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چکیده -امروزه اطالعات ارتفاعی رقومی ( )DEMکار بردهای وسیعی در شاخه هاای مختلا پووهشای و اجرایای پیادا کارده اناد .در ایان میاان،
محصوالت جهانی ارتفاعی به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته و مورد استفاده وسیع میباشند .دو جنبه مهم هر  ،DEMاطالعات ارتفااعی و
شیب میباشد .در تحقیق حاضر سه محصول ارتفاعی جهانی  ASTER, SRTM90و  SRTM30با محصول  DEMسازمان نقشهبرداری کشاور ،از منرار
اطالعات ارتفاعی و شیب برای اولین بار مقایسه گردیده است .در این مقایسه دو منطقه در نرر گرفته شده است که یکی دارای مناطق پست بیشاتری
(منطقه تازهآباد) نسبت به دیگری (منطقه بومهن) است .جهت ارزیابی دقت محصوالت چهارگانه ،دادههای ارتفاعی نقشة  1:3000منطقههاای ماذکور
نیز تبدیل به  DEMگردیدند .نتایج نشان میدهند که از دیدگاه خطای باقیمانده ( )RMSEو همچنین تعداد سلول باا خطاای کام ،محصاول ساازمان
نقشهبرداری کشور از سه داده دیگر مناسبتر است .به دنبال آن  SRTM30بهترین داده ارتفاعی بوده است SRTM90 .و  ASTERبه ترتیب محصوالت
ارتفاعی با دقت بیشتر بودهاند .در محصول شیب نیز همین رابطه تقریبا برقرار است ،بجز آن که محصول  SRTM90با توجه باه توپاوگرافی حساسایت
نشان میدهد و در مناطق با شیب بیشتر تطابق کمتری با واقعیت دارد .به طورکلی در محصول شیب رفتاار هار چهاار محصاول در دو منطقاه ماورد
آزمایش مشابه بوده است که این امر نشان دهندهی پایداری بیشتر محصول شیب نسبت به ارتفاع است.
واژههای کلیدی :ارزیابی دقت SRTM GDEM ،ASTER GDEM ،و .NCC DEM

A Comparative Study of The Slope and Elevation of The GDEMs and
Local DEMs
Seyyed Bagher Fatemi*, Amin Alizadeh Naeini
Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering and Transportation, University of Isfahan, HezarJarib AV., Isfahan, Isfahan,
Iran.
{sb.fatemi, a.alizadeh}@eng.ui.ac.ir
Abstract- In this comparative study, three global DEMs, namely, SRTM90, SRTM30 and ASTER have been compared to a national
DEM, derived from 1:25000 maps by NCC of Iran. The goal of this study is to assess the accuracy of different DEMs, and lastly show
which of them matches both NCC and reality more closely. To achieve these goals, a reference DEM has been derived from 1:2000
maps of the areas in question. Experimental results on two different areas showed that NCC DEM outperforms than the other DEMs.
As is obvious, SRTM30 matches both NCC DEM and reality more closely. This relationship is true for slope products except for
SRTM90, which is sensitive to the topography. This product has minimal correlation with reference DEM, derived from 1:2000 maps.
Generally speaking, RMSE values of slope data are similar for all four DEMs in the two case studies, implying that slope data are more
robust than the elevation data.
Keywords- Accuracy Evaluation, SRTM GDEM, ASTER GSEM, NCC DEM.
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در ارتباط با رابطهی دقت  DEMو پوشش زمین نیز تحقیقات
نشان میدهد که در جاهایی که پوشش گیاهی وجود دارد،
DEMهای جهانی با افت دقت روبرو هستند [ .]1با این حال ،از
آنجایی که  NCC DEMبا استفاده از منحنی میزانهای نقشههای
 1:3۱000تهیه شدهاند عاری از هر گونه پوشش هستند ؛ بنابراین
این مورد در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار نگرفت.

 -1مقدمه
مدلهای رقومی ارتفاعی ( )DEMاطالعات ارتفاعی ارزشمندی
دربارهی سطح زمین ارائه میدهند .روشهای مختلفی برای تولید
این مدلها وجود دارد که از آن جمله میتوان به درونیابی از
منحنیمیزانها ،فتوگرامتری و اینترفرومتری اشاره کرد .همچنین
این مدلها کاربردهای مختلفی دارند که از آن جمله میتوان به
کاربرد آنها در زمینشناسی [ ،]1محیطزیست [ ]3و
هیدرولوژی[ ]9اشاره نمود.

در ارتباط با دقت DEMهای جهانی تحقیقات گستردهای صورت
پذیرفته است .طبق [ ،]11 ,10دقت سراسری SRTM90 3بر
حسب  16 ،RMSEمتر است که البته بسته به نوع منطقه دقت-
های بهتری نیز در بعضی از گزارشات [ ]19 ,13ذکر شده است.
در ارتباط با نسخهی دوم  ASTER GDEMدر [3,3 RMSE ،]1۱
متر به عنوان دقت سراسری این محصول ذکر شده است؛ این
درحالیست که دقت کلی این داده را براساس گزارشات مختل
میتوان چیزی بین  6تا  90متر تخمین زد [ .]۱در ارتباط با
 NCC DEMنیز دقتی بهتر از  6متر گزارش شده است که در این
تحقیق قرار است این محصول با دیگر دادههای جهانی ارتفاعی
مقایسه گردد.

امروزه تعداد DEMهای رایگان با قدرت تفکیک مکانی به نسبت
مناسب و پوشش تقریباً جهانی رو به افزایش است که از جمله
میتوان به محصوالت  ASTER1و  SRTM3اشاره کرد .در همین
راستا ،سازمان نقشهبرداری کشور نیز DEMهایی با قدرت تفکیک
مکانی باال ( 10متر) و پوشش تقریبا ملی تهیه کرده است که در
بسیاری از پروژههای ملی و منطقهای از جمله تولید اورتوفتوی
استانها کاربرد دارد.
DEMها نیز مانند سایر دادههای مکانی دارای خطاهای متفاوتی
هستند که بایستی مورد توجه قرار گیرند .این خطاها را بهطورکلی
میتوان به دو دستهی خطای مسطحاتی و ارتفاعی تقسیم کرد.
همانطور که مشخص است این دو دسته خطا روی یکدیگر تاثیر
میگذارند به نحویکه باید هر دوی آنها به صورت مجزا مورد
ارزیابی قرار گیرند [ ]۱ ,۱یا اینکه یکی از آنها را به عنوان
نمایندهی هر دو ،مورد توجه قرار داد [ .]1 ,6از آنجایی که خطای
مسطحاتی DEMها خیلی کمتر از اندازهی پیکسل آنها است [ ]۱و
از طرف دیگر خطای مسطحاتی خودش را در خطای ارتفاعی نشان
میدهد [ ]۱در این تحقیق ،همانند بسیار از تحقیقات از جمله
[ ]1 ,6از  RMSEارتفاعی برای ارزیابی دادههای ارتفاعی استفاده
شده است .از عوامل اساسی ایجاد خطا در  DEMمیتوان به
خطای جمعآوری دادهها[ ،]3خطای موجود در مثلثبندی تصاویر
[ ]1و خطای روشهای مختل درونیابی [ ]3اشاره کرد.

برای ارزیابی DEMها در مقاالت مختل از دادههای متفاوتی
استفاده شده است که میتوان آنها را به چهار دستهی کلی )1
دادههای  )3 ،ICESatدادههای  )9 ،]6[ DGPSالیدار[ ]1۱و )۱
DEMهای حاصل از منحنیمیزانها تقسیم کرد .در این تحقیق از
DEMهای حاصل از منحنیمیزانهای نقشهی  1:3000برای
ارزیابی  NCC DEMاستفاده شده است.
هدف در این تحقیق ارزیابی دقت ارتفاعی  NCC DEMو همچنین
محصول شیب آن و مقایسهی آن با DEMهای جهانی است .برای
این منرور و بررسی هر چه بهتر این مهم از دو منطقه با ویوگی-
های جغرافیایی متفاوت در این تحقیق استفاده شده است.
همانطور که مشخص است در این تحقیق نه تنها دقت یک DEM
محلی و سه  DEMجهانی مورد توجه قرار میگیرد بلکه محصول
شیب حاصل از هر یک از آنها به عنوان یکی از محصوالت اساسی و
ضروری در بسیاری از کاربردها ،بهصورت مجزا بررسی خواهد شد.
از آنجایی که معیار  RMSEعالوه بر این که بر اساس متوسطگیری
است ،هیچ گونه اطالعاتی درباره میزان توزیع خطا و همچنین
درصد قابلیت اطمینان به یک داده ارتفاعی را بیان نمیدارد .لذا در
این تحقیق درصد سلولهای با خطای قابل قبول نیز جزء
معیارهای ارزیابی قرار گرفت.

بعد از بررسی خطاهای ذاتی هر  DEMنوبت به بررسی عوامل
تاثیرگذار بر روی دقت DEMها میرسد .در این رابطه ،دقت
DEMها به شکل چشمگیری تابع ویوگیهای توپوگرافی و پوشش
زمین است .در ارتباط با رابطهی بین دقت  DEMبا ویوگیهای
توپوگرافی سطح زمین تحقیقاتی صورت پذیرفته که نشان میدهد
در شیبهای باال DEMها معموالً با افت دقت روبرو هستند [,۱
.]1
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 1:3۱000انجام گرفته است .قدرت تفکیک مکانی این دادهها 10
متر است که در سیستم تصویر  UTMمنتشر شدهاند .همانطور که
گفته شد مبنای تولید این دادهها نقشههای  1:3۱000است که با
شبکه نقاط ارتفاعی مرجع کشور کنترل شده و مبنای سطح
ارتفاعی آن ایستگاه بندرعباس است [.]96

 -2دادهها و نتایج
 -1-2دادههای مورد استفاده

دادههای مورد استفاده در این تحقیق  ۱عدد  DEMشامل
 SRTM90, SRTM30, NCCDEM, ASTER, REFDEMمی-
باشد .که هر یک از آنها در ادامه شرح داده خواهند شد.
-1-1-2

-4-1-2

به منرور بررسی دقت دادههای فوقالذکر ،یک  DEMبا استفاده از
منحنیمیزانها و نقاط ارتفاعی یک نقشه  1:3000منطقه تولید
گردید .این نقشه از طریق فتوگرامتری تهیه شده بود .ابتدا نقشه
پاکسازی شد ،و نقاط و منحنیمیزانهای صحیح و مورد اعتماد
جداسازی شدند .سپس در محیط نرمافزاری  ARCGISبه روش
مثلثبندی نامنرم ( )TINدرونیابی انجام و سپس با اندازه سلول
 10متر یک  DEMتولید گردید.

SRTM DEM

یک  DEMبا پوشش جهانی است که از طریق تکنیک
اینترفرومتری 4و با استفاده از شاتل فضایی اندیور 5بهدست آمده
است .این  DEMدارای نسخههای مختلفی است که از آن جمله
میتوان به نسخهی خام (دارای یکسری گپ ارتفاعی) آن اشاره
کرد که دارای رزلوشن  90متر در منطقه آمریکا و  30متر در
مابقی نواحی است .در میان نسخ مختل در این تحقیق دو نسخه-
ی آن مورد توجه قرار گرفت .نسخهی اول ،مدلی است که دارای
قدرت تفکیک مکانی  90متر برای آمریکا و  30متر برای مابقی
جهان است و مناطق گپ آن پر شده است که در این کار
 SRTM90نام گرفته است .نسخهی دوم ،مدلی است که دارای
قدرت تفکیک مکانی  90متر برای تمامی نواحی است و از سال
 301۱برای استفادهی عمومی در سایتهای مختل از جمله
سایت معتبر  USGSقرار گرفت [ .]99این داده در این مطالعه
 SRTM30نامیده میشود .سطح مبنای مسطحاتی و ارتفاعی این
 DEMهمانطور که در جدول  3نشان داده شده است به ترتیب
 WGS84و  EGM96است.

-2-1-2

REFDEM

همه محصوالت ارتفاعی با یک محدوده مشترک برش داده شده و
به اندازه سلول  10متر تغییر ابعاد داده شدند .سیستم مختصات
همه این دادهها به  UTMتبدیل گشت .الزم به ذکر است که
محصول شیب نیز پس از نهایی سازی برای همه دادههای ارتفاعی
بر حسب درصد تولید گردید.

ASTER DEM

این مدل توسط سازمان فضایی آمریکا و ژاپن در یک کار مشترک
و با تکیه بر زوج تصاویر سنجنده  ASTERتهیه شد .در نسخهی
دوم از این  360 ،DEMهزار زوج تصویر جدید اضافه شد تا نه تنها
پوشش این  DEMرا بهبود دهد بلکه مشکل نواحی پنهان در
بعضی مناطق و پایداری پایین  DEMایجاد شده را مرتفع سازد.
این داده با فرمت  GEOTIFFارائه میشود و قدرت تفکیک مکانی
آن  90متر است [.]9۱

 REFDEMتازه آباد

NCC DEM -3-1-2
 REFDEMبومهن

این داده توسط سازمان نقشهبرداری کشور تهیه شده است که
دقت و اعتبار به مراتب باالتری نسبت به مدلهای یاد شده دارد.
تهیهی این دادهها براساس اطالعات ارتفاعی نقشههای رقومی

شکل  DEM :1مرجع مورد استفاده در این تحقیق
جهت بررسی و مقایسه
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و هرچه بزرگتر باشد کیفیت محصول مورد بررسی باالتر خواهد
بود.

 -2-2نتایج
به منرور بررسی نتایج ابتدا پارامتر  RMSEبرای همه محصوالت
ارتفاعی و شیب دو منطقه مورد مطالعه محاسبه گردید .محاسبه
این پارامتر به طور مجزا برای ارتفاع و شیب انجام پذیرفت .به
منرور بررسی وضعیت مقادیر باقیمانده روی هر سلول ،مجموعه
کل باقیماندهها روی هر داده ارتفاعی در بازههای با طول  ۱برش-
گذاری شدند .به این ترتیب تعداد سلولهایی که در هر دسته قرار
میگرفت محاسبه شد و بر حسب درصدی از تعداد کل محاسبه
گردید .جدول شماره  3دامنه تعری هر بازه را ذکر کرده است.

شکل شماره  3نمودار تغییرات دو پارامتر  RMSEو  MAEرا برای
چهار داده ارتفاعی در دو منطقه مورد مطالعه نشان میدهد.

15
13
11
9
7
5
3

جدول  :1ویژگیهای اساسی DEMهای مورد بررسی
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شکل  :2نمودار پارامترهای  RMSEارتفاع (محور سمت راست) و
 MAEبرحسب درصد (محور سمت چپ) برای دو محدوده مطالعاتی

جدول  :2بازه برشگذاری خطای  RMSEبرای دادههای ارتفاعی و

تازه آباد و بومهن

شیب
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جدول  :3اطالعات مربوط به نتیجه مقایسه چهار محصول ارتفاعی با
 DEMمرجع در دو منطقه بومهن و تازهآباد
بومهن

DEM
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 0تا -۱
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MAE%

MAE
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SRTM30
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 1۱تا 10
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ASTER

C8

 1۱و باالتر

20.62

83.53

107377

4.05

NCC

تازهآباد

با توجه به این که  RMSEیک پارامتر کلی است و همچنین توجه
به این نکته که دانستن میزان درصدی از سلولها که بیشترین
نزدیکی را به  REFDEMداشتهاند ،میتواند وضعیت اعتمادپذیری
داده ارتفاعی یا شیب را مشخص کند ،میزان درصد سلولهای
قرارگرفته در دو کالس  C4, C5برای دادهها محاسبه و به نام
کمترین خطای مطلق ( )MAEنامگذاری شد .این پارامتر در
حقیقت شامل درصدی از سلولهاست که با توجه به دقت
مسطحاتی و ارتفاعی  DEMهای مورد بررسی قابل اعتماد هستند

SRTM90

6.76

68.53

157209

10.14

9.96

83.32

191133

8.37

SRTM30

3.12

35.03

80364

11.23

ASTER

11.42

93.51

214505

8.19

NCC

شکل شماره  9نمودار تغییرات دو پارامتر  RMSEو  MAEرا برای
چهار داده شیب در دو منطقه مورد مطالعه نشان میدهد.
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 ASTERبلکه به خاطر قدرت تفکیک مکانی پایینتر
است که این امر خودش را در منطقهی متموج بومهن به وضوح
نشان داده است .نمودار  RMSEبرای منطقه تازه آباد به طور کلی
باالتر از نمودار مشابه برای بومهن قرار گرفته است .این تفاوت
مقدار برای دو داده با قدرت تفکیک  90متر چندان نیست ولی با
افزایش قدرت تفکیک برای محصول  NCCاین تفاوت محسوس
میگردد .با توجه به روش تولید این  DEMمجموعهای از عوامل
میتواند باعث این موضوع شده باشند .از مهمترین آنها میتوان به
خطاهای موجود در روال فتوگرامتری ،شرایط پوشش گیاهی و
همچنین تغییر شرایط توپوگرافی در محل اشاره کرد.
SRTM90

70
65

12.5
55

11

MAE %

60

50
9.5
45
40

8
NCC

ASTER

SRTM90 SRTM30

DEM Name
MAE % Slope BoomHen
MAE % Slope TazehAbad

RMSE Slope TazehAbad

50
40

شکل  :3نمودار پارامترهای  RMSEشیب (محور سمت راست) و

30

 MAEبرحسب درصد (محور سمت چپ) برای دو محدوده مطالعاتی

20

تازه آباد و بومهن

10

No of Cells %

RMSE Slope BoomHen

60

0
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Error Class

در جدول شماره  ۱درصد قرار گیری سلولها برای هر داده
ارتفاعی در هر بخش آمده است .نمودار این مقادیر در شکل شماره
 ۱قابل مشاهده است.

SRTM30

SRTM90

NCC

ASTER

(ال )
 -3تحلیل و بررسی

50

 -1-3تحلیل نتایج دادههای ارتفاعی
همانطور که در بخش  9-3گفته شد ،دو پارامتر

30
20

 RMSEو MAE

10

(مجموع کالسهای  ۱و  )۱برای ارزیابی وضعیت محصوالت از
منابع مختل محاسبه گردید .مطابق شکل شماره  3و جدول
شماره  9به ترتیب  NCCو  SRTM30کمترین مقدار  RMSEرا
داشتهاند .این وضعیت در منطقه بومهن که مناطق کمشیب
کمتری دارد برای این دو محصول ارتفاعی ،به نحو چشمگیرتری
وجود دارد و تفاوت آنها با دو محصول ارتفاعی دیگر بزرگتر است.

No of Cells %

40

0
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Error Class
SRTM30

SRTM90

NCC

ASTER

(ب)
شکل  :4نمودار درصد تعداد سلولها در بازه های تعریف شده برای
ارتفاع در جدول شماره ( 2الف) منطقه تازه آباد (ب) منطقه بومهن

 ASTERدر منطقه بومهن  RMSEکمتری نسبت به
دارد ولی در منطقه تازهآباد  RMSEنزدیک به  SRTM90نشان
میدهد .این امر نه به خاطر دقت پایینتر  SRTM90نسبت به
SRTM90

تنها یک استثنا وجود دارد و آن  SRTM90است که در بومهن
30
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مقدار  RMSEبیشتری را نسبت به منطقه تازهآباد نشان داده است.
با توجه به تفاوت قدرت تفکیک مکانی این محصول با دیگر دادهها
و تفاوت شرایط توپوگرافی در منطقهی مورد ارزیابی چنین رفتاری

جدول  :5درصد حضور پیکسلها در بازههای تعیین شده برای
شیب در جدول شماره  2برای دو منطقه تحت آمایش

تازه آباد
جدول  :4درصد حضور سلولهای  DEMدر بازههای تعیین شده در
جدول شماره  2برای دو منطقه تحت آزمایش

تازه آباد

NCC

ASTER

SRTM30

SRTM90

6.78

8.92

9.12

11.88

C1

4.82

5.62

6.01

7.37

C2

12.13

11.04

12.58

14.75

C3

36.83

25.33

35.21

42.10

C4

29.43

29.63

30.20

21.01

C5

5.44

13.51

4.79

1.99

C6

3.85

1.07

0.53

C7

2.12

1.03

0.38

C8

NCC

ASTER

SRTM30

SRTM90

1.31

5.78

1.75

4.31

C1

0.39

17.06

2.05

3.83

C2

2.09

38.03

8.72

13.8

C3

1.85

52.32

26.32

57.93

47.53

C4

2.75

41.19

8.72

25.39

21

C5

بومهن

1.31

2.45

2.55

5.26

C6

7.14

11.72

11.12

19.12

C1

0.29

0.62

0.59

1.85

C7

6.71

7.45

7.75

10.28

C2

1.1

1.02

1.02

2.42

C8

13.86

12.14

13.52

14.43

C3

28.77

20.78

26.50

27.71

C4

0.35

0.31

1.07

4.13

C1

28.22

24.14

26.57

23.50

C5

1.47

0.68

1.43

3.08

C2

9.23

14.52

9.96

3.73

C6

6.68

2.78

3.75

5.93

C3

3.38

6.23

2.82

0.92

C7

50.53

9.94

14.21

13.29

C4

2.71

3.05

1.79

0.32

C8

33

23.55

44.75

27

C5

6.29

31.21

27.27

23.98

C6

1.52

21.06

5.48

11.27

C7

0.17

10.5

2.07

11.34

C8

بومهن

با توجه به نمودار در این میان محصول  NCCو به دنبال آن
 SRTM30بهترین محصوالت بودهاند .داده  ASTERکمترین مقدار
 MAEرا نسبت به سه محصول دیگر ارایه کرده است که نشانگر
تطابق بسیار کم (حدود  9۱درصد) آن با واقعیت از لحاظ ارتفاعی
میباشد که کمترین میزان تطابق در میان چهار داده مورد آزمایش
نیز می باشد .این داده تقریبا در هر دو منطقه درصد مشابهی را در
کالس خطای  MAEداشته است ،بر خالف محصوالت  SRTM30و
 SRTM90که تفاوت معناداری در این دو منطقه برای این پارامتر
نشان دادهاند (شکل  .)3شرایط به طور کلی برای منطقه تازهآباد
برای این دو محصول ارتفاعی بهتر بوده است که میتوان آن را به
درصد بیشتر سلولهای با شیب کم و مناطق مسطح و دشتگونه و
همچنین روش تولید متفاوت منسوب نمود .البته  SRTM90برای
منطقه بومهن که عمال از مناطق تپهماهور و شیبهای باالتری
برخوردار است تطابق خوبی نشان نداده است و دقتی نزدیک
 ASTERارایه کرده است (حدود  ۱0درصد) .مقدار پارامتر
 RMSEبرای داده  SRTM90نیز در این منطقه بسیار باال است.
مجموع این دو پارامتر برای این داده در منطقة بومهن نسبت به
همه محصوالت دیگر کامال غیر مطلوب است SRTM30 .در منطقه

قابل توجیه است .دامنه تغییرات  RMSEبرای منطقة بومهن حدود
 3,3و برای منطقة تازهآباد حدود  9,1میباشد که میتواند به
خاطر تغییرات بیشتر شیب در منطقه بومهن باشد.

مقدار  RMSEبرای سه محصول جهانی  ASTER, SRTM90و
 SRTM30در دو منطقه تحت بررسی تقریبا به هم نزدیک میباشد
ولی مقدار  RMSEبرای  NCCدر منطقة تازهآباد تقریبا دو برابر
مقدار آن در منطقة بومهن است .با توجه به منبع و روش تولید
متفاوت این  ،DEMچنین رفتاری انترار میرفت.
پارامتر  MAEعمال درصد قابل قبول سلولهای  DEMو میزان
کارایی و قابل استفاده بودن داده ارتفاعی را نشان میدهد .نمودار
این پارامتر در شکل  3افت و خیزهای مشابهی برای هر چهار
محصول مورد آزمون در دو منطقة تحت آزمایش دارد.
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تازهآباد نتایج بسیار شبیه  NCCداشته است (با تفاوتی حدود 10
درصد) و از لحاظ مجموع امتیازی که از  RMSEو  MAEبه صورت
همزمان میگیرد به  NCCنزدیک میشود.

45
35

در اولین نگاه به شکل  -۱ال و -۱ب میتوان متوجه شد که در
منطقه تازهآباد که مناطق مسطح بیشتری با شیب کم نسبت به
بومهن دارد رفتار سه داده  NCC, SRTM90, SRTM30تقریبا
مشابه است و تنها  ASTERاست که با دیگر دادهها رفتاری
متفاوت دارد .هر سه داده مذکور در کالس ( ۱بین  -۱تا)0
بیشترین درصد تعداد سلول را داشتهاند .پس از آن کالس ( ۱بین
 0تا  ) ۱بیشترین تعداد سلول را به خود اختصاص داده است .به
این معنی که این دادهها تا حد زیادی با حدود خطای  ±۱متر به
 REFDEMنزدیک بودهاند .در صورتی که  ASTERدر کالس
شماره ( 9بین  -۱تا  )-10بیشترین مقدار سلول را داشته است که
به این معنی است که این محصول ارتفاعات را در این منطقه کمتر
از مقادیر واقعی نشان میدهد .محدوده اعداد منفی برای این
محصول در تازه آباد حدود  31درصد است .باال بودن درصد خطای
کالس  ۱برای سه محصول و کالس  9برای  ASTERبه این معنی
است که همگی این محصوالت تا حد زیادی ( ۱6تا  31درصد)
ارتفاع را کمتر از مقدار موجودشان نشان می دهند .در منطقه
بومهن (شکل -۱ب) وضعیت برای  NCCتقریبا تکرار شده است.
این داده در این منطقه درصدهای تقریبا مشابهی با تازهآباد برای
سلولهای با ارتفاع بیشتر ( )%۱1و ارتفاع کمتر ( )%۱3از
 REFDEMدر خود دارد .به طور کلی ثبات در این محصول در دو
منطقه وجود داشته است ..پیک منحنی دادههای SRTM90,
 SRTM30در بومهن به کالس  ۱انتقال پیدا کرده است .این دو
داده  ،به ترتیب  19و  30درصد از سلولها را با ارتفاعی بیشتر از
ارتفاع موجود در  REFDEMنشان دادهاند .وضعیتی کامال برعکس
آنچه در محدوده تازه آباد وجود داشت.

15

No of Cells %

25

5
C8

C7

C5

C6

C3

C4

C2

-5

C1

Error Class
SRTM30

SRTM90

NCC

ASTER

(ال )

No of Cells %

30
25
20
15
10
5
0
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Error Class
SRTM30

SRTM90

NCC

ASTER

(ب)
شکل  : 5نمودار درصد تعداد سلولها در بازه های تعریف شده برای
شیب در جدول شماره ( 2الف) منطقه تازه آباد (ب) منطقه بومهن
22

برای  ASTERاین پیک از کالس  9در منطقه تازه آباد به کالس
 6در بومهن تبدیل شده است .یعنی بیشترین تعداد پیکسل (36
درصد) که ارتفاعی باالتر از مقدار واقعی داشتهاند در این محصول،
در منطقه بومهن ،وجود دارند .در محصول  ASTERرفتار با ثباتی
دیده نمیشود و تغییر تعداد پیکسلها در هر کالس (بجز کالس
 )1قابل توجه است .بنابراین وابستگی این داده ارتفاعی به شرایط
توپوگرافی محل محرز و بسیار شدید است.

12
7

MAE/RMSE

17

2
NCC

ASTER

SRTM90 SRTM30

Data
Tazeh Abad: DEM

BoomHen: DEM

شکل  :6نمودار نسبت پارامترهای  MAEو  RMSEارتفاع ،برای
دو محدوده مطالعاتی تازه آباد و بومهن
32
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ولی دقت محصوالت دیگر نیز به آن نزدیک شده است .به این
صورت میتوان گفت که با توجه به نحوه محاسبة شیب عمال
برخی خطاهای ارتفاعی در محصوالت غیر  ،NCCکاهش یافتهاند و
دقت آنها نیز مناسب شده است .برای بررسی توام مقدار MAE
و  ،RMSEنسبت ایندو برای همه محصوالت در دو منطقه
محاسبه گردیده و در شکل  1ترسیم شده است .به طور کلی از
نقطه نرر شیب با توجه به منحنیهای شکل  1میتوان این گونه
نتیجه گرفت که  NCCدر منطقه بومهن از همه محصوالت دیگر
بهتر عمل کرده است .شرایط برای  SRTM30و  ASTERتقریبا در
هر منطقه مورد آزمایش مشابه بوده که شاید به علت اندازه سلول
یکسان است SRTM90 .در منطقه تازهآباد که شیببهای کمتری
دارد ،دقت بهتری را نشان داده است.

 -2-3تحلیل نتایج دادههای شیب

در دادههای شیب تولید شده وضعیت از جهات زیادی با شرایط
موجود در دادههای ارتفاعی متفاوت است .شکل شماره  ۱نمودار
تغییر پارامترهای  RMSEو  MAEشیب را برای دو محدودة
بومهن و تازهآباد نشان میدهد .با توجه به شکل  ۱میتوان دریافت
که خطای  RMSEدر منطقة تازهآباد به طور کلی در همة
محصوالت بیشتر از خطای منطقه بوهن میباشد .مقدار این پارامتر
برای شیب ،در منطقه تازهآباد تقریبا برای همه محصوالت تا حد
زیادی مشابه است .در صورتی که در منطقه بومهن که شیبهای
باالتری دارد تفاوت مقادیر  RMSEبرای محصوالت مختل قابل
توجه است .بیشترین مقدار تفاوت  RMSEدر دو منطقه برای،
 NCCاست (حدود )۱,6؛ که آن را میتوان به حساسیت این
محصول به توپوگرافی منطقه برای تولید نقشه شیب و عدم توزیع
درست خطا با توجه به توپوگرافی منطقه در سطح داده ،نسبت داد.
کمترین مقدار تفاوت  RMSEدر دو منطقه برای  SRTM90می-
باشد (حدود  )0,3۱که علت آن را وجود خطای باال در این
محصول و حضور آن در هر دو منطقه میتوان دانست .از لحاظ
پارامتر  RMSEشیب ،محصول  NCCو محصول  SRTM30به
ترتیب در محدودههای بومهن و تازهآباد کمترین مقدار را داشتهاند
و به این ترتیب بهترین دادهها محسوب میشوند.

NCC

ASTER

SRTM30

SRTM90

MAE/RMSE

7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5

Axis Title

داده شیب  ASTERدر منطقه بومهن وضعیت کمی بهتر از ارتفاع
را دارا میباشد و رتبه سوم را اشغال کرده است .در منطقه تازهآباد
نیز این داده رتبه سوم را دارد که نتیجه جالبی در قبال دادههای
ارتفاعی میباشد (در آنجا رتبه چهارم را دارد).

Tazeh Abad: Slope

BoomHen: Slope

شکل  :7نمودار نسبت پارامترهای  MAEو  RMSEشیب ،برای دو
محدوده مطالعاتی تازهآباد و بومهن

از لحاظ پارامتر  MAEرفتار منحنیها برعکس رفتار منحنیهای
 RMSEمیباشند .به این صورت که منحنی این پارامتر برای تازه-
آباد باالتر از منحنی منطقه بومهن ایستاده است .به این صورت
میتوان گفت که در منطقه تازهآباد که شیب کمتری دارد درصد
پیکسلهایی که انطباق شیب آنها با  REFDEMبیشتر است ،باالتر
میباشد.

در نگاه اول به شکلهای -۱ال (تازهآباد) و -۱ب (بومهن) میتوان
متوجه شد که تقریبا همة چهار محصول مورد آزمایش رفتاری
مشابه در کالسهای مختل داشتهاند .محصوالت NCC, SRTM90,
 SRTM30در هر دو منطقه مورد آزمایش بیشترین تعداد سلول را
در کالس چهارم ( -۱و  )0داشتهاند .در مقابل محصول ،ASTER
بیشترین تعداد سلول را در هر دو منطقه ،در کالس پنجم داشته
است که نشان دهنده برآورد بیش از مقدار واقعی شیب میباشد.

تفاوت مقادیر  ،MAEحداقل  3درصد (برای  )NCCتا حداکثر
 13,۱درصد برای  SRTM30بین دو منطقه مورد آزمایش می-
باشد ،به این صورت که تقریبا رفتار نمودار  MAEهمه محصوالت
عینا در دو منطقه تکرار شده است و افت و خیزهای هر دو منحنی
در دو منطقه تقریباً مشابه است با این تفاوت که میزان پارامتر
 MAEهمه محصوالت در تازه آباد در حدود  11درصد بیشتر از
بومهن بوده است .محصول  NCCکه در قسمت ارتفاع دقت
مناسبتری نشان میداد در مجموع در اینجا نیز دقت خوبی دارد.

به طور کلی با بررسی درصد سلولهایی که مقدار شیب را باالتر از
مقدار موجود برآورد نمودهاند (کالسهای  ۱و باالتر در جدول )9
به این نتیجه میرسیم که محصول  ASTERدر هر دو منطقه حجم
سلول مشابهی (حدود  ۱3درصد) را در این گروه قرار داده است.
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بیشترین تطابق با واقعیت را در دو منطقه تحت آزمایش داشته
است .پس از آن  ASTERو  SRTM90دقتهای بعدی را داشتهاند.
البته  DEMمحصول  ASTERثبات رفتاری را در دو منطقه تحت
آزمایش مخصوصا در محصول شیب نشان داده است .در حالی که
محصول  SRTM90به شدت به شرایط توپوگرافی محل وابسته
است که به دلیل تفاوت نسبتاً زیاد قدرت تفکیک مکانی آن با
دیگر محصوالت مورد آزمایش میباشد.

به این معنی که این داده تقریبا درصد مساوی از سلولها را با شیب
بیشتر و با شیب کمتر از مقدار واقعی برآورد نموده است.
برای دو محصول دیگر یعنی  NCC, SRTM30نیز در هر دو
منطقه درصد سلولهای این گروه تقریبا ثابت باقیمانده است
(حدود  ۱0درصد) .داده  SRTM90نیز در حدود  3۱تا  33درصد
در منطقه تازهآباد و بومهن درصد تقریبا مشابهی به این گروه
اختصاص داده است و شیب را بیشتر از میزان واقعی برآورد نموده
است .در واقع همه محصوالت تقریبا درصد مشابهی از سلولها را با
شیب بیشتر از مقدار واقعی (جمع کالسهای  ۱تا  )3در دو منطقه
تحت آزمایش ارایه کردهاند و از این لحاظ ثبات رفتاری داشتهاند.
میتوان نتیجه گرفت که بدون توجه به تغییر وضعیت توپوگرافی
منطقه ،محصول شیب رفتاری ثابت دارد .چنین وضعیتی برای
ارتفاع برقرار نیست و تنها  NCCاست که درصد سلولهای تقریبا
مشابهی (حدود  )%۱3در هر دو منطقه نشان داده است .حساسیت
هر محصول ارتفاعی در هر منطقه متفاوت می باشد فارغ از این که
منبع داده چیست یا درصد سلولها در کالسهای  ۱تا  3چه
مقدار میباشد.

بررسی مقایسهای نشان داد که معیار  RMSEبه تنهایی برای
مقایسه و بررسی محصوالت ارتفاعی و مخصوصا شیب مناسب
نیست و به همین علت ،در این تحقیق معیار دیگری به نام MAE
مطرح و استفاده شد .نسبت  MAEبه  RMSEمیتواند بیانگر بهتر
دقت محصوالت ارتفاعی و شیب باشد.

سپاسگزاری
نویسندگان الزم میدانند تا از سازمان نقشهبرداری کشور و به طور
خاص جناب آقای دکتر اردالن به خاطر در اختیار قرار دادن
 DEMهای  10متری منطقهی مورد مطالعه نهایت تشکر و
قدردانی را به عمل آورند.

 -4نتیجهگیری
در این تحقیق سه محصول  DEMجهانی
 ASTERو محصول  DEMسازمان نقشهبرداری کشور با استفاده از
یک  DEMمرجع (که از دادههای نقشههای  1:3000تهیه شده
بود) در دو منطقه مقایسه گردیدند .نتایج با استفاده از محاسبه
معیار  RMSEو درصد سلولها با خطای کم (کمتر از  ۱متر) مورد
بررسی قرار گرفتند .این مقایسه نشان داد که به طور کلی از لحاظ
ارتفاعی و شیب ،محصول  DEMسازمان نقشهبرداری کشور از سه
داده دیگر با دقتتر است .این تفاوت دقت ،در محصول ارتفاعی
( )DEMکامال مشهود است ولی در محصول شیب تفاوت کمتری
در محصوالت دیده شد.
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