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 ، دا٘ؾىذٜ خغزافیا ٚ تز٘أٝ ریشی، دا٘ؾٍاٜ تثزیشGISوارؽٙاط ارؽذ عٙدؼ اس دٚر ٚ  --1
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 چکیذٌ :
 ؽیءٌزا تٙذی عثمٝ رٚؽٟای تز اعاط اتٛٔاتیه اعتخزاج ٞای رٚػ ا٘ٛاع تٛعؼٝ ٚ تاال تفىیه لذرت تا ٔاٞٛارٞای تقاٚیز اس اعتفادٜ

خٟت اعتخزاج اعالػات ٔفیذ اس یه  .اعت آٚردٜ تٛخٛد وؾت سیز ارسیاتی عغح ٔحقٛالت ٚ پایؼ ا٘ذاسٜ ٌیزی، در تٛخٟی لاتُ پیؾزفت

تقٛیز تز اعاط رٚػ ؽی ٌزا، فزآیٙذ عٍٕٙت عاسی، پذیذٜ ٞای اِٚیٝ ٚ افّی را در یه تقٛیز عثمٝ تٙذی ٘ؾذٜ، خذا ٔی وٙذ. در ایٗ 

خٟت  Quick Bird، اس تقاٚیز ٔاٞٛارٜ ای ػٛارك ٔىا٘یپضٚٞؼ تا ٞذف دعتیاتی تٝ ٔمیاط ٔٙاعة خٟت عٍٕٙت عاسی تزای اعتخزاج 

ػٛارك ا٘غا٘ی)ٔغىٛ٘ی( اعتفادٜ ؽذٜ اعت. تا تٛخٝ تٝ لذرت ٞای تفىیه ٔىا٘ی ٔتفاٚت تقاٚیز ٚ اعتخزاج وارتزی ٞای اراضی سراػی 

 ٔاٞٛارٜ ای ٚ ٘ٛع وارتزی ٞای ٔذ ٘ظز، تایغتی اس ٔمیاط ٞا ٚ ضزایة ٔختّف فؾزدٌی ٚ ؽىُ خٟت عٍٕٙت عاسی اعتفادٜ وزد. تزای

 .اعت ؽذٜ تزدٜ تٟزٜ eCognition افشار ٘زْ درٔحیظ رٚؽٟای پزداسػ ؽیءٌزا اس ٌیاٞی پٛؽؼ ؽاخـ ٞای یٝپا ؽیء عاسی پیادٜ
 

  عثمٝ تٙذی ؽی ٌزا،  عٍٕٙت عاسی، لذرت تفىیه ٔىا٘ی، تفغیز تقزی َای کلیذی :ياشٌ
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 مقذمٍ -1

تقاٚیز دیدیتاَ ٔی تاؽدذ ودٝ اخیدزر در ٔماتدُ     آ٘اِیش ؽیء ٌزای تقاٚیز ٔاٞٛارٜ ای، یه تىٙیه وارتزدی در پزداسػ 

ٗ  عدغح  دٚر اس عٙدؼ ٞای دادٜ. ]8،1[آ٘اِیش پیىغُ پایٝ تٛعؼٝ دادٜ ؽذٜ اعت َ  فزٔدت  تدا  سٔدی  در ٚ آٔدادٜ  دیدیتدا

 ٚ غٙی آرؽیٛ آٖ تز ػالٜٚ .اعت وزدٜ خّة خٛد تٝ ػّٕی خٛأغ در را سیادی ٔٙذاٖ ػاللٝ ٔشیت ایٗ .دار٘ذ لزار دعتزط

 ٞدای  دٚرٜ در تىدزار  لاتّیت دِیُ تٝ ایٗ تٙاتز .آٟ٘اعت اس اعتفادٜ دالیُ دیٍز اس ٔاٞٛارٞای تقاٚیز عیفی تفىیه لذرت

در پزداسػ پیىغدُ  . ]7،2 [اعت ؽذٜ دٚر اس عٙدؼ دادٜ ٞای ٟٔٓ وارتزدٞای اس یىی تغییزات وؾف ٔذت وٛتاٜ سٔا٘ی

ٌیزد. ایٗ در فٛرتی اعت وٝ در پزداسػ ؽیء ٌدزا ارسػ ٞدا    پایٝ تقاٚیز، اعالػات ته پیىغُ، ٔؼیار ٚ ٔثٙی لزار ٔی

 3[ٚ اعالػات یه ٔدٕٛػٝ پیىغُ ٔؾاتٝ، وٝ تٝ آٖ ؽیء یا پذیذٜ ٞا ٌفتٝ ٔی ؽٛد، اعاط پزداسػ لزار دادٜ ٔی ؽٛد

. ]4[تحمیمات اخیز ٘ؾاٖ دادٜ ا٘ذ وٝ عٍٕٙت عاسی تز پایٝ آ٘اِیش پیىغُ پایٝ دارای ٔحذٚدیت ٞای ٚضٛح ٔدی تاؽدذ  ].

در ٚالغ پذیذٜ ٞا، ٌزٚٞی اس پیىغُ ٞا ٞغتٙذ وٝ تزاعاط ا٘ذاسٜ ٌیزی ٞای عیفی، ا٘ذاسٜ، ؽىُ ٚ تافت تدا ٞدٓ ٔؾداتٝ    

. تأثیز ٌغتزدٌی تٙٛع ٚیضٌدی  ]5[تٛدٜ ٚ در ػیٗ حاَ تا سٔیٙٝ ای اس پیىغُ ٞای  اعزاف خٛد ارتثاط ٔؼٙی داری دار٘ذ

تافت ٚ ٔؾخقات ؽىُ ٚ ٔٛلؼیت آٖ در درٖٚ عّغّٝ ٔزاتة پذیدذٜ ٞدا    ٞای ٔختّف، تٝ اٞذاف، ا٘ذاسٜ پذیذٜ ٞا، رً٘،

ٚاتغتٝ ٔی تاؽذ. خقٛفیات ٔؼٕٛأل در ٔحذٚدٜ ٞای تاال ٚ پاییٗ اس دأٙٝ ا٘ذاسٜ ٌیزی ؽذٜ اس ٚیضٌدی ٞدای پذیدذٜ ٞدا     

. پذیدذٜ  پذیذٜ ٞا در داخُ ٔحذٚدٜ ٞای تؼییٗ ؽذٜ، تٝ یه والط خاؿ اختقاؿ دادٜ ٔی ؽٛ٘ذ ].1[تؼییٗ ٔی ؽٛ٘ذ

. ؽدی ٞدای تقدٛیزی حافدُ اس فزایٙدذ      ]7، 6،3[ٞا تیزٖٚ اس دأٙٝ ی خقٛفیات، تٝ والط دیٍزی اختقاؿ ٔی یاتٙذ

عٍٕٙت عاسی، ٔثٙای عثمٝ تٙذی ؽی ٌزا ٞغتٙذ ٚ آٟ٘ا درای حدٓ سیادی اس ٔؾخقات ٚ خقیقٝ ٞای پذیدذٜ ٞدای   

ایٙذ تا دلت تیؾتزی ا٘داْ ٌیزد، ٔغتمیٕا در ویفیت سٔیٙی ٔٙتاظزؽاٖ در عغح تقٛیز ٔی تاؽٙذ ٚ ٞز چٝ لذر ایٗ فز

 ٞز ٚ ؽٛد ٔی ٔحغٛب تٙذی عثمٝ ٔثٙای عاسی عٍٕٙت. ] 13[ ],11[ ],10[ عثمٝ تٙذی ؽی ٌزا تاثیز خٛاٞذ ٌذاؽت

 عداسی  عٍٕٙت فزآیٙذ در ٌذاؽت خٛاٞذ تأثیز تٙذی عثمٝ ویفیت در ٌیزد ا٘داْ تاالتزی دلت تا عاسی عٍٕٙت چمذر

 اس یده  ٞدز  إٞیت ٘غثت تزاعاط ٚ ؽٛد ٌزفتٝ در٘ظز ؽىُ ٘زٔی ٔؼیار ٚ فؾزدٌی ضزیة تافت، ؽىُ، پارأتزٞای تایذ

 فزآیٙدذ  در را آٟ٘دا  إٞیدت  ٘غدثت  ٔاٞٛارٞدای،  تقداٚیز  اس اعدتخزاج  تزای ٘ظز ٔٛرد والعٟای خقٛفیات در ػٛأُ ایٗ

ُ  اس دیٍدز  یىی ٔٙاعة ٔمیاط ایٗ تز ػالٜٚ. ٕ٘ایذ اػٕاَ عاسی عٍٕٙت ٓ  ػٛأد . در ایدٗ  اعدت  عداسی  عدٍٕٙت  در ٟٔد

فزآیٙذ، ٚیضٌی ٞای حافُ اس پذیذٜ ٞای اِٚیٝ ٚ پذیذٜ ٞای احتٕاِی، تز اعاط ؽىُ، ا٘ذاسٜ، رً٘ ٚ تٛپِٛٛصی پیىغدُ،  

 ٔدٕٛػٝ پارأتزٞای تأثیزٌذار در لغؼٝ عاسی اعت وٝ تٛعظ وارتز تؼییٗ ٚ تٙظیٓ ٔی ؽٛد. 

عة عٍٕٙت عاسی ٘یش یىی دیٍز اس ػٛأُ ٟٔٓ در عٍٕٙت عاسی تقٛیز اعت. تؼزیدف  ػالٜٚ تز ٔٛارد فٛق، ٔمیاط ٔٙا

ػذدی تشري تزای پارأتز ٔمیاط در فزایٙذ عٍٕٙت عاسی اخاسٜ ایدداد ؽدی ٞدای تقدٛیزی تدشري را دادٜ ٚ تدزػىظ       

میاط ٔٙاعة ا٘تخاب ػذدی وٛچه تزای پارأتز ٔمیاط، ؽی ٞای تقٛیزی وٛچه ایداد خٛاٞذ ؽذ. تٙاتزایٗ تؼزیف ٔ

تزای عٍٕٙت عاسی تقٛیز اس إٞیت تاالیی تزخٛردار اعت. در تحمیك حاضز در عٍٕٙت عاسی اس تقاٚیز ٔاٞٛارٜ ٞدای  

ٝ  1وٛیه تزد ( در ٘دزْ  2اعتفادٜ وزدٜ ٚ در ایٗ فزایٙذ اس رٚػ عٍٕٙت عاسی )عٍٕٙت عاسی تا تفىیه ٔىا٘ی چٙذٌا٘د

 تٟزٜ خغتٝ ایٓ. عٍٕٙت عاسی تا تفىیده ٔىدا٘ی چٙذٌا٘دٝ یىدی اس رٚػ ٞدای پایدٝ در ٘دزْ افدشار          3افشار اوٌٛٙیؾٗ

اوٌٛٙیؾٗ تزای آ٘اِیش ؽی ٌزای تقاٚیز ٔی تاؽذ. ایٗ رٚػ اؽیای تقدٛیز  تدا ٍٕٞٙدی تداالیی را تدزای تفىیده ٞدای        

ىا٘ی چٙذٌا٘ٝ تا اعتفادٜ اس ٘دزْ افدشار   اٍِٛریتٓ عٍٕٙت عاسی تا تفىیه ٔ]. 10[اختیاری اس ا٘ٛاع دادٜ ٞا فزاٞٓ ٔی وٙذ

 اوٌٛٙیؾٗ تقاٚیز اؽیای ٍٕٞٗ تا تفىیه ٔىا٘ی ٔتفاٚت را تٝ فٛرت عغٛح عّغّٝ ٔزاتثی اعتخزاج ٔی وٙذ. 

                                                 
1.  Quick Bird 
2.  Multi resolution segmentation 

3.  eCognition   
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ٓ  وٝ ٔی ٌیزد ا٘داْ عاسی عٍٕٙت تٛعیّٝ ؽیءٌزا رٚػ در تقٛیز رٚی تز ٘ٛاحی تفىیه یا ػٛارك ایداد  ٞدای  اٍِدٛریت

 تىٙیده  یده در اوٌٛٙیؾٗ  عاسی عٍٕٙت]. 9[اعت ؽذٜ ایداد آٖ ا٘داْ تزای پیؾزفتٝ تغیار تا عادٜ تغیار اس ٔتؼذدی

تشرٌتدز   ٚاحذ در را آٟ٘ا ادغاْ ٔتؼذدیٔزاحُ  عی ٚ ؽذٜ ؽزٚع ػارضٝ پیىغُ یه اس وٝ اعت تاال تٝ پاییٗ ٘ٛاحی اتقاَ

ؽزایظ  ِحاػ تا وارتز ٘ظزات تا ٔتٙاعة وٝ ٞغتٙذؽىُ  ٚ رً٘ افشار ٘زْ در تزرعی ٔٛرد اِٚیٝ خقٛفیات وٙذ. ٔی تىزار

 ]. 12[تاؽذ ٔی تؼزیف لاتُ والط ٞز

 ا٘دٛاع  تٛسیدغ  ٚ ٘غدثت  اس آٌاٞی .اعت سٔیٗ اس اعتفادٜ ٘ٛع ٕ٘ٛدٖ ٔؾخـ تقاٚیز تٙذی عثمٝ  ٟٔٓ وارتزدٞای خّٕٝ اس

 ٚاوٙؾدٟای  ٔختّف ػٛارك وٝ ٔٛاردی دارد. در تغیاری إٞیت ٘احیٝ ای تٛعؼٝ ٚ تز٘أٝ ریشی ارسیاتی، تزای وارتزی ٞا

 رٚؽدٟای  اس عزیدك  اس ٔحقٛالت ٞٛیت ؽٙاعایی ٔٙغمٝ، یه وؾاٚرسی ٔحقٛالت دادٖ تٕیش ٔا٘ٙذ دار٘ذ، ٔؾاتٝ عیفی

 ؽٛد. ا٘داْ تقٛیز ؽیءٌزای تحّیّٟای تٛعیّٝ ٚ ػٛارك خقٛفیات اس ٔدٕٛػٝ ای تٛعیّٝ تٛا٘ذ ٔی دٚر اس عٙدؼ

فیضی سادٜ ٚ ٞالِی در پضٚٞؼ خٛد تٝ ایٗ ٘تیدٝ رعیذٜ ا٘ذ وٝ ویفیت عٍٕٙت عاسی ٚ تؼییٗ ٔمیداط عدٍٕٙت ٞدا     

ارتثاط ٔغتمیٕی تا تفىیه ٔىا٘ی تقٛیز ٔاٞٛارٜ ای دارد ٚ تا افشایؼ تمىیه ٔىا٘ی تقاٚیز ٚ دعت یاتی تٝ ٚضٛح تداال  

. ٔحٕٛدسادٜ ]1[تٛاٖ عٍٕٙت ٞایی تا ویفیت تاال تِٛیذ ٕ٘ٛددر اعتخزاج اؽىاَ پذیذٜ ٞای سٔیٙی در رٚی تقاٚیز، ٔی 

تخزیة فضای عثش ؽٟز تثزیش اعتفادٜ اس تقاٚیز تا لدذرت تفىیده تداال را پیؾدٟٙاد ودزدٜ       4در تحمیك خٛد تزای پایؼ

 .]17،16،15،14،13،12،11،10،9،6[.  ایٗ ٔٛرد در تحمیمات عایز ٔحمماٖ ٘یش تٝ اثثات رعیذٜ اعت]4[اعت

 

 مًاد ي ريش َا -2

ٝ    تاال ٔىا٘ی دلت تا تقاٚیز تٛعؼٝ ٚ دٚر اس عٙدؼ عٙدٙذٜ ٞای ٔىا٘ی دلت تا افشایؼ ٕٞشٔاٖ  ٘ظیز وٛیده تدزد عثمد

ٗ  اعداط  تز ؽیءٌزا تٙذی. عثمٝ ]3[اعت ؽذٜ ٌزفتٝ وار تٝ تقاٚیز ایٗ پزداسػ تزای ٚعیؼی عٛر تٝ ؽیءٌزا تٙذی  اید

ٝ  تدزای  ٌٛ٘اٌٖٛ ٔغاِؼاتٔثال  ٞغتٙذ وٛچه ٘غثتا ٞذف خقٛفیات وٝ خاٞایی در ٔخقٛفا تقاٚیز ٝ  تٟید  ا٘دٛاع  ٘مؾد

 .ؽٛد ٔی اعتفادٜ وؾاٚرسی ٔحقٛالت ٘ٛع یا ٚ درختاٖ

ٔتدز اعدتفادٜ ؽدذٜ     2.44در ایٗ تحمیك اس تقاٚیز ٔاٞٛارٜ ای عٝ تا٘ذ ٔزئی ٔاٞٛارٜ وٛیه تزد تا لذرت تفىیه ٔىدا٘ی  

ٗ اتتذا تٕأی تقاٚیز ٔٛرد ٘ظز تزای ا٘داْ عٍٕٙت عداسی در ٔحدیظ ٘دزْ افدشار      اعت. تدا ایدداد یده پدزٚصٜ      اوٌٛٙیؾد

فزاخٛا٘ی ؽذ. در ایٗ پضٚٞؼ، عٍٕٙت عاسی تا اعتفادٜ اس عٍٕٙت عاسی تا تفىیه ٔىا٘ی چٙذٌا٘ٝ ا٘داْ ؽدذٜ اعدت.   

قدٛیز را تدٝ فدٛرت ٔحّدی تدٝ حدذالُ ٔدی        رٚػ عٍٕٙت عاسی تا تفىیه ٔىا٘ی چٙذٌا٘ٝ، ٘إٍٞٙی ٔتٛعظ اؽیای ت

رعا٘ذ. ایٗ رٚػ را ٔی تٛاٖ در عغح اؽیای تقٛیزی یا عغح پیىغُ تزای ایداد اؽیای تقٛیز خذیذ تٝ وار ٌزفت. ٞٓ 

    ٗ ٓ  رٚػ ٔٛخدٛد یده   چٙیٗ ایٗ رٚػ پیىغُ ٞا یا اؽیای ٔٛخٛد در تقٛیز را تا ٞٓ ادغداْ ٔدی وٙدذ. تٙداتزای  اٍِدٛریت

ْ  ٔحّی، الذاْ تدٝ   تىٙیه یه اعاط تٝ ِحاػ ارسػ ػذدی تؼذاد پیىغُ ٞا، تز تاال تٝ پاییٗ اس عٍٕٙت عاسی  دٚ ادغدا

دٚی پیىغُ ٞای ٔؾاتٝ ٔی وٙذ. عٍٕٙت عاسی تدا تفىیده ٔىدا٘ی چٙذٌا٘دٝ یده رٚػ تٟیٙدٝ عداسی اعدت ودٝ           تٝ

 ٚ ٔمیداط  زٞدای . پارأت]7[٘إٍٞٙی ٔتٛعظ پیىغُ ٞدا را تدٝ حدذالُ ٚ ٍٕٞٙدی ٔزتٛعدٝ را تدٝ حدذاوثز ٔدی رعدا٘ذ         

 ٞدای  عدٍٕٙت  ٚ ٔمایغٝ تقزی ٚ تفغیز خغا ٚ آسٖٔٛ تٛعیّٝ ٚ ؽذٜ تؼزیف تقٛیز ایٗ تزای ٔتؼذدی ؽىُ خقٛفیات

 .ؽذ ا٘تخاب عٍٕٙت ٟ٘ایی وٛیه تزد تٟتزیٗ تقٛیز تا ؽذٜ ایداد

ا٘داْ ؽذٜ ٔمیداط  اتتذا تزای ٞز یه اس ػٛارك در ٔمیاط ٞای ٔختّف الذاْ تٝ عٍٕٙت عاسی ؽذٜ وٝ تا تزرعی ٞای 

 ( ارائٝ ٔی ؽٛد:8( اِی )1تٟیٙٝ تزای ٞز ػارضٝ تؼییٗ ؽذٜ اعت وٝ ٘تایح در لاِة ؽىُ ٞای )

                                                 
4.  Monitoring 



 

3 

 مهنذسی فناوری اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394دی ماه  30و  29  

 

 : تصًیر ماًَارٌ کًیک برد برای استخراج عًارض دیًار ساحلی، پل ي ريدخاو1ٍشکل 

 

 1بٍ مىظًر استخراج عًارض شکل  1: تصًیر سگمىت سازی شذٌ برای شکل 2شکل 

 

 تصًیر ماًَارٌ کًیک برد برای استخراج عارضٍ درختان: 3شکل
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 …استخراج عوارض مکانی با استفاده از آنالیس

 جعفرجعفرزاده، خلیل ولیساده کامران

 

 برای استخراج عارضٍ تک درخت 3: تصًیر سگمىت سازی شذٌ شکل 4شکل 

 

 : تصًیر ماًَارٌ کًیک برد برای استخراج عًارض ساختماوی5شکل

 

 برای استخراج عارضٍ ساختمان 5: تصًیر سگمىت سازی شذٌ شکل 6شکل 
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 ماًَارٌ کًیک برد برای استخراج محذيدٌ اراضی کشايرزی: تصًیر 7شکل 

 

 برای استخراج محذيدٌ اراضی کشايرزی 7: تصًیر سگمىت سازی شذٌ شکل 8شکل 

 وتایج ي بحث -3

( تا اعتفادٜ اس تقٛیز ٔاٞٛارٜ وٛیه تزد الذاْ تٝ اعتخزاج ػارضٝ دیٛارٜ عاحّی، پُ ٚ ػٛارك تٝ خا ٔا٘ذٜ اس 1در ؽىُ )

(. 2تٟزٜ خغدتٝ ایٓ)ؽدىُ    2/0ٚ  8/0ٚ ضزایة ؽىُ ٚ فؾزدٌی تٝ تزتیة  25رٚدخا٘ٝ وزدیٓ. تزای ایٗ وار اس ٔمیاط 

ٚ ضدزایة   10قٛؿ ته درخت وزدیٓ وٝ تزای ایٗ ػارضٝ اس ٔمیاط ( الذاْ تٝ اعتخزاج ػٛارك تاغی تٝ خ3در ؽىُ )

( تدا اعدتفادٜ اس تقدٛیز وٛیده تدزد،      5(. تٝ ٕٞیٗ تزتیة در ؽىُ )4اعتفادٜ وزدیٓ)ؽىُ 8/0ٚ  2/0ؽىُ ٚ فؾزدٌی 

تدٝ ودار    3/0ٚ  7/0ٚ ضزایة ؽىُ ٚ فؾدزدٌی   12ػٛارك عاختٕا٘ی را ٘ؾاٖ دادٜ ایٓ وٝ تزای ایٗ ػارضٝ ٘یش ٔمیاط 

ٚ  50( تٝ اعتخزاج ػٛارك ٔحدذٚدٜ اراضدی وؾداٚرسی پدزداختیٓ ودٝ ٔمیداط       7( ٚ در ٟ٘ایت در ؽىُ )6تزدیٓ)ؽىُ 

 (.  8را تزای ایٗ ػارضٝ ا٘تخاب وزدیٓ)ؽىُ  8/0ٚ  1/0ضزایة ؽىُ ٚ فؾزدٌی 

ٝ در ٞدز  ( آٚردٜ ؽذٜ اعت. در ایٗ خذَٚ ٕٞچٙیٗ تؼذاد عٍٕٙت ٞدایی ود  1٘تایح وّی وار تٝ عٛر خالفٝ در خذَٚ )

 تقٛیز ٚ ػارضٝ اس عزیك ٘زْ افشار اعتخزاج ؽذٜ اعت ٘یش ٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ اعت.
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 : پارامتر مقیاس ي ضرایب شکل ي فشردگی1جذيل 

 Scale ػارضٝ
Shap

e 
Compactness Numb of segments 

 676 8/0 1/0 50 اراضی سراػی

 1652 3/0 7/0 12 ػٛارك ٔغىٛ٘ی

 1257 8/0 2/0 10 درخت

 982 2/0 8/0 25 دیٛارٜ عاحّی، پُ ٚ رٚدخا٘ٝ

 وتیجٍ گیری -4

یىی اس رٚػ ٞای تاثیز ٌذار در تفغیز تقزی تقاٚیز ٔاٞٛارٜ ای ٚ اعتخزاج ػٛارك ٔختّف، اعتفادٜ اس ػٛأدُ ؽدىُ ٚ   

ؽدذٜ   ٔمیاط ٔی تاؽذ. در ایٗ پضٚٞؼ اس ٔمیاط ٞا ٚ ضزایة ٔختّف تزای اعتخزاج ػٛارك ا٘غا٘ی ٚ عثیؼی اعدتفادٜ 

ٚ تزای ػٛارضی ٔا٘ٙذ پدُ   10، تزای درخت  12، تزای ػٛارك ٔغىٛ٘ی 50اعت. ٔمیاط ٔٙاعة تزای اراضی وؾاٚرسی 

تذیٟی اعت وٝ ا٘تخاب ٔمیاط ٞا ٚ ضزایة تزای عٍٕٙت عاسی در  تٝ دعت آٔذٜ اعت. 25ٚ رٚدخا٘ٝ ٚ دیٛارٜ عاحّی 

ت تقاٚیز ٔٛرد اعتفادٜ اػٓ اس لذرت تفىیه ٞدای ٔىدا٘ی ٚ   پزداسػ ؽی ٌزای تقاٚیز ٔاٞٛارٜ ای، تا تٛخٝ تٝ خقٛفیا

ٝ  ٔی دٞذ ٘ؾاٖ تحمیك ٞای عیفی ٚ ٘یش اٞذاف ٔٛرد ٘ظز لاتُ تغییز ٚ تؼییٗ ٔی تاؽذ. یافتٝ  تدا  تقداٚیز  اس اعدتفادٜ  ود

 ٘تیدٝ تٛاٖ ٔی ٔدٕٛع ٔا٘ٙذ وٛیه تزد خٟت ایداد عٍٕٙت ٞا ٘تایح لاتُ لثِٛی را ارائٝ ٔی دٞذ. در تاال تفىیه لذرت

 .اعت ٔتفاٚت ٞا تحّیُ در اعتفادٜ ٔٛرد تقٛیز ٚ ٘ٛع ٔٙغمٝ عثیؼت تٝ تغتٝ ؽیءٌزا رٚػ دلت تفاٚت ٌزفت
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