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چکیده
مدلهای زیستگاهی ابرازهایی کاربردی در برآورد فراوانی گونهای و تنوعزیستی جوامع آبزیان با استفاده از متغیرهای زیستگاه میباشند که
میتوانند در بهرهبرداری و حفاظت از گونههای آبزیان بسیار مفید واقع شوند .شناخت مدلهای دارای بهترین عملکرد و همچنین یافتن
متغیرهای ورودی دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری ،میتواند در بهکارگیری مناسب آنها و تصمیمات اتخاذ شده مؤثر باشد .در مطالعه
حاضر ،عملکرد چهار نوع مدل (شامل مدل رگرسیون خطی چندگانه ،مدل رگرسیون حداقل مربعات جزیی ،مدل ماشین بُردار پشتیبان و
مدل جنگل تصادفی) جهت پیشبینی نمایههای تنوع زیستی ماهیان رودخانه توتکابن در جنوب دریای خزر بر مبنای متغیرهای زیستگاهی
مورد مقایسه قرار گرفت و میزان اهمیت متغیرهای محیطی مورد استفاده نیز در هر یک از مدلها بررسی گردید .بر اساس نتایج ،مدلهای
رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون حداقل مربعات جزئی ضعیفترین عملکرد را در برآورد نمایههای تنوعزیستی نشان دادند .بهترین
عملکرد مربوط به مدلهای ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی بود .برای مدلهای مختلف ،میزان اهمیت پارامترهای محیطی در ارتباط
با هر یک از نمایههای تنوع متغیر بود .در مجموع ،مدلهای ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی بهعنوان مدلهای مناسب جهت بررسی
نمایههای تنوعزیستی پیشنهاد میشوند.
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 .1مقدمه
گسترههای مناسب زیستگاهی برای گونههای
ماهیان در بردارنده محدودههای مکانی دارای بازههای
معین تغییرات ویژگیهای زیستی و غیرزیستی
( Vanderklift et al., 2007; Schultz et al.,
 )2012; Fulton et al., 2016و همچنین فرآیندهای
کلیدی اکولوژیکی از جمله جستجو ،گیاهخواری و
شکارگری ( Guisan and Thuiller, 2005; Ferrari
 )et al., 2012میباشند .نیازمندیهای زیستگاهی
غالباً بهصورت ویژگیهای غیرزیستی یک محیط
تعریف میشوند که جهت بقا و ماندگاری افراد یا
جمعیتها ضروری هستند ( Armstrong et al.,
.)2003
گرادیانهای تغییرات پارامترهای زیستگاهی در
گستره اکوسیستمهای آبی تغییراتی را در الگوهای
توزیع فراوانی ،تنوع و غنای گونهای جوامع آبزیان سبب
شده و مطالعه ویژگیهای زیستگاهی بهعنوان عوامل
مهم اثرگذار بر تغییرات تنوعزیستی ،از اهیمت زیادی
برخوردار است ( Moore et al., 2011; Ferrari et
 .)al., 2012; Guisan et al., 2013شواهد بسیاری
در رابطه با تأثیر خصوصیات زیستگاه بر فراوانی و تنوع
ماهیان در مطالعات انجام شده وجود دارد
( Friedlander et al., 2003; Gratwicke and
 .)Speight, 2005; Ferrari et al., 2018ساختار
فیزیکی زیستگاه بهعنوان عامل اصلی تعیین فراوانی و
ترکیب گونهای ماهیان رودخانهای برشمرده شده است
( .)Vadas and Orth, 2001گروههای عملکردی
مختلف ماهیان از نظر نیازمندیها و ترجیحهای
زیستگاهی متفاوت بوده و به این ترتیب حضور ،فراوانی
و تنوع آنها در گسترههای مکانی مختلف تحت تأثیر
زیستگاه قرار میگیرد ( ;Curley et al., 2002
Chittaro, 2004; Harborne et al., 2012; Rees
.)et al., 2014

بررسی الگوهای توزیع گونهای در ارتباط با ویژگی-
های زیستگاهی در قالب مدلهای آماری و غیرآماری
بهعنوان ابزارهایی کارآمد در زمینههای حفاظتی برای
اکولوژیستها و مدیران مطرح بوده است ( Loiselle

;et al., 2003; Vaughan and Ormerod, 2003
)Rushton et al., 2004; Harborne et al., 2011

و امروزه مدلسازی زیستگاه ماهیان آبشیرین یک

زمینه تحقیقاتی مهم بهحساب میآید ( Guay et al.,
2000; Lamouroux and Jowett, 2005; Olden
;et al., 2008; Strayer and Dudgeon, 2010
 .)Mouton et al., 2011یک مدل زیستگاه مجموعه-

ای از اجزای زیستگاهی را جهت پیشبینی برخی
ویژگیهای جمعیتی موجودات به کار میگیرد
( .)Ahmadi-Nedushan et al., 2006مدلهای
زیستگاه با سه هدف اصلی مورد استفاده قرار میگیرند:
پیشبینی حضور گونهها بر مبنای متغیرهای زنده و
غیرزنده ،بهبود درک روابط گونه-زیستگاه ،و کمّی-
سازی نیازمندیهای زیستگاهی (Ahmadi-
.)Nedushan et al., 2006; Pittman et al., 2007
این مدلها در موارد کاربردی همچون ارزیابی پراکنش
بالقوه گونههای مهاجم ( Peterson and Robins,
2003; Rouget et al., 2004; Thuiller et al.,
 ،)2005تشخیص و مدیریت گونههای در معرض خطر
( ،)Engler et al., 2004; Norris, 2004اولویت-
بندی مکانی جهت حفاظت از تنوع زیستی ( Araújo
et al., 2004; Ortega-Huerta and Peterson,
 )2004و ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر الگوهای
توزیع گونهای ( ;Skov and Svenning, 2004
 )Thuiller et al., 2005مورد استفاده قرار گرفتهاند.

امروزه اهمیت مدلسازی مناسب ارتباطات بین
گونهها و زیستگاه آنها به خوبی شناخته شده و روش-
های مختلفی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته
است .تاکنون مجموعه گستردهای از مدلهای توزیع
گونهای ،از جمله مدلهای آماری مبتنی بر رگرسیون
خطی و غیرخطی ( )Oyafuso et al., 2017و مدل-
های مبتنی بر تکنیکهای یادگیری ماشین از جمله
تکنیکهای درختوار ( Guisan and Zimmerman,
 )2000; Harborne et al., 2018و تکنیک ماشین
بردار پشتیبان ( Guisan and Zimmerman,
 )2000; Muñoz-Mas et al. 2016معرفی و مورد
استفاده قرار گرفتهاند .برای نمونه ،در مطالعه  Linو
همکاران ( )2015مجموعهای از رویکردهای مدلسازی
مختلف شامل مدل خطی تعمیمیافته ( Generalized
 ،)linear modelمدل جمعی تعمیم یافته
( ،)Generalized additive modelو تکنیکهای
یادگیری ماشین شامل ماشین بردار پشتیبان
( ،)Support vector machineجنگل تصادفی
( )Random forestو شبکههای عصبی مصنوعی
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مطالعه عملکرد مدلهای رگرسیون خطی چندگانه
( ،)Multiple linear regression modelمدل
رگرسیون حداقل مربعات جزئی ( Partial least
 ،)squared regression modelمدل ماشینبردار
پشتیبان و مدل جنگل تصادفی مورد بررسی قرار گرفته
و در این راستا ،به تجزیه و تحلیل اهمیت و سهم
ویژگیهای مختلف زیستگاهی در تعیین نمایههای
تنوعزیستی در مدلهای مورد اشاره نیز پرداخته شد.

 .2مواد و روشها
 .1.2نمونهبرداری
شکل  – 1محلهای نمونه برداری ( )در روخانه توتکابن.

( )Artificial neural networksجهت بررسی توزیع
فراوانی ماهی در ارتباط با متغیرهای زیستگاهی مورد
استفاده قرار گرفته است .همچنین در مطالعه
 Muñoz-Masو همکاران ( )2016تعدادی از تکنیک-
های یادگیری ماشین از جمله تکنیکهای جنگل
تصادفی و ماشین بردار پشتیبان جهت بررسی توزیع
ماهی قزلآال در ارتباط با تأثیر تغییرات اقلیمی بر
پارامترهای عمق ،سرعت و بستر رودخانه مورد استفاده
قرار گرفتند .این روشها در بررسی مدلهای توزیع
مکانی موجودات در ارتباط با تنوع زیستی و غنای
گونهای به کار گرفته شدهاند ( Pittman et al.,
 .)2009ارزیابی دقت عملکرد و پیشبینی مدلهای
توزیع گونهای یکی از مهمترین موارد در استفاده از
آنها میباشد که در تعیین میزان مطلوبیت مدل و نیز
شناخت جنبههای نیازمند بهبود آنها ،بسیار مفید
خواهد بود ( .)Allouche et al., 2006همچنین،
ارزیابی عملکرد مدلها میتواند مبنایی برای مقایسه
تکنیکهای مدلسازی جایگزین بوده ( Pearson et
 )al., 2006و کاربران را قادر سازد تا چگونگی
اثرگذاری ویژگیهای مختلف دادهها یا گونههای مورد
مطالعه بر دقت پیشبینی مدلها را بررسی نمایند
(.)Seoane et al., 2005
با توجه به مطالب فوق ،هدف از انجام مطالعه حاضر
بررسی عملکرد روشهای مختلف مدلسازی در برآورد
شاخصهای تنوعزیستی بر مبنای مجموعهای از
ویژگیهای زیستگاهی ماهیان در محدوده رودخانه
توتکابن در حوضه جنوبی دریای خزر بود .در این

نمونههای ماهی با استفاده از دستگاه
الکتروشوکر ( )Samus 750دارای ولتاژ  1000ولت
مستقیم پالسدار از رودخانه توتکابن صید شدند (شکل
 .)1نمونهبرداری در پاییز  1393در  7ایستگاه در مسیر
رودخانه توتکابن (استان گیالن ،زیر حوضه رودخانه
سفیدرود) در یک خط نمونه ( )Transectدر مسیری
به طول  30متر و بهصورت سه تکرار از سمت پایین
ایستگاه به سمت باال به روش دو رفت در تمام عرض
رودخانه انجام شد .ایستگاههای نمونهبرداری بهنحوی
انتخاب شدند که عالوهبر عدم همپوشانی با یکدیگر،
متاثر از فعالیتهای انسانی زیاد نبوده و بیشترین تعداد
ممکن برای پایش کل رودخانه را شامل شوند .برای
اطمینان از صید کامل نمونهها در تمامی ایستگاهها از
یک تور ساچوک پشتیبان و نیز یک تور گوشگیر ریز
چشمه استفاده شد و کلیه ماهیان موجود در هر
ایستگاه جمعآوری شدند .نمونههای صید شده بعد از
بیهوشی در محلول یک درصد گل میخک،
براساس  )2018( Coadمورد شناسایی قرار گرفته و
تعداد آنها در هر ایستگاه ثبت گردید .سپس نمونهها
پس از بازیابی قدرت شنای مجدد ،به رودخانه
بازگردانده شدند .با توجه بهصرف زمان تقریباً برابر در
صید نمونهها ،فراوانی نسبی ماهیان نیز مشخص شد.

 .2.2اندازهگیری پارامترهای محیطی
طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با
استفاده از یک دستگاه  GPSدستی ( Garmin
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جدول  - 1مقدار  RMSEمربوط به پیشبینی نمایههای تنوع (Shannon H' Log Base 10 = shlb10؛ Shannon Hmax Log Base = shmlb10
10؛  Shannon J´ = sj؛ Alpha = al؛ V)N.D.( = vnd؛ Berger-Parker Dominance = bpd؛ Simpsons Diversity (d) = sd؛ Hill's = hnh0

Number H0؛ Hill's Number H1 = hnh1؛ Hill's Number H2 = hnh2؛ Margalef M Base 10 = mmb10؛ Mackintosh Distance = mdu؛
Mackintosh Diversity = mdd؛  .)Mackintosh E = meاعداد زیرخطدار نشاندهنده مدل با بهترین عملکرد پیشبینی (کمترین مقدار
 )RMSEهستند.
shlb1
0

Shml
b10

sj

al

vnd

bpd

sd

hnh0

MLR

0/28

0/19

0/42

0/53

2/49

0/43

0/39

1/96

7/76

PLSR

0/16

0/13

0/19

0/44

1/08

0/18

0/18

1/42

4/92

SVM

0/15

0/14

0/16

0/53

0/92

0/17

0/16

RF

0/17

0/11

0/20

0/42

1/18

0/20

0/19

RMSE

 )eTrex 30xتعیین گردید .بالفاصله بعد از صید
نمونهها ،متغیرهای زیستگاهی اندازهگیری و ثبت
شدند .متغیرهای اندازهگیری شده شامل  7متغیر
ارتفاع از سطح دریا ( ،)mعمق آب ( ،)cmعرض
رودخانه ( ،)mسرعت جریان ( ،)m/sساختار بستر یا
قطر متوسط سنگ بستر ( )cmو شاخص بستر بودند.
عرض رودخانه ) ،(mدر سه ناحیه ابتداء ،وسط و انتهای
هر ایستگاه اندازهگیری و میانگین آن بهعنوان عرض
رودخانه ثبت شد .سرعت جریان ) ،(m/sرودخانه طبق
روش جسم شناور ( )Hasanli, 1999و با سه تکرار در
هر ایستگاه تخمین زده شد .در  20نقطه از هر ایستگاه،
عمق رودخانه اندازهگیری و میانگین آن بهعنوان عمق
رودخانه ثبت شد .ساختار بستر با اندازهگیری قطر
سنگهای غالب بستر رودخانه در  20پالت تصادفی50
در  50سانتیمتر در هر ایستگاه اندازهگیری شد.

 .3.2اندازهگیری محاسبه نمایههای تنوع آلفا
تعداد گونههای صیدشده جهت محاسبه نمایههای
تنوعزیستی آلفا مورد استفاده قرار گرفته و مقادیر نمایه
´ Hشانون Hmax ،شانون J´ ،شانون ،نمایه ،alpha
آماره  Vاز مدل خنثی  ،Ewens/Caswellغالبیت
 ،Berger-Parkerنمایه سیمپسون ،تنوع هیل (،)Hill
نمایه مارگالِف ،فاصله مکینتاش ،تنوع مکینتاش و
یکنواختی مکینتاش محاسبه شدند .جهت انجام
محاسبات مربوط به تمامی نمایهها از نرمافزار
)McAleece et al., 1997( Biodiversity Pro
استفاده گردید.

 .4.2مدلسازی آماری
پیشبینی هر یک از نمایههای تنوع آلفا با توجه به
مقادیر پارامترهای محیطی با استفاده از مدل رگرسیون

hnh1

mdd

me

hnh2

mmb10

mdu

0/03
0/02

0/001

1/21

0/30

0/05

0/001

0/73

0/25

0/03

1/62

4/34

0/0

0/40

0/34

0/02

0/01

1/19

5/23

0/0

0/56

0/37

0/02

0/02

خطی چندگانه ،مدل رگرسیون حداقل مربعات جزئی،
ماشینبردار پشتیبان و جنگل تصادفی انجام شد .جهت
پرهیز از بیشبرازش از درستنمایی متقابل (cross-
 )validationبه روش  leave-one-outاستفاده
گردید ( .)Kuhn and Johnson, 2013برای هر نمایه
تنوعزیستی ،ریشه میانگین مربع خطای آن با استفاده
از فرمول زیر محاسبه و مدل دارای کمترین مقدار آن
بهعنوان بهترین مدل برای نمایه تنوع موردنظر برگزیده
شد.
∑(𝑦̂𝑖 − 𝑦𝑖 )2
√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
𝑛
در این فرمول 𝑖𝑦 مقدار واقعی برای یک نمایه تنوع
خاص 𝑦̂𝑖 ،مقدار پیشبینی شده برای یک نمایه تنوع
خاص و  nتعداد نمونه میباشد .جهت تعیین اهمیت
هر متغیر مستقل از تابع  varImpو بسته  caretدر
نرمافزار  Rاستفاده گردید .کلیه محاسبات آماری با
بسته  caretدر نسخه  R3.4.3از نرمافزار انجام شدند.

 .3نتایج
در مجموع  7گونه ماهی شامل جویبار ماهی
خاردار سانیا ( ،)C. saniaeسسماهی کورا ( Barbus
 ،)cyriسیاهماهی رازی (،)Capoeta razii
مرواریدماهی ( ،)Alburnus filipiگاوماهی ایرانی
( ،)Ponticola iranicusجویبارماهی بدون خار
سفیدرود ( )Oxynemachilus bergianusو ماهی
خیاطه سمیعی ( ،)Alburnoides samiiiدر طی
عملیات نمونهبرداری صید گردید.
جدول  1نشاندهنده مقادیر  RMSEمربوط به
پیشبینی نمایههای تنوع توسط مدلهای مورد بررسی
میباشد .مدل رگرسیون خطی چندگانه برای تمامی
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ارتفاع
عمق
پهنا
شیب
سرعت آب
قطر سنگ
تعداد سنگ

ارتفاع
عمق
پهنا
شیب
سرعت آب
قطر سنگ
تعداد سنگ

ارتفاع
عمق
پهنا
شیب
سرعت آب
قطر سنگ
تعداد سنگ

ارتفاع
عمق
پهنا
شیب
سرعت آب
قطر سنگ
تعداد سنگ

100
89/61
0/0
28/93
27/37
93/97
64/81

shlb10

49/21
34/62
12/47
31/24
0/0
100
45/63

shlb10

100
46/87
0/0
5/32
20/12
46/87
47/29

shlb10

100
63/5
19/8
62/5
23/1
15/7
0/0

shlb10

86/72
100
56/65
18/8
0/0
6/15
15/97

shmlb10

55/81
100
30/34
66/94
0/0
3/49
6/78

shmlb10

100
58/36
43/01
8/68
0/0
22/9
9/89

shmlb10

83/00
100
43/88
0/0
6/25
14/74
6/40

shmlb10

sj

1/72
47/36
95/36
0/0
62/09
100
92/61

sj

41/87
5/00
61/04
24/25
0/0
81/56
100

sj

35/52
70/73
99/61
0/0
100
96/76
35/3

sj

56/6
5/80
81/7
100
0/0
80/8
42/3

al

79/95
100
70/93
40/68
0/0
40/98
36/92

al

68/37
100
0/61
58/03
17/38
42/15
0/0

al

100
63/73
19/93
17/89
0/0
31/5
12/66

al

100
77/5
0/0
22/69
6/44
6/44
46/74

vnd

100
40/40
25/65
70/44
12/37
0/0
7/10
vnd

vnd

NA
88/59
NA
0/0
81/22
100
78/91

vnd

49/97
3/79
28/91
0/0
14/66
60/34
100

bpd

bpd

69/34
51/48
11/57
0/0
12/59
100
52/49

sd

92/58
65/29
0/0
12/07
42/73
100
73/83

100
83/82
62/05
27/96
1/74
0/0
26/07

hnh0

مدل جنگل تصادفی ()RF

46/73
18/44
18/76
14/68
0/0
100
76/15

sd

37/47
29/71
43/21
36/96
0/0
100
81/23

hnh0

63/33
100
45/76
56/54
4/37
0/0
12/58

NA
NA
0/0
84/61
8/84
NA
100

hnh1

91/69
20/55
0/0
19/59
50/37
100
19/7

hnh1

مدل ماشین بردار پشتیبان ()SVM

43/73
53/38
71/75
0/0
100
80/57
31/6

100
91/95
38/97
0/0
61/15
68/84
38/91

bpd

sd

92/32
100
40/98
0/0
40/99
80/79
44/04

100
55/22
51/77
17/1
0/0
29/12
18/04

hnh0

100
70/39
0/0
1/27
40/38
33/67
41/04

hnh1

مدل رگرسیون حداقل مربعات جزیی ()PLSR

69/32
0/00
63/61
100
6/83
90/61
58/34

100
8/91
12/59
64/51
0/00
33/66
11/95

bpd

sd

100
25/42
18/70
63/01
0/0
41/41
5/74

91/52
100
58/6
13/08
0/0
37/01
29/08

hnh0

مدل رگرسیون خطی چندگانه ()MLR
hnh1

100
0/0
14/92
0/18
4/41
7/46
7/46

hnh2

100
0/0
0/43
6/41
74/05
18/48
12/23

hnh2

100
11/97
35/77
40/04
27/14
2/38
0/0

hnh2

100
8/79
35/32
68/97
4/72
0/0
10/35

hnh2

18/27
24/77
100
0/0
0/12
12/37
6/45

mmb10

100
67/74
95/1
27/85
11/11
0/0
43/85

mmb10

54/51
0/0
100
14/99
38/21
3/83
40/35

mmb10

0/27
9/49
100
52/80
0/81
6/58
0/0

mmb10

100
17/34
13/53
14/49
0/0
1/72
0/81

mdu

100
59/05
11/89
6/31
0/0
35/84
17/56

mdu

100
4/45
0/0
10/57
0/41
18/44
14/04

mdu

100
5/10
5/88
5/33
9/47
0/0
2/62

mdu

0/0
13/24
100
21
14/16
30/71
16/76

mdd

100
13/41
63/3
0/0
18/91
25/37
48/6

mdd

23/5
32/4
100
11/15
60/22
25/49
37/5

mdd

44/5
13/69
100
58/71
0/0
10/74
6/63

mdd

100
28/11
13/58
33/64
10/39
0/0
33/12

me

91/90
100
52/33
48/13
8/37
0/0
14/4

me

100
16/94
64/82
20/03
0/0
25/24
37/5

me

100
0/0
57/31
21/68
2/17
0/98
15/35

me

جدول  - 2مقادیر اهمیت هر یک از پارامترهای محیطی ( از صفر تا  )100بر اساس مقادیر پیشبینی شده نمایههای تنوع (برای اطالع از حروف اختصاری مربوط به هر ستون به تیتر جدول  1مراجعه کنید) در
مدلهای رگرسیون خطی چندگانه ( ،)MLRرگرسیون حداقل مربعات جزیی ( ،)PLSRماشین بردار پشتیبان ( )SVMو جنگل تصادفی ( .)RFخانههای سایهدار نشاندهنده مدل دارای بهترین عملکرد پیشبینی
(کمترین مقدار  )RMSEبرای نمایههای تنوع میباشد .اعداد زیرخطدار نشاندهنده پارامترهای دارای بیشترین اهمیت در مدلها هستند.
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نمایهها ،ضعیفترین پیشبینی را بهدست داد .مدل-
های مختلفی کمترین مقادیر  RMSEرا برای نمایه-
های شانون نشان دادند .مدل ماشین بردار پشتیان،
بهترین مدل برای نمایههای شانون ´ Hو ´ Jبود و
بهترین پیشبینی نمایه شانون نیز به مدل جنگل
تصادفی اختصاص داشت .کمترین مقدار  RMSEبرای
نمایه آلفا متعلق به مدل جنگل تصادفی بود .مدل
ماشین بردار پشتیبان بهترین مدل برای آماره  Vاز
مدل خنثی  ،Ewens/Caswellغالبیت برگر-پارکر و
همچنین نمایه سیمپسون بود .بهترین عملکرد پیش-
بینی مدلها برای اعداد هیل ( ،)H0, H1, H2بهترتیب
مربوط به مدلهای ماشین بردار پشتیبان ،جنگل
تصادفی و ماشین بردار پشتیبان بود .مدل ماشین بردار
پشتیبان کمترین مقدار  RMSEرا نیز برای نمایه
مارگالف نشان داد .بهترین مدلها برای فاصله
مکینتاش ،تنوع مکینتاش و یکنواختی مکینتاش ،به
ترتیب عبارت بودند از مدلهای حداقل مربعات جزئی،
جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان .بهطور کلی،
دو مدل ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی در
میان مدلهای بررسی شده قدرت پیشبینی بهتری را
نشان دادند و مدل خطی نسبت به مدلهای دیگر از
عملکرد ضعیفتری برخوردار بود.
پارامترهای محیطی بهکار گرفته شده جهت برآورد
نمایههای تنوعزیستی ،از سطوح اهمیت متفاوتی در
مدلهای مختلف برخوردار بودند (جدول  .)2در رابطه
با نمایههایی که بهترین پیشبینی آنها مربوط به مدل
ماشین بردار پشتیبان بود ،در بیشتر موارد قطر سنگ
مهمترین پارامتر تعیینکننده مقدار تنوع زیستی بود و
در دیگر موارد پارامترهای ارتفاع از سطح دریا ،عمق
رودخانه و سرعت جریان آب از اهمیت بیشتری
برخوردار بودند .ارتفاع از سطح دریا و عمق مهمترین
عوامل برای آن دسته از نمایههای تنوع بود که مدل
جنگل تصادفی بهترین پیشبینی را برای آنها بهدست
داده بود .عمق و عرض رود بهترتیب مهمترین پارامترها
در ارتباط با نمایه تنوع آلفا و نمایه تنوع مکینتاش
بودند .ارتفاع از سطح دریا نیز پارامتر دارای بیشترین
اهمیت برای نمایه فاصله مکینتاش بود که مدل حداقل
مربعات جزئی بهترین پیشبینی را برای آن به خود
اختصاص داده بود.

 .4بحث و نتیجهگیری
به کارگیری مدلهای زیستگاه نامناسب در
مطالعه روابط زیستگاهی ماهیان منتج به پیشبینی-
های نادرست شده و از اینرو شناخت عملکرد مدلهای
مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ( Lin
 .)et al., 2015از طرفی تصمیمگیری تنها بر مبنای
نتایج یک مدل اتخاذ تصمیمات مدیریتی غیربهینه را
به دنبال دارد (.)Gallo and Goodchild, 2012
مقایسه مدلهای مختلف در شرایط یکسان جهت درک
ویژگیهای هر مدل و در نهایت انتخاب مناسبترین
مدل بسیار کمککننده خواهد بود (Ahmadi-
 .)Nedushan et al., 2006مطالعات معدودی بیش
از دو مدل زیستگاهی را با استفاده از یک منبع داده
یکسان جهت بررسی و مقایسه عملکرد آنها مورد
استفاده قرار دادهاند ( ;Fukuda et al., 2013
Muñoz-Mas et al., 2016; Yi et al., 2016a,
.)b

در مطالعه حاضر چهار روش مدلسازی جهت
مقایسه عملکرد پیشبینی نمایههای تنوعزیستی مورد
استفاده قرار گرفت که توان پیشبینی آنها بر اساس
مقدار شاخص  RMSEمربوط به برآوردهای آنها مورد
مقایسه قرار گرفت .بر اساس مقادیر  RMSEبهدست
آمده برای مدلهای مختلف در ارتباط با شاخصهای
تنوع ،ضعیفترین عملکرد مربوط به مدل رگرسیون
خطی چندگانه بود .بهطوری که این مدل برای هیچ
یک از نمایهها بهترین عملکرد را نداشت (از مقادیر
 RMSEباالتری برخوردار بودند) .در مقابل مدل
ماشین بردار پشتیبان بهترین عملکرد (کمترین مقادیر
 )RMSEرا در پیشبینی تعداد زیادی از نمایههای
تنوع نشان داد .مدل جنگل تصادفی نیز از عملکرد
مناسبی برخوردار بود بهطوری که برای برخی از
شاخصها کمترین مقدار  RMSEرا در بین مدلها به
خود اختصاص داد .در مطالعات انجام شده در رابطه با
بررسی مدلهای زیستگاهی مختلف در محیطهای
رودخانهای ،عملکردهای مختلفی برای طیف گسترده
مدلهای مورد استفاده ذکر شده است .در مطالعه
 Gevreyو همکاران ( )2005غنای گونهای بزرگبی-
مهرگان بنتیک با استفاده از  5تکنیک مدلسازی
تعیین شده و عملکرد روشهای مدلسازی مورد
مقایسه قرار گرفت که بر اساس نتایج آنها ،مدلهای
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رگرسیون خطی از عملکرد پیشبینی ضعیفتری در
مقایسه با روشهای یادگیری ماشین برخوردار بودهاند.
در مطالعه  Linو همکاران ( )2015مدلهای مورد
استفاده بر اساس مقدار  RMSEمحاسبه شده ،از
عملکرد پیشبینی یکسانی برخوردار بودهاندMuñoz- .
 Masو همکاران ( )2016تفاوت معنیداری را در
عملکرد مدلهای مورد استفاده که مدلهای ماشین
بردار پشتیبان و جنگل تصادفی را نیز شامل میشدند،
گزارش نکردهاند ،اما در مجموع در این مطالعه مدل
جنگل تصادفی بهعنوان مدل مناسبتر معرفی شده
است .در مطالعه دیگری Li ،و همکاران ()2017
عملکرد ضعیفتری برای مدل رگرسیون خطی در
مقایسه با دیگر روشها در برآورد رابطه زیستگاه و
فراوانی ماهی ذکر کردهاند .بر این اساس ،تکنیکهای
یادگیری ماشین در مدلسازی روابط زیستگاه-تنوع
زیستی از عملکرد مناسبتری در مقایسه با سایر روش-
ها برخودارند.
متغیرهای فیزیکی تعیینکننده کیفیت زیستگاه
تا حد زیادی بر فراوانی و ترکیب مجموعه ماهیان در
محیطهای آبی اثرگذار میباشند ( Harborne et al.,
.)2011; Rees et al., 2014; Ferrari et al., 2018
تشخیص میزان اثرگذاری و تعیین مهمترین عوامل
شکلدهنده زیستگاه ماهیان بسیار پیچیده و تا حدی
غیرممکن است .ماهیان در بازههایی متغیر از نظر
وسعت مکانی در پیکرههای آبی حضور دارند و عوامل
متعددی تعیینکننده ارتباطات آنها با زیستگاهشان
هستند ( .)Fulton et al., 2016تأثیر متغیرهای
پیچیدگی زیستگاهی و اهمیت آنها در تعیین میزان
تنوع زیستی با توجه به حضور گروههای گونهای
مختلف در محیطهای آبی متفاوت ،متغیر است ( Rees
 .)et al., 2014مطالعات انجام شده در این زمینه،
عوامل مختلفی را بهعنوان پارامترهای اصلی محیطی
ایجاد تغییرات در زیستگاه و به تبع آن فراوانی و تنوع
ماهیان ذکر کردهاند .عمق و سرعت آب بهعنوان دو
عامل اصلی پراکنش و فراوانی گونههای ماهیان
برشمرده شدهاند ( .)Baker and Ross, 1981در
مطالعه  Ferrariو همکاران ( )2018عمق بهعنوان
عامل اصلی اثرگذار بر تنوع و فراوانی ماهیان بیان
گردیده است .متغیرهای محیطی بهکار گرفته شده در
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مطالعه حاضر سطوح اهمیت متغیری را در مدلهای
مختلف نشان دادند .در مدلهای رگرسیون خطی
چندگانه و مدل رگرسیون حداقل مربعات جزئی،
پارامتر ارتفاع از سطح دریا بیشترین اهمیت را در
برآورد تعداد زیادی از نمایههای تنوع داشت .ارتفاع از
سطح دریا بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین-
کننده زیستگاه و فراوانی ماهیان رودخانهای بیان شده
است ( .)Porter et al., 2000; Ardakani, 2001در
مدل ماشین بردار پشتیبان که بهترین عملکرد را در
برآورد نمایههای تنوع نشان داد ،پارامترهای مربوط به
بستر یعنی قطر سنگ و تعداد سنگ بیشترین اهمیت
را در میان پارامترهای محیطی به خود اختصاص داده
بودند .در برخی از مطالعات نوع و اندازه اجزای تشکیل-
دهنده بستر رودخانه از عوامل اصلی اثرگذار بر پراکنش
ماهیان قلمداد شده ( )Gore et al., 2001و وجود
ارتباط بین افزایش اندازه اجزای بستر با حضور بیشتر
گونهها گزارش شده است ( .)Li et al., 2009در
مطالعه  Linو همکاران ( )2015که در آن مجموعهای
از روشهای مدلسازی از جمله مدلهای رگرسیون
خطی ،ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی مورد
استفاده قرار گرفته بودند ،عوامل عمق و سرعت جریان
آب مهمترین فاکتورهای ایجاد تنوع زیستگاهی بوده-
اند .تفاوت در پارامترهای دارای بیشترین اهمیت در
مدلهای مختلف مورد بررسی نشاندهنده توان این
مدلها در پرداختن به روابط بین متغیرها در فرآیند
مدلسازی است بهطوری که مدلهای ماشین بردار
پشتیبان و جنگل تصادفی قادرند تا غیرخطی بودن
روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین
اثرگذاری متغیرهای مستقل بر یکدیگر را بررسی نموده
و آن را در برازش مدل لحاظ نمایند ( Seoane et al.,
 .)2005همچنین ،سطوح اهمیت متفاوت متغیرهای
محیطی در مدلهای مورد استفاده یکسان تا حدودی
ممکن است ناشی از انواع مختلف گروههای گونهای
حاضر در محیطهای مختلف و همچنین روشهای
مختلف برداشت دادههای محیطی و نمونهبرداری باشد.
از این رو ،نمیتوان متغیرهای مشخصی را بهعنوان
مهمترین پارامترهای اثرگذار بر عملکرد پیشبینی
مدلهای مورد استفاده در مطالعات بررسی روابط
زیستگاه و فراوانی و تنوعزیستی ماهیان ارائه داد.
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