مدلسازی زوال درختان بلوط با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
علی اصغر آلشیخ
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تاریخ پذیرش مقاله96/10/16 :

جنگلهای زاگرس بيشترين تأثير را در تأمين آب ،حفظ خاك و تعديل آب و هوای كشور دارد .با این وجود بخش

قابلتوجهی از این جنگلها دچار پدیدهی زوال درختان بلوط شده است .مشخص نبودن پارامترهای مؤثر در زوال و نحوهی
ارتباط پارامترها ،از جمله عواملی هستند که باعث سختتر شدن شناخت و مدلسازی این پدیده میشود .هدف این پژوهش تعیین

پارامترهای تاثیرگذار برای مدلسازی زوال درختان بلوط و مدلسازی این پدیده با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در استان

لرستان است .در این پژوهش ،پارامترهای دما ،بارش ،ارتفاع ،شیب ،جهت ،نوع خاک و میزان ریزگردها بهعنوان پارامترهای اولیه
انتخاب شدند .همچنین از عملگرهای ضرب ،لگاریتم ،تبدیالت هذلولی و آنالیز مؤلفههای اصلی برای ترکیب پارامترها استفاده

شد .به دلیل معلوم نبودن نحوهی ارتباط و میزان اثر هر پارامتر ،از شبکههای عصبی مصنوعی برای مدلسازی پدیده زوال استفاده

شد .در مجموع  385ترکیب مختلف از پارامترهای اولیه ،با استفاده از عملگرهای فوق تولید و در سه معماری پیشخور با سه
الیه پنهان ،احتماالتی و معماری ماشین بردار پشتیبان در شبکههای عصبی( ،در مجموع تعداد  1155شبکهی عصبی) ارزیابی شد.

نتایج ارزیابی نشان داد معماری احتماالتی ( )R=0/87با ورودیهای ارتفاع ،جهت ،شیب ،ریز گرد ،نوع خاک و مؤلفهی اصلی

(بارش و دما) بهترین عملکرد را در مدل سازی زوال درختان بلوط دارد .با توجه به نتایج ،استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
احتماالتی در شرایط عدم قطعیت و وجود دانش جزئی از پدیده ،توصیه میشود .همچنین نتایج نشان دادند که استفاده از مؤلفهی

اصلی پارامترهای دما و بارش ،استرس ناشی از خشکی را بهتر مدل میکند .استفاده از ترکیب بهینهی پارامترها ،در مدل احتماالتی

نسبت به ترکیب عادی ،باعث افزایش  0/05ضریب همبستگی شد.

واژههای کليدي :آنالیز مؤلفههای اصلی ،بلوط ،جنگلهای زاگرس ،زوال ،شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان.
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مقدمه

رويشگاه زاگرس از شمال غربي كشور تا استان فارس
در منطقهای به طول  1300و عرض متوسط  200كيلومتر
گسترده شده است (طالبی و همکاران )1385 ،و حدود  40درصد
از كل جنگلهای ايران را شامل میشود (عطارد و همکاران،
 .)1394این زیستگاه عالوه بر اینکه بيشترين تأثير را در حفظ
خاك دارد ،حدوده  45درصد آب کشور را نیز تأمین میکند
).(Taghimollaei & Karamshahi, 2017
سازند جنگلي بلوط ( )Quercusمهمترین و گستردهترین
سازند جنگلي ایران و زاگرس است .گونههای مختلف
بلوط زاگرس را به دو بخش تقسیم میکنند .زاگرس شمالي
رويشگاه ويژه بلوط دارمازو ( )Q. infectoriaاست؛ که البته
گونههای ویول یا بلوط لبنانی ( )Q. libaniو بلوط ایرانی (Q.
 )brantiiنیز در این منطقه مشاهده میشود .زاگرس جنوبي
رويشگاه ویژهی بلوط ایرانی است .عوامل متعدد طبیعی و
انسانی باعث خسارت به جنگلهای زاگرس شده است (طالبی
و همکاران .)1385 ،كاهش منابع آبي و فرسايش خاك پيامدهای
ناشی از تخريب اين جنگلها هستند که جبران آنها تقريب ًا به
دور از توان انسان است .زوال بلوط از مشکالت اساسی در
جنگلهای بلوط بوده (حسینی و همکاران۱۳۹۲ ،؛) ,Jönsson, 2004
و در بیشتر نقاط جهان مانند اروپا (Ferreira et al. 2000, Costa et
) ،al. 2010امریکای شمالی )(Kabrick et al. 2008, Costa et al. 2010
شایع است .در ایران ،این پدیده در سال  ۱۳۸۷در جنگلهای
استانهای ايالم و لرستان گزارش شد (میرابوالفتاحی.)۱۳۹۲ ،
گسترهی وسیعی از جنگلهای زاگرس دچار زوال شده است
(کرمی و همکاران1396 ،؛ عزیری و همکاران)1394 ،؛ بنابراین داشتن
مدل مناسب بهمنظور پیشبینی این پدیده و همچنین بهعنوان
ابزاری جهت پشتیبانی تصمیمگیری ضروری است& (Köhl
).Gertner 1997
پدیده زوال با کاهش قدرت درخت ،افزایش تنشهای
کاراندام شناسی ( )Physiological stressو تهاجم آفات و
بیماریهای مختلف ،شایع میگردد (حسینی۱۳۹۰ ،؛ حسینی
و همکاران۱۳۹۲ ،؛  .)Ferreira et al. 2000زوال تابع پارامترهای

محیطی است .اولین چالش در زمینه مدلسازی زوال درختان
بلوط تعیین پارامترهای محیطی بهینه برای مدلسازی است؛
چالش دیگر ،انتخاب روش مدلسازی است .زیرا ارتباط
پارامترهای محیطی پیچیده و غیرخطی بوده )(Lek et al. 1996
و مکانیسم و نحوهی ارتباط پارامترها) (Ahmadi et al. 2014نیز
نامشخص است .نوآوری تحقیق حاضر تعیین پارامترهای مؤثر
در زوال درختان بلوط از طریق مرور تحقیقات مرتبط با آفات،
بیماریها و عوامل ایجاد ضعف و زوال در درختان بلوط و
همچنین تعیین پارامترهای بهینه برای مدلسازی زوال درختان
بلوط است .طبق تحقیقات منتشر شده تا هنگام نگارش این
مقاله ،استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی به شیوه این مقاله،
در مدلسازی درختان بلوط برای اولین بار مطرح میگردد.
در تحقیقات موجود ،برای مدلسازی پدیدهی زوال،
غالب ًا از زمینآمار (احمدی و همکاران1395 ،؛Köhl & Gertner, 1997,
) و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است (Ahmadi et al.
) .2014از دهه  1990میالدی ،برای مدلسازی فرایندهایی با
پیچیدگیهای باال ،از هوش مصنوعی استفاده شد .شبکههای
عصبی مصنوعی ،مبتنی بر هوش مصنوعی بوده و نسبت
به مدلهای ریاضی سنتی دو مزیت دارد )1 :در مرحلهی
آموزش ،مدل تخمین زده میشود؛  )2میتوان با آموزش
دوباره شبکه با دادههای بهتر ،مدل را بهبود داد .در شبکهها
عصبی مصنوعی ،مدل مناسب در مرحلهی یادگیری ،از
طریق ارائهی مثال و بدون نیاز به درک فرایندهای داخلی
تعیین میشود (بیات و همکاران .)۱۳۹۵،در این روش ،برخالف
روشهای دیگر مانند زمینآمار ،هیچ فرضی درباره توزیع
اولیهی دادهها وجود ندارد .شبکههای عصبی قادرند دادهها
و اطالعات مختلف که از منابع مختلفی تهیهشدهاند را باهم
ترکیب کنند). (Rosa, 2013
ویژگیهای شبکههای عصبی و چالشهای موجود در
مدلسازی این پدیده (مشخص نبودن ارتباط بین پارامترها،
وزن هر پارامتر ،تهیه شدن اطالعات و دادهها از منابع
مختلف با ویژگیهای متفاوت) سبب شد تا در این تحقیق
از این روش برای مدلسازی پدیده زوال درختان بلوط

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

مدلسازی زوال درختان بلوط با استفاده از شبکههای 67 / ...

پارامتر
دما
ریز گرد

بارش

جدول  )1پارامترهای محیطی اولیه و اثر آنها بر درخت بلوط
اثرات سو در درخت

کاهش رطوبت در دسترس و ایجاد تنش خشکی

;(Ahmadi et al. 2014; Corcobado et al. 2014

مرگومیر دانههای مولد

;Martín García et al. 2015

گسترش بیماری زغالی

(عطارد و

همکاران ، 139

اختالل در فتوسنتز و کاهش قدرت درخت

)(Ahmadi et al., 2014

مساعد شدن شرایط رشد و گسترش بیماری زغالی

(Jönsson, 2004; Kabrick et al. 2008; Costa et

کاهش رطوبت در دسترس و ایجاد تنش خشکی

al. 2010; Corcobado et al. 2014; Godinho et al.

مرگومیر دانههای مولد و تغییر الگوی پراکنش

; 2016; Ahmadi et al. 2014حسینی و همکاران،

افزایش فشار رقابتی
رشد قارچهای بیماریزا
کاهش رطوبت در دسترس و ایجاد تنش خشکی

ارتفاع

تحقیقات

تغییر الگوی پراکنش
کاهش قدرت درخت
افزایش فشار رقابتی

۱۳۹۲؛ عطارد و همکاران1394 ،؛ عزیری و
همکاران)1394 ،

(حسینی۱۳۹۰ ،؛ کرمی و همکاران1394 ،؛ مهدوی و
همکاران)1394 ،

مساعد شدن شرایط رشد و گسترش بیماری زغالی
کاهش میزان رطوبت و ایجاد تنش خشکی
شیب

افزایش رشد قارچهای بیماریزا
تغییر الگوی پراکنش
کاهش قدرت درخت

(;Costa et al. 2010; Ahmadi et al. 2014

کرمی و همکاران۱۳۹۵ ،؛ مهدوی و همکاران1394 ،؛
احمدی و همکاران)1395 ،

افزایش فشار رقابتی
کاهش میزان رطوبت و ایجاد تنش خشکی

جهت

کاهش میزان نور در دسترس درخت

;(Costa et al. 2010

افزایش رشد قارچهای بیماریزا

;Ahmadi et al. 2014

تغییر الگوی پراکنش درختان

حسینی۱۳۹۰ ،؛

کاهش میزان تجدید درختان
تضعیف ویژگی کمی و قدرت درخت
تغییر ویژگیهای خاک
افزایش فشار رقابتی

نوع خاک

حسینی و همکاران۱۳۹۲ ،؛

مهدوی و همکاران1394 ،؛

احمدی و همکاران)1395 ،

کاهش میزان رطوبت و ایجاد تنش خشکی

;(Jönsson, 2004

کاهش قدرت درخت

;Kabrick et al. 2008

تغییر الگوی پراکنش

;Costa et al. 2010

کمبود مواد مغذی موردنیاز درخت

;Godinho et al. 2016

مهدوی و همکاران)1394 ،
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استفاده گردد.
استان لرستان نیز به دلیل دارا بودن حدود یکمیلیون
و  230هزار هکتار جنگل و شایع بودن پدیده مرگومیر
درختان بلوط در جنگلهای این استان (عزیری و همکاران،
1394؛ میرابوالفتاحی ،)۱۳۹۲ ،بهعنوان منطقهی مطالعاتی انتخاب
شد .در این تحقیق سه معماری پیشخور با سه الیه پنهان،
احتماالتی و معماری ماشین بردار پشتیبان در شبکههای
عصبی مصنوعی بررسی شد .بهمنظور تعیین اثرگذارترین
پارامترهای محیطی در زوال درختان بلوط ابتدا تحقیقات
موجود در رابطه با بیماریها و آفات که باعث زوال درختان
بلوط میشوند بررسی شد که نشان داد در مجموع هفت
پارامتر محیطی شامل ،میزان ریز گردها ،دما ،میزان بارش،
ارتفاع ،شیب ،جهت و نوع خاک در زوال درختان بلوط
یا ایجاد بیماریها و یا تشدید آفاتی که باعث مرگومیر
درختان بلوط میشوند ،اثرگذار هستند.
این هفت پارامتر بهعنوان پارامترهای اولیه انتخاب و در
فرایند تعیین پارامترهای با اثرگذاری باال (پارامترهای بهینهی
مدلسازی) استفاده شدند .در جدول یک ،پارامترهای اولیه
و اثرات سوء تغییر هر پارامتر در حیات درختان بیان شد.

مواد و روشها

تحقیق حاضر در پنج مرحله کلی انجامشده است (نگاره
 .)1ابتدا پارامترهای اولیه تحقیق با بررسی تحقیقات مختلف
مرتبط با درختان بلوط انتخاب شد .همچنین سعی شد تا با
مروری جامع بر تحقیقات مرتبط با عوامل بیماریزا و آفات،
تمامی پارامترهای محیطی که در ایجاد یا تشدید این عوامل
مؤثر است شناسایی گردد .با بررسی معماریهای مختلف
سه معماری از شبکههای عصبی انتخاب شد .در مرحله بعد
با استفاده از عملگرهای ضرب ،لگاریتم ،توابع هیپربولیک
و  PCAتعداد  385ترکیب مختلف از پارامترهای انتخاب و
تولید شد .در مرحله سوم  115شبکه مختلف با استفاده از
ورودیهای تولید شده در مرحله دوم با سه معماری انتخاب
گردیده ،آموزش ارزیابی و صحتسنجی انجام شد .سپس

بهترین مدل و ترکیب شناسایی و گزارش شد.

نگاره  :1مراحل اجرای تحقیق

منطقه و دادههای تحقیق

استان لرستان بهعنوان محدودهی موردمطالعه انتخاب شده
است (نگاره  .)2این استان با دارا بودن حدود یکمیلیون و
 230هزار هکتار جنگل ،در محدودهی طول جغرافیایی´۵۱
 ۴۱°تا ´ ۵۱°۲۶درجهی شرقی و عرض جغرافیایی ´۲۳° ۳۷
تا ´ ۳۴° ۳۲درجهی شمالی قرار دارد .مساحت استان ۲۸۵۵۹
کیلومترمربع است .حداقل ارتفاع منطقه  234متر و حداکثر
ارتفاع منطقه  3792متر از سطح دریا است .بلوط ایرانی
گونهی غالب جنگلهای این استان است (میرابوالفتاحی.)۱۳۹۲ ،
در این تحقیق از مدل ارتفاعی رقومی ،دادههای
ایستگاههای هواشناسی (نگاره  )2که شامل دادههای دما،
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نگاره  :2محدودهی استان لرستان به همراه مدل ارتفاعی رقومی و ایستگاههای هواشناسی

بارش ،رطوبت هوا و میزان گرد و غبار است ،استفاده شد.
همچنین از نقشهی زوال درختان بلوط استان لرستان که
توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه شده است و نقشه
خاکشناسی استان (نگاره  )3نیز در این تحقیق استفاده شد.
توضیح مربوط به کالسهای خاکشناسی در جدول  2و
طبقات مختلف خشکیدگی در جدول  3بیان شده است.
جدول  :2طبقهبندی خاکهای استان لرستان

کالس خاک

نوع خاک

1

خیلی کمعمق و سنگی

2

عمیق تکامل نیافته از مارنهای گچی و نمکی

3

کمعمق تا نیمه عمیق ،سنگریزهای ،آهکی و مارنی

4

کمعمق ،سنگریزهای ،آهکی و مارنی

جدول  :3مشخصات کالسهای زوال درختان بلوط در
استان لرستان
کالس

درصد زوال

فاقد زوال

کمتر از 0/1

زوال کم

0/1 -25

زوال متوسط

25/1 -50

زوال زیاد

50/1 -75

زوال خیلی زیاد

75/1 -100

مساحت کالس (درصد
از کل)
53/84
26
16/07
2/28
1/81

نگاره  :3نقشه زوال درختان و خاکشناسی در استان لرستان

انتخاب پارامترهای بهینه

با توجه به بررسی نتایج تحقیقات مختلف ،هفت پارامتر
ارتفاع ( ،)Hشیب ( ،)Sجهت ( ،)Aدما ( ،)Tبارش ( ،)Pریز
گردها ( ،)Arو نوع خاک ( ،)STبهعنوان پارامترهای اولیه که
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در زوال درختان بلوط مؤثر هستند ،انتخاب شدند .مشکل
مطرح در استفاده از این پارامترها ،مشخص نبودن نحوهی
اثر این پارامترها در پدیدهی زوال است .همچنین به دلیل
وابستگی میان پارامترها (برای نمونه وابستگی دما به ارتفاع)
تضمینی وجود ندارد که استفاده از تمام این پارامترها منجر
به مدلسازی مناسبتر خواهد شد.

شبکههای عصبی مصنوعی و معماری این شبکهها

با حاصل اعمال وزنها در ورودیها بوده و حاصل آن نیز
برابر با خروجی (مقدار تولیدشده) نرون مصنوعی است.
)Out = f(net
رابطهی ((1
معماری شبکهی عصبی مصنوعی بیانگر نحوهی اتصال
نرونها است .انتخاب صحیح معماری به دلیل تأثیر در
کارایی شبکه ،اهمیت فراوانی داشته و از چالشهای استفاده
از شبکههای عصبی است ) .(Sammut & Webb, 2011شناخته
شدهترین معماری در شبکههای با آموزش نظارتشده،
شبکه سه الیه پیشخور پس انتشار (Back-propagation,
 )BPاست (نگاره .)4
این شبکه که در دههی 1970میالدی توسعه داده شده
است ،تمامی مقادیر ورودی را به تمامی نرونهای الیهی
پنهان و تمامی نرونهای الیه خروجی را نیز به تمامی
نرونهای الیه پنهان متصل می کند ).(Sammut & Webb, 2011
این معماری قدرت محاسباتی باالیی دارد ).(Cilimkovic, 2015
تعداد الیههای پنهان ،بهصورت سعی و خطا تعیین میگردد

بخش عمدهای از روشها و مدلهای موجود ،در
حوزهی هوش مصنوعی در حقیقت تقلیدی از سیستمهای
طبیعی هستند .روش شبکه عصبی مصنوعی ،در سال 1986
و با هدف تقلید از نحوهی عملکرد سلولهای عصبی مغز
انسان توسعه داده شد ) .(Rosa, 2013این شبکهها از تعداد
زیادی واحد پردازشی ساده به نام نرون ( )Neuronدرست
شدهاند که میتوان برای انجام محاسبات برنامهریزی
کرد و آموزش داد .هر نرون (نگاره  ،)4شامل آرایهی
)؛ وزنها ( ،)Wبلوک (بیات و همکاران.)۱۳۹۵،
ورودیها (
از نظر تئوری برای انتخاب تعداد الیههای پنهان محدودیتی
جمع ( )Summation Blockو تابع فعالسازی (Activation
وجود ندارد؛ اما در عمل از دو یا حداکثر چهار الیه پنهان
 )Functionاست ).(Radi & Hindawi 2013
استفاده میگردد .افزایش تعداد الیههای پنهان باعث افزایش
حجم محاسبات شده ) (Cilimkovic, 2015و الزام ًا باعث افزایش
دقت شبکه نخواهد شد .برای حفظ کارایی شبکه در تمامی
موارد (حتی زمانی که ورودی به آن معرفی نمیشود) ،یک
نود بایاس در الیه ورودی و الیههای پنهان (نود با برچسب 1
نگاره  :4معماری یک نرون مصنوعی
در نگاره  )5در نظر گرفته میشود ).(Rosa 2013
آموزش شبکه با تعدیل وزنها ( )Wو بهمنظور تعیین
بلوک جمع ،وزنها را برروی ورودیها اعمال کرده و مدل بهینه انجام میشود (بیات و همکاران .)۱۳۹۵ ،دو شیوهی
تابع فعالسازی جمعهای وزندار را (خروجی بلوک جمع) نظارتشده و نظارت نشده برای آموزش شبکهها وجود
به سیگنال خروجی تبدیل میکند .شبکه عصبی نگاشتی از دارد .آموزش نظارتشده با ورودیهایی انجام میشود که
دادههای ورودی به دادههای خروجی است .تابع فعالسازی مقدار خروجی آنها معلوم است.
غیرخطی ،ویژگی انتقال نرونهای طبیعی و رفتار غیرخطی
روش پس انتشار خطا یک روش نظارتشده پرکاربرد
را بهتر مدل میکند ).(Cilimkovic, 2015
و ساده در آموزش شبکههای عصبی است ) .(Rojas, 2013در
در رابطهی  1مقدار ورودی تابع فعالسازی  ،netبرابر این روش تابع فعالساز همواره باید مشتقپذیر باشد (مانند

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

مدلسازی زوال درختان بلوط با استفاده از شبکههای 71 / ...

تابع سیگموئید ،رابطهی  .)2شبکه باید قادر باشد تا برای
دادههای جدید که در فرایند آموزش از آنها استفاده نشده
است ،خروجی صحیح تولید کند ) .(Radi & Hindawi, 2013در
شبکههای پیشخور در صورتی که تعداد واحدهای پنهان
بهدرستی تعیین شود ،میتواند هر نوع تابعی را تقریب بزند
(Sammut & Webb, 2011).

رابطهی ()2

نگاره  :6معماری چندالیه برای شبکههای عصبی احتماالتی
(Specht 1990).

رابطه ()3

()Parzen, 1962

در رابطهی فوق  xiها نمونههای آمورشی hn ،پهنای
نگاره  :5معماری چندالیه برای شبکههای عصبی مصنوعی
باند یا عرض پنجره (عرض کرنل) است که بزرگتر از
سه الیه). (Rosa 2013
صفر است hn .بر اساس تعداد نمونههای آموزشی انتخاب
میگردد K .تابع کرنل است؛ در برآوردگر پارزن ،تابع
معماری دوم استفاده شده در این تحقیق معماری
گوسی یک کرنل پرکاربرد است .در صورتی که از تابع
احتماالتی ( )Probabilistic neural network, PNNاست که
گوس بهعنوان کرنل برای رابطهی  3استفاده کنیم به رابطهی
نمای کلی آن در نگاره  ۶نشان داده شده است.
 4میرسیم.
معماری احتماالتی (نگاره  )۶بر پایه برآوردگر پارزن
( )Parzen Estimatorsتوسعه داده شده است (Specht 1990).
رابطه ()4
برآوردگر پارزن یک روش غیر پارامتریک بوده و از آن
()Parzen 1962
برای محاسبهی تابع چگالی احتمال (Probability Density
 )Functions, PDFکه در تئوری بیز ( )Bayesian theoryمورد
در رابطهی  3پارامتر  hبرابر با مقدار انحراف معیار
نیاز است ،استفاده میشود .برای برآورد تابع چگالی احتمال
تابع گوسی است .در مقسم ( )Classifierپارزن ابتدا  PDFهر
هر کالس ( P(xاز رابطهی  3استفاده میشود.
کالس بر اساس رابطهی  4و با استفاده از نمونههای آموزشی
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محاسبهشده و سپس بر اساس رابطهی  5تقسیمبندی انجام
میگیرد.
رابطهی ()5
احتمال پیشین
در رابطهی فوق
برابر با  PDFبرآورد
وقوع عضوی از کالس  kاست و
شدهی کالس  kاست .معماری احتماالتی از تئوری بیز
استفاده میکند ) .(Tran et al. 2006یک شبکهی احتماالتی با
استفاده از نمونههای آموزشی یاد میگیرد که چگونه مقدار
 PDFرا تقریب بزند .در اصل  PNNشبکهای است که میزان
 PDFنمونههای آموزشی را برآورد میکند .این معماری
چهار الیه دارد .در الیهی ورودی تعداد نرونها برابر با
تعداد پارامترهای ورودی است  (Tran et al. 2006).در الیهی
الگو ،تعداد نرونها برابر است با مجموع نرونهایی که برای
نمایش الگوهای هر یک از کالسهای خروجی (که در این
تحقیق شامل پنج کالس زوال است) ،استفاده میشود .در
هر واحد موجود در الیه الگو ،مقدار بردار  ،Xدر بردار
وزنها  ،Wضرب نقطهای ( )Dot productشده و بردار الگو
 Zتولید میگردد (رابطهی  .)6در این معماری یک عملگر
غیرخطی (رابطهی  )7بهجای تابع سیگموئید روی  Ziها
اعمال میگردد.

رابطه ()9

)(Specht 1990

()Prior probability

رابطه ()6

)(Specht, 1990

رابطه ()7

)(Specht, 1990

در صورتی که فرض شود بردارهای  Xو  Wiنرمال
شده هستند رابطهی هشت و رابطهی هفت معادل هم
خواهد شد.
رابطه ()8
)(Specht 1990

رابطهی هشت همانند رابطهی چهار است .با این تفاوت
که رابطهی  4تک متغیره است؛ بنابراین برای اینکه بتوان از
آن استفاده کرد باید به فرم چند متغیره گسترش داده شود
(رابطه .)9

در رابطهی  9پارامتر  iتعداد کل الگوها را بیان میکند.
پارامتر  mبرابر با کل نمونههای آموزشی استفاده شده است.
نمونهی iام از کالس  Aبا پارامتر
نشان داده شده است.
انحراف معیار نمونههای هر کالس برابر با  hو پارامتر  pبرابر
با تعداد ورودیهای شبکه عصبی است (Tran et al. 2006).
الیهی خروجی این معماری شامل نرونهای باینری است
که ورودیها را به کالسهای موردنظر منتسب میکند .در
الیهی خروجی ( PA(xاز رابطهی  9برای کالسهای مختلف
و به ازای هر ورودی محاسبه میگردد .مقادیر محاسبهشده،
مقایسه شده و ورودی به کالسی منتسب میگردد که مقدار
( PA(xبرای آن کالس بیشترین است .این معماری پایداری
باال ،پیچیدگی آموزش پایین داشته و بهسرعت همگرا شده
و این امکان را فراهم میکند که الگوهای جدید از هر کالس
تشخیص داده شود (Sun et al. 2016).
معماری بردار پشتیبان (Support Vector Neural
 )Network, SVNNبا استفاده از کرنل اداترون 1پیادهسازی
میگردد .این کرنل ابتدا دادههای ورودی را به فضای با
ابعاد باالتر منتقل و سپس دادهها را به کالسهای موردنظر
تقسیمبندی میکند .این روش برای دادههایی که ارتباطات
پیچیده دارند ،مناسب است .میتوان اثبات کرد که استفاده از
کرنل اداترون منجر به تولید نتایج بهینه ،کاهش تعداد اجراها
و همگرایی سریع میشود .با توجه به پیچیدگی ارتباطات
پارامترهای مؤثر در زوال درختان بلوط ،در این تحقیق از
این معماری نیز استفاده شد.
دادههای ایستگاههای هواشناسی شامل دما ،بارش ،نوع
خاک ،گردوغبار ماهیت نقطهای داشته و گسسته هستند ،این
دادهها ابتدا درونیابی و سپس نقشهی معیارها تولید شد .با
1- Kernel-Adatron
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استفاده از مدل ارتفاعی رقومی الیههای شیب و جهت تولید
گشت .تمامی الیههای رقومی با اندازه پیکسل زمینی یکسان
( 30متر) تولید شدند.
در مدلسازیهای اکولوژیکی ،باید تعداد نمونههای
آموزشی باال بوده و بهطور کامل منطقه را پوشش دهند
تا بتوان درك صحیحی از پدیدهی مورد مطالعه ایجاد کرد
)(Köhl & Gertner, 1997؛ برای آموزش ،آزمون و اعتبارسنجی
شبکههای عصبی 10000 ،پیکسل (از مجموع پنج کالس)
انتخاب و  70درصد آن برای آموزش 15 ،درصد برای
آزمون و  15درصد نیز برای اعتبار سنجی شبکهها استفاده
شد .نقشهی زوال استفاده شده شامل پنج کالس است که
تعداد نمونههای هر کالس برابر انتخاب شد (جدول ،3
ستون  .)4برای جلوگیری از بیش برازش ()Overtraining
شبکهی عصبی مصنوعی از تکنیک اعتبار سنجی متقابل
( )Cross Validationاستفاده شد.
برای آزمون سه معماری انتخابشده و  385ترکیب
ایجاد شده از متغیرهای ورودی ،در مجموع  1155شبکهی
مختلف اجرا شد .برای مقایسهی نتایج تولید شده از شاخص
 Rاستفاده گشت .هر قدر میزان  Rبزرگتر باشد ،نشانگر
دقت باالی مدل است ).(Lek et al. 1996

ارزیابی نتایج

بعد از اجرای تمامی  1155شبکهی تولید شده ،نتایج
شبکهها با هم مقایسه شد که فقط  8نمونه از بهترین نتایج
تولید شده در جدول  4ارائه شده است .طبق نتایج ،شبکهی
احتماالتی با پارامترهای ورودی ارتفاع ،جهت ،شیب،
مؤلفهی اصلی دما و بارش ،ریز گرد و نوع خاک بهعنوان
بهترین مدل و مؤثرترین پارامترها در زوال درختان بلوط
شناسایی شدند (سطر دوم در جدول .)4
همچنین بهمنظور مقایسهی دقیقتر ،نتایج مدلهای فوق
در نمودار میلهای ترسیم شد (نگاره  .)۷در این تحقیق نیز
عملکرد احتماالتی بهتر ارزیابی شد که با نتایج تحقیق Sun
و همکاران ( ،)2016سازگاری دارد.

جدول  :4هشت نمونه از ورودیهای تولیدشده برای استفاده
در شبکههای عصبی و نتایج اعمال در معماریهای مختلف
ورودیها

)R (PNN

)R (SVNN

)R (ML

H, S, A, T, P, Ar, ST

0/82

0/78

0/70

0/87

0/82

0/76

0/56

0/53

0/54

0/73

0/72

0/75

0/75

0/80

0/72

0/59

0/63

0/55

0/55

0/63

0/46

0/65

0/58

0/55

H, S, A, PCA(T, P),
Ar, ST
PCA(H, S), Product(T,
)P
PCA(H, S), P, Ar,
)Log(ST
)PCA(H, S, A, T
PCA(Product(Ar, ST),
)H, S, A
PCA(H, S), PCA(P, T),
)PCA(A, ST
Hyp(H), PCA(P, T),
Log(A), ST

نگاره  :7نمودار میلهای نتایج حاصل از هشت نمونه از
مدلهای اجرا شده در این تحقیق ،محور افقی :شماره مدل
متناظر با جدول چهار؛ محور عمودی :میزان R

با توجه به نگاره  ،۷در مدلسازی پدیدههای پیچیده که
تعداد و نحوهی ارتباط پارامترهای مختلف ،بهصورت قطعی
مشخص نیست (و در مورد پدیده دانش جزئی وجود دارد)،
استفاده از ترکیبات مختلف پارامترها بهعنوان ورودی مدل،
بهمنظور شناسایی بهترین مدل اهمیت دارد و میتواند باعث
افزایش دقت مدلسازی گردد .نتایج این تحقیق نشان داد
که استفاده از ترکیب بهینه در دقت نهایی تأثیر مثبت خواهد
داشت که این نتیجه با نتایج تحقیق (بیات و همکاران،)۱۳۹۵ ،
سازگاری دارد.
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مقایسهی نتایج این تحقیق با تحقیق (کرمی و همکاران )۱۳۹۶

نشان میدهد که شبکههای عصبی مصنوعی در مطالعات
مربوط به زوال درختان بلوط عملکرد مناسبی دارند .در
تحقیق فوقالذکر ،از تصاویر ماهوارهی  World View 2برای
طبقهبندی خشکیدگی جنگلهای زاگرس استفاده شد که
طبق نتایج این تحقیق شبکه عصبی مصنوعی با صحت
کلی  72/83بیشترین دقت را نسبت به روشهای بیز ساده،
حداکثر احتمال و نزدیکترین همسایگی ،کسب کرد.
نتایج جدول  4نشان داد که استفاده از ترکیب پارامتر
دما و بارش با استفاده از آنالیز مؤلفههای اصلی و کاهش
تعداد پارامتر نتایج بهتری نسبت به حالتی دارد که از آنها
بهصورت مستقل استفاده گردد .این یافته نشان میدهد که
مؤلفهی اصلی این دو پارامتر بهتر میتواند اثر خشکسالی و
تنش آبی را مدل کند ،زیرا این دو پارامتر بهصورت مستقیم
در ایجاد تنش خشکسالی نقش دارند.

نتیجهگیری

مدلسازی زوال درختان بلوط به دلیل تعداد پارامترهای
مؤثر در زوال و نحوهی ارتباط پارامترها ،امری پیچیده
است .از این رو در این پژوهش ابتدا تمامی پارامترهایی
که در ایجاد بیماریها و آفات که خود از علل مرگومیر
درختان بلوط است ،شناسایی شد .با بررسی تحقیقات در
مورد بیمارها ،آفات و علل ایجاد آنها ،تعداد هفت پارامتر
بهعنوان پارامترهای مؤثر در زوال درختان بلوط شناسایی
شد .از مجموع  1155مدل اجرا شده که با استفاده از
ترکیبات مختلف ورودیهای اولیه با سه معماری شبکه
عصبی مصنوعی ،معماری احتماالتی با توجه به شاخص
 Rبهترین عملکرد را داشت ( .)R=0/87استفاده از مؤلفهی
اصلی پارامترهای دما و بارش ،عملکرد مدل را  0/05بهبود
بخشید .مقایسهی نتایج مدلهای اجرا شده نشان میدهد که
استفاده از مؤلفهی اصلی پارامترهای دما و بارش ،در مدل
باعث بهبود دقت تمامی سه معماری انتخاب شده میگردد؛
این امر نشاندهندهی اثر باالی این پارامترها در عملکرد

مدلسازی است .دو پارامتر دما و بارش اثر مستقیم در میزان
رطوبت در دسترس درخت دارند؛ بنابراین با توجه به نتایج
میتوان گفت برای مدلسازی اثرات رطوبت باید از مؤلفهی
اصلی این دو پارامتر در عوض هر دوی آنها استفاده نمود.
نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از عملگر PCA
باعث افزایش  0/05شاخص  Rشد که نشان از بهبود عملکرد
مدل دارد ،بنابراین استفاده از ترکیبات مختلف پارامترهای
ورودی در مدلسازی پدیدهها با پیچیدگی پارامترهای
ورودی باعث بهبود دقت مدلسازی میگردد .همچنین بر
اساس نتایج ،افزایش تعداد پارامترهای ورودی مدل الزام ًا
باعث افزایش دقت مدل نهایی نخواهد شد .بعالوه ،روش
شبکهی عصبی با معماری احتماالتی بهترین عملکرد را در
مدلسازی زوال درختان بلوط از خود نشان داد .بر طبق
نتایج ،برای مدلسازی با استفاده از شبکههای عصبی حتم ًا
باید معماریهای مختلف را موردبررسی قرار داد زیرا تمام
معماریها عملکرد یکسان از خود نشان نمیدهند .همچنین
زمانی که پارامترهای مؤثر به طور صریح مشخص نیست،
بهتر است ترکیبات مختلف از پارامترها با عملگر PCA
ایجاد و در هر معماری مورد سنجش قرار گیرد.
برای تحقیقات آتی توصیه میگردد تا پارامترهای
نزدیکی به مراکز جمعیت و عمق آب زیرزمینی در منطقه
نیز در مدلسازی زوال استفاده گردد .همچنین پیشنهاد
میگردد که اطالعات کمی درختان شامل سن ،قطر تنه،
بزرگی اشکوب ،ارتفاع و مشخصات سایر درختچهها و یا
درختانی که در کنار درختان بلوط وجود دارد نیز بهعنوان
پارامترهای مؤثر به فرایند مدلسازی وارد گردد.
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