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انجام شهري و روستايي، هر ساله در سطح وسيعي  هاي مرتعي، كشاورزي، عرصهبه  آنتخريب گستره جنگل و تبديل 

در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك، به شناسايي . كنديعي وارد ميفرواني به منابع طب هايرتاكه خس شود مي
. هاي آبخيز واز و الويج پرداخته شدبندي احتمال وقوع اين تخريب در حوضهعوامل مؤثر در تخريب گستره جنگلي و پهنه

اي لندست نشان داد كه تصاوير ماهواره با استفاده از 1385تا  1367آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي طي دوره زماني 
، در ادامه. كاهش يافته است 1385درصد در سال  43/77به  1367درصد در سال  97/81مساحت اراضي جنگلي دو حوضه از 

 تخريب(تغيير كاربري اراضي  عنوان متغير مستقل و اليه هاي فاصله از روستا، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده و شيب بهاليه
اجراي مدل رگرسيون لجستيك در دو حالت متغيرهاي مستقل گسسته . در مدل وارد شدند ،عنوان متغير وابسته هب) گستره جنگلي

احتمال وقوع بيشتر  دهندهآمده از اجراي مدل در حالت گسسته، نشان ضرايب بدست. شدو متغيرهاي مستقل پيوسته انجام 
اجراي مدل در حالت پيوسته نيز، ارتباط منفي متغير وابسته را . باشدمتري از روستا مي 100تا  0تخريب گستره جنگلي در فاصله 

بندي احتمال تخريب گستره جنگلي در  آمده، نقشه پهنه بدست هاي در نهايت، برمبناي ضريب. دهدبا متغيرهاي مستقل نشان مي
با توجه به نتايج . دشتوسط، پايين و بسيار پايين تهيه هاي مورد بررسي در پنج رده احتمال تخريب بسيار باال، باال، محوضه

  .گيرددرصد از مجموع مساحت دو حوضه در رده با احتمال تخريب بسيار باال قرار مي 06/11اجراي مدل در حالت گسسته، 
  

  .هاي آبخيز واز و الويجبندي، رگرسيون لجستيك، حوضهتخريب گستره جنگلي، پهنه: هاي كليديواژه
  
  همقدم

تخريب و انهدام منابع طبيعي و كاهش سطح آنها از 
برداري از سوي ديگر مسائل  رويه بهره يكسو و افزايش بي

هاي ويرانگر، كمبود آب  وقوع سيل جمله ازحادي را 
شهرها، افزايش فرسايش خاك، كاهش حاصلخيزي 

ي ها شكلتحول  در نهايتاراضي، وقوع لغزش و 
  .شته استدنبال دا هرا ب ژئومورفولوژيك

طور يقين مهمترين عاملي است كه  تغيير كاربري به

هاي طبيعي را تحت تأثير قرار حفاظت از اكوسيستم
طوركلي بايد گفت  به). Vitousek et al., 1997(دهد  مي
برداري از زمين و فرسايش، رابطه نزديكي با  نوع بهرهكه 

تغيير در نوع ). Molina et al., 2007(يكديگر دارند 
هاي مي به پوششئهاي متراكم و داها از پوششربريكا

تنك و موقتي همواره با افزايش مقدار رواناب و فرسايش 
از گذشته دور، . و به تبع آن توليد رسوب همراه بوده است

همواره نقش و جايگاه جنگلها در حفظ آب، جلوگيري از 
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ايجاد سيالب و نيز كاهش فرسايش خاك مورد توجه 
  ).Pouraghniay, 2001(بوده است جوامع مختلف 

قطع درختان جنگلي و تجاوز به مراتع و تبديل آنها به 
اراضي كشاورزي در منطقه واز و الويج براساس مصاحبه 

سال برخوردار  50تا  40حدود در  يبا افراد محلي از قدمت
نتيجه نهايي تخريب و انهدام پوشش جنگلي . باشدمي

. شود ميانسانها وارد هايي است كه به زندگي خسارت
هاي ارزيابي روند تغييرات جنگل، استفاده از تكنيك

بندي براي تفكيك پوشش گياهي و مختلف طبقه
هاي پوشش گياهي مواردي از بكارگيري شاخص

هاي انجام شده در ارتباط با بحث تغييرات پوشش پژوهش
 ;Moayeri et al., 2008(جنگلي و كاربري زمين است 

Kavian et al., 2010.( سازي احتمال تخريب امكان مدل
جنگلهاي غرب كشور و تغييرات گستره جنگل زاگرس 

اي هاي هوايي و تصاوير ماهوارهبا استفاده از عكس
)Amini et al., 2008a & b( تغييرات پوشش ؛ بررسي

با  هاي منطقه كاكارضاي استان لرستانجنگل در جنگل
 ايماهواره رتصاوي و هوايي هاياستفاده از عكس

)Sousani et al., 2009( ييرات پوشش آشكارسازي تغ؛
هاي چندزمانه از داده گياهي در طول فصل چرا با استفاده

 ,.Kazemi et al( در منطقه سميرم IRS-WiFS سنجنده

تفكيك عرصه جنگلي از غيرجنگلي با استفاده از و ) 2011
 Shataei(اطالعات سنجنده لندست در منطقه نور 

Joybari & Malek, 1996 (ازجمله تحقيقات انجام شده 
. پوشش گياهي در ايران استتغييرات بررسي  زمينه در

Bagheri & Shataei Joybari (2010)،  در پژوهشي با
ي جنگل با استفاده از سازي كاهش گسترهعنوان مدل

رگرسيون لجستيك به تعيين پراكنش و مقدار كاهش سطح 
هاي هوايي در برآورد استفاده از عكس. پرداختند جنگل

ي چهارزبر استان كرمانشاه تخريب جنگلها ميزان
)Khanhasani et al., 2007( ؛ بررسي تغييرات مرزهاي

هاي فوقاني جنگلهاي شمال كشور با استفاده از داده
و ) MirAkhorloo & Akhavan, 2008(اي رهاماهو

سازي احتمال تخريب جنگلهاي غرب بررسي امكان مدل
از  يهاي ديگرنيز نمونه RSو  GISكشور با استفاده از 

هاي انجام شده در زمينه تغييرات گستره جنگل و پژوهش
  .باشدسازي تغييرات ميمدل

تهيه نقشه گستره گياهي و هدف اين پژوهش 
و تشخيص تغييرات آن با استفاده از رگرسيون لجستيك 
در مناطق مستعد تغيير كاربري جنگل به كاربريهاي ديگر 

  .باشدميان منطقه واز و الويج واقه در استان مازندر
  

  مواد و روشها
  بررسيمنطقه مورد 

محدوده مطالعاتي حوضه آبخيز واز و الويج بوده كه 
نور در دامنه  چمستاندر استان مازندران و جنوب شهر 

اين ). 1شكل (شمالي البرز مركزي قرار گرفته است 
 36˚ 27′ 30″تا  36˚ 16′ جغرافيايي ها با عرضحوضه

شرقي  52˚ 12′ 56″تا  51˚ 58′ جغرافيايي شمالي و طول
 هارواناب آن وجنوبي بوده  -شمالي جهت عموميداراي 

رود تا مساحت حوضه آبريز الويج. ريزدبه درياي خزر مي
حوضه كيلومترمربع و  116خروجي از كوهستان حدود 

 بارش متوسط منطقه. باشدميكيلومترمربع  93/140 واز
 ,Esmaili & Hosseinzadeh(د باش ميمتر ميلي 617

حدود  تاكه اين مقدار به سمت خروجي حوضه ) 2010
متر  ميلي 300و به سمت باالدست تا افزايش متر  ميلي 800

درصد  4/77ها از كل مساحت اين حوضه. يابد كاهش مي
  .را مرتع دربرگرفته استدرصد  6/18را جنگل و 
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  الويجهاي آبخيز واز و موقعيت جغرافيايي حوضه -1شكل
  

لحاظ  واز به غرب روستاي پايين در قسمت شمال
وضعيت توپوگرافي و شرايط ارتفاعي بسيار خاص، 

هاي همراه مانند افرا، ملج، جايگاه جنگل راشستان با گونه
هاي در كل منطقه تيپ. ون و توسكا و گاهي ممرز است

تيپ راشستان خالص در ارتفاع  همانندگياهي مختلفي 
 -تيپ ممرزـ راشستان، تيپ انجيليمتر به باال،  1300

برگان و  ممرزستان، تيپ لورستان آميخته به پهن
  .قابل ذكر هستند) سرخدار(برگان  سوزني
  

 روش تحقيق
  آوري دادهجمع

تبع آن  براي تعيين تغييرات كاربري اراضي و به

براي  TMاي تخريب گستره جنگلي از تصاوير ماهواره
براي سال  ETM+ و) 1988سپتامبر  19( 1367سال 
با قدرت تفكيك مكاني ) 2006جوالي  19( 1385

هاي آبراهه، اليه. متري استفاده شد 15و  30ترتيب  هب
سازمان  1:25000هاي با مقياس جاده و روستا از نقشه

مدل ارتفاعي رقومي . برداري استخراج گرديد نقشه
ASTER هاي نيز با اندازه سلول)Cell Size( 30  متري

با استفاده از . )2شكل( شيب قرار گرفتنقشه مبناي 
هاي فاصله از روستا، ، اليه)Distance(اي توابع فاصله

بندي گرديدند هطبقجاده و آبراهه تهيه و به طبقات معين 
  ).4 و 3هاي و شكل 1جدول(

  
  و الويج هاي آبخيز وازبندي عوامل مؤثر در تغييرات گستره جنگلي حوضهدامنه طبقه -1جدول

  طبقات هاي استفاده شدهاليه
0-5 )درجه( شيب  12-5  20-12  40-20  <40  

0-100 )متر( فاصله از آبراهه  300-100  <300  ـ ـ 
0-100 )متر( فاصله از جاده  300-100  500-300  1000 -500  <1000  

0-100 )متر( فاصله از روستا  300-100  500-300  1000 -500  <1000  
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  ازي تغييراتها و آشكارسسازي دادهآماده
منظور تعيين كاربري اراضي و آشكارسازي تغييرات، به

. در نظر گرفته شد) 1367-1385(ساله  18دوره زماني 
بيشتر احتمال  بندي كاربري اراضي با الگوريتم حد طبقه

)Maximum Likelihood (هركدام از تصاوير . انجام شد
 - شهري(به سه نوع كاربري جنگل، مرتع و اراضي تركيبي 

بندي نظارت پس از طبقه. دندشبندي طبقه) كشاورزي

 ArcMAPآمده در محيط   شده تصاوير، اليه بدست
در نهايت، . ها بدست آمدو مساحت پليگونشده رداري ب

و  1367ي كاربري اراضي دو سال با بدست آمدن اليه
براي آشكارسازي ) Intersect(، از روش قطع دادن 1385

هاي آبخيز واز و ه جنگلي حوضهالگوي تغييرات گستر
  .الويج استفاده گرديد

  

  
  

  هاي آبخيز واز و الويجحوضه) چپ(و شيب ) راست(طبقات ارتفاعي   نقشه -2شكل
  

  
  

  هاي آبخيز واز و الويج حوضه) چپ(و فاصله از جاده ) راست(نقشه فاصله از آبراهه  -3شكل
 

تحليلي  عنوان مدل تيك بهمدل رگرسيون لجس
سازي احتمال وقوع يك رويداد دو مدل برايچندمتغيره 

حالتي متداول، حضور و عدم حضور عوامل مختلف و 
-Garcia(داري اين حضور يا عدم حضور است معني



  GISسازي تغييرات گستره جنگل و بررسي عوامل مؤثر بر آن با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك در محيط  مدل  90

Rodriquez et al., 2008; Hosseinzadeh et al., 2009.( 
- ميمزيت رگرسيون لجستيك اين است كه متغير وابسته 

تواند تنها دو مقدار داشته باشد كه يكي احتمال وقوع 
). Dai et al., 2002(حادثه و ديگري عدم وقوع آن است 

 1صورت رابطه  شكل عمومي معادله رگرسيون لجستيك به
  .است

) 1رابطه )1 / (1 )zP e −= + 

در اين پژوهش (احتمال رويداد حادثه  :Pكه در آن 
پارامتر يا فاكتور خطي است  zو ) يتغييرات گستره جنگل

-مي 718/2نيز عدد ثابت  eآيد؛ بدست مي 2كه از رابطه 
  .باشد
0 2رابطه 1 1log ( ) ln( ) ...

1 n n
pz it p C C X C X

p
= = = + + +

−
 

عرض از مبدأ يا ضريب ثابت مدل، و : C0در آن كه 
X1, X2, … Xn: هاي مستقل ضرايب مربوط به متغيرC1, 

C2 … Cn هستند.  
  

  
  

 هاي آبخيز واز و الويجفاصله از مراكز روستايي حوضه نقشه طبقات -4شكل

  
احتمال تغييرات گستره  +∞تا  -∞از  zبا تغيير مقدار 

كند كه هرچه تغيير مي 1تا  0از  sصورت  به) P(جنگلي 
تر باشد، احتمال تغيير گستره جنگلي به عدد يك نزديك

تر باشد، احتمال اين بيشتر و هرچه به عدد صفر نزديك
اجراي مدل ). Chau et al., 2004(يير كمتر خواهد بود تغ

و ) تغييرات گستره جنگلي(براساس متغير وابسته 
) عوامل مؤثر در تغييرات گستره جنگلي(متغيرهاي مستقل 

صورت  ي كه متغيرهاي مستقل بهيآنجا از. شدانجام 
بندي هستند، اين طبقه) بندي شدهطبقه(هاي گسسته  اليه

كدام از طبقات  تعريف شد تا ضريب هربراي مدل نيز 

مجزا بدست آيد و احتمال رويداد تخريب  صورت هب
  .شودگستره جنگلي در هر طبقه محاسبه 

با توجه به ضرايب بدست آمده از مدل رگرسيون 
به اين معني است كه آن متغير  βلجستيك، ضريب مثبت 

نقش بيشتري در وقوع تغييرات پوشش جنگلي دارد و 
نشانگر همبستگي ضعيف متغير  βريب منفي بالعكس ض

است ) تغييرات گستره جنگلي(مستقل با متغير وابسته 
)Ayalew et al., 2005 .( پس از اعمال ضرايب بدست

 1آمده از مدل به طبقات متغيرهاي مستقل، براساس رابطه 
تهيه و در معادله اصلي رگرسيون لجستيك  zپارامتر خطي 

  .جايگذاري شد) 2رابطه (
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براي نشان دادن مقدار وقوع احتمال تخريب گستره 
توان به دو صورت عمل جنگلي محدوده مورد بررسي، مي

هاي كرد؛ حالت اول اين است كه از همان ضرايب اليه
حاصل از مدل رگرسيون ) گسسته(بندي شده طبقه

 ولي در حالت دوم هر ،بندي استفاده كردلجستيك در پهنه
ر در تغييرات گستره جنگلي به مقياس هاي مؤثكدام از اليه

شوند كه اصطالحاً به آن برده مي) پيوسته(صفر و يك 
اين استانداردسازي از . شودها گفته مياستانداردسازي اليه

هاي بندي با اليهانجام پهنه. دشوانجام مي 3طريق رابطه 
آمده  بندي بدستشود تا اليه پهنهاستاندارد شده سبب مي

، Sصورت رويداد تغييرات گستره جنگلي به از احتمال
  .اي از صفر تا يك داشته باشددامنه

  3رابطه

در پژوهش حاضر، براساس نتيجه معادله اصلي 
 مقداراز هر دو حالت، نقشه ) P(رگرسيون لجستيك 

هاي آبخيز احتمال وقوع تغييرات گستره جنگلي حوضه
بسيار باال، باال،  تغيير مقدارواز و الويج تهيه و به پنج رده 
 .دشبندي متوسط، پايين و بسيار پايين پهنه

  
 نتايج
منظور بررسي تغييرات، الگوي كاربري اراضي به سه  به

بندي نوع كاربري جنگل، مرتع و اراضي تركيبي طبقه
دهد كه نتايج نشان مي). 2و جدول 5شكل( گرديد

 تغيير در كاربري گستره جنگلي روي داده مقداربيشترين 
صورت كاهش مساحت اين نوع  هاست؛ اين تغيير ب

 .كاربري است
  )1385 و 1367(هاي آبخيز واز و الويج الگوي كاربري اراضي حوضه -2جدول

 نوع كاربري

1367 1385 

  مساحت
 )كيلومترمربع(

 درصد
  مساحت

 )كيلومترمربع(
 درصد

47/221 جنگل  97/85  47/199  43/77  

18/33 مرتع  88/12  91/47  6/18  

97/2 )كشاورزي -شهري(اراضي تركيبي   15/1  22/10  97/3  

  
  

  )چپ( 1386و ) راست( 1367هاي آبخيز واز و الويج در سال  نقشه كاربري اراضي حوضه -5شكل
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آمده از  هاي كاربري اراضي بدستبرمبناي تحليل نقشه
، چگونگي تغييرات 2دو مقطع زماني و همچنين جدول

منظور آشكارسازي  هب. دشكاربري اراضي مشخص 
هاي كاربري اراضي از دو مقطع زماني بر تغييرات، نقشه

خروجي حاصل از اجراي اين . يكديگر قطع داده شدند
آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي دو  روش، نقشه

  ).6شكل(باشد حوضه واز و الويج مي

  

 
  

  )1385 تا 1367(واز و الويج هاي آبخيز نقشه آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي حوضه -6شكل
تغييرات كاربري اراضي در دو مقطع زماني نشان 

هكتار از مساحت كاربري گستره  197و  1480دهد كه  مي
هاي مرتع ترتيب به كاربري هجنگلي در دو حوضه آبخيز، ب

هكتار نيز از  6و اراضي تركيبي تبديل شده است؛ 
ي تركيبي مساحت كاربري مرتع كاهش و به كاربري اراض

هاي در ديگر كاربريهاي اراضي حوضه. تغيير يافته است
تا  1367(ساله  18آبخيز واز و الويج طي دوره زماني 

بنابراين، مهمترين تغيير . شودتغيير مشاهده نمي) 1385
كيلومتر مربع از مساحت  2189كاربري اراضي، كاهش 

  .باشدگستره جنگلي اين دو حوضه مي
  

 عوامل مؤثر در تغييرات رگرسيون لجستيك و
با  βصورت گسسته، ضريب  در رگرسيون لجستيك به

بندي انجام شده از متغيرهاي مستقل محاسبه توجه به طبقه
با توجه به نتايج، متغير فاصله از روستا ). 3جدول(د شو مي

داراي بيشترين ضريب تأثيرگذاري در تغييرات گستره 
در بين طبقات  .باشدهاي واز و الويج ميجنگلي حوضه

، β= 206/2با ضريب ) متر 100تا  0(اين متغير، طبقه يك 
داراي بيشترين ضريب بدست آمده از اجراي مدل 

احتمال تغيير  عبارت ديگر هباشد؛ برگرسيون لجستيك مي
متغير فاصله از متر  100تا  0گستره جنگلي در طبقه 

 βبا توجه به ضريب . روستا، بيشتر از ديگر طبقات است
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آمده با افزايش فاصله از متغير مستقل روستا،  بدست
هاي مورد بررسي احتمال تغيير گستره جنگلي در حوضه

  .يابدكاهش مي
آمده براي متغير فاصله از آبراهه  بدست β هاي ضريب

احتمال رويداد تغيير . در درجه دوم اهميت قرار دارند
با  )متر 100تا  0(گستره جنگلي در طبقه يك اين متغير 

باشد و ، بيشتر از طبقات ديگر ميβ= 716/1ضريب 
احتمال تغييرات گستره جنگلي با افزايش فاصله از آبراهه 

مشاهدات گوياي اين است كه تخريب در . يابد كاهش مي
علت دسترسي بهتر به گستره جنگلي  هها بحاشيه آبراهه
ها، دليل ديگر تخريب بيشتر در حاشيه آبراهه. بيشتر است

ايش كناري است كه سبب تخريب پوشش جنگل فرس
شود و شاهد آن، حجم قابل توجهي از تنه درختان در مي

-اي است كه در رودخانهاين پديده. باشدحاشيه جنگل مي
 LWD )Largeهاي شمال منجر به عارضه ژئومورفيك 

Woodley debris (در متغير فاصله از جاده با . شده است
حتمال تخريب گستره جنگلي افزايش فاصله از جاده، ا

 20تا  12(در مورد متغير شيب تا طبقه سه . يابدكاهش مي
-با افزايش شيب احتمال تخريب نيز افزايش مي) درجه

يابد؛ بيشترين ضريب تأثيرگذاري نيز براي همين طبقه و 
از اين طبقه به بعد، احتمال . باشد مي 203/1برابر با 

    .كندتخريب گستره جنگلي با افزايش شيب كاهش پيدا مي
  هاي آبخيز واز و الويجدر ارتباط با احتمال تغيير گستره جنگلي حوضه) گسسته(طبقات متغيرهاي مستقل  β هاي ضريب -3جدول

 طبقه
  فاصله از رودخانه  فاصله از جاده  فاصله از روستا  شيب

 داري سطح معني βضريب  داري سطح معني βضريب  داري سطح معني βضريب  داري سطح معني βضريب 
1  333/0  029/0  206/2  00/0  257/0  00/0  716/1  00/0  
2  961/0  00/0  108/2  00/0  233/0  00/0  237/1  00/0  
3  203/1  00/0  628/1  00/0  164/0  008/0  0  00/0  
4  604/0  00/0  239/1  00/0  016/0-  789/0  -    
5  0  00/0  0  00/0  0  00/0  -    
  

آمده از اجراي مدل رگرسيون  ، نتايج بدست4جدول
لجستيك را براساس متغيرهاي مستقل استاندارد شده 

با توجه نتايج، رابطه تغييرات . دهدنشان مي) پيوسته(
هاي واز و الويج با متغيرهاي گستره جنگلي حوضه

ست آمده مستقل استفاده شده در اين پژوهش منفي بد
گستره (است كه بيانگر رابطه معكوس متغير وابسته 

اين بدان معناست . باشدبا متغيرهاي مستقل مي) جنگلي
كه با افزايش فاصله از متغيرهاي روستا، جاده و آبراهه و 
نيز با افزايش مقدار شيب، احتمال تغيير گستره جنگلي 

  .يابدهاي مورد بررسي كاهش ميحوضه
صورت  هس متغيرهاي مستقل بدر مجموع براسا

عنوان  هب -449/6ي فاصله از آبراهه با ضريب پيوسته، اليه
. دشوگستره جنگلي معرفي مي تغيير مؤثرترين متغير در

هاي فاصله از روستا، شيب و فاصله از جاده با اليه
در  -672/0و  -893/2، -73/3ترتيب  هب هاي ضريب

  :بنابراين ؛دگيرنمراتب بعدي تأثيرگذاري قرار مي
فاصله )+(-449/6فاصله از آبراهه )+(-893/2شيب (

 P= 641/0)+-73/3فاصله از روستا )+(-672/0از جاده 
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  هاي آبخيز واز و الويجدر ارتباط با احتمال تغيير گستره جنگلي حوضه) پيوسته(متغيرهاي مستقل استاندارد شده  β هاي ضريب -4جدول
 ستقلمتغير م ضريب داري يسطح معن

00/0  73/3 -  فاصله از روستا 

00/0  672/0-  فاصله از جاده 

00/0  449/6-  فاصله از آبراهه 

00/0  893/2-  شيب 

00/0  641/0  عدد ثابت 

  

  
  

هاي رستري  و اليه) راست) (گسسته(بندي شده  هاي رستري طبقه بندي احتمال تغيير پوشش جنگلي براساس اليه نقشه پهنه -7شكل
  )چپ) (پيوسته(ه استاندارد شد

  
  هاي آبخيز واز و الويجبندي شده در حوضههاي رستري طبقههاي احتمال تغيير گستره جنگلي براساس اليهمساحت پهنه -5جدول

 رده احتمال تغيير گستره جنگلي مساحت رده درصد مساحت رده

11/52  62/132  1/0 -0  بسيار پايين 

71/24  88/62  2/0 -1/0  پايين 

9/6  56/17  3/0 -2/0  متوسط 

22/5  29/13  4/0 -3/0  باال 

06/11  16/28  <4/0  بسيار باال 
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  هاي آبخيز واز و الويجهاي رستري استاندارد شده در حوضههاي احتمال تغيير گستره جنگلي براساس اليهمساحت پهنه -6جدول
 رده احتمال تغيير گستره جنگلي مساحت رده درصد مساحت رده

05/42  71/107  1/0 -0  بسيار پايين 

96/27  62/71  2/0 -1/0   پايين 
47/15  62/39  3/0 -2/0  متوسط 

53/9  41/24  4/0 -3/0  باال 

5 81/12  <4/0  بسيار باال 

  
  بحث

مدل آماري رگرسيون لجستيك از در اين پژوهش، 
براي شناسايي عوامل مؤثر بر رويداد احتمال تغيير گستره 

رويداد با  جنگلي، ايجاد و همچنين تحليل ارتباط اين
آمده  باتوجه ضرايب بدست. عوامل محيطي استفاده گرديد

براي متغيرهاي ) صفر و يك(در حالت مقادير پيوسته 
مستقل مؤثر بر تغيير گستره جنگلي، تمامي اين متغيرها 

اين . ي منفي با متغير تغيير گستره جنگلي دارندرابطه
آبراهه و  دهد كه با افزايش فاصله از روستا،نتيجه نشان مي
افزايش درجه شيب، احتمال تغيير گستره  جاده و نيز با

نيز  Amini et al., (2008a & b). يابدجنگلي كاهش مي
ثرترين ؤمبيني پراكنش مكاني تخريب و تعيين  براي پيش

عامل بر تخريب جنگل از مدل رگرسيون لجستيك استفاده 
يب با تخر مورد بررسي راهاي  و ارتباط هريك از مشخصه

مشخصه فاصله كه نتايج نشان داد  .اندكردهجنگل بررسي 
ثرترين ؤمداشته و  جاده با ميزان تخريب رابطه معكوساز 

در مورد متغير . باشد عامل در تخريب گستره جنگل مي
در طبقه چهار و پنج احتمال تغيير گستره جنگلي  ،شيب

تواند متأثر از سختي كند كه اين كاهش ميكاهش پيدا مي
) درجه به باال 20(سترسي به اراضي واقع در اين شيب د

  .ها و ساخت و سازهاي انساني باشدبراي فعاليت
براي طبقات متغيرهاي مستقل در  هاي حاصل ضريب

دهد كه احتمال تغيير گستره حالت گسسته نشان مي
، )206/2با ضريب (جنگلي در طبقه يك فاصله از روستا 

، طبقه سه )716/1ا ضريب ب(طبقه يك فاصله از آبراهه 

و طبقه يك فاصله از جاده ) 203/1با ضريب (اليه شيب 
، بيشتر از ديگر طبقات اين )257/0با ضريب (

آمده در  بدست هاي در نهايت برمبناي ضريب. متغيرهاست
بندي احتمال هاي پهنهدو حالت گسسته و پيوسته، نقشه

يج تهيه تغييرات گستره جنگلي دو حوضه آبخيز واز و الو
از ) P(در حالت گسسته، مقدار احتمال اين تغييرات . دش

اين مقدار احتمال در كه  درحاليبدست آمد؛  71/0تا  01/0
 0004/0اي از حالت پيوسته بودن متغيرهاي مستقل، دامنه

بندي هاي پهنهنقشه 7شكل. دهدرا نشان مي 64/0تا 
 حالت در دو ترتيب هاحتمال تغييرات گستره جنگلي را ب

  .دهدگسسته و پيوسته نشان مي
بندي و با استفاده از روش هاي پهنهبرمبناي نقشه

، )Geometric Interval(بندي فاصله ژئومتريك طبقه
احتمال تغييرات گستره جنگلي به پنج رده با خطر بسيار 

( شده است باال، باال، متوسط، پايين و بسيار پايين تقسيم 
بندي اين روش براي طبقه انتخاب ).6و جدول 5جدول

با توجه به . دليل انطباق بيشتر آن با واقعيت منطقه استبه
هاي با احتمال تغيير گستره ، درصد مساحت پهنه5جدول

 مقداردرصد است؛ اين  06/11جنگلي در رده بسيار باال، 
ي متغيرهاي بندي با مقادير گسستهبراساس حالت پهنه

ين پهنه در حالت درصد ا. مستقل بدست آمده است
  .باشددرصد مي 5پيوسته، 

ثير هركدام از متغيرهاي مستقل بر تغييرات گستره أت
جنگلي، از ضريب مشابه در تابع رگرسيون لجستيك 

بندي اين اين ارزيابي، منجر به تهيه نقشه پهنه. ارزيابي شد
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آن شده كه اين فهم،  تغيير محيطي و در نهايت فهم بهتر
مهم براي كاهش تخريب گستره  يكي از راهكارهاي
طور عام  ههاي آبخيز واز و الويج و بجنگلي در حوضه

  .هاي شمالي كشور است حوضه
در حال حاضر مهمترين عامل تخريب گستره گياهي 

روستاهاي  كنانسا. باشدهاي انساني ميدر منطقه، فعاليت
منطقه براي تأمين مصارف سوختي و همچنين گسترش 

رويه خود اقدام به از بين بردن و قطع بيهاي زراعي زمين
دوست  همچنين قطع گياهان آب. نماينددرختان مي

تهران نيز  مانندمنظور مصارف زينتي در شهرهاي بزرگي  به
رويه حيوانات نيز چراي بي. باشددر منطقه مرسوم مي

گردد كه سبب از بين رفتن گستره گياهي در منطقه مي
گرفتن مسئله تخريب پوشش  صاحبان آنها بدون در نظر

گياهي و عواقب خطرناك ناشي از آن در آينده، حيوانات 
خود را براي مدتي در يك منطقه مستقر نموده و بعد از 
تعليف و تمام شدن پوشش گياهي منطقه به نقطه ديگري 

  .نمايندرفته و آنجا را نيز تخريب مي
 Bagheri & Shataei Joybari نتايج حاصل از بررسي

هكتاري سطح جنگلهاي حوضه  2400كاهش  (2010)
در پژوهش . دهدسال نشان مي 19چاي را طي آبخيز چهل

سازي كاهش گستره جنگل با ذكر شده، نتايج مدل
دهنده توافق نسبي مدل رگرسيون لجستيك نشان

با توجه . آمده با نقشه كاهش گسترش جنگل است بدست
وستا و جاده با به نتايج آن، متغيرهاي شيب، فاصله از ر

مقدار تخريب رابطه عكس داشته و تخريب در اطراف 
روستاهاي پرجمعيت بيشتر است كه با نتايج پژوهش 

 MirAkhorloo & Akhavan. حاضر همسان است

هكتاري از  4647نيز در پژوهش خود، تخريب  (2008)
  .اندجنگلهاي استان مازندران را برآورد نموده
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Abstract 
Forests degradation and their convert to pasture, agriculture and urban or rural land use, occurs annually 
at high extent, in which make high damages to natural resources. In the current research, the logistic 
regression model was applied to identify effective factors of forest degradation and zoning possible forest 
degradation at Vaz and Lavij basins. Landsat Satellite images were used to identify land use variation 
within 1998 to 2006. Results showed that forest area was reduced from 81.97% in 1998 to 77.43% in 
2006. Distance from village, river and road and also slope gradient were considered as independent 
variables, whereas land use change (forest degradation) was considered as dependent variable in the 
model. The logistic regression model was applied at two cases: classified and standardized variables. The 
obtained coefficient from the applied model at classified case indicated that forest degradation is more 
likely to happen at 0-100 m. distance from village, whereas the obtained coefficient from the applied 
model at the standardized case, indicated that there was negative relationship between the independent 
and dependent variables. Overall, zoning map of possible forest degradation at the studied area was 
developed at five levels: severe, high, moderate, low and very low, based on the calculated coefficients. 
According to the results achieved from modeling at classified case, 11.06 % of the studied area has 
potential for sever forest degradation. 
 
Keywords: Forest deforestation, zoning map, land use, dependent and independent variables, Landsat 

Satellite images 
 


