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چکیده
در این تحقيق كه در جنگلهاي رامسر در استان مازندران انجام شد رویش جنگل به كمک شبکه
عصبی مصنوعی برآورد و با رویش واقعی جنگل كه بهطور مستقيم و از اندازهگيري در  20قطعهنمونه
ثابت یک هکتاري كه در سالهاي  1381و  1391از آماربرداري صددرصد محاسبه شده بود ،مقایسه شد.
رویش حجمی ساالنه راش بهترتيب  4/52و  4/35سيلو در هکتار براي رویش به طریق مستقيم و رویش
برآوردي به روش شبکه عصبی مصنوعی بود .سپس تحليل رگرسيون ،به روش گامبهگام انجام و بهترین
مدلها گزینش شد .پس از انتخاب بهترین مدل ،بررسی تحليل حساسيت وروديها انجام شد .نتایج نشان
داد شبکه عصبی با دقت مناسبی میتواند رویش و مقدار برش ساليانه را برآورد كند .مقدار  RMSE ،R2و
 MAEبهترتيب  17 ،0/75و  13/60در شبکه پرسپترون چندالیه نشان داد كه شبکه عصبی  MLPبيشترین
دقت در برآورد را دارد .در تحليل رگرسيون خطی چندگانه هم ضرایب تشخيص بهترتيب  0/610و
 0/679و خطاي  RMSمقادیر  1/5و  1/42براي مدل اول و دوم بهدست آمد .نتایج مربوط به تحليل
حساسيت وروديها نشان داد كه عوامل حجم ،جهت ،قطر برابرسينه و ارتفاع درخت بيشترین تأثير را در
مدلسازي تعيين رویش دارند .مقایسه مدلها نشان داد استفاده از شبکه عصبی میتواند مقدار رویش را با
دقت مناسبی پيشبينی كند.
واژههای کلیدی :پرسپترون چندالیه ،تحليل حساسيت ،رگرسيون ،رویش حجمی ،مدلسازي.

* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس09183611561 :
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مقدمه

پژوهشی مقدار رویش را محاسبه كردند .رویش

رویش حجمی تودههاي جنگلی اساس تعيين مقدار

حجمی گونههاي اصلی با روش مایر محاسبه شد.

برش ساالنه در برنامهریزي و مدیریت بهرهبرداري

ضریب همبستگی تشکيلشده ميان متغير قطر برابرسينه

چوب از جنگل بهحساب آمده و از موضوعات

و رویش حجمی در گونههاي مذكور نشان داد كه از

محوري مدیریت جنگل است ( Karamdost et al.,

نظر آماري ميان این متغيرها همبستگی قوي و معنی-

 )2019, Bayat et al., 2019aبراي این منظور الزم

داري وجود دارد Köhl .و همکاران ( )1995در

است كه اطالعات دقيقی از وضعيت كمی و كيفی

تحقيقی به بررسی كاربرد قطعات نمونه دائم در مدل-

تودههاي جنگلی در هنگام برنامهریزي داشت .رویش

هاي رویش و محصول پرداختند و به این نتيجه رسيدند

درختان جنگلی تحت تأثير عوامل درونی درخت،

كه قطعات نمونه دائم ،اطالعات دقيقی را با توجه به

مؤلفههاي محيطی و عامل زمان قرار میگيرد .در سال-

شرایط منطقه و تاریخچه آن براي مدلهاي رویش و

هاي مختلف حيات درخت ،ميزان رویش برحسب

عملکرد فراهم میكند Parsapazhouh (1976) .در

شدت نوسانات ،دوام و نحوه تأثير هر یک از عوامل

تحقيق دیگري به این نتایج دست یافت كه مقدار

یادشده تفاوت نشان میدهد .فيزیولوژي ،سرشت گونه،

رویش قطري و جرم ویژه چوب راش خزر در پایگاه-

سن درخت ،نحوه رشد درخت در دورههاي حياتی آن،

هاي پایين بيش از ارتفاعات ميانبند و باالبند است.

مشخصات ژنتيک و مرغوبيت پایه مادري از مهمترین

همچنين رویش قطري و جرم ویژه در گرگان و نوشهر

عوامل درونی هستند .وضعيت آب و هوایی ،شيب

بيش از دیگر مناطق است .مطابق نتایج این بررسی،

زمين ،جهت جغرافيایی دامنه ،نوع خاك ،عناصر

تفاوت زیاد رویش تنها به عامل ارتفاع از سطح دریا

قابلجذب خاك و تغذیه آبی ،فاصله بين درختان،

مربوط نمیشود و عوامل دیگري نيز در این امر نقش

وضعيت رویش درختان مجاور و موقعيت درخت در

دارند .بر اساس نتایج  Jalilvandو همکاران ()2001

توده از مهمترین مؤلفههاي محيطی مؤثر بر رشد

روي راش آمریکایی ( )F. grandifoliaرویش راش با

درختان ،به شمار میروند (.)Amini et al., 2009

بارش ساالنه فصل رشد ،همبستگی قوي دارد و دماي

روشهاي زیادي مانند انواع روشهاي رگرسيون

تابستانه سال قبل نيز از مهمترین عوامل مؤثر بر رویش

خطی و غيرخطی ،منطق فازي ،شبکههاي عصبی

آن است Bednarz (2001) .به این نتيجه رسيد كه بين

مصنوعی و غيره براي ارزیابی دادههاي بهدستآمده

پهناي حلقههاي با متوسط دماي ماهانه ،بارش ماهانه و

وجود دارد كه به كمک آنها میتوان به ارتباط بين

روزهاي هواي آفتابی ماهانه ،رابطه معنیدار وجود دارد.

متغيرهاي مستقل و متغير وابسته دست یافت .آسان

بين پهناي حلقهها با دماي زمستانه ارتباط معنیدار دیده

بودن روش انجام ،كمتر بودن هزینه و زمان انجام كار

نمیشود .بررسیهاي ) Dittmar (2001نشان میدهد

و در نهایت اعتبار دادههاي برآوردي نقش مهمی در

كه پهناي حلقههاي رویش راش اروپا نسبت به عوامل

انتخاب روش برآورد دارد ( Ozçelik et al., 2010,

اقليمی حساسيت زیاد نشان میدهند .عوامل مؤثر در

 .)Bayat et al., 2019bیکی از این روشها تعيين

رویش شعاعی به شرایط رویشگاه ،بهویژه عرض

رویش حجمی با استفاده از قطعات نمونه دائم است.

جغرافيایی ،وابستگی قوي دارند .نتایج بررسیهاي

در این زمينه Hatami ،و همکاران ( )2013در

یادشده دليل آن است كه برحسب شدت نوسانات ،دوام
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و نيز نحوه تأثير هر یک از عوامل یادشده ،ميزان رویش

محاسبه حجم سرپاي جنگل را بررسی كردند و نتایج

در سالهاي مختلف حيات درختان راش ،تفاوت نشان

نشان داد كه با توجه به آمارههاي مختلف محاسبه شده

میدهد .در جنگلهاي طبيعی خزان كننده با منشأ دانه-

براي ارزیابی و مقایسه روشهاي مدلسازي ،مدل

زاد چند سنی (ناهمسال) ،همزمان نبودن نوسانات

پرسپترون تک الیه و رگرسيون خطی نتایج مناسب-

رویش درختان ،عامل پایداري جنگل به شمار میرود.

تري را نسبت به دیگر روشها نشان دادندBayati .

این عوامل بهصورت مركب و حتی با اثر متقابل ،در

) and Najafi (2013عملکرد شبکههاي عصبی

ميزان رویش اثر میگذارند و رویش ساالنه برآیند تأثير

مصنوعی با تحليل رگرسيون در برآورد حجم تنه

همه این عوامل خواهد بود .ولی همزمان نبودن ،اثر

درختان مقایسه كردند .مقایسه معيارهاي ارزیابی شبکه

چندجانبه و جابجا شدن عامل اصلی مؤثر بر رویش در

عصبی مصنوعی با رگرسيون گامبهگام نشان داد كه

سالهاي مختلف زندگی درختان ،در فرآیند پيشبينی و

رگرسيون داراي ضریب تشخيص كمتر و خطاي

برآورد رویش و توليد جنگل ،پيچيدگی ایجاد میكند.

باالتر در مقایسه با هر دو مدل شبکه عصبی است.

بنابراین هرقدر بررسیها در دوره طوالنیتر انجام شود،

راش خزر به شکل تيپ غالب  10/2درصد از مساحت

برآوردها به واقعيت نزدیکتر میشوند ( Amini et al.,

و بهصورت تيپ آميخته نه درصد از مساحت جنگل-

 .)2009با توجه به مبهم بودن عوامل مؤثر در رویش و

هاي شمال ایران را در بر میگيرد ( Resaneh et al.,

همچنين مشخص نبودن ميزان رقابت در بين پایههاي

 .)2001دو ویژگی طوالنی بودن گردش زمانی مدیریت

درختان ،ایجاد مدل براي پيشبينیهاي موردنظر

جنگلهاي طبيعی (بيش از یک قرن) و آسيبپذیري

بيشازپيش ضروري به نظر میرسد .از مهمترین

گونه راش نسبت به نامساعد شدن شرایط محيطی ،بر

عواملی كه مدلسازي را توجيه میكند كاربرد مدل

اهميت و ضرورت دقت در برآورد رویش آن میافزاید؛

براي مدیریت بهتر جنگل است .مدلهاي ایجادشده

بنابراین با توجه به اینکه در هر نوع برنامهریزي براي

ميزان رویش و عوامل مؤثر بر آن را مشخص میكنند

بهرهبرداري از جنگل و كنترل آن آگاهی از مقدار

و بهترین گزینه را ارائه میدهند و در بعضی از مواقع

رویش امري بدیهی است و نيز مقدار رویش یکی از

میتوان آینده جنگل را نيز به كمک آنها پيشبينی

متغيرهاي ضروري و مهم براي محاسبه امکان برداشت

كرد .تجزیهوتحليل سيستمی رویکردي است كه

جنگل است ،هدف این تحقيق پيشبينی رویش

اندیشمندان از سه دهه پيش براي برخورد با مشکالت

حجمی راش بهعنوان یکی از مهمترین گونههاي

و پيشبينی حوادث از آن سود بردهاند Bayat .و

تجاري جنگلهاي ایران به كمک روش شبکه عصبی و

همکاران ( )2016در تحقيقی به بررسی كارایی روش

رگرسيون خطی چندگانه ،توسط متغيرهاي قطر

شبکه عصبی مصنوعی در برآورد موجودي سرپاي

برابرسينه ،ارتفاع درخت ،حجم ،شيب ،جهت و ارتفاع

تودههاي جنگلی پرداختند .نتایج كارایی شبکه عصبی

از سطح دریا و همچنين شناخت مهمترین عوامل

پس انتشار را در برآورد موجودي سرپا و برتري روش

اثرگذار زنده و غيرزنده بر روي آن در جنگلهاي

نوین شبکه عصبی را نسبت به روش تحليل رگرسيون

رامسر است كه به كمک آناليز حساسيت انجام شد.

نشان داد Sohrabi .و همکاران ( ،)2010مدل رقومی

مواد و روشها

سطح ،روش رگرسيون و شبکه عصبی مصنوعی را در
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منطقه مورد بررسی

بازو اندازهگيري و مقادیر آنها در طبقات یک

قطعات نمونه مورد بررسی در جنگل اشکته چال

سانتیمتري در برگههاي آماربرداري به تفکيک گونه

حوضه آبخيز  ،30سري پنج صفارود رامسر ،پارسل-

یادداشت شد .از این قطعات نمونه براي ارزیابی مدل-

هاي  513و  514با مساحتهاي بهترتيب  75و 40

هاي رگرسيونی و مدلهاي شبکه عصبی استفاده شد.

هکتار و در محدوده ارتفاعی  1200تا  1300متر

محاسبه رویش حجمی (تولید چوب)

ارتفاع از سطح دریا واقع شدهاند .خاك در قسمت

اگر مجموع حجم در آخر دوره و حجم تمام درختانی

جنوبی عرصه آبرفتی و در قسمت شمالی از نوع قهوه-

كه در آماربرداري دوم براي اولين بار اندازهگيري

اي جنگلی است.

شدهاند بهاضافه حجم درختانی كه در طول دوره قطع

روش جمعآوری داده

شدهاند محاسبه و حاصل از حجم در اول دوره كسر

در سالهاي 1381و  1391در قالب طرح تحقيقاتی در

شود ،رویش حجمی یا همان مقدار توليد چوب در

استانهاي مازندران ،گيالن و گلستان ،قطر برابرسينه به

طول دوره بهدست میآید .با توجه به ناهمسال بودن

سانتیمتر تمام درختان در قطعات نمونه ثابت یک

قسمت اعظم تودههاي این بخش ،براي تهيه منحنی

هکتاري با استفاده از خط كش دوبازو مورد اندازه-

ارتفاع ،در هر قطعهنمونه قطورترین و نزدیکترین

گيري قرار گرفتند .از استان مازندران و در شهر رامسر،

درختان به چهارگوشه قطعات نمونه انتخاب شده ،قطر

دو پارسل  513و  ،514تعداد  20قطعهنمونه دائمی

برابرسينه و ارتفاع آنها اندازهگيري و یادداشت شد.

مربع شکل به مساحت یک هکتار ( 100×100متر) با

این عمليات پس از گذشت  10سال مجددا تکرار شد

فاصله حفاظتی  25متر (بافر) انتخاب شده و در هر

و پس از اتمام كار نسبت به انجام محاسبات الزم اقدام

قطعهنمونه قطر برابرسينه تمام درختان كه در ارتفاع

شد .در نهایت براي محاسبه مقدار واقعی رویش

برابرسينه ،قطري بزرگتر از  7/5سانتيمتر داشتند،

حجمی جنگل از رابطه  1استفاده شد.
رابطۀ ()1

اندازهگيري شد .اندازهگيريها شامل قطر برابرسينه در

𝑒𝑒𝑟𝑡𝑔𝑛𝑖𝑡𝑡𝑢𝑐𝑉𝑉1391 −𝑉1381+
𝑡𝛥

= 𝐺v

ابتدا و انتهاي دوره ،شيب ،جهت و ارتفاع از دریا

در این رابطه V1391؛ حجم جنگل در سال 1391

بودند ،در عرصه انجام و در برگههاي مربوطه ثبت

و V1381؛ حجم آن در سال Vc ،1381؛ ميزان حجمی

شدند .همچنين در سال  96در جنگل مذكور با استفاده

كه در طول این  10سال در قطعات نمونه ثابت از

از یک شبکه آماربرداري  200×150درمجموع 38

جنگل برداشت شده است (با توجه به اینکه از قطعات

قطعهنمونه دائم  10آري پس از مشخص شدن مركز

نمونه دائمی استفاده شده و نشانهگذاريها در طول

قطعهنمونه آماربرداري شدند( .در طبيعت ابعاد شبکه

دوره مشخص بوده است ،حجم قطعشده در طول

بهطور افقی پياده شدند) ،در جهت حداكثر خط شيب

دوره مشخص است) باالخره Gv؛ ميزان رویش

در دو جهت كلی قطعهنمونه ،شيب اصلی قطعهنمونه

حجمی ساليانه جنگل در  10سال برحسب سيلو است.

مشخص و به كمک جدول تصحيح شيب ،شعاع

در این تحقيق در طول دو دوره از یک جدول حجم

مناسب تعيين شد .در داخل قطعهنمونه ،قطر برابرسينه

یک عامله ثابت كه براي استان مازندران؛ توسط

تمام درختان زنده كه در ارتفاع برابرسينه ،قطري

سازمان جنگلها و مراتع كشور تهيه شده است،

بزرگتر از  7/5سانتیمتر داشتند به كمک خطكش دو

استفاده شد (رابطه  .)2روش آماربرداري در دو دوره
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آماربرداري یکسان انجام شد .در اینجا  vحجم جنگل

پرسپترون چندالیه كه معموال از یکالیه ورودي ،یک

به سيلو و  dقطر برابرسينه به سانتیمتر است.

یا چندالیه مخفی و یکالیه خروجی تشکيل میشود،

رابطۀ ()2

تاریف راش

v = 0.0001000d2.503

استفاده شد .دو نوع تابع فعالسازي متداول براي مدل-

رابطۀ ()3

تاریف ممرز

v = 0.0000999d2.470

رابطۀ ()4

تاریف دیگر گونهها

v = 0.0002996d2.273

هاي پيشبينی و تقریب تابع ،توابع سيگمویيد و
تانژانت هيپربوليک هستند كه نرمالسازي را بين (0/9

تجزیهوتحلیل دادهها با شبکه عصبی مصنوعی

پس

از

آمادهسازي

دادهها،

از

و  )-0/9انجام میدهد ( .)Soltani et al., 2010در این

نرمافزار

تحقيق از تابع فعالسازي تانژانت هيپربوليک استفاده

 NeuroSolutions 5جهت طراحی و آموزش شبکهها

شد زیرا با توجه به منابع و پژوهشهایی كه قبال انجام

استفاده شد و كليه معماريهاي بررسی شده در این

شده است نوع تابع فعالسازي متداول در الیههاي

محيط طراحی و اجرا شدند .تعيين معماري بهينه

مخفی براي مدلهاي پيشبينی و تقریب تابع ،استفاده

شبکههاي عصبی مصنوعی (اعم از تعداد وروديها،

از توابع غيرخطی سيگمویيد و تانژانت هيپربوليک

تعداد الیههاي مخفی ،تعداد نورون در هر الیه مخفی

است ( .)Lacerda et al., 2017براي آموزش شبکه در

و تابع انتقال هر یک از الیهها) در افزایش دقت پيش-

الیه پنهان از تابع سيگمویيدي و براي الیه خروجی

بينی توسط شبکه نقش تعيين كنندهاي دارد و اغلب بر

تابع خطی  BiasAxonاستفاده شد .بهطوركلی پنج

اساس فرآیند آزمونوخطا تعيين میشود؛ كه الزم به

مدل شبکه عصبی مصنوعی ارائه شد؛ كه این مدلها

ذكر است كه شبکه عصبی انتخاب شده بيشترین دقت

بسته به تعداد نرونها و وروديها كه شامل حجم در

و كمترین خطا را داشت .متغيرهاي قطر برابرسينه،

اول دوره ،قطر برابرسينه ،شيب ،جهت ،ارتفاع از سطح

ارتفاع درخت ،حجم ،شيب ،جهت و ارتفاع از سطح

دریا ،ارتفاع كل درخت بودند معرفی شدند .اصوال

دریا بهعنوان ورودي شبکه و متغير رویش حجمی به-

تعداد نرونها در الیه اول (ورودي) برابر با تعداد

عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شد .تعداد كل

متغيرهاي وروديها و در الیه خروجی برابر با تعداد

درختان در  20قطعهنمونه بهعنوان دادههاي ورودي

متغيرهاي خروجیها مسئله تحت بررسی است.

مدل بودند و از تکدرختان براي مدلسازي استفاده

مشکل عمده ،در انتخاب تعداد الیههاي مخفی و تعداد

شده است كه شامل  4128درخت بوده است .براي

نرونها در هر یک از آنهاست .روش عمومی براي

مدلسازي دادهها به سه قسمت آموزش ،اعتبارسنجی

بهدست آوردن آنها روش سعی و خطا و البته

و آزمون تقسيم شدند كه نسبت هركدام بهترتيب برابر

تجربيات دیگر محققان است .اصوال یک قانون كلی

با  70درصد 15 ،درصد و  15درصد بود

براي انتخاب نرونها وجود ندارد ولی در انتخاب

( .)Anonymos, 2001جهت اعتبارسنجی و آزمون

نرونها نباید تعداد نرونها انقدر زیاد باشد كه باعث

دادههاي مورد استفاده ،از  30درصد دادهها استفاده

برازش اشتباه شود و یا اینکه تعداد نرونها بسيار كم

شد ،همچنين از دادههایی كه از آماربرداري با قطعات

باشد بهصورتیكه شبکه بهدرستی تعليم پيدا نکند و

نمونه  10آري بهدستآمده بود براي ارزیابی و اعتبار

الگو و ارتباط بين وروديها و خروجیها را بهخوبی

سنجی مدلهاي شبکه عصبی و ارائه و ارزیابی مدل-

مشخص نکند ( .)Lacerda et al., 2017در تحقيقات

هاي رگرسيونی استفاده شد .در این پژوهش از شبکه

جنگل با توجه به وجود اغتشاش و پراكندگی در داده-
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ها و انعطافپذیري شبکه عصبی پيشخور با دوالیه

است با دقت قابل قبولی دادههاي آموزشدیده نشده را

مخفی ،معموال شروع پردازش دادهها با دوالیه مخفی

پيشبينی كند ،سپس به بررسی مقدار تأثير تکتک

آغاز میشود .منظور ارزیابی دقت مدلهاي شبکه

شاخصهاي ورودي در مقدار خروجی شبکه یعنی

عصبی از معيارهاي ضریب تبيين ( ،)R2خطاي اریب

مقدار رویش پرداخته شد .بهاینترتيب كه جهت تعيين

ميانگين نسبی ( ،)MBEخطاي مطلق ميانگين نسبی

حساسيت هر متغير مستقل ،مقادیر دیگر متغيرهاي

( )MAEو مجذور ميانگين مربعات خطا ( )RMSEو

مستقل در مقدار اسمی خود (مثال ميانگين) ثابت

 )Ozçelik et al., 2010( RMSE%در مرحله آزمون

نگهداشته شده و مقادیر متغير موردنظر در دامنه

استفاده شد و با استفاده از دادههاي رویش حجمی،

تغييرات خود مرتبا تغيير داده شد و جواب مدل

این مقادیر محاسبه شد .از نظر آماري هرچقدر مقدار

(مقدار رویش) هر بار تعيين شد .این كار براي همه

آماره  RMSEكمتر باشد ،طبيعتا برآوردهاي انجام شده

متغيرهاي مستقل تکرار شد و در نهایت مقدار تغيير

توسط مدل تخمين دقت بيشتري دارند .در نهایت با

رویش به ازاي درصد تغيير هر یک از متغيرهاي

استفاده از نرمافزار  NeuroSolutionsجهت اولویت-

مستقل مشخص و متغيري بهعنوان حساسترین متغير

بندي وروديها و مقدار اثرگذاري آنها در پيشبينی

مدل در نظر گرفته شد كه متغير وابسته بيشترین مقدار

خروجی ،آناليز حساسيت انجام شد .با ساخت شبکه،

تغيير (افزایش یا كاهش) را به ازاي یک درصد افزایش

آموزش و آزمون آن و اطمينان از صحت كاركرد شبکه

یا كاهش آن متغير دارا بود.

عصبی مصنوعی ساختهشده و تأیيد اینکه شبکه قادر
جدول  -1شاخصهاي آماري استفاده شده براي ارزیابی عملکرد مدلهاي تعدیلشده
Table 1. Statistical Indices used to evaluate the performance of modified models
رابطه
شاخصهاي آماري
Relation

Statistical indicators

n

  yi  yˆ i 
100
MBE(%)  i 1

n
y

خطاي اریب ميانگين نسبی
Skew error of relative average

n

خطاي مطلق ميانگين نسبی

100
y

Absolute error of relative average



 yi  yˆ i
n

MAE(%)  i 1
n

ریشه ميانگين مربع خطا

100

y

Root mean squared error

2
  yi  yˆ i 

i 1

n

RMSE(%) 

بهطوريكه  yiمقدار مشاهده از متغير  itdاست؛ ŷi

بهمنظور مقایسه تخمينهاي شبکه عصبی با مدلهاي

مقدار تخمين زده شده از متغير  itdاست؛  ȳميانگين

رگرسيون خطی و برآورد دقت آنها در تخمين

مقادیر مشاهدهشده متغير است؛  yˆ m :ميانگين تخمين

مشخصه رویش درختان راش ،مدلسازي این مشخصه

زده شده از متغير است n .اندازه نمونه است.

با استفاده از تحليل رگرسيون گامبهگام ( )Stepwiseو

رگرسیون خطی چندگانه

انتخاب بهترین زیرمجموعهها بين دادهها با استفاده از
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آمارههاي اشتباه معيار مدل برازش یافته ،ميانگين

جدول  2پنج مدل برتر رویش حجمی درختان در

مربعات خطاي برآورد و تحليل واریانس رگرسيون

شبکه یکالیه و دوالیه آورده شد و در نهایت شبکه

انجام شد .در مدل رگرسيونی چندگانه ،دادههاي

عصبی با دوالیه مخفی و تعداد سه نرون در الیه مخفی

مربوط به ارتفاع از سطح دریا ،ارتفاع درخت ،شيب،

اول و پنج نرون در الیه مخفی دوم بهعنوان بهترین

جهت ،قطر برابرسينه و حجم بهعنوان متغيرهاي

مدل انتخاب شد .عدد الیههاي پنهان و نورونها با

مستقل به كار گرفته شدند.

استفاده از آزمونوخطا مشخص شده تا زمانی كه
بهترین ساختار شبکه با توجه به معيارهاي ارزیابی

نتایج

حاصل شود .الزم به ذكر است كه واحد رویش

رویش حجمی ساالنه راش بهترتيب  4/52و 4/35

مترمکعب در هکتار است كه  RMSEمحاسبه شده در

سيلو در هکتار براي رویش به طریق مستقيم و رویش

جدول براي یک هکتار است.

برآوردي به روش شبکه عصبی مصنوعی بود .در

جدول  -2پنج مدل برتر شبکه عصبی در پيشبينی مقدار رویش گونه راش
Table 2. Five best models of neural network in predicting the rate of growth of beech species

تعداد نورون در الیه مخفی

تعداد نورون در الیه مخفی

Model number

The number of neurons in
the hidden layer
1

The number of neurons in the
hidden layer
2

Model
topology

1
2
3
4
5

6
4
2
6
3

17
1
4
0
5

6-17-1
4-1-1
2-4-1
6-1
3-5-1

شماره
مدل

توپولوژي مدل

2

R

RMSE

0.38
0.45
0.35
0.68
0.75

0.6
0.5
0.5
0.4
0.35

جدول  -3شاخصهاي آماري محاسبهشده براي مدل شبکه عصبی مصنوعی
Table 3. Statistical Indicators Calculated for Artificial Neural Network Model
RMSE
MAE
MBE
R2
آموزش (تعليم)
)Education (training
آزمون (تست)
)Education (test

0.75

-0.98

13.60

0.85

0.76

-5.63

14.93

0.92

RMSE%
8.11
8.78

جدول  4نتایج همبستگی متغير رویش با

جدول  5نتيجه ارزیابی روش رگرسيون را با

متغيرهاي مستقل مورد بررسی را نشان میدهد .الزم به

متغيرهاي مورد بررسی و به روش تحليل گامبهگام

ذكر است متغيرهاي شيب و ارتفاع از سطح دریا به

نشان میدهد.

دليل نداشتن همبستگی معنیدار در جدول وارد نشده

شکلهاي  1و  2خروجی پيشبينیشده رویش را

است .همانگونه كه مشاهده میشود بيشترین ضریب

با رویش واقعی در حالتهاي مختلف مدل رگرسيون

همبستگی مربوط به متغيرهاي حجم و قطر و كمترین

چندگانه خطی و مدل شبکه عصبی مقایسه كرده است.

متغير جهت و ارتفاع درخت است.
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جدول  -4ضریب همبستگی ( )rبين متغيرها
متغير

Table 4. Coefficient of correlation (r) between variables
قطر برابرسينه (سانتیمتر)
جهت
ارتفاع درخت

حجم

Variable

Height

Aspect

)DBH (cm

Volume

رویش

*0.355

*0.411

**0.480

**0.852

Growth
*معنیداري در سطح پنج درصد** ،معنیداري در سطح یک درصد.
* Significance at the 5% level, **Significance at the 1% level.

جدول  -5نتيجه ارزیابی روش رگرسيون چندمتغيره در برآورد رویش راش به روش گامبهگام
Table 5. The result of evaluation of multivariate regression method in incremental estimation stepwise
method
مدل
حالت
2
Type
1
2

Model
G= 0.776+0.016V
G= -1.693+0.015V+0.079H

RMSE

RMSE%

R

1.5
1.42

14.32
13.55

0.610
0.679

شکل  -1مقایسۀ خروجی رویش واقعی با خروجی رویش پيشبينیشده توسط مدل اول و دوم رگرسيون جدول 7
Figure 1. Comparison of True increment and predicted increment by regression model

شکل  -2مقایسه خروجی رویش واقعی و رویش پيشبينیشده توسط مدل شبکه عصبی
Figure 2. Comparison of True increment and predicted increment by neural network model

نتایج مربوط به تحليل حساسيت وروديها در

هکتاري براي ارزیابی مدل استفاده شده است و

شکل  3نشان داده شده است (در این تحقيق از 30

ازآنجاییكه تعداد درختان بسيار زیاد بود و نمودار

درصد كل درختان در  20قطعهنمونه ثابت یک

بسيار متراكم و غيرقابل فهم میشود از  43درخت به-
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صورت نمادین استفاده شده است) .با توجه به نتایج،

و ارتفاع درخت بيشترین تأثير را در مدلسازي تعيين

عوامل زیر به ترتيب براي حجم ،جهت ،قطر برابرسينه

رویش دارند.
3.5
2.9

3
2.5

sensitivity

1.5

حساسيت

2

1
0.2

0.5

0.4

0.5

0.1

0.05

0

ارتفاع (متر)

)Height (m

قطر برابرسينه ارتفاع از سطح دریا
DBH

Elevation

جهت

Aspect

شيب (درصد)
)Slope (%

حجم به سيلو
1381

Volume per Silve 2003

شکل  -3تحليل حساسيت وروديهاي مدل پيشبينی رویش حجمی
Figure 3. Sensitivity analysis of inputs of the predicted model of volumetric growth

رویش حجمی ساالنه راش به ترتيب  4/52و

عبارتاند از شيب ،جهت و ارتفاع از سطح دریا.

 4/35سيلو در هکتار براي رویش به طریق مستقيم و

همچنين این عوامل خود در طول دوره از دیگر عوامل

رویش برآوردي به روش شبکه عصبی مصنوعی بود.

از قبيل خشکی ،مقدار رطوبت خاك و هوا ،سرعت و

رویش به طریق مستقيم از آماربرداري  20قطعهنمونه

جهت باد ،مقدار بارندگی و خيلی از عوامل محيطی

یک هکتاري در طول یک دوره  10ساله  1381و

دیگر تأثير میپذیرد .با توجه به ساختار طراحیشده

 1391بهدستآمده است و رویش برآوردي با استفاده

براي شبکه در مدلسازي توليد چوب ،مالحظه می-

از شبکههاي عصبی مصنوعی برآورد شد.

شود كه یک شبکه پرسپترون چندالیه با برقراري
اتصاالت كامل بين نرونها در سرتاسر شبکه ،میتواند

بحث

براي یادگيري مسائل غيرخطی به كار رود .پيروي

مقایسه مدلها با استفاده از رایجترین معيارهاي

خروجیهاي مدل از الگوي خروجیهاي واقعی در

ارزیابی مدل همانند معيارهاي ضریب تبيين و مجذور

نمودار حاصل از دقت مدل نيز گویاي تناسب شبکه

ميانگين مربعات خطا و اعتبارسنجی مدلهاي

با مسئله داده شده است .قابلذكر است كه پيدا كردن

رگرسيون خطی نشان داد كه استفاده از شبکه عصبی

تعداد الیه پنهان و تعداد نرون مناسب براي هر مدل

میتواند مقدار رویش را در یک دوره  10ساله با دقت

شبکه عصبی نياز به آزمونوخطا دارد ،بنابراین در هر

مناسبی پيشبينی كند .رویش حجمی پدیده بسيار

بار آموزش باید معيارهاي ارزیابی اندازهگيري شده تا

پيچيدهاي است كه به عوامل مختلف درونی و بيرونی

زمانی كه كمترین خطا حاصل شود .انتخاب تعداد و

وابسته است ،عوامل درونی شامل قطر برابرسينه،

نوع متغيرها بهعنوان ورودي شبکه بستگی به اهداف

ارتفاع درخت و حجم هستند و عوامل برونی
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مجري داشته و معموال هنگامیكه هزینه و زمان در

كمی درختان تائيد كردند همخوانی دارد .یافتن تعداد

اولویت باشند تعداد متغيرهاي كمتر و در دسترس

الیه پنهان و تابع انتقال مناسب در هر یک از مدلهاي

انتخابشده اما زمانی كه هدف كسب دقت باال باشد

شبکۀ عصبی مصنوعی نياز بهدقت زیادي داشته و باید

تعداد متغيرهاي بيشتري بهعنوان ورودي شبکه مدنظر

بهصورت سعی و خطا مشخص شود؛ بهطوريكه در

قرار داده میشوند .در این تحقيق مشخص شد كه

هر آزمون باید معيارهاي ارزیابی اندازهگيري شده و تا

حجم در اول دوره بيشترین تأثير را بر رویش چوبی

زمانی فرآیند آموزش شبکهها تکرار شود كه كمترین

میگذارد .جهت ،قطر برابرسينه و ارتفاع كل در مرحله

خطا بين مقادیر پيشبينیشده با مقادیر واقعی بهدست

بعد اثرگذاري هستند (شکل  .)4تغييرات شيب و

آید (جدول  .)5شاخصههاي آماري محاسبهشده در

ارتفاع از سطح دریا با توجه به اینکه در این عرصه

بخش نتایج شبکۀ عصبی مصنوعی نشان میدهد كه

جنگلی بسيار محدود و ناچيز بودهاند تأثير بسيار

شبکۀ عصبی مصنوعی دقت باالیی ( R2بيشتر) و

ناچيزي بر مقدار رویش دارند .نتایج ارزیابی مدل

خطاي كمتري در پيشبينی دارد كه این امر را میتوان

نشان داد كه شبکه عصبی مصنوعی با توجه به مقدار

به عدم وابستگی شبکۀ عصبی به فرضيههاي اوليه

 MSE ،R2و  RMSEبه ترتيب ( 7 ،0/75سيلو) و 17

دربارۀ دادهها نسبت داد ( .)Bayat et al., 2018عدم

(درصد) سيلو ،قادر به پيشبينی رویش حجمی و

محدودیت در تعداد متغيرهاي ورودي ،بهخصوص

توليد چوب با دقت قابل قبولی است (جدول  )3كه با

عوامل كيفی مؤثر كه در معادالت مربوط به توليد

نتایج حاصل از پژوهشهاي  Ozçelikو همکاران

چوب وارد نمیشوند از دیگر امتيازات فن شبکه

( Bayat ،)2010و همکاران ( )2016و  Vahediو

عصبی است .مقدار عددي حساسيت حجم در اول

همکاران ( )2017كه به ترتيب به بررسی پيشبينی

دوره ،جهت ،قطر برابرسينه و ارتفاع براي رویش

رویش قطر و ارتفاع و بررسی زيتوده درختان به

بيشتر از دیگر متغيرها بود كه گویاي اهميت متغيرهاي

كمک شبکه عصبی و مصنوعی پرداخته بودند ،هم-

فوق در تعيين رویش چوبی است .در این تحقيق

خوانی دارد .استفاده از این فن نسبت به روشهاي

متغيرهاي حجم در اول دوره ،قطر برابرسينه ،ارتفاع

آماري از این جهت ارزشمند است كه امکان پردازش

كل ،عوامل توپوگرافی ،نوع گونه براي افزایش دقت

را با سرعت بيشتر و زمان كمتر نسبت به عمليات

كار و دستیابی به اطالعاتی در ارتباط با مقدار نقش

ميدانی فراهم میكند .بررسی نتایج ارزیابی مدلهاي

مؤثر این عوامل بر رویش ،بهعنوان ورودي شبکه در

شبکۀ عصبی مصنوعی نشان داد كه شبکۀ عصبی

نظر گرفته شدند .ارتفاع از سطح دریا از آن نظر كه بر

مصنوعی  MLPبا توابع انتقال سيگموئيدي توانایی

مقدار درجه حرارت و انرژي تابشی خورشيد اثرگذار

باالیی در پيشبينی رویش درخت و عوامل تأثيرگذار

است بهعنوان یکی از مهمترین متغيرهاي تأثيرگذار بر

بر آن دارد كه با نتایج  Correia Vieiraو همکاران

رویش است .در این پژوهش نيز حداقل و حداكثر

( )2017كه به ارزیابی كارایی دو روش شبکه عصبی

ارتفاع از سطح دریا مشخصشده و بهصورت كد دهی

مصنوعی  MLPو روش نروفازي براي پيشبينی و

شده وارد مدل شدند و تأثير آن بر رویش مشخص

تخمين قطر و ارتفاع گونه اكاليپتوس پرداختند و

شد .در مورد جهت جغرافيایی دامنه نيز بر درجه

كارایی روش شبکه عصبی را در برآورد مشخصات

حرارت و مقدار انرژي دریافتی از خورشيد تأثير دارد
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پیشبینی برآورد رویش دهساله راش ( )Fagus orientalis Lipskyبا استفاده از مدل شبکههای عصبی مصنوعی و . . .

و در كنار ارتفاع از سطح دریا یکی از متغيرهاي تأثير-

پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس انجام داده و نتيجه

گذار بر رویش حجمی جنگل است .ارزشمندي این

گرفتند كه شبکۀ عصبی مصنوعی داراي  RMSEو

مدل از آن جهت است كه میتوان عوامل كيفی را نيز

كمتر و  R2بيشتري در مقایسه با روش رگرسيون در

در تعيين مقدار رویش حجمی مورد بررسی قرار داد؛

برآورد حجم تنۀ درخت است .مقایسۀ اشکال حاصل از

بنابراین در كل میتوان بيان كرد كه تجزیهوتحليل

حجم تنۀ واقعی و پيشبينیشده نيز بيانگر تطابق بيشتر

دادههاي رویشی نيازمند روشهاي تحليلی انعطاف-

این دو در نتایج حاصل از شبکۀ عصبی است .همچنين

پذیر و قوي است .عالوه بر این ،درك و ارائه نتایج

 Vafaeiو همکاران ( )2016كاربرد مدل شبکه عصبی

توسط این روشها باید ساده و بهراحتی قابل تفسير

مصنوعی و رگرسيون خطی چندگانه در برآورد تراكم

باشد .در سالهاي اخير انواع روشهاي مدلسازي كه

جنگل در جنگلهاي باغان مریوان انجام داده و نتایج

به روشهاي یادگيري ماشين معروفاند ،با استفاده از

كلی پژوهش آنها نشاندهنده پتانسيل استفاده از داده-

متغيرهاي محيطی ،براي پيشبينی توان توليدي

هاي توپوگرافی ،خاكشناسی ،اقليمی و اطالعات

رویشگاه ،توسعهیافته است .در خاتمه باید تأكيد كرد

دورسنجی در برآورد تراكم جنگل بررسی شده بود كه

كه بيان ریاضی روابط بين متغيرهاي محيطی و

در این راستا مدلسازي شبکه عصبی مصنوعی نسبت

مشخصه هاي بيولوژیکی و بيوفيزیکی تنها كمکی براي

به تحليل رگرسيون خطی چندگانه داراي دقت برآورد

تفسير مشاهدات ميدانی است ،زیرا در اكوسيستمهاي

بيشتري بود Sajjadi (2016) .نيز در تحقيقی پيرامون

جنگلی به دليل پویایی عوامل زیستی ،حتی قويترین

ارائه مدلهاي رویشی راش با استفاده از شبکههاي

روابط همبستگی نيز چه در پژوهشهاي استاتيک و

عصبی مصنوعی در بخش گرازبن جنگل خيرود به این

چه در پژوهشهاي دیناميک نمیتوانند قطعی فرض

نتيجه دست یافت كه متغيرهاي قطر برابرسينه و ارتفاع

شوند ( .)Fakur et al., 2017بهطوركلی همانگونه كه

درخت بيشترین اثر را بر رویش حجمی و قطري راش

نتایج پژوهشهاي مشابه نشان میدهد ،مقایسۀ بين

داشته و متغيرهاي توپوگرافی مانند شيب و جهت و

معيارهاي جدولهاي نتایج شبکۀ عصبی مصنوعی و

ارتفاع كمترین اثر را در رویش حجمی و قطري دارند

رگرسيون چند متغيره نشان میدهد كه شبکۀ عصبی

كه همسو با یافتههاي پژوهش حاضر است .همچنين،

دقت بهتر  R2بيشتر و خطاي كمتري در پيشبينی دارد

 Lacerdaو همکاران ( )2017حجم درختان را در

كه این امر را میتوان به عدم وابستگی شبکۀ عصبی به

جنگلهاي ساوانا برزیل با استفاده شبکه عصبی و

فرضهاي اوليه دربارۀ دادهها نسبت داد ،زیرا ممکن

رگرسيون تخمين زده كه نتایج نشان داد كه شبکههاي

است بين متغيرها رابطهاي غيرخطی وجود داشته باشد

عصبی مصنوعی میتوانند مقادیر پيشبينی شدهاي را

كه رگرسيون قادر به پيشبينی آن نبوده است ( Bayati

كه نزدیک یا بهتر از مقادیر ارائه شده توسط معادالت

 .)and Najafi, 2013از پژوهشهایی كه با یافتههاي

حجمی هستند ،توليد كنند .الزم به ذكر است كه

پژوهش حاضر همسو هستند میتوان به تحقيق

انتخاب تعداد متغيرهاي الزم بهعنوان وروديهاي شبکه

) Bayati and Najafi (2013اشاره كرد كه مقایسۀ

بستگی به هدف مجري دارد؛ بهطوريكه اگر هدف

عملکرد شبکههاي عصبی مصنوعی با تحليل رگرسيون

برآورد رویش با دقت باال باشد ،از مدلی استفاده می-

در برآورد حجم تنۀ درختان در جنگل آموزشی

شود كه بيشترین ورودي را داشته باشد .ولی اگر هدف
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 استفاده از شبکه عصبی الزم است،انجام گيرد

برآورد با هزینۀ كمتر باشد از متغيرهایی كه نياز به زمان

) كه همانگونه كه نتایجLacerda et al., 2017(

،و امکانات و تخصص كمتري بهمنظور محاسبه دارند

پژوهش حاضر و مرور یافتههاي پژوهشهاي مشابه

.)Bayati and Najafi, 2013( استفاده خواهد شد

 شبکه عصبی با ضریب تشخيص باالتر،دیگر نشان داد

بهطوركلی میتوان چنين نتيجه گرفت كه با وجود

و صحت قابلقبولتري نسبت به دیگر مدلها مانند

 با، جهت برآورد دقيق،دسترسی به رویش واقعی

 بهخوبی رویش جنگل را برآورد و پيشبينی،رگرسيون

صحت باال و با صرف هزینه و زمان كمتر و نيز براي

.كند
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Abstract
In this research, which was done in Ramsar forests in Mazandaran province, the forest increment was
estimated using artificial neural network and compared with the actual increment of the forest which
was directly measured in 20 sample plots of 1 hectare in 2002 and 2012. The annual volume growth of
beech was 4.52 and 4.35 m3 in hectare for direct inventory and estimation by artificial neural
networks. Then regression analysis was performed to compare the results, stepwise, and the best
models were selected. After selecting the best model for forecasting growth, the sensitivity analysis of
inputs was investigated.The results showed that the neural network with relatively good accuracy can
estimate the annual growth and cutting. The value of R2, RMSE and MAE were 0.75, 17 and 13.6 (for
20 sample plot of one hectare) respectively in the multi-layer perceptron network. Results also showed
that the MLP neural network had the highest accuracy in predicting and estimation. In the analysis of
multiple linear regression, the coefficients of detection were 0.610 and 0.679, respectively, and RMSE
was 1.5 and 1.42, respectively, for the first and second models respectively. The volume at the
beginning of the period and the diameter at breast height had the greatest impact on the amount of
wood produced. Comparison of the models showed the use of neural network can predict the growth
rate with proper accuracy.
Keywords: Multi Layer Perceptron, Sensitive analysis, Regression, Volume increment, Modeling.
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