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چکیده
جادههای جنگلی بهمنظور ایجاد دسترسی به جنگل احداث میشوند و تأثیر زیربنایی در سازماندهی منطقهه دارنهد .ههد ایهن پههوه ،
معرفی راهکاری هوشمند مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی با تلفیق  GISبرای طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با در نظهر داشهتن اصهول و
معیارهای فنی شبکۀ جادۀ جنگلی است .ابتدا معیارهای مؤثر با استفاده از روش دلفی شناسایی شد و وزندههی آنهها بها اسهتفاده از روش
 ،AHPانجام گرفت .با تلفیق الیههای مختلف و وزن نظیر هر یک به روش وزندهی خطی ،نقشۀ شایستگی بخ پاتم بهرای عبهور شهبکۀ
جاده تهیه شد .ارزش هر پیکسل از نقشهها بههمراه مختصات ،با استفاده از نرمافزار  ENVIاستخراج شد .بهمنظور آمادهسازی دادهها بهرای
ورود به نرمافزار  ،MATLABهمۀ دادهها به دامنۀ  2تا  9نگاشت شدند .در این مطالعه برای مهدلسهازی ،از دو شهبکۀ عصهبی پرسهتترون
چندالیه و شعاع مبنا استفادهشد .شبکههای عصبی درجۀ مطلوبیت عبور جاده برای پنج بخ جنگل را براساس بخ پاتم برآورد کردنهد.
با استفاده از برنامۀ جانبی  PEGGERدو شبکۀ جاده نیز طراحی شد .در انتها جادههای طراحیشده با جادۀ موجود توسه  GISمقایسهه و
ارزیابی شد .نتایج نشان داد که شبکۀ عصبی مصنوعی پرستترون چندالیه توانایی بیشتری در برآورد درجهۀ مطلوبیهت عبهور جهاده دارد و
ضریب تبیین آن  2/112بهدست آمد .برای مقایسۀ نتایج شبکههای عصبی پیشنهادی از رگرسیون خطی استفاده شد .نتایج نشان داد ههر
دو شبکۀ عصبی نتایج بهتری از رگرسیون خطی ارائه دادند و قابلیت الزم را برای تعیین میزان مطلوبیت در طی فرایند طراحی شبکۀ جاده
دارند .براساس نتایج بهدستآمده گزینۀ دوم طراحیشده ،برپایۀ میزان ارزش واحد طول بهعنوان شبکۀ جادۀ بهینه معرفی شد.
واژههای کلیدی :رگرسیون خطی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،شبکۀ جادۀ جنگلی ،شبکۀ عصبی مصنوعی ،نقشۀ شایستگی.

مقدمه
جنگههل مجموعههۀ پیچیههده زیسههتی و بههه تعههادل
رسیده ای است که هرگونه دخالت میتواند تعهادل آن
را بر هم بزند .ساخت جاده ،نهوعی دخالهت شهدید در
جنگههل محسههو م هیشههود ،بنههابراین چههال بههزر
مهندسان جنگل ،طراحهی شهبکۀ جهادهای اسهت کهه
 نویسندۀ مسئول

کمترین تأثیر منفهی بهر محهی را داشهته باشهد و در
عینحال همۀ کارکردههای برنامههریهزیشهده را ارائهه
کند .هرگونه اشهتباه در طراحهی و مکهانیهابی جهادۀ
جنگلی ممکن است بسهیار پرهزینهه و همهراه بها آثهار
مخر باشد؛ از اینرو جاده های جنگلهی بایهد طهوری
طراحی شوند که با در نظر داشتن اسهتاندارهای فنهی
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موجههود ،کمتههرین حجههم عملیههات خهها بههرداری و
خا ریزی را دارا باشند .برای یهک منطقهۀ مشهخ ،
تعداد زیادی گزینۀ شبکۀ جاده می توان طراحی کهرد؛
بنابراین باید با روشهای علمی ،گزینۀ بهینه انتخا و
اجرایی شود .ارزیابی گزینههای مختلهف شهبکۀ جهادۀ
جنگلهی و تعیههین مناسههبتههرین گزینههه مهیتوانههد در
کاه هزینه های جادهسازی مؤثر باشهد .در گذشهته،
طراحی شبکۀ جادۀ جنگلهی بهه روش سهنتی صهورت
میگرفت که از معایب آن مهیتهوان بهه سهرعت کهم،
قابلیت بهکهارگیری اطالعهات و دادهههای مکهانی کهم
اشاره کرد .این عوامل سبب ایجهاد روشههای نهوین و
استفاده از رایانهها در طراحی جادههای جنگلهی شهد.
تاکنون از روشهای مختلفی برای این ههد اسهتفاده
شده که یکی از آنها شبکههای عصبی مصنوعی اسهت
( .)Aron, 2003شبکههای عصبی مصهنوعی از عناصهر
عملیاتی سادهای ساخته میشوند که بهصورت مهوازی
در کنار هم عمل میکنند .این عناصر از سیسهتمههای
عصبی زیسهتی الههام گرفتههانهد .شهبکهههای عصهبی
بهدلیل افزای سرعت محاسبات و مدلسازی ،یکی از
الگههوریتمهههای جدیههدی اسههت کههه اسههتفاده از آن در
سهالههای اخیهر افهزای یافتهه اسهت .دلیهل برتههری
شبکه های عصهبی بهر محاسهبات کالسهیک ،عملکهرد
سههریعتههر و راحههتتههر آنهاسههت (.)Menhaj, 2016
شبکه های عصبی از دو ویهگهی اساسهی یهادگیری یها
نگاشتپذیری براساس ارائۀ دادههای تجربی و قدرت و
توانهههایی تعمه هیمپهههذیری و سهههاختارپذیری مهههوازی
برخوردارند ،بنهابراین بهرای مسهائل کنتهرل ،بهه ویههه
سیستم های پیچیده که مدلسازی این سیستمهها بهه
سهههختی انجهههام مه هیگیهههرد بسهههیار مناسهههبانهههد
( .)Menhaj, 2016از بین شبکهههای عصهبی ،شهبکۀ
پرستترون چندالیه ( 9)MLPو شبکۀ تابع پایۀ شعاعی
 (RBF)0در زمینههای مختلف علوم بیشهترین کهاربرد
را داشتهاند.
1 Multi-Layer Perceptron
2 Radial Basis Function

شبکه های  MLPقادرند در صورت انتخها تعهداد
مناسب الیهها و سلولهای عصبی ،که اغلب ههم زیهاد
نیستند ،یک نگاشت غیرخطی را با دقت دلخواه انجهام
دهنههد ( .)Menhaj, 2016در شههبکههههای چنههدالیههه،
الیه هها بههترتیهب بهه ههم متصهل مهیشهوند .تعهداد
سلولهای عصبی الیهۀ پنههان بهه نظهر طهراک شهبکه
بستگی دارد و با آزمون و خطا بهدست میآیهد .بهرای
آمههوزش شههبکۀ  MLPاز الگههوریتم پ ه انتشههار خطهها
اسههتفاده مههیشههود .ایههن الگههوریتم بههرای آمههوزش
پرستترونههای چنهدالیهه کهه قهادر بهه حهل مسهائل
غیرخطیاند بهکار مهیرود ( .)Menhaj, 2016در ایهن
روش از آموزش با ناظر استفاده میشود و با استفاده از
شههیب نزولههی سههعی مههیشههود مربههع خطههای بههین
خروجیهای شبکه و تابع هد به کمترین حد برسد.
شههبکههههای  RBFطههوری سههازمان یافتهههانههد کههه
تبدیلها در واحدهای پنههان در حکهم مجموعههای از
توابع بهمنظور نگاشهت الگوههای ورودی بهه الگوههای
خروجی انجام میگیرد .بنابراین باید تعداد واحهدها در
الیۀ مخفی ،برای محدودۀ فضایی که درونیهابی در آن
انجام میگیرد ،کافی باشهد (.)Ghanbari et al., 2009
آموزش پارامترههای شهبکه (وزن هها) بهین الیهه ههای
مخفی و الیۀ خروجی به روش نظارتشهده و براسهاس
خروج هیهههای هههد انجههام م هیگی هرد .شههبکههههای
شعاعمبنا به نسبت شبکۀ پ انتشهار بهه سهلول ههای
عصبی بیشتری نیاز دارند ،اما مزیت آنها زمان طراحی
کوتاهتر است.
از شبکه های عصبی مصنوعی تاکنون در مطالعهات
مختلف و برای اهدا متفاوتی در علوم جنگل استفاده
شده است .برای مثال در مطالعات داخلی میتهوان بهه
پهههی بینهههی پهههراکن مکهههانی تهههراکم جنگهههل
( ،)Ghanbari et al., 2009بهرآورد مهدت زمهان قطهع
درخت ( ،)Bayati et al., 2013برآورد حجم تنۀ درختان
( )Bayati & Najafi, 2013پی بینی ناپایهداری ترانشهۀ
جههادۀ جنگلههی ()Azizi, & Hosseini, 2015؛ و در
مطالعات خارجی به برآورد آسهیب پهذیری تهوده ههای
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جنگلهی در مقابهل بهاد (،)Hasenauer et al., 2001
طبقهبندی مراحل احیهای جنگهل (،)Kuplich, 2006
طراحهههی مسهههیر بهههرای خهههاموش کهههردن آتههه
) (Sivaram Kumar & Rajasekaran, 2012و مدلسازی
برای بهارانربهایی ) (Yurtseven & Zengin, 2013اشهاره
کرد .تنها مورد اسهتفاده از شهبکۀ عصهبی در طراحهی
جهادۀ جنگلهی ،تحقیهق ) Aron (2003اسهت کهه بهه
طراحی جادۀ جنگلی با ترکیب شبکۀ عصبی مصنوعی
پی خور و  GISپرداختهه اسهت .نتهایج ایهن تحقیهق
نشان داد که شبکۀ عصبی مصنوعی قادر به پی بینی
مناسب و قابل قبول برای طراحی اسهت .تها کنهون در
ایران از روشها و ابزار مختلفی از جمله فرایند تحلیهل
سلسلهمراتبی ،GIS ،الگوریتم کوتاهترین مسیر و روش
دلفی در فرایند طراحی جهاده ههای جنگلهی اسهتفاده
شده ،ولی قابلیت های شبکۀ عصبی برای ایهن منظهور
آزمون نشده است .بنابراین پهوه حاضر در نظر دارد
قابلیتهای شبکۀ عصبی مصهنوعی بهههمهراه  GISدر
طراحی جادههای جنگلی را بررسی کند.
با توجه به مطالب ذکرشده ،هد اصهلی پههوه
حاضر ،معرفی راهکاری هوشمند مبتنی بر شبکه ههای
عصبی مصنوعی با تلفیهق  GISبهرای طراحهی شهبکۀ
جادۀ جنگلی با در نظر داشتن اصول و معیارهای فنهی
شبکۀ جادۀ جنگلی بود.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقۀ تحقیق ،جنگل آموزشی و پهوهشی خیهرود
دانشگاه تهران اسهت کهه در مختصهات ' 60و  59°تها
' 65و  59°طههول شههرقی و ' 62و  63°تهها ' 61و 63°
عرض شمالی واقع شده اسهت .ایهن پههوه در پهنج
بخ پاتم ،نهمخانهه ،گهرازبن ،چلیهر و بههاربن انجهام
گرفت .جنگل خیرود از سه واحد سنگی تشکیل شهده
که واحد غالب آن از آهک و آهک دولومیتی است کهه
سبب تشکیل تعداد زیادی از پدیده های کارستی شده
است که به زهکشی کمک میکند و در نتیجهه شهبکۀ
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جاده به سیستم زهکشی سنگینی نیهاز نهدارد .خها
منطقه از نظر بافت اغلب ریزدانه و دارای تنوع بهوده و
بیشتر شامل چهار طبقۀ  MH ،CL ،CHو  MLاسهت.
حدود  32درصد منطقه شیب کم تا متوس و کمتر از
 22درصههد دارد .دسترسههی بههه جنگههل خیههرود از
پاییندست از جادۀ احداثی طرکهای جنگلداری پهاتم،
نم خانه و گرازبن امکان پذیر اسهت .طهول ایهن شهبکۀ
جاده در حدود  22کیلومتر و انتهاییترین نقطۀ آن در
حال حاضر ابتدای سهری تاشههزه (رودخانهه تاشههزه)
است .بیشتر جاده ها درجه دو (اصلی جنگلی) هسهتند
و شاخههای محدودی از جادۀ درجه سه بهمنظور نفوذ
در پارسلها ساخته شده است.
روش پژوهش
تهیۀ الیههای اطالعاتی

در ایههن پهههوه هماننههد برخههی مطالعههات قبههل
( ،)Hayati et al., 2012بهمنظهور انتخها معیارههای
مؤثر در طراحی شبکۀ جادۀ جنگلهی ،از روش دلفهی و
نظر هشت نفر از اسهتادان مهندسهی جنگهل اسهتفاده
شد .شهر انتخها معیارهها ،وجهود یها امکهان تهیهۀ
اطالعههات مکههانی بهها صههحت مناسههب بههرای تمههامی
بخ های مورد بررسی بود .سه معیار زمهینشناسهی،
ویهگی های فیزیکی خا و شیب برای مطالعه انتخا
شد و ست به جمع آوری و تهیۀ الیهههای اطالعهاتی
مورد نیاز اقدام شهد .در جهدول  9اطالعهاتی در مهورد
متادیتای معیارها آمده است.
نقشۀ معیارها براساس نظر کارشناسهان (دو نفهر از
اسههتادان مهندسههی جنگههل) بههین بههازۀ یههک تهها پههنج
طبقهبندی داخلی شد (جدولهای  0تا .)2
بر اساس این طبقهبندی ،به بهترین منهاطق بهرای
عبور جهاده ارزش کمتهر (مقهدار یهک) و بهه بهدترین
مناطق ارزش بیشتری (مقدار پنج) داده شد .بهمنظهور
دخالت دادن معیارها با توجه به میزان تأثیر و اهمیهت
هر یک در روند ارزیابی ،وزندهی آنها با فرایند تحلیل
سلسهلهمراتبهی انجهام گرفهت (.)Hayati et al., 2012
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بیشترین وزن را در طراحهی جهادۀ جنگلهی بهه خهود
اختصهههاص مهههیدهنهههد (;Abdi et al., 2009
 .)Hayati et al., 2012این نقشه بهرای فهراهم کهردن
خروجی جهت آموزش شبکۀ عصبی استفاده شد.

ست با توجه به وزنهای بهدستآمده برای الیهههای
زمینشناسی ،ویهگیهای فیزیکی خها و شهیب و بها
اسههتفاده از روش ترکی ب خط ی وزن ی نقشههۀ درجههۀ
مطلوبیت بهرای عبهور جهاده بخه پهاتم تهیهه شهد.
مطالعهات قبهل نیهز نشهان دادهانهد کهه ایهن معیارههها

جدول  -9متادیتای معیارهای مورد بررسی
معیار

مقیاس

سامانه

مبنا

واحد

تهیهکننده

سال
تهیه

محدودۀ
عرضها

محدودۀ
طولها

زمینشناسی

9/05222

UTM
Zone 39N

WGS
1384

متر

سازمان
زمینشناسی

9623

-522315
531013

-2205100
2256522

9/05222

UTM
Zone 39N

اروپایی
9152

متر

دانشکدۀ
منابع طبیعی

9622

-521226
530291

-2261351
2250222

9/05222

UTM
Zone 39N

WGS
1384

متر

سازمان
نقشهبرداری

9626

-521550
535002

-2269152
2256602

خا
شیب
(تهیهشده از الیه توپوگرافی)

جدول  -0کالسهبندی طبقات داخلی معیار شیب دامنه
درصد شیب

رتبه مطلوبیت

2-02
02-22
22-52
52-32
<32

9
0
6
2
5

جدول  -6کالسهبندی طبقات داخلی معیار زمینشناسی
طبقه زمینشناسی

توضیحات

رتبۀ مطلوبیت

TRedl
Ktl
Kt
Pn
K2lm
K2l
JsSh,s
Qs
Qd
Qal

سازند الیکا
سنگ آهک روشن
سنگ آهک روشن
سنگ آهک ندول
همراه با مارن خاکستری
الیههای خا رس
شیل زغالدار
سنگریزه با رسوبات آبراههای
ذخایر دلتایی
رسوبات آبراههای

9
0

6
2
5
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جدول  -2کالسهبندی طبقات داخلی معیار ویهگیهای فیزیکی خا
بافت خا

نفوذپذیری

سطحی سنگین
سطحی سنگین
سطحی سنگین تا خیلی سنگین
سطحی سنگین
سطحی سنگین
سطحی سنگین
سطحی متوس  ،حدود  %95-05سنگریزه
سطحی خیلی سنگین ،حدود  %65-15سنگریزه در خا تحتانی ،با مقدار زیادی آهک
در خا زیرین
سطحی سنگین ،حدود  %65-12سنگریزه در خا تحتانی
سطحی سنگین
سطحی متوس

متوس
آهسته
آهسته
آهسته
آهسته
آهسته
متوس تا آهسته
آهسته
آهسته
آهسته
آهسته

عمق خا
خیلی کمعمق
خیلی عمیق
عمیق
عمیق
عمیق
خیلی عمیق
متوس
متوس
کمعمق
عمیق
خیلی کمعمق

رتبه مطلوبیت
0
9
6
6
6
9
9
9
9
6
0

منبع :سرمدیان و جعفری ( ،)9622ستون آخر توس کارشناسان ارزشگذاری شده است.

آمااادهسااازی دادههااا باارای وارد کااردن بااه
 MATLABو مدلسازی شبکههای عصبی

بهمنظور آمادهسازی دادههها بهرای وارد کهردن بهه
نرم افزار  MATLABاز نرم افزار  ENVIاسهتفاده شهد.
ارزش هر سلول از نقشه بههمراه مختصهات آن سهلول
برای نقشۀ درجۀ مطلوبیت برای عبور جاده بخ پاتم
و نیز نقشه های شیب ،زمینشناسی و ویهگی فیزیکهی
خا پنج بخ مورد مطالعه ،توسه ایهن نهرمافهزار
استخراج شهد .سهت بهرای افهزای دقهت و سهرعت
فرایندهای شبکه های عصبی داده های مربو به درجۀ
مطلوبیت برای عبور جاده نرمال شدند .به این منظهور
در این پهوه از نرمالسازی خطی براساس رابطهۀ 9
استفاده شهد ( .)Ghanbari et al. 2009بها اسهتفاده از
این رابطه ،همۀ دادهها در بازۀ صفر تا یک قرار گرفتند
کهه عههدد یههک نشههاندهنههدۀ عههدم مطلوبیههت و صههفر
نشاندهندۀ مطلوبیت مطلق برای عبور جاده است .بهه
ایههن ترتیههب دادهههها آمههادۀ واردسههازی بههه نههرمافههزار
 MATLABشدند.
رابطۀ 9

̅ :xدادۀ نرمهههالشهههده :Xi ،دادۀ مهههورد اسهههتفاده،
 :Xminکمتهههرین دادۀ مشهههاهدهشهههده در منطقهههه و
 :Xmaxبیشترین دادۀ مشهاهده شهده در منطقهۀ مهورد
نظرند.
دادههای زمینشناسی ،خا و شیب بخ پاتم بهه
عنوان ورودی و داده درجۀ مطلوبیت بهرای عبهور جهادۀ
همین بخ بهعنوان خروجی برای آموزش به شبکههها
داده شد (شکل  )9و شبکههها میهزان مطلوبیهت عبهور
جاده در هر پنج بخ تحت مطالعهه را بهراسهاس ایهن
بخ تخمین زدند .در شبکۀ  MLPاز الگوریتم آموزش
 Levenberg-marquardtاسههتفاده شههد و بردارهههای
ورودی بهصورت تصادفی به سه مجموعه به شهرک زیهر
تقسیم شدند 12 :درصد داده ها در مجموعهۀ آموزشهی،
 95درصههد دادهههها در مجموعههۀ ارزیههابی و  95درصههد
دادهها در مجموعۀ آزمون برای بررسهی کهارایی شهبکۀ
نهایی .تعداد سلولهای عصبی مربو به الیههای میانی
شبکۀ  RBFو تعداد الیههای میانی (الیۀ پنههان) ،تهابع
انتقال مناسهب و همچنهین تعهداد سهلولههای عصهبی
مربو به الیههای میانی در شهبکۀ  MLPبها آزمهون و
خطا تعیین شدند (.)Ghanbari et al. 2009

طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با استفاده از...
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الیۀ پنهان

الیۀ خروجی

الیههای ورودی

شیب

زمینشناسی

درجۀ مطلوبیت برای جاده

بافت خا

شکل  -9ساختار شبکههای عصبی طراحیشده

به منظور ارزیابی مهدل هها از میهانگین مربهع خطها
 )MSE(9و مجههذور می هانگین مربههع خطهها )RMSE(0
اسهههتفاده شهههد ( ;Hanewinkel et al., 2004
 .)Yurtseven & Zengin, 2013برای ارزیابی کیفیهت
شبکه های عصبی ،رگرسیون خطهی محاسهبه و نتهایج
آن با دو شبکۀ عصبی مقایسهه شهد تها بهتهرین مهدل
انتخا و برای ساخت نقشۀ مطلوبیت عبور جاده برای
کههل منطقههه از آن اسههتفاده شههود .سههت نتههایج
بهدستآمده از بهترین مدل به همراه مختصهات تمهام
نقا  ،وارد نرمافهزار  ArcGISشهد تها نقشهۀ یکتارچهه
قابلیت عبور جاده برای پنج بخ مورد مطالعه ایجهاد
و در طراحی مسیر از آن استفاده شود.
طراحی مسایرهای پینانهادی و ارزیاابی آنهاا
بهمنظور انتخاب بهترین گزینه

در این مطالعه برای طراحی گزینه ها بها توجهه بهه
گزینههۀ موجههود و تکمیههل آن ،از نههرمافههزار ضههمیمه
 PEGGERاستفاده شد .در طول طراحهی مسهیر ،بهه
نقشه مطلوبیت عبور جاده توجه شد و سعی شد جاده
از مناطقی با قابلیت عبور قوی (مقهدار عهددی کمتهر)
عبور کند و در مقابل از طراحی در منهاطق بها قابلیهت
1. Mean Squared Error
2. Root Mean Squared Error

عبور ضعیف (مقهدار بیشهتر) کاسهته شهود تها هزینهۀ
ساخت جادۀ طراحیشده کاه یابد و همچنین جاده
دارای کیفیت بهتری باشد .در نهایت بهمنظور انتخها
بهترین شبکه ،شبکهههای جهادهههای طراحهیشهده و
موجود برای ارزیابی به محی  ArcGISمنتقل شد.
بررسی و تجزیهوتحلیل شبکۀ جادههای پیشنهادی
و پی بینهیشهده در طهرک بهرپایهۀ نقشهۀ مطلوبیهت
عههههبور جادههها و هزینهۀ واحهد طهول جهاده انجهام
گرفت .با استخراج مجموع ارزشهای هر گزینۀ شهبکۀ
جههاده از نقشههۀ مطلوبیههت بههرای عبههور جههاده ،هزینههۀ
گزینهها حاصل شد و از تقسیم هزینهۀ ههر گزینهه بهه
طول آن ،هزینۀ واحد طهول ههر گزینهۀ شهبکۀ جهاده
بهدست آمد ( .)Abdi et al., 2009چون طبقههبنهدی
داخلی نقشه ها براساس مطلوبیت انجهامگرفتهه یعنهی
ارزش کمتر ،مطلوبیت بیشهتری (هزینهۀ کمتهر) دارد.
هرچه هزینۀ واحد طول جهاده ارزش کمتهری داشهته
باشد مطلو تر است.
نتایج
براساس نتایج روش دلفی سه عامهل شهیب ،زمهین
شناسی و خا بهعنوان مهمترین عوامهل (و دارای داده
برای تمام بخ ها) انتخا شدند و نقشهۀ ایهن عوامهل
تهیه شد .وزن معیارهای شیب ،خها و زمهینشناسهی
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بهترتیب  2/62 ،2/52و  2/22بهدست آمد .نقشههههای
طبقهبندیشدۀ داخلی با توجه بهه وزنهایشهان بها ههم
تلفیق شدند و نقشۀ شایستگی برای بخ پاتم بهدست

925

آمد (شکل  .)0دامنۀ شایسهتگی در ایهن نقشهه بهین 9
(مطلو ترین) تا ( 2/693نامطلو ترین) است.

شکل  -0نقشۀ درجۀ مطلوبیت عبور جادۀ بخ پاتم حاصل از ارزیابی چندمعیاری
(قسمتهای تیرهتر نشاندهندۀ مطلوبیت بیشتر برای توسعۀ شبکۀ جاده است).

نتایج حاصل از شبکههای عصبی طراحیشده

در این پهوه نوع قاعدۀ آموزشهی ،تهابع انتقهال و
همچنین تعهداد نهورون الیهۀ مخفهی بهرای ههر شهبکه
آزمای شد .شبکۀ  MLPبها ترکیهب  6-1-9و شهبکه
 RBFبها ترکیهب  6-90-9بههعنهوان مهدلهههای دارای
مناسبترین ترکیب ساخته شدند .برای مقایسۀ بهتر دو
شههبکه ،نمودارهههایی از عملکههرد هههر دو رسههم شههد
(شهههکلههههای  6تههها  .)5در شهههکل  6ارزش واقعهههی
پیکسل های نقشۀ درجهۀ مطلوبیهت بهرای عبهور جهاده
(محهور  )xو ارزش برآوردشههدۀ درجهۀ مطلوبیههت بههرای
عبور جاده (محور  )yدر مقابهل ههم رسهم شهدهانهد تها
میههزان همبسههتگی بههین ایههن مقههادیر بررسههی شههود.
نزدیک تر بهودن نمودارهها بهه خه  ،9:9نشهاندهنهدۀ
انحرا کمتر مقادیر برآوردشده از مقادیر واقعی (نقشهۀ
درجۀ مطلوبیت برای عبور جاده حاصل از روش ارزیهابی

چندمعیاری) و برآورد دقیقتر مدل است .شهکل  2نیهز
مقایسههۀ ارزش واقعههی و مقههادیر برآوردشههدۀ درجههۀ
مطلوبیت برای عبور جاده توس هر دو شهبکه را نشهان
میدهد .محور  xنشان دهندۀ شهمارۀ نمونهه و محهور y
نشاندهندۀ میزان مطلوبیت برای عبور جاده است.
هیستوگرام خطای هر دو شبکه در شهکل  5رسهم
شده است .محور افقی ،میزان خطها و محهور عمهودی
تعداد تکرار آن خطا را نشان می دهد .هرچه نمودار در
اطرا خطهای صهفر متمرکزتهر و نمهودار نهو تیزتهر
باشد ،عملکرد شبکه بهتر است .با مقایسۀ هیسهتوگرام
خطای دو شبکه مشاهده می شهود کهه ههر دو توزیهع
نرمال دارند .اما تجمهع خطها در شهبکۀ  RBFدر بهازۀ
 -2/9تهها  2/9اسههت ،امهها در شههبکۀ  MLPدر بههازۀ
 -2/23تا  2/23است؛ بنابراین خطا در شبکۀ  MLPبه
صفر نزدیکتر و بازۀ خطا بسیار کمتر است.

طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با استفاده از...
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ارزش برآوردشده درجه مطلوبیت عبور جاده

ارزش برآوردشده درجه مطلوبیت عبور جاده

ارزش واقعی پیکسلهای نقشۀ درجۀ مطلوبیت عبور جاده

ارزش واقعی پیکسلهای نقشۀ درجۀ مطلوبیت عبور جاده

شکل  -6میزان همبستگی بین مقادیر پی بینیشده و مقادیر واقعی برای دو شبکه

درجه مطلوبیت عبور جاده

درجه مطلوبیت عبور جاده

شماره نمونه

شماره نمونه

شکل  -2مقایسۀ خروجی واقعی و خروجی برآوردشده توس دو شبکه در نمونهها

شکل  -5هیستوگرام خطای دو شبکۀ عصبی مصنوعی

جدول  5بیانگر نتایج حاصل از معیارههای ارزیهابی
دقههت مههدلهههای سههاختهشههده بهها اسههتفاده از روش
رگرسیون خطی و شبکه های عصبی مصنوعی است .با

توجههه بههه نتههایج م هیتههوان بیههان کههرد کههه عملکههرد
شبکه های عصهبی بهتهر از رگرسهیون خطهی اسهت و
شبکۀ  MLPنیز بهترین عملکرد را داراست.
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جدول  -5نتیجۀ رگرسیون خطی و دو شبکۀ  MLPو  RBFبرای برآورد مطلوبیت عبور جاده
نوع روش

RMSE

MSE

R

R2

رگرسیون خطی

2/2222

2/2219

2/2119

2/2222

شبکۀ MLP

2/2009

2/2225

2/1131

2/1162

شبکۀ RBF

2/2611

2/2292

2/1210

2/1125

برای تعیین میزان اهمیت ههر یهک از معیارهها در
نتایج عملکرد شبکۀ منتخب ) ،(MLPوزن هر کدام از
متغیرهای مستقل در میزان برآورد در جهدول  3آورده
شده است .وزن ها میزان اهمیت آن عامل را در برآورد

نتیجه نشان میدهند .بدین ترتیب مشخ مهیشهود
که شبکۀ  MLPنیز مهمترین عامل در هزینۀ سهاخت
جاده را شیب و کم اهمیتترین عامل را زمینشناسهی
برآورد کرده است.

جدول  -3وزن متغیرهای ورودی در مدلسازی شبکه
متغیرهای مستقل

مطلوبیت

خا
زمینشناسی
شیب

2/921
2/255
2/215

بهترین مدل ،براساس نتایج بهدستآمهده انتخها
شد .بعد از پایهان آمهوزش ،دادهههای شهیب ،خها و
زمینشناسهی شه بخه مهورد مطالعهه بهه شهبکۀ
متنخب (شبکۀ  )MLPداده شد تها میهزان مطلوبیهت
عبور جاده برای هر پیکسل را برای تمهام پهنج بخه
مشخ کنهد .نتهایج برآوردشهده بهرای ههر سهلول از
شههبکه اسههتخراج و وارد محههی  ArcGISشههده و بههه
نقشه تبدیل شد (شکل  .)3مقدار صهفر نشهاندهنهدۀ
مطلوبیت مطلق و مقدار  2/112نشاندهنهدۀ مطلهو
نبودن برای عبور جاده است.
طراحی شبکۀ جاده

با توجه به نقشۀ مطلوبیهت عبهور جهاده حاصهل از
شههبکۀ  MLPو دامنههۀ شههیب مجههاز بهها اسههتفاده از
 PEGGERدر محهههی  ArcViewدو شهههبکۀ جهههادۀ
جدید برای ش بخ طراحی شهد کهه در شهکل 1
ارائه شدهاند.

شکل  -3نقشۀ مطلوبیت عبور جاده حاصل از شبکۀ عصبی
(قسمتهای تیرهتر نشاندهندۀ مطلوبیت بیشتر برای
توسعۀ شبکۀ جادهاند)

طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با استفاده از...
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شکل -1شبکۀ جادههای طراحیشده (گزینههای  9و  )0و شبکۀ پیشنهادی موجود در طرک

است .مقدار عددی کمتر نشاندهندۀ مطلوبیت بیشهتر
است ،بنابراین هر شبکهای که دارای ارزش واحد طول
کمتری است ،شبکۀ مطلو تری محسو میشود.

نتایج ارزیابی جادههای طراحیشده

برای ارزیابی و مقایسه جهادهههای طراحهیشهده و
پیشبینیشده در طرح ،ارزش واحد طول برای هر یک از
شبکه ها محاسبه شد که در جدول  1نشان داده شهده

جدول  -1طول ،تراکم و ارزش واحد طول شبکۀ جادهها
شبکۀ جاده

طول (کیلومتر)

پی بینیشده در طرک
گزینه طراحیشدۀ 9
گزینه طراحیشدۀ 0

995
11
993/2

تراکم

)(m/ha

92/219
93/91
91/29

مجموع ارزش

ارزش واحد طول

5106/26
2121/12
2502/05

59/5
21/63
62/26
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همانطور که از داده های جدول پیداسهت ،گزینهۀ
طراحیشدۀ  0کمترین هزینۀ واحد طول را داراسهت و
حتی با وجود تراکم بیشتر ،نسبت به گزینههای دیگهر
کمترین مجموع ارزش استخراجشده را دارد.
بحث
شبکۀ جادۀ جنگلی باید طوری طراحهی و سهاخته
شود که کارکردهای مختلف خهود را ارائهه کنهد و بهر
مبنای هد  ،بیشترین سود را بهرای مهدیریت جنگهل
داشته باشد .طراحی شبکۀ جاده بها روشههای سهنتی
پرهزینه و وقتگیر است ،اما امروزه با بهرهگیری از ابزار
و روشهای نوین میتوان بها سهرعت و دقهت مناسهب
اقدام به طراحی کهرد .یکهی از ابزارههای پرکهاربرد در
طراحی جادههای جنگلی ،سامانۀ اطالعات جغرافیهایی
است که استفاده از آن سبب افزای سرعت و کیفیت
طراحی شبکۀ جاده و کاه هزینهها میشهود .عهالوه
بههر سههامانۀ اطالعههات جغرافیههایی ،روشهههای جدیههد
دیگری برای طراحی جادۀ جنگلی بهکار گرفتهه شهده
اسههت کههه سههبب افههزای کههارایی و طراحههی بهینههه،
پایداری بیشتر و هزینۀ کمتر شبکۀ جادههای جنگلهی
شدهاند ،بهعنوان مثهال ) Jourgholmi et al. (2011از
 Emani et al. (2012) ،NETWORK 2000از
الگوریتم کوتاهتهرین فاصهله Hayati et al. (2012) ،از
ترکیب دلفی AHP ،و  GISو ) Aron (2003از شهبکۀ
عصبی مصنوعی استفاده کرده و کهارایی ایهن روشهها
در طراحههی شههبکۀ جههادۀ جنگلههی را مثبههت ارزیههابی
کردند.
در این مطالعه با توجهه بهه گسهترۀ وسهیع منطقهه
(شامل پنج بخه جنگهل خیهرود) سهه معیهار شهیب،
خا و زمینشناسی که از نظر کارشناسان از مهمتهرین
معیارهها در طراحههی معرفههی و نقشهۀ آنههها بههرای تمههام
بخ ها موجود بود استفاده شد .این نتایج بها مطالعهات
دیگر نیز همخوانی دارد Emani et al. (2012) .نیز این
عوامل را مؤثر دانسته و در طراحی مسیر از آنها استفاده
کردهاند .ازآنجا که عوامل مهورد بررسهی دارای اهمیهت
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برابر در هزینۀ ساخت جادۀ جنگلی نبودند با استفاده از
روش تحلیل سلسلهمراتبی وزندههی انجهام گرفهت .در
مطالعههات پیشههین نیههز از ایههن روش بههرای وزندهههی
معیارهای مؤثر در طراحی جادۀ جنگلی اسهتفاده شهده
اسهت ) .)Abdi et al., 2008; Emani et al., 2012بها
این تفاوت که در این مطالعهه بههجهای اینکهه معیارهها
توس تیم پههوه مشهخ و بعهد وزندههی شهوند،
انتخا معیارها نیهز توسه کارشناسهان انجهام گرفهت.
براسههاس نتههایج مقایسههۀ زوجههی معیارههها توسهه
کارشناسان ،معیارهای شیب ،ویهگیهای فیزیکی خها
و زمینشناسی بههترتیهب دارای بیشهترین تها کمتهرین
اهمیت بودند که بها یافتههههای )Emani et al. (2012
مطابقههت دارد .بهها توجههه بههه نتههایج ایههن پهههوه و
یافتههای محققان دیگر ،میتوان مههمتهرین عامهل در
طراحههی شههبکۀ جههادۀ جنگلههی را شههیب اعههالم کههرد
( .)Abdi et al., 2008شایان ذکر است که معیارههای
دیگری نیز مانند تیپ ،جههت جفرافیهایی و حجهم در
هکتههار در برخههی مطالعههات گذشههته در نظههر گرفتههه
شدهاند ()Sibi & Raafatnia, 2012؛ اما اهمیهت آنهها
نسبت به معیارهای شیب و نوع خها بههحهدی کهم
است که در نظر نگرفتن آنها لطمه ای به روند ارزیهابی
وارد نخواهههد کههرد ( .)Hayati et al., 2012در ایههن
مطالعه این گونه معیارها در مرحلۀ دلفی توسه روش
درصههد اهمیههت و درجههۀ اهمیههت معیارههها کههه در
) Hayati et al. (2012ذکر شده حذ شد.
در این تحقیق بهمنظور تعیهین منهاطق مطلهو و
نامطلو برای عبور جاده از سه مهدل  MLPو  RBFو
رگرسیون خطهی اسهتفاده شهد .ضهریب تبیهین بهرای
شههبکۀ  RBF ،MLPو رگرسههیون خطههی بهههترتیههب
 2/112 ،2/112و  2/225بهدست آمد .نتایج نشان داد
که هر دو شبکه عملکرد مناسب از خود نشهان دادنهد،
اما شبکۀ  MLPتوانست بهرآورد بهتهری انجهام دههد.
مقایسههۀ رگرسههیون خطههی بهها خروجههی شههبکهههها،
نشان دهندۀ توانایی بهتر مدل های عصهبی نسهبت بهه
رگرسیون خطی است که با یافتهههای دیگهر محققهان
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سهازگار اسهت ( .)Vafaei et al. 2016توانهایی زیهاد
شهههبکۀ عصهههبی در بهههرآورد ارزشهههها بههها نتهههایج
) Aron (2003همسوسههههت .براسههههاس نتههههایج
) Aron (2003شبکۀ عصبی توانایی تخمین وجهود یها
نبود جاده در هر یک از سلولههای نقشهه را داراسهت.
در کل میتوان نتیجه گرفت کهه کهاربرد شهبکه ههای
عصبی مصنوعی سبب افزای دقت پی بینی میشود
کههه بهها یافتههههههای پهوهشههگران دیگههر مطابقههت دارد
(.)Maeda, et al., 2009; Yuryseven and Zengin, 2013
برای مسیریابی هماننهد آنچهه در مطالعهات دیگهر
انجهههام گرفتهههه اسهههت ( & Tan, 1999; Musa
 ،)Mohamed, 2002حداکثر طول مسیر از سلولهای
بهها مطلوبیههت بیشههتر (در ایههن تحقیههق ارزش کمتههر،
نشاندهندۀ مطلوبیت بهتر و بیشتر اسهت) عبهور داده
شد .شهایان ذکهر اسهت کهه در تعیهین مسهیر ،بهرای
بهکارگیری شیبهای مجاز جهادهههای جنگلهی مهورد
نظر سعی شد و تالش شد که میزان عبور مسیر هادی
از نقا با مطلوبیت بهتر ،افهزای یابهد .در نهایهت دو
شبکۀ جاده براساس قابلیت عبور برای جادهسهازی بها
پوششی مناسب طراحی شد .مسهیرهایی کهه از نقها
مثبت بیشتری عبور مهیکنهد ،بههدلیهل حجهم کمتهر
خا برداری و خا ریزی یها شهرای مسهاعدتر بهرای
احداث جاده و  ...دارای هزینههای سهاخت و تعمیهر و
نگهداری کمتری خواهند بود.
بررسی میزان عبور جاده های پهی بینهیشهده در
طههرک و طراحههیشههده بههر روی نقشههۀ مطلوبیههت،

طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با استفاده از...

نشان دهندۀ این است که طول بیشتری از جهاده ههای
طراحیشده از مناطق بهتر و مناسهبتهر بها توجهه بهه
نقشۀ مطلوبیت برای عبور کرده اسهت .در ایهن نقشهه
ارزش هر سهلول بهین صهفر تها یهک اسهت کهه صهفر
نشههاندهنههدۀ مطلوبیههت مطلههق و یههک نشههاندهنههدۀ
نامطلو بودن برای عبور جاده است .بر همین اسهاس
بیشتر بودن ارزش هر واحد طول بیهانگر عبهور مسهیر
طراحیشده از مناطق با مطلوبیت کمتر است.
گزینۀ دوم شبکۀ جادۀ طراحیشده و گزینۀ شهبکۀ
جادۀ پی بینیشده در طرک بهترتیب دارای کمتهرین
ارزش واحههد طههول هسههتند (در هههر دو دارای تههراکم
به نسبت برابر است) .از بین این دو ،گزینۀ دوم حتی با
وجود بیشتر بودن تراکم ،ارزش کل کمتری نسبت بهه
گزینۀ موجود در طهرک دارد ،بنهابراین مهیتهوان آن را
بهعنوان گزینۀ بهینه معرفی کرد.
البته ذکر این نکتهه ضهروری اسهت کهه در مهورد
شبکۀ جادههای جنگلهی گزینهۀ بهینهۀ نههایی بعهد از
کنترل مسیر در عرصه و اجرای اصالحات الزم قطعهی
خواهد بود .در پههوه حاضهر چهارچوبی متشهکل از
روش دلفههی ،تحلیههل سلسههلهمراتبههی ،شههبکۀ عصههبی
مصنوعی و  GISبرای طراحهی شهبکۀ جهادۀ جنگلهی
تشکیل و معرفی شد .نتایج نشان داد که این چارچو
به روند طراحی و ارزیابی شبکۀ جهاده کمهک شهایانی
میکند و میتواند جایگزین مناسبی بهرای روش ههای
سنتی باشد.
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Abstract
Forest roads are constructed to facilitate forest protection, reforestation, logging operations and
maximizing the value of forest products. Therefore forest roads are key infrastructures in the
development of the region. This study aims to plan forest road network using artificial neural network
and GIS regarding forest road technical principles. First the criteria were chosen using Delphi method
and then they were weighted regarding their importance in road planning. After that the criteria were
combined with corresponding weighs to achieve suitability map based on the degree of suitability for
road allocation. Value and coordinates of each pixel were extracted by ENVI software and were
normalized in the range of 0-1 for modeling by MATLAB software. In this study two neural networks
were used for modeling, including multilayer perceptron (MLP) and radial-bases functions (RBF). The
neural networks estimated suitability of different pixels in other districts based on the Patom district
results. Using an ArcView GIS extension, PEGGER, two forest road networks were planned. The
results showed that MLP provides better ability for estimating suitability of pixels for road passage in
comparison with RBF with the R2 of 0.994. A linear regression was also used to compare the results of
the proposed neural networks. The results revealed that neural network improves the results in
comparison with the linear regression and results showed that the second road alternative was
optimum network with regard to the unit cost.
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