتش تشای سػیذى تِ تخویٌی دقیق تش اص ػطح صیش کـت هحلَالت صساػی  گیشی تا ٍیظگی ٍ تلوین ػطح دٍ

ٍ  25/97ّا دس ػطح ٍیظگی ٍ ػطح تلوین گیشی تِ تشتیة تشاتش تا تٌذی دس سٍؽ تلفیق دادُطثقِ فشآیٌذ کلیگیشد. دقتكَست هی

شیي دقت طثقِ تٌذی هی تاؿذ، ػطح صیشکـت هحلَالت صساػی سا ًْایت تا اػتفادُ اص سٍؿی کِ داسای تاالت دس تَدُ اػت. 15/97

 کٌین.هی هحاػثِ
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 هقذهِ -1

حلَل اطالػات دقیق دس هَسد هیضاى تَلیذ هحلَالت صساػی تشای تؼییي هقذاس هَسد ًیاص تشای ٍاسدات ٍ تَاًایی تاالقَُ  

اػات. تاا تَجاِ تاِ تَاًاایی      كادسات هحلَل هَسد ًظش تا دس ًظش گیاشی اهٌیات غازایی اص اّویتای تااالیی تشخاَسداس       

. ]2ٍ  1[سػیذى تِ تخویٌی اص ػطح صیشکـت هَسد اػاتفادُ قاشاس داد  ای سا تشای  تَاى تلاٍیش هاَّاسُ دٍس هی اص ػٌجؾ

ّاای هتفااٍت    ٍ یاا ػاٌجٌذُ   ای اص تلااٍیش هشتاَب تاِ یاک ػاٌجٌذُ      دس ایي ساػتا هی تَاى اص یک تلَیش ٍ یا هجوَػِ

تااالتشی ًؼاثت تاِ سٍؽ تاک صهاًاِ      . دلیل اػاتفادُ اص تلااٍیش ػاشی صهااًی سػایذى تاِ دقات        ]4ٍ  3[ًوَد اػتفادُ

 .]5[تاؿذ هی

ّای ػٌجؾ اص دٍسی تا تَجِ تِ کاستشد آًْا تیي دادُ ّای اپتیکی تا ساداسی، دادُ ّاای اپتیکای ٍ لیاذاسی ٍ     تلفیق دادُ

ّااذف تْثااَد دقاات طثقااِ تٌااذی دادُ ّااای فشاطیفاای ٍ چٌااذ طیفاای ٍ یااا دادُ ّااای ػااشی صهاااًی چٌااذطیفی  تااا 

هختلفاای اص جولااِ تثااذیالت  ص دٍسی تااا تکٌیااک ّااای.تلفیااق دادُ ّااای ػااٌجؾ ا]9ٍ  8، 7، 6[گیااشد هاای كااَست

لاااٍیش ػااشی صهاااًی دس ػااطح ٍیظگاای    . یکاای اص سٍؽ ّااا تلفیااق ت  ]10[هَجااک كااَست هاای گیااشد   پایااِ   تااش

تلفیاق آًْاا اػاتفادُ ًواَد.     ٌّگام اػاتفادُ اص تلااٍیش چٌذصهاًاِ تاِ دٍ ؿایَُ هشػاَم های تاَاى اص          .دس]11[تاؿذ هی

ِ ػٌَاى یاک هجوَػاِ ٍیظگای جذیاذ     ػشی صهاًی هشتَب تِ دادُ ّای چٌذصهاًِ سا تسٍؽ هی تَاى ٍیظگی ّای  ایي دس

ػٌَاى ٍسٍدی فشآیٌذ طثقِ تٌذی هَسد اػتفادُ قشاس داد. ٍیظگی ّای هَسد اػتفادُ هی تَاًذ هشتَب تِ یک ػاٌجٌذُ ٍ   تِ

ْاا دس ػاطح تلاوین گیاشی     . ؿیَُ دیگش تشای تلفیاق دادُ ّاا، تلفیاق آً   ]13ٍ  12[یا هشتَب یِ چٌذیي ػٌجٌذُ تاؿذ

کٌٌاذ ّاای هتفااٍت     . تلفیق دس ػطح تلوین گیشی هی تَاًذ هٌَب تِ تلفیق ًتایج هشتَب تِ طثقاِ تٌاذی  ]8[تاؿذ هی

ٍ  15، 14[طثقِ تٌذی، تلفیق ًتایج هشتَب تِ تلاٍیش ػشی صهاًی ٍ یا تلفیق چٌاذ ػاٌجٌذُ ای تاؿاذ    دقت تشای تْثَد

16[. 

ِ    ٍؽصیش کـت ٍ ًقـاِ هَضاَػی هاشتثی های تاَاى اص س      تشای سػیذى تِ تخویٌی اص ػطح تٌاذی   ّاای هتفااٍت طثقا

ی تاَاى سٍؽ حاذاک ش ؿاثاّت ٍ    کشد. اصجولِ سٍؽ ّایی کِ تذیي هٌظَس هاَسد اػاتفادُ قاشاس گشفتاِ اًاذ ها       اػتفادُ

 .]17[تشداس پـتیثاى سا ًام تشد هاؿیي

ی ٍ تلاوین گیاشی تلفیاق ؿاذُ ٍ     دس دٍ ػاطح ٍیظگا   8ّای ػشی صهاًی هشتَب تِ هاَّاسُ لٌذػات   دس ایي هقالِ دادُ

ٍ هـخق کشدى ػطح تلفیاق تْتاش   اًجام طثقِ تٌذی هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشًذ. ّذف اص اًجام ایي کاس هقایؼِ  تشای

 سػیذى تِ ػطح صیش کـت هحلَالت صساػی تا دقت تْتش هی تاؿذ. تشای

 هٌطقِ هَرد هطالعِ ٍ دادُ ّای هَرد استفادُ -2

 هٌطقِ هَرد هطالِ -2-1

تااا هؼاااحت ایااي هطالؼااِ تااش سٍی ؿْشػااتاى آتیااک ٍاقااغ دس اػااتاى قااضٍیي اًجااام ؿااذُ اػاات. ؿْشػااتاى آتیااک   

دقیقاِ تاا    4دسجاِ ٍ   50کاش  تایي   هشتغ دس ؿوال غشتی ؿْشػتاى قضٍیي ٍ جٌَب ؿشقی ؿْشػاتاى   کیلَهتش 1318

ِ  19ِ ٍ دسج 36دقیقِ تا  50دسجِ ٍ 35دقیقِ ػشم ؿشقی ٍ  41دسجِ ٍ  50 طاَل ؿاوالی ٍاقاغ ؿاذُ اػات.       دقیقا

 ( هحل قشاس گیشی ؿْشػتاى آتیک دس ایشاى ٍ اػتاى قضٍیي سا هی تَاى هـاّذُ ًوَد.1) ؿکل دس
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 ...های چند زمانه در سطوح ویژگی ومقایسه تلفیق داده

 میالد رمضانی زیارانی، ارسالن قربانیان، یاسر مقصودی مهرانی

  

 تقسیوات سیاسی استاى ّای ایزاى تقسیوات سیاسی استاى قشٍیي

 باشذ(. هی هطالعِ ٌذُ شْزستاى هَرددّ : هَقعیت شْزستاى آبیک در ایزاى ٍ استاى قشٍیي )ًقطِ سیاُ رًگ ًشاى1شکل 

 ای تصاٍیز هاَّارُ -2-2

های تاؿاذ.    8اَّاسُ لٌذػات  ها 1دس ایي هقالِ تلااٍیش هاَسد اػاتفادُ هشتاَب تاِ ػاٌجٌذُ تلاَیشتشداس صهیٌای هاَ ش          

هجْض تِ دٍ ػٌجٌذُ تَدُ ٍ دس ًاحیِ ّای طیفی اپتیکی )هحذٍدُ ًَس هشئی، هاادٍى قشهاض ًضدیاک ٍ     8لٌذػت  هاَّاسُ

هَ  کَتاُ( ٍ حشاستی قادس تِ تلَیش تشداسی هی تاؿذ. ػاٌجٌذُ تلاَیش تاشداس صهیٌای هاَ ش کاِ دس ایاي هطالؼاِ اص آى         

تاًاذ ٍ قاذست تفکیاک     9یکشٍهتاش تاا اػاتفادُ اص    ه 390/1تاا   433/0اػتفادُ ؿذُ اػت تلَیش تشداسی سا دس هحاذٍدُ  

هتاش ٍ تاشای    30تاًاذّای طیفای   تیتی اًجام هی دّاذ. قاذست تفکیاک هکااًی ایاي ػاٌجٌذُ تاشای         16سادیَهتشیکی 

کٌااین.  ُ هاایهتااش هاای تاؿااذ. دس ایٌجااا تٌْااا اص تاًااذّای اٍل تااا ّفااتن ایااي ػااٌجٌذُ اػااتفاد  15پاًکشٍهاتیااک  تاًااذ

 ( آهذُ اػت.1ش هَسد اػتفادُ دس جذٍل )هشتَب تِ تلاٍی اطالػات

 هَرد استفادُ در ایي هقالِ 8: تصاٍیز هاَّارُ لٌذست 1جذٍل 

 سطز گذر تاریخ اخذ تصَیز شوارُ تصَیز

1 10/10/1393 165 35 

2 17/1/1394 165 35 

3 3/3/1394 165 35 

4 4/4/1394 165 35 

 دادُ ّای سهیٌی -2-3

ّواى طَس کِ هـخق اػت تشای اًجام طثقِ تٌذی ًظاست ؿذُ ٍ اسصیاتی ًتایج تذػت آهذُ ًیاص تِ ًوًَِ ّاای صهیٌای   

ٍ    هی تاؿذ. تذیي هٌظاَس تاا اػاتفادُ اص یاک دػاتگاُ هَقؼیات یااب دػاتی صهایي ّاای            ي یصساػای هختلفای تاِ ػٌاا

 دّذ. ُ ٍ ًحَُ تَصیغ آًْا سا ًوایؾ هیؿذّای صساػی تشداؿت  ( صهیي2صهیٌی تشداؿت ؿذُ اًذ. ؿکل ) ّای ًوًَِ

                                                 
1
 Operational Land Imager  
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 : ًوًَِ ّای بزداشت شذُ سهیٌی با استفادُ اس دستگاُ هَقعیت یاب دستی2شکل 

 رٍش هَرد استفادُ – 3

ًاِ ػاٌجؾ اص دٍسی دس ػاطَی ٍیظگای     ّواى طَس کِ قثال رکش ؿذ ّذف ایي هطالؼِ هقایؼِ تلفیق دادُ ّای چٌذ صها

 ( آهذُ اػت.3سًٍذ کلی اًجام ایي تحقیق دس ؿکل )تاؿذ.  گیشی هی تلوین ٍ

 

 : رًٍذ کلی رٍش هَرد استفادُ در ایي هطالع3ِشکل 

ـاتیثاى اػاتفادُ ؿاذُ اػات، ًیااص      تشای اًجام طثقِ تٌذی تِ كَست ًظاست ؿذُ کِ دس ایٌجا اص سٍؽ هاؿایي تاشداس پ  

تؼاذاد   (2دادُ ّاای آصهایـای های تاؿاذ. دس جاذٍل )     ًوًَِ ّای آهَصؿی ٍ تشای اسصیاتی ًتایج طثقِ تٌذی ًیاص تاِ   تِ

 1995تاشداس پـاتیاى دس ػاال     سٍؽ هاؿایي   ّای آهَصؿی ٍ آصهایـی تشای کاالع هختلاآ آٍسدُ ؿاذُ اػات.     ًوًَِ

سٍؽ هاؿیي تشداس پـاتیثاى   ].18[گشدیذ ٍ اص ایي سٍؽ تشای اًجام طثقِ تٌذی ٍ سگشػیَى هی تَاى اػتفادُ ًوَد اسائِ

دػات آٍسدُ ٍ  ِ ؿاًَذ سا تا  ص ًوًَِ ّای آهَصؿی، ًوًَِ ّایی کِ تاِ اكاطالی تاشداس پـاتیثاى ًاهیاذُ های       تا اػتفادُ ا
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 ...های چند زمانه در سطوح ویژگی ومقایسه تلفیق داده

 میالد رمضانی زیارانی، ارسالن قربانیان، یاسر مقصودی مهرانی

اص آًْا كفحاتی سا تذػت هی آٍسد کِ فاكلِ تیي کاالع ّاای حاذاک ش گـاتِ ٍ کاالع ّاای هختلاآ سا اص         اػتفادُ تا

 ًوایذ. یکذیگش جذا هی

 استفادُ بزای اًجام طبقِ بٌذی ٍ ارسیابی ًتایج : تعذاد ًوًَِ ّای آهَسشی ٍ آسهایشی هَرد2جذٍل 

 ًوًَِ ّای آسهایشی ًوًَِ ّای آهَسشی کالط

 184 97 یًَجِ

 16 10 کاًَال

 25 13 کاَّ

 28 15 درخت

 481 257 گٌذم

 2045 1067 کَّستاى

 476 293 هٌاطق شْزی

 2016 1126 شَرُ سار

 5271 2078 هجوَع

 تلفیق در سطح ٍیضگی -3-1

کلاای دس کٌاااس ّاان  دس ایااي هطالؼااِ ٍیظگاای ّااای هَجااَد دس تلاااٍیش چٌااذ صهاًااِ تااِ كااَست یااک هجوَػااِ       

ِ  فشآیٌذ ٍاسد ش تلاَیش، دس هجوَػاِ کلای    ٍیظگای دس ّا   7های ؿاًَذ. تاذیي كاَست تاا تَجاِ تاِ ٍجاَد          تٌاذی  طثقا

تلااٍیش چٌذصهاًاِ دقات    یـاتش ٍ  ٍیظگی خَاّین تَد کِ اًتظااس داسیان تاا اػاتفادُ اص تؼاذاد ٍیظگای ّاای ت        28 داسای

َگیشی اص ایجاد ًاػاصگاسی تٌذی افضایؾ پیذا کٌذ کِ دس اداهِ تِ تشسػی ایي هَضَع ًیض خَاّین پشداخت. تشای جل طثقِ

خاب ؿاذُ اًاذ کاِ ترییاشات صیاادی      ٍیظگی ّای هَجَد دس تلاٍیش چٌذصهاًِ، تلاٍیش هَسد اػتفادُ تِ ًحَی اًت تیي دس

 ذاؿتِ تاؿذ.طَل صهاى هَسد هطالؼِ ً دس

 تلفیق در سطح تصوین گیزی -3-2

اص ًوًَاِ ّاای آهَصؿای ٍ    دس ایي تخؾ تش خالف تخاؾ قثال ّاش کاذام اص تلااٍیش تاِ كاَست جذاگاًاِ تاا اػاتفادُ           

ا تاا یکاذیگش تلفیاق های کٌاین.      تشداس پـتیثاى طثقِ هی ؿاًَذ. دس ًْایات تلااٍیش طثقاِ تٌاذی ؿاذُ س       هاؿیي سٍؽ

کاِ پیکؼال هجْاَل تاِ کالػای      تلفیق دس ػطح تلوین گیشی هثٌای تلفیق سا تِ گًَاِ ای تٌظاین های کٌاین      تشای

گیشد کِ دس تلاٍیش طثقِ تٌذی ؿذُ تؼذاد تیـتشی داسد. تشای ه ال دس كَستی کِ یک پیکؼل دس ػاِ تلاَیش    هی تؼلق

َ تِ کالع یًَجِ تؼلق پیذا کشدُ تاؿذ ٍ دس یک تلَیش تِ کاالع دیگاش، دس ت   یش تلفیاق ؿاذُ، پیکؼال هاَسد تحا       لا

 کالع یًَجِ تؼلق پیذا هی کٌذ. تِ

ا چٌاذ کاالع تؼلاق پیاذا کٌاذ      دس ٌّگام تلفیق دس ػطح ٍیظگای اهکااى داسد یاک پیکؼال تاِ تؼاذاد تشاتاش تاِ دٍ یا         

ِ  ایي دس  كَست تشای تلوین گیشی دس هَسد کالع ایي پیکؼل اص دقت کلی تلاٍیش اػتفادُ ؿذُ اػت. تذیي كَست کا

 کٌٌذ. تلاٍیشی کِ داسای دقت تاالتشی تَدًذ دس تلوین گیشی ًقؾ تیـتشی سا ایفا هی

 

 



 

5 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی کنفرانس ملی دومین 

 1395دی ماه  29

 ًتایج ٍ بحث -4

دقات   (، تاا اػاتفادُ اص ًوًَاِ ّاای آصهایـای،     2پغ اص اًجام طثقِ تٌذی طثق ًوًَِ ّای آهَصؿی هَجَد دس جاذٍل ) 

هشتااَب تااِ دٍ سٍؽ تلفیااق  ( دقاات طثقااِ تٌااذی کلاای ٍ کالػاای  3سٍؽ سا هحاػااثِ کااشدین. دس جااذٍل )  دٍ ّااش

 اػت. ؿذُ آٍسدُ

 دقت کلی ٍ کالسی طبقِ بٌذی بزای دٍ سطح تلفیق :3جذٍل 

 تلفیق در سطح تصوین گیزی تلفیق در سطح ٍیضگی 

 72/77 72/77 یًَجِ

 0 25/6 کاًَال

 84 84 کاَّ

 43/21 25 درخت

 92/97 67/96 گٌذم

 24/98 48/98 کَّستاى

 58/95 84/96 هٌاطق شْزی

 100 90/99 شَرُ سار

 15/97 25/97 دقت کلی
 

( هـخق اػت، دقت سٍؽ تلفیق تلاٍیش دس ػطح ٍیظگی کوی تیـتش اص دقت سٍؽ تلفیاق  3ّواى طَس کِ دس جذٍل )

تاؿذ ّشچٌذ کِ ایي هقذاس تاصگَ کٌٌذُ تفاٍت هؼٌاداسی تشای اًتخاب سٍؽ تْتش ًوای تاؿاذ.    دس ػطح تلوین گیشی هی

تؼایاس کان های تاؿاذ. اص جولاِ      دقت کالػی هشتَب تِ کالع ّای کاًَال ٍ دسخت ًؼثت تِ دقت کاالع ّاای دیگاش    

دس اص ًظاش طیفای تاا     اخل تااال ایي اهش هی تَاى تِ تؼذاد کن ًوًَاِ ّاای هشتاَب تاِ کاالع ّاای هازکَس ٍ تاذ         دالیل

کالع ّا اؿاسُ کشد. دقت کالػی تشای ایي دٍ کالع هَسد تح  تا اػتفادُ اص سٍؽ تلفیق دس ػطح ٍیظگی تیـاتش   ػایش

اص سٍؽ هقاتل هی تاؿذ ٍ ایي تذیي دلیل هی تَاًذ تاؿذ کِ دس طَل صهاى هشتَب تِ تلاٍیش دسجات خاکؼتشی تشخی اص 

ایاي تفااٍت تاشای جذاػااصی      وام ٍیظگی ّا تاا ّان هاَسد تشسػای قاشاس های گیشًاذ اص       تاًذّا ترییش کشدُ ٍ صهاًی کِ ت

هزکَس اص ػایش کالع ّا هی تَاى اػتفادُ ًوَد. ّواى طَس کِ هـخق اػت سٍؽ هاؿیي تشداس پـاتیثاى تاا    کالع دٍ

. تاذیي كاَست   اػتفادُ اص اتشكفحِ ّا کالع ّای هختلآ سا جذاػاصی کشدُ ٍ هشص تیي کالع ّاا سا تذػات های آٍسد   

کااالع ّااایی کااِ   اػااتفادُ اص تؼااذاد ًوًَااِ ّااای هٌاػااة تااشای اػااتخشا  اتشكاافحِ ّااا تااِ خلااَف تااشای       

 داسًذ هَسد ًیاص هی تاؿذ. تاالیی طیفی تذاخل

. ]5[دس هطالؼِ كَست گشفتِ تشای طثقِ تٌذی ًَع جٌگل تِ تْتش تَدى اػتفادُ اص تلاٍیش ػشی صهاًی اؿاسُ ؿاذُ اػات  

شای تشسػی ایي هَضَع دقت طثقِ تٌذی کلی تا اػتفادُ اص تلاٍیش ػشی صهااًی سا تاا سٍؽ تاک تلاَیش     حال دس ایٌجا ت

 ( دقت کلی طثقِ تٌذی تا تشای تلاٍیش هختلآ ٍ تلاٍیش ػشی صهاًی آٍسدُ ؿذُ اػت.4کٌین. دس جذٍل ) هقایؼِ هی

چٌذصهاًاِ تاِ طاَس کلای ًؼاثت تاِ       هـخق اػت کِ دقت طثقِ تٌاذی تاا اػاتفادُ اص تلااٍیش      (3)تا تَجِ تِ جذٍل 

دسكاذ ٍ   63/7طثقِ تٌذی تلاٍیش تک صهاًِ تیـتش های تاؿاذ. دس ایاي هطالؼاِ حاذاک ش افاضایؾ دقات تشاتاش تاا           دقت

 دسكذ تَدُ اػت. 65/0افضایؾ تشاتش تا  حذاقل
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 ...های چند زمانه در سطوح ویژگی ومقایسه تلفیق داده

 میالد رمضانی زیارانی، ارسالن قربانیان، یاسر مقصودی مهرانی

 : دقت کلی طبقِ بٌذی بزای تصاٍیز هَرد استفادُ بِ صَرت هجشا ٍ در دٍ سطح تلفیق4جذٍل 

 دقت کلی طبقِ بٌذی تصَیز هَرد استفادُ

 62/89 (10/10/1333) 1تصَیز 

 87/93 (11/1/1334) 2تصَیز 

 60/96 (3/3/1334) 3تصَیز 

 35/96 (4/4/1334) 4تصَیز 

 25/97 تصَیز چٌذسهاًِ )تلفیق در سطح ٍیضگی(

 15/97 تصَیز چٌذسهاًِ )تلفیق در سطح تصوین گیزی(
 

ایٌکِ یکی اص اّذاف ایي هطالؼِ تخویي ػطح صیشکـت هحلَالت صساػی هی تاؿذ، تاا اػاتفادُ اص    دس ًْایت تا تَجِ تِ

( 5دػت هی آٍسین. دس جاذٍل ) ِ سٍؿی کِ تاالتشیي دقت کلی طثقِ تٌذی سا داسا هی تاؿذ، هقادیش تخویي صدُ ؿذُ سا ت

 آهذُ اػت. 25/97هقادیش ػطح صیشکـت هحلَالت صساػی تا دقت کلی 

 تخویي سطح سیز کشت هحصَالت سراعی هَجَد در هٌطقِ با استفادُ اس رٍش دارای باالتزیي دقت :5جذٍل 

 هحصَل سراعی
 سطح سیز کشت

 ّکتار تعذاد پیکسل

 32/1705 18948 یًَجِ

 26/289 3214 کاًَال

 24/345 3836 کاَّ

 91/16145 179399 گٌذم

 73/18485 205397 هجوَع
 

تاشای تذػات آٍسدى ػاطح صیشکـات     تٌذی ؿذُ هشتَب تِ سٍؽ تلفیق دس ػطح ٍیظگی کاِ   تلَیش طثقِ (4)دس ؿکل 

 اػتفادُ قشاس گشفتِ اػت آهذُ اػت. هَسد

  
 : تصَیز طبقِ بٌذی شذُ بِ رٍش هاشیي بزدار پشتیباى )تلفیق در سطح ٍیضگی(4شکل 
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دس دٍ ػاطح ٍیظگای ٍ تلاوین گیاشی     ّواى طَس کِ دس تخؾ قثل هَسد تشسػی قشاس گشفت تلفیق تلاٍیش چٌاذ صهاًاِ   

. دس ػایي حاال تاا تَجاِ تاِ ّاذف       طَس کلی تاػ  افضایؾ دقت طثقِ تٌذی دس هَسد هحلاَالت صساػای های ؿاَد     تِ

ًتااایج طثقااِ تٌااذی هطالؼااِ هـااخق ؿااذ دقاات سٍؽ تلفیااق تلاااٍیش دس ػااطح ٍیظگاای ًؼااثت تااِ تلفیااق     ایااي

ؼٌاا داس ًوای تاؿاذ. تٌااتشایي     گیشی تِ طَس کل تیـاتش های تاؿاذ ّشچٌاذ ایاي تفااٍت تاِ كاَست ه         تلوین ػطح دس

آهَصؿی  ّای ثقِ تٌذی تا اػتفادُ اص دادُتشسػی تْتش تفاٍت ایي دٍ سٍؽ اػتفادُ اص تؼذاد تلاٍیش تیـتش ٍ اًجام ط تشای

 تیـتش پیـٌْاد هی ؿَد.
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