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بخش زیادي از اسناد ملکي در قالب نقشههاي آنالوگ غيررقومي موجود ميباشند که نيازمند مکانمرجع سازي هستند .الگوریتم مورد استفاده
در مکانمرجعسازي در دقت محاسبات المانهاي هندسي نقش بسزایي ایفا ميکند که این امر به ضرورت مطالعه روشهاي مکانمرجعسازي
نوین اشاره دارد .این کار نيازمند بکارگيري توابع و مدلهاي بهينهسازي مکانمرجعسازي مي باشد تا دقت الزمه در تعيين حدود امالک حاصل
شود .به دليل عدم امکان تعبير هندسي ،براي همه تصاویر نميتوان پارامتر هاي تابع افاین را مقادیر ثابتي قرار داد .لذا در این تحقيق با لحاظ
نمودن المانهاي هندسي نقشههاي کاداستري شامل مساحت قطعات زمين ،طول خطوط تشکيلدهنده آنها و با بهرهگيري از الگوریتم ژنتيک،
اقدام به توليد پارامترهاي بهينه براي تابع افاین شده است .جهت مطالعه روش پيشنهادي از دو نقشه ثبتي اسکن شده مربوط به بخشي از شهر
تهران به عنوان داده ورودي و همچنين نقاط کنترل برداشت شده با استفاده از  GPSاستفاده شده است .بمنظور محاسبه دقت و حساسيت
روش مزبور ،مقایسههایي از جمله  RMSEبدون اعمال المانهاي هندسي RMSE ،با اعمال یکي از المانهاي هندسي سطح و طول و  RMSEبا
در نظر گرفتن کليه المان هاي هندسي صورت گرفته است .نتایج تحقيق نشان داده است که روش پيشنهادي این تحقيق با  RMSEمتوسط
برابر  2/18281متر ،نسبت به روش مرسوم با  RMSEمتوسط برابر  2/0111متر براي نقشههاي مورد استفاده ،از دقت کلي پایينتري برخوردار
است .این در حالي است که در روش پيشنهادي خطاي المانهاي هندسي سطح و طول حدود  08درصد نسبت به روش مرسوم کاهش یافته
است که در کاربريهاي مرتبط بهبود قابل توجهي محسوب ميگردد.
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یکي از وظایف اصلي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
تسلط کاملل بلر ابعلاد حقلوقي و ملوقعيتي (هندسلي)
امالک در کشور ميباشد .سازمان ثبت اسلناد و املالک
به نظامي نيازمند است که اطالعات ملوقعيتي جلامع از
محدوده امالک ،همراه بلا وضلعيت حقلوقي املالک در
اختيار داشته باشد ] .[11طرح کاداستر کشور در سلال
 1318با هدف کمک به ایجاد یک ثبت امالک پيشرفته
و مکانيزه که قادر به پاسخگویي سریع به ارباب رجوع و
حل مشکالت آنان باشد ،کار خلود را آغلاز کلرد .بلدین
ترتي لب تهي له نقشللههللاي کاداسللتر مقي لاس  1:188در
دستور کار قرار گرفت [.]11
اسناد مالکيت قدیمي اغلب فاقد مشخصات فنلي مللک
مانند مساحت و طلول ابعلاد بلوده و حلدود املالک بله
صورت اجمالي مثال به ملک مجلاور ،بله آبریلز کلوه بله
رودخانه ،مرز یا نهر یا راه روستایي تعریف شده است که
ممکن است ایلن علوار بله ملرور زملان و در نتيجله
تحوالت طبيعي و یا توسلط اشلخا  ،تغييلر یافتله یلا
جابجا شوند .حتي در موارد دیگر که مسلاحت و حلدود
امالک در اسناد مالکيت قيد شده ،در نتيجه اشلتباه در
پياده کردن ملک ،جابهجایي و یا لغزش بوجود ميآید و
در واقع ملک در محل حقيقي خلود پيلاده نمليشلود و
معموال امالک مجاور هم به تبعيت از حقلو آن ماللک
به صورت جابجا پياده و تصرف شده و مبناي اختالفلات
عدیده و پرونده هاي قضایي بي شمار مليشلود .راهکلار
رفع این مشکالت ،اجلراي دقيلق عمليلات کاداسلتر در
سطح کشوري است .از جمله کاربردهاي مهم رایانله در
حال حاضر ،مدیریت دادههاي مربوط به مالکيت اراضلي
و ارائه خدمات بهينه به متقاضيان ميباشد .بخش اعظم
روند توليد و شناخت حدود امالک به روش فتوگرامتري
شللامل جمللعآوري اطالعللات ،ویلرایش و اضللافه کللردن
اطالعات توصيفي از نقشههلاي قلدیمي مليباشلد ].[1
امروزه با در اختيار داشتن نقشههلاي کاداسلتر قلدیمي
قادر هستيم اطالعات مکلاني دقيقلي از آنهلا اسلتخرا
کنيم .بنابراین نياز به تبدیل از فضلاي تصلویر و اسلکن
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شده این نقشهها به فضاي زمين داریم .انجلام ایلن کلار
مسللتلزم بکللارگيري توابللع و مللدلهللاي بهينللهسللازي
مکانمرجعسازي ميباشد تا بتوان بيشترین دقلت را در
تعيين حدود امالک اعمال کرد.
خطاهللاي مکللاني عللوار یک لي از مسللائل کلي لدي در
سيستمهاي اطالعات جغرافيایي ميباشلد .در طلول دو
دهه گذشته ،توجه زیادي به مدلسازي خطاهاي مکاني
در عوار خطي ،شامل بخلشهلاي مختللف خطلوط،
پليالین هلا و پلليگلون هلا در سيسلتمهلاي اطالعلات
جغرافيایي 1شده است [.]18
بخش زیادي از اسناد ملکي در قالب نقشههلاي آنلالوگ
غيررقلللومي موجلللود مللليباشلللند کللله نيازمنلللد
مکانمرجعي سازي هستند .به علت قيمت باالي املالک
شهري همواره سعي بر آن است که مکلانمرجلعسلازي
این نقشهها با دقت مناسب و کمترین مغایرت با املالک
همسایه و اسناد مرتبط با ملک انجام گيلرد .روشهلاي
مکانمرجعسازي موجود کله مبتنلي بلر انطبلا نقلاط
کنترل ميباشد اغللب باعل ایجلاد مغلایرت در مقلدار
المانهاي مهم ازجمله مساحت ،ابعلاد و شلکل علوار
ميگردد که در زمره المانهاي مهم در مدیریت املالک
هستند .وجود این مغایرتها در تهيه نقشلههلاي ثبتلي
شهري با مقياسهاي بزرگ غير قابلل قبلول مليباشلد.
براین اساس و براي به حداقل رساندن این مغلایرتهلا،
طراحي یک الگوریتم منعطف ،کارآمد و تلا حلد امکلان
خودکار که بتواند این مغایرتها را در شرایط مختلف به
حداقل برساند ،نياز ميباشد.
مکان مرجع سازي نيازمند در اختيار داشتن تعداد کلافي
از نقاط کنتلرل قابلل اعتملاد و همچنلين داراي توزیلع
فضایي مناسب بلر روي نقشله آنلالوگ و نقشله مرجلع
است .عالوه بر این ،اعوجاجات بوجود آمده در نقشههاي
ثبتي آنالوگ ،سبب کاهش اثلر نقلاط کنتلرل و بلالطبع
کللللاهش کيفيلل لت خروجلل لي حاصللللل از فرآینللللد

بررسی بهبود مکان مرجع سعایی نقشعه هعای غیعر رقعومی ...
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 -2پیشینه تحقیق
بللاقري و همکللاران ( ،)1313ب لا اسللتفاده از روشهللاي
هوش مصلنوعي نظيلر الگلوریتم ژنتيلک و شلبکههلاي
عصبي به مطالعه روشهاي مختلف مدلسازي اثر تعداد
و توزیع نقاط کنترل در روشهاي مدلسازي به تصحيح
هندسي تصاویر ماهواره اي پرداختند و نتلایج بهتلري را
نسللبت بلله روشهللاي معمللول بلله دسللت آوردنللد ].[1
دویتشر 1و گللبمن )1111( 2الگلوریتمي بلراي اصلالح
اعوجاجاتي که در جریان مکلانمرجلعسلازي در مرزهلا
اتفا ميافتند ارائه نمودهاند .آنها نشان دادهاند که این
فرآیند براي ایجاد کاداسلتر و تبلدیل تملام بللوکهلاي
نقشه بزرگ مقياس در کشور ایرلند با نتلایج حاصلل از
دادههاي آملاري ملرز بللوکهلا بلا دقلت خلوبي بلراي
زمللينهللاي کشللاورزي قابللل اسللتفاده مللي باشللد ].[0
دویتشر ( )2888نشان داده است که براي جللوگيري از
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مکان مرجع سازي نقشله هلاي آنلالوگ ثبتلي مليشلود.
نتيجتا موقعيت صحيح عوار نقشه هلا بلر روي وضلع
موجود حاصلل نمليشلود و یلا ابعلاد و شلکل علوار
دسللتخوش تغيي لر م ليگللردد ،بنللابراین موجللب تغيي لر
المللانهللاي مهللم از جمللله مسللاحت و طللول (محليط)
عوار ميگردد که از نقطه نظر فرآیندهاي ثبتلي غيلر
قابل قبول است .ایلن مقالله بله بررسلي ميلزان بهبلود
حاصل از افزودن المانهاي هندسي مساحت و طول در
فرآیند مکان مرجعسازي نقشههاي کاغذي ثبتي شهري
در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتيلک پرداختله اسلت.
نتيجه حاصل از طراحي و ارزیابي روش مزبلور بلراي دو
داده نمونه داده از شهر تهران نشاندهنده امکان بهبلود
خطاي اندازهگيري مساحت و طول تا حدود  08درصلد
است .این در حالي است که خطاي کلي حاصل از مکان
مرجعسازي بلا خطلاي روش مرسلوم مبتنلي بلر نقلاط
کنترل زميني ،اختالف کمي را نشان ميدهد.
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اعوجاجلات نسلبي بلين مرزهللا و محتلوا الزم اسلت تللا
محتویات نقشه با روش رابرشيتينگ 3بر پایه درونیلابي
خطي 0اصالح گردنلد ] .[3ایلن تحقيلق روشلي جدیلد
براي رابرشيتينگ ارائه کرده که وابسته به شلکل ننلد
ضلعي بسته نيست و صرفا به تعداد نقاط کنترل انتخاب
شده در نقشه وابسته است .فردکين 1و دویتشر ()2882
نشان داده اسلت کله محاسلبه مختصلات نقلاط ملرزي
کاداستر نميتواند تنها بر روي اندازه گيريهاي اصلي و
در مختصللات شللبکه کنتللرل فعل لي تکي له کنللد ،بلکلله
بازسازي تحليلي مرز پارسلهاي شهري نيلاز بله ادغلام
اندازهگيريهلاي جدیلد در فرآینلد محاسلبه دارد تلا از
دقت بدست آمده اطمينان حاصل شود ] .[8گلاویش 8و
دویستشر )2882( 1روشلي بلراي ایجلاد یلک کاداسلتر
تحليلي در مناطقي که اندازهگيري عوار زميني وجود
نداشته باشلد ،ارائله نملوده اسلت ] .[1ایلن روش یلک
فرآیند «سفر مجازي در زملان »0اسلت کله ترکيلب دو
نقشه واقعي در گذشته و حال را نشان مي دهد .تانلگ1
و همکللاران ( )2881از روش حللداقل مربعللات بللراي
بازسازي مرز پارسل ها ،مخصوصا براي حلل ناسلازگاري
بلين مللرز پارسلللهللا اسللتفاده نمللودهانللد ] .[18بللالتي
( ،)2888بلا توجله بلله توسلعه و تغييلرات ملرز اراضلي
نقشه هاي قدیمي به بررسي مکانمرجعسازي بلا هلدف
امکان تحليل عناصر ژئومتریلک در نقشلههلاي قلدیمي
پرداخته است ] .[2تلي پودوبنيکلار ( )2881بررسلي و
ارزیابي کيفيت مکانمرجعسازي نقشلههلاي قلدیمي را
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روش مورد استفاده در این تحقيلق بلر مبنلاي طراحلي
یک الگوریتم بهينهسازي ژنتيک است .الگلوریتم مزبلور
جهت برازش تابع افاین بر الملانهلاي کنترللي تصلویر
شامل نقاط کنترل زميني ،مساحت و طول است که بله
مکان مرجعسازي مکاني بهينه نقشه هاي اسلکن شلده
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 -3مواد و روش پیشنهادی
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انجام داده است ] .[11کلبنلوو 1و دویتشلر ( )2881بلر
اساس مشاهدات غير مسلتقيم هملراه بلا تغييلر شلکل
مشابه ،نشان دادهاند که اتصلال بللوکهلاي کاداسلتري
مجاور با کاهش قابل توجهي از اختالفات سيسلتماتيک
و تصادفي ،در مقایسه با وضعيت پيش از اصلالح هملراه
است ] .[18سيربا و همکاران ( )2818رویکلردي بلراي
تطبيق و تنظيم عارضه هلاي خطلي در جهلت افلزایش
دقت مکاني یک مجموعله داده کاداسلتر قلدیمي ارائله
نمودهاند ].[13
جني و هورني ( )2811روشي جهت انجام تحليللهلاي
هندسي براي مقایسه یک نقشه قلدیمي بلا یلک نقشله
جدید مکان مرجعسازي شده با سيستم تصویر شناخته
شده و دیتوم مشلخ ارائله کلردهانلد ] .[1سليریبا 2و
همکاران ( )2812بلراي بلا تلفيلق مجموعله دادههلاي
کاداستري گرافيکي قدیمي با مجموعله دادههلاي قابلل
اعتماد و دقيق توپوگرافي مبتني بر تطبيق عارضلههلاي
خطي از طریق تبدیل  TPS3نشلان دادهانلد کله بهبلود
قابل توجهي در کيفيت هندسي و دقت مکاني دادههاي
کاداستر حاصل شده است ] .[10اشنيدمن 0و همکلاران
( )2813بلللراي بدسلللت آوردن شلللکلي مناسلللب و
مختصاتهایي دقيلق نقشلههلاي کاداسلتر از الگلوریتم
ژنتيک ساده استفاده نمودهاند و نتایج آنها نشلان داده
اسلت کلله الگللوریتم ژنتيلک دقيلقتللر از روش حللداقل
مربعات بوده و مختصات نزدیکتري بله واقعيلت بدسلت
آورده است ] .[10مانزانو اگوگليارو و همکلاران ()2813
به بررسي کاربرد الگوریتمهلاي تکلاملي در پارامترهلاي
مکان مرجع سازي و ارزیلابي دقلت نقشلههلاي تلاریخي
پرداخته است ] .[12سيسمن ،)2810( 1با هدف تبدیل

نقشههاي کاداستري به سيستم مختصات مللي ترکيله،
پس از ارزیابي وضعيت موجود نقشلههلاي کاداسلتر ،از
روش افللاین 8اسللتفاده نمللوده اسللت ] .[11هاشلليم1
( )2818با استفاده از تکنوللوژي مبتنلي بلر مکلان بله
بازسازي و اصالح مجموعله دادههلاي کاداسلتر قلدیمي
مالزي پرداخته است و به این نتيجله دسلت یافتله کله
پایگاه داده کاداستر حاصل شده باید علالوه بلر حلداقل
رساندن خطاهاي هندسي دروني ،با سيسلتم مختصلات
جدید که مبتني بر مختصات ماهواره با دقت مکاني بلاال
است نيز مرجع شلود ] .[0در تحقيلق نله و همکلاران
] [28به پشتوانه حجم بلاالي نقشله هلاي مستندشلده
داراي انللدکس کاداسللتري و تنللوع پایگللاههللاي داده
کاداستري موجود در کشور اسلوني ،با استفاده از حجلم
باالي نقاط کنترل و مثل بندي نقشههلاي کاداسلتر و
همچنين اعمال شروط ملرزي موسلوم براسلاس قلانون
هوک 0به خطاي مجذور مربعات 1/8 1متر رسيده اند.
این تحقيق با هدف ،بکلارگيري الگلوریتم ژنتيلک تلک
هدفه ،بر آن است تلا علالوه بلر نقلاط کنتلرل ،انطبلا
المانهاي هندسي تک نقشههاي ثبتلي و کاداسلتري را
نيز مرجع نماید .در این راستا امکان تعریف انواع شروط
بهينلللهسلللازي جهلللت حصلللول دقلللت ملللوردنظر از
مکانمرجعسازي نقشههاي ثبتي شهري در این تحقيق
مدنظر است.
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Thin Plate Splines

3
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1
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ميتواند ارزش عددي صلحيحي را بله خلود اختصلا
دهد.

ميانجامد (شکل ( .))1کروملوزوم طراحلي شلده بلراي
الگوریتم ژنتيک زنجيره اي از  8ژن مليباشلد کله هلر
کللدام از آنهللا نشللاندهنللده ضللرایب تبللدیل افللاین
) ( (a1 ,a2 ,a3 ,a4 ,a5 ,a6رابطه ( ))1ميباشلند .هلر ژن

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

رابطه()1

][ 1

 X = a1x +a2 y + a3
Y = a x + a y + a
5

4
6

ژنها با محاسبه حداقل و حداکثر مقادیر هر ژن در بين
جمعيت اوليه تعيين گردیلد.روش نخبلهگرایلي 1بلراي
انتخاب کروموزومها جهت لقاح استفاده شلد .همچنلين
الگوریتم تک نقطلهاي 2بلراي لقلاح بلا احتملال  8/0و
الگوریتم تغيير اتفلاقي یکلي از ژنهلا در کروملوزوم در

5

Eliticism

1

Single Point Crossover

2
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براي تعيلين هلر یلک از کروملوزومهلاي نسلل اول بله
صورت تصادفي از بلين نقلاط کنتلرل زمينلي  3نقطله
انتخاب شده و سپس نقاط کنترل زميني انتخلاب شلده
در  8معادله  8مجهولي توليد ميشلوند .تعلداد اعضلاي
جمعيت  28کروموزوم لحاظ گردیلد تلا از افلزایش بلار
محاسباتي جلوگيري شود .محدوده مجاز تغييلر مقلادیر

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.4.1

شکل  :1فلوچارت مراحل اجرای الگوریتم

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

و  i+1ام المان هندسي مدنظر ميباشند.
ميزان دقت برازش تبدیل افلاین از رابطله ( )0محاسلبه
ميشود .این مقدار به عنوان تابع هلدف جهلت کنتلرل
همگرایي الگوریتم ژنتيک حداقل ميشود .بر این اساس
حداقل شدن (رابطله ( ))0در الگلوریتم ژنتيلک ملدنظر
ميباشد.

محدوده مجاز آن ژن با احتمال  8/80لحاظ شد .شلرط
توقف همگرایي و عدم تغيير نتایج پس از حلداقل 188
تکرار یا حداکثر  1888تکرار ميباشد.
جهت محاسبه مقادیر المانهاي مساحت و طول در این
پارسلللهللا بلله ترتيللب از (رابطلله (( ،))2رابطلله ( ))3و
(رابطه( ))0استفاده شده است.
در روابط( )2و ( xi,yi ،)3و  xi+1,yi+1مولفههاي نقاط  iام

رابطه([0 ] )2

2
2

رابطه([0 ] )3

رابطه()0

 x i  x i1    y i  y i1 
2

A

L  i 1
n

} 𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒{RMSE} = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒{√RMSE2p + RMSE2a + RMSE2l

6
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در رابطه( RMSEp ،)0خطاهلاي بلرازش نقلاط کنتلرل
زميني و  RMSEaو  RMSElميزان اخلتالف الملانهلاي
مساحت ،طول اندازهگيري شده در هر تکلرار بلا مقلدار
مرجع آنها ميباشند .اختالفها با واحد متلر همسلنگ
شدهاند که براي این منظلور مجلذور اخلتالف مسلاحت
لحاظ شده است.
جهت آزملون روش پيشلنهادي نتلایج حاصلل بلا روش
مرسوم مکان مرجعسازي تصاویر مقایسه ميشود .بلراي
این منظور مقایسه در شرایط یکسان دادههاي کنترلي و
همچنين با افزودن دادههاي کنترلي المانهاي هندسي
صورت ميگيرد .بدین ترتيب صحت روش پيشلنهادي و
تأثير المانهاي کنترلي برمرجعسازي بررسي ميشود.
بللراي اجللراي روش پيشللنهادي از دو نقشلله کاداسللتر
کاغذي اسکن شده مربوط بله شلهر تهلران در مقيلاس
 1:288استفاده شده اسلت .نقشلههلا مربلوط بله شلهر
تهران است (شکل ( 2و  .))3براي نقشهها به ترتيب 18
نقطه کنترل زميني (شکل ( ،)2جدول ( )1و  10نقطله
کنتللرل زمينللي (شللکل ( ،)3جللدول ( ))2در تصللویر
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مربوطه لحاظ شده که نقاط مرجع زميني آن با استفاده
از  GPSدوفرکانسه و مراجعه محلي با دقلت اسلمي 28
تا  38سانتيمتر برداشت شده اسلت .دادههلاي کنترللي
مساحت شلامل  3نمونله بلراي نقشله اول (شلکل (،)0
جدول ( 3و  ))0و  0نمونه براي نقشله دوم (شلکل (،)1
جدول ( 1و  ))8و دادههاي کنترل طول شامل  3نمونله
براي نقشه اول (شکل ( ،)8جلدول ( 1و  ))0و  0نمونله
براي نقشه دوم (شکل ( ،)1جدول ( 1و  ))18با انتخاب
پارسلهاي نمونه و براساس دادههاي ثبتلي منلدر بلر
روي نقشه تعيين شدهاند.
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شکل  :2تصویر نقشه ثبتی اول اسکن شده بخشی از شهر تهران و پراکندگی نقاط انتخاب شده برای مکانمرجعسازی
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شکل  :3تصویر نقشه ثبتی دوم اسکن شده بخشی از شهر تهران و پراکندگی نقاط انتخاب شده برای مکانمرجعسازی
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جدول  :1نقاط کنترل زمینی برای نقشه اول
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جدول  :2نقاط کنترل زمینی برای نقشه دوم
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نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

جدول  :3نقاط انتخاب شده از روی تصویر نقشه اول برای محاسبه سطوح مورد آزمایش

مساحت پارسل متناظر با مساحت بدست آمده از نقاط  p17تا  .p20در این پارسل =  088متر مربع
مساحت پارسل متناظر با مساحت بدست آمده از نقاط P21تا  .P26در این پارسل =  138متر مربع
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جدول  :4مساحت موجود پارسلهای انتخاب شده در نقشه اول
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شکل  :4پارسلهای مشخص شده برای آزمایش اختالف سطوح در نقشه اول

مساحت پارسل متناظر با مساحت بدست آمده از نقاط p27تا  .p32در این پارسل =  21/13متر مربع
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جدول  :5نقاط انتخاب شده از روی تصویر نقشه دوم برای محاسبه سطوح مورد آزمایش

مساحت پارسل متناظر با مساحت بدست آمده از نقاط  p15تا  .p18در این پارسل =  128متر مربع
مساحت پارسل متناظر با مساحت بدست آمده از نقاط P19تا  .P22در این پارسل =  112متر مربع
مساحت پارسل متناظر با مساحت بدست آمده از نقاط p23تا  .p26در این پارسل =  110/81متر مربع
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جدول  :6مساحت موجود پارسلهای انتخاب شده در نقشه دوم
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شکل  :5پارسلهای مشخص شده برای آزمایش اختالف سطوح در نقشه دوم

مساحت پارسل متناظر با مساحت بدست آمده از نقاط p27تا  .p30در این پارسل =  311/1متر مربع
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جدول  :7نقاط انتخاب شده از روی تصویر نقشه اول برای محاسبه طول اضالع مورد آزمایش
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شکل  :6پارسلهای مشخص شده برای آزمایش اختالف طول اضالع برای نقشه اول
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جدول  :8طول اضالع موجود پارسلهای انتخاب شده در نقشه اول

طول ضلع پارسل متناظر با طول ضلع بدست آمده از نقاط  p33تا  .p34در این پارسل =  03/11متر
طول ضلع پارسل متناظر با طول ضلع بدست آمده از نقاط  P35تا  .P36در این پارسل =  33/38متر
طول ضلع پارسل متناظر با طول ضلع بدست آمده از نقاط  p37تا  .p38در این پارسل =  32متر
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جدول  :9نقاط انتخاب شده از روی تصویر نقشه دوم برای محاسبه طول اضالع مورد آزمایش
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شکل  :7پارسلهای مشخص شده برای آزمایش اختالف طول اضالع برای نقشه دوم

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

جدول  :11طول اضالع موجود پارسلهای انتخاب شده برای نقشه دوم

طول ضلع پارسل متناظر با طول ضلع بدست آمده از نقاط  p31تا  .p32در این پارسل =  18متر
طول ضلع پارسل متناظر با طول ضلع بدست آمده از نقاط  P33تا  .P34در این پارسل =  22متر
طول ضلع پارسل متناظر با طول ضلع بدست آمده از نقاط  p35تا  .p36در این پارسل =  20متر
طول ضلع پارسل متناظر با طول ضلع بدست آمده از نقاط  p37تا  .p38در این پارسل =  31متر

 -4بررسی نتایج و یافتههای تحقیق

14

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.1.1

ArcGIS ArcMap 10.5

1

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

مکان مرجعسازي تصاویر مورد مطالعه به روش مرسلوم
در محيط نسخه  1801نرمافزار آرک مپ 1با اسلتفاده از
نقاط کنترل زميني ارائه شده در جدول ( 1و  )2و مدل
افاین اجرا شد کله ميلزان  RMSEpبلراي تصلاویر اول و
دوم به ترتيب برابر  2/8280متر و  2/223متلر حاصلل
شد .به صورت مشابه ،مرجعسازي صرفا با نقاط کنتلرل
زميني با استفاده از روش پيشنهادي و بلا  1888تکلرار
انجللام شللد کلله نتللایج آن شللامل ميلانگين ،کمتللرین و
بيشللترین  RMSEpدر جللدول ( )11نشللان داده شللده
است.
نزدیک بودن مقادیر خطاي حاصلل از ميلانگين خطلاي
حاصل از روش پيشنهادي ( 2/8213متر و  2/282متر)
و خطاي حاصل از روش مرسوم مرجعسلازي (2/8280
متر و  2/223متر) بلا وروديهلا ميیلد صلحت عملکلرد
روش پيشنهادي ميباشلد .بلاالتر بلودن مقلدار خطلاي
روش پيشنهادي نسبت بله روش مرسلوم نيلز ناشلي از
ماهيت الگوریتمها است ،بصورتي که در شرایطي که در
روش مرسوم از الگوریتم معين کمترین مربعات استفاده
ميشود که یک جواب واحد را ارئه مينمایلد ،الگلوریتم
ژنتيک روشي کاوشي است که در هر بار تکرار ميتوانلد
جوابي متفاوت و نزدیک به جواب معلين را ارائله دهلد.
انتظار ميرود که با تکرار بيشتر اعداد حاصل از ایلن دو
روش به هم نزدیکتر شوند.
براي محاسبه حساسيت الگوریتم پيشنهادي به ترتيلب
المانهاي سلطح و طلول وارد الگلوریتم شلده و ميلزان
خطاي حاصل به صورت ميلانگين در  1888بلار تکلرار
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مدل محاسبه شدند .جلدول ( ،)12نشلاندهنلده تلأثير
افزودن المان طول ،جدول ( )13نشلاندهنلده افلزودن
المان سطح و جدول ( )10نشاندهنده تأثير افزودن هر
دو المللان طللول و سللطح بللر ميللزان  RMSEpو RMSE
حاصل از رابطه ( )2است.
ننانکه مشاهده ميشلود ،افلزودن الملانهلاي طلول و
سطح سبب ایجاد افزایش خطاي مکان مرجعسلازي در
هر دو نمونه نقشه ارائه شده در این مقاله مليگلردد .در
حالتي که هر دو المان سلطح و طلول لحلاظ شلدهانلد
(جللدول ( ،))10مقللدار  RMSEpحاصللل از الگللوریتم
ژنتيک پيشلنهادي معلادل  2/3121متلر و  2/812متلر
روي نقاط کنترل شده اسلت کله تقریبلا  38سلانتيمتر
بيشلللتر از  RMSEpحاصلللل از روش مرسلللوم مکلللان
مرجعسازي ( 2/8213متر و  2/282متر) شده است .بله
عالوه در این حالت مقدار خطاي کل مکان مرجعسازي
با روش پيشلنهاد معلادل  2/0388متلر و  2/110شلده
است که با روش مرسوم حلدود  01سلانتيمتر اخلتالف
دارد .جللدول ( )11ارائلله دهنللده خطللاي هللر یللک از
المانهاي هندسي کنترلي مورد استفاده براي المانهاي
کنترلي سطح و المانهاي کنترلي طول در مقایسه بين
روش پيشنهادي و روش مرسوم مکان مرجلعسلازي در
هر دو نقشه است.
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جدول  :11میانگین ،کمترین و بیشترین مقدار  RMSEpحاصل از  1111بار اجرای روش پیشنهادی
کمترین

بیشترین

میانگین

شماره نقشه

 2/1214متر

 2/1435متر

 2/1253متر

1

 2/235متر

 2/515متر

 2/262متر

2

جدول  :12نتایج تاثیر محاسبه اختالف طول بر میزان اختالف

2/2387

1/1294

2/1193

1

2/398

1/151

2/323

2

جدول  :13نتایج تاثیر محاسبه اختالف سطح بر میزان اختالف
)RMSE (m

)RMSEa (m

)RMSEp (m

شماره نقشه

2/3915

1/2756

2/1159

1

2/465

1/293

2/342

2

جدول  :14میانگین  RMSE ،RMSEpو اختالف المانها
)RMSE (m

)RMSEL (m

)RMSEa (m

)RMSEp (m

شماره نقشه

2/4316

1/1235

1/2963

2/3921

1

2/714

1/162

1/312

2/612

2

15
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کاهش درصد اخلتالف الملانهلاي مسلاحتي و طلول
حاصل از روش پيشنهادي در این مقاله نسبت به روش
مرسوم کله در جلدول ( )11ارائله شلده اسلت ،نشلان
دهنده افزایش دقت مکان مرجع سازي در المان هلاي
هندسي نقشه هاي کاداسلتري اسلت .متوسلط درصلد
بهبود دقت المان مساحت و طلول در دو نقشله ملورد
مطالعه حدود  08درصد است.
شکل( )0نمونهاي از همپوشاني تصاویر مرجع شلده بلا
روش مرسوم و روش پيشنهادي را ارائله مليدهلد .در
شکل مزبور یک پارسل بزرگنمایي شلده اسلت کله در
آن محللدوده پارسللل مکللان مرجللع شللده بللا روش
پيشنهادي بر روي تصویر مکلانمرجلع شلده بلا روش
مرسوم نمایش داده شده است .مساحت این پارسل که

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.1.1

معادل  138مترمربع است در روش پيشنهادي معلادل
 132/31مترمربع و در روش مرسوم مکان مرجعسازي
معادل  130/00مترمربع حاصل شده اسلت کله نشلان
دهنده بهبود  01درصدي در اختالف مساحت حاصلل
از روش پيشنهادي است (جدول (.))11
در بررسللي حساسلليت نتللایج حاصللله بلله پارامترهللاي
الگوریتم ژنتيلک ،تغييلرات  RMSEنسلبت بله تغييلر
احتمال لقاح و جهش به ترتيب در محدوده  8/1تا 8/1
و در محللدوده  8/81تللا  8/80بررسللي گردیللد .بللراین
اساس بهتلرین نتيجله در دو نقشله ملورد مطالعله بلا
احتمال لقاح معادل  8/0و احتمال جهش  8/82حاصل
گردید.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

)RMSE (m

)RMSEL (m

)RMSEp (m

شماره نقشه
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جدول  :15اختالف بین المانهای هندسی موجود و حاصل شده بعد از مکانمرجع توسط الگوریتم ژنتیک

شماره

نوع المان

نقشه

هندسی

طول
(متر)
سطح
(متر
مربع)
2
طول
(متر)

اندازه

اندازه المان

با روش

با روش

المان

با روش

پیشنهادی

پیشنهادی

مرجع

مرسوم

8/12

083/81

3/81

8/01

088

081/31

1/31

132/31

2/31

8/00

138

130/00

3/00

8/13

1/00

8/03

1213/21

1280/11

11/10

8/12

1210/81

8/88

03/11

00/28

8/03

8/10

00/88

8/21

32

32/31

8/31

8/18

32/10

8/10

8/18

33/38

33/10

8/30

1/11

33/11

8/23

8/80

128

128/12

8/12

8/01

122/00

2/00

./08

112

111/10

1/10

8/18

111/20

3/20

8/01

110/81

111/21

1/18

8/18

118/08

2/01

8/02

311/1

328/28

2/1

8/01

310/11

1/21

8/08

18

18/0

8/11

2/1

18/80

8/80

8/18

22

22/02

8/02

1/1

22/12

8/12

8/10

20

20/11

8/11

2/2

20/11

8/11

8/83

31

31/82

8/82

1/1

31/23

8/23

8/81

اختالف با

درصد

روش

اختالف

مرسوم

درصد
اخالف
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1

سطح
(متر
مربع)

میزان

اندازه المان

میزان اختالف
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(الف)
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شکل  :8همپوشانی محدوده پارسل نمونه مکان مرجع شده با تصویر مکانمرجعشده (خط چین سبز رنگ) و با روش مرسوم
(خط مثلثی آبی رنگ) برای الف) نقشه اول (شکل ( ))2و ب) نقشه دوم (شکل ())3

 -5نتیجهگیری

17
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نتيجه مقایسه الگوریتم پيشنهادي مکان مرجعسازي در
این مقاله با الگوریتم مرسلوم بلر روي دادههلاي مشلابه
کنترل زميني که شامل  18نقطه کنترل زمينلي اسلت
حدود  1سانتيمتر ميباشد کله ميیلد صلحت عملکلرد
پيشنهادي است .افزودن المانهاي هندسي بله فرآینلد
مکان مرجعسازي بله بهبلود خطلاي مسلاحت و طلول
انجاميده است .این در حالي است که دقت کللي مکلان
مرجعسازي کاهش یافته اسلت .بلراین اسلاس مقلادیر
RMSEدر روش پيشللنهادي معللادل  2/3121متللر و
 2/812متر براي دو نقشه مورد بررسي شده است که بلا
مقدار حاصلل از روش مرسلوم ( 2/8280متلر و 2/223
متر) حدود  31سلانتيمتر اخلتالف دارد .ایلن در حلالي
است که صحت المانهاي هندسي تا  08درصد بهبود را
نشان ميدهلد کله در فرآینلدهاي کاداسلتري و ثبتلي
بسيار مهم محسوب ميگردد.
درصد اختالف المان سطح بلراي روش مرسلوم و روش
پيشنهادي به ترتيب  8/01و  8/02درصد محاسبه شلده
است .همچنلين درصلد اخلتالف الملان طلول در روش
مرسوم دقتي برابلر  8/13درصلد و در روش پيشلنهادي

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.4.1

دقتي برابر  8/82درصد دارد .با توجه به دقتهاي کسب
شده ،روش پيشنهادي در محاسبه المانهلاي هندسلي
نسبت به روش مرسوم از دقت باالتري برخوردار است.
در روش پيشنهادي یکي از مطالعات انجام شلده ]،[12
ميانگين اختالف بين نقلاط  2/3112متلر بلرآورد شلده
اسللت ،در حاليکلله در روش پيشللنهادي در ایلن مقاللله،
ميانگين اختالف بين نقاط معادل  2/1821متر حاصلل
شده است .همچنين در روش پيشنهادي در مطالعله اي
دیگر[ ،]18متوسط اختالف بين سطوح  8/0111درصلد
محاسبه شده که در این تحقيق متوسلط اخلتالف بلين
سطوح  8/02درصد برآورد شده است.
براساس روش پيشنهادي بررسي بهبود احتمالي حاصل
از افزودن سایر المانهاي هندسي کنترلي از قبيل زاویه
و امتداد براي تحقيقات آتي پيشنهاد ميشود .همچنين
بررسي نتيجه اعمال وزن بر روي المانهلاي دخيلل در
مکان مرجعسازي پيشنهاد ميگلردد اسلت کله ممکلن
اسللت انعطللافپللذیري بيشللتري بللراي فرآینللد مکللان
مرجعسازي به همراه داشته باشد.
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Abstract

A large number of civil registries are available as analog maps that require georeferencing. Besides the
quality of the analog maps and control points, the algorithm used for georeferencing also affects the
accuracy of the map and the carried out geometrical calculations which indicates the need to study modern
Georeferencing Methods. This requires the adoption of georeferencing optimization models and functions
so that the required attention should be paid to the determination of the properties limit. Because of the
impossibility of geometrical interpretation, we cannot give fixed values to the parameters of affine function

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.4.1 ]

for all images. Therefore, this study attempts to set optimized parameters for Affine function using genetic
algorithm and considering the geometrical elements of cadastre maps including the area of the pieces of
land, length, angle, and the stretch of their constituent lines. To study the proposed method, two scanned,

registered cadastre maps related to a part of Tehran as input data and the control points acquired by GPS
have been used. To calculate the accuracy and sensitivity of the method, comparisons like RMSE without
applying geometrical elements, RMSE with the application of one of the geometrical elements (level,
length, angle, stretch), and RMSE with the application of all geometrical elements have been made. The
results of the study suggest that the proposed method with the average RMSE of 2.50205 m has a lower
accuracy than the common method with the RMSE of 2.4175. However, in the proposed method, the error
rate of geometrical elements of level, length, angle, and stretch has decreased by 40 percent compared to
the common method which is a remarkable improvrment.
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