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مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل، سازمان تحقيقات، آموزش و ، جنگلها و مراتعبخش تحقيقات استادیار پژوهش،  -1

 (younesrostamikia@gmail.com) رایانامه .ترویج کشاورزی، اردبيل، ایران
، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل. سازمان تحقيقات، آبخيزداری پژوهش، تحقيقات حفاظت خاک وکارشناسی ارشد -2

 .، ایراناردبيلآموزش و ترویج کشاورزی، 
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 چکیده 
های توليد نهال، نقش به سزایی در های صنوبر درخزانههای نهالهای مناسب رویشی، مقاومت به آفات و بيماریمشخصه   

های رشد ارتفاعی و قطری صنوبر کبوده در انتخاب کلن یا گونه مناسب برای توسعه و ترویج آنها دارد. بدین منظور مشخصه

 151تعداد یک دوره رویشی در خزانه آزمایشی واقع در نهالستان اردبيل مورد بررسی قرار گرفت. پس از آماده سازی زمين، 

ن دوره در پایا نهال ها هر هفته یكبار و در صورت نياز دو بار آبياری شدند کاشته شدند. کبوده  تهيه و از صنوبر بومی قلمه

 مورد رگرسيونی تحليل و منطق فازی تئوری از استفاده با سپس . متغير های رشد قطری، ارتفاعی انجام شد آماربرداری از ،رشد

استفاده شد. پارامتر های ورودی برای ارزیابی ميزان  (input)پارامتر ورودی  2اوليه از  FISبرای توليد . گرفت قرار ارزیابی

فازی  -با استفاده از سيستم استنتاج عصبی مذکورمتغيرهای  رشد نهالها در خزانه صنوبر ارتفاع نهال و قطر یقه نهال بود.

(ANFIS) .مدلسازی شد  
 

 .منطق فازی ،کبوده صنوبر یقه، تحليل رگرسيونی، قطر، ارتفاع : های کلیدیواژه
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 مقدمه  
درصد درختكاری های غير جنگلی و باغات مثمره را تشكيل می دهند. بر اسااس آخارین آماار تهياه      01صنوبرها بيش از       

شده در دفتر فنی صنایع چوب، وسعت صنوبرکاریهای کشاور در اساتانهای مختلا  ) عمادتا شامال غربای کشاور( در حادود         

متر مكعب می باشد باا توجاه باه متوسای رویاش ساا نه        111/221/23هكتار با موجودی سرپای درختان به ميزان  151111

 5/1متر مكعب در مناطق مختل  کشور می توان برای جبران نيااز چاوب، صانایع سالولزی کشاور ساا نه        11صنوبر به ميزان 

ولياد نهاال   (. بنابر این برای توسعه صنوبر کاریها، ت1301ميليون متر مكعب چوب از اراضی صنوبرکاری برداشت نمود) نوروزی، 

مرغوب  جهت کشت در اراضی کشاورزی و باغی ضروری به نظر مای رساد. عوامال بسايار زیاادی از قبيال ماهيات نامشاخ          

متغيرهای مورد مطالعه، عناصر نایقينی در تحليل درجه بندی و مرغوبيت نهال و ناتوانی در تعياين مارز دقياق مشخصاه هاای      

می شود. نظریه مجموعهّ های فازی در مدلسازی برخی از عدم قطعيتّها موفاق  کيفی و کمی موجب عدم قطعيت در این پروسه 

بر  یاساس منطق فازعمل نموده است. بنابر این بهره گيری از منطق فازی در سالهای اخير مورد توجه جدی قرار گرفته است.  

عصابی روشای اسات کاه در آن تكنياک       –مدلسازی فازی (. 1300ا، يدنيا و سعين یعت بنا گذارده شده است )شعبانيزبان طب

آموزشّ های مختل  موجود در نوشتجات شبكه ها ی عصبی بر روی سيستم های استنتاج فازی پياده می شاود) فااتحی مارج،    

بكار گيری عملگار   -2فازی سازی متغيرهای ورودی  -1مرحله انجام می گيرد که عبارتند از  5( در فرایند استنباد فازی 1311

غير فازی کردن )حسامی رساتمی و همكااران،    – 5ترکيب نتایج قوانين  -5تاج از مقدمه به نتيجه ) نعری  قوانين( استن -3ها 

(. ابتدا ساختار یک مدل با پارامترهای مشاخ  ) متناساب باا ورودی ، تواباع درجاه عواویت ورودی و قاوانين و تواباع         1301

ی داده ورودی / خروجی به شكلی کاه قابال اساتفاده توسای     عوویت خروجی و متغير خروجی( فرض می شود. سپس یک سر

عصبی تطبيقی باشد جمع آوری می گردد تا با اصالح پارامترهای تابع عوویت مطابق باا حاد خطاای     –سيستم استنباط فازی 

 انتخاب شده داده های حاصل از مدل به مقدار واقعيت نزدیک می شود

. (1311) فاتحی،  باشدهای عصبی مصنوعی و سيستمهای فازی میبی از شبكه( در حقيقت ترکيANFISهای نرو فازی )شبكه

عصبی گرفته است. با استفاده از یاک مجموعاه اطالعاات    -اسم خود را از عبارت سيستم استنتاج تطبيقی فازی ANFIS کلمه 

ه پارامترهای تابع عواویت  سازد ک( میFISیک سيستم استنتاج فازی ) ANFISخروجی، تابع جعبه ابزار منطق فازی  -ورودی

( تعادیل  Least Square( به تنهایی و یا همراه با روش حاداقل مربعاات )  Back Propagationآن به روش انتشار برگشتی )

کند. بادین معنای   ، داده هایی که برای آموزش آماده شده است را تقليد میFISمی شوند. آموزش مدل به این صورت است که 

د با ورودی داده شده خروجی هایی را که ما آموزش داده ایم، توليد کند. این کار با تصاحي  پارامترهاای   گيرکه سيستم یاد می

 بينای  پايش  درFIS مادل   کيفيت سنجش منظور به گيرد. ( بر اساس معيار خطای انتخاب شده انجام میMFتابع عوویت )

خروجای را   -یابی انجام پذیرد. بدین صورت که یک باردار ورودی از داده هاای ورودی  مقادیر خروجی باید عمل اعتبار مجموعه

(.  ,1113Jangآموزش نشان می دهند تا اعتبار مدل مورد سنجش قرار گيرد ) FISتا به حال آموزش ندیده، به مدل  FISکه 

 است آن در تئوری این برتریباشد. ها میهای اتصال دهنده گرهها و کمانای چند  یه، متشكل از گره، شبكهANFISسيستم 

شود. در ایان تحقياق از    می گرفته نظر در ميزان رشد ارزیابی در مشارکت امكان درجه با اعداد از ای دامنه یک عدد، جای به که

 اسات. نشاان داده شاده    1ساختار پایه این سيستم در شكل . برای مدل سيتم استباط فازی استفاده شد MATLABنرم افزار 

بررسی امكان مدلسازی رشد نهال های صنوبر کبوده با استفاده  از روش منطق فاازی در نهالساتان   هدف از این تحقيق، بررسی 

 بود. صنوبر اردبيل
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  ANFISساختار پایه یك مدل   -1شكل  

 مواد و روشها 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

کيلاومتری   11شارقی( در طاول   23º 10΄16΄΄شامالی و عارض  11º 31 ΄25΄΄محل اجرای تحقيق: ایستگاه تحقيقاات آراللاو )  

مياانگين حاداقل    متار، ميلی 1/311متر، ميانگين بارندگی سا نه 1306شرقی اردبيل قرار دارد. ارتفاع محل از سط  دریا جنوب

هادایت   خااک رسای لاومی،    بافات باشاد.  مای  گاراد درجاه ساانتی   1/21 گراد و مياانگين حاداکثر دماا   درجه سانتی -1/5 دما

. اقليم منطقه بر اساس کليماگرام آمبرژه نيمه خشاک سارد   .است 1/1خاک  اسيدیتهو متر سانتی زیمنس بردسی 5/2الكتریكی

باشد که از اواسای خارداد شاروع و تاا اواسای      ماه می 1باشد. بر اساس این منحنی، طول فصل خشک در محل مورد مطالعهمی

   ماه ادامه دارد.مهر

 

 

 

 

 

 

 

 موقعيت منطقه مورد مطالعه  -1شكل 

 روش ها 
کند که هر ورودی دو یا چناد تاابع عواویت دارد     یه با تعدادی متغير ورودی استفاده می 5، از ساختاری ANFISدر مجموع 

-عوویت انتخاب میهای ورودی، نوع تابع عوویت ورودی و خروجی، قوانين و تعداد تابع (. ساختار این سيستم با داده1)شكل 

 دو ،یبا يترکی گوسا  گوسای،  ای،زنگولاه  ای،ذوزنقاه  مثلثای،  پای،  :ورودی شاامل  عواویت  ، تواباع  ANFISمادل  در گاردد. 

 منظاور  به قيتحق نیا در.  باشندیمی خط و ثابت شامل کهی خروج تیعوو توابع و د،يگموئيدوس ضرب حاصل و دی،يگموئيس

( و احتماال  1) جدول های ورودی . به دليل تعداد زیاد دادهدیگرد استفاده  MATLAB7افزار از نرم ANFISاستفاده از مدل 

 متغير دو( استفاده شد. برای Trampfای )ای با تابع عوویت زوزنقهوجود داده های پرت در آنها، از روش گسسته سازی شبكه

ساوگنو مرتباه یاک از ناوع ثابات در نظار        -اکاگیعوویت و برای خروجی  تابع عوویت ت تابع ( سهو قطر یقه ، ارتفاعورودی )

 در و مدل استفاده توسعه در توابع تعداد از مختلفی (. ترکيبات3مورد نظر گردید )شكل خروجی توليد به منجر که  گرفته شد

  .شد انتخاب بهينه مدل نهایت

 نتایج

نحوه پراکنش داده های آموزشای و   6و  5و  1مشخه های رشد قطری و ارتفاعی کلن صنوبر در جدول ا ارایه شده است. شكل  

فازی باا سااختار ذکار     -نتایج حاصل از این سيستم استنتاج تطبيقی عصبی -2در جدول تست و کنترل نشان داده شده است. 
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( بارای  Average testing errorاست. مقادیر خطاهاای محاسابه شاده )   شده در برآورد حساسيت به فرسایش ارائه گردیده 

 توان بيان داشت که قابل قبول هستند.و به طور کلی می 1/1های آموزشی و تست کمتر از داده

 
   برای داده های آموزشی، تست و کنترل ANFIS : نتایج مدل2جدول 

Checking Testing Training  

6431/0 03441/0 0341/0 Average Testing Error 

    

 
 

 درخزانه آزمایشی صنوبر   p.nigra رشد ارتفاعی و قطری نهال -6جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اولیه بایستی به شبکه آموزش داد. این مرحله از طریق حداقل کردن خطا  که به تفاوت بین خروجی های محاسببه   FISپس از تولید الگو و 
اعتبار سبنجی مبدل اراینبدی     نحوه پراکنش داده های اموزشی نشان داده شده است. 3دارد، انجام میگیرد در شکل شده و مطلوب بستگی 

است که طی آن بردارهای مربوط ب آن قسمت از داده های ورودی/خروجی که برای آموزش سیستم استنباط اازی بکار گراته نشبده انبد،   
مورد استفاده قرار می گیرند تا بتوان با استفاده از دقت مدل سیستم استنتاج اازی تولیبد شبده   بعنوان داده های ورودی در مدل توسعه یااته 

جهت پیش بینی مقادیر خروجی مجموعه داده های متناظر ورودی اطالع حاصل نمود. این کار با استفاده از مجموعه داده تست انجبام مبی   
،   epoch 00در نهایت خطبای بدسبت آمبده بعبد از      (.4بدست آمد )شکل  0341/0گیرد. میانگین خطالی بدست آمده از داده های تست 

 (.  7بدست آمد )شکل  6441/0
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 نحوه پراکنش داده ها ی تست  -4شکل                                                                                     نحوه پراکنش داده های آموزشی -3شکل          
 
 

 
 
 
 

 
پارامترهای ورودی  در ارتباط بابعدی  نمودارهای سه  -7شکل   -4شکل 

 ارتفاع و قطر یقه 
 

 گیری و نتیجه بحث
تخریب مداوم جنگلها و نیاز روز اازون به چوب ، ضرورت توجه به گونه های سریع الرشد که پتانسیل تولید چوب آنها باالست را بر مبا        

توجه به محدودیت تولید چوب در جنگلهای شمال کاشت درختان سریع الرشد بسیار ضروری به نظبر مبی رسبد.     روشن می سازد. بنابراین با
انتخاب نهالهایی که از نظر رشد قطری و طولی و شادابی، مقاومت به آاات و بیماریها و عوامل نامساعد محیطی و درصبد مواقیبت آن مب  ر    

تم های اازی جهت درجه بندی نهال صنوبر در خزانه با توجه به اینکه این سیستم ها از قوانین است. انتخاب مدل ارزیابی با استفاده از سیس
 مبتنی بر دانش کارشناسی استفاده می کند همچنین دقت باالی مدل ارزیابی می تواند مواقیت آمیز باشد.

 منابع

تطبیقی و مقایسه آن  -عصبی  -ار سیستم استنباط اازی . مدل پیش بینی سیالب با استفاده6403حسامی رستمی،ر. ااشار،ع و موسوی،ج. -
 با روش رگرسیون همراه به مثال موردی رودخانه کرخه. مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ساالنه مدیریت منابع آب ایران. تهران.

 4شبماره   2جلبد   توسبعه،  و زیسبت  محیط زیستی، محیط ا رات ارزیابی در آن کاربرد و اازی منطق  .6410.ح مرادی، و ،.ج صالحی، -
 .33-47صفحات 

 .644 تهران، خانیران، انتشارات دوم، .چاپ MATLABL استفاده از با اازی منطق .6400 .س سعیدنیا، و ،.ف نیا،شعبانی  -
  . بررسی آشوب در سیستم های دینامیکی. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اردوسی مشهد.6471ااتحی مرج،ج.  -
. زراعت چوب راه حل اساسی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع چوب کشور. دومین همایش ملی صنوبر و اهمیت آن در 6407نوروزی، ا،.   -

   .40-72زراعت چوب. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

- Jang, R. 1993. ANFIS: Adaptive-network-based fuzzy inference system, IEEE     Transactions on 
Systems, Man and Cybernetics, 23:3. 665-685. 
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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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