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 چکیذُ :
ّا ّا ٍ ؿکؼتگییي ایي ػَاهل گؼلتشهْنیکی اص  ػَاهل هتؼذدی دس تـکیل، هَقؼیت، خْت خشیاى ٍ کیفیت هٌاتغ آب اّویت داسد.

س اػت ٍلی تشای اػتفادُ ی هشػَم صحشایی ّشچٌذ اص دقت ٍ اػتثاس تیـتشی تشخَسداّاسٍؽّا تا تاؿذ. تْیِ ًقـِ ؿکؼتگییه

تَاى ی سا هیاصدٍسػٌدؾّای خْت اػتفادُ اص تکٌیک یيتذتش خَاّذ تَد، تش ٍ ّضیٌٍِػیغ تؼیاس صهاى هٌاعق دس

ای ٍػیغ، اص ػَدهٌذتشیي اتضاسّا تشای هغالؼات ای تِ دلیل داسا تَدى دیذ هٌغقِصحشایی کشد. تصاٍیش هاَّاسُ تاصدیذّای گضیيخای

ٍ تا اػتفادُ  ؿًَذّای خغی ظاّش هیپذیذُ صَست تِ هؼوَالًای، هاَّاسُ ّا ٍ آثاس ؿکؼت دس تصاٍیشؿَد. گؼلطئَهَسفَلیکی هحؼَب هی

لٌذػت تا سٍؽ  تاؿٌذ. دس ایي پظٍّؾ تش سٍی تصَیش هاَّاسُیهیص اص ػایش ػَاهل خغی دس تصَیش تـخقاتلی ساحتتِاص داًؾ هفؼش 

ٍ هذل استفاع سقَهی هٌغقِ  ، ًقـِ تَپَگشافیؿٌاػیّای هٌغقِ ؿٌاػایی ٍ پغ اص تصحیح تا اػتفادُ اص ًقـِ صهیيخَدکاس خغَاسُیوًِ

آهذ  تِ دػتّوثؼتگی ایي پاساهتش  GISّا تا ًقـِ هٌاتغ آب دس هحیظ ػتخشاج گشدیذ. تا تلفیق خغَاسُّای هٌغقِ اًقـِ ًْایی خغَاسُ

 تاؿذ.ّا هیّا ٍ آتذّی آىکٌٌذُ دس هحل چـوِییيتؼًقؾ تاسص ٍ  دٌّذًُـاىکِ 
 

 یٌی.، گؼل ٍ ؿکؼتگی، آب صیشصه(PCA) ی اصلیّاهؤلفِای، تحلیل تصاٍیش هاَّاسُ  ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

ِ دس کـَس ها ؿشایظ اقلیوی  ِ  ته کـهَس، ًیهاص تهِ آب صیشصهیٌهی     ی ّها  دؿهت تهشیي  ی اػهت کهِ حتهی دس پشتهاساى    ا گًَه

ِ گهشدد. ایهي   ّا افهضٍدُ ههی   ی ػویق ٍ ًیوِ ػویق دس آىّا چاُتش تؼذاد  ّشػالِؿَد ٍ  هی احؼاع هَخهة افهت    هؼهلل

ِ ّای کـهَس گشدیهذُ اػهت. تها تَخهِ      دس تؼیاسی اص دؿت ؿَس آبآب صیشصهیٌی ٍ حتی پیـشٍی  ػغح گهشفتي   قهشاس  ته

اساضهی کـهاٍسصی دس ایهي ًهَاحی     تؼیاسی اص ؿْشّا ٍ سٍػتاّا دس ایي هٌاعق ٍ ّوچٌیي قشاس داؿتي ػغح ٍػهیؼی اص  

ِ یي هٌاعق احؼاع ههغ ؿهَد ٍ اص ػهَی دیگهش ایهي      اتِ آب ؿشب ٍ کـاٍسصی دس تؼیاسی اص  ًیاص افهت ؿهذیذ    هؼهلل

تهشیي هؼهللِ هَخهَد    سػهذ هْهن  ؿاّذ آى ّؼتین سا هَخة گشدیذُ اػت، تِ ًظهش ههی   ّشػالِآب صیشصهیٌی کِ  حػغ

ّای صیشصهیٌهی   تٌاتشایي تشسػی ٍضؼیت هٌاتغ آب؛ ّا تاؿذحال حاضش ٍ آیٌذُ، تأهیي آب هَسدًیاص ػاکٌیي ایي دؿت دس

ِ ّها ٍ فشایٌهذّای طئَهَسفیهک    اس اػهت. فهشم  ّها اص اّویهت ؿهایاًی تشخهَسد     ٍ تؼییي ػَاهل اثشگزاس تهش سٍی آى   اصخوله

ت آب صیشصهیٌهی اثشگهزاس تهَدُ ٍ    تَاًٌذ تش هیضاى رخیشُ، خْت خشیاى ٍ کویت ٍ کیفی یهػَاهلی ّؼتٌذ کِ  تشیي هْن

 سا دس کٌتشل خَد داؿتِ تاؿٌذ. آى

ّها دس   ، الگهَ ٍ چگهالی آى  ّها، هؼوهَالً هؼهشب آب صیشصهیٌهی تهَدُ ٍ هَقؼیهت      ّا دس ػهٌ   ٍ ؿکؼتگی ّا دسصُ، ّا گؼل

ای، ّا ٍ آثاس ؿکؼت دس تصهاٍیش ههاَّاسُ   ّا، دسصُ اکتـاب آب صیشصهیٌی، اص اّویت صیادی تشخَسداس اػت. گؼل هغالؼات

ِ  ّای خغی ظاّش هیصَست پذیذُ هؼوَالً تِ ، اغلهة هَخهة کهاّؾ ّضیٌهِ ٍ     ایّهای ههاَّاسُ  کهاسگیشی دادُ  ؿهًَذ. ته

ؿهَد،  ّهای هشػهَم صهحشایی تْیهِ ههی     ّها کهِ تهش اػهاع سٍؽ    [. ًقـهِ خغهَاسُ  8]گهشدد  ػشػت ٍ دقت هی افضایؾ

ِ ّا سا هـخص ػاصد، اگشچِ ًقـِتَاًذ ّوِ خغَاسُهقیاع تضسگ ٍ کن تَدى هیذاى دیذ ًوی خاعش تِ ؿهذُ اص   ّای تْیه

 [.3]تاؿٌذ ایي ساُ اص دقت ٍ اػتثاس تیـتشی تشخَسداس هی

اصدٍس تهِ تشسػهی ػهاختاسی ٍ     ای ٍ ػهٌدؾ  ّای هاَّاسُ دس سػالِ دکتشی خَد، تا اػتفادُ اص دادُ 8990سًگضى دس ػال 

ؿٌاػهی ههذل ػهاختاسی ٍ     ّای طئَهَسفَلَطی ٍ صههیي  تکتًَیکی کوشتٌذ ػاختاسی صاگشع پشداختِ ٍ تا اػتفادُ اص دادُ

ّای سٍاتظ تیي ػاختاسّای تکتًَیکی ٍ خغَاسُ 3336ػال دس  Masoud ٍ Koike[. 0تکتًَیکی صاگشع سا ایداد ًوَد ]

 دٌّهذُ  ًـهاى یذسٍطئَلَطی دس ؿوال غشب هصش سا تشسػی کشدًهذ. ًتهایح   ّّای ای ٍ هـخصِهؼتخشج اص تصاٍیش هاَّاسُ

ّای  کغّا اص ػ ؿٌاػی هٌغقِ تَد. کَیکِ ٍ ّوکاساى تشای تؼییي خغَاسُ یيصهتغثیق ایي ػاختاسّا تا ّیذسٍطئَلَطی ٍ 

 ای، سٍؽ خذیذ اسائِ کشدُ ٍ آى سا هاَّاسُ
8
STA ِکهاس گشفتهِ    ًاهیذًذ. ایي سٍؽ، تشای هٌاعق کَّؼتاًی خٌَب طاپي ت

ِ یک ػٌصش تهشداسی   صَست تِّا  ػاختي یک خظ اص پیکؼل ؿذ ٍ اػاع آى، ًوایاى یلِ تغییهشات هحلهی دس تاًهذ    ٍػه  ته

ی افضاسّهها ًهشم تَػههظ  STAّها تهِ سٍؽ    ، خغههَاسُخَدکهاس سقهَهی اػهت. دس سٍؽ اػههتخشاج    ّههای خاکؼهتشی ػکهغ  

تحقیقهی سا تهش سٍی    3386ٍ ّوکهاساى دس ػهال    Assatse [.4آیٌهذ ]  ههی  تِ دػت PCI Geomaticaهثل  اصدٍس ػٌدؾ

ٍ  اصدٍس ػهٌدؾ ّای  یکتکٌّیذسٍطئَلَطیکی تا اػتفادُ اص  ّای یتفؼالتشسػی  هٌظَس تِی اص کاهشٍى ا هٌغقِی ّا خغَاسُ

GIS .ههذل استفهاع سقهَهی   آههذُ اص تصهَیش لٌذػهت ٍ     دػت ّای تِ ایي هغالؼِ خغَاسُ اًدام دادًذ (DEM)3   هٌغقهِ سا

ّها سا دس خشیهاى آب   آههاسی ًقهؾ خغهَاسُ   ّهای آههاسی ٍ صههیي   ای دس ًظش گشفت ٍ تها سٍؽ  ػٌَاى یک هتغیش ًاحیِ تِ

 [.5صیشصهیٌی هٌغقِ هـخص کشدًذ]

ِ  دس ایي تحقیهق تها اػوهال تکٌیهک      ههاَّاسُ لٌذػهت ٍ اًتخهاب     تهش سٍی تاًهذّای   0(PCAّهای اصهلی )  تحلیهل هؤلفه

دػت آهذ. هحهشص  ّا ًؼثت تِ ّش تاًذ دیگش تِتشی تشای اػتخشاج خَدکاس خغَاسُ اٍلیِ صهاى کوتش ٍ سٍؽ دقیق تاًذّای

                                                 
1 Segment Tracing Algoritm 
2 Digital Elevation Model 
3   Principal component Analysis 
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 ای...ها از تصاویر ماهوارهها و شکستگیاستخراج گسل

 کاظم رنگسن، حذیث مرادی، مصطفی کابلی

کِ تش ایي اػهاع   تش هٌاتغ آب صیشصهیٌی خَاّذ تَدّای هٌغقِ ؿٌاخت کاهلاػت کِ ؿٌاخت خاهغ ػیؼتن ؿکؼتگی

 تَاى هذیشیت کاسآهذتشی تش سٍی ایي هٌاتغ داؿت. یه

 هباًی تحقیق -2

ِ       3380فَسیِ  88دس  8لٌذػت  دٌذُ تهش سٍی ههذاس قهشاس گشفهت.     ٍػهیلِ دٍ ػهٌ   تا هَفقیهت تهِ فضها پشتهاب ؿهذ ٍ ته

(OLI)تشداس ػولیهاتی صههیي هؼهادل     ( تصَیش8ّا ؿاهل  ػٌدٌذُ ایي
ِ ًاحتاًهذ عیفهی دس    9تها   8  ،ّهای عیفهی هشئهی    یه

ض حشاستهی اػهت کهِ دٍ تاًهذ عیفهی      قشهه  ( ػٌدٌذُ هادٍى3تاؿذ.  قشهض ًضدیک ٍ هادٍى قشهض عَل هَج کَتاُ هی هادٍى

ّهای قثهل لٌذػهت،     ّهای ػهشی   ًؼثت تِ ػهایش ػهٌدٌذُ   8لٌذػت  OLIقشهض عَل هَج تلٌذ داسد. ػٌدٌذُ  هادٍى دس

یضگشدّها ٍ  ستهش ٍ دٍ تاًهذ عیفهی تیـهتش خْهت هغالؼهِ        یهک تاسًذی ّای تا تفکیک عیفی تْتش ٍ ؿاهل هحذٍدُ  قذست

 ّای ػیشٍع اػت. ػاحلی ٍ اتش ّای آب

ِ  اػت ّاییؿکؼتگی اص ػثاست ّا دسصُ ؿَد. ٍ گؼل ًوایاى هی ّا ػوَهاً تِ دٍ صَست دسصُ دس ػٌ  ؿکؼتگی  غالثها  که

ِ  تهشیي  ْهن ه ،ذًؿَ هی هـاّذُ ّا ػٌ  دس ِ  اػهت  ایهي  ّها دسصُ هـخصه  ًؼهثی ت حشکه  ّها، ؿکؼهتگی  ًهَع  ایهي  دس که

ِ  ٍخهَد  حشکتی ػغح ایي دس کِ دسصَستید ٍ ًذاس ٍخَد ؿکؼتگی صفحِ هَاصات  تِ ِ  ؿکؼهتگی  تاؿهذ،  داؿهت  سا حاصهل

 .ًاهٌذهی گؼل

ّای هتفاٍتی هثل پشداصؽ ٍ فیلتش کشدى تصاٍیش ٍ اػتخشاج خَدکهاس   اصدٍس، اص تکٌیک ّا دس ػٌدؾ دس اػتخشاج خغَاسُ

 ای چٌذیي ساُ تشای تـخیص خغَط ؿکؼتگی ػاختاسی ٍخَد داسد: عَسکلی دس تصاٍیش هاَّاسُ تِؿَد.  اػتفادُ هی

 ا دس تصاٍیش سًگی.ّ ؿذگی ًاگْاًی ٍاحذّای ػٌگی ٍ خاتدایی الیِ تـخیص قغغ 

  لیتَلَطی ٍ ػي دس کٌاس ّن. اصًظشقشاس گشفتي دس ٍاحذ ػٌگی ًاهتداًغ 

 ُّای ؿکؼتگی. ػٌَاى صٍى ّای هؼتقین تِ تشسػی فشٍسفتگی ٍ دس 

 ّا. ٍ یا دایک یگؼلّای  ػٌَاى پشتگاُ ّای خغی تِ تشسػی تشآهذگی 

 ّای ػٌگی. ٍ دس ٍاحذ خشدؿذُّای  تشسػی آلتشاػیَى دس صٍى 

 [ 6خظ ؿذگی گیاّی.] 

: اتهضاس تصهحیح اتوؼهفشی اػهت کهِ      )ًام یک الگَسیتن تشای تصهحیح اتوؼهفشی اػهت.(    FLAASH تصحیح اتوؼفشی

شٍهتهش سا  هیک 0ّای دس هحذٍدُ هشئی تها ههادٍى قشههض ًضدیهک ٍ ًاحیهِ ههادٍى قشههض عهَل ههَج کَتهاُ تها             هَج عَل

 کٌذ هی تصحیح

سٍد. دس ّا تهِ تؼهذاد کوتهشی هؤلفهِ اصهلی تهِ کهاس ههی        کاّؾ تؼذ دادُخْت  (PCA) یاصل: تحلیل هؤلفِ PCAسٍؽ 

تاؿهٌذ.  ّهای تؼهذی تیـهتش ؿهاهل ًهَیض ههی       هؤلفِ اصلی تدوغ اعالػات دس چٌذ هؤلفِ اٍل تیـتش تَدُ ٍ هؤلفِ تحلیل

 تَاًٌههذ داسای کههاستشد هههؤثشی تاؿههٌذ.   تههش تشکیههة ؿههًَذ هههی   کههِ تهها تصههاٍیش قههَیی   ّهها فقههظ ٍقتههی  هؤلفههِ ایههي

 [.7د ]داسدٌّذُ تصَیش  تشای یک تصَیش، تؼتگی تِ تؼذاد تاًذّای تـکیل PCAکاسگیشی سٍؽ  ُ تًِحَ

 ّای هٌطقِ هَردهطالعِهَقعیت ٍ ٍیصگی -3

هحذٍدُ هَسدهغالؼِ ؿاهل ؿْشػتاى اللی ٍ استفاػهات ؿهوالی ٍ ؿهوال ؿهشقی ایهي ؿْشػهتاى دس اػهتاى خَصػهتاى         

دقیقهِ   33ٍ  دسخِ 03دقیقِ ٍ ػشض خغشافیایی  03دسخِ ٍ  49دسخِ تا  49 تاؿذ. ایي هٌغقِ تیي عَل خغشافیایی هی

ػهاختواًی   تٌذی ٍاحهذّای  الؼِ تش اػاع تقؼین(. هحذٍدُ هَسدهغ(1شکل دقیقِ ٍاقغ گشدیذُ اػت ) 63دسخِ ٍ  03تا 

                                                 
1 operational land imager 
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اًهذ، ٍاقهغ    خَسدُ کِ تَػظ فشٍتاس دصفَل اص یکذیگش خذاؿهذُ  سػَتی ایشاى دس دٍ هٌغقِ صاگشع هشتفغ ٍ صاگشع چیي –

 [.8]اػت ؿشقی  غشتی ه خٌَب گشدد. سًٍذ ػوَهی ػاختاسّای ایي هٌغقِ تقشیثاٌ ؿوال هی

 
 هطالعِ هَردهٌطقِ  :1شکل 

 رٍش کار -4

ای دس ؿٌاػهایی الگَّهای خغهی    دٍس ٍ پهشداصؽ تصهاٍیش ههاَّاسُ   اصّهای ػهٌدؾ  تَخهِ تهِ ایٌکهِ اػهتفادُ اص سٍؽ    تا 

ػهاختی هٌغقهِ تاؿهٌذ، دس ایهي پهظٍّؾ      ّهای صههیي  تَاًٌذ هشتثظ تا سطیناػت ٍ ایي الگَّای خغی هی کاسآهذ تؼیاس

ّها ٍ  ّها، گؼهل   ّهایی سٍی آى هَسدهغالؼِ ٍ اًدام پهشداصؽ ای هٌغقِ تصوین گشفتِ ؿذ کِ تا اػتفادُ اص تصاٍیش هاَّاسُ

 ENVI, Arc Map, Pci Geomaticaافضاسّهای  یهي تحقیهق تها اػهتفادُ اص ًهشم     ا تا دقت ؿٌاػایی ؿَد. ّاؿکؼتگی آثاس

 گشفت. اًدام

 3384تِ ػال هشتَط  8لٌذػت هاَّاسُ  OLI یشتصَّا ٍ تْیِ ًقـِ هشتَعِ، اص دس تحقیق حاضش تشای اػتخشاج خغَاسُ

تها تَخهِ تهِ    تاؿهذ، اػهتفادُ ؿهذ؛    ؿٌاػهی ههی  ّهای صههیي  کِ تِ دلیل تشداؿت دس فصل تاتؼتاى هٌاػة تشای تشسػی

پههشداصؽ صههَست گشفتههِ هشتههَط تههِ خغههای      (، پههیؾ8لٌذػههت هَسداػههتفادُ )تههَدى تصههاٍیش   هشخههغ یيصههه

ؿهَد   ؿذگی دس ایي تصاٍیش دیذُ ًوهی  )اتوؼفشی( تصاٍیش اػت ٍ خغاّای ٌّذػی ٍ یا دػتگاّی ًظیش ًَاس سادیَهتشیک

 شؽ دادُ ؿذ.ػپغ هٌغقِ هَسدًظش ت اػتفادُ ؿذ. FLAASH(. تشای تصحیح اتوؼفشی اص سٍؽ (2شکل )

 

 تصَیر لٌذست هَرد استفادُ ٍ هَقعیت هحذٍدُ هَرد هطالعِ :2شکل 
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کِ تا اػهتفادُ اص سٍؽ آصههَى ٍ خغها     743ّا افضٍى تش تشسػی ٍ اػتفادُ اص تشکیة تاًذی تْیٌِ تشای ؿٌاػایی خغَاسُ

 ِ ِ  دػههت ته تاًههذ اٍل ایههي خشٍخههی داسای  3ّههای اصههلی تههش سٍی تصههَیش صهَست گشفههت کههِ   آهههذُ اػههت، آًههالیض هؤلفه

 .((3شکل ) اعالػات هَسدًظش ها ّؼتٌذ، تْتشیي

                  

                                                     PC2 ٍ تصَیر سوت چپ PC1تصَیر سوت راست  :3شکل 

تاًهذ   3یکهی اص ایهي   دسّهای هْهن فقهظ    اص ایي تاًذّا سٍؽ خَدکاس کـف لثِ اػوال ؿذ. تشخی خغَاسُ ّشکذامتش سٍی 

 (.(4شکل ّای دٍ تاًذ تاّن ادغام ؿذًذ، )آؿکاس گشدیذ. ػپغ خغَاسُ

 
 قبل از تصحیحات PC1  ٍPC2 یّا خطَارُادغام  :4شکل 

 DEMٍ  743ؿٌاػی، تشکیهة تاًهذی تْیٌهِ     ؿذُ سا تا ًقـِ صهیي ّای تـخیص دادُّا، خغَاسُتشای اػتخشاج خغَاسُ 

ّا ًوهَداس سص  . اص ایي ؿکؼتگی((5شکل ّای هٌغقِ تِ دػت آهذ )ؿذُ ٍ ػپغ ًقـِ ًْایی خغَاسُ هٌغقِ تشسػی دادُ

 .((6)اػتخشاج گشدیذ )ؿکل  Rockworksافضاس دیاگشام دس ًشم
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 ّای هٌطقِ ًوَدار رز دیاگرام شکستگی :6شکل                           ّای هٌطقِ       ًقشِ ًْایی شکستگی :5شکل          

 (.(7شکل ّا تلفیق گشدیذ، )ًقـِ خغَاسُ ّای هٌغقِ سقَهی ؿذًذ ٍ تادس گام آخش هَقؼیت خغشافیایی چـوِ

 
 ّای هٌطقِّا ٍ چشوِّوپَشاًی شکستگی: 7شکل 
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 ای...ها از تصاویر ماهوارهها و شکستگیاستخراج گسل

 کاظم رنگسن، حذیث مرادی، مصطفی کابلی

 ّایافتِ -5

ؿهَد، اػوهال    ّها اػهتفادُ ههی   دس تشخی هغالؼات اص تک تاًذ پاًکشٍهاتیهک لٌذػهت تهشای اػهتخشاج خَدکهاس خغهَاسُ      

ِ  یدسصهَست ٍ  ؿهًَذ  یهه ّهای تؼهیاس صیهادی تهاسص     ّها تهش ایهي تاًهذ تؼهذاد خغهَاسُ       تاسصػاصی خغَاسُ خَدکاس سٍؽ  که

 ؿههَد. ٍلههی دس ایٌدهها  تههش ٍ اهکههاى تههِ ٍخههَد آهههذى خغهها تیـههتش هههی تاؿههذ، اًدههام اصههالحات صهههاى ٍػههیغ هٌغقههِ

ی ًادسػهت   خغهَاسُ ض کشد ٍ هقذاس هٌظَس هتوشک تاًذ اٍل تشای ایي 3اعالػات تْیٌِ تاًذّا سا دس  PCAاػتفادُ اص سٍؽ 

 ؿذًذ. کوتش دس ایٌدا تؼیاس

ّها  ػشخی تْیِ ٍ ًـاى دادُ ؿذ. سًٍهذ کلهی ٍ غالهة خغهَاسُ    دس یک دیاگشام گل ؿذُ اػتخشاجّای الگَی کلی خغَاسُ

تاؿهذ.  تاؿهذ کهِ ّواٌّه  تها سًٍهذ کلهی ػهاختاسّای هَخهَد دس هٌغقهِ ههی          غشتی هیخٌَب -ؿشقیخْت ؿوال دس

ّهای کــهی   تاؿٌذ کِ تها دسصُ ؿشقی هیخٌَب -غشتیّا کِ فشاٍاًی کوتشی داسًذ تا سًٍذ کلی ؿوالخغَاسُ دٍم دػتِ

ّهها تهها تاؿههذ. دس ضههوي اًغثهها  سًٍههذ کلههی ٍ غالههة خغههَاسُّههای هٌغقههِ قاتههل تَخیههِ هههی خههَسدگی یيچههًاؿههی اص 

ِ ؼتخشج ّای هدٌّذُ ایي اػت کِ خغَاسُهَخَد دس هٌغقِ، ًـاى ػاختاسّای سًٍذ صیهاد خٌثهِ ػهاختاسی     احتوهال  ته

 داسًذ.

ؿوال غشتی خٌَب ؿشقی  ّا تیـتش خْتّای هٌغقِ اللی تِ دػت آهذ. ایي خغَاسُدس ایي تحقیق ًقـِ ًْایی خغَاسُ

آههذ کهِ    تهِ دػهت  ّها ًیهض   داؿتٌذ کِ تا سًٍذ ػاختاسّای غالة هٌغقِ هغاتقت داسد. ًوَداس فشاٍاًی عَلی ؿکؼهتگی 

 (.(8شکل اػت. ) ؿذُ دادُؿکل صیش ًـاى  دس

 

 ّای طَلی شکستگیفراٍاًًوَدار  :8شکل 

تهَاى گفهت    دّهذ. ههی   یهه ّای هٌغقِ ّوثؼهتگی تهیي ایهي دٍ پهاساهتش سا ًـهاى      ّا ٍ چـوًِقـِ ّوپَؿاًی خغَاسُ

ِ  ؛ ٍاًههذآهههذُ تههِ ٍخههَد  ّهها ػههٌ ّههای ؿههکاب دسص ٍّههای هٌغقههِ تههش اثههش   چـههوِ تیـههتش  ّهها اکثههش چـههو

ّا دتی ایي چـوِ ؛ ٍخٌَب غشتی ّواٌّ  اػت _ؿشقی ٍ تؼذ اص آى تا خْت ؿوال ؿشقی خٌَب -تا سًٍذ ؿوال غشتی

 ّا داسًذ.ػایش چـوِ ؼثت تِتیـتشی ً

 گیریبحث ٍ ًتیجِ -6

ّهای  کِ خغَاسُ ؿَد ّا اػتفادُ هیدس تؼیاسی هغالؼات اص تک تاًذ پاًکشٍهاتیک لٌذػت تشای اػتخشاج خَدکاس خغَاسُ

ِ ؿهًَذ،   تؼیاس صیادی تاسص ههی  ّها ٍ  تاؿهٌذ، تلکهِ توهام خهظ    ؿٌاػهی ههی  ّهایی کهِ داسای اّویهت صههیي    خهظ  تٌْها  ًه

تهش ٍ اهکهاى ایدهاد خغها     گشدًذ. دسصَستی کِ هٌغقِ ٍػیغ تاؿهذ، اًدهام اصهالحات صههاى    عیفی ًوایاى هی ّای حاؿیِ

 ؿَد.  هی تیـتش

تهش سٍی تصهَیش    PCAّا تْتش اػهت اص تکٌیهک   دس ایي تحقیق هـخص ؿذ تشای اػوال سٍؽ خَدکاس اػتخشاج خغَاسُ

ایهي تکٌیهک اعالػهات تْیٌهِ      کهشد.  افضاس ًشماػتفادُ کشد ٍ خشٍخی حاصل اص ایي سٍؽ سا تشای تاسصػاصی خَدکاس ٍاسد 

ّای پشت کوتشی سا تاسصػاصی ًوَد. ّوچٌهیي استثهاط هؼهتقین    تاًذ اٍل هتوشکض ػاخت ٍ خغَاسُ 3ها سا  دس  هَسدًظش
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ِ ػهایش پاساهتشّها هاًٌهذ ؿهیة،     داسد ٍلهی تایهذ دس ّهش هٌغقهِ تها تَخهِ ته        ّا ٍخَدتیي خْت خشیاى تا خْت خغَاسُ
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