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الگوریتمهای تبدیل تصااویر دو بعدی به دادههای سه بعدی این امید را پدید آوردهاند که بتوان ویژگیهای ساختاری درختان را از طریق تصاویر
پهپاد اسااتاراک کردد در این پژوهش مینان د ت برآورد زی اات توده درختان در سا تکدرخت ،عه نمونه و ترکیبی با اسااتداده از تصاااویر
پهپاد بررسای شادد در باشی از پارك جنگلی سی نگان با م احت  30/0هکتار ،با استداده از یک پهپاد عمود پرواز 000 ،تصویر از ارتداع 188
متری از سا زمین برداشات و ساپا با استداده از الگوریتم ساختار حرکت مبنا ( )SFMدادههای سه بعدی تولید و ارتداع درختان استاراک
شادد در  20عه نمونه طراحی شده با ابعاد 38در 38متر ،ارتداع و ر برابر سینه درختان برداشت شد و سپا با استداده از ر برابر سینه و
جایگذاری آن در معادله آلومتریک عمومی ،زی اات توده تک درختان مساساابه شااد و بااسااتداده از ارتداع حاااال ،مدت ارتداعی تاک ()CHM
عه نمونه نین از شاخصهای ارتداعی م تارک از مدت ارتداعی تاک استداده شد و مقدار
مدتساازی شادد بهمنظور برآورد زی ت توده در س
آن در عه نمونه مدتساازی شاد د در سا ترکیبی نین مقدار زی ات توده موجود در عان نمونه بااساتداده از زی ت توده برآورد شده تک
عه نمونه ،مدتسازی شدد د ت و است برآوردها با معیارهای اریبین بی ،جذر میانگین مربعان
درختان و زی ات توده برآورد شاده در س
خ ا ن ابی و راریت تبیین ت ابق یافته بررسای شادد براساس نتای  ،جذر میانگین مربعان خ ا ن بی برآورد زی ت توده در س تک درخت
پایههای شامشااد ،ممرز ،انجیلی و ساایر گونهها بهترتیت  10/57 ،7/11 ،17/05و  22/73دراد بودد زی ت توده با جذر میانگین مربعان خ ای
عه نمونه و  07دراد در س ترکیبی برآورد شدد براساس نتای  ،د یقترین س برای برآورد زی ت توده س
ن ابی  00درااد در س
ترکیبی اسات و د ت برآورد زی ات توده با تصااویر پهپاد مورد استداده در این تسقیق برای ارزیابیهای کلی مناست است اما برای برنامه رینی
مدیریتی د ت الزم را نداردد
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 -1مقدمه
محصوالت سنجشازدوری از مهمترین دادههایی هستند
که امروزه در تاامین مناابع ماورد نیااز بارای مادیریت
سطوح مختلا جنگالهاا نقاش ای اا مایکنناد .ایان
محصااوالت از تجهیاازات مختل اای ماننااد پهپااادهااا،
ماهوارههاا ،هواپیمااهاای سرنشایندار و غیاره حامال
میشوند .پهپادها تجهیزات نوظهوری هستند که ارت اا
فعالیت آنها کمتر از تجهیزات هوابرد باوده و باه دالیال
ایمنی سطح پرواز آنها به زمین نزدیکتر است ].[1
 -1-1پهپادها و اهمیت آنها
این تجهیزات بهدلیل اینکه قابلیتهای زیادی در اختیار
کاربر قرار می دهند ،اماروزه در زمیناههاای مختلا از
جمله جنگلداری مورد توجه زیاد قرار گرفتهاناد .اناوا
مختل ی از سنجندههای روی ایان وساایل قابال نصاب
بوده و با توجه به نیاز کاربر به راحتی قابل تعاوی اناد.
همچنین یکی دیگر از مهمترین مزیت آنها نسابت باه
سایر تجهیزات سنجش از دوری ،مایتاوان باه ت کیاک
مکانی و زمانی قابل برنامهریزی توسط کاربر اشاره کارد
] .[2این ویژگیها زمینه را بارای بسایاری از مطالعاات
مختل از جمله بیومتری ،فنولاویی ،پااتولویی و غیاره
مهیااا ساااخته اساات و جایگاااه پهپااادهااا را در عرمااه
جنگلداری بسیار گسترش داده اسات .تصااویر و داده-
های پهپاد به دلیل دارا بودن قابلیت تبدیل باه تصااویر
سه بعدی ،به محقق این امکان را میدهد تا بسایاری از
مشخصههاای سااختاری جنگال از جملاه ارت اا تاک
درختان ،تعداد آشکوب ،قطر تااج و غیاره را باا دقات و
محت باال از تصاویر استخراج کند ].[3
همچنین دیگر مشخصههای ساختاری جنگال از جملاه
زیست توده روی زمین1و موجاودی حجمای ،از طریاق
ماداساازی باا اسات اده از مشخصاههاای مساتخرج از
تصاویر سه بعدی قابل برآورد هستند ] .[0زیست تاوده
روی زمین در واقع مقدار مواد زیستی حامل ازفتوسنتز

استخراج ابار تقاام متاراکم توساط الگاوریتم سااختار
حرکت مبنا ) (2SFMماورت مایگیارد .ایان الگاوریتم
نقام مشابه در تصاویری که دارای همپوشاانی مطلاوب
هستند را به عنوان نقام کلیدی انتخاب کرده و تصااویر
را به وسیله آنها بر روی یکدیگر قرار میدهد؛ سپس با
اساات اده از سااازوکار مااورد کاااربرد در استریوسااکو ،
تصاویر دو بعدی را به فضای سه بعدی تبدیل میکنناد
] .[5میزان همپوشانی در تصاویر اخاذ شاده باهوسایله
پهپاد ،توسط کااربر قابال برناماهریازی اسات .ت کیاک
مکااانی و زمااانی تصاااویری کااه بااهوساایله پهپاااد اخااذ
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Above Ground Biomass

 -2-1سه بعدی سازی تصاوير پهپاد
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است که تبدیل به بافت گیاهی شاده اسات .باه منظاور
اندازهگیری زیست توده هر گیاه ،باید آن را قطع کرده و
وزن خشک آن را محاسبه شود؛ اماا ایان روش مخارب
است و موجب از بین رفتن درخت ،بنابراین برای برآورد
زیتوده از رابطههای آلومتریک است اده می شاود ] .[1از
جملااه مت یاارهااای بااهکااارگیری شااده در معااادالت
آلومتریک ،مشخصههای بیاوفیزیکی درختاان هساتند.
قطر تاج ،ارت ا درختاان ،قطار برابار ساینه و غیاره ،از
جمله ماواردی هساتند کاه در بارآورد زیسات تاوده از
طریاق ایان فرمااواهااا کاااربرد دارنااد ] .[2مهاامتاارین
روشهای برداشت پارامترها به منظاور محاسابه میازان
زیست توده روی زمین در جدوا ( )1ذکر شاده اسات.
به دلیل اینکه اندازهگیری میدانی این ویژگیهاا بسایار
طاقتفرساست و گاها همراه با خسارات جباران ناپاذیر
جانی است ،از فانآوریهاای جدیاد سانجش از دوری
است اده میشود که از نمونههای جدید این فنآوریهاا،
پهپادها هستند که در این پاژوهش باه منظاور بارآورد
زیست توده روی زمین درختان ،از ارت اا مساتخرج از
مدا سهبعدی پهپاد است اده شاد .قابلیات تبادیل ساه
بعدی در تصاویر پهپادها و ت کیکهای مختل مکانی و
زمانی قابل برنامهریزی آنها ،خدمات بسایار ویاژهای را
در زمینه علوم جنگل ارائه کرده است.

برآورد زیستتوده درختان بااستفاده از ابر نقاط متراکم ...
محمدرضا کارگر ،هرمز سهرابی

سانتیمتر را داراست ] .[7این ویژگیها و توانااییهاای
خاص تصاویر پهپاد ،باعث گسترش روزافزون کاربرد آن
در آماربرداری در ساطوح مختلا جنگال شاده اسات.

میشوند نیز براسااس برخای پاارامترهاای ماو،ر ،قابال
برنامهریزی هستند .میزان ت کیک مکانی تصاویر پهپااد
بسیار باال است و توانایی ت کیاک پدیادههاایی باا ابعااد

جدول  :1مهمترين روشهای برداشت پارامترها برای محاسبه زيستتوده

شیوههای كلی

روشهای برداشت پارامترها

مزايا

معايب

روشهای زمینی
(میدانی)

فتوگرامتری زمینی
روشهای آماربرداری میدانی
روشهای قطع درختان

بسیار دقیق هستند
عدم احتیاج به پردازش خاص
عدم احتیاج به اعتبار سنجی دادهها

طاقت فرسا بودن کار
احتماا خطرات جانی
قابلیت انجام در محدوده کم
بسیار زمانبر

روشهای هوابرد

سنجندههای الیدار
سنجندههای رادار

قابلیت انجام در محدوده متوسط
دقت نسبتا خوب
سرعت برداشت باال

پردازشهای سنگین
در مورت است اده از هواپیما
متحمل هزینه زیاد است
احتیاج به اعتبار سنجی دادهها

روشهای فضابرد

است اده از دادههای ماهوارههای
مختل لندست ،اسپات و ...

قابلیت انجام در محدوده بزرگ
سرعت برداشت بسیار باال
هزینههای بسیار پایین
دسترسی به مکانهای معبالعبور

پردازش نسبتا سنگین
احتیاج به اعتبار سنجی دادهها
دقت پایین

 -3-1رهیافتهای مختلف آماربرداری

Crown Height Model

Inverse Watershed Segmentation
Local Maxima
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بااه منظااور باارآورد و محاساابه ویژگاایهااای ساااختاری
جنگل ،رهیافتهای مختل ی ارائه شده که آز آن جملاه
میتوان به رهیافت تکدرختی و رهیافت ترکیبی اشااره
کرد .هر کدام از این راهکارها کاربردهای خاص خاود را
داشااته و بااا توجااه ساااختار ،تیااد جنگاال و هااد
آماربرداری ،انتخاب میشود .بهدلیل اینکاه در رهیافات
تکدرخت باید موقعیات و ویژگایهاای سااختاری هار
درخت به تنهایی از دیگر درختان ت کیک شده و برآورد
گردد ،در مقایسه با رهیافت ترکیبی ،احتیاج به ابر نقام
متراکم دقیقتر است و تاراکم آن باه منظاور پوشاش و
تشخیص بهتر تاج تک درختان ،باید بااال باشاد ] .[0از
روشهایی کاه تاک درختاان موجاود در عرماه را باه
مورت خودکار ،بهوسایله مادا ارت ااعی تااج )(1CHM
تشخیص داده و ت کیک میکند ،میتاوان باه الگاوریتم
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 2IWSو بیشینه محلی 3اشاره کرد که هر کدام عملکارد
الگوریتمهای منحصر به فردی دارند .البته الزم باه ذکار
است که آشکارسازی تک درختان در مناطق با پوشاش
گیاهی تناکتار و درختاان ساوزنی بارگ بهتار انجاام
میپذیرد .این روشها معموال در درختان پهن برگ ،باه
دلیل اینکه نوك واحد ندارناد کاارآیی مطلاوبی ندارناد
] .[1رهیافت دیگری که یکی از راهکارهای آمااربرداری
در جنگل است ،رهیافت ترکیبای اسات .در ایان شایوه
ابتاادا آشکارسااازی و ت کیااک تااکدرختااان موجااود در
عرمه ماورت گرفتاه و ویژگایهاای سااختاری آنهاا
برآورد میشود و به منظور برآورد و محاسبات هر قطعاه
نمونه ،مشخصههای ساختاری تک درختاان موجاود در
آنها با یکدیگر جمع میشود .در این شایوه باه منظاور
مداسازی ویژگیهاای سااختاری هار قطعاه نموناه ،از
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مجمو مشخصههاای تاک درختاان موجاود در آنهاا
است اده میشود.
 -4-1پیشینه پژوهش

Digital Terrain Model
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در زمینه برآورد زیست توده روی زماین باا اسات اده از
مشخصههاای ارت ااعی مساتخرج از تصااویر پهپااد ،در
خارج از کشور تاکنون مطالعاتی مورت گرفته است .در
این زمینه میتوان به پژوهشی که هرنانادز و همکااران
اشاره کرد ] .[0در این پاژوهش؛ آناان باه ماداساازی
زیست تاوده روی زماین باا اسات اده از مشخصاههاای
مسااتخرج از تصاااویر زنااد زمانااه پهپاااد در سااطح
تکدرخت پرداختند .در این پژوهش که در جنگلهاای
سوزنی برگ انجام گرفت ،ابتدا مشخصههاای سااختاری
 08درخت به مورت میدانی اندازهگیری شد؛ ساپس باا
است اده از ارت ا بهدست آمده از تصااویر پهپااد کاه در
سااهای  2810و  2817انجام گرفته بود ،میزان زیست
توده روی زمین تک درختان با مجذور میانگین مربعات
خطا نسبی باهترتیاب  11/00و  12/01بارآورد شاد .در
پژوهش دیگاری کاه لای و همکااران در ساطح قطعاه
نمونه انجام دادند ،بهمنظور ماداساازی میازان زیسات
توده روی زمین تودههای ذرّت در سطح قطعه نمونه ،از
متریکهای مستخرج از  CHMتصااویر پهپااد اسات اده
نمودند ] .[18آنهاا ابتادا باه منظاور برداشات ارت اا
تودههای ذرّت ،از هر قطعه نمونه ،ارت ا زهاار بوتاه را
با است اده از متار ناواری انادازهگیاری کارده و ساپس
متوسط ارت ا این بوتهها را بهعنوان نماینده ارت ا توده
،بت کردند .همچنین آنهاا بارای انادازهگیاری میازان
زیست توده روی زمین ،دو تا سه پایه از بوتههاای ذرّت
موجود در هر قطعه نمونه را برداشات و در آون خشاک
نمودند؛ سپس به منظاور بارآورد میازان زیسات تاوده
موجود در هر قطعه نمونه ،وزن متوسط بوتههای خشک
شده هار قطعاه نموناه را در تاراکم آن ضارب کارده و
زیست توده آن را بارآورد کردناد .بارای انادازهگیاری و
برداشت دادههای هوایی نیز از یک پهپااد عماود پارواز
است اده کرده و پارامترهای ارت اعی هر قطعاه نموناه را
اندازهگیری نمودند .آنها توانستند باا مجاذور میاانگین
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مربعات خطا نسبی  5/08درمد زیست توده روی زماین
را با است اده از متریکهای مساتخرج از تصااویر پهپااد
مااداسااازی کننااد .در زمینااه باارآورد زیساات تااوده در
عرمههای جنگلی با است اده از شاخصهاای سااختاری
مستخرج از تصاویر پهپاد نیز تحقیقااتی ماورت گرفتاه
است .در همین زمینه ،کازامبا و همکاران باه بررسای
میزان زیسات تاوده روی زماین درختاان جنگالهاای
گرمسیری و مداسازی آنها پرداختناد ] .[11در ایان
پژوهش که در سطح قطعه نمونه مورت گرفات ،آنهاا
توانستند باا مشخصاههاای ارت ااعی اساتخراج شاده از
تصاویر پهپاد ،با مجذور میاانگین مربعاات خطاا نسابی
 05/7درمد ،زیست توده روی زمین هر قطعه نموناه را
مااداسااازی کننااد .در تحقیااق دیگااری کااه پااولیتی و
همکاران انجام دادند ،به بررسی و مداسازی موجاودی
حجمی جنگالهاای باورآا در ساطح قطعاه نموناه باا
اساات اده از تصاااویر پهپاااد پرداختنااد ] .[12در ایاان
پژوهش آنها با است اده از دادههای لیزر اساکنر هاوایی
مدا رقومی سطح زمین ) (1DTMرا بازساازی کارده و
به منظور ادامه فرآیناد ،از دادههاای حامال از تصااویر
پهپاد است اده کردند .در این پژوهش آنها توانساتند باا
مجذور میانگین مربعاات خطاای نسابی  10/10درماد
حجم توده را مداسازی کنند .در پژوهشی که جینگ و
همکاران به منظور برآورد میزان زیست توده روی سطح
گیاهان هیدروفیت در سطح ترکیبی انجام دادند؛ آنهاا
ابتاادا  18قطعااه نمونااه تصااادفی بااا ابعاااد  28در 28
سانتیمتر طراحی کرده و سپس ارت اا تماامی گیاهاان
موجود در آنها را با است اده از متر نواری انادازهگیاری
کردند؛ سپس به منظور برآورد مقدار دقیق زیست تاوده
روی سطح ،تمامی گیاهان موجود در قطعاات نموناه را
جماعآوری و در دساتگاه آون خشااک کردناد و سااپس
جاارم ماااده خشااک آن را اناادازهگیااری نمودنااد .باارای
اندازهگیری ارت ا و مداسازی میزان زیست تاوده روی
سطح ،با اسات اده از  CHMمساتخرج از تصااویر پهپااد
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در پااژوهش حاضاار کااه در پااارك جنگلاای سیساانگان
مورت گرفت ،با اسات اده از آمااربرداری میادانی ابتادا
مشخصههای ساختاری درختان ،بت شد .سپس زیست
توده روی زمین درختان در سه سطح تکدرخت ،قطعه
نمونه و ترکیبی با است اده از اطالعات به دست آماده از
ارت ا مستخرج از تصاویر پهپاد ،مداسازی شد.

عمود پرواز ،ارت ا گیاهان موجاود در قطعاات نموناه را
اندازهگیری و سپس میزان زیست توده روی سطح آن را
با مجذور میاانگین مربعاات خطاا نسابی  7/13درماد
مداسازی کردند ].[13
 -5-1اهمیت پژوهش
آماربرداری میدانی بهمنظور مداسازی و برآورد میازان
زیست توده روی زمین درختان در سطوح بزرگ ،کاری
طاقت فرسا است که در برخی مواقع باعث بروز بیدقتی
در آماربرداری شده و محت و دقت نتایج را تحت تاا،یر
قرار میدهد .روشهای سنتی آماربرداری که امروزه هم-
زنان در برخی کشورها مانند ایران مرسوم است ،باعاث
مر هزینه و زمان زیادی میشاود ] .[10همچناین در
برخی موارد به دلیل معب العبور بودن مناطق جنگلای،
آماربرداری میدانی باعث ایجاد خطرات جانی میشاود و
به دلیل آنکه این مناطق دور از دسترس بوده و حضاور
اکید آماربرداری در آنجا با سختی زیادی همراه اسات،
فاقد دادههاای ماورد نیااز هساتند ] .[10باا توجاه باه
مشکالت و سختیهاایی کاه آمااربرداری میادانی دارد،
خال تجهیزاتی که بتواند انسانها را در این زمینه یااری
بنماید احسااس مایشاود .از طار دیگار ،اسات اده از
روشهای هوابرد مانناد سانجندههاای الیادار و رادار و
غیره در مورتی که توسط هواپیما حمل شوند ،متحمال
هزینههای بسیار باال هستند .همچنین باه دلیال دقات
پایین سایر روش ها مانند است اده از دادههای ماهوارهای
باعث شده تا جایگاه است اده از یک سانجنده باا میازان
سرعت برداشت و دقات بااال حاس شاود .پهپاادهاا باا
تواناییها و ویژگیهایی که دارند میتوانند به عنوان یک
مکمل ،گروههای آمااربرداری را در مکاانهاای ماعب-
العبور یاری نموده و بعضی از پارامترهای ماورد نظار در
آماربرداری جنگل را برداشت نمایند کاه البتاه در ایان
زمینه در مورد راستیآزماایی دادههاای برداشات شاده
باید جوانب احتیام رعایت شود .همچنین این پرنادههاا
با سرعت و دقتی که در برداشت دادههاا دارناد ،ممکان
است در زمان آماربرداری مرفهجویی نموده و هزینههاا
را کاهش دهند.

 -2مواد و روشها:
در ادامه مواد و روشها تشریح شده است.
 -1-2منطقه مورد مطالعه

Buxus hyrcana
Parrotia persica
3 Carpinus betulus
2
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پارك جنگلی سیسنگان در کرانه جنوبی دریای خازر و
در  38کیلومتری شار شهرساتان نوشاهر و در عار
ج رافی اایی  35درجااه و  33دقیقااه و ، 38انی اه تااا 35
درجه و  30دقیقه و ، 38انیه شمالی و طوا ج رافیایی
 01درجه و  07دقیقه ،88انیه تا  01درجه و  01دقیقه
و ، 38انیه شرقی واقع شده است (شکل (.))1
سیسانگان از مناااطق جنگلای جلگاهای کشااور بااوده و
ارت اعی بین  -20تا  120متر از سطح آبهای آزاد قرار
دارد و بیشااترین شاایب ،باات شااده در محاادوده مااورد
مطالعه  0درمد است .از نظار اقلیمای ،پاارك جنگلای
سیسنگان با توجه به اقلیمنماای آمباریه ،جازم منااطق
خیلی مرطوب با زمستان های مالیم و تاراکم درختاان
در این منطقه به طور متوسط  300پایه در هکتار است.
این منطقه عالوه بر ای ای نقاش توریساتی و ت ریحای،
ح ظ و حراست از برخی گونههای نادر و ح اظت شاده
را برعهده دارد .از جمله مهمترین این گونهها مایتاوان
به شمشاد ،1انجیلای 2و ممارز 3اشااره کارد .گوناههاای
موجود در این پارك شامل برخی از گونههاای شااخص
جنگلهای هیرکانی است .بیشترین مسااحت از عرماه
ت ریحی این پارك را پایههای شمشاد پوشانده است؛ اما
متاس انه به دلیل بیماری ،پایههای موجود در این پارك
تباااااادیل بااااااه خشااااااکهدار شاااااادهانااااااد.
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شكل  :1منطقه مورد مطالعه ،پارک جنگلی سیسنگان

 -2-2تصوير برداری هوايی

Autopilot
Ground Sample Distance
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در این مطالعه بهمنظور برداشت تصاویر هاوایی از یاک
پهپاد مدا فانتوم  0پرو است اده شد .این پهپااد از ناو
پرندههای عمود پرواز است .وزن این وسیله  1308گارم
اساات و دوربیناای بااا قابلیاات ،باات عکااسهااای 28
مگاپیکسلی را با خود حمل مایکناد .ابعااد هرکادام از
تصااااویر برداشااات شاااده توساااط ایااان سااانجنده،
 0072×3500پیکسل میباشد .نمونهای از تصاویر خاام
برداشت شده توساط ایان سانجنده در شاکل ( -2ب)
نشان داده شده است .به دلیل اینکه این دوربین بر روی
یک لرزشگیر بسیار قوی سهمحوره نصاب شاده اسات،
هیچگونه لرزش و اعوجاجی در تصاویر دیده نمایشاود.
مسیر پروازی پهپاد و مکانهایی که بایاد تصاویربرداری
مورت گیرد ،قبل از انجام پرواز مشخص شد .این کار از
طریق نرمافزار رابط کاربری پهپااد  DJI GS Proانجاام
شد .این نرمافزار کاه بارروی سیساتم عامال آی او اس
قابلیت مدیریت پرواز ایمنتری دارد ،مسیرهای پاروازی
را به مورت خودکار و به شکل خطوم رفت و برگشت و
با توجه به پارامترهای مورد نیاز کاربر طراحی مایکناد.
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مسیر پاروازی طراحای شاده باهوسایله نارمافازار کاه
بهینه ترین حالت آن است ،باه خلباان خودکاار 1پرناده
ارساا شاد و عملیاات برداشات باه ماورت اتوماتیاک
مورت گرفت .در محدوده انتخاب شده در مجمو 000
تصویر برداشات شاد .ارت اا پارواز  188متار و فاماله
نمونااهباارداری ( )GSD2زمیناای  2/53سااانتیمتاار بااود.
مساحت تصویر برداری نیز  30/0هکتاار محاسابه شاد.
برداشت تصاویر در تاریخ زهارشانبه  0آذر مااه ،1315
ساعت  18مبح انجام شد .مدت زماان برداشات از کال
منطقه  00دقیقه بهطوا انجامید .همچناین باهمنظاور
ساخت مدا سهبعدی دقیق و اطمینان از پوشاش کال
منطقه ماورد مطالعاه ،میازان هامپوشاانی تصااویر 18
درمد طولی و  08درمد عرضی تنظیم شد .زنانکاه در
شکل ( -2ال ) دیاده مای شاود ،هامپوشاانی مناساب
موجب شده است کاه در بخاش امالی محادوده ماورد
مطالعه پوشاش عاالی ایجااد شاده و در هار موقعیات،
حداقل بیش از  1تصویر دیده شود.
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ب

شكل  :2الف :میزان همپوشانی تصاوير برداشت شده نسبت به مراكز تصويربرداری ب :تصوير خام برداشت شده توسط سنجنده پهپاد
فانتوم  4پرو

 -3-2پردازش تصاوير و استخراج مدل رقومی سطح

 -4-2استخراج  DTMو :CHM
به منظور برآورد دقیق ارت ا عارضاههاا و پدیادههاای
موجود در منطقه مورد مطالعه ،محال قرارگیاری و یاا
محل رویش پدیده باید مشخص شود .عارضاهی ماورد
مطالعه در ایان پاژوهش ارت اا درختاان باود .محال
Digital Surface Model
Agisoft PhotoScan

1

Inverse Distance Weight
Local
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در طوا تصویربرداری هوایی ،موقعیت ج رافیاایی هار
تصویر توسط سامانه تعیین موقعیت داخلی پهپاد ،بت
شد و به تصاویر الحا می شود .پس از انتقااا تصااویر
به رایانه ،پردازشهای مختل باه منظاور ایجااد مادا
رقااومی سااطح ) (1DSMو اورتوموزاییااک بااهوساایله
نرمافزار اجیایسافت فتواسکن 2بر روی تصاویر مورت
گرفت .پس از مرتب شدن تصاویر در کنار یکادیگر ،باا
است اده از الگاوریتم  ،SFMابار متاراکم نقاام منطقاه
مورد مطالعاه کاه در واقاع هماان  DSMاسات ایجااد
می شود (شکل( .))3خروجی نهایی ایان فرآیناد ،یاک
ساااختار سااهبعاادی اساات کااه اطالعاااتی در مااورد
موقعیتهای نسبی دوربین و فامالههاای نسابی باین
دوربین و شی نیز ارائه میدهد .در نهایت با اسات اده از
ابر نقام متراکم ،اورتوموزاییک عکسها تشکیل شد که
میزان دقت آن  10/01سانتیمتر برآورد شد.
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رویش درختان سطح زمین است و بارای انادازهگیاری
دقیق ارت ا آنها بایاد  DTMبازساازی شاود .در ایان
پژوهش به منظور ساخت  ،DTMبا است اده از فیلتر ابر
نقام با یک پنجره  2متری با شرم حاداکرر ت ییارات
 7/0درجه برای عرماه ،نقاام مرباوم باه زماین جادا
شدند .ابر نقام حامل شده با میزان ت کیک مکانی 38
سانتیمتر در هر پیکسل به فایل رستری تبادیل شاد.
در فایل رستری ایجاد شده ،قسمتهایی از زماین کاه
در زیر تاج پوشش قرار داشاته و فاقاد داده بودناد ،باا
اساات اده از روش  3IDWدرونیااابی شاادند و در نهایاات
 DTMساخته شد ،شاکل (-0الا ) .دلیال اسات اده از
روش  IDWبااه ایاان دلیاال بااود کااه از آن باه منظااور
درونیابی دادههایی است اده میشود کاه بیشاتر حالات
محلی 0دارند و زون منطقه مورد مطالعه این پاژوهش
نیز بسیار پهناور نبود ،لزومی بر اسات اده از روشهاای
دیگر درونیابی نبود .همچنین با توجه باه اینکاه روش
درونیابی  IDWبرای برآورد مقدار داده نقاام مجهاوا
از نقام معلوم نزدیکتر است اده میکناد و نقاام فاقاد
داده این پژوهش نیز که نقام ارت اعی بودند ،هر کادام
از آنها توسط زند نقطه ارت اعی مجاور و نزدیاک باه
هم باید درونیابی میشدند .به منظاور بارآرود ارت اا
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اضاال الیااههااای  DSMو DTM

اساات .ایاان الیااه از ت
حاماااااال ماااااایشااااااود (شااااااکل (-0ب)).

دقیق درختان الزم بود که  CHMنیاز بازساازی شاود.
 CHMفایلی رستری یا ابار متاراکم نقااطی اسات کاه
مقدار هر پیکسل یا نقطه آن ،نماینده ارت اعی آن نقطه

شكل :3مدل رقومی سطح ()DSM

الف

ب
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شكل :4الف :مدل رقومی سطح زمین ) ،(DTMب :مدل ارتفاعی تاج )(CHM
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 -5-2شیوه نمونهبرداری میدانی

 -6-2محاسبه مقدار واقعی و برآورد زيست توده

نمونهبرداری درختان در منطقه مطالعاتی ،با  20قطعاه
نمونه که با فوامل منظم از یکدیگر و با ابعاد  38در 38
متر با است اده از اورتوموزاییک تصااویر پهپااد طراحای
شد .بهمنظور پیادهسازی در عرمه ،هر کادام از قطعاات
نمونه به مورت جداگانه بر روی کاغذ زا شد .به دلیل
ت کیک مکاانی بسایار بااالی اورتوموزاییاک (2/53 Cm
 )GSDزا شده ،جانمایی قطعات در عرمه آسان باود.
برای جانمایی ،ابتدا مراکز حدودی آنهاا باا اسات اده از
 GPSدستی مشخص شد .همچناین باهمنظاور تعیاین
موقعیت دقیاق مراکاز قطعاات ،از اورتوموزاییاک زاا
شده بر روی کاغذ که موقعیت تاج درختان و موقعیات
مکانی هرکدام از آنها واضح و مشاخص باود ،اسات اده
شد .ابعاد قطعات نیز با است اده از متر ناواری و طنااب،
اناادازهگیااری و پیااادهسااازی شااد .در قطعااات نمونااه
آماربرداری شده جمعا  180پایه برداشت شد که به طور
متوسط در هرکدام از آنها  32پایه قارار گرفات .بارای
اندازهگیری ارت ا درختان موجود در قطعات نمونه الزم
بود شیب ناوك و بان درختاان و همچناین فاماله تاا
درخت برداشت شاود کاه بارای انادازهگیاری شایب از
شیب سنج سونتو و برای اندازهگیری فامله تا درخات از
متر لیزری است اده شد .بارای انادازهگیاری قطار برابار
سینه نیز از خطکش دو بازو است اده شد .پاس از ،بات
اطالعات هر درخت ،نقام مربوم به نوك آنها بار روی
اورتوموزاییک مشخص شاد .پاس از نموناهبارداری ،باه
منظور اندازهگیری دقیقتر ارت ا درختاان ،ابتادا نقاام
متناظر با نوك آنها بر روی ابر نقام سهبعدی مشاخص
شد و سپس نقام مشخص شده مربوم به نوك درختان
بر روی  CHMپیاده سازی گردید و ارت ا هار کادام از
آنها استخراج شد .الزم به ذکر است که این کار باعاث
ایجاد محدودیتها و اتال زماان مایشاود و مایتواناد
خطا ایجاد کند که پیشنهاد میشود بارای جلاوگیری از
آن ،نقام مربوم به مراکز درختاان باا اسات اده از GPS
یئودتیااک برداشاات شااود تااا مسااتقیما باار روی CHM
پیادهسازی شده و ارت ا اندازهگیری شود.

روی زمین
به منظور محاسبه مقادار زیسات تاوده تاک درختاان از
رابطه آلومتریک عمومی زیست توده است اده شد.
 -1-6-2برآورد مقدار زيست توده در سطح تکک
درخت
رابطه آلومتریک عمومی زیست توده (رابطه ( ))1از قطر
برابر سینه درختان برای محاسابه مقادار زیسات تاوده
روی زمین است اده میکند.

نمونه
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برای مداسازی زیست توده درختان در رهیافت قطعاه
نمونه ،ابتدا مجمو زیسات تاوده واقعای تاکدرختاان
موجود در هر قطعه نمونه بهعنوان زیست توده آن قطعه
محاسبه شد؛ سپس با است اده از  ،CHMمشخصاههاای
ارت اعی درختان هر قطعه نموناه اساتخراج شاد .بارای
مداسازی ،مقدار واقعی زیست تاوده موجاود در قطعاه
نمونه به عنوان مت یار وابساته و شااخصهاای ارت ااعی
بهعنوان مت یر مستقل مداسازی شدند .در این ساطح،
فقط رابطه بین شاخصهای ارت اعی (زاركها ،دهکها،
مدكها و دامنه ت ییرات ارت اعی) مستخرج از ابر نقام
حامل از تصااویر پهپااد و مقادار زیسات تاوده واقعای
بررسی و مداسازی شد .الزم به ذکر است کاه در ایان
سطح بهمنظور مداسازی میزان زیست توده روی زمین
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AGB  0.3DBH 2.33
رابطه()1
که در آن AGB ،زیست توده روی زمین درخت و DBH
قطر برابر سینه درخت است .برای برآورد زیسات تاوده
با اسات اده از  ،CHMارت اا متنااظر باا مرکاز درخات
استخراج شد .پس از استخراج ارت ا  ،مقدار آن با ارت ا
حقیقی برداشت شاده در آمااربرداری میادانی مقایساه
شد .در نهایت بهمنظور پاردازش مادا مناساب ،مقادار
زیست توده واقعی به عنوان مت یر وابسته و مقدار ارت ا
برآورد شده به عنوان مت یر مستقل برازش یافت.
 -2-6-2برآورد مقدار زيست توده در سطح قطعه

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1398

یکاادیگر مقایسااه شاادند کااه در شااکل ( )5نتااایج ایاان
مقایسه نشان داده شده است .نتایج نشان مایدهاد کاه
ارت ا به دست آمده از دادههای زمینی همواره بیشتر از
ارت ا محاسبه شده بر اساس  CHMاست.
پس از بررسی آماری و وجود رابطه بین ارت ا برداشات
شده زمین و ارت ا مستخرج از  ،CHMرابطه بین آنها
مداسازی شد .نتایج ارزیابی و اعتبارسنجی ماداهاای
رگرسیونی برازش یافته در جدوا ( )2ذکر شده است.

درختااان بااا اساات اده از دادههااای مسااتخرج از تصاااویر
پهپاد ،میتوان از قطر تاج درختان نیز است اده نمود.
 -3-6-2برآورد مقکدار زيسکت تکوده در سکطح
تركیبی
برای مداسازی در این سطح ابتدا مقدار زیست توده باا
است اده از مدلی که در سطح قطعه نمونه برازش یافتاه
بود ،برآورد شاد .همچناین باه منظاور محاسابه مقادار
زیست توده واقعی ،از مجمو زیست توده مشاهده شده
تک درختان موجود در هر قطعاه نموناه اسات اده شاد.
سپس برای مداساازی و بارآورد زیسات تاوده در ایان
سطح ،مقدار مجمو زیست توده تکدرختان هر قطعاه
نمونه که در سطح تکدرخت برآورد شده بود باهعناوان
مت یر وابسته و مقدار برآورد شاده آن در ساطح قطعاه
نمونه بهعنوان مت یر مستقل مداسازی شدند.
فرآیند مداسازی زیست توده در هار ساه ساطح ذکار
شده در شکل ( )0نشان داده شده است.
 -7-2روش ارزيابی نتايج
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برای بررسی محت و دقات بارآورد ارت اا درختاان ،از
جذر میانگین مربعات خطای نسبی (رابطه ( ،))2اریبای
نسبی (رابطه ( ))3و ضریب تبیین تطابق یافته اسات اده
شد .مدا های رگرسیونی براساس  70درمد مشااهدات
برازش یافت و  20درمد دیگر برای محاسابه ماحت و
دقت مداها مورد است اده قارار گرفات .در ایان رواباط
 RMSEجذر میانگین مربعات خطاا Bias ،اریبای ،و
 yمیانگین مقادیر واقعی مت یر وابسته است.
رابطه()2
رابطه()3

RMSE
 100
y
Bias
Biasr 
 100
y
RMSEr % 

 -3نتايج و بحث
در ادامه هر مورد به ت صیل شرح داده شده است.
 -1 -3نتايج مدلسازی ارتفاع درختان:
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در این پاژوهش باهمنظاور ماداساازی میازان ارت اا
مسااتخرج از  CHMو ارت ااا برداشاات شااده زمیناای و
بررسی رابطه بین آنها ،ابتدا ایان دو از نظار آمااری باا

برآورد زیستتوده درختان بااستفاده از ابر نقاط متراکم ...
محمدرضا کارگر ،هرمز سهرابی

فرایند تولید مدا ارت اعی
تاج
مدا رقومی
سطح
فیلتر گذاری
تبدیل فرمت
به رستر
ت اضل
مدا ارت اعی
تاج

درونیابی

تناظریابی
تصاویر

تبدیل فرمت
از ابر نقام به
رستر

تولید ابر
نقام متراکم

مدا رقومی
زمین

قطعه نمونه

مداسازی
زیستتوده در
سطح ترکیبی

مداسازی
زیستتوده در سطح
تک درخت

حذ نقام
پرت

آماربرداری میدانی

مدا ارت اعی تاج
پیاده سازی نقام بر
روی مدا ارت اعی تاج

استخراج
ارت ا نقام

شاخصهای
مستخرج از مدا
ارت اعی تاج
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شكل  :5فرآيند تولید مدل ارتفاعی تاج درختان و مدلسازی زيست توده در سطوح مختلف
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فرایند آماربرداری میدانی و مداسازی زیستتوده در سطوح
مختل
محاسبه
مجمو
مجمو
زیستتوده واقعی
زیستتوده واقعی
زیست توده
توسط معادالت
تکدرختان در قطعه
مداسازی شده
آلومتریک
نمونه
تکدرختان در

مداسازی
زیستتوده در سطح
قطعه نمونه

اخذ تصاویر
پهپاد
تولید نقام
گرهای

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1398

۳۰
a

۲۵

a
b
a

b
b

a
b

۱۵
۱۰

ارت ا درختان (متر)

۲۰

۵
۰
اتجیلی

سایر گونهها

ممرز

ارت ا مستخرج از مدا رقومی تاج

شمشاد

ارت ا زمینی

شكل  :6مقايسه ارتفاع برداشت شده زمینی و ارتفاع مستخرج از  ،CHMاعداد متفاوت بر روی دو ستون مجاور نشاندهنده
اختالف آماری معنیدار در سطح  55درصد اطمینان است.
جدول  :2ارزيابی مدلسازی ارتفاع زمینی و ارتفاع مستخرج از CHM

شمشاد

2/80

28/31

8/82

8/10

ممرز

0/10

28/31

1/11

1/31

انجیلی

2/01

28/07

1/11

7/18

سایر گونهها

0/21

21/02

8/00

0/10

 -2-3نتايج مدلسازی زيست توده روی زمین در
سطح تک درخت
نتایج ارزیابی مداسازی و بارآورد میازان زیسات تاوده
روی زمین تک درختان با است اده از ارت ا مستخرج از
 CHMدر جدوا ( )3ذکر شده است .برای تمام گونههاا
مقدار اریبی بارآورد کمتار از  0درماد و قابال اغماا
است .بیشترین مجاذور میاانگین مربعاات خطاا نسابی
برآورد زیست توده مربوطه به گروه سایر گونهها با مقدار
 22/73درمااد بااود .پااس از آن بااه ترتیااب شمشاااد
( )17/05و انجیلی ( )10/57و کمترین مقدار متعلق باه
ممرز ( )7/11است.
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مت یااری کااه از دادههااای سااه بعاادی پهپاااد در مااورد
درختان در این تحقیق استخراج شد ،ارت ا تاوده باود.
در حالیکه برآورد زیست توده بر مبنای قطر برابر ساینه
است و ارتبام قطر برابر سینه و ارت ا درختان به دلیل
ا،ر ویژگی های ینتیکی درختان و نیز شرایط محیطی به
شدت مت یر بوده و خود یکی از عدم قطعیتهایی است
که در نتایج برآورد ها وارد مای شاود .باه هماین سابب
وجود مقادیر باالی میانگین مربعات خطاا بارای بارآورد
زیست توده قابل انتظار است.
از طر دیگر به توجه به معماری درخت ،ممارز شاکل
استانداردتری داشته و انتظار می رود که ارتباام قطار و
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گونهها

مجذور میانگین مربعات خطا

مجذور میانگین مربعات خطا نسبی

اريبی

اريبی نسبی

برآورد زیستتوده درختان بااستفاده از ابر نقاط متراکم ...
محمدرضا کارگر ،هرمز سهرابی

اندك این گونه ها برای تحلیل) ا،ر ناهمگنی ارتبام قطر
و ارت ا درخت را در دقت برآوردهاا باه خاوبی دخیال
نموده اسات و درماد مجاذور مربعاات خطاای باراورد
زیسااات تاااوده بااارای ایااان گاااروه حاااداکرر اسااات.

ارت ا این گونه بیشتر از دیگر گونههاای ماورد بررسای
باشد .زنانکه مالحظه می شود میزان مجاذور میاانگین
مربعات خطای برآورد زیست توده برای این گونه کمتار
از دیگر گوناههاای ماورد برررسای اسات .دیگار آنکاه،
قراردادن گونه های مختل در یک گروه (به سبب شمار

جدول  :3ارزيابی مدلسازی مقدار زيست توده در سطح تک درخت

گونهها

مجذور میانگین مربعات خطا

مجذور میانگین مربعات خطا

اريبی

اريبی نسبی

شمشاد

8/33

17/05

8/88

8/80

ممرز

8/20

7/11

8/13

3/07

انجیلی

8/08

10/57

-8/83

-1/85

سایر گونهها

8/00

22/73

-8/25

-18/75

کل گونهها

8/30

10/00

-8/80

-2/72

نسبی

 -3-3نتايج مدلسازی زيست توده روی زمین در
سطح قطعه نمونه
بهمنظور مداسازی زیست توده روی زماین موجاود در
قطعات نمونه ،مجمو زیسات تاوده تاک درختاان هار
قطعه نمونه با است اده از مشخصههای ارت اعی مستخرج
از  CHMهماان قطعااه نمونااه ماداسااازی شااد .نتااایج
تحلیل رگرسیون زند مت یره گام به گام در جدوا ()0
ذکر شده است .بر اساس نتایج ،بهترین مدا با اسات اده

جدول  :4ضرايب برآورد شده مدل برازش يافته میزان زيست توده در سطح قطعه نمونه

ضريب

خطای استاندارد

tآماره

p-value

321/78

01/55

3/50

8/8812

دامنه

-20/21

1/25

-2/52

8/8103

دهک اوا

12/55

10/11

0/81

>/8881

دهک هشتم

-00/10

38/01

-2/70

8/8110

دهک نهم

01/18

30/73

2/02

8/8113

متغیرهای وارد شده در مدل

عر

از مبدا
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از مت یرهای دامنه ت ییرات مقادیر مدا ارت اعی تاج در
قطعه نمونه و دهکهای اوا ،هشتم و نهم بهدستآماد.
نتایج تجزیه واریانس مدا رگرسیونی بهدست آماده ،در
جدوا ( )0گزارش شاده اسات .بار اسااس ایان نتاایج،
معادله استخراج شده از نظر آماری معنیدار است.
ضریب تبیین تطابق یافته مدا رگرسایونی زنادمت یره
براساس مت یرهای ذکار شاده در جادوا ( ،)5برابار باا
 8/00و درمد میاانگین مربعاات خطاا  00درماد باود.
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جدول  5تجزيه واريانس مدل برازش يافته میزان زيست توده در سطح قطعه نمونه

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

آمارهF

مدا

0

300872/01

00010/1

7/0307

خطا

23

201727/00

11212/0

مجمو

27

573711/11

p-value

8/8880

جدول  :6ارزيابی مدلسازی مقدار زيست توده در سطح قطعه نمونه

معیار اريابی

مقادير

ضریب تبیین

8/0750

ضریب تبیین تطابق یافته

8/0832

مجذور میانگین مربعات خطا

185/25

مجذور میانگین مربعات خطا
نسبی

00

میانگین

101/71

تعداد مشاهدات (قطعات نمونه)

20
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با توجه به مطالعات متعددی که در این زمیناه ماورت
گرفته است ،عوامل کاهش دقات مادا را مایتاوان در
موارد مختل ی جستوجو کارد .سااختار و ناو جنگال
یکی از عوامل بسیار مهمی اسات کاه در میازان دقات
مدا مو،ر مایباشاد .در هماین زمیناه ،مطالعاهای کاه
کازامبا و همکاران در جنگلهای گرمسایری باا تاراکم
پایین انجام دادند ،با است اده از بیشینه ارت ا مستخرج
از  ،CHMمیزان زیست توده را مداسازی کردند ] .[11
میزان مجذور میانگین مربعات خطا نسبی این پاژوهش
در مقایسه با پژوهش حاضر کمتر بود .از جمله ماواردی
که ممکن است باعث بهبود نتایج آنها نسابت باه ایان
پژوهش شود ،میتوان به تنکتار باودن منطقاه حاضار
نسبت به منطقه ماورد مطالعاه و همچناین ت ااوت در
ساختار جنگلها اشاره کرد.
بازسازی  ،DTMبهمنظاور سااخت  CHMدقیاق نیاز از
مهمترین عوامل تا،یرگذار بر روی نتایج است .هرزقادر
این مدا دقیقتر باشد نتایج حامل از استخراج ارت ا و
مداساازی زیسات تاوده دقیاقتار ماورت مایگیارد.
روشهای بازسازی  DTMبا توجه به نو منطقاه ماورد

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.213

مطالعه انتخاب میشود؛ هر زقدر منطقه تنکتر باشاد،
رو شهای نمونهگیری بصری باه منظاور سااخت DTM
نتااایج بهتااری را از خااود نشااان ماایدهنااد .پااولیتی و
همکاران مطالعهای در منطقه بورآا باهمنظاور بارآورد
موجااودی حجماای و دیگاار مشخصااههااای ساااختاری
درختان انجام دادند .در این پژوهش آنها توانساتند باا
مجذور میاانگین مربعاات خطاا نسابی  10/10درماد،
موجودی حجام را بارآورد نمایناد ] .[12از مهامتارین
ت اوتهاای پاژوهش آنهاا نسابت باه تحقیاق حاضار
میتوان به مواردی مانناد ساوزنیبارگ باودن درختاان
منطقااه مااورد مطالعااه و همچنااین ساااخت  DTMبااا
است اده از دادههای الیدار اشاره کارد .درختاان ساوزنی
برگ به دلیل تاج متقارن و نوك واحدی که دارند راحت
و به آسانی قابل آشکارسازی و اندازهگیری ارت ا هستند
که این مسأله میتواند یکی از عوامل بهبود نتایج آنهاا
باشد .همچنین است اده از دادههای الیدار نیز باا دقتای
که نسبت به سنجندههای اپتیکاا در آشکارسازی سطح
زمین دارند ،در امر بهبود نتایج مو،ر است .همچنین در
تحقیقی که گوباکن و همکاران انجاام دادناد ،بار دقات
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روش قبل (سطح تک درخت و سطح قطعه نمونه) است.
همانطور که از شکل  7مشاخص اسات ،در ایان شایوه
مجمو مقادیر زیست توده تک درختان موجاود در هار
قطعه نمونه به عنوان مت یر وابسته و مقدار زیست تاوده
برآورد شده با است اده از متریکهای مستخرج از CHM
هر قطعه نمونه ،بهعنوان مت یار مساتقل ماداساازی و
میزان همبستگی این مادا  8/50محاسابه شاد .نتاایج
ارزیابی ضرایب معادلاه رگرسایونی حااکی از معنایدار
نبودن عر از مبدا است که باه سابب همساان باودن
مت یرهااای مااورد مااداسااازی کااامال قاباال انتظااار و
تاییدکننده محت مداسازی است (جدوا (.))7

بیشتر سانجندههاای الیادار نسابت باه سانجندههاای
اپتیکاا تاکید کردند ].[17
از طاار دیگاار ،ابعاااد قطعااه نمونااه برداشاات شااده در
آماربرداری زمینی مواردی است کاه بایاد باا توجاه باه
برخی از اهدا آمااربرداری و شارایط منطقاه انتخااب
شود .توجه به این نکات در آماربرداری زمینی در نتاایج
مداسازی در سطح قطعه نمونه میتواناد بسایار ماو،ر
باشد .کازامبا و همکاران در تحقیق خود باه ایان نکتاه
اشاره کردند ].[11
 -4-3نتايج مدلسازی زيست توده روی زمین در
سطح تركیبی
باارآورد مشخصااههااای ساااختاری بااا اساات اده از روش
ترکیباای یکاای از جدیاادترین رهیافااتهااا در زمینااه
مداسازی است .ایان رهیافات در واقاع ترکیبای از دو

۸۰۰

۶۰۰

۲۰۰

۴۰۰

۰

زیست توده واقعی در قطعه نمونه (تن در هکتار)
شكل  :7نمودار زيست توده اندازهگیری شده در مقابل زيست توده برآورد شده در سطح قطعه نمونه
جدول  :7ضرايب برآورد شده مدل برازش يافته میزان زيست توده در سطح تركیبی

متغیرها
عر

از مبدا

زیست توده برآورد شده

مقدار برآورد شده

خطای استاندارد

tآماره

33/580

20/35

1/33

p-value
8/1157

1/217

8/17

7/01

8/8881

(جدوا( ،))1که در مقایسه با روش قطعاه نموناه ،ایان
مدا برتری دارد .مقایسه کلی این موارد حاکی از بهتار
بااااودن نتااااایج در رهیافاااات ترکیباااای اساااات.
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نتایج تجزیه واریانس معادله استخراج شده نشاندهناده
معنی دار بودن این معادله با  11درمد اطمیناان اسات،
(جدوا ( .))0ضریب تبیین مدا بارازش یافتاه  8/51و
مجااذور میااانگین مربعااات خطااا  07درمااد بااود،
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R² = 0.6889

زیستتوده برآورد شده در قطعه
نمونه (تن در هکتار)

y = 0.5311x + 17.667

088
088
388
288
188
8

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1398

جدول  :8تجزيه واريانس ضرايب مدل برازش يافته میزان زيست توده در سطح تركیبی

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

آمارهF

مدا

1

022057/17

022050

07/0037

خطا

25

118132/82

7300

مجمو

27

513711/11

p-value

>8/8881

جدول  :5ارزيابی مدلسازی مقدار زيست توده در سطح تركیبی

معیار ارزيابی

مقادير

ضریب تبیین

8/5001

ضریب تبیین تطابق یافته

8/57517

مجذور میانگین مربعات خطا

00/51

مجذور میانگین مربعات خطا نسبی

8/07

میانگین

101/71

تعداد مشاهدات (قطعات نمونه)

20
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شیوههای برداشت دادهها زه در مرحله زمینی و زه در
مرحله برداشت تصاویر هوایی و نو آنها تا،یر بسازایی
در نتایج دارد .با توجه به این نکته که تصویربرداری این
پژوهش با است اده از دادههاای ساهبعادی مساتخرج از
تصاویر مورت گرفت ،در مقایساه باا مطالعااتی از ایان
دساات کااه بااا اساات اده از ساانجندههااای الیاادار انجااام
شدهاند ،نتایج ضعی تر دارد .اسات اده از سانجندههاای
الیدار با تراکم نقام باالتر و همچنین سیستم کدگذاری
نقام ،دقت بازسازی مدا سهبعدی را بهبود مایبخشاد.
سیستم کدگذاری که در این سنجندهها موجاود اسات،
نقام را با توجه به برخی از پارامترها ،کدگذاری کارده و
آنها را قابل ت کیک میکند .به طور کلای DSM ،DTM
و  CHMکه بااست اده از این سنجندهها ساخته میشوند
بساایار دقاات باااالیی دارنااد و نتااایج پااژوهش را بهبااود
میبخشند.
عالوه بر ایت ،نتایج پژوهشهایی از این دست باا توجاه
به ناو سااختار جنگال و وضاعیت توپاوگرافی منطقاه
ممکن است ت ییر کند .منطقهای مورد مطالعاه در ایان
پژوهش مسطح بود و نسبت به دیگر مناطق جنگلای از
تراکم کمتری برخودار بود .دالیل این انتخاب این بودکه
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این تحقیق بارای اولاین باار در ساطح کشاور ماورت
می گرفت و تاکنون هیچگونه تحقیقی در این زمیناه در
ایران مورت نگرفته بود تا بتواند به عنوان منبعی بارای
نویسندگان این مقاله مورد است اده قرار گیرد .همچنین
امکان انتخاب منطقهای کوهستانی محیّا نبود تا بتوانناد
ا،رات توپاوگرافی و یاا ت ییارات آن را بار روی مراحال
مختل پژوهش بررسی کنند .اما همانطور که ذکر شاد
ساخت  DTMیکی از مراحل بسیار مهام در ایان قبیال
پژوهشها است .تولید مدا رقومی سطح زمین باا روش
است اده شده در این پژوهش در مناطق کوهساتانی باه
دلیل ت ییرات ارت اعی بسیار زیاد ،مشکل خواهد باود و
نیاز به امکانات خاص خود را دارد .نکته دیگری که الزم
است بیان شود ،دخالت میزان تراکم جنگال در سااخت
 DTMاست .هر زقدر که منطقه جنگلی متراکمتر باشد
و سطح زمین از روی تصااویر مشاخص نباشاد ،امکاان
تشکیل مدا سهبعادی آن باه دلیال کمباود دادههاای
مورد نیاز و همچناین عادم وجاود دادههاای دقیاق در
مرحله درونیابی ،بسیار سخت است.
در این مطالعه از قطعات نمونه با انادازه ،ابات اسات اده
شد؛ در ماورتی کاه قطعاات نموناه باا انادازه ،ابات در
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سنجش از دور از منابع عدم قطعیت مدا هستند ]،11
 28و .[21
بنابراین مطالعات آیناده بایاد باه بررسای ابعااد قطعاه
نمونه و تعداد آنهاا بار بارآورد زیسات تاوده بپاردازد.
همچنین ارت ا پروازی که پهپاد در آن ارت ا از منطقه
تصویربرداری کرد 188 ،متر بود .به نظر میرسد بررسی
ارت ا پهپاد به منظور تصویربرداری و ا،رات ایان ارت اا
پرواز برروی دقت  DSM ،DTMو  CHMضروری باشاد.
ت اوت در روشهاای سااخت  DTMو بررسای بهتارین
روش در برآورد ارت ا و زیست توده نیز یکی از مواردی
است که انجام تحقیقات آتی بیشتر بر روی آن ضاروری
است .الزم به ذکر است کاه در ایان پاژوهش باه دلیال
کمبود بودجههای پژوهشی ،به منظور توجیاه تصااویر و
افزایش میزان دقت مدا ارت ااعی خروجای ،از سیساتم
تعیین موقعیت جهاانی خیلای دقیاق و نیاز نیاز نقشاه
برداری درختان با ابزاری مانند توتاااستیشان اسات اده
نشااد .کاااربرد زنااین تجهیزاتاای باعااث بهبااود نتااایج و
افزایش میزان اعتبار آنها میشود که باهمنظاور انجاام
امور پژوهشی ،کار بر روی این موارد پیشنهاد میشود.
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Abstract

Two-dimensional image conversion algorithms to 3D data create the hope that the structural properties of trees can be
extracted through these images. In this study, the accuracy of biomass estimation in tree, plot, and hybrid levels using UAVs
images was investigated. In 34.8 ha of Sisangan Forest Park, using a quadcopter, 854 images from an altitude of 100 meters
above ground were acquired. SFM algorithm was applied to produce 3D data and the height of the trees was extracted. 28
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samples with 30×30 m dimension were collected and the height and the diameter at the breast height were measured and the
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biomass was calculated based on a general allometric equation. In order to estimate the biomass at plot-level, the height
metrics were extracted from the point cloud. For tree-level, the biomass of each tree was modeled based on the height value
derived from CHM for each tree. In hybrid-level, sum of estimated biomass of trees in tree-level was used as the predictor in
modeling. The accuracy and precision of the estimates were evaluated using relative bias (rBias), relative root mean square
error (rRMSE), and adjusted r square (r2). rRMSE for biomass estimation in Buxus hyrcana, Carpinus betulus, Parottia

persica, and other species were 17.56, 7.11, 14.67 and 22.73 percent, respectively. For plot level and hybrid level, rRMSE
were 58 and 47 percent, respectively. Based on the result, the most precise approach for biomass estimation is hybrid level
and the precision of the estimate is appropriate for overall assessment of forest stands, not for management planning.
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