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چکیده
رویش قطری و حجمی تودههای جنگلی اساس تعیین میزان برش ساالنه در برنامهریزی و مدیریت بهرهبرداری چوب از جنگل بوده و تعییین نن و
عوامل مؤثر بر روی نن یکی از مهمترین چالشها در جنگل است .در این پژوهش با استفاده از تکنیک شیبکۀ عصیبی مصینوعی ،تیثثیر متغیرهیای
محیطزیستی بر رویش قطری راش در قطعات نمونۀ ثابت در جنگلهای شمال ایران ،برای یک دورۀ نه ساله ( ،)1382-1391مدلسازی و تخمیین
زده شد .با استفاده از یک شبکۀ نماربرداری  200×150تعداد  258قطعه نمونۀ دائم  10نری دایره شکل و در مجموع  1895نمونیه برداشیت شید.
میانگین متغیرهای رویش قطری ،سطح مقطع توده ،مجموع سطح مقطع بزرگتر از درخت هدف و تعداد در هکتار در داخل قطعۀ نمونه اندازهگیری
شد که به ترتیب برابر  29/4 ،36/8 ،30/9و  421به دست نمد .متغیرهای محیطی از قبیل مقیدار انیر ی تاب یی نیور خورشیید در وصیل روییش،
شاخص رطوبت توپوگراوی ،ارتفاع باالی نزدیکترین نقطۀ زهک ی شده ،سرعت باد و متغیرهای زیستی مثل متوسط قطر برابر سینه و سطح مقطع
برابر سینه به عنوان متغیرهای ورودی بوده و رویش قطری به عنوان متغیر خروجی شبکۀ عصیبی اسیتفاده شید .شیبکۀ پرسیتترون چنید الییه بیا
الگوریتم پس انت ار خطا به همراه توابع سیگموییدی مورد استفاده قرار گروت .با توجه به نتایج به ترتیب ،شاخص تغیییرات قطیر برابیر سیینه (32
درصد) ،ترکیب عوامل توپوگراوی و شاخص رطوبت خاک ( 19/5درصد) و سطح مقطع برابر سینه ( 16/9درصد) تغییرات رویش قطیری راش را در
سطح قطعۀ نمونه تعریف میکنند .باد و انر ی تاب ی خورشید در وصل رویش نیز مجموعاً  20درصد تغییرات رویش قطری راش در سطح قطعیات
نمونه را تعریف میکنند .شبکۀ عصبی ،دقت الزم را برای مدلسازی رویش قطری با استفاده از عوامل زیست محیطی مؤثر بر نن ارائه داد .همچنین
درصد اثرگذاری عوامل محیطی و زیستی حدوداً یکسان بود که میتوان نتیجه گروت عوامل زیستی و محیطیی بیه صیورت تقریبیاً مسیاوی روییش
قطری راش را کنترل میکنند.
کلید واژگان :پرستترون چندالیه ،رویش جنگل ،قطعه نمونۀ ثابت ،متغیرهای زیستمحیطی ،مدیریت منابع طبیعی.

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس+989183611561 :

ایمیلmbayat@rifr-ac.ir :
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 .1مقدمه
رویش قطری و حجمی تودههای جنگلی اساس تعیین
میییزان یییا بییرش سییاالنه در برنامییهریییزی و مییدیریت
بهیییرهبیییرداری چیییوب از جنگیییل بیییه حسیییاب نمیییده
) (Tabari et al., 2007و تعیین روییش جنگیل و عوامیل
مؤثر بر نن یکی از مهمتیرین چیالشهیا در جنگیل اسیت
) ،(Bang et al., 2010بییه عبییارتی پیییشبینییی رشیید و
عملکرد توده ،یک پیش نییاز اساسیی بیرای برنامیهرییزی
مدیریت جنگل در هر سطح است ).(Zhang et al., 2014
یکی از مهمترین اهداف مدیریت جنگیل در زمینیۀ تولیید
چوب و بهیرهبیرداری ،محاسیبۀ روییش جنگیل و عوامیل
تعیینکنندۀ مؤثر بر نن است .روییش جنگیل معمیوالً بیه
وسیییلۀ عوامییل زیسییتی و یییرزیسییتی تعیییین میییشییود
( .)Goudriaan, 1977; Bayat et al., 2013گونیۀ راش
( )Fagus orientalis Lipskyقریب به یک سوم از وسعت
و به همین نسبت حجم سرپا را در تودههای نمیخته و تیا
حدودی خالص جنگلهای شمال ایران ت کیل داده است
( .)Marvi Mohdajer, 2013هماکنون بی تر راشستانهیا
تحت مدیریت طرحهای جنگلیداری قیرار گروتیهانید و بیا
رویکرد جدید جنگلشناسی مبتنی بر پرورش گیروههیا و
پایهها اداره میشوند .این گونه به وجود شرایط طبیعیی و
شبهکلیماکس وابستگی شدیدی دارد و به تغییراتی که در
محیط ایجاد میشود حساس است .نیور از عوامیل مهمیی
است که بر خصوصیات کمی وکیفی نهالهای راش تیثثیر
دارد .طبق مطالعات صیورت گروتیه ،بهتیرین زادنوری در
جنگییل راش بییا ایجییاد حفییرههییایی بییه قطییر  20متییر در
تییییا پوشییییش درختییییان راش ،ایجییییاد میییییشییییود
( .)Marvi Mohadjer, 2013از نظییر میییزان بارنییدگی،
جنگلهای راش اسالم در ربیتیرین بخیشهیای جنگیل
خزری ،جزء پربارانترین جنگلهای راش ک ور محسیوب
میشوند که به تدریج به سمت شیر از مییزان بارنیدگی
کاسته شده به طوری که در گرگان این مقیدار بیارش بیه
نصییف کییاهش مییییابیید (.)Marvi Mohadjer, 2013

تغییرات مکانی و زمانی در متغیرهای یرزیستی از قبییل
ت ع ات خورشید ،دمای هوای نزدیک بیه سیطح زمیین،
نب و مواد ذایی در خاک ،با پیدایش جوامیع گییاهی در
یک سرزمین مرتبط بوده و تقسیمبندی گونههای گییاهی
را طیییی بلنییید می یدت در منطقیییه تعییییین مییییکنییید
( .)Pausas & Austin, 2001ترکییب دقییق متغیرهیای
یرزیستی در اکوسیستم های مختلف متفاوت اسیت کیه
منجر به ایجاد تغییرات رویش قطری درختیان در سیطح
محلی مییشیود .در جنگیلهیای بیا تیا پوشیش بسیتۀ
اسییتوایی ،شییبکه هییای هیییدرولو ی و ارتفییاع بییاال از
نزدیکتییرین نقطییۀ زهک ییی شییده ،عوامییل منطقییی در
مدلسازی برای سازمان دهی مکانی این منیاطق هسیتند
( .)Detto et al., 2013; Schietti et al., 2014در حیالی
که در مناطق معتدلۀ کوهستانی در جنگیلهیای سیاحلی
(جذر و مدی) ،بادهای مرسوم و ر یم حرارتیی منطقیه در
سیییاختار تنیییوع زیسیییتی و روییییش در جنگیییل نقیییش
مهیمتیری ایفیا مییکننید ( ;Pausas and Austin 2001
 .)Sprugel and Bormann, 1982در نتیجیه ،بیرای درک
مکانیسمهای اکولو یکی مؤثر بر روند تغییر مدیریت زمین
در مقیییاسهییای متییداول (بییرای مثییال از  30متییر تییا دو
کیلییومتر) ،بررسییی اهمیییت نسییبی واکتورهییای زیسییت
محیطی بر تغییرات روییش ،ریروری بیه نظیر مییرسید.
تعیین رویش و واکتورهای محیطی به تنهیایی و وقیط بیا
اندازهگیریهیای زمینیی در سیطوح بیزرل ا لیب بسییار
م ییییکل و در بعوییییی مواقییییع یییییرممکن اسییییت
( .)Kerr & Ostrovsky., 2003امیییروزه اسیییتفاده از
مدلسازیها و شبیهسازیها برای بررسی و تعییین روییش
جنگل و عوامل زیسیت محیطیی میؤثر بیر نن بسییار راییج
گردیده است .کاربرد مدل بیرای میدیریت بهتیر جنگیل ،از
مهمترین عواملی است که مدلسیازی را توجییه مییکنید.
مدلهای ایجاد شده ،میزان رویش و عوامل میؤثر بیر نن را
م خص کرده و بهترین گزینه را ارائه میدهند و در بعویی
از مواقع میتوان نیندۀ جنگل را نیز به کمک نن پیشبینیی
کرد .به عبارت دیگر ،پیچیده بودن عوامیل میؤثر در تعییین
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پارامتر موردنظر اعم از عوامل کمی و کیفی ،ررورت ایجیاد
مدل را برای پیشبینییهیای میورد نظیر نماییان مییکنید
(.)Bayat et al., 2013; Bourque & Bayat, 2015
اسییتفاده از تکنیییک شییبکههییای عصییبی مصیینوعی بییرای
مییدلسییازی در جنگییل و منییابع طبیعییی بییا توسییعۀ
سیستمهای خبره برای حل مسئله و تصمیمگیری شیروع
شد ( .)Coulson et al., 1987کاربرد شیبکههیای عصیبی
برای ک ف روابط حیاکم بیین عناصیر اکوسیسیتم ،کمیی
کردن نن عناصر و ارتباط ننها با تخریب اکوسیستم در اثر
توسعه ،احتمال خطر در تصمیمگیریها و طرحهای توسعه
را کاهش میدهد ،زییرا ایین تکنییک بیه عنیوان یکیی از
سامانههای پ یتیبان تصیمیمگییری در میدیریت جنگیل
شناخته میشود .شبکههای عصیبی مصینوعی برگروتیه از
ساختارهای عصبی بیولو یکی مغز انسان هستند و تاکنون
در مطالعات گستردهای در زمینیۀ محییطزیسیت بیه کیار
گروته شدهاند (.)Jahani et al., 2015
 Blackardو  )1999( Deanدر تحقیقی ،بیه مقایسیۀ
دقت شبکۀ عصبی مصنوعی و ننالیز تفکیک در پیشبینی
تیپ جنگل با استفاده از متغیرهای کارتوگراوی پرداختند.
نتایج ن ان داد که شبکۀ عصبی پیشخور در تییپبنیدی
جنگییل دارای دقییت بییاالتری اسییت Jensen .و همکییاران
( )1999در مطالعهای با اسیتفاده از دادههیای سینجش از
دور ،پیشبینی سن  Pinus tedaرا در جنگلهای برزییل،
توسط روشهای نماری و شیبکۀ عصیبی مصینوعی انجیام
دادند .نتایج حاکی از عملکرد بهتر شبکۀ عصبی مصینوعی
نسییبت بییه روشهییای رگرسیییونی بییود Hasenauer .و
همکاران ( )2001در تحقیقی به میرل و مییر تیودههیای
نوئل با استفاده از شبکههای عصبی پرداختند .نتایج ن ان
داد شبکۀ پرستترون چندالیه و شبکۀ همبستگی نب ار بیا
الگوریتم پس انت ار بهترین پیشبینی را انجام میدهند و
جایگزین مناسیبی بیرای روش متیداول الجییت هسیتند.
 )2005( Diamantopulouدر تحقیقی بیه بیرنورد حجیم
پوست درخت کا با استفاده از شیبکۀ عصیبی مصینوعی
پرداخت .پنج مدل رگرسییون یرخطیی را بیا اسیتفاده از
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الگوریتم لیورنبرل-میارکوارت بیرای حجیم پوسیت کیا
برازش شد .نتایج حیاکی از وجیود اریبیی در وررییههیا و
مقادیر باالی خطا بود .ستس مدلسازی حجم پوست کا
را با استفاده از شبکۀ عصبی همبستگی نب ار پییشخیور
انجیام داد .نتییایج ن یان داد مییدلهیای حاصییل از شییبکۀ
عصبی مصنوعی به دلیل داشتن تواناییهایی از قبیل لبه
بر م کالتی مانند روابط یر خطی ،توزییع ییر نرمیال و
دادههای پرت و نویزدار در دادههیای جمیعنوری شیده از
جنگل ،نسیبت بیه میدلهیای رگرسییونی برتیر هسیتند.
تکنیک شبکۀ عصبی مصنوعی معروی شده در این مطالعه
ب یهطییور کلییی دارای پتانسیییل زیییادی بییرای بسیییاری از
برنامههیای میدلسیازی بیوده و ابیزاری مفیید بیهعنیوان
جیییایگزین میییدلهیییای سییینتی رگرسییییون اسیییت.
 Diamantopulouو همکیییییاران ( )2015در تحقیقیییییی
پارامترهای تابع وایبول را برای مدلسازی توزیع قطر درخیت
بییا اسییتفاده از حییداقل مربعییات و روش شییبکههییای عصییبی
مصنوعی در تودههای جنگلیی همسین Crimean Juniper
در جنوب و جنوب ربیی ترکییه اسیتفاده کردنید .نتیایج
محاسبات ننها ن ان داد کیه روش شیبکۀ عصیبی قابیل
اعتماد ترین برنورد را جهیت روش حیداکثر احتمیال 1بیا
بهبود پارامترهیای توزییع وایبیول ارائیه مییدهید .ننهیا
همچنین اظهار داشتند که به نظر میرسد این روش ،یک
جایگزین مؤثر بهجای تجزیه و تحلییل رگرسییون جهیت
برنورد پارامترهای تابع وایبیول و ارائیۀ ییک روش بیرنورد
دقیق برای مدلهای رشید و عملکیرد جنگیل کیه هیر دو
برای برنامهریزی مدیریت جنگل حیاتیانید .در پژوه یی
دیگر  Pequeno Reisو همکیاران ( )2016بیا اسیتفاده از
شبکۀ عصبی به پیشبینی رشد درختان در شیر منطقیۀ
نمازون پرداختند .ننها از نمارهیای سیالهیای  1979تیا
 2012استفاده کرده و شاخصهای مختلف رقابتی نیمیه-
مستقل 2را وارد مدل کردنید .نتیایج ن یان داد کیه همیۀ
شبکههیای عصیبی همبسیتگی بیاالی  RMSE ،%99زییر
Maximum likelihood
Different Semi-independent Competitive Indicators
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 %11و  EFبییاالی  0/98داشییتند .ننهییا در نهایییت بیییان
کردند که با توجه به این پیشبینی رشد میتیوان نتیجیه
گروت که شبکههای عصبی میتوانند به طور کارنمدی در
کمک به مدیریت جنگلهیا اسیتفاده شیده و بنیابراین بیا
بهرهگییری از نن ،مییتیوان از پاییداری محییطزیسیتی و
اقتصادی برای مدیریت پایدار جنگل اطمینان حاصل کرد.
 Ghanbariو همکاران ( )2009توانایی شبکۀ عصبی را در
پیشبینی تعداد در هکتار مورد بررسی قرار دادنید .نتیایج
ن ان داد که توانایی شبکۀ عصبی در پیشبینی تعیداد در
هکتار خوب بوده و همچنین این روش میتوانید تغیییرات
تعییداد در هکتییار جنگییل را بییا اسییتفاده از خصوصیییات
توپوگراوی تا  % 65پیشبینی کنید Gorzin .و همکیاران
( )2017به پیشبینی حجم صنعتی و هیزمی درختیان بیا
استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی پرداختند .نتایج تحقییق
حاکی از کارنیی شیبکۀ عصیبی مصینوعی در پییشبینیی
حجم بود Bayat .و همکاران ( ،)2015در مطالعهای دیگر
به بررسی کارنیی روش شبکۀ عصبی مصنوعی در بیرنورد
موجودی سرپای تودههای جنگلی پرداختند .نتایج کارنیی
شبکۀ عصبی پس انت یار را در بیرنورد موجیودی سیرپا و
برتییری روش نییوین شییبکۀ عصییبی را بییه روش تحلیییل
رگرسیون ن ان داد.
در پژوهش حاریر هیدف اسیتفاده از تکنییک شیبکۀ
عصییبی مصیینوعی بییه عنییوان یکییی از مهییمتییرین زیییر
مجموعییههییای هییوش محاسییباتی جهییت مییدلسییازی و
شبیهسازی عوامل زیست محیطی مؤثر بر روییش قطیری
راش اسییت .بییا اییین هییدف عوامییل توصیییفی (متغیرهییای
زیسییتمحیطییی) مییورد اسییتفاده ،بییا وییرر اینکییه دارای
بی ترین همبسیتگی بیا متغییر پاسی هسیتند بیهعنیوان
مهییمتییرین متغیرهییای ورودی نییورونهییای پییردازشگییر
محسوب شده که در شبکۀ موردنظر بیا تبیادل اطالعیات،
متغیر پاس را با حداکثر دقت پیشبینیی مییکننید و در
نهایت واکتورهای زیست محیطی مؤثر بیر روییش قطیری
راش با استفاده از شبکههای عصبی تعیین میشود.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
بخش گرازبن به وسعت  934/24هکتار ،سومین بخیش
از جنگل خیرود تحیت میدیریت دان یکدۀ منیابع طبیعیی
دان گاه تهران است که در هفت کیلیومتری شیر نوشیهر
قرار دارد .در این سری حیداقل ارتفیاع از سیطح درییا 600
متر و حداکثر نن به  1380متر میرسد .سنگ مادر بخیش
گرازبن ،نهکی بیوده و در بعویی نقیاط ،طبقیات سیخت و
طبقات نرم و به طور متناوب روی هم قرار گروتهانید .طبیق
نق ۀ وزارت نفت ،سنگ مادر این سری به دوران وراسیک
علیا تعلق دارد .خاک این بخش در تقسیمبندی کلیی جیزء
خاکهای قهوهای جنگلی است .بخش گیرازبن در محیدودۀ
راشستانهای هیرکانی قرار دارد که بیه علیت دخالیتهیای
مستمر گذشته وراوانی ممیرز در تیودههیای راش بیه وویور
دیده میشود و جوامع طبیعی راش در قسمتهایی به تیپ
راش -ممرز تغییر یاوته است .از سایر گونیههیای همیراه بیا
این تیپ در پارسلهای میورد مطلعیه مییتیوان بیه بلیوط،
توسکا و اورا اشاره کرد .برای ت ریح ورعیت اقلییم منطقیه
از رریب نمبر ه ( )Q2استفاده گردید که این رریب بیرای
منطقۀ مورد بررسی برابر  203است و با مراجعه به میانگین
درجۀ حرارت حداقل در سردترین میاه سیال ( )m= -3/5و
اقلیمنگار نمبر ه اقلیم منطقۀ میورد بررسیی مرطیوب سیرد
تعیین گردید .در سیستم اقلیمی دومارتون ،بخیش گیرازبن
با داشتن رریب خ کی معادل  ،82/6دارای اقلیم مرطیوب
نوع ب سرد است (.)Forestry plan of Gorazbon, 1998
شکل 1منطقۀ مورد مطالعه و شبکۀ نمیاربرداری را ن یان
میدهد.

 .2.2روش انجام پژوهش
 .1.2.2نحوۀ پراکنش و پیاده سازی قطعه نمونه-
ها و اندازهگیری در سطح قطعات
با استفاده از یک شبکۀ نماربرداری ( 200×150الگوی
اجرایی نماربرداری برخی از حورههای نبخیز جنگلهیای
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شمال ک ور) ،در مجموع  258قطعه نمونۀ دائیم  10نری
دایییره شییکل ،در سییال  1382توسییط گییروه جنگلییداری
دان گاه تهران به منظیور تهییۀ طیرح جنگلیداری بخیش
گرازبن در قسمت قابیل بهیرهبیرداری بخیش گیرازبن بیه
مسییاحت  934/24هکتییار نمییاربرداری گردییید و درسییال
 1391نیز عملیات توسط نویسندگان مقاله تکرار شید .در
مجموع  1895درخت نمونه برداشت شد و مختصات ،قطر
برابر سینه و سطح مقطیع بیرای ننهیا محاسیبه شید .در
داخل قطعه نمونه ،قطر برابر سینۀ تمام درختان زنده کیه
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در ارتفاع برابر سیینه ،قطیری بزرگتیر از  7/5سیانتیمتیر
داشتند به کمک خط کش دو بازو انیدازه گییری و مقیادیر
ننها در طبقات یک سانتیمتری در ورمهیای نمیاربرداری
به تفکیک گونه یادداشت شد .محل اندازهگیری قطر برابیر
سینه درختان توسط رنگ قرمز م یخص و نزیمیوت هیر
یک از درختان از طبقۀ قطری  5سانتیمتری به باال نسبت
به مرکز قطعه نمونه برداشت گردید .این عملییات پیس از
گذشت نه سال مجدداً تکرار و پس از اتمام کار نسبت بیه
انجام محاسبات الزم اقدام شد.

شکل .1موقعيت بخش گرازبن حوضۀ آبخيز جنگل خيرود در حوضههاي آبخيز شمال کشور

 .2.2.2متغیرهای محیطی موورد بررسوی و روش
محاسبۀ آنها
 .1.2.2.2ارتفاع از نزدیکترین نقطۀ زهکشی شدۀ زمین
 1HNDPبرابییر اسییت بییا واصییلۀ عمییودی بییین سییطح
خ ک باالی نقطه تا سطح مبنا (سیطح نب) کیه انیدازه-
گیری پتانسیل زهک یی را تسیهیل مییکنیدHNDP=0 .
ن یان دهنیدۀ سیطح و مقیدار زییاد نب و مقییدار HNDP
بزرل ،ن ان دهندۀ خ ک بودن و کیم بیودن سیطح نب
است .زهک ی حاصیل تجزییهوتحلییل دادههیای خیاک-
شناسی به دست نمده از طرح جنگلداری بخش گیرازبن و
دادههای به دست نمده از پردازش تصاویر ماهوارهای است
که با اندازهگیری پارامترهای مؤثر بیر ایین شیاخص مثیل

رطوبت خیاک ،باویت خیاک ،نیتیرو ن ،پتاسییم و وسیفر
(موادی که بهصورت میکرو در خاک هستند) و با اسیتفاده
از الگوریتم موروی و همکاران این شاخص را برنورد کردند
(.)Murphy et al., 2011
 .2.2.2.2شاخص رطوبت توپوگرافی

1

شاخص رطوبیت توپیوگراوی ( 2)TWIابیزاری مفیید و
رایج برای توصیف شرایط رطوبتی در مقیاس حوره است
و بنابراین مناطق اشباع سطحی و توزییع مکیانی رطوبیت
خییاک در حورییههییا را بییا وییرر برابییر بییودن شیییب نب
زیرزمینی با شیب سطح زمین ،تقریب میزند .مناطقی که
Height above Nearest Drainage Point
Topographic Wetness Index

1
2
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در یک حوریه مقیدار  TWIم یابهی داشیته باشیند ،در
صورتیکیه شیرایط محیطیی دیگیر ننهیا (ماننید خیاک،
پوشش گیاهی) یکسان باشد ،ویرر مییشیود کیه پاسی
هیدرولو یکی م ابهی به باران داشته باشند و مییتواننید
یکسیییان تلقیییی شیییوند (.)Rahimifar et al., 2011
توپوگراوی ،نب ،خاک و بارندگی را دوباره پخش و پراکنده
کرده و در نتیجه سطوحی از شاخص رطوبیت توپیوگراوی
میتواند به تنهیایی از میدل رقیومی زمیین توسیعه یابید.
روشهییای محاسییبۀ شییاخص رطوبییت توپییوگراوی متغیییر
هستند .در اینجا روش جریان ماده پخمان اسیتفاده شیده
اسییت .بییا توجییه بییه ورمییول )As ،TWI= ln(As/tan(β
مسییاحت ویییژۀ م ییارکت داده شییده و ) ،tan(βشیییب در
امتداد جهت جریان است.
ارتفاع نزدیکتیرین نقطیۀ زهک ییشیده ( )HNDPو
شاخص رطوبت توپوگراوی ( )TWIبه عنیوان نماینیدهای از
مقدار نب خاک هستند .گونههای درختی از نظر نیاز به نب
در خاک و بردباری به نن متفاوتنید ).(Bang et al., 2010
زمانی که مقدار نب در داخل خیاک ( 1)SWCمحیدود ییا
سطح نب اشیباع بیرای دورههیای زمیانی متمیادی طیول
میک ید ،وتوسینتز و روییش گییاه کیاهش میییابید تیا
تحملپذیری گیاه به حدی برسید کیه بتوانید بیر شیرایط
موجود پیروز شود .نب بهینۀ خاک باعی کیارایی بهتیر و
جیذب بی یتر میواد یذایی خیاک شیده ،اجیازه اویزایش
عکسالعملهای زیستی -شیمیایی و تولید زیستتیوده را
داده و در پییراکنش گونییهای نقییش بسیییار مهمییی بییازی
میکند ) .(Chavez, 1988از ننجا که حجم نب خیاک بیا
زهک ی ارتباط زیادی به خصوص در مجاورت کانالهیای
زهک ییی دارد و شییاخص رطوبییت توپییوگراوی ارتبییاط
نزدیکی در میورد خصوصییات جرییان نب در خیاک دارد،
ترکیب دو متغیر  HNDPو  TWIبه عنوان معیرف مقیدار
نب در خاک ،منطقی و معقول به نظر میرسد .در مجموع
بییرای ت ییریح و توریییح جریییان نب سییطحی مییرتبط بییا
ورایندها و طرحهای سییمای سیرزمین جنگلیی ،شیاخص
Soil Water Content

1

ارتفاع نزدیکترین نقطۀ زهک ی شیده و شیاخص رطوبیت
توپییییوگراوی مییییورد ارزیییییابی قییییرار میییییگیرنیییید
(.)Murphy et al., 2011
 .3.2.2.2مجموووع تشعشووعات خورشوویدی در طووو
فصل رویش
ت ع ات خورشیدی در دسترس (مسیتقیم و پخیش)
پراکنش و رویش درختان را برای گونههای مختلف تغیییر
میدهد ) .(Pausas & Austin, 2001گونههیای نورپسیند
از قبیل توس و اورا در صورت درجۀ ابرنیاکی بیاال و نبیود
نور نسبت به گونههای سایهپسند از قبییل راش از روییش
کمتر برخوردار هستند ،به ویژه در مناطقی که عمدتاً نیور
کمتری در دسترس است .حساسیت بیه نیور در بعویی از
نهالها و بذر پهنبرگان در مرحلۀ نهالی تا بلیو متفیاوت
است ) .(Tabari et al., 2007ت ع ات خورشییدی ایین
پتانسیل را دارند که روییش و پیراکنش درختیان را بیرای
گونههیای مختلیف تغیییر دهنید .ت ع یعات خورشییدی
ورودی ،تابعی از محاسیبات میدل رقیومی زمیین ،شییب،
جهت ،واکتور دید ،زاویۀ اوق ،واکتورهای ت یکیل زمیین،
هندسییۀ خورشییید– زمییین ،زاویییۀ نییوردهی و محاسییبات
جریان نور در باالی اتمسفر است .روش اسیتخرا مییزان
ت ع عات از محاسبات مدل لندست در محییط ArcGIS
که دارای قابلیت م ابه در تولید چنیین سیطوحی اسیت،
گروته شده است.
 .4.2.2.2درجۀ حرارت هوا
متابولیسم یا سوخت و سیاز گییاهی ،روییش و نیای
گونیییهای از درجیییۀ حیییرارت تیییثثیر مییییپذیرنییید
) .(Pausas & Austin, 2001متغیرهییای ویزیولییو یکی
مرتبط با ووسنتز گییاهی و روییش در گونیههیای گییاهی
جواب متفاوت به درجۀ حرارت اتمسیفر و گرمیای وصیلی
جمع شدۀ مرتبط میدهند .به این دلیل پیراکنش گییاهی
میییتوانیید رابطییۀ منطقییی و مناسییبی بییا شییاخص ورودی
حرارت سالیانه داشته باشید .در ایین مطالعیه از مییانگین
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درجۀ حرارت در وصل رویش به عنوان شاخصی از حرارت
ورودی در وصل روییش در بلنید میدت اسیتفاده گردیید.
تغییرات عمودی در درجۀ حرارت بر پایۀ این نظریه اسیت
که درجۀ حرارت محیط هر یک کیلومتر  6/5درجه تغیییر
می کند و درجۀ حرارت اولیۀ سطح زمین در نوشهر 21/2
است (.)Bourque & Bayat, 2015
 .5.2.2.2رطوبت نسبی
رطوبت نسبی به صورت مستقیم بر روابط نبیی گییاه
)(Campbell & Norman, 1998و یرمستقیم بر روییش
جوانهها ،وتوسنتز ،گرده او یانی و تولییدات زیتیوده اثیر
میییگییذارد ( .)Bassow & Bazzaz, 1998متغیرهییای
ویزیولییو یکی بییا تبخیییر ،تعییر و رویییش گیییاه در ارتبییاط
هستند .محاسبۀ رطوبت نسبی بر اساس نرخ تغیییر درجیۀ
حرارت با تغییر ارتفاع و ثبیات رطوبیت نسیبی در  ،100در
یک هوای اشباع انجام میشود .رطوبت نسبی در یک هوای
اشباع شده کاهش مییابد .با در نظر گروتن این واقعیت که
وقط تعداد محدودی از ایستگاههای اقلیمی رطوبیت نسیبی
را ثبت کردند کیه ا لیب در ارتفاعیات پیایین بیوده اسیت،
نق ههای رطوبت نسبی بر اساس اصول م هور هواشناسیی
مرتبط با جابهجاییهیای هیوای مرطیوب وابسیته بیه کیوه،
توسییعه و ارائییه شییدند ).(Bourque & Matin, 2012
محاسبات بلند مدت رطوبت نسبی بر پاییۀ میدل رقیومی
زمین انجام خواهد شد که در یک روتار م یابه در ارتبیاط
بییا تغییییرات مکییانی رطوبییت نسییبی در اثییر تغییییرات
توپوگراوی ،جهت و بادهای رایج و درجیۀ حیرارت وصیل
رویش در ارتفاعات پایین صورت میپذیرد.
 .6.2.2.2باد
یکییی از متغیرهییای مهییم محیطییی اسییت کییه میییزان
اهمیت نن در تثثیر بر تولیدات گیاهی و پتانسییل حویور
گیاهان ،برابر با سایر عوامل اسیت .سیرعت بیاد مییتوانید
عواقب مثبت و منفی بیر روی روییش هیم از نقطیه نظیر
ویزیولو یکی و هم از نظر نشفتگیهیای مکیانیکی داشیته
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باشد .بیاد معمیوالً در مطالعیات نیای گونیهای بیه علیت
سختی تخمین و برنورد سرعت و جهت مکیانی نن میورد
بررسی قرار نمیگیرد .در این مطالعه بیا اسیتفاده از میدل
رقییومی زمییین منطقییۀ مییورد مطالعییه ،از شییبیهسییازهای
محاسباتی کامتیوتری پویایی جرییان بیرای میدل کیردن
جریان باد در سطح پیچیدۀ زمین استفاده شده است .این
متغیر بر اساس معادلیههیای سیه بعیدی نیویر-اسیتوکس
( )3D Navier-Stokes equationsمدل خواهید شید .بیر
پایییۀ یکییی شییدن اثییرات نشییفتگی جییوی و ورنینییدهییای
حرارتی ،محاسبات میدل بیر اسیاس میرز متناسیب شیدۀ
سیستم مختصاتی خواهد بود.
 .7.2.2.2دادههای اقلیمی
متغیرهای اقلیمی مانند حیداکثر ،حیداقل و مییانگین
درجۀ حرارت ،رطوبت و سرعت باد استفاده شد .بیه علیت
اینکه نمیتوان از دادههای اقلیمی که در سطح شیهر و در
ارتفاعییات پییایین توسییط ایسییتگاههییای هواشناسییی ثبییت
شدهاند ،برای ارتفاعات استفاده کرد ،باید از دادههای چند
ایستگاه که در نزدیکی منطقۀ مورد مطالعه است ،استفاده
شود که حداقل یکی از ننها در ارتفاعی برابیر بیا منطقیۀ
مورد مطالعه باشد .در این مطالعه از دادههای سه ایستگاه
هواشناسی شهر بابلسر ،رامسیر و سییاه بی یه مربیوط بیه
سالهای  1964-2009به روش درونیابی اسیتفاده شید،
تا تغییرات ارتفاع از سطح دریا مد نظر قرار گیرد.

 .3.2تجزیه و تحلیل دادهها
 .1.3.2نرما سازی دادهها
برای اوزایش دقت و سرعت ورنینیدهیای شیبکههیای
عصبی ،ایین دادههیا نرمیال شیدند .بیرای ایین منظیور از
نرمالسازی خطی طبق رابطۀ  ،1استفاده شد .بیا اسیتفاده
از این رابطه کلیه دادهها بین بازۀ صفر تا یک قرار گروتند.
کییه در اییین رابطییه ̅𝑋 دادۀ نرمییال شییده Xi ،دادۀ مییورد
اسیییتفاده و  Xminو  Xmaxکمتیییرین و بی یییترین داده در
منطقۀ مورد نظر است (.)Soltani et al., 2010
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X i  X min
X max  X min

رابطه 1

X 

 .2.3.2شوووبکۀ عصوووبی پرسوووچترون چنووود یوووه
()Multi-Layer Perceptron
در اییین مطالعییه از شییبکۀ پرسییتترون چنیید الیییه کییه
معموالً از یک الیۀ ورودی ،یک یا چند الیۀ مخفی و ییک
الیۀ خروجی ت کیل میشود ،استفاده شد .در ایین میدل
تمامی نرونهای یک الیه به تمامی نیرونهیای الییۀ بعید
متصل هستند و یک شبکه بیا اتصیاالت کامیل را ت یکیل
میدهند .دو نوع تابع وعالسازی متداول برای میدلهیای
پیییشبینییی و تقریییب تییابع ،توابییع سیییگمویید و تانژانییت
هیتربولیک هستندکه برای نموزش شبکه در الیۀ پنهان از
تابع سیگموییدی استفاده گردید که نرمیالسیازی را بیین
( 0/9و  )-0/9انجیام مییدهید (.)Soltani et al., 2010
برای الیۀ خروجی تابع خطیی  BiasAxonاسیتفاده شید.
این نوع تابع در مواردی که دامنۀ خروجی نامحدود اسیت
و ماهیت مسئله بهصورت رگرسیون بوده ،همچنین پاسی
مطلوب تابع پیوسته از ورودی اسیت ،میورد اسیتفاده قیرا
مییگییرد ( .)Soltani et al., 2010پیس از نمیادهسیازی
دادهها ،از نرم اویزار NeuroSolutions 5جهیت طراحیی و
نموزش شبکهها استفاده شد و کلیۀ معماریهیای بررسیی
شده در این محیط طراحی و اجرا شدند .برای مدلسیازی
دادهها بیه سیه قسیمت نمیوزش ،اعتبارسینجی و نزمیون
تقسیم شدند که نسبت هر کدام به ترتیب برابیر بیا ،%70
 %15و  %15بود.

 .3.3.2ارزیابی عملکرد شبکه
جهت بررسی و نزمون اعتبار مدلهای حاصل از شبکه
و رگرسیون ،از معیارهای رریب تبیین (( )R2رابطیۀ  )2و
مجییذور میییانگین مربعییات خطییا (( )RMSEرابطییۀ )3
اسییتفاده شیید .از لحییاآ نمییاری هییر چقییدر مقییدار نمییارۀ
 RMSEکمتر باشد ،طبیعتاً برنوردهای انجام شده توسیط
مدل تخمین دارای دقت بی تری خواهد بود.
)2

رابطۀ 2

2

fi

)
fi

)2

رابطه 3

fi

y



y
y




n

oi

oi

( y
( y

R  1

i 1

n

oi

( y
i 1

n

RMSE 

در رابطۀ باال  yoو  yƒبه ترتییب مقیدار م یاهدهای و
برنوردشدۀ پیارامتر میورد نظیر بیا شیبکه و  nتعیداد کیل
دادههای استفاده شده است.

 .3نتایج
برای تعیین رویش قطری از  1895اصله درخت دو بار
اندازهگیری شده استفاده شد .سطح مقطع تیوده و تعیداد
در هکتار درختیان در پیالت بسییار متغییر اسیت کیه در
جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  .1خصوصيات دادههاي مورد استفاده در تعيين رویشی قطري
متغیر

i 1
n

2

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

تعداد درخت در هکتار

1220

20

421

241

سطح مقطع توده (مترمربع در هکتار)

113

0

36/8

14

میانگین قطری (سانتیمتر)

175

14

30/1

10/9

قطر (سانتیمتر)

188

7

30/9

24/7

مجموع سطح مقطع قطورتر از درخت هدف (مترمربع در هکتار)

113

0

29/4

14/5
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نمونهبرداری بهصورت مستقیم با قطعات ثابت در دو دورۀ
نماربرداری به دست نمده است .رویش قطری  9سالۀ اکثر
درختان بین  0-10سانتیمتر است.

ترکیب دادههای زیستی و محیطی میورد اسیتفاده در
جدول  2ارائه شده است .میانگین رویش قطری نیه سیالۀ
راش به عنوان متغیر وابسته 2/92 ،سانتیمتر است کیه از

جدول .2ترکيب دادههاي زیستی و متغيرهاي محيطی مورد استفاده در تعيين متغيرهاي مؤثر بر رویش قطري
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

تعداد

0

10

2/92

2/429

1895

میانگین مقدار انر ی تاب ی خورشیدی در دسترس (مگا ول بر مترمربع)

3133/96

4587/43

4291/79

236/590

1895

میانگین مقدار نب خاک (درصد)

0/2852

0/9601

0/38

0/134

1895

متوسط درجۀ حرارت وصلی (سانتیگراد)

14/5

17/3

15/27

0/375

1895

متوسط شاخص رطوبت توپوگراوی (بدون بعد)

-4/46

4/45

-0/61

1/398

1895

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه)

0/1688

10/018

3/17

2/183

1895

سطح مقطع توده (سانتیمتر مربع)

0

113

41/95

16/047

1895

مجموع سطح مقطع بزرگتر از درخت هدف (سانتیمتر مربع)

0

113

32/00

17/185

1895

قطر برابر سینه به سانتیمتر (سانتیمتر)

7

188

30/9

30/332

1895

در جدول ( )3همبستگی پیرسون بین تمام متغیرهای
زیست محیطی بررسی شده است که تثثیر مهمی در وهیم
روابط بین متغیرها دارد .وجود همبستگی ییا عیدم وجیود
همبستگی بین متغیرها در بررسی و اندازهگیری هیر ییک

از متغیرهایی که اندازهگیری ننهیا م یکل اسیت ،کمیک
وراوانییی میییکنیید .ارزشهییای روی محییور قطییر جییدول
ن اندهندۀ همبستگی بین دو متغییر یکسیان اسیت کیه
برابر با  1است.

رویش قطری (سانتیمتر)

جدول  .3بررسی همبستگی پيرسون بين تمام متغيرهاي زیست محيطی مؤثر بر رویش قطري

رویش
قطری

مقدار
انر ی تاب ی
خورشیدی
در دسترس

میانگین
مقدار
نب
خاک

متوسط
درجۀ
حرارت
وصلی

متوسط
شاخص
رطوبت
توپوگراوی

رویش قطری

1/000

0/033

-0/072

0/122

0/138

مقدار انر ی تاب ی خورشیدی در دسترس

0/033

1/000

-0/028

*

0/247

0/030

میانگین مقدار نب خاک

-0/072

-0/028

1/000

0/089

متوسط درجۀ حرارت وصلی

0/122

*

0/089

0/030

متغیر

0/247

شاخص رطوبت توپوگراوی

0/138

متوسط سرعت باد

-0/015

*

-0/278

سطح مقطع توده

0/018

*

مجموع سطح مقطع بزرگتر از درخت هدف
* :معنیداری در سطح  95درصد

*-0/182

*

-0/299

*

-0/318

1/000
*
*

-0/015
*

-0/278

*

0/018

-0/182

-0/247

*-0/299

*-0/318

0/063

*

*

-0/165

0/308

-0/264

متوسط
سرعت
باد

سطح
مقطع
توده

مجموع سطح
مقطع
قطورتر از
درخت
هدف

0/308

1/000
*

-0/207

*

-0/264

-0/207
1/000

-0/007
-0/036

*

-0/238
0/056

-0/178
-0/035
-0/025

-0/247

0/063

-0/165

-0/007

-0/036

1/000

*

*-0/238

0/056

-0/178

-0/035

-0/025

*0/734

1/000

0/734
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رویییش قطییری BAL ،مجمییوع سییطح مقطییع بزرگتییر از
درخت هیدف BA ،سیطح مقطیع تیوده W ،سیرعت بیاد،
 TWIشییاخص رطوبییت توپییوگراوی و  Tمتوسییط درجییۀ
حرارت وصلی است.

در جییدول  4رییریب همبسییتگی ،رییریب تبیییین،
ریییریب تبییییین اصیییالح شیییده ،انحیییراف معییییار و
تغیییییییرات نمیییییاری بیییییرای میییییدل رگرسییییییونی
–id=exp(-5/405+0.047BAL+0.047BA–0.041W
) 0.255TWI+0.34Tکه از عوامل زیست محیطی مؤثر بر
رویش قطری استخرا شد ،ارائه شده است ،کیه در نن id

جدول  .4ضریب همبستگی ،ضریب تبيين و ضریب تبيين اصالح شده براي مدل رگرسيونی متغيرهاي محيطزیستی مؤثر بر رویش قطري
مدل

R

R2

 R2اصالح شده

انحراف معیار

1

0/451a

0/203

0/198

2/174

تغییرات نماری
R2

نماره F

0/203

40/058

 :aمتغیرهای مستقل :متوسط درجۀ حرارت وصلی ،متوسط شاخص رطوبت توپوگراوی ،متوسط سرعت باد ،سطح مقطع توده ،مجموع سطح مقطع بزرگتر از درخت هدف

همانطور که م خص است میزان معناداری میدل بسییار
باال و قابل قبول است.

جییدول  5جییدول تجزیییۀ واریییانس مییدل رگرسیییونی
عوامل زیست محیطی مؤثر بر روییش قطیری راش اسیت.

جدول  .5جدول تجزیۀ واریانس مدل رگرسيونی متغيرهاي زیست محيطی مؤثر بر رویش قطري راش
مدل

مجموع مربعات

درجۀ نزادی

میانگین مربعات

نمارۀ F

معناداری

رگرسیون 1
باقیمانده
مجموع

1/722
37/100
38/822

5
1889
1894

0/344
0/020

17/537

0/000b

 :bمتغیر وابسته :رویش قطری

مجموع سطح مقطع بزرگتر از درخیت هیدف در هکتیار و
قطر برابر سینه به سیانتیمتیر معنییدارتیرین متغیرهیای
تثثیرگذار بر رویش قطری هستند.

در جدول ( )6ررایب مدل رگرسیونی عوامیل زیسیت
محیطی مؤثر بر رویش قطیری راش و مقیدار ثابیت میدل
نورده شیده اسییت .سییطح مقطیع برابییر سییینه در هکتییار،

جدول  .6ضرایب مدل رگرسيونی متغيرهاي زیست محيطی تأثير گذار بر رویش قطري راش
ررایب استاندار

مدل
رریب ثابت

B

انحراف معیار

-5/405

2/605

ررایب یر استاندارد
بتا

t

معناداری

-2/075

*0/038
*

متوسط درجۀ حرارت وصلی

0/348

0/156

0/054

2/236

متوسط شاخص رطوبت توپوگراوی

-0/255

0/091

-0/080

-2/801

**0/005

متوسط سرعت باد

-0/041

0/008

-0/269

-5/194

**0/000

سطح مقطع توده

0/047

0/008

0/330

5/581

**

0/000

مجموع سطح مقطع بزرگتر از درخت هدف

0/047

0/003

0/590

14/528

**

0/000

* :معنیداری در سطح  95درصد

** :معنیداری در سطح  99درصد

0/025
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معماری شد .انتخاب تعداد نورونها در الیههای پنهیان بیا
نزمونوخطا به دست نمد ،به نحوی که بهترین ترکییب از
تعداد نورونها بیا توجیه بیه مییزان  R2و  RMSEحاصیل
شود .در نهایت شبکهای با معماری یک الیۀ ورودی ،چهار
الیۀ مخفی و یک الیۀ خروجی به عنوان برترین توپولو ی
جهت مدلسازی ،طراحیی و اجیرا شید .شیکل ( )2دقیت
شبکۀ مورد استفاده در مدلسازی را ن ان میدهد.

با توجه به نتایج جدول  ،7در توپولو یهیای مختلیف
با انتخاب تابع  Tansigبه جای  Logsigدر الیۀ خروجیی،
دقت مدل پیشبینیی بهتیر شیده اسیت .توپولیو یهیای
مختلف با ترکیبهای متنوعی از ورودیهیایی مثیل قطیر
برابر سینه ( )Dمجمیوع سیطح مقطیع بزرگتیر از درخیت
هیییدف ( ،)BALسیییرعت بیییاد ( ،)Wشیییاخص رطوبیییت
توپوگراوی ( )TWIو متوسیط درجیۀ حیرارت وصیلی ()T

جدول  .7مدلسازي رویش قطري راش با استفاده از عوامل زیست محيطی مؤثر بر آن توسط شبکۀ عصبی مصنوعی
مدل
1
2
3
4
5
6

الیۀ ورودی

توپولو ی شبکه

w

Tansig – Logsig

BAL

Logsig – Tansig

D

Logsig – Tansig

*W*TWI

Logsig – Logsig

T*TWI*BAL

Logsig – Tansig

T*W*TWI*BAL*D

Logsig – Tansig

تعداد نورون در
الیههای پنهان

Epoch

R2

RMSE

2-4
4-6
4–1
5-8-4
5-8 – 1
6- 8-7 – 1

6
13
16
12
9
14

0/72
0/75
0/75
0/77
0/8
0/88

8/8
8/5
8/5
8/4
8/4
8/4

 : Epochتعداد دور روت و برگ ت :R2 ،رریب تبیین :RMSE ،میانگین مربعات خطا

۸

R2 =0/88

۷
۶
( )cmرویش قطري

۵

خروجی
واقعی

۴
۳
۲
۱
۰
۱
۱۴
۲۷
۴۰
۵۳
۶۶
۷۹
۹۲
۱۰۵
۱۱۸
۱۳۱
۱۴۴
۱۵۷
۱۷۰
۱۸۳
۱۹۶
۲۰۹
۲۲۲
۲۳۵
۲۴۸
۲۶۱
۲۷۴
تعداد درخت
شکل  .2دقت مدل مورد استفاده در پيشبينی رویش قطري

نتایج این تحقیق و مدل ن ان دادنید کیه بیه ترتییب،
شاخص تغییرات قطیر برابیر سیینه ( 32درصید) ترکییب

عوامل توپوگراوی و شاخص رطوبت خاک ( 19/5درصد) و
سطح مقطع برابیر سیینۀ تیوده (  16/9درصید) تغیییرات
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رویییش قطییری راش را در سییطح قطعییۀ نمونییه تعریییف
میکنند .به طور کلی مجموع اثرات عوامل یر زیسیتی از
قبیل انر ی تاب یی خورشیید در وصیل روییش ،شیاخص
رطوبت توپوگراوی ،سرعت باد و دمیای هیوا بیر تغیییرات
رویش قطری راش تا حدودی نسیبت بیه مجمیوع اثیرات

متغیرهای زیستی یعنیی سیطح مقطیع تیوده در قطعیات
نمونه و شاخص تغییرات قطر برابر سینه بی یتر اسیت .در
جدول  8حداکثر و حداقل درصد تثثیر متغیرهای زیسیتی
و یر زیستی بر رویش قطری راش ن ان داده شده است.

جدول .8درصد تأثير متغيرها به صورت فردي و مجموع (زیستی و غيرزیستی) بر رویش قطري راش در یک دورة نه ساله

اثر (درصد)

تابش ت ع عات
خورشیدی

دمای هوا

شاخص
رطوبت
توپوگراوی

سرعت باد

حداکثر

40/2

25/3

42/7

28/1

حداقل

11/2

مجموع میانگین

19/5

8/3
50/8

سطح مقطع توده
در سطح قطعه
نمونه

شاخص تغییرات قطر برابر سینه

DBH 
1 

DBH
max 


42/3
11/8

16/9

39/6
32/3
49/2

 DBHmaxحداکثر قطر برابر سینه که در دادهها و مرور منابع وجود دارد (در اینجا  200سانتیمتر است)( Tabari et al., 2005; Tabari et al., 2007).

 .4بحث و نتیجهگیری
برای برنورد و پیشبینی دقیق نیاز به ابزاری است کیه
به وسییلۀ نن تمیام عوامیل اعیم از کمیی و کیفیی میورد
مالحظیه قییرار گیرنیید .مقایسییۀ معیارهییای ارزیییابی مییدل
رگرسیییونی و شییبکۀ عصییبی حییاکی از ناکارنمییدی ننییالیز
رگرسیون چندمتغیره جهت تعیین رویش قطیری توسیط
عوامییل زیسییت محیطییی مییؤثر در مقابییل شییبکۀ عصییبی
مصنوعی است که بیا نتیایج  Bayatو همکیاران (،)2015
 Bayatiو همکاران ( )2013مطابقت دارد .ایین موریوع را
میتوان بیه علیت عیدم وابسیتگی شیبکههیای عصیبی بیه
وررهای اولیه در مورد دادهها نسبت داد ،زیرا ممکن است
بین دادهها روابط یرخطی وجود داشته باشد که رگرسیون
قادر به پیشبینی نن نیست .بررسی نتایج ارزیابی مدلهیای
شبکۀ عصبی ن ان داد که شبکۀ عصبی مصنوعی  MLPبیا
توابع انتقال سیگموئیدی توانایی پیشبینیی روییش قطیری
درخت را دارد .مدلسازی به کمک شبکۀ عصیبی بیر علیت
توانایی در ک ف روابط میان دادهها بدون نیاز بیه وررییات
در مورد شیکل تیابع اتصیاالت بیه طیور گسیتردهای میورد
استفاده قرار گروتیه اسیت .ایین شیبکه بیرای پییدا کیردن

مناسبتترین رابطۀ نموزش دییده شیده اسیت کیه از ایین
لحاآ دارای یک مزیت منحصیر بیه ویرد نسیبت بیه سیایر
روشهیییا اسیییت ( .)(Samarasinghe, 2006پییییروی
خروجیهای مدل از الگوی خروجیهای واقعی در نمیودار
حاصل از دقت مدل نیز گویای تناسیب شیبکه بیا مسیئلۀ
داده شده با توجه به متغییرهیای میؤثر ورودی بیر متغییر
خروجی است .همچنان که تا کنون نیز ارتباط میان حجم
و قطر ،سطح مقطع ،ارتفاع ،شییب ،جهیت و واصیله بیین
درختیان بییه طیور مووقیییتنمییزی بییا اسیتفاده از شییبکۀ
عصیبی میدلسیازی شیده اسیت ( ;Jensen et al., 1999
;Blackard & Dean, 1999; Hasenauer et al., 2001
 .)Diamantopoulou, 2005از مییان متغیرهیای موجیود،

متغیرهای متوسط درجۀ حرارت وصلی ،شیاخص رطوبیت
توپوگراوی ،سرعت باد ،سطح مقطع توده ،مجمیوع سیطح
مقطع بزرگتر از درخت هدف ،معنادار شیدند کیه هرییک
میتواند تثثیر به سزایی بر رویش قطری در جنگل بگذارد.
وجود رابطۀ منفی بیین روییش قطیری و مجمیوع سیطح
مقطع بزرگتر از درخت هدف در هکتار ن ان دهندۀ تیثثیر
منفی رقابت بین پایهها بر رویش قطری است ،در نتیجه با
اوییزایش سییطح مقطییع بزرگتییر از درخییت هییدف ،رویییش
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کاهش مییابد.
همبستگی منفی مییان سیرعت بیاد و روییش قطیری
حاکی رابطۀ عکس میان دو متغیر بوده به این معنیی کیه
کاهش سرعت باد منجر به اوزایش رویش قطری درختیان
میشود ،همانطور که نتایج بانیگ و همکیاران ن یان داد
که کاهش سیرعت بیاد باعی اویزایش بهیرهوری گیاهیان
میشود ( .)Bang et al., 2010در این تحقیق سرعت بیاد
 2/4متر بر ثانیه است کیه شیرایط بهینیۀ روییش گییاهی
اسییت .نشییفتگیهییای مییزمن ویزیکییی جنگییل کییه در
سرعتهای زیاد باد در نزدیکی سطح زمین ایجاد میشیود
باع ایجاد ناهمگونیهیای مکیانی شیده ،بنیابراین سیبب
تکثیر و ازدیاد گونهای در مناطق تحت تثثیر مییشیود .در
منطقۀ مورد مطالعه پدیدۀ رویش بیا پیراکنش ر ییمهیای
بادی الب در ارتباط هستند .سرعت بادهای تیاریخی بیه
علت تغیر اقلیم در ارتفاعات باال نسبت به ارتفاعات پیایین
سریعتر رو به کاهش است که پتانسیلی برای تثثیرگیذاری
بر روی ورایندهای زیستی ویزیکی (بیرای مثیال پیراکنش
باد ،تبخیر و تعر و ر یم پراکنش) و رویش در ارتفاعیات
باالی جنگلهای شمال ایران است .تثثیر ر یمهای بادی و
مقدار نب خاک ( )SWCکه در اثر تثثیر متقابیل شیاخص
ارتفاع از نزدیکترین نقطۀ زهک ی شده و شاخص خیسیی
توپوگراوی بر رویش هستند قبالً م خص شد .اثرات کلیی
ننها بر رویش نسبت به اثر باد کمتیر اسیت .منیاطقی بیا
 HNDPکمتر از حالیت بهینیه ( 0تیا  2متیر) ،مقیدار نب
خاک اشباع شده و سرعت پایین باد ،رویش پایینی دارنید
که این حالیت در قطعیات نمونیهای کیه راش نسیبت بیه
گونههای دیگر چیره و حالت انحصاری است ،م یخصتیر
است .راشهایی که در منیاطقی از سییمای سیرزمین کیه
قسمت زییادی از وصیل روییش خییس و پیرنب هسیتند،
رویش بسییار پیایینی داشیته و در ییک دورۀ  9سیاله بیر
اساس اندازهگیریهیای سیال  2003و  2012تقریبیاً 1/3
سانتیمتر رویش قطری داشته است .به طور کلی مجمیوع
اثرات عوامل یر زیستی از قبیل انیر ی تاب یی خورشیید
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در وصل رویش ،شاخص رطوبت توپوگراوی ،سرعت بیاد و
دمای هوا بر تغییرات رویش قطری راش تا حدودی نسبت
به مجموع اثرات متغیرهای زیسیتی یعنیی سیطح مقطیع
توده در قطعات نمونه و شاخص تغییرات قطر برابر سیینه
بی تر اسیت کیه بیا نتیایج حاصیل از مطالعیۀ  Bassowو
 ،)1998( Bazzazمطابقت دارد .بی ترین مقدار کنترل را
قطر برابر سینۀ اولیه که همیان پتانسییل روییش درخیت
است بر عهده دارد .متغیر شاخص رطوبت توپیوگراوی نییز
دومین عامل مؤثر بر رویش قطری بیوده ،همیانطیور کیه
بوروک و بیات در مطالعۀ خود نن را صرفنظیر از کوچیک
بودن مقدار عددی نن در مقابل اثر باد ،یک متغیر حییاتی
در ایجاد تنیوع محلیی بیرای نیای گونیههیا دانسیتهانید
( .)Bourque & Bayat, 2015سییطح مقطییع تییوده نیییز
( 16/9درصد) در روییش قطیری راش تیثثیرگیذار اسیت،
همچنان که ون و همکاران نیز در بررسی خود به ارتبیاط
منفی معنیدار میان سطح مقطع و بقیای درختیان دسیت
یاوتند ( .)Fan et et al., 2017با توجه به مجمیوع درصید
اثرگذاری عوامل محیطیی و زیسیتی در نتیایج بیه دسیت
نمده ،میتوان نتیجه گروت که عوامل زیسیتی و محیطیی
به صورت تقریبیاً مسیاوی روییش قطیری راش را کنتیرل
میکنند ،همچنان که در مطالعیات مختلیف نییز در نظیر
گروتن هر دو عوامل زیستی و محیطیی را جهیت بررسیی
بقیای درخیت ریروری دانسیتهانید (.)Fan et al., 2017
مدیریت عوامل و متغیرهای زیستی میتواند تثثیر مثبتیی
در رویش قطری راش در نینده داشته باشد .همچنان کیه
با تنک کردنها و عملیاتهای پرورشی مناسب تا حدودی
میتوان رقابت را کاهش داده و به اوزایش روییش قطیری
کمک وراوانی کند ) .(Pausas & Austin, 2001همچنین
عملیاتهای پرورشی و تنکسازیهیای بیهجیا ،در مییزان
دریاوتی انر ی تاب ی خورشیید تیثثیر گذاشیته کیه خیود
باع بهبود شرایط روی ی میشیود .در نهاییت پی ینهاد
میشود این تکنیک برای دیگر گونهها در مناطق مختلیف
با توجه به شرایط محیطی متفاوت بررسی شود.
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