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بررسی قابلیت دادههای لیدار هوایی در برآورد ارتفاع پایههای درختی پلت و ممرز
رمضان علی خرمی ،1علی اصغر درویش صفت ،2مسعود طبری کوچکسرایی 3و شعبان شتایی جویباری

4

9دانشجوی دورۀ دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
3دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
0دانشیار دانشکدۀ جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت9312/3/91 :؛ تاریخ پذیرش)9312/5/90 :

چکیده
اندازهگیری ارتفاع درختان به روش سنتی در عرصههای جنگلی بهویژه در تودههاای ناهمساال ،انباوه و چناداشاکوبۀ
پهنبرگ دشوار و مستلزم صرف زمانی طوالنی است .در تحقیا اارار از سیساتم ییازر اساکنر هاوایی بارای توییاد
دادههای ییدار و دادههای سهبعدی دقی از درختان جنگلی استفاده شد تا قابلیات ایان دادههاا بارای باروورد ارتفااع
پایههای درختی در یک جنگل پهنبرگ خزری در شصتکالته گرگان بررسی شود .دادهها در فصل رویش با میاانگین
تراکم چهار تا پنج نقطه در متر مربع برداشت شاد 944 .پایاۀ درختای از دو گوناۀ پلات ) (Acer velutinumو ممارز
) (Carpinus betulusکه در اشکوب چیره واقع شده بودند یا تداخل تاجی با پایههای مجاور نداشاتند انتخااب شاد.
ارتفاع درختان با استفاده از دستگاه اندازهگیری ارتفاع درخت ) (Vertex IVاندازهگیری شد و موقعیت مراکز درختاان
با استفاده از سیستم  DGPSو نیز به روش فاصله و وزیماو باا اساتفاده از دورباین توتاال استیشان برداشات شاد.
درختان برداشتشده در زمین ،با استفاده از مختصا مرکز و قطر تاج در ابرنقاط ییزر بازیابی شدند و استخراج ارتفااع
بهطور مستقیم از ابرنقاط ییزر صور گرفت .روابط رگرسایونی باین ارتفااع درختاان انادازهگیاریشاده در عرصاه و
استخراج شده از ابرنقاط دادههای ییزر تحلیل شد ،طوریکه ارتفاع درختان پلت و ممرز باهترتیا باا رارای تبیاین
 4/19و  4/15و میانگین خطای نسبی  0و  3درصد بروورد شد .مقدار ( RMSeجاذر میاانگین مرباع خطاهاا) ارتفااع
برووردی گونههای پلت و ممرز ،بهترتی 9/5متر ( 9درصد) و 9/40متار ( 9درصاد) و میاانگین اخاتالف باین ارتفااع
استخراجشده از ییدار و ارتفاع اندازهگیریشده در عرصه  9/40متر و  -9/53متر بهدست ومد .نتایج این تحقی وشاکار
میسازد که ،با توجه به مقبوییت دادههای ارتفاعی ییدار ،سارعت فراگیرشادن دادههاا و ساهویت دسترسای ون بارای
کاربران ،استفاده از این دادهها را میتوان برای بروورد ارتفاع درختان گونههای ماورد تحقیا در دیگار نقااط جنگلای
شمال کشور توصیه کرد.
واژههای کلیدی :ارتفاع پایۀ درختی ،پلت ،ییزر اسکنر هوایی ،ممرز.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس41992209254 :

ایمیلmtabari@modares.ac.ir :
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مقدمه و هدف
کس اطالعا از مشخصههای کمی پایۀ درختای
بهعنوان عنصر اصلی جنگل ،برای ومااربرداری جنگال
ایاتی است ،طوری که با تعیین مشخصاههاای کمای
ون ،بهوسانی میتوان باه اطالعااتی در ساطو تاوده و
جنگل دست پیادا کارد ( ;Brandtberg et al., 2003
 .)Chen et al., 2006در واقع ،با تعیین مشخصههاای
کمی درختان بههمراه دیگر دادهها ،اطالعا اوییه به-
منظور برنامهریزی دربارۀ وینده جنگل تویید مایشاود
که بارای مادیریت جنگال ،برناماهریازی و پاایش ون
راروری اسات ) .(Koch et al., 2006در روشهاای
ساانتی وماااربرداری جنگاال بااهطااور معمااول تعیااین
مشخصههاای کمای درختاان مانناد ارتفااع و قطار از
طری عملیا میدانی یاا عکا هاای هاوایی صاور
میگیرد ،اماا ایان روشهاا بارای کسا اطالعاا از
جنگل به کار زیااد و زماان طاوالنی نیااز دارناد و در
مناااط دور از دسااترس ،روش میاادانی عمااالً فاقااد
کارایی الزم است (.)Lee et al., 2010
جنگلهای پهنبرگ خزری ایاران کاه بیشاتر باه
مناط کوهستانی محدود میشوند ،ناهمسال ،ومیخته
و چنداشکوبهاناد و تاراکم زیاادی دارناد .در عملیاا
میدانی ،گستردگی تاج درختان پهنبرگ ،تاراکم زیااد
تاج پوشش ،ناهمسایی و چنداشاکوبگی ،دیادن ناو
درخت را که برای سنجش ارتفاع رروری است ،دشوار
میکند و گاهی موج خطاا در انادازهگیاری ارتفااع
درختان میشود .اما سیستمهای ییزر اسکنر هوایی که
بیش از سه دهه اسات کاه در زمیناۀ سانجش از دور
توسااعه پیاادا کااردهانااد باارخالف روشهااای ساانتی،
میتوانند در زمان تقریبا کوتاه با تویید ییازر و ارساال
ون از ارتفاع باالی تاجپوشش جنگل بهسمت درختاان
و دریافت و ثبت پرتوهای برگشتی ،دادههای سهبعدی
دقیقی را تویید کنند که برای تعیین مشخصا کمای
پایااههااای درختاای از جملااه ارتفاااع بااه کااار ماایرود
( .)Lim et al., 2003در واقاااع ،باااا اساااتفاده از
سیستمهای یادشده میتوان اجم عملیا میادانی را

بررسی قابلیت دادههای ییدار هوایی در...

برای تعیین مشخصههای کمی درختان تا ااد بسایار
زیادی کاهش داد .سیساتمهاای ییازر اساکنر هاوایی
بسته به نوع و اایت ارسال و دریافت امواج به دو گروه
اصلی موج پیوسته 9و موج گسسته 2تقسیم می شاوند.
در گروهی که موج گسسته تویید میکنند ،با عملیاا
اسکن ،ابری از نقاط ییزری تویید میشود که هر نقطاه
ون دارای دادههای سهبعدی و شد ییزری 3است.
ییدار 4بهمفهوم وشکارسازی نوری و مسافتیابی است
و دادههای سهبعدی ون ،مختصا نقطۀ برخورد پرتو
ییزری را با شاخ و برگ درختان یا سطو زمین نشان
میدهد .اما دادههای شد ییدار با قدر انرژی
برگشتیافته از شاخ و برگ درختان یا سطو زمین در
ارتباط است ) .(Lim et al., 2003هر پای ییزر بسته
به نوع سیستم ییدار ممکن است یک یا چند برگشت
داشته باشد .یک پای در مسیر ارکتش میتواند به
قسمتهای مختلف تاج درخت یا سطو زمین زیر تاج
درخت برخورد کرده و بهطرف سنجنده برگشت کند
(شکل  .)9هر پایه درخت را میتوان با تعیین سه مؤیفۀ
موقعیت مکانی درخت ،ارتفاع و شعاع تاج ون در ابرنقاط
ییزر وشکار کرد .بنابراین ارتفاع یکی از مؤیفههای سهگانۀ
وشکارسازی هر پایه درخت در ابرنقاط ییزری بهشمار
میرود Holmgren and Inkinen (1999) .اویین بار با
استفاده از دادههای ییدار به وشکارسازی و اندازهگیری
مشخصا کمی پایۀ درختی (مانند ارتفاع و قطاار تاج)
پرداختند .چنین نتایجی را دیگر محققان نیز تایید
کردند ( ;Lim et al., 2003; Holmgren et al., 2003
.)Chen et al., 2006
این سیستمها قاادر باه توییاد دادههاای ارتفااعی
خیلااااای دقیااااا از هااااار پایاااااه درخااااات
نیااز هسااتند ( ;Naesset and Bjerknes, 2001
 )Maltamo et al., 2004طوری که با تراکم دستکام
 5تا  94پای ییزر در متر مربع ،میتااوان موقعیاات،
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ارتفاع و شکل هر پایاۀ درخات را در اشاکوب چیااره

تعیین کرد (.)Vauhkonen et al., 2010

شکل  -9نحوۀ برداشت دادههای ییدار توسط ییزر اسکنر هوایی از مناط جنگلی

از درونیابی ابرنقاط ییزر میتوان دو مادل رقاومی
زمین 9و رقومی سطحی 2تویید کارد .از تفارال مادل
رقومی زمین از مادل رقاومی ساطحی ،مادل رقاومی
ارتفاعی تاج پوشش (DCHM) 3بهدسات مایویاد .دو
ماادل رقااومی زمااین و رقااومی سااطحی واجااد منااابع
مختلف خطا هستند و خطاای مکاانی ونهاا کاه طای
فراینااد درونیااابی از ابرنقاااط ییاازر توییااد ماایشااود
( )Guo et al., 2010مایتواناد دقات باروورد ارتفااع
درخت را با استفاده از مدل ارتفاعی تاجپوشش کاهش
دهد ( .)Li et al., 2012مرور منابع نشان میدهد کاه
اندازه ارتفاع درختی که براسااس اخاتالف دو مااادل
رقومی زمین و سطحی تعیین میشود ،در مقایساه باا
ارتفاع اندازهگیریشدۀ همان درخت در عرصه باهطاور
معمول دارای اریبی منفی اسات ( ;Lim et al., 2003
;Coops et al., 2004; Yu et al., 2004
Buddenbaum
and
Seeling,
;2006
 .)Stereńczak et al., 2008بروورد کم ارتفاع درخات
1

)Digital Elevation Model (DEM
)Digital Surface Model (DSM
3
Digital Canopy Height Model
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)(Hyyppä et al., 2000

بهروش فاو را مایتاوان ناشای از فرایناد درونیاابی
دادههای ییدار و انادازۀ سالول رساتری مادنظر بارای
درونیابی دانست که به افزایش ارتفاع نقاط در DTM
و کاااهش ارتفاااع نقاااط در  DSMمنجاار ماایشااود
(.)Wack and Stelzl, 2005; Stereńczak et al., 2008
ما اساتفادۀ مساتقیم از دادههاای ابارنقااط ییازر،
خطای بروورد مشخصههای کمای درختاان را کااهش
میدهاد ( Rahman et al., 2009; Stereńczak and
.)Zasada, 2011; Tittmann et al., 2011
به تاازگی در جهاان ،بررسایهاای زیاادی درباارۀ
قابلیت دادههای ییدار برای بروورد مشخصههای کمای
تودههای جنگلی و پایههای درختی انجام گرفته است،
اما باید توجه داشت که ساختار بیشتر این جنگلهاا از
جنبههای مختلف از جنگلهای خازری شامال ایاران
متمایز است .ازاینرو باید تا قابلیت دادههای سهبعادی
ییاادار باارای بااروورد ارتفاااع گونااههااای درختاای در
جنگلهای خزری که گاهی ساختار پیچیدهتری دارند،
بررسی شاود .در تحقیا اارار بارای اویاین باار در
جنگلهای پهنبرگ خزری بهطور مستقیم از دادههای
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ابرنقاط ییزر که از ییزر اسکنر هوایی در فصال رویاش
برداشت شاد بارای تعیاین ارتفااع درختاان اساتفاده
میشود .در اقیقت ،هدف این تحقی  ،بررسی قابلیت
دادههای ارتفاعی ییدار بارای تعیاین ارتفااع درختاان
اشکوب چیره دو گونه اصلی پلات )(Acer velutinum
و ممرز ) ،(Carpinus betulusیا پایههاایی از ایان دو
گونه که تاجشان در داخل تاوده جنگلای وزاد اسات و
تداخل تاجی با پایههای مجاور ندارند ،است.
مواد و روشها
 -منطقة تحقیق

منطقۀ تحقی در ارتفاع  344-544متار از ساطو
دریا واقع در پارسلهای  99و  92ساری یاک جنگال
وموزشاای-پژوهشاای شصااتکالتااه (جنااوب برباای
شهرستان گرگان) واقع است .طول و عرض جغرافیایی
منطقه ،بهترتی ˝ 50º 22َ 24تا ˝ 50º 23َ 24شرقی
و ˝ 39º 05َ 1تااا ˝ 39º 09َ 30شاامایی اساات .مماارز،
انجیلی ،پلت ،شیردار و توسکا گونههای اصلی درختای
منطقه هستند و تااجپوشاش جنگال باین  14تاا 15
درصد بروورد شده است.
 -دادههای لیدار

دادههای ییزر اسکنر هوایی از نوع موج گسسته با
طول موج مادون قرمز میانی (نانومتر )9554بود و در
نیمۀ دوم مهر 9314در فصل رویش که درختان دارای
برگ بودند با استفاده از سیستم ییزر اسکنر
 Litemapper 5600و با میانگین تراکم  0-5نقطه در
مترمربع از منطقه جنگلی شصت کالته ،توسط شرکت
رایان نقشه برداشت شد .متوسط ارتفاع پرواز اادود
 444متر ،وزیمو خط پرواز  50درجه ،زاویاه اسکن
ادود  05درجاه ،واگرایای پرتو  9/2میلی رادیان و
عرض نوار برداشت بین 944- 144متر بوده اسات.
دادههای برداشتشدۀ پرواز با پوششهای طویی 94
درصد و عرری  04درصد پ از پردازش اوییه
بهصور  xyzدر اختیار قرار گرفتند.

بررسی قابلیت دادههای ییدار هوایی در...

 روش تعیین مختصات نقاط برداشت توسط لیطرراسکنر هوایی

مختصا هر نقطه بر روی درخت یا روی زمین کاه
ییزر با ون برخورد میکند با مشاخ باودن مختصاا
نقطۀ ارسال ییزر (از طری سیستم  DGPSتعبیاهشاده
بر روی هواپیما) ،اندازۀ زاویۀ ارسال ییزر و فاصالۀ مایال
بین نقطۀ ارسال و نقطاه برخاورد پاای باا درخات یاا
سطو زمین قابل محاسبه است .پردازش اوییۀ دادههاا و
تعیین موقعیات مکاانی نقااط باا اساتفاده از دادههاای
 DGPSو سیساتم نااوبری IMUتوسااط شارکت رایااان
نقشه انجام گرفت .با مشاخ باودن باردار ( Lتعیاین
مؤیفههاای باردار موقعیات نقطاۀ ارساال ییازر توساط
 )DGPSو بااردار ( rطااول اناادازهگیااریشااده توسااط
مسافتیااب ییازری) ،باردار  Pکاه اااوی مؤیفاههاای
مختصا نقطۀ برخورد ییزر با درخات یاا ساطو زماین






است با اساتفاده از رابطاه  p  L  rمحاسابه شاد.
فاصلۀ مایل بین هواپیما و نقطۀ برخورد پاای بار روی
درخت یا سطو زمین با استفاده از انادازهگیاری دقیا
زمان رفت و برگشت پای از هواپیما محاسابه شاد .باا
معلوم بودن سرعت نور ) (cو زمان رفت و برگشت ماوج
t
) ،(∆tفاصاالۀ مایاال باا اسااتفاده از معادیااۀ
2



r c

تعیین شد .بنابراین باا داشاتن ساه مشخصاۀ موقعیات
نقطه ارسال ییزر ،زاویۀ ارسال ییزر و فاصالۀ مایال باین
نقطۀ ارسال ییزر و نقطۀ برخورد ییزر با درخت یا ساطو
زمین ،مختصا نقطۀ برخورد ییزر با اشایا و پدیادههاا
محاسبه شد ).(Baltsavias, 1999
 -تعیین درختان نمونه و اندازهگیری مشخصات آنها

در این تحقی هر پایاه از درخات باهعناوان یاک
نمونااه درنظاار گرفتااه شااد .بااا پیمااایش در عرصااه و
مشاهدۀ هرپایه از دو گونۀ ممرز )(Carpinus betulus
و پلت ) (Acer velutinumکه در اشکوب چیاره قارار
داشتند یا تداخل تااجی باا درختاان مجااور نداشاتند
بهعنوان درخت نمونه انتخاب شدند (شاکل  .)2تعاداد
نمونههای درختی از هر یک از دو گونۀ یااد شاده 54
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اصله بوده است .ارتفاع هر اصله درختی کاه باهعناوان
نمونه تعیاین شاد ،در عرصاه باا اساتفاده از دساتگاه
اناادازهگیااری ارتفاااع درخاات ( Vertex IVدقاات
94سانتیمتر) اندازهگیری شاد .بارای تعیاین قابلیات
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دادههای ییدار در بروورد ارتفاع درختان بلند و کوتااه،
دو طبقۀ ارتفاعی برای پلات در نظار گرفتاه شاد ،اماا
تعداد کافی از درختان کوتاه ممرز که تاج وزاد داشاته
باشند در منطقۀ تحقی یافت نشد.

شکل -2تصویر دو درخت نمونۀ پلت (سمت چپ) و ممرز (سمت راست) واقع در اشکوب چیره
 -برداشت موقعیت مکانی درختان

 -استخراج دادههای سهبعدی از ابرنقاط لیرر

بازیابی دقی درختان نموناه در ابرنقااط ییازری از
اهمیت بسیار زیادی در ایان تحقیا برخاوردار باوده
است .بههمین علت ،برداشت مختصا مراکز درختاان
با دقت زیاد انجام گرفت ،زیرا عدم تناظر بین درختاان
نمونااهای کااه در عرصااه برداشاات شاادند بااا برگشاات
پای هایی که به ونها نسبت داده میشاوند ،هار گوناه
محاساابه را باارای تعیااین مشخصااا کماای درخاات
بیاعتبار میکند .بهمنظور تهیۀ نقشۀ پراکنش درختان
نمونااه در طبیعاات و بازیااابی ونهااا در ابرنقاااط ییاازر،
مختصااا هاار پایااه درخاات ) (X,Y,Zبااهوساایلۀ
 GPS Z-maxبهروش استاتیک ) (Staticو همچنین از
طری اندازهگیری فاصلۀ و وزیمو درختان نسبت باه
باان مااار و درختااان بااا اسااتفاده از دوربااین توتااال
استیشن برداشت و ثبت شد .خطاای مختصاا نقااط
برداشتشده با  DGPS Z-maxپا از پاردازش ساه
میلیمتر بهدست ومد.

شکل  3مربوط به قسمتی از منطقۀ تحقی است
که از دادههای ابرنقاط ییزر تویید شده است .درختان
نمونه با استفاده از پلیگونی که مراکز ونها مختصا
مراکز درخت نمونه ،و شعاعشان شعاع تاج درختان
نمونه است در ابرنقاط ییزر بازیابی شدند و برگشت
پای های مربوط به هر درخت نمونه ،با فرمت X,Y,Z
از ابرنقاط ییزر استخراج شد.
 -تعیین ارتفاع درختان نمونه با استفاده از دادههای لیدار

قبل از استفاده از دادههای ارتفاعی ییدار ،دادههای
پر مربوط باه هار درخات نموناه در ابارنقااط ییازر
بررسی شد .اینکاار باا بررسای هیساتوگرام ارتفااعی
ابرنقاط هر درخت نمونه و باا تعیاین وساتانۀ ارتفااعی
درختان انجام گرفت .ارتفاع هر درخت نمونه از تفارل
کمینۀ ارتفاع نقطۀ ییازری در بان درخات از بیشاینۀ
نقطۀ ییزری در نو درخت بهدست ومد و طول فلاش
در شااکل  0کااه باار روی محااور  Zقاارار دارد ،ارتفاااع
درخت را نشان میدهد.

932

بررسی قابلیت دادههای ییدار هوایی در...

شکل -3بخشی از ابر نقاط ییزر برداشتشده از منطقۀ تحقی

شکل -0ابر نقاط ییزر دو درخت نمونه ،ارتفاع هر درخت از تفارل ارتفاع باالترین و پایینترین نقاط محاسبه میشود.
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 -تجریهوتحلیل آماری دادهها

نتایج

بااارای تعیاااین همگنااای واریاااان متغیرهاااای
پیشبینیکننده از وزمون یون 9و بارای تعیاین رابطاۀ
بین متغیر پیشبینیکننده (ارتفاع درخات در ییازر) و
متغیار وابساته (ارتفااع انادازهگیاریشادۀ درخاات در
زمین) از تحلیل رگرسیون خطی اساتفاده شاد .چاون
پیشبینی میشود رابطۀ رگرسیونی بین ارتفاع درخت
در ییاازر و ارتفاااع درخاات بااهدسااتومااده از طریاا
اندازهگیری زمینی در درختاان ارتفااعهاای مختلاف،
متفاو است ،تحلیل رگرسیونی برای درختان با طبقۀ
ارتفاعی  5-94متر و  24-39متر انجام گرفت .تحلیال
نقاط پر با اساتفاده از وماارۀ  Case diagnosticsباا
هاادف شناسااایی دادههااایی مااؤثر باار رونااد تغییاارا
رگرسیون انجام گرفت .همچنین ،عدم خودهمبستگی
بین خطاها باا اساتفاده از وماارۀ  Durbin– Wastonو
نرمال بودن خطاهای مدلهای رگرسیون وزماون شاد.
مقایسۀ ارتفاع درخت در ییدار و ارتفااع انادازهگیاری-
شده در زمین در دو گونه پلت و ممارز باا اساتفاده از
وزمون  t- studentزوجی انجاام گرفات .بارای تعیاین
کارایی مدل رگرسیونی از رری تبیین ،جذر میانگین
مربااع خطاهااای ماادل ) (RMSeرابط اۀ  9و میااانگین
خطای نسبی رابطۀ  2استفاده شد.

بااراساااس نتااایج تحلیاال رگرساایون بااین ارتفاااع
اندازهگیریشده در زماین و ارتفااع اساتخراجشاده از
ابرنقاط ییازر ،رارای تبیاین و جاذر میاانگین مرباع
خطاها یا  RMSeدو مدل برووردکنندۀ ارتفاع بهترتی
برای گونههای پلت و ممرز  4/19و 9/5 ،4/15متار (9
درصد) و 9/40متر ( 9درصد) است (شکلهای  5و )1
(جدول  .)3در شکل  ،9مدلهای رگرسیونی بارای دو
طبقۀ ارتفاعی  5-94متر و  24-39متار باهترتیا باا
ررای تبیین  0/14و  0/13ارتفااع درختاان پلات را
بروورد کردناد .بار اسااس نتاایج جادول  ،3میاانگین
خطای نسبی مدلهای  9و  2برای بروورد ارتفاع پلات
و ممرز بهترتی  0و  3درصد و میانگین اختالف باین
ارتفاع استخراجشده از ییزر و ارتفاع انادازهگیاریشاده
در زمین برای درخت پلت  9/40متار و بارای درخات
ممرز  -9/53متر بود که به این مفهوم است که ارتفاع
درخت در ممرز با استفاده از دادههای ییادار کمتار از
ارتفاع درخت در زمین بروورد شده اسات (جادول .)9
بااین میااانگین ارتفاااع درخاات در ییاادار و ارتفاااع
اندازهگیریشده در زمین در دو گونۀ پلات و ممارز باا
استفاده از وزمون  t-studentدر سطو  9درصد اختالف
معنیداری مشاهده شد (جدول .)2

رابطۀ 9

بحث

رابطۀ 2
 :RMSeجذر میانگین مربع خطاها :y ،مقدار ارتفاع
اندازهگیریشده در عرصه  :y°ارتفاع برووردشده توسط
مدل رگرسیون؛  :MReمیانگین خطای نسبی؛ و :n
تعداد نمونههاست .تجزیهوتحلیل وماری دادههای ییدار
و ترسیم شکلها در نرمافزاهای  SPSS16و Excel
انجام گرفت.
Leven test

1

در تحقی اارر براساس تجزیاهوتحلیال دادههاا،
رری تبیین مدلهای رگرسیونی برووردکنندۀ ارتفااع
با استفاده از دادههای ییدار بارای گوناۀ پلات  4/19و
باارای گونااۀ مماارز  4/15و میااانگین خطااای نساابی
بهترتی  0و  3درصد بروورد شد (جدول .)3این نتایج
نشان داد کاه باا اساتفاده از دادههاای ییادار ،باروورد
ارتفاع پایههای درختی پلت و ممرز در اشاکوب چیاره
با صحت زیاد امکانپذیر است .مقایسۀ نتاایج تحقیا
اارر با یافتههای پاژوهشهاای مشاابه در جهاان تاا
ادودی دشوار بهنظر میرسد ،زیرا شارایط و سااختار
جنگل ،سیستمهای مختلف ییزر اسکن ،متفاو بودن
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ایگوریتمهای استفاده شده تاا اادودی نتاایج چناین
تحقیقی را تحت تأثیر قرار میدهند.

ارتفاااع پاارواز ،تااراکم دادههااای ییاادار ،زاویااۀ اس اکن،
واگرایی پرتو و قطر یکۀ ییازری و سارانجام روشهاا و

جدول  -9ومارههای توصیفی دادههای ارتفاعی درختان استخراجشده از ییزر و اندازهگیریشده در زمین
میانگین ارتفاع
(متر)

کمینه ارتفاع
(متر)

بیشینه ارتفاع
(متر)

انحراف معیار ارتفاع
(متر)

ییدار

زمین

ییدار

زمین

ییدار

زمین

ییدار

زمین

میانگین اختالف٭

ممرز

24/49

34/0

99

99

30

39

5/14

5/14

-9/53

پلت

23/54

20/1

5/9

9/4

30/99

39

1/13

1/19

9/40

گونۀ درختی

* بین ارتفاع درخت در ییدار و ارتفاع اندازهگیری شده در زمین(متر)

جدول  -2مقایسۀ میانگین ارتفاع درخت در ییدار و ارتفاع اندازهگیریشده در زمین دو گونۀ درختی ،با استفاده از t- student
گونۀ درختی

t
-5/452

P
4/444

ممرز

-4/990

4/444

پلت

*بین میانگین ارتفاع درخت در ییدار و ارتفاع اندازهگیریشده در زمین در دو گونۀ پلت و ممرز در سطو  9درصد اختالف معنیداری وجود دارد.

شکل  -5مدل رگرسیونی بین ارتفاع اندازهگیریشده در زمین و ارتفاع استخراجشده از دادههای ییدار در درختان پلت
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شکل  -9مدلهای رگرسیونی بین ارتفاع اندازهگیریشده در زمین و ارتفاع استخراجشده
از دادههای ییدار در درختان پلت در دو طبقۀ ارتفاعی

شکل  -1مدل رگرسیونی بین ارتفاع اندازهگیریشده در زمین و ارتفاع استخراجشده از دادههای ییدار در درختان ممرز

جدول  -3مشخصا مدلهای پیشبینیکنندۀ ارتفاع درختان پلت و ممرز براساس دادههای ییدار
مدل
مدل( 9پلت)
مدل( 2ممرز)

رری تبیین
تصحیوشده
4/19
4/15

جذر میانگین مربع خطا
(متر)
9/5
9/40

جذر میانگین مربع خطا
(درصد)
9
9

میانگین خطای نسبی
(درصد)
0
3
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در تحقی اارار ،باا اساتفاده از دادههاای ییادار،
راااری تبیاااین باااروورد ارتفااااع درختاااان پلااات
و مماااارز بااااهترتیاا ا  4/19و  4/15باا اهدساااات
ومد که باا نتاایج تحقیقاا ( ;Popescu et al., 2003
Heurich and Weinacker, 2004; Shrestha and
 )Wynne, 2012کااااااه راااااارای تبیااااااین

مدلها را با اساتفاده از دادههاای ییادار بارای باروورد
ارتفاااااع در پهاااانبرگااااان ( Betula pendula,
،)Sorbus
aucuparia( ،)Betula
pubescens
(،4/19 )Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus
نوئاال و نااراد (،4/14 )Abies alba, Picea abies
گوناااههاااای بلاااوط (،)Quercus falcata Michx
( )Quercus nigra L.و ()Quercus stellata Wangenh.
 ،4/14کااااج تااادا ( 4/19 )Pinus taedaو بااارای
گونااههااای ارس ( )Juniperus virginianaو نااارون
( 4/14 )Ulmus parvifloraبااروورد کردنااد ،همسااو
است.
) Kwak et al. (2007با استفاده از دادههای ییادار
ارتفاااع  944پایااه از درختااان ،Pinus koraiensis
 Larix leptolepisو  Quercus spp.را بااهترتیا بااا
راارای تبیااین  4/44 ،4/11و  4/10بااروورد کردنااد.
ررای تبیین مدلها در تحقیقا یادشده در مقایسه
با ررای تبیین بهدستومده در تحقی اارار (4/19
و  )4/15از کااارایی کمتااری باارای بااروورد ارتفاااع
برخوردار است .کم بودن تاراکم دادههاای ییادار (9/4
نقطه در متر مربع) و زیاد باودن ارتفااع پارواز (9544
متر) در پژوهشهای مذکور ممکن است علات راعف
کاارایی مادلهاای ارائاهشاده توساط وناان باشااد .در
تحقیقی ) Takahashi et al. (2008گزارش کردندکاه
کم بودن تراکم ابرنقاط و ارتفاع زیاد پرواز میتواند دقت
بروورد ارتفاع درختان را با استفاده از دادههاای ارتفااعی
ییزر کاهش دهد .همانطور که اشاره شد در تحقی ماا
تراکم دادههای ییدار  0-5نقطه در متار مرباع و ارتفااع
پرواز ادود  444متر از سطو دریا بوده است.
بااااااا اسااااااتفاده از دادههااااااای ییاااااادار،
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) Hyyppä et al.(2000ارتفاااع درختااان نوئاال و کاااج
جنگلی را با رری تبیاین Persson et al. (2002) ،4/11
ارتفااااااع هماااااین دو گوناااااه را باااااا راااااری
تبیااین  4/14و ) Gaveau and Hill (2003ارتفاااع
درختااااان ،Quercus robur ،Acer campestre
 Fraxinus excelsiorو  Populus tremulaرا با رری
تبیین  4/15بروورد کردندBrandtberg et al., (2003) .
بلوط ( ،)Quercus prinusافرای قنادی )(Acer rubrum
و درخاات الیااه ) (Liriodendron tuliperiferaرا در
فصل خزان و در جنگلهای پهنبرگ خازانکنناده باا
تراکم 92پای در متار مرباع بررسای کارده و ارتفااع
درختان را با راری تبیاین  4/91باروورد کردناد .در
کل ،همۀ محققان اخیر ،ارتفاع درختان را با دادههاای
ییدار کمتر از ارتفاع اندازهگیریشده در عرصۀ جنگال
بروورد کردند.
در تحقیا ااراار ،میااانگین اخااتالف بااین ارتفاااع
استخراجشده از ییزر و ارتفاع اندازهگیریشده در عرصاه
برای درختان ممرز و پلت بهترتی  -9/53متار و 9/40
متر بهدست ومد .این نتیجه نشان میدهد که در ممارز
همانند پژوهشهای محققان دیگر ،ارتفاع استخراجشاده
از ییزر اندکی کمتر از ارتفاع اندازهگیریشاده در عرصاه
اساات Gaveau and Hill (2003) .بیااان داشااتند
پای های ییزری که از ییازر اساکنر هاوایی باهسامت
تاجپوشش درختان ارسال میشود ،قبال از اصاابت باه
نو درخت ،از فضای خایی بین شاخ و برگهاا عباور
کرده و به قسمتهاای پاایینتار داخال تااج درخات
برخورد میکنناد و باهسامت سانجنده برمایگردناد.
بنابراین ،اویین برگشت پاای ییازر از ناو و انتهاای
درخت وجود ندارد و بههمین دییل ارتفااع درخات در
ابرنقاط ییزر معموالً کمتر از ارتفااع درخات در عرصاه
بروورد میشود .عالوه بر اظهاارا یاادشاده محققاان،
تصور ما این است که در صاور اساتفادۀ مساتقیم از
ابرنقاط ییزر ،به ویژه در پهنبرگان ،خطای اندازهگیری
در عرصه موج میشاود کاه ارتفااع اساتخراجشاده
توسااط ییاازر کاامتاار از ارتفاااعی باشااد کااه در عرصااه
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اندازهگیری میشود ،زیرا در بیشتر پهنبرگان از جمله
پلت ،ممرز و بلاوط ،در بااالترین ساطو خاارجی تااج
درخت چندین نقطۀ اوج وجاود دارد کاه ارتفااع باه-
نسبت یکسانی دارند یا اختالف ارتفاع چندانی ندارناد.
این ویژگی سب میشود که پای های ییزر دستکام
بااه یکاای از ایاان نقاااط اوج برخااورد کننااد و ارتفاااع
استخراجشدۀ درخت از ابرنقاط ییزر باه ارتفااع واقعای
همان درخت نزدیک شود ).(Koch et al., 2006
همانطورکه خطاوط بارازشیافتاه در مادلهاای
رگرسیونی در شکلهای  9 ،5و  1نشان میدهناد ،در
درختان بلندتر ،نسبت به درختان کوتاهتر ،باین داده-
های ارتفاع در ییزر و زمین اختالف بیشتری مشااهده
میشود که ،ااتماالً به این دییل است که درختانی که
ارتفاع کمتری دارند ،چون با صحت بیشتری در عرصه
اندازهگیری شدند ،اختالف بین ارتفاع در عرصه و ییزر
در ونها به اداقل رسیده است .در شکل  5کاه شای
خااط باارازشیافتااه در ااادود یااک ( )9/445اساات،
درختانی با ارتفاع  5-94متر بهطور کامل بر روی خط
برازشیافته قرار گرفتهاند .این بدین مفهوم اسات کاه
ارتفاع درختان کوتاه در عرصه و ییزر تقریباً برابر است
امااا در انتهاااای همااین شاااکل در درختااان بلناااد
(24-39متر) ابرنقاط با فاصلهای کم در طارفین خاط
یادشده قرار دارند که بدین معنا است که باین ارتفااع
برووردشده از مدل و ارتفاع اندازهگیریشده در عرصاه
اخااتالف اناادکی وجااود دارد .در شااکل  ،9ماادلهااای
رگرسااایونی در کالساااههاااای ارتفااااعی  5-94متااار و
 24-39متر باهترتیا باا رارای تبیاین  4/14و،4/13
ارتفاع درختان پلت را بروورد کردند .نتایج باهدساتوماده
این فرریه را تقویت میکند که درختان بلندتر ،از عوامل
کاهش کارایی مادلهاای برووردکننادۀ ارتفااع هساتند.
همانطورکه ) Heurich and Weinacker (2004نیاز
بیان کردند ،بهنظر میرسد در زیر تاج پوشش درختان
پهنبرگ ،اندازهگیری ارتفاع درختان چیره و بلندقامت
در عرصه بهدییل گستردگی تاج ونهاا و تااج درختاان
مجاور ،تراکم زیاد تاجپوشش ،ناهمسایی و قرار گارفتن
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درختان در الیههای مختلف ارتفاعی ،باا خطاا هماراه
باشد .بنابر ونچه گفته شد ،پیشبینی میشود چنانچاه
با استفاده از دستگاههای پیشرفتۀ اندازهگیاری ارتفااع
مانند  ،VERTEX VL402ارتفاع درختان بلند با دقت
بیشتری اندازهگیری شود ااتماالً اختالف باین ارتفااع
درختان در ییزر و ارتفاع اندازهگیریشده در عرصه باه
اداقل کاهش خواهد یافت و مدلهای برووردکننده با
کارویی بیشتری ارتفاع درختان را بروورد خواهند کرد.
از برایند نتایج این تحقی مایتاوان دریافات کاه باا
میانگین خطای نسبی  3تا  0درصاد ،امکاان اساتفاده از
دادههای ییادار بارای باروورد ارتفااع درختاان چیاره در
جنگلهای تحت بررسی وجود دارد .ازایانرو ،در صاور
صااحت مناسا ون در بااروورد ارتفاااع دیگاار گونااههااای
جنگلی شمال کشور در رویشگاهها و تراکمهای مختلاف،
این دادهها را میتوان بهویژه در وماربرداری جنگال ماورد
به کاار گرفات .تحقیقاا تکمیلای بارای باروورد ارتفااع
درختان در اشکوبهای میانی و پاایینی ،را مایتاوان باا
برداشت دادههای ییدار در فصل خزان انجاام داد .شاایان
ذکر است که امروزه در برخی کشورها باهویاژه در ناروژ،
فنالنااد و کانااادا از سیسااتم ییاازر اسااکنر هااوایی در
وماربرداری جنگل برای تامین بخشی از دادههاای ومااری
اسااتفاده ماایشااود ).(Vauhkonen et al., 2010
همچنین ،دادههای ییدار هم با توسط هواپیما و هم باا
ماهوارهها قابل دریافت است که این موروع دسترسای
کاربران را به این دادههاا در ویناده نزدیاک وساانتار
خواهد کرد .هرچناد دادههاای ییادار در ااال اارار
پرهزینه بهنظر میرسد ،انتظار مایرود همانناد دیگار
دادههای سنجش از دور بهسارعت فراگیار شاود و باه
سهویت در اختیار کاربران قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
از دانشگاه علوم کشااورزی و مناابع طبیعای گرگاان
برای در اختیار قراردادن دادههای ییدار و از شرکت رایاان
نقشه برای پردازشهای اوییه ون سپاسگزاری میشود.

...بررسی قابلیت دادههای ییدار هوایی در
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Abstract
In traditional methods, measurement of tree height in broad-leaved forests, particularly in
uneven-aged, high density and multi-storey stands is difficult and time-consuming. In the
growing season of 2011, airborne laser scanner system was used to acquire Light Detection
and Ranging (LIDAR) data by a sampling density of 4-5 points/m2 in a broad-leaved forest,
northern Iran (Shast-Kalate forest located in southwest of Gorgan). LIDAR data was used to
estimate the height of individual trees. Hundred individual tree samples belong to two species,
Acer velutinum and Carpinus betulus, were selected. The trees were located in dominant
storey and/or without overlay with adjacent trees. Heights of trees were measured using
Vertex 1V. Center coordinates of the sample trees were determined using DGPS system and
Total Station with distance and angle. Sample trees were detected in laser point clouds using
their center coordinates and crown diameter. The heights of sample trees were extracted
directly from laser point clouds. Linear regression model between the heights of trees in the
field measurement and laser point clouds was yielded coefficients of determination (R2) (0.96,
0.95), RMSe (1.05m (6%), 1.48m (6%), and relative error (4%, 3%) for A.velutinum and C.
betulus, respectively. Mean differences between tree height of laser point cloud and field
measurement were achieved 1.04m and -1.53m for A.velutinum and C.betulus, respectively.
The results clarified that considering the acceptable of LIDAR height data, rapid prevail of
data and its easy access for users, the employment of LIDAR data for estimating tree height in
other places of northern forests of Iran is advised.
Keywords: Acer velutinum, Airborne laser scanner, Carpinus betulus, Individual tree height.
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