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اجتماعی- سازي تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهاي فیزیوگرافی و اقتصاديمدل
)آبادخرمبخشی از حوضه جنگلی کاکارضاي (مطالعه موردي:

4و رضا باقري3جواد سوسنی ،2، محمد هادي معیري2شعبان شتایی،1الهام مسروري

چکیده
کننده بقا و پایداري آب و تضمیناي در توسعه اقتصادي داشتهاه ویژهجایگ،هاي ایرانن جنگلتریگسترده، زاگرسهاي جنگل

، حال و آینده ضروري درگذشتههاآنها اطالع از وضعیت گستره این جنگلریزي صحیحبرنامهمنظورباشند. بهخاك کشور میو
بینی پیشسازي،، امکان مدل1376تا 1334هاي سالجنگل، طی باشد. این پژوهش با هدف تعیین مقدار کاهش سطحمی

در با رگرسیون لجستیک انجام گرفت.اجتماعی-اقتصاديکاهش گستره جنگل و ارتباط آن با عوامل فیزیوگرافی و برخی عوامل 
GISدر محیط ي هوائیهانقشه گستره جنگل بر روي عکسوگردیداستفاده هاي رقومی موجوداین تحقیق از ارتوفتوموزاییک
ها تهیه گردید. ستره جنگل و میزان کاهش سطح جنگلتالقی و نقشه تخریب گباهمدو دوره تولید شد. نقشه گستره جنگل

هاي متغیرکانی آن با عوامل فیزیوگرافی (شیب، ارتفاع و جهت دامنه)کاهش گستره و بررسی ارتباط مسازيمدل
فاصله از جاده، رودخانه، روستا و (عوامل فاصلهدر هر روستا)نوع معیشت، ن جمعیت، میزاباسواديدرصد تماعی (اج-اقتصادي

با استفاده از روش ی حساسیت مدل از رگرسیون لجستیک استفاده شد. ارزیاب1334جنگل سال و متغیر )مناطق جنگلی
Pseudoو ROCضرایبو بررسی مقداریگزینی متغیرهاجا R2هکتار از 515سال حدود 42طی دصورت گرفت. نتایج نشان دا

Pseudoباآمدهدستبهل داست. نتایج ارزیابی نشان داد که میافتهکاهشهاي منطقه سطح جنگل R2 و 2998/0برابر باROC
و نوع معیشتثیر و أرین تتباشد و متغیر اصلی گستره جنگل داراي بیشاز تطبیق خوبی با واقعیت برخوردار می8553/0برابر با 

PseudoوROCبر روي میزان به ترتیبهاي بعدي قرار دارند و ارتفاع متغیرهایی هستند که در رده R2گذارند.ثیر را میأبیشترین ت

کاکارضاي،اجتماعی، رگرسیون لجستیک–متغیرهاي فیزیوگرافی، اقتصاديگستره جنگل،سازي تخریبکلیدي: مدلهايواژه
آبادخرم

مقدمه
هاي طی سالیان متمادي به روشایرانهاي غرب جنگل

هاي کشاورزي و پیشرفت زمینقرارگرفتهمختلف مورد تعرض 
). 6(و همکارانباشد فتاحیمشهود میدر داخل جنگل کامالً

ها در حفاظت از خاك و با توجه به اهمیت این جنگل
حفظ این هاي مختلف و ضرورت جلوگیري از فرسایش

ها، آگاهی از میزان و موقعیت تخریب جنگل و ارائه جنگل
بینی مناطق در معرض خطر یک الگوي تخریب براي پیش

ریزان و مدیران بخش منابع طبیعی بسیار تخریب براي برنامه
بینی خطر تخریب و سازي و پیشمدلباشد.ضروري می

هاي بندي مناطق براي ارزیابی خطر تاکنون به روشپهنه
است. بسیاري از مطالعات ارزیابی ریسک شدهانجامگوناگونی 

با استفاده ازاند، شدهانجامGISیا خطر تخریب که اغلب با 
اسچیدر و هاي احتمالی نظیر رگرسیون لجستیک (روش

،)7(و همکاران گوگان، )8(مکنابهنري،)16(پوینتس 
، امینی )15(رنجبر،)4(دنگ و همکاران ،)10(ماهینی و ترنر

.استشدهانجام) 11(، مام محمودي )3(و شتایی، باقري)1(
رگرسیون لجستیک روش آماري است که ارتباط بین 

هاي مستقل و وابسته را ارزیابی کرده و اي از متغیرمجموعه
هاي ریاضی و مکانی در محیط مدلصورتبهآن را توان می

GIS یون لجستیک نمود. رگرسبیانمکانی صورتبهو هم
یک روش برآورد مکانی احتمال وقوع عنوانبهتاکنون 

زدایی و نگلجهاي مختلفی چون تحلیل ، در بخشهاپدیده
سرنیلز و ،، کشاورزي)7(همکارانگان وگو،زاییبیابان

،سازي رشد شهريو مدلهاي جانورن)، زیستگاه17(المبین
. کاربرد رگرسیون استقرارگرفتهاستفادهمورد)20(واو و ایه 

لجستیک تعیین احتمال رخداد هر یک از سطوح متغیر کیفی 
باشد و شرایط استفاده از هاي مستقل میدو حالته بر پایه متغیر

است که متغیر وابسته به حتم یک متغیر کیفی ياگونهبهآن 
. برتري رگرسیون لجستیک نسبت به )13(دو حالته است
ب مدل را با بیشینه مربعات به هایی که ضرایدیگر رگرسیون

است که لزومی براي وجود رابطه خطی آنآورند دست می
میان متغیر مستقل و وابسته ندارد. همچنین نیازمند به وجود 

ها کند که متغیرها نبوده و فرض نمیتوزیع نرمال میان متغیر
هاي هاي برابر باشند و در کل به فرضیهداراي واریانس
ن رابطه تحقیقات در ای)9(کامیاب استکمتري نیازمند

هاي ایران و با هاي مختلفی از جنگلمتعددي در وضعیت
صورت گرفته است که به ذکر تنوعی ميمتغیرهاازاستفاده 

)، در تحقیقی 15رنجبر (گردد.اشاره میهاآنچند مورد از 
هاي ارسباران از جنگلگستره روند تغییرات سیبررمنظوربه

ماهواره لندست به ترتیب +ETMو TMسنجنده تصاویر
استفاده کرد. نتایج تحقیق 2001و 1987هاي مربوط به سال

مشخص کرد که متغیرهاي ارتفاع، فاصله از مراکز جمعیتی و 
گستره هاي مؤثر بر تخریب مشخصهعنوانبهجهت دامنه 

)elham.masrouri@yahoo.com(نویسنده مسوول:،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشجوي کارشناسی ارشد-1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانو دانشجوي دکتري، دانشیار-4و 2

دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان،استادیار-3
21/8/93تاریخ پذیرش:20/7/91تاریخ دریافت: 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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جنگل تأثیر بیشتري بر تخریب جنگل دارند. البته با افزایش 
اع و فاصله از مناطق مسکونی از میزان تخریب کاسته ارتف

ي جنوبی تخریب بیشتري مشاهده شد.هاشده و در جهت
به بررسی روند تغییرات گستره جنگل و ارتباط آن )، 1امینی (

هاي غرب کشور جنگلدر با عوامل فیزیوگرافی و انسانی
رگرسیون از تخریبسازي احتمال وقوعمدلجهت .پرداخت
فاصله از جاده، نتایج نشان داد د. نموک استفاده لجستی
باشد.مییموردبررسعامل تخریب در منطقه ینمؤثرتر

هاي هوایی و منظور کاربرد عکسبه،)18سوسنی و همکاران (
اي در نماسازي تغییرات پوشش جنگلی تصاویر ماهواره

741زاگرس در منطقه کاکارضاي استان لرستان به مساحت 
کاهش يدهندهنشانقی انجام دادند. نتایج هکتار تحقی

سال گذشته 50درصد) در 37ها (سطح جنگلمالحظهقابل
45باشد. بیشترین میزان افت درصد تاج پوشش به میزان می

اتفاق افتاده است. 1348تا 1334هاي درصد و بین سال
1376تا 1348درصد تاج پوشش در مناطق جنگلی از سال 

ش کاه1384تا 1376درصد) و از سال 15(یافتهافزایش
) در 3(و شتاییباقريدرصد) را نشان داد.- 2مالیمی (

اي چتحقیقی به بررسی کاهش گستره جنگل در حوضه چهل
سازي تخریب و بررسی مدلبراي استان گلستان پرداخت. 

یک از رگرسیون لجستط مکانی تغییرات گستره جنگل ارتبا
با مقدار ي تغییرات گستره جنگل سازاستفاده نمود. مدل

Pseudo R2 و ضریب 114/0برابرROC نشان 72/0برابر با
از توافق نسبی مدل بدست آمده با نقشه تغییرات گستره 

نشان داد که متغیرهاي شیب، همچنین مدل؛داردجنگل 
فاصله از روستا و جاده و میزان جمعیت با کاهش گستره 

به بررسی روند، میزان و ) 11دي (ترند. مام محموجنگل مرتبط
استفاده باهاي زاگرس شمالیموقعیت تخریب گستره جنگل
نتایج نشان داد که پرداخت. از روش رگرسیون لجستیک

فاصله از جاده و آبراهه با تخریب جنگل رابطه عکس دارد و 
از روستا اتفاق افتاده متري 200بیشترین تخریب در فاصله 

از سطح دریا بر میزان تخریب افزوده رتفاعو با افزایش ااست.
سازي تخریب در به مدل)16(اسچیدر و پوینتس. گردید

حوضه آبخیز رودخانه ایپسیج ماساچوست با استفاده از 
. در این تحقیق از فیلترهاي ندرگرسیون لجستیک پرداخت

هاي مناطقمکانی ارزیابی چند متغیره ارتفاع، شیب و محل
و مقدار ضریب سازي استفاده گردیدمسکونی براي مدل

ROC به )10(ماهینی و ترنر بود.70/0در این تحقیق
سازي کاهش پوشش گیاهی با دو روش رگرسیون مدل

لجستیک و شبکه عصبی در حوضه آبخیز رودخانه بور در 
متغیر مستقل استفاده 19استرالیا پرداختند. در این بررسی از 

ي روش رگرسیون لجستیک براROCشد و مقدار ضریب 

دست آمد. نتایج نشان به849/0براي شبکه عصبی و822/0
سازي تغییرات را دارند و داد که هر دو روش توانایی مدل
) در 12میریام و تایلور (شبکه عصبی اندکی بهتر است.

تحقیق از تلفیق سنجش از دور، اطالعات اقتصادي و 
ت بررسی تخریب سازي مکانی جهاجتماعی خانوار و مدل

هاي بلنز در امریکا استفاده کردند نتایج  نشان داد که جنگل
درصد بوده و 30نرخ تخریب 2004و 1989هاي بین سال

است. شدهمشاهدهها بیشترین تخریب در مناطق نزدیک جاده
همچنین نتایج نشان داد که درآمد، کشاورزي، آموزش 

داري دخانه ارتباط معنیخانوارها، جمعیت و فاصله از جاده و رو
سامون و همکاران هاي منطقه دارند.با کاهش تخریب جنگل

در تخریب جنگلعامل ثر برؤبه بررسی عوامل م)20(
هاي منطقه مرکزي کوه میانمار پرداختند. در این جنگل

2006تا 1989تحقیق نقشه تراکم تاج پوشش جنگل از سال 
اي بدست آوردند و با استفاده از را با استفاده از تصاویر ماهواره

سازي مکانی تخریب جنگل مدل رگرسیون لجستیک به مدل
هاي محل پرداختند. نتایج با استفاده از عوامل محیطی، ویژگی

ترینبرداري و نزدیکبهرهنشان داد ارتفاع و فاصله تا شهر،
ثر استؤبر احتمال تخریب جنگل مشدتبهروستا فاصله تا

ها بر فرآیند آنرثیأاجتماعی و ت-عوامل اقتصاديیريکارگبه
این ر نماید. تسازي تخریب را دقیقتواند مدلتخریب نیز می

پژوهش نیز با هدف تعیین مقدار کاهش سطح جنگل در 
هاي ، طی سالآبادخرمبخشی از حوضه آبخیز کاکارضاي 

بینی کاهش گستره سازي و پیشو امکان مدل1376تا 1334
ارتباط آن با عوامل فیزیوگرافی و برخی عوامل جنگل و
.اجتماعی با رگرسیون لجستیک انجام گرفت-اقتصادي

هاروشمواد و
هاي نیمه (کاکارضا) در محدوده جنگلمطالعهموردحوزه 

مرطوب و خشک در قسمت مرکزي و متمایل به شمال غرب 
و بادآخرمکیلومتري شمال شهرستان 35استان لرستان و در 

همحدوددر) و 1الشتر واقع گردیده (شکل شهرقسمت جنوبی
33،54َ،44وشرقی طول48،11َ،19ًتا48،8َ،15جغرافیایی ً

هضقرار دارد. وسعت کل حوشمالیعرض 33،21َ،42تا ً
به مطالعهموردمنطقه .استهکتار40277کاکارضا حدوداً

اکارضا هاي کهکتار، قسمتی از جنگل65/5090وسعت 
توپوگرافی، قسمت اعظم منطقه کوهستانی ازنظرباشد. می

متر و 1389ارتفاع از سطح دریا در این حوزه کمینهاست و
هاي ها و تپهباشد. کوهستانمتر می2820ارتفاع بیشینه

دهند کیل میرا اکثراً بلوط تشهاآنجنگلی که پوشش درختی 
.گیردیبرما در کوهستانی منطقه رقسمت وسیعی از اراضی
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آبادخرمو شهرستانلرستاندر ایران، استانموردبررسیموقعیت منطقه -1شکل 
Figure 1. Study area position in Iran, Lorestan Province and Khoram Abad County

استفادهموردهاي داده
یی دو دوره زمانی استفاده اي هواهدر این تحقیق از عکس

1:55000با مقیاس1334هاي هوایی سال عکسگردید.
استخراج نقشه گستره جنگل در آغاز دوره و براي منظوربه

هاي هوایی سال استخراج نقشه جنگل در آخر دوره از عکس
استفاده شد. از نقشه توپوگرافی 1:40000با مقیاس 1376

رودخانه، جاده و روستاها استخراج هايمنطقه، الیه1:25000
گردید. اطالعات اقتصادي و اجتماعی شامل درصد باسوادي، 
میزان جمعیت و نوع معیشت روستاها و مراکز جمعیتی در 

هاي فرهنگ از آمارنامهمطالعهمورددرون و اطراف منطقه 
استفاده شد.بررسیمورددر دوره هاي کشورآبادي

1376و1334هاي تهیه نقشه گستره جنگل سال
ي هاو زمین مرجع نمودن عکستبایینپس از بهبود 

بر روي آن مشخص و مطالعهموردابتدا مرز حوضه ،هوایی
صفحه يبر رویی تصویر سپس با استفاده از قابلیت بزرگنما

فتن کلید تفسیر نمایشگر و تفسیر چشمی و با در نظر گر
ها و مراتع اراضی جنگلی طبق تعریف سازمان جنگل

محدوده هاي داخلی در قسمتیجنگلاراضیهايمحدوده
هاي جنگل و بدین ترتیب محدودهرقومی گردید.موردمطالعه

و نقشه گستره جنگل مشخصمطالعهموردغیر جنگل حوضه 
.شدساختار رستري تبدیلهبو د مآگونی بدست با ساختار پلی
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حاصل از تفسیر ارتوفتوموزاییک(سمت چپ) 1334(سمت راست) و سال 1376سالجنگلغیره گستره جنگل/ نقش-2شکل
Figure 2. Forest/Non forest extent map in 1997 (Right) and 1955 (Left) resulted from orthophoto mosaic

interpretation

1376-1334هاي تره جنگل بین سالنقشه پراکنش تخریب گس-3شکل
Figure 3. Forest extent decrease map between 1955 to 1997

تهیه نقشه تخریب گستره جنگل
، 1376و1334هاي گستره جنگل سال پس از تهیه نقشه

مورددوره در طولتهیه نقشه تغییرات سطح جنگل منظوربه
بل داده شدند و نقشه تقاباهمنقشه سال) دو42(بررسی

تغییرات گستره جنگل به دست آمد با در نظر گرفتن محدوده 
اراضی جنگلی که مورد تخریب قرار گرفتند نقشه تخریب 

.جنگل تهیه گردید
تهیه متغیرهاي توپوگرافینحوه 
، متر10ارتفاعیهاي منحنی میزانیابی درونطریقاز 

شیب و جهت ارتفاع،هايتهیه شد و نقشهمدل رقومی زمین
سازي جهت شیب از پیوستهمنظوربه. از آن تولید گردیدشیب 
که در رابطه زیر آمده است ) 8(هنري مکناب، Beersلفرمو

استفاده شد. 
A'= COS (45- A) +1

Aجهت (آزیموت) و زاویهA'جهت بین دو پیوستهمقدار
شمال جهتباشد. در این رابطه متغیر میدامنه صفر و دو

شرقی داراي بیشترین مقدار و جهت جنوب غربی داراي 
خواهد بود.مقدار نکمتری

اجتماعی بر - هاي اقتصاديتهیه نقشه پیوسته متغیر
تخریب جنگل
اطالعاتاجتماعی از-هاي اقتصاديالیهبراي تهیه

هاي هاي فرهنگ آبادياز آمارنامهاجتماعی حاصل-اقتصادي
شد. دراستفاده1385، 1375، 1365، 1355هاي کشور سال

اجتماعی هاي اقتصادي ومشخصهگردیدکهفرضتحقیقینا
اثرمعیشتنوعوجمعیتمیزانباسوادي،درصدمیزانشامل

مرکزاطرافاي دردامنهصورتبهجوارهممناطقبرراخود
اینثیرأتپیوستهنقشهگذاشت. براي تهیهروستایی خواهند

IDW1یابیدرونروشازجنگلروي تخریببرهامشخصه

1-Inverse distance Weighted
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24...................................................................................................اجتماعی-اقتصاديسازي تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهاي فیزیوگرافی و مدل

درصدابتداباسوادي،درصدالیهبراي تهیهشد.ستفادها
هادورهمیانگینومحاسبهدورههردرروستاهرباسوادان
،جمعیتالیهمیانگینبراي تهیهآمد.بدستروستابراي هر
هادورهتعـدادبروجمـعباهمموردبررسیهاي دورهجمعـیت

آمدهبدستمیانگینسپسگردید) تقسیم55-45- 75-65(
دورهدرجمعیتمیانگینصددرتاکردهضربصدعدددررا

بهتوجهبامعیشتالیهبراي تهیهآید.دسته ببررسیمورد
خانوارهاي درصدمیانگینخانوارها،يدامدارمعیشتنوع

دروستارهردرخانوارهاکلبهدامداري نسبتداراي معیشت
گردید.تعیینومحاسبهموردنظردوره
و مناطق جنگلیروستا،رودخانههاي فاصله از جاده،الیه

یجنگلیرغو 
، هاهاي رودخانهمنطقه، الیه1:25000از نقشه توپوگرافی 

براي تهیه الیه فاصله از وو روستاها استخراج گردیدهاجاده
هاي سالیر عکسحاصل از تفساز نقشهمناطق جنگلی 

هاي فاصله از جاده، سپس براي تهیه الیه.ستفاده شدا1334
در اقلیدسیرودخانه، روستا و مناطق جنگلی از تابع فاصله

فاصله از مناطق الیه همچنین استفاده شد.GISمحیط 
تهیه (ابتداي دوره)1334و مناطق جنگلی در سال یجنگلیرغ

متري 100طبقات هبهاي فواصل تمامی الیهگردید.
ثیر معکوس از أبا توجه به تمعکوسصورتبهو يبندطبقه

.)4(شکلگردید دهی وزنفاصله بر تخریب
رگرسیون لجستیکتخریب با استفاده ازسازيمدل

رگرسیون لجستیک روشی آماري است که ارتباط بین 
ر وابسته متغیو یک )پیوسته(هاي مستقلاي از متغیرمجموعه

کند. صورت مدل بیان میرا ارزیابی کرده و آن را به)دوتایی(
) MLEاحتمال (بیشینهرگرسیون لجستیک از روش برآورد 

هایی که مدل را براي پیدا کردن بهترین مجموعه پارامتر
شامل یک کند. خروجی مدل، کنند، استفاده میبرازش می

مدل ارزیابیوباشد میوقوع متغیر وابستهنقشه احتمال
) و Pseudo R2برازش مدل (هاي ضریبخروجی توسط

بینکه گیرد،صورت میمدل )ROC(مشخصه نسبی اجرایی
احتمال نقشه هاي ارزشدر تغییر است.یکو صفر

باشد و خروجی میپیوسته یکتا صفردر دامنه شدهبینییشپ
مکانی احتمال تخریب بینییشپصورت یک نقشه مدل به

برابر Pseudo R2طبق منابع معتبر مقدار . )7،9(شودمیارائه
).9(شود برازش خوب در نظر گرفته میعنوانبه2/0

مدل است اجرایی آماره مناسبی براي ارزیابیROCهمچنین
سازي شده با تصویر مدلتوافقتوان از آن براي مقایسهو می

دهنده نشانیکتصویر واقعی تخریب استفاده کرد. ارزش 
دهنده توافق کم مدل با نشان5/0توافق مکانی کامل و ارزش 

هاي هر یک از الیهاین تحقیق نیز در .)16(واقعیت است
متغیر مستقل و عنوانبهتخریب گستره جنگلبر مؤثرعوامل 

عنوان بهبررسیمورددورهدر شدهیبتخرهاي محدودهالیه 
ستیک گردید و وارد مدل رگرسیون لج) 1(جدولمتغیر وابسته 

تهیهبررسیموردتخریب در کل منطقه نقشه احتمال وقوع
سازي با بررسی میزان گردید. ارزیابی میزان موفقیت مدل

منظور بررسی بهصورت گرفت.ROCوPseudo R2ضرایب 
ها فیزیوگرافی، فاصلهثیر هریک از متغیرهاي گروهی أمیزان ت

صورتبهيسازمدلاجتماعی، - هاي اقتصاديو مشخصه
جداگانه انجام گردید. براي ارزیابی حساسیت مدل بدست آمده 

صورت جداگانه از روش حذف هنسبت به هر یک از متغیرها ب
گردید و میزان ستفادهسازي با بقیه متغیرها ایک متغیر و مدل
هر یرتأثمعیاري براي بررسی میزان عنوانبهتغییرات ضرایب 

تره جنگل مورد ارزیابی قرار یک از متغیرها بر تخریب گس
سازيمدلحاصل از جنگلنقشه احتمال تخریب.)10(گرفت

طبقه احتمال بسیار کم تا احتمال خیلی باال طبق پنجبه 
.بندي گردیدنهپه2جدول 

با حذف هر یک از متغیرهاي مستقل1334-1376دوره Pseudo R2و ROCمیزان ریتأث- 1جدول
Table 1. The effect of ROC and Pseudo R2 in 1955-1997 periods with eliminating of each independent variables

ROCPseudo R2شدهحذفمتغیر 

8543/02993/0شیب
8553/02997/0جهت شیب

8508/02788/0ارتفاع
8515/02961/0جمعیت

8541/02998/0سواد
8510/02956/0نوع معیشت

8552/02997/0ز رودخانهفاصله ا
8544/02967/0فاصله از جاده

8550/02963/0فاصله از روستا
8534/02981/0فاصله از مناطق جنگلی

8543/02961/0فاصله از مناطق غیر جنگلی
13347529/01417/0پوشش جنگل و غیر جنگل سال 

بندي احتمال تخریب گستره جنگل طبقات پهنه- 2جدول 
Table 2. Forest extent degradation probability classes

خیلی باالباالمتوسطکمبسیار کممیزان تخریب
8/0-6/01-4/08/0-2/06/0-04/0-2/0طبقه
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25.............................................................................................................................1394بهار و تابستان/ پنجموم/ شماره سایران سال هاي شناسی جنگلبوم

هاي اصلی فیزیوگرافی، ارتفاع (الف)، جهت شیب (ب) و شیب (ج)هاي مشخصهنقشه-4شکل
Figure 4. Physiographic characteristics maps, Elevation, Aspect and Slope

)ج(نوع معیشتتأثیر(ب)1334-1376(الف)، جمعیت 1334-1376میزان سواد تأثیراجتماعی، -نقشه عوامل اقتصادي-5شکل 
Figure 5. Social-Economic factors map; Effect of literacy (a), Population and (b) Effect of livelihood
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26...................................................................................................اجتماعی-اقتصاديسازي تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهاي فیزیوگرافی و مدل

)ج)، فاصله از روستا (ب)، فاصله از رودخانه (الففاصله از راه (-6شکل 
Figure 6. Distance from road (a), Distance from river (b) and Distance from village (c)

(ب)1334یجنگلیرغمناطق و(الف)1334جنگلی نقشه فاصله از مناطق -7شکل 
Figure 7. Distance from Forest region in 1955 (a) and Non forest in 1997

و بحثنتایج
سازي با اجراي رگرسیون لجستیک با استفاده از مدل

متغیرهاي مستقل و وابسته انجام گرفت. پس از اجراي روش 
هاي فیزیوگرافی و از مشخصهرگرسیون لجستیک، هر یک

با پدیده تخریب موردبررسیاجتماعی - برخی عوامل اقتصادي
ینمؤثرترتواند در تعیین شوند که میجنگل داراي ضرایبی می

عامل در تخریب جنگل کمک زیادي نماید. ضریب منفی 
دهنده اثر معکوس و ضریب مثبت بیانگر اثر مستقیم بر نشان

مورد جهت شیب بر اساس رابطه رباشد. دروي تخریب می
هاي جنوب و تخریب در جهتدهندهنشانضریب منفی بیرز
هاي تخریب در جهتدهنده وب غربی و ضریب مثبت نشانجن

Pseudo R2میزان ضرایب باشد.شمال و شمال شرقی می

.وده استب8553/0و 2998/0برابر باترتیب به ROCو

شده بنديو نقشه پهنهیب گستره جنگل رنقشه احتمال تخ
است.شدهارائه5احتمال خطر تخریب گستره جنگل در شکل

Logit (degradation)= -13.435 – (0.000431 × H) –
(0.000241×G) + (0.000488×I) – (0.028301×B) +
(0.250325×D) + (0.030376×F) - (0.15573×E) –
(0.007079×A)-(0.001781×K) + (0.003374×C)-
(23.1222×L) + (0.041533×J)

نوع :D،ارتفاع:C،جهت شیب:B،شیب:Aکه در این مدل
:H،رودخانهفاصله از:G،جمعیت:F،سواد:E،معیشت

فاصله از مناطق :J،فاصله از روستا:I،فاصله از جاده
پوشش جنگل و :Lفاصله از مناطق جنگلی و:K،یجنگلیرغ
.باشدمی1334سال یجنگلیرغ
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27.............................................................................................................................1394بهار و تابستان/ پنجموم/ شماره سهاي ایران سال شناسی جنگلبوم

بندي شده احتمال تخریب (ب)پهنهنقشه(الف) و1334-1376نقشه مقادیر احتمال تخریب جنگل در دوره -8شکل 
Figure 8. Forest degradation probability in 1955-1997 map (a) and degradation probability classification (b)

گروه متغیرهاي ثیرأهمچنین براي بررسی میزان ت
طور سازي بهاجتماعی مدل- فیزیوگرافی، فواصل و اقتصادي

نتایج هر یک از.جداگانه با حذف گروه متغیرها انجام شد
زیر صورتبهنیز هاي حاصل از حذف گروه متغیرهامدل
تغییرات ضرایب برازش مدل و مشخصه باشند و نتیجهمی

:تاسشدهارائه3اجرایی مدل نیز در جدول 
عوامل بدون عوامل اقتصاديبا همهاجراي مدل )1
اجتماعی:–

Log(1)= -8.3963+( 0.013579*J) +(0.002668*C) –
(0.001484*K)-(22.863646*L)-(0.000355*H)-
(0.000343*G)+(0.000466*I)-
(0.032019*B)+(0.003868*A)

عوامل بدون عوامل فیزیوگرافی:با همه) اجراي مدل 2
Log(3)= -10.3421-
(0.101155*D)+(0.011713*F)+(0.220255*E)-
(0.000157*J)-(0.004187*K)-
(22.8283*L)+(0.000017*H)-
(0.000194*G)+(0.001319*I)

:هاي فاصلهعوامل بدون الیهبا همهاجراي مدل )3
Log(2)= -
9.8960+(0.341022*D)+(0.042703*F)+(0.356376
*E)+(0.003102*C)-(0.017841*B)+(0.00222*A)

سازي باهمدر مقایسه مدلتغییرات ضرایب برازش مدل و مشخصه اجرایی مدل با حذف گروه متغیرهاي مختلف- 3جدول
Table 3. R2 and ROC variation with eliminating different variables in comparison with modeling together

R2 ROC عوامل
2998/0 8553/0 همه عوامل
2654/0 8313/0 اجتماعی-همه عوامل بدون عوامل اقتصادي
2785/0 8504/0 همه عوامل بدون عوامل فیزیوگرافی
1036/0 7303/0 هاهمه عوامل بدون عوامل فاصله

دهد گروه متغیر نشان می3طوري که جدول همان
سازي داشته است و یند مدلآرا در فریرتأثها بیشترین فاصله

و همچنین R2حذف این عوامل میزان برازش مدل با 
یتوجهقابلطوربه) ROCضرایب اجرایی نسبی مدل (

ارزیابی اثر هر یک از متغیرهاي کاهش پیدا نموده است.
نتایج است.شدهارائه4دي در جدول اانفرطوربهمستقل 

حذف متغیر مستقل الیه جنگل و بانشان داد 
شدتبهR2و شبه ROCمیزان 1334سال جنگلیرغ

دهنده این واقعیت است که این ابد و این نشانیکاهش می
موردمطالعهطقه بسزایی در میزان تخریب در منیرتأثعامل 

هایی و ارتفاع عاملنوع معیشتهاي داشته است. عامل
و ROCبر روي میزانبه ترتیبهاي بعدي هستند که در رده

مقادیر همه این یرتأثرند ولی گذاثیر را میأبیشترین تR2شبه
ثیر أتیگردعبارتبهباشد هم میعوامل بسیار کم و نزدیک به

گستره جنگل تقریباًهر یک از این عوامل بر فرآیند تخریب 
باشد.مییکسان 
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28...................................................................................................اجتماعی-اقتصاديسازي تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهاي فیزیوگرافی و مدل

با حذف هر یک از متغیرهاي مستقل1334-1376دوره Pseudo R2و ROCثیر میزان أت- 4جدول 
Table 4. Effect of Pseudo R2 and ROC in 1955-1997 with eliminating each of independent variables

ROCPseudo R2شدهحذفمتغیر 

8543/02993/0شیب
8553/02997/0جهت شیب

8508/02788/0ارتفاع
8515/02961/0جمعیت

8541/02998/0سواد
8510/02956/0نوع معیشت
8552/02997/0ودخانهفاصله از ر

8544/02967/0فاصله از جاده
8550/02963/0فاصله از روستا

8534/02981/0فاصله از مناطق جنگلی
8543/02961/0یجنگلیرغفاصله از مناطق 

13347529/01417/0پوشش جنگل و غیر جنگل سال 

سال حدود 42دهد که در طینشان میتحقیق نتایج 
هاي از سطح جنگلدرصد) 10(نزدیک به حدود هکتار 515

کاهش گستره احتمال سازي است. مدلیافتهکاهشمنطقه 
8553/0برابر با Pseudo R2جنگل با رگرسیون لجستیک با 

که است شدهانجام2998/0برابر با ROCو ضریب 
گستره جنگل تخریب دهنده تطبیق خوب مدل با نقشه نشان

تخریب جنگل را مدل نمایدیخوببهتواند باشد و میمی
) در این ROCمیزان ضریب مشخصه نسبی اجرایی مدل (

هايتحقیقحاصل از ROCدر مقایسه با میزان بررسی
)13(و با ماهینی و ترنر 7/0با حدود )16(اسچیدر و پوینتس 

و 65/0) با میزان حدود 11و مام محمودي (822/0با حدود 
باشد. کسب باالتر می72/0) با مقدار3باقري و شتایی (

دلیل متمرکز بودن سطوح اي ممکن است بهچنین نتیجه
و ارتباط بیشتر بین تخریب با موردمطالعهمنطقه تخریب 

نتایج باشد.موردنظراجتماعی در منطقه -عوامل اقتصادي
دست آوردن میزان ضرایب هر یک از عوامل سازي با بهمدل

ثیر متفاوتی بر تخریب أل مختلف داراي تنشان داد که عوام
ضریب منفی در الیهمثالعنوانبه. اندداشتهگستره جنگل 

ثیر منفی این عامل در أدهنده تفاصله از رودخانه نشان
هنده تخریب باال در اطراف رودخانهدتخریب است و نشان

) مطابقت 11محمودي (که این مورد با نتیجه تحقیق مام
باال در اطراف رودخانه به دلیل دسترسی به آب تخریب .دارد

گیاهیجهت کشاورزي و باغداري، و نیز داشتن پوشش 
، و تبدیل به اراضی کشاورزيتر جهت چراي داممناسب

همچنین ضریب منفی .استقرارگرفتهبیشتر مورد تخریب 
استجادهتخریب باال در اطرافدهندهنشانفاصله از جاده

و مام )3(باقري)، 1()، امینی15(رنجبرقتحقیبا نتایج که 
تواند به دلیل این نتیجه می.) مطابقت دارد11محمودي (

جاده و یطورکلبه.ها باشدنزدیک بودن روستاها و راه
سهولت دسترسی مردم به قلب جنگل و سببسازي جاده

دهنده مدل نشانشود.ها میزراعی آنهايگسترش زمین
باشد، که این میتندترهاي در شیبرکمتمیزان تخریب

) 3باقري (،)15رنجبر (،)14(پیرباوقاربا نتایج تحقیقات موارد
مطابقت دارد. مقدار جهت شیب از ) 11و مام محمودي (

دهد که شیب باالتر ولی از ارتفاع کمتر است که نشان می
ثیر جهت شیب از شیب بیشتر و از ارتفاع کمتر است. أت

شیب، رود با توجه به منفی بودن ضریب جهتاحتمال می

که د بیشتر باش، غربیهاي جنوبی و جنوبجهتتخریب در 
این امر به .) مطابقت دارد11مام محمودي (با نتیجه تحقیق

به دلیل خاطر قرار گرفتن بیشتر مراکز جمعیتی در این جهت
برخورداري از انرژي تابشی و گرمایی خورشید در فصول 

تن شرایط مساعدتر براي کشت دیم، آب شدن ، داشسرما
ها، امکان استفاده زودرس براي دامداران و پوشش زودتر برف

در مورد ارتفاع از هاي دیگر است.علفی بیشتر نسبت به جهت
سطح دریا، سطح گسترش تخریب در ارتفاعات باالتر بیشتر 

)، امینی 14است که این مورد با نتیجه تحقیقات پیرباوقار (
) مطابقت 11محمودي () و مام3)، باقري و شتایی (1(

توان ناشی از یش ارتفاع را میااین افزایش تخریب با افز.دارد
وجود مراتع ییالقی در ارتفاعات و دامداري متحرك بیشتر 

. البته روستاهایی که در خارج از محدوده داشتخانوارها 
تحقیق اثر بر نتایج اندشدهواقعو در ارتفاعات موردمطالعه

بهبود حضور عامل جمعیت روستا در مدل سبب دارند.
شود و نشان میورد احتمال تخریب جنگلآسازي برمدل
هاي پرجمعیت با ضریب باال و مثبت در دهد که روستامی

ثیر زیادي در تخریب جنگل دارد و عامل مهمی در أمدل، ت
مام ) و3(که این با نتیجه باقريند شوتخریب جنگل تلقی 

باشد ضریب الیه سواد منفی می. ) مطابقت دارد11محمودي (
به این معنی که هر چه تعداد افراد باسواد بیشتر باشد میزان 
تخریب کمتر خواهد بود، و در مورد الیه جمعیت و تعداد دام 

باشد که با افزایش باشد این به این معنی میضریب مثبت می
یابد خریب افزایش میمیزان تنوع معیشتو تعداد جمعیت 

مطابقت ) 11و مام محمودي () 3با نتیجه تحقیق باقري (که 
الیه فاصله از مناطق جنگلی با ضریب منفی دارد.
مناطق با افزایش فاصله از ست کهادهنده این مطلب نشان

الیه فاصله از مناطق یابد،میکاهشجنگلی میزان تخریب 
ه این معنی که در باشد بغیر جنگلی با ضریب مثبت می

. احتمال تخریب بیشتر استیجنگلیرغهاي سمتقنزدیک 
اي شامل فاصله متغیرها، متغیرهاي فاصلهگروه از 3در بین 

الیه ویجنگلیرغاز جاده، روستا، رودخانه، مناطق جنگلی و 
که با استفاده از تابع فاصله 1334سال جنگلیرغ- جنگل

ROCهاي ر تخریب  و ضریبثیر را بأتهیه شدند بیشترین ت
توان گفت این مدل در این منطقه کلی میطوربه. دارندR2و 

ا با دقت بسیار ربه دلیل تمرکز تخریب توانایی تبیین تغییرات 
وي تخریب در هر منطقه، وابسته گالازآنجاکهزیاد دارد ولی 
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ثر دیگر را در ؤباید عوامل م.)1(به شرایط آن منطقه است 
همچنین استفاده کرد تا اعتبار مدل را افزایش دهد.مدل وارد 

هاي ناپارامتریک و نظیر روشسازي هاي مدلاز دیگر روش
گردد.هاي عصبی توصیه میشبکه
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Abstract
Zagros forest as a widest forests of Iran, has a special place on economical development and

maintain the stability of water and soil. In order to apporopriate planning for this forest
information about forest extend during past, present and future is necessary. The present
research was conducted to determine the forest area reduction, during 1955 to 1997, Modeling
possibility forest extent loss prediction and its relation with physiographic factor and some of
socio-economic factors using logistic regression. Exist digital ortophotomosaics was used in this
study. After producing forest map, deforested area and Map was produced through crossing two
forests map. Forest extent decreasing Modeling and its specially relations with physiographic
factosr (slope, elevation and aspect) and socio-economic factors (education, population, type of
livelihood in each village, and distance from road, river, village and forest areas) was performed
using logistic Regression. Model sensitivity was evaluated using variable substitution and
amount of ROC and Pseudo R2. Results showed that 515 ha of forest areas were deforested
during 42 years. The result of evaluation showed that achieved model with Pseudo R2 equal to
0.2998 and ROC coefficient equal to 0.8553 adjusted well with the reality and main variable of
forest extent had the highest effect on ROC and Pseudo R2 and livelihood type and elevation
after that have more effects on model results.

Keywords: Forest extend degradation Modeling, Physiographic variables, Socio-economic,
Logistic regression, Kaka-reza of Khoram-Abad
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