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 چکیذٌ :
اِؼادٜ سیاد وٝ در ارتفاع پاییٗ عٙدؼ اس دٚر ٔبتٙی بز پز٘ذٜ ٞذایت پذیز اس دٚر )پٟپاد( با تٛخٝ بٝ تصاٚیز با لذرت تفىیه ٔىا٘ی فٛق 

ؽٛد اس لابّیت ٚ تٛا٘ایی خٛبی بزای تٟیٝ ٘مؾٝ پٛؽؼ ٌیاٞی در ٔٙاعك پیچیذٜ ؽٟزی بزخٛردار اعت. لذرت تفىیه عیفی بزداؽت ٔی

بٙذی ٞای عبمٝٞای بافت تصٛیز ٚ اعتفادٜ اس رٚػتٛاٖ با تزویب ٚیضٌیٞای رلٛٔی بزای ٘مؾٝ بزداری اس پٛؽؼ ٌیاٞی را ٔیوٓ دٚربیٗ

ای بٙذی تصاٚیز ٔاٞٛارٜبٙذی ٔاؽیٗ بزدار پؾتیباٖ بغٛر ٌغتزدٜ بزای عبمٝلٛی تز خبزاٖ ٕ٘ٛد. تاوٖٙٛ رٚػ عبمٝ

ٞذف اصّی ایٗ تحمیك ٞا وٕتز ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌزفتٝ اعت. بٙذی تصاٚیز حاصُ اس پٟپادٌزفتٝ أا واربزد آٖ در عبمٝ لزار اعتفادٜ ٔٛرد

بزدارپؾتیباٖ بٝ ٔٙظٛر تٟیٝ ٘مؾٝ پٛؽؼ ٌیاٞی در ٔٙاعك ؽٟزی ٚ  بٙذی ٔاؽیٗتزویبی با اعتفادٜ اس آ٘اِیش بافت ٚ عبمٝ ارائٝ یه رٚػ

اس  3×3باؽذ. بذیٗ ٔٙظٛر ٞؾت ٔؾخصٝ بافت با اعتفادٜ اس فیّتز  بزرعی ٔیشاٖ بٟبٛد دلت ٚ صحت ٘تایح با اعتفادٜ اس ٚیضٌی بافت ٔی

بٙذی در فضای ٚیضٌی  ػٙٛاٖ دادٜ وٕىی بٝ تصٛیز اصّی اضافٝ ؽذ٘ذ. اس رٚػ ٔاؽیٗ بزدار پؾتیباٖ بزای عبمٝتصٛیز اعتخزاج ؽذ٘ذ ٚ بٝ 

بٙذی دارد. ٞای عٙتی عبمٝبٙذی ٔاؽیٗ بزدار پؾتیباٖ ػّٕىزد بٟتزی ٘غبت بٝ رٚػبافت اعتفادٜ ؽذ. ٘تایح ٘ؾاٖ داد عبمٝ-عیف

تٛاٖ اس پٟپاد بٝ ػٙٛاٖ یه ؽٛد. ٘تایح ٘ؾاٖ داد ٔیبٙذی ٔی خب بٟبٛد ٘تایح عبمٝاضافٝ وزدٖ ٚیضٌی بافت بٝ عٛر لابُ تٛخٟی ٔٛ

عىٛی وارآٔذ ٚ ایذٜ آَ بزای ٘مؾٝ بزداری پٛؽؼ ٌیاٞی در ٔٙاعك ؽٟزی اعتفادٜ وزد. رٚػ تزویبی ارائٝ ؽذٜ در ایٗ تحمیك ػّٕىزد 

تٛاٖ با اعتفادٜ اس آ٘اِیش بافت ٞای رلٛٔی را ٔیٞای دٚربیٗٚدیتٞای ٔختّف ٔٙاعك ؽٟزی اس خٛد ٘ؾاٖ داد. ٔحذخٛبی در تفىیه پذیذٜ

 بٙذی ٔاؽیٗ بزدار پؾتیباد خبزاٖ ٕ٘ٛد.ٚ عبمٝ
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 مقذمٍ -1

ٌیاٞی ٘مؼ ٟٕٔی در واٞؼ آِٛدٌی ٞٛا، حفظ  تؼظادَ اوِٛظٛصیىی ٚ ارتمظاف ویفیظت      ٞا پٛؽؼ  در بغیاری اس وال٘ؾٟز

ٞای دلیك پٛؽؼ ٌیاٞی بزای وٕه بٝ بز٘أٝ ریشاٖ در بٟیٙظٝ عظاسی خظذٔات     ٕ٘ایذ. تٟیٝ ٚ تِٛیذ ٘مؾٝ س٘ذٌی ایفا ٔی

ه ا٘ظٛاع ٔختّظف پٛؽظؼ    باؽذ. با تٛخٝ بٝ لابّیت ٚ تٛا٘ایی عٙدؼ اس دٚر در تفىی سیغت بْٛ ؽٟزی بغیار ضزٚری ٔی

ٞا ٚ ٔزاتغ، پٛؽظؼ ٌیظاٞی    ٞای ٔختّف فزاٞٓ ؽذٜ اعت. در ٔمایغٝ با خٍُٙ سٔیٗ أىاٖ تٟیٝ ٘مؾٝ پٛؽؼ در ٔحیظ

ٞا ٘ظیز عاختٕاٖ، ٔاؽیٗ ٚخیابظاٖ در ابؼظاد ٚ    ػالٜٚ لزار ٌزفتٗ عایز پذیذٜ باؽذ بٝ ؽٟزی بغیار پزاوٙذٜ ٚ تىٝ تىٝ ٔی

ٌیاٞی اعتخزاج دلیك پٛؽؼ ٌیاٞی در ٔحیظ ؽظٟزی را دؽظٛار تظز ٕ٘ظٛدٜ اعظت.      اؽىاَ ٔختّف در ٔداٚرت پٛؽؼ 

ٞظای ٔظاٞٛارٜ ای بظا لظذرت تفىیظه       ٞای ٔٛرد اعتفادٜ در تٟیٝ ٘مؾٝ پٛؽؼ ٌیاٞی ؽٟزی عیف ٚعظیؼی اس دادٜ  دادٜ

( UHR) ٞای ٞٛایی ٚ تصاٚیز با لظذرت تفىیظه ٔىظا٘ی فظٛق اِؼظادٜ سیظاد       (، ػىظVHR(، خیّی سیاد )HRٔىا٘ی سیاد )

ٞا در  ؽٛد. ٔؾىُ اصّی تصاٚیز چٙذ عیفی با لذرت تفىیه ٔىا٘ی ٔتٛعظ ٘ظیز ِٙذعت ٘اتٛا٘ی آٖ ٞا را ؽأُ ٔی پٟپاد

ٝ    ٞا ٔی ثبت خشئیات ٔىا٘ی پذیذٜ ای  ٞظای اخیظز، تصظاٚیز ٔظاٞٛارٜ     باؽذ. با تٛعؼٝ عزیغ فٙظاٚری عظٙدؼ اس دٚر در دٞظ

ٌزفتظٝ ا٘ظذ. ٞشیٙظٝ سیظاد تٟیظٝ       یاٞی ٔٙاعك ؽٟزی ٔٛرد اعتفادٜ لزاروٛئیه بزد ٚ ایىٛ٘ٛط بزای تٟیٝ ٘مؾٝ پٛؽؼ ٌ

1ٞظای )پٟپظاد(   تصاٚیز اعتفادٜ اس آٟ٘ا را با ٔحذٚدیت رٚبزٚ عاختٝ اعت. در عاِٟای اخیز ٞٛاپیٕظا  ایٗ
 UAV ٝ ػٙظٛاٖ   بظ

ٞظای  ا٘ظذ. دادٜ ظٟظٛر وظزدٜ   ٞظای عظٙدؼ اس دٚر  پظذیز بظزای وغظب دادٜ   ٞشیٙٝ ٚ ا٘ؼغافٞای عزیغ، وارآٔذ، وٓ عأا٘ٝ

ٝ  UHRآٔذٜ دارای لذرت تفىیه ٔىا٘ی فٛق اِؼظادٜ سیظاد )   دعت بٝ ابّیظت ٔظا٘ٛر، ثبظت تصظاٚیز بظا      ػّظت ل ( ٞغظتٙذ. بظ

ٝ   ٞا، راٜتفىیه ٔىا٘ی فٛق اِؼادٜ سیاد، پزٚاس سیز ابز لذرت ای وظٓ،  ا٘ذاسی ٚ فزٚد آعاٖ ٚ وغب عزیغ اعالػظات بظا ٞشیٙظ

 ا٘ذ.  رد تٛخٝ لزار ٌزفتٝػٙٛاٖ ابشاری تٛا٘ا ٔٛٞا بٝپٟپاد

عٛر وّی ٔغاِؼات ا٘ذوی در سٔیٙٝ تؾخیص ػٛارض با اعتفادٜ اس تصٛیزبزداری با پٟپاد ٌشارػ ؽذٜ اعت. وزأّیٙه بٝ

ٞای أالن سراػی داؽتٙذ چٙذ رٚػ ٔظٛرد اعظتفادٜ   ٔٙظٛر تؾخیص ٔزس(، عی ٔغاِؼٝ ٔزٚری وٝ ب2016ٝٚ ٕٞىاراٖ )

پایٝ اعتفادٜ بٙذی ؽئپایٝ ٚ عبمٝبٙذی پیىغُٞای عبمٝدر ایٗ ٔغاِؼات اس رٚػ ].4[ٛد٘ذدر تحمیمات لبّی را بیاٖ ٕ٘

بٙذی تصاٚیز، اعتخزاج خغٛط پزداسػ، لغؼٝٞا در ایٗ ٔغاِؼات ؽأُ پیؼؽذٜ بزای تؼییٗ ٔزسؽذٜ بٛد. ٔزاحُ ا٘داْ

ه درختظاٖ در تصظاٚیز ٔظٛره پٟپظاد     ( در تحمیك خٛد بز تؾخیص تظ 2015پزداسػ ػٙٛاٖ ؽذ. ِیٗ ٚ ٕٞىاراٖ )ٚ پظ

ٝ 1ریشی ؽذٜ اس عٝ ٔزحّٝ تؾىیُ ؽذٜ بظٛد.  خٛارسٔی بز٘أٝ ].1[تٕزوش وزد٘ذ ٝ  ( عبمظ ٚ  k-meansبٙظذی  بٙظذی خٛؽظ

ٞظای ٚیضٌظی   ( پیؾظٟٙاد پظارأتز  2ٞای پٛؽظؼ ٌیظاٞی.   دعت آٚردٖ ٘مؾٝٔٙظٛر بٝاعتخزاج ؽاخص پٛؽؼ ٌیاٞی بٝ

( تؾظخیص تظه درختظاٖ بظز     3بافت ٚ رً٘ بزای ؽٙاعایی پزاوٙذٌی پٛؽؼ ٌیظاٞی ٚ  خذیذ با اعتفادٜ اس پارأتزٞای 

 وٙٙظذ. ٔظی  ذییظ تأبٙظذی حظٛسٜ آبخیظش. ارسیظابی تصظاٚیز ٘ؾظاٖ داد وظٝ ٘تظایح حاصظُ رٚػ پیؾظٟٙادی را           اعاط لغؼٝ

بٙظذی ٔٙظاعك    اس پارأتزٞای بافت بٝ ٔٙظٛر عبمٝ Geoeye( با اعتفادٜ اس تصاٚیز ٔاٞٛارٜ 2012ٚ ٕٞىاراٖ) پزی ٌّؾٙی

دعت آٚرد٘ذ، عپظ ٝ رخذاد تٛأْ پارأتزٞای بافت را ب آٟ٘ا در ایٗ تحمیك اس رٚػ ٔاتزیظ ٞٓ ].9[ؽٟزی اعتفادٜ وزد٘ذ

ٞای ؽٟزی اعتفادٜ وزد٘ذ. صحت وّی ٚ ضزیب واپا در ایٗ تحمیك بٝ تزتیب  بٙذی واربزی بزای عبمٝ BRTاس اٍِٛریتٓ 

درصذ اػالْ ؽذ. در ایٗ تحمیك اس تصاٚیز پٟپاد بٝ دِیُ عادٌی ٚ وارایی باالی آٖ بٝ ٔٙظٛر اعتخزاج پٛؽؼ  90ٚ  92

ٌیاٞی ؽٟزی اعتفادٜ ؽذ. بٝ ٔٙظٛر خبزاٖ لذرت تفىیه عیفی وٓ تصظاٚیز اس آ٘ظاِیش بافظت بظٝ ػٙظٛاٖ دادٜ وٕىظی ٚ       

 بٙذی ٔاؽیٗ بزدار پؾتیباٖ اعتفادٜ ؽذ. عبمٝ

                                                 
1
Unmanned Aerial Vehicle 



 

2 

 ...با استفاده از  یمناطق شهر یاهینقشه پوشش گ هیته

 یاریبخت یاحیر ذرضای، حمیلهراب اسمنی

 َاي ريشمًاد  -2

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ

باؽذ وٝ در ؽٕاَ غزبی ؽٟز ؽیزاس لزار دارد. با ٌغتزػ ؽٟز ؽیزاس بٝ عٕت  ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ لغٕتی اس باؽ ارْ ٔی

  ُ  63′ 53˝تظا   29° 63′ 61˝غزه، ایٗ باؽ در ؽٕاَ ؽٟز ؽیزاس لزار ٌزفتٝ اعت. ایٗ باؽ اس ٘ظز خغزافیایی درحظذ فاصظ

 اعت. عَٛ ؽزلی ٚالغ ؽذٜ  52° 52′ 54˝تا  52° 52′ 49˝ػزض ؽٕاِی ٚ  °29

 َا دادٌ

ٔتزی اعظتفادٜ ؽظذ )ؽظىُ     150آٚری تصاٚیز اس ارتفاع ( بٝ ٔٙظٛر خٕغ2)ؽىُ 3در ایٗ تحمیك اس پٟپاد ٔذَ فا٘تْٛ  

ایٗ ٔغظلّٝ   یابی دارد.ٔٙظٛر ایداد عیغتٓ ٔٛلؼیتبٝ 1(. ایٗ پٟپاد یه دٚربیٗ رٚ بٝ پاییٗ ٚ یه عٙدٙذٜ خزیاٖ ٘ٛر1

بظاستز عزاحظی ؽظذٜ     3٘یش بٝ پزٚاس پایذار خٛد ادأٝ دٞذ. پایٝ فزٚد فا٘تْٛ  GPSعاسد بذٖٚ عیٍٙاَ را لادر ٔی 3فا٘تْٛ 

ٚخٛد آٚرد. ایٗ ٚیضٌی اس تذاخُ پایٝ فزٚد با تصٛیز دٚربیٗ در بادٞظای ؽظذیذ ٚ   اعت تا پایذاری بیؾتزی ٍٞٙاْ فزٚد بٝ

ا٘ظذ،  تزی بظٝ ارابظٝ فظزٚد ٔتصظُ ؽظذٜ     صٛرت ٔٙاعبٕ٘ای رلٛٔی ٚ آ٘تٗ ٘یش بٝوٙذ. لغبٔا٘ٛرٞای عزیغ خٌّٛیزی ٔی

ٞای لبّی بٝ خایی ٌیز وٙذ یا ٔشاحٕظت ایدظاد وٙظذ. در ٔمایغظٝ بظا ٔظذَ       بٙابزایٗ عیٕی آٚیشاٖ ٘یغت وٝ ٔا٘ٙذ ٔذَ

 12ٞظایی بظا ابؼظاد    ٝ اعت ٚ ػىظدرخ 94تز ٚ یه ٔیذاٖ دیذ با ساٚیٝ دارای عٙدٙذٜ بشري 3، دٚربیٗ فا٘تْٛ 2فا٘تْٛ 

 وٙذ. ٍٔاپیىغُ بزداؽت ٔی

 .ٔٛرد اعتفادٜ لزار ٌزفت ENVI®5.1افشار بٙذی تصٛیز، ٘زْٔٙظٛر ا٘داْ آ٘اِیش بافت ٚ عبمٝبٝ

 

 . تصًیر پُپاد مربًط بٍ مىطقٍ مًرد مطالع1ٍضکل 
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 َای مکاوی )بافت(يیژگی

ػٙٛاٖ تابؼی اس تغییزات ٔىا٘ی )درخات خاوغتزی(، یىی اس خصٛصیات لابُ تٛخٝ در تصاٚیز عظٙدؼ اس  بافت تصٛیز بٝ

ٖ   ٞا اعالػاتی در ٔٛرد آرایؼ عاختاری پذیظذٜ دٚری اعت. ایٗ ٚیضٌی ٞظا اِبتظٝ بظا رػایظت رٚابظظ      ٞظا ٚ ٘حظٜٛ ارتبظاط آ

ٓ    اری اعظت  ٌیظزی آٔظ  آ٘اِیش بافظت یظه رٚػ ا٘ظذاسٜ    ].8[وٙذ ؽاٖ فزاٞٓ ٔیٕٞغایٍی ٚلظٛع  ٚ بظز ٔبٙظای ٔظاتزیظ ٞظ

ٓ  ٔحاعظظبٝ ٚیضٌظظی ].12[ؽظظٛد خاوغظظتزی ا٘دظظاْ ٔظظی  درخظظات ٚلظظٛع درخظظات ٞظظای بافظظت بظظز اعظظاط ٔظظاتزیظ ٞظظ

1خاوغتزی
(GLCM) ٌؾظتاٚر  5، ٚابغظتٍی 4، ا٘تزٚپظی 3، ٚاریظا٘ظ 2ٚلٛع ؽأُ ٔیاٍ٘یٌٗیزد. ٞؾت فیّتز ٞٓصٛرت ٔی ،

 ٝ  بظظزای ٔحاعظبٝ خصٛصظیات بافظظت ٔغظزد اعظظت. در ایظٗ تحمیظظك    9ٚ ٍٕٞٙظی  8، ٕٞبغظظتٍی7، وٙتزاعظت 6ای دْٚساٚیظ

ُ   ٔحاعظبٝ ؽظذ٘ذ. ایظٗ ا٘ظذاسٜ اس پٙدظزٜ لظادر ا       3×3ای بظا ابؼظاد   ٔیظاٍ٘یٗ در پٙدظزٜ   ٔمادیز ٞظا را  عظت ٔمظادیز پیىغظ

ٝ وٙذ تا تصٛیز ثا٘ٛایٗ پٙدزٜ ٔتحزن در عزاعز تصٛیز اِٚیٝ حزوت ٔی ].13[ای وٛچه اعتخزاج وٙذ  ٔحذٚدٜ در ای یظ

 ].15[ٞای ٔداٚر خٛد در تصٛیز اِٚیٝ بزابز باؽذ ایداد ؽٛد وٝ ارسػ رلٛٔی ٞز پیىغُ آٖ با ٔیاٍ٘یٗ پیىغُ

10 يش ماضیه بردار پطـتیبانر
SVM 

٘ظزیظٝ یظادٌیزی آٔظاری     بزاعظاط ؽظذٜ اعظت وظٝ     ظظارت ٘غیزپارأتزیظظه  ٔاؽیٗ بزدار پؾظتیباٖ یظه ابظشار آٔظاری     

اٖ در اصظُ بظٝ ػٙظٛاٖ یظه     ٚ بظٝ ٔدٕٛػظٝ وظٛچىی بظزای آٔظٛسػ ٘یظاس دارد. ٔاؽظیٗ بظزدار پؾظتیب          ؽظظذٜ  ٟ٘ادٜ بٙا

ٞظا ٚ   ؽٛد. ایٗ رٚػ با اعتفادٜ اس تٕظأی با٘ظذ   بٙذی بزدارٞای ٚیضٌی بىار بزدٜ ٔی وٙٙذٜ دٚدٚیی بزای دعتٝ بٙذی عبمٝ

ٝ    دٞٙظذ بذعظت ٔظی    ٞا را تؾظىیُ ٔظی   ٞایی وٝ ٔزسٞای عبمٝ عاسی، ٕ٘ٛ٘ٝ یه اٍِٛریتٓ بٟیٙٝ ٞظا را   آٚرد وظٝ ایظٗ ٕ٘ٛ٘ظ

با اعظتفادٜ اس رٚػ حاؽظیٝ بٟیٙظٝ    ٌیزی خغی بٟیٙٝ  تصٕیٓ بظا اعظتفادٜ اس آٟ٘ظا یظه ٔظزسبزدارٞای پؾتیباٖ ٌٛیٙذ. 

ٝ   ای اعت وظٝ فاصظّٝ ٘شدیظه    ٌیزی بٝ ٌٛ٘ٝ زس تصٕیٓ. ٔؽٛد ٞظا ٔحاعظبٝ ٔی بظزای خظذا وظزدٖ عبمٝ ٞظای   تظزیٗ ٕ٘ٛ٘ظ

 تا خایی وٝ ٕٔىٗ اعت، حذاوثز ؽٛد.ٌیزی  آٔٛسؽی ٞز دٚ عبمٝ اس یىذیٍز در راعتای ػٕٛد بز ٔزس تصٕیٓ

 َاوتایج ي پیطىُاد -3

با اعتفادٜ اس ٚیضٌی بافظت ٚ  بار بٙذی ٔاؽیٗ بزدار پؾتیباٖ یهٞای تؼّیٕی ٔٙاعب، ػّٕیات عبمٝپظ اس ا٘تخاه ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞای واربزی تحت ػٙٛاٖ اراضی بذٖٚ پٛؽؼ، بار بذٖٚ اعتفادٜ اس آٖ بز رٚی تصٛیز اػٕاَ ؽذ. بزای ٞز ٘مؾٝ عبمٝ یه

 آٚردٜ ؽذٜ اعت. 3بٙذی در ؽىُ درختاٖ، آه، چٕٗ، عایٝ ٚ عاختٕاٖ تفىیه ؽذ٘ذ. ٘تایح حاصُ اس ایٗ عبمٝ
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 ...با استفاده از  یمناطق شهر یاهینقشه پوشش گ هیته

 یاریبخت یاحیر ذرضای، حمیلهراب اسمنی

  

 بىذی تصًیر پُپاد بذين استفادٌ از يیژگی بافت )الف( ي با استفادٌ از يیژگی بافت )ب( . وتایج طبقٍ 3ضکل 

دعت آٔذٜ، پارأتزٞای صحت وّی ٚ ضزیب واپا با ٔمادیز لابظُ  ٞای بٝدر ٔزحّٝ بؼذ، با ا٘داْ ارسیابی صحت رٚی ٘مؾٝ

 اعتخزاج ؽذ٘ذ. 1لبَٛ بٝ ؽزد خذَٚ 

 بىذی ضذٌَای طبقٍمقادیر ضاخص ي صحت کلی حاصل از ارزیابی صحت وقطٍ.  1جذيل 

 صحت وّی ضزیب واپا بٙذی ؽذٜ٘مؾٝ عبمٝ

 %6436/83 8191/0 اػٕاَ ٚیضٌی بافت

 %2736/69 6653/0 بذٖٚ اػٕاَ ٚیضٌی بافت

تؾخیص ػٛارض در تصاٚیز پٟپاد ؽٙاختٝ  باٞذفػٙٛاٖ وار پیؾٍاْ تٛا٘ذ بٝ، ایٗ ٔغاِؼٝ ٔیاعتفادٜ ٔٛرداس ٔٙظز رٚػ 

ٞای ٔىا٘ی تصٛیز )بافت( اعتفادٜ ؽذ. در ٔزحّٝ بؼظذ  افشایؼ أىاٖ ؽٙاعایی ٚ تفىیه ػٛارض اس ٚیضٌی ٔٙظٛرٝ ؽٛد. ب

لزار ٌزفت. ٘تایح ٔثبت  ٔٛرداعتفادٜبٙذی وٙٙذٜ ٔاؽیٗ بزدار پؾتیباٖ وٝ بز ٔبٙای ٘ظزیٝ یادٌیزی آٔاری اعت، عبمٝ

ٞا اعظت. تزویظب   ییذوٙٙذٜ ایٗ رٚػتأٞا بزای بٟبٛد تؾخیص ٚ تٕایش ػٛارض در تصاٚیز پٟپاد،اس ایٗ خٛارسٔی اعتفادٜ

 ٞا ٔؤثز باؽذ.  تٛا٘ذ در تؾخیص ٞزچٝ بٟتز پذیذٜٞای ٚیضٌی بافت ٔیپارأتز

 بحث -4

٘مؾٝ پٛؽؼ ٌیاٞی در ٔٙغمظٝ   در ایٗ ٔماِٝ رٚػ تزویبی ٔاؽیٗ بزدار پؾتیباٖ ٚ تدشیٝ ٚ تحّیُ بافت بٝ ٔٙظٛر تٟیٝ

تفىیظظه ٔىظظا٘ی  ٘ظظإٍٞٗ ؽظظٟزی بظظا اعظظتفادٜ اس تصظظاٚیز پٟپظظاد پیؾظظٟٙاد ؽظظذ. تصظظاٚیز پٟپظظاد بظظا لظظذرت            

ٞظای  ٞؾت ٚیضٌی .وٙٙذ ٔتز خشئیات وافی بزای اعتخزاج پٛؽؼ ٌیاٞی ؽٟزی را فزاٞٓ ٔی عا٘تی (5) سیاد اِؼادٜ فٛق

بافظت   -داد یظه فضظای ٚیضٌظی عیظف    ٔحاعبٝ ٚ بزای ای (GLCM)ٚلٛع درخات خاوغتزی بافت بز اعاط ٔاتزیظ ٞٓ

اضظافٝ وظزدٖ   اضافٝ ؽذ. با اعتفادٜ اس ٔاؽظیٗ بظزدار پؾظتیباٖ تصظاٚیز یىبظار بظذٖٚ        RGB بؼذی بٝ تصٛیز اصّی چٙذ

ٝ   ٚیضٌی داد وظٝ صظحت وّظی ٚ ضظزیب واپظا      بٙظذی ؽظذ٘ذ. ٘تظایح ٘ؾظاٖ      بافت ٚ یىبار با اعتفادٜ اس ٚیضٌی بافظت عبمظ

ی بافظظت بؼظظذ اس اضظظافٝ وظظزدٖ ٚیضٌظظ   81/0% ٚ 83بظظٝ  66/0% 69ٚٛیز اِظظف ٚ تصظظٛیز ه بظظٝ تزتیظظب اس   تصظظ بظظزای

ٝ    ٔی اعت وٝ ٘ؾاٖ یافتٝ افشایؼ ُ    بٙظذی ایفظا ٔظی    دٞذ بافت ٘مؼ ٟٕٔی در افظشایؼ دلظت عبمظ اس  وٙظذ. ٘تظایح حاصظ

ٛ     ٔی تحمیك ٘ؾاٖ داد وٝ پٟپاد ایٗ ؽظؼ ٌیظاٞی ؽظٟزی ٔظٛرد     تٛا٘ذ بٝ ػٙٛاٖ یه عىٛی ٔٙاعظب بظزای ٘ظظارت بظز پ

تٛا٘ذ ٘تایح لابُ لبِٛی ارئٝ ٕ٘ایظذ ٚ لظذرت تفىیظه عیفظی وظٓ تصظاٚیز پٟپظاد را         اعتفادٜ لزار ٌیزد. رٚػ تزویبی ٔی

 ه اِف
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ٖ       ٕ٘ایذ. بٝ ٔٙظٛر اػتبار عٙدی، رٚػ پیؾٟٙادی ٔی خبزاٖ ٞظای   بایغت بظز رٚی تصظاٚیز ٔٙظاعك ٔختّظف وظٝ در سٔظا

 ٔختّف بزداؽت ؽذٜ ا٘ذ اػٕاَ ؽٛد. 
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