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 با )  Populus  alba( هاي صنوبر کبودهبررسی امکان مدلسازي رشد نهال

  استفاده  از روش منطق فازي در نهالستان صنوبر اردبیل
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، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل. سازمان تحقیقات، آبخیزداري پژوهش، تحقیقات حفاظت خاك وکارشناسی ارشد -2

  .، ایراناردبیلآموزش و ترویج کشاورزي، 

جنگلها و مراتع ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل. سازمان تحقیقات، بخش تحقیقات پژوهش، کارشناسی ارشد -3

  .، ایراناردبیلآموزش و ترویج کشاورزي، 

جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات کارشناس،  -3

  .کشاورزي، تهران، ایران

  

  

  چکیده 

هاي تولید نهال، نقش به سزایی در هاي صنوبر درخزانههاي نهالهاي مناسب رویشی، مقاومت به آفات و بیماريمشخصه   

هاي رشد ارتفاعی و قطري صنوبر کبوده در انتخاب کلن یا گونه مناسب براي توسعه و ترویج آنها دارد. بدین منظور مشخصه

 150تعداد یک دوره رویشی در خزانه آزمایشی واقع در نهالستان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. پس از آماده سازي زمین، 

ن دوره در پایا نهال ها هر هفته یکبار و در صورت نیاز دو بار آبیاري شدند کاشته شدند. کبوده  تهیه و از صنوبر بومی قلمه

 مورد رگرسیونی تحلیل و منطق فازي تئوري از استفاده با سپس . متغیر هاي رشد قطري، ارتفاعی انجام شد آماربرداري از ،رشد

استفاده شد. پارامتر هاي ورودي براي ارزیابی میزان  )input(پارامتر ورودي  2اولیه از  FISبراي تولید . گرفت قرار ارزیابی

فازي  -با استفاده از سیستم استنتاج عصبی مذکورمتغیرهاي  رشد نهالها در خزانه صنوبر ارتفاع نهال و قطر یقه نهال بود.

)ANFIS( .مدلسازي شد   

  

  .منطق فازي ،کبوده صنوبر یقه، تحلیل رگرسیونی، قطر، ارتفاع : هاي کلیديواژه
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 استان اردبیل 

  مقدمه  

درصد درختکاري هاي غیر جنگلی و باغات مثمره را تشکیل می دهند. بر اسـاس آخـرین آمـار تهیـه      80صنوبرها بیش از       

شده در دفتر فنی صنایع چوب، وسعت صنوبرکاریهاي کشـور در اسـتانهاي مختلـف ( عمـدتا شـمال غربـی کشـور) در حـدود         

متر مکعب می باشد با توجه بـه متوسـط رویـش سـاالنه      000/220/23هکتار با موجودي سرپاي درختان به میزان  150000

 5/1متر مکعب در مناطق مختلف کشور می توان براي جبران نیاز چـوب، صـنایع سـلولزي کشـور سـاالنه       10صنوبر به میزان 

ولیـد نهـال   ). بنابر این براي توسعه صنوبر کاریها، ت1387میلیون متر مکعب چوب از اراضی صنوبرکاري برداشت نمود( نوروزي، 

مرغوب  جهت کشت در اراضی کشاورزي و باغی ضروري به نظر مـی رسـد. عوامـل بسـیار زیـادي از قبیـل ماهیـت نامشـخص         

متغیرهاي مورد مطالعه، عناصر نایقینی در تحلیل درجه بندي و مرغوبیت نهال و ناتوانی در تعیـین مـرز دقیـق مشخصـه هـاي      

می شود. نظریه مجموعه هاي فازي در مدلسازي برخی از عدم قطعیتّها موفـق  کیفی و کمی موجب عدم قطعیت در این پروسه 

بر  ياساس منطق فازعمل نموده است. بنابر این بهره گیري از منطق فازي در سالهاي اخیر مورد توجه جدي قرار گرفته است.  

عصـبی روشـی اسـت کـه در آن تکنیـک       –مدلسازي فازي ). 1388ا، یدنیا و سعین یعت بنا گذارده شده است (شعبانیزبان طب

آموزش هاي مختلف موجود در نوشتجات شبکه ها ي عصبی بر روي سیستم هاي استنتاج فازي پیاده می شـود( فـاتحی مـرج،    

بکار گیري عملگر  -2فازي سازي متغیرهاي ورودي  -1مرحله انجام می گیرد که عبارتند از  5) در فرایند استنباد فازي 1379

غیر فازي کردن (حسامی رسـتمی و همکـاران،    – 5ترکیب نتایج قوانین  -5تاج از مقدمه به نتیجه ( نعریف قوانین) استن -3ها 

). ابتدا ساختار یک مدل با پارامترهاي مشخص ( متناسـب بـا ورودي ، توابـع درجـه عضـویت ورودي و قـوانین و توابـع        1384

ي داده ورودي / خروجی به شکلی کـه قابـل اسـتفاده توسـط     عضویت خروجی و متغیر خروجی) فرض می شود. سپس یک سر

عصبی تطبیقی باشد جمع آوري می گردد تا با اصالح پارامترهاي تابع عضویت مطابق بـا حـد خطـاي     –سیستم استنباط فازي 

  انتخاب شده داده هاي حاصل از مدل به مقدار واقعیت نزدیک می شود

( فـاتحی،   باشـد هـاي عصـبی مصـنوعی و سیسـتمهاي فـازي مـی      بی از شـبکه ) در حقیقت ترکیANFISهاي نرو فازي (شبکه

عصبی گرفته است. با اسـتفاده از یـک مجموعـه    -اسم خود را از عبارت سیستم استنتاج تطبیقی فازي ANFIS . کلمه )1379

ه پارامترهاي تابع سازد ک) میFISیک سیستم استنتاج فازي ( ANFISخروجی، تابع جعبه ابزار منطق فازي  -اطالعات ورودي

) Least Square) به تنهایی و یا همراه با روش حـداقل مربعـات (  Back Propagationعضویت آن به روش انتشار برگشتی (

کند. بـدین  ، داده هایی که براي آموزش آماده شده است را تقلید میFISتعدیل می شوند. آموزش مدل به این صورت است که 

د با ورودي داده شده خروجی هایی را که ما آمـوزش داده ایـم، تولیـد کنـد. ایـن کـار بـا تصـحیح         گیرمعنی که سیستم یاد می

 درFIS مـدل   کیفیـت  سـنجش  منظور به گیرد. ) بر اساس معیار خطاي انتخاب شده انجام میMFپارامترهاي تابع عضویت (

 -یابی انجام پذیرد. بدین صورت که یـک بـردار ورودي از داده هـاي ورودي   مقادیر خروجی باید عمل اعتبار مجموعه بینی پیش

آموزش نشان می دهند تـا اعتبـار مـدل مـورد سـنجش قـرار گیـرد         FISتا به حال آموزش ندیده، به مدل  FISخروجی را که 

)1993Jang,  سیستم .(ANFISایـن  برتريباشد. ها میهاي اتصال دهنده گرهها و کماناي چند الیه، متشکل از گره، شبکه 

 مـی  گرفتـه  نظـر  در میـزان رشـد   ارزیابی در مشارکت امکان درجه با اعداد از اي دامنه یک عدد، جاي به که است آن در تئوري

 1ساختار پایه این سیسـتم در شـکل   . براي مدل سیتم استباط فازي استفاده شد MATLABشود. در این تحقیق از نرم افزار 

بررسی امکان مدلسازي رشد نهال هـاي صـنوبر کبـوده بـا اسـتفاده  از روش      هدف از این تحقیق، بررسی  است.نشان داده شده 

  بود. منطق فازي در نهالستان صنوبر اردبیل
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 استان اردبیل 

  
   ANFISساختار پایه یک مدل   -1شکل   

  مواد و روشها 

  موقعیت منطقه مورد مطالعه

کیلـومتري   10شـرقی) در طـول   23º 48΄46΄΄شـمالی و عرض 10º 37 ΄25΄΄محل اجراي تحقیق: ایستگاه تحقیقات آراللو (

میـانگین حـداقل    متر،میلی 9/310متر، میانگین بارندگی ساالنه 1386شرقی اردبیل قرار دارد. ارتفاع محل از سطح دریا جنوب

هـدایت   خـاك رسـی لـومی،    بافـت باشـد.  مـی  گـراد درجـه سـانتی   9/21 گراد و میـانگین حـداکثر دمـا   درجه سانتی -1/5 دما

. اقلیم منطقه بر اساس کلیماگرام آمبرژه نیمه خشـک سـرد   .است 9/7خاك  اسیدیتهو متر سانتی زیمنس بردسی 5/2الکتریکی

باشد که از اواسـط خـرداد شـروع و تـا اواسـط      ماه می 4باشد. بر اساس این منحنی، طول فصل خشک در محل مورد مطالعهمی

   ماه ادامه دارد.مهر

  

  

  

  

  

  

  

  موقعیت منطقه مورد مطالعه  - 1شکل 

  روش ها 

کند که هر ورودي دو یا چنـد تـابع عضـویت دارد    الیه با تعدادي متغیر ورودي استفاده می 5، از ساختاري ANFISدر مجموع 

-عضویت انتخاب میهاي ورودي، نوع تابع عضویت ورودي و خروجی، قوانین و تعداد تابع ). ساختار این سیستم با داده1(شکل 

 دو ،یبـ یترکی گوسـ  گوسـی،  اي،زنگولـه  اي،ذوزنقـه  مثلثـی،  پـی،  :ورودي شـامل  عضـویت  ، توابـع  ANFISمـدل  در گـردد. 

 منظـور  به قیتحق نیا در.  باشندیمی خط و ثابت شامل کهی خروج تیعضو توابع و د،یگموئیدوس ضرب حاصل و دي،یگموئیس

) و احتمـال  1( جدول هاي ورودي . به دلیل تعداد زیاد دادهدیگرد استفاده  MATLAB7افزار از نرم ANFISاستفاده از مدل 

 متغیر دو) استفاده شد. براي Trampfاي (اي با تابع عضویت زوزنقهوجود داده هاي پرت در آنها، از روش گسسته سازي شبکه

سـوگنو مرتبـه یـک از نـوع ثابـت در نظـر        -اکـاگی عضویت و براي خروجی  تابع عضویت ت تابع ) سهو قطر یقه ، ارتفاعورودي (

 در و مدل استفاده توسعه در توابع تعداد از مختلفی ). ترکیبات3مورد نظر گردید (شکل خروجی تولید به منجر که  گرفته شد

   .شد انتخاب بهینه مدل نهایت

  نتایج

نحوه پراکنش داده هاي آموزشـی و   6و  5و  4مشخه هاي رشد قطري و ارتفاعی کلن صنوبر در جدول ا ارایه شده است. شکل  

فازي بـا سـاختار ذکـر     -نتایج حاصل از این سیستم استنتاج تطبیقی عصبی -2در جدول تست و کنترل نشان داده شده است. 
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 استان اردبیل 

) بـراي  Average testing errorاست. مقادیر خطاهـاي محاسـبه شـده (   شده در برآورد حساسیت به فرسایش ارائه گردیده 

  توان بیان داشت که قابل قبول هستند.و به طور کلی می 1/0هاي آموزشی و تست کمتر از داده

  

    براي داده هاي آموزشی، تست و کنترل ANFIS : نتایج مدل2جدول 

Checking Testing Training  

1346/0 04556/0 0456/0 Average Testing Error 

    

  

 
  درخزانه آزمایشی صنوبر   p.nigra رشد ارتفاعی و قطري نهال - 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اولیه بایستی به شبکه آموزش داد. این مرحله از طریق حداقل کردن خطا  که به تفاوت بین خروجی هـاي محاسـبه    FISپس از تولید الگو و 

اعتبار سـنجی مـدل فراینـدي     نحوه پراکنش داده هاي اموزشی نشان داده شده است. 4دارد، انجام میگیرد در شکل شده و مطلوب بستگی 

است که طی آن بردارهاي مربوط ب آن قسمت از داده هاي ورودي/خروجی که براي آموزش سیستم استنباط فازي بکار گرفته نشـده انـد،   

مورد استفاده قرار می گیرند تا بتوان با استفاده از دقت مدل سیستم استنتاج فازي تولیـد شـده   بعنوان داده هاي ورودي در مدل توسعه یافته 

جهت پیش بینی مقادیر خروجی مجموعه داده هاي متناظر ورودي اطالع حاصل نمود. این کار با استفاده از مجموعه داده تسـت انجـام مـی    

،   epoch 80در نهایت خطاي بدست آمـده بعـد از    ).5بدست آمد (شکل  0456/0گیرد. میانگین خطالی بدست آمده از داده هاي تست 

  ). 7بدست آمد (شکل  1559/0
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 استان اردبیل 

  نحوه پراکنش داده ها ي تست  - 5شکل                                                                                     نحوه پراکنش داده هاي آموزشی - 4شکل          

  

  

  

  

  

  

  
پارامترهاي ورودي  در ارتباط بابعدي نمودارهاي سه  - 7شکل   - 5شکل 

  ارتفاع و قطر یقه 

  

  گیري و نتیجه بحث

تخریب مداوم جنگلها و نیاز روز افزون به چوب ، ضرورت توجه به گونه هاي سریع الرشد که پتانسیل تولید چوب آنها باالست را بـر مـا         

توجه به محدودیت تولید چوب در جنگلهاي شمال کاشت درختان سریع الرشد بسیار ضروري به نظـر مـی رسـد.     روشن می سازد. بنابراین با

انتخاب نهالهایی که از نظر رشد قطري و طولی و شادابی، مقاومت به آفات و بیماریها و عوامل نامساعد محیطی و درصد موفقیـت آن مـؤثر   

تم هاي فازي جهت درجه بندي نهال صنوبر در خزانه با توجه به اینکه این سیستم ها از قـوانین  است. انتخاب مدل ارزیابی با استفاده از سیس

  مبتنی بر دانش کارشناسی استفاده می کند همچنین دقت باالي مدل ارزیابی می تواند موفقیت آمیز باشد.

  منابع

تطبیقـی و مقایسـه    -عصبی  -ار سیستم استنباط فازي . مدل پیش بینی سیالب با استفاده1384حسامی رستمی،ر. افشار،ع و موسوي،ج. -

  آن با روش رگرسیون همراه به مثال موردي رودخانه کرخه. مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ساالنه مدیریت منابع آب ایران. تهران.
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Abstract 
Suitable  growth  characteristics  and  resistance to pests  and  diseases characterized  by good 
poplar  seedlings  in  nursery  of  seedling  production  play  an  important  role in the 
selection of clone or species to develop and promulgate them. For this purpose, the growth 
characteristics of Populous alba in a vegetative period were investigated in the experimental located in 
Ardabil nursery.After the preparation, 150 cuttings of native poplar were planted and 
planted. Seedlings were irrigated once every week. At the end of the growth period, the data 
were taken from the variables of diameter growth, elevation and then evaluated using fuzzy 
logic theory and regression analysis. It was then evaluated using fuzzy logic theory and 
regression analysis. Two initial input parameters were used to generate the FIS. Input 
parameters for seedlings growth in poplar crop were seedlings height and seedling collar 
diameter. The variables were modeled using neuro-fuzzy inference system (ANFIS). 
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