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تعیین مؤثرترین عوامل محیطی بر توان تولید رویشگاه راش شرقی
با استفاده از تکنیک جنگل تصادفی در جنگل خیرود نوشهر
سید جلیل علوی ،1زهرا نوری 2و قوامالدین زاهدی امیری

3

 5استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 4دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 9استاد گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت5931/4/8 :؛ تاریخ پذیرش)5931/6/51 :

چکیده
بررسی رابطۀ بین توان تولید رویشگاه و متغیرهای محیطی بهعنوان یک مؤلفۀ مهم در مدیریت جنگل و کی از مسائل
مهم در جنگلداری است .در گذشته بررسی این رابطه باا اساتفاده از روشهاای پایاه مانناد رگرسایون طای انجاام
میگرفت و امروزه از روشهای ترکیبی همانند جنگل تصادفی استفاده میشاود .باه ایان منراور ،در جنگال یارود
نوشهر در تیپهایی که در آنها گونۀ راش غالب بود ،به روش نمونهبرداری طبقهبندیشده براساس شاکل زماین554 ،
قطعه نمونۀ دایرهای به مساحت  51آر در هر یک از کالسههای شکل زمین پیااده شاد .سادر در هار قطعاه نموناه،
ارتفاع پنج اصله از قطورترین در تان بهعنوان ارتفاع غالب عالوه بر ارتفااع از ساطد دریاا و درصاد شایب و آزیماو
اندازهگیری و ثبت شد .همچنین در مرکز هر قطعه نمونه ،از عمق  1-51ساانتیمتاری ،نموناهبارداری اا صاور
گرفت و متغیرهای فیزیکی و شیمیایی متعددی اندازهگیری شد .ارزیابی توان تولید رویشگاه راش با اساتفاده از مادل
جنگل تصادفی و بهرهگیری از معیار اهمیت نسبی نشان داد که از بین متغیرهاای ااکی ،متغیرهاای فسافر ،درصاد
نیتروژن ،منیزیم و درصد سیلت؛ و از بین عوامل فیزیوگرافی ،درصد شیب و ارتفاع از سطد دریا اهمیت بیشتری دارند
و حدود  31درصد تغییرا توان تولیدی را میتوان با استفاده از این متغیرها تبیین کرد .استفاده از معیارهای ضاریب
تبیین و ضریب تبیین تعدیلیافته ،نشان میدهد که مدل جنگل تصادفی کارایی بسیار وبی در ارزیاابی تاوان تولیاد
دارد .مطالعۀ حاضر ،بر اهمیت تکنیک ترکیبای در مطالعاا باومشناسای جنگال تککیاد کارده و چاارچوبی را بارای
مدلسازی توان تولید رویشگاه راش نسبت به متغیرهای محیطی فراهم میکند.
واژههای کلیدی :ارتفاع غالب ،تکنیک جنگل تصادفی ،توان تولید رویشگاه ،روشهای ترکیبی ،گونۀ راش شرقی.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس13555181134 :

ایمیلj.alavi@modares.ac.ir :
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مقدمه و هدف
برآورد دقیق توان تولید جنگل ،از مؤلفههای بسیار
مهم در مدیریت صحید منابع جنگلی اسات .ازایان رو
یکی از وظایف طیار مادیران جنگال کمّایساازی و
سانج ا تالفاا و تفااو هاا در رویشاگاههاسات
( .)Vanclay, 1992ازآنجااا کااه رویشااگاه در تعیااین
میزان رشد (که یک مؤلفۀ بسیار مهام در برناماههاای
مدیریت جنگل است) تکثیر بسیار زیادی دارد ،کیفیات
آن نیز میزان رشد و توان تولیاد را تحات تاکثیر قارار
ماایدهااد (.)McClintock and Bickford, 1957
کیفیت رویشگاه که متوسط توان تولید یک جنگال را
برای رشد در تان جنگلی بیان مایکناد باه دو روش
کلی  Phytocentricو  Geocentricمایتواناد ارزیاابی
شود که در رویکرد  Phytocentricبعضی از مشخصا
در ت یا پوش گیاهی که بیانگر کیفیت رویشگاهاند،
مانند کمیت چوب تولیدشده ،مشخصه هاای انادازه ای
در ت و گونههای گیاهی کاه باهطاور طبیعای در آن
ناحیه رخ میدهند اندازهگیری میشاوند و در رویکارد
 Geocentricکیفیت رویشگاه برحسب عوامل محیطی
ارزیابی میشود ( .)Vanclay, 1992یکی از معیارهاای
مهم تکثیرپذیر از کیفیت رویشگاه ،ارتفاع غالاب اسات
که بهصور ارتفاع  511اصله از قطورترین در تان در
هکتااار بیااان م ایشااود ( .)Alder, 1980ایاان معیااار
بر الف قطر برابرساینه ،کمتار تحات تاکثیر عملیاا
پرورشی در جنگل قرار میگیارد و رابطاۀ نزدیکای باا
حجم در تان دارد ،باه هماین دلیال معیاار مناسابی
باااارای بررساااای کیفیاااات رویشااااگاه اساااات
(.)Hoog and Nester, 1991
گاهی جنگلبانان به برآوردی از کیفیت رویشگاه در
مناطقی که در حال حاضر تودۀ جنگلی وجود ندارد یاا
جایی که در تاان رویشاگاهی مناساب در تاودههاای
باقیمانده وجود ندارد ،نیاز دارناد ،در چناین ماواردی
شا ص توان رویشگاه را میتوان بهطور غیرمساتقیم و
با تعیین روابط بین معیار توان رویشاگاه و متغیرهاای
محیطی ،ویژگیهای منطقه و ویژگیهای پوش هاای
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گیاااااااهی زیراشااااااکوب بااااااهدساااااات آورد
( ،)Bergès et al., 2005زیارا تاوان تولیاد رویشاگاه
برایند ویژگیهای محیطی رویشگاه (سا تمان ،بافات،
اسیدیته ،عمق) ،جهت جغرافیایی ،شیب ،میکروکلیما،
ارتفااع از سااطد دریااا و غیااره اساات و تغییاار در ایاان
ویژگیها پتانسیل رویشگاه را تحت تکثیر قرار میدهاد
(حسینی و همکاران.)5943 ،
در سالهای ا یر روشهای گوناگون مدلساازی باا
استفاده از متغیرهای محیطی ،برای پی بینی شا ص
توان تولید توسعه یافتاه و باا موفقیاتهاای مختلفای
روبهرو شده است که از آن جمله میتوان به رگرسیون
چندگانااۀ طاای ،)MLR( 5در اات طبقااهبناادی و
9
رگرساایون ،)CART( 4ماادل جمعاای تعماایمیافتااه
( ،)GAMهمچنااین تکنیااکهااای یااادگیری ماشااین
4مانند شبکههای عصبی )ANN( 1و در ت رگرسایون
تقویااااااتشااااااده )BRT( 6اشاااااااره داشاااااات
( .)Bergès et al., 2005تجزیااهوتحلیاال دادههااای
پیچیدۀ اکولوژیکی نیازمناد روشهاای تحلیلای قاوی و
انعطافپذیری است که روابط غیر طی ،اثرهای متقابال
و دادههای ازدسترفته را کنتارل کناد .عاالوهبار ایان،
در و ارائۀ نتاایج توساط ایان روش هاا بایاد سااده و
بهراحتی تفسایرشادنی باشاد .در ات تصامیم ابازاری
قدرتمند و در عینحال رایج در دادهکاوی است که هام
برای طبقهبندی و هم برای پی بینی استفاده میشاود.
جذابیت روشهای در تمبنا 4بی از هر چیز باه ایان
دلیل است که بهراحتی برای همگان قابال فهام اسات.
ازآنجا که در ت تصمیم ،بررسی داده و مدلساازی را باا
هم ترکیب میکناد ،گاام اولیاۀ قدرتمنادی در فرایناد
مدلسازی بهشمار میرود (.)Crawford, 1989
در ت تصامیم ،ساا تاری اسات کاه از آن بارای
1

Multiple Linear Regression
Classification and Regression Tree
3
Generalized Additive Model
4
Machine Learning
5
Artificial Neural Network
6
Boosted Regression Tree
7
Tree-based methods
2
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تقسیم مجموعۀ بزرگی از داده های جمع آوری شده باه
مجموعه های کوچک تر زنجیروار داده ها ،براساس یاک
رشته قوانین سادۀ تصمیم اساتفاده مایشاود .در هار
دسته بندی متوالی ،اعضای مجموعه های حاصل بای
از پاای بااه یکاادیگر شااباهت پیاادا ماایکنناااد
( .)Birks, 2012الگاوریتمهاای متعادد بارای ساا ت
در ت تصمیم وجود دارند که از آن جمله میتوان باه
الگااوریتم  ،ID3الگااوریتم  ،C4.5الگااوریتم  CARTو
الگوریتم CHAID5اشاره کارد .در ات طبقاهبنادی و
رگرسیون از روشهای رگرسیون ناپارامتری اسات کاه
در اات تصاامیم را براساااس الگااوریتم دسااتهبناادی
دودویی بازگشتی توسعه میدهد.
هرچند سا ت در تان رگرسایون و طبقاه بنادی
آسان و تفسیرشان نیز بهراحتی امکانپذیر است ،یاک
ضعف اساسای آن ایان اسات کاه مادل بارازشیافتاه
واریااانر زیااادی دارد .تغییااری انااد در دادههااا (بااا
جمع آوری یک نمونۀ متفاو از دادهها و برازش مدل)
اغلب سبب تغییرا زیاد در شکل در ت برازشیافتاه
می شود .این امر تفسیر در ت رگرسیون و طبقهبندی
را با مشکل مواجه میکند .برای غلبه بر ایان مشاکل،
راهحلهای متعددی ارائه شده است کاه تماامی آنهاا،
مستلزم بارازش در تاان متفااو زیااد باه دادههاا و
میانگین گیری پای بینایهاا از در تاان اسات .ایان
رویکردهااا بااه روش ترکیباای 4معااروفانااد؛ جنگاال
تصااادفی 9و در اات رگرساایون تقویاتشااده دو روش
بسیار متداول این رویکرد هستند (.)Birks, 2012
در صوص استفاده از تکنیک جنگال تصاادفی در
علوم منابع طبیعی Garzon et al. (2006) ،با استفاده
از سااه تکنیااک یااادگیری ماشااین (طبقااهبناادی
در تمبنا ،شبکۀ عصبی و جنگل تصاادفی) رویشاگاه
4
بااالقوه  Pinus sylvestrisرا در شاابهجزی ارۀ ایبااری
(اساادانیا و پرتغااال) و جزایاار بالریااک 1بااا اسااتفاده از
1

Chi-squared Automatic Interaction Detection
Ensemble
3
Random Forest
4
Iberian
5
Balearic
2
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متغیرهای اقلیمی و توپوگرافی مدلسازی کردند .نتاایج
نشان داد که الگوریتم جنگل تصادفی بهترین عملکارد
را داشته است Grossmann et al. (2010) .با استفاده
از روش جنگل تصادفی ( )RFو تصاویر مااهوارهای باه
تهیۀ نقشۀ پوش جنگل پردا تندVincenzi et al. .
) (2011بااارای پا ای بیناای مکاااانی تولیاااد گوناااۀ
 Ruditapes philippinarumنساابت بااه متغیرهااای
محیطی از تکنیک جنگل تصادفی استفاده کردند و به
این نتیجه رسیدند که تکنیاک جنگال تصاادفی روش
مناساابی را باارای شناسااایی رویشااگاههااای مناسااب
ساانج تولیااد باارای بهاارهباارداری ارائااه م ایکنااد.
) Latifi and Koch (2012بااا اسااتفاده از بر اای
ویژگیهای توده های جنگل و با مدل جنگل تصاادفی،
ویژگیهای جنگل را برای جنگل های معتدلاه جناوب
غربی آلمان بهدست آوردنادOliveira et al. (2012) .
وقوع آت سوزی را در جنگلهای مدیترانهای اروپاا باا
اسااتفاده از دو تکنیااک رگرساایون طاای و جنگاال
تصادفی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند کاه در
این مورد جنگل تصادفی بهتر است.
از جمله مطالعا دا لی صور گرفته در صاوص
استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی میتاوان باه فکاور
( )5939و فااالو و همکاااران ( )5939اشاااره داشاات.
فکااور ( )5939از ماادل جنگاال تصااادفی کااه یکاای از
مدلهای نوین یادگیری ماشین است ،بهمنرور ارزیابی
توان تولید رویشگاه راش شرقی اساتفاده کارد .نتاایج
مطالعۀ او نشان داد که مدل جنگل تصاادفی توانساته
اساات باای از  81درصااد تغییاارا تااوان تولیاادی را
بهکماک متغیرهاای محیطای توجیاه کناد و از باین
متغیرهای تبیینی مورد بررسی ،ارتفاع از ساطد دریاا،
نسبت کربن به از و درصد شیب مهامتارین عوامال
تکثیرگذار بر تاوان تولیادی رویشاگاه گوناۀ راش باود.
فاااالو و همکااااران ( )5939از روشهاااای در ااات
طبقه بندی و رگرسایونی و جنگال تصاادفی در تهیاۀ
نقشۀ تیپ جنگال باا اساتفاده از داده هاای سانجنده
 ASTERاساااتفاده کردناااد .نتاااایج نشاااان داد کاااه
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الگوریتمهای در ت طبقهبندی و رگرسیونی و جنگال
تصادفی نتایج قابل قباولی را در تهیاۀ نقشاۀ تیاپ در
جنگل دارابکالی ساری ارائه میدهند.
گونااۀ راش در راشسااتانهااا کااه جااز مهاامتاارین،
غنیترین و اقتصادیترین جنگلهاای ایاران باهشامار
میرود ،حدود  91درصد از کل حجام سارپا و حادود
 49درصد از کل تعداد در تان ایان جنگال هاا را باه
ود ا تصااص مایدهاد (ثاقاب طاالبی و همکااران،
 .)5989با اینکه توان تولید ،مؤلفهای مهام از ادما
اکوسیستم جنگل و معیاری مهم برای برناماهریازی و
مدیریت پایدار جنگل هاست ،در ایران کمتر به ارزیابی
آن پردا ته شده است؛ ازاین رو تحقیاق حاضار قصاد
دارد توان تولیدی رویشگاه راش شرقی را با استفاده از
معیار ارتفاع غالب در رابطه با مشخصه های فیزیکای و
شیمیایی اکی و فیزیوگرافی با اساتفاده از الگاوریتم
جنگل تصادفی در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه
تهران بررسی کند.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

جنگل آموزشی و پژوهشی یرود در  4کیلومتری
شرق نوشهر بین  36 27تاا  36 40عار شامالی و
 51 32تا  5143طول شرقی واقع شده است .مساحت
کل منطقه حدود  51111هکتاار اسات .ایان جنگال
شامل  4بخ است .مطالعه حاضر تنها در بخ هاای
پاتم ،نمخانه ،گرازبن ،چلیار و بهااربن صاور گرفتاه
است .مقدار بارنادگی ساالیانه در منطقاۀ یرودکناار
 5911میلیمتر است که حداقل آن در تیر و حاداکرر
آن در مهر است .گرمترین مااه ساال تیار و مارداد باا
میانگین دمای  43/4و سردترین ماه ساال ،بهمان باا
میانگین دمای 4/6درجۀ سانتیگاراد اسات .همچناین
میانگین دمای ساالنه برابر با  51/3درجۀ ساانتیگاراد
ثبت شده است (سرمدیان و جعفری.)5981 ،
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روش تحقیق

در مطالعاا اۀ حاضاااار از روش نمونااااهباااارداری
طبقهبندیشده بر مبنای شاکل زماین اساتفاده شاده
است .بدین منرور پار از تهیاۀ نقشاۀ شاکل زماین
براساس ارتفاع از سطد دریا ،شیب و جهت جغرافیایی
با توجه به تعداد زیاد واحدهای شکل زمین با یک کاد
یا مشخصه در تیپهاای راش ،واحادی کاه بیشاترین
سااطد را در تااودۀ راش داشاات ،انتخاااب و مختصااا
مرکز آن تعیین شد .در این تحقیق سعی شد قطعاا
نمونه در منطقاۀ تحقیاق باه اوبی پاراکن داشاته
باشند .در مرحلۀ بعد محل ایان نقطاه در طبیعات باا
مختصاا مرباوب بااا اساتفاده از سیسااتم مکاانیااب
جهانی ( )GPS Garmin 76CSXمشخص شد .بعاد از
پیاده کردن  554قطعه نمونۀ دایارهشاکل باه مسااحت
 51آر ،ارتفاع  1اصله از قطورترین در تان در هر قطعه
نمونه اندازهگیری و میانگین آنها بهعنوان ارتفااع غالاب
در نرر گرفته شد .پار از پیااده کاردن قطعاه نموناه،
ارتفاع از سطد دریاا ،آزیماو و درصاد شایب قطعاا
نمونه ،اندازهگیاری و ثبات شاد .جهات جغرافیاایی باا
ورشیدی 5تبدیل
استفاده از رابطۀ  5به شا ص تاب
شد که در آن  θمقدار آزیمو جهات برحساب درجاه
ورشیدی بین صفر و یک و
است .مقدار شا ص تاب
جهاات شاامال-شاامال شاارقی دارای مقاادار صاافر
( نکترین دامنه) و جهت جنوب-جناوب غربای دارای
مقاااادار یااااک (گاااارمتاااارین دامنااااه) اساااات
(.)Aertsen et al., 2010
رابطۀ 5

TRASP= [1-cos((π /180)(θ-30))] /2

همچنین در مرکز هر قطعه نمونه ،از عماق  1تاا 51
سانتیمتری نمونهبرداری ا صور گرفت .نمونههاای
ا بعد از انتقال باه آزمایشاگاه در هاوای آزاد شاک
شده و از الک  4میلیمتری عبور داده شاد و پارامترهاای
بافت ا به روش هیدرومتری ،وزن مخصوص ظااهری
Radiation Index

1
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به روش کلو ه و پارافین pH ،ا با دساتگاه  pHمتار
الکتریکی ،درصد رطوبت اشباع با استفاده از گال اشاباع،
نیتااروژن بااه روش کجلاادال ،کااربن آلاای بااه روش
اکسیداساایون دیکرومااا  ،پتاساایم بااهوساایلۀ دسااتگاه
طیفسنج اتمی و فسفر قابالجاذب باه روش اولسان در
آزمایشگاه آنالیز شد (جعفری حقیقی.)5984 ،
تجزیهوتحلیل دادهها

یکاای از اساسایتاارین مشااکال محققااان ،وجااود
هم طای باین متغیرهاای مساتقل اسات .باهمنراور
بررسی هم طی متغیرهاای محیطای از روش تحلیال
وشه ای سلسلهمراتبی با استفاده از مربع همبساتگی
اساادیرمن در بسااتۀ  Hmiscدر ناارمافاازار آماااری R
( )Harrell, 2016استفاده شد.
در پااژوه حاضاار ،باارای ارزیااابی تااوان تولیاادی
رویشگاه راش شارقی باه کماک معیاار ارتفااع غالاب
نسبت به متغیرهای محیطی از تکنیک جنگل تصادفی
استفاده شد .جنگل تصادفی روشی قدرتمند است کاه
پیشرفتهای چشمگیری را در فناوری دادهکاوی ارائاه
داده اساات ،بااا ایاانحااال ،ایاان روش در مطالعااا
اکولوژیک بهنسابت ناشانا ته اسات .رویکارد جنگال
تصادفی مبتنی بر روشهای جدیاد ترکیاب اطالعاا
است که در آن تعداد زیادی در ت تصمیم ایجاد شده
و سدر تمام در تان با هم برای پای بینای ترکیاب
میشوند ( .)Cutler et al., 2007زمانی که متغیرهاای
مستقل و وابسته مشخص شدند ،جنگلهاای تصاادفی
با رویاندن یک در ت تصامیم شابیه  CARTشاروع
می شود .این در ت از چندین لحاظ با در ت CART
استاندارد متفااو اسات :نخسات ،از تماام داده هاای
موجود و در دسترس برای رویانادن در ات اساتفاده
نماایشااود؛ در عااو از نمونااۀ  bootstrapاسااتفاده
می کند که تنها  66درصد از دادههای اولیاه را شاامل
می شود .سدر یک متغیر پیشگو به طاور تصاادفی در
الل فرایند رویاندن ،معرفی میشود .انتخااب متغیار
مورد استفاده برای شکافتن یک گره در سا ت در ت
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به صور تصادفی انجام می گیرد .پارامترهاای کلیادی
برای مدل جنگال تصاادفی ،تعاداد در تاان و تعاداد
متغیرهای پیشگو هساتند .براسااس ایان دو پاارامتر،
در ت تصمیم به بزرگترین انادازۀ ممکان رویاناده و
بدون هرس رهاا مایشاود ( .)Breiman, 2001تعاداد
متغیرهای پیشگوی تصادفی را کاربر انتخاب مایکناد.
کاه تعداد متغیرهای پیشگو موجب ضعیف تر شدن
هر در ت انفرادی میشود ،با ایانحاال ،ایان کااه
متغیرها ،همبستگی بین در تان را کااه مایدهاد،
که افزای دقات و کااه واریاانر مادل را در پای
دارد؛ به همین دلیل باید مقدار بهیناۀ ایان پاارامتر را
مشخص نمود ،که برای محاسبه آن میتوان از نماودار
میزان طا برحسب تعداد متغیار و همچناین فرماول
 p/3استفاده کرد که در آن p ،تعداد متغیرهای پیشگو
است .)Hastie et al., 2011( ،دیگر پاارامتر تنریمای،
تعداد در تان در جنگل اسات .تعاداد زیااد در تاان
سبب همگرا شدن طا میشود .و بارای محاسابۀ آن
میتوان از نمودار میزان طا برحساب تعاداد در ات
استفاده کرد ( .)Hastie et al., 2011در مطالعۀ حاضر
برای تنریم پارامترهای جنگل تصادفی از بستۀ Caret
( )Kuhn, 2015استفاده شاد .نکتاۀ حاائز اهمیات در
صوص تکنیک جنگل تصاادفی ایان اسات کاه ایان
مدلهاای بسایار قاوی ،ناپاارامتری هساتند ،ازایانرو
هماننااد ماادلهااای رگرساایون طاای معادلااه ارائااه
نمیشود .چراکه این مدل ها ود ،ترکیبی از در تاان
زیاد است ،به همین دلیل تفسیر جنگلهاای تصاادفی
با مشکل تفسایر مواجاه اسات .ولای بارای حال ایان
مشکل ،روجیهای تکنیک جنگل تصادفی برحساب
نموار جزئی5و اهمیت نسبی متغیرها تفسیر مایشاوند
( .)Birks, 2012در روش نمودار جزئی ،باا ثابات نگاه
داشتن بقیۀ متغیرها در مقدار میانگین ،تنها تغییارا
متغیر وابسته با تغییرا متغیار ماورد نرار سانجیده
میشود (.)Cutler et al., 2007

Partial plot

1
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بستۀ  )Liaw and Wiener, 2002( randomForestو
بهمنرور اعتبارسنجی متقابل  10-foldاز بساته caret
استفاده شد .همچنین به منرور تعیین سهم هر یک از
متغیرهااای معناایدار در ماادل رگرساایون از بسااتۀ
 )Grömping, 2006( relaimpoدر نرمافزار  Rاستفاده
شد.

از مدل رگرسیون طی چندگاناه و باا اساتفاده از
معیارهااای جااذر میااانگین مربعااا طااا (،)RMSE
ضریب تبیین و ضریب تبیین تعدیلیافته ( )R2adjبرای
قضاو عملکرد تکنیک جنگل تصادفی اساتفاده شاد.
بااهمنرااور اعتبارساانجی جنگاال تصااادفی و ماادل
رگرساایون طاای چندگانااه ،از روش اعتبارساانجی
متقابل  10-foldدر نرمافزار آماری  Rاساتفاده شاد .در
این روش دادههاا باه  51قسامت تقسایم مایشاود؛ 3
قساامت از دادههااا باارای مدلسااازی و یااک قساامت
باقیمانده برای اعتبارسنجی مدل بهدستآمده اساتفاده
میشود .باه ایان ترتیاب 51 ،مرتباه ایان روش تکارار
میشود (احمدی و همکاران .)5934 ،بهمنراور اجارای
تکنیک جنگل تصاادفی از نارمافازار آمااری  R 3.1.2و

نتایج
در جدول  5آمارههای حداقل ،حداکرر ،میاانگین و
انحراف معیار برای ارتفااع غالاب گوناۀ راش و عوامال
اکی و فیزیوگرافی که برای پی بینی ارتفااع غالاب
گونۀ راش استفاده شد ارائه شده است.

جدول  -5مقادیر حداقل ،حداکرر ،میانگین ،انحراف معیار برای متغیرهای پاسخ و تبیینی
متغیرهای پاسخ و تبیینی

حداقل

حداکرر

میانگین

انحراف معیار

ارتفاع غالب (متر)
ارتفاع از سطد دریا (متر)
شیب (درصد)
ورشیدی
شا ص تاب
شن (درصد)
رس (درصد)
سیلت (درصد)
وزن مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)
اسیدیته
رطوبت اشباع (درصد)
نیتروژن (درصد)
کربن (درصد)
مادۀ آلی (درصد)
نسبت کربن به از
آهک (درصد)

96/44
441
4
1
6/11
41/15
58/44
5/91
4/19
49/39
1/54
5/14
4/41
3/44

44/61
5334
81
5
41/44
61/15
15/54
4/51
6/86
11/18
1/64
3/96
56/51
41/14

44/45
5449
94
1/15
44/41
93/45
94/11
5/64
1/51
43/44
1/91
9/86
6/61
54/89

4/84
433
54
1/96
8/14
6/13
4/44
1/51
1/61
5/35
1/13
5/41
4/43
5/84

1/69

4/43

5/51

1/44

پتاسیم (پی پیام)

546

419

994/34

554/51

فسفر (پی پیام)

1/15

49/85

1/59

4/41

منیزیم (پی پیام)

36

4118

4494/84

5464/43

کلسیم (پی پیام)
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54561

9949/15

4483/43
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بررسی هم طی متغیرهای محیطی باا اساتفاده از
تحلیل وشهای و همبستگی اسدیرمن نشان میدهاد
که همبستگی قوی بین درصد شان و درصاد رطوبات
اشااباع و درصااد کااربن ،مااادۀ آلاای و از وجااود دارد
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(شکل  .)5براساس تحلیال وشاه ای و فااکتور تاورم
واریااانر ( VIFباازرگتاار از  ،)51متغیرهااای درصااد
رطوبت اشباع ،درصد شن ،درصد کاربن ،درصاد ماادۀ
آلی حذف و بقیۀ متغیرها حفظ شد.

شکل  -5تحلیل وشهای متغیرهای تبیینی با استفاده از مربع همبستگی اسدیرمن

ورشاایدی و منیاازیم کمتاارین سااهم را در توجیااه
تغییرا ارتفاع غالب دارند .معیارهاای ارزیاابی عملکارد
مدل رگرسیون طی چندگانه در جدول  9ارائاه شاده
است .نتایج مطالعۀ حاضر نشان میدهد که باا اساتفاده
از ماادل رگرساایون طاای چندگانااه  41/14درصااد از
تغییاارا در ارتفاااع غالااب گونااۀ راش بااا اسااتفاده از
متغیرهای اثرگذار توجیه میشود.

گزین متغیرها باا اساتفاده از روش گاامباهگاام و
معیااار اطالعاااتی بیاازین در ماادل رگرساایون طاای
چندگانه نشان داد که متغیرهای درصد نیتروژن ،فسفر،
ورشایدی و منیازیم ،متغیرهاای
درصد شیب ،تااب
مهم و تکثیرگذار بر ارتفااع غالاب گوناۀ راش تشاخیص
داده شدند .با مراجعه به جدول  4مالحره میشود کاه
درصد نیتروژن و فسافر مهامتارین متغیار در تغییارا
ارتفاااع غالااب گونااۀ راش هسااتند و متغیرهااای تاااب

جدول  -4اهمیت نسبی متغیرهای پیشگوی مهم در مدل رگرسیون طی چندگانه
متغیرهای پیشگو

درصد نیتروژن

فسفر

اهمیت نسبی (درصد)

43/34

46/13

در صوص تکنیک جنگل تصادفی اشاره شاد کاه
پارامترهای کلیادی بارای الگاوریتم جنگال تصاادفی،
تعداد در تان و تعداد متغیرهاای پیشاگو بارای گاره
هستند .بدین منرور  4تا  54متغیر پیشگو و  111تاا
 4111در ت تهیه شد .بهترین ترکیب این دو پارامتر

درصد شیب تاب
44/18

ورشیدی منیزیم
59/96

6/11

با استفاده از جذر میاانگین مربعاا طاا ()RMSE
تعیین شد .نتایج نشاان داد کاه تعاداد بهیناۀ متغیار
تصادفی و تعاداد بهیناۀ در ات کاه کمتارین مقادار
 RMSEرا داشااتهانااد بااهترتیااب  6و  5411اساات و
براساس این دو پارامتر ،تکنیک جنگل تصاادفی اجارا
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شد .نتایج عملکرد الگوریتم تکنیک جنگل تصادفی در
جدول  9ارائه شده است .باا توجاه باه مقادار ضاریب
تبیین حدود  31درصد مایتاوان ارتفااع غالاب گوناۀ
راش را نساابت بااه متغیرهااای محیطاای بااه ااوبی
مدلسااازی کاارد .در شااکل  4رتبااهبناادی متغیرهااای
لحاظشده در تکنیک جنگل تصاادفی باا باهکاارگیری
معیار اهمیت نسبی ارائه شده است که در آن فسافر و
درصد نیتروژن مهم تارین متغیار در توجیاه تغییارا
ارتفاع غالب گوناۀ راش هساتند .از طارف دیگار ،وزن
مخصوص ظاهری و درصد آهک کمترین تکثیرگاذاری
را بر ارتفاع غالب گونۀ راش دارند .با توجاه باه اینکاه
تعداد بهینه متغیر تصاادفی بارای جنگال تصاادفی 6
بهدست آمده است ،وابستگی جزئی که تکثیر هر یک از
این متغیرهای مهم را در مدل جنگل تصاادفی نشاان
میدهد در شکل  9ارائه شده اسات .ازآنجاا کاه مادل

جنگاال تصااادفی کااارایی بهتااری نساابت بااه ماادل
رگرسیون طی دارد ،تغییرا ارتفاع غالب گوناۀ راش
نسبت به هار یاک از شا متغیار اثرگاذار براسااس
اهمیاات ایاان متغیرهااا بررساای شااد .همااانطااور کااه
مالحره میشود ،با افزای مقادیر فسافر و همچناین
درصد نیتروژن ،ارتفاع غالب گوناۀ راش در ابتادا سایر
صعودی دارد و سدر ثابت میشود .بارای متغیرهاای
منیزیم و درصد سیلت و درصد شایب روناد تغییارا
نزولی است ،بهطوری که با افزای این متغیرها ،ارتفاع
غالب گونۀ راش کاه مییابد .برای متغیار ارتفااع از
سطد دریا منحنی پاسخ گونۀ راش بهصور تکنمایی
است ،بدین معنا که با افازای ارتفااع از ساطد دریاا،
ارتفاع غالب گونۀ راش تا ارتفاع  5811-5111متار از
سطد دریا به بیشترین مقدار ود مایرساد و پار از
آن روند نزولی دارد.

شکل  -4نمودار اهمیت نسبی متغیرها در تکنیک جنگل تصادفی
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جدول  -9معیارهای ارزیابی مدل برای تکنیک جنگل تصادفی و مدل رگرسیون طی چندگانه
مدلسازی
R adj
)R2 (%
)(%
94/43
41/14
88/39
83/14

اعتبارسنجی

2

مدل
مدل رگرسیون طی چندگانه
تکنیک جنگل تصادفی

RMSE
4/56
1/83

RMSE
)(%
1/16
4/18

2

R
)(%
99/84
14/49

2

R adj
)(%
91/41
15/64

RMSE
4/43
5/34

RMSE
)(%
1/96
4/43

شکل  -9نمودار وابستگی جزیی متغیرهای مهم در تکنیک جنگل تصادفی

بحث
هدف مطالعۀ حاضر ،ارزیابی عملکارد ارتفااع غالاب
گونااۀ راش شاارقی نساابت بااه متغیرهااای اااکی و
فیزیوگرافی با بهرهگیری از مدل جنگال تصاادفی باوده
است .مقایسۀ مدلها با استفاده از رایجتارین معیارهاای
ارزیابی مدل همانند معیارهای ضاریب تبیاین ،ضاریب
تبیین تعدیلیافته و جذر میانگین مربعا طا و درصد

آن و همچنین اعتبارسنجی مدلهای رگرسایون طای
و تکنیک جنگل تصادفی با استفاده از تکنیاک 10-fold
نشان داد که ا اتالف چشامگیری باین ایان دو مادل
وجود دارد؛ ازایان رو مای تاوان گفات تکنیاک جنگال
تصادفی با توجه به جمیاع معیارهاای ارزیاابی ،کاارایی
بهتری نسبت به مدل رگرسیون طی دارد (جدول .)9
نتایج این تحقیق با نتاایج پاژوه هاای دیگار (فکاور،
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5939؛ فالو و همکاران5939 ،؛ Garzon et al., 2006؛
Vincenzi et al., 2011؛ Vorpahl et al., 2012؛
 )Oliveira et al., 2012مبنی بار کاارایی بهتار روش
جنگل تصادفی مطابقت دارد.
نتایج ایان مطالعاه نشاان داد کاه تکنیاک جنگال
تصادفی توانست در حدود  31درصد تغییرا در ارتفاع
غالب گوناۀ راش را توجیاه کناد کاه حااکی از کاارایی
مناسب آن در بررسی پاساخ ایان گوناه باه متغیرهاای
محیطی است .بهطور معماول ،فرضایههاای مارتبط باا
پراکن  ،وفور و عملکرد گوناههاای گیااهی نسابت باه
متغیرهای محیطای باا بهارهگیاری از مادل رگرسایون
حداقل مربعا ارزیابی میشود .تجزیهوتحلیل دادههاای
پیچیدۀ اکولوژیکی نیازمناد روشهاای تحلیلای قاوی و
انعطافپذیر است .تحقیاق حاضار نشاان مایدهاد کاه
بااهکااارگیری روش جنگاال تصااادفی باارای شناسااایی
متغیرهای مهم و تکثیرگذار بر ارتفااع غالاب گوناۀ راش
مؤثر اسات .از الگاوریتم جنگال تصاادفی در مطالعاا
متعدد برای پی بینای مناساب باودن زیساتگاه بارای
گونااههااای گیاااهی و جااانوری اسااتفاده شااده اساات
(Iverson et al., 2005؛ Lawler et al., 2006؛
 .)Benito Garzón et al., 2008توان تولیدی رویشگاه
حاصل عوامل زنده و غیرزنده و برهمکن این عوامال
در رویشگاه است که فقط بر ای از ایان عوامال قابال
شناسایی و اندازهگیری است (.)Herrera et al., 1999
عوامااال اقلیمااای ،ااااکی و فیزیاااوگرافی از جملاااه
متغیرهااای اکولوژیااک مااورد اسااتفاده در بساایاری از
مطالعاااا شاااا ص تاااوان تولیاااد رویشاااگاهاناااد
( .)Bravo et al., 2011در مطالعۀ حاضر با توجاه باه در
دسترس نبودن متغیرهای اقلیمی ،تنها تکثیر عوامل ااکی
و فیزیوگرافی بر توان تولیدی رویشگاه بررسی شاده اسات
که در آن تعادادی از عوامال ااکی و فیزیاوگرافی تاکثیر
معنایداری باار تااوان تولیااد رویشااگاه راش داشااتند .ایاان
نتااایج بااا بررساایهااای )،Aertsen et al. (2011
) Hererra et al. (1999و Herrera-Fernández et al.
) (2004کااه در آن عواماال اااکی و فیزیااوگرافی باار
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عملکرد گونه های گیاهی تکثیر داشته است ،همخاوانی
دارد.
همان طور که اشاره شد تعداد بهینۀ متغیر تصادفی
برای جنگل تصادفی ش متغیر محاسبه شده اسات،
بر این اسااس شا متغیار فسافر ،درصاد نیتاروژن،
منیزیم ،درصد سیلت ،درصد شیب و ارتفااع از ساطد
دریااا نساابت بااه سااایر متغیرهااا از اهمیاات بیش اتری
بر وردارند .محققان بسیاری به تکثیر ارتفااع از ساطد
دریا بار عملکارد گوناههاای گیااهی اشااره کاردهاناد
(.)Fontes et al., 2003; Monserud et al., 1990
نمودار وابستگی جزئی برای ارتفاع از سطد دریا یافتاههاای
ماروی مهااجر ( Gulisashvili et al. (1975) ،)5911و
علوی و همکاران ( )5931را در صوص مقدار بهیناه
ارتفاااع از سااطد دریااا باارای رشااد و بقااای راش در
جنگلهای هیرکانی تکیید میکند .پراکن گونههاا در
طول گرادیان ارتفاعی ،تحت تکثیر فاکتورهای متعددی
از جمله عوامل اقلیمی قرار میگیرد .باهعاالوه ارتفااع
یک گرادیان کمدلکر را نشان میدهاد کاه در طاول
آن متغیرهای محیطی زیادی همزمان تغییر مایکناد.
همان طور که اشاره شد گونۀ راش در منطقاۀ تحقیاق
در ارتفاعا میان بند دارای بهترین عملکرد اسات کاه
نشاندهندۀ شرایط اپتیماال در ایان ارتفاعاا اسات.
فرضیههای متعددی در این صاوص پیشانهاد شاده
است؛ برای مرال شرایط رطوبتی اپتیماال و همچناین
توان تولید زیاد در منطقۀ میانبند در نتیجۀ دسترسی
اپتیمال به منابع .اکرر گونهها دامنۀ ارتفاعا میانبناد
را بهدلیل ترکیب بهینه از منابع محیطی مایپساندند
(;Rosenzwieg, 1995; Rahbek, 1995, 1997
 .)Lomolino, 2001; Brown, 2001راش گونااهای
اساات کااه بااه رطوباات زیاااد هااوا و محاایط نااک
نیازمند است (گرجی بحاری و ثاقاب طاالبی5945 ،؛
 )Sagheb Talebi, 1995کااه در ارتفاعااا پااایین
بهدلیل گرمتر بودن و رطوبات کمتار شارایط مناساب
برای حضور گونۀ راش وجاود نادارد .در ایان مطالعاه
مشاهده شاده اسات کاه راشهاایی کاه در ارتفاعاا
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پایین بر گونههای دیگر غلبه یافتهاناد ،در شایبهاای
شمالی و رو باه دریاای ازر پاراکن یافتاهاناد کاه
نشاااندهناادۀ بهاارهگیاری از رطوباات دریااا و گریااز از
محیطهای گرمتر است .کاه تعداد پایههای راش در
ارتفاعا بی از  5411متر میتواناد تاا حادودی باه
دلیل محادودیتهاای اکوفیزیولاوژیکی نریار کااه
فصاال رشااد ،درجااه حاارار کاام و تااوان تولیااد کاام
اکوسیستم در ارتفاعا باال باشد (احمدی و همکااران،
.)5934
متغیر دیگر تکثیرگذار بار تاوان تولیاد راش بافات
ا است .بافت ا کنترل حرکت آب در اا را
تحت تکثیر قرار میدهاد و عامال مهمای در دساترس
بودن مواد مغذی و یک عامال در پتانسایل فرساای
ااا اساات؛ ازایاان رو ماایتوانااد تااکثیر زیااادی در
حاصلخیزی رویشاگاه داشاته باشاد .درصاد سایلت از
مؤثرترین متغیرهای اثرگذار بر ارتفاع غالب گوناۀ راش
است .در مطالعۀ حاضار رفتاار گوناۀ راش نسابت باه
درصد سیلت ،کاهشی است .نتاایج مطالعاۀ حاضار باا
پژوه متاجی ( )5984که در آن درصد سیلت یکای
از مهمترین عوامل مؤثر در گسترش جامعۀ راش بیاان
شد ،مطابقات دارد .گوناۀ راش نسابت باه متغیرهاای
درصد سیلت و درصد رس (هرچند تکثیر بسایار کمای
بر عملکرد گونۀ راش داشاته اسات) رفتااری کاهناده
دارد .حبیبای کاساب ( )5919بیاان مایدارد مقادار
سیلت ا میتواند در میزان روی و ارتفاع در تان
راش مؤثر باشد .نتایج این پژوه با مطالعاۀ حبیبای
کاسب ( )5919و علوی و همکاران ( )5934کاه بیاان
کردناد گونااۀ راش ایاران از ااا هاای یلاای رساای
گریزان است مطابقت دارد .با مکانیاابی مقادار بهیناۀ
درصد سیلت و درصد رس در نمودار وابستگی جزئی و
قرار دادن آن در مرلث بافت ا مالحراه مایشاود
که گونۀ راش بهترین عملکرد را در بافت رسای لاومی
دارد .در ا های یلی شنی بهطور معمول نفوذ آب
سااریعتاار و نگهااداری آب کاام اساات .در مقایسااه،
ا های با اندازۀ ذرا کوچکتر (رسی لاومی) لال
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و فرج کوچکتر و جذب آب کندتری داشاته و نسابت
به ا های شنی ظرفیت نگهداری رطوبات بیشاتری
دارند.
در زمینۀ شیب مشاهده میشود که گوناۀ راش در
شیبهای کم دارای بهترین عملکرد است .شایب یاک
فاکتور مهم توپوگرافی در رابطه با روانااب و فرساای
ا است .انتراار مایرود باا افازای شایب دامناه،
اتالف ا نیاز در نتیجاۀ افازای حجام و سارعت
رواناب سطحی افزای یابد و سبب شود در درازماد
پدیدۀ ا سازی کمتار اتفااق افتادZingg (1940) .
نشان داد که میزان فرسای در واحد سطد با دوبرابار
شدن درجه شیب 4/8 ،برابر افزای مییابد .در اراضی
پرشیب ،فرصت نفاوذ آب کام اسات و نازوال جاوی
به صور هاارزاب حرکاات مایکناد و در درازماد ،
پدیادۀ ا سازی کمتر اتفاق میافتاد .باا توجاه باه
اینکه گوناۀ راش باه اا عمیق با زهکشی مناساب
احتیاج دارد (گرجای بحاری و ثاقاب طاالبی5945 ،؛
 )Sagheb Talebi, 1995در اراضی پرشیب کاه عماق
ا کم است ،شارایط مطلاوب بارای اساتقرار گوناۀ
راش وجود نادارد.
براساس نتایج این پژوه با افزای مقدار درصاد
نیتروژن تا  1/9درصد ارتفاع غالب گوناۀ راش افازای
مییابد ،اما پر از آن روند ثابت دارد .از طرفی دیگار،
رفتار گونۀ راش نسبت به متغیار ( C/Nهرچناد ساهم
کمی در توجیه تغییرا دارد) کاهشی اسات .افازای
نیتروژن در ا سبب کاه نسبت  C/Nمایشاود.
نسبت کربن به نیتاروژن یکای از شاا ص هاای مهام
معدنی شدن و حاصلخیزی ا است که میتواند در
مورد غنی بودن نیتروژن هوموس و فعالیات اا هاا
اطالعاتی ارائه دهد .همانطور که مشاهده میشاود باا
افزای نیتاروژن و طبیعتااک کااه نسابت کاربن باه
نیتاروژن فعالیاات میکروارگانیساامهاای ااا بیشااتر
می شود و عملیا تجزیۀ الشابرگ ساریع تار صاور
میگیرد (حبیبی کاسب ،5945 ،شعبانی و همکااران،
)5931؛ در نتیجه رشاد ارتفااعی گوناۀ راش افازای
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می یابد .مروی مهاجر ( )5984بیان میکند کاه گوناۀ
راش در ااا هااای بااا کااربن کاام و طبیعت ااک نساابت
کربن/نیتروژن کم ،استقرار و رشاد بهتاری نسابت باه
مناطق دارای کربن بیشتر دارد.
در صوص منیزیم باید اشاره داشت که این مااده
تنها عنصر فلزی موجود در کلروفیال اسات و باهطاور
غیرمستقیم در متابولیسام و فتوسانتز در تاان تاکثیر
دارد .منیزیم در فعالیت آنزیم ها در گیاهان نیاز تاکثیر
دارد و حامل های فسفری را که در جذب سایر عناصار
مؤثرند فعال میکند .وقتای مقادار منیازیم تباادلی از
حدی تجاوز کند  pHا ممکن است یلی افزای
یابااد و قلیااایی شااود .در اینجااا ساامیت منیاازیم و
طرهااای ناشاای از  pHدر ایاان ااا هااا مشاااهده
می شود .از طرف دیگر ،عوار ناشی از کمبود کلسیم
می تواند با زیادی منیزیم تشدید شود که سبب تشدید
عوارضی در در تان میشود .حبیبای کاساب ()5914
اشاره میکند که نهالهای جوان گوناۀ راش باه از و
کلساایم بساایار حساااسانااد و در مقاباال ایاان عناصاار
بهآسانی واکن نشان میدهند.
در مطالعۀ حاضر فسفر و نیتروژن مهمترین متغیار
تکثیرگذار بر عملکرد گوناۀ راش باوده اسات .علاوی و
همکاران ( )5934در بررسی او اکولوژی گوناۀ راش
بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه فساافر و نیتااروژن از
متغیرهای مهم برای گونۀ راش بودهاند .نتایج مطالعاۀ
حاضر نشان میدهد که در منطقۀ تحقیق بارای گوناۀ
راش تااا مقاادار معیناای فساافر (در حضااور متغیرهااای
دیگر) افزای رشد ارتفاعی گونۀ راش اتفاق میافتاد و
از آن به بعد تکثیر آن بسیار کم و ناچیز است (البته هر
گونه تفسیر باید تنهاا در محادودۀ حاداقل و حاداکرر
متغیرهای محیطی اندازه گیاریشاده صاور گیارد).
ح اداکرر رشااد ارتفاااعی گونااۀ راش در بیشااتر از 51
پیپیام فسفر مشاهده شده است .فسفر مادهای اسات
که اهمیت ویژهای در جواناه زدن باذر ،تساریع رشاد
ریشه و فرایندهای رسایدن داناه و میاوه دارد .فسافر
برای تقسیم سلول و رشد بافتهای مریستمی ضروری
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است .کمبود فسفر سبب کاه شدید در رشد در ت
می شود .در صور کمبود فسفر هم رشد بخ هوایی
و هم ریشه کند یا متوقف میشود .عالوهبر این ،فسافر
در جذب عناصر کم مصرف فلزی توسط ریشه گیاه نیز
تکثیر افزاینده دارد .در ا هایی که فسفر قابل جذب
آنها کم است ،مقاومت گیاه در برابر سرما نیاز کااه
مییابد.
تکنیک جنگل تصادفی بهدلیل دقات بسایار زیااد
طبقه بنادی ،داشاتن روش جدیاد در تعیاین اهمیات
متغیر ،توانایی مدلسازی اثرهای متقابل پیچیده میاان
متغیرهای پی بینیکننده ،انعطاف پذیری برای اجرای
انواع مختلف تجزیه وتحلیل داده های آمااری از جملاه
رگرسیون ،طبقه بندی و یک الگاوریتم بارای محاسابۀ
داده های ازدسترفته ،روش قدرتمنادی در دادهکااوی
اساات کااه آن را از سااایر روشهااا متمااایز م ایکنااد
( .)Cutler et al., 2007همچنین زماانی کاه اثرهاای
متقابل پیچیده بین متغیرهای پیشگو و متغیار پاساخ
وجود دارد و همچنین زماانی کاه متغیرهاای پیشاگو
هم طی زیادی با هم دارند بهکاارگیری مادل جنگال
تصادفی برای پی بینی پراکن (وقاوع و وفاور) یاک
گونۀ بسایار مفیاد اسات .مزیات دیگار مادل جنگال
تصادفی این است که نیازمند فر نرمالیتاه نیسات و
میتواند به روابط غیر طی نیز بدردازد.
در پایان باید اشاره کرد که تجزیاهوتحلیال دادههاای
پیچیااادۀ اکولاااوژیکی نیازمناااد روشهاااای تحلیلااای
انعطافپذیر و قوی است .عالوهبر این ،در و ارائۀ نتاایج
توسط این روشها باید ساده و بهراحتی تفسیرپذیر باشد.
در سال هاای ا یار اناواع روشهاای مدلساازی کاه باه
روشهای یاادگیری ماشاین معاروفاناد ،باا اساتفاده از
متغیرهااای محیطاای ،باارای پ ای بین ای تااوان تولیاادی
رویشگاه ،توسعه یافته است .در اتماه بایاد اطرنشاان
کرد که بیان ریاضای رواباط باین متغیرهاای محیطای و
مشخصههای بیولوژیکی و بیوفیزیکی تنهاا کمکای بارای
تفسیر مشاهدا میدانی است ،زیارا در اکوسیساتمهاای
جنگلی بهدلیل پویایی عوامل زیساتی ،حتای قاویتارین
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روابط همبستگی نیز چه در مطالعا اساتاتیک و چاه در
مطالعا دینامیک نمیتوانند قطعی فر شوند.
منابع
احماادی ،کااوروش ،سااید جلیاال علااوی و مسااعود طبااری
کوچکساارایی .5934 ،ارزیااابی تااوان تولیااد رویشااگاه راش
شرقی ( )Fagus orientalis L.باا اساتفاده از مادل جمعای
تعمیمیافته ( مطالعه ماوردی :جنگال آموزشای و پژوهشای
دانشگاه تربیت مدرس ) ،مجلۀ جنگل ایران.94-54 :)5( 4 ،
ثاقبطالبی ،سرو ،تکتم ساجدی و فرشاد یزدیان.5989 ،
نگاهی به جنگلهای ایاران ،انتشاارا موسساه تحقیقاا
جنگلها و مراتع 48 ،ص.
جعفری حقیقی ،مجتبی .5984 ،روش های تجزیاۀ اا ،
انتشارا ندای ضحی 496 ،ص.
حبیبیکاسب ،حسین .5919 ،بررسی تکثیر بافت اا در
میزان روی راش ایران ،نشاریۀ دانشاکدۀ مناابع طبیعای
دانشگاه تهران.41-61 :95 ،
حبیبیکاسب ،حسین .5914 ،بررسی وضعیت از  ،فسفر،
پتاسیم و کلسیم ا راشستان های شمال ایران و نقا
آنها در میزان روی راش ،نشریۀ دانشکدۀ منابع طبیعای
دانشگاه تهران.64-44 :94 ،
حبیبیکاسب ،حسین .5945 ،مبانی ا شناسی جنگال،
انتشارا دانشگاه تهران 444 ،ص.
حسینی ،سید محسن ،سرو ثاقبطالبی ،مسلم اکبرینیاا،
و مجیاد مخاادوم .5943 ،بررساای روشهاای ارزیااابی تااوان
اکولوژیک جنگل ،مجلۀ محیطشناسی.66-13 :41 ،
ساااارمدیان ،فریاااادون و محمااااد جعفااااری.5981 ،
بررساای ا های جنگلای ایاستگاه تحقیقااتی آموزشای
داناااشکدۀ منااابع طبیعاای دانشااگاه تهااران ،مجلااۀ منااابع
طبیعی ،ویژه ناماۀ سال  555 ،5981ص.
شعبانی ،سعید ،مسلم اکباری نیاا ،سایدغالمعلی جاللای و
علیرضا علی عارب .5931 ،تاکثیر انادازه روشانههاای تااج
پوش بر تنوع گونه های چوبی در جنگلهاای کوهساتانی
شمال کشور مطالعه موردی :راشستانهای اللیر چالوس،
فصلنامه تحقیقا جنگل و صنوبر ایران.84-49 :)5( 49 ،
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علاوی ،ساید جلیال ،قاوامالادین زاهادی امیاری ،راماین
رحمانی ،محمدرضا مروی مهااجر ،باار ماویر و جعفار
فتحی .5931 ،تعیین مقدار بهینه و دامناۀ باوم شانا تی
در ت راش ( )Fagus orientalisبا استفاده از تابع گوسی
در جنگل آموزشی و پژوهشی یرود نوشهر ،مجلۀ محیط
زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران).451-933 :)4( 64 ،
علاوی ،ساید جلیال ،قاوامالادین زاهادی امیاری ،راماین
رحمانی ،محمدرضا مروی مهاجر ،بار مویر و زهرا نوری،
 .5934بررسی واکان گوناۀ راش باه بر ای متغیرهاای
محیطی با استفاده از تابع بتا و مقایسۀ آن باا تاابع گوسای
(مطالعۀ موردی :جنگل آموزشی و پژوهشی یرود) ،مجلۀ
جنگل ایران.545-565 :)4( 1 ،
فکور ،احسان .5939 ،ارزیاابی تاوان تولیاد رویشاگاه راش
شاارقی بااا اسااتفاده از تکنی اکهااای دادهکاااوی (در اات
تصاامیم) .پای ااننامااۀ کارشناساای ارشااد ،دانشااگاه تربیاات
مدرس 43 ،ص.
فالو ،اصغر ،سیاوش کلبی ،شعبان شاتایی و امیاد کرمای،
 .5939تعیااین قابلیاات دادههااای ساانجندۀ  ASTERو
روشهای در ت طبقهبندی و رگرسیونی و جنگل تصادفی
در تهیۀ نقشۀ تیپ جنگال ،مجلاۀ جنگال و فاراوردههاای
چوب.184-149 :)4( 64 ،
گرجی بحری ،یوسف و سرو ثاقب طاالبی .5945 ،تاکثیر
یخبندان دیررس بهاره بر جنگل هاای راش گلبناد ،مجلاه
پژوه و سازندگی45-58 :51 ،
متاجی ،اسادا .5984 ،،طبقاه بنادی رویشاگاه براسااس
جوامع گیاهی ،سا تار توده و وضعیت فیزیکی و شایمیایی
ا در جنگلهای طبیعی .پایاانناماۀ دکتاری ،دانشاگاه
آزاد اسالمی 564 ،ص.
مروی مهاجر ،محمد رضاا .5911 ،بررسای اواص کیفای
راشستانهای شمال کشور ،نشریۀ دانشکدۀ مناابع طبیعای
دانشگاه تهران.36-44 :94 ،
مروی مهاجر ،محمد رضا .5984 ،جنگل شناسی و پرورش
جنگل ،انتشارا دانشگاه تهران 984 ،ص
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Abstract
Studying the relationship between site productivity, as a key indicator in forest management,
and environmental variables is an important issue in forestry. In the past, studying such a
relationship was done using linear regression model, but nowadays ensemble techniques like
random forest are used. A stratified random sampling method based on landform was used to
locate 114 0.1 ha circular sample plots in beech dominated forests. The height of five largest
diameter beech trees within each plot was recorded as dominant height along with elevation,
azimuth, and slope of the ground. In addition, at the center of plot, soil samples from first
layer (0-10 cm) were taken for analyzing several soil variables. Evaluation of site productivity
by using random forest technique showed that about 90% of variability in oriental beech
productivity could be justified using environmental variables. Phosphorous and percentage of
nitrogen, as edaphic variables, and slope and altitude, as physiographic variables, are among
the most important variables affecting the beech forest productivity. Using criteria including
R squared and adjusted R squared showed random forest technique had very good
performance in assessing beech forest site productivity. These analyses underscore the
importance of ensemble techniques in forest ecology studies and furnish framework for future
modeling of beech forest productivity in relation to environmental predictors.
Keywords: Dominant Height, Ensemble Techniques, Oriental Beech, Random Forest
Technique, Site Productivity
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