MASTERAT
BIOLOGIE APLICATĂ I.
MANAGEMENTUL ŞI MODELAREA
DATELOR EXPERIMENTALE

Pajiști Montane și Vegetație de Dune.
Metode de Ordonare: CoCA, ProcA, CoIA, db-RDA și altele.
Probleme, Aplicații și Studiu Individual
Conf. univ. dr. Ioan Sîrbu (syn. MEO)
https://classroom.google.com/w/NjI4NzQ5NDAxOTNa/t/all
https://www.researchgate.net/profile/Ioan_Sirbu2/
http://didactic.ecologia-la-sibiu.ro/desadics-2/desadibe-modul-i/
http://didactic.ecologia-la-sibiu.ro/cursuri-si-seminarii/biologie-aplicata/anul-i/managementulsi-modelarea-datelor-experimentale-i-sirbu/
Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)

1

TEORIE ȘI APLICAȚII
APLICAȚIA 1. - PAJIȘTI MONTANE
HIGROFILE
(fișierul Pajisti.xlsx / proiectul Pajisti.c5p)

Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)

2

Căutăm modele în structura datelor de vegetație, în relație cu factorii de mediu. Datele
primare sunt un extras dintr-un studiu realizat de Hájek et al. 2002 și se referă la relevee
clasice de vegetație din pajiști higrofile (liste de specii de plante cormofite și briofite, cu
valori estimative ale acoperirii specifice prin scara Braun-Blanquet), din jurul izvoarelor
unor masive din Carpații de nord-vest. Valorile numerice ale abundenței-dominanței relative
reprezintă o transformare a scării Braun-Blanquet de la 1 (care înlocuiește pe r - foarte rar)
și până la 7 (pentru valoarea 5 a clasei, corespunzând 75-100% acoperire sau abundențădominanță specifică). Datele comunităților vegetale sunt completate cu variabile fizicochimice ale mediului: parametri ai apei izvoarelor, carbonul organic din sol și panta
releveului. Concentrația ionilor este redată în termeni de molaritate și este logaritmată
pentru a compensa distribuția puternic asimetrică (valori mari, pozitive, puține, care ar
influența puternic rezultatele) și pentru a obține o relație realistă între variația variabilelor
explicative și cele de răspuns (abundența speciilor trece într-o clasă superioară cu dublarea
sau multiplicarea variației EV). În mod corespunzător, în extrasul din fișierul original
(Pajisti.xlsx, care va sta la baza proiectului omonim în Canoco 5.#) vom găsi in Envvar
concentrațiile ionilor atât pe date reale cât și logaritmate; carbonul organic din sol (Corg),
pH, conductivitatea și panta nu vor fi logaritmate. În analizele de ordonare canonice vom
căuta modele între structura vegetației și parametrii fizico-chimici ai mediului.

Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)

3

1. Vom crea proiectul Pajisti.c5p prin importarea tabelelor din Excel, astfel:
File / Import Project / from Excel / Add Files
selectăm Pajisti.xlsx, dăm clic pe cele două tabele: Species și Envvar.
Încărcăm tabelul cu RV ca ”Species” (de tip compozițional) cu ”sample/samples” pentru
articole și ”species/species” pentru RV. ATENȚIE: tabelul cu specii este transpus (fapt
comun în ecologia plantelor / fitocenologie, motiv pentru care vom selecta opțiunea:
(vom selecta această opțiune, atunci
când tabelul este transpus)
Apoi încărcăm Envvar (tabelul EV) cu numele ”Environment” cu aceleași articole ca în
tabelul precedent, și cu ”EV” pentru variabilele explicative, acesta fiind de tip ”general”.
(atenție, acest tabel NU este transpus)

2. Analiza indirectă (CA)
Vom selecta pentru început o analiză neconstrânsă, și anume o DCA (analiză
de corespundență staționarizată sau desegmentată). NU vom transforma de data aceasta
datele RV deoarece valorile de AR% în termeni de clasă au deja o natură logaritmică în
relație cu acoperirea terenului.
Vom adăuga variabilele de mediu ca suplimentare, motiv pentru care după
New / vom selecta ambele tabele. ”Focal Table” va fi ”Species”. Variabilele
suplimentare (de mediu) nu vor influența ordonarea speciilor și a releveelor, ci vor fi
proiectate pasiv, după ce ordonarea a fost realizată, pe spațiul respectiv. Nu vom selecta
variabilele nelogaritmate. Fiind multe specii le vom reprezenta numai pe cele cu
abundențe mari. De asemenea le vom
elimina
pe cele
prea
Conf. dr.
I. Sîrbu - MDEM
/ AMV
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2. Analiză indirectă (CA)

Selectăm din meniul de analize:
Unconstrained-suppl-vars
(species~[EV] | *)
Aflăm că gradientul este de 3.9
astfel încât se recomandă un
model (analiză de tip) unimodal
(adică exact o DCA). Nu se
recomandă transformarea RV
după cum am amintit anterior,
dar aici vom selecta opțiunea de
”Downweight rare species”.
Pentru oricare alte analize care
vor urma, pentru a obține
rezultate comparabile, să nu
uităm să păstrăm această opțiune
selectată.
Cu Finish încheiem această
secvență și privim mai întâi
pagina de rezumat.
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Se observă că cel mai lung gradient este de 3.48, mai scurt decât cel de 3.9 raportat de
Canoco la selecția metodei, din cauza faptului că am redus numărul de specii prin
opțiunea de reducere a ponderii speciilor rare (downweighting rare species), care are
printre altele, ca efect, scurtarea axelor de ordonare, iar prima axă explică cca 16% din
variația în specii ceea ce este foarte bine pentru câte RV sunt, iar celelalte axe explică
mult mai puțin și în mod descrescător.
Dacă cerem numai primul grafic cu ambele opțiuni, rezultatul va fi descurajator de
complicat:

Nu prea puteți interpreta
dar mai ales NU încercați
să publicați (raportați)
așa ceva!
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Din acest motiv vom solicita o selecție a speciilor pe baza ponderii lor (suma
pe toate articolele) și amplasarea componentelor în grafice separate.
O variantă este să ne limităm la un număr redus de EV și RV (prin selecția
ponderilor, respectiv limitarea la un anumit număr de articole).
O variantă și mai bună este ca, după ce limităm numărul de RV, să realizăm trei
grafice distincte, pentru RV, EV și articole (relevee în acest caz) și eventual să le
combinăm pentru reprezentare într-un singur grafic. De exemplu din:
Analysis / Plot creation options / vom limita numărul de specii la 20 (show at
most 20 species with largest weight), la fel putem selecta, de exemplu numai 40
de relevee (Sample selection / show at most 40 samples with largest weight) iar
dacă dorim putem solicita cu Modify o reluare a analizei din care vom exclude
unele dintre variabilele EV care se suprapun sau încarcă graficul (nu o vom face
acum).
Cu Graph / Scatterplots vom obține astfel trei grafice, care pot fi ulterior
combinate sau folosite pentru a crea un singur grafic complex.
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Diagramă DCA pentru pajiști (au fost selectate 20 de specii,
40 de relevee, iar EV sunt suplimentare, adică sunt plotate
post-hoc și pasiv pe spațiul de ordonare, care este neconstrâns)
Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)

8

Din cauza opțiunilor și a cerințelor de ilustrare/publicare, vom reprezenta de
obicei numai o selecție de RV, EV și articole (obiecte), motiv pentru care
atunci când publicăm rezultatele, este recomandabil să specificăm cum am
ales, sau care sunt criteriile de includere/excludere, a valorilor/variabilelor în
(și din) grafice.
Reprezentarea stațiilor/releveelor/articolelor de obicei nu spune nimic
cititorilor, dar dacă cercetătorul este familiarizat cu particularitățile diverselor
stații, poate discerne modele sau poate identifica grupe sau agregări de
obiecte. În cazul de față nu există agregate; structura comunităților vegetale se
modifică treptat, pe bază de gradienți. Prin utilizarea de variabile suplimentare
putem deduce care axe sunt explicate sau asociate, cu ce fel de EV (sau care
dintre acestea).
Nu uităm că EV sunt proiectate pasiv (!) pe spațiul de ordonare. În DCA am
extras maximum de variație în compoziția RV cu ajutorul unor axe succesive,
necorelate sau independente. Urmează analiza constrânsă.
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3. Ordonarea directă, constrânsă sau canonică.
Vom selecta, în ordine: New / (ambele tabele, apoi îl menținem pe
”Species” ca central) / Constrained (species ~ EV) / Finish
Vom denumi noua analiză: CCA Species ~ EV ALL
Lăsăm selecția metodei ca CCA, avem grijă să fie selectată opțiunea
”downweighted rare species”, selectăm numai variabilele chimice
logaritmate (în lista din dreapta și le mutăm pe cele pe valori reale în
stânga), precum și (lăsăm selectate, în dreapta), panta, Corg, pH,
conductivitatea. Selectăm ambele teste (pentru prima și toate axele),
verificăm să avem un număr satisfăcător de permutări (999).
Analizați rezumatul și interpretați. Cosmetizați graficul și comentați-l.
În diagrama CCA de mai jos am redus numărul speciilor la 20 pe baza
ponderii acestora.
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Analiză directă (canonică) = CCA (continuare)
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4. Comparație între analiza indirectă și cea directă
Pentru a afla câtă încredere putem avea în EV măsurate, vom realiza o
comparație între variabilitatea maximă din date (evaluată prin analiza de
ordonare indirectă) și cea canonică, extrasă sau explicată de către variabilele
măsurate de noi.
New / (ambele tabele selectate, cu menținerea Species ca focal) / Comparecontrained-unconstrained (species ~ EV vs. species~[EV])
Numele analizei va fi: Compare-constrained-unconstrained (CA vs. CCA)
Selectăm variabilele EV (excludem pe cele chimice pe valori reale), menținem
CCA cu ”Downweighted rare species” și ambele teste de semnificație, lăsăm
calcule numai pentru primele 4 axe și nu mai cerem grafice, deoarece le avem
deja. Interpretați.
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(continuare). Comparație între analize CA vs. CCA
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5. Testarea efectelor predictorilor (rezumat)
Clonăm analiza CCA prin selecția acesteia, apoi Modify - Clone the
analysis and modify the new copy cu numele: CCA - summary EV
effects.
Lăsăm toate paginile așa cum sunt, mai puțin cea de testare (Testing
and stepwise selection) unde vom alege: Summarize effects of expl.
variables (dacă alegem Forward selection of expl. variables vom face o
selecție progresivă, din aproape în aproape, a predictorilor EV cu
includerea numai a celor semnificativi).
Nu solicitați grafice.

Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)

14

Acum am putea reface DO CCA cu variabilele pentru care p(adj) sunt mai mici de 0.05
pentru efectul condițional, deoarece acestea reprezintă cei mai buni predictori și totodată
cei semnificativi, restul fiind ori inutili (fosfații, clorul) sau redundanți. Observăm că
log(Fe) este marginal semnificativ - voi decideți dacă îl includeți (caz în care specificați).
Temă individuală: refaceți CCA cu selecția de predictori și o DO pentru 20-30 de specii,
cu cele mai mari ponderi (abundențe).
Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)
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CCA cu EV selectate pe
baza efectului marginal
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6. Compararea matricilor (specii vasculare și mușchi)
cu CoCA (analiza de co-corespondență)
Din fișierul de bază (Pajiști.xlsx) vom încărca două subseturi ale datelor de abundență
inițiale, și anume speciile vasculare (Tracheophyta) și mușchii (Bryophyta). Importul se
va face cu secvența:
Data → Add new data → Import from Excel → Add files → Pajisti.xlsx - în fereastra
următoare selectăm tabelele Tracheophyta și Bryophya
Obligatoriu ambele vor fi importate ca ”compositional” și nu uităm să specificăm că
tabelele primare sunt transpuse (”Data are transposed with Vascular/Moss species
arranged in rows”). Toate etichetele vor fi numai scurte (”short”) cu maxim 8 caractere.
Tracheophyta va avea ca articole aceleași ”sample/samples” iar variabilele și numele
tabelului vor fi ”Vascular species” (atât la singular cât și plural). În mod similar
Bryophyta va avea ca variabile ”Moss species” și tabelul se va numi ”Mosses”.
Salvăm fișierul.
Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)
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Solicităm o nouă analiză, alegem trei tabele (vom proiecta în mod pasiv și
unele dintre variabilele de mediu pentru a facilita interpretarea):
Environment, Vascular species și Mosses, iar în următoarea fereastră, deși
CoCA va fi simetrică, totuși programul ne cere să specificăm un tabel
central. Fie acesta ”Mosses”.
Din meniul de Specialized Analysis alegem:
CoCA-suppl.-vars (Moss species + Vascular species ~ [EV]) și încheiem cu
Finish.
Trecem prin ferestrele obișnuite, la Supplementary Data vom selecta Select
supplementary variables (EV) to use, în fereastra următoare vom selecta
numai pe cele obținute în urma selecției predictorilor într-o analiză
precedentă (Log(NO3), Log(NH3), Log(Si), Log(Na), Log(Ca), Corg).
Din pagina specializată lăsăm 4 axe propuse și calculul ponderilor să se
bazeze pe media celor două tabele (fiind o CoCA simetrică).
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În Canoco Advisor Graph Wizard vom fi de acord cu o diagramă dublă, apoi
vom alege reprezentarea unui subset al speciilor, pe baza ponderilor sau a
abundențelor relative ale acestora (15 specii de mușchi și 20 vasculare),
deselectăm scorurile releveelor pentru ambele seturi, dorim ca EV
suplimentare să fie proiectate pe ambele grafice și să le vedem pe acestea în
paralel pe aceeași pagină. Vom schimba titlul axelor cu CoCA Axis 1 și CoCA
Axis 2 pentru a spori claritatea figurilor. Finish.
În interpretare ținem seama de subspațiile celor două diagrame, speciile de
mușchi care se află într-un sector al ariei unui grafic (de exemplu stânga-jos)
tind să apară împreună cu specii vasculare din aceeași arie a graficului lor.
Direcția și poziția EV ajută la interpretarea condițiilor de mediu. Relația dintre
cele două comunități este semnificativă, așa cum indică rezultatele testelor de
permutări. Măsura de trans-corelație dintre scorurile releveelor celor două
comunități (ale articolelor) sunt redate în pagina specializată de rezultate. În
mod special prima axă CoCA este puternică, cu o valoare de transcorelație de
0.951. Dar covariația dintre cele două comunități, reprezintă numai o parte
relativ mică din toată variația în acestea: inerția lor totală, de 5.43 pentru
mușchi și de 5.29 pentru plantele vasculare, sunt mult mai mari decât toată
variația de 0.716 capturată de CoCA (a se vedea pe pagina următoare, la
”Summary”).
Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)
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7. Comparația comunităților prin rotația Procust
Analiza Procust pornește de la două tabele cu același număr de rânduri, deci
același set de articole sau obiecte, iar variabilele sau coloanele sunt interpretate
ca și coordonate ale articolelor în două spații multidimensionale. Apoi rotește
cele două configurații de puncte, astfel încât acestea să se potrivească în cea
mai mare măsură posibilă, pe baza criteriului celor mai mici pătrate
(minimizând suma de pătrate ale distanțelor dintre punctele corespunzătoare).
Mai întâi vom realiza două analize separate care vor rezuma cele două tabele de
date, cum ar fi două analize de corespondență: DCA-mosses și DCA-vasculars,
sau se pot realiza și compara două diagrame de ordonare canonice (CCA de
exemplu) cu aceiași predictori. Prin urmare, cu New vom solicita și vom realiza
pe rând cele două analize indirecte de corespondență și le vom numi
corespunzător (putem să includem sau nu opțiunea de reducere a speciilor cu
abundențe reduse ”downweight rare species”; acum nu o selectăm). Pentru a
grăbi analiza nu vom cere grafice pentru aceste DCA.
Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)
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Avem cele două DCA. Acum selectăm în ordine: Analysis / Add new
analysis / Compare ordinations iar în fereastra care apare vom selecta
din stânga DCA mosses iar din dreapta DCA vascular.

Rezumatul analizei (Procrustes-mosses-vs.-vasculars) este redat mai jos.
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În alte softuri (R de exemplu) analiza prin rotația Procust (ProcA) se poate
utiliza pentru a compara oricare matrici definite pe aceleași obiecte (aceleași
articole, descriptori diferiți), dar în Canoco se pot compara numai scorurile
articolelor obținute prin metode de ordonare. ProcA se poate folosi ca
alternativă la analiza de co-corespondență (CoCA) atunci când modelul liniar
este recomandat, mai degrabă decât cel unimodal.
Măsura de dezacord este de cca 47% între cele două configurații. Gradienții
recuperați de prima axă de ordonare sunt aproape identici, cu o corelație de
0.91, după care scad repede pentru celelalte axe.
Se mai pot compara și acordurile pentru graficele individuale, prin vizualizarea
diferențelor în pozițiile acestora. Se pot reprezenta norii de puncte pentru
articole sau relevee (selectați în ordine: Graph / Scatterplots / Samples).
Fiecare articol (obiect, releveu, probă) este reprezentat printr-un simbol, cu o
linie (segment de dreaptă) care pleacă din poziția pe care o ocupă în spațiul
uneia dintre ordonări și se termină în poziția pe care o ocupă în celălalt spațiu
de ordonare. Lungimea segmentului reprezintă măsura de discrepanță în
compoziția comunității, dintre cele două ordonări, pentru un obiect particular
(probă). Putem observa că discrepanțele sunt mai mici pentru obiectele situate
în partea dreaptă a graficului.
Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)
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APLICAȚIA 2. - VEGETAȚIE DE DUNE
(fișierul Vegetatie_Dune.xlsx / proiectul Dune.c5p)

Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)
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Datele sunt redate după:
Jongman, R.H.G., Ter Braak, C.J.F., Van Tongeren, O.F.R., 1995 (Tenth
printing, 2005). Data Analysis in Community and Landscape Ecology.
Cambridge University Press.
Acest set de date provine dintr-o cercetare desfășurată în Danemarca, pe Insula
Terschelling (Batterink & Wijffels, 1983). Obiectivul a fost identificarea unor
relații posibile între structura vegetației și mediu, respectiv dintre vegetație și
categoria de management a pajiștilor de dune.
Fișierul creat se numește Vegetatie_dune.xlsx
Din totalul de 80 de suprafețe de probe, autorii citați au selectat 20. Fiecare
suprafață are 2x2 m. Speciile au fost evaluate prin indicii Braun-Blanquet, pe
scara ordinală van der Maarel (1979).
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Variabilele de mediu (explicative sau EV) sunt:
A1 = adâncimea orizontului organic A1 al solului
U = umiditatea solului
Manag = tipul de management al vegetației (al pajiștii)
Util = modul de utilizare agricolă a pajiștii
Fert = cantitatea de fertilizatori aplicată (gunoi de grajd)
A1 este exprimată în cm și se tratează ca variabilă cantitativă,
U este apreciată ca variabilă ordinală, umiditatea exprimându-se în cinci
clase de la uscăciune la umiditate maximă.
Managementul este variabilă factorială cu nivelurile: SF = ferme standard,
BF = ferme biologice, HF = ferme de hobby, NM = situri cu management
conservativ al naturii.
Pajiștile pot fi utilizate ca fânețe, pășuni sau o combinație intermediară
între acestea, putând fi exprimată atât factorial cât și ordinal. Vom opta
petru ultima variantă, cu valorile (1) ca fânaț, (2) utilizare intermediară și
(3) pășune.
Cantitatea de fertilizator este exprimată ca variabilă ordinală în 4 clase, de
la valori mici la mari.
Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)
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1. Crearea proiectului Dune.c5p
Importam tabelele din Vegetatie_dune.xlsx: Vegetatie (compozițional, cu
articolele=proba/probe și coloanele Specie/Specii), și Mediu (general, cu
articolele proba/probe si variabilele EV/EV). Il salvam ca Dune.c5p.
2. Temă individuală: realizați analize de ordonare indirecte și directe
adecvate, comparați-le, testați axele, realizați o selecție progresivă de
perdictori și reprezentați noua diagramă de ordonare canonică cu EV astfel
selectate.

Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)

31

3. Într-un CCA dorim să reprezentăm poziția în spațiul de ordonare, a
siturilor caracterizate prin tipuri diferite de management (crearea de
etichete în jurul obiectelor)

Realizăm o clasificare a probelor/obiectelor pe
baza variabilei factoriale Manag. Selectăm:
Project / Classifications / of probe, apoi dăm clic
pe From
Data. La Data Table schimbăm
(selectăm) Mediu, iar din Using EV selectăm
Manag. La Classification type putem scrie ”Tip de
management”. OK.
La Specify classification putem schimba numele
tipului de management (sau al codului) cu un șir de
caractere mai informativ, sau le putem lăsa ca
atare. Înapoi în Classificaton manager selectăm
Use selected classification in graphs (selectat este
Tip de management). OK.
Conf. dr. I. Sîrbu - MDEM / AMV (BA I)
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Selectați pe rând:
Analysis →Plot creation options →
(din General → Plot envelopes for)
să fie selectată: probe (vezi mai jos)
→ OK.
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Intrăm în CCA realizată anterior (a fost tema individuală, dacă nu ați făcut-o, o faceți
acum) și selectăm:
Graph → Scatterplots → Probe.
Rezultatul este redat mai jos. Temă individuală: schimbați culorile și textura
poligoanelor!
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Un alt mod de a vizualiza diferențele dintre clasele de atribute (exemplificate aici prin tipul de
management) într-o diagramă de ordonare, este reprezentarea RV (aici: specii) cu simboluri
de tip ciclograme, indicând care parte din abundența lor totală aparține unei anumite clase de
articole.
Vom selecta: Analysis / Plot creation options / General / Use pies instead of symbols, alegem:
for specii și trebuie să specificăm dacă dorim ca sgementele de ciclograme să fie calculate pe
baza proporției din abundența totală (values) sau proporția din numărul total de identificări
(ocurența, presences). O selectăm pe prima. Cu secvența Graph / Scatterplots / Specii
obținem graficul de mai jos.

Putem schimba culorile,
legenda, simbolurile etc.
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4. Analiza de coinerție (CoIA)
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CoIA este o bună alternativă pentru metodele de ordonare canonice atunci
când numărul de EV este de același ordin sau chiar depășește numărul de
articole. În asemenea cazuri RDA și CCA sunt reduse la variantele lor
indirecte (neconstrânse) adică PCA și CA. Analiza de coinerție poate fi
asimilată cu analiza numerelor caracteristice din ResponseExplanatoryTable
în Canoco 5. Acest tabel conține măsuri de asociere între RV și EV. Tipul de
măsuri depinde de analiză. Trei tipuri de măsuri sunt utilizate: corelații,
covarianțe și medii ponderate. Le utilizăm pe toate trei în această aplicație.
Analiza de coinerție apare în Specialized Analysis sub numele Coinertia
Analyses. Este oferită când sunt selectate două tabele, aici Vegetatie și
Mediu; cel puțin unul (în cazul nostru Mediu) trebuie să fie de tip general.
Dacă, așa cum este cazul nostru, unul este de tip compozițional (Vegetatie)
acesta va deveni tabelul central (focal Table), astfel încât Canoco să facă
distincția dintre analiza bazată pe PCA și cea pe CA. Dacă ambele tabele
sunt de tip general, analiza va fi bazată pe PCA. Variabilele tabelului care nu
este central (aici: Mediu) vor fi rescalate liniar la medie zero și varianță egală
cu unitatea, adică vor fi centrate și standardizate.
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După selectarea Coinertia analysis avem ocazia (prima pagină) să
înlăturăm unele variabile din tabelul explicativ, general sau cel care nu
este central. Apoi selectăm variabilele suplimentare (toate cele de
mediu).
Următoarea pagină ne permite să selectăm tipul de analiză, bazată pe
PCA sau CA. Acum selectăm PCA, Response data transformation este
setată pe None, putem selecta Center and standardize pentru specii și
None pentru probe. Aceste opțiuni definesc o CoIA bazată pe corelații.
Urmează Next și Finish fără alte selecții.
Pagina de rezumat a CoIA conține numere proprii. Valorile acestea sunt
fracții din variația totală (24.82), constituie tabelul de corelații dintre specii
și variabilele de mediu, disponibile în SupplementaryResponseTable (1)
care apare în rezultatele analizelor atunci când nu suntem în modul
prescurtat de redare. Graficul (Graph1) este un biplot (o reprezentare
bivariată sau 2D) a acestor corelații.
Pentru interpretare se aplică ”regula biplotului” (proiectarea săgeților
speciilor pe variabilele de mediu și interpretarea poziției și a valorii
proiecției).
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Denumirea analizei:
Correlation-based CoIA
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CoIA bazată pe corelații (PCA)
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Vom modifica analiza: Modify / Clone / Covariance-based CoIA (asta vom scrie
noi), vom schimba la: Center and standardize by specii, astfel încât opțiunea să fie
numai Center. Prin această schimbare speciile care au abundențe cu variație mai
amplă, primesc ponderi mai mari. EV rămând centrate și standardizate. Se vor
calcula covarianțe între specii și EV. Valorile sunt redate în
SupplementaryResponseTable (1). Graficul este interpretat în noua conjunctură.

Denumirea analizei:
Covariance-based CoIA
CoIA bazată pe covarianță (PCA)
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Urmează o CoIA bazată pe analiza de corespondență (scriem în proiect, la analiză:
CA-based CoIA) pe care o obținem tot prin Modify și Clone (dăm un nume informativ,
de exemplu cel propus mai sus), iar acum vom cere o CA în loc de o PCA. În rest
lăsăm opțiunile așa cum sunt preselectate. Acum analiza se bazează pe tabelul de
medii ponderate ale RV (specii în acest caz) în relație cu variabilele explicative
(EV), care de asemenea sunt disponibile în SupplementaryResponseTable (1). Aceste
valori corespund cu estimarea valorii optime a fiecărei RV cu privire la gradientul
centrat și standardizat al fiecărei EV. Graficul este un biplot al acestor valori medii.
După proiecția speciilor pe oricare dintre variabile, rezultă o ordonare a acestora în
ceea ce privește amplasarea optimului cerințelor/toleranțelor față de variabila
respectivă. Variația explicată de primele două axe este foarte mare (81.55%).
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CoIA bazată pe CA
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5. PCoA (PCO) a datelor de vegetație
PCoA este o metodă neconstrânsă bazată pe distanțe. Vom selecta ca
măsură radical din distanța Bray-Curtis, care este metrică. Utilizăm în grafic
gruparea probelor pe tipul de management (realizată anterior). Adăugăm
etichete poligonale (cu Analysis / Plot creation options / General / și selectăm
Plot envelops for probe / Re-create graph)
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6. db-RDA (distance-based RDA)
Este o alternativă la metodele constrânse, când nu se fac presupuneri pentru
tipul modelului (liniar sau unimodal). În analizele bazate pe distanțe, se
analizează mai întâi relațiile dintre observațiile individuale (articole, probe,
obiecte) printr-o măsură de distanță sau (dis)similitudine, iar matricea astfel
rezultată este proiectată într-un spațiu de ordonare. În db-RDA scorurile
articolelor obținute printr-o PCO (sau PCoA), aplicate unei matrici de distanțe,
sunt constrânse mai departe de către variabilele explicative, în cadrul unei
RDA tipice.
În Canoco se poate aplica fie o db-RDA pe toate EV, fie se selectează EV în
manieră progresivă. Noi vom studia aici efectul tipului de management asupra
vegetației. Cu New începem o nouă analiză, lăsăm ambele tabele de date și în
Specialized Analyses vom alege Distance-based-RDA. (Finish). Distanța va fi
tot radical din indicele Bray-Curtis (SQRT), utilizăm toate axele cu valori
caracteristice (sau proprii) pozitive, iar dintre variabilele explicative selectăm
numai managementul (Manag), fără să mai schimbăm alte opțiuni în paginile
care urmează. Dintre cele două grafice propuse, alegem numai pe cel de-al
doilea (classified probe diagram):
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Nume analiză:
Distance-based-RDA ~ Manag

Categoria de management explică
în mod semnificativ, cca. 13% din
variația în distanțele dintre
structura comunităților.
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Acest grafic arată separarea celor patru clase de management în
termeni de compoziție a comunităților.
Pentru a interpreta aceste diferențe în termeni de reprezentare a RV (a
speciilor) un alt grafic poate fi adăugat, prin: Graph / Biplots /
EV+Specii. Graficul poate fi cosmetizat prin Analysis / Plot creation
options / Plot settings / Predictor selection unde vom schimba la
Specii corelațiile cu axele (între -0.5 și 0.5).
Această regulă implică faptul că vor fi incluse numai speciile care au
o valoare de corelație liniară, cu cel puțin una dintre axe, mai mare
sau egală cu 0.5. După ce realizăm graficul, putem cere o scalare mai
mare pentru variabila de management. Adică solicităm o re-creere a
graficului și schimbăm la ”Proba scores and centroids” valoarea de la
1.6 (Scaling factor) la 3. Rezultatul va arăta ca mai jos:
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Temă individuală (și totodată recapitulativă)
- Realizați o partiție de variație cu două grupe de predictori
care vor fi selectați prin procedura progresivă:
(Var-part-2groups-Simple-effects-tested-FS (specii~EV))
cu p corectat pentru testări multiple și variație explicată ajustată:
grupul 1 (caracteristici ale solului: A1, U, Fert) și grupul 2
(Manag și Util), pentru efecte marginale și apoi condiționale
(la ultima analiză veți include numai predictorii rezultați din
procedura anterioară de selecție).
SALVAȚI PROIECTUL! (este momentul să se blocheze...)
- În mod asemănător, realizați o analiză de partiție de variație
pentru trei grupe 1= (A1, U), 2 = (Manag), 3 = (Util, Fert)
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V-ați plictisit?
(stânga) Laika, salvată în
2014 de pe stradă
(jos) Molda, salvată în 2018
de pe malul Siretului
acum: cască la noi acasă ...
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