
  
ي
لم
 ع
يه
شر

ن
- 

ي م
يج

رو
ت

شه
 نق
ي
دس

هن
ره 

ما
 ش
م،
شت

 ه
ره
دو
ي، 

کان
ت م

العا
اط
 و 

ي
دار

بر
3

اه 
د م

ردا
، م

63
31

   

  

 

س
ا

 

 يتمالگوريرانی به کمک درختان بلوط اتک تاج خودکار  يصو تشخ يينتع
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 (6331 فروردين، تاريخ تصويب 6335 مهر)تاريخ دريافت 

 چکيده

بر بر و هزينهزمانروش  يناما ا کند،يرا فراهم ماز وضعیت تاج پوشش درختان جنگل  یازاطالعات مورد ن ینيزم يروش آماربردار

 کم هايجنگل با دقت باال و هزينه هايرا جهت تجزيه و تحلیل خودکار مشخصه ايفرصت بالقوه يامروزه تصاوير سنجش از دور است.

براي تعیین و تشخیص  UltraCam-Dاين پژوهش با هدف ارزيابي نتايج اعمال الگوريتم تطبیق الگو بر روي تصوير هوايي  .کنندمي فراهم

هاي تفسیر چشمي وآماربرداري زمیني تاج در مقايسه با نتايج حاصل از روش (Quercus brantii Lind) خودکار تاج درختان بلوط ايراني

اصله  611هکتار در بخشي از پارک جنگلي ياسوج، تعداد  61اي با مساحت حدود درختان انجام شد. پس از پردازش اولیه تصوير، در عرصه

يد. مساحت تاج درختان انتخاب شده با روش تفسیر چشمي در درخت بلوط ايراني به روش تصادفي جهت انجام اين مطالعه انتخاب گرد

مشخص و پس از محاسبه به عنوان مساحت واقعي در نظر گرفته شد. در روش آماربرداري زمیني مساحت تاج   Arcviewمحیط نرم افزار 

الگوريتم تطبیق الگو با برنامه  گیري و ثبت شد. همچنین، جهت تعیین و تشخیص خودکار تاج درختان،و تعداد پايه هر درخت اندازه

( الگوريتم تطبیق الگو براي RMSE) بر روي تصوير مذکور اعمال شد. نتاج نشان داد که دقت Matlab R2014bنويسي در محیط نرم افزار 

اپا بین باشد. همچنین صحت کلي و ضريب کدرصد مي 36/4تعیین مساحت تاج در مقايسه با روش آماربرداري زمیني بهتر و معادل 

و  77تشخیص خودکار تعداد قله تاج در استفاده از الگوريتم مذکور با تعداد جست شمارش شده در هر درخت در واقعیت زمیني به ترتیب 

 آمد. درصد بدست 74

 ، تفسیر چشميUltraCam-Dپردازش تصوير، تاج پوشش، تصوير هوايي  واژگان کليدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 عمدتا   (.Quercus brantii Lind)گونه بلوط ايراني 

. [7] گیردغربي زاگرس را در بر ميهاي جنگلي جنوبحوزه

هاي متمادي در معرض تخريب و ها در طول قرناين جنگل

ريزي جهت هرگونه برنامه  .[21] اندقرار گرفته چراي دام

ها نیازمند گستره وسیعي از حفاظت و احیاء اين جنگل

م از شرايط و وضعیت پوشش هنگاجانبه و بهاطالعات همه

از آنجايي که پوشش جنگلي  .[21] باشدها ميدرختي آن

زاگرس قادر به تولید چوب قابل استفاده در صنايع مربوطه 

توان حجم سرپاي درختان جنگل را به نمي ،[7] باشدنمي

، بايد از عنوان يک عامل اصلي مورد بررسي قرار داد؛ در نتیجه

گیري و کنترل پوشش براي اندازهج مشخصه ديگري مانند تا

اندازه تاج درخت يکي از  .[21] تغییرات کمک گرفت

هاي آلومتريک براي برآورد بیوماس متغیرهاي اصلي در معادله

جنگل و محاسبات ترسیب کربن درختان بوده و شکل تاج 

هاي هاي مهمي براي تشخیص گونهدرختان معرف ويژگي

از  ؛[3و  1] باشدها ميشي آندرختي از جمله نوع و فرم روي

هايي است که بتوانند اين رو، نیاز به شناخت و استفاده از مؤلفه

 براي متعددي هايروشساختار تاج درختان را تشريح نمايند. 

 زادشاخه و زاددانه جنگلي هايتوده در تاج تعیین و تشخیص

 شیوه به اطالعات آوريجمع و میداني عملیات. دارد وجود

. باشددر اين زمینه مي اطالعات کسب معمول روش ني،زمی

 کوهستاني هايجنگل در زمیني شیوه به اطالعات آوريجمع

 آوريجمع گريد روش .[8] است پرهزينه و برزمان کاري

 در که باشديم دورسنجي هايتکنیک از استفاده اطالعات،

 مورد جنگل پوششتاج هايويژگي گیرياندازه و آشکارسازي

دلیل برخورداري هاي دورسنجي به دادهگیرد. مي قرار استفاده

اندک، سطح پوشش وسیع، قابلیت  از مزايايي چون هزينه

اند نقش ها توانستهروز بودن داده تکرار، سهولت پردازش و به

 آوري و تامین اطالعات مورد نظر ايفا نمايندموثري را در جمع

هاي هوايي یر چشمي عکسمیالدي تفس 11از اوايل دهه  .[6]

گیري زمیني تاج هاي اندازهترين جايگزين روشمناسب

هاي هوايي در مقايسه با ساير داده عکس .[22] درختان شد

هاي سنجش از دور از مزاياي مختلفي چون توان تفکیک 

طوالني و دستیابي به آن در  مکاني باال، پوشش مشترک، سابقه

هاي بعدي، مقیاسديد سه لف زماني، امکان هاي مختدوره

متفاوت، قابلیت تصحیح هندسي، درک ساده، سهولت کاربرد و 

 ريتصاو به يدسترس ايران، در .[27] هزينه کم برخورداراند

توان  که UltraCam-D رقومي نیدورب از آمده دستبه ييهوا

 اریبس مطالعه امکان / متر(13) تفکیک زمیني بسیار زياد دارد

 ساخته فراهم جنگلي مناطق در را ختاندر پوششتاج قیدق

هاي قابل تاج درختان از مهمترين و بارزترين پديده .[63] است

 خودکاردستي و  دورسنجي به شیوه هايادهاستخراج از د

گیر، پرهزينه هاي دورسنجي وقتهستند، استخراج دستي داده

تاج  خودکار و شامل خطاهاي انساني است اما، استخراج

هاي داده در راي مزايايي مانند بروز رساني پايگاهدرختان دا

به  ترتر و با هزينه کمتر و در نتیجه دسترسي سريعزمان کوتاه

که موجب افزايش سرعت، اين روش گذشته از اين .ها استداده

تاج درختان  يهاارائه ويژگي ،شودها ميدقت و کاهش هزينه

ت زيادي که در صورت نقشه با دقت مکاني و صحرا به يجنگل

. تحقیقات در مورد [66و5] سازدگذشته میسر نبود، ممکن مي

هاي تعیین و تشخیص خودکار تاج درختان بر روي الگوريتم

 همین در [. 3] گرددبرمي 6381تصاوير رقومي به اواسط دهه 

 در فتوگرامتري هايتکنیک از[ 26] همکاران و 6شنگ راستا،

 تک گیرياندازه و سازي مدل شناسايي، براي هوايي هايعکس

 از سنجش فناوري اخیرا  . کردند استفاده برگ سوزني درختان

 و باال کیفیت با نوري هايداده گسترش و است يافته بهبود دور

 ساخته ممکن را درخت تک تشخیص ايفزاينده طور به لیدار،

 حیاتي جنگل علوم در درختان تک تعیین و تشخیص. است

 ،[23] رشد سازيمدل و درختان تک عیتجم مطالعه و است،

 گیرياندازه و وحش، حیات رفتار و زيستگاه از درستي درک

 2چن[. 21]سازد  مي ممکن را جنگل در توده زيست از دقیق

 متراکم نقاط ابر که کردند بیان خود پژوهش در[ 2] همکاران و

 درخت تاج از دقیقي عمودي ساختار گیرياندازه امکان لیدار

 اطالعات استخراج جهت لیدار هاي داده ازآنها . نمايدمي مفراه

 .کردند استفاده درخت ارتفاع و تاج قطر مانند درخت تک

هاي تعیین و تشخیص خودکار تاج به طور کلي لگوريتما

، 4، تصوير باينري3به هفت دسته شامل؛ حداکثر فیلتر محلي

 8ال رشد، منطقه در ح7، زير دره1، تطبیق الگو5آنالیز مقیاس

 یینمنظور از تع .[3] شوندتقسیم مي 3و تقسیم بندي حوزه

حدود تاج و برآورد مساحت آن  یینخودکار تاج درخت تع

                                                           
1 Sheng 

 Chen2 

3 Local maximum filtering 
2 Image binarization 
3 Scale analysis 
4 Template Matching 
5 Valley - Following 
6 Region growing 
7 Watershed segmentation 
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که به  ينديتاج درخت به عنوان فرآ یصتشخ و باشديم

 جنگل پوششدر تاج يتاج يبرآمدگ ياکردن تعداد قله  یداپ

ريتم لگوگرچه استفاده از ا .شودياطالق م گردد،مي منجر

ط به هاي مربوترين پژوهشحداکثر فیلتر محلي از قديمي 

با گسترش  ،[8] باشدتشخیص خودکار تاج درختان مي

استفاده از تصاوير هوايي با قدرت تفکیک مکاني باالتر، 

هايي نظیر تطبیق الگو نیز جهت تعیین و تشخیص الگوريتم

هاي ودهتاج درختان معرفي شدند. الگوريتم تطبیق الگو در ت

 [68و 61، 65] برگ و سوزني برگجنگلي مختلف پهن

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 

به دلیل نبود  آن بهتر از حالت برداشت زمیني بوده است.

ي زاگرس و حتي به طور ین مطالعاتي در منطقهچن

از تر در کشور، هدف اصلي اين پژوهش، استفاده گسترده

خودکار تاج  یصو تشخ یینجهت تع الگو یقتطب يتمالگور

 يرتصو يبر رو يرانيبلوط ا هايپايه  تک ها ياجست گروه

ي کارايي آن با روش تفسیر و مقايسه UltraCam-D هوايي

تان بر روي همین تصوير به عنوان روش چشمي تاج درخ

مبنا و همچنین مقايسه اين نتايج با برآورد زمیني اندازه تاج 

جنگلي بلوط ايراني در منطقه زاگرس  درختان در يک توده

  .باشدجنوبي مي

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1

 پژوهش حاضر در يک توده جنگلي خالص بلوط ايراني

هکتار در پارک جنگلي ياسوج واقع  61دود به مساحت ح

در شمال شرق شهر ياسوج انجام پذيرفت. مختصات 

 28دقیقه و  31درجه و  56جغرافیايي منطقه تحقیق از 

ثانیه طول شرقي و از  43دقیقه و  31درجه و  56ثانیه تا 

دقیقه  46درجه و  31ثانیه تا  62دقیقه و  46درجه و  31

موقعیت درختان  6است. شکل ثانیه عرض شمالي  63و 

در پارک UltraCam-D  بر روي تصوير هوايي انتخاب شده

دهد. عرصه مورد مطالعه با جنگلي ياسوج را نشان مي

اي با جهت متر از سطح دريا بر دامنه 2642متوسط ارتفاع 

 درصد واقع شده است. 61شمال غربي با شیب متوسط 

 
 روي تصوير هواييبر  انتخاب شدهموقعیت درختان  -6شکل

UltraCam-D  در پارک جنگلي ياسوج 

 روش تحقيق -2-2

براي دستیابي به اهداف اين پژوهش از تصوير هوايي 

استفاده شد. اين تصوير قابلیت زمین  UltraCam-Dدوربین 

را  IMU6و GPSهاي مرجع شدن مستقیم با استفاده از داده

 ,X)  2يخارج هیتوج يپارامترها گريد عبارت به. [62] دارد

Y, Z, ω, φ, κ )اریاخت در با و شود يم ثبت پرواز هنگام 

 کنترل نقطه به ازین بدون و نامبرده زاتیتجه هايداده داشتن

در اين . داد انجام را  بندي مثلث اتیعمل توان يم ،ينیزم

منطقه مورد مطالعه با استفاده  UltraCam-Dپژوهش تصوير 

 Leicaمحیط نرم افزار در از پارامترهاي توجیه خارجي

Photogrammetry Suite اثر جابجايي ناشي از  با تصحیح

اي با استفاده از مجموعهتبديل شد. توفتو به ار اختالف ارتفاع

و قرار  Arcviewنقطه تهیه شده در محیط نرم افزار  611از 

اصله درخت  611، تعداد تصوير ارتوفتو شدهدادن آن بر روي 

گروه که قابلیت شناسايي پايه و جستکبلوط ايراني شامل ت

بر روي تصوير و زمین را داشتند، انتخاب گرديد. با تکیه بر 

/ متر( و استفاده از 13) توان تفکیک زمیني بسیار زياد تصوير

نمايي نرم افزار، مرز تاج درختان منتخب بر روي ابزار بزرگ

توري ثبت شد. گون در يک فايل وکتصوير به شکل پلي

هاي تاج درختان به عنوان گونت هر يک از پلي مساح

در نظر گرفته  [3] مساحت واقعي تاج هر کدام از درختان

همچنین مختصات دقیق مرکز تاج اين درختان جهت شد. 

انجام عملیات میداني بر روي دستگاه موقعیت ياب مکاني 

هکتاري منطقه  61ثبت گرديد. با توجه به وسعت حدود 

                                                           
1 Inertial Measurement Unit 

2 Exterior Orientation Parameters 
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م کم پوشش جنگلي منطقه و در اختیار مورد بررسي، تراک

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 

دو قطر کوچک و درختان مورد مطالعه در عرصه جنگل، 

بر هم( و يا بر حسب مورد، تاج بزرگ تاج )قطرهاي عمود 

پوشش هر درخت گیري سطح تاج گروه، براي اندازه جست

هاي هر درخت همچنین تعداد پايه يا پايهگیري شدند. اندازه

 يا جست گروه شمارش و ثبت گرديدند.  

به منظور دستیابي به اهداف پژوهش، با اجراي موازي 

که (، 2)شکل ( تطبیق الگويک الگوريتم دو بخشي )الگوريتم 

نويسي شده بود، به تعیین برنامه Matlab R2014bافزار در نرم

جهت تعیین  و تشخیص تاج درختان منتخب اقدام گرديد.

، طبق مدل ارائه مرز تاج درختان توسط الگوريتم تطبیق الگو

 به فضاي RGBرنگي  تصاوير از فضاي ،[24] شده توسط

  b*a*L*فضاي رنگي هاي مؤلفه. تبديل شدند b*a*L* رنگي
که مقادير روشنايي تصوير در اين مؤلفه، بین صفر  Lشامل 

 aباشد؛ معادل انعکاس کامل نور متغیر مي 611معادل تیره و 

مؤلفه نامحدود است و  يندر ا يرتصو ييروشنامقادير  که

معادل رنگ  يمنف يرمثبت معادل رنگ قرمز و مقاد يرمقاد

يي تصوير در اين مؤلفه نیز که مقادير روشنا bو  سبز است

نامحدود، و مقادير مثبت آن معادل رنگ زرد و مقادير منفي 

براي  b*a*L*باشند. سیستم رنگي معادل رنگ آبي است، مي

دستکاري تصوير؛ شامل بهبود کنتراست و تن کارآيي 

به تصوير با  Labتصوير حاصل در فضاي بیشتري دارد. 

در تصوير با مقیاس . [24] تبديل گرديد 6مقیاس خاکستري

که به هر پیکسل سه عدد مربوط به خاکستري به جاي آن

نسبت داده شود، فقط يک عدد به عنوان  b و aو  Lهاي کانال

 به مربوط مرز يساز جدا جهتشود. شدت نسبت داده مي

 لبه فیلتر خاکستري، مقیاس با تصوير روي بر درختان تاج

. [25] ديگرد اعمال ديعمو و افقي راستاي دو هر در سوبل

 لتریف توسط قبل مرحله در که يدرختان تاج مرز بهبود يبرا

 هب 2مورفولوژيکي ايروژناز فیلتر  است، شده نییتع سوبل لبه

 تاج، يمرزها لبه کردن نرم و هاحفره کردن پر  منظور

پوشش به تاج  در نهايت، مرز مربوط .[67] شد استفاده

ر درخت شماره برچسب شد و هگذاري درختان برچسب

                                                           
1 Grayscale 

2 Erosion 

مربوط به خود را گرفت. پس از برچسب گذاري درختان و 

جداسازي کامل آنها از زمینه، مساحت تاج درختان توسط 

 محاسبه شد. Matlabر افزاتوابع داخلي نرم

هاي تاج درختان، پس از مشخص جهت تشخیص قله

کردن يک قله تاج درخت به عنوان واقعیت زمیني در 

 به عنوان الگو در نرم افزار 5×5نجره با ابعاد تصوير، يک پ

تعريف شد.  به طوري که، قله تاج درخت در مرکز اين 

ارزش عددي پنجره واقع شود. سپس تغییرات تدريجي 

الگوي تعريف شده در دو راستاي عمودي و افقي ها در سلول

مورد محاسبه قرار گرفتند و آنتروپي آن در هر دو راستا 

سپس پنجره تعريف شده بر روي تصوير  .[61] محاسبه شد

ارزش عددي  اصلي حرکت داده شد و آنتروپي گراديان

در راستاي افقي و عمودي محاسبه شد. هرجايي  هاسلول

که میزان آنتروپي گراديان مذکور در دو راستاي عمودي و 

افقي پنجره تعريف شده بر روي تصوير اصلي يکي بود، 

آن پنجره به عنوان مرکز  پیکسل مرکزي yو  xمختصات 

قله شناسايي و ذخیره سازي گرديد. سپس، با توجه به 

مرز بر چسب گذاري شده  تعییندرختاني که در مرحله 

 هاي هر درخت جداسازي شدبودند، نقاط مربوط به قله

وسیله فرآيند تعیین و تشخیص تاج درختان به .[24]

 ده است.نمايش داده ش 2الگوريتم تطبیق الگو در شکل 
 

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

 هاروش تجزيه و تحليل داده -2-2

ها از سه گروه داده، شامل مساحت جهت تحلیل داده

هاي فايل وکتوري گونتاج درختان يا همان مساحت پلي

که از روش تفسیر چشمي بر روي تصوير ارتوفتو بدست 
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ه شده تاج درختان از طريق اندازه محاسب، سطح هآمد

هاي گیري قطر بزرگ و کوچک درختان و تعداد پايه

شده آنها در روش معمول آماربرداري ها( شمارش)جست

هاي مربوط به روش تعیین و تشخیص زمیني و داده

وسیله الگوريتم تطبیق الگو استفاده خودکار مساحت تاج به

هاي تاج نامتقارن ي قطرگیرگرديد. از آنجا که اندازه

درختان بلوط ايراني در مطالعات میداني با دشواري همراه 

بوده و از دقت پايیني برخوردار است به همین منظور 

آمده از روش چشمي مبناي مساحت تاج درختان بدست

گیري مساحت تاج، در نظر هاي اندازهمقايسه ساير روش

 .[3] گرفته شد

گروه داده بدست آمده جهت براي مقايسه میانگین سه 

تعیین مساحت تاج درختان، از آزمون تحلیل واريانس يک 

استفاده گرديد. در اين رابطه ابتدا مفروضات انجام  6طرفه

ها، نرمال بودن اين آزمون از جمله تصادفي بودن داده

ها مد ها و همسان بودن واريانس درون گروهي دادهداده

رمال بودن آزمون کلموگروف نظر قرار گرفت. براي بررسي ن

اسمیرنوف و براي بررسي همسان بودن واريانس درون  -

 در .[25] استفاده گرديد 2ها از آزمون لونگروهي داده

 که است آن( 0H) هیاول فرض طرفه کي انسيوار لیتحل

 مقابل در و ندارد وجود هاتیجمع نیانگیم نیب ياختالف

 نيا از گروه دو نیب حداقل که است آن( 1H) هيثانو فرض

 هیاول فرض اگر. دارد وجود دارييمعن اختالف هاتیجمع

هاي مقايسه آزمون از بودند متفاوت هانیانگیم و شد رد

 هم با هانیانگیم از کي کدام کهنيا يبررس يبرا میانگین،

شود. در صورتي که فرض ثانويه مي استفاده دارند تفاوت

ي تعیین مساحت تاج در دقت نسب تأيید شود، براي برآورد

دو روش خودکار و آماربرداري زمیني در مقايسه با روش 

تفسیر بصري تاج درختان به عنوان روش دقیق، درصد 

 6طبق رابطه (RMSE)مجذور میانگین مربعات خطا 

 براي ارزيابي دقتهمچنین  .[67] شودمحاسبه مي

گروه پايه يا جستالگوريتم تطبیق الگو جهت تشخیص تک

دن درخت يا به عبارتي يافتن میزان همبستگي میان بو

پوشش شناسايي شده توسط الگوريتم مذکور تعداد قله تاج

هاي درختي در بر روي تصوير ديجیتال، با تعداد پايه

( استفاده 3واقعیت زمیني از جدول ماتريس خطا )جدول

                                                           
1 One- way ANOVA 

2 Leven 

 4تا  2گرديد؛ و صحت کلي و ضريب کاپا طبق روابط 

ها جهت تعیین تجزيه و تحلیل داده .[63] محاسبه شد

 SPSS 19افزار مساحت تاج درختان با استفاده از نرم

 هايآزمونبراي  ،داريمقدار سطح معني صورت پذيرفت.

 .در نظر گرفته شد 15/1 کوچکتر از انجام شده 

(6)   =RMSE 

با  گیريتعداد کل درختان مورد اندازهدر رابطه فوق، 

n ، مقدار برآورد شده مساحت هر درخت باiP مقدار واقعي ،

، میانگین مقدار واقعي مساحت iOمساحت هر درخت با 

 نمايش داده شده است. تمام درختان مورد مطالعه با 

(2) iiP   = 6θ صحت کل = 

(3) i× P i0P = 2θ  

(4) K =  

 گیريتعداد کل درختان مورد اندازه ،4تا  2در روابط 

، مجموع هر iiP، عناصر قطر اصلي در ماتريس خطا با n با

، i0P( با 3يک از سطرها در جدول ماتريس خطا )جدول 

و  iPها در جدول ماتريس خطا با مجموع هر يک از ستون

 ه شده است.نمايش داد Kضريب کاپا با 

 نتايج -3

تصوير  يبر رو تطبیق الگو يتماعمال الگور يجنتا

 هايتاج درختان در شکل یینشده جهت تع یهارتوفتو ته

تصوير بخشي از  3در شکل . داده شده است يشنما 8تا  3

تصوير  4ارتوفتو شده منطقه مورد مطالعه و در شکل 

 يشنما Labرنگي  همان منطقه پس از تبديل به فضاي

تصوير بخشي از منطقه با  5در شکل . داده شده است

تصوير اعمال فیلتر لبه  1، در شکل مقیاس خاکستري

فیلتر تصوير منطقه پس از اعمال  7 شکل درو  سوبل

، 8مورفولوژيکي ايروژن نمايش داده شده است. در شکل 

مرزها  اين به نسبت هاجست گروه يامرز تاج تک درختان 

 تر مشخص( 3)شکل  ياصل اصليتصوير ارتوفتو در 

 .باشندمي
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 منطقه مورد مطالعه يشده برا تصوير ارتوفتوبخشي از  -3شکل

 

 
 Labتصوير در فضاي  -4شکل

 

 
تصوير با مقیاس خاکستري -5شکل  

 

 
تصوير اعمال فیلتر لبه سوبل -1شکل  

 

 
تصوير پس از اعمال عملگر مورفولوژيکي ايروژن -7شکل  

 
 درختان تعیین شدهمرز تاج  -8شکل

تعداد تطبیق الگو جهت تشخیص  يتمالگور نتايج اعمال

 66 تا 3 يهادر شکل (2)شکل  تاج هر درخت هايقله

 5، پنجره تعريف شده  3. شکل داده شده است يشنما

را که مرکز قله تاج درخت در آن با ستاره زرد رنگ  5در

تصوير گراديان  61دهد. در شکل مشخص شده، نشان مي

در پنجره تعريف شده در بخشي از  هاارزش عددي سلول

تصوير مرز تاج و  66و در شکل منطقه مورد مطالعه 

 هاي تشخیص داده شده در آن نمايش داده شده است.قله

 
 تعريف شده 5در  5پنجره  -3شکل

 
 5در  5هاي پنجره تصوير گراديان ارزش عددي سلول -61شکل

 مورد مطالعه تعريف شده، در بخشي از منطقه
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 هاهاي تشخیص داده شده در آنمرز تاج درختان و محل قله -66شکل

سه گروه داده بدست آمده جهت نتايج آمار توصیفي 

هاي درختان با روشتاج  یین شدهمساحت تعمقايسه 

نمايش داده شده است. براي انجام  6جدولمذکور در 

ريانس تحلیل واريانس يک طرفه، نرمال بودن و يکساني وا

و  116/1متغیر وابسته از طريق آماره لون با ارزش عددي 

 از آنجا که ؛مورد بررسي قرار گرفت 33/1داري سطح معني

بزرگتر است، ارزش داده  15/1مذکور از  داريسطح معني

ها را زير سوال آن ها، مفروضه تساوي خطاي واريانس

تفاده اس طرفهتوان از تحلیل واريانس يک اند و مينبرده

 يبرا طرفه يک يانسوار یلتحل يجنتا 2در جدولنمود. 

مساحت تاج  یینحاصل از سه روش تع يجنتا يسربر

با توجه به اطالعات ذکر شده در  شده است. يهدرختان ارا

توان بیان کرد که مي، (F ،47/1 = sig= 73/1، )2جدول

هاي تفاوت میانگین مساحت تاج درختان در بین روش

ه جهت تعیین مساحت تاج درختان، شامل مورد استفاد

هاي تفسیر بصري، آماربرداري زمیني و تطبیق الگو روش

دار نبوده و اختالف موجود بین از لحاظ آماري معني

هاي مذکور، میانگین مساحت تاج درختان حاصل از روش

 باشد.تصادفي مي

طبق  (RMSE)درصد مجذور میانگین مربعات خطا 

پوشش شامل اي تعیین مساحت تاجهبراي روش 6رابطه 

روش آماربرداري زمیني و روش تطبیق الگو، در مقايسه با 

محاسبه  36/4و  18/1روش تفسیر بصري، به ترتیب 

گرديد. اين مطلب بیانگر اين است که دقت تعیین خودکار 

درختان با استفاده از الگوريتم تطبق الگو بر مساحت تاج 

 ت به برآورد مساحت تاجروي تصاوير هوايي رقومي نسب

 درختان به روش زمیني بهتر است.

الگوريتم تطبیق الگو جهت  ارزيابي دقت 3جدول

تشخیص تاج درختان يا به عبارتي همبستگي میان تعداد 

قله تشخیص داده شده در تاج درختان با استفاده از 

 بر روي تصوير رقومي را با تعداد پايه تطبق الگوالگوريتم 

ها در واقعیت شمارش شده در جست گروههاي درختي 

تا  2و روابط  3با استفاده از جدول دهد.نشان ميزمیني، 

، صحت کلي و ضريب کاپا به منظور يافتن میزان ارتباط 4

میان تعداد قله شناسايي شده در تاج درختان توسط 

الگوريتم تطبیق الگو بر روي تصوير ديجیتال، با تعداد 

شده در واقعیت زمیني، به ترتیب هاي درخت شمارش پايه

 آمد. درصد بدست 74و  77

 آمار توصیفي سه روش تعیین مساحت تاج درختان -6جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد روش 

 76/67 54/31 611 بصري 

 52/67 42/33 611 زمیني 

 12/67 61/36 611 تطبیق الگو 

 11/67 76/36 311 مجموع 

 

 

 

                                                                                         
 يک طرفه     يانسوار یلتحل يجنتا -2جدول                      

 داريسطح معني              Fمیانگین مربعات                 درجه آزادي           مجموع مربعات           

 47/1                   73/1                 57/223                      2                          65/453                                ها        بین گروه

 57/361                    237                      22/32241 هادرون گروه

 233                      37/32133 مجموع
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  گيریبحث و نتيجه -4

به تطبیق الگو  تميالگور استفاده ازدر اين پژوهش با 

درختان بلوط تاج تک هاي تعیین سطح تاج و تشخیص قله

و UltraCam-D هوايي رقومي  ايراني بر روي تصوير

هاي آماربرداري ج حاصل از روشمقايسه نتايج آن با نتاي

با توجه به منابع  .شدپرداخته زمیني و تفسیر چشمي 

نامتقارن  هايتاج قطر گیرياز آنجا که اندازهبررسي شده، 

روش در يراني جهت محاسبه مساحت تاج درختان بلوط ا

تري نسبت به استفاده يینياز دقت پاآماربرداري زمیني 

مساحت  ،[4 و 3] ستروش تفسیر چشمي برخوردار ا

 یرتفسمحاسبه شده براي تاج درختان با استفاده از روش 

چشمي به عنوان روش کنترل در نظر گرفته شد. با توجه 

دار نبودن اختالف میانگین مساحت محاسبه شده به معني

(، 2و جدول 6براي سطح تاج، از سه روش مذکور )جدول

 قت نتايج حاصل ازبراي مقايسه د RMSEمحاسبه 

تعیین خودکار مساحت تاج درختان با استفاده هاي روش

درختان به  از الگوريتم تطبق الگو و برآورد مساحت تاج

با نتايج حاصل از روش کنترل، تفسیر  روش زمیني

تعیین خودکار دهد که استفاده از روش چشمي، نشان مي

درختان با استفاده از الگوريتم تطبق الگو بر مساحت تاج 

 ير هوايي رقومي نسبت به برآورد مساحت تاجروي تصو

درختان به روش زمیني از ارجحیت بیشتري برخوردار 

 یینپژوهش جهت تع ينا يجنتاباشد. از اين جهت، مي

با  تطبیق الگو يتمالگور یلهوسه تاج درختان بمساحت 

از طرفي،  .باشديهمسو م [3و 68،64] هاي پژوهش يجنتا

رآورد دقت الگوريتم تطبیق الگو در اين پژوهش به منظور ب

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 

محاسبه شدند. با  درصد 74 و 77ضريب کاپا به ترتیب 

 توانمچنین، ميتوجه به باال بودن نسبي اين دو ارزش، ه

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 

ها از ارجحیت بیشتري برخوردار جست در جست گروه

بودن و زمان بر بودن روش  بربنابراين، هزينه باشد.مي

نسبت به روش خودکار مورد اشاره جاي تامل  [8] زمیني

 یشترب یناناطم يبرا گردد يم یشنهادهرچند پدارد. 

و  یینتعبري دقت، هزينه و زمان ینهدر زم یزن يمطالعات

 هايداده يبر رو يرانيتاج درختان بلوط ا یصتشخ

و  UltraCam-D ييهوا يرو تصاو ايسنجش از دور ماهواره

 يرد. خودکار انجام پذ هاي يتمالگور يربا استفاده از سالیدار 

 

 

 

تعداد پايه جدول ماتريس خطا براي تحلیل حداکثر تعداد قله شمارش شده با استفاده از الگوريتم تطبیق الگو و  -3جدول

 اصله درخت آماربرداري شده 611در  هاي درختي شمارش شده در واقعیت زمیني

مجموع                                                                     قله                                                              پايه تعداد  

 61 3 8 7 1 5 4 3 2 6  

66       6 2  8 6 

61     6   6 8  2 

8      6  4 2 6 3 

67     6  65  6  4 

62      3 6 6 6  5 

66     3 6  6   1 

7    1   6    7 

63   3    3 6   8 

1  5   6      3 

5 4  6        61 

 مجموع 3 62 61 26 66 62 1 61 5 4 611
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