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  ... سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون  شبيه

  

  

 1391زمستان   29غرافيا و توسعه شماره ج

  4/3/1390:  وصول مقاله 
  27/4/1391:  أييد نهايي ت    

 31 - 42 :  صفحات             

 

 و سنجش از دور  GISسازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون لجستيك، شبيه

   هاي شمال ايالمجنگل: مورد
  

  3، صالح يوسفي2اكبر جعفرزاده،  علي1دكتر صالح آرخي
 

  چكيده
هاي شمال استان ايالم و به منظور رديابي عوامل مؤثر بر تخريب جنگـل  بيني پراكنش مكاني تخريب جنگلاين تحقيق با هدف پيش

بندي جنگل، جهت جغرافيايي، ارتفـاع از  قطعه فاصله از جاده و مناطق مسكوني، شاخصدر اين بررسي تأثير هفت فاكتور . صورت گرفت
  . ، مورد مطالعه قرار گرفتسطح دريا و شيب و همچنين فاصله از مرز جنگل و غيرجنگل بر روي تخريب جنگل

مورد  1386مربوط به سال  TMجنده و سن 1355 مربوط به سال MSSهاي سنجنده در اين مطالعه، براي بررسي تغييرات جنگل، داده
بندي شدند و بـه منظـور بررسـي عوامـل     تصاوير مورد بررسي به دو كالسه جنگل و غيرجنگل طبقه. بندي قرار گرفتندپردازش و طبقه
مكاني تخريـب  سازي و برآورد پراكنش براي مدل. تخريب جنگل با متغيرهاي مكاني فيزيوگرافي و انساني وارد مدل شد يتخريب، نقشه

  . مورد مطالعه از روش آماري رگرسيون لجستيك استفاده شد يهاي منطقهجنگل
ـ بـا توجـه    .اسـت  يافتـه  منطقه كاهش هايجنگل سطح از هكتار 19294 حدود سال 31 طول در كه دهدمي نشان نتايج ه نتـايج  ب

. مدلسازي مشخص شد كه در قطعات جنگلي گسسته و در مناطق نزديك به مرز جنگل و غيرجنگل تخريب بيشتري صورت گرفته است
 اين در دريا سطح از ارتفاع افزايش با و دارند عكس يرابطه تخريب مقدار با جاده و تيمراكز جمعي از فاصله شيب،  متغيرهاي همچنين

 استفاده با را تخريب جنگل مكاني پراكنش بينيپيش توانايي كه ساده مدل مكاني يك نهايت، در .يابدمي كاهش بتخري مقدار منطقه

  .ارائه شد دارد، رگرسيون لجستيك از
  .هاي شمال ايالمجنگل، GISسازي تخريب، سنجش از دور، رگرسيون لجستيك، مدل :هاهكليدواژ

  

                                                     
  arekhi1348@gu.ac.ir                                                                                                                                )نويسنده مسؤول(دانشگاه گلستان  جغرافيا، استاديار-1
  a.jafarzadeh@sanru.ac.ir                                                             داري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري آموخته كارشناسي ارشد جنگل دانش -2
  syousefi@modares.ac.ir                                                                         مدرس نور دانشجوي دكتري آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي تربيت -3
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 1391 زمستان، 29هم، شماره دفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 



  مقدمه
در اثـر  كاربري و پوشش اراضي ثابت نبوده و غالبـاً  

شـود،  هاي انساني دستخوش تغيير و تحول مـي فعاليت
هـاي  زدايـي در دهـه  همچنين با توجه به رونـد جنگـل  
هاي زمـاني مختلـف   اخير، برآورد روند تخريب در دوره

دستيابي به اطالعـات مربـوط   . بسيار حائز اهميت است
به گذشته و پي بردن به تغيير و تحوالت صورت گرفته 

يشي براي اين پديده الزم و ضروري به اندبه جهت چاره
تواند به شناسايي و كشف اين تغييرات مي. رسدنظر مي

ريزان كمـك كنـد تـا عوامـل مـؤثر در      مديران و برنامه
تغيير كاربري و پوشش اراضي را شناسايي كرده و براي 

 .ريـزي مفيـد و مـؤثر داشـته باشـند     كنترل آنها برنامه
سعت، مسايل زيسـت هاي غرب كشور به لحاظ وجنگل

 يمحيطي، حفـظ منـابع آب و خـاك از اهميـت خاصـ     
هـاي گذشـته بـه دليـل     دهـه  برخودار بوده كه در طي

عوامل اقتصادي و اجتماعي، عدم مديريت جامع و غيره 
 يتوان توليدي خود را از دست داده و اين روند آينـده 

در نتيجه . هاي منطقه را به مخاطره افكنده استجنگل
ها با مشكالت فراواني ريزي اين جنگلبرنامه مديريت و

هـاي الزم در  همراه است كه كمبود مطالعات و بررسـي 
از اين رو، علم . زندميي فوق دامناين منطقه به مسأله

و آگاهي مديران، كارشناسان و حاميان جنگل از كـم و  
ــوالت رخ   ــر و تح ــف تغيي ــت    كي ــه جه ــده ب   داده ش

انديشي براي رفع مشكل موجـود  گذاري و چارهسياست
  . ضروري خواهد بود

از فنون  براي كشف و ارزيابي اين تغييرات، استفاده
و سيســتم اطالعــات  )RS(و ابزارهــاي ســنجش از دور 

مكــاني و   بــراي توليــد اطالعــات   )GIS(جغرافيــايي
توانند نقـش بسـزايي   برخورداري از امكانات تحليلي مي

 (Scheer & Sitko, 2007: 345-351) داشته باشند 

سازي تخريب مدل يمطالعات صورت گرفته در زمينه  
  .توان به دوبخش اصلي تقسيم كردجنگل را مي

 ييافته  كه سطح تخريب هايياول بررسي يدسته
اند و زماني برآورد نمودهي دورهجنگل را در يك 

هايي است كه در جهت مدله دوم شامل بررسي يدسته
 GIS و RSآوري جنگل با استفاده از فنكردن تخريب 

با بررسي تغييرات  )1382(رفيعيان .صورت گرفته است
تا  73هاي شمال كشور بين سال هايجنگل يگستره

دريافت كه  +ETMبا استفاده از تصاوير سنجنده  80
ها و مناطق جنگل، با فاصله از جاده ميزان كاهش سطح

دريا و شيب  مسكوني و نيز افزايش ارتفاع از سطح
  . معكوس دارد يرابطه

 يبا هدف بررسي روندتغييرات گستره )1384( نجارلو 
هاي هوايي، نقشه هايعكس با استفاده از جنگل

به +ETM و IRS-1C ايماهواره تصاوير توپوگرافي و
هاي كردكوي از جنگل موردي در يصورت يك مطالعه

تحقيق نشان نتايج اين . پرداخت 1380تا  1345سال 
ت خوب براي اي داراي قابليماهواره هايداده داد كه

هاي شمال جنگل در جنگل يگستره ينقشه يتهيه
توان از آنها براي بررسي روند تغييرات اين بوده و مي

  . ها استفاده نمودجنگل
تحقيقي را با عنوان ) 2008(و همكاران  1راجگري

تغييرات پوشش سازي مكاني و زماني الگوهاي مدل
با استفاده از  2020و  1973هاي سال گياهي بين
GEOMOD نتايج . دادند غربي هندوستان انجام درجنوب

) سال 31(مورد مطالعه  ينشان داد كه در طول دوره
كاهش يافته است  هاي هميشه سبز اوليهجنگل از% 16

ها، چراي حيات يسوزهاي طبيعي مانند آتشو مخرب
هاي بشري تدنبال آن فعالي خاك و به وحش، فرسايش

اين . در منطقه معرفي كردند را داليل اين تخريب
را در پردازش  GIS از دور و مطالعه نقش سنجش

سازي تغييرات در آينده تغييرات پوشش گياهي و مدل
  .تر كردپررنگ

                                                     
1-Giriraj 
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  ... سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون  شبيه

اي تحت مطالعه طي )2000(و همكاران  1گرونبرگ
گاه جنگل در ذخيره سازي احتمال تخريبمدل"عنوان 

تأثير سه مشخصه  يبا هدف مطالعه " زيست كره مايا
مناطق مسكوني، جاده و كيفيت خاك بر روي ميزان 

نتايج اين تحقيق نشان داد  .تخريب جنگل پرداختند
فاصله از مناطق مسكوني تاثير قابل  يكه مشخصه

كمتر از  يتخريب جنگل در فاصله يتوجهي در پديده
مورد مطالعه ي از نقاط مسكوني در منطقه كيلومتري4

ميزان احتمال  رهمچنين نزديكي به جاده نيز ب. داشت
در همين راستا . افزايدتخريب جنگل به ميزان زياد مي

و تحليل و برآورد تخريب  با تجزيه )1381(رنجبر 
در  GISاي و استفاده از تصاوير ماهواره جنگل با

ارزيابي و مطالعه ميزان  هاي ارسباران با هدفجنگل
هاي مختلف هاي تخريب شده و بررسي مشخصهجنگل

، 2لجستيكجنگل با استفاده ازمدل رگرسيونبر تخريب
تحقيقي را انجام داد و نتيجه گرفت كه عوامل ارتفاع از 

تي و جهت دامنه به سطح دريا، فاصله از مراكز جمعي
 ثر بر تخريب يا عدم تخريبؤهاي معنوان مشخصه

دارد كه با افزايش ارتفاع مي ايشان بيان.باشدجنگل مي
و فاصله از مناطق مسكوني ميزان تخريب كمتر و در 

  . جهت جنوبي تخريب بيشتري مشاهده شد
 تغييرات روند بررسي به) 1385( اميني و همكاران

 و فيزيوگرافي عوامل با آن ارتباط جنگل و ي  گستره
 به اين .پرداخت كشور هاي غربجنگل در انساني

 رگرسيون مدل و همبستگي اسپيرمن روش از منظور

 اسپيرمن همبستگي نتايج روش .شد استفاده لجستيك

ي پديده با عكس يرابطه جاده از فاصله داد نشان
 مدل رگرسيون با بررسي نتايج .است داشته تخريب

 برابر شده تطبيق و ظاهري تبيين ضريب با لجستيك

عامل  مؤثرترين جاده، از فاصله كه داد نشان 37/0 با
هاي با توجه به اهميت جنگل .است منطقه در تخريب

                                                     
1-Gruenberg 
2-Logistic regression 

شمال استان ايالم در حفاظت خاك و جلوگيري از 
ها به هاي مختلف و ضرورت حفظ اين جنگلفرسايش

زيستي براي منظور نگهداشت ذخاير ژنتيكي و تنوع
 هاي آينده به شكلي پايدار، آگاهي از ميزان ونسل

ه مدل تخريب براي ب يموقعيت تخريب جنگل و ارائه
بيني دست آوردن يك الگوي مناسب به منظور پيش

ريزان و مديران مناطق در معرض تخريب براي برنامه
  . باشدبخش منابع طبيعي بسيار ضروري مي

هاي مورد نظر در اين مطالعه همچون ساير جنگل
رويه در هاي بيمناطق جنگلي به دليل دخل و تصرف

تعيين اين . هاي اخير با تغييراتي مواجه بوده استدهه
با استناد به اسناد  سال 31ميزان تغييرات در طول 

اي هدف اين بررسي معتبر و گويا با نام تصاوير ماهواره
در تحقيق حاضر با استفاده از . دهدرا تشكيل مي

اي در دو تصاوير ماهواره ياطالعات حاصل از مقايسه
هاي مورد تغييرات در جنگل روند مختلف، يدوره

هاي كارگيري تحليل همطالعه شناسايي و سپس با ب
GIS در اين تغييرات  به شناسايي فاكتورهاي مؤثر 
هاي موضوعي صورت نقشهه توان اقدام و نتايج را بمي

 يارائه و در نهايت مدل احتمال تخريب را براي منطقه
  .مورد مطالعه پيشنهاد داد

 
  هامواد و روش

  مورد مطالعه يمنطقه -
مورد مطالعه در شمال استان ايالم و در  يمنطقه

اين منطقه . شهرستان سرابله واقع شده است يمحدوه
ارتفاعي  يهكتار در محدوده 225593با مساحت 

از سطح دريا قرار گرفته است و  متر 2700تا  7000
باشد مي اطرافهاي ماهور با كوهتپه يبطوركلي منطقه

  تا º59 50' كه از لحاظ موقعيت جغرافيايي بين
'07 º69 82' و شرقي طول º36   37'تا º61 عرض 

   ).1شكل (است  شمالي واقع شده
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 1391 زمستان، 29هم، شماره دفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 



  
  مورد مطالعه يموقعيت منطقه :1 شكل   

  نگارندگان  : ذ مأخ
  

  هاي مورد استفادهداده -
هاي سنجش از دور شامل در اين پژوهش از داده

و نيز ) 1386سال ( TMو ) 1355سال (MSS تصاوير 
هاي هوايي و عكس 1:50000هاي توپوگرافي نقشه

  .منطقه استفاده شد 1:20000
  
  تصحيح هندسي تصاوير -

در اين مرحله اقدام به اعمال تصحيح هندسي بر 
با استفاده از   1386سال  TMروي تصاوير شد و تصوير 

نقطه  47تعداد روش نقشه به تصوير با استفاده از 
ها و هاي وكتوري جادهكنترل زميني بر روي اليه

توپوگرافي انتخاب و  يها استخراج شده از نقشهآبراهه
ي تصوير تعيين شد و پس از به نقاط متناظر آنها بر رو

و حذف نقاط  1ايكارگيري روش ناپارامتري چندجمله
كنترل  ينقطه 38نامناسب، تصحيح هندسي با تعداد 

 37/0 زميني و ميزان خطاي ريشه ميانگين مربعات
گيري مجدد عمل نمونه همچنين .گرفت پيكسل صورت

                                                     
1-Nonparametric Polynomial 

به منظور  2نزديكترين همسايه با استفاده از روش
كار گرفته به تصاويرهاي طيفيجلوگيري از تغيير ارزش

نيز پس از  MSSتصوير  جهت تصحيح هندسي. شد
، با استفاده از روش تصوير به تصوير TMاصالح تصوير 

اين تصحيح /. 4نقطه كنترل زميني و خطاي  30و با 
سازي قدرت در ضمن، جهت يكسان. انجام گرفت است

افزار در نرم 3ير، از گزينه ريسايزتفكيك مكاني تصاو
ENVI در نهايت، تصاوير ايجاده . استفاده گرديده است

  . اندپايه هماهنگي الزم را پيدا نموده يشده با نقشه
  
  1386و1355هايسالبهمربوط جنگلهاينقشه تهيه -

جنگل مربوط  ينقشه يتهيه و بنديطبقه به منظور   
 هاينمونهي تهيه به اقدام، سيهاي مورد برربه سال
از  استفاده با زميني عمليات كمك به هم تعليمي

 بارزسازي و پردازش از استفاده با هم و GPSدستگاه 

 در و IDRISIِافزار نرم محيط در ايماهواره تصاوير

                                                     
2-Nearest Neighbor 
3-Resize 
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  ... سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون  شبيه

 نگلجغير و جنگل مناطق از تعليمي هاينمونه نهايت

 باندهاي طيفي پاسخ منحني همچنين. شد تهيه

 تعليمي هاينمونه طبقات از يك هر مختلف براي

 پذيريتفكيك ارزيابي براي. شد تفسير و ترسيم

 فاصله و تبديل شده شاخص واگرايي از طبقات

 اصلي باندهاي يكليه ابتدا .شد استفاده 1باتاچاريا

 هايالگوريتم از حاصل مصنوعي بدون باندهاي(

   در مختلف تركيبات صورته ب )تصوير بارزسازي
 به منظور همچنين. گرفته شد كارهب بنديطبقه

 از تصوير، از مفيد اطالعات بيشتر چه هر استخراج

 استفاده مختلف بارزسازي هايتبديل و هاالگوريتم

 و طيفي گيرينسبت طريق از تحقيق اين در. گرديد
 نرمال گياهي پوشش تفاوت شاخص( NDVI تهيه
 قدرت افزايش و توپوگرافي اثر كاهش براي )شده

 ها استفاده گرديدپديده سايراز  گياهي پوشش تفكيك
تسلدكپ  از تبديل. )67- 78: 1386و همكاران،  شتايي(

- لفهؤم  از ميان استفاده و TM و MSS تصاوير نيز براي

 تمركز به دليل سبزينگي و روشنايي مولفه آن، هاي

 كار بردهه ب آن موجود در گياهي پوشش مفيد اطالعات

  .(Braimoh&Vlek, 2003: 201-214)شدند
 ادغام و (PCA)اصلي  هايلفهؤم يتجزيه از همچنين  

 باندهاي يكليه سپس .گرديد استفاده نيز هاداده
 از حاصل مصنوعي باندهاي و پانكروماتيك باند اصلي،

 فرآيند در مختلف تركيبات مختلف با هايتبديل

ه ب احتمال حداكثر الگوريتم با شده نظارت بنديطبقه
مربوط  جنگل و غيرجنگل ينقشه و گرفته شدند كار

  .گرديد تهيه به ابتدا و انتهاي دوره
  

  واقعيت زمينيي نقشه يتهيه -
هاي حاصل در اين تحقيق براي تعيين صحت نقشه

اي، بـا اسـتفاده از روش   هاي ماهوارهبندي دادهاز طبقه
-نمونـه يك شـبكه   برداري تصادفي سيستماتيك،نمونه

 منطقـه  يمتري طراحي و بـر روي نقشـه   550برداري 

                                                     
1-Bhattacharyya Distance 

پياده شد و با در نظـر گـرفتن موقعيـت مكـاني محـل      
قطعات نمونه در روي زمين، نوع پوشش سطح زمين از 

آري  12نظر جنگل يا غيرجنگل بودن در قطعات نمونه 
مـورد   ينقطـه از منطقـه   506در مجمـوع  . تعيين شد

ك نقشه با سـاختار رسـتري   مطالعه برداشت و از آنها ي
بنـدي بـا   هاي حاصل از طبقهدر نهايت نقشه. تهيه شد

نقشه واقعيت زميني مقايسـه شـده و پـس از تشـكيل     
 بنـدي بـر  ، ارزيابي صـحت نتـايج طبقـه   2ماتريس خطا

  . اساس معيارهاي صحت كلي، ضريب كاپا صورت گرفت
  

تغييرات و تخريـب سـطح جنگـل     ينقشه يتهيه -
  هاي مورد نظر مربوط به سال

اي با پس از زمين مرجع نمودن تصاوير ماهواره
جنگل  يگستره ياستفاده از نقاط كنترل زميني، نقشه

بندي از طريق طبقه 1386و 1355هاي مربوط به سال
) TM(و ) MSS(شده  بر روي تصاوير اصلي و پردازش

جنگل  يهاي گسترهنقشه يپس از تهيه. تهيه شد
هاي ، هركدام از نقشه1386 و1355هاي مربوط به سال

بندي جنگل و غيرجنگل طبقه يشده به دو طبقه ياد
 ،هاي توليد شدهشدند و پس از اطمينان از صحت نقشه

تغييرات سطح  ينقشه يبراي تهيه GIS در محيط
 يمربوط به ابتدا و انتهاي دوره يجنگل، دو نقشه

  .شدند داده )Cross( مورد بررسي با همديگر تقابل
 

  ثر در تخريب جنگلؤهاي فاكتورهاي منقشه يتهيه -
ثر در روند تخريب جنگل ؤاز مهمترين عوامل م

. )1- 3: 1381مسگري،(باشد انساني مي عوامل طبيعي و
نقشه شيب، جهت جغرافيايي، طبقات  در اين تحقيق

ثر در تغييرات و ؤطبيعي معوامل  ارتفاعي به عنوان
بندي ها، شاخص قطعهفاصله از مناطق مسكوني، جاده

جنگل به عنوان نقش  يو فاصله از حاشيه 3جنگل
نظر قرار گرفت عوامل انساني در وقوع تغييرات مد.  

                                                     
2-Confuse Matrix 
3-Forest fragmentation 
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افزار با استفاده از نرم عوامل فوق يدر اين راستا نقشه  

ARCVIEW و IDRISI محيط در GIS  تهيه شده و
براي . گرفتها مورد استفاده قرار جهت تجزيه و تحليل

هاي طبقات شيب، جهت و ارتفاع از سطح نقشه يتهيه
مورد مطالعه بايستي  يدريا، مدل رقومي ارتفاع منطقه

اين مدل ارتفاعي ابتدا منحني  يبراي تهيه. تهيه گردد
 1:50000هاي توپوگرافي متري از نقشه 20هاي ميزان

براي تهيه هر . گرددمي GISرقومي شده و وارد محيط 
هاي انساني از جمله فاصله از هاي مشخصهيك از نقشه

هاي توپوگرافي ها از نقشهمناطق مسكوني و جاده
ها به شود و اين نقشهتهيه شده، استفاده مي 1:50000

در  شوند تا براي استفادهساختار رستري تبديل مي
   .هاي مكاني مناسب باشندتجزيه و تحليل

 يوسيلهه شدن جنگل ب لكهيا لكه بندي جنگلقطعه   
نسبت  يدهندهمحاسبه شده و نشان 1شاخص ماترن

 يك پنجره شده در هاي جنگلي محاسبهپيكسل
  :شودباشد و به صورت زير تعريف ميمي 3×3پيكسلي 

 )1      (                          =  NF NFNF×√N  
   NF-NFهاي جنگل و ، تعداد مرزهاي بين پيكسل

تعداد كل  Nهاي جنگل و تعداد پيكسل NFغيرجنگل، 
   .باشدها ميپيكسل

هاي تعداد جفت پيكسل يدهندهكسر نشان صورت   
عنوان جنگل و غيرجنگل ه بندي شده بمجاور طبقه

- و مخرج كسر نرمال) هاي جنگلطول محيط پيكسل(

اندازه جنگل و مساحت  يوسيلهه سازي اين تعداد را ب
  .(Matheron, 1970: 5) دهدكل نشان مي

  
  هاي با رگرسيون لجستيكتجزيه و تحليل داده -

كاربرد رگرسيون لجستيك تعيين احتمال وقوع هر    
اساس متغيرهاي  يك از سطوح متغير كيفي دوحالته بر

اي به گونه باشد و شرايط استفاده از آنمي مستقل
. حالته استدو است كه متغير وابسته حتماً يك متغير

                                                     
1-Matheron 

هاي مدلگروهآماري متعلق به لجستيك روشرگرسيون
استفاده از  كه با يافته است خطي تعميم آماري

متغيرهاي مستقل، احتمال وقوع يك حادثه را مورد 
اصلي در رگرسيون  ينكته. دهدمي بيني قرارپيش

متغير دوحالته وابسته يك است كه متغير لجستيك اين
تواند فقط عدد صفر به معني عدم است يعني اينكه مي

 يدر مورد تهيه. وقوع و يك به معني وقوع رويداد باشد
جنگل، هدف  حساسيت يا احتمال تخريب ينقشه

لجستيك يافتن بهترين مدل براي تشريح  رگرسيون
حضور متغير وابسته  روابط ميان حضور و يا عدم

متغيرهاي  هايي ازو مجموعه گروه) جنگل تخريب(
 برآورد روش از لجستيك رگرسيون .مستقل است

 بهترين كردن پيدا براي(MLE)  2احتمال حداكثر

 كنند،مي برازش بهتر را مدل كه پارامترهايي مجموعه

 1 و 0 بين هاييضريب مدل، خروجي. كندمي استفاده
 احتماالت به تئوري فازي طريق از كه داشت خواهد

ارزش  5/0و كمتر از ) تخريب( 1 ارزش 5/0 از باالتر
 را تخريب بولين ينقشه و دهديم) بدون تخريب(صفر 
 به كار فرض اين با لجستيك رگرسيون .كندمي توليد

 منحني از وابسته متغير بودن يك احتمال كه رودمي
 2 رابطه توسط آن مقدار و كندمي پيروي لگاريتمي

  : (Eastman, 2002: 227)دشومي تخمين زده
 

)2(P(y = 1| X) = exp(ΣBX) / 1+exp(ΣBX)         
  

P ر بودن يك احتمالوابسته، متغي X رمستقل متغي، B 
 است كه وابسته متغير همان Y و شده برآورد پارامتر

 به منظور. است نظر مورد جنگل تخريب در اينجا

 صورت آن روي لگاريتمي تغيير باال سازي رابطهخطي

  :شودمي حاصل 3 يرابطه صورت به و گيردمي
   )3(  

  

Loge (P/(1+P) = b0 +b1x1 +b2x2 +… +bkxk +  
error term       

                                                     
2-Maximum Likelihood Estimation (MLE) 
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  ... سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون  شبيه

  
  MSS آمده از تصاويردست ه ب 1355جنگل و غيرجنگل سال  ينقشه :2شكل

  نگارندگان   : مأخذ 
  

 بينيپيش احتمال شودمي سبب لگاريتمي تغيير اين   

 به مدل خروجي و باشد پيوسته 1 تا 0 در دامنه شده

 ارائه تخريب احتمال مكاني بينينقشه پيش يك صورت

 نقاط از استفاده از درصدي با به دست آمده مدل. شود

هاي روش به تخريب اوليه ينقشه شده از برگرفته
 1شدهبندي طبقهتصادفي يا سيستماتيك بردارينمونه

ROC هايآمارهي صورت ارائه به
  Pseudo R2و 2

 Pseudo R2 . شودارزيابي مي) اجرايي نسبي مشخصه(
 شودمي گرفته نظر خوب در برازش به عنوان/. 2برابر 

(Clark and Hosking, 1986: 528). ROC يهآمار 
 از آن توانمي و است مدل اعتبار ارزيابي براي مناسبي

واقعي  تصوير با شده سازيمدل تصوير يمقايسه براي
   .كرد استفاده تخريب

ارزش  مكاني كامل و توافق يهدهندنشان 1 ارزش    
 است واقعيت با مدل كم توافق يهدهندنشان 5/0

(Pontius and Schneider, 2001: 239-248).  
                                                     
1-Stratified Random Sampling 
2-Relative Operating Characteristic 

   نتايج
 جدول در بنديطبقه هاينقشه صحت ارزيابي نتايج   

 درصد 83 باالي مقادير به توجه با .است شده ارائه 1

 ينقشه يتهيه براي هانقشه اين از توانكلي،مي صحت
 ايماهواره تصاوير پس از پردازش .كرد استفاده تخريب

 در جنگلي سطوح پراكنشموقعيت  و ميزان نقشه

با استفاده از  1355سال  در مطالعه مورد يمنطقه
با استفاده از  1386و سال  MSSاي تصاوير ماهواره

با همپوشاني ). 3و  2اشكال ( تهيه گرديد  TMتصاوير 
تغييرات اتفاق  ينقشه هاي دو دوره،بندينتايج طبقه

مقدار جنگل توان از اين نقشه مي. دست آمده افتاده ب
 تخريب شده و مكان اين تغييرات را استخراج كرد

دو نقشه حاصل از  ينتايج حاصل از مقايسه). 4شكل (
زماني مورد  يبندي مربوط به ابتدا و انتهاي دورهطبقه
اين دوره  نشان داد كه در طي) 1386تا  1355(نظر 

هكتار از سطح مناطق جنگلي كاسته شده  19294
  . است
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  تصاوير بنديطبقه صحت ارزيابي نتايج : 1 جدول
 TMتصوير  MSSتصوير 

  كاپا ضريب  كلي صحت  كاپا ضريب  كلي صحت
83%  71/0  87%  73/0  

  نگارندگان : مأخذ                                      
  

  
  TMدست آمده از تصاوير ه ب 1386جنگل و غيرجنگل سال  ينقشه : 3 شكل

   نگارندگان  :مأخذ

  
  )1386تا  1355( ساله  31 يدوره طول در جنگل تخريب شده مناطق نقشه  : 4 شكل  

نگارندگان: مأخذ
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  ... سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون  شبيه

مدل  از استفاده با تخريب مكاني پراكنش برآورد
  لجستيك رگرسيون

  كاي مربع يدر رگرسيون لجستيك از آماره  
 2Log Likelihood)-( يا )2LL- (طور گسترده استفاده به

كه يك مدل تطابق ضعيفي دارد،  هنگامي. شودمي
ها داراي مقدار بزرگي بوده و هنگامي كه مدل با داده

در اين . باشدكوچك ميبه خوبي تطابق دارد، مقدار آن 
دست آمد ه ب 309/117مربع با مقدار  كاي يمطالعه

شامل يك آزمون كاي مربع  2جدول ). 2جدول (
)Chi-square( اين آزمون تطابق بين تعداد . باشدمي

بيني شده را براي دو طبقه موارد مشاهده شده و پيش
باالبودن . دهدها نشان ميوضعيت تخريب و عدم جنگل

. باشدمي دليل تطابق خوب )P-value( دارير معنيمقدا
به  169/3در اين جدول، ضريب كاي مربع برابر با 

  ).2جدول (دست آمد 
  

  رگرسيون لجستيك صه مدلخال :2جدول 
هاي آماره

  رگرسيون
-2 Log 

likelihood  
Chi-

square  Sig  

  309/117  169/3  879/0 
  نگارندگان :  مأخذ

رگرسيون بسيار مهم  ي معادلهضرايب متغيرها در 
كند لوجيت را ليست مي ي باشد و ضرايب معادلهمي

 احتمال بينيپيش آماري مدل 3 يرابطه).  4رابطه (

 لجستيك رگرسيون سازيمدل از دست آمدهبه تخريب

 سطح از ارتفاع جغرافيايي، شيب، جهت متغير هفت با

از حاشيه  تي، فاصلهمراكز جمعي و جاده از فاصله دريا،
 .دهدمي نشان را بندي جنگلو شاخص قطعه جنگل

pseudo R2 و مقدار  1608/0برابر  مدل اين براي
 7678/0رابطه رگرسيوني حاصل  برابر با  ROC ضريب

براساس اين معادله نقشه برآورد پراكنش . دست آمده ب
مورد مطالعه به  يهاي منطقهمكاني تخريب جنگل

  ).  5شكل (دست آمد 
)4(   

 جهت( 702700,0 + 3032,4– =احتمال تخريب جنگل
  594100,0 –)اروستاهاز فاصله ( 884020,0–) بشي

  809100,0 –)شيب( 61100,0–)اارتفاع از سطح دري(
  )فاصله از حاشيه جنگل( 786780,0 –)فاصله از جاده(

  )بندي جنگلالگوي قطعه( 44541,0+
 

  
  مورد مطالعه يهاي منطقهنقشه برآورد پراكنش مكاني تخريب جنگل : 5 شكل

  نگارندگان: مأخذ
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  بحث و نتيجه
سازي مكاني يك ابزار مناسب براي درك بهتر مدل

اراضي و پوشش زميني  ييرات كاربريغهاي تعلت
  (Jat and Khare, 2008: 26-43)شوند محسوب مي

 (Mertens and Lambin, 1999: 48-52)  
(Gomez et all, 2006: 267-290)  
بيني پراكنش مكاني اين تحقيق با هدف پيش

هاي زاگرس و به منظور رديابي عوامل تخريب جنگل
در اين بررسي . مؤثر بر تخريب جنگل صورت گرفت

تأثير هفت فاكتور فاصله از جاده و مناطق مسكوني، 
جنگل، جهت جغرافيايي، طبقات بندي قطعه شاخص
شيب و همچنين فاصله از مرز جنگل و  ارتفاعي،

غيرجنگل بر روي ميزان تخريب جنگل مورد مطالعه 
در اين مطالعه براي بررسي تغييرات . قرار گرفت
 1355 مربوط به سال  MSSهاي سنجندهجنگل، داده
مورد پردازش و  1386 سال مربوط به TMو سنجنده 

رد بررسي به دو تصاوير مو. قرار گرفتندبندي طبقه
بندي شدند و به جنگل طبقهو غير كالسه جنگل

منظور بررسي عوامل تخريب، نقشه تخريب جنگل با 
. متغيرهاي مكاني فيزيوگرافي و انساني وارد مدل شد

سازي و برآورد پراكنش مكاني تخريب براي مدل
از روش آماري  مطالعه مورد يهاي منطقهجنگل

  . لجستيك استفاده شد رگرسيون
حدود  Pseudo R2خروجي رگرسيون لجستيك با 

نسبي مدل توافق يدهندهنشان ROC ،76/0و  1608/0
دست آمده با تخريب واقعي و توانايي به نسبت هب

. مناسب مدل در برآورد تغييرات جنگل در منطقه است
حاصل با نتايج برازش مدل باقري و شتايي  ينتيجه

  . ، مطابقت دارد)1389(
نتايج اين بررسي نشان داد كه در قطعات جنگلي 
گسسته و در مناطق نزديك به مرز جنگل و غيرجنگل 

 ينتيجههمچنين  گرفته است،تخريب بيشتري صورت

، (471-461 :2002) و همكاران 1با نتايج ماس حاصل
همچنين با توجه به ضرايب منفي مربوط . مطابقت دارد

توان ها ميمتغيرهاي فاصله از مناطق مسكوني و جاده
عوامل، گسترش  شدن فاصله نسبت به اينگفت با كمتر

سازي مناطق انسان ساخت، جاده يشهرسازي و توسعه
هاي تخريب جنگل مؤثرتري در ت نقشو افزايش جمعي

   .كنندمورد مطالعه ايفا مي يمنطقه
، گرونبرگ و (1818-1809 :2004) و همكاران 2ماتيو   

 ،(242-2010:229) 3تيلورو ميريام،(2000:266)همكاران
سازي را به عنوان عامل اصلي تخريب جنگل در جاده

  .خود معرفي كردند يمناطق مورد مطالعه
يكي ديگر از عوامل مستقلي كه در اين تحقيق مورد   

به آن ضريب تعلق گرفت،  بررسي قرار گرفت و در مدل
در اين بررسي در مدل به فاكتور . باشدفاكتور شيب مي

 يدهندهشيب ضريب منفي تعلق گرفت، كه نشان
دار ميان تغييرات شيب و تخريب جنگل ارتباط معني

هاي است يعني با افزايش شيب از ميزان تخريب جنگل
به دليل اينكه تخريب عمده  .شودمنطقه كاسته مي

هاي اگروفارستري هاي منطقه در اثر فعاليتجنگل
ين براي كشاورزي يهاي پااتفاق افتاده است و شيب

مذكور بيشتر  در نتيجه مناطق باشند ومناسب مي
عامل  در ارتباط با تأثير. اندمورد تخريب واقع شده

هاي منطقه سطح دريا روي تخريب جنگل ارتفاع از
ين ير ارتفاعات پامورد مطالعه نتايج نشان داد كه د

 و روستاها بيشتر از تجمع تخريب بيشتر است كه

شود و در ين ناشي مييپا ارتفاعات در جاده گسترش
خروجي رگرسيون لجستيك به آن ضريب منفي تعلق 

كه نتيجه حاصله با نتايج تحقيقات پيرباوقار . گرفت
كه بيان  )277- 286: 1382(و رفيعيان  )136: 1383(

تفاعات باال ميزان تخريب جنگل بيشتر كردند كه در ار
ذكر اين نكته  .ين است مغايرت داردياز ارتفاعات پا

                                                     
1-Mas 
2-Matthew 
3-Miriam and Taylor 
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  ... سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون  شبيه

 هاي شمالباشد كه تحقيقات مذكور در جنگلمهم مي
هاي كشور و يا در مناطق مشابه ولي متفاوت با جنگل

تي در غرب به دليل غرب بوده است و تمركز جمعي
نقاط ارتفاعي بخصوص  يكوهستاني بودن در همه

باشد و تفاوت ناچيز اختالف بند پراكنده ميينيپا
تي و جنگل وجود دارد در ارتفاعي بين مراكز جمعي
     طوربا افزايش ارتفاع به حاليكه در شمال كشور

. يابدتي كاهش ميگيري روستاها و مراكز جمعيچشم
 بررسي و طبق بوده مثبت نيز جهت شيب ضريب

مطالعه، مشاهده شد  مورد يمنطقه از گرفته صورت
 بيشتر شمالي هايجهت در جنگلي درختان كه تراكم

 به نيز اين مناطق در غيرجنگلي هايوجود لكه و

 شرقي هايجهت .باشدمي هاجهت ساير از كمتر نسبت

 بيشتر پوشش علفي و گرما از برخورداري دليل به

 مورد بيشترزمان  طول در شمالي هايجهت به نسبت

 اين مناطق در واقع هايجنگل و گرفته قرار تعرض

 .انديافته تخريب بيشتر

نتايج تجزيه و تحليل تحقيق حاضر نشان داد كه 
هاي استفاده از علم سنجش از دور به همراه روش

سازي مكاني براي شناسايي و ارزيابي متغيرهاي مدل
  مكاني كه روي الگوي موقعيت تخريب جنگل و 

تواند مفيد واقع گذارند، ميبندي آن تأثير ميقطعه
ها را انجام هاي رگرسيوني كه آناليز دادهمدل. شود
توانند به خوبي و با صحت باال ارتباط بين دهند، ميمي

اين . تخريب و متغيرهاي مستقل مكاني را نشان دهند
بيني اينكه كجا تخريب اتفاق خواهد ها براي پيشمدل

     طبيعي ن منابعوالؤسب بوده و مديران و مسافتاد منا
هاي مديريتي مناسب در با اتخاذ استراتژي توانندمي

جلوگيري از افزايش روند تخريب و حفاظت از اين 
  .منابع نقش بسزايي داشته باشند

  
  
  

  منابع
؛ معيري؛ محمدهادي شتاييشعبان اميني، محمدرشيد؛  - 1

 گستره جنگلبررسي تغييرات).1385(غضنفري  هدايت
زاگرس و ارتباط آن با عوامل فيزيوگرافي و انساني با 

هاي جنگل: مطالعه موردي ،RSو  GISاستفاده از 
به . دارينامه كارشناسي ارشد جنگلپايان ،آرمرده بانه

  .دانشگاه گرگان .راهنمايي دكتر شتايي
مدلسازي كاهش ). 1389( شتاييشعبان  ؛باقري، رضا - 2

استفاده ازرگرسيون لجستيك،مطالعه جنگل با  ي گستره
 همجل ،چاي استان گلستانحوزه آبخيز چهل: موردي
  .)3( 2.دوم سال.ايران جنگلباني انجمن.ايران جنگل

بررسي تغييرات گستره جنگل ). 1383(پيرباوقار،مهتاب  - 3
در ارتباط با عوامل توپوگرافي و مناطق انسان ساخت، 

نامه پايان،گيالنهاي شرق استان جنگل: مطالعه موردي
  . دانشگاه تهران .كارشناسي ارشد جنگلداري

نميرانيان ؛ منوچهر صفتدرويشاصغر علياميد؛رفيعيان، - 4
هاي شمال جنگل ي تعيين تغييرات گستره). 1385(

با استفاده از تصاوير  80تا  73هاي كشور بين سال
مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع  ،+ETMسنجنده 
  .)3( 10 .طبيعي

بررسي و برآورد روند تخريب ). 1381(رنجبر، ابوالفضل  - 5
 ،هاي سنجش از دورو داده GISها با استفاده از جنگل
دانشگاه  .سنجش از دور نامه كارشناسي ارشدپايان

  .خواجه نصيرالدين طوسي
ايوبي اهللا ؛ شمسزادهحسينعلي؛ محسن شتايي، شعبان - 6

 +ETMطيفي سنجنده   هايداده ليتببررسي قا ).1386(

مجله علمي  ،در برآورد مقدار ماده آلي سطحي خاك
 .1 .ولاسال   .پژوهشي مرتع

تغييرات سطوح  بررسي). 1381(سعيد  مسگري، - 7
. و سنجش از دور، تهران GISها با استفاده از جنگل
دانشگاه خواجه نصيرالدين  .وهشي دانشكده فنيژطرح پ
 .طوسي
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