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کاربرد مدل شبکۀ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در برآورد تراکم جنگل در
جنگلهای باغان مریوان

ساسان وفایی ،*1مهدی پورهاشمی ،2مهتاب پیرباوقار 3و اقبال جعفری

4

 9دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 2دانشیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگل ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 3استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
 4کارشناس ارشد ،دانشکدۀ علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت9313/92/24 :؛ تاریخ پذیرش)9314/11/91 :

چکیده
بررسی و مدلسازی ویژگیهای کمی جنگل به منظور هدایت اکوسیستم بههسهوی اههدا مطلهو و اجهرای ادهدامات
حفاظتی و احیایی از اددامات مهم بهشمار میآید .در پژوهش پیشرو ،برآورد مشخصههای تعداد در هکتار درختهان و
تاجپوشش جنگل که معر تراکم در اکوسیستم طبیعی جنگل است ،با استفاده از مدل رگرسیون خطهی چندگانهه و
مدل شبکۀ عصبی مصنوعی ،بهکمک دادههای توپوگرافی ،خاکشناسی ،ادلیمی و استفاده از دادههای سهنجشازدوری
در بخشی از جنگلهای باغان مریوان انجام گرفت .ویژگیهای پستی و بلندی از روی مدل ردومی ارتفاع محاسبه شد.
استخراج عاملهای ادلیمی و ویژگیهای خاکشناسی با استفاده از نقشهههای ادلیمهی و دادهههای مربهوب بهه تجزیهه
نمونههای خاک انجام شد .بهمنظور بهرهگیری از اطالعات تصاویر ماهوارهای از تصهاویر لندسهت  5و شهاخ NDVI
استفاده شد .تعداد در هکتار درختان و تاجپوشش جنگل با استفاده از  91دطعهنمونۀ  1/9هکتاری بهصهورت تصهادفی
برداشهت شهد .در نهایهت مهدل رگرسهیون خطهی چندگانهه و شهبکه عصهبی مصهنوعی بهین ایهن ویژگهیهها و
متغیرهای تاجپوشش و تعداد در هکتار درختان طراحی و سپس اعتبارسنجی شدند .نتایج نشاندهنهدۀ ددهت بیشهتر
شبکۀ عصبی مصنوعی در برآورد تاجپوشهش ( )RMSE=%91/21 ،R2=1/12و تعهداد در هکتهار درختهان (،R2=1/94
 )RMSE= %99/32در مقایسه با مدل رگرسیون خطی چندگانه (بهترتیب  RMSE= %95/12 ،R2=1/99و ،R2=1/89
 )RMSE= %98/52بود .نتایج کلی پژوهش حاضر نشاندهندۀ پتانسیل استفاده از دادههای توپوگرافی ،خاکشناسهی،
ادلیمی و اطالعات دورسنجی در برآورد تراکم جنگل بررسهیشهده بهود کهه در ایهن راسهتا مدلسهازی شهبکۀ عصهبی
مصنوعی نسبت به تحلیل رگرسیون خطی چندگانه دارای ددت برآورد بیشتری بود.
واژههای کلیدی :تاجپوشش ،تعداد در هکتار درختان ،شاخ

* نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس11993010840 :

 ،NDVIخصوصیات خاک ،ویژگیهای توپوگرافی.
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مقدمه و هدف
شناخت هرچه ددیقتر اکوسیستمهای جنگلهی در
تشخی فعل و انفعاالت خاص آنها ،تشهری پایهداری
اکوسیسهتم ،طراحهی طهر ههای مهدیریتی مناسهب و
ادههههدامات حفههههاظتی و احیههههایی مفیههههد اسههههت
( .)Miller et al., 2005بنهابراین کسهب اطالعهات
بههنگام از وضعیت کمی و کیفی جنگلها میتواند در
تعیین ضهوابطی منطقهی و علمهی بههمنظهور اعمهال
مدیریت صحی و حفظ و بهرهبرداری هرچه اصولیتر
از این منابع بسیار ارزشمند باشد؛ اما هزینهههای زیهاد
جمههعآوری اطالعههات عرصهههای ،در دسههترس نبههودن
برخی مناطق و زمان بر بهودن کارههای میهدانی ،ارا هۀ
روشهایی را بهمنظور برآورد غیرمستقیم ویژگهیههای
جنگل طلب می کنهد .نمونههههایی از ایهن روش ههای
غیرمسههتقیم ،اسههتفاده از مههدلهههای رگرسههیونی،
شبکه های عصبی مصنوعی 9و استفاده از مشخصه های
محیطی ،ادلیمهی ،توپهوگرافی و فهن سهنجشازدور در
برآورد مشخصههای کمی و کیفی توده اسهت .دروادهع
استفاده از این مدل ها ،روشهی سهریع ،آسهان ،ارزان و
دابل اعتماد برای پیشبینی است.
نحههوۀ توزیههع و فراوانههی گونههههههای گیههاهی در
محیطهای خشک و نیمهخشهک بههطهور معمهول بهه
تغییرات سه دسته از عوامل :فیزیوگرافی محهیط (کهه
مههؤ ر بههر میههزان دسترسههی آ و رطوبههت اسههت)،
ویژگی های فیزیکهی -شهیمیایی خهاک ،و عامهلههای
انسانی وابسته است ( .)Enright et al., 2005پراکنش
جغرافیایی پوشش گیاهی در یهک محهیط کوهسهتانی
تقریباً به تنوع توپوگرافی آن مربوب میشهود؛ ازایهنرو
مشخصههای فیزیوگرافی بهعنوان عاملهای تأ یرگهذار
در تحلیل مکانی و مدل توزیع پوشش گیاهی مهمانهد
(مهدینیها و همکهاران .)9395 ،فیزیهوگرافی یکهی از
مهمترین عاملهایی است که با تأ یر بر مقهدار و نهوع
بارنههدگی ،دمهها ،تبخیههر ،تعههر  ،شههدت تشعشههعات

)Artificial Neural Networks (ANN

1

خورشیدی ،تشکیل و تکامهل خهاک بهر نهوع و تهراک
مپوشش گیاهی تأ یر بسزایی دارد (فخیمهی ابردهویی،
 .)9311عناصر ادلیمی نیهز از مههمتهرین عامهلههای
تأ یرگذار بر شرایط پوشش گیاهی بهشهمار مهیآینهد.
بارش ،دما و تبخیر و تعر به طور مسهتقیم بهر تهوازن
آ تأ یر میگذارنهد و خهود ،جهزو عامهلههای تغییهر
رطوبههت خههاک ،رشههد و پههراکنش گیاهههان هسههتند
(فهههرجزاده و همکهههاران .)9311 ،خهههاک یکهههی از
ضروریترین عامل های ایجاد پوششهای گیاهی است
و ارتباب ویژگی های خاک با پوشش گیاهی مقهدم بهر
ارتباب دیگر عامل هاسهت و تهأ یرات متقابهل خهاک و
پوشش گیاهی بهه ا بهات رسهیده اسهت (جعفریهان و
همکاران.)9319 ،
پیشبینی توزیع مکانی پوششهای گیاهی ،یکی از
مشههکالت پایههه در دانههش بههومشناسههی گیههاهی اسههت
( )Palo et al., 2005و پژوهشهای زیهادی بههمنظهور
پیشبینی هرچه ددیقتر پوششهای گیاهی مبتنی بر
دادههههای توپههوگرافی ،ویژگههیهههای خههاک و شههرایط
آ وهوایی انجام گرفته اسهت .در جنگهلههای شهمال
کشور ،امکان بهکهارگیری روش نهوین شهبکۀ عصهبی
مصنوعی برای پیشبینی پراکنش مکانی تراکم (تعداد
در هکتار) جنگل و تهیۀ نقشهۀ پیوسهته آن در سهری
یههک جنگههل شصههتکالت هۀ گرگههان ،بهها اسههتفاده از
ویژگیهای اولیه و انویۀ توپوگرافی ،با موفقیت همهراه
بوده است (دنبری و همکهاران .)9399 ،در پژوهشهی،
ارتبههاب پههراکنش مکههانی تیهه هههای جنگلههی بهها
مشخصه های فیزیوگرافی (شیب ،جهت شهیب ،ارتفهاع
از سط دریا و فاصله از آبراههه) و عامهلههای انسهانی
(فاصله از مناطق مسکونی و جاده) با اسهتفاده از روش
رگرسیون لجستیک بررسی شد .نتایج نشهان از وجهود
رابطۀ دوی میان پراکنش مکانی تی ها بها عامهلههای
فیزیوگرافی دارد (مدرس گرجهی و همکهاران.)9312 ،
در مطالعههات تحلیههل پههراکنش مکههانی جنگههلهههای
کوهستانی و نیمهآلپی در آل مرکهزی در ارتبهاب بها
 24خصوصیت اولیه و انویهۀ مشهتقشهده از ،DTM
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ارتفاع ،جهت شیب و تا حهدودی رطوبهت ،مههمتهرین
مشخصهها برای بیان ویژگیهای جنگل عنوان شهدند
( .)Horsch et al., 2003در مطالعههات بهها هههد
پیشبینی نقشههای پوشش گیاهی براساس اطالعهات
خاک و توپوگرافی در شهر ساره استونی ،تأکید بر این
بود که برای بهبود نقشههههای تولیهدی و بها حهداک ر
کارایی ،به هماهنگیهای بیشهتری در بررسهی ارتبهاب
پوشهههش گیهههاهی و خهههاکشناسهههی نیهههاز اسهههت
( .)Palo et al., 2005تحقیقی در جنگلههای برزیهل،
با هد مقایسهۀ کهارایی شهبکۀ عصهبی مصهنوعی در
تقابل با رگرسیون چندگانه در برآورد مقهدار زیتهوده،
با استفاده از دادهههای سهنجندۀ  TMو شهاخ ههای
گیاهی صورت گرفت؛ نتایج حاکی از بردهراری ارتبهاب
دویتر بین دادههای وادعی و برآوردشده با اسهتفاده از
مهههههدل شهههههبکۀ عصهههههبی مصهههههنوعی اسهههههت
( .)Foody et al., 2003در پژوهشهی در جنگهلههای
منطقه میهازاکی ژاپهن بهه منظهور مدلسهازی شهاخ
رویشگاه برای تودهههای خهال کهاج ژاپنهی بها روش
رگرسههههیون چندگانههههه خطههههی از  94شههههاخ
طبقهبندیشهدۀ تهابش خورشهید ،شهاخ رطوبهت و
شاخ پرتوگیری توپوگرافی بهره گرفته شد .در ایهن
پههژوهش از پههنج نههوع مههدل ردههومی زمههین بهها انههدازۀ
تفکیکهای مختلف استفاده شد .بهترین مدل در ایهن
پهژوهش بها تفکیهک مکهانی  92/5متهر و بها ضهریب
همبستگی  ،1/812و بهدنبال آن مدل با اندازۀ تفکیک
 51متهر بهود ( .)Mitsuda et al., 2007در مطالعهات
پیشبینی خواص خاک مراتهع سهولونتزیک مجارسهتان
با استفاده از روابط خاک و گیاه و بههکمهک رگرسهیون
چندگانه و شبکۀ عصبی مصنوعی ،نتایج حاکی از وجود
روابط متقابل خاک و پوشش گیاهی بود ،بهطهوری کهه
میشد از شاخ های پوشش گیاهی بهرای پهیشبینهی
متغیرهای خاک چون شوری ،اسهیدی و دلیهایی بهودن
خهاک اسهتفاده کهرد ( .)Toth et al., 2008محققهان
دیگری نیز واکنشهای مختلف درختان زیراشهکو را
به عوامهل محیطهی و متغیرههای مکهانی براسهاس دو
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ویژگهههی تهههاجپوشهههش و تنهههوع را بررسهههی کردنهههد
( .)Gazol and Ibanez, 2009مطالعههات دیگههر هههم
مهمترین عوامل را در گسترش ،احیا و توزیع گونههای
جنگلهای کوهستانی عسلویه در جنو ایران ،وابسته
بهههه ویژگهههیههههای خهههاک و ارتفهههاع دانسهههتند
(.)Kouhgardi et al., 2011
تههراکم جنگههل بهها اسههتفاده از روشهههای مختلفههی
اندازهگیری میشود که مبنای همگی آنها اندازهگیهری
یهها بههرآورد یکههی از متغیرهههای تههودۀ جنگلههی اسههت.
روشهههایی هماننههد روش چشههمی 9و روش ردابههت
تاجی ،2بر اندازهگیری یا برآورد مشخصۀ تهاج پوشهش
درختان مبتنهیانهد و روشههایی ماننهد روش جهدول
محصهههول  Bruce3و روش درصهههد ارتفهههاعی ،4بهههر
اندازهگیری یا برآورد متغیرهایی ماننهد تعهداد ،سهط
مقطهههع ،حجهههم و ارتفهههاع درختهههانی مبتنهههیانهههد
( .)Daniel et al., 1979بنابراین مشخصههههای کمهی
یک تودۀ جنگلی مانند حجم زیتوده ،متوسط دطهر و
ارتفاع توده ،تعداد در هکتار ،مقدار تاجپوشهش ،سهط
مقطع و سن ،دادههای بااهمیتی بهرای ارزیهابی منهابع
جنگلی بهشمار میروند.
پوشش گیاهی موجود در جنگلهای زاگرس اغلب
بههصهورت شهاخهزاد و جسهتگهروه ظهاهر مهیشهود.
اندازهگیری حجم این جنگلها با هزینههههای معمهول
آماربرداری میسر نیست ،بنابراین نمهیتهوان از حجهم
بهعنوان عهاملی مناسهب در بررسهیهها اسهتفاده کهرد
(پیرمحمدی و فقهی .)9390 ،از طر دیگر بها توجهه
به نقهش ایهن جنگهلهها در حفاظهت از آ و خهاک،
هنگامی که هد برآورد مشخصهای از ا ین جنگهلهها
باشد ،بیشتر بر تعداد در هکتار و تاج پوشش آنها تکیهه
میشود (اخوان و همکاران .)9311 ،با توجه به اهمیت
جنگههلهههای شهرسههتان مریههوان از نظههر ادتصههادی -
اجتمههاعی ،حفههاظتی و احیههایی و ازآنجهها کههه در ایههن
1

Oculra method
Crown-competition method
3
Bruce`s yield table method
4
Percent-of-height method
2
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جنگههلههها ،بررسههی و ارزیههابی مههدلهههای بههرآوردی
ویژگی ههای جنگهل بسهیار کهم بررسهی شهده اسهت،
ضهرورت دارد کهه بهرآورد ویژگهیههای کمهی جنگهل
بهعنوان معیاری برای کنترل تغییرات و پایش جنگهل،
بررسی شود .بنابراین هد این پژوهش برآورد مقهدار
تراکم جنگل (مشخصههای تعداد در هکتار درختهان و
تاجپوشش جنگل) با استفاده از دادهههای توپهوگرافی،
خاکشناسی ،ادلیمی و تصهاویر مهاهواره ای در بخهش
باغان از جنگل های مریوان است ،زیرا آگاهی از مقهدار
تراکم ،برنامهریهزان و مهدیران را در راسهتای مهدیریت
هرچه بهتر این جنگلها کمک میکند.
مواد و روشها
ویژگیهای منطقۀ تحقیق

منطقۀ تحقیق با مساحت  9942هکتار در جنهو
حوزه چناره و باغهان شهرسهتان مریهوان و در گسهتره
جغرافیایی  48درجه و  99ددیقهه تها  48درجهه و 22
ددیقۀ طهول شهردی و  35درجهه و  31ددیقهه تها 35
درجه و  32ددیقۀ عهر شهمالی وادهع شهده کهه در
سیستم  UTMدر زون  39درار گرفته است (شکل .)9
کمترین و بیشهترین ارتفهاع از سهط دریها بههترتیهب
 9311و  2411متر است .براسهاس مطالعهات در ایهن
منطقه متوسط بارندگی کل 811/8 ،میلیمتهر بهرآورد
شده است ،که  02/4درصد بارندگیها در ششماه اول
سال آبی رخ میدهد و تقریباً برای اک ر ایسهتگاهههای
معر منطقۀ مطالعاتی ،بیشترین بارندگیها در اسفند
رخ میدهد .به اعتبار این توصیه ،رژیم بارندگی منطقۀ
مطالعاتی مدیترانه ای است ،بهطوریکه فقط  1/9درصد
بارندگیهای ساالنه در فصل تابستان میبارد (بهینهام،
 .)9393سه شهاخ حرارتهی حهوزه شهامل متوسهط
حههداک ر ،میههانگین و متوسههط حههدادل دمههای سههاالنه
بهترتیب  91/1 ،90/4و  4/2درجۀ سانتیگهراد اسهت.
در محدودۀ مطالعاتی انهواع فهرمههای رویشهی شهامل
درخت ،درختچهه ،بوتهه و گونههههای علفهی مشهاهده
میشود .تی غالب جنگهل  Quercus spp.اسهت کهه
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گونههههههههههای ،Fraxinus angustifolia
Pyrus ،Pistacia atlantica ،monspessulanum
Acer

 Cotoneasterو
sp. ،Crataegus
spp. ،spp.
 Amygdalus spp.همراه آن مشاهده میشوند (بینام،
.)9393
روش آماربرداری (برداشت اطالعات خاک ،تعدداد در
هکتار و تاج پوشش درختان)

در ایهن تحقیههق ،منطقهۀ تحقیههق براسههاس دامنههۀ
ارتفاعی به سه طبقه ( 9011 ،9011-9311تها 2911
و  2911تا  2411متر) دسته بندی شد .سپس در ههر
محدوده ارتفاعی ،طر آماربرداری به صورت تصادفی و
متناسب با مساحت آن طبقه طراحهی شهد .درنهایهت
تعداد  91دطعهنمونه برای منطقه در نظر گرفته شد.
نمونهههبههرداری از خههاک بهههروش مرکههب و از افههق
سطحی از عمق صفر تا  95سانتیمتر از روی نقاب بها
مختصات مشخ (درمجموع  91نمونه) انجام شد .بها
توجه به اهمیت مشخصات فیزیکی و شیمیایی خهاک،
مقدار هدایت الکتریکی ،اسهیدیتۀ گهل اشهباع ،درصهد
کربن آلی ،درصد آهک فعهال ،درصهد نیتهروژن کهل و
بافت خاک شامل درصد ،رس ،الی و شن برای بههکهار
بردن در تجزیهوتحلیلها ،اندازهگیری شد.
تعداد درختان در هکتار هر دطعههنمونهه از طریهق
شمارش تعهداد درختان/جسهت (دطهر بیشهتر از پهنج
سانتیمتر) و سپس محاسبه آن در هکتار حاصل شهد.
سط تاج کلیه درختان نیز از طریق اندازهگیری دطهر
تههاج در دو جهههت (بهههوسههیله متههر نههواری) در هههر
دطعهنمونه برداشت شد و سهپس درصهد تهاجپوشهش
دطعهات نمونهه محاسهبه شهد .درمجمهوع تعهداد 91
دطعهنمونه  1/9هکتهاری برداشهت و مودعیهت مکهانی
آنها با استفاده از دستگاه  GPSبت شد.
تهیه مددل رقدومی يمدی و محاسدبه عامدل هدای
فیزیوگرافی

بهمنظور تهیه متغیرهای اولیه و انویه توپهوگرافی،
ابتدا الیه خطوب تراز ارتفاعی از نقشه های توپهوگرافی

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،4زمستان  ،9314صفحۀ  531تا 555

ردههومی  9:25111اسههتخراج و سههپس مههدل ردههومی
ارتفاع ( )DEMبا اندازه سلول  91متهر تهیهه شهد .در
ادامه مدل ردومی ارتفاع بههدسهتآمهده از نقشههههای
توپههوگرافی ردههومی  9:25111بهههعنههوان ورودی در
نرمافهزار  TASو  DIGEMاسهتفاده شهد و در نهایهت
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پنج متغیر فیزیهوگرافی اولیهه شهامل ارتفهاع از سهط
دریا ،جهت شیب ،شیب ،انحنای مسهطحاتی ،انحنهای
دا م و دو متغیهر انویهه فیزیهوگرافی شهامل شهاخ
رطوبت و شاخ تابش خورشید بها اسهتفاده از مهدل
ردومی زمین بهدست آمد.

شکل  -9مودعیت منطقۀ تحقیق در شهرستان مریوان

محاسبۀ شاخصهای اقلیمی

به منظهور شهرکت دادن شهاخ ههای ادلیمهی در
مدلسازی از دو شاخ مهم یعنهی بهارش و تبخیهر و
تعر استفاده شد ،بدینصورت که نقشۀ توزیع مکهانی
بههارش و تبخیههر-تعههر بههرای منطقههه بهها اسههتفاده از
منحنیهای همبارش و همتبخیر  -تعهر (نقشههههای
موجههود در سههازمان جنگههلههها ،مراتههع و آبخیههزداری
کشور) تهیه شد.
1

شاخص تفاضل گیاهی نرمال شده

در این پژوهش ،شاخ گیهاهی معهرو تفاضهلی
نرمالشده بهدلیل اینکه همبستگی زیادی را با درصهد
تاجپوشش گیاهی نشان میدهد (رنگهزن و همکهاران،
9399؛)Lu et al., 2005; Suzuki et al., 2011
بهعنوان متغیر مناسب در بهرآورد سهط تهاجپوشهش،

استفاده شد .بهمنظور دسهتیابی بهه شهاخ یادشهده،
دادههای ماهواره لندست  5مربهوب بهه خهرداد 2199
میالدی از منطقۀ تحقیق به شماره گذر  989و ردیهف
 35در سط تصهحیحات )L1T2(1بهرای اجهرای مهدل
استفاده شد .این سط از تصهحیحات شهامل تصهحی
رادیومتری در سط سیستماتیک ،تصحی هندسی بها
استفاده از نقاب کنتهرل زمینهی و همچنهین تصهحی
خطای جابهجایی ناشی از توپوگرافی منطقه است.
استخراج اطالعات

پس از تهیۀ نقشۀ شاخ های توپوگرافی ،تبخیر و
تعر و شهاخ  ،NDVIنقشهۀ مودعیهت جغرافیهایی
دطعهنمونهها با توجه به سط آنها ( 91آری) و انهدازه
)Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
)Level 1 Terrain Corrected (L1T

1
2
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تفکیک تصاویر ماهوارهای ( 31متر) 31×31 ،متر تهیه
شد .برای اسهتخراج اطالعهات ههر یهک از نقشههههای
توپوگرافی ،بارش ،تبخیهر و تعهر و شهاخ ،NDVI
نقشۀ دطعههنمونهههها بهر روی هرکهدام از نقشههههای
تولیدشده درار گرفت و متوسط ارزش نه پیکسل وادهع
در محل دطعهنمونه استخراج شد.
تجزیهوتحلیل آماری دادهها و اريیابی مدلها
شبکه عصبی مصنوعی

مدلسازی شهبکۀ عصهبی مصهنوعی بها اسهتفاده از
نههرمافههزار  NeuroSolutionانجههام گرفههت و از شههبکۀ
عصبی با ساختار پرسپترون که بهترین و کارآمدترین
عملکرد را دارند ،استفاده شد .سهاختارهای متفهاوت از
2
شهههبکه نظیهههر دهههانون یهههادگیری ،9توابهههع انتقهههال
استفادهشده ،تعداد الیههای پنههان و تعهداد نهرون در
الیۀ پنههان طراحهی شهدند و بهتهرین آنهها براسهاس
معیارهای ارزیابی انتخا شدند .با توجه به محدودیت
توابع انتقالی نورونهها ،ارا هۀ نمونههههای آموزشهی و
آزمایشی بهصورت دادههای خام ،موجب کاهش ددت
و سرعت شبکه میشود ،از اینرو با استفاده از رابطۀ 9
دادهها استانداردسازی شدند.
رابطۀ 9
کههههه  :Xدادۀ خههههام :Xmin ،حههههدادل دادهههههها
و  :Xmaxحداک ر دادههاست.
از توابههع انتقههال لجسههتیک سههیگمو ید و تانژانههت
سیگمو ید (رابطههههای  2و  )3کهه رایهجتهرین توابهع
انتقال در شبکۀ عصبی مصنوعی هستند در الیههههای
پنهان و از تهابع پهرالین (رابطهۀ  )4در الیهه خروجهی
استفاده شد (.)Santiago et al., 2013
رابطۀ 2
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رابطۀ 4

Purelin (n) = n

در مدلسههازی شههبکۀ عصههبی مصههنوعی ،اطالعههات
خاک ،ویژگیهای فیزیوگرافی استخراجشهده از مهدل
NDVI
ردههومی ارتفههاع ،اطالعههات ادلیمههی ،شههاخ
بهعنوان ورودی و تعداد در هکتار درختان و درصد تاج
پوشش بهعنوان خروجهی شهبکه در نظهر گرفتهه شهد
(شکل  .)2دروادع شبکهای با  99نرون در الیه ورودی
(اطالعات خاک ،ویژگهیههای فیزیهوگرافی ،اطالعهات
ادلیمی ،شاخ  )NDVIبرای پهیشبینهی ههر متغیهر
(درصد تاجپوشش ،تعداد در هکتار درختان) طراحهی
29
شد.
نکتۀ شایان ذکر این است که در شبکههای از نهوع
پسانتشار خطا ،داعدۀ مشخصی بهرای انتخها تعهداد
الیه های پنهان و همچنهین تعهداد نهرون هها در الیهه
پنهان وجهود نهدارد (ولهی و همکهاران .)9391 ،روش
عمومی برای به دست آوردن آنها روش سعی و خطا و
البتههه تجربیههات دیگههر محققههان اسههت (فههی نیهها و
همکاران .)9398 ،بهمنظور آموزش و ارزیهابی شهبکه،
کل دادهها بهطور تصادفی به سهه بخهش آموزشهی،3
اعتبارسنجی 4و آزمون 5دستهبندی شد .بهایهنترتیهب
که  25درصد از کل دادهها بهرای آزمهون مهدل کنهار
گذاشته شد 81 ،درصهد بهرای آمهوزش دادههها و 95
درصد آنها بهعنوان دادههای اعتبارسنجی انتخا شهد
(.)Amiryousefi1 et al., 2012
رگرسیون خطی چندگانه

بهمنظور مقایسۀ تخمهینههای شهبکۀ عصهبی بها
مدلههای رگرسهیون خطهی و بهرآورد ددهت آنهها در
تخمین مشخصههای تعداد در هکتار درختان و مقهدار
تاجپوشش جنگل ،مدلسازی این مشخصهها با استفاده
از تحلیههل رگرسههیون گههامبهههگههام و انتخهها بهتههرین
1

Learning rule
Transition Function
3
Terrain
4
Validation
5
Test
2

رابطۀ 3
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زیرمجموعهها بهین دادههها بها اسهتفاده از آمهارهههای
اشتباه معیار مدل برازشیافته ،میانگین مربعات خطای
برآورد ،تحلیل واریانس رگرسیون ،بررسهی ههمخطهی
متغیرهای مسهتقل (عامهل تهورم واریهانس) و آزمهون
انفرادی ضرایب مدل انجام شهد .در مهدل رگرسهیونی
چندگانه ،داده های مربوب به تهاجپوشهش و تعهداد در
هکتار درختان اندازهگیریشده بهعنوان متغیر وابسهته
نرون خروجی
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و اطالعات خاک ،ویژگیهای اولیه و انویۀ توپوگرافی،
اطالعات ادلیمی و شاخ  NDVIبهعنوان متغیرههای
مستقل بهکار گرفته شدند .از تعداد کل دطعهنمونههها
حدود  21درصد بهطور تصادفی انتخها و بههعنهوان
مجموعه دادههای ارزیابی برای اعتبارسنجی مدل کنار
گذاشته شد و تجزیهوتحلیلههای الزم بها  91درصهد
بادیماندۀ دطعهنمونهها انجام شد.
نرون مخفی

نرون ورودی
ارتفاع
شیب
جهت شیب
شاخص رطوبت

درصد تاج پوشش

کرب آلی
نیتروژن کل
NDVI

شکل  -2شمایی از طر شبکۀ عصبی مصنوعی برای پیشبینی درصد تاجپوشش

معیارهای اريیابی

ارزیههابی عملکههرد مههدلهههای مختلههف بهههکمههک
آماره های  RMSE% ، RMSEو  R2امکانپذیر اسهت.
این آمارهها زمانی میتواننهد ارزش برتهری مهدلهها را
تعیین کنند که بهین مقهادیر مشهاهدهشهده و مقهادیر
پیش بینی شده محاسبه شوند .توجه به مقادیر RMSE
و  R2مزیت نسبی مدلها را نشان میدههد .بیشهترین
ضریب تبیین معنیدار و کمترین میزان خطا ،بهتهرین
روش را معرفی مینماید .بنهابراین بههمنظهور ارزیهابی
نتایج مدل شبکۀ عصبی و مقایسهۀ آن بها برآوردههای
رگرسههیونی ،از معیارهههای میههانگین مربعههات خطهها
( )RMSEو ضهههریب تبیهههین ( )R2اسهههتفاده شهههد
(رابطههای  8 ،5و .)0

رابطۀ 5
رابطۀ 8

رابطۀ 0
در این رابطهها؛  :nتعهداد مشهاهدههها :yoi ،مقهدار
مشهههاهدهشهههده iام :ypi ،مقهههدار برآوردشهههده iام،
 :yoمیانگین مشهاهده شهده :yp ،میهانگین برآوردشهده،
 :ymaxحداک ر مقدار مشاهدهشده و  :yminحدادل مقهدار
مشاهدهشده است.
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تعههداد در هکتههار درختههان در دطعههات برداشههتشههده
بهههترتی هب  5و  99درصههد بههرای تههاجپوشههش و  81و
 9291پایه برای مشخصهۀ تعهداد در هکتهار درختهان
اسهههت .جهههدول  ،9خالصههههای از آمهههار توصهههیفی
مشخصه های اندازه گیریشده در دطعهات نمونهه را در
منطقۀ تحقیق نشان میدهد.
نتایج جدول  9نشان داد که مشخصه تاجپوشش و
تعداد در هکتار درختان ،تغییرپذیری بهنسبت زیهادی
از خههههود نشههههان دادنههههد .آزمههههون نرمالیتههههه
کولموگرو  -سمیرنو نشان داد کهه مشخصههههای
ذکرشهده دارای توزیهع نرمهال اسهت .نتهایج ضهریب
چولگی بین  +9و  -9نیز این مطلب را تأیید میکند.

نتایج
بررسی کیفیت و تصحیح هندسی تصاویر

بررسی کیفیهت رادیهومتری تصهاویر نشهان داد کهه
تصاویر از کیفیت مطلو برخوردار است و ههیچیهک از
خطاهای راهراه شدگی ،خطهای دسهتهههای 98تهایی و
پیکسل های تکراری ،در تصهاویر وجهود نهدارد .بها روی
همگذاری الیههههای وکتهوری جهادههها و آبراهههههای
استخراجشده از نقشههای ردهومی  ،9:25111مشهخ
شد که تصاویر با الیه های مذکور همخوانی مکانی دارند
و تصاویر نیازی به تصحی هندسی مجدد ندارند.
آمار توصیفی مشخصههای کمی جنگل

بررسی دادههای برداشتهای زمینی نشان میدهد
که کمترین و بیشترین میزان مشخصه تهاجپوشهش و

جدول  -9آمار توصیفی مشخصههای کمی جنگل ()n= 91
حدادل

حداک ر

میانگین

انحرا معیار

چولگی

کشیدگی

متغیر
تاجپوشش (درصد)

5

99

49/91

22/85

-1/991

-1/140

تعداد در هکتار درختان

81

9291

852

321

-1/991

-1/905

مدل رگرسیون خطی چندگانه

نتایج مدلسازی تعداد در هکتهار درختهان و مقهدار
تاجپوشش با استفاده از تحلیل رگرسیون گامبههگهام و
انتخا بهترین زیرمجموعه ها بین متغیرهای مسهتقل
و وابسته در جدول  2ارا هه شهده اسهت .ازآنجهاییکهه
معناداری آزمون تساوی ضریبهای رگرسیون و مقدار
ابت با مقدار صفر ،کوچهک تهر از پهنج درصهد اسهت،
بنابراین فر تساوی ضریبههای رگرسهیون و مقهدار
ابت با مقدار صفر رد میشود و نیازی به خارج کهردن
آنها از معادله رگرسیون نیست.
بههر پایههۀ جههدول  2متغیرهههای مسههتقل مههدل
رگرسیونی برازش یافته در برآورد مقهدار تهاجپوشهش،
شامل درصد نیتروژن کل ،درصهد کهربن آلهی ،بهارش،
شاخ  ،NDVIجهت و شیب است و ضهریب تبیهین
بین مشخصۀ تاجپوشش و متغیرهای یادشده برابهر بها
 1/01اسههت .همچنههین در مههدل بههرازش یافتههه بههرای

برآورد تعهداد در هکتهار درختهان ،متغیرههای درصهد
نیتروژن کل ،شاخ  ،NDVIجهت و شیب به عنهوان
متغیرهای مستقل تأ یرگذار درنظر گرفته شدهانهد .بهر
اساس نتایج تحلیل واریانس رگرسهیون نیهز مهیتهوان
گفت که دستکهم یکهی از متغیرههای مسهتقل دارای
رابطۀ خطی با متغیرهای وابسته است.
ارتبههاب بههین مقههادیر مشههاهدهشههده بهها مقههادیر
پیشبینیشده مقهدار تهاجپوشهش و تعهداد در هکتهار
درختههان بههرای دادههههای ارزیههابی در جههدول  3و
شکلهای  3و  ،4نشان داده شده اسهت .نتهایج نشهان
داد کههه بههین مقههدار تههاجپوشههش و تعههداد در هکتههار
درختان اندازهگیریشده و برآوردشده ،ضرایب تبیین و
جذر میانگین مربعات خطا دو مدل بههترتیهب  1/99و
 95/12( 91/81 ،1/89درصهههههد) و 98/52( 919/54
درصد) است.
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جدول  -2ضرایب مدل رگرسیون خطی چندگانه برای برآورد تاجپوشش و تعداد در هکتار درختان
شاخ های اعتبارسنجی

R2

b6

b5

b4

b3

b2

b1

b0

مدل

Std. Error = 99/115

1/01

*-1/949

*1/120

*18/435

*-1/914

*301/94

*920/499

*518/894

CC%= b0+
b1TN% + b2
OC% - b3 Rain +
b4 NDVI + b5
Slo – b6 As

P < 1/19
MSE = 929/91

--

--

9/92

9/91

2/94

9/29

9/98

3/49

--

--

--

--

--

*299/193

*-2/321

*1/430

*9255/810

*299/193

شاخ

VIF

N = b0+ b1TN% +
b2 NDVI - b3 As
+ b4 Slo

P < 1/19
Std. Error = 903/50

1/09

--

--

9/193

9/121

2/132

2/134

--

شاخ

VIF

MSE = 31929/00

* معنیداری در سط  5درصد :CC% .درصد تاج پوشش :N ،تعداد در هکتار :TN% ،درصد نیتروژن کل :OC% ،درصد کربن آلی،
 :Rainمقدار بارش :NDVI ،شاخ تفاضل گیاهی نرمالشده :Slo ،شیب :As ،جهت شیب R2؛ :ضریب تبین :VIF ،شاخ همخطی چندگانه،
 :MSEمیانگین مربعات خطا :Std. Error ،اشتباه معیار تخمین

جدول  -3نتایج حاصل از ارزیابی مدلهای رگرسیونی
متغیر پاسخ

R2

RMSE

RMSE %

تاجپوشش

1/99

91/81

% 95/12

تعداد در هکتار درختان

1/89

919/54

% 98/52

مدل شبکۀ عصبی مصنوعی

نتایج و مشخصات بهتهرین شهبکهههای طراحهی و
انتخا شهده از نظهر تعهداد الیههههای پنههان ،تعهداد

نرونهای هر الیه و توابع انتقال ،پس از مرحلۀ آزمهون
و خطا به شر جدول  4است.

شکل  -3ارتباب بین مقادیر اندازهگیرشده و پیشبینیشده در مدل رگرسیون خطی
(سمت چ  :تاج پوشش ،سمت راست :تعداد در هکتار درختان)
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شکل  -4مقایسۀ اختال خطای بین مقادیر اندازهگیرشده و پیشبینیشده در مدل رگرسیون خطی
(سمت چ  :تاج پوشش ،سمت راست :تعداد در هکتار درختان)

جدول  -4نتایج حاصل از آموزش و اعتبارسنجی شبکۀ بهینه برای تخمین تاجپوشش و تعداد در هکتار درختان

متغیر

تاجپوشش

تعداد در
هکتار
درختان

تعداد
نرون
تعداد
الیۀ در الیه
مخفی مخفی
اول

تعداد
نرون
در الیۀ
مخفی
دوم

تابع انتقال

تعداد
تکرار
چرخه

مجموعۀ آزمایشی

مجموعۀ آموزشی
R2

RMSE%

R2

0/05

91/21

1/1244

92/80

1/90
1/99

RMSE

RMSE%

2

93

8

TansigTansig

111

9/81

99/32

1/98

9

99

--

Tansig

9291

1/38

92/39

1/99

1/83

2

98

4

 TansigLogsig

915

99/45

95/18

1/93

99/15

95/02

2

91

8

TansigTansig

405

913/98

1/9

939/41 1/99

99/32

1/94

2

9

4

TansigTansig

030

931/22

92/19

944/99 1/92

92/42

1/91

نتهایج تغییهرات مقهدار میهانگین مربعهات خطهای
خروجی بهینۀ شبکۀ مدنظر برای دادههای آموزشهی و
اعتبارسنجی در شکل  5نشان داده شده است.
نمودارهای خروجی عملکرد بهینهۀ شهبکۀ مهدنظر
برای مجموعۀ داده های ارزیهابی در شهکلههای  8و 0

RMSE

نشههان داده شهده اسههت .همههانطههور کههه از شههکلههها
مشخ است ،مدل شبکۀ عصبی بههصهورت مناسهبی
توانسته است رابطههای میان تهاجپوشهش و تعهداد در
هکتار درختهان را بها متغیرههای مسهتقل مشهخ و
پیشبینی کند.
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شکل  -5میانگین مربع خطای آموزش و خطای ارزیابی در مقابل تعداد چرخه
(سمت چ  :تاجپوشش ،سمت راست :تعداد در هکتار درختان)

شکل  -8ارتباب بین مقادیر اندازهگیری شده و پیشبینیشده در مدل شبکۀ عصبی مصنوعی
(سمت چ  :تاجپوشش ،سمت راست :تعداد در هکتار درختان)

شکل  -0مقایسۀ اختال خطای بین مقادیر اندازهگیریشده و پیشبینیشده در مدل شبکۀ عصبی مصنوعی
(سمت چ  :تاجپوشش ،سمت راست :تعداد در هکتار درختان)
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بحث
در جنگلهای زاگرس بههدلیهل شهاخهزاد بهودن و
غیرتجاری بودن چهو آنهها ،مشخصهه حجهم مطهر
نیست و مشخصۀ تعهداد در هکتهار و تهاجپوشهش کهه
بهنوعی مشخصههای مکمهل ههم هسهتند ،بههعنهوان
شاخ های برآورد تراکم جنگل مهم هستند و برآورد
این مشخصهها بها صهحت بهاال در برنامههریهزی بهرای
مههدیریت جنگههل بسههیار مهههم اسههت .در ایههن منههاطق
جنگلی برآورد تاجپوشش و تعداد در هکتار درختان بها
تصاویر ماهوارهای (با توجه به ویژگی های منطقه ،انواع
کاربری و پوشش موجود ،چگونگی پهراکنش و الگهوی
مکانی آنها ،تشابه بازتا طیفی بعضهی از پوشهش هها،
انبوهی بهنسبت کهم اراضهی جنگلهی و تهأ یر بازتها
خاک در آنهها) اغلهب بها صهحت کمهی همهراه اسهت
(پیرباودههار و همکههاران ،9311 ،وفههایی و همکههاران،
 .)9312بنابراین از آنجا که مشخصههای کمی جنگهل
تحهت تهأ یر عوامهل مختلهف فیزیهوگرافی ،ادلیمهی و
ویژگهیههای فیزیکهی و شهیمیایی خهاک دهرار دارنهد
( ،)Enright et al., 2005بههرای بهبههود مههدلهههای
برآوردی ،افزودن دادهههای کمکهی تأ یرگهذار مهدنظر
است .بهویژه اینکه در بسیاری از مطالعهات محیطهی و
پروژهای اجرایی به این دلیل کهه نقشهۀ ویژگهیههای
خاک منطقه از اساسیترین نقشههای مطالعاتی اسهت
در بیشتر تحقیقات و پروژه ها تهیه می شود ،بنهابراین
با استفاده از دادههای موجود و استفاده از این نقشهها
میتوان از آنها در برآورد تراکم جنگل بهره برد.
همانگونه که در این بررسی نشان داده شده است،
با توجه به کمترین مقهدار  RMSEو بیشهترین مقهدار
 R2مربوب به مجموعهه دادهههای آزمهون ،برآوردههای
شبکۀ عصبی در مقایسه با مدلهای رگرسهیونی ددهت
بهنسبت بیشتری داشته و توانسته است مشخصههههای
تعداد در هکتار درختان و تاج پوشش جنگل را برپایهۀ
دادههای خاک ،ویژگیهای اولیه و انویهه توپهوگرافی،
شاخ های رطوبتی و شاخ  ،NDVIبهتهر از مهدل
رگرسیون خطی چندگانه برآورد کند .اگرچهه مقهدار
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ددت برآورد در مدل شهبکۀ عصهبی مصهنوعی بیشهتر
است ،باید توجه داشت که این مدلها همیشه مطلو
و مناسب نیستند و بههوسهیله برخهی عوامهل از دبیهل
آزمهون اجههزای مختلههف سهاختار شههبکه نظیههر دههانون
یادگیری ،توابع انتقال مورداسهتفاده و تعهداد نهرون در
الیه پنهان بهروش سعی و خطها عملکردشهان محهدود
میشهود .بههعهالوه شهبکهههای عصهبی مصهنوعی در
توصیف رابطۀ بین ورودیها و خروجهیهها ،رویکهردی
صری ارایه نمیکننهد و اصهطالحاً بههصهورت "جعبهه
سیاه" میباشند .بههعبهارت دیگهر رابطههای در مهورد
شکل عملکردی ارتباب بین متغیرههای ورودی و الیهه
خروجی ارا ه نمیدهد و ماتریس وزنهای شبکه ههیچ
معنی مستقیمی ندارند.
در پژوهش حاضر مهدل شهبکۀ عصهبی مصهنوعی
بهمنظور برآورد مشخصه تراکم جنگل (تعداد در هکتار
درختان و مقدار تاجپوشش) با توابع آستانه مختلف و
تعداد نرونهای مختلف در الیهه(ها)ی پنههان آزمهون
شد .مطابق با جدول  ،4توابع انتقهال نقهش مهمهی در
برآورد خروجیها دارند و مدل شبکۀ عصبی مصهنوعی
با تابع انتقال تانژانت سیگموید در الیه(ها)ی پنهان ،با
کمترین مقدار  RMSEو باالترین مقهدار  ،R2بهتهرین
خروجیها را ارا ه داده است .بهطوریکهه شهبکه بها دو
الیۀ میانی و تهابع محهرک تانژانهت سهیگمو ید بها 91
نرون در الیۀ میانی بهترین بهرآورد را بهرای مشخصهه
تاجپوشش با  R2برابر با  1/12و  RMSEبرابر با 0/05
( 91/21درصد) و شبکه مشابهی با  98نهرون در الیهۀ
میانی بهتهرین پهیشبینهی را بهرای تعهداد در هکتهار
درختان با  R2برابر با  1/94و  RMSEبرابر با 939/41
( 99/32درصد) ارا ه کرده است.
تغییهرات مقهدار میهانگین مربعهات خطهای بهینهه
شبکۀ مدنظر در چرخههای مختلهف ،بهرای دادهههای
آموزشی و اعتبارسنجی (شکل  )5نشان میدههد کهه
میزان خطای شبکه با افزایش تعداد تکرار ،سیر نزولهی
دارد و در نهایت به مقدار ابتی میرسد که بیانکنندۀ
تأ یر تعداد تکرار بر روی توانایی یادگیری شبکه است.
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با توجه به مدل بهینه (جهدول  )5و مقهدار میهانگین
مربعات خطای شبکه در چرخههای مختلف (شکل )5
میتوان دریافت که بهترین خطای شهبکه مربهوب بهه
مرحلۀ آموزش و اعتبارسنجی در بهرآورد تهاج پوشهش
درختان به ترتیب با  1/1195و  1/115در  111و 92
چرخه و در برآورد تعداد در هکتار درختان بهه ترتیهب
 1/112و  1/10در  405و  9چرخه است .زمانی رونهد
آموزش شبکه صهحی مهیباشهد کهه مقهدار میهانگین
مربعات خطای بهترین خطای شبکه بهه مقهدار هابتی
برسد و دو خطی که رونهد آزمهایش و اعتبارسهنجی را
نشان میدههد نیهز بههههم نزدیهک باشهند (دنبهری و
همکاران )9399 ،بنابراین ،نتایج نشان مهیدههد کهه
خطای موردنظر به حد معقهولی رسهیده و ایهن شهبکه
دادر است بهطهور صهحی رابطهۀ بهین مشخصههههای
ورودی و خروجی را تشخی دهد.
با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون ،ترکیهب خطهی
درصد نیتروژن کل ،درصد کربن آلی ،بهارش ،شهاخ
 ،NDVIجهت و شیب به ترتیب بههعنهوان متغیرههای
مسههتقل در مقایسههه بهها دیگههر متغیرههها و ترکیبههات
استفادهشده بهتر میتوانند مقدار تاجپوشش را بهرآورد
نمایند .در رابطه با مشخصه تعداد در هکتهار درختهان
نیز ترکیب متغیرهای نیتروژن کهل ،شهاخ ،NDVI
جهت و شیب ،مقدار واریانس متغیر وابسته (تعهداد در
هکتار) را بهتر تبیین کرده اسهت .ارزیهابی مهدلههای
رگرسیونی نشان داد که  99درصد از تغییهرات میهزان
تاجپوشهش (بها  RMSEحهدود  95/12درصهد) و 89
درصد تغییرات تعداد در هکتهار درختهان (بها RMSE
برابر با  98/52درصد) در منطقه بهوسیلۀ این مدلهها
توجیه شده است که این مقدار توجیه واریانس توسط
چنین مدلی ،مناسب است.
همانطور که روابط رگرسهیونی نشهان داد ،درصهد
نیتروژن کل و کربن آلی رابطهۀ مسهتقیمی بها مقهدار
تاجپوشش و تعداد در هکتار درختان دارند .نیتهروژن و
کربن جزء مهمی از مواد آلی خاک هستند و مواد آلهی
خاک خود حاصل تجمهع الشهبرو و تجمهع مهواد در
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سط خاک است ،بنابراین در تاجپوششههای بیشهتر،
تجمع این دو ماده در سط خاک نیز بیشتر میباشهد.
در این راسهتا ( )Gallardo, 2003بها بررسهی ا رههای
تهههاجپوشهههش جنگهههلههههای بلهههوب همیشههههسهههبز
( )Quercus ilexبهر پهراکنش مکهانی مهواد غهذایی در
منطقۀ نیمهخشک دهسا در حوزۀ مدیترانهه بیهان کهرد
که مقدار نیتروژن کل خاک همانند مواد آلی در ارتبهاب
با تاجپوشش درختان میباشد و این نتایج بها مطالعهات
دیگر نیز همخهوانی دارد (حسهینی و همکهاران9311 ،
;.)Gazol and Ibanez, 2009; Zare et al., 2011
اگرچه در بیشتر نواحی رویشی زاگرس ،بههواسهطۀ
داشتن برخی ویژگی ههای خهاص منطقهه ،اسهتفاده از
دادههای لندست با اشهکاالتی مواجهه اسهت (وفهایی و
همکاران ،)9312 ،امها بها توجهه بهه انبهوهی مناسهب
منطقۀ مورد تحقیق ،تصحیحات و آنالیزههای بها ددهت
هرچههه بیشههتر بههر روی تصههاویر ،شههاخ NDVI
محاسبهشده نقش مهمی در مدلسازی مشخصهه ههای
کمی جنگل (تاج پوشش و تعداد در هکتهار درختهان)
داشت و بهعنوان یک متغیر مستقل مهم در پیشبینی
این ویژگیهای انتخا شد.
باید اذعان کرد کهه خصوصهیات کمهی و کیفهی ههر
جنگل تهابعی از عامهلههای توپهوگرافی ،میکروکلیمهای
منطقهه ،مهدیریت و بههرهبهرداری از جنگهل ،مودعیهت
جغرافیایی ،عاملهای محیطی و خاک ،نوع گونهها و سایر
عاملها است .بنابراین بدلیل تفاوت عاملهای اشارهشهده
دراکوسیستمهای مختلف ،مقایسۀ نتایج پژوهش پهیشرو
با نتایج دیگر پژوهشهای مشابه چندان صهحی نیسهت؛
اما با توجه به نتایج این پژوهش و سایر محققان میتهوان
بیان کرد که ویژگیههای توپهوگرافی اهمیهت زیهادی در
برآورد مشخصهههای کمهی جنگهل دارنهد (مههدینیها و
همکهههههاران9395 ،؛ دنبهههههری و همکهههههاران9319 ،
; .)Horsch, 2003; Canton et al., 2004بهه عهالوه
نتایج حاصل از بهکارگیری مدل شبکۀ عصبی مصهنوعی
و رگرسیون خطی با نتایج تحقیقات دنبری و همکهاران
()9399؛ )Toth et al. (2007) ،Foody et al. (2003
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همخوانی دارد و در تحقیقهات ذکرشهده ،مهدل شهبکۀ
عصههبی مصههنوعی نتههایج بهتههری نسههبت بههه مههدل
رگرسیونی ارا ه کرده است.
در رابطه با تحلیل رگرسیون خطی چندگانهه بایهد
توجه داشت که روابط بهین عامهلههای محیطهی بهه-
کاررفته در مدل و مشخصه های تاجپوشش و تعداد در
هکتههار درختههان را بهههطههور خطههی بیههان مههیکنههد،
درحالیکه بعضی از متغیرها باهم دارای ارتبهاب سهادۀ
خطی نیستند .بنابراین این نکته را باید در نظر داشهت
کههه مشخصههههههای جنگههل در ارتبههاب بهها عامههلهههای
توپههوگرافی همیشههه بهههطههور مههنظم و خطههی تغییههر
نمییابند ،م الً تأ یر جهتهای مختلهف یها ارتفهاع بهر
مشههخ ههههای پوشهههش گیهههاهی یکسهههان نیسهههت
(.)Solon et al., 2007; Kouhgardi et al., 2011
پس انتخا بهترین مدل نباید صرفاً بهر اسهاس نتهایج
آمههاری باشههد؛ بلکههه توجههه بههه روابههط بیولوژیههک و
اکولوژیک متغیرها نیز بسهیار حها ز اهمیهت اسهت .در
تحقیق حاضر نیز مطابق بها بهتهرین مهدل رگرسهیون
خطی برازش یافته ،مشخ شهد کهه عامهل بارنهدگی
به صورت معکوس در برآورد میزان تاجپوشهش جنگهل
تأ یر دارد.
مدل شبکۀ عصبی مصنوعی بهدلیل در نظر گرفتن
روابط غیرخطهی موجهود میهان متغیرههای مسهتقل و
متغیر وابسته و بهدنبهال آن افهزایش ددهت در بهرآورد
پیش بینیها می تواند جایگزین مناسبی برای مدلهای
مرسوم رگرسیون خطی در مدلسازی مؤلفههای جنگل
باشد (پیلهور شهری و همکاران .)9391 ،بههعهالوه بها
توجه به اینکه درسالهای اخیر استفاده از مدل شهبکۀ
عصبی مصنوعی کاربرد زیادی در حل مسایل مختلهف
منابع آ و خاک پیدا کرده است ،توصیه میشود کهه
در مطالعات منابع طبیعی از این مدلها و مزایای مهم
آن مانند؛ یادگیری روابط غیرخطی بین متغیرها بههره
بههرد و از آن ب هرای مدلسههازی ویژگههیهههای گونههاگون
استفاده شود .همچنین با توجهه بهه روابهط غیرخطهی
متغیرهای رویشگاهی پیشنهاد میشود که مدل شبکۀ
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عصبی مصهنوعی بها دیگهر سیسهتمههای هوشهمند و
مههدلهههای مفهههومی از جملههه؛ سیسههتم اسههتنتاج
عصهبی -فهازی ،رگرسهیون غیرخطهی و  ...بههمنظههور
افزایش ددت برآورد ،مورد مقایسه درار گیرد.
نتههایج پههژوهش حاضههر نشههان داد کههه بهها ددههت
دابههلدبههولی امکههان اسههتفاده از ترکیههب دادههههای
توپهوگرافی ،ادلیمههی ،خههاکی و بههرهگیههری از تصههاویر
ماهوارهای برای برآورد مشخصۀ مهم تراکم جنگهل در
جنگلهای مورد تحقیق وجود دارد و میتوان از مهدل
شبکۀ عصبی مصنوعی که ددهت بیشهتری نسهبت بهه
مدل رگرسیون خطی چندگانه در برآورد این مشخصه
مهههم داشههت ،بهههره بههرد .ازایههنرو در صههورت صههحت
مناسب بهکهارگیری ایهن نهوع دادههها و مهدل شهبکۀ
عصههبی مصههنوعی در رویشههگاههههای مشههابه و دیگههر
رویشگاههها ،ایهن دادههها را مهیتهوان در آمهاربرداری
جنگل بهمنظور کسب اطالعات هرچه ددیهقتهر مهورد
استفاده درار داد.
منابع
اخوان ،رضا ،منا کرمی خرمآبادی و جواد سوسهنی.9311 ،
کاربرد دو روش کریجینگ و  IDWدر پهنهبندی تهراکم و
تاج پوشش جنگلهای شهاخهزاد بلهوب (مطالعهۀ مهوردی:
منطقۀ کاکارضای خرمآباد لرستان) ،مجلهۀ جنگهل ایهران،
.398-315 :)4(4
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زیست 22-29 ،اسفند ،اسالمشهر 0 ،ص.
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Abstract
Studying and modeling the quantitative characteristics of forest in order to develop and direct
the ecosystem toward optimal aims and conservative activities is considered as an eminent
operation. For this purpose, tree density and forest canopy cover, as a representative of
density in natural forest ecosystem, were estimated by using linear regression models and
artificial neural network through various variables including topographic attributes, soil
properties, climatic parameters and remote sensing data in some parts of the Baghan forests in
Marivan region. The topographic attribute maps were derived from DEM. Climatic
parameters and soil properties were extracted using climatic maps and data from soil analysis.
In order to use satellite imagery data, Landsat 5 images and NDVI index were used. Forest
inventory was performed in order to determine the quantitative characteristics based on
obtained data from 89 sample plots, each one 0.1 ha. The relationship between the forest
characteristics and these attributes was analyzed and modeled using multiple linear regression
and artificial neural network models. Coefficient of determination (R2) and RMSE for the
neural network method to predict the canopy cover and trees density were as follows:
R2=0.92, RMSE=10.20% and R2=0.84, RMSE=11.32% for canopy cover and tree density,
respectively. The amounts of the mentioned parameters for estimation with multiple linear
regression model were: R2=0.81, RMSE=15.02% and R2=0.68, RMS=16.52%, respectively.
Results indicated that there is an appropriate potential of using the topographic attributes, soil
properties, climatic parameters and remote sensing data in estimating the forest density and
the linear regression model can be replaced by artificial neural networks model regarding to
its high performance.
Keywords: Canopy Cover, NDVI, ANN, Topographic attribute, Zagros forests.
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