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 چکیده

های شهرری یی  ا  رهروریا   ا هه به با رشهشرر شهررها و  معاه مشاری شهرری ت م ا ه به          ریزیانجام مطالعات و برنامه

های م.ردناا   ره انجام چشان مطالعا  ، شهههیه ا.ارخ خط  شههرری نشار شهههیه معابر دارای اهماه  پرداخشه شهه.دد در ماا  داد 

رردد مجم.اه داد  نشار پ.شههها  ام  و برو  ب.د     باای م  1های میان  داورلهانههای بر شهههشه داد ای ا ههههد ویژر ویژ 

اش.ا  مجم.اه داد  مشا ه  برای انجام مطالعات ششا ای  رردد ول  با  . ه به بایاه ناهمو.  این مجم.اه داد  ت م  داورلهانه به

رو در این مقاله با  . ه به لزوم ار یاب  پارامشرهای ا ایناد ررددد ا ه ابشدا پارامشرهای بایاه    ار یاب  و بایاه مجم.اه داد   ائ

و ادم و .د مطالعه  ام  با هدف مقایشه  های میان های میان  داورلهانه و اهماه بشهاار باتی معاار حه ه داد   بایاه برای داد 

های ار یاب  حهه ه میان  انجام شهه.د  ا امیا  ورر بر، ت م به نشر ر ههاد به مطالعه  امع  در مطالعات پاشههان معاارهای ار یاب 

 ،مهشامیان  ااررهح هار یاب   معاارهای شد  برهای انجام  لال  دهای م. .د هر رور مشخص ررددبرر ه  نقا  و.ت و چالا 

ها هدورف نشهه به  میان  ا.ارخ در حاتت خاص و مزیه ااحهله  نامشا ه  ب.د  معاار ااحهله ماانوان در ادم  مایز ماا  حه ه   

میان  مجم.اه داد  داورلهانه شرر  ررا  در ح هبرا اس این معاار  ااحهله حری  اازایشه  با  هراه پردا ر بات ر را نشاجه دادد   

های داورلهانه این مشاری ا هد همچشان میان  مطل.ب داد مشر ار یاب  شهد به حاب  ا  ح ه  2/5 ررا  به مازا   11 ا  11مشاری 

ب.د  و ح ه میان ،  .حاه این مطالعه ار یاب  ( پارامشر بامل78/0های ار یاب  به  هه  و .د همهششو   یاد   ه دوم روردر د هش 

ب.د  دو مجم.اه داد  داورلهانه و ر ههم  نشهههه به ه ، به مشش.ر  ل.راری ا  برو  خطاهای احشمال  ا هههد در این ررو  ا   بامل

ه  اثار ناپذیری ا  حاتت خاص به اش.ا  رور مشا هه  انشخاب و حهه ه میان  مجم.اه داد   ها، معاار ااحههله حری  به وا ههط رور

 ار یاب  شد 871/0مشر،  5داورلهانه شرر  ررا  با شعاع حری  
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 مقدمه . 1

، 1مکانیعات زیرسلللااط اطال یهاترین مؤلفهیکی از اصللللی

های شهری اسط که کاربرد وسیعی اطالعات مرتبط با شبکه راه

در مسلللاملل م تلب مربو  بله حوزه ملدیریط شلللهری دارد    

. مطالعاتی نظیر مسلللیریابی [1124عباس پور, یعل وچهرقلان  ]

و  زاده یافند]عمومی در یک شلللهر  ونقلحملبهینله شلللبکه  

، شلناسایی نقا   [1126, یموریان و همکارانت ;1126, همکاران

و مسللیریابی  [Rassafi et all., 2012] یر در معابرحادثه ا

و  یکرشلللا ;1126, یکرکه آباد و یذوالفقار]بهینله شلللهری  

های مرتبط با حوزه [1127, و همکاران امر ;1126, همکاران

مدیریط شللهری هسللتند که با توهه به دسللترددی نیازهای آن  

کنلد، مجموعه داده انت ابی ههط انجام مطالعات تا  ایجلا  می 

های دقیق، کامل و بروز باشلللد. تمامی ویژدی قبولقلابلل  حلد  

در یک  عملدتلا   هلای مکلانی   مطرح شلللده برای مجموعله داده 

مجموعله داده موهود نبوده و هر مجموعه داده دارای نواق  و  

مجموعه داده رسلللمی که  مثالعنوانبههایی اسلللط. محدودیط

رغم یعلدردد در کاربردهای متنوع از آن اسلللتفاده می عملدتلا   

یط مشل   و همگن در سراسر مجموعه داده ممکن اسط  کیف

ها و یا اهمیط پایین برای نوع الاصلللی از عوارک و کلاربری  

 هزینه باال عملیات واسطهبهمنطقه فاقد اطالعات باشد. همچنین 

ی مجموعه داده رسللمی در حد روزرسللانبه عمدتا ی روزرسللانبه

 .[Haklay, 2010] روزانه و یا ماهانه مقدور نیسط

ی سریع و پوشش هامع روزرسانبهرسلیدن به اهدافی نظیر  

منطقله اهدافی هسلللتند که الزمه رسلللیدن به آن تیییر رویکرد  

 ,Lauriault and Mooney] آوری داده اسللطفرآیند همع

نیازمند تجهیزات آوری داده مکانی رویکرد سللنتی همع [2014

ا عات مکانی رالپرهزینه و نیروهای مت صلل  بوده که تولید اط

عباس پور, یعل وچهرقلان  ] کنلد محلدود بله مراکز الاص می   

های از داده کنندهاسلللتفادهکه افراد یدرصلللورترو . ازاین[1124

ط داشللته باشند به دلیل مکانی اود در فرآیند ایجاد آن مشللارک

 ذکرشلللدههامعه بسلللیار زیاد افراد دایل رسلللیدن به اهدا  

. معرفی نسل هدیدی [Bruns, 2008] دردد تر یرپذدسلترس 

های نظیر یفنّاوردیر شلللدن و همه 1از و  تحلط عنوان و   

میان عموم افراد منجر به تولید  3یابی ههانیسلللیسلللتم موقعیط

 های اایر شللده اسطحجم انبوهی از اطالعات مکانی در سللال

[Arsanjani et al., 2015]. هللایللی نللظللیللر سللللرویللس

Wikimapia ، Google Map Maker  و

OpenStreetMap  های اطالعات مکانی سلللرویس ازهملله

تعداد کاربران  هواسطبه OSMمشارکتی هستند که در این میان 

مشهورترین سرویس ثبط و به  عنوانبهها زیاد و دسترددی داده

 شللودهای مکانی داوطلبانه شللناسللایی می دذاری دادهاشللترا 

 [.1124عباس پور,  یعل وچهرقان ]

که عملیات سللااط نقشلله ههانی توسللط این  باوهود این

هلللللای مناطق سللرعط در حال انجام اسللط و داده ها بهپروژه

ز موهب استفاده اآسللانی قابل دریافط اسللط، ولی بهم تلب به

اصوص مقیاس هلللای همع سپاری در مقیاس وسیع به فعالیط

داده همواره با مشلللکالت  یناناطمههانی، سلللااط منابع قابل

طور از مشکالت را این دونهینااص اود همراه اسللط. دلیل ا

ای همع سللپاری که توسللط  هفعالیط»توان توهیه نمود که: می

صللورت مسللتقل از هم و کننددان بهدروه عظیمی از مشللارکط

و هر  [Meier, 2015] شودبدون نظارت سلرپرسط انجام می 

کننددان طبق عالیق فردی اود عملیات تولید یک از مشللارکط

، باعث ایجاد [Bégin et al., 2013] دهندداده را انجلام می 

. این موضللوع «شللونداطاهای متنوع در مجموعه داده نهایی می

عظیمی از هلملچنین بللا توهلله بلله این واقعیللط کلله طیب   

تنها در این زمینه از ها نهکننلددان این مجموعه داده مشلللارکلط 

اطالعات مت ص  نبوده بلکه کامال  مبتدی و ناآشنا به مسامل و 

آوری این نوع از داده هسللتند نیز اسللتانداردهلللللای علم همع 

صللورت کلی منابع اطا . به[Haklay, 2010] یابدتشللدید می
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های اهتماعی مرتبط بوده و این مسئله در ها با پدیدهدر این داده

شلللود های رسلللمی دیده میهای داوطلبانه با آنچه در دادهداده

 .[Mashhadi et al.,2015] کامال  متفاوت اسط

VGI آشلللنا به  درحسها به سلللبب براورداری از میلیون

تواند تیییرات محیطی را بسللیار سریع در محیط اطرا  اود می

. [Goodchild, 2007] ی نمایدروزرسانبهمجموعه داده اود 

 یر مشهودی بر نتایج حاصل ازتأثدرسلط اسط که ویژدی فو   

ها تر در مورد این دادهآنالیزهای م تلب دارد ولی موضللوع مهم

 انههای مکانی داوطلبداده نیازمند این اسطمسئله کیفیط اسط و 

 .از منظر دقط مورد ارزیابی قرار دیرد

های های وسلللیع دادهبنلابراین با توهه به اهمیط و کاربرد 

ا، هادهکاردیری این دمکانی داوطلبانه ضللروری اسللط قبل از به

شللده توسللط سللازمان ها )ارامههای م تلب کیفیط این دادههنبه

 ISO( تعیین دردد. در اسلللتاندارد ISO0اسلللتلانداردسلللازی  

، 7، صلللحط مکانی6، سلللازداری منطقی5بودنهای کاملمؤلفله 

های عنوان مؤلفهبه 6و صلللحلط توصلللیفی  4صلللحلط زملانی  

 Neis and] اندشللدههای مکانی معرفیکیفیط داده کنندهتعیین

Zielstra, 2014]. 

های مکانی برای ارزیلابی پلارامترهلای م تلب کیفیط داده   

هللای متعللددی در مقللاالت م تلب معرفی و داوطلبللانلله، روش

های مورد استفاده را صورت کلی روشسازی شده اسط. بهپیاده

بندی نمود. در دسلللته اول توان تقسلللیمه دودسلللته کلی میبل 

ا های داوطلبانه را بکه کیفیط داده اندبندی شدهطبقههایی روش

 نمایندمقلایسللله با یک مجموعه رسلللمی متنابر محاسلللبه می  

[Antoniou and Skopeliti, 2015]که در دسللته . درحالی

های داوطلبانه را دیرد کله کیفیط داده هلایی قرار می دیگر روش

ها و بلدون نیلاز بله داده رسلللمی و با اسلللتفاده از ماهیط داده   

 H. Zhang] نماینددرون آن محاسللبه می های م تلبویژدی

and Malczewski, 2018 .] 

 کار برده شلللده در مقاالتبه هلای هلاکله تنوع روش  از آن

بسیار متنوع اسط، الزم دیده شد تا مکانی ارزیابی پارامتر صحط

مکانی های ارزیابی صللحطرو با هد  مقایسلله روشمقاله پیش

ا  انت  نگارش شللود.مبتنی بر مقایسلله با مجموعه داده معتبر 

مکلانی از میان پارامترهای م تلب کیفیط با توهه به  صلللحلط 

اهمیط این معیار و تاثیر آن بر توانایی پاس گویی مجموعه داده 

[. Chrisman, 1991] بله کلاربردهلای م تلب بوده اسلللط   

 ظهایی لحافرکها پیشطبیعی اسط که در هریک از این روش

وارد ین مموثر هستند. شنااط ا شلده اسط که بر نتایج ارزیابی 

آینده  هایتوانلد هنگام ارزیابی کیفیط در تحقیق و تلاثیر آن می 

مفیللد واقع شلللود. عالوه بر ارزیللابی نتللایج حللاصلللل شلللده  

های مرتبط به داده در زمان ارزیابی و حجم محاسبات محدودیط

های درنظر درفته شلللده در این مطالعه هر روش از دیگر هنبله 

شللده اسط عالوه بر مقایسه اسلط. بنابراین در این مقاله سلعی   

ای هبه مقایسلله روش مبنا کیفیطمبنا و عارضللههای منطقهروش

 متعلق به هر رویکرد نیز پردااته شود.

و انت ا   موهود های ارزیابیدر نهایط با مقایسللله روش

تا  22مناطق مکانی مجموعه داده داوطلبانه معیار مناسب، صحط

باتوهه به این موضلللوع که تهران مورد ارزیابی قرار درفط.  20

ا بر مقایسه بهای بررسللی شده در این مطالعه مبتنیتمامی روش

های رسمی تهیه شده توسط مجموعه داده رسمی هستند، از داده

 استفاده شده اسط. 2:1111در مقیاس سازمان شهرداری تهران 

شده اسط. پس از بیان مقدمه این مقاله در چهار ب ش ارامه

هللای ارزیللابی ر ب ش دوم بلله توضلللی  روشدر ب ش اول، د

های م تلب به همراه روابط شده در پژوهشصحط مکانی ارامه

 شللده اسللط. سللپس در ب ش سللوم به محاسللبه  ها پردااتهآن

آمده و نقا  ضعب دسطی نتایج بهو مقایسه شدههای ارامهمعیار

شللده اسللط. در قسللمط ها پردااتهو قوت هر یک از این روش

هامع بر روی تمام نتایج حاصل از قسمط قبل  با مقایسه پایانی

 شود.بندی و نتایج حاصل از تحقیق پردااته میبه همع
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 پیشینه تحقیق . 2

بررسلللی کیفیط  ینهشلللده درزمدر بسلللیاری از تحقیقات انجام

های داوطلبانه که پارامترهای م تلب کیفیط را با مقایسه با داده

ایند، شلللهرهای اروپایی نممجموعه داده رسلللمی محاسلللبه می

شللده اسللط. دلیل این امر را عنوان منطقه موردمطالعه اسللتفادهبه

در  OSMواسلللطه معرفی دونله توهیه نمود که به توان اینمی

اروپا و اسللتقبال زیاد از این پروژه، استفاده از شهرهای اروپایی 

های بله دلیلل میزان مشلللارکط باالتر و همچنین مجموعه داده  

 مری منطقی اسط.تر اکامل

شده های انجامتوان از اولین پژوهشرا می (1121هاکالی )

های مکانی داوطلبانه به شمار آورد. ارزیابی کیفیط داده ینهدرزم

واسللطه میزان مشللارکط باالی مردم شللهر لندن  در این مقاله به

عنوان منطقه نسللبط به سللایر شللهرهای اروپایی، از این شللهر به

منظور ارزیابی ده شللده اسللط. در این مقاله بهموردمطالعه اسللتفا

صللحط مکانی از معیار میزان قراردیری طول عارضلله در ناحیه 

 ,Haklay] شللده اسللطحریم عارضله رسللمی متنابر اسللتفاده 

حالط ساده شده روش فاصله حریم  ینوعاین معیار به [.2010

معرفی ( 2667دودچایلد و هانتر ) افزایشللی اسللط که در مقاله 

 [.Goodchild and Hunter, 1997] سطشده ا

های کیفیط نظیر اود پلارامتر در پژوهش  (1116کونلادی ) 

مبنا و در شهر آتن منطقه صورتبهبودن را صحط مکانی و کامل

کند. در این پژوهش صحط مکانی عوارک اطی سازی مییادهپ

 61داوطلبلانله در اکثر منلاطق به میزان بسلللیار باالیی )بیش از    

  .[Kounadi, 2009] اسط شدهمحاسبهدرصد( 

توان ازهمله مقاالت شللاا  می ( را1121تویا ) و  دیرس

 های مکانی داوطلبانه بهبررسللی پارامترهای کیفیط داده ینهدرزم

هاکالی  توسللعه پژوهش ینوعشللمار آورد. در این مقاله که به

برای یکی از های مکانی اسط، پارامترهای کیفیط داده  (1121)

صورت نمونه صحط اسلط. به  شلده یشلهرهای فرانسله بررسل   

ای، اطی و ملکللانلی علوارک م تلب نظیر عوارک نقطلله   

های م تلب چندضللللعی در این پژوهش با اسلللتفاده از روش

 .[Girres and Touya, 2010] اسط شدهیینتع

در  هاکالیشللده توسط یکی از نقا  ضلعب پژوهش انجام 

در تعیین عوارک نظیر  های دستیاستفاده از روش 1121سلال  

این یری کاردبه کهیطور، به[Haklay et al., 2010] اسللط

 روزرسلللانیتر و یا بهروش در تکرار ارزیابی برای مناطق بزرگ

 کوکولتسوس . بر همین اساساسطهای داوطلبانه، مشللکل داده

تنابریابی ای برای روش تنابریابی چند مرحله 1122در سلللال 

دو مجموعله داده داوطلبلانله و رسلللمی را ارامه کرد. الگوریتم    

در این مقاله بر روی مجموعه داده شلللهر لیورپول  شلللدهیمعرف

پس از تعیین عوارک متنللابر،  و مورد بررسلللی قرار درفللط

های مکانی نظیر کامل بودن و پلارامترهلای ارزیلابی کیفیط داده   

 .[Koukoletsos et al., 2011] ی شدصحط مکانی بررس

با  (1123) و همکاران هاکسونشلده توسلط   در مقاله انجام

بررسلللی کیفیط  ینهتوهله بله تحقیقات کم انجام شلللده درزم  

های اطلی، های داوطلبانه و تمرکز این مقاالت بر روی دادهداده

ارزیابی پارامترهللللللای کیفیط برای این بار در این پژوهش به 

شللده اسللط. در این مقاله برای ارزیابی ای پردااتههای نقطهداده

پارامتر صللحط مکانی یک زیرمجموعه از نقا  زیرسااتی یک 

شده اسط. در این پژوهش پس از انت ا  آمریکا منطقه شلهری 

انجام تنابریابی برای شللناسللایی نقا  نظیر از فاصللله اقلیدسللی 

 شلللده اسلللطظور تعیین پارامتر صلللحط مکانی اسلللتفادهمنبه

[Jackson et al., 2013]. 

پارامترهای کیفیط  (1120) و همکاران فانصورت مشابه به

بودن و صلللحط مکانی را هلای مکانی داوطلبانه نظیر کامل داده

منظور تعیین معیار صلللحط مکانی اند. بهمورد ارزیابی قرار داده

تنابریابی دو مجموعه عوارک چندضلللعی در این مقاله پس از 

ط. شده اسداده از میانگین فاصللله اقلیدسللی نقا  نظیر اسللتفاده

همچنین از معیللار تشلللابلله شلللکللل ههللط تعیین صلللحللط  
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های مجموعه داوطلبانه نسللبط به مجموعه رسللمی چندضلللعی

 .[Fan et al., 2014] شده اسطاستفاده

های داوطلبانه ( صحط مکانی داده1123وانگ و همکاران )

شلهر ووهان در کشلور چین را مورد بررسی قرار دادند. در این   

یکجا و با  صللورت بهحط مکانی برای کل شللهر  پژوهش صلل

( مورد 1121در مقاله هاکالی ) شلللدهارامهاسلللتفلاده از روش  

به دلیل پردااته  .[Wang et al., 2013] محاسبه قرار درفط

و  ژانگ بار یناهزمی  صللورتبهارامترهای کیفیط نشللدن به پ

( به بررسلللی صلللحط مکانی عوارک از نوع 1120همکاران )

عط وس واسطهبهی برای کل کشور چین پردااتند. انقطهاطی و 

بسلللیار باالی مناطق مورد مطالعه در این پژوهش ابتدا منطقه به 

ش روکیلومتر شکسته و مطابق با  211های مربعی با طول سلول

( صحط مکانی 1123در مقاله وانگ و همکاران ) شلده اسلتفاده 

دهد که عوارک برای هر سللللول تعیین شلللد. نتایج نشلللان می

های م تلب چین از لحاظ پارامتر صلللحط مکانی برای شلللهر

دهد. برای وسللعط و همعیط رفتار متفاوتی از اود نشللان می 

ن یر پکهای پرهمعیط و دارای مشارکط باالتر نظمثال در شلهر 

ارومچی  و شانگهای میزان صحط مکانی عوارک باالتر از شهر

 [.Zheng and Zheng, 2014] با میزان مشارکط کمتر اسط

صللحط مکانی عوارک  1127ژانگ و همکاران در سللال 

در کشور کانادا مورد  داوطلبانه اطی را به تفکیک نوع عوارک

دهد که حدود ارزیابی قرار دادند. در این مقاله نتایج نشلللان می

متری عوارک  5درصلللد از عوارک داوطلبانه در حریم  5/77

صد از میزان در 5/0 اندازهبهدیرند که این میزان رسلمی قرار می 

محاسبه شده برای مجموعه داده داوطلبانه آلمان توسط لودویگ 

 Zhang] بیشتر اسط [Ludwig et al., 2011] و همکاران

and Malczewski, 2018.] 

هلاکله روش فلاصلللله حریم یک روش پرکاربرد در    از آن

. کیفیط اسطمکانی عوارک در مقاالت ارزیابی ارزیابی صحط

روش مبتنی بر انتشلللار اطا  1126ژانگ و همکاران در سلللال 

نقا  تشللکیل دهنده اطو  برای ایجاد روش واحد در انت ا  

ابعاد حریم طراحی کردند. رویکرد ارامه شلللده در این مطالعه با 

توهه به مشللکل اصلللی روش ارزیابی ناحیه حریم، عدم وهود 

شعاع حریم طراحی شده مبنا و رابطه مش   ریاضی در تعیین 

دهد کنگ نشللان میاسللط. نتایج ارزیابی صللحط مکانی هنگ 

مکللانی مرتبط بلله این منللاطق دارای صلللحللط OSMعوارک 

 [.Zhang et al., 2019درصد اسط ] 16/67

باتوهه به این واقعیط که  1126کاسترو و همکاران در سال 

داراسط، ، شرایط یه مجموعه کالن داده را OSMمجموعه داده 

با رویکرد مبتنی بر کالن داده به ارزیابی صحط مکانی عوارک 

در سلله منطقه شهری در کشور اکوادور پردااط. االصه نتایج 

توان علدم وهود رابطله میان تعداد نسللل ه و   این مقلالله را می  

میانگین اطا هندسلی به شلمار آورد. به عبارتی کاسترو پس از   

دالل تعداد نس ه باالتر منجر های اود معتقد اسلط: است ارزیابی

به صلحط مکانی باالتر اواهد شللد همیشله فرضللیه صللحیحی   

 [.Castro et al., 2019تواند تلقی شود ]نمی

، به تحلیل روش مرسوم ارزیابی صحط 1127ژو در سللال 

ها در این مطالعه هاکی از آن سیمکانی، آنالیز بافر پردااط. برر

اسلط که محدودیط اصلی این روش، مرتبط با حالتی اسط که  

مورد بررسی مطابقط یک به یک  OSMمجموعه داده معتبر و 

ه مکانی منجر بدر چنین حالتی ارزیابی صللحط نداشللته باشللند.

 [.Zhou 2017ارزیابی نادرستی اواهد شد ]

نیز تاکنون  شللهر تهرانه های داوطلبانبر روی مجموعه داده

دالور مطالعاتی صلللورت درفته اسلللط. ازهمله مقاله فرقانی و 

کله به معرفی شلللاا  هدیدی برای ارزیابی کیفیط   (1120)

هلای مکانی داوطلبانه پردااته اسلللط. در این مقاله پس از  داده

، رتتقسیم دو مجموعه داده داوطلبانه و رسمی به نواحی کوچک

از طریق معیارهای ااتال  مسلللاحط پوش ها کیفیلط این داده 

 22، فاصله میان مراکز هندسی و شاا  توزیع ههط 21محد 

میزان سللازداری  یطدرنها شللده اسللط. یینتعدو مجموعه داده 
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های داوطلبانه نسبط به داده رسمی متنابر به ها در دادهشاا 

ن در ای آمدهدسطبه. نتایج شده اسطکمک منطق فازی محاسلبه 

های داوطلبانه این مناطق میزان دهد که در دادهنشلللان میمقاله 

کیفیط بسیار باال یا بسیار کم نسبط به مجموعه رسمی مشاهده 

درصللد( دارای کیفیط  41ها )حدود شللود و اغلب سلللول نمی

 [.Forghani and Delavar, 2014] متوسط هستند

برای ( 1125) ملکشده توسط محمدی و در پژوهش انجام

های ارزیلابی صلللحلط مکانی عوارک داوطلبانه مکانی از داده  

. شده اسطداوطلبانه شهر تهران و داده رسمی متنابر آن استفاده

یردذار در تأث در این مقلالله پس از معرفی برای از معیلارهلای    

 ،بندی این معیارها در چهار دسلللته مکانی، زمانییط و طبقهکیف

 ها با مؤلفهارتبا  این کمیطهای ذاتی عارضلله، فردی و ویژدی

واسطه ارتبا  غیراطی و پیچیده موهود نهایی صحط مکانی، به

ا ب یطشده اسط. درنهاهای شللبکه عصللبی تعییناز طریق روش

د اواهد داشط این امکان وهو یجادشدهآموزش شبکه عصبی ا

های داوطلبانه برای مناطق بدون داده رسلللمی کله کیفیلط داده  

 [.Mohammadi and Malek, 2015] متنابر محاسبه دردد

رویکردی هدید بر  1124نیز در سللال نصللیری و همکاران 

انه های مکانی داوطلببرای بهبود کیفیط داده مبنا دیادرام ورونی

ن کاردیری ایارامه کردند. نتایج بهها با اسلللتفاده از سلللابقه داده

و تاری چه عوارک بهبود صلللحط مکانی  رویکرد بر نسللل ه

د را درصللل 6/21و  4/21های داوطلبانه به میزان بودن دادهکامل

 .[Nasiri et al., 2018] نشان داد

 صحت مکانی عوارض خطی . 3

 محاسبهمنظور شده در مقاالت م تلب بههای اسلتفاده روش

 دودسللتهتوان در را می داوطلبانهای لللللهداده صللحط مکانی

هلایی تحط عنوان  در دسلللتله اول روش  بنلدی نمود. تقسلللیم

را پس از تقسلللیم  صلللحط مکانیدیرد که قرار می 21مبنامنطقه

صورت کلی محاسبه تر و بهمنطقه موردمطالعه به نواحی کوچک

اسللط که واحد  رفطهایی های دنمایند. در دروه دوم روشمی

را  صحط مکانیبوده و  23مبناصورت عارضهها بهمحاسلباتی آن 

 Zhang and] نمایندمحاسلللبه می برای هر یلک از عوارک 

Malczewski, 2017.] 

 مبناهای منطقهروش 3-1

های مکانی های سلللاده در محاسلللبه کیفیط دادهیکی از روش

صللورت یکجا اسللط. محاسللبه این پارامترها برای کل منطقه به

ها فقط برای روش از این ،هاسازی ساده این روشرغم پیادهعلی

د. کر توان استفادهمناطق با وسعط کم )در حدود یک محله( می

های برای منلاطق شلللهری بلا وسلللعط زیاد به دلیل ناهمگونی  

آمده دسطها عمال  نتایج بهذکرشده در کیفیط و پوشش این داده

قلابلل اعتماد ن واهد بود. راهکار ارامه شلللده برای از مقاالت   

برای مقابله با این مشکل و همچنین مشکالت ااص استفاده از 

های آن، تقسللیم ناحیه مورد پردازشهای تنابریابی و پیشروش

های مربعی با تر )برای مثال سللللولهای کوچکمطالعه به ب ش

 ,Forghani and Delavar] متر( بوده اسللللط 111طول 

2014; Haklay et al., 2010; Koukoletsos et al., 

2011; Kounadi, 2009; Wang et al., 2013.] 

ها تعیین دونه از روشیکی از مسلللاملل کلیدی در این این 

اسط. در تعیین  یجادشدهمقدار مسللاحط و وسعط زیر مناطق ا

 طور که زیاد دربه این نکته توهه داشط که همان این مقدار باید

در ان و اطمین یرقابلنظر درفتن این مقلدار بلاعث تولید نتایج غ  

شود، کوچک در نظر درفتن این مقدار نیز نادرسلط می  مواردی

 دردد. بنابراین دربلاعلث افزایش بلار محاسلللباتی الگوریتم می   

ادلی در نظر دردد همیشه حالط تعدونه از مسلامل سلعی می  این

اطا و با توهه  و درفته شود و مقدار این کمیط از طریق آزمون

شود. در اغلب مقاالت این مقدار در ها مش   میبه تراکم راه

شللللده مللتللر در نللظر درفتلله 2111تللا  111بللازه عللددی 



 

 های محاسبه صحط اطالعات مکانی داوطلبانه برای شبکه معابر درون شهریارزیابی تحلیلی روش

 2011( / بهار 04دوازدهم / شماره سوم )فصلنامه مهندسی حمل و نقل / سال 

675 

 

 Forghani and Delavar, 2014; Koukoletsos]اسط

et al., 2011; Kounadi, 2009)]. 

 صورتبهطلبانه ینه بررسی صحط مکانی عوارک داودرزم

( از سه معیار ااتال  مساحط 1120مبنا، فرقانی و دالور )منطقه

و شللاا  توزیع  پوش محد ، فاصللله میان مراکز هندسللی 

 Forghani and] انددو مجموعه داده اسلللتفاده کرده ههط

Delavar, 2014.]  در مقاالت دیگری نظیر کوکولتسلللوس و

( و بروولی و زامبونی 1123(، هچ و همکاران )1121همکاران )

مبنا اسلللتفاده مبنا و منطقههای عارضللله( از ترکیب روش1124)

 ,Brovelli and Zamboni, 2018; Hecht)] شلده اسط 

et al., 2013; Koukoletsos et al., 2012).]  هد  از

های این ترکیب کاهش وسللعط منطقه مورد بررسللی در روش 

 ط.درافیکی اس صورتبهمبنا و قابلیط نمایش نتایج عارضه

 بافر آنالیز  3-1-1

نحوه محاسبه صحط مکانی برای هر سلول توسط این معیار به 

این صلورت اسلط که ابتدا برای عوارک رسمی موهود درون   

دردد و هر سلللول ناحیه حریمی به عرک مشلل   ایجاد می 

سللپس طول عوارک مورد بررسللی درون ناحیه حریم محاسللبه 

به طول کلی عوارک مورد  شدهمحاسلبه شلود. نسلبط طول   می

صحط مکانی سلول انت ابی را  شدهانت ا بررسللی در سلللول 

تجربی  کامال دهد. انت ا  عرک حریم در این روش نمایش می

ها و یا دقط مجموعه داده رسمی عرک ایابان بر اساسبوده و 

دونله مبنلا تئوری و محاسلللباتی برای   دردد و هیچانت لا  می 

 ندارد.   انت ا  عرک حریم وهود

(1) PA =
∑ li

∑ LT
 

 
ایجاد ناحیه حریم حول عارضه رسمی جهت تعیین طول  .1شکل 

 در این ناحیه قرارگرفتهعارضه داوطلبانه 

∑مکانی سلللول انت ابی،صللحط PA (2)در رابطه  li   مجموع

یجادشلللده عوارک ادر نلاحیه حریم   قراردرفتله طول عوارک 

∑رسمی و  LT  مجموع طول کل عوارک داوطلبانه در محدوده

یجادشللده حول امتری  5حریم  2شللکل ی اسللط. موردبررسلل

عوارک رسللمی ههط تعیین صللحط مکانی عوارک داوطلبانه 

 دهد.را نمایش می

 پوش محدب  3-1-2

 ترین مجموعهکوچک ،پوش محد  نقا  در فضللای اقلیدسللی

 de Berg et] شللوداین نقا  تعریب می محد  دربردیرنده

al., 2000.]  میزان ااتال  مسللاحط پوش محد  ایجادشللده

پارامتر مرتبط با صحط مکانی عوارک در نظر  عنوانتواند بهمی

بدیهی اسط که هرچه میزان ااتال  بین دو مقدار  درفته شلود. 

شللده بیشللتر باشللد میزان صللحط مکانی کمتری برای  محاسللبه

   شود.دیری میعوارک داوطلبانه نتیجه

مساحط پوش محد  عوارک  AreaOSM، (1)در رابطه 

مسلللاحط پوش محد  عوارک  AreaRefrenceداوطلبانه و 

رسمی اسط.پوش محد  عوارک برای هر یک از دو مجموعه 

 دهد.داده را نشان می

(2) PA =  AreaOSM − AreaRefrence 
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 ایجاد پوش محدب عوارض خطی رسمی و داوطلبانه .2شکل 

 هاراه مرکز هندسی شبکه  3-1-3

مکانی را مشلل    این معیار درایش مرکزی یک مجموعه داده

 اسط که فاصله اینقطه عارضه نماید. اروهی این معیار یکمی

داده کمترین میزان ممکن  این نقطله تلا سلللایر نقلا  مجموعله    

توان به مقاومط از مزایای این معیار می(. 3شللکل ) اواهد بود

صللورتی که با ورود آن در برابر اطاهای فاحش اشللاره کرد، به

شده در داده، مرکز هندسلی محاسلبه   جموعهنادرسلط به م  نقطه

دو حالط تیییر مکانی هزمی اواهد داشللط. این روش ن سط 

صللورت یک الگوریتم به کونهو  کوهنتوسللط  2661در سللال 

ر تا نظ اقلیدسی نقطه مورد سلازی فاصله هد  کمینه تکراری با

 ,Kulin and Kuenne] داده معرفی شد سایر نقا  مجموعه

داده  پس از تعیین مرکز هندسی هریک از دو مجموعه [.1962

عنوان معیار صحط نقطه به میان این دو در هر سللول از فاصلله  

که برای  توان اسللتفاده کرد. به این صللورت مکانی عوارک می

شللده محاسللبه بررسللی هرچه میزان فاصللله داده مورد مجموعه

 رود.تری باشلللد صلللحط مکانی کمتری انتظار میمقدار بزرگ

نحوه محاسللبه ااتال  مرکز هندسی در دو مجموعه  (3)رابطه 

 EDدهد. در این رابطه، داده رسلللمی و داوطلبانه را نشلللان می

 McOSMفاصله اقلیدسی میان مراکز هندسی دو مجموعه داده )

 ( اسط.McRefrenceو 

(3) PA =  ED(McOSM − McRefrence) 

 

 

 

 

 ایجاد مراکز هندسی عوارض خطی رسمی و داوطلبانه .3شکل 

 شاخص توزیع جهت  3-1-4

هلای مکلانی عوارک برداری نظیر پراکنددی   این معیلار ویژدی 

دهد. دیری عوارک را نشللان میها، درایش مرکزی و ههطداده

چندضلللعی به شللکل بیضللی اسللط که  اروهی این معیار یک 

شللده و  مرکز این بیضللی بر روی مرکز هندسللی عوارک واقع

قیم مسللت ابعاد این بیضللی با پارامتر انحرا  معیار ورودی رابطه

کله عوارک ورودی این معیار  صلللورتیدر(. 0شلللکلل  ) دارد

شده باشند، با ها توزیعصلورت نرمال اطرا  مرکز هندسی آن به

 انت ا  پارامتر انحرا  معیار به میزان یک سللیگما بیضللی مورد

درصلد و با انت ا  این معیار برابر با سه سیگما   63نظر حدود 

درصلللد از عوارک را احاطه  6/66بیضلللی ایجادشلللده حدود 

پس از تشلللکیل این بیضلللی برای هر یک از دو   داواهلد کر 

های م تلب این شکل نظیر ههط، ابعاد داده از ویژدی مجموعه

داده  منظور تعیین صلللحلط مکلانی دو مجموعه  و مرکز آن بله 

  توان استفاده کرد.می
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(4) 𝑃𝐴 =  𝑂𝑟𝑂𝑆𝑀 𝐸𝑙𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 − 𝑂𝑟𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑙𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒  

 

 عوارض خطی رسمی و داوطلبانه ایجاد بیضی جهت .4شکل 

( نحوه محاسلللبه ااتال  ههط در دو مجموعه داده 3رابطله ) 

دهللد. کلله در این رابطلله، رسلللمی و داوطلبللانلله را نشلللان می

OrOSM Ellipse های داوطلبانه و توهیه بیضللی مربو  به داده

OrRefrence Ellipse .توهیه مربو  به عوارک رسمی اسط 

 مبناعارضههای روش 3-2

مبنا کللللله پس از انجلللللام هلللللای منطقلللللهبراال  روش

سلازی سلیستم م تصات و   های اولیه نظیر یکسلان پردازشپیش

ها به سلللهولط انجام های اضلللافی اسلللتفاده از آنحلذ  داده 

 ایلهها )روشستفاده از دسته دوم روشسازی و ادیرد، پیادهمی

ها و مشللکالت ااص مربو  به اود را مبنا( پیچیددیعارضلله

کاردیری طور که در قسمط مقدمه اشاره شد، برای بهدارد. همان

عوارک متنابر در دو مجموعه  ییها نیاز به شللناسللا این روش

از  یموردبررس از طرفی به این دلیل که دو مجموعه اسلط. داده 

اده دونه داند، هیچدو منبع با استانداردهای متفاوت دریافط شده

عوارک متنابر در این دو مجموعه داده  شناساییاضللافی برای 

رو الزم اسللط عوارک صللورت ضللمنی وهود ندارد. ازاین به

گوریتم و به ال شدهیینصللورت دستی و یا اتوماتیک تعمتنابر به

ولی به دلیل تعداد  مکانی معرفی دردند.تعیین معیلار صلللحلط  

بسلللیللار بللاالی عوارک موهود در دو مجموعلله داده نیللاز بلله 

 در مقاالت شللود.الگوریتم تنابریابی سللریع و کارا احسللاس می

(، کوکولتسلللوس و همکاران 1122کوکولتسلللوس و همکاران )

عباسلللپور (، چهرقان و علی1126(،  فلان و همکلاران )  1121)

های تنابریابی از روش (1127( و دهقلانی و همکلاران )  1127)

ها، تعیین پارامترهای کیفیط نسللبط به سللازی دادهبه منظور غنی

های تنابریابی در مجموعله داده دوم و یا بهبود قدرت الگوریتم 

 Chehreghan] شلناسایی عوارک متنابر استفاده شده اسط 

and Ali Abbaspour, 2017; Dehghani, et al., 

2017; Fan, et al., 2016; Koukoletsos et al., 2011; 

Koukoletsos et al., 2012; Lyu, et al., 2017.] 

تنابر یابی عوارک برداری، اتصلللال این عوارک در منظور از 

چند  منظور تشلللکیل پایگاه دادهسلللطوح هزییلات م تلب بله  

درواقع این عملیات،  [.M. Zhang, 2009]مقیاسلللی اسلللط

های موعه دادهفرآینلد هسلللتجوی عوارک متنلابر از میان مج  

مل لتللب بللا ارتبللا  مکللانی و مشللللابهللط معنللایی قوی     

در  [.Chehreghan and Ali Abbaspour, 2017]اسللط

های مکانی نظیر داده دونادونهلای  از ویژدی مقلاالت م تلب 

ظور منسی و یا توپولوژیک بهاطالعات توصللیفی، اطالعات هند

شللده اسللط. در این مقاله از های برداری اسللتفادهتنابریابی داده

واسلللطه موهود بودن این های برداری بهویژدی هندسلللی داده

 شده اسط.های برداری استفادهویژدی برای تمام داده

مراحل شلناسایی عوارک متنابر بین دو مجموعه داده   5شلکل  

که در شللکل  طورهماندهد. را نشللان میرسللمی و داوطلبانه 

ه ، مشابداده یابی میان دو مجموعهبرای انجام تنابرنمایان اسلط  

 های اولیهپردازشهر پردازش دیگر نیاز به یک مجموعه از پیش

ه للللشود. در این مجموعها احسللاس میسللازی دادهبرای آماده

ز بنا نیامای منطقهلههای ذکرشده در روشپردازشعالوه بر پیش

حذ  اطای  نظیر عملیاتهای دیگری پردازشبله انجلام پیش  

 دردد.سلللااتار درا  در شلللبکه معابر ایجاد می وتوپولوژیک 
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های این شبکه منظور از سللااتار درا  این مفهوم اسط که یال

در نقلا  میلانی اود تقاطع نداشلللته ولی در نقا  پایانی اود   

 Chehreghan and Ali] ای داشته باشندتوانند هر درههمی

Abbaspour, 2017.] 

انجام این پردازش برای مجموعه داده رسلللمی ضلللروری 

صورت ضمنی نیسلط زیرا در این مجموعه داده این سلااتار به  

وهود داشللته و در سللااط آن سللااتار درا  رعایط دردیده  

داوطلبانه به دلیل عدم وهود اسللط. ولی در مورد مجموعه داده 

زش اپردنیاز به انجام این پیش این استاندارد در سااط عوارک

 .ضروری اسط

در تنلابریلابی عوارک برداری بلا منابع م تلب این امکان    

ی داده وهود دارد کله نملایش یلک عارضللله در یک مجموعه   

م در این صورت الگوریت ،دیگر متفاوت باشد نسبط به مجموعه

تنلابریلابی بلایلد قلابلیط شلللنااط تمامی روابط ممکن میان      

یک، بههیچ، یک عوارک دو مجموعله داده نظیر روابط یلک به  

 ,.Dehghani et al]یک به چند و چند به چند را داشته باشد

2017; Sheeren et al., 2004]. 

در دللام هللای الزم پردازشهللا و انجللام پیشپس االلذ داده

ن سللط الزم اسللط برای هر یک از عوارک رسللمی عوارک  

مشلل   دردند. ( عنوان عوارک کاندید )تحطمتنابر احتمالی 

اطرا  هر عارضللله  این عملیلات از طریق ایجلاد نلاحیه حریم   

 رسللمی و اسللت راا عوارک داوطلبانه دارای همپوشللانی انجام

   شود.می

از در دام دوم هد  تعیین درهه شباهط مکانی هر یک 

برای تعیین درهه شباهط اسط.  عارضه رسمی باعوارک کاندید 

 توپولوژیک های هندسی ومکانی دو عارضه نسبط به هم معیار

 ;Yan, 2010] شاره شده اسطمتعددی در مقاالت م تلب ا

Zhang, 2009]. 

در این مقاله از معیار هندسلللی ناحیه مشلللتر  میان حریم 

 شللده اسللط در شللناسللایی عوارک متنابر اسللتفاده  عوارک 

[Chehreghan and Ali Abbaspour, 2017; Fan et 

al., 2016  دلیلل انت ا  معیار فو  از میان معیارهای تعیین .]

محاسللبه بیشللترین مقدار  واسللطهبهشللباهط هندسللی عوارک 

recall  وprecision  یکی از دردر شللناسللایی عوارک متنابر

این پژوهش اسط. رابطه  شده انت امناطق شهری مشابه منطقه 

ی به موردبررسارضه نحوه محاسلبه درهه شباهط مکانی ع  (5)

 دهد. را نمایش می عارضه رسمی

(5) C =
2𝐴𝑖

APL1
+ APL2

 

 

 تناظریابی عوارض برداری منظوربه شدهاستفادهفلوچارت الگوریتم  .5شکل 
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مشلللتر  بین دو حریم و  مسلللاحط ناحیه Ai (5) رابطله  در

APL1
، APL2

 یمسللاحط حریم هریک از اطو  موردبررسلل  

 اسط.

منظور تعیین عارضله متنابر عارضله رسمی   در دام نهایی به

، هشداز میان مقادیر درهات شباهط مکانی محاسبهشده انت ا 

د. شللوعارضلله داوطلبانه با باالترین میزان شللباهط انت ا  می 

موردنظر کمتر باشلللد  که این مقدار از حد آسلللتانهدرصلللورتی

شود. مقدار حد آستانه عارضه بدون عضو متنابر شنااتلللله می

ن ایو در  شللدهیینصللورت تجربی تعمقاالت به بسللیاری ازدر 

ط اسلل شللدهدر نظر درفته 4/1مقاله نیز این مقدار برابر با مقدار 

[Chehreghan & Ali Abbaspour, 2018]. 

مبنا برای بررسللی صحط های عارضللهدر بسلیاری از روش 

های داوطلبانه از معیارهای مبتنی بر محاسبه مکانی مجموعه داده

شللده اسللط. در ادامه پرکاربردترین معیارهای  فاصللله اسللتفاده 

 دردد.مورداستفاده تشری  می

 فاصله حریم افزایشی  3-2-1

ا مبنصورت عارضهبه در مقاالت ارزیابی صحط مکانی عوارک

 سازی شده اسط:به دو شیوه متفاوت پیادهناحیه حریم روش 

در ناحیه حریم اولیه مشللابه با روش معرفی شللده  درروش

مبنا، عرک حریم به میزان دل واه با های منطقهقسلللملط روش 

توهه به شرایط مجموعه داده رسمی انت ا  شده و میزان طول 

ه مکانی عارضن به عنوان صحطقراردیری عارضه به طول کلی آ

 شود.  درنظردرفته می

دوم، ارزیابی صللحط مکانی براال  روش اولیه  روش در

دردد. در این روش درصلد طول قراردیری عارضه در  تعیین می

 65 عمدتا ناحیه حریم به طول کلی آن برابر با مقدار ااصلللی )

مقدار درنظردرفته شللده  بر اسللاسشللود و درصللد( انت ا  می

صلله حریم طی فرآیند تکراری تا رسیدن درصد طول عارضه  فا

ند. کدرون ناحیه حریم به طول کلی آن به مقدار دل واه تیییر می

 عنوانبهبرای عوارک  شدهمحاسلبه در این روش فاصلله حریم  

نحوه تیییر  6شللکل شللود. صللحط مکانی عارضلله انت ا  می

یجادشلده حول عارضه رسمی برای رسیدن  امیزان عرک حریم 

دهد. در این درصللد را نمایش می 65به مقدار  ذکرشللدهنسللبط 

 منظوربهها مطلالعله از رویکرد فو  پس انجلام تنلابریابی داده    

 دردد.تعیین صحط مکانی عوارک استفاده می

 

ایجاد ناحیه حریم حول عارضه رسمی جهت ارزیابی  .6شکل 

 صحت مکانی عارضه داوطلبانه

حریم افزایشللی  کاردیری روش فاصلللهمهم در به مسللئله

منظور تعیین صلحط مکانی عوارک اطی این نکته اسط که  به

مللاهیللط عوارک ورودی این تحقیق بللا مللاهیللط عوارک  

متفاوت اسلللط و از  (2667دودچایلد و هانتر ) یموردبررسللل

توان برای عوارک اطی موهود این مقاله نمی شللدهروش ارامه

وان ته این صورت میدر این مقاله استفاده کرد. دلیل این امر را ب

عوارک اطی  (2667دودچایلد و هانتر )توضلللی  داد کله در  

بررسلی پژوهش دارای پیچیددی بسیار زیاد در طول اود   مورد

ولی  های زیاد()عوارک سللاحلی طویل و با شللکسللتگی بودند

این مقاله عوارک اطی  عوارک موهود در مجموعه داده عمده

ه به کن با طول محدود( )عوارک ایابابدون شلکستگی هستند  

بررسللی اسللتفاده از   دلیل توازی اطو  مرهع و اطو  مورد

به دلیل صلللفر شلللدن  (2667دودچایلد و هانتر ) روش مقلاله 

 عمال  غیرممکن اواهد بود. م را کسر

(6) Xi+1 =
(Pi − Pd) × (Xi − Xi−1)

(Pi − Pi−1)
+ Xi 
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 Pمیزان حریم در هر مرحله و مقادیر  X مقادیر (6)رابطه در 

بررسللی در حریم  مورد عارضلله میزان نسللبط طول قراردرفته

دهد. در حالتی رسلمی به طول کلی عارضه را نشان می  عارضله 

رسمی حالط توازی  به عارضه بررسلی نسبط  مورد که عارضله 

ردد دداشلته باشد پس از چندین تکرار مسئله باحالتی مواهه می 

ام برابر شده و  i-1ام و  i شده در مرحلهمحاسلبه  Pکه نسلبط  

 دردد.باعث صفر شدن م لرا کسر می

برای حلل مشلللکلل به وهود آمده در این مقاله از راهکار   

منظور تعیین به (1122)کوکولتسللوس و همکاران شللده در ارامه

 ,.Koukoletsos et al]طشللده اسلل حریم اسللتفاده فاصللله

اسللاس کار روش پیشللنهادی این مقاله به این صورت  [.2011

ریم ح رسمی فاصله دقط مجموعه دادهاسط که ابتدا با توهه به

در هر مرحله مقدار  Pمقداردهی شلللده و با محاسلللبه پارامتر 

قبل  حریم مرحله حریم دو برابر و یا نصلللب فاصلللله فاصلللله

به میزان  Pدردد. این عملیلات تلا رسلللیدن مقدار   انت لا  می 

یابد. در این حالط نیز به دلیل توازی اط مرهع دل واه ادامه می

امکان عدم همگرایی مسللئله وهود اواهد  یو اط موردبررسلل

ل در این مقاله شر  حداکثر تکرار داشلط. برای رفع این مشلک  

 .  (5شکل )فلوچارت  شده اسطبه الگوریتم مسئله اضافه

 فورفاصله هاسد  3-2-2

  بیشترین مقدار انحرا  میان دو چنداطی ورهاسد فاصله

 بارکیاین کمیط کافی اسط  نماید. برای محاسبهمحاسبه میرا 

و بار دیگر بیشللترین  d1اط دوم تا اط اول  بیشللترین فاصللله

  ورهاسد محاسبه دردد. فاصله d2اط اول تا اط دوم  فاصله

شلللده میان این دو اط مقدار بیشلللینه میان دو مقدار محاسلللبه

 [.Girres & Touya, 2010] اواهد بود

(7) Hausdurff distance =  Max (d1 . d2) 

 فاصله میانگین  3-2-3

منظور به 2646در سللال  مسللترمک این معیار اولین بار توسللط

تعمیم یک چنداطی نسبط به چنداطی اصلی و  بررسی نتیجه

 [McMaster, 1986] بررسلی میزان هابجایی آن تعریب شد 

میانگین بین دو چنداطی از  بنلا بر تعریب این مقاله فاصلللله . 

شده میان دو اط به میانگین طول  نسلبط مساحط سط  ایجاد 

 شلللود. این معیار براال  فاصللللهه میاطی محاسلللبچند دو

را محاسللبه  یمیان دو چنداط هاسللدور  که حداکثر فاصللله 

ند. کدو چنداطی را محاسبه می نماید، مقدار میانگین فاصلهمی

این معیار حاالت متفاوت  های موهود در محاسبهیکی از چالش

قراردیری عوارک اطی نسلللبط به همدیگر اسلللط که باعث 

منظور در این مقاله به دردد.الگوریتم محاسباتی میپیچیده شدن 

  اط از رویکردی که درمساحط محصور میان دو پاره محاسبه

 

برای محاسبه فاصله حریم افزایشی شدهاستفادهالگوریتم  .7شکل 
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شده اسط. در دام اول الزم اسط استفاده شلود میادامه تشلری   

که وضلعیط نقا  ابتدایی و انتهایی دو اط نسبط به هم تعیین  

اقلیدسلللی میان نقا   توان از فاصللللهدردد. برای این منظور می

ابتلدایی و انتهلایی اط اول بلا نقا  ابتدایی و انتهایی اط دوم    

ق اتصال نقا  ابتدایی و انتهایی استفاده کرد. در دام دوم از طری

پس از تعیین مساحط (. 4شکل ) درددضلعی ایجاد می چندیک

آن معیار صحط  طول اطو  سازنده این چندضلعی و محاسبه

رابطه  نسلللبط به چنداطی دوم از طریق مکانی چنداطی اول

مسللاحط محصللور میان  2Aiدردد. در این رابطه تعیین می (4)

LPL2دو پاره مدنظر 
LPL1و  

 طول این دو پاره اط اسط. 

(8) Average distance =
2 Ai

LPL1
+ LPL2

 

 

 سازیپیاده . 4

شده در های معرفیمنطقه مورد مطالعه ههط ارزیابی روش

دلیل (. 6شللکل ) اسللطشللهر تهران  20تا  22ب ش قبل مناطق 

انت ا  شلهر تهران، میزان مشللارکط باالتر افراد نسبط به سایر  

مناطق کشور در سااط مجموعه داده داوطلبانه این شهر اسط. 

 56/51شللده در این پژوهش مسللاحتی در حدود مناطق انت ا 

اطی در مجموعه  عارضلله 16136تعداد کیلومترمربع داشللته و 

داوطلبانه  در مجموعه داده عارضه 26212رسلمی و تعداد   داده

 این مناطق به ثبط رسیده اسط.

 

 یموردبررسناحیه محصور میان دو عارضه  .8شکل 

تر میزان طول این عوارک در مجموعه صلللورت هزمیبله 

کیلومتر و میزان طول این عوارک برای  2135رسلللمی  داده

این   اسط. شلده کیلومتر محاسلبه  2424داوطلبانه  مجموعه داده

مشارکط از  51531عوارک اطی توسط  کیلومتر شلبکه  2424

نفر  143توسلللط ، ی سلللاالط این مجموعه داده تاکنون ابتلدا 

 23و  22در چهار منطقه انت ا  شده، منطقه  اسلط.  یجادشلده ا

ی . بررسللدارای بیشللترین و کمترین نرت تراکم عوارک هسللتند

دهد شللده نشللان میپارامترهای آماری طول عوارک مشللارکط

با  45/223عارضللله مشلللارکط شلللده برابر با  26212میانگین 

 متر اسط. 5/321انحرا  معیار 

های سلللازی روشمنظور پیادهبه اشلللاره شلللدکله   طورهملان 

ی الزم اسط تا قالب دو مجموعللللهشده در قسمط قبل بررسی

سازی سیستم انللللیکسللللرو عملیات ینداده یکسان دردد. ازا

دو  بر روی محدوده سازییکسانو  ، سیستم تصویرم تصلللات

 دیرد.صورت میداده  مجموعه

 مبنامنطقه درروشارزیابی صحت مکانی  4-1

مبنا های منطقهسللازی روشطور که بیان دردید ههط پیادههمان

بندی منطقه موردمطالعه اسللط. با انجام بررسی بر ز به شلبکه نیا

 511در  511بندی با ابعاد ها، شبکهراه روی میزان تراکم شللبکه

ی ایجاد و عوارک موردبررسللمتناسللب با محدوده دو داده متر 

 شللودموهود در دو الیه با اسللتفاده از این شللبکه برش داده می

 (.21شکل )



 

 نیک، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقانمسعود یزدان 

 2011(/بهار 04فصلنامه مهندسی حمل و نقل / سال دوازدهم / شماره سوم )

641 

 

 

 شهر تهران 14تا  11)الف( و رسمی )ب( مورداستفاده در مناطق  VGIهای داده .9شکل 

 

 های کیفیتمنظور بررسی پارامترتر بههای کوچکی موردمطالعه به بخشمنطقه تقسیم .11شکل 

 

 آنالیز بافر در تعیین صحت مکانی عوارض داوطلبانه نسبت به رسمی .11شکل 
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انی مکمبنا ارزیابی صحطقههای منطن ستین ب ش از روش

سلازی شلیوه مرسلوم تعیین صللحط مکانی، آنالیز ناحیه    به پیاده

ازی سپیاده واسطهبهاسط. آنالیز ناحیه حریم  شدهپردااتهحریم 

یرپذیری پایین از اطاهای فاحش، آنالیز پرکاربرد در تأثسللاده و 

به سبب  [.Zhou et al., 2014] مطالعات پیشلین بوده اسلط  

 دهشحاصلههط مقایسه نتایج  ، این معیارشدهاشارههای ویژدی

صللحط مکانی  22شللکل اسللط.  قراردرفتهاز سللایر معیارها 

متر را  5عوارک داوطلبانه به ازای ایجاد ناحیه حریم به شللعاع 

مربو  به  20شللکل و  23شللکل ، 21شللکل دهد. نمایش می

سللازی معیارهای مسللاحط پوش محد ، مرکز هندسللی و پیاده

 هایعوارک هسللتند. چندضلللعی محصللورکنندهتوهیه بیضللی 

پوش محد  عوارک پس از است راا نقا   عنوانبهیجادشده ا

که برای  یجادشللدها 20عوارک، توسللط الگوریتم دراهام اسللکن

ده شیمترسها در این چندضللعی  شلده انت ا قسلمتی از منطقه  

(. 21شکل اسط )

 

 بر قسمتی از منطقه مطالعاتی محصورکنندهمحدب، مرکز هندسی و بیضی نمایش آنالیزهای پوش .12شکل 

 

 رسمی و داوطلبانهی داده اختالف مساحت پوش محدب دو مجموعه .13شکل 
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 ی داده رسمی و داوطلبانهدو مجموعه فاصله میان مراکز هندسی .14شکل 

 

 ی داده رسمی و داوطلبانهدو مجموعه جهت شاخص توزیع جهتاختالف  .15شکل 

کیفیلط یلک مجموعه داده نسلللبط به مجموعه داده دیگر   

ایج یری در نتتأثکمیتی اسللط مشلل   که روش ارزیابی نباید  

رو محاسبه صحط مکانی ینازااز آن داشلته باشد.   شلده حاصلل 

باال برای ناحیه ااص توسط یک معیار و محاسبه صحط مکانی 

ط و پذیر نیسللپایین برای همان ناحیه توسللط معیار دیگر توهیه

های مربو  به هر معیار اسط. چنین نیازمند  شلناسلایی ضلعب   

شللده از دو معیار آنالیز بافر و توهیه وضللعیتی در نتایج حاصللل

ای از نمونه 26شکل عوارک وهود دارد.  محصورکنندهبیضلی  

هد. دها را نشان میداده محصورکنندهضعب معیار توهیه بیضی 

یعتا  بر طبی موردبررسحذ  یکسلری عوارک از مجموعه داده  

یردذار باشلللد بلکه بر تأثصلللحلط مکانی مابقی عوارک نباید  

 یردذار اسط.تأثبودن آن کامل

ذ  چنلدین عارضللله نباید منجر به محاسلللبه  حل رو ینازا

درهه در  72ااتال  فاحش در صلللحط مکانی شلللود. توهیه 

مکانی پس از حذ  دهد که صحطنشان می 26شکل حالط   

 ات زیادی داشته اسط.چند عارضه محدود تیییر

ها در دو براال  این معیار، فاصله میان مراکز هندسی داده

متر هابجا شلللده اسلللط که  71/10حلالط الب و   به میزان  

میزان تیییرات  عنوانبللهنسلللبللط بلله معیللار قبللل نتللایج آن  

تر اسلط. بنابراین توصیه این مطالعه  مکانی قابل پذیرشصلحط 
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 محصللورکننده ر توهیه بیضللی  االمکان از معیااین اسللط حتی

 ههط ارزیابی صحط مکانی استفاده نگردد.

توان از زاویه مکانی را میهای ارزیابی صحطمقایسه کمیط

های مجاور مورد مکانی سلللولصللحطادیر دیگر، شللباهط مق

، با [Tobler, 1970] د. براسللاس قانون تابلربررسللی قرار دا

دارای  دورکله منلاطق نزدیک نسلللبط به مناطق   توهله بله این  

رود صللحط مکانی شللباهط مکانی باالتری هسللتند، انتظار می 

های مجاور به یکدیگر شباهط داشته باشند. ارزیابی میزان سلول

معیار معرفی شده  0همبسلتگی مکانی مقادیر صحط مکانی در  

وهود شللباهط مکانی در پارامتر کیفیط محاسللبه شللده توسللط 

. بر اال  آنالیز (z-score=   56/6) حریم را نتیجه داد آنالیز

، 23ای همرتبط به شکل کیفیط امترهایحریم نتایج بررسلی پار 

و  17/2،  10/1به میزان  z-scoreبا محاسلللبه مقدار  25و  20

ا رهای در محدوده انت ا  شده رفتار تصادفی این کمیط 60/2

تفاده اد این مطالعه اسنتایج پیشنهاین براسلاس   دیری کرد.نتیجه

ط به سلله معیار دیگر )فاصللله میان مراکز  از آنالیز حریم نسللب

هندسی، ااتال  مساحط پوش محد  و ااتال  توهیه بیضی 

 .  توزیع( اسط

 

یا  به حذف محصورکنندهحساسیت معیار توجیه بیضی  .16شکل 

 اضافه شدن عوارض جدید

طراحی معیارهای ارزیابی کیفیط موضلللوع دیگری کله در  

 هاینیاز اسط به آن توهه داشط عدم وهود ارتبا  میان کمیط

برای معیار صحط مکانی که  اصوصبهارزیابی کیفیط اسللط، 

د. یردذار باشللتأثاز آن  شللدهحاصلل تواند بر نتایج بودن میکامل

هرچند صحط مکانی عوارک درون یک سلول باال باشد ضعب 

تواند منجر به محاسلللبه عوارک آن سللللول میبودن در کلامل 

سلولی  24شکل دردد. صلحط مکانی غیرواقعی برای سلول می 

دهد که صلللحط مکانی عوارک در آن از لحاظ را نملایش می 

وارک رسللمی موهود( در حد مطلوبی بصللری )نسللبط به ع 

مبنا نتایج متفاوتی را ارامه اسلللط، ولی معیارهای ارزیابی منطقه

متری میان مرکز هندسی دو  322دهند. به عنوان مثال فاصله می

صللحط بسللیار پایین برای سلللول    دهندهنشللانمجموعه داده 

 اسط. شدهانت ا 

های های داوطلبانه نسلللبط به دادهبودن دادهکامل (6)رابطه 

دهد در شده نشان مییمترسدهد. تصللویر رسللمی را نمایش می

تر عمده منطقه دارای مجموعه داده داوطلبانه کامل 1124سلللال 

درصللد از  65/60بودن های رسللمی اسللط )کاملنسللبط به داده

اسط(. هد  از بررسی  شدهدزارشها بیشتر از مقدار یک سلول

های داوطلبانه در این ب ش بررسلللی ارتبا  این بودن دادهکامل

 دهدهننشللانمعیار  عنوانبهمیان مراکز هندسللی  فاصللله باکمیط 

رسد افزایش می به نظر 6رابطه  بر اساسصلحط مکانی اسلط.   

، منجر به افزایش تعداد و پراکنددی عوارک در بودنمیزان کامل

ها نسبط به عوارک رسمی دردد. طبیعی اسط که افزایش سلول

نسلبط طول عوارک داوطلبانه نسللبط به عوارک رسمی اود  

باعث ایجاد فاصللله زیادتر میان مراکز هندسی دو مجموعه داده 

 دردد.

راکز م بودن و فاصله میانبررسی آماری ارتبا  پارامتر کامل

هندسی دو مجموعه داده به عنوان پارامتر ارزیابی صحط مکانی 

)ضللریب همبسللتگی پیرسللون مسللتقیم و معنادار آماری  ارتبا 

براسلللاس شلللکل فالن (. 1 هدول) دهدنشلللان میرا ( 47/1
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های با مقدار شلللود در اغلب سللللوله که مالحظه میدونهمان

میزان فاصله میان مرکز هندسی دو مجموعه  5/2تا  2بودن کامل

متر محلاسلللبه شلللده اسلللط درحالی که در    33کمتر از داده 

 5/2تا  2تر از بازه بودن باالتر و یا پایینهای دارای کاملسللللول

متر  45 راکز هندسللی بیش ازمیانگین فاصللله هندسللی میان م 

این نتایج همچنین با بررسی بصری تیییرات  شده اسط. ارزیابی

بودن و فاصلللله میان مراکز هندسلللی دو مجموعه داده در کامل

 دیری اسط.نتیجهقابل  27شکل 

 18شکل مکانی عوارض ترسیم شده ارزیابی صحت .1 جدول

 معیار انتخابی صحت مکانی

 ااتال  مساحط پوش محد  مترمربع - 110276

 فاصله مراکز هندسی متر - 66/321

 همحصورکنندااتال  ههط توهیه بیضی  درهه - 65/70

 آنالیز بافر 166/1

 

(9) 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
∑ 𝑜𝑠𝑚 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

∑ 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
 

 

توان به ااطر ماهیط شللده را مییبررسللضللعب معیارهای 

ها به شمار آورد، زیرا در این دسته محاسباتی این دسته از روش

هلا کلیه عوارک بدون درنظردرفتن وهود رابطه تنابر  از روش

مثال در  عنوانبهشلللوند. پردازش می هلا وارد عملیات میلان آن 

، اغلب عوارک داوطلبانه فاقد عضو نظیر در مجموعه 24شکل 

رو برای تعیین صحط مکانی عوارک ینازاداده رسلمی هستند.  

داوطلبانه تنها الزم اسللط عوارک رسللمی نظیر آن وارد مرحله 

چنین امکللانی  مبنللاهللای منطقللهپردازش دردنللد، ولی در روش

وهود نلداشلللتله و کلیه عوارک یکجا وارد پروسللله پردازش   

های دارای چنین شرایطی توصیه این شلود. در مواهه با داده می

مقاله این اسلللط در صلللورت وهود ااتال  چشلللمگیر میان  

بودن عوارک داوطلبانه نسللبط به رسلللمی، ابتدا برای هر  کامل

برای عوارک سللللول عملیات تنابریابی انجام دردد، سلللپس 

مکانی مورد ارزیابی قرار متنابر میان دو مجموعه داده صلللحط

صللحط مکانی عوارک پس از انجام عملیات  26شللکل دیرد. 

   د.دهتنابریابی دو مجموعه داده را نمایش می

 بودن و فاصله میان مراکز هندسی دو مجموعه دادهنتیجه حاصل از بررسی آزمون پیرسون در تعیین همبستگی دو کمیت کامل .2 جدول

 نتیجه آزمون P-valueمقدار  اسکور-آماره کای میزان همبستگی عنوان

دن بومراکز هندسی و کاملهمبستگی فاصله 

 مجموعه داده
 رد فرک صفر تقریباٌ صفر 3131/6 466/1

 
 

 بودن و فاصله میان مراکز هندسی عوارضنمایش ارتباط کامل .17شکل 
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 مبنا ارزیابی کیفیتضعف معیارهای منطقه .18شکل 

 

 مبنامنطقه کیفیت تعیین رویکرد در و تناظریابی ترکیب .19شکل 

مبنا در های عارضهدر این قسلمط از مقاله به بررسی روش 

که  رطوهمان شود. های داوطلبانه پردااته میتعیین کیفیط داده

ا هر مبنصللورت عارضههای تعیین کیفیط بهدر روشبیان شللد، 

نظیر اود در مجموعه  داده با عارضه عارضه درون یک مجموعه

دو مجموعه داوطلبانه و  کهیشود. درصورتدیگر مقایسه می داده

رسللمی وارد الگوریتم تنابریابی با معیار تعیین درهه شللباهط  

مکانی، ناحیه مشللتر  میان حریم عوارک شللوند این الگوریتم 

عنوان عوارک نظیر اروهی تلعللداد کمی از عوارک را بلله 

دهد. دلیل این امر مربو  به عدم رعایط سلللااتار درا  در می

 های داوطلبانه اسط.داده

های داوطلبانه باید داده ایجاد سللااتار درا  دردر عملیات 

 اطی یک عارضهتبدیل امکان  عملیاتاین توهه داشط که در 
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از رفع ابهام سازیو بعد )ب(  )الف( ی معابر داوطلبانه قبلشبکه .21شکل 

مجزا وهود اواهد داشلللط. بنابراین با  به دو یا چند عارضللله

 منظور هلودیریبه شلماره شناسایی عوارک تقسیم شده، توهه 

عوارک پس از از ایجاد اطا الزم اسللط شللماره شللناسللایی    

- 11شکل  درعملیات ایجاد سااتار درا  بروز رسانی دردد. 

از ایجاد سللااتار  طلبانه قبلداو داده معابر مجموعه بکهالب شلل

داوطلبانه  داده معابر مجموعه بکه  شلل- 11شللکل در و  درا 

 اسط. شده دادهبعد از ایجاد سااتار درا  نشان 

هللای داوطلبللانلله عملیللات پس از رفع ابهللام سلللازی داده

انجام  رسلللمی و داوطلبانه تنابریابی بر روی دو مجموعه داده

عارضه  27640رسمی تعداد  عارضه 16136و از میان تعداد شد 

داوطلبللانلله  عنوان عوارک دارای متنللابر در مجموعلله داده بلله

پس از انجام تنابریابی، صللحط مکانی عوارک  انت ا  شللد.

داوطلبانه دارای متنابر در مجموعه داده رسلللمی به کمک سللله 

معیار فاصله میانگین، فاصله هاسدور  و آنالیز بافر ارزیابی شد 

 !Errorهللای فو  در کلله هیسلللتودرام مربو  بلله کمیللط

Reference source not found.Error! 

Reference source not found.  به همراه  10شلللکلل

 Error! Not a validهللای آمللاری آن در پللارامللتللر 

bookmark self-reference. اسط. شدهارامه 

بررسللی نمودار هیسللتودرام دو معیار آنالیز حریم و فاصللله 

 همی شبیه تا حددهد رفتار این دو نمودار هاسلدور  نشان می 

دو کمیط نشان این میان  016/1. وهود ضریب همبستگی اسط

فاده از معیار فاصللله هاسدور  در مقابل دهد که امکان اسللتمی

زمان  واسلللطهبله  ،. اهمیلط موضلللوع داردآنلالیز حریم وهود  

پردازشی باالی معیار آنالیز حریم نسبط به فاصله هاسدور  به 

این  بر اساسدلیل تکراری بودن الگوریتم محاسللباتی آن اسط. 

مقلالله به دلیل رفتار مشلللابه دو معیار بهتر اسلللط از فاصلللله    

 شود. استفادهور  برای تعیین صحط مکانی عوارک هاسد

 مکانیهای ارزیابی صحتهای آماری روشکمیت .3 جدول

 

 مقدار )متر( پارامتر معیار

 فاصله میانگین

 112/1 کمترین

 16/1 بیشترین

 71/1 میانگین

 03/1 انحرا  معیار

فاصله 

 هاسدور 

 10/1 کمترین

 67/62 بیشترین

 26/5 میانگین

 57/5 انحرا  معیار

آنالیز بافر 

 حالط  

 11/1 کمترین

 68/55 بیشترین

 56/1 میانگین

 62/1 انحرا  معیار

آنالیز بافر 

 حالط الب

 347/1 کمترین

 2 بیشترین

 661/1 میانگین

 137/1 انحرا  معیار

 

و هدول فاصله میانگین عوارک نشان  هیستودراممقایسلله 

رفتار متفاوتی با دو معیار قبل دارد.  شدهه اشاردهد که کمیط می
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 دهشللپردااتهدونه که در مطالعات پیشللین به آن این معیار همان

اسلط بیشلتر برای تعیین هابجایی هندسی عارضه به کار درفته   

 روشن شده موضوع، یک عارضه رسمی به منظوربهشده اسط. 

 دهشدرفتههمراه سله نس ه از عارضه داوطلبانه نظیر آن در نظر  

 در نظر(. بدیهی اسط، صحط مکانی سه نس ه 10شکل اسط )

یری داز بهره رو نتایج حاصلاینمتفاوت هسللتند، از شلده درفته

د یتاممعیارهای ارزیابی کیفیط الزم اسللط چنین موضللوعی را  

نماید. ولی نتیجه هالب این اسللط که فاصله میانگین سه نس ه 

اسط.  فاصله میان دو عارضه( – d) شده مقادیر یکسانییمترسل 

توان ضعب فاصله میانگین در ارزیابی کیفیط این موضوع را می

این مطالعه بهتر اسلللط از فاصلللله به شلللمار آورد و طبق نظر 

 میانگین در تعیین صحط مکانی عوارک استفاده نگردد.

آنالیز حریم مشابه با آنچه در  شدهاشلاره عالوه بر معیارهای 

 سللازیمبنا ذکر شللد )حالط الب( نیز پیادهها منطقهب ش روش

درصد  3/43دهد در حدود شده اسط. نتایج این آنالیز نشان می

 21/6درصد و در حدود  66ط مکانی باالتر از از عوارک صح

درصللد  66تا  65ها دارای صللحط مکانی بین درصللد از داده

ها هسلللتنلد. به دلیل تجمع مقادیر صلللحط مکانی در این بازه 

 هیستودرام این معیار ترسیم نشده اسط.

 

فاصله میانگین برابر در سه نسخه عوارض داوطلبانه  .21شکل 

 

 عوارض دارای متناظر)حریم افزایشی(  آنالیز بافرهیستوگرام  .22شکل 
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 عوارک دارای متنابر میانگین هیستودرام فاصله .13شکل 

 

 عوارک دارای متنابرهاسدور   هیستودرام فاصله .10شکل 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه . 5

 در مقاالت شللدههای ارامههد  از این مقاله بررسللی روش

ا های مکانی داوطلبانه بمنظور ارزیابی پارامترهای کیفیط دادهبله 

برای مجموعه معیلار صلللحط مکانی بود. این پارامتر   تمرکز بر

شلللهر تهران با اسلللتفاده از  20تا  21های داوطلبانه مناطق داده

بنا مهای ارزیابی پارامترهای کیفیط )عارضله دودسلته کلی روش 

 قرار درفط.   یمبنا( موردبررسو منطقه

مکانی در ارزیابی ن سلللط انجام شلللده، پارامتر صلللحط 

اکز مر مبنا توسللط معیارهای فاصله میانعوارک به شلیوه منطقه 

هندسلللی دو مجموعه داده، ااتال  مسلللاحط پوش محد ، 

ااتال  توهیله بیضلللی توزیع و آنالیز حریم مور ارزیابی قرار  

کانی، مدر میان چهار پارامتر ارزیابی صحطه مشتر  هنب درفط.

بط ها نسوابسلتگی بسیار شدید نتایج حاصل شده از این روش 

بودن اسلللط )همبسلللتگی ها، کاملبله پارامتر دیگر کیفیط داده 

های متنابر دو مجموعه داده و بنابراین بررسللی کاربری(. 47/1

تواند منجر به بهبود حلذ  اطالعات مازاد دو مجموعه داده می 

 مکانی شود.ارزیابی صحط

در مقللایسلللله کلی عوارک دو مجموعلله متفللاوت بللا  

اسللتانداردهای متفاوت امکان مقایسلله عوارک از نوع متفاوت  

به ارزیابی غیر واقعی از کیفیط منجر که همین عامل  وهود دارد

های این بررسی بر اسلاس . اواهد شلد داوطلبانه مجموعه داده 

استاندارد های دارای مقاله بهتر اسلط در مواهه با مجموعه داده 

طی یک عملیات تنابریابی عوارک غیر مشللتر  ابتدا م تلب، 

 عیین کیفیط، سپس عملیات تمیان دو مجموعه داده حذ  دردد

مبنلا برای عوارک دارای متنلابر انجلام پذیرد. البته این    منطقله 

مبنا آن به دلیل استفاده از رویکرد به باهر منطقه روش براال 

های تنابریابی در شللناسللایی عوارک متنابر، سللرعط الگوریتم

 اهرایی کند اواهد داشط.

مکانی در این صلللحط مبنامنطقه پارمتر ارزیابی 0مقایسللله 

بر اال  آنالیز حریم، صلحط مکانی محاسبه   مطالعه نشلان داد 

شلده توسلط معیارهای فاصللله میان مراکز هندسی دو مجموعه   

داده، ااتال  مسللاحط پوش محد  و ااتال  توهیه بیضللی  

ط این واقعیتوزیع دارای رفتار تصلادفی در سلط  منطقه اسط.   

همچنین به صللورت نمونه با بررسللی تیییرات توهیه بیضللی   

توزیع با اضافه شدن یک عارضه به مجموعه داده مورد بررسی، 

 شده پیشنهاد این مطالعهبندی نتایج حاصلبررسللی شد. با همع

 استفاده از آنالیز حریم اسط.  

ترین ضعب معیار آنالیز حریم در حالط ساده، عدم عمده

وهود رابطه دقیق برای تعیین میزان شعاع حریم اسط. براال  
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که یناسازی این روش  با توهه به حالط دوم پیاده این روش، در

درفته نشده و تا رسیدن به درصد  در نظرعرک حریم  ثابط 

 ازسمسئلهکند انت ا  شعاع حریم مطلو  مقدار آن تیییر می

-دهداشط که پیا در نظرن واهد بود. البته الزم اسط این نکته را 

الت اولیه مشک سازی حالط ثانویه آنالیز بافر نسبط به حالط

م صوص به اود را دارد. حجم محاسبات بسیار باالتر حالط 

ثانویه نسبط به حالط اولیه یکی از دالیلی اسط که سبب شده 

در مطالعات حالط اولیه این معیار نسبط به حالط دیگر ترهی  

های م تلب ارزیابی کیفیط پس از بررسی روشداده شود. 

ز مدل ا صورت تمایل به استفاده درشود مبنا، پیشنهاد میمنطقه

از  بهتر اسط ،آنالیز بافر در تعیین صحط مکانی عوارکساده 

در مقابل  و اطا نقا  انتهایی اط براساسمدل انتشار اطا 

 صورت تجربی بهره درفته شود.انت ا  شعاع حریم به

های در قسلللملط پلایلانی این مقلاله پس از تنابریابی داده    

ن مبنا تعییک نظیر به شللیوه عارضللهمکانی عواربرداری صللحط

فاصله حریم افزایشی به سبب  ها، معیارشلد. در میان این روش 

فرآیند تکراری آن در تعیین صحط مکانی، دارای بیشترین زمان 

محاسللباتی و فاصللله هاسللدور  در میان این سلله معیار دارای 

 کمترین زمان اهرایی بود. 

ر و از دو معیار آنالیز باف دهآمدسطبهنتایج  بنابردر این مقاله 

هیستودرام و فاصلله هاسدور  و همچنین وهود شباهط میان  

دیری شللد که فاصللله هاسللدور   یجهنت همبسللتگی دو کمیط

تواند هایگزین مناسللبی برای غلبه بر سللرعط اهرامی پایین  می

. عدم توانایی معیار فاصلللله میانگین در باشلللد روش آنالیز بافر

ای از آن نیز به رای از عوارک که نمونهتعیین صللحط مکانی ب

آن اشللاره شللد دلیلی بر ناکارآمدی این معیار اسللط و طبق نظر 

این مطلالعله و مطلالعلات پیشلللین بهتر اسلللط معیار فو  در     

های هندسلللی یک کاربردهای دیگری نظیر بررسلللی هابجایی

 درفته شود. به کارعارضه 

د رویکر مکانی در دوهای تعیین صحطپس از مقایسه روش

 مکانیمبنا و انت ا  معیار مناسللب، صللحطمبنا و عارضللهمنطقه

ارزیابی  20-22مجموعه داده داوطلبانه شلللهر تهران در مناطق 

مکانی محاسللبه شللده برای عوارک در رویکرد  صللحطشللد. 

و  742/1متر  5مبنللا بللا ات للاذ عرک حریم بلله میزان منطقلله

متر  1/5ور  مکانی عوارک به کمک معیار فاصله هاسدصحط

دهنده صحط مکانی باالی این دو مجموعه محاسبه شد که نشان

 داده اسط.

های ترین هنبهرو سلللعی شلللد یکی از مهمدر مقلاله پیش 

مکانی مورد ارزیابی قرار هلای داوطلبلانه، صلللحط  کیفیلط داده 

ی های م تلفدیرد. با توهه به این واقعیط که رویکردها و روش

شللده اسللط در این مطالعه به مقایسلله   برای این معیار معرفی 

ا هها پردااته شد. حال با توهه به این ارزیابیتحلیلی این روش

های دیگر کیفیط نظیر توصلللیله این مطلالعله پردااتن به هنبه   

ر تهای م تلب ارزیابی آن اسط. بررسی دقیقبودن و روشکامل

ه یومکانی به شللاین معیار کیفیط و ارتبا  آن با پارامتر صللحط

د. از های آتی باشتواند موضلوع مناسبی برای تحقیق تحلیلی می

کانی مطرفی با توهه به این واقعیط که در این مقاله تنها صحط

های داوطلبانه مورد بررسی واقع شد، بررسی نسلل ه نهایی داده

های م تلب عوارک م تلب مکانی در نسللل هبهبود صلللحط

 نده باشد.های آیتواند موضوع مهمی برای تحقیقمی

 هانوشتپی . 6

1- Volunteered Geographic Information 

2- Spatial Data Infrastructure 

3- Global Positioning System 

4- International Organization for 

Standardization 

5- Completeness 

6- Logical consistency 

7- Positional Accuracy 
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8- Temporal Accuracy 

9- Attribute Accuracy 

10- Convex Hull 

11- Directional Distribution 

12- Unit based 

13- Object based 

14- Graham Scan 
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و  تهران دانشگاه از 0832سال  در را بردارینقشه مهندسی رشته در کارشناسی درجه عباسپور،علی رحیم

 0830سال  در را اطالعات مکانیهای سیستم - برداری نقشه مهندسی رشته در ارشد کارشناسی درجه

 از های اطالعات مکانیسیستم دکتری درجه کسب به موفق 0832سال  در .نمود اخذ تهران دانشگاه از

 انی،مک سازیبهینه زمانی،-مکانی کاوی داده ایشان عالقه مورد پژوهشی های زمینه .گردید تهران دانشگاه

هیات  عضو حاضر حال در و بوده هندسی محاسبات ( وLBS) مبنامکان داوطلبانه، خدمات اطالعات مکانی

 .است تهران دانشگاه فنی هایدانشکده در پردیس استادیار مرتبه با علمی

 

 

برداری را از دانشگاه تهران اخذ نمود. رشته کارشناسی مهندسی نقشه0833علیرضا چهرقان در سال 

دانشگاه تهران  از 0826و  0821در سال های به ترتیب همچنین کارشناسی ارشد و دکتری خود را 

های پژوهشی مورد عالقه ایشان شامل تناطریابی عوارض در پایگاه های داده مکانی، زمینه دریافت کرد.

زمانی، تصمیم گیری های مکان مبنا، بهینه سازی مکانی، -، داده کاوی مکانیداوطلبانه اطالعات مکانی

در حال حاضر ایشان عضو هیات علمی با مرتبه استادیار  می باشد. خدمات مکان مبنا و محاسبات هندسی

 در دانشگاه صنعتی سهند است.

 

 

از دانشگاه  0826برداری را در سال از مهندسی عمران گرایش نقشه را نیک درجه کارشناسیمسعود یزدان

های اطالعات مکانی در دانشگاه تهران اصفهان اخذ نمود و در حال حاضر دانشجو کارشناسی ارشد سیستم

های برداری، ، ارزیابی کیفیت دادهداوطلبانه اطالعات مکانیاست. زمینه پژوهشی مورد عالقه ایشان 

 محاسبات هندسی و کالن داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


