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Abstract
The present study aimed at preparing the potential distribution map and identifiying the
environmental requirement of Prosopis farcta L. using tree-based and regression methods in the
marginal rangeland of Niatak river in Sistan region. For this purpose, species presence data was
recorded randomly. Environmental variables were prepared using field sampling and digital
elevation model. In order to achieve the pseudo-absence points, first habitat modeling was
performed using the domain model, then pseudo-absence points were prepared using the
prediction map obtained from this method. Species distribution modelling was conducted using
random forest (RF), classification and regression trees (CART) and generalized additive model
(GAM). The accuracy of the models used was evaluated using the area under curve criterion.
Result showed that the RF with area under curve 0.98 has the highest accuracy. Generalized
additive models and classification and regression trees were ranked after RF. The highest and
lowest values of kappa index were assigned to the RF with 0.75, and GAM with 0.43 Kappa value.
Accordingly, the RF model is the most accurate model in predicting the potential habitat
distribution. Analysis of the variable’s importance showed that in the studied scale, edafic factors
and distance from the river have greater effect on species distribution than other factors. So that,
in all models used, acidity and electrical conductivity were identified as the most important
variables. In general, it is suggested that habitat development plans for Prosopis farcta should be
planned in the central and marginal parts of the Niatek river due to better suitability of these
regions for species distribution.
Keywords: Distribution modeling; Threshold; Random Forest; Soil properties; Distance from
the river
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت نیازهای محیطی گونه ) Prosopis farcta (L.و تهیه نقشة پراکنش بالقوه آن با بهرهگیری از روشهای
درخت طبقهبندی و رگرسیون ،جنگل تصادفی و مدل تجمعی تعمیم یافته در مراتع حاشیه رودخانة نیاتک منطقة سیستان انجام
شد .برای این منظور ،دادههای حضور گونه طی بازدید میدانی و اطالعات عوامل محیطی با استفاده از نمونهبرداری میدانی و مدل
رقومی ارتفاع تهیه شد .در آغاز مدلسازی رویشگاه با بهرهگیری از مدل دامنه اجرا و نقشه پیشبینی حاصل از این روش برای تهیه
نقاط شبه عدم حضور استفاده شد .مدلسازی پراکنش گونه با روشهای جنگل تصادفی ،درخت طبقهبندی و رگرسیون و روش
تجمعی تعمیم یافته انجام شد .ارزیابی دقّت مدلهای با معیار سطح زیر منحنی انجام شد .نتایج نشان داد که مدل جنگل تصادفی
با مقدار سطح زیر منحنی  0/98دارای بیشترین دقّت پیشبینی است .پس از این روش ،بهترتیب مدلهای جمعی تعمیم یافته و
درخت طبقهبندی و رگرسیون قرارگرفت .بیشترین و کمترین مقدار تطابق با شاخص کاپا بهترتیب مقدار 0/75و  0/43به مدل
جنگل تصادفی و مدل جمعی تعمیم یافته اختصاص دارد .نتایج بررسی اهمیت متغیرها نشان داد که در مقیاس مورد بررسی ،عوامل
مرتبط با خاک و فاصله از رودخانه در مقایسه با دیگر عوامل ،تأثیر بیشتری در پراکنش گونه مذکور دارند ،بهنحوی که در تمامی
مدلهای مورد استفاده متغیرهای درجة اسیدیته و هدایت الکتریکی بهعنوان متغیرهای مهمتر شناسایی شد .در مجموع ،با توجه به
اینکه قسمتهای مرکز و حاشیه رودخانه نیاتک دارای بیشترین مطلوبیت برای انتشار گونه کهورک هستند ،پیشنهاد میگردد
طرحهای توسعه رویشگاههای گونه  Prosopis farctaدر این مناطق برنامهریزی شود.

واژگان کلیدی :جنگل تصادفی؛ حد آستانه؛ فاصله از رودخانه؛ مدلسازی پراکنش؛ ویژگیهای خاک
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◼ مقدمه
مدلهای پراکنش گونهها مدلهای عددی و تجربی
هستند که با بهرهگیری از دادههای مربوط به مکان گونهها
مانند فراوانی ،حضور و متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر
پراکنش آنها ساخته میشود ( .)6این مدلها عالوه بر
تشریح شرایط بومشناختی مورد نیاز گونهها و مسائل به
مربوط به آشیان گونهها ،نقشههای پیشبینی پراکنش را
تولید میکنند .این نقشهها معموالً در طرحهای برنامهریزی
برای حفاظت مورد استفاده قرار میگیرند ( .)27 ،8عالوه
بر این ،مدلهای پراکنش گونهها میتوانند بهمنظور بررسی
الگوها و دلیل پراکنش آنها ،ویژگیهای جامعههای گیاهی
مانند غنای گونهها در مقیاسهای مکانی بزرگ ،یافتن
پاسخ فرضهای بومشناختی مرتبط با تغییرات جغرافیایی
پراکنش و ویژگیهای گونهها مورد استفاده قرار گیرند (،4
 .)19یکی از اجزای اصلی تئوریهای بومشناختی که
مدلسازی پراکنش گونهها را پشتیبانی میکند ،تئوری نیچ
یا آشیان بومشناختی گونهها است .بر این اساس ،پراکنش
بالقوه یک گونه زیرمجموعهای از آشیان بومشناختی
(اکولوژیک) بنیادی گونه است که در شرایط فعلی در
زیستکره وجود دارد ( .)6پاسخ بومشناختی گونههای
گیاهی به گرادیان محیطی ،بهعنوان یکی از ابعاد اصلی
آشیان بومشناختی گونهها ،در مدیریت و حفاظت از پوشش
گیاهی از اهمیّت قابل توجهی برخوردار است .با استفاده از
منحنیهای پاسخ گونه به عوامل محیطی عالوه بر شناخت
دامنه بهینه عوامل محیطی برای هر گونه ،میتوان مدل
پاسخ گونه به گرادیانهای محیطی را نیز ارائه داد (.)3
رابطه بین متغیرهای محیطی و پراکنش پوشش گیاهی
بهوسیله روشهای مختلف مدلسازی مورد توصیف قرار
گرفته است .از مهمترین روشهای مورد استفاده میتوان به
روشهای رگرسیونی مانند مدل تعمیمیافته خطی )23( 1و
مدل تجمعی تعمیم یافته 2و روشهای یادگیری ماشین
مانند مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی ،جنگل تصادفی،3
درخت طبقهبندی و رگرسیون 4و روش آنتروپی حداکثر5

اشاره کرد ( .)36 ،35 ،34مدل جنگل تصادفی عالوه بر
تعیین اهمیّت متغیرها ،بهدلیل ارزیابی درونی نتایج و
وزندهی به نتایج هر درخت ،میتواند نتایج دقیقی را تولید
کند ( .)11 ،2در این روش یک سوم دادههای اصلی در ایجاد
درخت استفاده نمیشوند که بهعنوان نمونههای بیرون از
سبد نامیده میشوند .این قسمت میتواند برای ارزیابی
عملکرد مدل مورد استفاده قرارگیرد ( .)24مدل جنگل
تصادفی به دو روش میانگین کاهش دقّت 6و میانگین کاهش
ضریب جینی 7اهمیت متغیرها را نشان میدهد (.)2
مقایسة چهار مدل خطی تعمیم یافته ،مدل جمعی
تعمیم یافته ،درخت رگرسیون تقویت شده و جنگل تصادفی
در برآورد پراکنش گونههای گیاهی نشان داد که روش
جنگل تصادفی پراکنش گونههای گیاهی را بهتر پیشبینی
میکند .از این رو میتوان از این مدل برای معرفی گونههای
مناسب در برنامههای اصالحی مرتعی استفاده نمود (.)13
کاربرد مدل جنگل تصادفی در شناسایی متغیرهای
محیطی مؤثر بر توزیع گونهها در مراتع تفتان نشان داد که
مدل جنگل تصادفی مدلی قوی برای تجزیه و تحلیل روابط
بین توزیع گونههای گیاهی و متغیرهای محیطی است
( .)28مقایسه عملکرد جنگل تصادفی با روشهای
کریجینگ پیشرفته نیز نشان داد که مدل جنگل تصادفی
میتواند پیشبینیهای دقیقتری را در مقایسه با روش
کریجینگ انجام دهد (.)11
گونه ) Prosopis farcta (L.از جنس  Prosopisو
خانواده  ،Leguminoseaگیاهی بوتهای است که از نظر
حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک بسیار حائز اهمیت
است .عصارة اتانولی-آبی ریشه کهورک از فعالیت
ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی مناسبی برخوردار است .با
توجه به قرار گرفتن منطقه سیستان در اقلیم بیابانی و ادامه
خشکسالیهای مخرب ،عالوه بر کاهش قابل توجه در سطح
کلی تاج پوشش گونههای گیاهی به ویژه گونه کهورک،
رویشگاه بسیاری از گونههای بومی منطقه نیز در معرض
تهدید جدی قرار گرفته است .بر این اساس ،لزوم توسعه

1

5

2

6

Generalized Linner Model: GLM
Generalized Additive Model: GAM
Random Forest: RF
Classification and Regression Tree: CART

3
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Maximum entropy: MaxEnt
Average precision drop
7 Average Gini coefficient decrease

پيشبينی پراکنش بالقوة کهورک ( Prosopis farcta (L.در مراتع ...

پوششگیاهی این منطقه بر اساس استعداد اراضی متأثر از
ویژگیهای محیطی غالب بهویژه خاک برای حفظ و توسعه
رویشگاههای گونههای بومی منطقه بیش از پیش احساس
میشود .این امر مستلزم شناخت و تشریح نیازهای
بومشناختی گونههای بومی منطقه و برآورد پراکنش بالقوه
این گونهها است .از سوی دیگر ،فقدان اطالعات کمّی در
خصوص نیازهای بومشناختی گونههای گیاهی بومی منطقه،
مدیریت صحیح عرصههای رویشگاهی این گونهها را با
محدودیتهای جدی مواجه ساخته است .بنابراین بررسی
تغییرات دامنه پراکنش گونههای بومی در مقیاس محلی
جهت حفظ و مدیریت بهینه رویشگاههای موجود و توسعه
رویشگاههای گونه در مناطق مستعد ضروری است .واضح
است که مدلسازی پراکنش این گونه با روشهای دقیق و
کاربرپسند عالوه بر فراهم آوردن امکان شناخت نیازهای
رویشگاهی گونه ،میتواند با برقراری ارتباط بین نیازهای
بومشناختی هر گونه و شرایط محیطی غالب در هر منطقه،
منجر به تولید نقشههای دقیق از پراکنش بالقوه گونهها
شده و زمینه برنامهریزی منطبق با شرایط واقعی و در
نتیجه بهرهبرداری پایدار از رویشگاههای آن را فراهم آورد.
براین اساس ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دقّت پیشبینی
روشهای درخت طبقهبندی و رگرسیون ،جنگل تصادفی و
مدل تجمعی تعمیم یافته در تهیه نقشه بالقوه پیشبینی
پراکنش و شناخت صحیح از نیازهای رویشگاهی گونه
 Prosopis farctaدر مراتع منطقه خشک و بیابانی دشت
سیستان انجام شد.
◼ مواد و روش
منطقه مورد بررسی
2

منطقه سیستان با وسعت  15197 kmدر جنوب شرق
ایران و قسمت شمالی استان سیستان و بلوچستان واقع
شده است .محدوده مورد بررسی با مساحت 123/52
کیلومتر مربع در حدود جغرافیایی  30° 4943تا 5449
 30°عرض شمالی و  61° 3022تا  61°3705طول
شرقی در اطراف رودخانه نیاتک و در شرق زابل قرار گرفته
است (شکل  .)1ارتفاع منطقه از سطح دریا  478 mو اقلیم

Pseudo Absence

1

56

آن گرم و خشک است .منطقه پژوهش با بارندگی کمتر از
 70mmیکی از نواحی خشک کشور بهحساب میآید.
میانگین بارش ساالنه  57 mmو دما نیز از  -9تا 49° C
متغیر است ( .)30منطقه مورد بررسی از اراضی ملی حوزه
شهرستان زابل است که بهنام اراضی میانکنگی ،جنگل
بیبی دوست یا شنزار میانکنگی شناخته میشود .در این
منطقه حدود  %81از پوشش گیاهی سواحل رودخانه را
گونههای خشبی است ( .)14از دیگر گونههای گیاهی
موجود در منطقه مورد بررسی میتوان به گونههای
درختچهای از جنس تاغ و گز اشاره کرد.
جمعآوری اطالعات مربوط به پوششگیاهی و متغیرهای محیطی

برای انجام بررسی میدانی پس از شناسایی حدود
پراکنش گونه ) Prosopis farcta (L.با بازدید میدانی ،ثبت
نقاط حضور گونه با پیمایش میدانی و با استفاده از دستگاه
موقعیتیاب دستی انجام شد .ثبت حضور گونه در 100نقطه
بصورت انتخابی و با پیمایش صحرایی انجام شد .از آنجا که
روشهای مورد استفاده در پژوهش حاضر از گروه روشهای
طبقهبندی کننده هستند پس به دو نوع داده (حضور و عدم
حضور) نیاز است .از این رو ،عالوه بر ثبت  100نقطه حضور
برای گونه در محدوده مورد بررسی ،بهدلیل لزوم دسترسی
به نقاط عدم حضور جهت مدلسازی ،از نقاط شبه عدم
حضور1استفاده و تعداد  200نقطه یعنی دو برابر کل نقاط
حضور گونه بهصورت تصادفی به عنوان نقاط شبه حضور در
نظر گرفته شد ( .)18بهمنظور دستیابی به نقاط شبه عدم
حضور ابتدا مدلسازی رویشگاه با استفاده از مدل دامنه2
اجرا و از نقشه پیشبینی حاصل از این روش برای تهیه نقاط
شبه عدم حضور استفاده شد ( .)1در این راستا متغیرهای
رویشگاه وارد نرم افزار  ModEcoشدند و مدلسازی نقاط
عدم حضور با استفاده از این نرمافزار انجام شد .خروجی
نرمافزار نقشه صفر و یک است که در آن پهنههای مطلوب
برای پراکنش گونه ارزش عددی یک و پهنههای فاقد
مطلوبیت ارزش صفر را به خود اختصاص میدهد.
بدینترتیب  2برابر نقاط حضور یعنی  200نقطه عدمحضور
بهشکل تصادفی در بخشهاییکه بهعنوان رویشگاه نامطلوب
Domain

2
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شناسایی شده بود ،ایجاد شد ( .)31ایجاد نقاط شبه عدم
حضور نیز بهصورت تصادفی و در نرم  QGIS 3.16.3انجام
شد .بازبینی موقعیت نقاط عدم حضور ثبت شده به جهت
حصول اطمینان از عدم حضور گونه ،با بازدید میدانی انجام
شد .در مرحله بعد ،با تقسیم تصادفی دادههای حضور و شبه
عدم حضور بهترتیب  75 ،و  %25دادهها برای آموزش ارزیابی
مدل مورد استفاده قرار گرفت.
برای تعیین واحد نمونهبرداری و انجام نمونهبرداری از
خاک ،ابتدا نقشههای پایه منطقه مورد بررسی تهیه و واحد
همگن بومشناختی با تلفیق نقشههای شیب ،جهت و ارتفاع
تعیین شد .بعد از مشخص شدن واحدهای همگن ،بازدید
میدانی از منطقه مورد نظر صورت گرفت و با توجه به
دشتیبودن منطقه ،مشاهده شد که در یک واحد همگن
چند تیپ گیاهی حضور دارند .از این رو غلبه گونه در
منطقه مورد بررسی بهعنوان مبنا در نظر گرفته شد و
نمونهبرداری از خاک درون محدودهای که گونه مورد
بررسی غالب بود ،انجام شد .بر این اساس ،تعداد  47نمونه
خاک به شکل تصادفی ،از کل سطح منطقه مورد و از عمق
صفر تا  30cmبرداشت شد (شکل  .)2نمونههای خاک برای
اندازهگیری ویژگیهای بافت ،اسیدیته ،شوری و میزان مواد

آلی خاک با روشهای استاندارد به آزمایشگاه منتقل شد
(جدول .)1
عالوه بر ویژگیهای خاک ،متغیرهای ارتفاع ،شیب،
جهت شیب ،رطوبت حاصل از سطح ،1مقدار تشعشعات
دریافتی ،2فاصله از رودخانه و شاخص تراکم پوشش گیاهی
نیز جهت مدلسازی استفاده شد .متغیر ارتفاع از مدل
رقومی ارتفاع با دقّت  32 mاستخراج شد.
استخراج شاخص تراکم پوشش گیاهی با استفاده از
سامانه گوگل ارث انجین انجام شد .ارتفاع ،شیب ،نمایه
رطوبت سطح زمین و مقدار تابش دریافتی با استفاده از
مدل رقومی ارتفاعی تهیه شد .بارگرمایی دریافتی جهت
جغرافیایی با استفاده از رابطه  1محاسبهشد (:)22
()1

])[1 − cos(θ − 45
2

= 𝐼𝐻

در رابطة فوق ،مقدار  θآزیموت جهت برحسب درجه
است .مقدار شاخص بار گرمایی بین صفرتا یک است و جهت
شمال شرقی دارای مقدار صفر و جهت جنوب غربی دارای
مقدار یک است (.)21

شکل .1موقعیت محدوده مورد بررسی ،نقاط حضور و رودخانه نیاتک در استان سیستان و بلوچستان
)Compound topographic index (CTI

1

)load index (HLI

2 heat
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شکل .2موقعیت نقاط نمونهبرداری از خاک در اطراف رودخانه نیاتک
جدول  .1اطالعات مربوط به متغیرهای محیطی مورد استفاده در پژوهش
عالمت اختصاری

واحد

ویژگی

ردیف

روش اندازهگیری

1

رس

هیدرومتری

clay

%

2

شن

هیدرومتری

sand

%

3

سیلت

هیدرومتری

silt

%

4

اسیدیته

 pHمتر

pH

-

5

شوری خاک

 ECمتر

EC

dS/m

6

شیب

رمپ

slope

%

7

مواد آلی

والکی و بلک

OM

%

8

ارتفاع از سطح دریا

مدل رقومی ارتفاع

DEM

m

9

بار گرمایی

ارتفاع

HLI

-

10

تراکم پوشش گیاهی

محاسبات باندی

NDVI

-

11

رطوبت سطح زمین

ابزار QGIS

CTI

-

12

فاصله از آبراهه

مدل رقومی ارتفاع

DIS-STREUM

m

13

فاصله از رودخانه

ارتفاع

DIS-REVER

m

شاخص تراکم پوششگیاهی با استفاده از تصاویر سامانه
گوگل ارث انجین استخراج شد ( .)7متغیر فاصله از آبراهه
با استفاده از ابزارهای هیدرولوژی در نرمافزار ArcGIS
 10.4.1محاسبه شد .ورودی اصلی به مدلهای پراکنش،
نقاط حضور و متغیرهای محیطی هستند که با توجه به
اینکه مدلسازی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین
برای پیشبینی پراکنش گونه معموالً دارای یکسری
پیشفرض است ،کنترل این پیشفرضها برای هر دو دسته
از این ورودیها ضروری است .بدینمنظور ،برای نقاط حضور
گونه کاهش خود همبستگی مکانی و برای متغیرهای
Variance Inflation Factor

1

محیطی همبستگی مورد بررسی قرار میگیرد .یکی از
پیشپردازشهای مهم در مدلسازی پراکنش ،بررسی
همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل است .مقدار
مناسب این شاخص در برخی از مطالعات  10گزارش شده
است ( .)32بر این اساس در پژوهش حاضر شاخص کمّی
تورم واریانس 1برای همه متغیرهای مستقل مورد قرار گرفت
و با توجه به اینکه شاخص تورم واریانس برای متغیرهای
ارتفاع ،بار گرمایی ،مواد آلی ،تراکم پوششگیاهی ،رس،
شن ،سیلت و رطوبت سطح زمین بیشتر از  10بود ،این
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متغیرها از تحلیل کنار گذاشته شد و مدلسازی با دیگر
متغیرها انجام شد (.)16

برای ارزیابی نتایج مدلها از شاخصهای سطح زیر منحنی،
کاپا و آماره واقعی عملکرد استفاده شد ()18 ،16

مدلسازی پراکنش گونه و اعتبارسنجی مدلهای پیشبینی

◼ نتایج و بحث

مدلسازی پراکنش گونهها با بهرهگیری از سه نوع از
روشهای مدلسازی شامل مدلهای فقط حضور ،مدلهای
حضور و عدم حضور و مدلهای حضور و شبه عدم حضور
انجام میشود ( .)25در مدلسازی پراکنش گونه با استفاده
از نمونههای تعلیمی که همان نقاط حضور هستند مناطقی
که بهطور بالقوه مناسب هستند شناسایی و گستره احتمالی
پراکنش گونه برآورد میشود .روشهای مورد استفاده پیش
فرض خاصی نداشته و برای گونههای غالب و غیر غالب در
رویشگاه قابل اجرا هستند .بهمنظور کشف ارتباط حضور
گونه با عوامل محیطی نمونهبرداری باید به نحوی انجام
شود که بیانگر شرایط کل جامعه باشد.
در پژوهش حاضر از روشهای درخت طبقهبندی و
رگرسیون ،روش جنگل تصادفی و مدل تجمعی تعمیم یافته
جهت برآورد حدود پراکنش گونه و شناخت نیازهای
رویشگاهی آن استفاده شد .اهمیّت متغیرها در مدل جنگل
تصادفی با استفاده از میانگین کاهش دقّت بهدست آمد
( .)2حد آستانه نیز با استفاده از آماره  TSS1اندازهگیری
شد .بعد از اعمال حد آستانه بر نقشه پیوسته پیشبینی
حاصل از هر یک از مدلها ،نقشه مناطق حضور و عدم
حضور گونهها تهیه شد که مناطق حضور و عدم حضور
بهترتیب معادل رویشگاه مطلوب و نامطلوب در نظر گرفته
میشود .اعتبارسنجی نقشههای پیوسته با استفاده از آماره
سطح زیر منحنی 2و اعتبارسنجی نقشههای حضور و عدم
حضور پس از اعمال حدآستانه بر روی نقشه پیشبینی با
اندازهگیری شاخص کاپا انجام شد .در اجرای مدل تجمعی
تعمیم یافته از هموارساز  TP3استفاده شد که هموارساز
پیش فرض پکیج  MGCVاست .اجرای مدل درخت
طبقهبندی و رگرسیون با استفاده از پکیج  Rrpartو اجرای
مدل جنگل تصادفی در بسته  R randomForestانجام شد.

ارزیابی دقّت پیشبینی مدلهای مورد استفاده نشان داد
که مقادیر سطح زیر منحنی روشهای مورد استفاده از
یکدیگر متفاوت است .در بین سه روش مورد استفاده ،مدل
جنگل تصادفی دارای بهترین عملکرد پیشبینی است
(جدول  .)2عالوه بر این ،بیشترین حد ضریب کاپا با مقدار
 0/98مربوط به روش جنگل تصادفی و کمترین حد این
شاخص با مقدار  0/682مربوط به روش مدل تجمعی تعمیم
یافته است .این در حالی است که مقدار ضریب کاپای مدل
درخت طبقهبندی و رگرسیون برابر با  0/811بود (جدول
 .)2بنابراین ،میتوان گفت که در بین مدلهای مورد
استفاده ،مدل مدل تجمعی تعمیم یافته با ضریب کاپای
 0/682کمترین توانایی را در تمایز حضور و عدمحضور
گونه  Prosopis farctaداشته است ،در صورتیکه
مدلهای حاصل از روش درخت طبقهبندی و رگرسیون و
جنگل تصادفی بیشترین قابلیت را در طبقهبندی حضور و
عدمحضور گونه  P. farctaدارا هستند .بهعبارت دیگر ،در
بین مدلهای ارائهشده ،مدل حاصل از روش مدل تجمعی
تعمیم یافته ضعیفترین مدل در تشخیص حضور و
عدمحضور گونه است ،زیرا با اعمال حد آستانه بهینه ،0/49
توانایی مدل پیشبینی در تشخیص حضور و عدم حضور
گونه از  0/68فراتر نرفته است.
برای طبقهبندی متغیرهای مستقل روش درخت
طبقهبندی و رگرسیون با هدف معرفی متغیرهای مهم و
تأثیرگذار بر پراکنش گونه تقسیمبندی متغیرها انجام
میشود و محقق نقشی در تقسیمبندی متغیرهای مورد
بررسی ندارد .بر اساس نمودار درخت هرس شده حاصل از
مدل درخت طبقهبندی و رگرسیون ،مهمترین عامل در
حضور و عدم حضور گونه گیاهی  P. farctaاسیدیته بیشتر
یا مساوی  7/9است .بر این اساس ،حدود  %41دادهها این
شرط را دارا بودند که در گره نهایی قرار گرفتهاند و این امر

1

3

True skill statistic
under the curve

2 Area

Thin plate regression spline
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منجر به عدم حضور گونه شده است (شکل  .)3از سوی
دیگر ،اگر مقدار اسیدیته کمتر از  7/9باشد حدود %59
احتمال حضورها توسط دومین گره مادر تأثیرگذار که
فاصله از رودخانه است ،تعیین میشود .در این شاخه
مناطقی با فاصله بیشتر یا مساوی  1340mحدود  %4از
منطقه را شامل میشود که منجر به عدم حضور گونه
میشود و مناطقی با فاصله کمتر از  538 mباعث ایجاد
گره نهایی به مقدار تقریبی  %38است ،بهطوری که با
حرکت این گره به سمت گره مادر بعدی که شامل حدود
 %17دادهها میشود مجددأ عامل اسیدیته دارای
تأثیرگذاری بیشتری است .بهگونهای که اینبار اسیدیته
بیشتر یا کمتر از  7/8منجر به عدم حضور گونه میشود.
گره دیگری که منجر به حضور گونه شده است شامل حدود
 %13دادهها میشود.
نتایج حاصل از بررسی اهمیت متغیرها بر اساس مدل
جنگل تصادفی نیز نشان میدهد که بهترتیب متغیرهای
اسیدیته ،هدایت الکتریکی خاک و فاصله از رودخانه
مهمترین نقش را در مطلوبیت رویشگاه گونه  P. farctaدر
منطقه مورد بررسی دارند (شکل  .)4بهعبارت دیگر این
متغیرها دارای بیشترین وزن در مدل پیشبینی حاصل از
مدل جنگل تصادفی بوده و بیشترین سهم را در مطلوبیت
رویشگاه گونه دارند .بررسی منحنیهای پاسخ حضور گونه
به این عوامل گویای آن است که با افزایش اسیدیته به بیش
از  8و فاصله از رودخانه به بیش از  2000mمطلوبیت
رویشگاه برای استقرار گونه کاهش یافته است .این در حالی
است که افزایش هدایت الکتریکی به بیش از ،8 dS/m
احتمال حضور گونه در رویشگاه را افزایش میدهد.
منحنیهای پاسخ مربوطبه متغیرهای رویشگاهی مؤثر
در مدل تجمعی تعمیم یافته بیانگر آن است که در مجموع
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در بیشتر نمونههای برداشت شده نوسان متغیر هدایت
الکتریکی حدوداً ثابت بود و تغییر آن در محدوده رویشگاه
مطلوب زیاد نیست .با افزایش مقدار هدایت الکتریکی از 8
تا  10 dS/mبر مطلوبیت رویشگاه گونه افزوده میشود .اما
بررسی منحنیهای مربوط به اسیدیته نیز نشان داد که با
افزایش مقدار آن از مطلوبیت رویشگاه گونه کاسته میشود.
بهگونهای که مناطق با شرایط قلیئیت خاک ( 7تا حدود
 )7/3از بیشترین مطلوبیت استقرار گونه مورد بررسی
برخوردار هستند (شکل  .)5بررسی متغیرهای تأثیرگذار و
معنادار در مدل مدل تجمعی تعمیم یافته نیز نشان میدهد
که از بین متغیرهای رویشگاهی مورد استفاده ،متغیرهای
اسیدیته و هدایت الکتریکی بیشترین تأثیر را بر حضور گونه
در رویشگاه دارند .معیار آکائیکه برای این مدل برابر
 320/41محاسبه شد که پس از تکرار مدل با استفاده از
هموارسازهای مختلف ،این مقدار بهعنوان نمایه هدر رفت
اطالعات شناسایی شد .بررسی اجمالی نتایج حاصل از
تحلیل اهمیت متغیرها در سه مدل مورد استفاده بیانگر
مشابهت در متغیرهای تأثیرگذار در پراکنش رویشگاه بالقوه
گونه است ،بهگونهای که نتایج حاصل از سه روش در یک
راستا هستند.
تحلیل اهمیت متغیرها نشان میدهد که در مدلهای
حاصل از هر سه روش مورد استفاده ،ویژگیهای مربوط به
خاک بهعنوان عامل دارای بیشترین تأثیر در پراکنش گونه
 P. farctaدر مراتع حاشیه رودخانه نیاتک هستند .بهطوری
که در مدل پیشبینی جنگل تصادفی بهترتیب متغیرهای
 EC ،pHو فاصله از رودخانه ،در مدل درخت طبقهبندی و
رگرسیون نیز به ترتیب متغیرهای  pHو فاصله از رودخانه
و در مدل تجمعی تعمیم یافته هم متغیرهای متغیرهای
 pHو  ECبیشترین تأثیر را بر پراکنش مکانی گونه دارند.

جدول .2ارزیابی عملکرد کلی پیشبینی مدلهای مورد استفاده در پیشبینی پراکنش گونه  P. farctaدر دادههای آزمون
آماره

RF

CART

GAM

سطح زیر منحنی

0/98

0/885

0/943

حد آستانه

0/860

0/694

0/493

کاپا

0/98

0/811

0/682
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شکل  .3درخت هرس شده عوامل محیطی تأثیرگذار بر پراکنش گونه  P. farctaدر مدل درخت طبقهبندی و رگرسیون

شکل  .4نمودار منحنی پاسخ گونه  P. farctaبه عوامل محیطی تأثیرگذار در مدل جنگل تصادفی
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شکل .5منحنی پاسخ گونه  P. farctaبه متغیرهای محیطی تأثیرگذار در مدل تجمعی تعمیم یافته

عالوه بر این عامل فاصله از رودخانه نیز به عنوان یک
عامل تأثیرگذار در تناسب رویشگاه گونه در منطقه مورد
بررسی شناسایی شده است .رودخانه به عنوان بستر طبیعی
و مهم در ساختار بومنظامهای (اکوسیستم) مناطق خشک
است و بر ساختار و عملکرد آن نقش پویایی دارد (.)14
بهطور کلی ،از نتایج حاصل از سه مدل پیشبینی در مورد
تحلیل اهمیّت متغیرها اینگونه میتوان نتیجه گرفت که هر
گونه گیاهی با توجه به منطقه رویش ،نیازهای بومشناختی
و دامنه بردباری با بعضی از ویژگیهای خاک رابطه دارد (،5
 .)29بر این اساس از بین متغیرهای مورد بررسی متغیرهای
متغیرهای مرتبط با ویژگیهای خاک و همچنین متغیر
فاصله از رودخانه نقش مهمتری را در پراکنش گونه
 P. farctaدر مراتع مورد بررسی ایفا میکنند .همسو با یافته
پژوهش حاضر ،پژوهشگران متعددی ویژگیهای مربوط به
خاک را بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای محیطی
تأثیرگذار بر کنترل پراکنش جوامع گیاهی در مناطق
خشک ،معرفی کردهاند ( .)15 ،12بهطور ویژه گزارش شده
است که با توجه به شرایط رطوبتی یکسان در منطقه مورد
بررسی بهویژه حاشیه رودخانه نیاتک ،تفاوت در ویژگیهای
خاک باعث تغییر در پوشش گیاهی این منطقه شده است
( .)14در راستای یافته پژوهش حاضر ،گزارش شده است که
در مناطق خشک ویژگیهای مرتبط با بافت خاک مانند
بافت ،هدایت الکتریکی و  pHاز جمله متغیرهای تأثیرگذار
در پراکنش گیاهان هستند (.)20 ،17 ،12

نتایج حاصل از تفسیر منحنیهای پاسخ متغیرهای
رویشگاهی در روش جنگل تصادفی نشان داد که با افزایش
مقدار  ECبر مطلوبیت رویشگاه گونه  P. farctaافزوده
میشود .این بدان معنی است که افزایش مقدار شوری
خاک ،موجب مساعد شدن شرایط محیطی رشد گونه
میشود و شرایط را برای استقرار آن تسهیل میکند .شوری
خاک میتواند از طریق تأثیر بر فشار اسمزی ،افزایش
مقاومت گیاهان نسبت به شوری را در پی داشته باشد و
زمینه را برای استقرار گونههای شورپسند فراهم آورد (.)37
براساس نتایج پژوهش حاضر افزایش شوری خاک از  8تا10
 dS/mبر مطلوبیت رویشگاه گونه افزوده است ،اما با توجه
به اینکه افزایش مطلوبیت تنها در محدوده  8تا dS/m 10
رخ داد و در مناطقی با مقدار شوری بیشتر ،مطلوبیت
رویشگاه گونه افزایش نیافته است نمیتوان با قطعیت در
مورد شورپسند بودن گونه اظهارنظر کرد .اما آنچه که مسلم
است افزایش محدود در مقدار شوری خاک میتواند بهطور
نسبی احتمال حضور گونه را در رویشگاه افزایش دهد.
همچنانکهگزارششده است که گونههای جنس Prosopis
بهعنوان گونههای مقاوم به شوری در برنامههای احیاء
پوشش گیاهی در مناطق خشک و بیابانی مطرح هستند.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش قابل توجه
شوری میتواند عالوه بر کاهش سرعت جوانه زنی و ایجاد
مسمومیت در گیاه ،جذب آب توسط بذر را با اشکال مواجه
سازد .بر همین اساس با افزایش میزان شوری در خاک
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میزان خسارت وارد شده نیز افزایش خواهد یافت (.)17
همچنین بررسی منحنی پاسخ  pHبهعنوان متغیر
تأثیرگذار بر پراکنش گونه نشان میدهد که با افزایش مقدار
این عامل تا  7/8بر میزان مطلوبیت رویشگاه افزوده میشود
ولی افزایش  pHبه بیش از  8باعث کاهش قابل توجه
تناسب رویشگاه میشود و استقرار آن را محدود میکند.
بهعبارت دیگر ،هر چند ،با افزایش مقدار آهک خاک و در
نتیجه افزایش مقدار  ،pHقابلیت جذب و دسترسی به مواد
غذایی افزایش مییابد و شرایط جهت استقرار گونه گیاهی
مساعد میشود ،اما افزایش بیش از حد آهک خاک میتواند
بهدلیل ایجاد سختالیه و بروز مشکل در جذب بعضی از
مواد غذایی توسط گیاهان استقرار و پراکنش گیاهان را با
محدودیتهای جدی مواجه سازد (.)15
نقشه پیشبینی پیوسته پراکنش مکانی گونه گیاهی
 P. farctaحاصل از روشهای روشهای درخت طبقهبندی
و رگرسیون ،جنگل تصادفی و مدل تجمعی تعمیم یافته در
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مراتع منطقه سیستان نشان میدهد که مناطق مرکزی
منطقه مورد بررسی و حاشیه رودخانه از مطلوبیت بیشتری
جهت استقرار گونه برخوردار است (شکل  .)6بر این اساس،
رویشگاه مطلوب گونه در حاشیه رودخانه نیاتک قرار گرفته
است و حاشیههای محدوده مورد بررسی از مطلوبیت
کمتری برخوردار است .پس از اعمال حد آستانه و تهیه
نقشههای حضور و عدم حضور گونه مشخص شد که بهطور
کلی وسعت رویشگاه بالقوه گونه در نقشه حاصل از روش
مدل تجمعی تعمیم یافته بیشتر از دو روش دیگر است.
توانایی مدل در تمایز نقاطحضور و عدمحضور گونههای
گیاهی یکی از مهمترین ابعاد تأثیرگذار در دقّت مدلهای
پیشبینی پراکنش است ( .)19بر اساس نتایج حاصل از
پژوهش حاضر ،در مجموع ،بین دقّت پیشبینی مدلهای
مورد استفاده وجود دارد و حدود پراکنش بالقوه گونه در
مدلهای مختلف از یکدیگر متفاوت است.

شکل .6نقشه حضور و عدم حضور گونه  P. farctaدر مراتع حاشیه رودخانه نیاتک به همراه مقادیر حد آستانه هر مدل

پيشبينی پراکنش بالقوة کهورک ( Prosopis farcta (L.در مراتع ...

براین اساس ،مدل جنگل تصادفی و مدل درخت
طبقهبندی و رگرسیون بهترین مدلهای اجرا شده هستند
و دارای بیشترین دقّت پیشبینی هستند .بنابراین میتوان
گفت که مدل جنگل تصادفی ،بهدلیل ظرفیت بیشتر در
شناسایی حضور و عدم حضور گونه ،در مقایسه با دیگر
مدلهای مورد استفاده ،مدل دقیقتری است .این مدل
بهدلیل غیر پارامتری بودن در بهرهگیری از متغیرهای
توضیحی مختلف دارای انعطافپذیری است و میتواند روابط
غیرخطی بین متغیرهای پاسخ و متغیرهای توضیحی و
همچنین برهمکنشهای سلسله مراتبی بین متغیرهای
توضیحی را نشان دهد ( .)10همسو با یافته پژوهش حاضر
در بررسی مشابه نیز گزارش شده است که مدل جنگل
تصادفی ،روش دقیقی در مدلسازی پراکنش گونههای
گیاهی است .بنابراین میتوان از آن برای برآورد حدود
پراکنش گونههایی که اولویت حفاظتی بیشتری دارند،
استفاده شود ( .)33 ،28 ،26گزارش شده است که تفاوت
در عملکرد پیشبینی مدلها امری قطعی است و این امر
میتواند بهدلیل استفاده از توابع ریاضی متفاوت باشد (.)9
◼ نتیجهگیری
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،در شرایط فعلی بیشترین
وسعت رویشگاه بالقوه گونه در منطقه سیستان در محدوده
مرکز و اطراف رودخانه نیاتک واقع شده است .بهعبارت
دیگر ،این مناطق بهطور بالقوه از قابلیت بیشتری برای
انتشار گونه برخوردار است و در صورت مساعد بودن دیگر
شرایط ،گونه توانایی استقرار در این مناطق را دارد .ارزیابی
عملکرد پیشبینی مدلهای مورد بررسی نشاندهنده
عملکرد بهتر مدل جنگل تصادفی در طبقهبندی حضور و
عدم حضور گونه در مقایسه با دو روش دیگر بود (جدول

64

 .)2مدل جنگل تصادفی ،بهعنوان روش درخت پایه،
توانسته است عالوه بر شناسایی صحیح متغیرهای
تأثیرگذار در پراکنش گونه و همچنین وزن آنها ،نقشه
پیشبینی دقیقی از دامنه جغرافیایی پراکنش بالقوه گونه
در مراتع مورد بررسی را ارائه کند .ظرفیت این روش در
پیشبینی پراکنش گونه ،در کنار ویژگیهایی مانند ارائه
منحنیهای پاسخ و درصد اهمیت هر متغیر در مدلسازی
از ویژگیهای بارز این مدل است .بیشتر بودن اعتبار این
مدل در اجرا ،نشان میدهد که میتوان از این مدل در
پیشبینی رویشگاههای گونههای مناطق بیابانی کشور
استفاده کرد .بهطور کلی میتوان گفت که حضور گونه
) Prosopis farcta (L.در منطقه مورد بررسی متأثر از
ویژگیهای خاک (اسیدیته و هدایت الکتریکی) و همچنین
فاصله از رودخانه است .از سوی دیگر ،با توجه به شناخت
نیازهای بومشناختی و مناطقی با تناسب باالتر جهت استقرار
گونه در ریز مقیاس ،میتوان نتیجه گرفت که جهت افزایش
احتمال موفقیت برنامههای اصالحی ،توسعه رویشگاه گونه
در مناطق مرکزی و حاشیه رودخانه متمرکز شود .از سوی
دیگر ،انجام فعالیت ترویجی در بین ساکنین محلی برای
توسعه کشت گونه در مناطق با تناسب باال ،با هدف
جلوگیری از تشدید فرسایش خاک و معرفی خواص دارویی،
همچنین ایجاد منبع درآمد جدید جهت بهرهبرداران
پیشنهاد میشود.
◼ سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زابل انجام شده است
(شماره گرنت)IR-UOZ-GR-8694 :؛ بدینوسیله از معاونت
پژوهشی و فناوری دانشگاه زابل سپاسگزاری میشود.
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