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چکیده
جهت تحقق اهداف مديريتي و بهرهبرداري از جنگلها ،دسترسي به بخشهاي مختلف آن ضروري است .اين امر از طريق جادههاي
جنگلي امکان پذير ميشود .تهیه نقشه جادههاي جنگلي به روش سنتي خصوصاً در مناطق پرتراکم و کوهستاني بسیار وقتگیر و هزينهبر
ميباشد .لذا در اين تحقیق سعي شده با بهکارگیري فناوري دور سنجي با استفاده از دادههاي لیدار موجود در ايران ،جادههاي مخفي جنگلي
استخراج شود .نوآوري تحقیق استفاده از روش پیشنهادي و دادههاي لیدار جهت استخراج جادههاي مخفي جنگلي با دقت زيادتر ميباشد.
جهت انجام اين تحقیق در ابتدا نويزهاي موجود در داده هاي لیدار حذف شد .در ادامه طبق قضیه حد مرکزي و محاسبه ممان سوم آماري
(چولگي) دادهها ،نقاط غیرزمیني حذف شدند .در اين مرحله بهاشتباه تعدادي نقاط غیرزمیني بهعنوان نقاط زمیني شناخته شد ،براي رفع اين
خطاها با اعمال الگوريتم شیب مبنا با شعاع همسايگي  10متر و شیب  22درجه بر روي نقاط حاصل از الگوريتم اول ،اين نقاط درنهايت حذف
و نقاط زمیني استخراج شدند ،در ادامه نقاط زمیني استخراج شده شبکهبندي شد .سپس شبکهبندي موجود بر اساس تراکم پیکسلها به
پليگون تبديل شد و با بررسي مدل رقومي زمین و همچنین تصاويرهوايي اولتراکم ،پليگونهايي که مربوط به جاده نبودند حذف شدند.
خروجي تحقیق تا اين مرحله استخراج جاده هايي بود که توسط تاج پوشش جنگل مخفي نمانده بود در نتیجه جهت استخراج قسمتهاي
مخفي جاده ،مجدداً با اعمال الگوريتم شیب مبنا با شعاع همسايگي  10متر و شیب  65درجه بر روي کل نقاط لیدار و درونيابي نقاط به
روش بياسپیالين ،جاده هاي مخفي جنگلي استخراج شدند که با متصل کردن و اصالح کردن پليگونها ،جادههاي خاکي با عرض  3متر و
مسیرهاي چوبکشي با عرض  2متر استخراج شدند .مقايسه نتايج تحقیق با جاده استخراج شده توسط برداشت نقاط زمیني نشان داد معیار
کامل بودن ،صحیح بودن و کیفیت به ترتیب  82درصد 86 ،درصد و  72درصد ميباشد.
واژگان کلیدی:جادههاي جنگلي ،دادههاي ل یدار ،الگوريتم شیب مبنا ،مدل رقومي زمین ،تصاويرهوايي اولتراکم
* نويسنده رابط
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 -1مقدمه
در سالهاي اخیر استخراج جادهها از دادههاي دور
سنجي ،به دلیل اهمیت زياد دربسیاري از کاربردها مانند
حملونقل ،سامانههاي هدايت خودکار وسايل نقلیه،
مديريت ترافیک ،واکنشها درمواقع بحران و نیز تسهیل و
تسريع در امر به روزرساني پايگاههاي داده موجود ،از
اهمیت ويژهاي برخوردار شده است .درگذشته به طور
سنت ي ،اطالعات مربوط به جادهها از طريق تفسیر چشمي
بهوسیله کاربر از اورتوفتوها ،عکسهاي هوايي و يا از طريق
نقشهبرداري زمیني بهدست ميآمد ،که البته کاري بسیار
وقتگیر ،پرهزينه و نیازمند نیروي انساني زياد بود .علم
سنجش از دور از شروع پیدايش به عنوان ابزاري مهم در
پژوهش و مديريت جنگل مطرح شده است] [1امروزه داده
هاي دورسنجي به دلیل برخورداري از مزايايي چون هزينه
اي به مراتب کمتر ،سطح پوشش وسیع ،قابلیت تکرار،
سهولت پردازش و به هنگام بودن توانسته است نقش
مؤثري در جمعآوري اطالعات در مورد جادههاي جنگلي
ايفا کند] .[2با توجه به اينکه بخشي از جادههاي جنگلي
در زير تاج پوشش درختان مخفي هستند ،بارز سازي
عوارض زير تاج پوشش و امکان استخراج دقیق اطالعات
جادهها با استفاده از دادههاي طیفي مقدور نیست]،[3
بنابراين تصاوير ماهوارهاي طیفي و عکسهاي هوايي
بهتنهايي براي استخراج نقشه جادههاي جنگلي کافي
نیستند و به دادههايي که قابلیت نفوذ در تاج پوشش
جنگل را داشته باشد نیاز است] .[4ازاينرو دادههاي لیزر
اسکن 1هوايي مي تواند منبع اطالعاتي مناسبي در زمینه
بارز سازي عوارض زير تاج پوشش درختان ميباشد ].[5
لیدار يک فنّاوري جديد است که بر مبناي اندازهگیري
فاصله لیزر عمل مينمايد .دقت مسطحاتي و ارتفاعي زياد
ابر نقاط برداشت شده توسط لیدار و قابلیت ثبت شدت
سیگنال بازگشتي اين پتانسیل را ايجاد نموده است تا
بتوان از اين دادهها جهت شناسايي و استخراج خودکار
عوارض سهبعدي استفاده نمود ] .[6در جنگلهاي شمال
ايران ،معموالً دستگاه موقعیتياب جهاني ( )GPSبراي
بازيابي نقشه شبکه جادههاي جنگلي بکار ميرود ]،[7
استفاده از  GPSگرچه کمهزينه است ولي به دلیل وجود
1 Lidar
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تاج پوشش متراکم جنگل ،نقشهبرداري جادهها و
مسیرهاي چوبکشي توسط اين دستگاه با خطاي زيادي
همراه است] .[8هدف از اين تحقیق استخراج جادههاي
مخفي جنگلي با دقت قابلقبول از دادههاي لیدار موجود
در کشور جهت بهروزرساني نقشه جادههاي جنگلي مي-
باشد ،به همین دلیل در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت
جاده هاي جنگلي که ذکر شد و همچنین به علت نفوذ
داده هاي لیدار در تاج پوشش و امکان استخراج اطالعات
عوارض زير تاج پوشش جنگل ،توسط دادههاي لیدار ،براي
بهدست آوردن اطالعات سطح زمین زير تاج پوشش
جنگل ،از اين دادهها استفاده شده است .نوآوري تحقیق
استفاده از دادههاي فاصله لیدار هوايي موجود در ايران و
بررسي قابلیت روش پیشنهادي جهت استخراج جادهها و
مسیرهاي چوبکشي جنگلهاي شمال کشور است.

 -2پیشینه تحقیق
با پیشرفت فنّاوري ،تصاوير با قدرت تفکیک مکاني
زياد با قابلیتهاي ويژه در بارز سازي شکل و بافت عوارض
موجود در تصوير براي استخراج جادهها از تصاوير هوايي و
ماهوارهاي بکار گرفته شدند ] ،[9به عنوان مثال لپتو 2و
3
همکاران ( )2000با استفاده از روشهاي منحني فعال
نقشه جادههاي جنگلي ،زراعت و روستايي را از تصاوير
رقومي هوايي با قدرت تفکیک مکاني نیم متر به صورت
خودکار استخراج کردند .در اين تحقیق در بخش جنگل
محور لبه جاده با استفاده از روش منحنيهاي فعال با
دقت  63درصد استخراج شد .اين مدل نتوانسته بود
قطعاتي از جاده که به طور کامل در زير تاج پوشش قرار
گرفته بود را استخراج نمايد ] .[3جهت حل اين مشکل
پژوهشي توسط هاورکمپ 4و همکاران ( )2003انجام شد
در اين تحقیق يک روش خودکار استخراج خطوط روشن
از بافت تصاوير چند طیفي بکار گرفته شد و در مرحله بعد
با يک روش نیمهخودکار انحناها و قطعات پنهان جادهها را
به صورت تخمیني بارزسازي نمودند .نتايج نشان داد بسته
به شرايط بخشهاي مختلف منطقه موردمطالعه 49 ،تا 66
درصد جادهها استخراج شد] .[10در ادامه جهت افزايش
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دقت و صحت استخراج جادههاي مخفي جنگلي مطالعاتي
صورت گرفت بهعنوان مثال جین1و همکاران ( )2003با
ادغام تصاوير طیفي و پانکروماتیک ماهوارهاي ،استخراج
نقشه جادهها را در منطقهاي که بخشهايي از آن داراي
پوشش جنگلي بود با کمک الگوريتمهاي ريختشناسي
فازي بررسي نمودند .براي طبقهبندي مناسبتر دادهها
شاخص پوشش گیاهي ( )NDVIبراي منطقه محاسبه شد
و بهعنوان داده تلفیقي بکار گرفته شد .نتايج اين تحقیق
صحت  70تا  92درصدي نقشههاي تولیدي را نشان داد
که در مقايسه با مطالعات مشابه هورکمپ از صحت
بیشتري برخوردار بود] .[9مطالعه وايت 2و همکاران
( )2010با استفاده از دادههاي لیدار به آشکارسازي نیمه
خودکار شبکه جاده موجود در زير تاج پوشش جنگل
انجام شد .براي انجام اين مطالعه مدل رقومي ارتفاع
منطقه با قدرت تفکیک مکاني يک متر مورد استفاده قرار
گرفت .موقعیت ،شیب و طول جاده با دقت استخراج شد.
نقشه استخراج شده از دادههاي لیدار در مقايسه با نقشه
تهیه شده از نقشهبرداري زمیني نشان داد که موقعیت
جادهها از صحت مکاني  1/5متر و طول جادهها بهطور
کلي  98درصد صحت برخوردار بود ،اما شیب جادهها در
اين نقشه تنها  53درصد صحت داشت ] .[8سیلوا 3و
همکاران ( )2011نیز با استفاده از تصاوير رقومي هوايي به
روش خودکار تبديل رادون 4در منطقه پارناي برزيل نقشه
جادهها را استخراج نمودند .نتايج اين مطالعه نشان داد در
بخشهايي که جاده در زير تاج پوشش يا سايه تاج
درختان قرار ميگیرد امکان استخراج پیکسلهاي داراي
ارزش جاده وجود ندارد اما با ترکیب دادههاي نوري با
دادههاي اسکنر لیزري ( 5)LSDميتوان اين مشکل را حل
کرد و دقت نقشهها را تا  11درصد بهبود بخشید .سايه و
شاخ برگ درختان ازجمله پديدههايي هستند که با کمک
ادغام دادههاي لیزر و طیفي ميتوان اثر آنها را کاهش
داد] .[11متیننیا و همکاران ( )2018نتايج استخراج دو
جاده جنگلي با استفاده از دادههاي لیدار و دوربین توتال
استیشن را از جهت دقت (مسطحاتي و ارتفاعي) و زمان
مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد با استفاده از

دادههاي لیدار ميتوان به دقت  0/23و 0/47متر براي
جاده اول و دقت  0/31و  0/66متر براي جاده دوم رسید
که در مقايسه با توتال استیشن از دقت باالتري برخوردار
است ،همچنین ثابت شد که زمان کمتري صرف استخراج
جاده با استفاده از دادههاي لیدار ميشود ] .[12آپادايا 6و
همکاران ( )2018الگوريتم کارآمدي براي استخراج
جادهها توسعه دادند .آنها با استفاده از طبقهبندي
نظارتشده بر روي دادههاي شدت و اعمال الگوريتم
حداکثر احتمال براي جداسازي عوارض جادهاي از غیر
جادهاي و همچنین تولید مدل رقومي زمین ( )DTMاز
دادههاي فاصله لیدار با الگوريتم مورفولوژيکال شبکههاي
جاده را استخراج کردند ،نتايج حاکي از دقت  94درصد و
صحت  88درصد بود ] .[13وو 7و همکاران ( )2020جهت
استخراج جاده ،سه منطقه برداشت شده توسط تکنولوژي
لیدار شامل جاده کمربندي ساحلي ،جاده پاريس -لیل و
جاده کیتي که به ترتیب در سالهاي  2018 ،2019و
 2012اخذ شده بود روشي را پیشنهاد دادند .نتايج نشان
داد اين روش با توجه به معیار کامل بودن  ،65/67صحیح
بودن  51/86و کیفیت  40/86درصد ،نسبت به روش هاي
ديگري که اين جاده ها استخراج گرديده بود مناسب تر
است و البته جزئیات جاده مانند ترک هاي جاده اي به
خوبي استخراج شد ] .[14در ايران نیز تحقیقاتي جهت
افزايش دقت و صحت استخراج جاده با استفاده از دادههاي
لیدار انجامگرفته بهعنوان مثال :متکان و همکاران ()1389
در تحقیق خود الگوريتمي براي آشکارسازي راهها ارائه
دادند که در آن منحصراً از دادههاي لیدار ،استفاده شد.
براي اين منظور ،ابتدا دادههاي شدت و سپس هر دو داده
شدت و فاصله لیدار با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
طبقهبندي شد .سپس با استفاده از الگوريتم شیب مبنا،
عوارض ارتفاعي از مجموعه دادههـا حـذف شدند و مدل
رقومي زمین و مدل رقومي عوارض غیرزمیني به دست
آمد .در ادامه ،نتايج مرحله طبقهبندي با بهرهگیري از اليه
اطالعاتي مدل رقومي عوارض غیرزمیني بهبود داده شد.
سرانجام با انجام عملیات پس پردازش راهها از دادههاي
لیدار شناسايي شد نتايج نشان داد معیار کامل بودن،
صحیح بودن و کیفیت به ترتیب برابر با  71/61 ،84/35و
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 63/22درصد بود ] .[15امیني و همکاران ( )1392يک
روند سلسله مراتبي براي تشخیص راهها از دادههاي لیدار
پیشنهاد دادند که با استفاده از دادههاي فاصلهسنجي و
شدت سیگنال لیدار و اعمال فیلترهاي مختلف با ترتیبي
متناسب ،عوارض غیر راه را شناسايي و حذف کردند ،در
نهايت نتايج صحت  81درصد و کامل بودن  77درصد
بدست آمد ] .[6طالبي و همکاران ( )1393جهت استخراج
جاده شهري با استفاده از دادههاي لیدار دو الگوريتم
ماشینهاي بردار پشتیبان ( )SVMبا کرنل چندجملهاي و
کرنل پايه شعاعي ( )RBFرا مورد ارزيابي قرار دادند ،در
اين مطالعه با استفاده از دادههاي شدت و فاصله لیدار دو
طبقه بندي مذکور را انجام دادند .نتايج اين تحقیق نشان
داد طبقهبندي  SVMبا کرنل  RBFعملکرد بهتري نسبت
به کرنل چندجملهاي براي استخراج جاده شهري دارد.
نتايج  84درصد کامل بودن 79 ،درصد صحیح بودن و 69
درصد کیفیت حاصل شد ] .[16نجفي و همکاران()1394
با استفاده از دادههاي ارتفاعي و شدت لیدار و اعمال
فیلترهاي مختلف عوارض غیر راه را شناسايي و شبکه
راهها را استخراج نمودند ،نتايج نشان داد پارامتر کامل
بودن ،پارامتر صحیح بودن و پارامتر کیفیت باالي 95
درصد ميباشد ].[17
با توجه به اينکه بیشتر تحقیقاتي که بر روي استخراج
جاده با استفاده از دادههاي لیدار انجام شده ،به استخراج
جادههاي شهري پرداخته شده و کمتر به استخراج جاده
هاي جنگلي پرداخته شده است در اين تحقیق به استخراج
جادههاي مخفيشده زير تاج پوشش جنگل با استفاده از
داده هاي فاصله لیدار هوايي پرداخته شده است.

 -3منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه واقع در  10کیلومتري جنوب غرب
شهر گرگان با طول جغرافیايي  54درجه و  21دقیقه و 2
ثانیه شرقي تا  54درجه و  21دقیقه و  16ثانیه شرقي و
عرض  36درجه و  45دقیقه و  22ثانیه شمالي تا  36درجه
و  45دقیقه و  10ثانیه شمالي ميباشد شکل ( .)1میانگین
مقدار بارندگي ساالنه  650میليمتر ،میانگین دماي
گرمترين ماه سال  27.9و سردترين ماه سال  8.7درجه
سانتيگراد است .خاک منطقه از نوع قهوهاي و قهوهاي
خاکستري است .از نظر زمین شناسي داراي سازندهاي
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شیست سبز ،تیز کوه و الر از جنس لس ميباشد .غالب
تیپهاي گیاهي موجود در منطقه عبارتند از" :راش-ممرز"،
"انجیلي-افرا-ممرز" و "ممرز-انجیلي" ].[18

شکل -1منطقه مورد مطالعه

 -4مواد تحقیق
در اين تحقیق از دادههاي لیدار و تصاوير هوايي
اولتراکم (جهت بررسي دقت) استفاده شده است که در
ادامه به شرح هر کدام پرداخته شده است.

 -1-4دادههای لیدار
ابر نقاط لیدار از نوع پالسي با طول موج مادون قرمز
میاني مربوط به منطقه جنگلي شامل دادههاي بازگشت
اول فاصله ،بازگشت آخر فاصله و بازگشت میاني بود .اين
دادهها داراي ساختار نامنظم و بدون داده شدت بود و
بهطور متوسط بیش از  4نقطه در هر مترمربع از سطح
زمین برداشت شده است .اطالعات مربوط به هر بازگشت
همراه فايل  .lasقابلدسترسي بود .ابر نقاط لیدار مربوط به
منطقه مورد مطالعه در شکل ( )2قسمت الف نشان داده
شده است .زمان اخذ دادهها مهرماه  1390با سیستم
اسکنر لیزري از نوع  Litermapper 5600با طول موج لیزر
 1550نانومتر و اطالعات راديومتريک  8بیتي ميباشد .اين
دادهها در ارتفاع  1000متري و عرض نوار برداشت 600
متر اخذ شده است.
دادههاي خام لیدار با فرمت  .lasداراي اطالعاتي از
قبیل مختصات سهبعدي ،بازگشت چندگانه ،زاويه اسکن و
غیره براي هر نقطه ميباشد در شکل ( )2قسمت ب
اطالعات بخشي از منطقه مورد مطالعه آورده شده است.

اس

شکل -2الف :نماي سهبعدي ابر نقاط لیدار منطقه مورد مطالعه

شکل -3تصوير هوايي اولتراکم (قدرت تفکیک مکاني  20سانتیمتر)
شکل  -2ب :اطالعات مربوط به دادههاي لیدار

 -2-4تصویر هوایی اولتراکم
عالوه بر اخذ دادههاي لیدار ،تصاوير رنگي ( )RGBاز
منطقه مورد مطالعه با استفاده از دوربین اولتراکم به
صورت همزمان برداشت شده است .در شکل ( )3تصوير

 -5روش تحقیق
در اين مرحله به بررسي تکتک مراحل کار پرداخته
ميشود در شکل ( )4روند نماي مراحل کار نشان داده
شده است.

شکل -4مراحل کلي روش تحقیق

35

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،2آذر ماه  - 1400مقاله پژوهشي

هوايي دوربین اولتراکم اخذ شده با قدرت تفکیک مکاني
 20سانتیمتر نمايش داده شده است.

مقاله پژوهشي  -استخراج جادههاي مخفي جنگلي با استفاده از دادههاي لیدار

 -1-5آمادهسازی دادههای لیدار
از آنجا که دادههاي لیدار بیانگر موقعیت سهبعدي
نقاط و هندسه اشیاء سنجش شده است در اولین گام نیاز
است تا نويزها و نقاط اشتباه موجود دردادهها حذف شوند.
هنگام برداشت دادههاي لیدار احتمال ثبت اطالعات
نادرست از برخي نقاط وجود دارد لذا در مرحله
پیشپردازش ميبايست اين نقاط حذف شوند .بهطور مثال
نقاطي که در اثر برخورد پالس هاي لیزر به موانعي مانند
پرندگان و يا ادواتي که در ارتفاع کم پرواز ميکنند ثبت
مي شوند و ارتفاعشان نسبت به نقاط همسايه بسیار بیشتر
است .همچنین نقاطي با ارتفاعي بسیار کم که اين نقاط به
عوارض سطح زمین در منطقه مربوط نیستند و به دلیل
خطاي فاصلهياب لیزري ايجاد شدهاند ] .[19موارد فوق
الذکر نمونههايي از وجود نويز در داده هاي لیدار ميباشند.
براي حذف اين نويزها از دو روش استفاده شد:
 -1روش حداقل مقدار تفاضل مؤلفه ( Zارتفاع)
بازگشت آخر از بازگشت اول ،که بر اساس آن اين اختالف
همواره کمتر از  Tخواهد بود ] .[20مقدار  Tنبايد از صفر

شکل  -5نمونهاي از نويزهاي موجود در دادههاي لیدار

کمتر شود.
)Frist Pulse – Last Pulse( >T

()1

 -2روش محدوده ارتفاعي نقاط :حداقل و حداکثر
ارتفاع نقاط در ابر نقاط لیدار مشخص است .از طرفي
ارتفاع واقعي منطقه نیز از منابع و نقشهها قابل دسترسي
است .لذا هیچ نقطهاي نبايد ارتفاعي بیشتر از بیشینه
ارتفاع واقعي منطقه و کمتر از کمینه آن داشته باشد
] . [16با توجه به اطالعات ارتفاع واقعي منطقه (ارتفاع
منطقه مورد مطالعه بین  370تا  450متر) که از اداره
منابع طبیعي اخذ شد ،کلیه نقاطي که از محدوده ارتفاعي
 370تا  450متر از سطح دريا خارج بودند از ابر نقاط
حذف شدند( .قبل از حذف نقاط در فايل اطالعات ،دامنه
ارتفاعي ابر نقاط لیدار  382تا  1122متر ثبت شده بود).
در ادامه هم براي بررسي دقیقتر از حداقل مقدار تفاضل
ارتفاع استفاده شد .با توجه بهدقت ارتفاعي لیدار که 15
سانتیمتر است حداقل مقدار با استفاده از رابطه ()2
محاسبه شد.
()2
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کلیه نقاطي که از دو قید ذکر شده پیروي نکردند،
حذف شدند .مجموع نقاط اشتباه حذف شده 210927
( 8/6درصد) کل نقاط لیدار بود .در شکل ( )5و ( )6نويزها
و نتیجه حذف آنها قابل مشاهده است .با توجه به اينکه
اين دو روش باعث ميشود که تمامي نقاطي که داراي
ارتفاعي غیر از ارتفاع واقعي داشتند ،حذف شدند اين
نتیجه حاصل ميشود که همه نقاط حذف شده به عنوان
نويز شناخته شدهاند.

Palse

2
  Last

Palse

2
T   Frist

شکل  -6نتیجه حذف نويزها در دادههاي لیدار

 -2-5اعمال فیلتر جهت حذف نقاط غیرزمینی
يکي از مهمترين پردازشهاي دادههاي لیدار اعمال
فیلتر بر روي دادهها ميباشد .هدف از فیلتر ،جدا کردن
نقاط مربوط به عوارض غیرزمیني و حذف آنها از مجموعه
دادههاست ،لذا محصول فیلتر نقاط مربوط به سطح زمین
است .کیفیت دادههاي فیلتر شده بیانگر دقت مدلها و
نتايج نهايي خواهد بود .در اين تحقیق از فیلتر هیبريد
استفاده شد .فیلتر هیبريد از ترکیب دو يا چند فیلتر به
دست مي آيد .بنابراين مشکالت هر فیلتر توسط فیلتر ديگر
تصحیح ميشود مثالً در مناطق جنگلي فیلتر شیب مبنا
پوشش گیاهي نزديک سطح زمین را حذف نميکند که با

()3

اس

1 N
. ( Si  a )3
N . 3 i 1

شکل  -7نمودار توزيع نرمال (منحني) و توزيع دادههاي لیدار

با رسیدن به توزيع نرمال دادهها ،نقاط غیرزمیني
حذف شد .در شکل ( )8نقاط زمیني که بر اساس ممان
سوم آماري شناخته شد قابل مشاهده است.

SKU 

که در آن  Nتعداد نقاط لیدار Si ،معرف هر نقطه𝜎 ،

انحراف معیار و  µمیانگین است که طبق رابطه ( )4و ()5
محاسبه ميشود.
()4

()5

شکل  -8نقاط زمیني حاصل از تئوري حد مرکزي

1 N
. ( Si  a ) 2
N  1 i 1

2



1 N
a  . Si
N i 1

اگر اين مقدار ممان سوم بزرگتر از صفر باشد ،بايد
نقطه با بیشترين مقدار ارتفاع را حذف نمود و اگر کمتر از
صفر باشد نقطه با کمترين مقدار ارتفاع حذف ميشود و
اين روند تا زماني که اندازه ممان سوم تقريباً برابر صفر
گردد ادامه مييابد ،آنگاه نقاط باقیمانده بهعنوان نقاط
زمیني و نقاط شي نزديک سطح زمین وارد مرحله بعدي

1 Duda

در شکل باال مشخص است که برخي نقاط غیرزمیني به
عنوان نقاط زمیني انتخاب شدهاند که در شکل ( )9بعضي
از اين نقاط با دايره مشکي مشخص گرديده است.

شکل  -9نقاط غیرزمیني که به اشتباه نقاط زمیني انتخاب شدهاند

در ادامه ،از الگوريتم شیب مبنا براي حذف نقاط
غیرزمیني که بهاشتباه در فیلتر قبل نقاط زمیني در نظر
گرفته شده بود ،استفاده شد .الگوريتم شیب مبنا يکي از
الگوريتمهايي است که براي فیلتر کردن دادههاي لیدار
معرفي شده است و مبناي بسیاري از الگوريتمهاي ديگر
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بکار بردن دو فیلتر در راستاي هم ميتوان انواع پوشش
گیاهي را حذف نمود .همچنین اين نکته قابل ذکر است
که فیلترهاي هیبريد در مناطق جنگلي با شیب تند که
تمامي فیلترها ناکارآمد هستند به کار ميروند که ازجمله
مزاياي اين فیلتر ميباشد ] .[21بنابراين با توجه به اينکه
شیب منطقه مورد مطالعه زياد است از فیلتر هیبريد در
اين تحقیق که شامل دو فیلتر ميباشد استفاده شد که در
ذيل توضیح داده شده است:
اولین فیلتر بدينصورت است که ابتدا نقاط غیرزمیني
را با استفاده از ممان سوم آماري (چولگي) از نقاط زمیني
جداسازي ميکند ،ممان سوم آماري يک الگوريتم آماري
است که بهمنظور جداسازي نقاط زمیني از غیرزمیني به
کار گرفته ميشود .قضیه تئوري حد مرکزي که توسط
دودا 1ارائه شد بیان ميکند که نمونهها از توزيع نرمال
پیروي مي کنند .بنابراين نقاط زمیني از توزيع نرمال
پیروي مي کنند و نقاط مربوط به اشیاء در زمین توزيع را
بر هم ميزنند .يک آماره مهم که عدم تقارن توزيع در يک
نمونه را نشان ميدهد ممان سوم است که طبق رابطه ()3
مورد محاسبه قرار ميگیرد.

ميشود .در اين تحقیق ممان سوم آماري (چولگي) داده
هاي لیداردر نرمافزار  SPSSمحاسبه شد و مقدار  +0/36به
دست آمد ،بنابراين حذف نقاطي که ارتفاع بیشتري
داشتند تا حدي که مقدار چولگي تقريباً برابر با صفر شود
ادامه داشت .نمودار توزيع نرمال و توزيع فراواني دادهها در
شکل ( )7نشان داده شده است.

مقاله پژوهشي  -استخراج جادههاي مخفي جنگلي با استفاده از دادههاي لیدار

()6

h (d(v i ,v j ))hmax (d(v i ,v j )) 



1v i  N
B 
0 else

آنگاه ∆h (d (vi , vj) ،اختالف ارتفاع بین نقطه  viو
نقطه  vjاست که در همسايگي آن قرار دارد∆hmax (d (vi ،
) , vjبیشترين اختالف ارتفاع مورد انتظار بین دو نقطه از
زمین با فاصله مسطحاتي  dاست .المان ساختاري ،تابع
همسايگي براي مقادير  dميباشد و براي هر نقطه يکسان
ميباشد .الگوريتم با بهکارگیري المان ساختاري در هر
نقطه از ابر نقاط عمل ميکند ] .[17در شکل ( )10نمايي
از اعمال الگوريتم شیب مبنا نشان داده شده است.

خروجي الگوريتم
مجموع

زمیني

غیرزمیني

A+B

B

A

غیرزمیني

C+D

D

C

زمیني

E =A+B+C+D

B+D

A+C

مجموع

دادههاي مرجع

است .در اين الگوريتم فرض بر آن است که گراديان در زمین
محدود است .اين فیلتر ساختار هندسي محلي زمین لخت را
با استفاده از المان ساختاري تخمین ميزند .المان ساختاري
فرضیهاي در مورد بیشترين اختالف بین هر دو نقطه بر روي
زمین با توجه به فاصله بین آنها ميباشد .المان ساختاري از
نظر مسطحاتي بر روي يک نقطه مرکزيت پیدا ميکند و
سپس تا زماني که نقاط را لمس کند باال ميآيد .از آن پس
اگر هیچ نقطهاي همسايهاي زير المان ساختاري وجود نداشته
باشد نقطه بهعنوان زمین لخت پذيرفته ميشود و در غیر اين
صورت بهعنوان عارضه شناخته ميشود و حذف ميگردد .بر
اساس رابطه ( ،)6اگر ( )Nمجموعه کل دادههاي لیدار و ()B
مجموعه نقاط زمیني فرض شوند:

جدول  -1پارامترها جهت محاسبه خطاهاي نوع اول ،دوم و مجموع

خطاي نوع اول :تشخیص نقاط مربوط به عوارض غیر
زمیني به عنوان عوارض زمیني.
 =  B  100خطاي نوع اول
 A B

()7

خطاي نوع دوم :تشخیص نقاط مربوط به عوارض
زمیني به عنوان عوارض غیرزمیني.
 =  C  100خطاي نوع دوم
 C  D 

()8

خطاي مجموع طبق رابطه ( )8به دست ميآيد:
BC
 = خطاي مجموع
 100

()9

 E 

با محاسبه خطاي نوع اول ،نوع دوم و مجموع در
آستانه شیبهاي مختلف ،در نهايت شیب  22درجه با
کمترين خطاي مجموع به عنوان بهترين آستانه شیب
انتخاب شد.
جدول  -2خطاهايآستانههاي مختلف درجات شیب
خطا مجموع

شکل  -10نحوه اعمال الگوريتم شیب مبنا

جهت اعمال الگوريتم شیب مبنا ،بازه شیب بهینه و
همچنین شعاع همسايگي با توجه به توپوگرافي و شیب
منطقه و بررسيهاي میداني تعیین شد .مقدار شعاع
همسايگي  10متر در نظر گرفته شد و فرآيند فیلتر کردن
با پنج آستانه شیب  24 ،22 ،20 ،18و  26درجه اعمال
گرديد .براي تعیین بهترين آستانه شیب از محاسبه
خطاهاي نوع اول ،خطاي نوع دوم و خطاي مجموع ،که در
پارامترهاي مورد نیاز در جدول ( ) 1آورده شده است
استفاده شد].[18
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شیب(درجه)

خطاي دوم

خطاي اول

7/13

7/60

4/56

18

6/69

6/83

6/70

20

6/41

6/34

5/53

22

6/78

5/66

8/53

24

7/02

4/87

10/35

26

در نهايت الگوريتم شیب مبنا با شعاع همسايگي 10
متر و شیب  22درجه بر روي خروجي دادههايي که از
فیلتر اول بدست آمد اعمال شد و توانست بهخوبي نقاط
غیرزمیني که در فیلتر اول بهعنوان نقاط زمیني شناخته
شده بود را حذف کند ،در شکل ( )11نمايش دوبعدي از
نقاط زمیني استخراج شده توسط فیلتر هیبريد مشاهده
ميشود.

اس

 -3-5تبدیل نقاط زمینی به پلیگون
در اين مرحله نقاط زمیني بهدستآمده از فیلتر
هیبريد به شبکه بندي ( )Gridو سپس شبکه بندي
حاصل با توجه به تراکم پیکسلها به پليگون تبديل شد.
خروجي اين مرحله شامل پليگونهاي مجزا است
بهطوري در برخي مناطق بهصورت منظم و بزرگتر و
برخي مناطق بهصورت پليگونهاي کوچک و نامنظم بود.
شکل ( )12نشان ميدهد که مکانهايي که در زير تاج
پوشش جنگل نبودند و داراي تراکم نقاط بااليي هستند به
پلي گونهاي منظم تبديل شدند و مکانهايي که در زير
تاج پوشش جنگل بودند و تراکم نقاط کمتري داشتند به
پلي گونهاي کوچکتر و نامنظم تبديل شدند .درجاهايي
هم که تراکم نقاط کمتر از حد معمول بود امکان تشکیل
پلي گون را نداشتند.

شکل  -13اعمال درونيابي بي_اسپیالين روي نقاط زمیني لیدار

شکل  -12پليگونهاي تشکیل شده از نقاط زمیني

همانطور که در شکل باال مشاهده ميشود پليگون-
هايي از سطح زير تاج پوشش جنگل به وجود آمده است،
با توجه به مفهوم جاده ،پليگونهايي که بهصورت خطي
نیستند و شکل ظاهري آن بهصورت تکههاي کوچک
ميباشد از اين قسمت حذف شدند و پولیگونهاي خطي
باقي ماند اما برخي پليگونهاي خطي باقیمانده مربوط به
جاده نیستند و ممکن است مربوط به آبراههها و عوارض
خطي ديگر مثل رودخانهها باشند .بنابراين براي حذف اين

شکل  -14مدل رقومي زمین ()DTM

با بررسي مدل رقومي زمین ،پليگونهايي که مربوط
به عوارض خطي ديگر غیر از جاده بودند با بررسي مدل
رقومي تولید شده به صورت دستي حذف شد که در شکل
( )15قابل مشاهده ميباشد.

1 Digital Terrain Model
2 B_Spline
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شکل  -11نمايش ابر نقاط لیدار بعد از اعمال فیلتر هیبريد

پليگونها نیاز به مدل رقومي زمین ميباشد تا بتوان
عوارض خطي غیر از جاده را شناسايي و حذف کند.
براي تهیه مدل رقومي زمین ( ،)1DTMدادههاي
بازگشت آخر فاصله مورد استفاده قرار گرفتند زيرا بازگشت
آخر فاصله اطالعات زمین عريان يا کف زمین را ارائه
مينمايد .در تهیه  DTMدرونيابي صحیح نقاط از اهمیت
زيادي برخوردار است زيرا دادههاي لیدار پس از فیلتر شدن
در بخشهايي که نقاط از دست رفتهاند دچار گسستگي
ميشوند لذا بايد با استفاده از روشهاي درونيابي ،نقاط از
دست رفته جايگزين شوند .درونيابي در دادههاي لیدار به
معني محاسبه ارتفاع نقاط از دست رفته است .روشهاي
متعددي براي درونيابي وجود دارد که در اين تحقیق به
2
دلیل تبديل نقاط به گريد از روش درونيابي بي_اسپیالين
استفاده شد ] [22شکل ( .)13قدرت تفکیک مدل تولید
شده  1متر و عوارض سطح زمین با وضوح نسبتاً خوبي قابل
تشخیص ميباشند شکل (.)14

مقاله پژوهشي  -استخراج جادههاي مخفي جنگلي با استفاده از دادههاي لیدار

شده است بنابراين پلي گونهاي جاده بر اساس خروجي
مرحله قبلي بهصورت دستي اصالح و به همديگر متصل
شد و نقشه نهايي جاده استخراج گرديد.

شکل  -15پليگون هاي مربوط به جاده و مسیرهاي چوبکشي (عرض
تقريبي  3متر)

همانطور که در شکل باال مشاهده ميشود جاده
استخراج شده کامل نميباشد و در برخي از قسمتهاي
داراي بريدگيهايي در سطح پليگون جاده ميباشد که
دلیل آن مربوط به تراکم درختان در اين قسمتها
ميباشد که سطح جاده را بهصورت کامل پوشانده و باعث
نفوذ کمتر داده لیدار به کف جنگل شده است و تراکم
نقاط زمیني بهگونهاي نبوده تا بتواند تشکیل پليگون
دهد .براي حل اين مسئله از الگوريتم شیب مبنا براي کل
دادههاي لیدار (نه فقط روي نقاط زمیني) استفاده شد.

 -4-5الگوریتم شیبمبنا بر روی کل نقاط لیدار
در قسمتهاي قبلي ،الگوريتم شیب مبنا بر روي نقاط
زمیني استخراج شده از قضیه حد مرکزي اعمال شد اما در
اين مرحله از تحقیق جهت دستیابي به سطح جاده ،اين
الگوريتم بر روي کل نقاط لیدار با شعاع همسايگي  10متر
و شیب  65درصد (به دلیل بهبود در نمايش جاده) اعمال
شد که نتیجه آن در شکل ( )16قابل مشاهده است.

شکل  -17جاده و مسیرهاي چوبکشي استخراج شده

 -6ارزیابی و اعتبار سنجی
بهمنظور ارزيابي و مقايسه نتايج استخراج جاده با
دادههاي لیدار ،به نقشه جاده اين منطقه با دقت زياد نیاز
ميباشد .بنابراين براي تهیه نقشه جاده ،از تصاويرهوايي
اولتراکم (قدرت تفکیک مکاني  20سانتیمتر) براي
قسمتهايي که زير تاج پوشش نیست و کامالً مشخص
ميباشد استفاده شد .براي اين منظور تصاوير هوايي اولتراکم
ابتدا با  24نقطه در سطح منطقه از تاج پوشش درختاني که
هم در تصاوير هوايي و هم در داده هاي لیدار مشخص بود
زمین مرجع شدند و سپس بهصورت دستي مسیر جاده در
مناطقي که به وسیله تاج درختان پوشیده نشده بود ،بر روي
اين تصاوير ترسیم شد .شکل ( )18قسمتي از منطقه که
جاده ترسیم شده است مشاهده ميشود.

شکل  -16اعمال الگوريتم شیب مبنا بر روي کل نقاط لیدار

 -5-5اصالح و اتصال پلیگونها و تهیه نقشه جاده
در اين مرحله پليگونهاي به دست آمده از نقاط
زمیني لیدار با خروجي فیلتر شیب مبنا هم مرجع شد.
همانطور که در شکل ( )17مشاهده ميشود قسمتهايي
از جاده که در زير تاج پوشش مخفي بودند بهخوبي نمايان
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شکل  -18بارز سازي جاده از عکس هوايي اولتراکم

اس

=Completeness

()10

TP
311

 82%
TP  FN 311  69

صحیح بودن :اين معیار صحت اطالعات استخراج شده
را ميسنجد و بدان معني است که کلیه نقاط/پیکسلهايي
که بر اساس نتايج الگوريتم جاده تشخیص داده
شدهاندواقعاً جاده باشند .براي معیار صحیح بودن طبق
رابطه زير مهم نیست که نقاطي که واقعاً جاده هستند در
خروجي الگوريتم جاده تشخیص داده نشوند رابطه (.)11
()11
شکل  -19بارز سازي جاده با برداشت نقاط از  GPSدستي

جهت اعتبارسنجي ابتدا جاده استخراج شده از
برداشت زمیني و تصاوير هوايي اولتراکم به قسمتهاي سه
متري تبديل شد (به دلیل دقت  GPSدستي) سپس در
هر قسمت نقطهاي در مرکز پليگونها انتخاب و در آخر
اين نقاط براي ارزيابي صحت مورد استفاده قرار گرفت.
جهت ارزيابي کمي روش به کار گرفته شده در اين تحقیق
از روشي که ويدمنت 1در سال  2003بهعنوان روش
مناسب در مطالعات ارزيابي نتايج استخراج جاده ارائه
نمودهاند ،استفاده شد .براي ارزيابي نتايج ابتدا براي هر
نقطه سه حالت در نظر گرفته شد.
 :)TP( True-Positiveتعداد نقاطي که هم در
دادههاي مرجع وجود دارد و هم در خروجي الگوريتم.
يعني تعداد نقاطي که بهدرستي استخراج شدهاند.
 :)FP( False-Positiveتعداد نقاطي که در دادههاي
مرجع وجود ندارد ولي در خروجي الگوريتم وجود دارد.
يعني تعداد نقاطي که بهاشتباه جاده تشخیص داده شدند.
 :)FN( False-Negativeتعداد نقاطي که در دادههاي
مرجع وجود دارد ولي در خروجي الگوريتم وجود ندارد.
يعني تعداد نقاطي که بهاشتباه جاده تشخیص داده نشدند.
1 Wiedemann

TP
311

 85%
TP  FP 311  51

= Correctness

معیار کیفیت :شاخص کلي براي ارزيابي نتايج است که
معیارهاي کامل بودن و صحیح بودن را نیز در بردارد.
هرگونه تشخیص اشتباهي در خروجي الگوريتم بر اين
معیار تأثیرگذار است رابطه (.)12
()12

TP
311

 72%
TP  FP 311  51  69

=Quality

 -7بحث و نتیجهگیری
نويزهاي موجود در دادههاي لیدار منطقه مورد مطالعه،
نقاط با ارتفاع کمتر از واقعیت عمدتاً در اثر پديده چند
مسیري 2ايجاد شده بودند ] .[18اين پديده حاصل بازتاب-
هاي آيینهاي است که منجر به طوالني شدن زمان رسیدن
پالس لیزر به اسکنر ميشود و لذا فاصله بیشتري براي آن
پالس ثبت ميشود .طول بیشتر پالس به معني عمق بیشتر
نقطهاي است که پالس از آن ارسال شده است .يکي از
داليل شناخته شده براي اين پديده در منطقه مورد مطالعه
وجود ادواتي است که زمان برداشت دادههاي لیدار به
صورت پراکنده در سطح منطقه وجود داشتهاند مثل
ماشینهاي بهره برداري و ساير وسايل نقلیه .نويزهايي که
2 Multipath
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جهت بارز سازي قسمتهايي از جاده که در زير تاج
پوشش جنگل مخفي بود با عملیات جنگل گردشي و
بازديد میداني ،مختصات مرکز جاده با استفاده از GPS
دستي برداشت شد .در نهايت با استفاده از اين نقاط و به
کمک تصاوير اولتراکم ،قسمت هايي از جاده که در زير تاج
مخفي شده بودند بر روي تصوير بازسازي شدند و نقشه
نهايي جاده براي اعتبار سنجي تهیه شد ،شکل (.)19

پس از تعیین مقادير فوق نسبتهاي زير محاسبه شد:
معیار کامل بودن :بدين مفهوم است که تمام نقاط
مربوط به جاده درست استخراج شده باشند و اگر نقاط
غیر جاده نیز بهاشتباه جاده تشخیص داده شوند طبق
رابطه زير تأثیري بر اندازه اين معیار ندارد رابطه (.)10

مقاله پژوهشي  -استخراج جادههاي مخفي جنگلي با استفاده از دادههاي لیدار

ارتفاع بیشتر از واقعیت را نشان دادند به طور عمده مربوط
به برخورد پالس لیزر به پرندگان در حال پرواز يا برخورد با
اشیا موجود در ارتفاع باالي منطقه مورد مطالعه و يا خطاي
اسکنر لیزري بودند] .[23در مرحله بعد اعمال قید حداقل
مقدار تفاضل ارتفاع بازگشت اول از بازگشت آخر در حذف
نويز هاي احتمالي مربوط به ثبت ارتفاع نادرست براي داده-
هاي بازگشت اول و آخر در يک نقطه مشخص نیز انجام
شد .در اين تحقیق با توجه به تراکم زياد ابر نقاط لیدار
حذف کلیه نويزهاي موجود در دادهها تنها منجر به حذف
 8/6درصد کل نقاط شد لذا تأثیر چنداني بر ساختار کلي ابر
منطقه نداشت .در عملیات فیلتر کردن ابر نقاط لیدار ،اگر
آستانه شیب کمتر از مقدار واقعي در نظر گرفته شود اجراي
الگوريتم منجر به حذف بخشي از نقاط زمیني نیز ميشود و
اگر بیشتر از حد واقعي در نظر گرفته شود بخشي از نقاط
مربوط به عوارض غیرزمیني نزديک به سطح زمین بهعنوان
نقاط زمیني تشخیص داده ميشوند .در تحقیق حاضر از
روش درونيابي بي_اسپیالين براي نقاط لیدار که به
پیکسل تبديل شده بودند استفاده شد که دقت ارتفاعي
 0/23متر براي مدل رقومي زمین تهیه شده بدست آمد .با
بررسي مطالعات انجام شده در اين زمینه و نتايج تحقیق
حاضر عوامل تأثیرگذار در دقت مدل رقومي زمین
بهطورکلي عبارتاند از )1 :دقت دادههاي بازگشت لیدار)2 ،
دقت فیلتر کردن ابر نقاط و حذف نويزها )3 ،بهکارگیري
روش مناسب درونيابي با توجه به شرايط منطقه (پوشش
گیاهي ،شهري و غیره) .امروزه در اغلب سامانههاي لیدار و
ازجمله سامانه لیدار بکار گرفته شده در تحقیق حاضر دقت
مختصات سهبعدي دادههاي لیدار به حدود  10تا  15سانتي
متر در هر بعد ( Y ،Xو  )Zرسیده است ،لذا يکي از داليل
دقت مناسب DTMتولیدشده دقت دادههاي لیدار است
].[21
نتايج تحقیق حاضر نشان داد که ميتوان با دقت قابل
قبولي(در مقايسه با ساير تحقیقات در شکل نمودار ())20
جاده ها و مسیرهاي چوبکشي مخفي شده در زير تاج
پوشش جنگل را با استفاده از روش پیشنهادي استخراج
کرد .بر اين اساس استخراج مسیرهاي چوبکشي با عرض

حدود  2متر که بهطور عمده زير تاج پوشش واقع شدهاند
به روشي که در تحقیق حاضر استفاده شد با معیار کیفیت
 72درصد ،صحت  85درصد و کامل بودن  82درصد
عملي ميباشد.

شکل  -20مقايسه تحقیقات انجامشده در زمینه استخراج جاده

همانطور که در نمودار مشاهده ميشود برخي از
تحقیقات درصد صحت بیشتري نسبت به تحقیق حاضر
دارند که ميتوان داليل آن را استفاده از دادههاي شدت
در کنار دادههاي فاصله ،تراکم باالي نقاط لیدار براي
منطقه مورد مطالعه و استفاده از تصاوير طیفي و
پانکروماتیک دانست.

 -8پیشنهادات
 -1به شرکتهاي ايراني که در زمینه اخذ دادههاي
لیدار فعالیت ميکنند پیشنهاد ميشود همراه با دادههاي
فاصله لیدار ،داده شدت هم برداشت شود تا بتوان استخراج
عوارض را با دقت بیشتري انجام داد -2 .منطقه مورد
مطالعه به قسمتهاي کوچکي تبديل شود و فیلتر هیبريد
و فیلتر شیبمبنا براي هر منطقه نسبت به شرايط آن
منطقه اجرا شود و در آخر مدل رقومي زمین تولید شده
هر منطقه با هم موزايیک شود.

سپاسگزاری
از شرکت رايان نقشه بابت تهیه دادههاي لیدار و
تصاوير اولتراکم سپاسگزاري ميکنیم.
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