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چکیده

قطر و ارتفاع درختان ،متغيرهایی اساسی برای بررسی زیتوده ،ذخيره کربن و تکامل تودههای جنگلی هستند .با توجه به کمهزینه

بودن و سهولت اندازهگيری قطر و زیاد بودن خطای اندازهگيری ارتفاع درخت ،در این پژوهش برای برآورد ارتفاع درختان نمدار
( )Tilia begonifolia Stev.در جنگلهای شفارود گيالن از مدلهای غيرخطی استفاده شد .نمدار در شفارود از ارتفاعات پایين تا
 8144متر از سطح دریا پراکنش دارد .این گونه ،نقش مهمی در حفظ ترکيب و ساختار طبيعی جنگل ایفا میکند .دادههای مورد
بررسی با نمونهبرداری تصادفی -منظم با ابعاد شبکه  744×744متر مربع از  41قطعهنمونه دایرهای  84آری در دامنههای ارتفاعی
 544تا  354متر از سطح دریا (پارسلهای  73و  )34در سری  84و  54تا  544متر از سطح دریا (پارسلهای  84و  )81در سری
 82جمعآوری شدند .مدلسازی با  87مدل غيرخطی پرکاربرد و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه با الگوریتم لونبرگ-
مارکوارت انجام شد .شبکه عصبی مصنوعی از مزیت تشخيص روابط پيچيده غيرخطی بين دادههای ورودی و خروجی برخوردار
است .مقایسه نتایج با معيارهای کاراییسنجی  AIC ،R2adj ،RMSEو  MADانجام شد .براساس این معيارها در بين  87مدل مورد
نظر ،مدل  )8353( Stoffels-Van Soesetدر پایينبند و مدل  )8324( Burkhart-Strubبرای ميانبند بيشترین کارایی را داشتند ،در
حالیکه شبکه عصبی مصنوعی در هر دو رویشگاه از بيشترین کارایی برخوردار بود .شبکه عصبی مصنوعی ،مقدار خطا را برای
مدلهای پيشنهادی در مناطق پایينبند و ميانبند بهترتيب  5/54و  2/35درصد کاهش داد .اگرچه دقت مدلهای غيرخطی پيشنهادی
برای منطقه مورد بررسی مناسب بود ،اما شبکه عصبی مصنوعی بهدليل دقت بيشتر نسبت به این مدلها برتری داشت.
واژههای کلیدی :شبکه عصبی مصنوعی ،قطر -ارتفاع ،شفارود ،گيالن ،مدلسازی.

مقدمه
جنگلها نقش بهسزایی در پيشبرد اهداف توسعه پایدار
دارند ( .)Sadeghi Kaji et al., 2015آنچه که امروز
بهعنوان جنگل وجود دارد ،شکلی از تمامی گونههایی است
که از گذشته دچار تحول و تکامل شدهاند ( Delfan

 .)Abazari et al., 2004در این راستا ،مدیریت صحيح
جنگل ،اهميت دوچندانی دارد و میتواند سبب حفظ،
بازدهی و توسعه اقتصادی بهتر آن شود ( Alemi et al.,
 .)2018جنگلهای هيرکانی تنها جنگلهای تجاری ایران با
داشتن تنوع زیستی و گونههای منحصربهفرد و ارزشمند
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( ،)Rezaei, 2012در سالهای گذشته بهدالیل مختلفی مانند
سياستهای متفاوت ،بهرهبرداری غيراصولی ،قاچاق ،چرای
دام و عوامل دیگر دچار صدمه شدهاند .متأسفانه مجموعه
این عوامل نهتنها منجر به کاهش سطح این جنگلها شده،
بلکه تغيير وضعيت کيفی ،ترکيب گونهای و کاهش تنوع آن
را نيز در پی داشته است (،)Sadeghi Kaji et al., 2015
بنابراین فقط نظارت بر مقدار سطح جنگل ،گونه غالب و
تعداد آن نمیتواند منعکسکننده پویایی ،کيفيت و کارکردهای
همهجانبه آن باشد ،بلکه باید گونههای اصلی نيز همراه با
گونه غالب بررسی شوند ( Ghanbari & Sheidai Karkaj,
 .)2018نمدار ( )Tilia begonifolia Stev.یکی از گونههای
مهم جنگلهای هيرکانی است که از ارتفاعات پایين (54
متر) تا باال ( 7444متر از سطح دریا) گسترش داشته و
دارای ارزشهای بومشناختی و اقتصادی است ( Plotnik,
 .)2000این گونه در مناطق ميانبند و پایينبند جنگلهای
شفارود پراکنش قابلتوجهی دارد ،اما بهدليل کاربرد گسترده
چوب آن ،ویژگی خوشتراش بودن ،مصرف برگ آن در
دامداری و نيز استقرار در مناطق کمشيب و پایيندست مورد
صدمه قرار گرفته است ( .)Yosefzadeh et al., 2010بيشتر
پژوهشها درمورد نمدار درباره ریختشناسی ،ویژگیهای
ظاهری ( )Yosefzadeh et al., 2012و نحوه پراکنش آن
بوده است (.)Sheikholeslami et al., 2005
اگرچه پایش دائمی تودههای جنگلی مستلزم آگاهی از
ویژگیهای درختان است ( Mohammadi & Shataee,
 ،)2017اما بيشتر برنامهریزیهای آینده جنگل براساس
اطالعات قطر برابر سينه و ارتفاع انجام میشود
( .)Ng'andwe et al., 2019اندازهگيری ارتفاع برخالف قطر
در عرصههای جنگلی متراکم و پرشيب شمال ایران از نظر
مسئله وسعت جنگل ،دقت ،زمان ،هزینه و عمليات
اندازهگيری ،مشکل است ( .)Zobeiry, 2005به این منظور،
طی سالهای گذشته ،مدلهای خطی و غيرخطی متعدد
قطر -ارتفاع توسعه داده شدهاند .این مدلها بهغير از درنظر
گرفتن هدف مذکور در موارد متعدد دیگری مانند تعيين
رویش توده ،مقدار کربن ،پيشبينی صدمات و ثبات
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تودههای جنگلی در برابر بادافتادگی و پيشبينی حجم
استفاده میشوند ( .)Ng'andwe et al., 2019البته نکته مهم
در استفاده از این مدلها ،آن است که برای مناطق مختلف
باید به توانایی پيشبينی آنها توجه شود و مدل مناسب
انتخاب شود ،زیرا هر منطقه ،شرایط رویشگاهی متفاوتی
دارد (.)Aishan et al., 2016
در سالهای اخير مدلسازی و بررسی روابط با استفاده
از هوش مصنوعی در رشتههای مختلف توسعه یافته است.
از ميان این روشها میتوان به شبکههای عصبی مصنوعی
( )Artificial Neural Networksاشاره کرد ( Özçelik et
 .)al., 2014شبکههای عصبی مصنوعی ،الگوهایی با ساختار
غيرخطی برای پردازش اطالعات با الهام از عملکرد مغز
انسان هستند .آنها بدون نياز به آگاهی دقيق از روند مطالعه
میتوانند مدلی با کارایی قابلتوجه بين دادههای ورودی و
خروجی ارائه دهند ( .)Kalteh, 2017در طی دو دهه
گذشته ،این رویکرد در علوم محيطزیستی و بهویژه مدیریت
جنگل با استقبال مواجه شده است ( & Diamantopoulou
 .)Özçelik, 2012بيشترین ساختار شبکه عصبی مورد
استفاده ،پرسپترون چندالیه ()Multi-Layer Perceptron
است .سهالیه این ساختار بهترتيب شامل ورودی ،یک یا
چندالیه پنهان و خروجی هستند .حرکت اطالعات فقط از
یک مسير و در جهت رو به جلو با شروع از نورونهای
ورودی و سپس گذر از الیههای پنهان بهسمت نورونهای
خروجی انجام میشود .تعيين تعداد نورونها در الیههای
ورودی و خروجی به نوع مسئله مورد بررسی بستگی دارد.
تعداد نورونها در الیه پنهان وابسته به کاربر است و بيشتر با
رویکرد سعی و خطا تعيين میشود .اگرچه در بين
الگوریتمهای مختلف برای آموزش شبکه پرسپترون
چندالیه ،الگوریتم پسانتشار ( )Back-Propagationیکی از
پرکاربردترینها بهشمار میآید ،اما معایبی مانند سرعت کم،
تعداد آموزش بسيار و گير افتادن در نقاط بهينه حداقل
محلی دارد ( ،)Özçelik et al., 2014بنابراین در پژوهش
پيشرو از الگوریتم لونبرگ -مارکوارت (Levenberg-
 )Marquardtاستفاده شد که روشی جدیدتر است و معایب
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مذکور را ندارد .در خصوص بررسی رابطه قطر -ارتفاع با
استفاده از روشهای مذکور ،پژوهشهایی انجام شده است.
 Pengو همکاران ( )7448بهمنظور مدیریت هرچه بهتر
تودههای جنگلی در انتاریو کانادا ،تأثير ویژگیهای
بومناحيه ( )Ecoregionبر رابطه قطر -ارتفاع دو گونه
 Pinus banksianaو  Picea marianaرا بررسی کردند.
آنها مدل  Chapman-Richardsرا بهعنوان مدل منتخب
بهکار بردند Scaranello .و همکاران ( ،)7487رابطه قطر-
ارتفاع درختان واقع در جنگلهای حارهای آتالنتيک را
براساس چهار طبقه ارتفاع از سطح دریا در برزیل ارزیابی
کردند .نتایج آنها نشان داد که عامل ارتفاع از سطح دریا بر
برآورد ارتفاع درختان تأثير دارد .درمجموع ،قابليت تبيين
مدلهای  Weibullو  Chapman-Richardsبهتر بود.
 Diamantopoulouو  )7487( Özçelikاز شش مدل قطر-
ارتفاع و شبکه عصبی رگرسيون تعميمیافته ( )GRNNدر
جنگلهای ترکيه استفاده کردند .نتایج این پژوهش نشان داد
که دقت شبکه عصبی ،بيشتر است .همچنين ،رابطه قطر-
ارتفاع گونههای مورد بررسی تحت تأثير عوامل ناحيه
جغرافيایی ،اقليم محلی ،خاک و شرایط بومشناختی بود .در
پژوهش  Castaño-Santamaríaو همکاران ( )7483که در
جنگلهای ناهمسال راش اسپانيا انجام شد ،مقدار خطا در
شبکه عصبی مصنوعی  77درصد در مقایسه با رگرسيون
غيرخطی کمتر بود Ahmadi .و همکاران ( ،)7484مدلهای
غيرخطی برای راش را در جنگلهای هيرکانی بهکار بردند.
آنها تابع  Chapman-Richardsرا بهعنوان بهترین مدل
معرفی کردند Özçelik .و همکاران ( )7484با بررسی سه
بومناحيه در شمال ترکيه ،رابطه قطر -ارتفاع را برای Ten.
 P. nigra Arnold.،Pinus brutiaو Cedrus libani
 A.Rich.تعيين کردند .آنها نتيجه گرفتند که این رابطه به
شرایط محلی بسيار وابسته و در هر کدام متفاوت است ،اما
بهطور کلی مدل  Gompertzنسبت به مدلهای دیگر،
قابليت بيشتری برای هدف آنها داشت Mohammadi .و
 )7482( Shataeeبرای بررسی رابطه قطر -ارتفاع ممرز از
 81مدل غيرخطی استفاده کردند .در بين مدلهای

برآورد ارتفاع درختان نمدار ...

بررسیشده بهغير از مدل پرودان ،تفاوت معنیداری بين
مدلهای دیگر دیده نشد .با اینحال ،بررسی رابطه قطر-
ارتفاع با مدلهای غيرخطی در طبقههای مختلف ارتفاع از
سطح دریا و مقایسه آنها تاکنون در ایران انجام نشده است.
با توجه به پژوهشهای اندک انجامشده درمورد نمدار و
بهویژه در منطقه مورد مطالعه این پژوهش در شفارود که
جزء گونههای اصلی در ساختار تودههای آن است و نقش
مؤثری در ترکيب طبيعی جنگلهای آن دارد ،لزوم این
پژوهش احساس میشد .اهداف پژوهش پيشرو بهترتيب
بررسی رابطه قطر -ارتفاع نمدار در طبقههای ارتفاعی
ميانبند و پایينبند ،قابليت برآورد ارتفاع آن نسبت به ارتفاع
اندازهگيریشده با استفاده از مدلهای غيرخطی قطر -ارتفاع
و شبکه عصبی مصنوعی ،مقایسه نتایج در دو طبقه ارتفاعی
و درنهایت ،تعيين بهترین مدل برای برآورد ارتفاع درختان
نمدار بودند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این پژوهش در پارسلهای  73و  34سری 84
(ميانبند) و پارسلهای  84و  81سری ( 82پایينبند) حوزه
آبخيز شفارود استان گيالن در شهرستان رضوانشهر و در
مساحتی حدود  831/5هکتار انجام شد .سری  84از نظر
مختصات جغرافيایی در طول  43° 83′ 5″تا 78′ 54″
 43°شرقی و عرض  32° 74′ 57″تا 32° 78′ 34″
شمالی واقع شده است .سری  82نيز در طول جغرافيایی
 43° 74′ 84″تا  43° 33′ 47″شرقی و عرض 5′ 74″
 32°تا  32° 74′ 55″شمالی قرار دارد (شکل  .)8از نظر
تقسيمات مربوط به ارتفاع از سطح دریا ،سریهای  84و
 82بهترتيب جزء مناطق ميانبند و پایينبند محسوب
میشوند .این سریها بهترتيب در ارتفاع  544تا  354و 54
تا  544متر از سطح دریا قرار دارند .ميانگين درجه حرارت
ساالنه این منطقه  85/4درجه سانتيگراد ،جهت کلی شمالی
و متوسط بارندگی آن  8444ميلیمتر در سال است .نوع
جنگلهای مورد بررسی ،آميخته پهنبرگ است .تيپ غالب
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در پارسلهای  73و  ،34راش -ممرز و در پارسلهای 84
و  81بهصورت ممرز -توسکا است .نمدار پس از این
گونهها ،بيشترین تعداد در هکتار را دارد ( Sheikhcanlou
( )Milan et al., 2014شکل  .)7از نظر نسبت حجم در
پارسلهای  73و  ،34راش ( 33/4درصد) ،ممرز (75/8
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درصد) ،نمدار ( 82/3درصد) و بلندمازو ( 5/25درصد) و
در پارسلهای  84و  ،81ممرز ( 38/7درصد) ،توسکا
( 73/5درصد) ،نمدار ( 84/7درصد) و ( 2/4درصد)
بيشترین مقدار را داشتند.

شکل  -1منطقه مورد مطالعه در منطقه شفارود شهرستان رضوانشهر ،استان گیالن

شکل  -2درصد آمیختگی گونهها در منطقه مورد مطالعه

روش پژوهش
برای انجام این پژوهش ،ابتدا وضعيت استقرار نمدار در
طبقههای ارتفاعی مختلف جنگلهای شفارود بررسی شد.
سپس دو سری  84و  82بهترتيب در ارتفاعات ميانبند و
پایينبند بهدليل استقرار انبوه نمدار انتخاب شدند.
آماربرداری بهروش تصادفی -منظم با ابعاد شبکه

 744×744متر مربع و قطعهنمونههای  84آری انجام شد.
زمان آماربرداری ،اوایل فصل پایيز بود که تودهها از نظر نور
برای اندازهگيری ارتفاع ،شرایط مناسبتری داشتند .تعداد
 41قطعهنمونه مشخص و در هر کدام ،مشخصات قطر و
ارتفاع درختان نمدار دارای قطر برابر سينه بيشتر از 2/5
سانتیمتر اندازهگيری شد .درمجموع ،اطالعات  352اصله

برآورد ارتفاع درختان نمدار ...
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نمدار ثبت شد .برای اندازهگيری قطر از نوار قطرسنج و برای
متغير ارتفاع از رالسکوپ استفاده شد.
مدلهای غیرخطی قطر -ارتفاع
مدلهای متعددی در سالهای گذشته برای برآورد
ارتفاع درختان توسعه داده شدهاند که معایب و مزایایی دارند
( .)Ahmadi et al., 2014برای انتخاب مدل مناسب در
مرحله اول باید معيارهای زیستشناسی دادهها و ابر نقاط
قطر در برابر ارتفاع بررسی شود ( .)Lei et al., 2009در
صورتیکه این رابطه بهصورت سيگموئيد ،مقعر و یا نزدیک
به آن باشد ،میتوان از مدلهای غيرخطی استفاده کرد که

کارایی بيشتری نسبت به مدلهای خطی دارند ( Tsega et

 .)al., 2018در این پژوهش برای انتخاب مدلهای مناسب،
ابتدا  71مدل غيرخطی بر دادههای آموزش در نرمافزار
 Sigma Plot 14برازش داده شد .پس از بررسی نتایج
مدلها براساس ارتفاع برآوردشده و نيز معيارهای
کاراییسنجی 87 ،مدل غيرخطی (جدول  )8برای بررسی
دادههای اعتبارسنجی انتخاب شدند .شایان ذکر است که این
مدلها در پژوهشهای گذشته نيز عملکرد مناسبی داشتند و
بهنحو مطلوب ،منعکسکننده رابطه سيگموئيد بين قطر و
ارتفاع درختان بودهاند ( ;Ahmadi et al., 2014
.)Hassanzad Navroodi et al., 2016

جدول  -1مدلهای غیرخطی قطر -ارتفاع انتخابشده
شماره

مدل

مرجع

8

(Stoffels-Van Soeset )8353(; Schreuder et al. )8323

7

(Bates-Watts )8314(; Ratkowsky )8334

3

(Meyer )8344(; Farr et al. )8313(; Moffat et al. )8338

4

(Burkhart-Strub )8324(; Buford )8314

5

(Loetsch et al. )8323

4

(Watts )8313

2

(Stage )8343(; Zeide )8313

1

(Richards )8353

3

(Yang et al. )8321

84

(Curtis )8342(; Prodan )8341

88

(Ratkowsky )8334

87

(Hossfeld )8317

83

روش شبکه عصبی مصنوعی

)Artificial Neural Network (ANN

مدلهای  8تا  4دوپارامتره و مدلهای  2تا  87سهپارامتره هستند .در این روابط :h ،ارتفاع درخت (متر) :dbh ،قطر در ارتفاع برابر سينه (سانتیمتر) b ،a ،و  :cپارامترهای برآوردشده و
 :eعدد ( )7/28171هستند.
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بردار خروجی  ،yتابعی که بيانکننده رابطه بين دادههای
ورودی و خروجی باشد ،بهصورت رابطه  8نوشته می شود:

شبکه عصبی مصنوعی
الگوریتم لونبرگ -مارکوارت

برای یک شبکه عصبی مصنوعی با بردار ورودی  xiو
رابطه ()8

که در آن n :تعداد ورودی h ،تعداد نورونها در الیه
پنهانi xi ،امين ورودی wij ،پارامتر وزن بين ورودی  iو
نورون الیه پنهان  wj ،jپارامتر وزن بين نورون الیه پنهان  jو
نورون خروجی fhidden ،تابع فعالسازی الیه پنهان و foutput
رابطه ()7

که در آن n :تعداد نمونههای ورودی و خروجی مجموعه
دادههای آموزش  Dو  tمقدار واقعی هستند.
خطاها از طریق شبکه بهمنظور تعدیل وزنها برگشت
داده میشوند تا هنگامیکه مقدار خطا ( )EDبرای مدل شبکه
قابل قبول باشد .هنگامیکه شبکه بهحد راضیکنندهای در
فرایند آموزش رسيد ،وزنها برای پيشبينی نتایج دادههای
جدید ذخيره خواهند شد .برای به حداقل رساندن مقدار

]

)

∑[

∑(

تابع انتقال الیه خروجی هستند .وزنها در طی فرایند
یادگيری با هدف کمينه کردن تابع خطا برآورد و تعدیل
میشوند (رابطه .)7

∑

∑

خطا ( ،)EDپارامترهای بهينه وزنها و بایاسها باید مشخص
شوند.
یکی از الگوریتمهای شاخص برای حل این مسئله،
الگوریتم لونبرگ -مارکوارت ( )LMاست ( & Hagan
 .)Menhaj, 1994وزنهای یک شبکه عصبی لونبرگ-
مارکوارت ( )LMNNاز رابطه  3محاسبه میشود
(.)Wilamowski et al., 1999

رابطه ()3

که در آن J :ماتریس ژاکوبيان ( )Jacobianخطا های
خروجی I ،ماتریس شناسایی و  μپارامتر یادگيری
هستند.
در پژوهش پيش رو ،به منظور اجرای مدل شبکه عصبی
مصنوعی بر داده های نمدار 24 ،درصد کل داده ها به
بخش آموزش و  34درصد باقی مانده برای آزمون در
هریک از مناطق تخصيص داده شد .سپس ،داده ها در

محدوده صفر تا یک نرمال شدند .به ترتيب قطر برابر سينه
و ارتفاع بهعنوان متغيرهای ورودی و خروجی استفاده
شدند  .آموزش شبکه توسط پرسپترون چندالیه ( )MLPبا
الگوریتم لونبرگ -مارکوارت در نرم افزار ()R2018b
 MATLABانجام شد .از تابع انتقال سيگموئيد و از نوع
خطی برای الیه های پنهان و خروجی استفاده شد ( Maier
.)& Dandy, 2000
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تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور برازش دادهها از رگرسيون غيرخطی و روش
حداقل مربعات ( )Least Squaresدر نرمافزار Sigmaplot
 12.3استفاده شد .کاراییسنجی مدلها را میتوان
بهروشهای متفاوت انجام داد ( ;Ahmadi et al., 2014
 .)Aishan et al., 2016در این پژوهش از چهار معيار
کاراییسنجی شامل خطای جذر ميانگين مربعات (،)RMSE
ضریب تبيين تعدیلشده ( ،)R2adjمعيار اطالعاتی آکائيک
( )AICو ميانگين خطای مطلق ( )MADاستفاده شد
(رابطههای  4تا  .)2معيار  RMSEیکی از پرکاربردترین
رویکردهای تعيين نيکویی برازش است ،RMSE .تفاوت
بين مقدار برآوردشده توسط مدل با مقدار اندازهگيریشده
واقعی را بيان میکند (.)Burnham & Anderson, 2004
برای محاسبه این معيار از رابطه  4استفاده میشود

( .)Castano-Santamaría et al., 2013معيار  ،R2adjمقدار
 R²را با توجه به متغيرهای مستقل اضافهشده به خط
رگرسيون و عرض از مبدأهای جدید ،تعدیل و اصالح
میکند (رابطه  .)5معيار ( AICرابطه  )4با برقرار کردن
تعادل ميان دقت و پيچيدگی آن به انتخاب بهترین مدل
آماری کمک میکند (.)Burnham & Anderson, 2004
 MADمعياری است که بيانکننده نحوه توزیع مجموعه
دادهها است (رابطه  .)2اگرچه واریانس و انحرافمعيار نيز
جزء این دسته قرار میگيرند ،اما بهدليل آنکه مقادیر بيشينه،
کمينه و توزیع غيرنرمال بر آن تأثيرگذار هستند ،در بيشتر
موارد منعکسکننده دقت الزم در مطالعات قياسی نيستند
( .)Elmir, 2012بر این اساس ،مدلهای با کمترین مقدار
 MAD ،RMSEو  AICو دارای بيشترین مقدار ،R2adj
بهترین مدلها خواهند بود (.)Ahmadi et al., 2014
̂

رابطه ()4

رابطه ()5

̂
̅

∑

√

∑
∑

رابطه ()4

رابطه ()2

که در آنها Hi :و  H1بهترتيب ارتفاع مشاهدهشده و
ارتفاع برآوردشده توسط هریک از مدلها و ̅ مقدار
ميانگين ارتفاع مشاهدهشده هستند .همچنين n ،و  pبهترتيب
تعداد مشاهدات و تعداد پارامترهای مدل را نشان میدهند
(.)Aishan et al., 2016

| ̂

|

∑

بهمنظور مقایسه و تعيين بهترین مدلها از روش گرافيکی
نيز استفاده شد .اساس این نمودارها برمبنای مقایسه پراکنش
متقارن نقاط برآوردشده نسبت به خط نيمساز  45درجه در
محدوده ارتفاع اندازهگيریشده است (Castaño-
.)Santamaría et al., 2013
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شده است .ابر نقاط متغيرهای قطر برابر سينه و ارتفاع نمدار
نشان داد که رابطه این دو متغير ،سيگموئيدی ،حالت مقعر و
با همبستگی مثبت است که وجود رابطه قوی بين دو متغير
مذکور را بيان میکند (شکل .)3

نتایج
بررسی آمارههای توصیفی قطر برابر سینه و ارتفاع درختان
نمدار
نتایج آمارههای توصيفی درختان نمدار در جدول  7ارائه

جدول  -2آمارههای توصیفی مشخصات قطر و ارتفاع نمدار در دو طبقه ارتفاعی میانبند و پایینبند
قطر (سانتیمتر)

پایينبند

ميانبند

منطقه

ارتفاع (متر)

تعداد مشاهدات

ميانگين

کمينه

بيشينه

انحراف معيار

ميانگين

کمينه

بيشينه

انحراف معيار

کل

782

54/13

87

872

73/37

85/53

5/7

72/4

4/73

آموزش

857

58/78

87

872

74/88

85/37

5/7

72/3

4/32

اعتبارسنجی

45

54/83

84

878

78/51

84/78

2/8

72/4

4/45

کل

844

54/2

83

834

77/23

84/87

4/3

74/5

3/41

آموزش

31

42/4

83

884

74/73

3/45

4/3

81/7

3/73

اعتبارسنجی

47

52/35

82

834

74/51

88/78

5/2

74/5

3/14

شکل  -3نمودار پراکنش قطر برابر سینه در برابر ارتفاع درختان نمدار در مناطق میانبند و پایینبند

برآورد پارامترهای مدلهای غیرخطی قطر -ارتفاع
پارامترهای هریک از مدلهای غيرخطی براساس

طبقههای ارتفاعی ميانبند و پایينبند در جدول  3آمده
است.
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جدول  -3پارامترهای برآورد شده مدلهای غیرخطی قطر -ارتفاع
منطقه

مدل
دوپارامتره

ميانبند
سهپارامتره
مدل
دوپارامتره

پارامتر

()8

()7

()3

()4

()5

()4

a

8/1

38/35

77/35

74/48

4/755

4/122

b

4/571

52/32

4/478

-73/43

4/571

4/843

()2

()1

()3

()84

()88

()87

a

5/245

55/87

48/473

-5/243

34/37

13/24

b

-4/475

4/4481

4/474

7/433

-41/43

4/482

c

-4/827

4/554

4/441

4/473

73/83

4/448

پارامتر

()8

()7

()3

()4

()5

()4

a

4/374

44/52

34/43

74/51

2/444

8/373

b

4/143

734/54

4/444

-33/34

4/813

4/841

()2

()1

()3

()84

()88

()87

a

87/83

45/33

42/4

-4/181

47/41

4/344

b

-83/37

4/444

4/445

5/422

-833/7

4/437

c

-4/414

4/332

4/343

4/484

33/34

4/487

پایينبند
سهپارامتره

انتخاب تعداد نورون بهینه شبکه عصبی مصنوعی
برای انتخاب تعداد نورون بهينه در الیه پنهان از رویکرد
سعی و خطا استفاده شد ،بهطوریکه تعداد نورونهای الیه
پنهان از دو تا  84نورون با فاصله یک نورون افزایش داده
شد .برای هریک از تعداد نورونها 74 ،بار آزمایش تکرار
شد .نتایج نشان داد که با افزایش تعداد نورونها ،مقدار
 RMSEابتدا کاهش یافت .سپس با مشاهده روند صعودی،
فرایند آزمون و خطا متوقف شد .شبکه عصبی مصنوعی با
تعداد نورونهای دارای کمترین مقدار  RMSEدر مجموعه
اعتبارسنجی بهترتيب برای مناطق ميانبند (هفت نورون) و
پایينبند (پنج نورون) ،بهعنوان مدل بهينه نهایی انتخاب شد

(.)Kalteh, 2017
نتایج مربوط به معیارهای کاراییسنجی
منطقه میانبند
بررسی مقدار  RMSEبرای ارزیابی صحت برآورد
ارتفاع نشان داد که مقدار خطا برای دادههای آموزش بيشتر
از دادههای اعتبارسنجی است .بر طبق نتایج اعتبارسنجی،
مقدار  R2adjبهطور ميانگين بيشتر از  4/54بود و بيشترین
مقدار آن به مدل  )4/242( 4تعلق داشت .همچنين ،معيار
 MADدر مدل  ،4کمترین و در مدل  ،87بيشترین مقدار بود
(جدول .)4
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جدول  -4نتایج معیارهای کاراییسنجی برای دادههای آموزش و اعتبارسنجی منطقه میانبند
مدل

اعتبارسنجی ( 45اصله)

آموزش ( 857اصله)

2

RMSE

R2adj

AIC

MAD

RMSE

8

7/577

4/444

844/48

8/313

7/714

4/424

7

7/534

4/447

845/45

8/337

7/744

4/433

55/34

3

7/528

4/453

842/53

7/477

7/734

4/424

52/32

8/183

4

7/482

4/448

854/73

8/313

7/824

4/242

54/55

8/444

5

7/544

4/454

842/74

8/312

7/818

4/245

54/28

8/244

4

7/524

4/457

842/13

7/45

7/337

4/482

44/28

7/472

2

7/575

4/445

844/21

8/318

7/323

4/443

24/13

7/54

1

7/53

4/444

842/43

8/311

3/837

4/353

18/44

7/253

3

7/573

4/444

842/43

8/314

7/331

4/431

47/12

7/488

84

7/548

4/448

842/25

8/334

7/353

4/443

24/57

7/545

88

7/545

4/44

842/31

7/448

7/743

4/417

51/41

8/135

87

7/571

4/444

844/34

8/315

3/421

4/733

12/47

3/45

()ANN

7/444

4/28

887/73

8/223

7/472

4/243

42/34

8/48

adj

R

AIC

MAD

52/24

8/347
8/253

جدول  -5نتایج مربوط به محاسبه معیارهای کاراییسنجی برای دادههای آموزش و اعتبارسنجی پایینبند
مدل

اعتبارسنجی ( 47اصله)

آموزش ( 31اصله)
RMSE

R2adj

AIC

MAD

RMSE

R2adj

AIC

MAD

8

8/8428

4/123

82/448

4/145

8/745

4/113

83/77

4/335

7

8/8454

4/124

82/378

4/152

8/733

4/114

84/312

4/8741

3

8/8452

4/124

82/44

4/154

8/383

4/113

85/432

4/838

4

8/3444

4/132

34/443

8/443

8/532

4/183

73/444

8/451

5

8/8134

4/144

78/484

4/115

8/315

4/143

82/437

8/478

4

8/8524

4/128

81/375

4/113

8/745

4/114

83/343

8/487

2

8/858

4/123

44/225

4/151

8/748

4/114

85/228

8/444

1

8/8543

4/123

83/218

4/152

8/714

4/123

84/574

8/473

3

8/8588

4/123

83/217

4/152

8/348

4/124

82/454

8/434

84

8/8541

4/123

83/245

4/152

8/74

4/114

85/242

4/335

88

8/8544

4/123

83/242

4/151

8/713

4/11

84/414

4/332

87

8/588

4/123

44/458

4/152

8/753

4/115

85/435

4/335

()ANN

8/458

4/137

3/243

4/211

8/824

4/347

1/143

4/314
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منطقه پایینبند
مقدار خطا ( )RMSEدر این طبقه ارتفاعی ،نتایجی
متفاوت نسبت به ميانبند از خود نشان داد .مقدار خطای
دادههای اعتبارسنجی بيشتر از دادههای آموزش بود .البته
این تفاوت بسيار اندک بود .برطبق نتایج اعتبارسنجی،
ضریب تعيين تعدیلشده ( )R2adjبهطور ميانگين بيشتر از
 4/12بود .بيشترین مقدار آن به مدل  )4/113( 8تعلق
داشت .کمترین مقدار معيار  AICنيز در این مدل مشاهده
شد .درنهایت ،با مقایسه معيار  ،MADمدلهای  7و 3

کمترین مقدار را داشتند (جدول .)5
روش گرافيکی نشان داد که در مدلهای منتخب ،نقاط
بهسمت خاصی تمایل از خود نشان ندادند و حول این خط
تجمع یافتهاند .شبکه عصبی مصنوعی در هر دو منطقه از
برازش مناسب و متوازنتری نسبت به مدلهای غيرخطی
منتخب برخوردار بود (شکل  .)4بررسی نمودار
باقیماندههای استانداردشده در برابر ارتفاع برآوردشده نيز
حاکی از برآورد مناسبتر روش شبکه عصبی مصنوعی
نسبت به مدلهای غيرخطی منتخب بود (شکل .)5

شکل  -4پراکنش ارتفاع برآوردشده در مقابل ارتفاع اندازهگیریشده برای دادههای اعتبارسنجی

شکل  -5مقدار باقیمانده در برابر ارتفاع برآوردشده با بهترین مدل غیرخطی و شبکه عصبی برای دادههای اعتبارسنجی

بهطور کلی ،براساس چهار معيار کاراییسنجی و
روشهای گرافيکی استفادهشده برای نمدار در دو منطقه
ميانبند و پایينبند میتوان مدلهای منتخب را طبق جدول

 4معرفی کرد ،بنابراین مدل  4در ميانبند و مدل  8در
پایينبند از کارایی بيشتری برخوردار بودند.
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جدول  -6رتبهبندی کاراییسنجی بهترین مدلها برای دادههای اعتبارسنجی دو منطقه
معيار

ميانبند

پایينبند

خطای جذر ميانگين مربعات ()RMSE

 5 ،4و 7

 87 ،8و 84

ضریب تبيين تعدیلشده ()R2adj

 5 ،4و 7

 4 ،8و 87

آکائيک ()AIC

 5 ،4و 7

 4 ،8و 7

انحراف مطلق ميانگين ()MAD

 5 ،4و 7

 87 ،8و 84

بحث
ارتفاع درخت ،مشخصه مهمی در تبيين ویژگیهای
توده جنگلی است .این متغير بههمراه قطر ،نقش بهسزایی
در ارزیابی کيفيت و حجم سرپا رویشگاه دارد .در دهههای
اخير ،توسعه مدلهایی همانند توابع قطر -ارتفاع که با
برآورد صحيح ،جایگزین اندازهگيری مستقيم ارتفاع
شدهاند ،مورد توجه قرار گرفتهاند ( Ahmadi et al.,
 .)2014بررسی و مقایسه مدلهای غيرخطی قطر -ارتفاع
نمدار در دو طبقه ارتفاعی نشان داد که بهترین مدلها برای
هر منطقه بهطور کامل با منطقه دیگر متفاوت هستند و
هيچگونه همسویی بين آنها وجود نداشت .براساس نتایج
معيارهای کارایی سنجی در منطقه ميانبند ،بهترتيب
مدل های Loetsch et ( 5 ،)Burkhart-Strub, 1974( 4
 )al., 1973و  )Bates-Watts, 1980( 7بيشترین کارایی را
داشتند ،در حالیکه در منطقه پایين بند با توجه به معيار
 ،RMSEبيشترین کارایی بهترتيب متعلق به مدلهای 8
()Hossfeld, 1982( 87 ،)Stoffels-Van Soeset, 1953
و  )Curtis, 1967( 84بود .این مسئله بيانگر آن است که
شرایط محيطی و بهویژه عامل ارتفاع از سطح دریا ،تأثير
بهسزایی در تغييرات نحوه رویش درختان نمدار دارد .این
یافته با نتایج  Özçelikو همکاران ( )7484و نيز
 Scaranelloو همکاران ( )7487همسو است .پژوهشگران
مذکور گزارش کردند که مدلها با بيشترین کارایی در
مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت بودند .بهدليل آنکه
مدلهای غيرخطی قطر -ارتفاع دارای تفسير زیستشناسی
هستند و حساسيت کمی نسبت به یک اصله با ویژگیهای

خاص دارند ،بنابراین استفاده از این مدلها برای هر منطقه
مجزا ،نتایج واقعیتری دارد و برآورد آنها با ثبات بيشتری
همراه است ( .)Batista et al., 2001از علتهای آن
میتوان به متغير بودن شرایط رویشگاهی ،وجود گونههای
همراه با سرشت رویشی متفاوت و تغييرات رشد قطری و
ارتفاعی در طول دورههای رویشی اشاره کرد .در مقایسه
مقدار  RMSEدر پژوهش پيشرو ،مقدار کمتری در منطقه
پایين بند (ميانگين  )8/43نسبت به منطقه ميانبند (ميانگين
 )7/78مشاهده شد .مقدار خطا در منطقه پایينبند به نتایج
 Leiو همکاران ( )7443نزدیک بود ،در حالیکه RMSE
برآوردشده برای منطقه ميانبند به پژوهشهای  Ahmadiو
همکاران ( )7484و  Hassanzad Navroodiو همکاران
( )7484مشابه بود .تفاوت مشاهدهشده نشان میدهد که
ارتفاع از سطح دریا بههمراه شرایط رویشگاهی دیگر بر
تغييرات رویشی قطر -ارتفاع نمدار در سطح تودههای دو
منطقه پایين بند و ميانبند تأثيرگذار بوده است ( Özçelik et
 ،)al., 2014بهطوریکه تراکم بيشتری برای این گونه در
سطح توده منطقه پایينبند مشاهده شد .همين عامل سبب
رویش مشابهتر بين پایه های نمدار تحت رقابت و تأثير
هرس طبيعی در این منطقه شده که مشاهدات ميدانی
نگارنده آن را تأیيد میکند (.)Nazari Sendi et al., 2014
این مسئله را میتوان در نزدیکی مقدار  RMSEروابط
قطر -ارتفاع و شبکه عصبی مصنوعی مشاهده کرد.
هرچندکه درنهایت همانند پژوهشهای مشابه دیگر،
رویکرد شبکه عصبی مصنوعی در هر دو منطقه از بيشترین
دقت و کمترین خطا نسبت به بهترین مدلهای غيرخطی

... برآورد ارتفاع درختان نمدار
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Abstract
The diameter and height of trees are essential variables for biomass prediction, carbon
storage, and forest stand development. Compared with height, measuring the diameter of trees
more convenient and is associated with lower cost and error. In this study, nonlinear models
were used to estimate height of lime trees in the Shafaroud forests of Guilan. Lime (Tilia
begonifolia Stev.) trees are distributed from low to high altitude of 1800 m in Shafaroud forests
and have an important role in preserving its natural composition and stand structure. A
systematic random sampling method within a 200 × 200-meter network was applied for data
collection. Data were collected from 48 circular sample plots with 1000 m2 at altitudes from
500 to 950 m (parcels no. 29 and 30 in 16th compartment) as well as from 50-500 m (parcels
no. 14 and 18 in 17th compartment). Modeling was performed with 12 commonly used
nonlinear models and multilayer perceptron neural networks with the Levenberg-Marquardt
algorithm, which has the advantage to accommodate the complex nonlinear relationships
between input and output data. Performance criteria including root mean square error (RMSE),
adjusted R2, AIC, and MAD were used to compare the results. Results showed the highest
performances of Burkhart-Strub (1974) in mid-altitude and Stoffels-Van Soeset (1953) models
in low-altitude forests, while artificial neural network (ANN) returned the highest accuracy and
performance in both sites. It decreased the RMSE by 5.54% in sub-mountain and 7.35% in lowland forests compared to the best applied nonlinear models. Although the suggested nonlinear
models were accurate enough for the study site, the ANN method is preferred for its higher
accuracy.
Keywords: Artificial neural network, Guilan, height-diameter, modeling, Shafaroud.

