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چکیده
فقدان ابزارهاي کارآمد براي اندازه گیري درختان ،چالشي اساسي در آماربرداري جنگل است .فنآوري مدت زمان پرواز ( )TOFبا
استفاده از تکنیکهاي فتوگرامتري و توانايي سنجش عمق ،امکان سهبعديسازي و اندازهگیري اجسام مختلف از جمله تنه درختان را
فراهم ميکند .در تحقیق حاضر به بررسي دقت اندازهگیري قطر با استفاده از فنآوري  TOFنسبت به کالیپر ،براي شش گونه راش،
بلندمازو ،افرا پلت ،ممرز ،توسکا و انجیلي ( که به لحاظ فرم تنه و ضخامت پوست متفاوت هستند) پرداخته شد .بدين منظور ابتدا  20اصله
از هر گونه ،در جنگل آموزشي -پژوهشي دارابکال مازندران به صورت تصادفي انتخاب گرديد .سپس قطر در ارتفاع  1و  1/30متري تنه
درختان با استفاده از کالیپر اندازه گیري شد .همچنین ابرنقاط تنه درختان توسط گوشي هوشمند  Phab2Proتولید و قطرهاي هدف با
استفاده از نرمافزار  CloudCompareاندازهگیري شدند .نتايج  RMSEحاکي از عدم وجود اختالف معني دار بین آماربرداري زمیني و اندازه
گیري با ابزار  TOFدر گونههاي مختلف است .با اين وجود گونههاي افرا ،راش و بلندمازو خطاي اندازهگیري کمتري نسبت به ممرز ،توسکا
و انجیلي داشتهاند .همچنین مقدار  RMSEکل براي قطر در ارتفاع  1و  1/30متر به ترتیب  1/01و  0/87سانتيمتر بهدست آمد .شاخص
 Biasنشان داد ،مقادير اندازهگیري شده با فنآوري  TOFبراي اغلب گونهها بیش از مقادير کالیپر بوده است .با توجه به نتايج بهدست آمده
و نظر به قابلیتهاي فراوان فنآوري  TOFاز جمله توان اندازهگیري قطر در ارتفاعات مختلف ،تولید تصاوير سهبعدي رنگي ،سرعت و دقت
اسکن باال ،پیچیدگي کم ،سبکي ابزار و هزينه کمتر نسبت به ساير فنآوريهاي سهبعديسازي ،گزينه مناسبي جهت جايگزيني با ابزارهاي
رايج در اندازهگیري جنگل ميباشد.
واژگان کلیدی :آماربرداري جنگل ،مدت زمان پرواز ،RGB-D SLAM ،ابر نقاط ،کالیپر
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کارایی فنآوری مدت زمان پرواز گوشیهای هوشمند در برآورد قطر برخی

مقاله پژوهشي  -کارايي فنآوري مدت زمان پرواز گوشي هوشمند در برآورد قطر ...

 -1مقدمه
جنگلها يکي از بومسازگانهاي بسیار مهم براي انسان
ها و حیاتوحش به شمار ميآيند؛ زيرا عالوه بر حفظ تنوع
زيستي ،خدمات متعددي را ارائه و آشفتگيهاي آب و
هوايي را کاهش ميدهند [ .]1جنگلهاي هیرکاني با
داشتن حدود  80گونه درختي و  50گونهي درختچهاي با
ويژگيهاي زيستي منحصر به فرد ،يکي از غنيترين و
کهنترين اکوسیستمهاي جنگلي دنیا هستند [ .]2اهمیت
اين جنگلها ايجاب ميکند که گونههاي ارزشمند اين
اکوسیستم کمنظیر مورد توجه علمي بیشتري قرار گیرند
[ .]3راش ،ممرز ،بلندمازو ،افرا ،توسکا و انجیلي جز گونه
هاي شاخص اين جنگلها هستند که از لحاظ ابعاد ،ضريب
شکل ،ضخامت و نوع پوست و بسیاري از خصوصیات ديگر
با هم تفاوتهايي دارند.
در حال حاضر ،تقاضا براي اطالعات دقیق تک درختان
و تودههاي جنگلي افزايش يافته است [ .]4قطر در ارتفاع
برابر سینه درختان بهعنوان يکي از پارامترهاي اساسي در
برآورد موجودي جنگل به حساب ميآيد [ ،]5چرا که با
ساير مشخصههاي ساختاري درخت مانند ارتفاع کل ،ابعاد
تاج [ ،]4زيتوده و حجم ساقه ارتباط تنگاتنگي دارد [.]6
توانايي در برداشت سريع و دقیق قطر درختان براي نظارت
بر اکوسیستم جنگل بسیار حائز اهمیت است [ .]7روش
هاي میداني برآورد موجودي جنگل بر اساس اندازهگیري
هاي دستي قطر تنه در قطعات نمونه انجام ميگیرد [.]8
فقدان ابزارهاي کارآمد براي اندازهگیري درختان ،يکي از
چالش هاي قديمي و بارز در آماربرداري میداني است .با
اين وجود ،دادههاي میداني معموالً بهعنوان مقادير مرجع
براي ارزيابي کیفیت دادههاي برداشت شده با استفاده از
سنسورهاي اتوماتیک لحاظ ميشوند [ .]5در روشهاي
رايج آماربرداري ،معموالً يک قطر میانگین در ارتفاع 1/30
متر با استفاده از نوار قطر سنج و يا کالیپر برداشت مي
شود .اين شیوه در مطالعات تخصصي از قبیل گاهشناسي
درختي و آنالیز تنه که نیازمند مقادير مختلف قطر در
جهات و ارتفاعات مختلف تنه هستند؛ کارايي چنداني
ندارد .آماربرداري جنگل بهتدريج با پیشرفت فنآوريهاي
مبتني بر فتوگرامتري ،قابلیتهاي محاسباتي و اينترنت
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اشیا (IoT) 1بهبود يافته است .در سالهاي اخیر از فن
آوريهايي مانند لیدار با تواناييها و ويژگيهاي مختلف در
حوزه جنگلداري استفاده شده است [.]9
 2LiDARيک فنآوري سنجش از دور است که
محدوده (فاصله يا عمق) را با تاباندن پرتو لیزر موازي به
جسم و به دنبال آن تشخیص نور بازتابي با استفاده از
آشکارساز نوري تخمین ميزند [ .]10از جمله ابزارهاي
لیدار؛ اسکن لیزر زمیني ) (3TLSو اسکن لیزر متحرک
) (4MLSميباشند که متداولترين ابزارها براي بهدست
آوردن دادههاي سهبعدي در زيراشکوب جنگل هستند
[ .]8اين فنآوريها بهدلیل هزينه زياد ،نیاز به امکانات
ويژه ،اپراتورهاي ماهر [ ]11و همچنین نیاز به سیگنال
هاي  ،5GNSSبهخصوص در جنگلهاي متراکم با مشکل
جدي روبرو هستند .با توسعه فنآوريهاي مبتني بر
فتوگرامتري از جمله الگوريتم ( 6SLAMکه مکانيابي و
نقشهبرداري همزمان را به ارمغان ميآورد) و بهبود قدرت
محاسباتي تراشهها ،امکان قرار گرفتن سیستم  SLAMبر
روي يک تلفن هوشمند با حسگرهاي ساده مانند دوربین
ها و  IMUها فراهم شد .]12[ .دوربینهاي داراي قابلیت
مدت زمان پرواز ( )7TOFکه ترکیبي از الگوريتم SLAM
و سنسورهاي  RGB-Dرا در خود جاي دادهاند ،جايگزيني
مناسب براي لیدار هستند و مبناي اصلي آنها با لیدار
سازگار است .با اين تفاوت که دوربینهاي  TOFجهت
تشخیص اطالعات مربوط به عمق تصاوير از منبع نور
مادون قرمز نزديک منبع نور استفاده ميکنند [ .]13در
اين دوربینها از اسکن نقطه به نقطه استفاده نميشود،
بلکه يک ماتريس يکپارچه از چندين حسگر  TOFبراي
اندازهگیري فاصلههاي گوناگون بهطور همزمان مورد
استفاده قرار ميگیرند [ .]14اين دوربینها که نوعي از
سنسورهاي تصويربرداري سهبعدي هستند عمق و دامنه
(طیفي) تصوير را با يک رنج باال ارائه ميدهند و در آينده
نزديک ميتواند جايگزين اسکن لیزر  TLSو  MLSيا
ابزارهاي متداول مانند کالیپر و نوار قطر سنج شود [.]12

1 Internet of Things
2 Light Imaging Detection And Ranging
3 Terrestrial laser scanning
4 Mobile laser scanning
5 Global navigation satellite system
6 Simultaneous localization and mapping
7 Time of flight

اس

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه جنگل آموزشي پژوهشي دارابکال
واقع در ناحیه رويشي هیرکاني ميباشد .اين جنگلها تحت
عنوان سري يک دارابکال در حدود  15کیلومتري شرق
شهرستان ساري واقع شدهاند .بر مبناي سیستم مختصات
 UTMاين منطقه در زون  39شمالي با طول جغرافیايي ʺ9
ʹ 53˚ 21تا ʺ 53˚ 34ʹ 19شرقي و عرض جغرافیايي ʺ74
ʹ 36˚ 46تا ʺ 36˚ 55ʹ 57شمالي ،قرار دارد (شکل .)1
مساحت اين جنگل در حدود  2612هکتار است.

شکل  -1موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه در استان مازندران -شهرستان ساري
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 Tomaštíkو همکاران ( )2017ضمن طراحي دو
الگوي اسکن "مارپیچ" و "خورشیدي" به ارزيابي دقت
فنآوري ( Google Tangoترکیب حسگرهاي ،RGB-D
اينرسي و  )SLAMدر برآورد قطر برابرسینه و موقعیت
مکاني درختان پرداختند .نتايج نشان داد مقدار RMSE
براي مشخصه  DBHبین  1/61-2/10سانتيمتر متغیر
بوده است .همچنین مشخص شد که دقت تعیین موقعیت
درختان بهشدت به روشهاي اسکن وابسته است [.]15
 Hyyppäو همکاران ( )2017امکان بهکارگیري
سنسورهاي تشخیص عمق در دو فنآوري Microsoft
 Kinectو  Google Tangoرا براي اندازهگیري قطر و شبیه
سازي ساقه درختان بهمنظور آماربرداري جنگل مورد
مقايسه قرار دادند .براساس نتايج مقدار  RMSEبراي
کینکت  1/90سانتيمتر و براي تانگو  0/73سانتيمتر و
مقدار شاخص  Biasبراي کینکت  0/54سانتيمتر و تانگو
 0/33سانتيمتر بهدست آمد [ Fan .]12و همکاران
( )2018با استفاده از گوشي هوشمند مجهز به RGB-D
 SLAMو فنآوري واقعیت افزوده ( )ARبه برآورد ويژگي
هاي مختلف درختان شامل ،DBH :ارتفاع و موقعیت
مکاني پرداختند و مقدار  RMSEو  Biasرا براي  DBHبه
ترتیب  1/26و  0/33سانتيمتر گزارش نمودند .همچنین
بیان کردند که گوشي هوشمند مجهز به RGB-D SLAM
ابزار مناسبي براي اندازهگیري دقیق موقعیت مکانيDBH ،
و ارتفاع درخت است [ Fan .]9و همکاران ( )2020به
بررسي قابلیت  SLAMگوشيهاي هوشمند در آماربرداري

جنگل در سطح وسیع پرداختند و بیان کردند که اين فن-
آوري قابلیت بااليي در اين زمینه دارد [ .]16با توجه به
مطالعات انجام شده ،فنآوري  TOFکارايي و دقت بااليي
در آماربرداري جنگل داشته است.
فنآوري مدت زمان پرواز ( )TOFبا استفاده از تکنیک-
هاي فتوگرامتري و توانايي سنجش عمق ،امکان سهبعدي-
سازي و اندازه گیري اجسام مختلف از جمله تنه درختان را
فراهم ميکند .در تحقیق حاضر به بررسي دقت اندازهگیري
قطر با استفاده از فنآوري  TOFنسبت به کالیپر ،براي شش
گونه راش ،بلندمازو ،افرا پلت ،ممرز ،توسکا و انجیلي (که به
لحاظ فرم تنه و ضخامت پوست متفاوت هستند) در جنگل
آموزشي پژوهشي دارابکال پرداخته شد.

مقاله پژوهشي  -کارايي فنآوري مدت زمان پرواز گوشي هوشمند در برآورد قطر ...

 -2-2شرح روش تحقیق
 -1-2-2انتخاب درختان هدف
با توجه به هدف تحقیق پس از جنگل گردشي ،تعداد
 120اصله درخت ،بهصورت تصادفي ،از بین شش گونه
شاخص درختي ( 20اصله از هر گونه) شامل :راش ( Fagus
 ،)orientalis Lipskyبلندمازو (Quercus castanaefulia .

 ،)C.A.M. subspافرا پلت ( ،)Acer velutinum Boissممرز
( ،)Carpinus betulus L.توسکا ( Alnus subcordata
 )C.A.M.و انجیلي ( )Parrotia persica C.A.Mey.که به
لحاظ فرم تنه و ضخامت پوست (از حالت سیلندريک با
پوست صاف و نازک تا تنههاي نامتقارن داراي پوست
زمخت و پرشاخه) متفاوت بودند (شکل .)2

شکل  -2ابر نقاط تولیده شده از تنه درختان هدف با استفاده از

 -2-2-2اندازهگیری مستقیم قطر
پس از مشخص کردن درختان هدف ،قطر در ارتفاع 1
و  1/30متري ( D1و  )D1.3تنه درختان در يک جهت
مشخص با استفاده از خطکش دوبازو يا کالیپر تا دقت 0/5
سانتيمتر اندازهگیري شد .محل دقیق اندازهگیري قطر بر
روي هر درخت با استفاده از رنگ نشانهگذاري شد .از
آنجاييکه مجموعه  TOFاز نور مادون قرمز بهعنوان منبع
نور استفاده کرده و نسبت به بازتاب نور شديد حساس
است ،اسکن تنه درختان در فصل خزان و در شرايط نیمه
سايه صورت گرفت.
 -3-2-2اندازهگیری غیرمستقیم قطر
 -1-3-2-2عملکرد فنآوری :TOF

فنآوري  TOFيک اصطالح عمومي براي تعیین فاصله
بهوسیله اندازهگیري زمان رفت و برگشت نور بین
سنسورها و سطح اشیا هدف است .سیستمهاي مبتني بر
روشنايي فعال ،معموالً يک منبع نور را به کار مياندازند،
که فوتونها را به سمت شيء ميفرستند ،با اندازهگیري
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فنآوري TOF

مدت زمان پرواز بین انتشار نور و سیگنال برگشتي ،مي
توان فاصله بین يک شي و دوربین را از طريق سرعت نور
محاسبه کرد .در واقع با اندازه گیري زمان رفت و برگشت
نور امکان نقشهبرداري عمق اشیا فراهم ميشود [.]17
سرعت نور در خأل برابر با  c0=299.792*106m/sاست ،در
نتیجه فاصله ( )dبهطور خطي برابر با نصف زمان رفت و
برگشت  ΔTنور ميباشد (رابطه .]18[ )1
()1

1
𝑇∆ 𝑑 = 𝑐0
2

هنگامي که نور مادون قرمز پرتاب ميشود ،پس از
برخورد با هر شيء که در جلوي آن قرار دارد ،بازتاب پیدا
کرده و به سنسور برميگردد .پرتوهاي مادون قرمزي که از
اجسام مجاور باز ميگردند سريعتر از پرتوهاي منعکس
شده از اجسام دور به حسگر باز ميگردند .بنابراين ،زمان
پرواز به اجسام نزديک کمتر از زمان پرواز به اجسام دورتر
خواهد بود .بهدلیل ثابت بودن سرعت نور ،دوربین  TOFاز
اين اطالعات براي محاسبه فاصله و ترسیم نقشه عمق سه
بعدي استفاده ميکند (شکل .)3

اس

شکل  4گردش کار سیستم سختافزاري و نرمافزاري
را نشان ميدهد .سیستم  SLAMاز يک دوربین RGB-D

شکل  -4گردش کار سیستم
 -2-3-2-2فبلت Lenovo Phab 2 Pro

 Lenovo Phab 2 Proمجهز به پردازندهي هشت
هستهاي  ،Qualcomm Snapdragon 652يک پردازنده
گرافیکي  Adreno 510و  64 CPUبیتي و همچنین مجهز
به سه دوربین شامل دوربین تشخیص عمق  TOFبا وضوح
 224*172پیکسل ،دوربین تشخیص و رديابي حرکت
 Fish-eyeبا وضوح  640*480پیکسل و يک دوربین
رنگي با وضوح  1920*1080پیکسل ميباشد (شکل .)5

SLAM

فنآوري سرکوب نور پس زمینه 1در دوربین تشخیص
عمق  TOFباعث ايجاد عملکرد مناسب در تاريکي و نور
شديد خورشید ميشود که از اهمیت بسیار بااليي
برخوردار است (عملیات در فضاي باز) .عالوه برا اين ،شامل
سنسورهاي ديگر از جمله قطبنما ،سنسور مجاورتي،
شتابسنج ،سنسور تشخیص نور محیط ،ژيروسکوپ و
فشارسنج نیز ميباشد [.]19
 -2-2-4اندازهگیری و پردازش دادهها با TOF

بهمنظور تولید ابر نقاط تنه درختان با استفاده از
گوشي هوشمند  ،Phab 2 Proضمن حرکت دوار گرد هر
درخت ،اسکن سهبعدي انجام و در محیط
اپلیکیشن( Matterport Scenesکه قادر به سهبعدي سازي
اشیا تا محدوده  4متر است) ابر نقاط ايجاد شد .سپس با
استفاده از نرمافزار  Context Captureتراکم ابر نقاط بهبود
يافت و در ادامه با استفاده از ابزارهاي اندازهگیري نرم
افزار) CloudCompare (v.2.8.1قطر درختان در محل
شکل  -5مشخصات حسگرهاي

Lenovo Phab 2 Pro
1 Suppression of Background Illumination technology
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شکل  -3نحوه عملکرد

فنآوري TOF

و يک واحد اندازهگیري اينرسي ( )IMUبهعنوان ورودي
استفاده ميکند و تصاوير  ،RGBابر نقاط Pose ،ها و
 Time stampها را تولید ميکند .سیستم آماربرداري
جنگل از اين دادهها استفاده ميکند و سپس در تعامل با
سیستم عامل نتايج را روي صفحه نمايش ميدهد و يا
فرمانهاي کاربر را ميپذيرد [.]9

مقاله پژوهشي  -کارايي فنآوري مدت زمان پرواز گوشي هوشمند در برآورد قطر ...

مشخص شده ،اندازهگیري شد .براي اين منظور از ابزارهاي
اندازه گیري خود نرم افزار استفاده گرديد تا تأثیر مواردي
مانند روشهاي تقريبي (تناسب دايره ،اجماع نمونه
تصادفي ( ،)1RANSAKپوش محدب و غیره) ،نويز باقي
مانده در اطراف تنه پس از فیلتر اولیه و نقص ابر نقاط
(دوتايي شدن ساقه ،بازتاب ساقه) جلوگیري شده و محل
اندازه گیري دقیق منطبق با محل مشخص شده در روي
تنه درختان باشد (شکل .)6

همچنین براي بررسي همبستگي بین دو روش اندازه
گیري ،از رگرسیون خطي و ضريب تبیین استفاده شد.

 -3نتایج
همانطور که گفته شد در اين پژوهش شش گونه هدف
مورد بررسي قرار گرفت .در جدولهاي  1و  2مشخصات
آماري قطرهاي  D1و  D1.3اين درختان بر اساس اندازه
گیري مستقیم نشان داده شده است.
جدول  -1مشخصات آماري قطر (به سانتیمتر) در ارتفاع  1متر گونههاي
مختلف

شکل  -6الف -ابر نقاط حاصل از اپلیکیشن  Matterport Scenesب-
ابر نقاط بهبود يافته توسط نرمافزار  Context Captureج -اندازهگیري
قطر در نرمافزار CloudCompare

 -3-2تجزیه و تحلیل آماری
بهمنظور مقايسه مقادير قطر اندازهگیري شده توسط
کالیپر و گوشي هوشمند با فنآوري  TOFدر ارتفاعات D1
و  D1.3از شاخصهاي اعتبارسنجي :مجذور میانگین
مربعات خطا (( )RMSEرابطه ( RMSE% ،)2رابطه ،)3
آماره اريبي (( )Biasرابطه  )4و ( Bias%رابطه  )5استفاده
شد .در اين روابط n ،تعداد درختان و  xir ،xiو ̅ xبهترتیب
مقدار قطر برآوردي ،قطر واقعیت زمیني و متوسط مقدار
قطر واقعیت زمیني ميباشد.
()2
()3
()4
()5

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖𝑟 )2
√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
𝑛
RMSE
= 𝑅𝑀𝑆𝐸%
× 100
̅𝑥
𝑛
) 𝑟𝑖𝑥 ∑𝑖=1(𝑥𝑖 −
= 𝑠𝑎𝑖𝐵
𝑛
Bias
= 𝐵𝑖𝑎𝑠%
× 100
̅𝑥

1 Random sample consenes
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گونه

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

افرا
راش
بلندمازو
ممرز
توسکا
انجیلي

27
19
44
32
21/5
15/5

64
83
131
66/5
70
50

42/13
45/43
73/08
51/24
44/84
31/15

8/48
21/33
19/8
11/22
14/78
10/87

جدول  -2مشخصات آماري قطر (به سانتیمتر) در ارتفاع  1/30متر
گونههاي مختلف
گونه

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

افرا
راش
بلندمازو
ممرز
توسکا
انجیلي

27
18
43
30
21
15

63/5
81
126
68
64
55/5

40/58
44/09
69/23
49/08
42/54
31/91

8/64
20/67
18/41
11/03
13/47
10/88

همانطور که مشاهده ميشود از لحاظ قطري تفاوت
آشکاري بین گونههاي مختلف وجود دارد .به اينصورت که
دامنه قطري درختان از  15سانتيمتر (انجیلي) تا 131
سانتيمتر (بلندمازو) متغیر بوده است .در مجموع بهطور
میانگین بیشترين قطر در  D1و  D1.3متعلق به گونه
بلندمازو کمترين قطر مربوط به گونه انجیلي است.
همانطور که گفته شد بهمنظور مقايسه روش  TOFبا
اندازهگیري زمیني از شاخصهاي ،RMSE% ،RMSE
 Biasو  Bias%استفاده شد .که نتايج آن در جدول 3
نشان داده شده است.

BIAS

اس

BIAS%

RMSE%

گونه

D1.3

D1

D1.3

D1

D1.3

D1

D1.3

D1

افرا
راش
بلندمازو
ممرز
توسکا
انجیلي
کل

-0/02
0/45
0/3
0/82
0/7
2/07
0/72

-0/16
0/34
0/17
0/86
1/27
2/56
0/84

-0/01
0/2
0/21
0/4
0/3
0/66
0/29

-0/07
0/16
0/12
0/44
0/57
0/8
0/34

1/38
1/47
1/04
2/04
2/64
3/67
2/04

1/61
1/38
1/36
2/23
2/61
4/66
2/31

0/56
0/65
0/72
1
1/12
1/17
0/87

0/68
0/63
0/99
1/14
1/17
1/45
1/01

براساس جدول  ،3بهطور کلي مقادير شاخصهاي
اعتبارسنجي در  D1.3کمتر از  D1است .در بین گونههاي
مختلف؛ افرا ،راش و بلندمازو خطا و اريبي کمتري نسبت
به ساير گونهها داشتهاند .در اين میان کمترين مقدار
 RMSE D1مربوط به گونه راش بوده و کمترين مقدار
 RMSE D1.3مربوط به گونه افرا ميباشد .در صورتيکه کم
ترين مقدار  RMSE%براي دو قطر  D1و  D1.3متعلق به
گونه بلندمازو است .از طرفي بیشترين مقادير  RMSEو
 RMSE%براي هر دو قطر  D1و  D1.3مربوط به گونه
انجیلي است .در مورد شاخصهاي  BIASو  BIAS%کم

ترين و بیشترين مقدار  D1و  D1.3بهترتیب مربوط به گونه
هاي افرا و انجیلي ميباشد.
در شکلهاي  7و  8نمودار همبستگي و ضريب تبیین
بین دو روش اندازهگیري به تفکیک گونههاي مختلف براي
 D1و  D1.3نشان داده شده است.
براساس شکلهاي  7و  8بهطور کلي همبستگي بااليي
بین دو روش اندازه گیري قطر درختان وجود دارد .که در
اين بین براي قطر  D1و  D1.3گونه راش بیشترين و گونه
انجیلي کم ترين مقدار ضريب تبیین را به خود اختصاص
دادند.
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شکل  -7ضريب تبیین و برازش قطر در ارتفاع يک متر براي گونههاي مورد مطالعه
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جدول  -3اعتبارسنجي قطر برآورد شده به روش  TOFبر مبناي اندازهگیري مستقیم بهوسیله کالیپر
RMSE
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مقاله پژوهشي  -کارايي فنآوري مدت زمان پرواز گوشي هوشمند در برآورد قطر ...
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شکل  -8ضريب تبیین و برازش  D1.3براي گونههاي مورد مطالعه

 -5بحث و نتیجهگیری
قطر درخت مهمترين پارامتر براي دستیابي به
اطالعات موجودي جنگل است که بهطور مستقیم با سطح
مقطع و حجم درختان در ارتباط است .مطالعات زيادي در
مورد ارزيابي دقت اندازهگیري قطر (بهخصوص قطر در
ارتفاع برابر سینه) با استفاده از ابر نقاط مبتني بر
فتوگرامتري و لیدار انجام شده است [،]4[ ،]7[ ،]8[ ،]20
با اين وجود در معدود مطالعاتي از جمله Fanو همکاران،
 Fan،]9[ 2018و همکاران Hyyppä ،]16[ 2020 ،و

138

همکاران ]12[ 2017 ،و  Tomaštíkو همکاران2017 ،
[ ]15از حسگرهاي  RGB-Dاستفاده نمودهاند .اين فن
آوري قابل حمل ،ارزان و روشي آسان براي اندازهگیري
قطر تنه درختان را فراهم ميکند [ .]15از آنجاييکه
درختان جنگلي به لحاظ فرم و پوست تنه بسیار متفاوتند،
در اين پژوهش براي بررسي عملکرد فنآوري  TOFدر
اندازهگیري قطر درختان ،شش گونه بومي جنگلهاي
هیرکاني با ساختار متفاوت ،انتخاب و نتايج عملکرد
سنسور  RGB-D SLAMنسبت به کالیپر مقايسه شد.

اس

سپاسگزاری
بدين وسیله از جناب آقاي دکتر اصغر فالح استاد
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي ساري که زمینه
برداشت اطالعات در جنگل آموزشي-پژوهشي دارابکال را
فراهم نمودند قدرداني مينمايیم.
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بر اساس نتايج بهدست آمده ،بهطور کلي اختالف
معنيداري بین دادههاي  RGB-D SLAMو آماربرداري
زمیني مشاهده نشد .مقدار ضريب تبیین نیز نتايج مشابه
با خطاي اندازهگیري نشان داد Hyyppä .و همکاران
( )2017و  Fanو همکاران ( )2018نیز نتايج مشابهي به
دست آوردند [ . ]12[ ،]9با اين وجود در بین گونههاي
مختلف تفاوتهايي از نظر دقت اندازهگیري وجود داشت.
از اين قرار که گونههاي افرا ،راش و بلندمازو خطاي اندازه
گیري کمتري نسبت به گونههاي ممرز ،توسکا و انجیلي
داشتهاند .عالوه بر فرم و پوست تنه که جز معیارهاي اصلي
انتخاب اين گونهها بودهاند ،اندازه قطر نیز يکي از عوامل
تاثیرگذار بر دقت اندازهگیري بوده است .بهاين صورت که
در هر گونه ،درختان قطور معموالً خطاي اندازهگیري رقم
بیشتري را نشان ميدهد Holmgren ،و همکاران ()2019
در پژوهشي نشان دادند که مقدار خطاي اندازهگیري
درختان قطور بیشتر از درختان کم قطر است [ .]8شکل
پراکنش ابرنقاط بین دو روش اندازهگیري در گونههاي
مختلف تايید کننده اين موضوع ميباشد (شکل  7و  .)8با
اين وجود نتیجه نهايي برآيندي از مجموع عوامل تاثیرگذار
است .بهعنوان مثال گونهي بلندمازو که بیشترين میانگین
قطر را در بین گونههاي مورد بررسي دارد ،بهدلیل داشتن
تنه صاف و متقارن  RMSE%کمتري نسبت به ساير گونه
ها دارد .از طرفي گونه انجیلي که کمترين میانگین قطر را
دارد بهدلیل داشتن تنه نامتقارن ،درهم تنیده و منشعب
بیشترين مقدار  RMSE%را داشته است .همچنین بر
اساس شاخصهاي  Biasو  Bias%مشخص شد که مقادير
اندازهگیري شده با فنآوري  TOFبراي اغلب گونهها بیشتر
از مقادير اندازه گیري شده با کالیپر بوده و در اين بین
بیشترين مقدار اريبي مربوط به گونه انجیلي بوده است .در
مجموع بر اساس نتايج خطاي اندازهگیري قطر در D1.3
( 0/87سانتيمتر) کمتر از  1/01( D1سانتيمتر) بوده
است که دلیل آن تقارن بیشتر تنه در ارتفاع  1/30متر و
همچنین وجود گورچه در ارتفاع  1متر است Mokroš .و
همکاران ( )2018نیز بیان کردند مقدار خطاي اندازهگیري
در ارتفاع  1/30متر کمتر از ارتفاع  0/8متر بوده است [.]4
 Tomaštíkو همکاران ( ) 2017در پژوهشي ضمن مقايسه
دو روش برداشت موسوم به اسکن مارپیچ و خورشیدي
مقدار  RMSEرا بهترتیب  1/83و  1/91سانتيمتر براي
قطر برابر سینه بهدست آوردند [ ]15که در هر دو حالت

مقدار خطاي بیشتري نسبت به پژوهش حاضر داشته
است .علت اين موضوع تفاوت در روش برداشت بوده است
که در تحقیق مذکور اسکن تمام درختان بهصورت پیوسته
انجام شده ولي در تحقیق حاضر هر درخت جداگانه اسکن
شده است Hyyppä .و همکاران ( ) 2017نیز بیان کردند
در برداشت پیوسته مجموعه درختان ،خطاي بیشتري
نسبت به حالت منفرد ايجاد ميشود [ .]12در اسکن
پیوسته اگرچه خطاي بیشتري حاصل ميشود اما سرعت
برداشت که عامل مهمي در آمابرداري جنگل محسوب مي
شود نسبت به روش اسکن تک درخت کاهش مييابد که
در بسیاري از کارهاي اجرايي گزينه کاربرديتري محسوب
ميشود .در مقابل براي مطالعات دقیق روش اسکن تک
درخت گزينه مناسبتري است.
با توجه به نتايج بهدست آمده و نظر به قابلیتهاي
فراوان فنآوري  TOFاز جمله توان اندازهگیري قطر در
ارتفاعات مختلف ،عدم نیاز به پسپردازش (امکان تخمین
در جنگل) برخالف دادههاي لیدار ،پیچیدگي کم ،سبکي
ابزار و هزينه کمتر نسبت به ساير فنآوريهاي سهبعدي
سازي ،عدم نیاز به  ،GNSSتولید تصاوير سهبعدي رنگي،
امکان استفاده از فنآوري  ARبراي اندازهگیري ارتفاع،
سرعت و دقت اسکن باال قابل مقايسه با اسکن لیزر ،عدم
نیاز به اپراتور آموزش ديده و هزينه کمتر نسبت به ساير
فنآوريهاي سهبعديسازي گزينه مناسبي براي بررسي
موجودي جنگل ها و جايگزيني با ابزارهاي رايج در اندازه
گیري جنگل ميباشد.
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