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 چکیذٌ :
تشای ایداد هذل سلَهی استفاػی اص اتش ًماط هتشاکن، یکی اص ػَاسؼ عثیؼی هْن کِ تایذ حزف ضَد پَضص گیاّی است. ضٌاسایی ٍ 

، تاًذ XPتطخیع کاهل پَضص گیاّی اص سایش ػَاسؼ صهیٌی دس تػاٍیش سًگی تِ سادگی اهکاى پزیش ًیست. دس تػاٍیش َّایی التشاکن 

تَاًذ تشای هحاسثِ ایي تاًذ هیّای گیاّی اسائِ ضذُ است. چْاس تاًذ اغلی تػَیش، تشای ضٌاسایی پَضص هادٍى لشهض تِ ػٌَاى یکی اص

استفادُ ٍ خایگضیي تاًذ لشهض ضَد. اتش ًماط هتشاکن اص تػاٍیش پَضطی تشکیة ضذُ تا تاًذ هادٍى لشهض ًضدیک ٍ ًیض تػاٍیش  NDVIضاخع 

ّای پیطشفتِ تٌاظشیاتی حاغل ضذ. تافت تػَیشی اتش ًماط تا استفادُ اص تکٌیک ٌیکتِ کوک تک NDVIپَضطی تشکیة ضذُ تا ضاخع

، لغؼِ تٌذی ضذ ٍ ًماط هشتَط تِ پَضص گیاّی اص سایش ًماط خذا ضذ. دس ًْایت هطاّذُ CIE Labلغؼِ تٌذی تػَیش تش هثٌای سٍش 

ِ ٍ پَضص گیاّی، سایِ ًیض تِ ّوشاُ پَضص گیاّی دس تِ دلیل ًضدیکی سًگ تافت سای NDVIضذ کِ دس سٍش تشکیة تاًذی تا ضاخع 

یک کالس لغؼِ تٌذی ضذ کِ تاػث حزف تی دلیل ایي ًماط هی ضَد دس غَستیکِ دس سٍش تشکیة تاًذی تا تاًذ هادٍى لشهض ًضدیک، 

ًمص   سًگییش تِ خای تػاٍیش دّذ کِ استفادُ اص ایي تػاًٍطاى هی گیشد. ًتایحپَضص گیاّی تِ عَس کاهل ٍ هدضا دس یک کالس لشاس هی

 هَثشی دس خذاساصی ًماط هشتَط تِ پَضص گیاّی اص ًماط سایِ ٍ سایش ػَاسؼ هطاتِ ٍ سغح صهیي داضتِ است.
 

 پَضص گیاّی NDVI,، اتش ًماط، هذل سلَهی استفاػی، XPتػاٍیش التشاکن  َای کلیذی :ياصٌ
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 مقذمٍ -1

ضرکل   )تغییرش  تؼذی  2تؼذی است. تٌاتشایي هغالؼِ ایي پذیذُ تػَست تغییش ضکل 0تغییش ضکل صهیي هاّیتاً پذیذُ ای 

هذل سلَهی استفاػی یکی اص هْوترشیي هحػرَ ت فترَگشاهتشی     .تَاًذ تؼذی )تغییش ضکل استفاػی( هی0هسغحاتی( ٍ یا 

ٍ کاستشدّرای هحیغری، ضرْشی ٍ     سلَهی است کِ دس کاستشدّای تسیاسی هاًٌذ ایداد ضیة هٌغمرِ، هرذل ّیرذسٍلَطی   

ّرای   ّای سلَهی، ػکس گشفتِ دس عشاحی دٍستیي ّای غَست [ . اخیشاً تا پیطشفت0گیشد]ای هَسد استفادُ لشاس هی هٌغمِ

ّای تٌاظشیاتی اهکاى تَلیذ  ّای هکاًی ٍ سادیَهتشیک تا یی ّستٌذ. ّوچٌیي تا پیطشفت تکٌیک َّایی داسای سصٍلَضي

است. یکی اص اهتیاصات ایي هحػَ ت دلرت ترا ی    داس َّایی تا دلت تا یی فشاّن ضذُ اص تػاٍیش پَضصاتش ًماط هتشاکن 

آًْا دس ًوایص کَچکتشیي خضئیات سغح صهیي ٍ تِ ّوشاُ داضتي اعالػات تافت تػَیش ػالٍُ ترش هختػرات سرِ تؼرذی     

 ی هَسد استفادُ لشاس گیشد.تَاًذ تشای تَلیذ اتَهاتیک هذل سلَهی استفاػتشای ّش ًمغِ است کِ هی

اتش ًماط حاٍی اعالػاتی هاًٌذ پَضص گیاّی، ساختواى ٍ سایش ػَاسضی است کِ  تشای ایداد هذل سلَهی استفاػی تایذ  

ٍ ّوکاساى تا اسرتفادُ    Fengحزف ضًَذ. هغالؼات تسیاسی تشای کطف ٍ حزف ػَاسؼ اص اتش ًماط غَست گشفتِ است.  

ٍ ّوکراساى اص   polat[. 2ای، هٌاعك ضْشی سا اص اتش ًماط  یرذاس حرزف ًوَدًرذ]    ٍ سضذ ًاحیِهثٌا  اص تشکیة سٍش ضیة

TINالگَسیتن ضثکِ ًاهٌظن هثلثی 
تشای حرزف هٌراعك ضرْشی اص اترش ًمراط خرام اسرتفادُ ًوَدًرذ ٍ تکٌیرک ّرای            0

سختراى اص دیگرش ػَاسضری    ّرای گیراّی ترِ خػرَظ د     [. پَضص0اًتشپَ سیَى سا تشای تَلیذ سغح ًْایی تِ کاس تشدًذ]

ّرا اص خولرِ    ّرای گیراّی ّواًٌرذ سراختواى     ضرًَذ. حرزف پَضرص    ّستٌذکِ هاًغ سسیذى تِ سغح عثیؼی صهیي هی

تایذ هَسد تَخِ لشاس گیشد. دس همالِ پیطیي پَضص گیراّی هٌغمرِ، ترا اسرتفادُ اص      DEMّایی است کِ دس تَلیذ  چالص

ح صهیي تطخیع دادُ ضذ. هطکل اساسی دس ایي حالت ػذم توایض سایِ تٌذی تافت تػَیشی اتش ًماط اص سغ سٍش  لغؼِ

اص پَضص گیاّی تَد. ایي هَضَع تاػث ضذ کِ تشای خذاساصی ًماط سایِ اص پَضرص گیراّی، استفراع آًْرا ًیرض ترا ّرن        

 [. 9گیشی ضَد] همایسِ ٍ دس ًْایت دس هَسد سایِ ٍ پَضص گیاّی تَدى آًْا تػوین

ّای تػَیشی است. ضاخع گیاّی اختالف ًشهال  ّای هختلفی لاتل توایض اص سایش تافت سٍش ّای گیاّی تا تافت پَضص

ّا تشای ضٌاسایی تافت پَضص گیاّی دس تػراٍیش   ضَد یکی اص هطَْستشیي ضاخع ًاهیذُ هی NDVIضذُ کِ تِ اختػاس 

 است.

تشای ضٌاسایی ٍ  NDVIکِ اص ضاخع هغالؼات هتؼذدی دس ضٌاسایی ػَاسؼ ٍ استخشاج آًْا اص اتش ًماط غَست گشفتِ  

ترِ ّورشاُ    NDVIٍ ّوکراساى دس همالرِ خرَد اص ضراخع      Bandyopadhyayحزف پَضص گیاّی استفادُ ًورَدُ اًرذ.   

اص ضراخع   Ioannidis  ٍMaltezos[. 8اًرذ]  ّای  یذاس تشای استخشاج پَضص گیراّی ٍ سراختواى اسرتفادُ ًورَدُ     دادُ

NDVI ّرا اص اترش ًمراط  یرذاس اسرتفادُ       تشای ضٌاسایی ٍ حزف پَضص گیاّی تِ هٌظَس استخشاج ٍ تاصساصی ساختواى

[. تا تَخِ تِ هغالؼات غَست گشفتِ دس ایي همالِ ّذف ضٌاسایی ٍ حزف پَضص گیاّی اص اتش ًمراط حاغرل   6ًوَدُ اًذ]

گیرشد. دس سٍش اٍل اص ضراخع گیراّی یرا     تی لرشاس هری  اص تٌاظشیاتی هتشاکن است. تشای ایي هٌظَس دٍ سٍش هَسد اسصیرا 

NDVI ُضَد ٍ دس سٍش دٍم تاًذ هادٍى لشهرض ًضدیرک خرایگضیي    ّای پَضص گیاّی استفادُ هی تشای ضٌاسایی هحذٍد

 آیذ.       تاًذ لشهض ضذُ ٍ تػَیش اص تشکیة تاًذی هادٍى لشهض ًضدیک، سثض ٍ آتی تذست هی

گرشدد. هرَاد ٍ سٍش اسائرِ    هی ضَد کِ دس فػل دٍم هثاحث ًظشی تحمیك تیاى هی چاسچَب همالِ تِ ایي غَست دًیال 

پرشداصد  ضذُ دس هَسد هَضَع هَسد هغالؼِ دس فػل سَم تَضیح دادُ خَاّذ ضذ ٍ فػل چْاسم تِ تیاى ًتایح تدشتی هی

   ضَد.ٍ دس ًْایت ًتیدِ گیشی ٍ پیطٌْادات تشای هغالؼات آیٌذُ دس فػل پٌدن تیاى هی
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 ثاحث وظزیم -2

ِ     2335است کِ دس سرال   Dالتشاکن  خاًطیي  XPدٍستیي التشاکن  ّرا ترِ    ترشیي دستشسری   اسائرِ ضرذُ اسرت ٍ پیطرشفت

هترش   سراًتی  0تَاًرذ  دس خْت پشٍاص است کِ هی 00003دس ػشؼ ٍ  01003تکٌَلَطی سٌسَس سا داسد. اتؼاد ایي تػاٍیش 

2فاغلِ ًوًَِ صهیٌی یا تِ اغغالح 
GSD  هترش   هیلری  033هتشی سا تْیِ ًوایذ. فاغلِ کاًًَی ایي سٌسَس  833دس استفاع

 6هیکشٍهترش دس   6هتش تشای تاًذ سًگی است. ػولکشد سادیَهتشیکی سٌسَسّای خذیرذ   هیلی 00تشای تاًذ پاًکشٍهاتیک ٍ 

دیدیتال دس همایسِ تا فرشین   ّای تاًذُ یکی اص هْوتشیي اهتیاصات دٍستیي [. ًوایص چٌذ1هیکشٍهتش پیکسل سایض است. ]

دّذ کِ ػثاستٌذ اص تاًذ پاًکشٍهاتیک تا سصٍلَضري ترا  ٍ چْراس تاًرذ     پٌح تاًذ عیفی سا اسائِ هی XPاست. دٍستیي التشاکن 

عیفی کِ ػثاستٌذ اص لشهض، سثض، آتی ٍ هادٍى لشهض ًضدیک. ایي خاغیت هاًٌذ پلی است کِ فاغرلِ تریي فترَگشاهتشی ٍ    

ّای پیطرشفتِ ترِ کراستش ایري اهکراى سا       [. خاغیت چٌذ تاًذُ تػاٍیشسلَهی دس دٍستیي5تشد]ا اص تیي هیسٌدص اص دٍس س

ّای تشکیة تاًذی کِ تشای کطف ٍ  ضٌاسایی ػَاسؼ دس تػاٍیش چٌذ تاًذُ سرٌدص اص دٍسی هرَسد    دّذ تا اص لاتلیت هی

 استفادُ است، دس ایي ًَع تػاٍیش َّایی ًیض تکاس گیشًذ.

غَست اتَهاتیک اص تػاٍیش  ای کیفیت دادُ استفاػی کِ تِ  هالحظِ ّای تٌاظشیاتی تغَس لاتل ای اخیش دس الگَسیتنّ ًَآٍسی

اًذ، هؼوَ   اًذ. تٌاظشیاتی سِ تؼذی هشسَم، کِ تیطتش اص دٍ دِّ لثل هؼشفی ضذُ ضًَذ سا تْثَد تخطیذُ َّایی تَلیذ هی

ّا اتتذا ًماط ػاسضِ سا استخشاج ٍ سپس ػاسضِ هتٌاظش سا  ٌٌذ. ایي الگَسیتنک ّای تش هثٌای ػاسضِ پیشٍی هی اص الگَسیتن

[. هحذٍدیت تشای تٌاظشیاتی ًماط اًتخاب ضذُ دسغذ اعویٌاى ترا یی سا ترِ   5کٌذ] داس آى خستدَ هی دس تػَیش پَضص

هحاسرثاتی هحرذٍد ایدراد     آٍسد ٍلی تٌاظشیاتی تش هثٌای ػاسضِ تشای اختٌاب اص هطکالتی کِ تِ ٍاسغِ هٌراتغ ٍخَد هی

-ساصی، تِ غَست پیکسل هثٌا تٌاظشیاتی هری  ّای استشیَ خذیذ تا ّذف هتشاکن ضًَذ هؼشفی ضذ. دس هماتل الگَسیتن هی

ضًَذ کرِ هتٌراظش ترا فاغرلِ     ّای سغح سلَهی دس یک سصٍلَضي تَلیذ هی کٌٌذ؛ تِ ایي ٍسیلِ اتش ًماط سِ تؼذی ٍ هذل

غلی ّستٌذ. اتش ًماط تَلیذ ضذُ تا ایي سٍش یکی اص هٌاسة تشیي هٌاتغ تشای تَلیرذ هرذل   ًوًَِ تشداسی صهیٌی تػاٍیش ا

سلَهی استفاػی است؛ تشای ایي هٌظَس کافیست پَضص گیاّی ٍ ػَاسؼ ساختِ دست تطش سا کِ ًثایذ دس هرذل سلرَهی   

 استفاػی ٍخَد داضتِ تاضذ ضٌاسایی ٍ حزف ًوَد.   

َضص گیاّی استفادُ اص تاًذ هادٍى لشهض ًضدیک است صیرشا کلشٍفیرل هَخرَد دس    ّای تطخیع پ تشیي سٍش یکی اص هْن

ساختاس گیاّاى لادس است ًَس لشهض سا خزب ٍ  یِ هضٍفیل تشگ ًَس هادٍى لشهرض سا هرٌؼکس سراصد. ترشای ایري هٌظرَس       

گیراّی، اثرشات   اًذ. تش سٍی ایي ضاخع فاکتَسّای صیادی ًظیرش سراختاس    هؼشفی ضذُ NDVIّای هختلفی ًظیش  ضاخع

        ِ ای، سرالهتی ٍ ضراداتی گیراُ، تَپرَگشافی ٍ استفراع هر ثش        هتماتل ترا تراج پَضرص گیراّی، استفراع گیراُ، تشکیرة گًَر

(  0اص فشهَل ) NDVIّای گیاّی ًیض است. ضاخع گیاّی  [. ایي ضاخع هٌاسة تشای ضٌاسایی اًَاع گ03ًَِتاضٌذ] هی

 آیذ.  تذست هی

(0)                       

کٌذ کِ پَضص گیاّی صیستی تغَس هطرخع همرادیش صیرادی دس سًرح هرادٍى لشهرض       ایي ضاخع ایي ٍالؼیت سا تیاى هی

کٌرذ. ایري خاغریت دس ّریس کرالس      تشی سا ثثرت هری   ًضدیک داسد، دس حالی کِ دس سًح عیفی لشهض همادیش تسیاس پاییي

 گیاّی است. افتذ ٍ ساُ هٌاسثی تشای ضٌاسایی پَضص دیگشی اص اضیا اتفاق ًوی

 مًاد ي ريش َا -3

هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس هحذٍدُ ضْش یاسَج لشاس داسد کِ داسای پَضص گیاّی پشاکٌذُ است. تِ عَس کلی تشای هطخع 

ّا دٍ سٍش هرَسد تشسسری لرشاس گشفرت. دس سٍش اٍل تٌراتش       کشدى پَضص گیاّی دس تػاٍیش تِ غَست تاسص اص سایش پذیذُ

                                                 
2
 Ground sample distance 
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خاغیت اًؼکاسی هتوایض پَضص گیاّی دس تاًذ هادٍى لشهض ًضدیک، یکی اص تاًذّا تا تاًذ هادٍى لشهض ًضدیرک خرایگضیي   

ضذ. دس ایي حالت تاًذ لشهض تا ایي تاًذ خایگضیي ضذ ٍ تػَیش تشکیة تاًذی تِ غَست هادٍى لشهض ًضدیرک، سرثض ٍ آتری    

 تذست آهذ.

استفادُ ضذ ٍ تػرَیش   NDVIَضص گیاّی ًسثت تِ سایش ػَاسؼ اص ضاخع دس سٍش دٍم تشای تطخیع ٍ توایض تافت پ

، سرثض ٍ آتری تْیرِ    NDVIتذست آهذُ اص ایي ضاخع تا تاًذ لشهض خایگضیي ضذ ٍ تػَیش تشکیة تاًذی تِ غرَست تاًرذ   

شاحل اًدرام  ( فلَچاست سًٍذ ه2دّذ ٍ ضکل ) تشدُ سا ًوایص هی ّای ًام ( تػاٍیش حاغل اص تشکیة تاًذی0گشدیذ. ضکل )

 کٌذ. کاس سا تیاى هی

  
 )ب( )الف(

 تصًیز حاصل اس تزکیة تاوذی مادين قزمش وشدیک -، بNDVIتصًیز حاصل اس تزکیة تاوذی تا ضاخص  -: الف1ضکل

 
 : فلًچارت ريوذ اجزای کار2ضکل

ضَد، هشحلِ دٍم تَلیذ اتش ًماط تا استفادُ اص ایي تػاٍیش است.  ( دیذُ هی2اسائِ ضذُ دس ضکل) کِ دس فلَچاست عَس ّواى

-MATCHافرضاس   هتشی ٍ تِ کوک ًشم ساًتی 23داس تا فاغلِ ًماط  اتش ًماط حاغل اص تٌاظشیاتی هتشاکن اص تػاٍیش پَضص

T اُ داضتي تافت تػَیشی ػالٍُ تش هختػات است. تْیِ گشدیذ. یکی اص هْوتشیي خػَغیات اتش ًماط دس ایي حالت ّوش

 تصايیز استزیً

اتز وقاط حاصل اس تزکیة تاوذی ضاخص 

NDVIسثش/آتی / 

مادين  اتز وقاط حاصل اس تزکیة تاوذی

 قزمش وشدیک/ سثش/آتی

 قطعٍ تىذی تافت تصًیز اتز وقاط تز مثىای روگ

استخزاج ي حذف وقاط پًضص گیاَی در 

 َز دي ريش

 ارسیاتی ي مقایسٍ دي ريش

 حذف وًیش تا اعمال فیلتز میاوٍ
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داس رکش ضذُ داسای دٍ ًَع تافرت هختلرف ّسرتٌذ.     تا تَخِ تِ ایي خاغیت، اتشّای ًماط حاغل اص دٍ ًَع تػَیش پَضص

 دّذ. ( اتش ًماط حاغل سا ًوایص هی0ضکل )

    
 )ب( )الف(

 اتز وقاط حاصل اس تزکیة تاوذی مادين قزمش وشدیک -، بNDVIاتزوقاط حاصل اس تزکیة تاوذی تا ضاخص  -: الف3ضکل

اًرذ ٍ   داس هطخع ضرذُ  ضَد، پَضص گیاّی دس ایي اتش ًماط تِ غَست ًماط استفاع( هطاّذُ هی0کِ دس ضکل) عَس ّواى

پَضرص  تَاًرذ  دّذ کِ تافت تػَیشی تِ خَتی هیّا استفاػی تشاتش تا استفاع سغح صهیي داسًذ. ایي هَضَع ًطاى هی سایِ

ترَاى ًمراط    ّا سا اص سٍی تافرت هتورایض ًورَد، هری     کِ تتَاى ایي ًاحیِ گیاّی سا دس اتش ًماط ضٌاسایی ًوایذ ٍ دس غَستی

استفاػی هشتَط تِ آًْا سا اص اتش ًماط حزف ٍ تِ سغح عثیؼی صهیي دست یافت. تشای ایي هٌظَس تؼرذ اص تاصسراصی تافرت    

، هحذٍدُ پَضص گیاّی اص سایش ػَاسؼ هَخَد  CIE Lab تٌذی تش هثٌای سًگ  لغؼِ  تػَیشی اص سٍی اتش ًماط، تا سٍش

 ضَد.  دس هٌغمِ خذاساصی هی

 aهؼرشف سٍضرٌایی،    Lهی تشد، کِ دس ایي حالرت   L*a*bّا سا تِ فضای سًگی  سًگ CIE Labتٌذی تش هثٌای سًگ  لغؼِ

هؼرشف  یرِ    bکٌرذ ٍ   گیشًرذ سا هطرخع هری    هیسثض لشاس -ّایی کِ دس فضای لشهض تٌذی عیفی کِ سًگ هؼشف  یِ سدُ

کٌذ. تؼذ اص ٍاسد ضذى تِ ایي فضا  گیشد سا هطخع هی صسد لشاس هی-ّایی کِ دس فضای آتی تٌذی عیفی است کِ سًگ سدُ

ضَد ٍ دس ًْایت تِ ّش پیکسل تش چسة هشتَط تِ  تٌذی هی تشیي ّوسایگی کالسِ ّش پیکسل تا استفادُ اص لاًَى ًضدیک

 [.  00ی هخػَظ تِ خَد سا تشاصش هی دّذ]کالس سًگ

ضرَد،   کِ دس ضرکل هطراّذُ هری    عَس دّذ. ّواى تٌذی ّش دٍ تافت تػَیشی سا ًطاى هی ( تػاٍیش حاغل اص لغؼ9ِضکل)

تٌذی تافت اتش ًماط دس حالتی کِ اص تشکیة تاًذی هادٍى لشهض ًضدیک اسرتفادُ ضرذُ اسرت، تٌْرا      تػَیش حاغل اص لغؼِ

تٌذی تافت اتش ًماط ترا تشکیرة تاًرذی     کِ تػَیش )ب( کِ حاغل اص لغؼِ غَستی سا ًطاى هی دّذ دسخَد پَضص گیاّی 

NDVI  ِاست، تِ دلیل ًضدیکی کٌتشاست تیي تافت سایِ ٍ تافت پَضص گیاّی ًِ تٌْا پَضص گیاّی سا خذا ًوَدُ تلک

 ّا سا ًیض تِ ّوشاُ آى دس یک کالس لشاس دادُ است. ّایی سایِ دس لسوت
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 )ب( )الف(

تصًیز قطعٍ تىذی ضذٌ پًضص  -تصًیز قطعٍ تىذی ضذٌ پًضص گیاَی اس تزکیة تاوذی مادين قزمش وشدیک. ب -: الف4ضکل

  NDVIگیاَی اس تزکیة تاوذی 

ِ   دس هشحلِ تؼذ ًماط هشتَط تِ کالس پَضص تطرخیع دادُ ضرذًذ،  حرزف     تٌرذی  ّای گیاّی کِ تا کورک سٍش لغؼر

ّای پَضص گیاّی ٍخَد داسد ٍ هوکي است تِ  گشدد ٍ دس اًتْا تِ هٌظَس اغالح استفاع ًماعی کِ دس اعشاف هحذٍدُ هی

ضرَد. فیلترش    داس ضٌاسایی ضَد اص فیلتش هیاًِ اسرتفادُ هری   دلیل ػذم تطخیع الگَسیتن تٌاظشیاتی تِ ػٌَاى ًمغِ استفاع

تؼذ اص حزف پَضص گیاّی ّواًٌذ ًَیض دس اعشاف هحذٍدُ ًماط حزف ضذُ ٍخَد داسًذ تِ استفراع   هیاًِ ایي ًماط سا کِ

 سساًذ. ًماط سغح صهیي هی

 ارسیاتی عملی وتایج -4

تٌذی پَضص گیاّی اتش ًماط هشتَط تِ دسختاى ضٌاسرایی   دس تخص لثل تا استفادُ اص تافت تػَیشی ٍ خذاساصی ٍ لغؼِ

 دّذ. ( اتش ًماط سا تؼذ اص حزف پَضص گیاّی ًطاى هی8زف ضذ. ضکل)ٍ اص صهیي تذٍى ػاسضِ ح

  
 )ب( )الف(

اتز وقاط تعذ اس حذف پًضص  -اتز وقاط تعذ اس حذف پًضص گیاَی تا استفادٌ اس قطعٍ تىذی مادين قزمش وشدیک. ب -: الف5ضکل

 .NDVIگیاَی تا استفادٌ اس قطعٍ تىذی 

ّای لشهض دس ّش دٍ تػَیش ًطاى دٌّرذُ ًمراط هَخرَد دس     آهذُ ًطاى دادُ ضذُ است. لسوت ( ًتایح تذست8دس ضکل ) 

کرِ   عرَس  دٌّذُ ًماط هشتَط تِ تافت سایِ دسختاى تش سٍی سغح صهیي است. ّوراى  ّای آتی ًطاى سغح صهیي ٍ لسوت

ح صهیٌی اسرت. دس ضٌاسرایی ٍحرزف پَضرص گیراّی      ضَد ًماط هشتَط تِ سایِ دسختاى داسای استفاع غحی هطاّذُ هی
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ّای اعشاف پَضص گیاّی ٍ اص خولِ سایِ ّرا ٍخرَد    یکی اص هْوتشیي هسائل، حفظ ًماط غحیحی است کِ دس لسوت

داسد. هطکلی کِ دس تػاٍیش سًگی تا سِ تاًذ لشهض ٍ آتی ٍ سثض ٍخَد داضرت ػرذم تورایض غرحیح تریي سرایِ ٍ پَضرص        

( ًطاى دادُ ضذُ است ًیض 8کِ دس ضکل) عَس ضذ. ّواى ّا اص اتش ًماط هی حزف ًماط غحیح سایِگیاّی تَد کِ هٌدش تِ 

اتش ًماط حاغل اص حزف پَضص گیاّی تا تشکیة تاًذی هادٍى لشهض تِ خَتی ًماط غحیح سایِ ّا سا حفظ ًوَدُ است. 

ّرا   تا حذٍدی ًماط غحیح سایِ NDVIایي دس حالتی است کِ اتش ًماط حاغل اص حزف پَضص گیاّی تا تشکیة تاًذی 

دّذ خایگضیٌی تاًذ هادٍى لشهض تا یکی اصتاًذّای هشئری ًترایح تْترشی دس     سا ًیض اص تیي تشدُ است. ایي هَضَع ًطاى هی

 دّذ. تفکیک پَضص گیاّی ٍ ًیض حزف ًماط هشتَط تِ آًْا دس اتش ًماط اسائِ هی

 وتایج ي پیطىُادات -5

ِ  دس ایي همالِ ّذف ضٌاسایی ٍ حزف پَضص گیاّی دس اتش ًماط حاغرل اص تػراٍیش ّرَایی پَضرص     ای ترا   داس دس هٌغمر

پَضص گیاّی پشاکٌذُ است. دس ایي حالت تشای خذاساصی پَضص گیاّی اص سرایش ػرَاسؼ دس سٍش اٍل اص تاًرذ هرادٍى     

اٍت ًشهال ضذُ ضاخع پَضص گیاّی تِ ػٌرَاى یکری   لشهض ًضدیک تِ ػٌَاى یکی اص تاًذّای اغلی ٍ دس سٍش دٍم اص تف

اص تاًذّای اغلی استفادُ ضذ. دس هشحلِ تؼذ اتش ًماط تا استفادُ اص ایي تػاٍیش تْیِ گشدیذ ٍ تافت تػَیشی الحراق ضرذُ   

 تٌذی گشدیذ. اسصیاتی ایي دٍ سٍش ًطراى داد کرِ اسرتفادُ اص سٍش خرایگضیٌی تاًرذ هرادٍى لشهرض        تِ ًماط استفاػی لغؼِ

ّا ًتایح تْتشی ًسرثت ترِ حالرت خرایگضیٌی ضراخع       ًضدیک تا یکی اص تاًذّای اغلی تِ دلیل حفظ ًماط غحیح سایِ

NDVI دّذ. ّوچٌیي ایي سٍش اص حالت استفادُ اص تػَیش تا سِ تاًذ اغلی ًیرض ًترایح    تا یکی اص تاًذّای اغلی اسائِ هی

یي سٍش دس خذاساصی ٍ کطف اتش ًماط پَضص گیاّی دس سایش هٌاعك ای تشای استفادُ اص ا تْتشی داسد. ایي ًتایح اًگیضُ

 تَاًذ چْاسچَب هغالؼات آیٌذُ سا تطکیل دّذ. گشدد کِ هی هاًٌذ هٌاعك ضْشی ٍ ًیض هٌاعك تا تافت هتشاکن تش هی
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