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درک صحيح از روابط بين پراکنش جغرافيايي گونهها و شرايط محيطي آنها يک مفهوم کليدي در
بومشناسي و حفاظت است ( .)Kaky et al., 2020بر همين اساس ،شناخت عوامل محيطي و تأثير
آنها بر پراکنش پوشش گياهي پيششرط مديريت صحيح مراتع است ( Zare Chahouki and Piri
 .)Sahragard, 2016مدلهاي پراکنش گونهها قادر هستند با اندازهگيري اهميت عوامل تأثيرگذار و
کميکردن ارتباط بين عوامل محيطي و پراکنش گونهها ،پراکنش مکاني گونههاي گياهي و جانوري را
در مناطق فاقد نمونهبرداري پيشبيني کنند ( .)Elith and Leathwick, 2009; Franklin, 2010با
توجه به اين نکات ،اين مدلها ابزارهايي مهم در اکولوژي و مديريت اکوسيستمها بوده و قادرند با
بررسي تغييرات محيطي ،اثرات بومشناختي اين تغييرات را مشخص نمايند .عالوه بر اين ،مدلهاي
پيشبيني پراکنش قادر هستند با پيشبيني آشيان اقليمي گونهها ،تغييرات احتمالي در دامنه پراکنش
بالقوه آنها را پيشبيني کنند .اين نتايج ميتواند در توسعه استراتژيهاي مديريت تطبيقي با هدف
کاهش اثرات تغيير اقليم بر پراکنش گونهها مورد استفاده قرار گيرد (.)Erfanian et al., 2021
امروزه تعداد زيادي از روشهاي مدلسازي پراکنش در دسترس هستند که ميتوان آنها را تحت
عنوان روشهاي پروفايل ،رگرسيوني و روشهاي يادگيري ماشين طبقهبندي کرد ( Hijmans and
 .)Elith, 2019اين مدلها بهمنظور پيشبيني پراکنش جغرافيايي گونهها براي اهداف اکولوژيکي،
زيستي و مديريت منابع مورد استفاده قرار ميگيرند ( .)Sor et al., 2017; Ashraf et al., 2018در
اين بين برخي از روشهاي مدلسازي مانند روشهاي يادگيري ماشين ،بهدليل ارائه يک چارچوب براي
شناسايي متغيرهاي تأثيرگذار ،انتخاب اين متغيرها را تسهيل ميسازند ) .(Evans et al., 2011اما
يک روش مدلسازي واحد نميتواند در همه شرايط داراي عملکرد خوبي باشد .از سوي ديگر ،بهدليل
تفاوتهاي موجود بين روشهاي مختلف مدلسازي ،انتخاب مناسبترين روش مدلسازي دشوار است
( .)Renner and Warton, 2013از اين رو در انتخاب روش بهينه مدلسازي ،بايد مجموعهاي از
عوامل مانند خصوصيات گونههاي گياهي ،دادههاي در دسترس ،هزينه مورد نياز و سهولت استفاده از
يک روش مدلسازي ويژه در نظر گرفته شود ( .)Piri Sahragard and Zare Chahouki, 2015از
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ديدگاه عملي ،آگاهي از اين که کدام مدل يا گروه از مدلها در مقياسهاي زماني و مکاني مختلف
پيشبينيهاي دقيقتري توليد ميکند ،هسته مديريت منابع است ).(Stohlgren et al., 2010
مدل جمعي تعميم يافته قادر است سطوح مختلف متغيرهاي پاسخ را با استفاده از تابع پيوند
مختلف برآورد کند ،از اين رو ،بهدليل انعطافپذيري باالتر در مقايسه با روش تعميم يافته خطي ،در
شناسايي نوع و شکل منحني پاسخ گونه به عوامل محيطي داراي عملکرد بهتري است (جعفريان و
کارگر .)1396 ،اين روش بهعنوان يکي از روشهاي تشخيص گروهي مطرح است که در دسته مدلهاي
محلي يا غيرپارامتريک قرار ميگيرد ( .)Tarkesh and Jetschke, 2012احمد و همکاران ( Ahmad
 )et al., 2021عملکرد پيشبيني روشهاي رگرسيوني (روش جمعي تعميميافته و تعميميافته خطي)
و روشهاي يادگيري ماشين (روش جنگل تصادفي ،روش ماشين بردار پشتيبان) را در مدلسازي
پراکنش گونه  Prosopis julifloraدر اتيوپي مورد مقايسه قرار دادند .نتايج پژوهش اين محققين
نشان داد که تفاوت قابل مالحظهاي بين عملکرد پيشبيني روشهاي يادگيري ماشين و روشهاي
رگرسيوني وجود ندارد .عالوه بر اين ،استفاده از دادههاي سنجش از دور ميتواند ظرفيت اين روشها را
در پيشبيني پراکنش گونهها افزايش دهد .روش درخت طبقهبندي و رگرسيون نيز بهعنوان يکي از
روشهاي قوي يادگيري ماشين داراي قابليت اکتشاف است .در اين روش نتايج پارامترهاي بهدست
آمده از مدل پيشبيني استنباط نميشود بلکه ساختار دادهها مورد آزمون قرار ميگيرد ( Lei et al.,
 .)2011; Williams et al., 2009درختهاي تصميم در جاهايي که اثرات سلسله مراتبي بين
متغيرهاي پيشبيني کننده وجود دارد مناسب هستند (بهعنوان مثال روابط بين بارش و جهت) و نتايج
ايجاد شده از اين روشها در مقايسه با ديگر روشهاي يادگيري ماشين از نظر اکولوژيکي از
تفسيرپذيري بيشتري برخوردار است ( .)Death and Fabricius, 2000کارايي روشهاي جمعي
تعميم يافته و درخت طبقهبندي و رگرسيون در برآورد پراکنش رويشگاه بالقوه و شناخت نيازهاي
بومشناختي گونههاي گياهي در مراتع خضري دشت بياض خراسان جنوبي نشان داد که روش جمعي
تعميم يافته ميتواند در شناخت دقيق از نيازهاي بومشناختي گونههاي گياهي و در نتيجه حدود
پراکنش آنها در مقياس محلي مفيد باشد (کيقبادي و همکاران .)1399 ،مي و همکاران ( Mi et al.,
 )2017از روشهاي شبکه درختي ،جنگل تصادفي ،درخت طبقهبندي و رگرسيون و حداکثر بينظمي
براي پيشبيني پراکنش گونههاي نادر استفاده و گزارش کردند که اين روشها قادر هستند نقشههاي
دقيقي از حدود پراکنش گونهها در مناطق فاقد نمونهبرداري فراهم آورند .از اين رو ميتوان از نتايج اين
مدلها در برنامههاي حفاظت و اصالح پوشش گياهي استفاده کرد.
گونه  A. sieberiبهعنوان يکي از فراوانترين گونهها در مناطق استپي ايران داراي رويشگاههاي
متعددي است .اين گونه بهعنوان يک گونه علوفهاي مطلوب ،سازگاري بااليي با شرايط فيزيکي مناطق
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خشک و نيمهخشک داشته و بهدليل مقاومت به چراي مفرط ،نقش اصلي را در حفاظت آب و خاک در
مراتع مناطق بياباني ايفا ميکند .در سالهاي اخير بهرهبرداري بيرويه از رويشگاههاي اين گونه،
پراکنش آن را با محدوديتهاي جدي مواجه نموده است ( .)Zare Chahouki et al., 2010از اين رو،
مدلسازي پراکنش اين گونه عالوه بر فراهمآوردن امکان شناخت نيازهاي بومشناختي ،زمينه را جهت
بهرهبرداري پايدار و حفظ رويشگاههاي گونه در مراتع مورد بررسي فراهم خواهد آورد .بر اين اساس،
اين مطالعه با هدف ارزيابي قابليت روشهاي درخت طبقهبندي و رگرسيون و جمعي تعميميافته در
شناخت صحيح نيازهاي رويشگاهي و تهيه نقشه پيشبيني پراكنش رويشگاه بالقوه گونه A. sieberi
در مراتع پشتکوه استان يزد در مرکز ايران انجام شد.

پژوهش حاضر در مراتع پشتکوه استان يزد به مساحت  170000هکتار انجام شد .اين منطقه در
بين عرضهاي شمالي  31º 33′ 11′′الي 31º 04′ 27′′و طولهاي شرقي  53º 40′ 06′′الي 15′ 19′′
 54ºقرار گرفته است (شکل  .)1حداكثر و حداقل ارتفاع منطقه از سطح دريا بهترتيب  3990متر و
 1400متر است .متوسط بارندگي از  270ميليمتر در ارتفاعات شيركوه تا  45ميليمتر در حاشيه كوير
چاه بيکي متغير است ( .)Zare Chahouki and Piri Sahragard, 2016تنوع شرايط محيطي و در
نتيجه وجود رويشگاههاي مختلف از ديگر ويژگيهاي بارز اين منطقه است که امکان انجام پژوهشهاي
مرتبط با مدلسازي پراکنش گونهها را در اين منطقه فراهم آورده است .شکل ( )1موقعيت منطقه مورد
مطالعه را در استان يزد و ايران نشان ميدهد.
بهمنظور نمونهبرداري از پوشش گياهي ،ابتدا
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با ادغام نقشههاي شيب ،جهت ،ارتفاع و نقشه شکل زمين ،واحدهاي همگن بومشناختي مشخص شد.
با توجه به وجود بيش از يک تيپ گياهي در هر واحد همگن ،تيپهاي رويشي گونه  A. sieberiدرون
اين واحدهاي همگن شناسايي و نمونهبرداري از پوشش گياهي (حضور و عدمحضور گونه) بهروش
تصادفي -سيستماتيک و از طريق پالتگذاري در امتداد ترانسکت درون اين تيپهاي رويشي بهعنوان
واحد همگن انجام شد .تعداد ترانسکت بسته به وضعيت توپوگرافي منطقه در مناطق دشتي و مرتفعتر
بهترتيب  3تا  5ترانسکت بود .عالوه بر اين طول ترانسکت در مناطق دشتي 500و در مناطق
مرتفع 300متر بود .تعداد واحدهاي همگن  11واحد و رويشگاههاي خالص  A. sieberiنيز دو رويشگاه
بود .سطح مناسب پالتها با توجه به نوع گونه و تراکم پوشش آن ،به روش سطح حداقل 2 ،مترمربع و
تعداد آنها در هر تيپ رويشي ،با توجه به تغييرات پوشش گياهي و با استفاده از روش آماري 50،پالت
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تعيين شد .عالوه بر ثبت نقاط حضور ،موقعيت جغرافيايي نقاط عدمحضور گونه (نقاط حضور گونههاي
ديگر که بهعنوان نقاط عدمحضور براي گونه مورد بررسي در نظر گرفته شد) نيز ثبت شد .نقاط حضور
جمعآوري شده در بازديدهاي ميداني بهصورت تصادفي به دادههاي يادگيري( )75%و آزمون ()25%
تقسيم شد .براي اندازهگيري خصوصيات خاک نيز در طول هر ترانسکت يک پروفيل حفر و از دو عمق
 0-30و 30-80سانتيمتر نمونه خاک برداشت شد (مجموعا 110نمونه خاک) .بهدليل اينکه براي
تهيه نقشه خصوصيات خاک الزم است که پروفيلها پراکنش مناسبي داشته باشد ،نمونهبرداري در
نقاط ديگر از واحدها و در عمقهاي مشابه انجام شد ( .)Carter, 2006خصوصيات خاک شامل
سنگريزه ،بافت ،رطوبت اشباع ،رطوبت قابل دسترس ،آهک ،گچ ،ماده آلي ،اسيديته ،هدايت الکتريکي و
امالح محلول (سديم ،کلسيم ،منيزيم ،پتاسيم ،کلر ،کربنات ،بيکربنات و سولفات) اندازهگيري و نقشه
مربوط به متغيرهاي محيطي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و زمين آمار با وضوح مکاني
يکسان (اندازه پيکسل  30×30متر) در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي تهيه شد .براي تهيه نقشه
خصوصيات خاک از نرمافزار  Arc GIS 9.3و  GS+نسخه  5/1استفاده شد.
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وجود همخطي يا تابعيت خطي يک متغير مستقل از ساير متغيرها يکي از داليل افزايش خطاي
استاندارد برآورد ضرايب رگرسيوني ،انجام پيشبينيهاي خارج از دامنه انتظار و در نتيجه کاهش
کارايي مدل است .لذا بهمنظور بررسي وجود همخطي چندگانه بين متغيرهاي مستقل ،پيش از انجام
مدلسازي شاخص کمي عامل تورم واريانس 2تعيين و متغيرهايي که مقدار اين شاخص براي آنها
بيشتر از  10بود ،از تحليل کنار گذاشته شدند (  .)Naimi and Araújo, 2016; Ng et al., 2018بر
اين اساس ،متغيرهاي آهک عمق اول و دوم ،رطوبت در دسترس عمق اول ،رس عمق اول و دوم و ماده
آلي عمق اول و دوم خاک از تحليل کنار گذاشته شدند (جدول  .)1پس از انجام پيشپردازشهاي مورد
نياز هر روش ،مدلسازي پيشبيني پراکنش رويشگاه بالقوه گونة  A. sieberiبا استفاده از روشهاي
درخت طبقهبندي و رگرسيون و جمعي تعميم يافته انجام شد .ارزيابي دقت مدلها با استفاده از آماره
مساحت سطح زير منحني در محيط نرمافزار  R.3.3.1انجام شد.

عدم نياز به نرمالبودن دادههاي ورودي و نداشتن پيش فرض راجع به
شکل منحنيهاي پاسخ متغيرهاي محيطي از ويژگيهاي مهم مدل جمعي تعميم يافته است .اين
روش تعميم يافته روش رگرسيون خطي و رگرسيون منطقي است ،از اين رو به آن روش افزايشي گفته
ميشود .زيرا اين مدل را ميتوان بهصورت مجموع چند تابع غيرخطي بيان نمود (معادله  .)1بهمنظور
اجراي اين مدل از پکيج  mgcvدر نرمافزار  R.3.3.1استفاده شد .برازش مدل جمعي تعميميافته به
دادهها بهوسيله بسته نرمافزاري  mgcvRانجام شد که در آن پارامتر هموارسازي با استفاده از روش
اعتبارسنجي متقابل تعميم يافته انتخاب ميشود.
رابطه 1
در اين رابطه ) :fj (Xjتابع هموارساز برازش شده بر متغيرهاي مستقل محيطي و
است.

 :عرض از مبدأ

يکي از روشهاي مهم دادهکاوي که قابليت بااليي در شناخت

Inflation Factor

3-Variance
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متغيرهاي مهم ،حل مسائل مرتبط با دستهبندي و انجام پيشبينيهاي دقيق دارد روش درخت
طبقهبندي و رگرسيون است .هدف اين روش بهعنوان يک روش درختپايه ،تهيه درختي است که
بتوان به وسيله آن متغير وابسته را براي يک رکورد جديد پيشبيني و تعيين کرد .در اين روش
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شاخهها بهصورت دوتايي و تنها بر اساس يک فيلد (متغيرمستقل) ايجاد ميشود .بهترين ايجاد شاخه
هنگامي رخ ميدهد که شاخههاي حاصل طوري باشد که در هر شاخه يک کالس بر ديگر کالسها
غلبه کند و گوناگوني در مجموعهها را بهعنوان معيار ارزيابي شاخهها ،کم کند (پاکگهر.)1395 ،
بهمنظور اجراي اين روش نيز از پکيج  Rpartدر نرم افزار  R.3.3.1استفاده شد.
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شيب
0/00
سنگريزه ()2
0/05
آهک ()1
0/08
آهک ()2
در 0/20
رطوبت
دسترس( )1در 0/40
رطوبت
6/20
رس ()1
دسترس()2
4/65
رس ()2
0/00
ماده آلي()1
0/00
ماده آلي ()2
هدايت الکتريکي 0/10
7/20
(اس1ي)ديته ()1
هدايت الکتريکي 0/05
7
(اس2ي)ديته ()2
0/00
سنگريزه ()1

ميانگين
حداکثر
9/34
44/23
17/04
30/55
13/50
42/97
14/36
35/80
3/39
15/11
4/46
12/50
13/57
30/50
13/15
29/84
0/46
1/50
0/21
0/80
11/64
136/31
7/68
8/25
9/03
80/19
7/82
8/85
11/67
28/64

انحراف معيار
8/74
7/35
8/16
6/75
2/84
2/94
6/02
6/32
0/34
0/21
26/87
0/24
17/86
0/36
5/90

ضريب تعيين
0/40
0/88
0/95
0/92
0/95
0/87
0/94
0/94
0/91
0/92
0/89
0/78
0/88
0/71
0/87

تورم واريانس
1/67
8/44
21/86
13/78
19/97
7/99
16/92
16/83
11/59
13/15
9/39
4/71
8/31
3/52
7/92
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بعد از انجام مدلسازي و تهيه نقشه پيشبيني ،بهدليل پيوستهبودن نقشه حاصل ضروري است حد
آستانه بهينه حضور گونه در هر يک از مدلهاي پيشبيني حاصل مشخص شود .در اين پژوهش
بهمنظور تعيين حد آستانه بهينه حضور گونه از آماره واقعي مهارت در نرمافزار  R.3.1.1استفاده و
نقشه پيشبيني حضور و غياب گونه تهيه شد ( .)Liu et al., 2016اين آماره ،يکي از آمارههاي مناسب
جهت تعيين آستانه بهينه حضور بوده و عدم وابستگي حساسيت مدل به غلبه گونه از داليل انتخاب
اين روش جهت تعيين حد آستانه بهينه است (.)Allouche et al., 2006; Ahmadi et al., 2017
بعد از تهيه نقشه پيشبيني حضور و عدمحضور ،اختالف بين مقادير واقعي با مقادير برآوردشده از
طريق محاسبه شاخص کاپا بررسي شد .اين شاخص ميزان توافق بين مقادير پيشبيني شده حاصل از
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هر يک از مدلهاي مورد استفاده و مقادير واقعي را نشان ميدهد .مقدار اين شاخص از صفر تا يک
متغير است .شاخص کاپاي کمتر از  0/4نشان دهنده تشابه کم ،بين  0/4تا  0/55نشان دهنده تشابه
قابل قبول ،بين  0/55تا  0/7تشابه خوب ،از  0/7تا  0/85نشاندهنده تشابه خيليخوب و مقدار
شاخص کاپاي بيشتر از  0/85نشاندهنده تطابق عالي بين مقادير واقعي و مقادير برآورد شده است
(.)Zare Chahouki et al., 2010

نتايج حاصل از اجراي مدل درخت طبقهبندي و رگرسيون که
بهصورت هرس شده نمايش داده شده است بيانگر آن است که متغيرهاي اسيديته و هدايت الکتريکي
عمق اول خاک بيشترين تأثير را در حضور گونه مورد بررسي در رويشگاه دارند (شکل .)2عالوه بر اين
بررسي اهميت نسبي متغيرها در مدلسازي نيز اين نتايج را تأييد ميکند (جدول .)2

تحليل اهميت متغيرها در مدل جمع ي تعم يم يافت ه نش ان م يده د ک ه
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متغيرهاي سنگريزه عمق اول ،رطوبت در دسترس عمق دوم ،هدايت الکتريکي عمق اول ،اسيديته عمق
اول ،هدايت الکتريکي عمق دوم و اسيديته عمق دوم خ اک ب ر حض ور گون ه م ورد مطالع ه تأثيرگ ذار
هستند (سطح معنيداري< .)0/05
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A.sieberi
متغير محيطي
اسيديته ()1
هدايت الکتريکي ()1
هدايت الکتريکي ()2
اسيديته ()2
رطوبت در دسترس ()2
شيب
سنگريزه ()1
سنگريزه ()2

درصد اهميت متغير در پراکنش گونه
27
26
20
12
5
5
3
2

با توجه به مقدار درجه آزادي ،ميتوان عنوان کرد بين احتمال حضور گونه  A.sieberiبا متغير
سنگريزه عمق اول خاک رابطه خطي وجود دارد (درجه آزادي  .)1زيرا درجه آزادي يک بيانگر آن است
که عبارت هموارسازي بهصورت خطي برازش ميشود .هر چند عليرغم وجود رابطه خطي بين حضور
گونه و اين متغير ،اين رابطه از نظر آماري معنيدار نيست (جدول  .)5نتايج مربوط به نمودار مؤلفههاي
هموارسازي براي متغيرهاي تأثيرگذار بر پراکنش گونه  A.sieberiنيز نشان ميدهد که هيچ رابطه
خطي بين متغيرهاي پاسخ با حضور گونه وجود ندارد ،بهعبارت ديگر ،نتايج نشان داد که هدايت
الکتريکي عمق اول و دوم و اسيديته عمق اول و دوم خاک مهمترين متغيرها در حضور گونه
 A.sieberiهستند و با حضور گونه رابطه غيرخطي دارند (درجه آزادي ( .)6شکل .)3
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mgvc
متغير
شيب
سنگريزه ()2
آب قابل دسترس ()2
هدايت الکتريکي ()1
اسيديته ()1
هدايت الکتريکي ()2
اسيديته ()2
سنگريزه ()1

p-value

درجه آزادي
0/03
6
6
6
4
4
7
1

0/43
0/02
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/38

sig
ns
*
**
***
***
***
***

ns

سطح معنيداري 5 : *:درصد؛ ** :يک درصد؛ *** :يک هزارم؛  ns؛ غير معنيدار
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A.sieberi
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بر اساس نتايج ارزيابي دقت پيشبيني مدلهاي مورد
استفاده ،مقادير سطح زير منحني حاص ل از دو روش از يک ديگر متف اوت اس ت .نت ايج نش ان داد ک ه
عملکرد پيشبيني مدل درخت طبقهبندي و رگرسيون در مقايسه با مدل جمعي تعميم يافته بهتر است
(مقدار سطح زير منحني بهترتيب  0/97و ( )0/89جدول  .)4همچنين بر اس اس مق ادير ض ريب کاپ ا،
مقدار ضريب کاپاي مدل درخت طبقهبندي و رگرسيون نيز بيشتر از مدل جمع ي تعم يم يافت ه اس ت
(بهترتيب  0/9و  .)0/88مقادير ديگر آمارههاي مربوط به ارزيابي مدل در جدول ش ماره  5آم ده اس ت.
همچنين بررسي مقدار حد آستانه نيز نشان داد که مقدار اين آماره ب راي م دل درخ ت طبق هبن دي و
رگرسيون و مدل جمعي تعميم يافته بهترتيب  0/89و  0/57اس ت (ش کل  .)4ب ر اس اس مق ادير ح د
آستانه حضور گونه و ارزيابي قابليت تمايز مدلهاي پيشبيني ميتوان گف ت ک ه م دل جمع ي تعم يم
يافته نسبت به درخت طبقهبندي و رگرسيون توانايي کمتري در تمايز حض ور و ع دمحض ور گون ه A.
 sieberiدارد (حساسيت= ،)0/9در صورتيکه مدلحاصل از روش درخت طبق هبن دي و رگرس يون ب ا
مقادير حساسيت يک داراي قابليت بيشتري در طبقهبندي حضور و عدمحضور گونه  A. sieberiاس ت.
بهعبارت ديگر ،مدل جمعي تعميم يافته در مقايس ه ب ا م دل درخ ت طبق هبن دي و رگرس يون داراي
عملکرد ضعيفتري در تشخيص حضور و عدمحضور گونه است ،زيرا با لحاظک ردن ح د آس تانه بهين ه
 0/57توانايي مدل در تشخيص حضور و عدمحضور گونه از  0/9فرات ر نرفت ه اس ت .نقش ه پ يشبين ي
پراکنش گونه  A. sieberiحاصل از هر يک از اين مدلهاي پيشبين ي بع د از اعم ال ح د آس تانه در
شکل  5آمده است.
A.sieberi

حد پايين ()% 95
0/896
0/970

حد باال ()% 95
0/935
0/985

سطح معنيداري
>0/0001
>0/0001

حد پايين ()% 95
0/875
0/976

حد باال ()95%
0/961
0/995

P-Value
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مقدار آماره سطح زير منحني(آموزش)
سطح زير منحني خطاي استاندارد
مدل
0/004
0/978 GAM
0/008
0/964 CART
مقدار آماره سطح زير منحني(آزمون)
سطح زير منحني خطاي استاندارد
مدل
0/022
0/918 GAM
0/005
0/986 CART
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CART
0/955
1
0/072
0/908
0/574

پارامتر
دقت
حساسيت
اختصاصيت
کاپا
حد آستانه

GAM
0/946
0/907
0/029
0/886
0/896

A. sieberi
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A. sieberi
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بر اساس نتايج حاصل از مدلهاي مورد استفاده ،خصوصيات مربوط به خاک داراي بيش ترين ت أثير
در پراکنش گونه  A. sieberiدر مراتع پشتکوه استان يزد هستند .از بين متغيره اي م ورد بررس ي ،در
مجموع متغيرهاي هدايت الکتريکي عمق اول ،اسيديته عمق اول و رطوبت در دسترس عمق دوم خ اک
نقش مهمتري را در پراکنش گونه  A. sieberiدر مراتع مورد مطالعه دارند .پژوهشگران متعددي نق ش
خصوصيات خاک را بهعنوان يکي از مهمترين متغيرهاي محيطي تأثيرگذار که در مناطق خشک نق ش
کنترل ي ب ر پ راکنش جوام ع گي اهي دارن د ،م ورد تأکي د ق رار دادهان د ( El-Amier, 2016; Piri
 )Sahragard et al., 2019در راستاي نتايج پژوهش حاضر ،تأثير برخ ي از خصوص يات خ اک مانن د
اسيديته ،هدايت الکتريکي و همچنين رطوبت در دسترس بر پراکنش اين گونه در مطالعات مش ابه ني ز
گ زارش ش ده اس ت (.)Hosseini et al., 2013; Zare Chahouki and Piri Sahragard, 2016
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همچنين زارع چاهوکي و همکاران ( )Zare Chahouki et al., 2012گزارش کردند که بهدليل تأثير
رطوبت در دسترس خاک در رخداد تيپهاي رويشي ،بين حضور گونه  A. sieberiدر ي ک منطق ه ،ب ا
مقدار رطوبت در دسترس خاک ارتباط مستقيم وجود دارد.
نتايج حاصل از تفسير منحنيهاي پاسخ متغيرهاي رويشگاهي نيز نشان داد که ب ا اف زايش مي زان
هدايت الکتريکي عمق اول و دوم خاک از مطلوبيت رويشگاه گونه  A. sieberiکاسته ميشود .اين بدان
معني است که افزايش مقدار شوري خاک ،باعث محدود شدن رشد گونه شده و استقرار آن را با مشکل
مواجه ميسازد .همچنين بررسي منحني پاسخ اسيديته عمق اول و دوم خاک ب هعن وان يک ي ديگ ر از
عوامل تأثيرگذار بر پراکنش گونه نشان ميدهد که ب ا اف زايش مق دار اي ن عام ل ب ر مي زان مطلوبي ت
رويشگاه افزوده ميشود .بهعبارت ديگر ،بهدليل اثرپذيري ش اخص اس يديته خ اک از مق دار آه ک ،ب ا
افزايش مقدار آهک خاک به اندازه مناسب و بهدنبال آن افزايش در ميزان اسيديته خاک ،قابليت ج ذب
و دسترسي به مواد غذايي از قبيل فسفر ،پتاسيم ،کلسيم و منيزيم افزايش يافته و شرايط جهت استقرار
گونه مذکور مساعد ميشود .هر چند بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اف زايش ب يش از ح د آه ک
خاک ميتواند با ايجاد سخت اليه در خاک مشکالتي را در جذب بعضي از مواد غ ذايي توس ط گياه ان
ايجاد نمايد (جوادي و همکاران .)1395 ،مشاهدات ميداني در رويشگاه اين گون ه ني ز نش اندهن ده آن
است که با کاهش ميزان شوري و افزايش ميزان آهک خاک ،شرايط ب راي اس تقرار گون ه A. sieberi
فراهم شده است .بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت که گونه  A. sieberiگونهاي آهکدوس ت اس ت و
پراکنش آن با ميزان شوري خاک رابطه معکوس دارد ( Zare Chahouki et al., 2010; Hosseini et
.)al., 2013; Piri Sahragard et al., 2019
مقايسه عملکرد پيشبيني روشهاي مورد استفاده نيز نشان ميدهد ک ه ب ر اس اس مق ادير س طح
زيرمنحني و شاخص کاپا هر چند عملکرد اين روشها از يکديگر متفاوت است اما دق ت پ يشبين ي دو
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر اختالف قابل مالحظهاي با يکديگر ندارد .ب ر اي ن اس اس ،از نظ ر
دقت پيشبيني ،مدل درخت طبقهبندي و رگرسيون در مقايسه با مدل جمع ي تعم يم يافت ه عملک رد
بهتري از خود نشان داد ،بهگونهاي که ميزان انطباق بين مقادير پيشبيني و مقادير واقعي حاصل از اين
مدل باالست (90درصد) .از خصوصيات بارز اين روش که باعث بهبود عملکرد پ يشبين ي آن م يش ود
ميتوان به انعطافپذيري بسيار زياد روش براي برازش مدل روي هر نوع داده اش اره ک رد (پ اک گه ر،
 .)1395عالوه بر اين ،روش درخت طبقهبندي و رگرسيون به دليل ناپارامتريبودن ،نداشتن فرض راجع
به پراکنش گونهها ،عدم نياز به تبديل متغيرها ،قابليت شناسايي و ترکيب برهمکنشهاي پيچي ده ب ين
متغيرهاي محيطي و قابليت پشتيباني از دادههاي چند بعدي يا دادههاي با ابع اد ب اال ،س هولت تفس ير
نتايج و قابليت بررسي دادههايي که رفت ار غيرخط ي ي ا سلس له مراتب ي از خ ود نش ان م يدهن د ،در
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بومشناسي مورد توجه است ( .)Rogan et al., 2008از محدوديتهاي اين روش نيز ميتوان به مستعد
بودن به بيشبرازش ،ضعف در نمايش واريانس دقيق دادهها اشاره کردکه اين امر ميتواند تفسير نت ايج
بهدست آمده را با مشکل مواجه سازد .عالوه بر اين همراستايي بين متغيره اي مس تقل ني ز م يتوان د
سبب بروز مشکل در تفسير نتايج شده و انحراف در شاخص جين ي را بهم راه داش ته باش د ( Sutton,
 .)2005مدل جمعي تعميم يافته نيز از جمل ه روشه اي دادهمح ور اس ت ک ه ب ا کش ف رواب ط غي ر
يکنواخت بين متغير پاسخ و مجموعه متغيرهاي پيشگو قادر است کيفيت پيشبيني متغير پاس خ را ب ه
حداکثر برساند (جعفريان و ک ارگر .)1396 ،همچن ين اي ن م دل م يتوان د ب ا ارائ ه اش کال مختل ف
منحنيهاي عکسالعمل گونه به متغيرهاي محيطي ،به تفسير اکولوژيکي روابط بين پراکنش گون هه ا و
عوامل محيطي تأثيرگذار کمک نمايد .از ديگر ويژگيهاي اين روش ميتوان به نداشتن پيشفرض راجع
به شکل منحني پاسخ و دادهمحور بودن آن اشاره کرد .اين امر بدان معني است که در اين روش نت ايج
مقادير پارامترهاي بهدست آمده از مدل پيشين استنباط نميشود ،بلکه ابتدا ساختار دادهها مورد آزمون
قرار ميگيرد .از ديگر مزيتهاي مدل جمعي تعميم يافته به مدل خطي تعميم يافته م يت وان توان ايي
اين روش در به حداکثر رساندن کيفيت پيشبيني متغير وابسته وکشف رواب ط غيرخط ي ب ين متغي ر
پاسخ و مجموعه متغيرهاي تبييني اشاره کرد (.)Hasti and Tibshirani, 1990
در مجموع با توجه به نتايج حاصل از دو روش مورد استفاده بايد خاطر نشان کرد که ممک ن اس ت
بهترين مدل از نظر عملکرد ،از نظر قابليت کاربرد بهترين نباشد .زيرا عملکرد پيشبيني ي ک م دل ب ه
دانش نظري ما نسبت به چگونگي عملکرد آن و تنظيمات مربوط ب ه برخ ي پارامتره ا مانن د تغيي ر در
تعداد درختان يا حذف متغيرهاي با اهميت پ ايينت ر بس تگي دارد ( .)Elith and Graham, 2009از
سوي ديگر ،هر مدل بر اساس دادههايي که از يک منطقه خاص جمعآوري شده س اخته م يش ود ل ذا
استفاده از آن مدل خاص براي مناطق جغرافيايي ديگر مشکل است .بهعبارت ديگر ،ه ر م دل عملک رد
منحصر بهفردي را از خود نشان ميدهد که مختص همان منطقه است و نتايج حاصل براي منطقه مورد
مطالعه نسبت به مناطق ديگر جغرافيايي قابليت کاربرد بيشتري دارد .بهعبارت ديگر ،عملکرد روشهاي
يکسان مدلسازي در مناطق مختلف جغرافيايي متفاوت خواهد بود ( .)Randin et al., 2006بن ابراين
با توجه به نکات ذکرشده نميتوان در مورد عملکرد روشهاي مورد استفاده با قطعيت نتيجهگيري کرد
و الزم است عملکرد اين روشها در مناطق ديگر با مقياسهاي مشابه با منطقه مورد مطالعه و همچنين
گونههاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد و سپس در مورد قابليت اين روشها نتيجهگيري شود.
در پژوهش حاضر قابليت دو روش مدل جمعي تعميم يافته و درخ ت طبق هبن دي و رگرس يون در
تهيه نقشه پيشبيني پراکنش و شناخت نيازهاي رويشگاهي گونه  A. sieberiب ا اس تفاده از دادهه اي
محيطي و دادههاي مربوط به حضور و عدمحضور گونه در مراتع پشتکوه استان يزد م ورد ارزي ابي ق رار
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گرفت .بر اساس نتايج اين پژوهش ،متغيرهاي هدايت الکتريکي و اسيديته خاک مه مت رين متغيره اي
تأثيرگذار در پراکنش اين گونه در منطقه مورد بررسي هستند .همچنين بر اس اس مق ادير س طح زي ر
منحني و مقادير شاخص کاپا ،بهطور کلي ،عملکرد پيشبيني مدل درخت طبق هبن دي و رگرس يون در
مقايسه با مدل جمعي تعميم يافته بهتر بود (بهترتي ب ض ريب کاپ اي  0/9و  .)0/88اي ن نت ايج نش ان
ميدهد که روش درخت طبقهبندي و رگرسيون در برآورد دامنه پراکنش رويشگاه اين گونه در مقايس ه
با روش ديگر از دقت باالتري برخوردار است و توانسته است متغيره اي تأثيرگ ذار در پ راکنش گون ه و
همچنين وزن آنها را بهخوبي برآورد کند که نتيجه اين عملکرد خوب ،در ارائه نقشه پيشبيني دقيقت ر
نمايان شده است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که مدل درخت طبقهبندي و رگرسيون ق ادر اس ت ب ا
شناخت دقيق از نيازهاي بومشناختي گونههاي گياهي و در نتيجه برآورد صحيح حدود پراکنش گونهها
در مقياس محلي مفيد باشد و بهعنوان بخشي از يک سيستم پشتيبان مديريتي موجب اتخاذ تصميمات
صحيح مديريتي در خصوص حفاظت و احياي پوشش گياهي در منطق ه م ورد مطالع ه ش ود و زمين ه
بهرهبرداري پايدار از پوشش گياهي مراتع منطقه مورد مطالعه را فراهم آورد .ع الوه ب ر اي ن ،پيش نهاد
ميشود در مطالعات آتي عالوه بر خصوصيات محيطي معمول مورد اس تفاده ،ب ا به رهگي ري از تص اوير
سنجش از دور ،ترکيبي از متغيرهاي مستخرج از شاخصه اي پوش ش گي اهي ،ش اخصه اي خ اک و
متغيرهاي بيوفيزيکي در مدلسازي پراکنش گونهها مورد استفاده قرار گيرد.
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