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ليدار در توليد مدل رقومي زمين هايسازي درونيابي ارتفاع دادهبهينه

 مناطق جنگلي با استفاده از الگوريتم ژنتيك

 3زهرا عزيزي، 2عيد صادقيانس، 1معصومه گمركي

 دانشگاه تفرش - برداريعمران و نقشه دانشکده - ارشد فتوگرامتري كارشناس 5
m.gomroki92@gmail.com 

 دانشگاه شهيد بهشتي - GIS استاديار مركز سنجش از دور و 2

 s-sadeghian@sbu.ac.ir 

 واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشگاه آزاد اسالمي - دانشکده محيط زيست و انرژي استاديار 9

z_azizi@srbiau.ac.ir 

 (5931آذر ، تاريخ تصويب 5931تير )تاريخ دريافت  

 چکيده

هاي رقومي زمين به خصوص در هاي ليزر در پوشش گياهي براي تهيه مدلدليل قدرت نفوذ پالسامروزه تکنولوژي رو به رشد ليدار به

باشد. فيلتر كردن و درونيابي ميهاي ليدار شامل دو مرحله است. توليد مدل رقومي زمين با دادهنگلي بسيار مورد توجه مناطق ج

هاي مختلفي براي فيلتر كردن وجود دارد كه در تحقيق حاضر از فيلتر شيب مبنا و هيبريد براي فيلتر كردن ابر نقاط خام داده ليدار روش

بهبود داده شد و عملکرد  2هاايو چند جمله 5هاي درونيابي معکوس فاصله وزنياستفاده گرديد و سپس بااستفاده از الگوريتم ژنتيك روش

و غيره مقايسه گرديد. نتايج نشان داد فيلتر هيبريد با درونيابي  1و توابع پايه شعاعي 9هاي معمول درونيابي مانند كريجينگها با روشآن

اول با اي منطقهمتر بر 290/0متر و  591/0معکوس فاصله وزني بهبود داده شده توسط الگوريتم ژنتيك با ميانگين مجموع مربعات خطا 

هاي دوم با پوشش گياهي علفزار )حوزه رودخانه شصت كال( بهترين عملکرد را در بين روشتاج پوشش گياهي متراكم )تاوركوه( و منطقه

 .استشده در اين تحقيق داشتهكار گرفتهدرونيابي به

 جنگلييك، داده ليدار، مناطقهاي درونيابي، الگوريتم ژنتمدل رقومي زمين، فيلترينگ، روش كليدي:واژگان

                                                           
 نويسنده رابط 

1 Inverse Distance Weighting  
2 Polynomials  
3 Kriging  
4 Radial Basis Function  
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 مقدمه -1

ر مناطق جنگلي حايز هاي رقومي زمين دتوليد مدل

تواند مبناي است. اين مدل مي اهميت فراوان

هاي هاي مديريتي جنگل، طراحي شبکه جادهريزيبرنامه

توليد . در ]9[آالت جنگلي باشدبرداري چوبجنگلي و بهره

جمله هاي مختلفي ازهاي رقومي زمين از دادهمدل

هاي هوايي و تصاوير برداري زميني، ليدار، عکسنقشه

شود، هرچند در مناطق جنگلي با اي استفاده ميماهواره

توجه به حجم پوشش گياهي تعداد كمي از اين منابع 

برداري زميني در مناطق تواند كارآمد باشد. نقشهمي

گوي مناطق وسيع بر است و جوابار هزينهجنگلي بسي

دليل آنکه نياز به برداري هوايي نيز بهباشد، در عکسنمي

ها درصد عکس00درصد و حداكثر 00پوشاني حداقل هم

وجود دارد و ازطرفي تراكم تاج درختان باالست، توليد 

. در ]59[باشدمدل رقومي به آساني امکان پذير نمي

دليل قدرت تفکيك مکاني كمتر، هاي بتصاوير ماهواره

تشخيص و جداسازي نقاط زميني به خصوص براي 

هاي جنگلي متراكم بسيار دشوار است. در اين ميان توده

راحتي مي تواند در دليل قدرت نفوذ آن بههاي ليدار بهداده

تاج پوشش گياهي نفوذ كند و اطالعات ارتفاعي از سطح 

ي آخر كه از هر سيستم هازمين را فراهم سازد. بازگشت

تواند در جمع آوري نقاط متعلق به شود ميليدار ثبت مي

 زمين نقش اساسي را ايفا كند.

دهد توليد مدل رقومي مطالعات گذشته نشان مي

هاي ليدار شامل دو مرحله مي باشد مرحله زمين از داده

اول فيلتر كردن نقاط يعني جداسازي نقاط زميني از 

باشد. ه دوم درونيابي نقاط فيلتر شده ميغيرزميني و مرحل

هدف از درونيابي بازسازي سطح زمين با استفاده از يك 

واقع باشد، درمجموعه ناپيوسته از نقاط ارتفاعي مي

كمك نقاط برداشت نشده بهوسيله درونيابي، ارتفاع دربه

 .]1،99،23[نقاط نمونه تخمين زده مي شود

ي و انتخاب روش بهينه هاي درونياببراي مقايسه روش

 Yong براي رسيدن به دقت باالتر، تحقيقاتي توسط

(2001 ،)Yanalak (2009 ،)Admidor (2002 و )Rees 

 .]1[استشده( انجام2000)

( نيز براي توليد مدل رقومي 2051باقري و همکاران )

اتوكد و بخشي افزارزمين از دو مجموعه نقاط در محيط نرم

از  502000هايه براي تهيه نقشهاز نقاط برداشت شد

هاي منطقه بندرخمير هرمزگان استفاده نمودند و روش

ژنتيك براي بهبود عصبي و الگوريتمهوشمند نظير شبکه

 .]1[نتايج درونيابي استفاده كردند

 Matthew( براي تشخيص دقت 2059و همکاران )

ليدار هاي مختلف درونيابي در مناطق جنگلي با دادهروش

خطي، معکوس فاصله وزني و همسايگي طبيعي  روشسه 

كار گرفتند. محققان به SMS1000افزاررا با استفاده از نرم

منطقه مورد مطالعه را به سه بخش همگن شرقي، غربي و 

بندي كردند و در نهايت به ميانگين مجموع شمالي تقسيم

 .]50[مربعات خطا زير يك متر رسيدند

هاي هاي ليدار روشدادهبه منظور فيلتر كردن 

مختلفي مانند فيلتر شيب مبنا، فيلترمورفولوژيکي، فيلتر 

، فيلتر منحني مبنا، TINبرمبناي آماري، فيلتر بر مبناي

بندي، فيلتر بر اساس بندي يا خوشهفيلتربامبناي بخش

هاي هوشمند و فيلتر هيبريد وجود دارد.از ميان  الگوريتم

يد و شيب مبنا عملکرد هاي موجود فيلتر هيبرروش

 .]23،99[اندتري در مناطق جنگلي نشان دادهمناسب

Kraus ( اولين افرادي بودند كه با 5330و همکاران )

مبنا به توليد مدل رقومي زمين استفاده از فيلتر درونيابي

 .]59[در مناطق جنگلي اقدام نمودند

 Kobler( براي توليد مدل رقومي 2003و همکاران )

هيبريد دو بخشي استفاده كردند اين فيلتر زمين از

الگوريتم ابتدا اكثر نقاط غيرزميني را با يك  

مبنا شيبمورفولوژيکي حذف كرد، سپس از فيلترفيلتر

براي جداسازي باقيمانده نقاط غيرزميني استفاده نمود، 

مزيت اين روش كاربرد آن در مناطق جنگلي با شيب تند 

 .]52[باشدمي

 Tang( نيز با استفاده از 2000اران )و همک

گذاري بر هاي نهايي و تکي پالس ثانويه و با آستانهبازگشت

مبنا به جداسازي شيبروي مقادير ارتفاعي و به نوعي فيلتر

نقاط زميني از غيرزميني و توليد مدل رقومي زمين در 

مناطق جنگلي غرب واشنگتن نزديك المپيا اقدام نمودند. 

هاي در اين روش تعيين حدود آستانه هاي مهماز چالش

 .]21[مناسب است

 Bao( براي توليد مدل رقومي زمين 2000و همکاران)

هاي در مناطق جنگلي با شيب تند از داده شدت بازگشت

آماري ليزر استفاده كردند. او با استفاده از روش بر مبناي
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آماري  2و ممان چهارم 5با محاسبه دو آماره ممان سوم

يني را از غيرزميني جداسازي كرد اين روش براي نقاط زم

جداسازي نقاط پوشش گياهي با ارتفاع زياد مناسب است 

اما براي نقاط مربوط به پوشش گياهي نزديك سطح زمين 

هاي ها مناسب نيست و بايد با روشهاو درختچهمانند بوته

 .]1[شودسازي ديگر مجتمع

مي زمين در ( اقدام به توليد مدل رقو5932عزيزي )

مبنا براي شيبمناطق جنگلي گلستان با استفاده از فيلتر

هاي جنگلي نمود. با استفاده از استخراج جاده

هاي متفاوت و آستانهمبنا و امتحان حدودشيبفيلتر

انتخاب حدآستانه بهينه براي فيلتر كردن داده ليدار 

استفاده نمود و با روش معکوس فاصله وزني به درونيابي 

 .]9[نقاط فيلتر شده اقدام نمود

 MongusوZalik  (2059از روش درونيابي ) مبنا براي

توليد مدل رقومي زمين در مناطق جنگلي با استفاده از 

نوار صفحات نازك اقدام كردند. نتايج اين تحقيق نشان داد 

خوبي عمل هايي كه پيچيده هستند بهاين روش در زمين

 .]25[كندمي

 Almasi هيبريدي ارائه دادند ( فيلتر2059همکاران )و

كه نوع سطح برازشي با توجه به پيچيدگي زمين تغيير 

اي خطي، مربعي و مکعبي جملهكرد و از سطح چندمي

خوبي از عهده زمين با هيبريد بهاستفاده نمودند اين فيلتر

 .]5[آيدهاي مختلف برميپيچيدگي

جامع در مورد  بنديبا مرور تحقيقات گذشته به جمع

هاي فيلتر كردن رسيديم كه در ادامه به عملکرد كلي روش

 پردازيم0آن مي

مبنا0 مزاياي كلي اين روش عملکرد كلي فيلتر شيب

هاي ارتفاعي متفاوت در اين است كه با تعيين حد آستانه

يافته مي توان از عهده فيلترهاي شيب مبناي بهبود

ن آمد و اييب متفاوت برهايي با شيب تند و تغيير شزمين

فيلتر براي مناطقي كه پوشش گياهي نزديك سطح زمين 

توان كند. از معايب كلي آن ميدارند مناسب عمل مي

گفت كه هنوز بدست آوردن حدآستانه بهينه براي فيلتر 

كردن در مناطقي كه به خصوص پيچيدگي زمين بيشتر 

 آيد.است يك چالش مهم به حساب مي

                                                           
1 Skewness  

2 Kurtosis  

يلترهاي مورفولوژيکي0از مزاياي اين عملکرد كلي ف

توان به اين مورد اشاره نمود كه اين فيلترها با روش مي

كند ها كم ميتبديل ابر نقاط به فايل رستري از حجم داده

شود كه حجم داده مورد پردازش كمتر بنابراين باعث مي

يابد البته اين شود و بنابراين سرعت پردازش افزايش مي

ست برود كه اطالعات هم از د ه مقداري ازشود كباعث مي

ره سايز پنجباشد. در اين فيلترها از معايب آن مي

د نتوانفيلترها مي فيلتركردن يك چالش بزرگ است اين

هاي كوچك اشيا زميني كوچك مانند درختان و ساختمان

هاي بزرگ هم را حذف كند ولي فيلتر كردن ساختمان

د سايز پنجره فيلتر كردن اي بزرگ است و بايچنان مساله

به تدريج افزايش يابد. البته عملکرد اين فيلترهاي جديد 

مورفولوژيکي باعث شده خطاهاي نوع اول و دوم را كاهش 

 دهند.

درونيابي0 از مزاياي اين عملکرد كلي فيلترهاي برمبناي

تواند به طور توان به اين مورد اشاره نمود كه ميروش مي

ها كار كند و با تغيير دادن سايز م دادههمزمان بر روي تما

پنجره فيلتر كردن عملکرد مناسبي دارد و استفاده از 

تواند نتايج سطوح مختلف با توجه به پيچيدگي زمين مي

بهتري را بدهد. البته انتخاب تابع بهينه براي بدست آوردن 

خصوص وزن سطوح بسيار به شيب منطقه وابسته است به

هاي با توپوگرافي ناهموار از چالش براي مناطق جنگلي

 باشد.مهم اين فيلتر مي

آماري0 اين شيوه  عملکرد كلي فيلترهاي برمبناي

با براي مناطق باتي ساده است و روشي كارآمد محاس

بلند مناطق جنگلي است كه از مانند  پوشش گياهي

باشد. اما اين روش پوشش گياهي مزاياي اين روش مي

تواند حذف كند نمي را هاها و پلمپنزديك سطح زمين، ر

گذارد و نقاط زميني با توزيع ارتفاعي نامنظم را باقي مي

 باشد.كه از معايب اين روش مي

0 اين فيلتر نشان TINعملکرد كلي فيلترهاي برمبناي 

ها هاي كوچك و اكثر پلدهد كه با موفقيت ساختمانمي

ين فيلتر كردن كند كه از مزاياي آن است، اما ارا حذف مي

و كوتاه شکست هاي بزرگ براي حذف تعدادي از ساختمان

خورد و قادر به حذف بعضي از خطاهاي بزرگ مي

 باشد.نمي

مبنا0 براي مقايسه عملکرد كلي فيلترهاي منحني

عملکرد اين فيلتر بايد نحوه عملکرد آن را در شرايط 

 .]23[هاي ديگر بيان كردمحيطي و در مقايسه با روش

11



 

نه
هي

ب
ده

 دا
اع

رتف
ي ا

ياب
رون

 د
ي

ساز
ي

ها
ن

مي
ي ز

وم
 رق

دل
د م

ولي
ر ت

 د
دار

لي
…

 

بندي يا عملکرد كلي فيلترهاي بر مبناي بخش

بندي0 اين روش بر روي سطوح نرم زميني امتحان خوشه

هايي با ناپيوستگي شده است و عملکرد اين فيلتر در زمين

 .]23[ارتفاعي بحث برانگيزاست

هاي هوشمند0 عملکرد كلي فيلترها براساس الگوريتم

ها را الگوريتمطيف وسيع و جديدي از روش هاي هوشمند 

آيند هاي دقيق به حساب ميروشو شوند و جزشامل مي

ها هر كدام براي نوع خاصي از كاربردها به كار اما اين روش

هاي هوشمند روند و عالوه بر اين هر كدام از الگوريتممي

رو هستند مثال در سيستم هايي روبهنيز خود با چالش

باشد ها ميچالش فازي نوشتن قواعد فازي درست از جمله

ها، حدودآستانه، و يا در شبکه عصبي تعيين تعداد نورون

هاي مهم در انواع شبکه نوع تابع بهينه و غيره از چالش

 باشد.عصبي مي

عملکرد كلي فيلترهاي هيبريد0 اين فيلترها چون از 

تواند آيد بنابراين ميتركيب دو يا چند فيلتر بدست مي

شود مثال در يلتر ديگر تصحيح توسط فمشکالت هر فيلتر 

مناطق جنگلي بعضي فيلترها پوشش گياهي نزديك سطح 

كنند و برخي ديگر در حذف پوشش زمين را حذف نمي

گياهي متراكم تاج درختان مشکل دارند كه با به كاربردن 

توان انواع پوشش گياهي را دو فيلتر به طور همزمان مي

بريد در مناطقي حذف نمود هم چنين برخي فيلترهاي هي

مانند جنگلي با شيب تند كه تمامي فيلترها نا كارآمد 

روند كه از جمله مزاياي اين فيلتر كار ميهستند به

باشد. ولي فيلترهاي هيبريد حجم پردازشي بااليي را مي

نياز دارند و سرعت پردازش كمتري دارند هم چنين بايد 

قت گردد ساخت فيلتر هيبريد د در تركيب فيلترها براي

باشد نحوه عملکرد كه اگر همپوشاني مفاهيم وجود داشته

يابد بلکه فقط حجم نسبت به فيلتر تکي بهبود نمي

هاي بهينه نياز به پردازشي افزايش يافته كه يافتن روش

 باشد.هاي مهم اين فيلتر ميسعي و خطا دارد كه از چالش

پس از بررسي عملکرد كلي فيلترها دو روش فيلتر 

مبنا و هيبريد مناسب براي مناطق جنگلي انتخاب بشي

گرديد در طراحي فيلتر هيبريد سعي بر آن شده كه از 

هاي موجود تركيب دو فيلتري استفاده گردد كه بر چالش

در مناطق جنگلي شمال ايران از جهت نوع پوشش گياهي 

 و شرايط توپوگرافي منطقه فائق آيد.

بندي شرح زير طبقه طور كلي بههاي درونيابي بهروش

 شوند.مي

 درونيابي دقيق و غيردقيق -1-1

هايي هستند كه در هاي درونيابي دقيق روشروش

ها ارتفاع تخمين زده شده براي نقاط مرجع با ارتفاع آن

ها يکسان است وبه عبارت ديگر سطوح توليد واقعي آن

كند، به ها از تمام نقاط مرجع عبور ميشده با اين روش

ثال معکوس فاصله وزني يك روش دقيق است، ولي طورم

هاي درونيابي غيردقيق ارتفاع تخمين زده شده در روش

ها متفاوت است و به براي نقاط مرجع باارتفاع واقعي آن

ها به نقاط عبارت ديگر سطوح توليدشده با اين روش

طورمثال كريجينگ يك روش شود،بهمرجع برازش داده مي

 .غيردقيق است

 درونيابي كلي و محلي -1-2

هاي درونيابي كلي از تمامي مقادير ارتفاعي روش

شده براي تخمين ارتفاع در نقطه موردنظر بردارينمونه

 bهاايجملههاي چندكنند، به طورمثال روشاستفاده مي

هاي درونيابي محلي وكريجينگ كلي هستند، ولي در روش

نقاط به نقطه مورد  با استفاده از مقادير ارتفاعي نزديکترين

هاي كنند، به طور مثال روشنظر، ارتفاع آن را تعيين مي

معکوس فاصله وزني و نزديکترين همسايگي محلي 

 .هستند

 درونيابي قطعي وآماري -1-3

هاي آماري سطح و ارتفاع هاي قطعي با ويژگيروش

مثال معکوس طورشده ارتباطي ندارند، بهبردارينمونه

هاي روش قطعي است. در مقابل روش فاصله وزني يك

مثال طوركنند، بههاي آماري استفاده مياتفاقي از ويژگي

هاي متعددي روش كريجينگ يك روش آماري است. روش

، كه با توجه ]51،55،50،1[براي درونيابي مطرح شده است

به نوع داده ورودي و شرايط منطقه نتايج متفاوتي را ارائه 

شناسايي روش بهينه درونيابي از معيار دهد. اغلب براي مي

شود. اين معيار براي خطااستفاده ميمربعاتمجموعميانگين

 باشدمي آوردن روش بهينه بسيار كارآمدبدست

]20،20،29،50،1،2،23[ . 

گيري الگوريتم ژنتيك كارهدف از تحقيق حاضر، به

هاي درونيابي به منظور توليد مدل رقومي براي بهبود روش

زمين مناطق جنگلي توسط فيلتر هيبريد و شيب مبنا با 

هاي ليدار براي دو منطقه با پوشش متراكم جنگلي داده
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)تاوركوه( و با پوشش گياهي علفزار در )حوزه رودخانه 

 است. كال(شصت

 است.قابل مشاهده 5مراحل روش پيشنهادي در شکل

 
 هاي مورد استفاده دراين تحقيقنمودار الگوريتم -5شکل

 هاي درونيابي ارتفاعروش -2

هدف اصلي از درونيابي آن است كه با استفاده از يك 

مجموعه نقاط سطحي پيوسته توليد شود. در واقع به 

وسيله درونيابي ارتفاع در نقاط برداشت شده بين نقاط 

هاي روش 2001در سالYangشود. مرجع تخمين زده مي

ها با مختلف درونيابي را با توجه به كاربرد و دقت آن

 مورد بررسي قرار داد  surferافزاراستفاده از نرم 

هاي مختلف درونيابي را همانطور كه در .روش]23،1[

توان مقدمه ذكر شد براساس مفاهيم مختلف مي

هاي مختلف بندي نمود. در اين تحقيق روشطبقه

درونيابي براي تخمين ارتفاع به منظور توليد مدل رقومي 

بررسي قرار هاي ليدار مورد زمين مناطق جنگلي با داده

 گرفتند كه در ادامه شرح داده خواهد شد.

 روش معکوس فاصله وزني -2-1

ها با فاصله بين نقاط در روش معکوس فاصله وزني، وزن

مرجع و نقاط درونيابي نسبت عکس دارند، به عبارت ديگر 

تاثير ارتفاع نقاط مرجع نزديکتر برروي نقاط درونيابي بيشتر 

برد و فر ارزش فاصله را ازبين مياست. درونيابي با توان ص

گيري ساده از نقاط همسايه بدست مقادير از طريق ميانگين

دهد، هر آيد، توان يك درونيابي ساده خطي را انجام ميمي

شود. براي چه توان افزايش يابد نقش فاصله هم بيشتر مي

 شود.(استفاده مي5محاسبه ارتفاع از معادله)

(5) 𝑍(x, y) =  

∑
Zi

d
i
p

n
i=1

∑
1

d
i
p

n
i=1

 

فاصله بين نقاط مرجع و نقاط  𝐝𝐢توان، p(، 5در معادله)

 .]53،53،1[است i ارتفاع نقطه𝐙𝐢 درونيابي شده، 

 هاايجملهروش چند -2-2

هاي متداولترين روش درونيابي كلي است.يکي از روش

درونيابي قطعي است كه سطح را با استفاده از 

تقريب  yوxجغرافياييها و با كمك مختصات ايچندجمله

اي است.ارتفاع در اين روش با توان چندجمله nزند.مي

 (حساب مي شود.2استفاده از معادله )

 𝐚𝐢𝐣مختصات نقاط مرجع هستند، yوx(، 2در معادله)

استفاده از  ها هستند كه باايضرايب چندجمله

مقاديرارتفاعي معلوم در نقاط مرجع و از طريق سرشکني 

 شود.ت تخمين زده ميكمترين مربعا

 روش كريجينگ -2-3

، 5309در سال  Matheronروش كريجينگ توسط

. ]51،1[منطقه بيان شد Krigeبراساس تئوري تغييرات 

هايي كه پراكنش نامنظم دارند روش كريجينگ براي داده

(2) 𝐙(𝐱, 𝐲) =  ∑ ∑ 𝐚𝐢𝐣𝐱
𝐢𝐲𝐣

𝐧

𝐣=𝟎

𝐧

𝐢=𝟎

 

 الگوريتم ژنتيك هاي معمولروش

 داده بازگشت آخر ليدار

 مبناشيبفيلتراعمال  يدهيبراعمال فيلتر

 هاي فيلتر شدهدرونيابي داده

 معکوس فاصله وزني

 كريجينگ

 توابع پايه شعاعي

 همسايگي طبيعي

نزديکترين 

 همسايگي

 مثلث بندي

اي بهبود داده جملهچند

 شده با ژنتيك

معکوس فاصله وزني 

بهبود داده شده با 

 ژنتيك
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كمينه در يك رود و روشي نااريب وباواريانس به كار مي

 .]90[رودشمارمينقطه به

ها كريجينگ يك روش زمين آمار براي درونيابي داده

براساس واريانس فضايي است. مانند روش معکوس فاصله 

وزني كه در آن نزديکي به نقاط نمونه به عنوان وزن برآورد 

شود. در كريجينگ نيز واريانس فضايي تابعي محسوب مي

. براي برآورد مقادير بر ]95[دشواز فاصله شناخته مي

هاي مختلفي وجود دارد كه معموال اساس كريجينگ روش

 2و كريجينگ عمومي 5به دو روش كريجينگ معمولي

شود. كه كريجينگ معمولي براساس بندي ميتقسيم

 شود.حساب مي (9معادله)

(9) 𝐙(𝐱, 𝐲) =  ∑ 𝛌𝐢𝐙(𝐱𝐢, 𝐲𝐢)

𝐧

𝐢=𝟏

 

 ارتفاع نقاط برآوردبرابر با  Z(x,y)،(9در معادله)

,𝐙(𝐱𝐢شده، 𝐲𝐢)  برابر باارتفاع نقاط مرجع و𝛌𝐢  برابر وزن

ها به درجه همبستگي بين نقاط باشد، وزننقاط مي

شده و نقاط مرجع بستگي دارد و هميشه جمع آنها برآورد

.در اين روش براي برآورد وزن از انواع ]95[برابر يك است

طي، گوسين، لگاريتمي، ، خواريوگرام مانند0كروي، نمايي

 است. شده رشنال كوادراتيك و تواني استفادهكوادراتيك،

 روش كريجينگ عمومي تركيبي از روش كريجينگ

معمولي با پردازش محلي است. پردازش محلي به دو روش 

 .]1[مي تواند تعريف شود 1و درجه دو 9سطح خطي

 5روش نزديکترين همسايگي -2-4

همسايگي از نظر محاسباتي ساده روش نزديکترين 

كند. در اين روش مقدار است اماسطوح ناپيوسته توليد مي

ارتفاع نزديکترين نقطه مرجع به عنوان ارتفاع نقطه 

شود، اين روش براي زماني كه ميدرونيابي درنظر گرفته

 ها در يك شبکه منظم قرار دارند مناسب است.داده

 

 

 

                                                           
1 Ordinary Kriging  
2 General Kriging  
3 Linear Drift  
4 Quadratic Drift  
5 Nearest Neighbour Method  

 6روش همسايگي طبيعي -2-5

در   Sibsonهمسايگي طبيعي براي درونيابي توسط روش

 3.اين روش براساس الگوي وروني]21[پيشنهاد شد5305سال

بندي يك طرح است كه فضا را به تعدادي نواحي تقسيم

ها مثل . مزيت اين روش نسبت به ديگر روش]1[كندمي

تري را توليد نزديکترين همسايه اين است كه سطوح نرم

 آيد.بدست مي (1اين روش توسط معادله ) كند.ارتفاع ازمي

 (1) Z(x, y) =  ∑ λi

n

i=1

Z(xi, yi) 

برابر با ارتفاع نقاط برآوردشده،  Z(x,y)(،1درمعادله)

Z(𝐱𝐢, 𝐲𝐢)  ارتفاع نقاط مرجع و𝛌𝐢 .برابر وزن است 

 8بنديروش مثلث -2-6

 5301كه در سال Renla بندي از الگوريتمروش مثلث

بندي دلوني از نقاط مرجع پيشنهاد كرد براي انجام مثلث

كند. هدف شناسايي همسايگي نزديك از نقاط استفاده مي

 مرجع براي درونيابي است.دو روش براي درونيابي وجود دارد0

ها ترين روش يك درونيابي خطي از نقاطي كه راس مثلثساده

اي برازش داده چندجمله هستند و روش ديگر استفاده از يك

شود شده به هر مثلث در درونيابي است. در اين روش فرض مي

 شوند.ها به وسيله يك سطح مسطح نمايش داده ميمثلث

 9روش توابع پايه شعاعي -2-7

يك گروه متفاوت از درونيابي توابع پايه شعاعي 

جمله توانايي اين روش است ازهاي درونيابي دادهروش

به داده و توليد سطوح نرم است. تمامي  برازش سطح

هاي توابع پايه شعاعي دقيق هستند. توابع كرنل پايه روش

مشابه با واريوگرام در كريجينگ است. توابع كرنل پايه يك 

رفتن برروي نقاط داده كارها را براي بهمجموعه بهينه از وزن

كند. توابع كرنل موقع درونيابي يك گره گريد تعريف مي

يه مالتي كوادريك معکوس، مالتي لوگ، مالتي كوادراتيك، پا

 هستند. 55و نوار صفحات نازك 50نوار مکعبي طبيعي

                                                           
6 Natural Neighbour Method  
7 Voroni  
8 Traingulation Method  
9 Radial Basis Function Method  
10 Natural Cubic Spline  
11 Thin Plate Spline  
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استفاده از الگوريتم ژنتيك در درونيابي  -2-8

 ارتفاع

هاي موجود سازي روشالگوريتم ژنتيك براي بهينه

رود. كه در اين تحقيق از الگوريتم ميكاردرونيابي به

ها و معکوس ايجملهسازي روش چندبهينهژنتيك براي 

ها است كه در ادامه به بررسي آنشدهفاصله وزني استفاده

 پردازيم.مي

استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه  -2-8-1 

 سازي چندجمله اي ها

ها يك روش قطعي است  كه ايدرونيابي با چندجمله

ان ارتفاع را توها ميآمده از آنبا استفاده از ضرايب بدست

اي، آورد. بهترين چندجملهدر هر نقطه دلخواه بدست

خطاي باقيمانده با مربعاتاي است كه در آن مجموعجمله

 كمك ضرايب تخمين زده شده مينيمم گردد.

اما اين روش معايبي نيز دارد مثال در اين روش هر بار 

ها در كنار يکديگر مورد بررسي قرار ماهيت كلي ترم

و در واقع اين روش قابليت بررسي هر ترم به  گيردمي

باشدو ديگر اينکه هيچ دليل صورت مجزا را دارا نمي

ها به موجهي براي توضيح ترتيب اضافه نمودن ترم

اي وجود ندارد.بنابراين براي استفاده از جملهچند

ها ابتدا بايد ضرايب مناسب هر منطقه را ايچندجمله

يك با بررسي اثرات حضور يا عدم آوريم. الگوريتم ژنتبدست

اي را جملهترين چندمناسب كند تاحضور هر ترم سعي مي

 براي هر منطقه تخمين بزند.

اين صورت است كه ابتدا مراحل كار الگوريتم ژنتيك به

شود كه اي باينري تعريف ميها را به صورت آرايهكروموزوم

اي به هاي چندجملهدر ازاي مناسب بودن هريك از ترم

صورت اينمتغير مربوط به آن در آرايه عدد يك و در غير

كند. در مرحله بعد بايد تابع عدد صفر را منتسب مي

اي جملهها را به چندشايستگي تعريف شود كه كروموزوم

اي با استفاده از نقاط جملهتبديل نمايد، بعد ضرايب چند

دست كنترل در هر دو منطقه با تکنيك كمترين مربعات ب

 خطا براي هرمربعاتمجموعآيد، سپس ميانگينمي

شود كه اين كار توسط اختالف كروموزوم محاسبه مي

ها ايجملهارتفاع واقعي نقاط چك و ارتفاع حاصل از چند

خطا را مربعاتمجموعآيد و در نهايت، ميانگينبدست مي

براي هر كروموزوم به عنوان مقدار شايستگي آن كروموزوم 

 شود.ي ميمعرف

كروموزوم و نرخ  20جمعيت اوليه در اين تحقيق 

اي براي تلفيق نقطهبود. از روش تلفيق تك 5/0جهش 

شد. اين الگوريتم بر روي ها استفادهكروموزوم

بار  50و براي هر درجه  1تا  5ها با درجاتايچندجمله

در تمام تکرارها همگرا  1تا  5تکرار گرديد تمام درجات 

ها همگرا درصد تکرار 10در بيش از  1درجه  شدند اما

است و نشد بنابراين در قسمت ارزيابي نتايج آن ذكر نشده

 نبود. 1نيازي به اجراي درجات باالتر از 

سازي استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه -2-8-2

 معکوس فاصله وزني

سازي مقاديرتوان ژنتيك به بهينه با استفاده از الگوريتم

جو در روش معکوس فاصله وزني وفاصله جستو 

دهد كه تا جو در اصل نشان ميوپرداختيم. فاصله جست

اي ارتفاع نقاط مرجع بر روي ارتفاع نقطه چه فاصله

درونيابي تاثير دارد و توان ميزان نقش هر نقطه مرجع را 

دهد، هرچه توان افزايش يابد نقش فاصله بيشتر نشان مي

 شود.مي

خطا به عنوان مربعاتمجموعروش نيز ميانگيندر اين 

شد، جمعيت معيار شايستگي هر كروموزوم درنظر گرفته

اي نقطهكروموزوم بود و از روش تلفيق تك 20اوليه 

 شد.استفاده

داده و منطقه مورد مطالعه و معيار  -3

 ارزيابي

هاي منطقه شمال هاي ليدار از جنگلبرداشت داده

است.منطقه مورد شدهانجام  5930الايران است كه در س

هاي شهرستان گرگان)حوزه از جنگل مطالعه بخشي

باشد، يك( مي، طرح جنگلداري شصت كال، سري01آبخيز

هاي ليدار برداشت شده اي كه دادهاي منطقهتصويرماهواره

مشاهده مي كنيد.  2و موقعيت جغرافيايي آن را در شکل

هاي نتيك و روشبه منظور مقايسه روش الگوريتم ژ

معمول درونيابي دو بخش از اين منطقه مورد ارزيابي 

شامل توده جنگلي انبوه درختان  5است. منطقهگرفتهقرار

 13نقطه كنترل و  19باشد در اين منطقه تاوركوه مي

در  2است. منطقهشدهنقطه آزمون )چك( در نظر گرفته
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 دارد كه داراي پوششحاشيه رودخانه شصت كال قرار

نقطه 19باشد در اين منطقه گياهي علفزار و بوته مي

است. با استفاده شدهنقطه چك در نظر گرفته 10كنترل و 

هاي درونيابي ارتفاع نقاط چك از نقاط كنترل و روش

گرديد.تصوير ها مقايسهآمده و با ارتفاع واقعي آنبدست

بخشي از دو منطقه مورد مطالعه را در 5021000نقشه 

نحوه توزيع نقاط كنترل و چك  1و1هاي شکل ودر9شکل

 مشاهده مي كنيد. 2و5را به ترتيب براي مناطق

 
 اي منطقه مورد مطالعه وموقعيت جغرافيايي آنتصوير ماهواره -2شکل 

  
 )سمت چپ(2)سمت راست(،قسمتي از منطقه5قسمتي از منطقه -9شکل 

 
 5نحوه توزيع نقاط كنترل وچك درمنطقه -1شکل 

 
 2نحوه توزيع نقاط كنترل وچك درمنطقه -1شکل 

هاي درونيابي از در نهايت،براي ارزيابي دقت روش

شد كه  استفاده (RMSEخطا )مربعاتمجموعمعيارميانگين

 شود.(حساب مي1طبق معادله)

 (1) 𝐑𝐌𝐒𝐄 =  √
∑ (𝐙𝐜𝐨𝐦𝐩 − 𝐙𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥)

𝟐𝐧
𝐢=𝟏

𝐧 − 𝟏
 

مقادير ارتفاعي محاسبه شده و  Zcomp(، 1در فرمول) 

Zactual واقعي نقاط چك است.ارتفاع 

هاي فيلتركردن و سازي روشپياده -4

 ارزيابي نتايج

در فيلتر شيب مبنا مورد مطالعه در اين تحقيق از  

مقايسه ارتفاع بين دو نقطه در يك همسايگي معين 

استفاده مي شود اگر شيب بين دو نقطه از حد معيني 

باشد نقطه با ارتفاع بيشتر به عنوان شي شناخته بيشتر 

 .]99[مي شود و حذف مي گردد

در فيلتر هيبريد مورد مطالعه در اين تحقيق ابتدا با 

استفاده از ممان سوم آماري بخشي از نقاط زميني از 

غيرزميني جداسازي شده و سپس از فيلتر شيب مبنا براي 

نزديك سطح جداسازي باقيمانده نقاط مربوط به شي 

. پس از انجام فيلتر نقاط زميني ]99[شدزمين استفاده 

 گرديد.بدست آمده درونيابي 

به  2و5براي فيلتر كردن داده ليدار مورد مطالعه مناطق 

بخش 50به  5بخش هاي كوچکتر تقسيم بندي شده، منطقه

بندي شده است. نقاط خام بخش تقسيم 51 به 2و منطقه

مبنا و نقاط ر شده توسط فيلتر شيبداده ليدار، نقاط فيلت

فيلتر شده توسط فيلتر هيبريد در سه بخش به طور نمونه 

 براي هر دو منطقه را در شکل هاي آتي مشاهده مي كنيد.
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همانطور كه در اشکال باال مشاهده مي شود فيلتر 

شيب مبنا نتوانسته نقاط غيرزميني نزديك به سطح زمين 

را حذف نمايد و نقاط زميني نزديك سطح زمين در 

باقيمانده است كه عملکرد  5بيشتر از منطقه 2منطقه

 5نسبت به منطقه 2ضعيف تر فيلتر شيب مبنا در منطقه

فيلتر هيبريد بهتر توانسته را نشان مي دهد همچنين 

عملکرد بهتر  5شکل زمين را حفظ كند كه در منطقه

فيلتر هيبريد مشهودتر است. در فيلتر هيبريد مشاهده مي 

شود كه با حذف نقاط پوشش گياهي با ارتفاع كم مانند 

ها و زياد مانند تاج پوشش متراكم درختان ها و علفبوته

ا فيلتر شيب مبنا شکل اصلي زمين حفظ شده است اما ب

 نقاط پوشش گياهي نزديك سطح زمين باقيمانده است.

 5پس از فيلتر كردن هر بخش با اتصال آنها كل منطقه

به طور جداگانه درونيابي گرديدكه نتايج  2و كل منطقه

 است.هاي آتي بيان شدهدرونيابي در قسمت

   

 59قبل از فيلتركردن بخش -الف 0شکل 

 5منطقه

 5منطقه 3قبل از فيلتركردن بخش -الف 0شکل  5منطقه 1قبل از فيلتركردن بخش -الف 0شکل 

   
 5منطقه 3بعداز فيلترهيبريد بخش -الف 3شکل  5منطقه 1بعداز فيلترهيبريد بخش -ب 3شکل  5منطقه 59بعداز فيلترهيبريد بخش -ج 3شکل 

   
 5منطقه 3مبنا بخشبعداز فيلترشيب -الف 0شکل  5منطقه1بخشمبنا بعداز فيلترشيب -ب 0شکل  5منطقه59مبنا بخشبعداز فيلترشيب -ج 0شکل 

   
 2منطقه 3قبل از فيلتركردن بخش -الف 3شکل  2منطقه 2قبل از فيلتركردن بخش -ب 3شکل  2منطقه 51قبل از فيلتركردن بخش -ج 3شکل 

   

 2منطقه 3بعداز فيلترهيبريد بخش -الف 50شکل  2منطقه 2بخشبعداز فيلترهيبريد  -ب 50شکل  2منطقه 51بعداز فيلترهيبريد بخش -ج 50شکل 

   
مبنا بعداز فيلترشيب -ج 55شکل 

 2منطقه51بخش

مبنا بعداز فيلترشيب -ب 55شکل 

 2منطقه2بخش

 2منطقه 3مبنا بخشبعداز فيلترشيب -الف 55شکل 
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هاي درونيابي و ارزيابي سازي روشپياده -5

 نتايج

 1تا  5هاي مختلف از وزني با توانروش معکوس فاصله

سازي شد كه نتايج آن را در برروي هر دو منطقه پياده

را براي هر دو  RMSE، 5كنيد. جدولمشاهده مي 5جدول

دهد، حسب واحد متر نشان ميمنطقه با هر دو فيلتر بر

كمترين ميزان خطا براي هر دو منطقه با هر دو فيلتر در 

است. در روش معکوس فاصله وزني تفاق افتادها 9توان

شدگي روي سطح بيشتر هرچه توان افزايش يابداثرات نرم

برد و شود، توان صفر ارزش فاصله را از بين ميميديده

دهد، براي توان توان يك درونيابي ساده خطي انحام مي

دهد زيرا توپوگرافي خطاي بيشتري را نشان مي 9باالتر از 

در مناطق جنگلي شمال ايران مسطح نيست سطح زمين 

ان توجه به تغييرات زيادي كه در ميزان خطا با تغيير توبا

استفاده از الگوريتم ژنتيك براي يافتن توان افتد، اتفاق مي

 بهينه ضروري است. 

روش كريجينگ از انواع مختلفي از واريوگرام مانند 

ك، رشنال كروي، نمايي، خطي، گوسين، لگاريتمي، كوادراتي

كند كه براي هر نوع از كوادراتيك و تواني استفاده مي

دريفت، ها انواع دريفت بررسي شده عبارتند از0 بدونواريوگرام

قابل  2دو كه نتايج آن در جدولدرجهخطي و دريفتدريفت

است شدهنشان داده 2است. همانطور كه در جدولمشاهده

دريفت در دونو نمايي ب 2دريفت در منطقهكروي بدون

باشد هيبريد داراي كمترين ميزان خطا ميبراي فيلتر 5منطقه

دو در درجهدريفتو خطي با 5دريفت در منطقهو تواني بدون

مبنا داراي كمترين ميزان خطا مي شيببراي فيلتر 2منطقه

 2و روش گوسين در منطقه 5باشد. روش لگاريتمي در منطقه

باشد و روش رين ميزان خطا ميهيبريد داراي بيشتبراي فيلتر

مبنا داراي شيببراي فيلتر 2و5لگاريتمي در هر دو منطقه

 باشد.بيشترين ميزان خطا مي

 5ها براي منطقههيبريد تمامي روشدر فيلتر

دريفت  نتايج بدتري را نسبت به بدون دوخطي و درجهدريفت

داشتند فقط در واريوگرام گوسين نتيجه بدون دريفت بدتر از 

دهد كريجينگ دو است كه اين نشان ميخطي و درجهدريفت

عملکرد بهتري را نسبت به كريجينگ  5معمولي در منطقه

براي فيلتر  2هيبريد دارد، ولي در منطقهعمومي براي فيلتر

نسبت به  دوخطي و درجهها دريفتتمامي روشهيبريد 

داشت، فقط در واريوگرام كروي عملکرد بهتري دريفت بدون

نتايج دريفت دو نسبت به بدونخطي و درجهنتايج دريفت

دهد كريجينگ عمومي در داشت كه نشان ميبدتري 

عملکرد بهتري را نسبت به كريجينگ معمولي براي  2منطقه

ن هاي روش كريجينگ ايهيبريد دارد. يکي از ويژگيفيلتر

كند، بنابراين اين روش در نرم توليد مياست كه سطوح

مناطقي كه داراي ناهمواري زياد هستند نتيجه بدتري را 

دهد، مناطق جنگلي شمال ايران نيز چون داراي نشان مي

توپوگرافي كوهستاني هستند در هر دو منطقه به دقت 

 مطلوب از روش كريجينگ نرسيد.

توابع كرنل پايه مانند  روش تابع پايه شعاعي از انواع

معکوس مالتي كوادريك، مالتي لوگ، مالتي كوادريك، نوار 

معکوس طبيعي و نوار صفحات نازك هستندكه عملکرد اين 

توابع كرنل پايه مشابه با واريوگرام در روش كريجينگ 

 9باشد. نتايج روش توابع پايه شعاعي در جدولمي

است، در شدهدهنشان دا 9است. همانطور كه در جدولآمده

مالتي كوادراتيك معکوس هم تابع شعاعي پايه 5نطقهم

مبنا كمترين ميزان خطا را شيبهيبريد و هم فيلترفيلتر

هيبريد و نوار مالتي كوادريك براي فيلتر 2دارند و در منطقه

مبنا كمترين ميزان خطا را شيبمعکوس طبيعي براي فيلتر

ه نوار معکوس طبيعي تابع شعاعي پاي 5دارند. در منطقه

مبنا شيبفيلترهيبريد و نوار صفحات نازك برايربراي فيلت

وار معکوس طبيعي ن 2خطا را دارند و در منطقهبيشترين 

هيبريد و مالتي كوادريك معکوس براي براي فيلتر

مبنا بشترين ميزان خطا را دارند. روش تابع شيبفيلتر

، كندسطوح نرم مي شعاعي پايه نيز همانند كريجينگ توليد

براي مناطق جنگلي ايران كه توپوگرافي ناهموار دارد به 

هاي معمول نتايج ديگر روشاست.نتايج مطلوبي نرسيده

نتايج  1است. در جدولبيان شده 1درونيابي در جدول

ها و معکوس ايجملههاي چندعملکرد ژنتيك بر روي روش

نشان  1جدولاست. همانطور كه در فاصله وزني بيان شده

كمترين ميزان خطا را روش  2و5است براي مناطقشدهداده

معکوس فاصله وزني كه با الگوريتم ژنتيك بهبود يافته، دارد 

اي جملهاست چندشدهنشان داده 1وهمانطور كه در جدول

كه با ژنتيك ضرايب آن بدست آمده براي هر دو  9درجه

 منطقه كمترين ميزان خطا را دارد.
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 بدست آمده براي روش معکوس فاصله وزني خطامربعاتمجموعنتايج ميانگين -5جدول 

 برحسب متر 2خطا منطقهمربعاتمجمعميانگين برحسب متر 5خطا منطقهمربعاتمجموعميانگين توان معکوس فاصله وزني

 هيبريدفيلتر مبناشيبفيلتر هيبريدفيلتر مبناشيبفيلتر

 900/5 100/5 205/5 213/5 يك
 202/5 900/5 091/0 101/0 دو

 150/0 911/5 129/0 131/0 سه
 509/5 311/5 130/5 099/0 چهار
 533/5 000/5 00/5 005/5 پنج

 بدست آمده روش كريجينگ خطامربعاتمجموعنتايج ميانگين -2جدول   

 دريفتنوع  نوع واريوگرام
 برحسب متر 2خطا منطقهمربعاتمجموعميانگين برحسب متر 5خطا منطقهمربعاتمجموعميانگين

 هيبريد مبناشيب هيبريد مبناشيب

 

 كروي
 529/5 015/1 520/5 500/5 بدون دريفت

 203/5 333/9 535/5 511/5 دريفت خطي

 203/5 039/1 532/5 513/5 دريفت درجه دو
 

 نمايي
 593/5 133/9 030/5 513/5 دريفتبدون 

 591/5 311/9 223/5 513/5 دريفت خطي

 591/5 390/9 595/5 200/5 دريفت درجه دو
 

 خطي
 523/5 135/9 511/5 515/5 بدون دريفت

 521/5 013/9 500/5 513/5 دريفت خطي

 521/5 905/9 533/5 512/5 دريفت درجه دو
 

 گوسين
 330/22 000/9 531/5 213/5 بدون دريفت

 303/22 333/9 520/5 223/5 دريفت خطي

 303/22 311/9 299/5 513/5 دريفت درجه دو
 

 لگاريتمي
 105/0 300/1 321/0 135/1 بدون دريفت

 111/1 112/0 305/0 319/9 دريفت خطي

 105/0 133/0 203/50 125/9 دريفت درجه دو
 

 كوادراتيك
 303/5 020/1 500/5 590/5 بدون دريفت

 302/5 329/9 500/5 505/5 دريفت خطي

 302/5 102/9 500/5 511/5 دريفت درجه دو
 

 رشنال كوادراتيك
 920/3 001/1 230/5 219/5 بدون دريفت

 921/3 530/1 911/5 200/5 دريفت خطي

 921/3 030/9 900/5 223/5 دريفت درجه دو
 

 تواني
 523/5 313/9 595/5 009/5 بدون دريفت

 521/5 005/9 500/5 210/5 دريفت خطي

 521/5 005/9 530/5 550/5 دريفت درجه دو
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هاي مرسوم و براي مقايسه وارزيابي عملکرد كلي روش

 ها خطا آنمربعاتمجموعيانگينشده مقدار مهاي بهينهروش

براي هر دو فيلتر در  2و5اي براي مناطقدر يك نمودار ميله

كه حوزه رودخانه  2است. در منطقهشدهنشان داده 52شکل

شصت كال واقع شده است روش نزديکترين همسايه با 

مبنا شيبمتر براي فيلتر3/0خطابرابرمربعاتمجموعميانگين

بندي خطي با مثلث بهترين نتيجه و روش

 شيب متر براي فيلتر133/1خطا برابر مربعاتمجموعميانگين

هاي مرسوم درونيابي مبنا بدترين نتايج را در بين روش

كه تاج پوشش متراكم از درختان  5است. در منطقهداشته

بندي خطي با تاوركوه وجود دارد روش مثلث

هيبريد و فيلترمتر براي 2/5خطابرابرمربعاتمجموعميانگين

خطا برابر مربعاتمجموعروش نزديکترين همسايه با ميانگين

مبنا بدترين نتايج را در بين شيبمتر براي فيلتر301/5

روش  2است. در منطقههاي مرسوم درونيابي داشتهروش

متر 219/5خطا مربعاتمجموعهمسايگي طبيعي با ميانگين

مسايه با هيبريد و روش نزديکترين هبراي فيلتر

مبنا شيبمتر براي فيلتر3/0خطا مربعاتمجموعميانگين

هاي مرسوم درونيابي بهترين نتايج را در بين روش

 روش همسايگي طبيعي با ميانگين 5است. درمنطقهداشته

هيبريد و روش متر براي فيلتر029/0خطا مربعاتمجموع

خطا  مربعات مجموع اي با ميانگينجملهبندي چندمثلث

مبنا بهترين عملکرد را دربين شيبمتر براي فيلتر525/5

هاي مرسوم دارد. عملکرد ضعيف روش كريجينگ و روش

توابع پايه شعاعي در هر دو منطقه به دليل آن است كه  اين 

سازند اما شرايط منطقه جنگلي دو روش سطوح نرم مي

 بدست آمده براي روش توابع پايه شعاعي خطامربعاتمجموعنتايج ميانگين -9جدول 

 

 نوع تابع پايه
 برحسب متر 2خطا منطقهمربعاتمجموعميانگين برحسب متر 5خطا منطقهمربعاتمجموعميانگين

 هيبريدفيلتر مبناشيبفيلتر هيبريدفيلتر مبناشيبفيلتر

 011/5 130/9 331/0 331/0 مالتي كوادريك معکوس

 500/5 539/9 303/0 015/5 مالتي لوگ

 000/0 901/9 230/5 201/5 مالتي كوادريك

 091/5 011/2 122/5 120/5 نوار معکوس طبيعي

 030/0 011/2 102/5 109/5 نوار صفحات نازك

     

     

 بدست آمده براي روش هاي مرسوم درونيابي خطامربعاتمجموعج ميانگيننتاي -1 جدول

 

 روش درونيابي

 برحسب متر 2خطا منطقهمربعاتمجموعميانگين برحسب متر 5خطا منطقهمربعاتمجموعميانگين

 هيبريدفيلتر مبناشيبفيلتر هيبريدفيلتر مبناشيبفيلتر

 219/5 902/2 029/0 210/5 همسايگي طبيعي

 301/5 300/0 331/0 301/5 نزديکترين همسايگي

 920/5 133/1 200/5 102/5 مثلث بندي خطي

 231/5 103/5 359/0 525/5 مثلث بندي چندجمله اي

     

     

 الگوريتم ژنتيكهاي بهبود يافته توسط بدست آمده براي روش  خطامربعاتمجموع نتايج -1جدول 

 برحسب متر 2خطا منطقهمربعاتمجموعميانگين برحسب متر 5خطا منطقهمربعاتمجموعميانگين شدهروش بهينه

 هيبريدفيلتر مبناشيبفيلتر هيبريدفيلتر مبناشيبفيلتر

 191/0 913/5 501/0 909/0 يكدرجهايجملهچند

 129/0 911/5 505/0 910/0 دودرجهايجملهچند

 120/0 201/5 510/0 910/0 سهدرجهايجملهچند

 110/0 919/5 533/0 930/0 چهاردرجهياجملهچند

 290/0 153/0 591/0 203/0 معکوس فاصله وزني
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شمالي ايران داراي توپوگرافي كوهستاني است. در هر دو 

ها و معکوس فاصله ايهاي چندجملهنطقه يك و دو روشم

شده با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهترين وزني بهينه

دهنده توانايي روش الگوريتم عملکرد را دارد واين نشان

هاي درونيابي است. الگوريتم كردن روشژنتيك در بهينه

ژنتيك با بدست آوردن ضرايب بهينه روش درونيابي 

 مربعات مجموع با ميانگين 5اي توانست در منطقهچندجمله

متر براي 910/0هيبريد و متر براي فيلتر510/0خطا 

خطا  مربعات مجموع با ميانگين 2مبنا و منطقهشيبفيلتر

متر براي 201/5هيبريد و متر براي فيلتر12/0

باشد، همچنين قابل قبولي ميمبنا برسد كه دقت شيبفيلتر

جو وآوردن توان و شعاع جستتيك با بدستالگوريتم ژن

/.متر 591خطا  مربعات مجموع با ميانگين 5بهينه در منطقه

مبنا و در  شيب متر براي فيلتر203/0هيبريد و براي فيلتر

متر براي 290/0خطا  مربعات مجموع با ميانگين 2منطقه

 مبنا به بهترينشيبمتر براي فيلتر153/0هيبريد و فيلتر

تمامي  خطا نسبت به مربعات مجموع مقدار ميانگين

دهد كه عملکرد هاي درونيابي رسيد و اين نشان ميروش

سازي روش معکوس فاصله وزني الگوريتم ژنتيك در بهينه

 نشان 52هاست. همانطور كه در شکلايجملهبهتر از چند

ي ها دقت درونيابهيبريد تمامي روشاست با فيلتر شده داده

 فيلتر 2است همچنين منطقه 2بهتر از منطقه 5در منطقه

 يابد. است به نتايج قابل قبولي دستمبنا نتوانستهشيب

داراي تاج پوشش متراكم درختي )ممرز،راش  5منطقه

باشد. در مناطق جنگلي شمال جايي كه تاج و...( مي

باشد نور خورشيد به كف جنگل صورت پيوسته پوشش به

كند لذاامکان رويش به سختي نفوذ ميو سطح زمين 

اي و علفي و ايجاد پوشش گياهي نزديك به هاي بوتهگونه

سطح زمين بسيار كم است وبا وجود اينکه ميزان پالس 

رسند اما همين هاي ليزر كمتري هم به سطح زمين مي

كنند و بنابراين تعداد هم به سطح واقعي زمين برخورد مي

در اين مناطق از داده ليدار  دقت مدل رقومي زميني كه

كه حوزه رودخانه  2آيد بهتر است اما در منطقهبدست مي

باشد از تراكم تاج پوشش جنگلي كاسته شصت كال مي

رسد، شده است و نور خورشيد بيشتري به كف جنگل مي

باشد در ها ميها و علفلذا اين مناطق مستعد رويش بوته

هاي ليزر بيشتري از الساين مناطق با وجود اينکه ميزان پ

كنند اما تعداد يك جنگل متراكم به زمين برخورد مي

زيادي از اين پالس ها با پوشش گياهي نزديك سطح زمين 

برخورد دارند نه خود زمين واقعي و اين موجب مي شود 

هاي جداسازي نقاط زميني از غيرزميني كه الگوريتم

 ري شوند.دليل اختالف ارتفاع كم دچار خطاي بيشتبه

 دهد عملکرد كلي فيلترنتايج تحقيق حاضر نشان مي

هيبريد از دو  مبناست زيرا فيلترشيبهيبريد نيز بهتر از فيلتر

آماري سوماست بخش اول با اعمال ممانبخش تشکيل شده

كند و در بخش دوم با پوشش گياهي با ارتفاع زياد را حذف مي

با ارتفاع كم را حذف مي مبنا پوشش گياهي شيباعمال فيلتر

هيبريد توانست انواع كند بنابراين با تجميع اين دو روش فيلتر

هيبريد براي مناطق پوشش گياهي را حذف كند بنابراين فيلتر

جنگلي شمال ايران كه تنوع ارتفاعي در پوشش گياهي موجود 

هاي گياهي و توليد مدل رقومي است قادر به حذف انواع گونه

  باال است. زمين با دقت
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 نتيجه گيري و پيشنهادات -6

با ارزيابي كلي نتايج، مي توان اذعان داشت كه استفاده 

 هاي درونيابيسازي روشاز الگوريتم ژنتيك براي بهينه

عملکرد مناسبي دارد و الگوريتم ژنتيك باعث دستيابي به 

هاي ليدار به سطح بااليي از دقت براي درونيابي داده

 شود.منظور توليد مدل رقومي زمين در مناطق جنگلي مي

هيبريد مناسب ارزيابي در اين تحقيق عملکرد فيلتر

قبولي داشت كه در شد و براي هر دو منطقه دقت قابل

( كه از 2059و همکاران )Almasi ا تحقيقات مقايسه ب

اي خطي، مربعي و مکعبي با توجه جملهروش برازش چند

به پيچيدگي سطح زمين استفاده نمودندوبه 

متر رسيدندو فيلتر 11/0خطا مربعاتمجموعميانگين

كار گرفتند و ( به2003و همکاران ) Koblerهيبريدي كه 

مبنا توليد ي و شيبموفولوژيکاز تركيب دو روش فيلتر

متر(در تحقيق 22/0خطا  مربعاتمجموع)ميانگين بود شده

 است.حاضر نتايج مطلوبي حاصل شده

هاي فيلتركردن به نوع پوشش حساسيت اين الگوريتم

گياهي و توپوگرافي منطقه وابسته است. فيلتر هيبريد به 

كار برده شده چون از تركيب هر دو فيلتر بر مبناي آماري 

مبنا استفاده كرده است توانسته به دقت   شيب و

تري در هر دو منطقه برسد زيرا فيلتر برمبناي مناسب

كند و آماري نقاط پوشش گياهي با ارتفاع بلند را حذف مي

مبنا براي حذف نقاط پوشش گياهي نزديك فيلتر شيب

تر است و تركيب اين دو فيلتر ما را قادر سطح زمين موفق

شود با كند كه سبب ميع پوشش گياهي ميبه حذف انوا

 5فيلتر هيبريد به دقت باالتري دست پيدا كنيم. در منطقه

داريم كه در  2توپوگرافي ناهموارتري را نسبت به منطقه

هاي ارتفاعي متفاوت مبنا با امتحان حدآستانهفيلتر شيب

سعي بر آن شده است كه بهترين حدآستانه شيب براي هر 

ن گردد تا بتوانيم به بهترين نحو توپوگرافي دو منطقه تعيي

 منطقه را حفظ كنيم.

روش معکوس فاصله وزني يکي از پركاربردترين 

هاي دقيق است همانطور هاي درونيابي و جز روشروش

شود عملکرد اين روش در بين كه در نتايج هم ديده مي

هاي مرسوم نيز بهتر است اما يافتن توان و شعاع روش

هاي مهم در اين روش ي درونيابي از چالشمناسب برا

درونيابي است، علت استفاده از الگوريتم ژنتيك يافتن توان 

و شعاع بهينه براي درونيابي در هر منطقه مي باشد تا 

بهترين درونيابي صورت گيرد و مدل رقومي زمين با دقت 

باالتري بدست آيد هم چنين استفاده از الگوريتم ژنتيك 

ها ايردن ضرايب بهينه در روش چندجملهبراي بدست آو

براي درونيابي كلي جهت اتصال مناطق با پوشش گياهي 

 متفاوت به يکديگر است.

در مناطق جنگلي شمال ايران با توجه به تنوع پوشش 

شود براي توليد مدل رقومي گياهي موجود پيشنهاد مي

زمين با داده ليدار ابتدا ناحيه جنگلي به مناطق كوچکتر 

بندي تمركز اصلي بر بندي شود كه در اين تقسيمقسيمت

روي تغييرات ارتفاعي و نوع پوشش گياهي باشد و 

مناطق با روش معکوس فاصله وزني درونيابي در 

بهبوديافته توسط الگوريتم ژنتيك انجام گردد و سپس با 

اتصال اين مناطق به يکديگر يك روش درونيابي كلي با 

يافته اي كه با ژنتيك بهبودجملهدقت مناسب مانند چند

ترين ارتفاع براي نقاطي كه برروي صورت گيرد تا مناسب

 مناطق مرز قرار دارد تعيين گردد.
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 .21-12، صص52جفرافيا و توسعه، شماره

ارزيابي ميزان دقت روش هاي درونيابي فضايي مطالعه موردي0 الگوسازي بارندگي "( 5901فرجي سبکبار ح.ع، عزيزي ق، ) [95]

 .5-51، صص10پژوهش هاي جغرافيايي، شماره ،"حوزه كارده مشهد

 ، انتشارات دانشگاهي كيان.MATLAB در (،الگوريتم ژنتيك5932كيا م،) [92]

مبنا براي توليد مدل رقومي زمين مناطق هيبريد و شيباي فيلترارزيابي مقايسه"( 5931گمركي م، صادقيان س، عزيزي ز، ) [99]

 .31ژئوماتيك،همايش "جنگلي با داده ليدار
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