
 

 کیویا ًَسٍصی  وًیسىذٌ مکاتبٍ کىىذٌ :

   آدرس پستی :

   تلفه :

  آدرس پست الکتريویک :

 

 

 

 

 

ای رادار ي پیمایشُای ارزیابی ي مقایسٍ مذل رقًمی ارتفاع حاصل از تصايیر ماًَارٌ

 صحرایی
 

 کیمیا وًريزی

 

 داًـگاُ خَاجِ ًلیشالذیي عَػیداًـجَی کاسؿٌاػی هٌْذػی طئَهاتیک ٍ طئَدصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانی  اولین کنفرانس مهندسی فناوری اطالعات م
The 1st National Conference on 
Geospatial Information Technology 

 الدین طوسیصنعتی خواجه نصیر دانشگاه
 برداری دانشکده مهندسی نقشه

K.N.Toosi University of Technology  

Faculty of Geomatics Engineering 

 January 2016 20 - 19 1394دی ماه  30و  29

 

 چکیذٌ :
هذل سقَهی استفاػی ّوَاسُ خلَكیات ػغح صهیي ٍ ػَاسم استفاػی سا تِ تلَیش هی کـذ. تغییش ٍ ایجاد ػاخت ٍ ػاص تاػج تِ ّن 

فاقذ ؿیة ّویـِ  خَسدى ػغح صهیي ٍ تشاص استفاػی اى هی گشدد. دس پشٍصُ ّای ػوشاًی، آگاّی اص ػغَح ّوَاس ٍ ایجاد ػغَح كاف ٍ

دس دػتَس کاس هجشیاى ٍ پیواًکاساى ایٌگًَِ عشح ّا هی تاؿذ. ایجاد اتٌیِ ٍ ػاختاس فیضیکی تش سٍی ایي ػغَح ًیاصهٌذ آگاّی اص تشاص 

 استفاػی ٍ ػوق خاکْای سیختِ ؿذُ ٍ یا تشداؿت ؿذُ اػت.

تِ ػاخت ٍ ػاص ٍ گَدتشداسی ٍ خاکشیضی دس ایي هحذٍدُ  تاکٌَى اقذام 2008دس هغالؼِ حاضش دس هٌغقِ ػؼلَیِ تخؾ ػیشاف اص ػال 

اقذام تِ پیوایؾ هیذاًی ٍ  2015ؿذ. تا تَجِ تِ ایٌکِ دس صهاى اجشای پشٍطُ ّیچگًَِ تشاصیاتی ٍ تشداؿت صهیٌی اًجام ًیافتِ تَد دس ػال 

تاال ؿذ. دس ایي هحذٍدُ تِ فاكلِ ی کوتش اص یک  ًقـِ تشداسی صهیٌی تا اػتفادُ اص دػتگاّْای هجْض ٍ دٍستیي ّای ًقـِ تشدایش تا دقت

(ػاصهاى ًقـِ تشداسی، حثت گشدیذ. Benchmarkّضاس ًقغِ حثت ٍ تشداؿت ؿذ ٍ تشاص استفاػی آى ّا تش اػاع ًقاط هشجغ ) 983هتش 

ي هغالؼِ تا اػتفادُ اص دادُ ّای هقایؼِ تیي ًقاط استفاػیحاضش تا ًقاط قثل اص اجشای پشٍطُ دس دػتَس کاس ایي هغالؼِ قشاس گشفت. دس ای

ػفاسؽ دادُ ؿذُ ٍ اخز ؿذُ اص هٌاتغ هختلف کِ تِ ؿشح صیش هؼشفی هی گشدد، اقذام تِ تْیِ ًقـِ هذل سقَهی استفاع تشای ػالْای قثل 

 ASTERتش، ه 85تا دقت هکاًی حذٍد  2000هشتَط تِ ػال  SRTM DEMاص اجشای پشٍطُ ؿذ. هٌاتغ اعالػاتی ػفاسؽ دادُ ؿذُ ؿاهل 

DEM  هتش،30تا دقت هکاًی  2007-2005هشتَط تِ ػالAlOS DEM  هتش ٍ ػکؼْای َّایی 12تا دقت هکاًی  2006هشتَط تِ ػال

هتش اػتفاد ؿذ. دس ًْایت تا تجضیِ ٍ تحلیل آهاسی 10تا دقت هکاًی  2005( ػاصهاى ًقـِ تشداسی هشتَط تِ ػال Stereopairصٍج )

استثاط هؼٌا داسی دس ػغح  2015تْیِ ؿذُ تَػظ ػاصهاى ًقـِ تشداسی تا دادُ ّای هیذاًی ػال 2005ل هـخق ؿذ کِ هذل سقَهی ػا

% داسد؛ ٍ ًؼثت تِ ػایش هٌاتغ اعالػاتی دقت تاالیی تشای هقایؼِ ٍ تشاٍسد هیضاى تغییشات ٍ 94% ٍ ضشیة تثییي 97% تا ّوثؼتگی 99

 جاتجایی خاک سا داسد.
 

  ASTER, SRTM,ALOSَهی استفاع،هذل سق َای کلیذی :ياشٌ
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 مقذمٍ -1

ٍ ٍجَد هذل سقَهی استفاػی تهِ  اعالع اص تَپَگشافی ػغح صهیي تشای اجشای پشٍطُ ّای ػوشاًی تؼیاس تا اّویت هیثاؿذ 

سٍؽ ّهای  ػٌَاى یک هٌثغ اعالػاتی تا اسصؽ کوک ؿایاًی تِ آگاّی اص ٍضؼیت تَپهَگشافی ػهغح صههیي ههی ًوایهذ.      

( ٍجَد داسد کِ هیتَاى تا اػتفادُ اص تلاٍیش هاَّاسُ ای صٍج ٍ ّوچٌیي DEMهختلفی تشای ایجاد هذل سقَهی استفاػی )

هتفاٍتٌذ. هذل ّای سقهَهی استفهاػی هَجهَد کهِ     تشی تشداؿت ّای هیذاًی اؿاسُ کشد کِ ّشکذام اص ًظش ّضیٌِ ٍ صهاى 

ّهای ساداسی   دادُ، ASTERصٍجهی   دادُ ّای ههاَّاسُ ای ، SRTMی ّای ساداس تَاى تِ دادُ تاؿٌذ هی قاتل دػتشػی هی

ALOS  ػاصهاى ًقـِ تشداسی اؿاسُ کشد کِ دس صیش تِ تفؼیش تَضیح دادُ هیـَد. ػکؼْای صٍجی ٍ دادُ ّای 

هذل سقَهی استفاع ًوایؾ سػتشی ػغح صهیي تِ گًَِ ای کِ ّشًقغِ تش سٍی تلَیشداسای استفاع هتٌاظش خهَد تهش سٍی   

ي هی تاؿذ، ػالیاى اخیش تِ ػٌَاى اتضاسی هَحش دس تْتش تِ تلَیشکـاًذى استفاع ٍاػتخشاج دادُ ّای هشتَط تِ پؼتی صهی

  .ٍتلٌذی هَسد اػتفادُ قشاسهی گیشد

DEM  ًقـِ ّها  : یک ؿثکِ فضایی هٌظن اص هقادیش استفاػی یک ًاحیِ اص ػغح هی تاؿذ ٍ دس تْیِ ًقـِ ّایی اص قثیل

...  سیههضی ػههاختواى جههادُ ّهها ٍ تضسگشاّْهها ٍ ّههای دیذاًههذاص ٍ ّوچٌههیي هؼههیش تشًاهههِ کٌتههَسی، ًقـههِتَپههَگشافی ٍ 

ِ     اػتفادُ هَسد ّهای   سیهضی  قشاس هی گیشد. اص ایي سٍ دقت حاكل اص تَلیذ هذل سقهَهی استفهاع دس اػهتفادُ اصآى دس تشًاهه

اعالػاتی هتٌَػی اهکاًپزیش هی تاؿذ اص جولِ ًقـهِ   تْیِ هذل سقَهی استفاع تا اػتفادُ اص هٌاتغ. هشتَعِ تاحیشگزاس اػت

ّای تَپَگشافی کِ تشخی اص آًْا تِ دلیل کافی ًثهَدى   تشداسی صهیٌی، ػکؼثشداسی َّایی، ساداس، آلتیوتشی لیضسی ًٍقـِ

ها تهاحیش  اعالػات استفاػی ػثة تشٍص خغا دس تَلیذ هذل سقَهی استفاع هی گشدًذ، کِ اغلة اص چـن کاستش دٍس هی هاًذ، ا

 گزاسد. خَد سا دس هحاػثات تؼذی هی

 SRTM مذل رقًمی ارتفاع

SRTM(Shuttle Radar Topography Mission) سٍصُ کِ تَػهظ ؿهاتل    10: یک هاهَسیتEndeavor   2000دس ػهال 

دسجهِ قهشاس داسًهذ     54- - 60+اًجام ؿذ. دس ایي هاهَسیت اعالػات استفاػی تشای توام هٌاعقی کِ دس ػشم جغشافیهایی  

 Raster imageٍ دس  SDTSدس فشههت   DEMعهَل کـهیذ.    2003دادُ ّا تا ػال   Validationػاصی ٍ تْیِ ؿذ. آهادُ

profile .هتشی تشخَداسًذ.  85دادُ ّای ایي هذل اص دقت هکاًی  تْیِ ؿذ 

 ASTERمذل رقًمی ارتفاع 

ایي ػٌؼَس تش اػاع ػِ تاًذ دس هحذٍدُ ی عیفی تلهشی   .ذدادُ ّای ایي هذل استفاػی هشتَط تِ ػٌؼَس اػتش هی تاؿ

ٍهادٍى قشهض ًضدیک، ؿؾ تاًذ دس هحذٍدُ ی هادٍى قشهض عَل هَج کَتاُ ٍپٌج تاًذ دس هحذٍدُ ی عیفی هادٍى قشههض  

 .هتش دس هحذٍدُ ّا ی عیفی فهَ  حثهت ؿهذُ اػهت     90 ٍ 30 ،15 ّای تا قذست حشاستی تشسػی ؿذُ ٍ تِ تشتیة دقت

تِ كَست دیجیتالی ٍ تْیِ ؿذُ تا اػتفادُ اص دادُ ّای اػتش، اهشٍصُ تِ كَست گؼتشدُ کهاتشد  ( DEM) هذلْای استفاػی

دادُ ّهای ایهي ههذل     .داسًذ،ػلت ایي اهش ػشػت تاال ٍ ّضیٌِ پاییي ٍ اص عشف دیگش دقت قاتل قثَل ایي سٍؽ هی تاؿهذ 

 هتش هی تاؿٌذ.   30داسای قذست تفکیک هکاًی 
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 (ALOSل رقًمی ارتفاع)مذ

 2006تَػظ آطاًغ تحقیقات َّا فضای طاپي دس ػال ALOS  (Advance Land Observation Satellite Data) هاَّاسُ

َ  3تِ فضا پشتاب ؿذ.ایي هاَّاسُ داسای   (PRISM) ػٌجٌذُ هی تاؿذ: ػٌجٌذُ پاًکشٍهاتیک تشای تلَیش تشداسی اػهتشئ

جْهت   (AVNIR-2)؛ سادیَهتش ًَع دٍ فؼال دس ًهَاحی هشئهی ٍ ههادٍى قشههض     (DEM) جْت تَلیذ هذل سقَهی استفاػی

کهِ دس سٍص ٍ ؿهة ٍ توهاهی ؿهشایظ آب ٍ      L فؼهال دس تاًهذ   SAR هـاّذُ دقیق پَؿؾ ػغح صهیي ٍ ػٌجٌذُ ساداسی

 1:25000ا هقیهاع کٌذ ٍ تِ تٌْائی قادس اػت تا تذٍى ًقاط کٌشل صهیٌی ًقـِ ّایی ته  َّائی اقذام تِ تلَیش تشداسی هی

ّای فضهایی  ی تکٌَلَطیهٌاتغ عثیؼی ٍ تَػؼِ-پایؾ تالیای عثیؼی-ّای : کاستَگشافیتَلیذ کٌذ. ایي هاَّاسُ دس صهیٌِ

 هتش ٍ داسای قذست استفاػی ..... هی تاؿٌذ.   12.5. دادُ ّای ایي هذل داسای قذست تفکیک هکاًی اػتفادُ هی ؿَد

 ALOSمشخصات ماًَارٌ 

 ماًَارٌمشخصات 

 2006طاًَیِ  24 تاسیخ پشتاب

 H-IIA Rocket ػکَ پشتاب

 Tanegashima Space Center (Japan) هحل پشتاب

 ػال 5-3 ػوش هفیذ

 اطالعات مذاری

 خَسؿیذ آٌّگ هذاس

 کیلَهتش 692 صاٍیِ

 دسجِ 98.2 صاٍیِ هیل
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 ALOSمشخصات سىجىذٌ َای مختلف 

 

 (DTMمذل رقًمی ارتفاع)

ػهغح یهک هٌغقهِ ههی      X، Y  ٍZهذل ػِ تؼذی اص ػغح صهیي تَدُ ٍ حاٍی دادُ ّهای   (DTM) هذل سقَهی صهیي 

تاؿٌذ. استفاع دس ایي هذل ّا كشفا استفاع ػغح صهیي ًیؼت، تلکِ ػایش ػَاسم صهیي هاًٌذ سٍدخاًهِ ّها، دسیاچهِ ّها ٍ     

ّایی ّؼهتٌذ کهِ تهِ عهَس خهاف       DEMّا  DTMخظ الشاع ّا ٍ هشصّا ًیض دس ایي هذل ّا لحاػ ؿذُ اػت. دس ٍاقغ 

ّا هذل ٍاقؼی تشی اص ػغح ظاّشی صهیي  DTMی تاؿٌذ. تذیي ٍػیلِ ًوایـگش الواى ّایی چَى خغَط ؿکؼت ًیض ه

ّهای کاستشّهای ٍػهیؼتشی دس حهَصُ      DTMهی تاؿٌذ. اهشٍص تا افضایؾ قذست سایاًِ ّا دس ًوایؾ هذل ّای ػِ تؼذی، 

 .ػلَم صهیي ٍ هٌْذػی پیذا کشدُ اًذ

 ( سازمان وقشٍ برداریDTMمشخصات مذل ارتفاعی رقًمی )

 اتؼاد 1:25000قغغ ؿیتْای 

 قذست تفکیک هتش 10 

 UTM ػیؼتن تلَیش 

 WGS-84 تیضَی 

 هثٌای تَلیذ دادُ 1:25000ػکؼْای َّایی ٍ  ًقـِ ّای استفاػی سقَهی دس هقیاع 

 ػغح هثٌای استفاػی ایؼتگاُ تٌذسػثاع

 دقت استفاػی هتش 6تْتش اص  

 TIF , GRD فشهت 

قت ٍ كحت ههذل ّهای سقهَهی تها     ددس ایي پظٍّؾ تا هقایؼِ ی هٌاتغ اعالػاتی فَ  ٍ تا پیوایؾ ّای هیذاًی هیضاى 

 تشداؿت ّای هیذاًی هَسد اسصیاتی قشاس گشفت.
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 ريش کار:

دس کٌاس ػَاحل ؿوالی  27 43تا  27 42ػشم جغشافیایی ؿشقی ٍ  52 14ٍ  52 12کِ دس هختلات عَل  یي هغالؼِا

 (1ّکتاس اًجام گشفت )ؿکل  308یشاف تا ٍػؼت ػفاسع هٌغقِ ػؼلَیِ تخؾ خلیج 

 

 محذيدٌ مًرد مطالعٍ 1شکل 

 bench markهتش کِ تها   1ی تِ فاكلِ کوتش اص صهیًٌقاط  983000تا اًجام ًقـِ تشداسی دقیقی تیؾ اص  2015دس ػال 

اقذام تِ تَلیذ ًقـهِ ی   GISػاصهاى ًقـِ تشداسی تلحیح ؿذُ تَدًذ تشداؿت هیذاًی اًجام گشفت تا اػتفادُ اص هحیظ 

ّیچگًَِ تغییش ٍ تحهَلی   ِ( ؿذ ػپغ دس قؼوت غشتی ایي هحذٍدُ کHillshadeهذل سقَهی استفاع ٍ ؿثِ ػِ تؼذی )

تهذیي   .ؿهذ  DEMهقایؼِ تا ػهایش هٌهاتغ اعالػهاتی تَلیهذ     ًقغِ تؼٌَاى كحت ػٌجی ٍ  7800اًجام ًگشفتِ تَد،تؼذاد 

ٍ ػاصهاى ًقـِ تشداسی( هی تایؼت تغییش اًذاصُ ی  STRM,ASTER,ALOSهٌظَس کلیِ ی هذل ّای سقَهی استفاػی ) 

هتهش  1( تا تتَاى ًقـِ ی پیوایؾ هیذاًی کهِ داسای اًهذاصُ پیکؼهل    Resamplingهتش ؿًَذ )1پیکؼل دادُ ٍ تثذیل تِ 

ی دادُ ِ ًقغهِ اص کلیه   7800تهشاص استفهاػی    GISسا تا کلیِ هٌاتغ اعالػاتی فَ  هقایؼِ ًوَد. ػپغ دس هحیظ  هیثاؿذ
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هٌتقل ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ّای الصم دس آى اًجهام   SPSSّای اعالػلتی اػتخشاج ؿذ ٍ جذٍل تَلیذی تِ هحیظ ًشم افضاس 

Rسگشػیَى ) گی ٍ ّوچٌیي ضشیة تثییيثؼتگشفت. تا اػتفادُ اص آًالیض ّو
ػٌهَاى  تِ ( اػتخشاج ٍ تاالتشیي ّوثؼتگی 2

هَسد ًظش دس ػایش ًقهاط   DEMهذل سقَهی استفاػی هٌاػة دسًظش گشفتِ ؿذ دسًْایت تا اسصیاتی كحت ٍ اػتثاس ػٌجی 

هیضاى خغا دس هذل سقَهی استفاع هَسد ًظش هـخق ؿذ. دس ًْایت تا هـخق کهشدى   ME ٍRMSEُ ی ستش اػاع دٍ آها

 خاکثشداسی ٍ خاکشیضی ؿذُ تِ تفکیک حجن ٍ خغَط استفاػی تشداؿت ٍ ٍاسیض هـخق ؿذ.هٌاعق 

 وتایج:

دس ایي تخؾ تا تَجِ تِ سٍؽ کاس اسائِ ؿذُ ًتایج دس قالة ًقـهِ ّها جهذاٍل ٍ گهشاف تهِ تفکیهک اسائهِ هیـهَد اتتهذا          

ٍ ػهپغ تها اػهتفادُ    .تثذیل ٍ خَاًذُ ؿذ  GISت قاتل ٍسٍد دس هتِ فش excelًقغِ ی تشداؿت ؿذُ اص هحیظ  983000

( Hillshadeتهش دیهذ ػهِ تؼهذی )    ْتثذیل تِ هذل سقَهی استفاػی ؿذ.جْت تفؼیش تلشی ٍ اسائِ ی دیهذ ت  GISهحیظاص

 .تَلیذ ؿذ

 

 2115مذل رقًمی ارتفاعی مىطقٍ در سال  2شکل 

 

ًقهاط   ًتخهاب اقهذام تهِ ا  قی هاًذُ اػت هٌغقِ کِ اص قثل احذاث پشٍطُ تاکٌَى دػت ًخَسدُ تاػپغ دس قؼوت غشتی  

 ًقغِ ؿذ. 983000ًقغِ اص هجوَع  7800هقایؼِ ای تِ تؼذاد 
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 ...ارزیابی و مقایسه مدل رقومی ارتفاع حاصل از تصاویر 

 کیمیا نوروزی

 
 وقاط اوتخابی برای اعتبار سىجی 3شکل 

ِ  DEM STRM,DEM ASTER,DEM ALOS,  ٍDEMتهِ ههَاصات ایهي کهاس دادُ ّهای ههذل سقهَهی         تهشداسی   ًقـه

 ؿذ. تَلیذ

 
 از مىابع اطالعاتی متفايت  مذل رقًمی ارتفاعی 4شکل 
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1394دی ماه  30و  29  

( تهَد،  2015ْای هیهذاًی )ػهال   پیوایـه  استفهاػی داسای هقادیش ًقغِ کِ  7800تشای  GISتا اػتفادُ اص اتضاس هَجَد دس 

هٌتقهل ٍ جهذاٍل    SPSSؿذ. جذٍل حاكل تِ هحهیظ  اػتخشاج فَ  استفاػی هـاتِ اص هذل سقَهی هٌاتغ اعالػاتی  تشاص

 ّش هتغیش جذاگاًِ حاكل ؿذ.تاصای ّوثؼتگی ٍ سگشػیَى 

 

 مقایسٍ وقشٍ حاصل از پیمایشُای میذاوی با مذل رقًمی حاصل از دادٌ َای سازمان وقشٍ برداری 5شکل 

تِ کوک آًالیضّای ّوثؼتگی ٍ سگشػیَى چٌذ هتغیشُ خغی تِ سٍؽ گام تِ گام ّوثؼهتگی   SPSSافضاس  دس هحیظ ًشم

 سداسی ؿذُ تا تواهی هذلْای سقَهی تشقشاس ؿذ. تیي ًقاط ًقـِ

 مذل رقًمی ارتفاع Std. Deviation Mean تعذاد ومًوٍ

7794 

 تشداؿت صهیٌی 73.62 21.71

 ػاصهاى ًقـِ تشداسی 68.67 21.17

19.81 47.70 ALOS 

20.03 71.77 ASTER 

20.08 74.78 SRTM 

 

 ّوثؼتگی تیي ًقاط تشداؿت ؿذُ هیذاًی تا هذلْای هختلف سقَهی استفاع
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 ...ارزیابی و مقایسه مدل رقومی ارتفاع حاصل از تصاویر 

 کیمیا نوروزی

 

 NCC ALOS ASTER SRTM برداشت زمیىی ارتفاع مذل َای رقًمی
z Pearson Correlation 1 .965

** .949
** .927

** .919
** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 7794 7794 7794 7794 7794 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 هذلْای حاكل اص سگشػیَى چٌذ هتغیشُ تِ سٍؽ گام تِ گام تیي ًقاط تشداؿت ؿذُ هیذاًی تا هذلْای سقَهی استفاػی

Model Summary
d
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
Durbin-

Watson 

1 .965
a .932 .932 5.66588793684158 

1.817 2 .969
b .940 .940 5.33831776370615 

3 .970
c .940 .940 5.30661952723309 

a. Predictors: (Constant), dem25000_r 

b. Predictors: (Constant), dem25000_r, alos2006 

c. Predictors: (Constant), dem25000_r, alos2006, srtm_res1m 

d. Dependent Variable: z 

 

دسكهذ هـهخق    94ّواًغَس کِ هـخق اػت تا اًجام اًالیض سگشػَى چٌذ هتغیشُ ػِ هذل تا ضشیة تثییي ًضریک تِ 

تهِ اى   ALOSای ساداسی ؿذ کِ دس هذل اٍل هذل سقَهی ػاصهاى ًقـهِ تهشداسی ٍ دسههذل دٍم ههذل سقهَهی دادُ ّه      

ههذل سقهَهی دادُ ّهای     ALOSؿذ ٍ دس هذل ػَم ػالٍُ تش دٍ هذل سقَهی ػاصهاى ًقـِ تهشداسی ٍ دادُ ّهای    اضافِ

 استثاط تشقشاس کشد. کِ ضضایة ٍ هقادیش حاتت ّش هذل تِ تفکیک دس صیش اسائِ ؿذُ اػت.   SRTMساداسی 

Coefficients
a 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.651 .218  25.943 .000 

NCC .990 .003 .965 326.573 .000 
2 (Constant) 10.159 .250  40.566 .000 

NCC .697 .010 .679 71.334 .000 
ALOS .328 .010 .299 31.410 .000 

3 (Constant) 8.241 .318  25.933 .000 

NCC .664 .010 .648 64.647 .000 
ALOS .279 .012 .254 24.165 .000 

SRTM .087 .009 .080 9.714 .000 

 

ّای تِ ػول آهذُ، ضشٍست اگاّی اص استثاط دٍ تِ دٍ ّش یک اص هذلْای سقَهی تا تشداؿهتْای هیهذاًی    تا تَجِ تِ تشسػی

تیـتش اص هذلْای چٌذ هتغیشُ تٌظش سػیذ. لزا دس ایي ساػتا تا آًالیضّای سگشػیَى دٍ تِ تِ دٍ اقذام تِ تشسػی ساتغِ ّهش  

 ش یک اص هذلْا دس جذاٍل جذا اسائِ ؿذُ اػت. یک اص هذلْای سقَهی استفاػی تلَست جذاگاُ ؿذ؛ کِ ًتایج ّ
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 سازمان وقشٍ برداری DTMرگرسیًن دي بٍ دي بیه وقاط صحرایی با 

Model Summary
 d

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
Durbin-

Watson 

1 .965
a .932 .932 5.66588793684158 1.820 

a. Predictors: (Constant), NCC DEM 
b. Dependent Variable: z 

Coefficients
a 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 5.651 .218  25.943 .000 

NCC .990 .003 .965 326.573 .000 
a. Dependent Variable: z 

 

 ALOSرگرسیًن دي بٍ دي بیه وقاط صحرایی با 

Model Summary
 d 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
Durbin-

Watson 

1 . 949
a .900 .900 6.86326673661707 1.671 

a. Predictors: (Constant), ALOS DEM 

b. Dependent Variable: z 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 24.041 .203  118.637 .000 

ALOS 1.039 .004 .949 264.956 .000 
a. Dependent Variable: z 

 

 SRTMرگرسیًن دي بٍ دي بیه وقاط صحرایی با 

Model Summary
 d

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
Durbin-

Watson 

1 .919
a .845 .845 8.54898622320516 1.541 

a. Predictors: (Constant), SRTM 

b. Dependent Variable: z 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.685 .373  -1.834 .067 

SRTM .994 .005 .919 206.097 .000 
a. Dependent Variable: z 
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 ...ارزیابی و مقایسه مدل رقومی ارتفاع حاصل از تصاویر 

 کیمیا نوروزی

 ASTERرگرسیًن دي بٍ دي بیه وقاط صحرایی با 

Model Summary
 d

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
Durbin-

Watson 

1 927
a .859 .859 8.15814876629644 1.509 

a. Predictors: (Constant), ASTER 

b. Dependent Variable: z 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.431 .344  4.158 .000 

ASTER 1.006 .005 .927 217.733 .000 
a. Dependent Variable: z 

 

تا تَجِ تِ ًتایج تذػت آهذُ ٍ سٍاتظ حاكل تیي دادُ ّای تشداؿت ؿذُ كحشایی تا هذل ّهای سقهَهی استفهاػی هٌهاتغ     

اعالػاتی هختلف، تشای اػتثاس ػٌجی ٍ كحت ػٌجی هذلْا، اقذام تِ اسصیاتی كحت ًتایج هذلْا تها اػهتفادُ اص دٍ اههاسُ    

( ؿذ. کِ هذل سقَهی استفاػی ػاصهاى ًقـهِ تهشداسی تها    RMSEهتَػظ سیـِ دٍم هضاػف )( ٍ خغای MEهیاى خغا) 

 کوتشیي هیضاى خغا تِ ػٌَاى تْتشیي هذل هؼشفی ٍ ؿٌاػایی ؿذ.

 ارزیابی صحت

 
SRTM ASTER ALOS NCC 

ME -0.0224 -30.08 0.02 -0.011 
RMSE 8.548 32.306 6.862 5.66 

 

پغ اص اسصیاتی كحت هذل ٍ ساتغِ تذػت آهذُ تا هذل سقَهی استفاػی ػاصهاى ًقـِ تشداسی، تا اػتفادُ اص ساتغِ تذػهت  

آهذُ ٍ ضشایة حاكل هذل سقَهی اكالح ؿذُ ای اص دادُ ّای ػاصهاى ًقـِ تشداسی تْیِ ٍ ػپغ اقذام تِ تْیهِ ًقـهِ   

 ًوَدین.   2015تا  2006هیضاى خاکثشداسی ٍ خاکشیضی عی ػال  ٍ 



 

11 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394دی ماه  30و  29  

 

 2115تا  2116مىاطق خاکریسی ي خاکبرداری طی سال  6شکل 

 102پٌِْ تِ ٍػؼت  16ّکتاس تؼذاد  308ّواًگًَِ کِ دس ًقـِ فَ  هـخق اػت دس هحذٍدُ هَسد هغالؼِ تِ ٍػؼت 

ٍ هاتقی هحذٍدُ ّکتاس دس اًْا خاکشیضی اًجام یافتِ اػت .  120پٌِْ تِ ٍػؼت  9ّکتاس خاکثشداسی اًجام ؿذُ ٍ تؼذاد 

 ّکتاس تغییشات چـوگیشی دس اًْا تِ اتفا  ًیافتادُ اػت. 86تِ ٍػؼت 

هتش ٍ دس قؼهوتْای   39دس ایي هحذٍدُ ّا تیـتشیي هیضاى استفاع خاکثشداسی دس ًقاط هشکضی ٍ جٌَب ؿشقی تِ استفاع 

 هتش خاکشیضی اًجام ؿذُ اػت. 49ؿوالی تا استفاع 
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 ...ارزیابی و مقایسه مدل رقومی ارتفاع حاصل از تصاویر 

 کیمیا نوروزی

 

 بحث ي وتیجٍ گیری:

ػاصهاى ًقـهِ  اص ػکؼْای َّایی تِ تجضیِ ٍ تحلیل ّای آهاسی اًجام ؿذُ هـخق ؿذ کِ هذل سقَهی تَلیذی تاتَجِ 

 ی% داسای دقت تاالتشی ًؼهثت تهِ ػهایش دادُ ّهای ههذل سقهَهی استفهاػ       94% ٍ ضشیة تثییي 98تشداسی تا ّوثؼتگی 

هذل سقهَهی هیتهَاى    اص ایي ME=-0.01  ٍRMSE=5.6هیثاؿذ ٍ ّوچٌیي تا اػوال اػتثاس ػٌجی تِ کوک دٍ آهاسُ ی 

هتش،پٌْهِ ّهای    39اػتفادُ کشد ّوچٌیي تاتَجِ تِ هیضاى خاکثشداسی دس قؼوت ّای ؿشقی هٌغقهِ تها ػوهق حهذٍد     

 خاکثشداسی ٍ خاکشیضی ًیض هـخق ٍ هَسد اػتفادُ قشاس گشفت.

 

 

 مىابع:

 اتخیضداسی کـَسپظٍّـکذُ حفاظت خاک ٍ  1393گضاسؽ اعلغ ػیوای حَصُ اتخیض.  -1

 .ػاصهاى ًقـِ تشداسی کـَس 1378ًقـِ ّای تَپَگشافی  -2

 تاسًوای هشکض فضایی  ٍ هغالؼات صهیي ؿٌاػی اهشیکا -3

 تاسًوای هشکض فضایی طاپي -4
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 عىًان -2

 

 زیر عىًان -2-1

 

 ر زیر عىًانیز -2-1-1

 

 ػٌَاى ؿکل تایؼتی صیش ؿکل تِ كَست ٍػظ چیي تاؿذ.

 

 ورمال ماتریس مىفرد مقادیر تغییرات ومًدار : 1 شکل

 

 ػٌَاى جذٍل تایذ تاالی جذٍل ٍ تِ كَست ٍػظ چیي تاؿذ.

 

 : مقادیر میذاوُای سرعت بذست آمذٌ  1جذيل 
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 ...ارزیابی و مقایسه مدل رقومی ارتفاع حاصل از تصاویر 

 کیمیا نوروزی

 

 


