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 چکیذُ :
رٍز لذا اس اّویت فزاٍاًی ّای سهیي ؽٌاعی تِ ؽوار هیاعاط تغیاری اس هطالعات عاذتاری ٍ تْیِ ًمؾِّا پایِ ٍ آؽىارعاسی ذطَارُ

ای ٍ ّا ٍ عاذتارّا زر هغائل هْوی ّوچَى اًتراب هحل عاذت ٍ عاس اس لحاظ لزسُتزذَرزار اعت. اّویت آؽىارعاسی ؽىغتگی

ّا زر اوتؾافات هعسًی اس ّا ٍ ؽىغتگیصی ًوایاى گززیسُ اعت. اّویت گغلذطزپذیزی، اوتؾافات هعسًی، هسیزیت هٌاتع آب ٍ ّیسرٍلَ

گززًس زر ای ؽىل فلشات پایِ ؽاهل هٌگٌش، عزب، رٍی، هظ تأهیي هی آًدایی اعت وِ تغیاری اس هَاز اٍلیِ صٌایع تشري اس هعازى رگِ

ؽٌاعی ؽٌاذتِ  ّای سهیيؽٌاعی وِ تحت عٌَاى ذطَارُّای سهیيّا ٍ گغلای اس ًظز ؽزایط تؾىیل زر ؽىغتگی حالی وِ هعازى رگِ

زّس. هٌطمِ هَرز هطالعِ زر ایي همالِ واًغار هٌگٌش ًٍارذ ٍالع زر خٌَب غزب اعتاى لن اًتراب گززیس. زر ایي پضٍّؼ ؽًَس رخ هیهی

َر ارسیاتی وارایی رٍػ اعترزاج ذَزوار ای  پززاذتِ ؽس. تِ هٌظّا زر تصاٍیز هاَّارُتِ ارائِ رٍؽی تزای آؽىارعاسی ذَزوار ذطَارُ

ّا وِ تا تفغیز اًغاًی تْیِ ؽسُ تَز اعتفازُ گززیس. طثك ًتایح حاصل اس ایي پضٍّؼ زلت اعترزاج ّا اس یه ًمؾِ هزخع ذطَارُذطَارُ

ّا تِ ّا ٍ ؽىغتگیر عاذتارزرصس تِ زعت آهس. ایي زرحالی اعت وِ سهاى هَرز ًیاس تزای اعترزاج ذَزوا 60ّا تْتز اس ذَزوار ذطَارُ

ای اس هٌطمِ هَرز ّای هاَّارُای واّؼ یافتِ اعت. ّوچٌیي تِ هٌظَر اعتثار عٌدی ًتایح حاصل اس پززاسػ زازُطَر لاتل هالحظِ

 هطالعِ وٌتزل صحزایی تِ عول آهس. هؾاّسات صحزایی ًتایح تحمیك را تأییس ًوَزًس.
 

  ای، اوتؾافات هعسًی، عٌدؼ اس زٍر.ّا، ؽٌاعایی واًغارّا، هعسى هٌگٌش ًٍارذ، تصَیز هاَّارُذطَارُآؽىارعاسی ذَزوار  ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

وٌٌیس.   ّا عاذتارّای ذطی یا الگَّایی تز رٍی عطح سهیي ّغتٌس وِ عاذتار سهییي ؽٌاعیی را هیٌعىظ هیی     ذطَارُ

سهیي ؽٌاعی، عاذتارّای صئَهَرفَلَصی، تغییزات ًاؽیی اس پَؽیؼ    ّای هٌظَر اس ذطَارُ اثزات ذطی ًاؽی اس عاذتار

ای اس عَارض ذطی هَخیَز زر   اعت. تٌاتز ایي هٌظَر اس ذطَارُ طیف گغتززُ 1گیاّی، تزویثات عٌگی ٍ رطَتت ذان

هاًٌس ، ؽٌاعایی هعازى ٍ 2ّای هرتلف ًظیز عاذت ٍ عاس، هىاًیاتی تصَیز اعت وِ ّز وسام وارتززّای ذاصی زر حَسُ

ّیا تیؾیتز آؽىارعیاسی     آى زارز. زر حَسُ تْیِ ًمؾِ سهیي ؽٌاعی ٍ اوتؾاف هَاز هعسًی ّیسف اس اعیترزاج ذطیَارُ   

ّا اس طزیك تیزٍى سزگی هَاز هذاب زر ایي هٌاطك  ّا تِ هٌظَر ارتثاط عٌدی واًِ سایی تا ؽىغتگی ّا ٍ گغل ؽىغتگی

ّیای هغیتمین زر تصیاٍیز     ذیط  ّا عثارتٌس اس آؽىارعاسی پارُ طَارُآؽىارعاسی ذ  اعت. اس زیسگاُ پززاسػ تصَیز هغألِ

زٌّسُ رًٍس هٌاطك گغلی یا رًٍس زرسّای اصیلی ّغیتٌس.    ّا هعوَال ًؾاى ّا تاؽٌس. ذطَارُ ای وِ هعزف ذطَارُ هاَّارُ

زاج ّا عٌصزی ضزٍری زر هطالعات عاذتاری ٍ التصازی ٍ سهیي ؽٌاعی هحیط سیغیت اعیت. اعیتر    آؽىارعاسی گغل

تزز، ًیاس تیِ عاهیل اًغیاًی ٍ تفغییز تصیزی ًیسارز، زر        ّا را تاال هی ّا عزعت عول آؽىارعاسی ذطَارُ ذَزوار ذطَارُ

ّای سهیي ؽٌاعی زر طَل سهاى را  ّا لثل ٍ تعس اس فعالیت ّای تصَیزی ٍعیع وارگؾاعت ٍ اهىاى همایغِ ذطَارُ پٌِْ

ّای ایغتا ٍ زلیك، صحت اًدیام تْتیزی    ار تِ ؽزط اعتفازُ اس الگَریتنصَرت ذَزو ّا تِ فزاّن هی وٌس، تحلیل ذطَارُ

آٍرز. تیاوٌَى   ًغثت تِ تفغیز اًغاًی زارز، سهاى ٍ ّشیٌِ را واّؼ هیی زّیس ٍ اهىیاى هطالعیات زلییك را فیزاّن هیی       

تٌیی تیز   هطالعات تغیاری تِ هٌظَر اعترزاج عاذتارّای سهیي ؽٌاعی اًدام گزفتِ اعت ویِ عویسُ اییي هطالعیات هث    

ِ  زر ]1[ّا تَزُ اعیت. هحویسی ٍ ّوىیاراى     ّای عٌتی زر اعترزاج عاذتارّا ٍ ؽىغتگی رٍػ ای تیِ تزرعیی    هطالعی

ای تیا خساعیاسی عیاذتارّا تیا رٍػ تفغییز       ّای زگزعاى ؽسُ تِ ووه تصیاٍیز هیاَّارُ   ّا ٍ سٍى آؽىارعاسی ذطَارُ

ِ  ]2[چؾوی پززاذتٌس. واٍییاًی صیسر ٍ ّوىیاراى     ای تیِ تزرعیی ارتثیاط واًیِ ساییی تیا ٍیضگیی عیاذتاری          زر هطالعی

ؽٌاعی پززاذتٌس. زر ایي هطالعِ اس فیلتز گذاری ذطی تِ هٌظَر تارسعاسی عیاذتارّا ٍ تفغییز تصیزی اعیتفازُ      سهیي

ای اس  َّارُّای سهیي ؽٌاعی اس تصاٍیز هیا  تِ هٌظَر اعترزاج ذَزوار ذطَارُ ]3[گززیس. زر هطالعِ وارًیلی ٍ ّوىاراى 

ای ٍ هسل  ّا اس تصاٍیز هاَّارُ تِ هٌظَر تحلیل ذطَارُ ]4[ّاف اعتفازُ ؽس. زر هطالعِ وَئیه ٍ ّوىاراى   رٍػ تثسیل

STAرلَهی ارتفاعی اس رٍػ اعترزاج ذط 
زر   وِ تز هثٌای ٍاریاًظ هحلی زرخات ذاوغتزی اعیت اعیتفازُ گززییس.     3

ّیای طییف عیٌدی ٍ الییِ زگزعیاًی       الگذر تِ هٌظَر اعترزاج لثِ ٍ تلفیك تیا زازُ اس فیلتز تا] 5[هطالعِ آریاى ٍ ًَری 

ّیا ٍ   الگَریتوی خسیس تیزای ؽٌاعیایی ذَزویار گغیل      ای تِ ارائِ هطالعِ زر ]7[ ]6[اعتفازُ ؽس. اعواعیلی ٍ ّوىاراى 

لثییِ زر تصییاٍیز اس ترزاج ایییي تزرعییی تییِ هٌظییَر اعیی  ای  پززاذتٌییس. زر ّییای پٌْییاى زر تصییاٍیز هییاَّارُ  ذطییَارُ

ِ   ٍ تزای اعترزاج ذطَارُ 4آؽىارعاس لثِ وٌی الگَریتن ییاتی وٌیی    ّا اس اعوال تثسیل ّاف ٍ رازٍى تز رٍی ذزٍخیی لثی

ّیای عیاذتاری اس اعویال     ای تِ هٌظیَر ؽٌاعیایی ذَزویار ٍاحیس     زر هطالعِ ]8[اعتفازُ گززیس. عزٍعتاًی ٍ ّوىاراى 

ًویَز. ّیسف اس اییي     ّای تا تَاى تفىیه هىاًی هتفیاٍت اعیتفازُ   ّای هىاًی تؾریص لثِ تز رٍی تصاٍیز هاَّارُ فیلتز

ِ  ّای اعتز هٌط تز رٍی زازُّای سهیي ؽٌاعی  هطالعِ ارائِ رٍؽی تِ هٌظَر اعترزاج ذَزوار ذطَارُ ٍ  مِ هیَرز هطالعی

ّیای   تِ هٌظَر ارسیاتی وارایی رٍػ ّای ًمؾِ هزخع ّای تسعت آهسُ اس الگَریتن تا ذطَارُ عپظ همایغِ ووی ذطَارُ

 ّا تَزُ اعت. اعترزاج ذَزوار ذطَارُ

 هٌغقِ هَرد هغالعِ -2

 طییَل خغزافیییایی               تییا                  ویلییَهتز خٌییَب لیین ٍ زر تیییي هرتصییات 35واًغییار هٌگٌییش ًٍییارذ زر 

هتیز ٍ   1700عزض خغزافیایی ٍالع ؽسُ اعت. تیؾیٌِ ارتفیا  هٌطمیِ اس عیطح زرییا                        تا                  ٍ 

                                                 
1- Soil Moisture 
2- Site Selection 
3- Segment Trace Algorithm 
4- CANNY 

 ' "50 34 18 ' "50 46 35
 ' "34 23 08 ' "34 27 45
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 ... یهاها با روشاستخراج خودکار خطواره ییکارا یابیارز

 ی، ابوالفضل سلطانانیعباس مال ،یفیعادل شر

اصیفْاى   -ز تیِ خیازُ لیسین لین     وییَهت  13ای تیِ طیَل    وٌس. هعسى تَعط خیازُ  هتز تداٍس ًوی 150ارتفا  ًغثی اس 

میِ گیزم ٍ   ویلیَهتز اعیت. آب ٍ ّیَای ولیی هٌط     18زٍ خازُ اس ؽْزعتاى لن حیسٍز   ؽَز. فاصلِ هحل ایي هی هتصل

گیزاز   زرخِ عیاًتی  -15گزاز زر تاتغتاى تا حس  + زرخِ عاًتی45ذؾه اعت ٍ تغییزات زرخِ حزارت زر طَل عال اس 

گززًیس خزییاى آب    ّای عیطحی آغیاس هیی    ّای آب زر سهغتاى ًَعاى زارز. خش زر اٍایل تْار ٍ اٍاذز تاتغتاى وِ خزیاى

 ای لاتل هؾاّسُ اعت. تصَیز هاَّارُ 1ًٍارذ زر پارُ چیي لائن ؽسُ ( هَلعیت واًغار1ؽَز. زر ؽىل ) زیگزی زیسُ ًوی

 
 : پارُ چیي قائن ضذُ تصَیر سٌجٌذُ استر هربَط بِ هٌغقِ هعذى هٌگٌس ًٍارچ1ضکل

 ّا استخراج خَدکار خغَارُ -3

  LINEّیا زر اییي پیضٍّؼ اس رٍػ اعیترزاج ذیط پییازُ عیاسی ؽیسُ زر هیاصٍل           هٌظَر اعترزاج ذَزوار ذطیَارُ  تِ

وِ پظ اس اعترزاج عَارض تیزای تحلییل ٍ ارسییاتی ًییاس تیِ       اعتفازُ گززیس. تِ ایي هٌظَر تا تَخِ تِ ایي PCIافشار  ًزم

ای   تیز رٍی تصیَیز هیاَّارُ    ّیا تصیحیح ٌّسعیی    تاؽس، پییؼ اس اعیترزاج ذطیَارُ    هرتصات زلیك سهیٌی عَارض هی

َیز لائن ؽیسُ پییازُ عیاسی گززییس. اس هشاییای اعیترزاج ذَزویار        ؽس. زر ًْایت الگَریتن پیؾٌْازی تز رٍی تص اًدام

ّایی اعت وِ حتیی هوىیي اعیت تیا تفغییز اًغیاًی ًییش لاتیل          ّا عالٍُ تز صزف سهاى وَتاُ اعترزاج ذطَارُ ذطَارُ

ِ    ّا الگَریتن پیازُ عاسی  تؾریص ًثاؽٌس. تزای اعترزاج ذَزوار ذطَارُ  هٌظیَر  ؽسُ ؽاهل عِ هزحلیِ اعیت. اتتیسا تی

گیززز.   طیی زر تصیَیز اعیترزاج هیی    ؽَز ٍ ّوِ عیَارض ذ  وٌی اعتفازُ هی   ای اس الگَریتن  زر تصَیز هاَّارُ 2  یاتی لثِ

ای   ؽَز ٍ زر ًتیدِ هدوَعِ ّای اعترزاج ؽسُ ذط تزاسػ زازُ هی ّای تزاسػ، تِ لثِ هزحلِ زٍم تا اعتفازُ اس رٍػ زر

اعتفازُ اس الگَریتن تزاسػ هٌحٌی تِ ذطَط اعترزاج ؽسُ اس هزحلِ لثیل  گززز. زر هزحلِ عَم تا  اس ذطَط حاصل هی

گززًییس. تییزای  اعییترزاج هییی ّییا زر ایییي هزحلییِ ؽییَز ٍ ذطییَارُ ، هٌحٌییی تییزاسػ زازُ هییی تییا رعایییت حییس آعییتاًِ

 :]9[ّا، پاراهتزّایی تِ ؽزح سیز زرًظز گزفتِ ؽس ذطَارُ اعترزاج

 ِپیىغل 10   یاتی اًساسُ فیلتز لث 

 75وٌی    یاتی ل اًساسُ گزازیاى زر لثِحسال 

  پیىغل 3حساوثز ذطای تزاسػ ذط 

  زرخِ 2حساوثز هیشاى اذتالف ساٍیِ تیي زٍ ذط زر هزحلِ تزاسػ هٌحٌی 

  پیىغل  40حساوثز فاصلِ تیي زٍ ذط زر هزحلِ تزاسػ هٌحٌی 

                                                 
1  - Ortho-Rectified Mosaic 
2  - Edge Detection 
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  ُپیىغل 30حسالل طَل هٌحٌی تزاسػ زازُ ؽس 

ّا  ( لاتل هؾاّسُ اعت. تِ هٌظَر اعترزاج زعتی ذطَار2ُّا زر ؽىل ) ذَزوار ذطَارًُتیدِ حاصل اس رٍػ اعترزاج 

ّای حَسُ هىیاى ٍ فزویاًظ ٍ تعیسیل ّیغیتَگزام      ّای ووىی پززاسػ تصاٍیز ًظیز فیلتز اس رٍػ تفغیز اًغاًی ٍ اتشار

یز اًغاًی تِ عٌَای ًمؾِ هزخع ّای حاصل ؽسُ اس رٍػ تفغ ّا اعتفازُ گززیس. ًمؾِ ذطَارُ تزای تعییي زلیك ذطَارُ

ّیای هزخیع    ( ًمؾیِ ذطیَارُ  3ّا هَرز اعتفازُ لزار گزفت. ؽیىل )  تزای ارسیاتی وارایی رٍػ اعترزاج ذَزوار ذطَارُ

ّیای هٌطمیِ    زّس. تا تَخِ تِ زیاگزام رس وِ ًوایؼ زٌّسُ خْیت گییزی ذطیَارُ    حاصل اس تفغیز اًغاًی را ًوایؼ هی

ػ اعیترزاج تیا تفغییز اًغیاًی ٍ     ّیا زر ّیز زٍ رٍ   ؽَز وِ خْت گیزی تمزیثی ذطَارُ یهَرز هطالعِ اعت هؾاّسُ ه

 خٌَب ؽزق تَزُ اعت. -ذَوار تِ عوت ؽوال غزب رٍػ

 
ّای حاصل از استخراج خَدکار در  باال: خغَارُ :2ضکل 

هٌغقِ هعذى هٌگٌس ًٍارچ. پاییي: دیاگرام رز بر اساس عَل 

 ّا ٍ فراٍاًی خغَارُ

 

ّای حاصل از تفسیر بصری در هٌغقِ  باال: خغَارُ :3ضکل 

هعذى هٌگٌس ًٍارچ. پاییي: دیاگرام رز بر اساس عَل ٍ 

 ّا فراٍاًی خغَارُ

ِ ّیا ٍ آت  ّای تِ زعیت آهیسُ تیِ خیازُ     ؽَز تعسازی اس ذطَارُ ّواًطَر وِ هؾاّسُ هی ّیا تعلیك زارًیس، تزذیی تیا       زاّی

ّیای   ّای تِ زعت آهسُ ًییش تیا ذطیَارُ    صفحات سهیي ؽٌاعی هٌطثك اًس ٍ تعساز لاتل تَخْی اس ذطَارُتواط  هحل

زر پاعیید الگییَریتن پیؾییٌْازی ّزچییِ همییسار ًییَیش تصییَیز تییِ همییسار تیؾییتزی       سهیییي ؽٌاعییی تطییاتك زارًییس.  

عیی ذَاٌّیس زاؽیت.    ّیای سهییي ؽٌا   ّای تِ زعت آهسُ اًطثیاق تیؾیتزی تیا ذطیَارُ     تاؽس ذطَارُ ؽسُ زازُ ؼواّ

ّیای سهییي ؽٌاعیی را تیا زلیت ٍ       گززز وِ ذزٍخی الگَریتن تا حس سیازی ذطیَارُ  همایغِ تصزی ًتایح هؾاّسُ هی تا

 صحت تاال ًوایاى عاذتِ اعت.

 ارزیابی ًتایج -4

ّیای سهییي ؽٌاعیی را تیا زلیت ٍ       گززز وِ ذزٍخی الگَریتن تا حس سیازی ذطیَارُ  تا همایغِ تصزی ًتایح هؾاّسُ هی

ای تزذیَرزار   صَرت زلیك ٍ وویی اس اّوییت ٍییضُ    زر ّز پضٍّؼ علوی اعتثارعٌدی تِصحت تاال ًوایاى عاذتِ اعت. 

ًتایح حاصل اس الگیَریتن    پیسا ًوَز. تزای همایغِتَاى تِ ّسف هطلَب زعت  اعت ٍ صزف یه تطثیك تصزی ًتایح ًوی

زلت طَلی ٍ زلت ولی هعیارّای ارسیاتی وویی   ؽٌاعی تِ یه هعیار ووی ًیاس اعت. ّای هَخَز زر ًمؾِ سهیي تا گغل
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صَرت زعتی ٍ تفغییز   ًتایح زر ایي پضٍّؼ تَزُ اعت. ارسیاتی زلت ًیاسهٌس یه ًمؾِ هزخع اعت وِ عَارض زر آى تِ

 اعترزاج ؽسُ تاؽس.تصزی 

 ارزیابی دقت عَلی -4-1

ّای هزخع تا زر ًظیز گیزفتي    خَی هحاعثاتی ٍ پیسا وززى زرصس تطاتك تا عَارض ًمؾٍِ  زلت طَل تا اعتفازُ اس خغت

گززز. زر صَرتی ویِ عیَارض زر    تعییي گززیس. اتعاز ًاحیِ تا تَخِ تِ تَاى تفىیه زازُ ّا تعییي هی 1یه ًاحیِ حزین

ؽیًَس.   ی هزخع زر ًاحیِ حزین زر ًظز گزفتِ ؽسُ لزار گیزًس تِ عٌَاى عَارض هتٌاظز زرعت زر ًظز گزفتِ هیّا ًمؾِ

TPزلییت طییَلی تییِ عٌییَاى ًغییثت تیییي طییَل عییَارض زرعییت    
TSٍ طییَل وییل عییَارض   2

زر تصییَیز هزخییع  3

 .] 10[گززز  ( هحاعثِ هی1ؽَز. زلت طَلی تا اعتفازُ اس راتطِ ) هی گزفتِ ًظز زر

 ارزیابی دقت کلی -4-2

زلت ولی هغتلشم آى اعت وِ عَارض تا حس هوىي ًشزیه تِ هَلعیت اصلی زر تصَیز هزخع تؾریص زازُ ؽیًَس. زر   

پیززاسػ هتفیاٍت     تَاًس هتٌاعة تا تَاى تفىیه ٍ ًحیَُ  یه تصَیز تا تَخِ تِ تَاى تفىیه، هَلعیت ٍ طَل عَارض هی

( 2لگَریتن ٍ ًمؾِ هزخع زلت ولی تا اعیتفازُ اس راتطیِ )  عَارض اعترزاج ؽسُ تَعط ا  تاؽس. زر ایي هطالعِ تا همایغِ

 هحاعثِ ؽسُ اعت. 

FPوِ زر آى 
( اس TPعَارض ًازرعت تؾریص زازُ ؽسُ ٍ عثارت اس تفاضل تیي عَارض زرعت تؾیریص زازُ ؽیسُ )   4

FNول عَارض اعترزاج ؽسُ اعت. 
عَارض زرعت تؾریص زازُ ًؾسُ عثارت اعت اس طَل ولیی عیَارض زر ًمؾیِ     5

 ًیش هعزف زلت ولی ارسیاتی الگَریتن اعت.  ACهزخع وِ تِ عٌَاى عارضِ زرعت ؽٌاعایی ًؾسُ اعت. 

ییاتی ًتیایح تیا ًمؾیِ هزخیع ٍ تیا زر ًظیز گیزفتي ًاحییِ            ارسیاتی زلت طَل ٍ زلت ولی عَارض تا اعیتفازُ اس تطیاتك  

ِ   پَؽاًی ٍ غیزّن . هغاحت ّنهتزی حاصل گززیس 100 ّیای هزخیع ٍ ًتیدیِ حاصیل اس اعیترزاج       پَؽاًی تیزای ًمؾی

( ارائِ ؽسُ اعت. تز ایي اعاط زلیت طیَلی ٍ زلیت ولیی     1هحاعثِ گززیس وِ زر خسٍل ) 6ذَزوار تَعط ًمؾِ تماطع

 ارائِ گززیس.   (2)عَارض هحاعثِ ٍ زر خسٍل 
 ّای ًقطِ هرجع ٍ استخراج خَدکار : جذٍل هساحت ًاحی1ِجذٍل 

 هغاحت                              

 ًاحیِ
هغاحت ولی 

(Km
2
) 

هغاحت 

Km)پَؽاًی  ّن
2
) 

پَؽاًی  هغاحت عسم ّن
(Km

2
) 

 52/16 46/68 98/84 ًاحیِ ًمؾِ هزخع

 02/89 96/52 16/142 ًاحیِ ًمؾِ الگَریتن پیؾٌْازی

                                                 
1  - Buffer Zone 
2  - True Positive 
3  - True Structure 
4  - False Positive 
5  - False Negative 
6- Intersection Map 

TP (1راتطِ )
LA

TS
 100

 

 (2راتطِ )
TP TP

TP FP FN TSAC


  100

2 
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 ... یهاها با روشاستخراج خودکار خطواره ییکارا یابیارز

 ی، ابوالفضل سلطانانیعباس مال ،یفیعادل شر

 ّا ًسبت بِ ًقطِ هرجع : ارزیابی کوی استخراج خَدکار خغَار2ُجذٍل 

 زلت ولی

 )زرصس(

 زلت طَلی

 )زرصس(

AS 
(Km

2
) 

TS 
(Km

2
) 

FN 
(Km

2
) 

FP 
(Km

2
) 

TP 
(Km

2
) 

 پاراهتز

 رٍػ               

 B-Splineرٍػ  96/52 02/89 52/16 98/84 16/142 62 48

ّایی اعت وِ تِ زرعتی ذطَارُ تؾریص زازُ ؽسُ اًیس. هٌظیَر اس    ذط هغاحت ًاحیِ پارُ TPزر ایي خسٍل هٌظَر اس 

FP ُّایی وِ تِ اؽتثاُ تِ عٌَاى ذطَارُ تؾریص زازُ ؽسُ اًس ٍ هٌظَر اس  ذط هغاحت ًاحیِ پارFN    ِهغیاحت ًاحیی

هغیاحت ویل    ASهزخیع ٍ  ؾِ ًاحیِ زر ًم هغاحت ول TSّایی وِ تِ اؽتثاُ ذطَارُ تؾریص زازُ ًؾسُ اًس.  ذطَارُ

زرصس اس عَارض ؽیٌاذتِ ؽیسُ زر تصیَیز     60ًتیدِ رٍػ ذَزوار ّغتٌس. تیؼ اس  ًاحیِ تؾریص زازُ ؽسُ زر ًمؾِ

هزخع تا اعتفازُ اس الگَریتن پیؾٌْازی تِ طَر زرعت ؽٌاعایی ؽسًس. زلت ولی حاصل اس الگیَریتن پیؾیٌْازی تیزای    

ّیا تیا    وِ اعترزاج زعیتی ذطیَارُ   گززز. تا تَخِ تِ ایي زرصس گشارػ هی 48 ّا زر ایي تزرعی حسٍز اعترزاج ذطَارُ

تَاًٌیس زاؽیتِ تاؽیٌس لیذا زلیت حاصیل اس        ّای هرتلفیی هیی   همسار سیازی ٍاتغتِ تِ وارتز اعت ٍ افزاز هرتلف تحلیل

ِ  4ؽىل ) تَاًس هتفاٍت تاؽس. الگَریتن ًیش هی ّیا تسعیت آهیسُ اس     ّیای اطالعیاتی ذطیَارُ    ( ًمؾِ تماطع حاصیل اس الیی

 رٍػ اعترزاج ذَزوار ٍ اعترزاج تَعط تفغیز اًغاًی اعت. زٍ

 

ّای اعالعاتی خغَارُ استخراج ضذُ تَسظ  هتر برای الیِ 111هساحت هطترک در ًقطِ تقاعع بِ ازای ًاحیِ  :4ضکل 

 اًساًی ٍ رٍش خَدکار عاهل

 ًتیجِ گیری -5

رٍز لیذا   ّای سهیي ؽٌاعی تِ ؽیوار هیی   هطالعات عاذتاری ٍ تْیِ ًمؾِّا پایِ ٍ اعاط تغیاری اس  آؽىارعاسی ذطَارُ

ّای سهیي ؽٌاعی  اّویت فزاٍاًی تزذَرزار اعت. ّسف اس ایي هطالعِ ارائِ رٍؽی تِ هٌظَر اعترزاج ذَزوار ذطَارُ اس

لگیَریتن تیا   ّیای تیِ زعیت آهیسُ اس ا     عپظ همایغِ وویی ذطیَارُ  ٍ  ّای اعتز هٌطمِ هعسى هٌگٌش ًٍارذ تز رٍی زازُ

ا تَزُ اعت. تیا تَخیِ تیِ ًتیایح     ّ ّای اعترزاج ذَزوار ذطَارُ تِ هٌظَر ارسیاتی وارایی رٍػ ّای ًمؾِ هزخع ذطَارُ

ّیای هَخیَز زر هٌطمیِ را تیِ زرعیتی       زرصیس اس ذطیَارُ   60ّا تیؾتز اس  زعت آهسُ رٍػ اعترزاج ذَزوار ذطَارُ تِ

ّیایی ًظییز ٍخیَز     زلیل زؽَاری ّا تِ اعت هغالِ اعترزاج ذَزوار ذطَارُ ًوایس. الثتِ السم تِ یازآٍری آؽىارعاسی هی

عاس اًغاًی ّوچٌاى زارای راُ حل ًْایی ًوی تاؽس ٍ تٌْیا عیاهلی تیزای     ًَیش زر تصَیز ٍ اهىاى اعترزاج عَارض زعت

 ووه تِ تفغیز اًغاًی اعت ٍ ًیاسهٌس پضٍّؼ تیؾتز هی تاؽس.
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