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مقاله پژوهشی

ارزیابی تأثیر مقدار ضریب بتا در عملکرد خوشهبندی بتای انعطافپذیر در طبقهبندیپوشش گیاهی
نغمه پاکگهر ،1جواد اسحاقیراد ،*2غالمحسین غالمی ،3احمد علیجانپور 2و دیوید رابرتز
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 1دکتری جنگلداری ،گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 7استاد ،گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 0استادیار ،گروه ریاضی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 4استاد ،گروه اکولوژی ،دانشگاه مونتانا ،مونتانا
(تاریخ دریافت1433/6/0 :؛ تاریخ پذیرش)1433/0/71:

چکیده
خوشهبندی از پرکاربردترین روشهای مختلف طبقهبندی و خوشهبندی بتای انعطافپذیر از روشهاای موفا سلسالهمراتبای تجمعای در
طبقهبندی جوامع گیاهی است .هدف این بررسی ،تعیین مقدار بتای مناسب در روش خوشهبندی بتای انعطافپذیر است .برای این پژوهش
دادههای پوشش گیاهی از جنگلهای هیرکانی و جنگلهای بلوط زاگرس انتخاب شدند و مقدار مختلف بتاا در نتاای خوشاهبنادی بتاای
انعطافپذیر ( -3/6 ،-3/4 ،-3/77 ،-3/1و  ) -/34با چهار معیار ارزیابیکنندۀ  Silhouette ،PARATNA ،MRPPو همبستگی فی ارزیاابی
شد و نتای هر معیار ارزیابیکننده از بهترین به بدترین رتباهبنادی شادند .ساس باا باروورد میاانگین کال ارزیاابیکننادههاا ،عملکارد
خوشهبندیها مشخص شد .نتای این پژوهش نشان داد که در دادههای ناحیۀ رویشی هیرکانی خوشهبندی بتای انعطافپذیر با مقدار بتای
 -3/1بهترین عملکرد را دارد ،اما خوشهبندی با مقدار بتای  -3/77و  -3/4نیز عملکرد مناسبی دارد .در دادههاای ناحیاۀ رویشای زاگارس
خوشهبندی بتای انعطافپذیر با مقدار بتای  -3/77بهترین عملکرد را دارد و خوشهبندی بتای انعطافپذیر با مقدار بتای  -3/1در رتبۀ دوم
قرار دارد .بنابراین با توجه به تأثیر اهمیت انتخاب درست روش طبقهبندی در تفسیر اکولوژیکی نتای حاصل ،این بررسی با در نظر گارفتن
همۀ نتای  ،استفاده از ضریب بتای  -3/1و  -3/77را برای طبقهبندی پوشش گیاهی پیشنهاد میکند.
واژههای کلیدی :جنگلهای زاگرس ،جنگلهای هیرکانی ،سلسلهمراتبی.

مقدمه
یااافتن الگوهااا در دادههااای مربااوط بااه گونااههااا
موضوعی بحثبرانگیز در علم پوشش گیاهی اسات .در
میااان روشهااای مختلااف تحلیاال پوشااش گیاااهی،
روشهای طبقهبندی ابزاری مهم بهشمار میروناد ( et
.)Schmidtlein al., 2010
بنابراین روش های طبقه بندی پوشش گیاهی باهسارعت

توسااعه یافتااهانااد ( .)Lötter et al., 2013طبقااهبناادی
رویشگاه های طبیعی برمبنای پوشش گیااهی باهدلیال
* نویسندۀ مسئول

توانایی در فراهم ساختن همزماان وثاار اقلایم ،خاا و
فیزیوگرافی رویشگاه همواره در درجۀ اول اهمیات قارار
دارد ( ،)Peet & Roberts, 2013اگرچه با وجود هزاران
گونه کاه در جواماع طبیعای وجاود دارناد و مجموعاۀ
دادههای چندمتغیره و پیچیده را تشکیل میدهند ،ایان
کار مشکل است (.)Lengyel et al., 2018
ایدۀ اصالی طبقاهبنادی ،جادا کاردن نموناههاا از
یکدیگر و قرار دادن ونها در گروههای شبیه به هم است.
به این معنا که نمونههای مشابه باید در یک گاروه قارار
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گیرند و با نمونههای گروههای دیگر بیشترین تفااو را
داشته باشند ( .)Jain et al., 1988بنابراین طبقاهبنادی
پوشااش گیاااهی باارای تفکیااک دادههااای ناااهمگن بااه
گروههای همگنتر انجام میگیارد تاا بررسای تغییارا
پوشش گیااهی وساانتار شاود ( EshaghiRad et al.,
 .)2009طبقااهبناادی پوشااش گیاااهی از دیرباااز در
پژوهشهای جامعه شناسی گیاهی کاربرد داشته است و
امروزه بهمنزلۀ ابزار تحلیل داده های چندمتغیره بخشای
جااداییناپااذیر از علااوم گیاااهی محسااوب ماایشااود
()Lengyel & Podani, 2015; Khabazi et al., 2019؛
گرچه هنوز روش های طبقه بنادی پوشاش گیااهی باه
تصمیما ذهنیای وابستهاند که بر نتای تجزیهوتحلیل
تأثیرا معنیداری دارناد (.)De Cáceres et al., 2015
بهعباار دیگار ،روشهاای عاددی بارای طبقاهبنادی
پوشش گیاهی بهکار گرفته میشوند تا باا کااهش دادن
ابعاد دادهها ،الگوی موجاود در جواماع گیااهی را پیادا
کننااد و تجزیااهوتحلیاال دادههااا را از روش ذهناای بااه
روشهای عینی ساو دهناد ( ;Lengyel et al., 2018
.)Saberi et al., 2021

انتخاااب روش طبقااهبناادی مناسااب تااأثیر بس ایار
مهمی در کارایی نقشههای موضوعی ناشای از ون دارد
( .)Bihamta et al., 2020در میان روشهای مختلاف
طبقااهبناادی ،روش خوشااهبناادی را ماایتااوان از
پرکاربردترین روشها ناام بارد ()Wang et al., 2019
که براساس ون واحدهای نمونهای مانند قطعا نموناه
یا توده ها را مبتنی بر تشاابه یاا نباود تشاابه ترکیاب
گوناهای دساتهبنادی مایکناد ( Rodriguez et al.,
 .)2019روشهای خوشهبندی به دو دستۀ خوشهبندی
سلسلهمراتبی و خوشه بندی غیرسلسله مراتبی تقسایم
مایشاوند ( .)Peet & Roberts, 2013خوشاهبنادی
سلسلهمراتبی نوعی ساختار درختی برای نمایش نتای
خوشه بندی ایجاد میکند .ایان روش هاا باه مااتری
تشابه /نبود تشابه یا معیار فاصله نیز وابستهاناد ( Zaki
 )et al., 2014; Hämäläinen et al., 2017کاه ایان
روش بااه روشهااای تجمعاای و روشهااای مقساامی
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تفکیااک ماایشااوند (.)Hämäläinen et al., 2017
روش های سلسلهمراتبی تجمعی از یاک قطعاه نموناه
به عنوان اولین خوشه شارو شاده و ساس در روناد
خوشه بندی دیگر قطعه نمونه ها باه خوشاه هاا اضاافه
میشوند تا زمانی که همۀ قطعا نمونه در یک خوشه
قرار گیرند .از طرف دیگار در روش هاای مقسامی ،در
شرو همۀ قطعا نمونه در یک خوشاه قارار دارناد و
در ادامه در خوشههای مختلف قرار میگیرند تا زماانی
که هر قطعه نمونه در یک خوشۀ منحصرباهفارد قارار
گیاارد ( & Roleček et al., 2009; Fernández
 .)Gómez, 2020تا کناون باهطاور گساترده از اناوا
روشهااای طبقااهبناادی خوشااهای باارای تشااخیص
گروه های اکولوژیکی در پژوهشهای اکولوژی پوشاش
گیااهی اساتفاده شاده اسات ( EshaghiRad et al.,
2011; Esmailzadeh & Asadi, 2014; Lechner et
al., 2016; Esmailzadeh & Nourmohammadi,
 .)2016; Xianping et al., 2006اما وجاود روشهاای

بسیار متفاو خوشهبندی و نبود معیاار واحادی کاه
بهتنهایی بهترین روش خوشهبندی را معرفی کناد ،در
تشخیص درستی و نادرستی نتاای توسا پژوهشاگر
بسیار مشکل و گمراهکننده خواهد بود (Mufti, 2006
&  .)Bertrandبا وجاود محبوبیات بع ای از روشهاا
نسبت به دیگر روش های طبقاه بنادی ،تااکنون هایچ
روشی باه طاور گساترده از دیادگاه نظاری یاا عملای
پذیرفته نشده اسات (.)Belbin & McDonald, 1993
خوشااهبناادی بتااای انعطااافپااذیر ( Flexible beta
 )clusteringیکی از روشهاای موفا سلسالهمراتبای
تجمعی در خوشه بندی جواماع گیااهی اسات کاه در
سالهای اخیار توجاه بسایاری از محققاان در زمیناۀ
اکولااوژی را جلااب کاارده اساات ( Pakgohar et al.,
 .)2021ایاان روش توساا Lance & Williams
( )1967ابدا شد و گفته شده اسات کاه عملکارد ون
حد واس روش ادغاام میاانگین ( Average linkage
 )methodو روش ادغام دورترین همسایه ( Complete
 )linkage methodاسات ( Legendre & Legendre,
 .)1998این الگوریتم خوشهبندی دارای پارامتری بهنام
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بتا است که بین  1تا  -1توس کاربر تعیین مایشاود
( .)Milligan, 1989تعیین عدد مشخصی برای مقدار بتا
باارای ت اامین بهتاارین عملکاارد ایاان خوشااهبناادی
موضوعی چالشبرانگیاز اسات ( Lance & Williams,
 )1967و انتخاب هر مقادار بتاا در محادودۀ ماذکور،
نتای خوشهبندی بتای انعطافپذیر را تحت تأثیر قارار
خواهد داد ( .)Everitt et al., 2011اعتقاد بر این است
که مقادار بتاای منفایتار تاأثیر بهتاری بار عملکارد
خوشهبنادی دارد (Dufreˆne .)Belbin et al., 1992
 )1997(& Legendreنیااز مقاادار بتااای  -3/77را
توصاایه کردنااد و بساایاری از محققااان نیااز از ایاان
دستورالعمل پیروی میکنند؛ اما دیگر مقادیر مقدار بتا
کمتر استفاده شده و تحقیقا کمی باه بررسای ایان
موضو پرداختهاند ( .)Lengyel et al., 2020از ایانرو
هدف این پژوهش ،ارزیابی تأثیر مقادار بتاای مختلاف
بر خروجی اجرای روش خوشه بندی بتای انعطاف پذیر
در طبقهبندی پوشش گیاهی است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

در ایااان بررسااای از دادههاااای پوشاااش گیااااهی
برداشتشده از پارسالهاای ( 70مادیریتشاده) و 76
(شااااهد) از ساااری  13اللااای  ،پارسااالهاااای 104
(مدیریتشده) و ( 107شااهد) از ساری  1شایراکن ،
پارسلهای ( 703مدیریتشده) و ( 741شاهد) از سری
 7الکااوبن ،پارساالهااای ( 277ماادیریتشااده) و 274
(شااااهد) از ساااری  2واشااامرد از ساااری  0جمناااد،
پارسلهای ( 012مدیریتشده) و ( 014مدیریتنشاده)
واقع در حوزۀ استحفاظی ادارۀ کل منابع طبیعی نوشهر
استان مازندران اساتفاده شاد ( Khanalizadeh et al.,
 .)2020مشخصا عمومی پارسل های انتخاابشاده در
جاادول  1ارائااه شااده اساات (جاادول  .)1همچنااین از
دادههای پوشش گیااهی برداشاتشاده از جنگالهاای
بلوط زاگرس مربوط به سه قطعه نمونۀ جنگلی با دامنۀ
جنوبی از جنگلهای بلوط با شرای مشابه از نظر ارتفا

از سطح دریاا در اسامموبااد غارب (اساتان کرمانشااه)
استفاده شد (جدول .)7
شیوۀ اجرای پژوهش

در منطقه ماورد مطالعاه در جنگلهاای هیرکاانی،
باارای تعیااین مراکااز قطعااا نمونااه از روش ماانظم
تصادفی با ابعاد شبکۀ  133×733استفاده شد .در هار
مرکز قطعه نمونه ،قطعا نمونۀ  133متر مربعای (13
متر ×  13متر) برای بررسی پوشش علفی و  433متار
مربعی ( 73متر× 73متر) برای بررسی پوشش درختی
و درختچهای انتخاب شاد .باروورد فراوانای و پوشاش
گونه های درختی ،درختچه ای و علفی براساس مقیاس
باراون بمنکاه انجاام گرفات ( Eshaghi Rad et al.,
 .)2009میانگین هر طبقاه (از جادول باراون بمنکاه)
میانگین درصد پوشش هر گونه در نظر گرفته شاد .در
منطقه مورد مطالعه در جنگلهای بلوط زاگرس ،در هر
قطعه با استفاده از ساه ترانساکت کاه در فاصالههاای
 733متری از یکدیگر قارار گرفتاه بودناد و در جهات
شاایب پیاااده شاادند ،از پوشااش گیاااهی قطعااا
نمونه برداری شد (اولین ترانسکت به صور تصاادفی و
ترانسکت های بعدی به صور مانظم -تصاادفی پیااده
شدند) .نقاط برداشت پوشش گیاهی در هر ترانساکت
در فاصله های صفر 133 ،73 ،77 ،و  173متاری باود
( .)Eshaghi Rad et al., 2017زیرا این مقدار بایش از
دوبرابر فاصلهای است کاه اثار حاشایهای بار ترکیاب
پوشش زیراشکوب مؤثر است .البته باید یادوور شد کاه
پوشش گیاهی منطقه بر این موضو تأثیرگاذار اسات
( .)Matlack, 1994برای برداشت پوشش علفی ،در هر
نقطه پن قطعاه نموناۀ  3/77متار مربعای (3/7×3/7
متر) عمود بر ترانسکت در سمت چپ و راست پیاده و
در هر کوادرا ضمن شناسایی گونه هاا باا اساتفاده از
جدول براون بمنکه ،فراوانی و چیرگی هار گوناه ثبات
شااد .میااانگین هاار طبقااه (از جاادول بااراون بمنکااه)
بهعنوان میانگین درصد پوشش هر گونه در نظر گرفته
شد.
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جدول  -1مشخصا عمومی پارسلهای انتخابشده در جنگلهای هیرکانی
پارسل

مساحت
(هکتار)

( 414مدیریتشده)
( 417شاهد)

21
70

( 70مدیریتشده)

62

( 76شاهد)

70

سری
سری  4دهگا

سری  13اللی

تعداد قطعا
نمونه
73

73

جهت عمومی-
محدودۀ ارتفاعی
(متر)
شرقی
شمالی
033-433
شمال شرقی
شمالی
1773-1433

سری 1
شیراکن

( 104مدیریتشده)
( 107شاهد)

110
176

73

جنوب شرقی
جنوب شرقی
1633-1473

سری  7الکوبن

( 703مدیریتشده)
( 741شاهد)

74/2
07

73

شمال غربی
شمال غربی
433-033

سری  2واشمرد

( 277مدیریتشده)
( 274شاهد)

04
74

73

جنوب شرقی
شرقی
233-473

سری  0جمند

(012مدیریتشده)
(014شاهد)

64
42

73

شمال شرقی
شمال شرقی
1103-1033

طول
جغرافیایی

عرض
جغرافیایی

"73˚،77' ،04
تا "،17
'73˚،27
"71˚،70' ،03
تا '71˚،74

"˚،43' ،17
 06تا "،77
'06 ˚،44
"˚،07' ،47
06

"71˚،03' ،33
تا "74
71˚،00'،

"˚،72' ،07
 06تا "،33
'06 ˚،03

71˚ ،16' ،17
تا "،14' ،73
˚71

"،06' ،73
˚ 06تا '،43
˚06

' 71˚ ،14تا
'71˚ ،77
" 03و' 33و
˚ 71تا "74
و ' 00و ˚71

' 06˚ ،02تا
'06˚ ،00
" 33و ' 03و
˚ 06تا "72
و ' 07و ˚06

جدول  -7مشخصا عمومی جنگل انتخابشده در جنگلهای زاگرس
جنگل
چهار زبر

مساحت
(هکتار)

تعداد قطعه
نمونه

جهت عمومی -ارتفا از
سطح دریا (متر)

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

قطعه 1
قطعه 7
قطعۀ 0

4/7
7
7/7

17
17
17

شمال شرقی1233-
شمال شرقی1643-
شمال شرقی1673-

' 46˚،40تا'46˚،00
' 46˚،40تا'46˚،00
"46˚،70' ،7

' 04˚،14تا'00˚،0
' 04˚،14تا'00˚،0
"04˚،7' ،7

روش تحلیل

باارای ومااادهسااازی دادههااا از تباادیل هلینگاار
( )Hellingerاستفاده شد ( Legendre & Gallagher,
 )2001تا پراکنش داده ها دارای تقارن بیشتری باشد و
تعداد صفرها کم شود .برحسب همگنی دادههاا ،بارای
داده های ترکیب پوشش گیاهی ناحیۀ هیرکاانی دو تاا
 7پن خوشه و برای دادههای ترکیب پوشاش گیااهی
ناحیۀ زاگرس دو تا شش خوشه انتخاب شاد .مراحال

رتبهبندی و انتخاب روش خوشهبندی مناسب برای هر
یک از دادهها بهشرح زیر است:
ابتدا خوشاه بنادیهاای مختلاف باا مقادار بتاای
متفاو انجام گرفت .سس نتای خوشهبنادی باا هار
معیار ارزیابی شده و نتای بهدستومده رتبهبندی شاد
(از بهتااارین باااه بااادترین رتباااه) .در مرحلااۀ بعاااد
خوشهبندیها با تعاداد خوشاۀ مختلاف (دو تاا شاش
خوشه برای دادههای زاگرس و دو تا پن خوشه بارای
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دادههای هیرکانی) انجام گرفت و در هر بار نتاای هار
معیار رتبه بندی شد .سس میانگین هار معیاار بارای
خوشه بندی با بتای مختلف و برای تعداد خوشاههاای
مختلف محاسبه شد و در نهایت از اعداد محاسبهشاده
در مرحلۀ قبل میانگین گرفته شد و رتبه بندی نهاایی
انجام گرفت .به این ترتیب خوشهبندی مناسب معرفی
شد .برای بررسی بهتار ،نتاای هار ارزیااب باهصاور
نمااودار جعبااهای رساام شااد ( ;Aho et al., 2008
 .)Schmidtlein et al., 2010; Roberts, 2015هماۀ
محاسبا در نرمافازار  R 3.6.1در بساتههاای ومااری
Roberts, ( labdsv ،)Oksanen et al., 2013(vegan
 )Maechler et al., 2013( cluster ،)2016انجااام
گرفت ( .)R Core Team, 2019مراحل یادشده در زیر
بهصور اجمالی تشریح شده است.
تبدیل دادۀ هلینگر

تبااادیل دادۀ هلینگااار بااارای دادههاااای درصاااد
تاجپوشش گونهها بسیار مناسب اسات کاه وزن کمای
به گونههای نادر میدهد .با توجه باه رابطاه  1تبادیل
داده ها شامل تقسیم هر مقدار به مجمو هر ردیف در
ماااتری داده مایشااود و سااس مجاذور هاار مقاادار
محاسبه میشود (.)Legendre & Gallagher, 2001
رابطۀ 1

y ij
yi

y ij, 

 jشاخص گونه i ،شاخص قطعا نمونه یا رویشگاه
و  i+نشاندهندۀ مجمو ردیفها برای iام نمونه است
خوشهبندی بتای انعطافپذیر

در این بررسی از روش اندازه گیاری فاصالۀ باری-
کااورتی ( )Bray-Curtisاسااتفاده شااد کااه براساااس
پژوهشهای متعدد ،روش اندازه گیاری مناساب بارای
دادههای جوامع اکولاوژیکی گیااهی اسات ( & Bray
( )Curtis, 1957; Roberts, 2015رابطاۀ  )7و بارای
اتصال خوشهها روش اتصال بتای انعطافپذیر انتخااب
شد (رابطۀ  )0این روش توسا Lance & Williams

( )1967معرفی شده است .ونهاا باه ایان منظاور روش
اتصال معمول خوشهها را تغییر دادناد و باا اتصاال دو
خوشۀ  iو  jیک فاصله بین خوشۀ  kو خوشاۀ  ijایجااد
کردند (رابطۀ )0
) 2 i 1min(Y 1K ,Y 2 K
m

رابطۀ 7

) (Y 1K Y 2 K

m

k 1



BC 1,2 

برای ماتری دادهای با  mگوناه ،مقادار kام گوناه
در iام قطعهنمونه برابر است با Yik
رابطۀ 0

d k (ij )  αi d ki  α j d kj  βd ij  γ d ki  d kj

جایی که  dijفاصلۀ بین خوشه های  iو  jاست .از این
فرمول به عناوان طارح جدیاد انعطاافپاذیر اساتفاده
کردناد باا مقادار پاارامتر ، i= j ،i  j +β=1
 .γ=0 ،β<1با تغییر مقدار بتاا ،طارح خوشاهبنادی باا
ویژگاایهااای مختلااف فااراهم ماایشااود .محاادودۀ
تعریفشده مقدار بتای  -1تا  +1است این خوشهبندی
حد واس بین خوشه بنادی نزدیاکتارین همساایه و
دورتاارین همسااایه اساات .مقاادار بتااای کوچااک در
محدودۀ منفی همانند  -3/77را توصیه کردند ،اگرچه
)Schneider & Schneider (1985مقدار بتاای -3/7
را پیشنهاد دادند .با توجه به اهمیت انتخاب مقدار بتاا
در خوشهبندی بتای انعطافپذیر ،در این بررسی مقدار
بتاا  -3/6 ، -3/4، -3/77 ،-3/1و  -3/4انتخااب شااده
است تا محدودۀ مؤثر بتا ارزیابی شود.
معیارهای ارزیابی کیفیت خوشهبندی

انتخااااب چناااد شااااخص بااارای گااازینش روش
خوشااهبناادی مناسااب بهتاار از اسااتفاده از فقا یااک
شاخص است ،زیارا هار شااخص معایاب خاصای دارد
( )Gordon, 1999و پیچیدگی دادههاا نتاای را تحات
تاأثیر قارار مایدهاد (.)Olkin & Sampson, 2001
بنابراین در این بررسی همزمان از چناد روش ارزیاابی
خوشهبندی استفاده شد تا خوشهبندی مناسب با دقت
بیشتری انتخاب شود.
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شاخص میانگین سیلوئت

این معیار برای یاافتن تعاداد بهیناۀ خوشاههاا و
ارزیابی کیفیت خوشهها استفاده میشود .این معیاار از
فشردگی (میانگین فاصلۀ داخل خوشه هاا) و جادایش
(میاااانگین فاصااالۀ باااین خوشاااههاااا) اساااتفاده
میکند( .)Rousseeuw, 1987میانگین سایلوئت )s(i
بهصور رابطه  4تعریف میشود:
b i   a i 

رابطۀ 4

}max {a  i  .b  i 

s i  

عدم تشابه با نزدیکترین خوشه اسات .محادودۀ ایان
شاااخص بااین  -1تااا  1اساات .مقاادار) s(iنزدیااک 1
نشاندهندۀ طبقهبندی خوب است .اگر ) s(iصفر باشد
طبقهبندی منطقی بهنظر نمیرسد و اگر) -1 s(iباشاد
نشاندهندۀ طبقهبندی اشتباه است.
()PARTANA

این معیار با استفاده از رابطه  7مقدار نسبت تشابه
درونگروهی به بینگروهی را محاسبه میکناد ( Aho
.)et al., 2008
S /  z 1(n z2  n z ) / 2
c

رابطۀ 7

N
j i 1 ij
j z

  
N 1
i 1
i z
N 1
N

S /
n .n k
j i 1 ij  z 1 k  z 1 z
c

c 1

 +1است .مقدار فی مثبت بارای شناساایی گوناههاای
معرف مهم است و مقدار فی منفی برای یاافتن مقادار
اختمف بین جوامع اهمیت دارد .گونههای با مقدار فی
مثبت بهعنوان گونه های تعلقه شاناخته شاده و فقا
گونههایی با مقدار  p-value<0.001در وزماون فیشار
بررسی شدند و براساس مجمو مقادیر فیهای مثبات
معنیدار رتبهبندی انجام میگیرد.
روش پاسخ چندگانۀ جایگشت
پاسااخ چندگانااۀ جایگشاات ( Multi Response

که در ون ) a(iعدم تشابه بین نمونههاسات و )b(i

آنالیز پارتیشین
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c

z 1

 

P

i 1

 Pنسااابت  PARTANAاسااات N ،تعاااداد کااال
نمونهها C ،تعداد خوشهها nz ،تعداد نمونه در خوشۀ z
ام ) (z = 1, 2, ..., Cو  Sijتشابه بین نمونههاای  iو j
است؛ بنابراین نشان میدهاد کاه  iو  jنموناههاایی از
خوشههای متفاو هستند .مقادیر بیشتر این شااخص
نشاندهندۀ خوشهبندی بهتر است.
ضریب همبستگی فی

این ضریب مقدار تعلقه گونهها را براساس دادههای
ح ور و غیاب محاسبه میکند .این شاخص مایتواناد
مقاادار تعلقااه گونااههااا را در دادههااای بااا تعااداد
رویشگاههای مختلف محاسبه کند( Tichy & Chytry,
 .)2006ضریب همبستگی فی ) (Φمحدوده بین  -1تا

 )Permutation Procedureروش نااااااوعی روش
غیرپارامتریک برای وزمون اختمف میاان دو یاا چناد
گاروه اساات ( .)Mielke & Berry, 2007ایاان روش
وماری برای بررسی اختمف گروهها با در نظار گارفتن
هماااۀ متغیرهاااا کااااربرد دارد ( & Esmailzadeh
 .)Nourmohammadi, 2016تحلیل  MRPPبا ایجااد
دو ومارۀ  Tو  Aامکان بررسی کیفیت گروه ها را فراهم
میکناد .وماارۀ  Tبارای تعیاین مقادار اخاتمف باین
گروه های طبقه بندیشده استفاده میشاود و وماارۀ A
همگنی داخل گروهها را تعیین میکند.
نتایج
پن روش خوشه بندی با چهار معیار ارزیابیکنناده
در دو سری دادۀ پوشش جنگلای بررسای شاد .بارای
یافتن بتای مناساب در الگاوریتم خوشاه بنادی بتاای
انعطاف پذیر ،مقادیر مختلف بتا ارزیابی شد .بارای هار
الگاااوریتم ،میاااانگین رتباااه در باااین معیارهاااای
ارزی اابیکنناادۀ مختلااف و تعااداد مختلااف خوشااههااا
محاسبه شد و باا اساتفاده از رتباۀ میاانگین در باین
الگوریتم های مختلف روش مناسب معرفی شد .ازونجاا
که درج تکتک نتای خوشهبندی برای تعداد مختلاف
خوشه ها و بررسی ونها توس معیارهای ارزیابیکنناده
امکان پذیر نبود ،نتای میاانگین رتباه بنادیشادۀ هار
معیاار ارزیاابیکنناده و میاانگین کال ارزیاابیکننااده
بهصور جدول  0برای دادههای هیرکانی و جادول 4
برای دادههای زاگرس ارائه شده است.
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جاادول  0نتااای رتبااهبناادیشاادۀ پاان الگااوریتم
خوشاااهبنااادی را براسااااس میاااانگین معیارهاااای
ارزیابیکنندۀ مختلف برای تعداد مختلف خوشه بنادی
نشااان م ایدهااد .باارای دادههااای هیرکااانی عملکاارد
خوشهبنادی بتاای انعطاافپاذیر  -3/1بهتار از دیگار
خوشااهبناادیهاساات .الگااوریتم خوشااهبناادی بتااای
انعطافپذیر  -3/77و  -3/4در رتبۀ بعدی قارار دارناد.
امااا الگااوریتم خوشااهبناادی  -3/6ضااعیفتاار از دیگاار
خوشهبندیهاست.
نتای میانگین هر معیار ارزیابی برای تعداد مختلف
خوشااه باارای دادههااای هیرکااانی بااهصااور نمااودار
جعبهای در شکل  1ارائه شاده اسات .براسااس معیاار
سیلوئت و  MRPPروش خوشهبندی بتای انعطافپاذیر
با بتا  -3/77 ،-3/1و  -3/4رتباۀ بیشاتری دارناد ،اماا
معیارهای همبستگی فی و معیار ونالیز پارتیشین فق
روش خوشهبندی بتای انعطافپذیر  -3/1را باهعناوان
بهترین خوشهبندی معرفی میکنند.

جدول  4میانگین رتبه بنادیشادۀ الگاوریتم هاای
مختلف خوشهبندی را با تعداد مختلف خوشه برای هر
معیار ارزیاابی در داده هاای زاگارس نشاان مایدهاد.
براساس نتای بهدستومده ،الگوریتم خوشهبندی بتای
انعطافپذیر با بتای  -3/77بیشاترین رتباه را در باین
دیگر رتبه بنادیهاای دارد .روش خوشاه بنادی بتاای
انعطافپذیر با مقدار بتای  -3/1در رتبۀ دوم قارار دارد
و ضعیفترین خوشاهبنادی بارای ایان مجموعاه دادۀ
بتای انعطافپذیر  -3/4معرفی شد.
نتای هر معیار ارزیابیکننده بارای تعاداد مختلاف
خوشه در داده های زاگارس در شاکل  7نماایش داده
شااده اساات .نتااای ایاان نمودارهااا باارای معیااار
ارزیابیکنندههاای سایلوئت ،همبساتگی فای و معیاار
ونالیز پارتیشین روش خوشهبندی بتای انعطافپذیر باا
بتای  -3/1بهترین عملکرد را دارد ،اما ارزیاابیکننادۀ
 MRPPعملکرد خوشهبندی بتای انعطافپذیر  -3/6را
بهتر میداند.

جدول  -0نتای رتبهبندی کلی الگوریتمهای مختلف خوشهبندی برای دادههای هیرکانی
خوشهبندی سیلوئت

ونالیز پارتیشین

فی

7/27
7/27
7/27
0/02
3/52

)Flexible-β(-0.1
)Flexible-β(-0.25
)Flexible-β(-0.4
)Flexible-β (-0.6
)Flexible-β (-0.8

7/02
0/77
0/77
0/42
5/52

میانگین

MRPP

7/27
7/27
7/27
0/02
3/52

1/42
0
0
0/67
3/2

رتبه
1
7/7
7/7
7

7/40
7/04
7/04
0/76
4 3/60

جدول  -4نتای رتبهبندی کلی الگوریتمهای مختلف خوشهبندی برای دادههای زاگرس
خوشهبندی

سیلوئت

فی

ونالیز پارتیشین

MRPP

میانگین

رتبه

)Flexible-β(-0.1

1/4
7/6
4
0/0
0/2

7/7
1/6
0/4
0/0
4/7

1/4
7
0/6
7/0
0/2

4/7
7/4
0
7/1
7/0

7/4
7/7
0/7
7/4
0/2

7
1
4
0
7

)Flexible-β(-0.25
)Flexible-β(-0.4
)Flexible-β (-0.6
)Flexible-β (-0.8
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شکل  -1نمودار جعبهای نتای رتبهبندی ارزیابیکنندهها ( Silhouette width, Phi coefficient, MRPPو  )RARATNAبرای
خوشهبندیهای مختلف ناحیۀ رویشی هیرکانی ،محور افقی نشاندهندۀ خوشهبندیهای مختلف و محور عمودی نشاندهندۀ
رتبهها (رتبۀ یک نشاندهندۀ بهترین خوشهبندی و رتبۀ پن نشاندهندۀ بدترین خوشهبندی)

شکل  -7نمودار جعبهای نتای رتبهبندی ارزیابیکنندهها ( Silhouette width, Phi coefficient, MRPPو  )RARATNAبرای
خوشهبندیهای مختلف ناحیۀ رویشی زاگرس ،محور افقی نشاندهندۀ خوشهبندیهای مختلف و محور عمودی نشاندهندۀ
رتبهها (رتبۀ یک نشاندهندۀ بهترین خوشهبندی و رتبۀ پن نشاندهندۀ بدترین خوشهبندی)
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بحث
خوشه بنادی روش بسایار پیچیادهای اسات ،زیارا
انتخاب روش خوشه بندی نیازمند تصمیمگیری متعدد
راهباردی اسات ( .)Rodriguez et al., 2019در ایان
پژوهش خوشه بندی با چهاار ارزیاابیکننادۀ مختلاف
بررسی شد .انتخاب چند شاخص بارای انتخااب روش
خوشااهبناادی مناسااب بهتاار از اسااتفاده از تنهااا یااک
شاخص است ،زیرا هر شاخص معایاب خااص خاود را
دارد ( )Gordon, 1999و پیچیادگی دادههاا نتااای را
تحات تاأثیر قارار مایدهاد ( Olkin & Sampson,

 .)2001الگوریتم ترکیبی بتای انعطاف پاذیر باا تغییار
محاادودۀ پااارامتر بتااا از  -1تااا  +1ساابب ایجاااد
خوشااهبناادیهااای مختلفاای م ایشااود ( & Lance
 )Williams 1967که در محدودۀ مثبت مقادار بتاای
خوشه بندی همانند نزدیکترین همسایه که تمایل باه
ایجاد خوشهها به حالت زنجیره دارد ایجاد میکند؛ اما
در محدودۀ صفر تا  -1که در این پژوهش نیز بررسای
شد ،خوشهبندیهای بهتری ایجاد میشود ( Lengyel
 .)et al., 2018در ایاان بررساای خوشااهبناادی بتااای
انعطافپذیر بررسی شد ،زیرا توانایی ارائۀ بهتری بارای
نمااایش جوامااع گیاااهی را بااا حااداقل از دساات دادن
اطمعا پوشش گیاهی یاا بادون از دسات دادن ایان
اطمعاااااا دارد ( .)Milligan, 1989براسااااااس
پژوهشهای انجامگرفته بهترین محدودۀ بتا بین -3/4
تا  -3/1است ( .)Milligan, 1989نتای این بررسی در
دادههااای ناحیااۀ رویشاای هیرکااانی مشااهود اساات و
محدودۀ بتای  -3/4تا  -3/1عملکارد بهتاری را نشاان
میدهد .اما نتای کلی این پژوهش نشان داد که روش
بتااای انعطااافپااذیر بااا مقاادار بتااای  -3/1و -3/77
عملکردی بهتار از دیگار بتاای اساتفادهشاده در ایان
بررسی دارد (جدولهاای  0و Lance & William .)4
( )1967اعتقاد دارند که امکان تعیین مقدار دقی بتاا
مقدور نیسات .براسااس پاژوهشهاای تجربای نتاای
خوشه بندی بتای انعطافپذیر با بتاای  -3/77بهتار از
دیگر خوشهبندیهاست.

در دادههای پوشش گیاهی منطقۀ رویشی زاگارس
نیز روش خوشه بندی بتای انعطافپذیر با بتای -3/77
عملکرد بهتری از خوشهبندیهاای بررسایشاده دارد.
بررسی در دادههای جنوب شرقی اساترالیا و دادههاای
شبیهسازی نشان داد که خوشه بنادی سلساله مراتبای
بتااای انعطااافپااذیر روشاای منطقاای باارای افاازایش
پیشگویی عملکرد مادل اسات (.)Lyons et al., 2016
نتای بررسی در جنگالهاای باومی Mpumalangaدر
منطق اۀ  Limpopaو  KwaZuluدر وفریقااای جنااوبی
نشااان شااد کااه روش خوشااهبناادی اتصااال وارد و
خوشهبندی بتای انعطافپاذیر باا بتاای  -3/77اغلاب
عملکاارد خااوبی در بااین ماااتری هااای مختلااف
اندازهگیری داشتند ( )Lötter et al., 2013و در بیشتر
مطالعا قبلی تنها اساتفاده از بتاای انعطااف پاذیر باا
مقدار  -3/77رایا باود چارا کاه عملکارد ون مشاابه
خوشه بندی وارد است که برای خوشه هاای کاروی باا
تعداد خوشه ها برابر مناسب اسات .بناابراین مایتاوان
بیان کرد که خوشهبندی بتای انعطافپاذیر نیاز بارای
داده هایی با توزیع کروی مناسب است که خوشه هاای
کروی و هماندازه ایجاد میکنند ( ;Aho et al., 2008
.)Schmidtlein et al., 2010
نتای پاژوهش در مراتاع مجارساتان ،جنگالهاای
وایومینگ و یوتا در ایاال متحادۀ ومریکاا و همچناین
داده های شبیهسازیشده نشان داد که با افزایش مقادار
بتااا ،خوشااهبناادی بتااای انعطااافپااذیر کااه بااهعنااوان
خوشهبنادی اولیاه بارای الگاوریتمهاای خوشاهبنادی
 REMOS1 ،Optsilو  REMOS2به کار برده میشاود،
میانگین شاخص سیلوئت کاهش مییاباد ( Lengyel et
 .)al., 2019ونها بر تأثیر گروهبندی در مقادیر کمتر بتاا
تأکید کردند و اظهار داشتند که باا افازایش مقادار بتاا
وزن بیشتری به زنجیرها داده میشاود .ونهاا همچناین
بیان کردند که مقدار بتای  -1در عملکرد خوشاهبنادی
بتای انعطافپذیر مساوی با عملکرد روش خوشاهبنادی
روش اتصال دورترین همسایه است .بتای صفر باا روش
خوشهبندی ادغام میانگین برابر است و بتای  +1برابر باا
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روش نزدیاکتارین همساایه اسات ( Lengyel et al.,

 .)2019با توجه به نتای ایان بررسای شااهدیم کاه باا
افاازایش بتااا ( )β <-3/4عملکاارد خوشااهبناادی بتااای
انعطافپذیر کاهش مییابد .بتای صافر خوشاهبنادیای
همانند روش خوشهبندی اتصال میانگین ایجاد میکناد
که برای دادههای با توزیع کروی و بی ی مناسب است،
امااا باایش از دیگاار روشهااا حالاات زنجیارهای در بااین
خوشهها ایجااد مایکناد .بررسای خوشاهبنادی بتاای
انعطافپذیر باا اساتفاده دادههاای شابیهساازیشاده و
مجموعااۀ دادههااای جمااعووریشااده از جنگاالهااای
خزانکنندۀ جمهوری چک نشان داد کاه خوشاهبنادی
بتای انعطافپذیر باا مقادار بتاای  -3/77 ،-3/1و -3/4
ثبا طبقهبندی زیاادی دارد ( .)Tichý et al., 2011در
مقایسۀ روش های مختلف خوشه بندی سلسلهمراتبی در
دادههااای جمااعووریشااده از پوشااش گیاااهی شاامال
کوههای راکی و اکوسیستمهای مرتعی از جنوب شارقی
مونتانا ،روش خوشهبندی بتای انعطاافپاذیر باا مقادار
بتااای  3/77را بهتاار از دیگاار روشهااای خوشااهبناادی
سلساالهمراتباای معرفاای شااد (.)Aho et al., 2008
همچنااین در پااژوهش دیگاار عنااوان شااد کااه روش
جفتگروه بدون وزن با میانگین حسابی ( 1)UPGMAبا
مقدار بتای کم و منفی عملکرد بهتری نسابت باه روش
استاندارد این خوشه بندی با بتای صفر دارد و تأکید شد
که مقادیر بتای منفی و نزدیاک صافر کاارکرد بهتاری
دارد و هرچه مقدار بتا از صافر دور مایشاود در جهات
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منفی و مثبت ،وزندهی غیرواقعی بین قطعا نمونه یاا
گروهها رخ میدهد ( .)Belbin et al., 1992ایان یافتاه
منطب بر یافتاههاای ایان بررسای اسات .در پاژوهش
) Pakgohar et al. (2021دریافااات کردناااد کاااه
خوشه بندی بتاای انعطاافپاذیر باا مقادار بتاای -3/1
تناسب بیشتری با روشهای مختلف محاسابۀ مااتری
فاصله دارد .نتای این بررسی در هار دو ناحیاۀ رویشای
نشان داد که روش خوشهبنادی بتاای انعطاافپاذیر باا
مقاادار بتااای  -3/1و  -3/77بااا توجااه بااه معیارهااای
ارزیابیکننده ،عملکرد بسیار خوبی دارد ،زیرا با افازایش
مقدار بتا وزن غیرواقعی بیشتری به فواصل بین گروههاا
و نمونهها داده میشود (.)Belbin et al., 1992
نتیجه گیری
براساااس نتااای ایاان تحقیاا ماایتااوان روش
خوشه بندی بتای انعطافپذیر باا مقادار بتاای  -3/1و
 -3/77را با استفاده از روش اندازهگیری فاصالۀ باری-
کورتی بهمنزلۀ نوعی روش خوشهبندی مناسب برای
طبقه بندی پوشاش گیااهی و خوشاهبنادی رویشاگاه
به کار گرفت .روش خوشه بندی بتای انعطااف پاذیر باا
مقدار بتاای  -3/77بارای دادههاای باا توزیاع کاروی
پیشنهاد میشود ،اما برای داده های باا توزیاع بی ای،
خوشهبندی بتای انعطاافپاذیر باا مقادار بتاای -3/1
توصیه مایشاود کاه حاد واسا روش خوشاهبنادی
میانگین و روش خوشهبندی وارد است.
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Abstract
Among different methods for classification, clustering is commonly used methods. Flexible-Beta
clustering is successful hierarchical agglomerative clustering which is employed by ecologists as
effective clustering method. The aim of the research was to detect the suitable value of beta for
flexible-clustering methods. For this purpose, two different forest regions from Hyrcanian and Zagros
Oak regions were selected. The clustering algorithms included Flexible-beta algorithms with five
value of beta (-0.1, -0.25-, -0.4, -0.6 and -0.8). Five evaluators (Silhouette, MRPP, PARATNA, Phi
coefficient) were employed on each cluster solution to evaluate different clustering algorithms.
Algorithms were ranked from best to worst on each clustering evaluator for each data set .The results
showed that Flexible-beta clustering with beta value -0.1 had best performance and Flexible-beta
clustering with beta value -0.25 and -0.4 were proper performance in Hyrcanian regions. Flexible-beta
clustering with beta value -0.25 was superior to others and Flexible-beta clustering with beta value 0.1 had the second rank. Since, choosing the most suitable clustering method is critical for achieving
maximally ecological interpretable results, therefore, we suggested using flexible beta clustering with
beta value equal to -0.1 and -0.25 in the studies area.
Keyword: Hyrcanian forest, Hierarchical clustering, Zagros forest.
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