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نمونه گیری زمینه در توجه مورد مباحث جمله از تغییرنگار پارامترهای به نسبت بهینه فضایی نمونه  طرح رد عمل حساسیت

مسائل تغییرنگار برآورد برای فضایی نمونه گیری بهینه سازی زمینه در گرفته صورت مطالعات از بسیاری در است. فضایی

ناش عدم قطعیت مینیمم کردن هدف با نمونه موقعیت های بهینه سازی در سع مطالعه این شده اند. ارائه تک هدفه به صورت

ی منظور، این برای باشد. اهمیت مورد نمونه گیری برای هدف ی از بیش به طوری که دارد، تغییرنگار پارامترهای برآورد از

در است. شده گرفته نظر در آزمایش دو با خاک شده شبیه سازی داده های از نمونه برداری برای دوهدفه بهینه سازی مسئله

اول هدف تابع به عنوان تغییرنگار دامنه پارامتر استاندارد خطای دوم آزمایش در و یدن کری واریانس برآورد دقت اول آزمایش

بهینه سازی، برای شده اند. گرفته نظر در دوم هدف تابع به عنوان نمونه نقاط بین پیموده شده مسافت کل آزمایش دو هر در و

شده لحاظ وریتم ال در داده ها فضایی همبستگ و شده استفاده II‐نامغلوب مرتب سازی با ژنتی چندهدفه وریتم ال از

توابع مقادیر به توجه با آن ها رد عمل حساسیت و آورده به دست وریتم ال توسط را چندهدفه بهینه نمونه طرح های است.

است. گرفته قرار مقایسه و ارزیابی مورد تغییرنگار پارامترهای به نسبت هدف،

.II‐نامغلوب مرتب سازی با ژنتی وریتم ال قطعیت، عدم چندهدفه، بهینه سازی فضایی، نمونه گیری کلیدی: واژه های

.۶٨W۵٠ ،٩٠C٢٩ ،۶٢D٠۵ ،۶٢H١١ :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

موقعیت های در ( بررس مورد (متغیر های خاک ویژگ های برآورد خاک، کیفیت بررس در محققان توجه مورد مسائل از ی

در خود گرفتن قرار موقعیت حسب بر خاک داده های که داشت توجه باید است. نمونه محدود داده های توسط نشده مشاهده
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چندهدفه١٨۶ بهینه فضایی نمونه  طراح

اساس ارکان از ی به عنوان تغییرنگار٢ م شوند. نامیده فضایی١ داده های که هستند وابسته ر دی ی به مطالعه مورد فضای

از م شود. برآورد داده ها براساس و نامعلوم معموال و م کند توصیف را داده ها فضایی همبستگ ساختار فضایی، تحلیل

بنابراین، است. حساس تغییرنگار برآورد خطای به نشده مشاهده موقعیت های در خاک ویژگ های پیش گویی دقت ، طرف

با نمونه موقعیت های بهینه سازی در سع مقاله، این دارد. موثری نقش فضایی تحلیل های اعتبار در تغییرنگار مناسب برآورد

مورد نمونه گیری برای هدف ی از بیش به طوری که دارد تغییرنگار پارامترهای برآورد از ناش عدم قطعیت مینیمم کردن هدف

گرفته نظر در خاک شده شبیه سازی داده های از نمونه برداری برای دوهدفه بهینه سازی مسئله ی منظور، این برای باشد. توجه

مقدار کردن محدود با که است کرده پیشنهاد و نموده بررس را مسئله این تک هدفه حالت (٢٠٠٢) الرک است. شده

شود. مینیمم تغییرنگار پارامترهای برآورد از ناش قطعیت عدم تاثیر تک هدفه، بهینه سازی مسئله قید به عنوان ط شده مسافت

گرفته نظر در مجزا هدف تابع دو به صورت نمونه نقاط تمام از عبور برای پیموده شده مسافت و قطعیت عدم مطالعه، این در

م شود. استفاده آن حل برای چندهدفه بهینه سازی روش های از و شده اند

مرتب سازی با ژنتی چندهدفه بهینه سازی وریتم ال کاربرد و مطالعه مورد مسئله هدف توابع ، مقدمات مفاهیم ٢ بخش در

۴ بخش در عددی نتایج م شود. تشریح موردی مطالعه ٣ بخش در اند. شده بیان فضایی نمونه گیری برای ٣II‐نامغلوب

م شود. پرداخته نتیجه گیری و بحث به انتها در و شده گزارش

روش ها و مواد ٢

n‐متغیره گاوس فرایند ی z کنید فرض یرید. ب نظر در را z = {z(x١), · · · , z(xn)} مشاهده n از مجموعه ی

V = σ٢A به صورت م توان را آن باشد، همبستگ ماتریس A اگر که باشد V کوواریانس ماتریس و σ٢ واریانس با

xj و xi موقعیت دو بین فاصله که h تاخیر۴ و نظر مورد تغییرنگار پارامترهای حسب بر Aij مولفه هر کرد. تجزیه

همسان گرد نمایی تغییرنگار نیم تابع ،θp ،· · · ،θ١ تغییرنگار، پارامتر p از θ بردار برآورد برای م شود. نوشته است،

دامنه پارامتر a و واریانس مولفه های c١ و c٠ تاخیر، فاصله h آن در که یرید ب نظر در را γ(h) = c٠ + c١)١− e
−
h

a )

s =
c١

c٠ + c١
به صورت که است sفضایی همبستگ نرخ و a دامنه پارامتر دو شامل تغییرنگار نیم این برای θ بردار هستند.

است. σ٢ پیشین واریانس با برابر c٠ + c١ م شود. بیان

هدف توابع ٢. ١

م کند، کم را قطعیت عدم این کوواریانس، ماتریس که آنجا از هستند. قطعیت عدم دارای تغییرنگار پارامترهای برآوردهای

ماتریس باشد. درستنمایی) ماکسیمم روش (به تغییرنگار برآورد برای هدف تابع تعریف برای مناسبی شروع نقطه م تواند

ل تابع L آن در که آورد، به دست I(θ) = −E[
∂٢L
∂θ∂θ′

] فیشر، اطالع ماتریس معکوس از م توان را ،C(θ) کوواریانس،

از را اطالع ماتریس مولفه هر م توان هسیان، ماتریس از استفاده به جای است. آن هسیان ماتریس ∂٢L
∂θ∂θ′

و درستنمایی

رابطه

[I(θ)]ij =
١
٢Tr[A

−١AiA−١Aj ], (٢. ١)
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محمدزاده و ١٨٧لطفیان

است. ماتریس اثر نشان دهنده Tr[.] و Ai ≡ (
∂

∂θi
)A آن در که آورد به دست

خطای م توان شود، برآورد بررس مورد متغیر همبستگ مقیاس ابتدا اگر دارد. بستگ نمونه گیری به هدف تابع انتخاب

به دست ،C(θ) کوواریانس، ماتریس از شود مینیمم باید که هدف توابع از ی به عنوان را a تغییرنگار، دامنه پارامتر استاندارد

موقعیت های از مشخص توزیع برای تغییرنگار برآورد از که است یدن کری واریانس برآورد دقت ر، دی هدف تابع آورد.

رابطه از یدن کری واریانس م آید. به دست مشاهده فاقد موقعیت ی حول نمونه

σ٢
K(x٠) = ٢

n∑
i=١

λiγ(xi − x٠)−
n∑
i=١

n∑
j=١

λiλjγ(xi − xj), (٢. ٢)

در یدن کری برای همسایه موقعیت های (i = ١, · · · , n) xi و یدن کری برای هدف موقعیت x٠ آن در که م شود، محاسبه

تغییرنگار مقادیر از خط ترکیبی یدن کری واریانس که م شود مالحظه (٢. ٢) رابطه از هستند. λi یدن کری وزن های با x٠

یدن کری واریانس برآورد دقت انتخاب دلیل تغییرنگار، خطاهای به یدن کری واریانس حساسیت اساس، این بر است.

σ٢
K خطای کردن مینیمم درصدد مطالعه، این است. تغییرنگار برآورد برای نمونه گیری بهینه سازی برای هدف تابع به عنوان

مرتبه تقریب از استفاده با م توان را σ٢
K خطای واریانس م باشد. تغییرنگار پارامترهای برآورد در خطا از ناش که است

به صورت تیلور سری اول

Ve(σ
٢
K) =

p∑
i=١

p∑
j=١

ρi,jσiσj
∂σ٢

K

∂θi

∂σ٢
K

∂θj
, (٢. ٣)

که هستند θj و θi تغییرنگار پارامترهای استاندارد وخطا های همبستگ ضریب به ترتیب σj و σi،ρi,j آن در که نمود بیان

فرض دوم، هدف تابع تعریف برای .(٢٠٠٢ ، (الرک شوند محاسبه C(θ) کوواریانس، ماتریس از مستقیم به طور م توانند

به صورت مسیر این در ط شده مسافت این صورت در باشد. x = (xi)
n
i=١ فرم به نمونه، نقاط بین ط شده مسیر ی کنید

دوم، هدف تابع مینیمم سازی برای م شود. گرفته نظر در دوم هدف تابع به عنوان که است d(x) =
∑n−١

i=١ ∥xi+١−xi∥

بهینه سازی بعدی چالش هدف، توابع تعریف از پس .(٢٠٠۶ ، پونن و گوتین ) م شود استفاده دورگرد فروشنده روش از

است. شده مطرح هدف توابع کردن مینیمم برای نمونه نقاط ربندی پی

چندهدفه بهینه سازی ٢. ٢

به صورت کل حالت در چندهدفه بهینه سازی مسئله ی

min f(x) = (f١(x), . . . , fm(x)), gj(x) ≤ ٠, j ∈ Jℓ = {١, . . . , ℓ}, x ∈ X ⊆ Rn, (۴ .٢)

ناته مجموعه هستند. m > ١ و (i ∈ Im := {١, . . . ,m}, j ∈ Jℓ) ،fi, gj : Rn → R آن در که م شود، بیان

وجود دلیل به م شوند. نامیده هدف۶ فضای ،Rm و ۵ شدن مجموعه S := {x ∈ X ⊆ Rn : gj(x) ≤ ٠, j ∈ Jℓ}
ن نامم آن روی استاندارد کل ترتیب ی اعمال و بوده ی از بیشتر هدف) (فضای تصویر فضای بعد هدف، تابع چند

چندهدفه بهینه سازی مسائل برای معمول فرم به بهینه جواب کردن تعریف چالش، این به توجه با .(٢٠٠۵ ، (ارگوت است

م گیرد. قرار توجه مورد پارتو٧ بهینه جواب مفهوم منظور، این برای نیست. میسر

5Feasible set
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چندهدفه١٨٨ بهینه فضایی نمونه  طراح

نامیده (نامغلوب) پارتو بهینه ،x̂ ∈ S شدن جواب ،(۴ .٢) مینیمم سازی مسئله در (٢٠٠۵ ، (ارگوت .٢. ١ تعریف

،i ∈ Im ی حداقل برای و fk(x) ≤ fk(x̂) ،k ∈ Im هر برای که باشد نداشته وجود x ∈ S جواب هرگاه م شود

م نامند. مسئله آن پارتو٨ مرز را چندهدفه بهینه سازی مسئله ی پارتو نقاط تمام مجموعه .fi(x) < fi(x̂)

ژنتی وریتم ال با فضایی نمونه گیری ٢. ٣

مسائل حل برای (٢٠٠٢) اران هم و دب توسط بار اولین (NSGA-II) II‐نامغلوب مرتب سازی با ژنتی وریتم ال

شد. معرف چندهدفه بهینه سازی

NSGA-II وریتم ال .٢. ١ وریتم ال

مطالعه، مورد دامنه تعیین ‐١ گام

همبستگ مطالعه. مورد مسئله هدف توابع روابط پیاده سازی و وریتم ال در موردنیاز پارامترهای مقدارده ‐٢ گام

م شود، لحاظ اول هدف تابع در تابع تغییرنگار توسط داده ها فضایی

و جمعیت اعضای برای هدف توابع مقادیر محاسبه (والدین)، N اندازه با تصادف به طور اولیه جمعیت ایجاد ‐٣ گام

،٩ ازدحام فاصله و نامغلوب مرتب سازی رهای عمل از استفاده با آن ها مرتب سازی

جمعیت با آن ها تلفیق و جهش١١ و تقاطع١٠ رهای عمل از استفاده با جهش یافتگان و فرزندان جمعیت ایجاد ‐۴ گام

اولیه،

از استفاده با آن ها مرتب سازی و تلفیق شده جمعیت اعضای از ی هر برای هدف توابع مقادیر محاسبه ‐۵ گام

مختلف، نامغلوب سطح های در ازدحام فاصله و نامغلوب مرتب سازی رهای عمل

اندازه اگر زیر: فرایند طبق تلفیق شده جمعیت مرتب شده اعضای براساس N اندازه با جدید جمعیت ایجاد ‐۶ گام

رتبه بندی ترتیب در پارتو مرزهای سایر از اعضا بقیه و انتخاب جدید جمعیت اعضای تمام Nباشد، از کم تر جواب ها بهترین

توسط ورود ترتیب باشد)، جواب ها سطح بهترین است ن مم (که سطح آخرین در که داشت توجه باید م شوند. انتخاب

م شود، انتخاب ازدحام فاصله ر عمل

جدید، جمعیت براساس جهش یافتگان و فرزندان جمعیت ایجاد ‐٧ گام

مسئله. برای شده تعیین تکرارهای تعداد ماکسیمم به رسیدن تا روند این ادامه ‐٨ گام

موردی مطالعه ٣

به طوری م شوند، انتخاب واحد ۵٠ طول به اضالع Rبا مربع ناحیه داخل تصادف به طور نمونه Nنقطه = ۴٩ تعداد به

نقاط جفت آن در که تباهیده پاسخ های از اجتناب به منظور ندارد. وجود منطقه در نقاط موقعیت برای محدودیت هیچ که
آشفته١٢ تصادف به طور نقطه هر سپس، م شود. اعمال نقطه دو هر بین واحد ی فاصله حداقل م شوند، نزدی هم به خیل

نزدی ر دی نقاط به واحد) (ی مشخص آستانه مقدار از و باشد R مطالعه مورد منطقه داخل اینکه به مشروط م شود،

واریانس خطای واریانس تیلور سری تقریب اول، آزمایش در شوند. تعریف هدف توابع باید ابتدا بهینه سازی برای نشود.

،a تغییرنگار، دامنه پارامتر استاندارد خطای دوم، آزمایش در است. شده گرفته نظر در اول هدف تابع به عنوان یدن کری

8Pareto frontier
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محمدزاده و ١٨٩لطفیان

شده اند. گرفته نظر در دوم هدف تابع به عنوان نمونه نقاط بین ط شده مسافت کل آزمایش دو هر در و اول هدف تابع به عنوان

نمایی، تغییرنگار پارامترهای همبستگ ماتریس نمونه، نقاط ان های م از معین مجموعه ای برای هدف، توابع محاسبه برای

مولفه محاسبه برای (٢. ١) رابطه از م شود. محاسبه ١ پیشین واریانس و ١ جدول در شده مشخص پارامترهای با ،A

پارامترها، کوواریانس ماتریس محاسبه برای ماتریس این معکوس از و ،I تغییرنگار، پارامترهای اطالع ماتریس مولفه به

هستند. متناظر تغییرنگار پارامترهای برآورد استاندارد خطای ،C(θ) اصل قطر مولفه های دوم ریشه م شود. استفاده C(θ)

ماتریس از نیز تغییرنگار پارامترهای همبستگ است. دوم آزمایش اول هدف تابع ،a تغییرنگار، دامنه پارامتر استاندارد خطای

روی برنامه ها م شود. انجام NSGA-II وریتم ال از استفاده با بهینه سازی فرایند سپس م آیند. به دست C(θ) کوواریانس

GB٠٠/٨ ،(RAM) تصادف دستیابی حافظه هسته، پنج با ٣٠/٢ GHz ،(CPU) مرکزی پردازش واحد با کامپیوتر ی

شده اند. اجرا MATLAB b٢٠١٣R نرم افزار و

آن پارامترهای مقادیر و شده گرفته نظر در تغییرنگار هدف، توابع :١ جدول
γ(h) = (١− s) + s{١− exp(−h/a)} تغییرنگار: نیم هدف تابع نمونه نقاط تعداد آرایه

s a

٠/١ ١ evkv ۴٩ A
٠/١ ٣ evkv ۴٩ B
٠/١ ۵ evkv ۴٩ C
٠/۵ ١ evkv ۴٩ D
٠/۵ ٣ evkv ۴٩ E
٠/۵ ۵ evkv ۴٩ F
٠/٩ ١ evkv ۴٩ G
٠/٩ ٣ evkv ۴٩ H
٠/٩ ۵ evkv ۴٩ I
٠/۵ ١,٣,۵ evkv ۴٩ J

٠/١,٠/۵,٠/٩ ٣ evkv ۴٩ K
٠/١ ١,٣,۵ sea ۴٩ L
٠/۵ ١,٣,۵ sea ۴٩ M
٠/٩ ١,٣,۵ sea ۴٩ N

عددی نتایج ۴

م شود مالحظه که همان طور م دهد. نشان I-A آرایه های برای را متناظر نمونه موقعیت های برخ و پارتو مرزهای ١ ل ش

به دست پارتو مرزهای روی بهینه نمونه نقاط مجموعه از هری برای یدن کری واریانس خطای واریانس هدف تابع مقادیر

دارند. معن دارتری اختالف کل مسافت هدف تابع منظر از نمونه نقاط اغلب ول هستند قابل قبول و کوچ مقادیر آمده،

ط مطالعه، مورد مسئله در که آنجا از م شود. گرفته نظر در محدودی بودجه ، عمل پروژه های اغلب در داشت، توجه باید

م توان اساس این بر باشد. برخوردار زیادی اهمیت از هدف تابع این است ن مم است هزینه صرف مستلزم مسافت کردن

نظر از دارند کوچ تری کل مسافت ول هستند قابل قبول خطای واریانس دارای حال عین در که نمونه ای نقاط انتخاب با

ن مم کالن، پروژه های در برنامه ریزی ها حساسیت به توجه با البته کرد. طراح را مقرون به صرفه تری نمونه گیری اقتصادی

با نهایی بهینه نمونه نقاط مجموعه انتخاب صورت، هر در شود. جبران ناپذیری پیامدهای موجب ناچیز خطای میزان است
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I-A آرایه های برای متناظر نمونه موقعیت های برخ و پارتو مرزهای :١ ل ش

K-J آرایه های برای متناظر نمونه موقعیت های برخ و پارتو مرزهای :٢ ل ش

N-L آرایه های برای متناظر نمونه موقعیت های برخ و پارتو مرزهای :٣ ل ش



محمدزاده و ١٩١لطفیان

s و a پارامترهای تغییرنگار مختلف مقادیر با نمونه گیری طرح هر برای هدف توابع میانگین :٢ جدول
کل فاصله میانگین sea میانگین evkv میانگین evkv میانگین آرایه

١۶٢/٧٣۶٣ ‐ ‐ ٠/٠٠٠۶ × ٣−١٠ A

٢٠٧/۶۵۴٣ ‐ ‐ ٠/٠٠١١ × ٣−١٠ B

١۵٨/۵۵٧٣ ‐ ‐ ٠/٠١٠٢ × ٣−١٠ C

١۴٣/٨٩٣٩ ‐ ‐ ٠/٠٢٠۴ × ٣−١٠ D

١۶۵/٨٣٣٩ ‐ ‐ ٠/٠٣١۵ × ٣−١٠ E

١۶٨/٧١٧١ ‐ ‐ ٠/٢٩٨٠ × ٣−١٠ F

١۶٨/۴۵٣٢ ‐ ‐ ٠/٠۴٠٢ × ٣−١٠ G

١۶٨/٠٧٩٠ ‐ ‐ ٠/٠٨٢٣ × ٣−١٠ H

١۶٣/٣۶٠٢ ‐ ‐ ١ × ٣−١٠ I

١٧٨/١۴۶٠ ‐ ٠/١٧۶٢ × ٣−١٠ ‐ J

١٨٢/٠۶٧٠ ‐ ٠/٠۴۴٠ × ٣−١٠ ‐ K

١۴۵/۴٣٢۶ ١/٣٧٨٠ ‐ ‐ L

١٧۴/٢۶٢٠ ١/٣٨٨٧ ‐ ‐ M

١٧٣/٢۴٠۵ ١/٣٧۶٩ ‐ ‐ N

موقعیت های برخ و پارتو مرز ٢ ل ش م گیرد. صورت هدف توابع اهمیت به نسبت تصمیم گیرندگان الویت بندی به توجه

واریانس خطای واریانس میانگین اول، هدف تابع K و J آرایه های در م دهد. نشان K-J آرایه های برای را متناظر نمونه

که است شده گرفته نظر در s پارامتر مختلف مقادیر و a تغییرنگار، فاصله پارامتر مختلف مقادیر برای به ترتیب یدن، کری

واریانس خطای واریانس میانگین مقادیر I-A آرایه های مشابه آرایه دو هر در شده اند. ارائه ١ جدول در پارامترها مقادیر

بین K آرایه در به ویژه معن دارتری اختالف کل، مسافت دوم، هدف تابع در ول هستند قبول قابل و کوچ یدن کری

را متناظر نمونه موقعیت های برخ و پارتو مرز ٣ ل ش م خورد. به چشم وریتم ال توسط آمده به دست نقاط مجموعه های

برای فاصله پارامتر استاندارد خطای میانگین اول، هدف تابع N و M ،L آرایه های در م دهد. نشان N-L آرایه های برای

است. شده گرفته نظر sدر = ٠/٩ و s = ٠/۵ ،s = ٠/١ به ترتیب و (a = ١,٣,۵) فاصله پارامتر مختلف مقادیر

نزدی  مقادیری آرایه سه هر در فاصله پارامتر استاندارد خطای میانگین مقادیر م شود مالحظه ٣ ل ش از که همان طور

هدف تابع برای کوچ تری مقادیر دارای است شده طراح s = ٠/١ به ازای که L آرایه ول هستند قبول قابل و به هم

حساسیت و هدف توابع میانگین ،٢ جدول در م دهد. ارائه را مقرون به صرفه تری نمونه های به نظر و است کل مسافت دوم،

متفاوت مقادیر برای م شود مالحظه شده اند. داده نشان آرایه هر برای پارامترهای تغییرنگار به نسبت هدف توابع مقادیر

افزایش با داشت، توجه باید هستند. متفاوت نیز آمده به دست نمونه های طرح و هدف توابع مقادیر تغییرنگار، پارامترهای

در نم باشند. راستا ی در هدف تابع دو که است این گویای که بالعکس و م یابد کاهش ر دی هدف تابع هدف، تابع ی

دارای D آرایه حال که در است کل مسافت ماکسیمم و یدن کری واریانس خطای واریانس مینیمم دارای B آرایه ،٢ جدول

به نسبت تصمیم گیرندگان ارجحیت به توجه با م باشد. کل مسافت مقدار مینیمم و خطا واریانس برای مقدار ماکسیمم

تابع دو هر مقادیر بین تعادل خواهان تصمیم گیرندگان است ن مم که م شود انتخاب آرایه ها از ی هدف توابع اهمیت

میانگین به صورت دو هر در اول هدف تابع که K و J آرایه های نمایند. انتخاب را ری دی آرایه اساس این بر و باشند هدف

N و M ،L آرایه های در هستند. کم تر واریانس و کوچ تر مسافت دارای به ترتیب است یدن کری واریانس خطای واریانس

آرایه دو به نسبت کم تری کل مسافت مقادیر دارای L آرایه است، فاصله پارامتر استاندارد خطای میانگین اول، هدف تابع که

م باشد. مطلوب و کوچ مقادیری آرایه سه هر برای اول هدف تابع است. ر دی
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نتیجه گیری و بحث

راستا، این در شد. گرفته نظر در مربع شده شبیه سازی منطقه ی خاک از نمونه برداری برای دوهدفه بهینه سازی مسئله ی

استاندارد خطای دوم، آزمایش در و یدن کری واریانس خطای واریانس اول، آزمایش در شدند. بررس و طراح آزمایش دو

تابع عنوان به نمونه برداری برای جا به جایی کل مسافت آزمایش دو هر در و اول هدف تابع به عنوان تغییرنگار فاصله پارامتر

برای شد. استفاده بهینه نمونه طرح های یافتن برای NSGA-II وریتم  ال از بهینه سازی برای شدند. فرض مسئله دوم هدف

حساسیت شد. داده تعمیم فضایی داده های برای وریتم ال و لحاظ اول هدف تابع در داده ها فضایی همبستگ منظور این

نشان دهنده حاصل نتایج گرفت. قرار بررس مورد تغییرنگار پارامترهای به نسبت آن ها هدف توابع مقادیر و نمونه ها طرح

است. فضایی نمونه گیری مسئله در وریتم ال این مناسب رد عمل

ر تش و تقدیر

تربیت اه دانش فضایی‐زمان و فضایی وابسته داده های تحلیل علم قطب حمایت و محترم داوران از مقاله نویسندگان

دارند. را قدردان و ر تش کمال مدرس
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