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پیشبیني الگوی توزيع سوسک پوستخوار کاج،
)Orthotomicus erosus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae
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چکیده
سوسکپوستخوار کاج ،Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) ،يکی از
مهمترين آفات درختان کاج میباشد .حمله و تغذية اين سوسکها بافتهای آوند آبکش را در زير پوست درختان آلوده
تخريب و عبور شیرة گیاهی را مختل نموده و باعث مرگ درختان آلوده میشود .اين پژوهش به منظور پیشبینی الگوی
توزيع و ترسیم نقشة پراکنش  O. erosusبا استفاده از شبکههای عصبی پرسپترون چند اليه ( ،)MLPشبکة عصبی MLP

ترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم رقابت استعماری در سطح شهر کرمانشاه انجام
شد .دادههای مربوط به جمعیت اين آفت از طريق نمونهبرداری از درختان کاج در مناطق مختلف شهر کرمانشاه در سالهای
 9919و  9911بهدست آمد .برای ارزيابی قابلیت شبکههای عصبی مورد استفاده در پیشبینی توزيع آفت از مقايسة آماری
پارامترهايی مانند واريانس ،میانگین و توزيع آماری بین مقادير پیشبینی شدة مکانی توسط شبکة عصبی  MLPترکیب شده
با الگوريتم ژنتیک و الگوريتم رقابت استعماری و مقادير واقعی آنها استفاده شد .نتايج نشان داد که در فازهای آموزش و
آزمايش ،مقادير پارامترهای مذکور بین دادههای واقعی و پیشبینی شدة آفت تفاوت معنیداری را نشان نداد که نشاندهندة
دقت باال و نیز قابلیت شبکههای عصبی به منظور ترسیم نقشة پراکندگی اين آفت در سطح شهر کرمانشاه میباشد .مقادير
ضريب تبیین ( )R2نشان داد که الگوريتم رقابت استعماری ،دقت باالتری در تخمین تراکم  O. erosusنسبت به دو روش
ديگر داشته است .همچنین مقايسة مقادير ضريب تبیین بین شبکههای عصبی مختلف و روش زمینآمار نشان داد که هر سه
مدل شبکة عصبی الگوی توزيع سوسک پوستخوار را نسبت به روش زمینآمار بهتر پیشبینی کردند .روش زمین آمار و
نقشههای ترسیم شده توسط شبکههای عصبی نشان داد که توزيع اين آفت به صورت تجمعی است .نتايج حاصل از روش
زمینآمار نیز نشاندهندة توزيع تجمعی آفت میباشد.
واژههای کلیدی :الگوريتم ژنتیک ،الگوريتم رقابت استعماری ،کريجینگ ،توزيع مکانی
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Abstract
The Mediterranean pine engraver, Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), is one of the most important pests of pine trees in Kermanshah. Attack and feeding of this pest
destroy the floem tissues under the bark of the infected trees and disrupt the plant sap flow, causing the
death of infected trees. The purpose of this study was to predict and mapping the distribution of O.
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erosus using multi-layer perceptron neural networks combined with genetic and imperialist competitive
algorithms in Kermanshah. The sampling of pine trees was done in 2015-2016 in Kermanshah. To
evaluate the ability of the used neural networks to predict the distribution was used statistical comparison the parameters such as mean, variance and statistical distribution between actual and predicted
values by multi-layer perceptron neural networks combined with genetic and imperialist competitive
algorithms. Results showed that in training and test phases, was no significant differences between
average, variance and statistical distribution of actual and predicted data that indicates the high accuracy
and the ability of neural networks to map the distribution of this pest in Kermanshah. The R2 values
revealed that imperialist competitive algorithm had a higher accuracy to estimate the density of O.
erosus compared with the other two methods. In addition, the comparison of the coefficients of the R2
between different neural networks and geostatistics method showed that all three neural network models predicted the distribution pattern of O. erosus better than the geostatistics method. The maps drawn
by all three neural networks showed that the distribution of this pest was cumulative. The results obtained from the geostatistics method represented the cumulative distribution of the pest.
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مقدمه
درختان غیرمثمر از جمله درختان کاج يکی از مهمترين مواد اولیه در صنايع چوب و کاغذسازی هستند که
 همچنین درختان کاج از جنبه های مختلف زيست محیطی از.نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارا میباشند
 پس هر تالشی در حفظ. کاهش دما و تلطیف آن دارای اهمیت میباشند، تولید اکسیژن،جمله کاهش آلودگی هوا
.)Amani, 2004( و نگهداری آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است
Orthotomicus erosus (Wollaston)

، سوسک پوستخوار کاج،يکی از عوامل خسارتزا به درختان کاج

 درختان صدمه ديده و، اين سوسک به شاخههای شکسته. میباشد،(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
 آتشسوزی، همچنین درختان سالمی را که تحت استرس خشکی،درختانی که به تازگی بريده شدهاند حمله میکند
 حمله و تغذية اين سوسکها بافتهای آوند آبکش را در زير پوست درختان آلوده.يا باد هستند آلوده میکند
Bevan, 1984; Mahhou & (

تخريب و عبور شیرة گیاهی را مختل نموده و باعث مرگ درختان آلوده میشود

 اين، عالوه بر خسارت مستقیم به درختان کاج.)Dennis, 1992; Eglitis, 2000; Haack, 2004; Lee et al., 2005
Leptographium

،Ophiostoma ips (Rumb.) Nannf. آفت میتواند ناقل عوامل بیماریزای قارچی مثل

Mouton et al., (

 باشدGraphium pseudormiticum Mouton & Wingfield  وlundbergii Lagerb. & Melin
.)1994; Zhou et al., 2001

 روشهای.)Shoji & Kitaura, 2006(  روشهای زمینآمار میباشند،يکی از روشهای تخمین توزيع مکانی
 يک متغیر مکانی عبارت است از هر خصوصیت محیطی يا.زمینآمار بر پاية نظرية متغیر مکانی استوار است
 تغییرات اين دسته از متغیرها از نقطهای به نقطة ديگر.زيستی که در فضای دو بعدی يا سه بعدی توزيع شده باشد
 نمونههايی از متغیرهای مکانی هستند، شدت خسارت و تراکم.مشخص و دارای پیوستگی آشکاری میباشند
 کريجینگ، يکی از اين روشها. روشهـای مختلفـی برای تخمین وجود دارد، در زمـینآمـار.)Katherine, 2001(
 کريجینگ يک روش درونيابی است که با استفاده از سمی واريوگرامها با ترکیب وزنهای داده شده به.نام دارد
 به فرآيند.)Gotway et al., 1996(  خطای مربوط به مقادير پیشبینی شده را محاسبه میکند،دادههای نقاط مجاور
.)Asakereh, 2008(  درونيابی میگويند، به کمک نقاط مجاور و معلوم، برای نقاط بدون داده،برآورد کمی
درونيابی روش پیشبینی ويژگیها در مکانهای نمونهبرداری نشده با استفاده از نقاط نمونهبرداری شده در همان
 شبکة عصبی مصنوعی نیز با استفاده از الگوريتمهای مختلف دارای.)Sarmadian et al., 2014( منطقه میباشد
.قابلیت درونيابی میباشد
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شبکة عصبی مصنوعی يکی از روشهای هوشمند در پردازش دادهها است که ساختاری مشابه با سیستم
عصبی مغز انسان دارد ( .)Haykin, 1999; Torrecilla et al., 2004شبکههای عصبی در بسیاری از زمینهها از جمله
تشخیص الگو ،پیشبینی و مدلسازی فرآيندها و طبقهبندی در علوم مختلف بهکار گرفته میشوند و در سالهای
اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .مزيت روش شبکة عصبی يادگیری مستقیم از روی دادهها ،بدون نیاز به
برآورد مشخصات آماری آنها است (.)Vakil-Baghmisheh & Pavešic, 2003شبکة عصبی به کمک فرآيند
يادگیری و با استفاده از پردازشگرهايی به نام نرون ،بدون در نظر گرفتن هیچ فرضیة اولیه و دانش قبلی از روابط
بین پارامترهای مورد مطالعه ،تالش میکند ارتباطی بین مجموعهای از ورودیها و خروجیها برقرار کند
( .)Dayhoff, 1990; Torrecilla et al., 2004; Kaul et al., 2005تحملپذيری در مقابل خطا يکی ديگر از ويژگی-
های شبکه عصبی میباشد ( .)Azadeh et al., 2006اين مزايا داليل بهکارگیری شبکة عصبی را در پیشبینی تراکم
آفت برای ما روشن میسازد .پیشبینی انتشار جهانی مگس میوة مديترانه،

)Ceratitis capitata (Wiedemann

) ،(Diptera: Tephritidaeو پروانة ابريشمباف ناجور Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) ،بر اساس
عوامل اقلیمی و با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی صورت گرفته است .صحت پیشبینی اين مدل برای انتشار
جهانی هر دو گونه باال بوده است ( .)Gevery & Worner, 2006از شبکة عصبی مصنوعی برای تجزيه و تحلیل
دادههای مربوط به جمعیت کرم ساقه خوار برنج،Scirpopha gaincertulas Walker (Lepidoptera: Crambidae) ،
استفاده شد .اين مدل به خوبی توانست جمعیت اين آفت را پیشبینی کند ( .)Yang et al., 2009در مطالعة انجام
شده توسط ) Tonnang et al. (2010از شبکة عصبی مصنوعی برای پیشبینی تراکم جمعیت پروانة پشت الماسی،
) ،Plutella xylostella (Linnaeus) (Lepidoptera: Plutellidaeو پارازيتويید مرحلة الروی آن،

Diadegma

) ،semiclausum (Hellen) (Hymenoptera: Ichneumonidaeاستفاده شد .ضريب تبیین ،نشان دهندة توانايی اين
مدل در پیشبینی تراکم جمعیت میزبان–پارازيتويید بوده است.
اولین هدف ما در اين مطالعه ،ارزيابی قابلیت شبکة عصبی پرسپترون چند اليه

( MLPNN= Multilayer

 )Perceptron Neural Networkترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و الگوريتم رقابت استعماری ( ICA= Imperialist

 )Competitive Algorithmبه عنوان يک روش نوين جايگزين در پیشبینی پراکنش  O. erosusمیباشد .ارزيابی
کارايی شبکههای عصبی مصنوعی در کنار روش زمینآمار در تخمین توزيع سوسک پوستخوار هدف بعدی اين
پژوهش میباشد.

مواد و روشها
نمونهبرداری :نمونهبرداری در سالهای  9919و  9911روی درختان کاج شهر کرمانشاه انجام شد .برای اين
منظور از دو ارتفاع يک و دو متری تنة هر درخت نمونههای دايرهای شکل جمعآوری شد .مطابق روش

Gonzalez

) et al. (1996نمونهها با استفاده از يک لولة فلزی تیز به قطر  99/91و ارتفاع شش سانتیمتر از پوست جدا شدند.
اين لولة فلزی توسط چکش در پوست هدايت شد .در هر ارتفاع از چهار جهت اصلی (شمال ،جنوب ،شرق و
غرب) نمونهبرداری شد .از هر جهت سه نمونه جدا و در مجموع  93نمونه از هر ارتفاع جمعآوری گرديد.
نمونههای پوست به طور جداگانه در کیسههای پالستیکی کدگذاری شده قرار داده شدند و در آزمايشگاه تعداد
حشرات کامل سوسک پوستخوار کاج شمارش و ثبت گرديد .در مجموع  33نقطه از هفت منطقه در شهر
کرمانشاه نمونهداری شد .نمونههای جمعآوری شده توسط دکتر  Anthony Cognatoاز دانشگاه میشیگان آمريکا
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شناسايی شدند .همزمان با نمونهبرداری طول و عرض جغرافیايی و ارتفاع هر منطقه با استفاده از دستگاه

GPS

ثبت شد .محدودة جغرافیايی مناطق نمونهبرداری شده بین  91درجه و  91دقیقه تا  91درجه و  39دقیقة عرض
شمالی و  11درجه و  1دقیقه تا  11درجه و  3دقیقة طول شرقی قرار دارد و ارتفاع از سطح دريا بین  9390تا
 9911متر میباشد.
شبکههای عصبي مصنوعي :شبکههای عصبی مصنوعی در مواقعی که بین متغیرهای مشاهده شده (مستقل) و
پیشبینی شده (وابسته) رابطهای وجود دارد ،قابل کاربرد هستند .اين شبکهها قادر هستند سیستمهای غیرخطی
ساده تا پیچیده را مدلسازی کنند .برای تعیین پراکنش و الگوی توزيع سوسک پوستخوار کاج  ،O. erosus ،از
سه روش شامل شبکة عصبی پرسپترون چند اليه ( ،)MLPشبکة عصبی  MLPبهینه شده توسط الگوريتم ژنتیک
و شبکة عصبی  MLPبهینه شده توسط الگوريتم رقابت استعماری استفاده شد.
شبکة عصبي پرسپترون چند اليه :شبکههای عصبی پرسپترون چند اليه دارای اليههای ورودی ،میانی (پنهانی)
و خروجی میباشد .دادههای الية ورودی (مستقل) از طريق گرههای ورودی به شبکه معرفی میشوند .به ازای
هر متغیر مستقل يک گره در نظر گرفته میشود .در اين شبکه ،آموزش براساس الگوريتم پس انتشار خطا است
( .)Choudhury & Bartarya, 2003در اين الگوريتم ،خطای خروجی شبکه برآورد و به عقب (به داخل سیستم)
انتشار يافته و بر اين اساس وزنهای انتخاب شده در مدل اصالح میگردد .فرآيند مربوط به اصالح وزنها در
تمام عناصر سیستم ادامه میيابد تا بهترين وزنها که صحیحترين خروجی را برای سیستم ايجاد میکنند ،شناسايی
و انتخاب شوند .در حقیقت در اين روش با تصحیح مرتب خطا وزنهای مناسب به دست میآيد .مفهوم حالتی
که مناسبترين وزنها به دست آمده است ،اين است که مدل آموزش کافی ديده است و بنابراين وزنهای مربوط
تثبیت شده و در مورد دادههای ورودی جديد که در قالب دادههای مربوط به کارايی مدل است ،اعمال میگردد.
در اين حالت با مقايسة نتايج مدل با مقادير مشاهده شده ،در مورد کارايی مدل قضاوت میشود (.)Heykin, 1999
برای طراحی شبکة عصبی  MLPجهت تعیین رابطة بین تراکم  O. erosusو مختصات مکانی (طول و عرض
جغرافیايی) در ابتدا نیاز به تعیین پارامترهای بهینة شبکه عصبی میباشد.
تنظیم پارامترهای شبکه :الية ورودی دارای سه گره از متغیرهای ورودی شبکه شامل عامل باياس ،طول و عرض
جغرافیايی میباشد .تعیین تعداد گرهها در الية مخفی شبکه از طريق آزمون سعیوخطا به دست میآيد .کم بودن
تعداد گرهها در الية مخفی ،باعث عدم يادگیری شبکه خواهد شد ،در حالی که زياد بودن آن مسئلة بیش برازشی
را ايجاد میکند که منجر به تضعیف تعمیمپذيری شبکه میشود ( .)Wang & Elhag, 2007پارامترهای شبکة
عصبی  MLPبا عنوان نرخ يادگیری و عامل مومنتوم تنظیم شدند که مقدار مطلوب آنها به ترتیب  1/31و 1/19
به دست آمد .در مورد دادههای جمعآوری شده در اين پژوهش ،اين فرآيند برای تعداد گرههای الية مخفی  9تا
 91انجام شد .نهايتاً بهترين نتیجه در گرة  91به دست آمد .همچنین مقدار بهینة تعداد تکرارها برای يادگیری
شبکة عصبی در تشخیص پراکندگی سوسک پوستخوار کاج 9111 ،تکرار در نظر گرفته شد.
با وجود موفقیتهای کلی ،در استفاده از الگوريتم پس انتشار خطا چند مشکل اصلی وجود دارد که شامل سرعت
پايین همگرايی اين الگوريتم و همچنین وابستگی همگرايی آن به انتخاب مقادير اولیة وزنهای شبکه ،بردارهای
باياس و پارامترهای موجود در الگوريتم مانند نرخ يادگیری میباشد ( .)Freeman & Sakura, 2005با توجه به
معايب اين الگوريتم ،جهت افزايش سرعت همگرايی و تعیین وزنهای مناسب شبکه ،از الگوريتمهای هوشمند
ديگر مانند الگوريتم ژنتیک و رقابت استعماری نیز استفاده شد.
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شبکة عصبي ترکیب شده با الگوريتم ژنتیک :الگوريتم ژنتیک يکی از الگوريتمهای جست و جو است که بر
اساس ژنتیک اندامهای موجود زنده پايهگذاری شده است .اين الگوريتم ،اصل (انتخاب يا بقای اصلح) داروين را
با يکسری اطالعات تصادفی ساخت يافته ادغام نموده و يک الگوريتم جست و جو با خصوصیات روشهای
تکامل طبیعی ايجاد مینمايد .به عبارت ديگر ،در هر نسل مجموعة جديدی از رشتهها با استفاده از مناسبترين
اجزای نسل قبل ايجاد میشود و اجزای جديد برای تناسب مورد آزمون قرار میگیرند ( .)Shu-Heng, 2002يکی
از قابلیتهای الگوريتم ژنتیک که به صورت ترکیبی با شبکة عصبی استفاده میشود ،تنظیم وزنهای اتصال شبکه
است.
در طراحی ساختار و معماری شبکة عصبی ،تعداد عناصر بردار ورودی از صورت مسئلة مورد بررسی
مشخص شده و با انتخاب طراح نیست ،اما تعیین تعداد اليههای پنهان ،تعداد گرهها ،نوع ارتباط بین گرهها ،نوع
تابع فعالسازی و تعداد تکرارها در انتخاب طراح است و بنابراين در شبکة عصبی يک طراحی بهینه ضروری به
نظر میرسد ( .)Vellido et al., 2010برای انتخاب پارامترهای مدل و طراحی بهینه ،از فرآيند هشت مرحلهای بیان
شده توسط ) Castera & Boyd (1996استفاده شد .تابع سیگموئیدی در الية پنهان و تابع خطی در الية خروجی
به عنوان تابع فعالسازی مورد استفاده قرار گرفت .متغیرهای ورودی شبکه شامل عامل باياس ،طول و عرض
جغرافیايی میباشد .پارامترهای اين الگوريتم با عنوان جمعیت اولیه ،نرخ جهش و نرخ تقاطع تنظیم شدند .تعداد
کل تکرار الگوريتم ژنتیک برابر با  311در نظر گرفته شد و اگر بعد از  11تکرار بهبودی در مقدار برازش به وجود
نیايد ،الگوريتم متوقف میشود.
شبکة عصبي ترکیب شده با الگوريتم رقابت استعماری :يکی از مشکالت شبکة عصبی مصنوعی ،پیدا نمودن
ساختار مناسب شبکه برای تخمین است که معموالً در مطالعات گذشته با روش آزمون و خطا به اين ساختار
میرسیدند .در اين پژوهش از الگوريتم رقابت استعماری به عنوان الگوريتم آموزش شبکه استفاده شد ،که قادر
به تعیین بهترين حالت شبکه برای کار تخمین است ،اين کار توسط تعیین حالت مطلوب وزنها و باياس شبکه
صورت میگیرد ( .)Enayatifar et al., 2013در اين پژوهش از تابع میانگین مربعات خطا ( )MSEبه عنوان تابع
هزينة شبکه استفاده شد .هدف اصلی استفاده از اين الگوريتم حداقلسازی مقدار تابع هزينه بود.
اين الگوريتم يک الگوريتم جديد در زمینة محاسبات تکاملی است که بر مبنای تکامل اجتماعی–سیاسی
انسان پايهگذاری شده است .روند اين الگوريتم به اين صورت است که در مرحلة اول با تعدادی جمعیت اولیه،
که در اين الگوريتم کشور نام دارند ،شروع میشود و سپس تابع هدف طبق تعريف مسئله برای هر کدام از
کشورها به دست میآيد .با مقايسة مقادير تابع هدف تمامی کشورها ،تعدادی از بهترين آنها انتخاب و کشورهای
استعمارگر نامیده میشوند و بقیة کشورها کشورهای مستعمره (کلونی) نامیده میشوند .بايد توجه کرد که در
شرايط مساوی که چندين مقدار تابع هدف يکسان برای انتخاب کشورهای استعمارگر وجود دارد به تصادف از
بین آنها،کشورهای استعمارگر انتخاب میشوند .حال کشورهای مستعمره به کشورهای استعمارگر اختصاص
میيابند تا امپراطوریها (هر امپراطوری از يک کشور استعمارگر و چند کشور مستعمره تشکیل شده است) تشکیل
شوند .بايد توجه کرد که هرچه قدرت يک کشور استعمارگر بیشتر باشد (تابع هدف آن بهتر باشد) تعداد بیشتری
کشورهای مستعمره به آن اختصاص میيابد (.)Atashpaz-Gargari, 2009
در الگوريتم رقابت استعماری همانند الگوريتم ژنتیک برای انتخاب پارامترهای مدل و طراحی بهینه ،از
فرآيند هشت مرحلهای ) Castera & Boyd (1996استفاده شد .تابع سیگموئیدی در الية پنهان و تابع خطی در الية
خروجی به عنوان تابع فعالسازی مورد استفاده گرفت .متغیرهای ورودی شبکه شامل عامل باياس و طول و
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عرض جغرافیايی میباشد .جمعیت اولیه ،تعداد امپراطوری اولیه و نرخ انقالب به عنوان پارامترهای شبکه در نظر
گرفته شدند .تعداد کل تکرار الگوريتم رقابت استعماری برابر با  311در نظر گرفته شده است و اگر بعد از 311
تکرار بهبودی در مقدار برازش به وجود نیايد ،الگوريتم متوقف میشود.
زمینآمار :تفاوت اصلی اين روش با آمار کالسیک اين است که در آمار کالسیک ،نمونههای گرفته شده از يک
جامعة آماری ،مستقل از يکديگر بوده و وجود يک نمونه هیچگونه اطالعاتی درباره نمونة بعدی نمیدهد .اما
روشهای زمینآماری ،وجود همبستگی مکانی بین مقادير يک متغیر ،در يک ناحیه را بررسی مینمايد .وابستگی
مکانی بین نمونهها را میتوان به صورت يک مدل رياضی تحت عنوان ساختار مکانی بررسی نمود

( Hassani

 .)Pak, 2007به صورت کلی زمینآمار دارای دو بخش اصلی واريوگرام و کريجینگ میباشد (.)Gressie, 1993
واريوگرام :واريوگرام ساختار ارتباط مکانی بین نمونهها را نشان میدهد .برای محاسبه و تعیین واريوگرام تجربی،
در قدم اول مجذور اختالف يک ويژگی معین در دو نقطه با فاصلة مشخص  hمحاسبه میشود و سپس میانگین
مجذور اختالفها محاسبه شده و مدلی تجربی بر آن برازش میشود .میانگین حاصل مجذور اختالف ،کمیت
مورد نظر در تمام نقاط با فاصلة  hاز هم میباشد که واريوگرام () )𝛾(ℎنامیده میشود و معادلة آن به شکل زير
است (:)Habashi et al., 2007
معادلة ()9

)∑𝑁(ℎ
[𝑧(𝑥𝑖 ) − 𝑧(𝑥𝑖 + ℎ)]2
𝑖=1

1
)2𝑁(ℎ

= )𝛾(ℎ

در اين معادله N(h) ،زوج نمونهای است که به فاصلة  hاز يکديگر واقع شدهاند z(xi) ،و ) z(xi+hنیز متغیرهای
مکانی مشاهده شده در نقاط  xiو  xi+hهستند .با افزايش فاصلة  ،hمقدار واريوگرام نیز به تدريج تا فاصلة معینی
زياد شده و از آن به بعد به حد ثابتی میرسد که به آن حد آستانه میگويند .بايد توجه داشت که تنها گروهی از
مدلهای واريوگرام مانند مدل نمايی ،کروی و گوسی دارای حد آستانه هستند و دستهای ديگر مانند مدلهای
خطی فاقد حد آستانه میباشند و اين موضوع نشان میدهد که با افزايش فاصلة  hمقدار واريوگرام نیز افزوده شده
اما به حد ثابتی نخواهد رسید ( .)Journel & Huijbregts, 1978فاصلهای که در آن واريوگرام به حد ثابتی میرسد
در اصطالح دامنة تأثیر مینامند .به عبارت ديگر دامنة تأثیر فاصلهای است که در ماورای آن نمونهها بر هم تأثیری
نداشته و آنها را میتوان جدا از هم فرض کرد (.)Goovaets, 1997
از پارامترهای مدل انتخاب شده برای واريوگرام میتوان جهت تخمین مقدار بهینة خصوصیت بر اساس
دادههای جمعآوری شده استفاده نمود .چنین تخمین بهینهای را میتوان توسط تخمینگرهای آماری ،که اصطالحاً
کريجینگ نامیده میشود انجام داد (.)Krige & Magri, 1982
کريجینگ :اصوالً کريجینگ يک نام تعمیم يافته برای کلیة روشهای آماری تخمین و برآورد متغیرهای مکانی
است که در اين روشها مقادير برآوردی از مجموع حاصلضرب يک ضريبوزنی در مقادير نقاط مشاهده به
دست میآيد به اين صورت که هرچه متغیر به مبدأ (منبع کلنی) نزديکتر باشد ،وزن آن بیشتر و هرچه فاصلة
نقاط دورتر ،وزن آن کمتر خواهد بود (.)Hassani Pak, 2007
از محدوديتهای روشهای زمینآمار و شبکههای عصبی مصنوعی ،حساسیت آنها به تعداد اطالعات
ورودی میباشد که هرچه تعداد اين اطالعات کمتر باشد خطای کار به نسبت باالتر می رود .در اين پژوهش ،از
ترکیب روش کريجینگ معمولی با شبکة عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوريتم ژنتیک و الگوريتم رقابت
استعماری ،برای تخمین پراکندگی  O. erosusاستفاده شد .الزم به ذکر است که دادهها توسط روش کريجینگ به
 93111نقطة تخمینی تبديل شدند.
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نرمال کردن دادهها :در هر سه روش مورد استفاده ،ابتدا دادهها به طور تصادفی به دو دسته مجموعة آموزش با
 93111عضو ( 11درصد کل دادهها) و مجموعة آزمايش با  0111عضو (91درصد کل دادهها) تقسیمبندی شد.
البته اگر اين تقسمبندی منجر به نتايج مطلوب نشود ،میتوان اين مرحله را مجدداً تکرار کرد

( Zhang & Fuh,

.)1998
قبل از بهکارگیری دادههای خام اولیه در آموزش شبکه ،بايد دادهها در دامنة مناسبی نرمال شوند ،زيرا الگوريتم
يادگیری همراه با دادههای خام نمیتواند عملکرد مناسبی داشته باشد و همچنین به دلیل دامنة تغییرات خروجی
تابع فعالیت سیگموئیدی بهکار گرفته شده در الية میانی ،اين امر ضروری به نظر میرسد .در غیر اين صورت
شبکه در طول فاز آموزش همگرا نخواهد شد و نتايج مطلوبی هم به دست نمیآيد ( .)Yuxin et al., 2006زمانی
که از تابع فعالیت سیگموئیدی استفاده میشود ،بهترين دامنة تبديل دادهها بین  1/9و  1/1میباشد

(Vakil-

 .)Baghmisheh & Pavešic, 2003برای تبديل دادهها از روش نرمالسازی خطی استفاده شد:
معادلة ()3

𝑛𝑖𝑚× 𝑥𝑛 =𝑥 𝑥−𝑥−
𝑥

𝑛𝑖𝑚

𝑥𝑎𝑚

) 𝑛𝑖𝑚𝑟 𝑟𝑚𝑖𝑛 + (𝑟𝑚𝑎𝑥 −

که در اين معادله  xدادة خام اولیه xn ،دادة نرمال شده xmax ،و  xminبه ترتیب مقادير بیشینه و کمینه دادههای اولیه،
 rmaxو  rminهم به ترتیب حد باال و پايین دامنة تغییرات دادههای تبديل شده میباشد.
تجزية آماری :کدنويسی شبکة عصبی ،الگوريتم ژنتیک و الگوريتم رقابت استعماری در نرمافزار آماری

Matlab

) 8.1 (2013انجام شد .همچنین برای تجزيه و تحلیل دادهها با مدل زمینآمار از نرمافزار  Surfer 12.0استفاده شد.
برای ارزيابی الگوريتمهای مختلف شبکة عصبی از رابطة خطی رگرسیونی بین تراکم مشاهده شده و پیشبینی
شده توسط شبکه و ضريب تبیین ( )R2استفاده شد .بهترين نتايج بر اساس اين دو معیار زمانی به دست میآيد که
معادلة خطی عالوه بر داشتن مقدار  R2باال ،دارای عرض از مبدأ کم و شیب نزديک به يک باشد .برای اطمینان از
يادگیری شبکة عصبی آموزش ديده برای پیشبینی الگوی پراکنش  ،O. erosusمیانگین و واريانس بین دادههای
مشاهده شده و پیشبینی شده توسط شبکه به ترتیب با استفاده از آزمونهای  tو  Fدر نرم افزار

SPSS 19.0

) (SPSS, 2014مقايسة آماری شدند .همچنین نرمال بودن دادههای مربوط به نمونهبرداری با استفاده از آزمون
 Kolmogorov-Smirnovبررسی شد و به دلیل عدم نرمال بودن آنها ،دادهها توسط روش کاکس باکس نرمال
شدند.

نتايج و بحث
به منظور به دست آوردن بهترين خروجی به ازای پارامترهای الگوريتم ژنتیک و الگوريتم رقابت استعماری،
اين الگوريتم ها چندين بار اجرا شدند .بر اساس نتايج حاصل از روش سعی و خطا ،بهترين خروجی الگوريتم
ژنتیک ،با فرض جمعیت اولیه  901کروموزوم ،احتمال تقاطع  1/1و احتمال جهش  1/9به دست آمد .همچنین
بهترين خروجی الگوريتم رقابت استعماری ،با فرض جمعیت اولیه  ،311تعداد امپراطوری اولیه  31و نرخ انقالب
 1/3به دست آمد (جدول  .)9در واقع به ازای پارامترهای مذکور ،مقدار میانگین مطلق خطای نسبی برای مولفة
خروجی شبکة عصبی پیشنهادی کمینه میشود.
مقايسات آماری میانگین ،واريانس و توزيع آماری بین تراکم مشاهده شده و پیشبینی شدة  O. erosusدر
جدول  3نشان داده شده است .میانگین و واريانس بین دادههای واقعی و پیشبینی شده توسط شبکة عصبی ،MLP
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شبکهی عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم رقابت
استعماری اختالف معنیداری را نشان ندادند .همچنین بین توزيع آماری مقادير واقعی و پیشبینی شده اختالف
معنیداری مشاهده نشد .عدم وجود اختالف معنیدار بین توزيع آماری مقادير مشاهده شده و پیشبینی شدة تراکم
سوسک پوستخوار کاج در هر دو فاز آموزش و آزمايش ،نشاندهندة دقت باال و نیز قابلیت شبکة عصبی
مصنوعی پرسپترون چند اليه ترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و رقابت استعماری ،به منظور ترسیم نقشة پراکندگی
اين آفت در سطح شهر کرمانشاه میباشد.
جدول  -1درصد خطای شبکة عصبی پیشنهادی به ازای پارامترهای مختلف الگوريتم ژنتیک و رقابت استعماری
Table 1. Error percentage of proposed neural network for different parameters of genetic and imperialist competitive algorithms
Imperialist competitive algorithms

Genetic algorithms

Average

Average

Crossover

Mutation

absolute of

rate

rate

relative

50

0.6

0.4

2.60

50

0.7

0.3

2.49

100

50

0.8

0.2

2.61

100

70

50

0.9

0.1

2.27

100

80

0.2

100

0.6

0.4

2.18

150

50

0.5

0.033

100

0.7

0.3

2.15

150

60

0.4

0.025

100

0.8

0.2

1.97

150

70

0.3

0.022

100

0.9

0.1

1.95

150

80

0.2

0.012

150

0.6

0.4

1.95

200

50

0.5

0.006

150

0.7

0.3

1.95

200

60

0.4

0.005

150

0.8

0.2

1.95

200

70

0.3

0.005

150

0.9

0.1

1.93

200

80

0.2

0.005

Population

Initial

Revolutionary

absolute of

Empire

Rate

relative

100

50

0.5

0.092

60

0.4

0.089

0.3

0.087
0.059

Population

)error (%

)error (%

مقادير  R2و رابطة خطی رگرسیونی بین تراکم واقعی و پیشبینی شدة  O. erosusتوسط شبکة عصبی  MLPو
شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم رقابت استعماری
در جدول  9نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود مقدار ضريب تبیین در هر سه روش مورد استفاده
رضايتبخش می باشد ( .)R2˃1/3باال بودن مقادير  R2و همچنین عرض از مبدأ نزديک به صفر و شیب خط
نزديک به يک ،بیانگر قدرت تعمیمپذير بودن شبکههای عصبی مورد استفاده در تخمین تراکم سوسک پوستخوار
کاج در شهر کرمانشاه میباشد .الگوريتم رقابت استعماری دقت باالتری در تخمین تراکم  O. erosusنسبت به دو
روش ديگر داشته است که مقدار باالتر  R2اين مطلب را تأيید میکند .با توجه به باالتر بودن مقدار  R2در الگوريتم
رقابت استعماری میتوان نتیجه گرفت که نقشههای ترسیم شده توسط اين روش نسبت به نقشههای ترسیم شده
توسط دو روش ديگر مطلوبتر میباشد.
جدول  -2مقايسة آماری میانگین ،واريانس و توزيع آماری بین تراکم مشاهده شده و پیشبینی شدة

Orthotomicus erosus

توسط شبکة عصبی پرسپترون چنداليه ،شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و شبکة عصبی  MLPترکیب شده
با الگوريتم رقابت استعماری
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Table 2. Statistical comparison of mean, variance and statistical distribution between observed and predicted density
of Orthotomicus erosus by multilayer perceptron neural network, MLP neural network combined with genetic and
imperialist competitive algorithms
Used procedure
multilayer perceptron neural network
MLP neural network combined with
genetic algorithms
MLP neural network combined with
imperialist competitive algorithms

Orthotomicus )y(

Utilization phase

mean

Training Phase

0.526

Pvalue
variance
statistical distribution
0.779

.0910

Test Phase

.439

.563

0.800

Training Phase

0.817

0.852

0.854

Test Phase

0.901

0.891

0.890

Training Phase

0.762

0.901

0.850

Test Phase

0.910

0.942

0.900

) و پیشبینی شدةx(  نتايج حاصل از رابطة رگرسیون خطی بین تراکم مشاهده شده-3 جدول

ترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و شبکة

MLP

 شبکة عصبی،توسط شبکة عصبی پرسپترون چنداليه

erosus

 ترکیب شده با الگوريتم رقابت استعماریMLP عصبی
Table 3. Results of Linear regression relationship between observed (x) and predicted (y) density of Orthotomicus
erosus by multilayer perceptron neural network, MLP neural network combined with genetic and imperialist
competitive algorithms
Used procedure

Utilization phase

Intercept

Slope

R2

multilayer perceptron neural network

Training Phase

0.012

0.882

0.889

Test Phase

0.020

0.799

0.801

MLP neural network combined with
genetic algorithms

Training Phase

0.002

0.977

0.852

Test Phase

0.021

0.851

0.891

Training Phase

0.009

0.966

0.988

Test Phase

0.001

0.853

0.932

MLP neural network combined with
imperialist competitive algorithms

نتايج برازش دادههای حاصل از نمونهبرداری در روش زمینآمار نشان داد که به صورت کلی دادهها با مدل
 به صورت تجمعیO. erosus کروی تطابق داشتند که بر اين اساس با اطمینان میتوان استنباط نمود که پراکندگی
. میتوان به اين نتايج اطمینان کافی داشت، و درجة وابستگی مکانیR2  با توجه به مقادير باالی.)1 است (جدول
 در شهر کرمانشاهOrthotomicus erosus  ويژگیهای زمینآماری درختان کاج آلوده شده توسط-4 جدول
Table 4. Geostatistical characteristics of the infected pines by Orthotomicus erosus in Kermanshah
Nugget
120.05

Range of spatial

Degree of spatial

dependence

dependence

1215.12

0.790

RSS

R2

Model

2.43

0.801

Spherical

 و شبکةMLP مقايسة مقادير ضريب تبیین در شبکههای عصبی با روش زمینآمار نشان داد که شبکة عصبی
 ترکیب شده با الگوريتم رقابت استعماری باMLP  ترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و شبکة عصبیMLP عصبی
دقت بیشتری توزيع سوسک پوستخوار را برآورد کرده است که نشان دهندة برتری شـبکههای عصبی مـصنوعی
.نسبت به روش زمینآمار در تخمـین توزيع اين آفت میباشد
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مطالعة ) Young et al. (2000بیانگرکارايی باالی شبکه عصبی مصنوعی  MLPدر پیشبینی پويايی جمعیت
مگس گالزا ،Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye (Diptera: Cecidomyiida) ،در جنگلهای سوزنی-
برگ آمريکا بود .در پژوهشی که به منظور تعیین الگوهای پراکنش حشرات در يک مرتع به وسیلة شبکة عصبی
انجام شد ،بیان شد که شبکة عصبی  ،MLPشبکة عصبی بردار چندیساز يادگیر

( LVQ = Learning Vector

 )Quantizationو شبکة عصبی خطی میتوانند به خوبی الگوهای توزيع حشرات را تشخیص دهند .اما در بین
شبکههای مذکور شبکة عصبی  MLPقویترين الگوريتمها را در تشخیص الگوهای پراکنش دارا
 .)al., 2008در بررسیهای انجام شده توسط ) Shabaninejad et al. (2017روی

بود ( Zhang et

Tetranychus urticae Koch

) (Acari: Tetranychidaeدر مزارع خیار شهر رامهرمز ،شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم ژنتیک قابلیت
بااليی در تشخیص پراکندگی اين کنه نشان داد.
نقشههای توزيع مکاني :O. erosus
نقشة پراکندگی مکانی سوسک پوستخوار کاج توسط شبکة عصبی پرسپترون چنداليه ،شبکة عصبی MLP

ترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم رقابت استعماری ترسیم و در شکل
 9نشان داده شده است .در نقشههای ترسیم شده توسط هر سه روش مناطقی که در محدودة رنگهای زرد تا
سفید قرار دارند آلودهترين مناطق در شهر کرمانشاه بوده که بیشترين تراکم سوسک پوستخوار را دارا میباشند.
هر سه نقشة ترسیم شده توزيع تجمعی  O. erosusرا نشان میدهد .با توجه به نقشههای پراکندگی ترسیم شده
میتوان پی برد که تراکم سوسک پوستخوار کاج در شهر کرمانشاه پايین میباشد .واضح است که مناطق دارای
آفت در مديريت متناسب با مکان ،مورد کنترل قرار میگیرند و ساير مناطق نیاز به اقدامات مديريتی و کنترل
ندارند.

الف

ب

ج

شکل  -1نقشة پراکندگی  Orthotomicus erosusدر شهر کرمانشاه (الف) شبکة عصبی پرسپترون چند اليه( ،ب)
شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم ژنتیک (ج) شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم رقابت
استعماری
Fig. 1. Distribution map of Orthotomicus erosus in Kermanshah (A) Multilayer perceptron neural network (B) MLP neural network combined with genetic algorithm (C) MLP neural network combined
with Imperialist competitive algorithm

شبکة عصبی مصنوعی به عنوان يک مدل تجربی ،به علت عدم استفاده از فرمولهای پیچیدة ديفرانسیلی و ايجاد
رابطة دقیق بین دادههای ورودی و خروجی ،میتواند پويايی حاکم بر سیستم را استخراج نموده و خروجی مدل
را پیش بینی کند .بر اين اساس در هر زمان با داشتن اطالعاتی از قبیل طول و عرض جغرافیايی و قرار دادن آنها
در مدل شبکة عصبی میتوان تراکم جمعیت آفت را پیشبینی و اقدامات مديريتی الزم را انجام داد .در اين مطالعه
شبکة عصبی پرسپترون چند اليه ،شبکة عصبی  MLPترکیب شده با الگوريتم ژنتیک و شبکة عصبی  MLPترکیب
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شده با الگوريتم رقابت استعماری توانستند با دقت مناسبی الگوی توزيع سوسکهای پوستخوار را پیشبینی
. را ترسیم نمايندO. erosus  نقشة پراکنش، همچنین شبکههای عصبی مصنوعی قادر بودند عالوه بر پیشبینی.کنند
 نقشههای تهیه شده به وسیلة شبکة عصبی چنانچه.نقشههای حاصله بیان کنندة پراکنش تجمعی اين آفت است
 از آن جايی که سوسک. در جهت اعمال روشهای کنترل کمک شايانی میکنند،دقت بااليی داشته باشند
 اطالع از مکانهای پراکنش اين آفت به مديريت تلفیقی،پوستخوار آفت مهمی برای درختان کاج به شمار میآيد
 با توجه به مناسب بودن پارامترهای آماری میتوان با اطمینان به نقشههای ترسیم شده توسط.آن کمک میکند
 محلهای مناسب برای سمپاشی را انتخاب نموده و تنها با سمپاشی محلهايی با تراکم باال به،شبکة عصبی
 همچنین با توجه به اين که.مديريت مناسب و کاهش مصرف سموم و کاهش آلودگی فضای سبز دست يافت
 با استفاده از نقشههای تهیه شده،تهیة فرومون جنسی و نصب تلههای فرومونی هزينههای فراوانی را به دنبال دارد
توسط شبکة عصبی میتوان تلههای فرومونی را در مکانهايی که آفت وجود دارد نصب کرد و يا استفاده از
. متمرکز ساخت،عوامل کنترل طبیعی را در نقاط آلوده

سپاسگزاری
 همینطور.اين تحقیق بخشی از رسالة دکتری نويسنده اول است که با حمايت مالی دانشگاه رازی انجام شده است
.از همکاری صمیمانة آقای مهندس علیرضا شعبانی نژاد تشکر و قدردانی میشود
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