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 چکیده

به منظور بررسی پایش تغییرات کاربری و تخریب جنگل یکی از مسائل مهم برای ارزیابی و کنترل در مدیریت منابع طبیعی است.      

از تصاویر سنجنده  ،استان ایالم شهرستان سیروانتخریب جنگل در  عوامل فیزیوگرافی مرتبط باروند تغییرات پوشش جنگلی و تعیین 

MMS و  متر 09 یمکان کیتفک قدرت باOLI  1323 و 1300هاای  مربوط به ساال متر  39 یمکان کیتفک قدرت باماهواره لندست 

 دوگانهبررسی ارتباط مکانی کاهش پوشش جنگلی با عوامل اصلی فیزیوگرافی از روش آماری رگرسیون لجستیک  برایاستفاده شد. 

در ساال   یروانشهرستان سا  یهاجنگلسطح از  (درصد02/19) تارهک 19/9219سال حدود  22 طینشان داد که  یجتااستفاده شد. ن

 یداریمعنا  ارتبااط  دامنه جهت و بی، شاز سطح دربا ارتفاع هایمتغیرنشان داد که سازی نتایج مدلهمچنین  کاسته شده است. 1300

های فاصله از جاده و فاصله ، این در حالی است که مشخصهندداشتدر منطقه مورد مطالعه  جنگل بیتخر زانیم با در سطح یک درصد

ارزیابی  .شان ندادندن در منطقه مورد مطالعه جنگل داری بر میزان تخریبمعنی تأثیردر سطح یک درصد از مناطق مسکونی )روستاها( 

بیاانگر قابلیات باا ی    هم ( 3229/9)معادل  2R-Pseudoو  (2949/9)معادل  ROCهای شده با شاخص مدل رگرسیونی برازش داده

 باشد.مدل جهت توصیف تغییرات و تعیین مناطق مستعد تغییر می

 
 ستان سیروانشهر تغییرات پوشش جنگل، سازی تخریب، رگرسیون لجستیک،مدل: کليدیهای واژه

 

 مقدمه
کاهش کمی و کیفی جنگل تخریب جنگل طورکلی به
مناطق  .(2016et al Mirzaei Zadeh ,.) دشویده مینام

خشک استعداد بیشتری برای تخریب خشک و نیمه
های زاگرس جنگل (.Archer, 1990)طبیعی دارند منابع

اند بندی شدهخشک طبقهنیمه هایعنوان جنگل که تحت

 ، حفظ منابع آب ومحیط زیستیاز نظر وسعت و مسائل 
 طی هاند. این جنگلای برخوردارویژه خاک از اهمیت

دلیل اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی، بههای گذشته دهه
مدیریت جامع منابع طبیعی، توان تولیدی خود  نبود اعمال
های منطقه را به جنگل که آیندهداده به طوریرا از دست 

 Fallah Shamsi,  &Mahdavi) مخاطره افکنده است
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ها در حفاظت از با توجه به اهمیت این جنگل .(2012
های مختلف و ضرورت خاک و جلوگیری از فرسایش

ها، آگاهی از میزان و موقعیت تخریب و حفظ این جنگل
بینی مناطق در معرض ارائه یک الگوی تخریب برای پیش

ریزان و مدیران بخش منابع طبیعی تخریب برای برنامه
هرگونه  (. 2009al etAmini ,.) استبسیار ضروری 

ها در ریزی برای تعیین شدت آسیب به جنگلبرنامه
آن نیازمند دن کرمناطق مختلف و جلوگیری یا کند 

مطالعاتی شامل شناسایی عوامل تخریب و همچنین عوامل 
مرور منابع در . مطالعات متعددی خواهد بودمؤثر در آن 

تعیین  ،در خصوص شناسایی عوامل محیطی مؤثرفارسی 
سازی تغییرات و مدل میزان تخریب ناشی از این عوامل

 شده است بررسی های مختلف و تخریب جنگلکاربری
et Amini Gholamifard, 2005;  & yMahinSalman (

., et al, 2010;Rahmani et al.., 2009; Bagheri al

 Mirzaei Zadeh, 2013; et al.2012; Hosseinzadeh 

 ., 2016et al.) 
Farajollahi ( 2910و همکاران )تغییرات  یدر تحقیق

در استان را تپه های گذشته منطقه مراوهکاربری اراضی سال
بینی آن در آینده با استفاده از مدل گلستان و امکان پیش

منظور با استفاده از بدین. کردندزنجیره مارکوف بررسی 
ماهواره لندست  OLI+ و MSS ،ETMهای تصاویر سنجنده

های و اطالعات جانبی منطقه، نقشه کاربری اراضی سال
تهیه و نقشه کاربری اراضی سال  1323و  1322، 1309
. با توجه به نتایج این تحقیق، مساحت شدبینی پیش 1492

های مورد مطالعه و با گذر زمان جنگل متراکم در طی دوره
ذر زمان کاهش یافته، اما مساحت اراضی کشاورزی با گ

بینی تغییرات در افزایش یافته است. نتایج حاصل از پیش
، نشان داد که طی این دوره 1492-1323فاصله زمانی 
متراکم و های جنگل نیمهرود مساحت کاربریاحتمال می

ها با توجه مرتع متراکم کاهش یابد و مساحت سایر کاربری
 بینی مدل افزایش یابد.به نتایج پیش

tiAzizi Ghala ( 2914و همکاران ) در تحقیقی اقدام
بینی تغییرات کاربری اراضی در دوره سازی و پیشمدلبه 

 CA توسط مدل زنجیره مارکوف 2113-0013ساله  29

Markov)-(CA  در منطقه کوهمره سرخی استان فارس
های کاربری اراضی با استفاده از منظور نقشه. بدینکردند

ماهواره لندست در سه  TMو  ETMتصاویر سنجنده + 
 1321و  1322، 1300های دوره زمانی مربوط به سال

انداز . سپس نقشه کاربری اراضی برای چشمشدتهیه 
بینی پیش CA -با مدل مدل زنجیره مارکوف 1493

ترین تغییر شتایج نهایی حاکی از آن است که بیگردید. ن
، در ناحیه جنگل بوده و به 1321کاربری نسبت به سال 

شود که های کشاورزی آبی و مرتع تبدیل میکاربری
و ن مورد ئریزی آینده توسط مستواند در برنامهمی

 استفاده قرار گیرد. 
در مورد  یادیزمطالعات  منابع انگلیسی نیزدر 

سازی تخریب، روند تغییرات پوشش جنگلی و مدل
 بهTurner  (2993 )و  Mahiny.یافت شدتخریب 

سال با مقایسه  22 پوشش گیاهی طیسازی کاهش مدل
در  مصنوعی یدو روش رگرسیون لجستیک و شبکه عصب
متغیر مستقل  12استرالیا پرداختند. در این بررسی از 

برای روش رگرسیون   ROCضریب استفاده شد و مقدار
 042/9 مصنوعی یو برای شبکه عصب 022/9لجستیک 

سازی مدل( با 2994همکاران، ) و   Mas به دست آمد.
مصنوعی  یو شبکه عصب  GISتخریب جنگل با استفاده از

عوامل تخریب، نقشه تخریب جنگل با  به منظور بررسی
مناطق مسکونی،  متغیرهای مکانی فاصله از جاده و

بندی جنگل، نوع خاک منطقه، طبقات قطعه هایشاخص
همچنین فاصله از مرز جنگل و  ارتفاعی و شیب و

ام دادند و نتیجه گرفتند که میزان جنگل تحقیق انجغیر
جنگل در مناطق با شیب مالیم و ارتفاع با  و  تخریب
همچنین درقطعات  .های حاصلخیز بیشتر بوده استخاک

جنگلی گسسته و در مناطق نزدیک به مرز جنگل و 
گرفته است. این مطالعه  تخریب بیشتری صورت جنگلغیر

گرفتن از جاده فاصله نشان داد که شدت تخریب جنگل با
 Mahapatraیابد. مناطق مسکونی به سرعت کاهش می و

Kant&   (9299 ) از روش رگرسیون لجستیک جهت
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استفاده  بررسی تغییرات پوشش جنگلی در هندوستان
کردند، نتایج حاصل از مدل نشان داد که افزایش تغییر 

جمعیت،  داری با افزایشمعنی پوشش جنگلی رابطه
های احداث شده در کشاورزی و جاده هایتوسعه زمین
به  ( اقدام2912) و همکاران Miranda .منطقه دارد

سازی مناطق مستعد تغییرات پوشش جنگلی با مدل
شمال  های بارانیاز رگرسیون لجستیک در جنگل استفاده

های جنگل ، نتایج حاصله نشان داد کهکردندمکزیک 
تغییر  منطقه مورد مطالعه به شدت مستعد تخریب و

روزافزون جمعیت و استفاده  افزایشبوده و کاربری 
را از مهمترین رویه و غیراصولی از منابع جنگلی بی

 .کردندبیان  در منطقهعوامل تخریب پوشش جنگلی 
Rakesh Kumar تغییرات  بررسی به( 2914همکاران ) و

 رگرسیون از استفاده با آن سازیمدل و جنگل پوشش

 هندوستان اقدام چتیسگر استان از بخشی در لجستیک

 لندست ماهواره تصاویر از استفاده با مطالعه این .کردند

 به اقدام و انجام شد 2999تا  1229 هایسال فاصله در

 مدل از استفاده با 2919 سال جنگلی پوشش بینیپیش

در این مطالعه فاصله تا حاشیه  .شد لجستیک رگرسیون
زدایی داشت. جنگل بیشترین تأثیر را بر جنگل

avagharPirb (2919 )ای با استفاده از مدل در مطالعه
سازی تخریب جنگل در فاصله رگرسیون اقدام به مدل

 در غرب استان گیالن نمود. 1224تا  1220های سال
زدایی در مدل رگرسیونی بدست آمده نشان داد که جنگل

اصله از جاده و مناطق مسکونی منطقه تابعی از شیب، ف
و نقشه احتمال کاهش پوشش جنگلی منطقه مورد  است

 مطالعه در آینده را در شش کالسه تهیه کرد. 

در شهرستان ها مسئله مربوط به تخریب جنگل
د مطالعه قرار گرفته سیروان در استان ایالم کمتر مور

مسئله اساسی این پژوهش این است  راستادر این  .است
سیروان چگونه بوده و چه  که روند تخریب در شهرستان
و انسانی )مناطق مسکونی و عوامل محیطی )فیزیوگرافی( 

های این تحقیق فرضیهبر آن اثرگذار بوده است. جاده( 
سال گذشته در  29که روند تخریب در  چنین است

عالوه  های منطقه سیروان سیر صعودی داشته است.جنگل
از سطح  ارتفاع و )شیب، جهت عوامل فیزیوگرافیبر این، 

های مناطق سیروان ( بر تشدید روند تخریب جنگلدریا
با این فرضیات، مهمترین اهداف ما در این  مؤثر هستند.

 های شهرستان سیروانب جنگلارزیابی روند تخریتحقیق 
 روند تخریب مرتبط با عوامل فیزیوگرافیشناسایی  و

 . استهای این مناطق جنگل
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

عیت جغرافیایی به طاور  از نظر موق شهرستان سیروان
 40دقیقاه تاا    3درجه و 42 جغرافیایی طول تقریبی بین
درجاه   33 جغرافیایی عرضدقیقه شرقی و  19درجه و 

دقیقاه شامالی قارار دارد.     23درجه و  4دقیقه تا  92و
هکتار اسات.   02024 طور تقریبیبهمساحت شهرستان 

باه صاورت غالاب     شهرساتان سایروان  ی پوشش گیااه 
است  (Lindlbrantii  Quercus ) ایرانیبلوط درختان 

 Acerکااایکم )هاااا از جملاااه کاااه ساااایر گوناااه 

mumonspessulan ،)ارژن( ) کوهی بادام(Amygdalus 

horrida،) گالبی (spp Pyrus)  زالزالکو (gus eCrata

aronia)  کنندهمراهی میآن را (Piri, 2011). براساس 
 شاد   اخاذ  المیا استان یهواشناس کل اداره از که یآمار

 299باین   (29-09) ساله 19میزان بارش در یک دوره 
متار در ساال   میلای  923میانگین آن متر ومیلی 420تا 

گاراد  درجاه ساانتی   9/10روزاناه   دمای. میانگین است
نفر که جمعیت  19099جمعیت شهرستان سیروان  است.

نفر  13122جمعیت روستایی آن  نفر و 2090شهری آن 
و شغل  کنندیم یشهرستان زندگ یروستا 09 درکه  است

 ,Anonymousمردم کشاورزی و دامداری است ) اکثریت

2011.) 
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 در استان ايالم و کشور موقعيت شهرستان سيروان-5شکل 

 
 پژوهشروش 
برای ارزیابی عوامل محیطی : های مورد استفادهداده

ماهواره   32ردیف  102)فیزیوگرافی( از تصاویر گذر 
و  1300 تیر 13مربوط به تاریخ   MSSسنجنده 1لندست 

 12مربوط به تاریخ   OLIسنجنده 0لندست  تصاویر ماهواره
نقشه های توپوگرافی با مقیاس  و 1323فروردین 
منطقه و انجام تصحیح  DEMام منطقه جهت تهیه 1:99999

تصاویر سنجش  بندیطبقههندسی تصاویر و بررسی صحت 
 ییایسازمان جغرافداده ها از  نیا که استفاده شد از دور

 .شدند هیکشور ته مسلح یروهاین
ای ماهوارهصاویر ت :ایماهواره تصاوير پردازشپيش

به لحاظ خطاهای  ENVI4.5افزار در محیط نرم
شدگی و استریپینگ، خطاهای راهرادیومتری نظیر راه

های های خطوط اسکن و پیکسلزیرهم قرار گرفتن دسته
کدام از موارد فوق در تصاویر که هیچ شدنددوبله بررسی 

مشاهده نشدند. به منظور اعمال تصحیح هندسی بر  فوق
با استفاده از روش نقشه به  1323ی تصویر سال رو

های نقطه کنترل زمینی روی  یه 42تصویر، تعداد 
ها استخراج شدند و از روی ها و آبراههوکتوری جاده

های توپوگرافی و همچنین نقاط مرجع زمینی ثبت نقشه
 یپس از به کارگیری روش ناپارامتر GPSشده با 
و حذف  ) polynomialNonparametric( یاچندجمله

نقطه کنترل  40با تعداد  یهندس حینقاط نامناسب، تصح
. (2016et al Mirzaei Zadeh ,.) انجام گرفت ینیزم

نیز پس از  1300برای تصحیح هندسی تصاویر سال 
، با استفاده از روش تصویر به 1323اصالح تصویر سال 

ی هندس حاتینقطه کنترل زمینی تصح 42تصویر و با 
 گرفت. انجام 

 گسهتره  نقشهه  تهيهه  و ایماهواره تصاوير بندیطبقه

هاای  ای ساال بنادی تصااویر مااهواره   برای طبقه: جنگل
 شاااادنظااااارت یبناااادمربوطااااه از روش طبقااااه 

Supervised classification)(  بانیپشات بردارنیماشا 

Support Vector Machine)(     در محایط نارم افازار
ENVI شاده  بندی نظاارت طبقهاولین گام در  دش استفاده

های تعلیمای بارای   عنوان نمونهتعریف مناطقی است که به
هاای  . در ایان تحقیاق نموناه   شاوند یهر کالس استفاده م

عنوان الگوی مشخصات طیفی طبقات، براساس تعلیمی، به
کار میدانی انتخاب شدند. با توجاه باه هادف مطالعاه در     

لیمی متناسب های تعبندی )جنگل و غیرجنگل( نمونهطبقه
، در منطقاه باه تعاداد  زم و    هاطبقهبا پوشش هرکدام از 

 اناادشااده پااراکنش متناسااب در سااطح منطقااه انتخاااب 
(., 2016et al Mirzaei Zadeh .)باه   های زمینای کنترل

 نیاس گارم یپ یج) یابی جغرافیاییکمک سیستم موقعیت
Garmin Gpsmap 60CSX  و شاناخت   (متار  3با دقت
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کاربری، به صورت جنگل  طبقه دومنطقه انجام و  کامل از
 . شدو غیرجنگل در منطقه مشخص 

پس از : جنگل سطح کاهش و تغييرات نقشه تهيه
ترین یقبندی تصاویر و ارزیابی صحت نتایج، دقطبقه
 و1300 مربوط به سالهای ،های جنگل و غیرجنگلنقشه
 مذکورهای نقشه مناطق مورد مطالعه انتخاب شدند. 1323

تقابل   GISمحیط در 1323تا  1300به صورت یک دوره 
 های. نقشه(2016et al Mirzaei Zadeh ,.) داده شدند

 در حاصل از عملیات تقابل نقشه تغییرات پوشش جنگلی
که میزان و مکان تخریب  ،هستند 1323-1300دوره 

 .دهندپوشش جنگلی در دوره موردنظر را نشان می
منهاط     در جنگهل  کهاهش  بهر  مهثرر  عوامهل  تعيهين 
آوری اطالعات مربوط به عواملی شناخت و جمع: سيروان

که در وقوع تخریب نقش ماؤثری دارناد، اولاین مرحلاه     
های پس از بررسی سازی تخریب جنگل است.مطالعه مدل

گذشاته   قاات یشده درمنطقه موردمطالعه و مرور تحقانجام
 et alAmini ,. ) زاگارس(  یها)جنگل در مناطق مشابه

, Mesgari & Ranjbar ., 2012;,et alArekhi2009; 

 , 2012;Shamsi Fallah & Mahdavi2012; 

 ., 2016et al Zadeh Mirzaei( امال در تخریاب   ع نجپ
کاه   تشخیص داده شدندتر و مؤثرتر های منطقه مهمجنگل

از سطح دریا، جهت شیب،  عوامل ارتفاع :به ترتیب شامل
 ، اینباشندجاده می روستا، فاصله تاشیب زمین، فاصله تا 

 رگرسایون  مادل  وارد وابساته  متغیرهای عنوان به عوامل
 جنگلای  پوشاش  کاهش با آنها ارتباط تا شدند لجستیک
ی عوامل فوق با استفاده در این راستا نقشه .شود مشخص

 در محایط   Idrisi Selvaو  Arc GIS 10.2ازنارم افازار  

GIS   شدنداستفاده  هاتحلیل تجزیه و برایتهیه شده و. 
 مدل نیا هیته یبرا: ارتفاع يرقوم مدل نقشه هيته
 یرقوم یتوپوگراف یهانقشه از را زانیم یهایمنحن ،یارتفاع

از نقشه  یمنطقه با ساختار رستر  DEMکرده و نقشه
 Arcنرم افزار  طیدر مح شده یرقوم یبردار یتوپوگراف

GIS  وجود آمد. به 

های نقشه :فيزيوگرافي اصلي هایمشخصه نقشه تهيه
از سطح دریا، از روی مدل رقومی  ارتفاعشیب، جهت و 

بندی با کالسه ارتفاع منطقه برای دو منطقه به دست آمد.
نقشه طبقات  متری 499مدل رقومی ارتفاع به طبقات مجدد

 طیشرا به توجهبا  شیب تولید شد. نقشه کالسه 9ارتفاعی در 
-49، %29 -39،% 19 -29، % 9- 19% طبقه، 9 به منطقه
Mirzaei Zadeh ) بندی شددرصد طبقه 49بیشتر از  و 39

., 2016et al) جهت  4طبقه شامل 9. همچنین نقشه جهت به
جنوب، شرق و غرب( و یک طبقه  )شمال، اصلی جغرافیایی

 .شدمسطح )بدون جهت( تهیه  شامل مناطق
: مسکوني مراکز از فاصله ها،جاده از فاصله نقشه تهيه

شهرستان ی موجود در هانقشه مناطق مسکونی و جاده
استخراج و  1:99999های توپوگرافی از روی نقشه سیروان

های بودند، از طریق برداشت 1300 چون مربوط به سال
های فاصله نقشه ها،زمینی تکمیل شدند. با استفاده از این نقشه

ردید. با توجه به تعداد و ها تهیه گاز مناطق مسکونی و جاده
ی موجود در سطح هاجادهخاص مناطق مسکونی و  پراکندگی

مناطق مسکونی  از متریBuffer(299( حریم19 منطقه، تعداد
ها برای دو منطقه ایجاد شده متری از جاده 199حریم  19و 

تبدیل شدند تا برای استفاده در تجزیه  که به ساختار رستری
 (. 2009et alAmini ,.مناسب باشند )های مکانی وتحلیل
در  :جنگلي پوشش تغييرات رگرسيوني سازیمدل

ی احتمال تخریب جنگل، هدف رگرسیون مورد تهیه نقشه
تشریح روابط میان  لجستیک یافتن بهترین مدل برای

حضور و یا عدم حضور متغیر وابسته )تخریب جنگل( و 
رگرسیون متغیرهای مستقل است.  هایی ازمجموعه گروه

 لجستیک از روش برآورد حداکثر احتمال برای پیدا کردن
بهترین مجموعه پارامترهایی که مدل را بهتر برازش 

. (2016et al Mirzaei Zadeh ,.) کندیدهند، استفاده ممی
خواهد داشت که از  1و  9هایی بین ضریب خروجی مدل،

 9/9تئوری فازی به احتما ت با تر از ارزش  طریق
ارزش صفر )بدون  9/9کمتر از  )تخریب( ورا  1ارزش 

تخریب را تولید  )Boolin (و نقشه بولین دهدمیتخریب( 
بعد از مشخص شدن میزان و در این تحقیق  .کندمی
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موقعیت مناطق تغییرات پوشش جنگلی، از رگرسیون 
عوامل مؤثر بر تغییر پوشش برای تعیین ارتباط  لجستیک

رقومی  هایسازی آن استفاده شد. دادهجنگلی و مدل
فاصله  شیب زمین، جهت شیب زمین، ارتفاع از سطح دریا،

در  متغیرهای مستقل، تا جاده و فاصله تا روستا به عنوان

ساخته شدند سپس رابطه رگرسیون لجستیک   GISمحیط
 1323 تا 1300 هایسال شده بین بین تغییر پوشش ایجاد

به عنوان متغیرهای وابسته با پارامترهای ذکرشده به 
مورد  مدل کلی رگرسیون جداگانه برقرار گردید. صورت

 :است 1استفاده به صورت رابطه 
 

Logit(p)=Ln(
𝑃

(1−𝑃)
) = 𝑎 + {𝑏1𝑥1} + {𝑏2𝑥2} + {𝑏3𝑥3} + ⋯ {𝑏𝑛𝑥𝑛} 

 
 (1رابطه )

دست آمده با مدل به: لجستيک رگرسيون مدل ارزيابي
از نقاط برگرفته شده از نقشه اولیه  درصدیاستفاده از 

برداری سیستماتیک یا تصادفی نمونه هایتخریب به روش
به  )Stratified Random Sampling( شدهبندیطبقه

 شدارزیابی  2R -Pseudo و  ROCهایی آمارهصورت ارائه
(, 2010et al.Kamyab .) 

 
 نتایج

 گستره نقشه تهيه و ایماهواره تصاوير بندیطبقه

شده در شهرستان سیروان بندی نظارتنتایج طبقه: جنگل

بندی با استفاده از ضرایب صحت کلی طبقه از نظر صحت
 هایکه نتایج و نقشه شدآماری  تجزیهمقایسه و  و کاپا

 هایشکلو  1 جدولبندی در حاصل از این روش طبقه
 آمده است. 3و 2

 
و  5911سال بندی نظارت شده نتايج ارزيابي روش طبقه -5جدول 

 برای شهرستان سيروان 5939سال 
 يکل صحت کاپا بيضر سال
5911 21/51 6611/0 
5939 1/51 6592/0 

 

 
 شهرستان سيروان  5911نقشه گستره جنگل سال  -2شکل
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 شهرستان سيروان  5939نقشه گستره جنگل سال  -9شکل 

 

از طریق  :جنگلي پوشش کاهش موقعيت و ميزان تعيين
 تا 1300 هایگذاری نقشه جنگل و غیرجنگل سالهمروی

تهیه و میزان و موقعیت  های تغییرات جنگل مربوطهنقشه 1323
 .(4دست آمد )شکل تغییرات جنگل و غیرجنگل در منطقه به

بندی مربوط به نتایج حاصل از مقایسه دو نقشه حاصل از طبقه
در  ابتدا و انتهای دوره زمانی در منطقه موردنظر نشان داد که

از  هکتار 19/9219در شهرستان سیروان ساله 22طی این مدت
این دوره  طیسطح مناطق جنگلی کاسته شده است. در مجموع 

درصد از سطح اولیه جنگل خود را از  23/0شهرستان سیروان 
میزان برآورد شده  (. با توجه به2دست داده است )جدول 

درصد  32/9طور متوسط سا نه در سیروان توان گفت بهمی
 شده است. کاسته (هکتار 02/210)سطح اولیه جنگل 

 

 5939تا  5911های ميزان تغييرات مساحت پوشش جنگلي درمنطقه سيروان بين سال -2جدول 

 طبقات کاربری

 

 مساحت سال
 )هکتار(5911

 5911 مساحت
 ()درصد

 مساحت سال
 )هکتار( 5939

 5939 مساحت

 )درصد(
 ميزان تغيير سطح

 )هکتار(

درصد تغييرات 

نسبت به 

 مساحت کل

 -23/0 -19/9219 22/40 20/31091 29/99 41/32211 جنگل

 23/0 + 19/9219 91/93 03/39022 39/44 00/22202 غير جنگل

 ---- ------ 199 92/02024 199 92/02024 جمع
 

فيزيهوگرافي )ارتفهاع، شهيب،     اصهلي  هایمشخصه نقشه
دسهت ممهد   ارتفاع منطقه بهه از روی مدل رقومي که  جهت(
 (.6تا  1های )شکل

ارتفااع نقشاه ارتفااع از     یمجدد مدل رقوم بندیطبقهبا 
شاد. نقشاه درصاد    یهته 499طبقه  پنجدر  منطقه یاسطح در
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 بندی شد.طبقهکالسه  پنج  در منطقه شرایط به توجهبا  یبش 
 چهاار  طبقاه شاامل   پنجبه  یبنقشه جهت ش ینهمچن

جنوب، شرق و غارب( و   شمال،)یایی جغراف یجهت اصل
 .یدگرد یهمسطح )بدون جهت( ته شامل مناطق طبقه یک
 
 

 
 5939تا  5911های نقشه کاهش پوشش جنگلي شهرستان سيروان بين سال -4شکل 

 
 

 
 نقشه طبقات ارتفاع از سطح دريا شهرستان سيروان -1 شکل
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 نقشه طبقات درصد شيب در شهرستان سيروان -1شکل

 

 
 نقشه طبقات جهت شيب در شهرستان سيروان -6شکل

 

که از  مسکوني مراکز از فاصله ها،جاده از فاصله نقشه
 شدند استخراج 0001111توپوگرافی های روی نقشه

و  یمناطق مسکون یهااستفاده از نقشه با(. 9و  8)شکل 
فاصله از  یهانقشه ،یروانس شهرستانموجود  یهاجاده

 و تعداد به توجه با. یدگرد یهها تهو جاده یمناطق مسکون
موجود در  یهاو جاده یخاص مناطق مسکون پراکندگی

 یمناطق مسکون از یمتر 299 یمحر 19 سطح منطقه، تعداد
 .شد یجاددو منطقه ا یها برااز جاده یمتر 199 یمحر 19و 
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 نقشه طبقات فاصله از جاده در شهرستان سيروان -5شکل

 

 
 نقشه طبقات فاصله از روستا در شهرستان سيروان -3شکل 
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 جنگلي پوشش کاهش لجستيکي رگرسيون سازیمدل

  سيروان شهرستان
دست آمده در این مطالعه به همدل رگرسیون لجستیک ب 

 ای وابسته ریمتغ  Pنجایدر ا .نشان داده شد 2صورت رابطه 
 ریمتغ Y  Yشدن کی احتمال کنندهانیب جنگل راتییتغ

جا  نیمستقل که در ا یهاریمتغ nxو.... 1x،2x،3xوابسته 

ازجاده و فاصله از  فاصله ب،یارتفاع، ش جهت، بیترتبه
 و( مبدأ از)عرض  ونیرگرس معادله بیضر a روستا هستند.

1b،2b،3b ....وnb مستقل است. یهاریاز متغ کیهر بیضرا 
ه همراه ب ی مستقلنیز هر کدام از متغیرها 3در جدول 

یب هر کدام از این ضرااثرگذاری داری ضرایب و سطح معنی
 در مدل رگرسیون نشان داده شد.

 

Logit(ForestChange)=Ln(
ForestChange      

(1−ForestChange)
) = −4.7753 + {0.2687𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡} + {0.5028 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟} +

{0.3151 𝑠𝑙𝑜𝑝} − {0.001304  𝑅𝑜𝑎𝑑} − {0.0011 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒} 
 (2رابطه )

 5939تا  5911های  بين سالشهرستان سيروان در  لجستيک رگرسيون مدل نتايج -9جدول 

  یداريمعن سطح ضريب متغير مستقل

 005/0 1025/0 ارتفاع از سطح دريا
 200/0 0/ 9515 شيب زمين                                                                  
 005/0 2156/0 جهت شيب                                                                  

 90/0 -005904/0 فاصله از جاده                                                           
 04/0 -0055/0 فاصله از روستا                                                            

 005/0 -6619/4 ضريب معادله رگرسيون )عرض از مبدأ(                               

 

 
 نقشه احتمال کاهش پوشش جنگلي شهرستان سيروان -50شکل
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: جنگلي پوشش کاهش احتمال نقشه صحت ارزيابي
 و  ROCهایشده از شاخص تهیه جهت ارزیابی مدل

 2R-Pseudo  3229/9و  2949/9استفاده شد که به ترتیب 
بدست آمدند. به دلیل قرار داشتن در محدوده مورد قبول که 

 1باشد که هرچه به می 1 -9عددی بین  ROCبرای شاخص
 Pseudo-برای و شودتر شود صحت مدل بیشتر مینزدیک

2R تأییدکننده قابلیت باشدمی 4/9 – 2/9عددی بین 

 .(2016et al Mirzaei Zadeh ,.) است نسبت خوب مدلبه
طور که در جدول نتایج رگرسیون لجستک مشاهده همان
شود در شهرستان سیروان عامل ارتفاع از سطح دریا می
عوامل  یگربه د نسبترا  رتأثی بیشترین وشده است  داریمعن

 ارائه یجکه نتااست  داشتهمنطقه  یدر کاهش پوشش جنگل
جنگل در هر کدام از طبقات  یبتخر میزان 4در جدول شده 

 .دهدمی نشان را یرواندر شهرستان س یارتفاع مختلف
 

 نتايج مساحت و درصد تخريب در طبقات مختلف ارتفاعي در شهرستان سيروان  -4جدول 

 0012-2000 2000-0051 0015-0052 005 -0025 طبقات ارتفاع)متر(
 هرمساحت کل در 
 طبقه )هکتار(

12/10429 22/32949 99/12920 90/0922 

 نسبت مساحت هر طبقه به
 مساحت کل )%(

31/24 90/40 90/10 20/0 

 مساحت تخريب در هر طبقه
 به هکتار

2/1230 4/2420 9/1129 39/322 

 نسبت ميزان تخريب در
 هر طبقه به مساحت کل

 هر طبقه )%(
29/11 40/2 3/2 12/0 

 تخريب درنسبت مساحت 
 هر طبقه به مساحت کل منطقه )%(

00/2 90/3 23/1 99/9 

 
 بحث 
سازی مکانی یک ابزار مناسب برای درک بهتر مدل
 پوشش زمین محسوب های تغییرات کاربری اراضی وعلت

این تحقیق با هدف . ) Khare, 2008) &Jat شودمی
سیروان و  شهرستانسازی کاهش پوشش جنگلی مدل

ارتباط بین عوامل مؤثر بر تخریب جنگل انجام گرفت. با 
توجه به نتایج به دست آمده نرخ متوسط تخریب سا نه 

 92/02024جنگل در شهرستان سیروان که مساحت کل آن 
برای کل دوره زمانی  هکتار در سال 2/210باشد، هکتار می

توجه به میزان . با شودمیمورد مطالعه برآورد  ساله 22
 32/9 سا نه توان گفت، به طور متوسطبرآورد شده می

کاسته شده است، لذا  درصد سطح اولیه جنگل در منطقه
تخریب صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه بیشتر از  میزان

 .(15FAO, 20) باشددرصد( آن می 10/9) متوسط جهانی
تأثیر کاهش پوشش جنگلی و تعیین  برای برآورد پراکنش

عوامل مختلف بر کاهش پوشش جنگلی مناطق مورد مطالعه 
را  مدلاین  روش آماری رگرسیون لجستیک استفاده شد. از
ای که از تابع لوجیت یافتهتوان به عنوان مدل خطی تعمیممی

و خطایش از توزیع  کندبه عنوان تابع پیوند استفاده می
ارتباط  بنابراین، ،، به حساب آوردکندای پیروی میچندجمله
 .کندمی را با مدل رگرسیون خطی معمولی برقرار مناسبی

متغیرهای پیوسته و  توانند هم شاملمتغیرها در این روش می
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ترکیبی از این دو نوع  هم متغیرهای گسسته و یا هرگونه
در این مطالعه نقشه  .) Sampath, 2006) &Lee باشندمتغیر 

به  1323 تا 1300 ه دورهتغییرات پوشش جنگلی مربوط ب
های رقومی ارتفاع از سطح دریا، داده عنوان متغیر وابسته و

شیب زمین، جهت شیب زمین، فاصله تا جاده و فاصله تا 
مؤثر در روند کاهش پوشش ویژگیهای  به عنوان روستا

در برقراری رابطه  جنگلی به عنوان متغیرهای مستقل
خروجی رگرسیون رگرسیون لجستیک به کار گرفته شدند. 

 R2-Pseudo لجستیک برای شهرستان سیروان با شاخص

 2949/9برابر با  Rocشاخص  و 3229/9برابر با 
به دست آمده با کاهش  برازش خوب مدلدهنده نشان

برآورد  جنگلی واقعی و توانایی مناسب مدل در پوشش
با توجه به نتایج به دست  تغییرات جنگل در منطقه است.

ل رگرسیون لجستیک عامل ارتفاع از سطح دریا آمده از مد
دار با بیشترین ضریب در مدل برای شهرستان سیروان معنی

گذاری نقشه کاهش پوشش همچنین رویشده است و هم
نشان  GISجنگل و نقشه طبقات ارتفاعی منطقه در محیط 

 2999-9901طبقه ارتفاعی  میزان تخریب در دهد کهمی
درصد  90/40هکتار که  22/32949متری با کل مساحت 

میزان تخریب در این طبقه  ،استاز مساحت کل منطقه 
و  درصد از کل مساحت منطقه 9/3بوده که هکتار  4/2420
 کهشود را شامل می درصد از مساحت این طبقه 40/2

 1099-1299طبقه  .بیشترین سطح تخریب را دارا است
درصد  31/24هکتار که  12/10492 کل مساحت بامتری 

 2/1230میزان تخریب با شود، از مساحت کل را شامل می
 20/11درصد از کل مساحت منطقه و  00/2هکتار یا 

دومین سطح تخریب طبقات درصد از مساحت این طبقه 
 – 2999طبقات ارتفاعی ارتفاعی را به خود اختصاص داد. 

و  9/1129به ترتیب متری  2999متری و با تر از  2999
مساحت  99/9و  23/1هکتار تخریب داشتند که  39/322

شود. بنابراین با مطالب ذکر شده کل منطقه را شامل می
توان نتیجه گرفت که در ارتفاعات میانی به دلیل دسترسی می

بیشتر مردم به جنگل، تعلیف دام، ساخت مسکن، استفاده 
این منطقه،  های مانشتکوه تفرجی وتفریحی مردم در

بیشتر اتفاق افتاده است ولی طبقات ارتفاعی با  به  تخریب
العبور بودن از تخریب کمتری دلیل کوهستانی و صعب

 Zadeh Mirzaeiخوردار است. این نتیجه با نتایج مطالعه رب
( که در شهرستان ملکشاهی استان ایالم 2910) و همکاران

مدل ایشان نیز عامل  انجام داده مطابقت داشته زیرا در
دار ارتفاع بوده است ودر ارتفاعات میانی تخریب بیشتر معنی

همکاران  و Arekhiبوده است.  ولی با نتایج مطالعه 
که  های شمال ایالم که بیان داشتند( در جنگل2912)

 تخریب در ارتفاعات پایین به دلیل تجمع بیشتر روستاها و
. شاید یکی از داردت مغایر ،ها با تر استگسترش جاده

 تمرکز مطالعه مورد هدر منطقد یل مغایرت آن این باشد که 
نتیجه با  این .است میانی ارتفاعات متوجه شتریب روستاها

( در ارسباران 2912)  Mesgari &Ranjbar نتایج تحقیقات
که بیان  ( در شمال کشور0299) و همکاران Rafieian و

 رابطهارتفاع از سطح دریا و تخریب جنگل  داشتند بین
های ه شرایط جنگلگرچ .معکوسی وجود دارد مغایرت دارد
های زاگرس متفاوت است شمال کشور با شرایط جنگل
های روستایی به طور پراکنده چون در شمال کشور خانه

شده و تخریب  بوده و با افزایش ارتفاع تمرکز جمعیتی کمتر
  یابد.نیز کاهش می

بوده و طبق  مثبتدر این بررسی ضریب جهت شیب 
شهرستان  هایهای میدانی صورت گرفته از جنگلبررسی

های شرق و سیروان، مشاهده شد که تخریب در جهت
جنوب و اراضی هموار به دلیل برخورداری از گرما و 

و مستعد بودن برای کشاورزی و احداث  پوشش علفی
ر اتفاق افتاده است. های دیگر بیشتجهت مسکن، نسبت به
در  (2910) و همکاران Mirzaei Zadeh این نتیجه با نتایج

و  Arekhiشهرستان ملکشاهی استان ایالم و با نتایج 
کنند های شمال ایالم که بیان میدر جنگل (2912همکاران )

شرق بیشترین تخریب را دارد مطابقت  که جهت هموار و
 داشته است. 

گر این است که با افزایش بیانمثبت بودن ضریب شیب 
که  یابدهای منطقه افزایش میشیب بر میزان تخریب جنگل

های زیاد، آبشویی زیاد به د یل فرسایش با  در شیب
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و  Mirzaei Zadeh ممکن است باشد. اما در تحقیق 
ضریب شیب منفی بوده یعنی اینکه با  (2910) همکاران

شود به دلیل اینکه میافزایش شیب از میزان تخریب کاسته 
های منطقه در آن مطالعه در اثر تغییر تخریب عمده جنگل

ساخت اتفاق افتاده کاربری جنگل به زراعت و مراکز انسان
( در تحقیق خود در 2919) Pirbavagharاست. همچنین 

Shataee Joybari & Bagheri (2919 ) های گیالن وجنگل
افزایش شیب و میزان  در گلستان نیز به ارتباط معکوس بین

اند که با نتایج تخریب جنگل در تحقیقات خود اشاره کرده
ین مغایرت یکی از د یل ا که این مطالعه مغایرت دارند

های شمال و درصد تاج تواند به تفاوت در تیپ جنگلمی
باشد که به طور  های زاگرسدر مقایسه با جنگل پوشش آن

های تند به در شیب های شمال تاج پوششمعمول در جنگل
ها و غیرقابل دسترس بودن برداری از جنگلعلت عدم بهره
است، اما در مناطق غرب شیب زیاد سبب  بسیار انبوه

فرسایش خاک شده و به دنبال آن تخریب بیشتر جنگل را 
 شود. سبب می
مل فاصله تا روستا و فاصله از یب منفی در عواضرا

یعنی هرچه فاصله از   گر رابطه معکوس استجاده بیان
یا  بیشتر باشد میزان کاهش پوشش جنگلی و روستا جاده

  Namiranian &Darvishsefat کمتر است. تخریب
( فاصله از مراکز 2911و همکاران ) Joorabian( و 2994)

تغییرات  گاهی را به عنوان عامل مؤثر در روندسکونت
از این مراکز  که هر چه فاصلهطوریاند بههکردها تأیید جنگل

 شود.کاهش پوشش جنگلی کمتر می بیشتر شود میزان
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Abstract 
    Monitoring of the changes in land uses and forest degradation is an important issue in 

evaluation and management of the natural resources. In order to investigate the forest cover 

degradation trends and determination of the main environmental factors on forest degradation in 

Sirvan county of Ilam province, satellite images for the years 1987 and 2014 of MMS (80 m 

spatial resolution) and OLI (30 m spatial resolution) were used. To survey the spatial 

relationship of forest cover reduction with the main environmental factors, regression logistic 

statistics method was used. The results revealed that about 5910.15 ha of the forest cover has 

been reduced Sirvan county during 27 years. In addition, the results of modelling demonstrated 

that altitude, slope and aspect variables (α≤0.01) were the most affecting factors on forest 

degradation in the studied area, respectively. While distance to road and distance to villages had 

no significant effects (α>0.01) on forest degradation in this area. Assessment of regression 

model fitted with ROC (0.9045) and Pseudo-R2 (0.3275) indices indicated the ability of the 

model to describe the changes and to identify the areas prone to change. 

Keywords: Degradation Modelling, Logistic regression, Forest cover changes, Sirvan County 

 

 


