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 چکیده :
 

تَلیذ هذل ّبی سلَهی صهیي دس هٌبعك خٌگلی حبیض اّویت فشاٍاًی اػت اهشٍصُ تىٌَلَطی سٍ ثِ سؿذ لیضس اػىي َّایی ثِ دلیل لذست 

هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت. ًفَر ثبصگـت لیضس دس پَؿؾ گیبّی ثشای تْیِ هذل سلَهی صهیي ثِ خلَف دس هٌبعك خٌگلی ثؼیبس 

الگَسیتن ّبی فشاٍاًی ثشای ُ ّبی لیذاس ؿبهل دٍ هشحلِ فیلتش وشدى ٍ دسًٍیبثی هی ثبؿذ. تب وٌَى هذل سلَهی صهیي ثب داد تَلیذ

وشدى خَدوبس دادُ ّبی لیضس اػىي عشاحی ؿذُ اػت وِ الگَسیتن فیلتش وشدى ؿیت هجٌب یىی اص هَثشتشیي آًْبػت. دس ایي تحمیك  فیلتش

ٍ پغ اص هحبػجِ خغبّبی ًَع اٍل، ًَع دٍم ٍ  ٍ ، ، چْبس آػتبًِ ؿیت  ثب اخشای الگَسیتن ؿیت هجٌب ثش سٍی اثش ًمبط ثب

غیش صهیٌی ثِ خَثی خذا ؿذًذ ٍ دسخِ ؿٌبختِ ؿذ. دس ایي كَست ثب اػوبل ایي ؿیت ًمبط صهیٌی اص  22هدوَع ثْتشیي آػتبًِ ؿیت 

 ػپغ ًمبط غیش صهیٌی حزف گشدیذ. دس آخش ثب دسًٍیبثی ًمبط صهیٌی هذل سلَهی صهیي تَلیذ ؿذ.
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 هقدهه -1

حبیض اّویت فشاٍاًی اػت. ایي هذل هی تَاًذ هجٌبی ثشًبهِ سیضی ّبی  تَلیذ هذل ّبی سلَهی صهیي دس هٌبعك خٌگلی

. دس تَلیذ هذل ّبی سلَهی ]1[هذیشیت خٌگل، عشاحی ؿجىِ خبدُ ّبی خٌگلی ٍ ثْشُ ثشداسی چَة آالت خٌگلی ثبؿذ

ؿَد،  اػتفبدُ هیصهیي اص دادُ ّبی هختلفی اص خولِ ًمـِ ثشداسی صهیٌی، لیذاس، ػىغ ّبی َّایی ٍ تلبٍیش هبَّاسُ ای 

ثشداسی  ٌبثغ هی تَاًذ وبسآهذ ثبؿذ. ًمـِّش چٌذ دس هٌبعك خٌگلی ثب تَخِ ثِ حدن پَؿؾ گیبّی تؼذاد ووی اص ایي ه

دس ػىغ ثشداسی َّایی ًیض صهیٌی دس هٌبعك خٌگلی ثؼیبس ّضیٌِ ثش اػت ٍ خَاثگَی هٌبعك ٍػیغ ًوی ثبؿذ، 

دسكذ ػىغ ّب ٍخَد داسد ٍ اص عشفی تشاون تبج دسختبى  86حذاوثش دسكذ ٍ  66آًىِ ًیبص ثِ ّوپَؿبًی  دلیل ثِ

. دس تلبٍیش هبَّاسُ ای ثِ دیلی لذست تفىیه هىبًی ووتش،  ]2[ثبؿذ ثبالػت، تَلیذ هذل سلَهی ثِ آػبًی اهىبًپزیش ًوی

بى دادُ ّبی تـخیق ٍ خذاػبصی ًمبط صهیٌی ثِ خلَف ثشای تَدُ ّبی خٌگلی هتشاون ثؼیبس دؿَاس اػت. دس ایي هی

لیذاس ثِ دلیل لذست ًفَر آى ثِ ساحتی هیتَاًذ دس تبج پَؿؾ گیبّی ًفَر وٌذ ٍ اعالػبت استفبػی اص ػغح صهیي سا 

خوغ آٍسی ًمبط هتؼلك ثِ صهیي فشاّن ػبصد. ثبصگـت ّبی آخش وِ اص ّش ػیؼتن لیذاس ثجت هی ؿَد هی تَاًذ دس 

هی دّذ تَلیذ هذل سلَهی صهیي اص دادُ ّبی لیذاس ؿبهل دٍ هشحلِ  اػبػی سا ایفب وٌذ. هغبلؼبت گزؿتِ ًـبى ًمؾ

ٍ هشحلِ دٍم دسًٍیبثی ًمبط هی ثبؿذ هشحلِ اٍل فیلتش وشدى ًمبط یؼٌی خذاػبصی ًمبط صهیٌی اص غیش صهیٌی 

ْبی اخیش ؿذُ هی ثبؿذ. فیلتش وشدى دادُ ّبی لیذاس اص هْوتشیي هشاحل تَلیذ هذل سلَهی صهیي هی ثبؿذ. دس ػبل فیلتش

ّبی  فیلتشّبی ثِ وبس ثشدُ ؿذُ ثش سٍی دادُ ّبی لیذاس خْت خذاػبصی ًمبط صهیٌی ٍ غیش صهیٌی تحت دػتِ ثٌذی

 .  ]3[ هختلفی لشاس گشفتٌذ

 پیشینه تحقیق -2

 دس صیش ثِ ثشسػی تحمیمبت اًدبم ؿذُ دس صهیٌِ خذاػبصی ًمبط لیذاس پشداختِ ؿذُ اػت.

، یه ػغح سا ثش سٍی اثش ًمبط لیذاس ثشاصؽ دادًذ ٍ ، ثشای حزف دسختبى دس یه خٌگل1998دس ػبل  2ٍ فبیفش 1وشاٍع

 ثِ ٍػیلِ یه الگَسیتن تىشاسی ووتشیي هشثؼبت، ًمبط ثبالی ایي ػغح ثشاصؽ ؿذُ سا تب حذ اهىبى

ًِ ٍاثؼتِ تىشاسی ، ًمبط صهیٌی سا اص ًمبط ؿی ثِ ٍػیلِ یه حذ آػتب2666دس ػبل  3. اوؼِؼي]4[ وبّؾ دادًذ

(Iterative Threshold-Dependent) ( هتشاون اص یه ؿجىِ ًبهٌظن هثلثیTIN خذاػبصی وشد )]ّوىبساى  4. تبًگ]5 ٍ

ؽ ثب دس ًظش گشفتي سٍؿی ثشای خذا ػبصی ًمبط صهیٌی اص پبلغ ثبًَیِ اسائِ وشدًذ، دس ایي سٍ 2668دس ػبل 

ػٌَاى حذ آػتبًِ تَاًؼتِ اًذ تب حذٍدی ًمبط صهیٌی سا اص ًمبط پبلغ ثبًَیِ  استفبع ثیي پبلغ ثبًَیِ ٍ اٍلیِ ثِ اختالف

صهیي عجك ایي حذ آػتبًِ  اػتخشاج وٌٌذ اهب ثب تَخِ ثِ ؿیت ًبؿی اص صهیي ثیـتش پَؿؾ گیبّی ًضدیه ثِ

، اص آى خبیی وِ ( اػتفبدُ وشدHeight Variationؿًَذ ٍ ثشای حزف آًْب هی ثبیؼت اص هؼیبس تٌَع استفبػی ) ًوی حزف

ػیؼتن لیذاس ػالٍُ ثش ثجت پبلغ اٍلیِ ٍ ثبًَیِ تَاًبیی ثجت پبلغ تىی سا داسدف دس ایي سٍؽ سٍؿی ثشای اػتخشاج 

فیلتشیٌگ لجل سا دس یه  ًمبط صهیٌی اص ًمبط پبلغ تىی ًیض اسائِ ؿذُ اػت ثِ ایي تشتیت وِ ًتبیح حبكل اص دٍ

ین ٍ دس ًْبیت اختالف استفبع لغ تىی سا ثِ كفحِ كبف تلَیش هی وٌدّین ٍ ػپغ ًمبط پب كبف لشاس هی كفحِ

ًمبط پبلغ تىی ٍ ًمبط حبكل سا هحبػجِ هی وٌین، حبل اگش اختالف استفبع ًمبط وَچىتش اص حذ آػتبًِ تؼشیف  ثیي

ذُ اص دػت آهِ ؿذُ ثبؿذهی تَاى ًمغِ پبلغ تىی هشثَعِ سا ثِ ػٌَاى ًمغِ صهیٌی دس ًظش ثگیشین، ػپغ ًمبط ث

فیلتشیٌگ سا ثب ًمبط ثذػت آهذُ اص دٍ فیلتشیٌگ اٍل تشویت وشدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص آًْب هیتَاى هذل سلَهی صهیي سا  ایي

ثب اػتفبدُ اص  الذام ثِ تَلیذ هذل سلَهی صهیي دس هٌبعك خٌگلی گلؼتبى 1392. ػضیضی دس ػبل ]6[ تَلیذ وشد

ّبی  ش ؿیت هجٌب ٍ اهتحبى حذٍد آػتبًِی ًوَد. ثب اػتفبدُ اص فیلتؿیت هجٌب ثشای اػتخشاج خبدُ ّبی خٌگل فیلتش
                                                           
1 Kraus  
2 Pfeifer  
3 Axelsson  
4 Tang  
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 . با استفادٌ یدر مىاطق جىگل هیزم یمدل رقًم دیتًل

 ي همکاران یپردوجاو یحامد خاو

هتفبٍت ٍ اًتخبة حذ آػتبًِ ثْیٌِ ثشای فیلتش وشدى دادُ لیذاس اػتفبدُ ًوَد ٍ ثب سٍؽ هؼىَع فبكلِ ٍصًی ثِ دسًٍیبثی 

هذل سلَهی صهیي  خْت اػتخشاج خبدُ ّبی خٌگلی 1395. خبًی ٍ ّوىبساى دس ػبل ]7[ ًمبط فیلتش ؿذُ الذام ًوَد

غیش صهیي ًمبط صهیٌی ٍ غیش صهیٌی سا خذا وشد ػپغ ثشای  -سا تَلیذ وشدًذ. ٍی دس تحمیك خَد اثتذا ثب الگَسیتن صهیي

ثْتش ؿذى ًتیدِ ٍ وبّؾ خغب اص الگَسیتن ؿیت هجٌب ثب چٌذ آػتبًِ ؿیت الذام ًوَد ٍ ثْتشیي آػتبًِ ؿیت سا اًتخبة 

 .]8[ اػپالیي ًمبط صهیٌی، هذل سلَهی تَلیذ ؿذ-ًیبثی ثیٍ دس آخش ثب اػتفبدُ اص دسٍ

 هنطقه هورد هطالعه -3

ویلَهتشی خٌَة غشة ؿْش گشگبى ثب عَل  17هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ثخـی اص خٌگل ّبی ؿْشػتبى گشگبى وِ ٍالغ دس 

 45دسخِ ٍ  36ػشم  ثبًیِ ؿشلی ٍ 26دلیمِ ٍ  21دسخِ ٍ  54ثبًیِ ؿشلی تب  48دلیمِ ٍ  26دسخِ ٍ  54خغشافیبیی 

(. ایي خٌگل آهَصؿی هشثَط ثِ 1ثبًیِ ؿوبلی هی ثبؿذ ؿىل ) 26دلیمِ ٍ  45دسخِ ٍ  36ثبًیِ ؿوبلی تب  15دلیمِ ٍ 

حَصُ اػتحفبظی اداسُ ول هٌبثغ عجیؼی اػتبى گلؼتبى اػت وِ ثِ هٌظَس اّذاف آهَصؿی ٍ پظٍّـی دس اختیبس 

 داسد.داًـگبُ ػلَم ٍ هٌبثغ عجیؼی گشگبى لشاس 

 

 : هنطقه هورد هطالعه1شکل 

 هواد و روش تحقیق-4

 هواد -1-4

دادُ ّبی لیذاس هَسد اػتفبدُ دس ایي تحمیك اص عشیك ؿشوت سایبى ًمـِ تْشاى هشثَط ثِ اػتبى گلؼتبى تْیِ ؿذ، دادُ 

ّبی لیذاس اص ًَع پبلؼی ثب عَل هَج هبدٍى لشهض هیبًی هشثَط ثِ یه هٌغمِ خٌگلی ؿبهل دادُ ّبی ثبصگـت اٍل 

ًبهٌظن ثَدًذ ٍ ثِ عَس هتَػظ ّبی لیذاس ػبختبس  فبكلِ، ثبصگـت آخش فبكلِ ٍ ثبصگـت هیبًی ثَد. داداُ

ًمغِ دس ّش هتش هشثغ اص ػغح صهیي ٍالغ ؿذُ ثَد، اعالػبت هشثَط ثِ ّش ثبصگـت اص عشیك اعالػبت ِّذس  4 اص ثیؾ

(Heder ّوشاُ فبیل ).las .لبثل دػتشػی ثَد 
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 روش تحقیق -2-4

بّذُ هی ثبؿذ. ػپغ ته تىوشاحل ( لبثل هـ2ل )سٍؽ تحمیك حبضش دس چٌذ هشحلِ كَست گشفتِ اػت وِ دس ؿى

 اداهِ تَضیح دادُ ؿذُ اػت. دس

 
 : روش انجام تحقیق2شکل 

 حذف نویش اس داده های لیدار -4-2-1

دس ثشسػی دادُ ّبی لیذاس هـخق ؿذ وِ تؼذادی ًمغِ اؿتجبُ ثِ كَست گشٍّی )احتوبال دس اثش ثشخَسد ثب پشًذگبى( ٍ 

ثبالتش اص ثیـیٌِ استفبع هٌغمِ ٍ ًیض ته ًمبعی دس هحذٍدُ استفبػی ووتش اص وویٌِ استفبع هٌغمِ ته ًمغِ ّب دس استفبع 

 456تب  376(. لزا ثب اػتفبدُ اص اعالػبت استفبع ٍالؼی هٌغمِ ولیِ ًمبعی وِ اص هحذٍدُ استفبػی 3ٍخَد داسد ؿىل )

 هتش ثَد. 1122تب  368استفبػی اثش ًمبط لیذاس هتش خبسج ثَدًذ اص اثش ًمبط حزف ؿذًذ. لجل اص حزف ًمبط داهٌِ 

 15دس اداهِ ّن ثشای ثشسػی دلیك تش اص لیذ حذالل همذاس تفبضل اػتفبدُ ؿذ. ثب تَخِ ثِ دلت استفبػی لیذاس وِ 

 (.1ػبًتی هتش هحبػجِ ؿذ ساثغِ ) 21ػبًتیوتش ثَد حذالل همذاس لیذ فَق 

                                      (1ساثغِ )
Frist Palse Last PalseT

T cm

     



2 2 2 215 15
21



 

4 

 . با استفادٌ یدر مىاطق جىگل هیزم یمدل رقًم دیتًل

 ي همکاران یپردوجاو یحامد خاو

 

 : نوونه ای اس نویش های داده های لیدار3شکل 

 الگوریتن شیب هبنا -4-2-2

، 20دس ایي تحمیك ثب ؿٌبخت اص هٌغمِ هَسد هغبلؼِ اخشای الگَسیتن ؿیت هجٌب ثش سٍی اثش ًمبط ثب چْبس آػتبًِ ؿیت 

ثْتشیي  4ٍ  3، 2اًدبم ٍ پغ اص هحبػجِ خغبّبی ًَع اٍل، ًَع دٍم ٍ هدوَع ثش اػبع ساثغِ ّبی  26ٍ 24، 22

(. دس ایي كَست ثب اػوبل ایي ؿیت ًمبط صهیٌی اص غیش صهیٌی ثِ خَثی 2دسخِ ؿٌبختِ ؿذ خذٍل ) 22آػتبًِ ؿیت 

 ًمبط غیش صهیٌی حزف گشدیذ.خذا ؿذًذ ٍ ػپغ 

]                                   (2)ساثغِ  ]
b

a b
 


 خغبی ًَع اٍل100

]                                    (3)ساثغِ  ]
c

c d
 


 خغبی ًَع دٍم100

]                                     (4)ساثغِ  ]
b c

e


 100خغبی ول 

 

 : نحوه هحاسبه خطاهای نوع اول و دوم1جدول 
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 : خطای هحاسبه شده بزای آستانه های شیب در فیلتزینگ شیب هبنا2جدول 

 آستانه شیب )درجه( نوع خطا )درصد(

  خغبی ًَع اٍل خغبی ًَع دٍم خغبی هدوَع

7.13 7.66 4.54 26 

6.43 6.32 5.52 22 

6.69 6.71 6.72 24 

6.78 5.66 8.53 26 

 

 آهاد ساسی نقاط سهینی و حذف نقاط غیز سهینی -4-2-3

دس ایي هشحلِ ًمبط هشثَط ثِ صهیي وِ اص فیلتشیٌگ ؿیت هجٌب تَلیذ ؿذُ ثَدًذ ثِ پیىؼل تجذیل ؿذ، ثذیي كَست وِ 

 (.4ّش ًمغِ ثِ كَست یه پیىؼل لبثل هـبّذُ ثَد ؿىل )

 

 به پیکسل: تبدیل نقاط سهینی لیدار 4شکل 

 درونیابی نقاط سهینی -4-2-4

ثؼذ اص فیلتشیٌگ دادُ ّبی لیذاس ٍ اػتخشاج ًمبط هشثَط ثِ صهیي اص عشیك دسٍى یبثی، اسصؽ دسػت ًمبط اص دػت سفتِ 

 (.6ٍ دس آخش ًیض هذل سلَهی صهیي تَلیذ گشدیذ ؿىل ) (5ؿىل ) هحبػجِ ؿذ
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 . با استفادٌ یدر مىاطق جىگل هیزم یمدل رقًم دیتًل

 ي همکاران یپردوجاو یحامد خاو

 
 تولید شده هنطقه جنگلی هورد هطالعه DTM: 6شکل 

 گیزی و پیشنهادات نتیجه -4

اػپالیي ثِ ثْتشیي ؿىل هذل سلَهی -دس ایي تحمیك ػؼی ثش آى ؿذُ اػت تب ثب اًدبم فیلتش ؿیت هجٌب ٍ دسًٍیبثی ثی

دسخِ ثب  22هتش ٍ آػتبًِ ؿیت ثْیٌِ  16صهیي سا تَلیذ وشد ًتبیح ًـبى داد وِ فیلتش ؿیت هجٌب ثب ؿؼبع ّوؼبیگی 

ّب، ًمبط صهیٌی ثِ خَثی تـخیق دادُ ؿذ، دس حبلی وِ دس ثؼضی لؼوت ّب ًمبط  خغبی هدوَع ووتش اص ثمیِ آػتبًِ

لَهی اثتذا هٌغمِ هَسد هغبلؼِ غیش صهیٌی ّن ثِ ًمبط صهیٌی ؿٌبختِ ؿذ ثٌبثشایي هیتَاى ثشای ثْجَد تَلیذ هذل س

ین ؿَد ٍ ثشای ّش هٌغمِ ثْتشیي آػتبًِ ؿیت تؼییي ؿَد ٍ پغ اص تَلیذ هذل سلَهی ّش هٌغمِ چٌذیي لؼوت تمؼ ثِ

 آًْب سا وٌبس یىذیگش لشاس دادُ ٍ هذل سلَهی صهیي ثب دلت ثبال تَلیذ وشد.   
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