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almoh2@gmail.com 

 خٛاخٝ ٘صزیذاِذیٗ عٛعیصٙؼتی دا٘ؾٍاٜ  دا٘ؾىذٜ صئٛدسی ٚ صئٛٔاتیه، ٌزٜٚ عٙدؼ اس دٚر ٚ فتٌٛزأتزی،دا٘ؾیار . 3
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 چكیذُ 

ٞای ِیذار ٔؼزفی ؽذٜ ٞا تا عغح اتٛٔاعیٖٛ تاال اس رٚی تصٛیز ٞٛایی ٚ دادٜدر ایٗ ٔماِٝ رٚؽی خٟت وؾف عاختٕاٖ
 ؽٛد ٚ عپظٞای ِیذار اعتخزاج ٔیٞا( اس رٚی دادٜاعت. تذیٗ تزتیة وٝ در اتتذا ػٛارض ٔزتفغ )درختاٖ ٚ عاختٕاٖ

در  ٌیزد.ٞا صٛرت ٔیتا اعتفادٜ اس یه ؽاخص ٌیاٞی تزویة یافتٝ تا ؽاخص عایٝ، خذاعاسی درختاٖ اس عاختٕاٖ
تاؽٙذ وٝ ایٗ ٚیضٌی ؽاخص تزویثی دار دارای ٔمادیز تاالیی ٔیایٗ ؽاخص تزویثی ٌیاٞاٖ در ٔٙاعك غیزعایٝ ٚ عایٝ

پزداسػ ٘تایح  خٟت پظ. تاؽذٔٙاعة ٔیدار ٞا در ٔٙاعك غیزعایٝ ٚ عایٝٞاٖ اس عاختٕاٖخٟت خذاعاسی تٟتز ٌیا
ارتفاع تز ٞای غیزٞٓ٘یش اس تٛاتغ ٔٛرفِٛٛصی ریاضی اعتفادٜ ؽذٜ اعت. تؼذ اس خذاعاسی درختاٖ، خذاعاسی عاختٕاٖ

ٞای ادؽذٜ در وؾف عاختٕاٖدٞذ وٝ رٚػ پیؾٟٙا٘داْ ٌزفتٝ اعت ٘تایح ٘ؾاٖ ٔی K-meansتٙذی اعاط دعتٝ
  تٛدٖ ٚ ویفیت تزای ایٗ رٚػ پیؾٟٙادی تٝ تزتیةتٛدٖ، صحیحتٛا٘ذ ٔٛفك تاؽذ. ؽاخص خأغتشري ٚ وٛچه ٔی

 تاؽذ.ٔی% 93/78 %،92/29، 33/29%
 

 ، ؽاخص تزویثیؽاخص عایٝٔٛرفِٛٛصی ریاضی، ِیذار،  :ّای کلیذی ٍاژُ

 

 هقذهِ -1

ٞای ؽٟزی، اعتتخزاج اتٛٔاتیته یتا ٘یٕتٝ     ٔٛضٛػات در ارتثاط تا ٔحیظ تزیٗدر حاَ حاضز یىی اس ٟٔٓ

 3271تاؽذ تحمیمات ا٘داْ ٌزفتٝ در ایٗ سٔیٙتٝ اس اٚاختز عتاَ    ٞا ٔیاتٛٔاتیه ػٛارض ؽٟزی ٔثُ عاختٕاٖ

ٖ ضزٚرت. اعتٔیالدی ؽزٚع ؽذٜ  ٞتا ؽتأُ تتٝ رٚسرعتا٘ی     ٞای ٟٔٓ در ارتثاط تا اعتخزاج دٚتؼذی عتاختٕا

ت در ٔٛالغ تحزا٘ی ٔثُ عیُ، سِشِتٝ ٚ  ریشی ؽٟزی، ٔذیزی، تز٘أٝGIS[1]ٞای رلٛٔی ٚ پایٍاٜ دادٜٞای ٘مؾٝ

تتٝ پیؾتیٙٝ    2در ایتٗ ٔماِتٝ در تختؼ     تاؽتذ. ٔی [2]ایداد أٙیت ؽٟزی ٚ ٟٔٓ تزای صٙؼت ٔؼأالت أالن

ٞتا ٔتٛرد   عاختٕاٖ وؾفرٚػ تىارٌزفتٝ ؽذٜ خٟت  3ؽٛد ٚ در تخؼ پزداختٝ ٔیاخیز وارٞای ا٘داْ ٌزفتٝ 

 در تاؽتذ ٚ در ٟ٘ایتت  عاسی رٚػ پیؾٟٙادی ٚ ارسیاتی ٘تایح ٔیؽأُ پیادٜ 4تزرعی لزار ٌزفتٝ اعت ٚ تخؼ 

 ٞا ارائٝ ٌزدیذٜ اعت.ٌیزی٘تیدٝ 5تخؼ 

 

 پیطیٌِ تحقیق -2
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ٞا فمظ اس ٘ماط ِیشر اعىٗ ٞٛایی اعتفادٜ وزد. تذیٗ ، خٟت وؾف عاختٕاP.Dorningerٖ، 9117عاَ 

تٙذی در اتز ٘ماط، ٘تیدٝ وؾف ؽذٜ تٛعیّٝ یه عثمٝ 3ایٞای عغٛح صفحٝصٛرت وٝ تؼذ اس وؾف لغؼٝ

خٟت اعتخزاج  D.Bulatov، 9133عاَ  .[3]ٔثٙا ٚ تٛعیّٝ تزویة لغؼات تٟثٛد دادٜ ؽذٜ اعتٔذَ

ذ ٔذَ رلٛٔی سٔیٗ ٞا تٟٙا اس تصاٚیز اعتفادٜ وزد تذیٗ تزتیة وٝ تؼذ اس تٙاظزیاتی تصاٚیز ٚ تِٛیعاختٕاٖ

(DTM)ٖٛ٘9133عاَ  .[4]ٌیزدٞا ٚ ٌیاٞاٖ ا٘داْ ٔیخٟت خذاعاسی عاختٕاٖ 9ٔثٙا، یه عثمٝ تٙذی لا ،

J.Niemeyer ٝؽذٜ تز ٔثٙای تٙذی ٘ظارتاس عثمConditional Random Fields ٝتٙذی ٘ماط ِیشر خٟت عثم

ؽٛد ٌذاری ٔیوالط داخُ یه تصٛیز تزچغةاعىٗ ٞٛایی اعتفادٜ وزد وٝ دعتٝ ٘ماط تذعت آٔذٜ تزای ٞز 

-اس دادٜ D.Grigillo  ٚU.Kanjir، 9133عاَ  .[5]ؽٛدٚ در ٟ٘ایت تا ػٍّٕزٞای ٔٛرفِٛٛصی، تصٛیز ٘زْ ٔی

ٚ ٔذَ رلٛٔی ٘زٔاالیشؽذٜ  (DTM)، ٔذَ رلٛٔی سٔیٗ (DSM)ٞای ِیذار خٟت تِٛیذ ٔذَ رلٛٔی عغح  

اعتفادٜ اس ٔذَ رلٛٔی ٘زٔاالیشؽذٜ عغح یه ٔاعه اس ػٛارض  ٔٙغمٝ اعتفادٜ وزد٘ذ وٝ تا (nDSM)عغح 

تِٛیذ ؽذٜ اس تصٛیز  (NDVI)ؽذٜ تاالی سٔیٗ را تذعت آٚرد٘ذ ٚ تا اعتفادٜ اس ؽاخص ٌیاٞی تفاضّی ٘زٔاَ

ٞا خذاعاسی ؽذ٘ذ ٚ ٔٙاعك تالیٕا٘ذٜ تا تٛاتغ ٔٛرفِٛٛصی فیّتز ارتٛ تزٔیٓ یافتٝ، ٔٙاعك ٌیاٞی اس عاختٕاٖ

در  .[6]ٞا تا اعتفادٜ اس رٚؽی تز ٔثٙای تزا٘غفٛرٔاعیٖٛ ٞاف تخٕیٗ سدٜ ؽذٚ عزح وّی عاختٕاٖؽذ٘ذ 

اس اتز ٘ماط ٚ تصٛیز ارتٛتزٔیٓ یافتٝ خٟت اعتخزاج عاختٕاٖ اعتفادٜ وزد وٝ رٚػ  A.Moussa، 9139عاَ 

ٞای ِیذار تٝ عٝ ؽٛد ٚ دادٜٞای ِیشر اعىٗ ٞٛایی ؽزٚع ٔیٔثٙا دادٜتٙذی لاٖ٘ٛتٙذی ٚ عثمٝٚی تا یه لغؼٝ

-ؽٛ٘ذ. اعالػات عیفی تذعت آٔذٜ اس تصٛیز خٟت تٟثٛد عثمٝتٙذی ٔیدعتٝ عاختٕاٖ، درخت ٚ سٔیٗ عثمٝ

تٙذی اتتىاری ٚی ٚ ٕٞىارػ اتز تا اعتفادٜ اس رٚػ لغؼٝ C.Liu، 9139عاَ  .[7]تٙذی اعتفادٜ ؽذٜ اعت

ٞای ػصثی وٙٙذٜ ٔثتٙی تز ؽثىٝتٙذیای تافتی در یه عثمٝٞتٙذی وزد٘ذ ٚ عپظ ٚیضٌی٘ماط ِیذار را لغؼٝ

ٞای ٔغتغیّی ؽىُ تا اعتفادٜ اس رٚػ تخٕیٗ ٞا خٟت تِٛیذ حزیٓؽٛ٘ذ ٚ عزح وّی دعتٝاعتفادٜ ٔی

 .[8]ؽٛ٘ذوٕتزیٗ ٔزتؼات تٟثٛد ٚ ٔٙظٓ عاسی ٔی

 

 رٍش پیطٌْادی -3

 

 یاٞ ٜداد
راذیِ

 ٜداد ػسادزپ ظپ
راذیِ یاٞ

 صخاؽ جازختعا
 ات ٝتفای ةیوزت یٞایٌ

 ٝیاع صخاؽ

ییاٛٞ زیٛصت

DTM ذیِٛت DSM  ذیِٛت

nDSM=DSM-DTM

 یٚر زت یراذٌٝ ٘اتعآذح
nDSM

غفتزٔ ضراٛػ  nDSM

-ٜداد یتعد جازختعا
 تٟخ غخزٔ یاٞ

یتایسرا

تلد یتایسرا

 سا ٖاٞایٌ یساعاذخ
اٞ ٖإتخاع

 حیات٘ ػسادزپ ظپ
 ٚ یذٙت ٝمثع

 -ٖإتخاع یساعاذخ
عافترا ٓٞ زیغ یاٞ

 زیٛصت ٖدزو زتغیخر
ییاٛٞ

 
 رٚ٘ذ تحمیك. فّٛچارت وّی 1ؽىُ 
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٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ اعت ٚ ٔزاحتُ ایتٗ تحمیتك تصتٛرت اخٕتاِی در       1فّٛچارت وّی رٚ٘ذ تحمیك در ؽىُ 

 ادأٝ تیاٖ ؽذٜ اعت.

 

 رجیستر کردى تصَیر َّایی -1-3

٘ماط  تٛعیّٝخٟت اعتفادٜ اس تصٛیز ٞٛایی ٔٙغمٝ، ٘یاس تٝ ثثت تصٛیز ٞغت وٝ در ٘تیدٝ تصٛیز ٞٛایی 

 ؽٛد.رخیغتز ٔی DSM سوٙتزَ ا٘تخاب ؽذٜ ا

 

 ّای لیذارپردازش دادُیصپ -2-3

ٞای ِیذار ٔی تاؽذ. در ٞای ِیذار حذف ٘ٛیشٞای ٔٛخٛد در دادٜپزداسػ دادٜٞذف اس پیؼدر ایٗ تحمیك 

تاؽتذ أتا تتذِیُ دلتت ارتفتاػی      فاصّٝ ٞای ِیذار تاسٌؾت اَٚ فاصّٝ تایذ تشرٌتز یا ٔغاٚی تاسٌؾت آخز دادٜ

ٞای ِیذار اس تاسٌؾت آخز وتٛچىتز تاؽتذ در   تٛا٘ذ تٝ ا٘ذاسٜ خغای ارتفاػی دادِٜیذار ایٗ تاسٌؾت ٔیٞای دادٜ

 اعتفادٜ ؽذٜ اعت. (1) ٞای ِیذار اس راتغٝ٘تیدٝ خٟت تؾخیص ٘ٛیش در دادٜ

                                                                                                             (1)  

( 1٘ماعی وٝ در راتغٝ ) تاؽذ.تاسٌؾت آخز فاصّٝ ٔی           ٚ  تاسٌؾت اَٚ فاصّٝ             

اس  DSMتؼذ اس تؾخیص ٘ٛیشٞا ٔمادیز خذیذ ایٗ ٘ماط در  .ؽٛ٘ذصذق وٙٙذ تؼٙٛاٖ ٘ٛیش تؾخیص دادٜ ٔی

 ؽٛد.عزیك رٚػ درٚ٘یاتی ٘شدیىتزیٗ ٕٞغایٍی تؼییٗ ٔی

 

 کطف عَارض هرتفع -3-3

 اعتفادٜ ؽذٜ اعت. Scan Labelingدر ایٗ تحمیك خٟت اعتخزاج ػٛارض ٔزتفغ اس یه رٚؽی ٔثتٙی تز 

 

 Scan Labelingالگَریتن فیلتریٌگ  -1-3-3

در ایٗ رٚػ  ذ.اس رٚی دادٜ ٞای ِیذار ٔی تاؽ DTMخٟت تِٛیذ  Scan Labeling [9]رٚػ فیّتزیًٙ 

ٞا ػارضٝ  تا حزوت در عَٛ اعىٗ، ٔدٕٛػٝ ٘ماط لزار ٌزفتٝ تیٗ ٔدٕٛػٝ ٘اپیٛعتٍی فزض تز ایٗ اعت وٝ

. ٞز [9]تزی را ٘غثت تٝ ٘ماط ٕٞغایٝ داؽتٝ تاؽٙذ ٞغتٙذ اِثتٝ تٝ ؽزط آ٘ىٝ ایٗ ٔدٕٛػٝ ٘ماط ارتفاع تیؼ

خٟت تؾزیح ایٗ اٍِٛریتٓ ٘ماط سٔیٙی تا             تزچغة ٔٛلتی دارد،  در یه اعىٗ دٚ   ٘مغٝ، 

ؽزٚع ٔی در ٔزحّٝ اَٚ، اعىٗ اس چپ تٝ راعت ؽٛ٘ذ.  تزچغة یه ٚ ٘ماط غیزسٔیٙی تا تزچغة صفز تیاٖ ٔی

 َاٚ ٘غثت تٝ ٘مغٝ دْٚ٘مغٝ  ٚ سٔیٗ ِخت تاؽذؽٛد وٝ ٞا فزض ٔی اعىٗتٕأی ، اِٚیٗ ٘مغٝ در ؽٛد

را ارضاء وٙٙذ آٍ٘اٜ تزچغة اِٚیٗ ٘مغٝ تٝ ٘مغٝ دْٚ  ؽذٜ ٔؼزفیپیٛعتٍی  ٔؼیارؽٛ٘ذ اٌز آٟ٘ا ٔی تزرعی

ارتفاع وٝ ٘مغٝ دْٚ  آٖتٝ ؽزط  ؽٛد ٔی (0)٘مغٝ دْٚ صفز  LRدر غیز ایٙصٛرت تزچغة ؽٛد ا٘تماَ دادٜ ٔی

 LR تزچغة اس ٘مغٝ اَٚ وٕتز تاؽذ ٔمذاراٌز ارتفاع ٘مغٝ دْٚ  تاؽذ ٚ داؽتٝ٘مغٝ اَٚ  تیؼ تزی را ٘غثت تٝ

در ٔزحّٝ ؽٛد، ایٗ ا٘تماَ تزچغة تزای تٕاْ ٘ماط ٔداٚر در اعىٗ تىزار ٔی .[9]ؽٛدٔی (1)یه ٘مغٝ دْٚ 

ؽٛد ٚ اِٚیٗ ٘مغٝ در ایٗ اعىٗ ٕٞاٖ  ٌذاری تىزار ٔی دْٚ اعىٗ اس راعت تٝ چپ تا ٕٞاٖ لٛاػذ تزچغة

تاتغ تزچغة تٝ تیاٖ ٔی ؽٛ٘ذ  RL. در ٔزحّٝ دْٚ تزچغة ٞا تا [9]اؽذ٘مغٝ آخز در اعىٗ ٔزحّٝ لثُ ٔی ت

 آیذ: صٛرت سیز در ٔی

φ(  )  {
                       

                                              
                                                                                     (9)  
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تؼذ   .تاؽٙذدر اعىٗ راعت تٝ چپ ٚ چپ تٝ راعت ٔی   تٝ تزتیة تزچغة ٘مغٝ             

تؼذی ٘ماط غیزسٔیٙی تالیٕا٘ذٜ اس ٔؾخص ؽذٖ ٘ماط سٔیٙی، دٚتارٜ تا اعتفادٜ اس رٚػ رٌزعیٖٛ خغی ته

تزاسػ رٌزعیٖٛ  ، ٘ماط سٔیٙیؽٛ٘ذ تذیٗ ٔٙظٛر تا اعتفادٜ اس تؼزیف ٕٞغایٍی تزای ؽٙاعایی ٚ حذف ٔی

ٞا اس ٔیاٍ٘یٗ ا٘حزافات، ٌیزد ٚ ٘ماعی وٝ ا٘حزاف اس رٌزعیٖٛ آٖا٘داْ ٔی 3عثك راتغٝ  تزای ٘ماط ٕٞغایٝ

 ؽٛد.تیؼ تز اس عٝ تزاتز ا٘حزاف ٔؼیار ا٘حزافات تاؽذ تٝ ػٙٛاٖ ٘مغٝ غیزسٔیٙی تؾخیص دادٜ ٔی

                                                                                                                           (3)  

 تاؽذ.ؽؼاع ٕٞغایٍی تزای ٘ماط سٔیٙی ٔی   در راتغٝ فٛق 

 

 Scan Labelingعَارض هرتفع بر اساس رٍش ارتقاء یافتِ  کطف -2-3-3

ٔٙغمٝ تز اعاط رٚػ ارتماء یافتٝ  DTMدر رٚؽی وٝ ٔا خٟت وؾف ػٛارض ٔزتفغ تىار ٌزفتیٓ اتتذا 

Scan labeling ؽٛد. خٟت تِٛیذ تِٛیذ ٔیDTM  ٓاس اصَٛ اٍِٛریتScan Labeling ٌذاری تا لٛاػذ تزچغة

ؾٟٙادی ٔا ؽیة تیٗ ایٓ. ٔؼیار ٘اپیٛعتٍی در رٚػ پیٌذاری ٔتفاٚت اعتفادٜ وزدٜیىغاٖ ٚ تاتغ تزچغة

تا رٚػ ارتماء یافتٝ ایٗ اٍِٛریتٓ ٚخٛد  Scan Labelingتاؽذ. عٝ تفاٚت تیٗ اٍِٛریتٓ ٞای ٔداٚر ٔیپیىغُ

 دارد:

  خٟت راعت تٝ چپ، چپ تٝ راعت، تاال تٝ پاییٗ ٚ پاییٗ تٝ تاال  4در رٚػ ارتماء یافتٝ اعىٗ در

 ٌیزد.ا٘داْ ٔی

  ٓتزخالف اٍِٛریتScan Labeling ٗوٙذ وار ٔی ٞٛایی ٞای ِیشر اعىٗٞای دادٜوٝ تز رٚی اعى

 وٙذ.وار ٔی DSMرٚػ ارتماء یافتٝ تز رٚی 

 تاؽذ.( ٔی4یافتٝ تصٛرت راتغٝ ) ٌذاری در رٚػ ارتماءتاتغ تزچغة 

𝜑(  )  {
                                 

                                                                 
                                                (9)  

در اعىٗ پاییٗ تٝ تاال، تاال تٝ پاییٗ،    تٝ تزتیة تزچغة ٘مغٝ                          

اس اِٚیٝ یه ٔاعه  nDSM تا تِٛیذ وزدٖ، DTMتؼذ اس تِٛیذ  تاؽٙذ.راعت تٝ چپ ٚ چپ تٝ راعت ٔی

آیذ وٝ تٟٙا ؽأُ ٔاعه ثا٘ٛیٝ تذعت ٔی nDSMٌذاری تزٚی آیذ ٚ تا حذآعتا٘ٝػٛارض سٔیٗ تذعت ٔی

   ؽٛ٘ذ.تٟثٛد دادٜ ٔی 2ٚ ا٘غذاد 9ٌؾایؼ ٘تایح ایٗ تخؼ تٛعظ تٛاتغ ٔٛرفِٛٛصی تاؽذ.ػٛارض ٔزتفغ ٔی

 

 گیاّی ترکیب یافتِ با ضاخص سایِ ضاخص تَلیذ -4-3

تاؽٙذ ٚ در ٘احیٝ لزٔش ا٘ؼىاط تغیار پائیٙی دار٘ذ ٌیاٞاٖ در ٘احیٝ ٔادٖٚ لزٔش ا٘ؼىاط تاالیی را دارا ٔی

( اس ٘غثت تا٘ذ ٔادٖٚ لزٔش تز تا٘ذ لزٔش تصٛیز ٞٛایی تؼٙٛاٖ یه 2تٝ ٕٞیٗ دِیُ در ایٗ تحمیك ٔغاتك راتغٝ )

ؽذٜ اعت. ٔمذار ایٗ ؽاخص در ٔٙاعك ٌیاٞی تاال ٚ در ٔٙاعك غیزٌیاٞی  ؽاخص ٌیاٞی خذیذ اعتفادٜ

 تاؽذ.پائیٗ ٔی

                  ⁄                                                                                                          (2)  

IR  ٚR ؽاخص ٘غثت                تاؽٙذ ٚ تٝ تزتیة ا٘ؼىاط در ٘احیٝ ٔادٖٚ لزٔش ٚ لزٔش ٔی

ی ؽذٜ یا ؽاخص فٞای ٌیاٞی ٔثُ ؽاخص ٔؼزأا ػٕذٜ ٔؾىُ ایٗ ؽاخص تاؽذ.ٔادٖٚ لزٔش تٝ لزٔش ٔی

NDVI تاؽٙذ غیزعایٝ ٔی ٞا دارای ٔمادیز پاییٙی ٘غثت تٝ ٔٙاعكایٗ اعت وٝ در ٔٙاعك عایٝ ایٗ ؽاخص

وٙٙذ تٝ عاس ٔیٞای ٌیاٞی خذاعاسی ٔٙاعك ٌیاٞی اس ٔٙاعك غیزٌیاٞی را ٔؾىُوٝ ایٗ ٚیضٌی ؽاخص
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ؽذٜ ٕٞیٗ دِیُ در ایٗ تحمیك خٟت خذاعاسی ٔٙاعك ٌیاٞی اس غیزٌیاٞی اس یه ؽاخص اتتىاری اعتفادٜ 

در تحمیمات ا٘داْ ٌزفتٝ تٛعظ  تاؽذ.وٝ تزویثی اس ؽاخص خذیذ ٌیاٞی ٚ ؽاخص خذیذ عایٝ ٔی اعت

اس تفاضُ ا٘ؼىاط تا٘ذ لزٔش  [11]ٞای ٔتفاٚتی تزای ؽاخص عایٝ صٛرت ٌزفتٝ اعت. در ٔحممیٗ تؼزیف

 سرد ٚ لزٔش تا٘ذ حاصّضزب اس [11]تفادٜ ؽذٜ اعت. در عؽذٜ ٚ تا٘ذ لزٔش اصّی تؼٙٛاٖ ؽاخص عایٝ ا٘زٔاَ
( تؼٙٛاٖ ؽاخص عایٝ اعتفادٜ ؽذٜ اعت. 6)در ایٗ تحمیك اس راتغٝ   تفادٜ ؽذٜ اعت.عتؼٙٛاٖ ؽاخص عایٝ ا

( دارای ٔمادیز پاییٙی 6عایٝ در ٞز دٚ ٘احیٝ عثش ٚ لزٔش ا٘ؼىاط پاییٙی دار٘ذ تٝ ٕٞیٗ دِیُ راتغٝ )ٔٙاعك 

تٝ ٕٞیٗ دِیُ خٟت خذا عاختٗ   تاالیی تزای ٔٙاعك رٚؽٗ ٔی تاؽذ تزای ٔٙاعك عایٝ ٚ دارای ٔمادیز

 ( اعتفادٜ ؽذٜ اعت.7عایٝ اس راتغٝ )زعایٝ اس غی ٔٙاعك

            (   )                                                                                                         (6)  

                                                                                                                (8)  

R  ٚG تیاٖ  خٟت تزویة ؽاخص عایٝ تا ؽاخص ٌیاٞی تاؽٙذ.تٝ تزتیة ا٘ؼىاط در ٘احیٝ لزٔش ٚ عثش ٔی

در ایٗ تحمیك خٟت  دار، ٔٙاعك ٌیاٞی ٚ غیزٌیاٞی اس ٞٓ تفىیه ؽٛ٘ذ.٘یاس اعت وٝ در ٔٙاعك عایٝ ؽذٜ

اٞی در ٔٙاعك عایٝ اس ا٘ؼىاط در ٘احیٝ ٔادٖٚ لزٔش اعتفادٜ ؽذٜ اعت. در یخذاعاسی ٔٙاعك ٌیاٞی ٚ غیزٌ

دار ا٘ؼىاط تاالیی را دارا ٞغتٙذ. دار ٘غثت تٝ ٔٙاعك غیزٌیاٞی عایٝٔحذٚدٜ ٔادٖٚ لزٔش ٔٙاعك ٌیاٞی عایٝ

حذآعتا٘ٝ ٌذاری تز رٚی تا٘ذ ٔادٖٚ لزٔش ٚ اؽتزان ٌیزی تا ٔٙاعك تا  (2( ٚ )7ٔغاتك تا رٚاتظ ) در ٘تیدٝ تا

 تاؽذ.لاتُ تؾخیص ٔیدار ٌیاٞی دار، ٔٙاعك عایٝعایٝ

                                                                                                                                 (7)  

                                                                                                            (2)  

 آیذ.( تذعت ٔی31درٟ٘ایت ؽاخص ٌیاٞی تزویة یافتٝ تا ؽاخص عایٝ ٔغاتك راتغٝ )

                                                                            (31)   

 

 ّا جذاسازی درختاى  از ساختواى -5-3

( 33ٔغاتك راتغٝ )                خٟت خذاعاسی ٔٙاعك ٌیاٞی اس غیزٌیاٞی تز رٚی ؽاخص

اس ٔٙاعك غیزٌیاٞی ٚ ػٛارض ٔزتفغ ٔٙاعك عاختٕا٘ی ٔؾخص  ٌیزیؽٛد ٚ تا اؽتزانٌذاری ٔیحذآعتا٘ٝ

 ؽٛد.ٔی
                                                                                                                

(33)  

 

 ارتفاعّای غیر ّنجذاسازی ساختواى ٍ پس پردازش ًتایج -6-3

خٟت خذاعاسی ٌؾایؼ ٚ ا٘غذاد اعتفادٜ ؽذٜ اعت. خٟت پظ پزداسػ ٘تایح اس تٛاتغ ٔٛرفِٛٛصی 

ؽٛ٘ذ ٚ ٞز ٌذاری ٔیٞا تزچغةٕٞغایٍی عاختٕاٖ 9ارتفاع، اتتذا تا آ٘اِیش ِٔٛفٝ اتصاَ ٞای غیز ٞٓعاختٕاٖ

تٝ دٚ دعتٝ  K-Meansتٙذی تٛا٘ذ تاؽذ تٛعظ اٍِٛریتٓ دعتٝعاختٕاٖ وٝ تزویثی اس چٙذ عاختٕاٖ ٔی

تاؽذ وٝ دٚ ٞذف اس ا٘داْ ػٛارض ٔی nDSMتٙذی دعتٝایٗ ٌی اعتفادٜ ؽذٜ خٟت ا٘داْ ضؽٛد. ٚیتمغیٓ ٔی

 : ؽٛدتٙذی د٘ثاَ ٔیایٗ دعتٝ

 ٖٞاٌذاری آٖارتفاع ٚ تزچغةٞای غیز ٞٓخذاعاسی عاختٕا 

 ُپیىغ( 3ٞای خذاعاسی ٚ حذف تزخی ٘ماط غیزعاختٕا٘یFP )ٖٞأٛخٛد در اعزاف عاختٕا 
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 سازی ٍ ارزیابی ًتایجپیادُ -4

 ضذُ ّای استفادُدادُ -1-4

تصاٚیز . تاؽذاس وؾٛر إِٓاٖ ٔی Vaihingenٔدٕٛػٝ دادٜ ٔٛرد اعتفادٜ در ایٗ تحمیك ٔزتٛط تٝ ٔٙغمٝ 

 Gٚ عثش  R، لزٔش IRتاؽٙذ ٚ دارای عٝ تا٘ذ ٔادٖٚ لزٔش ٔتز ٔیعا٘تی 7دارای لذرت تفىیه ٔىا٘ی ٔٙغمٝ 

ٞای ِیذار ٔزتٛط تٝ ایٗ ٔٙغمٝ ٘یش ؽأُ . دادٜا٘ذٔیالدی اخذ ؽذٜ 9117آٌٛعت عاَ  6تاؽٙذ وٝ در ٔی

ا٘ذ. ٔیالدی اخذ ؽذٜ 9117آٌٛعت عاَ  93تاؽٙذ وٝ در ّٝ ٚ ؽذت تاسٌؾت اَٚ ٚ آخز ٔیصاعالػات فا

ٞای ِیذار یه ٔذَ رلٛٔی اس رٚی دادٜتاؽذ ٔزتغ ٔی٘مغٝ در ٞز ٔتز  6.8ٞای ِیذار در دادٜٔیا٘ٝ تزاوٓ ٘ماط 

ٔتز ٔزتغ تٟیٝ ؽذٜ ٚ خٟت ا٘داْ تحمیمات در دعتزط لزار عا٘تی 92تا لذرت تفىیه ٔىا٘ی  (DSM)عغح 

ٞا خٟت ا٘داْ ٞای ِیذار، ایٗ دادٜتذِیُ فاصّٝ سٔا٘ی وٓ تیٗ سٔاٖ اخذ تصاٚیز ٞٛایی ٚ دادٜ ٌزفتٝ اعت.

 3ٚ ٔٙغمٝ  9، ٔٙغفٝ 3عٝ ٘ٛع ٔٙغمٝ ٔغاِؼاتی ٔٙغمٝ  Vaihingenتحمیك ٔٙاعة ٔی تاؽٙذ. در ٔٙغمٝ 

  اس 3ٔؾخص ٌزدیذٜ اعت وٝ ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ در ایٗ تحمیك ٔٙغمٝ  III/4تٛعظ وٕیغیٖٛ واری 

Vaihingen یی لزار ٌزفتٝ اعت وٝ در ٘تیدٝ در لغٕت ٘ادیز ٔزتٛط تٝ یىی اس تصاٚیز ٞٛا 3تاؽذ. ٔٙغمٝ ٔی

 تاؽذ.ٔیشاٖ تغییشات ٘اؽی اس ٘إٞٛاری تغیار وٓ ٔی
 

   
 3. تصٛیز ٞٛایی ٔٙغمٝ 9ؽىُ  3ٔٙغمٝ  DSM. 3ؽىُ  Vaihingen. ٔٙغمٝ 9ؽىُ 

 

 رجیستر کردى تصَیر َّایی -2-4

خٟت ؽذ. ٘مغٝ وٙتزَ تا تٛسیغ یىٙٛاخت اعتفادٜ  83خٟت رخیغتز وزدٖ تصٛیز ٞٛایی ٔٙغمٝ اس 

اعتفادٜ ؽذٜ اعت.  Envi 4.8در ٘زْ افشار  (RST)ٔمیاط  -ا٘تماَ -رخیغتز وزدٖ تصٛیز ٞٛایی اس رٚػ دٚراٖ

٘مغٝ چه  31تزای  RMSEتاؽذ ٚ ٔیاٍ٘یٗ ٔی DSMپیىغُ  1.22٘مغٝ وٙتزَ  83تزای  RMSEٔیاٍ٘یٗ 

 تاؽذ.ٔی DSMپیىغُ  3.13ا٘تخاب ؽذٜ 

 

 ّای لیذارپردازش دادُیصپ -3-4

تاؽذ. ٔمتذار دلتت ارتفتاػی    ٔتز ٔیعا٘تی 11ٞای ِیذار تزاتز تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ ٔتٛعظ دلت ارتفاػی دادٜ

ؽٛد در ٘تیدٝ تا تٛخٝ تٝ لتاٖ٘ٛ ا٘تؾتار   ٔتز در ٘ظز ٌزفتٝ ٔیعا٘تی 11تزای ٞز دٚ تاسٌؾت اَٚ ٚ آخز فاصّٝ 

 لاتُ ٔحاعثٝ اعت. (12راتغٝ )خغاٞا، ٔمذار خغا تزای تفاضُ ایٗ دٚ تاسٌؾت تصٛرت 

       √   
     

  √                                                                             (12)    

تایذ تشرٌتز اس خغای وُ در ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛد وٝ ٔمتذار ٟ٘تایی تتزای        أا ٔمذار ٟ٘ایی تزای حذآعتا٘ٝ 

 818ٞای ِیذار تؼتذاد  تز رٚی دادٜ (1)ٔتز در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت. تا اػٕاَ راتغٝ عا٘تی 33ایٗ حذآعتا٘ٝ 

 .تاؽذ% اس وُ دادٜ ٔی3.2٘ٛیش وؾف ؽذ وٝ تمزیثا 
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 هرتفع کطف عَارض -4-4

% در ٘ظز 61ٔمذار ؽیة ٔداس خٟت رػایت ضاتغٝ پیٛعتٍی   Scan Labelingدر اٍِٛریتٓ ارتماء یافتٝ 

 Scanارتماء یافتٝ تذعت آٔذٜ اس آٍِٛریتٓ ػٛارض ٔزتفغ  DTM ،nDSM  ٚnDSMٌزفتٝ ؽذٜ اعت. 

Labeling   ُدر تِٛیذ  ٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ اعت. 2 -8تٝ تزتیة در ؽىnDSM ػٛارض وٛتاٞتز اس ػٛارض ٔزتفغ ،

اتؼاد  تٝ 6إِاٖ عاختاری ا٘ذ ٚ تا ػٍّٕزٞای ٔٛرفِٛٛصی ٌؾایؼ تاٌذاری حذف ؽذٜٔتز تا حذاعتا٘ٝ 3.2

ا٘ذ وٝ در ٘تیدٝ اعتفادٜ اس ایٗ ػٍّٕزٞا ٘تایح تٟثٛد دادٜ ؽذٜ  2×2اتؼاد  تا إِاٖ عاختاری تٝ ٚ ا٘غذاد 2×2

ؽٛ٘ذ. ػٛارض ٔتز ٔغذٚد ٔی 3.92ٞای وٛچىتز اس ؽىافؽٛ٘ذ ٚ ٔتز حذف ٔی 9.2ػٛارض وٛچىتز اس 

ٔٛرد ارسیاتی لزار ٌزفتٙذ وٝ ٘تایح ایٗ  nDSM ٞای رفزا٘ظ تٟیٝ ؽذٜ اس عزیكٔزتفغ وؾف ؽذٜ تا دادٜ

 .لاتُ ٔؾاٞذٜ اعت 3ٚ خذَٚ  7ٞا در ؽىُ ارسیاتی
 

  
 3ٔٙغمٝ  nDSM. 6ؽىُ  3ٔٙغمٝ  DTM. 2ؽىُ 

  
 3ؽذٜ در ٔٙغمٝ . ػٛارض ٔزتفغ وؾف7ؽىُ  3ػٛارض ٔزتفغ ٔٙغمٝ   nDSM. 8ؽىُ 

 

ؽاخص پیىغُ ٔثٙا خأغ تٛدٖ، صحیح تٛدٖ،  9اس  تٝ تزتیة 33 -36خٟت ارسیاتی ٘تایح ٔغاتك رٚاتظ 

 .[13], [12]ویفیت ٚ صحت وّی اعتفادٜ ؽذٜ اعت 

 تٛدٖؽاخص خأغ 

             
  

     
                                                                                               (33)     

 تٛدٖؽاخص صحیح 

            
  

     
                                                                                                   (39)  

 ؽاخص ویفیت 

        
  

        
                                                                                                    (32)  

  ؽاخص صحت وّی 

                 
  

           
                                                                               (36)  
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ٞایی تیاٍ٘ز پیىغُ FNا٘ذ ٚ ٞایی اعت وٝ تٝ عٛر صحیح ؽٙاعایی ؽذٜٔؼزف پیىغُ TPدر رٚاتظ فٛق 

٘یش  FNا٘ذ ٚ ؽذٜتاؽذ وٝ تٝ عٛر اؽتثاٜ ؽٙاعایی ٞایی ٔیٔؼزف پیىغُ FPٚ  ا٘ذتاؽذ وٝ ؽٙاعایی ٘ؾذٜٔی

 ا٘ذ.تاؽذ وٝ تغٛر صحیح ؽٙاعایی ٘ؾذٜٞای ٔیتیاٍ٘ز پیىغُ

 
 ضذُ. ًتایج ارزیابی عَارض هرتفع کطف1جذٍل 

Overall accuracy Quality Correctness Completeness  
 لثُ اس پظ پزداسػ 96/27% 69/72% 39/79% 33/23%

 پزداسػتؼذ اس پظ  92/23% 82/29% 29/76% 78/29%

 

 ضاخص گیاّی ترکیب یافتِ با ضاخص سایِاستخراج  -5-4

ٞای عایٝ، ٔادٖٚ لزٔش ٚ ؽاخص ٘غثت خٟت تِٛیذ ؽاخص ٌیاٞی تزویة یافتٝ تا ؽاخص عایٝ، ٚیضٌی

٘زٔاَ ٌزدیذ٘ذ. تزای خذاعاسی  1-922تٝ لزٔش ٔغاتك رٚػ پیؾٟٙادی تِٛیذ ؽذ٘ذ ٚ تیٗ ٔمادیز  ٔادٖٚ لزٔش

-اعتفادٜ ؽذٜ اعت ٚ تزای خذاعاسی ٔٙاعك عایٝ th2تزای  39ٔٙاعك غیزعایٝ اس حذآعتا٘ٝ اس   ٔٙاعك عایٝ

اعتفادٜ ٌزدیذٜ اعت. الیٝ  th3تزای  92دار غیزٌیاٞی ٘یش اس ٔمذار حذآعتا٘ٝ ٌیاٞی اس ٔٙاعك عایٝ دار

 ٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ اعت. 2تزویثی تذعت آٔذٜ اس ؽاخص ٌیاٞی ٚ ؽاخص عایٝ در ؽىُ 
 

 ٍ پس پردازش ًتایج ّاجذاسازی درختاى  از ساختواى -6-4

 th4تزای  92تزویثی تذعت آٔذٜ اس حذآعتا٘ٝ خٟت خذاعاسی ٔٙاعك ٌیاٞی اس غیزٌیاٞی در ؽاخص 

ٞا ٕ٘ایاٖ ٌزدیذ٘ذ خٟت ٌیزی تیٗ ٔٙاعك غیزٌیاٞی ٚ ػٛارض ٔزتفغ عاختٕاٖٚ تا اؽتزاي ذٌزدیاعتفادٜ 

ٚ ا٘غذاد تا إِاٖ عاختاری  8×8ٔٛرفِٛٛصی ٌؾایؼ تا إِاٖ عاختاری تٝ اتؼاد پظ پزداسػ ٘تایح ٘یش اس تٛاتغ 

٘ؾاٖ دادٜ  9خذَٚ ٞا در ٘تایح ارسیاتیٚ  31اعتفادٜ ٌزدیذ. ٘تایح وؾف عاختٕاٖ در ؽىُ  2×2تٝ اتؼاد 

 .ؽذٜ اعت

 

  
 ٘تایح وؾف عاختٕاٖ .31ؽىُ  . الیٝ تزویثی تذعت آٔذٜ اس ؽاخص ٌیاٞی ٚ عای2ٝؽىُ 

 
 ضذُکطف ّایساختواىًتایج ارزیابی  .2جذٍل 

Overall accuracy Quality Correctness Completeness  
 تؼذ اس پظ پزداسػ 22/23% 39/23% 88/72% 82/22%

 

 ارتفاعّای غیر ّنجذاسازی ساختواى -7-4

 FPٞای وٝ تذِیُ واٞؼ تؼذاد پیىغُؽٛد ارتفاع ٔؾاٞذٜ ٔیٞای غیز ٞٓتؼذ اس خذاعاسی عاختٕاٖ

٘ؾاٖ دادٜ  39ٚ  33ٞا در ؽىُ ٘تیدٝ ٟ٘ایی وؾف عاختٕاٖ .ؽاخص صحیح تٛدٖ افشایؼ پیذا وزدٜ اعت

٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ اعت  39ٕٞا٘غٛر وٝ در ؽىُ   ارائٝ ٌزدیذٜ اعت. 3ؽذٜ اعت ٚ ٘تایح ارسیاتی ٘یش در خذَٚ 
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ارتفاع ٔٛفك تٛدٜ ٞای تٝ ٞٓ چغثیذٜ غیز ٞٓاعاسی عاختٕاٖدر خذ K-meansاٍِٛریتٓ خذاعاسی تز پایٝ 

ٞای ٔذوٛر در پیؾیٙٝ تحمیك ٞای رٚػ پیؾٟٙادی در ٔمایغٝ تا رٚػ٘یش ٘تایح ارسیاتی 9در خذَٚ اعت. 

 ا٘ذ.اخزاء ؽذٜ  Vaihingenٞای اس دادٜ 3ٞا تز رٚی ٔٙغمٝ ارائٝ ٌزدیذٜ اعت وٝ تٕأی ایٗ اٍِٛریتٓ

 
 ارتفاعّای غیر ّنضذُ بعذ از جذاسازی ساختواىّای کطفج ارزیابی ساختواى. ًتای3جذٍل 

Overall accuracy Quality Correctness Completeness  
 ٞا تؼذ اس خذاعاسی عاختٕاٖ 33/29% 92/29% 93/78% 33/26%

 
 در رٍش پیطٌْادی ٍ رٍش ّای اًجام گرفتِ تَسط سایر هحققیيضذُ ّای کطف. ًتایج ارزیابی ساختواى4جذٍل  

 

  
-K. خذاعاسی عاختٕاٖ ٞای تٝ ٞٓ چغثذٜ تٛعظ اٍِٛریتٓ 39ؽىُ  ٞای وؾف ؽذٜعاختٕاٖ . ٘تیدٝ ٟ٘ایی33ؽىُ 

means 

 

 ًتیجِ گیری -5
ٞا ارائٝ ٌزدیذٜ ٞای سیادی خٟت وؾف ٚ اعتخزاج اتٛٔاتیه ٚ ٘یٕٝ اتٛٔاتیه عاختٕاٖتاوٖٙٛ رٚػ

خٟت ؽٙاعایی ػٛارض ٔزتفغ تٟزٜ ٌزفتٝ ؽذٜ  Scan labelingدر ایٗ تحمیك اس اٍِٛریتٓ ارتماءیافتٝ اعت. 

٘تایح ٘ؾاٖ داد  ٞا اعتفادٜ ؽذ.خص تزویثی خذیذ ٘یش خٟت خذاعاسی درختاٖ اس عاختٕاٖاعت ٚ اس یه ؽا

عادٌی ٚ  تٛا٘ذ خٟت خذاعاسی تٟتز ٔٙاعك ٌیاٞی اس غیزٌیاٞی تىارٌزفتٝ ؽٛد.وٝ ایٗ ؽاخص تزویثی ٔی

ٞای دیٍز خشء ٔشایای ( در ٔمایغٝ تا رٚػ9تاالی ایٗ رٚػ )خذَٚ  عزػت تاالی اخزای اٍِٛریتٓ ٚ صحت

 ایٗ رٚػ اعت.

 

 پاًَضت -6
1. Planar Surface Patches 

2. Rule-Based 

3. False Positive 

4. Opening 

5. Closing 

6. Structural element 

 تقذیر ٍ تطكر

C. Liu D. Grigillo 

and U. Kanjir 

P. Dorninger J. Niemeyer D. Bulatov A. Moussa Our 

method 
 

7/68% 9/29% 3/76% 7/23% 1/72% 1/78% 33/29% Completeness 

9/27% 9/22% 8/27% 8/23% 2/76% 9/22% 92/29% Correctness 
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فتٌٛزأتزی ٚ عٙدؼ اس دٚر إِٓاٖ خٟت ا٘داْ ٔدٕٛػٝ دادٜ ٔٛرد اعتفادٜ در ایٗ تحمیك تٛعظ خأؼٝ 

 ٞا آٔادٜ ٌزدیذٜ اعت.عاختٕاٖ تؼذیتٙذی ٔٙاعك ؽٟزی ٚ اعتخزاج ٚ تاسعاسی عٝتحمیمات در سٔیٙٝ عثمٝ
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