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چکيده
روش آماربرداري زمیني اطالعات مورد نیاز از وضعیت تاج پوشش درختان جنگل را فراهم ميکند ،اما اين روش زمانبر و هزينهبر
است .امروزه تصاوير سنجش از دوري فرصت بالقوهاي را جهت تجزيه و تحلیل خودکار مشخصههاي جنگل با دقت باال و هزينههاي کم
فراهم ميکنند .اين پژوهش با هدف ارزيابي نتايج اعمال الگوريتم تطبیق الگو بر روي تصوير هوايي  UltraCam-Dبراي تعیین و تشخیص
خودکار تاج درختان بلوط ايراني ( )Quercus brantii Lindدر مقايسه با نتايج حاصل از روشهاي تفسیر چشمي وآماربرداري زمیني تاج
درختان انجام شد .پس از پردازش اولیه تصوير ،در عرصهاي با مساحت حدود  61هکتار در بخشي از پارک جنگلي ياسوج ،تعداد  611اصله
درخت بلوط ايراني به روش تصادفي جهت انجام اين مطالعه انتخاب گرديد .مساحت تاج درختان انتخاب شده با روش تفسیر چشمي در
محیط نرم افزار  Arcviewمشخص و پس از محاسبه به عنوان مساحت واقعي در نظر گرفته شد .در روش آماربرداري زمیني مساحت تاج
و تعداد پايه هر درخت اندازهگیري و ثبت شد .همچنین ،جهت تعیین و تشخیص خودکار تاج درختان ،الگوريتم تطبیق الگو با برنامه
نويسي در محیط نرم افزار  Matlab R2014bبر روي تصوير مذکور اعمال شد .نتاج نشان داد که دقت ( )RMSEالگوريتم تطبیق الگو براي
تعیین مساحت تاج در مقايسه با روش آماربرداري زمیني بهتر و معادل  4/36درصد ميباشد .همچنین صحت کلي و ضريب کاپا بین
تشخیص خودکار تعداد قله تاج در استفاده از الگوريتم مذکور با تعداد جست شمارش شده در هر درخت در واقعیت زمیني به ترتیب  77و
 74درصد بدست آمد.
واژگان کليدی :پردازش تصوير ،تاج پوشش ،تصوير هوايي  ،UltraCam-Dتفسیر چشمي
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تعيين و تشخيص خودکار تاج تک درختان بلوط ايرانی به کمک الگوريتم

تعیین و تشخیص خودکار تاج تک درختان بلوط ايراني...

 -1مقدمه
گونه بلوط ايراني ( )Quercus brantii Lind.عمدتا
حوزههاي جنگلي جنوبغربي زاگرس را در بر ميگیرد [.]7
اين جنگلها در طول قرنهاي متمادي در معرض تخريب و
چراي دام قرار گرفتهاند [ .]21هرگونه برنامه ريزي جهت
حفاظت و احیاء اين جنگلها نیازمند گستره وسیعي از
اطالعات همهجانبه و بههنگام از شرايط و وضعیت پوشش
درختي آنها ميباشد [ .]21از آنجايي که پوشش جنگلي
زاگرس قادر به تولید چوب قابل استفاده در صنايع مربوطه
نميباشد [ ،]7نميتوان حجم سرپاي درختان جنگل را به
عنوان يک عامل اصلي مورد بررسي قرار داد؛ در نتیجه ،بايد از
مشخصه ديگري مانند تاج پوشش براي اندازهگیري و کنترل
تغییرات کمک گرفت [ .]21اندازه تاج درخت يکي از
متغیرهاي اصلي در معادلههاي آلومتريک براي برآورد بیوماس
جنگل و محاسبات ترسیب کربن درختان بوده و شکل تاج
درختان معرف ويژگيهاي مهمي براي تشخیص گونههاي
درختي از جمله نوع و فرم رويشي آنها ميباشد [ 1و ]3؛ از
اين رو ،نیاز به شناخت و استفاده از مؤلفههايي است که بتوانند
ساختار تاج درختان را تشريح نمايند .روشهاي متعددي براي
تشخیص و تعیین تاج در تودههاي جنگلي دانهزاد و شاخهزاد
وجود دارد .عملیات میداني و جمعآوري اطالعات به شیوه
زمیني ،روش معمول کسب اطالعات در اين زمینه ميباشد.
جمعآوري اطالعات به شیوه زمیني در جنگلهاي کوهستاني
کاري زمانبر و پرهزينه است [ .]8روش ديگر جمعآوري
اطالعات ،استفاده از تکنیکهاي دورسنجي ميباشد که در
آشکارسازي و اندازهگیري ويژگيهاي تاجپوشش جنگل مورد
استفاده قرار ميگیرد .دادههاي دورسنجي به دلیل برخورداري
از مزايايي چون هزينه اندک ،سطح پوشش وسیع ،قابلیت
تکرار ،سهولت پردازش و به روز بودن دادهها توانستهاند نقش
موثري را در جمعآوري و تامین اطالعات مورد نظر ايفا نمايند
[ .]6از اوايل دهه  11میالدي تفسیر چشمي عکسهاي هوايي
مناسبترين جايگزين روشهاي اندازهگیري زمیني تاج
درختان شد [ .]22عکسهاي هوايي در مقايسه با ساير داده
هاي سنجش از دور از مزاياي مختلفي چون توان تفکیک
مکاني باال ،پوشش مشترک ،سابقه طوالني و دستیابي به آن در
دورههاي مختلف زماني ،امکان ديد سه بعدي ،مقیاسهاي
متفاوت ،قابلیت تصحیح هندسي ،درک ساده ،سهولت کاربرد و
هزينه کم برخورداراند [ .]27در ايران ،دسترسي به تصاوير
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هوايي بهدست آمده از دوربین رقومي  UltraCam-Dکه توان
تفکیک زمیني بسیار زياد دارد ( /13متر) امکان مطالعه بسیار
دقیق تاجپوشش درختان را در مناطق جنگلي فراهم ساخته
است [ .]63تاج درختان از مهمترين و بارزترين پديدههاي قابل
استخراج از دادههاي دورسنجي به شیوه دستي و خودکار
هستند ،استخراج دستي دادههاي دورسنجي وقتگیر ،پرهزينه
و شامل خطاهاي انساني است اما ،استخراج خودکار تاج
درختان داراي مزايايي مانند بروز رساني پايگاههاي داده در
زمان کوتاهتر و با هزينه کمتر و در نتیجه دسترسي سريعتر به
دادهها است .اين روش گذشته از اينکه موجب افزايش سرعت،
دقت و کاهش هزينهها ميشود ،ارائه ويژگيهاي تاج درختان
جنگلي را بهصورت نقشه با دقت مکاني و صحت زيادي که در
گذشته میسر نبود ،ممکن ميسازد [5و .]66تحقیقات در مورد
الگوريتمهاي تعیین و تشخیص خودکار تاج درختان بر روي
تصاوير رقومي به اواسط دهه  6381برميگردد [ .]3در همین
راستا ،شنگ 6و همکاران [ ]26از تکنیکهاي فتوگرامتري در
عکسهاي هوايي براي شناسايي ،مدل سازي و اندازهگیري تک
درختان سوزني برگ استفاده کردند .اخیرا فناوري سنجش از
دور بهبود يافته است و گسترش دادههاي نوري با کیفیت باال و
لیدار ،به طور فزايندهاي تشخیص تک درخت را ممکن ساخته
است .تشخیص و تعیین تک درختان در علوم جنگل حیاتي
است ،و مطالعه جمعیت تک درختان و مدلسازي رشد [،]23
درک درستي از زيستگاه و رفتار حیات وحش ،و اندازهگیري
دقیق از زيست توده در جنگل را ممکن مي سازد [ .]21چن2
و همکاران [ ]2در پژوهش خود بیان کردند که ابر نقاط متراکم
لیدار امکان اندازهگیري ساختار عمودي دقیقي از تاج درخت
فراهم مينمايد .آنها از داده هاي لیدار جهت استخراج اطالعات
تک درخت مانند قطر تاج و ارتفاع درخت استفاده کردند.
الگوريتمهاي تعیین و تشخیص خودکار تاج به طور کلي
به هفت دسته شامل؛ حداکثر فیلتر محلي ،3تصوير باينري،4
آنالیز مقیاس ،5تطبیق الگو ،1زير دره ،7منطقه در حال رشد8
و تقسیم بندي حوزه 3تقسیم ميشوند [ .]3منظور از تعیین
خودکار تاج درخت تعیین حدود تاج و برآورد مساحت آن
1 Sheng
2 Chen
3 Local maximum filtering
2 Image binarization
3 Scale analysis
4 Template Matching
5 Valley - Following
6 Region growing
7 Watershed segmentation

 -1-2منطقه مورد مطالعه
پژوهش حاضر در يک توده جنگلي خالص بلوط ايراني
به مساحت حدود  61هکتار در پارک جنگلي ياسوج واقع
در شمال شرق شهر ياسوج انجام پذيرفت .مختصات
جغرافیايي منطقه تحقیق از  56درجه و  31دقیقه و 28
ثانیه تا  56درجه و  31دقیقه و  43ثانیه طول شرقي و از
 31درجه و  46دقیقه و  62ثانیه تا  31درجه و  46دقیقه
و  63ثانیه عرض شمالي است .شکل  6موقعیت درختان
انتخاب شده بر روي تصوير هوايي  UltraCam-Dدر پارک
جنگلي ياسوج را نشان ميدهد .عرصه مورد مطالعه با
متوسط ارتفاع  2642متر از سطح دريا بر دامنهاي با جهت
شمال غربي با شیب متوسط  61درصد واقع شده است.

اس

 -2مواد و روشها

شکل -6موقعیت درختان انتخاب شده بر روي تصوير هوايي
 UltraCam-Dدر پارک جنگلي ياسوج

 -2-2روش تحقيق
براي دستیابي به اهداف اين پژوهش از تصوير هوايي
دوربین  UltraCam-Dاستفاده شد .اين تصوير قابلیت زمین
مرجع شدن مستقیم با استفاده از دادههاي  GPSو 6IMUرا
دارد [ .]62به عبارت ديگر پارامترهاي توجیه خارجيX, ( 2
 )Y, Z, ω, φ, κهنگام پرواز ثبت مي شود و با در اختیار
داشتن دادههاي تجهیزات نامبرده و بدون نیاز به نقطه کنترل
زمیني ،مي توان عملیات مثلث بندي را انجام داد .در اين
پژوهش تصوير  UltraCam-Dمنطقه مورد مطالعه با استفاده
از پارامترهاي توجیه خارجي در محیط نرم افزار Leica
 Photogrammetry Suiteبا تصحیح اثر جابجايي ناشي از
اختالف ارتفاع به ارتوفتو تبديل شد .با استفاده از مجموعهاي
از  611نقطه تهیه شده در محیط نرم افزار  Arcviewو قرار
دادن آن بر روي تصوير ارتوفتو شده ،تعداد  611اصله درخت
بلوط ايراني شامل تکپايه و جستگروه که قابلیت شناسايي
بر روي تصوير و زمین را داشتند ،انتخاب گرديد .با تکیه بر
توان تفکیک زمیني بسیار زياد تصوير ( /13متر) و استفاده از
ابزار بزرگنمايي نرم افزار ،مرز تاج درختان منتخب بر روي
تصوير به شکل پليگون در يک فايل وکتوري ثبت شد.
مساحت هر يک از پلي گونهاي تاج درختان به عنوان
مساحت واقعي تاج هر کدام از درختان [ ]3در نظر گرفته
شد .همچنین مختصات دقیق مرکز تاج اين درختان جهت
انجام عملیات میداني بر روي دستگاه موقعیت ياب مکاني
ثبت گرديد .با توجه به وسعت حدود  61هکتاري منطقه
1 Inertial Measurement Unit
2 Exterior Orientation Parameters
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ميباشد و تشخیص تاج درخت به عنوان فرآيندي که به
پیدا کردن تعداد قله يا برآمدگي تاجي در تاجپوشش جنگل
منجر ميگردد ،اطالق ميشود .گرچه استفاده از الگوريتم
حداکثر فیلتر محلي از قديمي ترين پژوهشهاي مربوط به
تشخیص خودکار تاج درختان ميباشد [ ،]8با گسترش
استفاده از تصاوير هوايي با قدرت تفکیک مکاني باالتر،
الگوريتمهايي نظیر تطبیق الگو نیز جهت تعیین و تشخیص
تاج درختان معرفي شدند .الگوريتم تطبیق الگو در تودههاي
جنگلي مختلف پهنبرگ و سوزني برگ [61 ،65و ]68
جهت تعیین و تشخیص تاج تک درختان براي تصاوير
هوايي با قدرت تفکیک مکاني باال مورد استفاده قرار گرفته
است؛ که در همه موارد دقت تعیین و تشخیص تاج بوسیله
آن بهتر از حالت برداشت زمیني بوده است .به دلیل نبود
چنین مطالعاتي در منطقهي زاگرس و حتي به طور
گستردهتر در کشور ،هدف اصلي اين پژوهش ،استفاده از
الگوريتم تطبیق الگو جهت تعیین و تشخیص خودکار تاج
جست گروهها يا تک پايه هاي بلوط ايراني بر روي تصوير
هوايي  UltraCam-Dو مقايسهي کارايي آن با روش تفسیر
چشمي تاج درختان بر روي همین تصوير به عنوان روش
مبنا و همچنین مقايسه اين نتايج با برآورد زمیني اندازه تاج
درختان در يک توده جنگلي بلوط ايراني در منطقه زاگرس
جنوبي ميباشد.

تعیین و تشخیص خودکار تاج تک درختان بلوط ايراني...

مورد بررسي ،تراکم کم پوشش جنگلي منطقه و در اختیار
داشتن موقعیت مکاني هر يک از درختان هدف ،امکان يافتن
هر يک از درختان انتخاب شده در منطقه مورد مطالعه به
راحتي امکان پذير بود .بعد از مشخص کردن هر کدام از
درختان مورد مطالعه در عرصه جنگل ،دو قطر کوچک و
بزرگ تاج (قطرهاي عمود بر هم) و يا بر حسب مورد ،تاج
جست گروه ،براي اندازهگیري سطح تاج پوشش هر درخت
اندازهگیري شدند .همچنین تعداد پايه يا پايههاي هر درخت
يا جست گروه شمارش و ثبت گرديدند.
به منظور دستیابي به اهداف پژوهش ،با اجراي موازي
يک الگوريتم دو بخشي (الگوريتم تطبیق الگو) (شکل  ،)2که
در نرمافزار  Matlab R2014bبرنامهنويسي شده بود ،به تعیین
و تشخیص تاج درختان منتخب اقدام گرديد .جهت تعیین
مرز تاج درختان توسط الگوريتم تطبیق الگو ،طبق مدل ارائه
شده توسط [ ،]24تصاوير از فضاي رنگي  RGBبه فضاي
رنگي * L*a*bتبديل شدند .مؤلفههاي فضاي رنگي *L*a*b
شامل  Lکه مقادير روشنايي تصوير در اين مؤلفه ،بین صفر
معادل تیره و  611معادل انعکاس کامل نور متغیر ميباشد؛ a
که مقادير روشنايي تصوير در اين مؤلفه نامحدود است و
مقادير مثبت معادل رنگ قرمز و مقادير منفي معادل رنگ
سبز است و  bکه مقادير روشنايي تصوير در اين مؤلفه نیز
نامحدود ،و مقادير مثبت آن معادل رنگ زرد و مقادير منفي
معادل رنگ آبي است ،ميباشند .سیستم رنگي * L*a*bبراي
دستکاري تصوير؛ شامل بهبود کنتراست و تن کارآيي
بیشتري دارد .تصوير حاصل در فضاي  Labبه تصوير با
مقیاس خاکستري 6تبديل گرديد [ .]24در تصوير با مقیاس
خاکستري به جاي آنکه به هر پیکسل سه عدد مربوط به
کانالهاي  Lو  aو  bنسبت داده شود ،فقط يک عدد به عنوان
شدت نسبت داده ميشود .جهت جدا سازي مرز مربوط به
تاج درختان بر روي تصوير با مقیاس خاکستري ،فیلتر لبه
سوبل در هر دو راستاي افقي و عمودي اعمال گرديد [.]25
براي بهبود مرز تاج درختاني که در مرحله قبل توسط فیلتر
لبه سوبل تعیین شده است ،از فیلتر مورفولوژيکي ايروژن 2به
منظور پر کردن حفرهها و نرم کردن لبه مرزهاي تاج،
استفاده شد [ .]67در نهايت ،مرز مربوط به تاج پوشش
درختان برچسبگذاري شد و هر درخت شماره برچسب
1 Grayscale
2 Erosion
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مربوط به خود را گرفت .پس از برچسب گذاري درختان و
جداسازي کامل آنها از زمینه ،مساحت تاج درختان توسط
توابع داخلي نرمافزار  Matlabمحاسبه شد.
جهت تشخیص قلههاي تاج درختان ،پس از مشخص
کردن يک قله تاج درخت به عنوان واقعیت زمیني در
تصوير ،يک پنجره با ابعاد  5×5به عنوان الگو در نرم افزار
تعريف شد .به طوري که ،قله تاج درخت در مرکز اين
پنجره واقع شود .سپس تغییرات تدريجي ارزش عددي
سلولها در الگوي تعريف شده در دو راستاي عمودي و افقي
مورد محاسبه قرار گرفتند و آنتروپي آن در هر دو راستا
محاسبه شد [ .]61سپس پنجره تعريف شده بر روي تصوير
اصلي حرکت داده شد و آنتروپي گراديان ارزش عددي
سلولها در راستاي افقي و عمودي محاسبه شد .هرجايي
که میزان آنتروپي گراديان مذکور در دو راستاي عمودي و
افقي پنجره تعريف شده بر روي تصوير اصلي يکي بود،
مختصات  xو  yپیکسل مرکزي آن پنجره به عنوان مرکز
قله شناسايي و ذخیره سازي گرديد .سپس ،با توجه به
درختاني که در مرحله تعیین مرز بر چسب گذاري شده
بودند ،نقاط مربوط به قلههاي هر درخت جداسازي شد
[ .]24فرآيند تعیین و تشخیص تاج درختان بهوسیله
الگوريتم تطبیق الگو در شکل  2نمايش داده شده است.

شکل -2مراحل تعیین و تشخیص تاج درخت بوسیله الگوريتم تطبیق الگو

 -2-2روش تجزيه و تحليل دادهها
جهت تحلیل دادهها از سه گروه داده ،شامل مساحت
تاج درختان يا همان مساحت پليگونهاي فايل وکتوري
که از روش تفسیر چشمي بر روي تصوير ارتوفتو بدست

اس

1 One- way ANOVA
2 Leven

()6

=

RMSE

در رابطه فوق ،تعداد کل درختان مورد اندازهگیري با
 ،nمقدار برآورد شده مساحت هر درخت با  ،Piمقدار واقعي
مساحت هر درخت با  ،Oiمیانگین مقدار واقعي مساحت
تمام درختان مورد مطالعه با
()2

نمايش داده شده است.
Pii

=  = θ6صحت کل

()3

θ2 = Pi0 × Pi

()4

=K

در روابط  2تا  ،4تعداد کل درختان مورد اندازهگیري
با  ،nعناصر قطر اصلي در ماتريس خطا با  ،Piiمجموع هر
يک از سطرها در جدول ماتريس خطا (جدول  )3با ،Pi0
مجموع هر يک از ستونها در جدول ماتريس خطا با  Piو
ضريب کاپا با  Kنمايش داده شده است.

 -3نتايج
نتايج اعمال الگوريتم تطبیق الگو بر روي تصوير
ارتوفتو تهیه شده جهت تعیین تاج درختان در شکلهاي
 3تا  8نمايش داده شده است .در شکل  3بخشي از تصوير
ارتوفتو شده منطقه مورد مطالعه و در شکل  4تصوير
همان منطقه پس از تبديل به فضاي رنگي  Labنمايش
داده شده است .در شکل  5تصوير بخشي از منطقه با
مقیاس خاکستري ،در شکل  1تصوير اعمال فیلتر لبه
سوبل و در شکل  7تصوير منطقه پس از اعمال فیلتر
مورفولوژيکي ايروژن نمايش داده شده است .در شکل ،8
مرز تاج تک درختان يا جست گروهها نسبت به اين مرزها
در تصوير ارتوفتو اصلي اصلي (شکل  )3مشخص تر
ميباشند.
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آمده ،سطح محاسبه شده تاج درختان از طريق اندازه
گیري قطر بزرگ و کوچک درختان و تعداد پايههاي
(جستها) شمارششده آنها در روش معمول آماربرداري
زمیني و دادههاي مربوط به روش تعیین و تشخیص
خودکار مساحت تاج بهوسیله الگوريتم تطبیق الگو استفاده
گرديد .از آنجا که اندازهگیري قطرهاي تاج نامتقارن
درختان بلوط ايراني در مطالعات میداني با دشواري همراه
بوده و از دقت پايیني برخوردار است به همین منظور
مساحت تاج درختان بدستآمده از روش چشمي مبناي
مقايسه ساير روشهاي اندازهگیري مساحت تاج ،در نظر
گرفته شد [.]3
براي مقايسه میانگین سه گروه داده بدست آمده جهت
تعیین مساحت تاج درختان ،از آزمون تحلیل واريانس يک
طرفه 6استفاده گرديد .در اين رابطه ابتدا مفروضات انجام
اين آزمون از جمله تصادفي بودن دادهها ،نرمال بودن
دادهها و همسان بودن واريانس درون گروهي دادهها مد
نظر قرار گرفت .براي بررسي نرمال بودن آزمون کلموگروف
 اسمیرنوف و براي بررسي همسان بودن واريانس درونگروهي دادهها از آزمون لون 2استفاده گرديد [ .]25در
تحلیل واريانس يک طرفه فرض اولیه ( )H0آن است که
اختالفي بین میانگین جمعیتها وجود ندارد و در مقابل
فرض ثانويه ( )H1آن است که حداقل بین دو گروه از اين
جمعیتها اختالف معنيداري وجود دارد .اگر فرض اولیه
رد شد و میانگینها متفاوت بودند از آزمونهاي مقايسه
میانگین ،براي بررسي اينکه کدام يک از میانگینها با هم
تفاوت دارند استفاده ميشود .در صورتي که فرض ثانويه
تأيید شود ،براي برآورد دقت نسبي تعیین مساحت تاج در
دو روش خودکار و آماربرداري زمیني در مقايسه با روش
تفسیر بصري تاج درختان به عنوان روش دقیق ،درصد
مجذور میانگین مربعات خطا ) (RMSEطبق رابطه6
محاسبه ميشود [ .]67همچنین براي ارزيابي دقت
الگوريتم تطبیق الگو جهت تشخیص تکپايه يا جستگروه
بودن درخت يا به عبارتي يافتن میزان همبستگي میان
تعداد قله تاجپوشش شناسايي شده توسط الگوريتم مذکور
بر روي تصوير ديجیتال ،با تعداد پايههاي درختي در
واقعیت زمیني از جدول ماتريس خطا (جدول )3استفاده

گرديد؛ و صحت کلي و ضريب کاپا طبق روابط  2تا 4
محاسبه شد [ .]63تجزيه و تحلیل دادهها جهت تعیین
مساحت تاج درختان با استفاده از نرمافزار SPSS 19
صورت پذيرفت .مقدار سطح معنيداري ،براي آزمونهاي
انجام شده کوچکتر از  1/15در نظر گرفته شد.

تعیین و تشخیص خودکار تاج تک درختان بلوط ايراني...

شکل -8مرز تاج درختان تعیین شده
شکل -3بخشي از تصوير ارتوفتو شده براي منطقه مورد مطالعه

شکل -4تصوير در فضاي Lab

نتايج اعمال الگوريتم تطبیق الگو جهت تشخیص تعداد
قلههاي تاج هر درخت (شکل  )2در شکلهاي  3تا 66
نمايش داده شده است .شکل  ، 3پنجره تعريف شده 5
در 5را که مرکز قله تاج درخت در آن با ستاره زرد رنگ
مشخص شده ،نشان ميدهد .در شکل  61تصوير گراديان
ارزش عددي سلولها در پنجره تعريف شده در بخشي از
منطقه مورد مطالعه و در شکل  66تصوير مرز تاج و
قلههاي تشخیص داده شده در آن نمايش داده شده است.

شکل -5تصوير با مقیاس خاکستري

شکل -3پنجره  5در  5تعريف شده

شکل -1تصوير اعمال فیلتر لبه سوبل

شکل -7تصوير پس از اعمال عملگر مورفولوژيکي ايروژن
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شکل -61تصوير گراديان ارزش عددي سلولهاي پنجره  5در 5
تعريف شده ،در بخشي از منطقه مورد مطالعه

اس

نتايج آمار توصیفي سه گروه داده بدست آمده جهت
مقايسه مساحت تعیین شده تاج درختان با روشهاي
مذکور در جدول 6نمايش داده شده است .براي انجام
تحلیل واريانس يک طرفه ،نرمال بودن و يکساني واريانس
متغیر وابسته از طريق آماره لون با ارزش عددي  1/116و
سطح معنيداري  1/33مورد بررسي قرار گرفت؛ از آنجا که
سطح معنيداري مذکور از  1/15بزرگتر است ،ارزش داده
ها ،مفروضه تساوي خطاي واريانس آنها را زير سوال
نبردهاند و ميتوان از تحلیل واريانس يک طرفه استفاده
نمود .در جدول 2نتايج تحلیل واريانس يک طرفه براي
بررسي نتايج حاصل از سه روش تعیین مساحت تاج
درختان ارايه شده است .با توجه به اطالعات ذکر شده در
جدول ،)sig = 1/47 ،F= 1/73( ،2ميتوان بیان کرد که
تفاوت میانگین مساحت تاج درختان در بین روشهاي
مورد استفاده جهت تعیین مساحت تاج درختان ،شامل
روشهاي تفسیر بصري ،آماربرداري زمیني و تطبیق الگو
از لحاظ آماري معنيدار نبوده و اختالف موجود بین

جدول -6آمار توصیفي سه روش تعیین مساحت تاج درختان
روش

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بصري

611

31/54

67/76

زمیني

611

33/42

67/52

تطبیق الگو

611

36/61

67/12

مجموع

311

36/76

67/11

جدول -2نتايج تحلیل واريانس يک طرفه
مجموع مربعات
بین گروهها
درون گروهها
مجموع

453/65
32241/22
32133/37

درجه آزادي

میانگین مربعات

2
237
233

223/57
361/57

F

1/73

سطح معنيداري
1/47
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شکل -66مرز تاج درختان و محل قلههاي تشخیص داده شده در آنها

میانگین مساحت تاج درختان حاصل از روشهاي مذکور،
تصادفي ميباشد.
درصد مجذور میانگین مربعات خطا ) (RMSEطبق
رابطه  6براي روشهاي تعیین مساحت تاجپوشش شامل
روش آماربرداري زمیني و روش تطبیق الگو ،در مقايسه با
روش تفسیر بصري ،به ترتیب  1/18و  4/36محاسبه
گرديد .اين مطلب بیانگر اين است که دقت تعیین خودکار
مساحت تاج درختان با استفاده از الگوريتم تطبق الگو بر
روي تصاوير هوايي رقومي نسبت به برآورد مساحت تاج
درختان به روش زمیني بهتر است.
جدول 3ارزيابي دقت الگوريتم تطبیق الگو جهت
تشخیص تاج درختان يا به عبارتي همبستگي میان تعداد
قله تشخیص داده شده در تاج درختان با استفاده از
الگوريتم تطبق الگو بر روي تصوير رقومي را با تعداد پايه
هاي درختي شمارش شده در جست گروهها در واقعیت
زمیني ،نشان ميدهد .با استفاده از جدول 3و روابط  2تا
 ،4صحت کلي و ضريب کاپا به منظور يافتن میزان ارتباط
میان تعداد قله شناسايي شده در تاج درختان توسط
الگوريتم تطبیق الگو بر روي تصوير ديجیتال ،با تعداد
پايههاي درخت شمارش شده در واقعیت زمیني ،به ترتیب
 77و  74درصد بدستآمد.

تعیین و تشخیص خودکار تاج تک درختان بلوط ايراني...

جدول -3جدول ماتريس خطا براي تحلیل حداکثر تعداد قله شمارش شده با استفاده از الگوريتم تطبیق الگو و تعداد پايه
هاي درختي شمارش شده در واقعیت زمیني در  611اصله درخت آماربرداري شده
مجموع

قله
61

66
61
8
67
62
66
7
63
1
5
611

3

8

7

1

5

4
6

6
6
6
3

3
6

1
3
5
4
4

5

65
6
6
3

3
2
6
4
6
6

2
8
2
6
6

6
8
6

6

6
6
61

1

62

 -4بحث و نتيجهگيری
در اين پژوهش با استفاده از الگوريتم تطبیق الگو به
تعیین سطح تاج و تشخیص قلههاي تاج تک درختان بلوط
ايراني بر روي تصوير هوايي رقومي  UltraCam-Dو
مقايسه نتايج آن با نتايج حاصل از روشهاي آماربرداري
زمیني و تفسیر چشمي پرداخته شد .با توجه به منابع
بررسي شده ،از آنجا که اندازهگیري قطر تاجهاي نامتقارن
درختان بلوط ايراني جهت محاسبه مساحت تاج در روش
آماربرداري زمیني از دقت پايینيتري نسبت به استفاده
روش تفسیر چشمي برخوردار است [ 3و  ،]4مساحت
محاسبه شده براي تاج درختان با استفاده از روش تفسیر
چشمي به عنوان روش کنترل در نظر گرفته شد .با توجه
به معنيدار نبودن اختالف میانگین مساحت محاسبه شده
براي سطح تاج ،از سه روش مذکور (جدول 6و جدول،)2
محاسبه  RMSEبراي مقايسه دقت نتايج حاصل از
روشهاي تعیین خودکار مساحت تاج درختان با استفاده
از الگوريتم تطبق الگو و برآورد مساحت تاج درختان به
روش زمیني با نتايج حاصل از روش کنترل ،تفسیر
چشمي ،نشان ميدهد که استفاده از روش تعیین خودکار
مساحت تاج درختان با استفاده از الگوريتم تطبق الگو بر
روي تصوير هوايي رقومي نسبت به برآورد مساحت تاج
درختان به روش زمیني از ارجحیت بیشتري برخوردار
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تعداد پايه

66

26

61

62

3

6
2
3
4
5
1
7
8
3
61
مجموع

ميباشد .از اين جهت ،نتايج اين پژوهش جهت تعیین
مساحت تاج درختان به وسیله الگوريتم تطبیق الگو با
نتايج پژوهش هاي [68،64و  ]3همسو ميباشد .از طرفي،
در اين پژوهش به منظور برآورد دقت الگوريتم تطبیق الگو
جهت تشخیص و شمارش خودکار تعداد تاج در هر جست
گروه و مقايسه آن نسبت به تعداد جست شمارش شده در
هر جست گروه در روش آمار برداري زمیني ،صحت کلي و
ضريب کاپا به ترتیب  77و  74درصد محاسبه شدند .با
توجه به باال بودن نسبي اين دو ارزش ،همچنین ،ميتوان
الگوريتم تطبیق الگو جهت تشخیص و شمارش خودکار
تاج درختان را به عنوان روشي مناسب معرفي نمود که
نسبت به پوشیدن چکمه و عزيمت به جنگل جهت اندازه
گیري مساحت تاج درختان بلوط ايراني و شمارش تعداد
جست در جست گروهها از ارجحیت بیشتري برخوردار
ميباشد .بنابراين ،هزينهبر بودن و زمان بر بودن روش
زمیني [ ]8نسبت به روش خودکار مورد اشاره جاي تامل
دارد .هرچند پیشنهاد مي گردد براي اطمینان بیشتر
مطالعاتي نیز در زمینه دقت ،هزينه و زمانبري تعیین و
تشخیص تاج درختان بلوط ايراني بر روي دادههاي
سنجش از دور ماهوارهاي و تصاوير هوايي  UltraCam-Dو
لیدار با استفاده از ساير الگوريتم هاي خودکار انجام پذيرد.

اس
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