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چکیذه
دس ایي خظٍّؾ خغ اص هعشفی اًَاع سٍؽّای قؽعِتٌذی ،اقذام تِ اػسخشاظ ازَهازیک هخشٍغافکٌِ سٍی زصااٍیش
هاَّاسُ طئَ-آی ؿذُ اػر .آًگاُ تشآصًذُزشیي سٍؽّای قؽعِتٌذی دس ؿٌاػاایی ازَهازیاک هخاشٍغافکٌاِّاای
حَظِ یضد هعشفی ؿذُ اًذً .سایع ًـاى هیدّذ کِ اص تیي اًَاع الگاَسیسن ّاای قؽعاِتٌاذی ،دٍ الگاَسیسن تاشای
ؿٌاػایی ٍ غذاػاصی هخشٍغافکٌِّا هٌاػة ّؼسٌذ :الف) الگَسیسن قذسذ زفکیک چٌذگاًاِ دس ؿٌاػاایی هاشص
ٌّذػی هخشٍغ افکٌِ ّا ب) قؽعِ تٌذی تِ سٍؽ اخاسف کٌسشاػار دس ؿٌاػاایی غضئیااذ هَغاَد تاش ػاؽ
هخشٍغ افکٌِ هطل ػایِ حاصل اص فشػایؾ خٌذقی ،ساُ ّای احذاش ؿذُ ٍ خـکشٍدّا هَفق تَدُ اػر .تٌاتشایي
سٍؿْای قؽعِتٌذی هیزَاًذ سٍؽّای زکویلی خَتی تشای ؿٌاػایی عَاسض اص غولِ هخشٍغافکٌاِّاا دس کٌااس
سٍؽّای دػسی-تصشی تاؿذ.
واشههای کلیذی :قؽعِتٌذی زصَیش ،ؿٌاػایی ،هخشٍغ افکٌِ ،یضد.

 -1هقذهه
1

هخشٍغافکٌِّا ؿکلی اص هحیػّای سػَتگزاسی هحؼَب هیـًَذ کِ دس هحال ؿکؼاسگی زَخاَگشافیکی
هطل خای غثِْ کَّؼساى ،خشزگاّْا ٍ یا خْلَی دسُ ّا ؿکل هیگیشًاذ ٍ اص سػاَتاذ غشیااى ٍاسیاضُ ای ٍ 2یاا
سػَتاذ غشیاى سٍدخاًِ ای زـکیل یافسِ اػر ٍ هعوَال فشم زیدیاک آى هخاشٍغ کااهف گؼاسشدُ یاا زاحاذی
گؼسشدُ اػر] .[12ایي خٌِّْای آتشفسی تِ ٍیظُ دسهٌااؼق ًیواِ خاـک تِ دلیال تشخاَسداسی اص کاًاا ّاای
گیؼَییً ٍ 3یض ٍغَد سػَبّای سیضداًِ ٍ حاصلخیض ،تاعص فشاّن آٍسدى هاَاد ٍ هصاال اٍلیاِ تاشای صاٌای
ػفا ػاصی ،کـاٍسصی ٍ ًیض هکاى هٌاػثی تشای زوشکض ػاکًَرگااُّاا ؿاذُ اػار] .[3لازا اص اّویار تااالی
اقسصادی-اغسواعی تشخَسداسًذ(ؿکل  .)1سٍؽّای ػٌسی دس ؿٌاػایی ایي لٌذفشم هخصَصا دس هقیاع ٍػای
ّن ٍقر گیش ٍ خشّضیٌِ اػر ٍ ّن اص دقر کافی دس زـخیص حذٍد آًْا ٍ تاالخص دسزـخیص هیکشٍلٌاذفشم
ّای ػؽ هخشٍغافکٌِ سا ًذاسد .لزا سٍؽّای ؿٌاػایی ازَهازیک هخاشٍغافکٌاِ دس ایاي هقالاِ هؽاشه ؿاذُ
اػر.

1 Topographic break
2 Debris flow
3 Braided stream
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ؿکل  .1هخشٍغافکٌِ ٍ اًَاع تخؾ فعا ٍ غیشفعا ّوشاُ تا اًَاع دّاًِی
هخشٍغ].[12

هٌؽقِ هَسد هؽالعِ حَظِ آتشیض یضد اسدکاى(ؿکل )2تا هؼاحسی تالغ تش  15951کیلَهسشهشتا زقشیثاا دس
هشکض ایشاى ٍ دس هحذٍدُ عشض ؿوالی اص  31 13زا  ٍ 32 48ؼَ غغشافیاایی اص  52 57زاا54 59
قشاس داسد] .[1هْوسشیي ؿْشّای ٍاق دس حَظِ دؿسی یضد-اسدکاى ؿاهل ؿْشّای؛ یضد ،هیثذ ،اؿکزس ،اسدکاى،
زفر ٍ هْشیض هی تاؿٌذ .ایي دؿر اص ػور غشب ٍ غٌَب غشتی تاِ کَّؼاساى ؿایشکَُ ٍ اص ػاور ؿاش تاِ
کَُّای خشاًق هسصل هیؿَد .حذٍد  81دسصذ حَظِ هزکَس سا اساظی تاا ؿایة کوساش اص  15دسصاذ ؿااهل
دؿرّا ،خذیوٌرّا ٍ هخشٍغ افکٌِّا زـکیل هی دّذ ٍ  21دسصذ آى سا کَُ ّا ٍ زدِ ّاا تاا ؿایة تیـاسش اص
 15دسصذ زـکیل هی دّذ] .[2دس ایي خظٍّؾ تشای تیاى اًَاع سٍؽّای قؽعاِتٌاذی زصاَیش ٍ کااستشد آى دس
ؿٌاػایی هخشٍغ افکٌِّا ،اص هخشٍغ افکٌِّای هػسو (تاّادا) تخؾ غٌاَتی حَظاِ هازکَس اػاسفادُ ؿاذُ
اػر.

ؿکلً .2وای کلی هٌؽقِ هَسد هؽالعِ حَظِ یضد -اسدکاى ٍ ًوایؾ زصَیش سًگی کارب تاًذّای  4 ٍ 3 ،2ػٌػٌذُ ،ETM+
اص هاَّاسُ لٌذػر.
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تؽَسکلی ػگوٌرػاصی یا قؽعِتٌذی  1زثذیل یک زصَیش تاِ ٍاحاذّای هػاضا کاِ اص ًااش تافار ،سًا ،
ٍیظگی ّای اسزثاؼی ٍ فعایی ٍ طئَهَسفَهسشی ّوگي ٍ هـاتِ تاؿٌذ ،گفسِ هی ؿاَد کاِ دس تععای اص ًَؿاسِ
ّای قذیوی ،قؽعِتٌذی یا ػگوٌر ػاصی سا هسشاد ؼثقِ تٌذی هعٌا کشدًذ ،دسحالیکِ ایي دٍ هفْاَم غاذا اص
ّن ّؼسٌذ .قؽعِتٌذی ،هشحلِ ای اص خشداصؽ اػر کِ هاتیي ػؽ تٌذی ٍ 2ؼثقِ تٌذی 3قشاس های گیاشد].[15
دس قؽعِ تٌذی ،زصَیش تِ ًَاحی غذاگاًِ ای زقؼین هی ؿَد کِ تِ ّشیک اص ایي ًَاحی ،آتػکر یا ؿیء 4های
گَیٌذ .ایي اؿیای زصَیشی حاصل اص عولیاذ قؽعِ تٌاذی ،حااٍی اؼفعااذ هْان طئَهَسفاَهسشی هطال ؿاکل
ٌّذػی ،اًذاصُ ٍ هَقعیر ًؼثی ،تافر ٍ سٍاتػ ّوؼایگی هی تاؿٌذ] .[11قؽعِ تٌذی اػاع ؿٌاػایی ٍ ؼثقاِ
تٌذی ّای داًؾ هثٌا ٍ ؿیء گشا 5هی تاؿذ]ّ .[13واًؽَسیکِ ًوَداسّا ًؼثر تِ هػوَعِ ای اص اعاذاد ٍ اسقاام
گَیازش ٍ هفَْهیزش هی تاؿٌذ ،ؿیء ّای زصَیشی ّن ًؼثر تِ هازشیغ اعذادؿاى گَیازش ٍ هلوَع زش ّؼسٌذ،
ؿکل  3یک هخشٍغ افکٌِ سا دس دٍ فعای خیکؼلی ٍ ؿیء ای ًـاى هی دّذ کِ اص ادغام خیکؼل ّا (ّوشاُ تاا
هحسَیاذ داخلؾ ؿکل 3ب) ؿی ای ٍاحذ تًِام آتػکر زصَیشی هخشٍغ افکٌِ(ؿکل 3ظ) ایػاد هی ؿَد کاِ
هثٌای ؿٌاػایی ػایش هخشٍغافکٌِ ّاػر.

ؿکل .3الف) ًوایؾ هخشٍغ افکٌِ دس هحیػ هسلة  MATLABب) ًوایؾ هخشٍغ افکٌِ دس ػؽ خیکؼل ّوشاُ
تا اؼفعاذ ؼیفی ظ) ًوایؾ هخشٍغ افکٌِ دس ػؽ ؿیءّای زصَیشی کِ حاصل ادغام خیکؼلّای زصَیشی
تشاػاع اؼفعاذ ؼیفی ٍ ػایش اؼفعاذ هَسفَهسشی ،ؿکل ،اًذاصُ ٍ ...هی تاؿذ.

ؼشه هَظَع قؽعِتٌذی زصَیش هشتَغ تِ اٍاػػ ػا  1971هیفدی هی تاؿذ]ٍ .[14لی تیؾ اص یک دِّ
ًوی گزسد کِ ایي هفاّین دس قالة تؼسِ ّای ًشم افضاسی آهادُ هطال  6OBIAظااّش ؿاذُ اًاذ ] .[16هؽالعااذ
قثلی ًـاى دادُ کِ ؿٌاػایی ٍ ؼثقِ تٌذی تشاػاع هفاّین ؿیء گشایای ٍ هَسفاَهسشیکی تاش سٍی دادُ ّاای
سقَهی اسزفاعی ػاؽ صهایي تؼایاس هاَضش ٍ کاسػااصزش اص سٍؽ ّاای خیکؼال هثٌاا اػار] .[13آسغیااالع ٍ
زضٍزؼَع ( )2114دس هقالِ ایی تِهٌاَس ؿٌاػایی ٍؼثقِ تٌذی هخشٍغ افکٌِ ّای هحذٍدُ دسُ هشگ آهشیکاا
اص سٍؽ
1 Segmentation
2 Regionalization
3 Classification
4 Object
5Object Oriented
6 Object-Based Image Analysis
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قؽعِتٌذی چٌذهقیاػِ تْشُ غؼسٌذ] .[7آًْا تشای قؽعِتٌذی اص زصاٍیش تاًذّای  1زا  3هااَّاسُ اػاسش تاا
سصٍلَؿي  15هسش اػسفادُ کشدًذ کِ دس قؽعِ تٌذی زصاٍیش تاًذّای یاک زاا ػاِ هااَّاسُ اػاسش هَفاق ؿاذًذ
هخشٍغ افکٌِ ّای کَچک ٍ تضسگ هحذٍدُ دسُ هشگ سا ؿٌاػایی ٍ زحذیذ حذٍد کٌٌذ(ؿکل.)4

ؿکلً .4سیػِ قؽعِتٌذی ٍ اػسخشاظ هػوَعِ هخشٍغ افکٌِّای دسُ هشگ (ػور ساػر) ].[7

دس ایشاى ،اص اًَاع سٍؽّای ازَهازیک ٍ هقایؼِ آًْا تشای اػسخشاظ هخشٍغ افکٌِّا تِغیش اص سػالِ دکساشی
ًگاسًذُ ٌَّص زحقیق هٌؼػوی صَسذ ًگشفسِ اػر ٍلی اص ػایش سٍؽّاا تاشای اػاسخشاظ هاشص هخاشٍغافکٌاِ
اػسفادُ ؿذُ اػر ،هطف گَساتی ٍ کشیوی( )1391تشای اػسخشاظ هشص هخشٍغافکٌاِ هشٍػار دسغٌاَب اػاساى
یضد اص سٍؽ قشیٌِػاصی هذ سقَهی اسزفاع 1صهیي اػسفادُ کشدًذ ًٍسیػِ گشفسٌذ هشص اػاسخشاظ ؿاذُ تاا ایاي
سٍؽ تا ؿشایػ زَخَگشافی ٍ عٌاصش هَسفَلَطیکی هخشٍغ افکٌِ اًؽثاا کااهلی داسد ٍ زاکیاذ تاش آػااًی ٍ کان
ّضیٌِ تَدى سٍؽ هزکَس داؿسٌذ] .[4ؿایاى ٍ ّوکاساى ( )1391اص سٍؽ ؼثقِ تٌذی حذاکطش هـااتْر اقاذام
تِ ؼثقِ تٌذی لٌذفشم ّای هٌاؼق خـک هشًػاب دس ّفر کفع اص غولِ کفع "هخشٍغ افکٌِ" کشدًذ].[5

 -2هواد و روش های تحقیق
هَاد اصلی ایي خظٍّؾ سا هؽالعاذ گؼسشدُ کساتخاًِ ای ٍ غؼسػَی ایٌسشًسی تِ هٌاَس گاشدآٍسی هٌاات
داخلی ٍ خاسغی زـکیل هی دّذ .دس غذٍ  1اًَاع زصاٍیش هاَّاسُای تکاسگشفسِ ؿذُ ٍ کااستشد ّشیاک دسایاي
زحقیق آٍسدُ ؿذُ اػرّ .وچٌیي ًشم افضاسّای زَػعِ یافسِ (ً E-Cognition Developerؼخِ  ٍ ) 7.8ػیؼاسن
اؼفعاذ غغشافیایی ٍ ARC GISهاطٍ  Arc Catalogتشای ػاخر الیِ ّا ٍ ًیض یک عذد سایاًاِ( لاح زااج ػاِ
ّؼسِ ای) اص ػایش هَاد اصلی ایي زحقیق سا زـکیل هیدّذ .غضییاذ کاهلسش دس فلَچاسذ گاشدؽ کااس ؿاکل5
آهذُ اػر.

غذٍ  .1هٌات اؼاعاذ هَغَد ٍ ًَع کاستشی اص اًَاع زصاٍیش هاَّاسُای
1 Symmetric Model of DEM
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دسایي خظٍّؾ اص دٍ سٍیکشد اصلی دس قؽعِتٌذی اػسفادُ ؿذُ اػر].[8
الف :سٍیکشد اص تاال تِ خاییي 1یا کل تِ غضء
دس ایي سٍیکشد اؿکا ٍ اؿیای زصَیش تِ قؽعاذ کَچکسش اص خَد زقؼین هی ؿَد .دسٍاق سٍیکشدی اص کل
تِ غضء اػر ٍ زَػػ ػِ الگَسیسن قاتل اغشا اػر .1 :الگَسیسن چؼثَسد یا ؿؽشًػی  .2الگاَسیسن قؽعاِتٌاذی
تشاػاع دسخر زعاد  .3قؽعِتٌذی تشاػاع اخسف کٌسشاػر یا زثایي.
ب :سٍیکشد اص خاییي تِ تاال یا غضء تِ کل

2

دس ایي سٍیکشد قؽعاذ کَچک زصَیش تشاػاع هعیاسّای هخسلف ًایش ّوگٌیٍ ،یظگی ّای ؼیفای ،تافار
ٍ هسي زصَیش ،هَسفَلَطی ٍ ٌّذػِ ٍ ..تاّن ادغام هی ؿًَذ زا ؿکل تضسگسشی خذیاذ آیاذ .دسٍاقا سٍیکاشدی اص
غضء تِ کل اػر ٍ زَػػ الگَسیسن قؽعِتٌذی چٌذهقیاػِ قاتل اغشاػر.
هػوَعا چْاس سٍؽ هخسلف قؽعِتٌذی دس قالة دٍ سٍیکشد اصلی تشسػی ؿذًذ ٍ آًگااُ تاشای ّاش یاک اص
ایي سٍؽ ّای هعشفی ؿذُ قاتلیر اغشایی آًْا ًیاض تاش سٍی هٌؽقاِ هاَسد هؽالعاِ دسهحایػ ًاشم افاضاسیE-
 Cognitionزَػعِ یافسِ ًؼخِ  8.7.2هَسد آصهاایؾ قاشاس گشفساِ ٍ ًقـاِ ّاای خشٍغای حاصال اص عولیااذ
قؽعِ تٌذی دس ؿٌاػایی هخشٍغ افکٌِ ًیض آٍسدُ ؿذُ اًذّ .ش یاک اص الگاَسیسن ّاای ػاگوٌر ػااص ،هشصّاای
گؼسشؽ یافسِ آتػکر ّای لٌذفشهی سا تشاػاع هعیاس ّوگٌی زَػػ خلیگَى غذا ٍ ؿٌاػایی هی کٌذ ٍ عافٍُ
تشآى حذٍد ٍ ضغَس گؼسشؽ یافسِ لٌذفشم ّای هػسو (تاّادای یضد) سا اص یکاذیگش تَظاَه ًـااى های دٌّاذ.
دسهفَْم هسي زصَیشی ،ؿیءّای زصَیشی تِ گشٍّی اصػلَ ّای ؿثکِ ایی یک دادُ سػسشی (گشیذ یا زقشیثاا
خیکؼل) گفسِ هی ؿَد کِ ؼی خشداصؽِ قؽعِتٌذی ایػاد هی ؿَد ،ؿایءّاای حاصال اص قؽعاِتٌاذی حااٍی
اؼفعاذ کاهل زشی ًؼثر تِ خیکؼلْای هػضا ٍ هٌفشد داسًذ ،صیشا ؿیءّای لٌذفشهی عفٍُ تش اؼفعاذ ؼیفای
خیکؼل ّای هػضا حاٍی اؼفعاذ زکویلی دیگشی هطل ؿکل ٍ هَسفَلَطی ،اًذاصُ ٍ ًؼثیر ،هػاٍسذ یا قشاتر،
اسزثاغ زَخَلَطیکی ٍ ّوؼایگی ٍ ػایش خاساهسشّای طئَهَسفَهسشی هی تاؿذ ،کِ ّواِ ایاي اؼفعااذ هٌػاش تاِ
ؿٌاػایی ٍ زفکیک خزیشی یا ؼثقِ تٌذی دقیق لٌذفشم ّا هی ؿَد].[9

1Top-down Segmentation
2 Bottom-up Segmentation
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ؿکل .5هشاحل اًػام کاس تا اػسفادُ اص ػیؼسن اؼفعاذ غغشافیایی ٍ اًَاع سٍؽ ّای قؽعِتٌذی تِهٌاَس ؿٌاػایی ٍ غذاػاصی هخشٍغ
افکٌِ حَظِ یضد

 .3نتایج و یافته های پصوهشی حاصل از قطعهبنذی بر روی لنذفرم هخروط افکنه
 .1-3الگوریتن چسبورد یا شطرنجی

1

ایي سٍؽ ػادُ زشیي الگَسیسن قؽعِ تٌذی اػر .دس سٍؽ ؿؽشًػی ،اؿیای تذػر آهاذُ تصاَسذ هشتا
ّای هـاتِ ٍ ّن اًذاصُ هی تاؿٌذ .ایي سٍؽ تشای ؿٌاػایی ٍ زفکیک هخشٍغ افکٌِ ّا تشاػاع خشٍغی ًقـاِ
دس ؿکلً ،6اهٌاػة ٍ ًاکاسآهذ زـخیص دادُ ؿذ.

ؿکلً .6سایع حاصل اص قؽعِتٌذی تِ سٍؽ چؼثَسد تشای هخشٍغ افکٌِ ّای حَظِ یضد-اسدکاى

 .2-3قطعهبنذی براساض درخت تعادل یافته درجه چهار

2

1 Chessboard segmentation algorithm
2 Quadtree-Based Segmentation
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دس ایي سٍؽ کل زصَیش تا اػسفادُ اص اًحشا هعیاس تعٌَاى فاکسَس غذاػاصی ،تِ چْاس هشت اٍلیِ ّن اًذاصُ
زقؼین هی ؿَد ٍ ػدغ ّش هشت خَد ًیض تِ چْاس قؼور کَچکسش زقؼین ؿذُ زاا ٍقسایکاِ تاِ حاذ آػاساًِ
زعشیف ؿذُ تشای اًحشا هعیاس تشػذ( ؿکل .)7ؼثق ؿکل هزکَس اتسذا هحاذٍدُ ًااّوگي هاَسدًاش تاِ چْااس
هشت زقؼین هی ؿَد دسصَسزیکِ ّشیک اص ایي هشت ّا تِ هعیاس ّوگٌی ًشػیذُ تاؿٌذ دٍ هشزثِ تِ چْاس هشت
کَچکسش اص خَد زقؼین هی ؿًَذ زا ٍقسیکِ تِ هعیاس ّوگٌی تشػٌذ .تشای عَاسظی دسزصَیش کِ ًؼثر ؼَ تاِ
عشظـاى خیلی تضسگ (هطل هؼیش تضسگشاُ دس خاییي دػر هخشٍغ افکٌِ دس ؿکل )8اػر ،هشتا ّاایی تؼایاس
تاسیک ٍ ًَاسی ؿکل زَلیذ هی ؿَد .ایي سٍؽ تشاػاع اصل زػضیِ خی دس خی فعا تِ هَصاییکْایی اص هشت ّای
ّن اًذاصُ هی تاؿذ ٍ ایي زػضیِ زا ٍقسی اداهِ هی یاتذ کِ تِ ػاخساس زعاد یافسِ دسغِ چْاس یعٌی تاِ اؿایای
یکؼاىّ ،وگي ٍ هسعاد تشػذ].[11

ؿکل .7قؽعِ تٌذی تش اػاع دسخر زعاد یافسِ دسغِ چْاس :هشت تا سً قشهض غیش یکٌَاخر هعیاس ًاّوگٌی ٍهشت تا سً
هعیاس ّوگٌی سا ًـاى هی دّذ].[8

ػفیذ

ایي سٍؽ تش سٍی یکی اص هخشٍغ افکٌِ ّای حَظِ یضد-اسدکاى ٍاق دس ؿوا ؿْشػساى زفر اغشا ؿذُ ٍ
ًسیػِ اغشای آى دس ؿکل 8آٍسدُ ؿذُ اػرّ .واًؽَس کِ دیذُ هی ؿَد ایي سٍؽ ػعی داسد زا عَاسض تضسگ
ٍ ّوگي سا دس هشت ّای غذاگاًِ تا اتعاد تضسگسش ٍلی عَاسض کَچکسش ٍ ّوگي سا دس هشت ّای کَچکسش
تصَسذ آتػکر ّای هػضا ًـاى دّذ .دس ایي سٍؽ عَاسض تاسیک ٍ ًَاسی ؿکل هطل سٍدخاًِ ّا ٍ غادُ ّا تا
هشت ّای کَچک  ،تاسیک ٍ ًَاسی ؿٌاػایی هی ؿًَذ.

ؿکلً .8سایع قؽعِتٌذی تِ تشاػاع دسخر زعاد تشای یکی اص هخشٍغ افکٌِ ّای حَظِ یضد.

 .3-3قطعهبنذی براساض اختالف تباین یا کنتراست

1

الگَسیسن قؽعِتٌذی تشاػاع کٌسشاػر یا اخسف تیي دسغاذ سٍؿٌایی خیکؼلّا ،اؿیای زصَیشی سا تِ

1 Contrast Split Segmentation
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هحذٍدُ ّای ػفیذ ٍ ػیاُ زثذیل هی کٌذ.دسایي سٍؽ اؿیای سٍؿي ٍ زیشُ تشاػاع هقادیش آػساًِ زَػػ
خلیگَى ّایی ّواًٌذ ًوًَِ  Bدس ؿکل  9اص ّن غذا هی ؿًَذ].[8
دس ایي سٍؽ اتسذا زصَیش تِ سٍؽ ؿؽشًػی قؽعِ تٌذی ؿذُ ٍ ػدغ زثایي یا اخسف کٌسشاػر تیي خیکؼل
ّای زیشُ ٍ سٍؿي دس ّشیک اص هشت ّای ؿؽشًع ؿذُ ،زَػػ خلیگَى زفکیک ٍ هـخص هی ؿًَذً .وًَِ ای
اص اغشای ایي سٍؽ تشای یکی اص هخشٍغ افکٌِ ّای حَظِ یضد دس ؿکل 9آٍسدُ ؿذُ اػر.

ؿکل .9اغشای قؽعِتٌذی تِ سٍؽ کٌسشاػر یا زثایيً :وًَِ ( Aزصَیش تضسگ ؿذُ خاییٌی) تخـی اص هؼیش ساُ فشعی کِ تش سٍی هخشٍغ
افکٌِ احذاش ؿذُ کِ تا ایي سٍؽ زَػػ خلیگَى ؿٌاػایی ؿذُ ٍ ًوًَِ ( Bزصاٍیش تضسگ ؿذُ تاالیی) ػایِ حاصل اص فشػایؾ خٌذقی
تش خیکشُ هخشٍغ افکٌِ کِ تا سٍؽ قؽعِتٌذی کـف ؿذُ اػر.

ّواًؽَس کِ دس ؿکل هضتَس دیذُ هی ؿَد هْوسشیي هیکشٍلٌذفشمّا ؿاهل گالیّا یا آتکٌذّا(فشػایؾ
خٌذقی) کِ غضء لٌذفشم ّای فشػایـی-غشیاًی ّؼسٌذ ٍ اص ًاش هَسفَگشافی اص دسُ ّای زٌ

ٍ هوسذ

زـکیل یافسِ ٍ دس صَسذ عذم کٌسش آى تاعص زخشیة صیشػاخرّای ؿْشی هاًٌذ ساُّای هَاصفزی
هی ؿَد .ػایِ حاصل اص ساع گالی تیاًگش زَػعِ گالی هزکَس اػر ٍ اص هخاؼشاذ غذی تشای ػاکٌیي ٍ
ػاصُ ّای آًْا هحؼَب هیؿَد .غشیاًاذ صفحِ ای کِ دس اقلین ًیوِ خـک ٍغَد داسد هٌػش تِ ؿکل
دادى هخشٍغ گیؼَیی (ؿکل  )13-5هیؿًَذ .کاًا ّای گیؼَیی 1اًـعاتازی اص غشیاًاذ سٍدخاًِ ای
ّؼسٌذ کِ تش ػؽ هخشٍغ افکٌِ ّا گؼسشؽ داسًذ ٍ هکاًیؼن زـکیل ٍ زحَ آى تِ دیٌاهیک آب ٍ
ٍیظگی ّای حَظِ تؼسگی داسد] .[6ایي کاًا ّا تؼسش اصلی خخؾ ػیفب سٍی هخشٍغ افکٌِّا ّؼسٌذ،
لزا ؿٌاػایی هکاى آًْا اّویر داسد .دس ایي زحقیق زَصی فعایی کاًا ّای گیؼَیی ،تصَسذ ازَهازیک
زَػػ سٍؽ اخسف زثایي یا کٌسشاػر کـف ؿذُ اػر(ؿکل .)11هحل ؿکلگیشی کاًا ّای گیؼَیی
1 braided river
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دس ٍاق هحل خخؾ ػیفبّای خؽشًاک ٍ تِعثاسزی تخؾ فعا هخشٍغ افکٌِ سا ًـاى هی دّذ کِ تا
ایي سٍؽ قاتل کـف اػر .اٍئذّا یا خـکشٍدّا ًیض اص عَاسض قاتل اػسخشاظ سٍی هخشٍغ افکٌِ اػر کِ
تا ّویي سٍؽ قاتل ؿٌاػایی ّؼسٌذٍ .غَد آتشاِّ تشیذُ ؿذُ دس تخؾ تاالدػسی هخشٍغ افکٌِ ّا،
خذیذّای ؿای دس اکطش هخشٍغ افکٌِ ّای هٌؽقِ اػر.

ؿکل ً 11قـِ هیکشٍلٌذفشم ّای هخشٍغ افکٌِ اػفم آتاد حَظِ یضداسدکاى .ؿکل تاال ػور چح زصَیش ٍسٍدی ٍ ؿکل خائیي زصَیش
قؽعِتٌذی ؿذُ کِ تصَسذ ازَهازیک زَػػ سٍؽ اخسف زثایي یا کٌسشاػر ایػاد ؿذُ اػر ٍ ؿکل ٍػؽی ًقـِ هیکشٍلٌذفشم ّای
هخشٍغ افکٌِ دس هحیػ  GISسا ًـاى هی دّذ.

ؿکلً 11سیػِ هقایؼِ چْاس سٍؽ هخسلف قؽعِ تٌذی دس ؿٌاػایی ؿکل ٌّذػی یک هخشٍغ افکٌِ
هـخص سا ًـاى هی دّذّ .واًؽَس کِ دیذُ هی ؿَد سٍؽ قذسذ زفکیک چٌذگاًِ دس ؿٌاػایی ؿکل
ٌّذػی هخشٍغ(ؿکل.11د) ٍ سٍؽ اخسف

کٌسشاػر دس ؿٌاػایی غضییاذ ػؽ هخشٍغ(ؿکل.11ظ)

هَفق عول کشدُ ٍ قاتل اػسفادُ تشای ػایش هٌاؼق ًیض هی تاؿذ.

 .4-3قطعهبنذی براساض قذرت تفکیک چنذگانه
فزايٌد قطعَبٌدي در ايي روش با يک پيکسل و يا شيء تصويز
هٌفزد 1شزوع هي شود و بطور تکزار پذيز در چٌديي هزحلَ
تکزار بزاي رسيدى بَ واحد شکل بشرگرت(لٌدفزم) اهتشاج و
تزکيب هي شوًد و ايي تکزار و اهتشاج تا وقيت اداهَ هي
يابد کَ اس آستاًَ تعزيف شدٍ جتاوس ًکٌد].[8

1 image object single
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در اي ي روش اشکال هشابَ و مهگي اس ًظز شکل و تي رًگي
باُن يکي شدٍ و تشکيل يک واحد شکلي بشرگرتي هيدٌُد
بعبارتي ايي روش بزاساص تکٌيک رشد ًاحيَ 1عول کزدٍ و يک
روش قطعَبٌدي اس پايني بَ با ا اس (شکل  -11د).

ؿکل .11هقایؼِ ًسایع سٍؽّای چْاسگاًِ قؽعِتٌذی دس ؿٌاػایی ازَهازیک هخشٍغافکٌِ

 -4نتیجهگیری
اص ًسایع ایي زحقیق هی زَاى اػسٌثاغ کشد کِ اص تیي اًَاع چْاسگاًِ الگَسیسن قؽعِتٌذی  ،الگَسیسن قؽعِتٌذی
تا قذسذ زفکیک چٌذگاًِ هی زَاًذ ػاخساس ؿکلی هخشٍغ افکٌِ سا تخَتی ؿٌاػایی کٌذ ٍ لزا سٍؽ زکویلی
خَتی تشای زـخیص ٍ زشػین دػسی هخشٍغ افکٌِ ّا اص سٍی عکغ ّا ٍ زصاٍیش فعایی تاؿذ.
سٍؽ قؽعِ تٌذی تشاػاع اخسف

کٌسشاػر ،تذلیل اػسفادُ اص اخسففاذ تیي دسغاذ سٍؿٌایی خیکؼل ّای

ّوؼایِ دس ًَاحی هشصی قادس اػر غضئیاذ ػؽ هخشٍغ افکٌِ سا ًـاى دّذ .ؼثق ًسایع زحقیق ایي
قؽعِتٌذی ،قادس تِ زـخیص عَاسض خشدزش سٍی ػؽ هخشٍغ افکٌِ سا داؿسِ اػر .تٌاتشایي عولیاذ قؽعِ
تٌذی ،خاصیر اکسـافی لٌذفشم ّا سا دس هسي زصَیش ًیض داساػر.
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