مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،1بهار  ،1315صفحۀ  155تا 111

155

بررسی شایستگی مدل رگرسیون حداقل مربعات در مدلسازی ارتفاع گونۀ راش نسبت به
متغیرهای محیطی در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
سید جلیل علوی ،1وریا مردانپور 2و کارستن اف دورمن

3

1عضو هیأت علمی گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس
2دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس
3عضو هیأت علمی گروه بیومتری و تحلیل سیستمهای محیطی ،دانشگاه فرایبورگ ،آلمان
(تاریخ دریافت1311/7/7 :؛ تاریخ پذیرش)1311/11/11 :

چکیده
در پژوهش حاضر ،بهمنظور مدلسازی ارتفاع گونۀ راش بهعنووان یوم مفلفوۀ مهوم تووان تولیود رویشوگاه نسوبت بوه
متغیرهای محیطی در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس از مدل رگرسویون حودالل مربعوات اسوتفاده
شد .به این منظور بهروش منظم – تصادفی  123لطعۀ نمونه دایرهای  5/1هکتاری در منطقه مستقر گردیود و در هور
یم از لطعات نمونه ،ارتفاع کل و لطر برابرسینه تمام درختان راش با لطر بیشتر از  7/5سانتیمتر اندازهگیری شد .در
مرکز لطعات نمونه ،از عمق 5تا 15سانتیمتر نمونههای خاك برداشته شوده و مجموعوهای از خصوصویات فیزیکوی و
شیمیایی خاك در محل استقرار لطعات نمونه اندازهگیری شد .همچنین ارتفاع از سطح دریا ،درصد شوی و آزیمووت
لطعات نمونه نیز ثبت شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد هرچند مدل رگرسیون خطی برحس ضری تبیین ،کارایی
به نسبت خووبی در مدلسوازی ارتفواع گونوۀ راش دارد ،بوهکوارگیری شواخم مووران  Iنشوان مویدهود کوه مسو لۀ
خودهمبستگی مکانی در مدل رگرسیون وجود دارد .بهکارگیری مدلهوای خودرگرسویونی بوا ولفوۀ مکوانی و خطوای
مکانی بهعنوان رویکردهای جایگزین برای حذف پدیدۀ خودهمبستگی نشان داد کوه ایون مودلهوا ازنظور معیارهوای
ضری تبیین ،معیار اطالعاتی آکائیم و لگاریتم درستنمایی کارایی بهتری نسبت به مودل رگرسویون خطوی دارنود.
مقایسۀ دو مدل خودرگرسیونی توأمان با ولفۀ مکانی و خطای مکانی با استفاده از آمارههای فوق نیز نشان میدهد که
مدل خود رگرسیونی با خطای مکانی بهتر از مدل با ولفه مکانی است .پوژوهش حاضور بور اهمیوت بررسوی و کنتورل
خودهمبستگی مکانی در مطالعات بومشناسی جنگل تأکید میورزد و دستورالعملی را برای مدلسوازی عملکورد گونوۀ
راش نسبت به متغیرهای محیطی فراهم میکند.
واژههای کلیدی :آمارۀ موران  ،Iخودهمبستگی مکانی ،ساختار همسایگی ،مدل خطای مکانی ،مدل ولفۀ مکانی.

 نویسندۀ مس ول

شمارۀ تماس51111515517:

ایمیلj.alavi@modares.ac.ir :
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مقدمه و هدف
بررسی روابط عملکرد 1گونههای گیواهی (عملکورد
دربرگیرندۀ اندازهگیوری بعضوی از لسومت هوای گیواه
همانند ارتفاع گیاه ،طول ،شکل و اندازه بورگ و غیوره
است که به شاخم اندازه رشد ،لدرت و تووان گیواهی
مرتبط باشد ( ))Kent, 2011و عوامل محیطی ،همواره
به عنوان یم موضوع کلیودی در بوومشناسوی گیواهی
مطوورب بوووده اسووت و بوویش از یووم لوورن اسووت کووه
بومشناسها برای یافتن عوامل محیطی کنتورلکننوده
بر پراکنش ،وفور و عملکرد گونوههوای گیواهی توالش
میکنند ( .)Comstock and Ehleringer, 1992روش
های کالسیم بررسی روابط گونه های گیاهی و عوامل
محیطی ،هنگامی میتواند بهعنوان برآوردگری سازگار،
مورد اعتماد لرار گیرد که نمونهها همگن و مسوتقل از
یکدیگر باشند؛ اما در عمل ،در بسیاری از موارد ممکن
است مشاهدات مسوتقل نباشوند و برحسو مولعیوت
لرارگیری در فضای مورد بررسی بوه یکودیگر وابسوته
باشند ،ازایون رو وجوود پدیودهای کوه خودهمبسوتگی
مکووانی )SAC( 2نامیووده موویشووود ،تحلیوول دادههووا را
پیچیده می سوازد (سووری و منیوری جاویود.)1315 ،
خودهمبسووتگی مکووانی الگووویی اسووت کووه در آن
مشاهدات با یکدیگر براساس فاصولۀ جغرافیوایی بوین
مشوواهدات در ارتبووا انوود .بووهگونووهای کووه مشوواهدات
نزدیم به هم وابستگی بیشتر و مشاهدات دورتر از هم
وابستگی کمتری دارند .زمانی که  SACمثبوت باشود،
محلها و مکانهای مجاور هم نسوبت بوه مکوانهوای
دورتر مقادیر مشابهتوری را اتاوا مویکننود .استقالل
مشاهدات در دادههوووایی که ویژگی مکانی دارند فرض
بسیار لویای است (سوری و منیوری جاویود.)1315 ،
جملۀ مشهوری می گوید "هور پدیودهای با پدیدۀ دیگر
در ارتبا است ،اما ارتبا پدیده های نزدیم تر لوی تر
از ارتبووا پدیوودههووای دور اسووت" (سوووری و منیووری
جاویوود .)1315 ،بوودیهی اسووت کووه تحلیوول آموواری
دادههای مکانی بوا روشهوای آمواری معموول مقودور
نیست ،زیرا شور اساسوی اسوتقالل داده هوا ،محقوق

نیست.
روشهای رگرسیونی متعددی برای سنجش روابط
عملکرد گونه هوای گیواهی و عوامول محیطوی بوهکوار
گرفته شدهاند که از آن جمله میتووان بوه مودلهوای
رگرسوویون خطووی چندگانووه ،رگرسوویون پواسووون،
رگرسیون لجسوتیم و مودلهوای رگرسویون جمعوی
اشواره داشوت (.)Guisan and Zimmermann, 2000
هرچند این تکنیمها پیشرفتهای زیوادی را در مودل
سازی روابط گونههای گیاهی و عوامول محویط نشوان
دادهانوود ،در شووکل اسووتاندارد خووود ،زمووانی کووه
خودهمبستگی مکانی وجود داشته باشود ،نمویتواننود
نمایش دلیقی از عوامل محیطی اثرگذار بر وفور گونوه
را فراهم کنند .ازاینرو روشهای آماری متعددی ابداع
شدهاند که میتوانند خودهمبسوتگی مکوانی در مودل
21
های وفور گونه_ محیط را لحاظ کنند.
روشهووای آموواری متعووددی بوورای پوورداختن بووه
خودهمبسووووووتگی مکووووووانی وجووووووود دارنوووووود
( )Keitt et al., 2002; Miller et al., 2007کووه
می توان به مدلهای خودرگرسیونی توأمان ،3مدلهای
خودرگرسیونی شورطی ،1مودلهوای حودالل مربعوات
تعمیم یافته ،5مدل های آمیاتۀ خطی تعمویم یافتوه 1و
معادالت برآورد تعمیمیافتوه 7اشواره داشوت ،اموا تنهوا
تعداد اندکی از آنها در متون بومشناسی به چشوم موی
خورند ،زیرا اجرای این مدلها ازنظر ریاضوی پیچیوده
است و ازنظر محاسباتی نیز به زمان زیادی نیاز دارنود
( )Rangel et al., 2006و از طورف دیگور ،نورمافوزار
آماری  Rکه اجرای ایون مودل هوا در آن امکوانپوذیر
است ،نیز چند سوالی اسوت کوه در دسوترس همگوان
لرارگرفته است (.)Dormann et al., 2007
1

Performance
)Spatial Autocorrelation (SAC
3
)Simultaneous Autoregressive Models (SAR
4
)Conditional Autoregressive Models (CAR
5
)Generalized Least Squares (GLS
6
)Generalized Linear Mixed Models (GLMM
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)Generalized Estimation Equations (GEE
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روشهووای ماتلوول مدلسووازی کووه خودهمبسووتگی
مکووانی را در تحلیوول روابووط وفووور گونووه و متغیرهووای
محیطی بهحساب میآورند توسط (Keitt et al. )2002
مقایسه شد .نتایج نشان داد زمانی که خودهمبسوتگی
مکانی در فرایند مدلسازی لحاظ شود ،نتیجهگیری در
مورد متغیرهای محیطی که وفور گونه را کنتورل موی
کنند بهشدت تغییر میکندSegurado et al.(2006) .
بیان میدارند خودهمبستگی مکانی ،مسو لهای جودی
در مدلسووازی آشوویان بووومشناسووی گونووههاسووت و
معنیداری پارامترهای مدل را بهشدت تغییر میدهود.
آنه وا اشوواره دارنوود کووه موودلهووای خطووی و جمعووی
تعموویمیافتووه بووه اثرهووای خودهمبسووتگی مکووانی
حساساند .تکنیمهای ماتلل مدلسازی مکانی نظیور
موودلهووای خودرگرسویونی توأمووان ،موودلهووای خووود
رگرسوویونی شوورطی ،موودلهووای حوودالل مربعووات
تعمیم یافته ،مدل های آمیاتوه خطوی تعمویمیافتوه و
معادالت بورآورد تعمویمیافتوه بوهطوور جوامع توسوط
( Dormann et al. )2007در یم مقالۀ مروری بررسی
شده است .عملکرد سه مودل خودرگرسویونی توأموان
(خطای مکانی ،1ولفۀ مکانی 2و مدل مکانی)Durbin 3
و مووودل رگرسووویون حووودالل مربعوووات )OLS( 1در
مدلسووازی پووراکنش گونووههووا توسووط (Carl )2007
 Kissling andبووا اسووتفاده از چهووار مجموعووه دادۀ
شبیهسازی شده ارزیابی شد و این نتیجه بهدسوت آمود
که مدل خطای مکانی از مدلهای دیگر کارایی بهتوری
دارد .نتوایج تحقیوق ( Miller et al.)2007در بررسوی
رویکردهووای ماتلفووی کووه وابسووتگی مکووانی را در
مدلهای پیشبینی پوشش گیاهی بهحساب میآورنود
نشان داد که مدلهای خودرگرسیونی توانایی بیشتری
در توصویل وابسووتگی مکوانی کوچووممقیواس دارنوود،
درصورتی که روشهای زموینآمواری بورای مدلسوازی
وابستگی مکانی بزرگمقیاس مناس ترنود .مودلهوای
رگرسیون حدالل مربعات و خودرگرسیونی توأموان بوا
خطای مکانی با مودلهوای خوود رگرسویونی توأموان
واریوووگرامی و حوودالل مربعووات تعم ویمیافتووه توسووط
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) Beguería and Pueyo (2009مقایسه شودند .نتوایج
پژوهش آنها نشوان داد کوه مودل واریووگرام ،کوارایی
بهتری از مدل خطای مکانی داشوته اسوت ،اموا مودل
حدالل مربعات تعمیمیافته نسبت به مدلهای مبتنوی
بر خودرگرسیونی توأمان برتر بووده اسوت .روشهوای
ماتلوول مدلسووازی شووامل موودل حوودالل مربعووات
تعموویمیافتووه ،فیلترهووای مکووانی ،1موودل موجووم،5
مدلهای خود رگرسیونی و مدلهای آمیاتوۀ جمعوی
تعمیم یافته برای برآورد ضرای رگرسیون از مجموعوه
داده شوبیهسوازیشوده توسوط )Beale et al. (2010
بررسی شد .نتوایج نشوان داد کوه مودلهوای حودالل
مربعووات تعم ویمیافتووه و موودلهووای خووود رگرسوویونی
عملکوورد خوووبی داشووتهانوود .بووهمنظووور بررسووی تووأثیر
متغیرهای محیطوی و انسوانی بور پوشوش گیواهی در
کالیفرنیووای آمریکووا Dahlin et al. (2014) ،از
مدلهای خودرگرسیونی استفاده کردند .نتایج پژوهش
آنان ،بر اهمیوت فراینودهای پویوا هماننود محودودیت
پراکنش و تاریاچۀ آشفتگی در تعیین الگوهای فعلوی
پوشش گیاهی تأکید میکند.
همانطور که اشاره شود ،وجوود  SACدر مودلهوا
فرض مستقل بوودن دادههوای مکوانی را دچوار تاطوی
میکند .مدلهای روابوط عملکورد گونوه _ محویط کوه
خودهمبستگی مکانی را نادیده میگیرند ،ممکون اسوت
تأکید زیاد و بیموردی بر فاکتورهایی داشته باشوند کوه
تأثیر اندکی بر عملکورد گونوه دارنود یوا هوی توأثیری
ندارند یا ممکن است منجر به حذف متغیرهای مهوم در
طول انتاواب مودل شووند (.)Dormann et al., 2007
جنگوولهووای خووالم و آمیات وۀ راش از مهوومتوورین و
غنی ترین جنگل های ایران بهشمار مویرود کوه در آن
گونۀ راش حدود  35درصد از کل حجم سرپا و حودود
321

1

Spatial lag model
Spatial Durbin model
3
Ordinary Least Square
4
Spatial filters
5
Wavelet models
2
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 23درصد از کل تعداد درختان ایون جنگول هوا را بوه
خووود اختصوواد داده اسووت (احموودی و همکوواران،
 .)1311ازآنجووا کووه ارتفوواع گون وۀ درختووی بووهعنوووان
مفلفهای مهوم در محاسوبۀ تووان تولیودی جنگول در
توده های آمیاته و ناهمسال مطرب اسوت (احمودی و
همکاران ،)1311 ،تحقیوق حاضور بوه منظوور بررسوی
کارایی مدل رگرسیون حودالل مربعوات در مدلسوازی
ارتفو واع گونو وۀ راش ()Fagus orientalis Lipsky
بهعنوان یم معیار عملکرد نسبت به متغیرهای خاکی و
فیزیوووگرافی در جنگوول آموزشووی و پژوهشووی دانشووگاه
تربیت مدرس صورت میگیرد .چنانچه شایستگی مدل
رگرسوویون حوودالل مربعووات تأییوود نشووود ،رویکردهووای
جایگزین معرفی و کارایی آنها ارزیابی میشود.
مواد و روش اجرای تحقیق
مشخصات منطقۀ تحقیق

تحقیووق حاضوور در جنگوول آموزشووی و پژوهشووی
صالبالودینکوال متعلوق بوه دانشوکدۀ منوابع طبیعوی
دانشگاه تربیت مدرس در سطحی حدود  255هکتار با
دامنۀ ارتفواعی  1555توا  1555متور از سوطح دریوا ،
صووورت گرفوت .جهووت جغرافیووایی غالو در منطقووه،
شمالی است و پس از آن جهت هوای غربوی و جنووبی
بیشترین سهم را دارند .شی غال منطقوه بوین -55
 25و  55-15درصوود اسووت .منطقووه بووین عوورض
جغرافیوووایی " 31°21'21توووا " 31°35'12و طوووول
جغرافیایی " 51°15'51توا " 51°11'51لورار گرفتوه
است .مقدار بارنودگی در منطقوه  1351میلویمتور در
سال است .گرم ترین ماه سال تیر و مرداد بوا میوانگین
دمای  21/2و سردترین ماه سال ،بهمون بوا میوانگین
دمای 2/1درجۀ سانتیگراد اسوت .همچنوین میوانگین
دمای ساالنه برابر با  15/1درجۀ سانتیگراد ثبت شده
اسووت (بووینووام .)1312 ،تیوو جنگوول در منطقووه
آمیاتووووهای از راش بووووههمووووراه گونووووۀ مموووورز
( ،)Carpinus betulusانجیلوی (،)Parrotia persica
افوورا ( ،)Acer velutinumشوویردار (،)Acer leatum

نمودار ( ،)Tilia begonifoliaون ()Fraxinux excelsior
و بلووو ( )Quercus castaneifoliaاسووت .بووهطووور
میانگین گونۀ راش حدود  55درصد از کل حجم سرپا
و حدود  15درصد از کل تعداد درختان منطقوه را بوه
خود اختصاد داده اسوت .تیو هوای خواك منطقوه،
تکامل نیافته راندزین تا راندزین شستهشوده ،لهووهای
جنگلووی بووا  pHللیووایی و لهوووهای شسووتهنشووده تووا
پسدوگلی است (بینام.)1312 ،
جمعآوری دادهها

بوووهمنظوووور جموووعآوری اطالعوووات ،الزم از 123
لطعهنمونه دایرهای با مساحت  1555متر مربع که به-
روش آماربرداری منظم تصادفی در شبکهای بوه ابعواد
 155 × 155متر در منطقه مستقر شد ،اسوتفاده شود.
پس از پیواده کوردن لطعوات نمونوه در جنگول ،لطور
برابرسینه و همچنین ارتفاع کامل تمام درختوان راش
با لطر بیشتر از  7/5سانتیمتور انودازهگیوری شود .در
داخل هر لطعه نمونه ارتفاع از سطح دریا ،درصد شی
و جهت جغرافیایی نیز ثبت شد .جهت جغرافیوایی بوا
1
اسووتفاده از رابطوۀ  1بووه شوواخم تووابش خورشوویدی
تبدیل شد که در آن  θمقدار آزیموت جهت برحسو
درجه است .مقدار شاخم بار گرمایی بین صفر و یوم
اسووت؛ جهووت شوومال شوورلی دارای مقوودار صووفر
(خنمترین دامنه) و جهت جنوب غربوی دارای مقودار
یم (گرمترین دامنه) است (.)Aertsen et al., 2010
رابطۀ 1

TRASP= [1-cos((π /180)(θ-30))] /2

در مرکز هر لطعهنمونه ،نمونههای خواك توا عموق
 15سانتیمتوری (علووی و همکواران )1315 ،از چهوار
جهت جغرافیایی و مرکز لطعهنمونه برداشت و سوسس
برای آزمایش مشاصههای فیزیکوشیمیایی با یکودیگر
ترکی شدند .پس از خشمکردن نمونوههوا در هووای
آزاد و جدا کردن ریشهها ،سنگ و سایر ناخالصیهوا از
Radiation Index

1
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آن ،کلوخها خرد شده و از الوم  2میلویمتوری عبوور
داده شد .در بررسی فاکتورهای خواك ،مجموعوهای از
خصوصیات فیزیکوی و شویمیایی خواك ازجملوه وزن
ماصود ظاهری بهروش کلوخ و پارافین ،بافت خواك
بهروش هیدرومتری pH ،خواك بوا دسوتگاه  pHمتور
الکتریکی ،درصد موادۀ آلوی بوهروش والکلوی و بلوم،
فسفر لابلجذب به روش السوون ،پتاسویم بوا دسوتگاه
طیوولسوونج اتمووی و نیتوورو ن بووهروش کجلوودال
اندازهگیری شد (جعفری حقیقی.)1312 ،
تجزیهوتحلیل آماری دادهها

به منظور مدلسازی ارتفاع گونوۀ راش و متغیرهوای
محیطی از مدل رگرسویون حودالل مربعوات اسوتفاده
شد .مدل رگرسیون حدالل مربعات که بهدلیل اجورا و
تفسیر آسان کاربردی گسترده در بوم شناسوی جنگول
دارد ،رویکردی است که در آن مدل رگرسیون تنها بوا
متغیرهوای تبیینوی محیطوی و بودون درنظور گورفتن
همبستگی خودکار مکوانی بورازش موییابود؛ بنوابراین
تغییوور در عملکوورد و وفووور گونووه تنهووا بووه تغییوور در
متغیرهووای محیطووی موورتبط اسووت .تجزیووهوتحلیوول
رگرسیونی در صورتی معتبر خواهد بود که فرضیههای
رگرسیون هماننود نرموال بوودن ،همگنوی واریوانس و
مستقل بودن برلرار باشد .نقم این فرضیههوا ،ممکون
است به اسوتداللهوای آمواری نادرسوت منجور شوود.
) Zuur et al. (2007اظهوار کوردهانود کوه تاطوی از
مستقل بودن داده های مکانی جدی ترین مس له است،
ازاینرو لبل از پرداختن بوه روشهوای مدلسوازی کوه
خودهمبستگی مکانی را بهحساب میآوردند ،ابتدا باید
بررسی شود که آیا خودهمبستگی مکانی ممکن اسوت
تجزیه وتحلیل داده ها را تحت تأثیر لورار دهود؛ بودین
معنا که آیا بالیماندههای مدل ،خودهمبستگی مکانی
را نشان میدهند یا خیر .بوورای بررسووی و آزموووون
ضووووری خودهمبسووووتگی مکووانی و معنوویداری آن
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میتوان از یکی از روشهای آمارۀ مووران  ،1Iهمبسوتگی
1
نگار موران  ،2Iهمبستگی نگار  3Gearyو سمیواریوگرام
استفاده کرد .در مطالعوات تجربی ،اغل از آمارۀ مووران I
در تحلیوول خودهمبسووتگی مکووانی اسووتفاده موویشووود
( .)Dormann et al., 2007آمارۀ موران  Iبرای متغیر X
در خصود مناطق ماتلل از طریوق رابطوه  2محاسووبه
میگردد (:)Lee and Wong, 2001

رابطه 2

رابطه 3
در رابطوۀ فوووق xi ،و  xjمقووووادیر  xدر مووووورد
منوواطق (نمونه های) ماتلوول ،و  s2واریوانس نمونوه
(رابطۀ  )3است Wij .مولعیت مجواورت  iو  jنسووبت
بوه یکودیگر و بوه عبوارتی نووع ارتبا مکانی آنهاست
که ماتریس وزن نیز نام برده میشود .ایوون موواتریس
بوهروشهای ماتلل بهدست می آید کوه از آن جملوه
موویتوووان بووه موواتریس مجووواورت خطووی ،5مجوواورت
رخماننوود ،1مجووواورت ملکوووهماننووود ،7و مجوواورت
فیلمانند 1اشاره کورد .از انووواع دیگور ارتبوا مکوانی
موویتوووان بوووه فاصووولۀ معکووووس ،1مربوووع فاصووولۀ
معکووس ،15بانود فاصولۀ ثابت ،11ناحیۀ بیتفواوتی 12و

1

Moran’s I
Moran's I correlogram
3
Geary's c correlogram
4
Semivariogram
5
linear contiguity
6
Rook contiguity
7
Queen contiguity
8
Bishop contiguity
9
Inverse Distance
10
Inverse Distance Squared
11
Fixed Distance Band
12
Zone of Indifference
2
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مجووواورت چندضووولعی 1اشووواره کووورد کوووه ضوووری
خودهمبستگی مووران  Iاز طریق فواصل اللیدسوی 2و
منهتن ،3بوا توجوه بوه شوکل استانداردشودۀ مواتریس
بهدست میآید (رفیعی دارانی و لربانی .)1313 ،مقدار
شوواخم موووران  Iبووین  1و  -1متغیوور اسووت .مقووادیر
نزدیم به  1نشاندهندۀ الگوی خوشهای و بوهعبوارتی
خودهمبسووتگی مثبووت اسووت و ارزش نزدیووم بووه -1
نشان می دهود کوه الگوووی همسووان یووا متفوورق و
بوهعبووارتی خودهمبسووتگی منفووی وجوود دارد .در
صووورت نبووود خودهمبسووتگی مکووانی ،مقوودار عووددی
شاخم موران صفر است .معنویداری آموارۀ مووران از
طریوق آزموون  Zبررسوی مویشوود کووه مقوودار Z
اسووتاندارد آمووارۀ موووران از طریووق رابط وۀ  1محاسووبه
میشود .مقادیر بهدستآمده با مقوادیر  Zجدول لابول
مقایسه است (رفیعی دارانی و لربانی:)1313 ،
رابطۀ 1
که در آن I ،مقدار آمارۀ مووران  E(I) ،Iمقووووودار
مووووورد انتظووووار بوووورای آموووووارۀ مووووووران و
) VAR(Iواریانس شاخم موران  Iاست .مقدار آمارهها
و آزمونهای یادشده ،مربوو به وضعیتی اسووت کووه
در آن هدف پژوهش ،بررسوی خودهمبسوتگی مکوانی
یوم متغیر در نقوا یوا مکوان هوای ماتلوول اسوت.
چنانچه در پژوهشی ،مدل رگرسویونی مدنظر باشد ،بوا
توجه به وجود دادههای ماتصواتدار ،فورض مسوتقل
بودن بالیماندهها در مدل رگرسیون حودالل مربعوات،
با اعمال آماره موران  Iبه بالیماندهها بررسی میشوود.
در چارچوب مدل رگرسیونی ،آماره مووران  Iاز طریوق
رابطۀ  5محاسبه میشود (:)Zuur et al., 2007
رابطۀ 5

I  (n / S0 )eWe/ ee

1

Polygon contiguity
Euclidean
3
Manhattan
2

در رابطۀ باال W ،ماتریس وزنی است کووه هماننود
مووواتریس وزنوووی آموووارۀ موووران  Iدر لسوومت لبوول
بهعنوان نوع همسایگی تعریل میشوود ،S0 ،مجموووع
عناصر موواتریس  Wو  eبوالیمانودۀ حاصول از مودل
رگرسیون معمولی است .معنی داری آموووارۀ مووران I
همانند باال از طریوق آزموون  Zصوورت مویگیورد .در
پژوهش حاضر آمارۀ موووووران  Iبوا اسوتفاده از بسوتۀ
 )Bivand and Piras, 2015( spdepدر نرمافزار آماری
 Rنساه  3.0.2محاسبه و معنیداری آن بررسی شد.
معنوویدار شوودن آزموووون مووووران  Iدر خصوووود
همبسوتگی مکانی ،بدین معناست که از فرض مستقل
بودن در مدل رگرسیون خطوی معموولی تاطویشوده
است ،ازاینرو مدلهای جایگزین که وابسوتگی مکوانی
را منظووور مویکننوود ،بایوود بووه کووار گرفتووه شوووند .بووا
بهکارگیری این مدلها ،اریبی کاهش و دلوت افوزایش
مییابد ( .)Dormann et al., 2007در مدلهای خطی
با داده های دارای توزیع نرمال ،خودهمبستگی مکوانی
مویتوانوود توسووط رویکردهووای موورتبط بووا موودلهووای
خودرگرسیونی توأمان در نظور گرفتوه شوود .در مودل
 SARکووه تعم ویم موودل رگرس ویون حوودالل مربعووات
معمولی است ،رابطۀ همسایگی برحس یم مواتریس
 n×nاز وزنهوای مکووانی ( )wبیووان موویشووود .مشووام
کردن مواتریس وزن هوای مکوانی بوا شناسوایی سواختار
همسایگی هر سلول آغاز میشود .پوسازآن ،همسوایههوا
وزندهی میشووند .همسوایههوای نزدیومتور ،وزنهوای
بیشتر؛ و همسایههای دورتور وزنهوای کمتوری دریافوت
موویکننوود .بوورای کووددهی موواتریس وزنهووای مکووانی
روشهای متعددی وجوود دارد بورای مثوال  -1کوددهی
دودویوی (محولهووا بوهصوورت همسووایه یوا غیرهمسووایه
فهرست میشوند)؛  -2استانداردسازی ردیلها؛  -3ثابوت
کردن واریانس (.)Begueria and Pueyo, 2009
در خصود مدلهای خودرگرسیونی توأمان ،دو نوع
وابستگی وجود دارد -1 :ولفۀ مکانی ،نوعی از وابسوتگی
مکانی است که فرض میکند مقدار متغیر پاسخ در یم
محل مشام نهتنهوا توابعی از متغیرهوای مسوتقل در
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محل  iاست ،اما به مقودار متغیور پاسوخ در محولهوای
مجاور  jنیز بستگی دارد .مدل خودرگرسیونی توأمان بوا
ولفۀ مکانی بهصورت رابطۀ  1است:
رابطۀ 1
که در آن  ρضری خوود رگرسویونی W ،مواتریس
وزنهای مکانی ،و  βبرداری است که شی های مورتبط
با متغیرهای تبیینی  Xو  εخطا را نشان میدهد.
 -2خطای مکانی ،نوعی از وابستگی مکوانی اسوت
که فرض میکند فرایند خودهمبستگی تنها در جملوۀ
خطا مشاهده میشود ،نه در متغیر پاسخ و متغیرهوای
تبیینی .برای مدل خودرگرسویونی توأموان بوا خطوای
مکانی مدل رگرسویونی معموولی ( )Y=βX+εتوسوط
جمله  λWµکه ساختار مکانی ( )λWµدر جمله خطوا
را کووه ازنظوور مکووانی همبسووته هسووتند ( )µرا نشووان
میدهد .مدل خطای مکانی بهصورت رابطۀ  7است:
رابطۀ 7
که  λضری خودرگرسیونی مکانی اسوت .تحلیول
مدل های خودرگرسیونی توأموان در بسوته  Spdepدر
نرمافزار آماری  Rنساه  3.0.2انجام گرفت .همانطوور
که اشاره شد بورای اسوتفاده از توابوع خودرگرسویونی
توأمان ،محقق باید ابتدا فواصل همسایگی را مشوام
کند ،سسس ماتریس وزنهای مکانی توسوط وزندهوی
همسایهها با یم طرب کددهی مشوام (بورای مثوال
دودویووی ،استانداردسووازی ردیفووی و ثابووت نمووودن
واریانس) محاسبه می شود .در پژوهش حاضر به منظور
تعیین بهترین فاصلۀ همسایگی 25 ،فاصلۀ همسوایگی
 55متری مشام شد و با برنامهنویسی در نرمافزار R
بهترین فاصولۀ همسوایگی براسواس معیوار اطالعواتی
آکائیووم تعیووین شوود .در پووژوهش حاضوور از سیسووتم
کددهی استانداردسازی ردیفی که در مدل هوای خوود
رگرسویونی ارجووح اسووت ()Dormann et al., 2007
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استفاده شوده اسوت .انتاواب هور یوم از مودل هوای
خودرگرسوویونی (ولفوووۀ مکووانی و خطوووای مکووانی) و
مقایسۀ آنها با مدل رگرسیون حدالل مربعات براسواس
آماره های ضوری تبیوین ،اشوتباه معیوار بوالیمانوده،
2
لگوواریتم درسووتنمووایی ،1معیووار اطالعوواتی آکائیووم
( ،)AICصووورت موویگیوورد .لگوواریتم درسووتنمووایی،
آمارهای است که برای تعیین مقادیر ضرای بورآوردی
رگرسیون بهینوه موی شود .ازآنجاکوه مقوادیر لگواریتم
درستنموایی توابعی از تعوداد نمونوهانود ،نمویتواننود
به تنهایی شاخصوی از نکوویی بورازش باشود و بایود از
معیارهای دیگر همانند ضری تبیین و معیار اطالعاتی
آکائیم اسوتفاده کورد .ازآنجاکوه هودف ،بوه حوداکثر
رساندن لگاریتم درستنمایی است ،مقوادیر بوزرگتور،
بهتر اسوت (AIC .)Burnham and Anderson, 2002
معیاری برای سنجش نیکویی برازش است کوه توسوط
هیروتوگو آکائیکه در سوال 1171پیشونهاد شود .ایون
معیووار بووا برلوورار کووردن تعووادل میووان دلووت موودل و
پیچیدگی آن به انتااب بهتورین مودل آمواری کموم
میکند ( .)Akaike, 1974در حالوت کلوی AIC ،بوه-
صورت رابطوۀ  1محاسوبه مویشوود ( Burnham and
:)Anderson, 2002
رابطۀ 1

AIC = -2loglike + 2K

که در آن  loglikeلگاریتم درستنمایی مودل رگرسویون
مووورد نظوور و  Kتعووداد پارامترهووای بوورآوردی موودل
رگرسوویونی اسووت .ازآنجاکووه موودل دارای کمتوورین AIC
بهترین است ،مویتووان اسوتنبا کورد کوه کودام مودل
وضوووعیت بهتوووری نسوووبت بوووه بقیووۀ مووودلهوووا دارد
( .)Akaike, 1974بهعنوان یوم لاعودۀ کلوی ،اخوتالف
 AICسه و بیشتر شاهدی آشوکار بور بهبوود عملکورد
مدلهاست (.)Fotheringham et al., 2001

Log-likelihood
Akaike information criterion

1
2
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همگنی واریانس با استفاده از تابع  ncvTestدر بسوتۀ
 carدر نرمافزار آماری  Rحکایت دارد کوه ایون فورض
برلرار بووده ()Chisquare = 2/11 ،P-value = 5/152
و از آن تاطی نشده است .آزموون  Breush-Paganدر
بستۀ  lmtestدر نرم افزار آماری  Rنیز مفیود برلوراری
فرض ثابوت بوودن واریوانس اسوت (،P-value = 5/11
.)BP = 35/31
همبستگینگار موران  Iبرای بالیمانده هوای مودل
رگرسیون خطی با استفاده از تابع  correlogدر بسوتۀ
 )Bjornstad, 2013( ncfبووووهطووووور مشووووام
خودهمبستگی مکوانی را نشوان موی دهود کوه تأییود
می کند فرض اینکوه خطاهوا بوه طوور مسوتقل توزیوع
یافته انود ،دچوار تاطوی شوده اسوت .شوکل  2نشوان
می دهد که در فواصول کوتواه خودهمبسوتگی مکوانی
مثبت و لوی وجود دارد .عوالوهبور ایون ،مقودار آموارۀ
موووران نیووز  5/111بوووده کووه بسوویار معن ویدار اسووت
( )P-value =5/555که نشان می دهد خودهمبسوتگی
مکانی لوی در مودل وجوود دارد .ازایونرو اسوتفاده از
رویکرد مدلسازی  OLSمناسو نیسوت و مودل هوای
خودرگرسیونی توأمان با ولفوه مکانی و خطای مکوانی
باید ارزیابی شوند.

نتایج
نتووووایج بوووورازش موووودل رگرسوووویون خطووووی
( )P-value = 5/555 ,F= 5/51نشان میدهد که مودل
رگرسیون خطی بسیار معنیدار است .گزینش متغیرهوا
با استفاده از روش گامبهگام و معیار اطالعاتی بیزی 1یوا
 BICدر مدل رگرسیون خطوی نشوان داد از  11متغیور
تبیینی ،اثرهای اصلی متغیرهای ارتفواع از سوطح دریوا،
وزن ماصود ظاهری خاك ،درصد رس ،درصد سیلت،
نیترو ن ،پتاسیم ،فسفر ،نسبت کربن به ازت و شواخم
تابش خورشیدی و اثر متقابول تعودادی از متغیرهوا بور
ارتفاع درخت راش تأثیرگوذار بوودهانود (جودول  .)2بوا
بوهکوارگیری مودل رگرسویون خطوی  51/13درصوود از
تغییرات در متغیر ارتفاع درخت راش توجیه شده است.
در خالل فرایند مدلسوازی ،کفایوت مودل بایود بوا
بررسی فرضیههای آن بررسی شود .ابزارهای گرافیکوی
هماننوود هیسووتوگرام ،نمووودار  q-qبووالیمانوودههووای
اسووتیودنتشووده (شووکل  )1نشووان م ویدهوود کووه در
خصود تاطی از فرض نرمال بودن مسو لهای وجوود
نوودارد .بووهکووارگیری آزمووون  Shapiro-Wilkنیووز
نشاندهنده برلرار بودن فرض نرمال بودن دادههاسوت
( .)W= 5/112 ,P-value= 5/721بررسووووی فوووورض
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شکل  -1هیستوگرام و نمودار  q-qبالیماندههای استیودنتشده مدل برازشدادهشده

1

Bayesian Information Criteria

1
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شکل  -2همبستگینگار بالیماندۀ مدل رگرسیون خطی

همووانطووور کوووه اشوواره شووود ،گووام ناسووت در
به کارگیری مدل های خودرگرسیونی توأمان ،مشوام
کردن فواصل همسایگی است .نتایج به کوارگیری AIC
برای تعیین فاصلۀ همسایگی نشان داد که فاصلۀ 155
متری ،کمترین مقدار معیار اطالعواتی آکائیوم را دارد
و ازاینرو بهعنوان فاصلۀ در نظر گرفتن همسوایگی در
مدلهای خودرگرسیونی درنظر گرفته میشوود .نتوایج
آماری مدل برازشیافتوۀ  SARبوا اسوتفاده از رویکورد
درسووتنمووایی حووداکثر نشووان موویدهوود کووه پووارامتر
خودهمبستگی مکانی برای مدل بوا ولفه مکانی توأثیر
مثبووووت دارد ( )Rho = 5/11و معنوووویدار اسووووت
( .)P-value = 5/551از طوورف دیگوور آزمووون نسووبت
درستنمایی برای این پارامتر نیز بسیار معنیدار است
( .)P-value = 5/555اشتباه معیوار بوالیمانوده بورای
مدل  SARبا ولفوۀ مکوانی کمتور از مودل رگرسویون
خطی است ( 2/11در مقابل  .)3/51مقدار  AICبورای
مدل  SARبا ولفوۀ مکوانی ( )131/35کمتور از مودل
رگرسیون خطی ( )111/17است .در مقایسه بوا مودل
رگرسیون خطی مقدار ضری تبیین به  51/25درصود
افزایش یافته است .آزموون نسوبت درسوتنموایی کوه
مدل  OLSرا بهعنوان مدل صفر در نظر میگیورد نیوز

نشووان موویدهوود کووه ضووری خودرگرسوویونی مکووانی
معنی دار اسوت ( )LR = 7/11 ,P-value = 5/551کوه
حاکی از آن است که برازش مدل با افوزودن مواتریس
وزن مکووانی بهبووود یافتووه اسووت و افووزودن پووارامتر
خودرگرسیونی توانسته اسوت عملکورد مودل  OLSرا
کمی بهبود باشد .برازش مدل  SARبا خطای مکانی
نیز نشان میدهد کوه پوارامتر خودهمبسوتگی مکوانی
برای این مدل تأثیر مثبوت دارد ( )Lambda = 5/53و
بسوویار معنوویدار اسووت ( .)P-value = 5/555اشووتباه
معیار بالیمانده برای مدل  SARبا خطای مکانی کمتر
از موودل رگرسوویون خطووی ( 2/52در مقابوول  )3/51و
مدل  SARبا ولفه مکانی است .مقدار  AICبرای ایون
مدل ( )131/11هم کمتر از مدل رگرسویون خطوی و
هم مدل  SARبا ولفۀ مکانی است .با بهکارگیری مدل
خودرگرسیونی توأمان با خطای مکانی ضوری تبیوین
بهبووود یافتووه کمتوور از ( 15/11درصوود) و لگوواریتم
درستنمایی نیز افوزایشیافتوه اسوت .بوا مراجعوه بوه
جدول  1مشاهده میشود که با افوزودن مواتریس وزن
مکانی در مدل هوای خودرگرسویونی بورازش مودل بوا
توجه به شاخمهای آماری بهبود یافته است.
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جدول  -1ارزیابی مدل رگرسیون معمولی و مدلهای خودرگرسیونی توأمان بر مبنای آمارههای ارزیابی مدل
مدل

ضری تبیین ()%

AIC

لگاریتم درستنمایی

اشتباه معیار بالیمانده

رگرسیون معمولی
خودرگرسیونی توأمان با خطای مکانی
خودرگرسیونی توأمان با ولفۀ مکانی

51/13
15/11
51/25

111/17
131/11
131/35

-217/11
-211/35
-213/11

3/51
2/52
2/11

در جدول  2مقدار برآوردی ضرای رگرسویون بوه
همراه  P-valueتنها بورای اثرهوای اصولی متغیرهوای
تبیینی مهم و اثرگذار ارائه شده است .بوا مراجعوه بوه
این جدول مشاهده میشود که در بورآورد پارامترهوا و
 P-valueتوسوط مودلهوای خودرگرسویونی مکووانی و
غیرمکانی ،اختالفاتی وجود دارد .به عنوان مثال مقودار
 P-valueبوورای وزن ماصووود ظوواهری کووه در موودل
رگرسوویون خطووی معمووولی در سووطح  5/55معنویدار

نبوده است به  5/51تغییر یافتوه اسوت .همچنوین در
مقدار برآورد پارامترها نیز اختالف فاحشی بهخصوود
برای مقدار عرض از مبودأ ،وزن ماصوود ظواهری و
شوواخم تووابش خورشوویدی حاصوول شووده اسووت.
درمجموووع P-value ،موودلهووای  SARدر مقایسووه بووا
 OLSکاهش بیشتری داشته اسوت کوه نشوان دهنودۀ
معنیدارتر بودن آن پارامتر است.

جدول  -2نتایج آماری مدلهای رگرسیونی برای مدلسازی رابطۀ بین ارتفاع گونۀ راش و متغیرهای تبیینی
مدل رگرسیونی
متغیر تبیینی
عرض از مبدأ
ارتفاع از سطح دریا
وزن ماصود ظاهری
درصد رس
نسبت کربن به ازت
پتاسیم
ازت
فسفر
اسیدیته
درصد سیلت
شاخم تابش خورشیدی

رگرسیون حدالل مربعات
برآورد پارامتر
P-Value
211/51
-5/11
2/11
-2/11
-1/21
-5/51
-11/77
5/11
-5/57
5/31
-5/11

5/555
5/555
5/755
5/555
5/551
5/511
5/555
5/555
5/533
5/375
5/115

بحث
به طور معمول ،فرضیههای مرتبط با پراکنش ،وفور
و عملکوورد گونووههووای گیوواهی نسووبت بووه متغیرهووای
محیطوووی بوووا بهووورهگیوووری از مووودل رگرسووویون
حووووودالل مربعوووووات ارزیوووووابی مووووویشوووووود

مدل خطای مکانی
برآورد پارامتر
P-Value
115/551
-5/137
11/511
-2/553
-5/171
-5/552
-11/311
5/532
-2/171
5/511
-5/371

5/555
5/555
5/511
5/555
5/557
5/111
5/555
5/555
5/112
5/571
5/111

مدل ولفۀ مکانی
برآورد پارامتر
P-Value
213/71
-5/17
3/11
-3/55
-1/11
-5/15
-11/11
5/51
-1/17
5/15
-5/31

5/555
5/555
5/121
5/555
5/555
5/351
5/555
5/555
5/517
5/111
5/111

( .)Guisan and Zimmermann, 2000در پووژوهش
حاضر نیز کفایت و شایستگی مودل رگرسویون خطوی
معمولی به منظور مدلسازی ارتفاع گونۀ راش به عنووان
یووم مفلف وۀ مهووم در محاسووبۀ شوواخم توووان تولیوود
رویشگاه نسوبت بوه متغیرهوای خواکی و فیزیووگرافی
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ارزیابی شده است .نکتۀ اساسی در فراینود مدلسوازی،
ارزیووابی کووارایی موودلهووا بووا بووهکووارگیری معیارهووای
تشایم مدل است ( .)Anselin, 2005تجزیهوتحلیول
رگرسیونی در صورتی معتبر خواهد بوود کوه فرضویات
رگرسیون برلرار باشد .نقم ایون فرضویههوای ممکون
است به استداللهای آماری نادرست بینجامود .نتوایج
پژوهش حاضر نشان داد که فرضیههای نرمال بوودن و
همگنی واریانس با اسوتفاده از روش هوای گرافیکوی و
آزمونهای آماری برای مدل رگرسیون معمولی برلورار
بوده است .دربارۀ با فورض اسوتقالل ،پوژوهش حاضور
نشان میدهد که با توجه بوه مقودار آموارۀ مووران  Iو
معنی داری آن ،تاطوی از ایون فورض صوورت گرفتوه
است Zuur et al. ( 2007( .اشاره دارند کوه تاطوی از
فووورض مسوووتقل بوووودن جووودیتووورین مسو و له در
تجزیووهوتحلیوول رگرسوویون خطووی اسووت ،چراکووه
آزمونهای مهم نظیر آزموون  Fو آزموون  tرا نوامعتبر
می سازد .استفاده از مدل نامناس یا ساختار وابستگی
در دادهها از دالیول اصولی تاطوی از فورض اسوتقالل
است ( .)Zuur et al., 2007در پژوهش حاضر بهمنظور
اجتناب از مدل نامناس از مدل کامل (مدل با اثرهای
اصلی درجوهیوم و درجوهدو و اثور متقابول دوطرفوه)
استفاده شده است ،بر این اساس میتوان اظهار داشت
پدیدۀ خودهمبستگی مکانی حادثشده بهدلیل وجوود
وابستگی مکانی در داده است .ازاینرو مدل رگرسویون
خطی کفایت الزم را در خصود بررسی رابطوۀ ارتفواع
گونووو وۀ راش و متغیرهوووووای محیطوووووی نووووودارد.
( Zuur et al. (2007با بررسی  35مجموعوه داده ،بوه
این نتیجه رسیدند که در هی کودام از ایون دادههوای
والعی یم مدل رگرسیون خطی که تمام فرضویههوای
در آن صادق باشود ،یافوت نشود کوه بوه طوور واضوح،
محدودیت رگرسیون خطی را بورای تحلیول دادههوای
بومشناسی نشان میدهد؛ بنابراین استفاده از مدلهای
جایگزین نظیر مدل هوای خودرگرسویونی توأموان کوه
فرض کنند بالیمانده ازنظر مکانی خودهمبسوتهانود و
همچنووین پدیوودۀ خودهمبسووتگی مکووانی را تصووحیح
کنند ،ضروری به نظر میرسد.
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پژوهش حاضر نشان می دهد زموانی کوه مواتریس
وزن های مکانی به مودل هوای خودرگرسویونی مکوانی
افزوده شود ،ضری تبیین مودل از  51/13درصود بوه
 51/25در مدل ولفۀ مکانی و  15/11درصود در مودل
با خطای مکانی افزایش مییابد .شایان کور اسوت کوه
مقایسۀ این مدل ها براساس تنها ضری تبیین مناس
نیست؛ ازاینرو ،معیارهای دیگر برازش همانند لگاریتم
درستنموایی و معیوار اطالعواتی آکائیوم بایود بورای
ارزیووابی عملکوورد موودلهووا بووه کووار گرفتووه شووود
( .)Anselin, 2005با اضافه شدن ماتریس وزن مکانی،
مقوودار لگوواریتم درسووتنمووایی از  -217/11در موودل
 OLSبه  -213/11در مدل ولفوۀ مکوانی و -211/35
در مدل با خطای مکوانی افوزایش موییافوت و مقودار
 AICاز  111/17در مدل  OLSبوه  131/35در مودل
ولف وۀ مکووانی و  131/11در موودل بووا خطووای مکووانی
کاهش پیدا کرد .اختالف در مقوادیر  AICبوین مودل
رگرسیون خطی و دو مودل خوود رگرسویونی حودالل
 5/1و حداکثر  15/1بووده اسوت .بوا توجوه بوه اینکوه
مدل های خودرگرسیونی اختالف  AICبیشتر از سه را
نشان میدهند ،میتووان گفوت ایون مودلهوا کوارایی
بهتری نسبت به مدل رگرسیون حدالل مربعات دارند.
بوور اسوواس ایوون مقایسووههووا م ویتوووان گفووت بووا
به کارگیری مدل هوای خودرگرسویونی توأموان بهبوود
برازش حاصل شوده اسوت .مقایسوۀ مسوتقیم بوین دو
مدل  SARبا ولفۀ مکانی و خطای مکانی میتوانود بوا
استفاده از لگاریتم حداکثر درستنمایی صوورت گیورد
که برای مدل ولفۀ مکانی این مقدار ( )-213/11کمتر
از مدل خطوای مکوانی ( )-211/35اسوت کوه نشوان
می دهد مدل خودرگرسیونی با خطای مکانی عملکورد
بهتری نسبت به مدل با ولفۀ مکانی دارد کوه حکایوت
از آن دارد که فراینود خودرگرسویونی تنهوا در جملوۀ
خطووا مشوواهده شووده اسووت و نووه در متغیوور پاسووخ و
متغیرهای محیطی .در مقایسه بوا مودل  OLSو SAR
با ولفۀ مکانی ضری تبیین در مدل  SARبوا خطوای
مکووانی  15/11درصوود اسووت کووه نسووبت بووه موودل
رگرسیون خطی و مدل ولفۀ مکانی بهترتی  7درصد
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و  3درصد بهبود یافته است .همچنین مقدار  AICاین
مدل نیز کمترین بوده است.
همان طور که اشواره شود ،در مقوادیر پارامترهوای
برآوردی توسط مدلهای رگرسیونی حدالل مربعوات و
مدل های خود رگرسیونی مکانی تفواوت هوایی حاصول
شووده اسووت .همچنووین  P-valueموودلهووای  SARدر
مقایسه با  OLSکاهش بیشتری داشته است ،ازایون رو
استنبا می شود وجود خودهمبستگی مکانی در مدل
رگرسیون خطی حدالل مربعات ،می تواند سب برآورد
اریوو دار در فراینوود مدلسووازی شووود و آزمووونهووای
معنیداری را گمراه سازد.
نکتۀ مهم در پژوهش حاضر ایون اسوت کوه نتوایج
تحقیق حاضر به داده هایی با توزیع نرموال یوا گوسوی
محدود می شود .برای دادههای غیرگوسوی (هماننود
دادههای حضور – غیاب ،دادههای شمارشی) اسوتفاده
از دیگر مودل هوا هماننود مودلهوای ،autocovariate
معادالت برآورد تعمیمیافته و مدلهای آمیاتۀ خطوی
تعمیمیافته توصیه میشود (.)Dormann et al., 2007
شایان کر است که ویژگی مودلهوای خودرگرسویونی
این است کوه رابطوۀ همسوایگی (فاصولۀ همسوایگی و
ماتریس وزن های مکانی) بایود بوهعنووان یوم ورودی
برای این مدلها ،مشام شود ،که این امر ضعل ایون
روشهوا محسوووب مویشووود .بووهعنووان یووم رویکوورد
جایگزین ،میتوان از مدل حدالل مربعات تعمیمیافتوه
استفاده کرد .مدل حدالل مربعات تعمیمیافته به جوای
اینکه به ماتریس وزن که لدرت تأثیر محل های مجاور
را مشام میکند ،متکی باشود ،از مودلهوای سومی
واریوگرام برای مدلسوازی اسوتفاده مویکنود .هرچنود
مدلهای مبتنی بور حودالل مربعوات تعمویمیافتوه در
نوشته های آماری برای دهوه هوا شوناختهشوده اسوت،
کاربرد آنها در بومشناسی و علوم جنگل تاکنون بسویار
محدود بوده است ،ازاینرو توصیه میشود در مطالعات
آتووی عملکوورد ایوون روش در مدلسووازی ویژگوویهووای
ساختاری گونۀ راش نیز ارزیابی شود.
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Abstract
In the current research, the performance of ordinary least square regression model was studied
for the task of predicting a key forest structural parameter – tree height – across a study area
in Tarbiat Modares University forest research station using a series of edaphic and
topographic variables. For this purpose, 123 0.1 ha circular sample plots were established and
total height and diameter of Fagus orientalis Lipsky trees with DBH ≥ 7.5 cm within each
plot was recorded along with elevation, azimuth and slope of the ground. Also, at the center
and four geographical aspects of sample plot, soil samples from first layer (0-10 cm) were
taken and mixed for analyzing several soil variables. The results showed the OLS model
performed moderately well based on R-squared, but exhibited clear signs of spatial
autocorrelation (Moran’s I =0.168). Adding spatial weighted matrix in spatial simultaneous
autoregressive models resulted in removing autocorrelation and statistically significant
improvement in model fit. Comparison of spatial lag and error SAR models using AIC, loglikelihood and R squared indicated that error SAR model performs better than lag SAR
model. These analyses underscore the importance of controlling for spatial autocorrelation in
forest ecology studies and furnish guidelines for future modeling of species performance in
relation to environmental predictors.
Keywords: Moran’s I statistic, Neighborhoods’ structure, Spatial error model, Spatial lag
model, Spatial Autocorrelation.
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