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ارائه مدل تغییرات شعاعی و عمودی چگالی تنة درختان راش ()Fagus orientalis L.
در جنگلهای هیرکانی با استفاده از تکنیک شبکة عصبی مصنوعی

3

علیاصغر واحدی ،*1اسداله متاجی 2و فاطمه فرجی

 9دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران
 2دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 3کارشناس ارشد جنگلداری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت9313 /91/29 :؛ تاریخ پذیرش)9313 /92/21 :

چکیده
چگالی چوب درختان مهمترین متغیری است که پیشینۀ تحووتت مروووب ووه مقوادیر تولیودی زیتووده و موجوودی
ترسیب کرون مورد وررسی و وهنحوی فرایند توالی در یک رویشگاه را نشان میدهد .از اینرو در تحقیق حاضر وا هدف
ارائه مدل متغیر مذکور ،یک دیسوک کامول در فواصول  35 ،5و  55درصود از طوول تنوۀ  29اصوله از درختوان راش
( )F. orientalisقطعشده در زمستان سال  9312در پارسول  29سوری  3جنگولهوای حواجی ال -تیران لوی سواری
ورداشت شد .سپس قطعاتی وا حجم ثاوت ( 2×2×2سانتیمتر م عب) ووه نسوبت 51 ،91و  11درصود از طوول شوعا
دیسکهای مذکور ت هورداری شده و در آون در دمای  915درجۀ سانتیگراد وهمدت  24ساعت خشوک شود .پوس از
محاسبۀ چگالی ،نتایج آزمون تجزیۀ واریانس نشان داد که تغییرات شعاعی و عمودی متغیور موذکور در تنوه درختوان
مورد وررسی معنیدار نیستند .کلیۀ مقادیر چگالی وهدستآمده در راستای عمودی تنه ووه ازای کمیوتهوای زیسوت-
فیزی ی قاول اندازهگیری وا استفاده از شب ۀ عصبی پیشخور الگوریتم پسانتشوار  FFBPمدلسوازی شودند .در نتوایج
تحقیق حاضر ،کلیۀ مدلها وا توپولوژی مختلف شب ه وا استفاده از تاوع انتقال غیر خطی  Logsigمعرفی شدند .نتوایج
مدلسازی در تحقیق حاضر نشان داد که مدل حاوی تیۀ ورودی نسبت قطر تاج وه قطور وراورسوینه ،قطور وراورسوینه،
شاخص حجم و ضریب تغری وا تعداد سه تیه و  21نورون در شب ۀ عصبی مدنظر ووا حوداقل خطوای آزموون ،مودل
وهینه ورای تخمین چگالی تنۀ درختان راش در منطقۀ پژوهش محسوب میشود (.)S =1/15 ،R2 = 1/55
واژههای کلیدی :تاوع انتقال ،ترسیب کرون ،توپولوژی ،چگالی چوب ،هوش مصنوعی.

 نویسنده مسئول

شماره تماس11993924925 :

ایمیلali.vahedi60@gmail.com :
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مقدمه و هدف
محاسبه یا تخموین صوحیز زیتوودۀ درختوان در
عرصووههووای جنگل وی ووورای اسووتفادههووای تجوواری و
درآمدزایی ،طرحهای توسعۀ ملی و در زمینه مطالعات
اکولوژی در راوطه وا تبادتت عناصور غوذایی ،ترسویب
کرون و چرخۀ جهانی کرون ،از مووارد وسویار ضوروری
اسووت کووه وایوود ووویش از پوویش وووه آن توجووه شووود
( .)Basuki et al., 2009; Henry et al., 2010وا توجه
وه این ه اندازهگیری مستقیم یا وهعبارت دیگور تعیوین
مقووادیر زیتوووده وووا اسووتفاده از روش توووزین ،وسوویار
سخت ،طاقتفرسا و در ویشتر مواقوع نوامم ن اسوت،
روشهای تخمینی غیرتخریبی وا دقت زیاد وهتورین و
سووادهتوورین جووایگزین محسوووب موویشوووند .از ایوونرو
چگالی( 9جرم حجمی) چووب درختوان در روشهوای
غیرتخریبی از عوامل مهم ورای تخمین مقادیر مختلف
زیتوده (و ترسیب کورون) درختوان ووهشومار مویرود
( .)Henry et al. 2010وه طوور معموول چگوالی ووین
اجزای مختلف درختوان از جملوه ریشوه ،تنوه و تواج،
دارای مقادیر مختلف اسوت ( .)Henry et al., 2010از
آنجاییکه تنۀ درختان ویشترین سهم زیتوده درختوان
( 31درصد) را وه خوود اختصوام مویدهود (واحودی،
 )9313و ویشترین تمرکوز تجواری ،صونعتی و افوزایش
چوب وا تنۀ درختان مرتبط است ،از ایونرو در تحقیوق
حاضر ،چگالی تنۀ درختان راش (وهعنوان یک گونوۀ ووا
اهمیووت اکولوووژی ی و صوونعتی در جنگوولهووای شوومال
ایران) وررسی شد تا وا استفاده از محاسبات وهینۀ جورم
حجمی تنه وتوان در مطالعوات آتوی مقوادیر زیتووده و
ذخایر موجودی کرون تنۀ درختان راش را وهصورت غیر
تخریبی ووهدسوت آورد .ی وی از رایوجتورین روشهوای
تخمین زیتوده و موجودی کرون تنۀ راش ،اسوتفاده از
راوطۀ حجم تنه ،ضوریب کورون و چگوالی چووب اسوت
(واحوودی و متوواجی9312 ،؛ ;Aboal et al., 2005
.)Peichl and Arain, 2006
در زیستوومهوایی کوه وررسوی وورآورد زیتووده و
ذخایر کرون در سطز کالن مانند درختان قطور وا توجه
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وه تنو گونهای زیاد ،وسویار محودود اسوت و اطالعوات
کافی در دسترس نیست ،جرم حجمی چوب مویتوانود
مهمتورین عامول تعیوین و تف یوک مقوادیر زیتووده و
ترسیب کرون هر گونه در سطوح مختلف محسوب شود
( .)Rebeiro et al., 2011; Navar, 2009ی ووی از
مهمترین مزایای محاسبات چگالی در زمینۀ اکولووژی
عالوه ور موارد ذکرشده ،استفاده از آن ورای ورآورد هر
چه صحیزتر عامل تعمیم زیتووده یوا( 2BEF9نسوبت
زیتودۀ تنه یا زیتودۀ توده وه حجم تنوه) ووه عنووان
یووک ضووریب ثاوووت ووورای و وهدسووت آوردن موجووودی
زیتوده یا موجودی ترسیب کرون یک گونه یا توده در
سطز رویشگاه ،منطقه یا حتی در سطز وسیعتر است
( ;Fang and Wang, 2001; Green et al., 2007
 .)Joosten et al., 2004; Pajtik et al., 2008چگالی
چوب هر رویشگاه متغیری است کوه سواختار جنگول،
نرخ رشد قطری ،پیشینۀ تحوتت و رویداد مروووب ووه
مقادیر تولیدی زیتودۀ مورد وررسی و وهنحوی فراینود
توالی منطقه را نشان میدهود ( ;Baker et al., 2004
 .)Rebeiro et al., 2011چگووالی چوووب یووک گونووه
درختووی در رویشووگاههووای مختلووف یووا حتووی در یووک
رویشوگاه مم ون اسوت تحوت تو ثیر مودیریت جنگول،
تغییرات رژیم وارنودگی و دیگور عوامول اقلیموی ماننود
درجۀ حرارت سالیانه ،رژیمهای مختلف آشفتگی ،تبادل
عناصر غذایی و مقدار حاصلخیزی خاک تغییر پیدا کند
و دارای نوورخ ثوواوتی نباشوود ( ;Green et al., 2006
.)Mani and Parhasarathy, 2007; Vallet et al., 2006
توزیع زیتوده در وین وافتهای مختلوف درختوان
وهخصوم در مقاطع عرضی و راسوتای تنوه در طوول
زمان ،متفاوت است ( .)Aboal et al., 2005از ایونرو،
مقدار شعاعی و عمودی چگالی چوب درونگونوهای یوا
ورونگونهای تنۀ درختان در سالهای مختلوف رویوش
دارای تغییورات ووارزی اسوت (.)Henry et al., 2010
ویگمان وه ازای هر سوال رویوش ووه دتیول مختلوف
Wood density
Biomass Expansion Factor

1
2
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مانند شرایط رویشگاهی ،رژیم وارندگی و دیگر عواملی
که در مطالب قبلی نیز عنوان شد ،افزایش یوا کواهش
فعالیتهای زایشی کوامبیوم و مریسوتمهوای انتهوایی
رشد تحت ت ثیر قرار میگیرد که والطبع این امر سبب
تغییرات جرم حجمی چوب تنوه در مقواطع عرضوی و
ارتفاعی تنوه مویشوود .در زمینوۀ موضوو مطالعواتی
تحقیق حاضر دستاوردهای متفاوتی وجود دارد .وورای
مثال میتوان ووه تحقیوق واحودی و متواجی ()9312
اشاره کرد که وه ازای  2-5متر از طوول تنوۀ درختوان
ولوب در جنگلهای طبیعی شمال ایران دریافتنود کوه
فقط وه ازای تغییرات شعاعی در مقواطع عرضوی تنوه،
چگووالی رونوود سینوسووی را نشووان موویدهوود ،ول وی در
راستای طولی تنوه تفواوت چنودانی مشواهده نشود.
) Higuchi and de CarvaIho (1994دریافتنود کوه
چگالی درختان در ناحیوۀ قطور وراورسوینه نسوبت ووه
وخشهای فوقانی تنههای تجواری مقوادیر ویشوتری را
نشووان موویدهنوود .در صووورتیکووه )Espinoza (2004
گوووزارش داد کوووه چگوووالی چووووب درختوووان گونوووۀ
 Gmelina arboreaدر راسووتای تغییوورات عمووودی از
کنده تا نصف ارتفا کل ،روند کاهشوی دارد و سوپس
وهسمت قسمت فوقانی و انتهایی تنوه ،رونود افزایشوی
نشووان موویدهوود .البتووه موویتوووان وووه مطالعووات
) Henry et al. (2010در جنگلهای استوایی در مورد
سه نو دستهوندی اجتماعی درختان اشواره کورد کوه
نشان دادند وین تغییورات شوعاعی و عموودی چگوالی
گونههای نورپسند غیرپیشوگام ،گونوههوای پیشوگام و
گونههای سایهپسند اختالف معنیداری وجود دارد .در
تحقیق حاضر ،اوتدا روند تغییرات شعاعی چگوالی تنوه
درختان راش مورد وررسی قورار گرفوت توا وتووان وور
مبنای فاصله از مرکوز مقطوع عرضوی تنوه ووه سومت
محیط ویرونوی (پوسوت) ارزیواوی درسوتی نسوبت ووه
مقادیر واقعی چگالی چوب داشت .معموت از میوانگین
چگالی ودسوت آموده از مقواطع عرضوی هور وخوش از
راسووتای عمووودی تنووه ووورای محاسووبات و ی وا ووورآورد
زیتوده استفاده میشوود (واحودی و متواجی9312 ،؛
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.)Alvarez et al., 2012; Navar, 2009
وووورای مدلسوووازی چگوووالی انووودازهگیوووریشوووده
(مشوواهدات) ،از ت نیووک شووب ۀ عصووبی مصوونوعی
( 9)ANNاستفاده شد .شب ۀ عصبی مصنوعی ی وی از
زیرمجموعههای سیسوتم هووش مصونوعی اسوت کوه
وهطور خام ورای پیشرفت و ارائۀ مدلهوای وهینوه از
واحدهای پردازش وه نام نورون 2استفاده مویکنود .در
این روش مدلسازی ،وین تیههوای ورودی و خروجوی
وا توجه وه تعداد تیههای پنهان 3ساختارهای اتصاتت
مختلف ایجاد میشود و وا توجه وه تبوادتت اطالعوات
دریافتی (دادههوای ورودی) و مقودار رفوت و ورگشوت
اطالعات در اتصاتت ایجادشده شوبیه مغوز انسوان ،در
نهایت یک پاسخ (خروجی) صحیحی ووا حوداقل خطوا
وهدست میآید ( .)Hagan et al., 1996در سوالهوای
اخیوور در مووورد اسووتفاده از ت نیووک شووب ۀ عصووبی در
زمینههوای مختلوف علووم جنگول تحقیقوات مختلفوی
صورت گرفته که از آنجملوه مویتووان ووه اسوتفاده از
شب ه عصبی ورای وررسی تحلیل حساسیت عوامل مؤثر
ور فراوانی قوار هوای پوسوتزی (آقاجوانی و هم واران،
 ،)9312کارورد شب ه عصبی وورای وورآورد حجوم تنوۀ
درختووان (ویوواتی و نجفووی ،)9312 ،تخمووین پایووداری
خاکدانه وهوسیلۀ شب ۀ عصبی (علیجانپور و هم واران،
 ،)9311مدلسازی زمان چوو شی ووا اسوتفاده از شوب ۀ
عصبی ( ،)Naghdi and Ghajar, 2012کوارورد شوب ۀ
عصبی ورای شناسایی توودههوای جنگلوی مسوتعد در
معرض خطر واد ( )Hanewinkela et al., 2004و ...نام
ورد .در تحقیق حاضور وورای پویشوینوی و مدلسوازی
مقووادیر مختلووف چگووالی چوووب تنووۀ راش ،از کلیووۀ
متغیرهووای ویوووفیزی ی قاووول انوودازهگیووری درختووان
وهعنوان متغیرهای ورودی اسوتفاده شود توا وتووان در

نهایت وه پاسخی وا حداکثر دقت دست یافت.

1
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مواد و روشها
منطقة پژوهش

ایوون تحقیووق در قطعووۀ  29سووری  3جنگوولهووای
حاجی ال -تیران لی ساری واقوع در حوضوۀ آوخیوز 53
جنگلهای شمال ایران انجوام گرفتوه اسوت .مسواحت
منطقۀ  45/4ه تار و محودودۀ ارتفواعی قطعوۀ موورد
وررسی 9191 ،تا  9211متر از سوطز دریاسوت .ایون
سووری در محوودودۀ ˝ 35° 22΄ 33تووا ˝35° 25΄ 31
عرض شمالی و ˝ 53° 25΄ 5تا ˝ 53° 31΄ 25طوول
شرقی قرار دارد .در محدودۀ پوژوهش ،کلیوۀ درختوان
راش که توسط دستگاههای اجرایی در زمسوتان سوال
 9312قطع شدند ،ورای نمونهورداری تخریبی ،انتخاب
شدند .در رویشگاه مذکور تیپ جنگول ،درختوان راش
آمیخته وه همراه ممرز ،توسو ا ،افراپلوت و افراشویردار
است .سنگ مادر رویشگاه آه ی -آهک مارنی و تیوپ
خاک قهوهای شستهشده وا افق کلسیک است .منطقوۀ
تحقیق در محدودۀ ارتفاعی پارسل مورد وررسی دارای
اقلیم حد فاصل نیمهمرطوب معتودل و نیموهمرطووب
سرد است .میانگین حداکثر و حداقل دموا ووه ترتیوب
 21/2درجۀ سانتیگراد (مرداد) و صفر درجۀ سوانتی-
گووراد (دی) اسووت .متوسووط وارنوودگی سووالیانه 593/3
میلیمتر است (میانگین حوداقل وارنودگی در مورداد و
میانگین حداکثر وارندگی در آوان گزارش شده است).
روش پژوهش و جمعآوری دادهها

وووهمنظووور اجوورای پووژوهش مووورد نظوور ،در حووین
نشانهگذاری قبل از قطع درختوان ،اوتودا سوه کالسوۀ
قطری  31تا  51سانتیمتور 51 ،توا  31سوانتیمتور و
ویشتر از  31سوانتیمتور وورای تف یوک انتخواب شود
(واحدی و هم اران .)9312 ،از هر طبقۀ قطری هفوت
درخت و در مجمو  29پایه از درختان گونوۀ موذکور
توسط دستگاههای اجرایی قطع شد .کلیوۀ مشخصوات
زیستفیزی ی درختوان راش اعوم از قطور وراورسوینه،
ارتفا کل درختوان ،و قطور کوچوک و ووزرا تواج در
حین نشانهگذاری و قبل از قطع اندازهگیری شد .پوس
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از قطع درختان ،حذف سرشاخهها و عملیوات تجدیود
حجم ،نمونههای یک دیسک کامول حتویاتم وان ووه
ضووخامت  2سووانتیمتوور (واحوودی و متوواجی9312 ،؛
;Aboal et al., 2005; Henry et al., 2010
 )Zhu et al., 2010در راسووتای طووول تنووه توسووط

ارهموتوری ورداشت شد .دیسکهای مذکور در سه وخوش
از طول تنه یعنوی ووه ازای  35 ،5و  55درصود از ارتفوا
درختوان ورداشوت شودند (.)Machado et al., 2014
شایان ذکر است که  5درصد از ارتفوا مختلوف وورای
ورش دیسک تقریباً معوادل قطور وراورسوینۀ درختوان
محسوب میشوود .از ایونرو دیسوکهوای مروووب ووه
وخووش اول تنووه ،وووهطووور قووراردادی مرووووب وووه قطوور
وراورسینۀ درختان گونۀ مورد وررسی محسوب میشود
( .)Machado et al., 2014سپس وورای وررسوی رونود
شعاعی چگالی چووب ،از  51 ،91و  11درصود از طوول
شعا مقطع عرضی کلیۀ دیسکهای ورداشتشده از هر
پایه ،از مغز چوب وهسمت پوست نمونوههوایی ووا اوعواد
مسواوی ت وهوورداری شود (.)Machado et al., 2014
حجووم کلیووۀ نمونووههووای ت ووهووورداریشووده 2×2×2
سانتیمتر م عب در نظر گرفته شد (واحدی و متاجی،
9312؛ واحدی .)9313 ،کلیۀ نمونهها پوس از تووزین
ور روی تورازوی دیجیتوالی در آون تحوت دموای 915
درجۀ سانتیگراد خشک شدند تا وه وزن ثاوت ورسند.
تجزیهوتحلیل دادهها

ضریب رطووت هر نمونه از نسبت وزن خشوک ووه
وزن تر ،و چگالی هر نمونه نیز از نسبت وزن خشک وه
حجووم توور ( )WD = MDry / Vمحاسووبه شووود
( .)Alvarez et al., 2012; Henry et al., 2010پوس
از جمعآوری کلیۀ دادهها ورای اجورای فراینود آنوالیز،
نرمووال وووودن مشوواهدات توسووط آزمووون کولموووگروف
اسمیرنوف و همگنی دادهها توسط آزمون لون وررسوی
شد .ورای مقایسوۀ مقوادیر مختلوف چگوالی چووب در
راستای عمودی و شعاعی درونپایهای و وینپایوهای از
آزمون تجزیۀ واریانس ی طرفه استفاده شود .از آزموون
توکی نیز ورای مقایسۀ چندگانۀ میانگین استفاده شود.
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متوسط چگالی هر یوک از فواصول شوعاعی و عموودی
درختان راش در منطقۀ مورد وررسی وه تف یوک ووین
کلیۀ پایههای قطعشده محاسبه شد.
ووورای مدلسووازی مقووادیر مختلووف چگووالی چوووب
ووهدسوتآمودۀ تنوۀ درختوان راش ،از ت نیوک شوب ۀ
عصبی مصنوعی استفاده شود .دادههوای ورودی وورای
مدلسازی عبارتند از قطر وراورسوینه ( ،)DBHشواخص
محاسباتی حجم ،(Dim = DBH2×H( 9ضریب تغری
( ،)H/DBHنسووبت قطوور توواج وووه قطوور وراورسووینه
( ،)CD/DBHنسبت قطور تواج ووه ارتفوا ( )CD/Hو
جایگاه عمودی نمونهها )RH( 2یا همان ارتفوا نسوبی
نمونهها ( .)Henry et al., 2010مهومتورین گوامهوای
ایجوواد یووک موودل ،آمووادهسووازی دادههووا ،مدلسووازی و
ارزیوواوی موودل اسووت .از ایوونرو ووورای آمووادهسووازی،
متغیرهووای موووذکور طبوووق راوطووۀ  9نرموووالیزه یوووا
استانداردسازی شدند؛ طوریکوه تموامی دادههوا ووین
 1و  9قووورار گرفتنووود (ویووواتی و نجفوووی9312 ،؛
.)Naghdi and Ghajar, 2012
راوطۀ 9
در راوطۀ وات :xn ،متغیر نرمالشده :xi ،هر یوک از
ورودیها xmin ،و  :xmaxوهترتیب کمترین و ویشوترین
مقدار ماتریس دادههای ورودی محسوب میشووند .در
مووورد مدلسووازی ،عووالوه ووور همگنووی ،وازسووازی و
استانداردسازی دادههوا ،طراحوی شوب ههوای عصوبی
مصنوعی ،از مهمترین موارد اسوت .در طراحوی شوب ۀ
عصبی ،تعیین ساختار شب ۀ عصبی (تعداد نوورونهوا،
تیه و نحوۀ اتصال گورههوا) ،تعیوین مشخصوات گوره،
انتخاب قانون یادگیری 3و تعیین الگوریتمهای آموزش
شب ه مدنظر قرار میگیرند (ش ل  .)9در میان مووارد
ذکرشووده ،تعیووین الگوووریتمهووای آموووزش شووب ه در
حقیقت فرایند وزندهی اولیه ،تعیین تاوع وهینه وورای
محاسووووبۀ فعالیووووت خروجووووی گوووورههووووا و روش
آمووووزش 4وزنهوووای شوووب ه را در ورمووویگیووورد
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(.)Hagan et al., 1996
هر یک از دادههای ماتریس ورودی در قالب Input
از طریق ترکیب مقادیر ورودی نورونها ( )Iiو مقوادیر
وزنی یا سیناپسها )wi( 5محاسبه میشوند (راوطه )2
(.)Woods and Bowyer, 1997
راوطۀ 2

Input
Network
∑n I1w1 +
I2w2 + …+ Inwn
)Output =  (input

در طراحی شب ۀ عصبی مصنوعی ،از شب ۀ عصبی
رایج و عمومی 5FFBPاستفاده شد .پس از انتخاب تاوع
آمووزش  ،TRAINLMتعوداد تیوههوا و نوورونهوا وووا
توپولوژی مختلف ورای رسیدن وه آستانه اپتیمال مدل
تخمینی تغییر پیدا کورد .در داخول هور نوورون تواوع
انتقال 5وجود دارد که در حقیقت سیگنالهای حاصول
از ورودی را میگیرد و خروجی را محاسوبه مویکنود.
خطاهای محاسبهشده وه تیههای قبول در طوی چنود
دور رفت و ورگشت 3پوس انتشوار موییاونود و اوزان و
وایاسها اصالح میشوند ( .)Hagan et al., 1996ایون
دور ت رار تا وه حداقل رسیدن خطا ادامه پیدا میکند.
از تاوع انتقال  LOGSIGطبق راوطۀ  3استفاده شد.
راوطۀ 3

1

Surrogate of tree volume
Vertical position of samples or Relative height
position
3
Adaption learning function
4
Training method
5
Synapses
6
Feed-forward back prop
7
Transfer function
8
Epoch
2
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در راوطۀ وات  xjمجمو وزنهای اختصامیافته وه
هر نورون در تیۀ  ،jو  Yjتاوع انتقال مرووب وه نوورون
هر تیه است .مجمو اوزان هور نوورون در یوک تیوه
( )xjاز راوطووووه زیوووور وووووهدسووووت موووویآیوووود
(.)Naghdi and Ghajar, 2012
راوطۀ 4

در راوطۀ  :m ،4تعداد نورون در تیه خروجی:Wij ،
وزن وین تیه  ،iو  :Yi .jخروجی نورون  :Bj .iنیز مقدار
وایاس (خطای) نورون تیوۀ  jدر شوب ه  FFBPاسوت.
ورای ارائۀ مدلهوای مختلوف تخمینوی 51 ،درصود از
دادهها وورای آمووزش 95 ،درصود وورای اعتبوار و 95
درصوود نیووز ووورای آزمووون موودل اسووتفاده شوودند
(.)Tiryaki and Aydin, 2014

ش ل  -9توپولوژی و ساختار شب ۀ عصبی مورد وررسی ورای پیشوینی تغییرات عمودی چگالی تنۀ درختان راش

ورای اعتبارسنجی وهطور مستقیم از شواخصهوای
ضووریب تبیووین آزمووون ،R2میووانگین مروعووات خطووای
( )MSEآزمون دادههای مرووب وه هر یک از مدلهای
ارائهشده و میانگین درصد انحراف معیار اسوتفاده شود
(راوطههای  5و . )5

ووورای پوویشوینووی متغیوور چگووالی تنووۀ درختووان راش
محسووووب مووویشوووود .آنالیزهوووا ووووا نووورمافوووزار
 Matlab R. 2011aصورت گرفت.
نتایج
ضریب خشکی و چگالی

راوطۀ 5

راوطۀ 5
در صورتیکه مدلی وا توپولوژی مخوتص ووه خوود
دارای حداکثر ضریب تبیین و حداقل خطا واشد ،مدل
نهایی یوا مودل وهینوه ()Tiryaki and Aydin, 2014

وا توجه وه جدول  ،9نتایج آنالیز واریانس ی طرفوه
در راوطه وا تغییرات رطووت چوب و چگالی نمونههوای
ت هورداری شده در واحد حجمی ثاووت نشوان داد کوه
ضرایب خش ی و چگالی در مقاطع شعاعی و عموودی
چوب تنوۀ درختوان راش دارای تغییورات معنویداری
نیستند (.)P > 0.05
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جدول  -9نتایج تجزیۀ واریانس تغییرات شعاعی و عمودی ضریب رطووت و چگالی چوب درختان راش
میانگین مروعات

منبع تغییرات
ضریب رطووت
ضریب رطووت در مقاطع عرضی تنه
ضریب رطووت در راستای عمودی تنه
چگالی چوب
چگالی چوب در مقاطع عرضی تنه
چگالی چوب در راستای عمودی تنه

سطز معنیداری

F

1/112
1/111

1/113
1/194

ns

1/424
1/135 ns

1/194
1/1119

9/555
1/155

1/259 ns
1/145 ns

 :Fآمارۀ تحلیل واریانس :ns ،عدم معنیداری ()P > 0.05

زیر نتایج آزمون توکی نشان داد که وین کلیوۀ مقوادیر
میانگین ضورایب خشو ی مقواطع عرضوی و عموودی،
چگالی مقواطع عرضوی و عموودی تنوۀ راش اخوتالف
معنیداری وجود ندارد.

جدولهوای  2و  3ووهترتیوب کمتورین ،ویشوترین
مقدار و میانگین ( ±اشتباه معیوار) ضوریب رطوووت و
چگالی تنۀ مقاطع عرضی و عمودی تنه درختوان راش
را در منطقۀ پژوهش نشان میدهد .مطاوق جدولهای

جدول  -2میانگین ( ±اشتباه معیار) ،کمترین و ویشترین ضرایب خش ی شعاعی و عمودی تنۀ درختان راش
کمینه
ضریب رطووت شعاعی
ضریب رطووت شعاعی در فاصلۀ  91درصد
ضریب رطووت شعاعی در فاصلۀ  51درصد
ضریب رطووت شعاعی در فاصلۀ  11درصد
ضریب رطووت عمودی
ضریب رطووت عمودی در فاصلۀ  5درصد
ضریب رطووت عمودی در فاصلۀ  35درصد
ضریب رطووت عمودی در فاصلۀ  55درصد

ویشینه

میانگین

1/35
1/33
1/55

1/31
1/19
1/11

1/35 ± 1/111 a
1/31 ± 1/113 a
1/34 ± 1/149 a

1/53
1/59
1/54

1/14
1/14
1/19

1/55 ± 1/121 a
1/55 ± 1/129 a
1/55 ± 1/191 a

حروف مشاوه در هر ستون نشاندهندۀ عدم اختالف معنیدار در سطز  5درصد است.

جدول  -3میانگین ( ±اشتباه معیار) ،کمترین و ویشترین چگالی شعاعی و عمودی تنۀ درختان راش
کمینه
چگالی شعاعی
چگالی شعاعی در فاصله  91درصد
چگالی شعاعی در فاصله  51درصد
چگالی شعاعی در فاصله  11درصد
چگالی عمودی
چگالی عمودی در فاصله  5درصد
چگالی عمودی در فاصله  35درصد
چگالی عمودی در فاصله  55درصد

ویشینه

میانگین

1/51
1/59
1/43

1/53
1/55
1/54

1/53 ± 1/131 a
1/52 ± 1/125 a
1/59 ± 1/15 a

1/51
1/45
1/49

1/54
1/32
1/33

1/59 ± 1/195 a
1/52 ± 1/129 a
1/59 ± 1/123 a

حروف مشاوه در هر ستون نشاندهندۀ عدم اختالف معنیدار در سطز  5درصد است.
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وراورسینه ،شاخص حجم ،نسبت قطر تاج ووه ارتفوا و
قطر وراورسینه ،ضریب تغری و ارتفوا نسوبی پوس از
استانداردسووازی (نرمووالیزه شوودن) ووورای مدلسووازی
استفاده شد .پس از نرمالسازی ،کمتورین و ویشوترین
حد کلیۀ متغیرهای مذکور وه ترتیب  1و  9وودند.

طراحی شبکة عصبی مصنوعی بررای مدلسرازی
چگالی تنه

آمار توصیفی هر یک از کمیتهوای ورودی شوب ۀ
عصبی ورای مدلسوازی چگوالی تنوه درختوان راش در
جدول  4نشان داده شده است.
کمیووتهووای مووذکور هوور کوودام در قالووب قطوور

جدول  -4میانگین ( ±اشتباه معیار) ،کمترین و ویشترین کمیتهای ورودی در شب ۀ عصبی
متغیرهای ورودی

کمینه

ویشینه

میانگین

قطر وراورسینه (سانتیمتر)
ارتفا کل (متر)
قطر تاج (متر)

31
25
2/5

15
49
5

59/42 ± 4/55
33/2 ± 1/55
4/25 ± 1/29

پس از طراحی توپولوژی یا ساختار شب ه متشو ل
از مقادیر ورودی ،تعوداد تیوه ،تعوداد نوورون و مقودار
خروجی ،نتوایج مروووب ووه دقوت پاسوخ تواوع انتقوال
( )Logsigکاروردی وهدسوت آمود (جودول  .)5نتوایج
مرووب ،طبق جودول  5نشوان داد کوه حوداکثر دقوت
دستیاوی وه پاسخ مرووب وه مدل ( 5حاوی متغیر قطر

وراورسینه و مروع قطر و ارتفا وا تعداد یک تیۀ پنهان
و  21نورون شامل تاوع انتقالی  )Logsigو مدل  91ووا
تیۀ ورودی شامل نسبت قطر وه تاج ،قطر وراورسوینه،
شاخص حجم و ضریب تغری وا تعداد سه تیه پنهوان
و  21نورون شامل تاوع  Logsigاست.

جدول  -5نتایج مرووب وه تواوع و ترکیبهای وهینۀ توپولوژی شب ۀ عصبی مصنوعی ورای مدلسازی چگالی تنۀ درختان راش
تاوع انتقال

Epoch

R2

S%

9
2
3
4
5
5

Logsig
Logsig
Logsig
Logsig
Logsig
Logsig

91

1/59

99

5

1/42

91

3

1/51

91/1

99

1/52

5/95

5

1/32

5/52

5

1/53

5/29

5

Logsig

32

1/45

1 /4

3

Logsig

35

1/59

3/53

1

Logsig

99

1/59

5/33

91

Logsig

21

1/55

5/1

99

Logsig

32

1/55

3/13

مدل

توپولوژی شب ه
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ورای رسویدن ووه پاسوخ صوحیز ووا حوداقل عودم
قطعیت ( )MSEاز سعی و آزمون مختلف استفاده شد
و نتایج متفاوتی ووهدسوت آمود .ووه عبوارت دیگور در
طراحی و معماری توپولوژی شوب ۀ موورد اسوتفاده ،از
دامنههای وسیعتری از متغیرهای ورودی ،تعداد تیوه-
هووا و نووورونهووا اسووتفاده شوود ،ولووی جوودول  5فقووط
معماریهایی را که در طی سوعی و آزموون منجور ووه
حداکثر دقت رسیدن پاسخ شدند نشان میدهد.
اش ال زیر مقادیر میانگین مروعات خطای آموزش،
اعتبار و آزمون مرووب ووه مودلهوای  5 ،4 ،9و  91را
وراساس تعداد ت رار دورۀ چورخش وورای رسویدن ووه

419

حداکثر دقت پیشوینی نشان میدهند .ش لهای  2و
 3وهترتیب مرووب ووه مودل  9و  4هسوتند کوه مودل
9دارای حداکثر میانگین مروعوات خطوا طوی  91دوره
ت رار رفت و ورگشت است .از ایونرو مودل  9در ووین
کلیۀ مدلهای معرفیشده ،مدل مطورود و غیور قاوول
قبول ورای پیشوینی چگالی چوب محسوب میشوود.
میانگین درصد انحراف معیار مودل  5تقریبواً کمتور از
مدل  91است ،ولوی طبوق شو لهوای  4و  5خطوای
آزمون مدل  91کمتر از خطای آزمون مدل  5است .از
اینرو مدل  91وهعنوان مدل وهینه در تحقیوق حاضور
معرفی میشود.

ش ل  -2خروجی خطای محاسباتی آموزش ،اعتبار و آزمون مدل  9وراساس تعداد دورۀ چرخش

ش ل  -3خروجی خطای محاسباتی آموزش ،اعتبار و آزمون مدل  4وراساس تعداد دورۀ چرخش

412

ارائه مدل تغییرات شعاعی و عمودی چگالی تنۀ درختان راش در...
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بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که وورخالف انتظوار،
تغییرات رطووت چوب و چگالی وحرانی تنه در راستای
شعاعی و عموودی تنوۀ درختوان راش دارای تغییورات
معنیداری نیست .ودین معنی که عوالوه وور محتووای
رطووتی ،توزیع جرم حجمی راستای عرضی و عموودی
تنۀ درختان راش منطقۀ مورد وررسی ی نواخت است.
در مورد تغییورات عرضوی و عموودی چگوالی وحرانوی
چوووب وووهخصوووم در زمینووۀ محاسووبات زیتوووده،

تحقیقووات مختلفووی صووورت گرفتووه اسووت .ورخووی از
پووژوهشهووا اذعووان دارنوود کووه چگووالی محاسووباتی در
راستای عمودی تنوه وورای وورآورد زیتوودۀ درختوان
وراساس ش ل معماری درختان در قالب ضریب شو ل
تنه ،دارای تفاوت معنیداری هسوتند ()Navar, 2009
طوریکه این مقدار تغییرات در ارتفوا وراورسوینه ووه
نسبت  91درصد ارتفا نسبی درختان دارای تغییورات
محسوسی است؛ وهاین دلیل که در ورآورد زیتووده ووا
استفاده از معادتت ویولوژی (آلومتریک) وا اسوتفاده از
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قطر در ارتفا نسبی درختان وهجوای قطور وراورسوینه
دقوووت تخموووین زیتووووده افوووزایش موووییاوووود
( .)Fehrmann and Kleinn, 2006پووس موویتوووان
نتیجهگیری کرد که جرم حجمی تنه در ارتفا نسوبی
مذکور ،مقادیر ویشتری نسوبت ووه ارتفوا وراورسوینه
دارد .همچنووووین در تحقیقووووات دیگوووور ماننوووود
)( De Castro et al. (1993) ،Amorim (1991ووور
گرفته از  )Henry et al. 2010و )Henry et al (2010
گزارش شد که چگالی وحرانی چووب تنوۀ درختوان از
مرکز مقاطع عرضی در راستای شعاعی وهسمت پوست
رونووود کاهشوووی داشوووته اسوووت .در صوووورتیکوووه
) Epinoza (2004درست ورخالف این موضو را نشان
داد و واحووودی و متووواجی ( )9312نیوووز در وررسوووی
تغییرات شعاعی چگالی وحرانی تنوۀ درختوان ولووب از
مرکز وه سمت پوست روند سینوسی را گزارش کردند.
همچنین میتوان وه پژوهش ) Heitz et al. (2013در
زمینۀ تغییرات چگوالی چووب در جهوت عرضوی 311
گونه مختلف در مناطق استوایی و نیمهاستوایی اشواره
کرد که یافتههایشان نشان داد در این خصووم رونود
شاخص و مورد توافقی وجود ندارد .ی ی از مهومتورین
موواردی کووه در خصوووم مقوواطع عرضووی گونووههووای
مختلف درختان راش در زیستوومهوای مختلوف وایود
در نظر گرفته شود ناحیۀ دلقرمزی است که اغلب ووه
ش ل تودهای وجود دارنود ( ;Sachssee et al., 1991
 .)Liu et al., 2005ونیواد ( )9313در موورد وررسوی
ناحیۀ دلقرمزی راش در جنگولهوای حووزۀ شوفارود
گیالن نشان داد کوه  25/53درصود از درختوان گونوۀ
مذکور مبتال وه دلقرمزی وا ش ل نامشخصاند .نواحی
دلقرمزی در درختوان راش منطقوۀ پوژوهش وررسوی
نشد ،ولی وا توجه ووه این وه در نتوایج تحقیوق حاضور
گروه نمونههای مرووب وه هور یوک از مقواطع عرضوی
پایههای مختلف دارای اختالف معنیدار نبودند از ایون
لحاظ پراکندگی دلقرمزی در ورخی از پایههای موورد
وررسی در خصوم مقادیر چگالی چوب تو ثیر ووارزی
نداشتند .در وین کلیۀ تحقیقات صورتگرفتوه ،ویشوتر
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آنها ور این اصل استوارند کوه رونود تغییورات شوعاعی و
عمودی چگالی درختان وین گونههای مختلف درختوان
از یک جنس یا وین جنسهای مختلف ووهخصووم در
رویشگاهها و در زیستوومهای مختلف ،ویتردیود دارای
تغییرات معنیداریاند و وه هموین دلیول در مدلسوازی
زیتووودۀ تووودههووای آمیختووه ،چگووالی چوووب ی ووی از
عاملهای مهم وورای افوزایش دقوت تخموین محسووب
میشود (;Alvarez et al. 2012; Chave et al., 2005
.)Djomo et al., 2010; Ketterings et al., 2001
همچنین پژوهشهای مذکور ت کید کردند که چگوالی
چوب درونگونهای در یک رویشوگاه نمویتوانود دارای
تغییرات چندانی واشد .اگرچه واید در نظر داشوت کوه
هر چه واریانس میانگین چگالی چووب درختوان یوک
گونووه یووا گونووههووای مختلووف کمتوور واشوود ،محاسووبۀ
غیرتخریبی زیتوده و ترسیب کورون درختوان هموان
گونووه ،دقیووقتوور و وووه واقعیووت نزدیووکتوور اسووت
(.)Alvarez et al., 2012; Peichl and Arain, 2006
البته وایود در نظور داشوت کوه ی وی دیگور از عوامول
اختالف مقادیر مختلف چگالی چووب ووین پایوههوای
مختلف یک گونه یا گونههای متفاوت از یک رویشوگاه
یا رویشگاههای دیگر ،میتواند خطوای انودازهگیوری و
نبوووود رویوووۀ اسوووتاندارد نمونوووهوووورداری واشووود
( .)vallet et al., 2006عوالوه وور آن ،در موورد ی وی
دیگر از عوامل مؤثر در زمینۀ تغییرات یا عدم تغییرات
چگالی چوب تنه ،میتوان ووه راهبورد و نحووۀ رویوش
درختان تحت ت ثیر عوامل مختلف شرایط رویشوگاهی
و اکولوژی ی و شرایط ویوم انی ی چوب درختان اشاره
کوورد ( )Henry et al., 2010کووه همووۀ ایوون موووارد
موویتوانوود در زمینووۀ مقووادیر مختلووف چگووالی چوووب
درختان یک گونه یا گونههای مختلوف ،تو ثیر اساسوی
داشته واشد.
وراساس شواهد متعددی چگالی چوب تنۀ درختان
عالوه ور ساختار م وانی ی ،تحوت تو ثیر ویژگویهوای
ویوفیزی ی از جمله قطر ،ارتفا  ،ضریب تغری ،ارتفوا
نسوووبی ،و نسوووبت ویژگووویهوووای تووواجی اسوووت
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( ،)Alvarez et al., 2012; Henry et al., 2010ولی وا
توجه وه این ه وین کلیۀ متغیرهای موذکور هومخطوی
چندگانه وجود دارد و از طرفی هر کودام از تیوههوای
ورودی میتوانند راوطههوای مختلوف (خطوی یوا غیور
خطی وا اوزان مختلف) وا متغیر پاسخ مورد مطالعوه در
تحقیق حاضر داشته واشند ،مدلسازی وراساس تحلیول
رگرسیون وسیار سخت یا نامم ن است .وهاین منظوور،
ورای مدلسازی و پیشوینی چگالی تنوۀ درختوان راش
از ت نیک شب ۀ عصبی مصنوعی اسوتفاده شود .نتوایج
تحقیق حاضر نشوان داد کوه مدلسوازی و پویشوینوی
مقادیر مختلف چگالی وحرانوی تنوۀ درختوان راش در
منطقووه مووورد پووژوهش وووا اسووتفاده از شووب ۀ عصووبی
مصنوعی در مقایسه وا مدلسازی تواوع مختلف ریاضوی
ور اساس تحلیل رگرسیون دارای دقوت زیوادی اسوت.
وهطور معمول در شب ۀ عصبی ،همخطوی چندگانوه و
خود همبستگی وین متغیرها مؤثر نیسوت و عوالوهوور
آن ،نو رواووط ووین هور یوک از متغیرهوای ورودی و
خروجووی (خطووی یووا غیوور خطووی) تصووحیز موویشووود
(منهاج .)9339 ،در شب ۀ عصبی مصنوعی وا توجه ووه
این ه وزندهی ،انتخاب تیهها و نوورونهوا و دریافوت
سیگنالها کامالً تصادفی است و تبادل اطالعات تا حد
رسیدن وه یوک پاسوخ ووا حوداکثر دقوت اداموه پیودا
موویکنوود ( ،)Hagan et al., 1996مقوودار قاولیووت
پیشوینی مقادیر چگالی تنۀ درختان راش در منطقوۀ
تحقیق افزایش مییاود .نتایج این تحقیق نشان داد که
در کل ،تاوع انتقال  Logsigوا توپولوژی مختلف شب ه
طووی الگوووریتم آموووزش ،تقریبوواً ضووریب رگرسوویون
مختلفی را نشان دادند .وا توجه وه معیار انتخاب مودل
وهینه ،عالوهوور ضوریب رگرسویون (تبیوین) میوانگین
درصد انحراف معیار وین مشاهدات و تخمین و خطای
محاسووباتی آزمووون موودل وایوود ارزیوواوی شووود .کلیووۀ
موودلهووای معرفوویشووده در تحقیووق حاضوور پووس از
وزندهی اولیه ،تحت الگوریتم آموزش قرار گرفتند .در
مدل  5طبق ش ل  ،4این حالت مشواهده نمویشوود.
مدل  5اگرچوه دارای میوانگین انحوراف معیوار کموی

ارائه مدل تغییرات شعاعی و عمودی چگالی تنۀ درختان راش در...

است ،میانگین مروعات خطوای آزموون آن نسوبت ووه
خطای آموزش و اعتبار در دامنۀ وسیعتری قرار دارد و
وا توجه وه حد وهینه یوا اسوتاندارد خطوای نشوانداده
شده ،میتوان دریافت که مدل مذکور طی چند سوری
الگوریتم آموزش معرفی شده است کوه از ایون لحواظ،
مدل قاول قبول ورای تخمین چگالی چوب در تحقیوق
حاضر معرفی نمیشود .البته در تحقیق حاضر وهدلیول
ویان سادهتر فقط از تاوع  Logsigاسوتفاده شود .البتوه
احتموال دارد کووه در صووورت اسووتفاده از تواوووع دیگوور
انتقال نوورون نتوایج متفواوت ووا دقوتهوای متفواوتی
حاصل شود Naghdi and Ghajar (2012) .در زمینوۀ
کووارورد شووب ۀ عصووبی مصوونوعی در مدلسووازی زمووان
چوو شی در سیستم وهورهوورداری از تواووع  Logsigو
 Tansigوا توپولوژی مختلف وورای الگووریتم آمووزش
استفاده کردند و نتیجه گرفتند هر تاوع وا معمواری یوا
ساختار مختلف در شب ه  FFBPدارای دقت متفواوتی
است .همچنین مویتووان ووه تحقیوق ویواتی و نجفوی
( )9312اشاره کرد که از تاوع انتقوال  Sigmoidوورای
شووب ۀ چندتیووه پرسووپترون 9و توواوع  softmaxووورای
شب ۀ تاوع شعا مدار 2وا توپولوژیهوای مختلوف وورای
ورآورد حجم تنوۀ درختوان اسوتفاده کردنود و نتیجوه
گرفتند که هر شب ه ووا توپولووژی متفواوت و ورود یوا
عوودم ورود متغیرهووای مسووتقل دارای دقووت ووورآوردی
متفاوتی است .همانطور که در مووارد قبول نیوز ذکور
شد ،ورای تعیین صحت مدل ،مقادیر ضریب رگرسیون
(یا ضریب تبیین  ،)R2میانگین درصود انحوراف معیوار
( )S%و میانگین مروعات خطوای آزموون مودل معیوار
ارزیاوی و انتخاب میشوود .ووا توجوه ووه این وه کلیوۀ
مقادیر انحوراف معیوار در جودول  5نشوان داده شوده
است ،وهجای نمایش ورازش وین مشاهدات و تخموین
مدل از خروجی اجرای خطای آموزش ،اعتبار و آزمون
وراساس تعداد چرخش (ورای پسانتشار تا رسیدن ووه
حداقل خطا و پاسخ وهینه) ورای مدلهوای غیور قاوول
Multi-Layer Perceptron
Radial Basis Function
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قبول ،استاندارد و وهینه استفاده شد .ازاینرو وا توجوه
وه نتایج وهدستآمده هر چه میانگین مروعوات خطوای
مروووووب ووووه آزموووون دادههوووا در تعوووداد چووورخش
مشخصشده مقدار کمتری را نشان دهد ،مدل از دقت
ویشتری ورخوردار است.
وا توجه ووه این وه ترغیوب وورای ووهدسوت آوردن
مقووادیر زیتوووده و ترسوویب کوورون درختووان جنگوول
وووهترتیووب ووورای موودیریت وهینووۀ توسووعۀ پایوودار و
گرمووووایش زمووووین ،وووووا اسووووتفاده از روشهووووای
غیرتخریبووی رو وووه افووزایش اسووت ،ووورآورد هوور چووه
دقیووقتوور چگووالی وحرانووی تنووه کووه خووود مسووتلزم
نمونووهووورداری تخریبووی اسووت موویتوانوود یووک عاموول
مهووم در ایوون زمینووه محسوووب شووود .اسووتفاده از
شووب ۀ عصووبی مصوونوعی در ایوون تحقیووق نشووان داد
کووه ووورآورد مقووادیر چگووالی زیتووودۀ کووالن درختووی
(تنووه) وووا اسووتفاده از مجموعووهای از ویژگوویهووای
ویوووفیزی ی درختووان و وا قاولیووت انوودازهگیووری ووودون
هزینووه ،ام ووانپووذیر اسووت .ولووی ایوون ام ور مسووتلزم
تحقیقات ویشوتر در موورد دیگور گونوههوای درختوان
در رویشووگاههووای مختلووف و منوووب وووه رویووههووای
نمونهورداری و ت نیکهوای تحلیلوی مشواوه اسوت توا
وووا ایوون تفاسوویر وتوووان وووه نتووایج جووامعی در مووورد
موضو تحقیق حاضور در جنگولهوای شومال کشوور
دست یافت.
سپاسگزاری
از آقووای مهنوودس روحالووه مقصووودی دانشووجوی
دکتری هووش مصونوعی دانشوگاه علووم و تحقیقوات
تهووران و آقووای دکتوور اسووماعیل قجوور عیووو هیوو ت
علموی رشوتۀ جنگلوداری دانشوگاه گویالن ووهواسوطۀ
ویووان دیوودگاههووای ارزنووده ووورای پیشووبرد تحقیووق
حاضر تش ر و قدردانی میشود.
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منهاج ،محمدواقر .9339 ،مبانی شب ههای عصبی (هووش
محاسباتی) .جلد اول .مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
 595م.
واحدی ،علیاصغر .9313 ،تبیین مودلهوای محاسوباتی و
وهینووه زیتوووده تنووۀ مموورز ( )Carpinus betulus L.وووا
استفاده از معادتت آلومتریوک در جنگولهوای هیرکوانی،
تحقیقات جنگل و صنوور ایران.235 -225 :2 ،
واحدی ،علیاصغر و اسداله متواجی .9312 ،میوزان توزیوع
ترسیب کرون تنه درختان ولوب ( Quercus castaneifolia
 )C.A. Mayدر ارتباب وا عوامول فیزیووگرافی جنگولهوای
طبیعی شمال ایران ،تحقیقات جنگول و صونوور ایوران:4 ،
.523 -595
واحدی ،علیاصغر ،اسداله متاجی ،ساسوان واووایی کفواکی،
جواد اسحاقی راد و سید محمد حجتی .9312 ،مدلسازی
زیتوودۀ تنوۀ گونوۀ راش ( )Fagus orientalis Lipskyووا
استفاده از معادتت آلومتریوک در جنگولهوای هیرکوانی،
مجله جنگل ایران.322 -311 :3 ،
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Abstract
Wood density is the most prominent variable that reflects aspects related to the history and
evolution of biomass production, of carbon stock and of succession state of the area. In order
to develop the wood density modeling, a long disk was taken at different height levels (at 5%,
35% and 65% of total tree height) of beech trees (F. orientalis) which were cut in
compartment 26 located in the 3th district of Hajikola-Tirankoli forests of Sari in winter 2013.
From each disk, specimens (2 × 2 × 2 cm3) were cut at three distances from the pith (10%,
50% and 90% of the radius length) and oven-dried at 105◦C for 24 hours. After wood density
calculation, the results of ANOVA showed that the radial and vertical variations of studied
variable are not significantly different. All variables of wood density along with the bole were
simulated based on the biophysical inputs through the neural network of feed forward back
propagation (FFBP). In this study, all models including different topology with non-linear
transfer function of Logsig were introduced. The result of modeling showed that the model
consisting of crown diameter to diameter at breast height (DBH) ratio, DBH, surrogate of tree
volume and slenderness ratio with topology of three hidden layers and twenty neurons with
least mean squared error of test, was the best model to predict wood density (R2 = 0.75;
S = 0.07).
Keywords: Artificial intelligence, Carbon sequestration, Topology, Transfer function, Wood
density.
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