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http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک اتالگوي مکانی تغییر بررسی
  شهرستان ملکشاهیدر 

 
  4جعفرزاده اکبر علی و 3، عبدالعلی کرمشاهی2، علی مهدوي1زاده وحید میرزایی*

 ،، دانشگاه ایالمعلوم جنگلگروه  دانشیار2داري، دانشگاه ایالم،  ارشد جنگل کارشناسی آموخته دانش1
 ایالم، دانشگاه يدار جنگلدانشجوي دکتري 4، داري، دانشگاه ایالم گروه جنگل استادیار3

  24/06/1394تاریخ پذیرش: ؛  28/08/1393تاریخ دریافت: 
  1چکیده
الگوي مکانی تغییر پوشش جنگلی براي شهرستان ملکشاهی در استان  بررسی منظور  به :هدف و سابقه

ستفاده شد. مدل رگرسیون اسازي رگرسیون لجستیک  از روش مدل 1393تا  1355ایالم طی دوره 
لجستیک قادر است ارتباط بین تغییر پوشش جنگلی (متغیر وابسته) و عوامل مؤثر بر آن (متغیرهاي 

 بیین کند. ت یخوب  مستقل) را به

 MSSسنجنده  1تصاویر ماهواره لندست  ی،براي بررسی تغییرات پوشش جنگل :ها روش و مواد
مورد پردازش و  1393 سالمربوط به  OLIسنجنده  8تصاویر ماهواره لندست  و 1355 سالمربوط به 

منظور     به .دندبندي ش جنگل و غیر جنگل طبقه طبقهبه دو  یبررس بندي قرار گرفتند. تصاویر مورد طبقه
تغییر پوشش جنگلی با متغیرهاي مکانی فیزیوگرافی و انسانی وارد مدل   بررسی عوامل تخریب، نقشه

 شد.

-Pseudoو  )8210/0(معادل  ROCهاي  شده با شاخص  ارزیابی مدل رگرسیونی برازش داده :ها یافته

R2  و تعیین مناطق مستعد تغییر  گر قابلیت باالي مدل جهت توصیف تغییراتیانب) 2514/0(معادل

                                                             
 vahidmirzaei6764@gmail.com ه: مسئول مکاتب*
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هاي  هکتار از سطح جنگل 9/26491سال حدود  38دهد که در طول دوره  باشد. نتایج نشان می می
 منطقه کاسته شده است.

عمق ترتیب عوامل ارتفاع از سطح دریا،  سازي مشخص شد که به با توجه به نتایج مدل :گیري نتیجه
، جمعیتی پراکنش توزیعفاصله تا آبراهه، ، یب زمینجهت شیب، ش ،حاشیه جنگلفاصله تا خاك، 

فاصله تا جاده و روستا بیشترین تأثیر را بر کاهش پوشش جنگلی در شهرستان ملکشاهی دارند. نتایج 
کاربري اراضی مرتبط  هاي آتی منطقه که با تغییرات پوشش گیاهی/ ریزي تواند در برنامه این تحقیق می

  است، مدنظر قرار گیرد.
  

سازي الگوي مکانی، تغییر پوشش جنگلی، رگرسیون لجستیک، شهرستان  مدل هاي کلیدي: هواژ
  ملکشاهی

  
  مقدمه

 خود زیست محیط آن طریق از انسان که است بوده عواملی ترین مهم از یکی همواره زمین کاربري  
 طبیعی عمناب مصرف طریق از انسان که است کلیدي فعالیت کاربري. است داده قرار تأثیر تحت را

 فرآیندهاي و ساختارها حال عین در و کرده فراهم را خود اقتصادي -اجتماعی توسعه و رشد موجبات
 پیچیده برهمکنش نتیجه زمین کاربري تغییرات). 17( دهد می تغییر را زیست محیط در موجود

 روي یاديز تأثیر عوامل این موارد، اغلب در است اجتماعی و اقتصادي زیستی، فیزیکی، هاي شاخص
 نظر از ).42 و 38( دارند زیستی تنوع در تغییرات و سطحی رواناب افزایش فرسایشی، فرآیندهاي

 به ها آن تبدیل و ها جنگل بردن میان از داده، انجام انسان که زمین کاربري تغییر مهمترین تاریخی
 که خدماتی و کاالها به مربوط هاي ارزش). 27( است بوده ها گاه سکونت و کشاورزي اراضی

 خدمات از وسیعی محدوده ها جنگل. نیست پوشیده کسی بر دهد می ارائه جنگلی هاي اکوسیستم
 و ژنتیکی ذخایر حفظ و آب چرخه تنظیم و حفظ تا گرفته کربن چرخه کردن متعادل از اکوسیستمی،

 را جنگل یکیف و کمی کاهش ).51( دهند می ارائه را دیگر ناشناخته و شده شناخته مواد بسیاري
 مصنوعی یا) طبیعی حوادث و جوي( طبیعی عوامل از ناشی هاي پدیده. نامند می جنگل تخریب

 اخیر دهه چند طی ها جنگل تخریب. شوند می ها جنگل رفتن بین از باعث) زنده موجودات و انسانی(
 در ایران یژهو به و جهان سراسر در بحرانی مباحث از یکی عنوان به و گرفته خود به افزایشی روند
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 براي منابع ترین اساسی تغییرات، این به مربوط اطالعات. است شده مطرح مربوطه محافل از بسیاري
 عنوان تحت که زاگرس هاي جنگل. بود خواهد جنگلی منابع مدیریت گیرندگان تصمیم و طراحان
 ایران هاي جنگل کل درصد 40 وسعت، هکتار میلیون پنج با اند شده بندي طبقه خشک نیمه هاي جنگل

 مسایل و وسعت نظر از بلوط غرب کشور هاي جنگل). 29( اند داده اختصاص خود به را
 دلیل به گذشته هاي دهه طی که بوده برخوردار اي ویژه اهمیت از وخاك آب منابع حفظ محیطی، زیست

 دست از را خود تولیدي توان طبیعی، منابع جامع مدیریت اعمال نبود اجتماعی، و اقتصادي عوامل اثر
 و مدیریت نتیجه در). 2( است افکنده مخاطره به را منطقه هاي جنگل آینده روند این که طوري به داده

 این در الزم هاي بررسی و مطالعات کمبود که است همراه فراوانی مشکالت با ها جنگل این ریزي برنامه
 محل و مقدار دانستن جنگلی منابع دارپای حفاظت و مدیریت جهت. زند می دامن فوق  مسئله به منطقه
 مشخص. است ضروري جنگلی پوشش کاهش علل و دالیل و آن مساحت و سرعت زدایی، جنگل
 درك اساس و پایه دهد، می رخ زمین سطح در که هایی پدیده در تغییرات موقع به و صحیح کردن
 تعیین کلی طور به. است طبیعی منابع از استفاده و طبیعی رخدادهاي و انسانی کارکردهاي بین رابطه

 تغییرات تعیین. هاست پدیده روي بر زمان اثرات بررسی در زمانه چند هاي داده کاربرد شامل تغییرات
 و است شده تبدیل داري جنگل علم در مهم هاي زیرشاخه از یکی به اي ماهواره تصاویر از استفاده با

 و دانشمندان). 46( هست جنگلی هاي وسیستماک در تغییرات انواع کنترل و نظارت براي ابزاري
. دارند سؤاالت این به پاسخگویی جهت مناسبی ابزارهاي دور از  سنجش و GIS هاي تکنسین

 آوري جمع تسهیل تکرارپذیري، منطقه، از یکپارچه و وسیع دید ساختن فراهم نظیر خصوصیاتی
 کمک به شده کسب اطالعات از ستفادها که است هایی ویژگی جمله از زمان در جویی صرفه و اطالعات

 ها روش سایر به نسبتجنگلی  پوشش سازي مدلو  تغییرات بررسی براي را دور از سنجش فناوري
 جغرافیایی اطالعات سیستم تحلیل و  تجزیه هاي توانایی که این ضمن). 20( بخشند می ارجحیت

 آشکارسازي بنابراین. آورد فراهم را کاهش پوشش جنگلی میزان و موقعیت نوع، تحلیل بستر تواند می
 از مناسبی شناخت تواند می GIS محیط در ازدور سنجش هاي داده از استفاده با جنگلی پوشش تغییرات

 دهد پیشنهاد را مناسبی راهکارهاي آن مدیریت در و داده ارائه را جنگلی پوشش تغییرات چگونگی
)6.(  

 با آن ارتباط و جنگلی پوشش کاهش کنترل جهت در انریز برنامه استفاده مورد ابزارهاي از یکی  
 وتحلیل تجزیه براي بشر ذهن کننده تکمیل که مفیدند ابزارهایی ها مدل. هستند ها مدل آن بر مؤثر عوامل
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 گروه سه به توان می را کاربري تغییر هاي مدل. ترند آگاهانه تصمیمات گرفتن و اراضی کاربري تغییرات
 مبتنی سازي شبیه هاي مدل و پویا سازي شبیه هاي مدل تجربی، تخمین هاي مدل: دنمو بندي تقسیم عمده

 پوشش کاهش بین ارتباط آماري هاي تکنیک کارگیري به با تجربی تخمین هاي روش). 18( قاعده بر
 است تجربی هاي مدل از یکی لجستیک رگرسیون. کنند می سازي مدل را آن بر مؤثر عوامل و جنگلی

) مستقل متغیرهاي عنوان به( آن بر مؤثر عوامل و) وابسته متغیر عنوان به( جنگلی پوشش کاهش بین که
 اهمیت نمود، تبیین را متغیرها بین ارتباط توان می مدل این مبناي بر. دهد می برازش را احتماالتی مدل

 با). 24( کرد استخراج را یجنگل پوشش تغییر احتمال نقشه و کرد برآورد را شاخص متغیرهاي نسبی
 و مختلف هاي فرسایش از جلوگیري و خاك حفاظت در کشور غرب هاي جنگل اهمیت به توجه

 به آینده هاي نسل براي زیستی تنوع و ژنتیکی ذخایر داشت نگه منظور به ها جنگل این حفظ ضرورت
 نآورد دست به براي سازي آن مدل و جنگل کاهش پوشش موقعیت و میزان از آگاهی پایدار، شکلی

 این از جلوگیري و تخریب معرض در مناطق مکانی پراکنش بینی پیش منظور به مناسب الگوي یک
  .باشد می ضروري بسیار طبیعی منابع بخش مدیران و ریزان برنامه توسط فزاینده روند
سازي  مدل GIS هاي یتقابلاي و  دلیل دسترسی آسان به تصاویر ماهواره هاي اخیر، به در سال  

 شده انجامبینی آن در آینده رایج شده و در این زمینه تحقیقات بسیاري  وشش اراضی و پیشتغییرات پ
  :است
هاي شمال ایالم پرداختند با توجه به  سازي تخریب در جنگل به شبیه) 2012جعفرزاده و آرخی (  

ر مناطق نتایج حاصل از مدل رگرسیون لجستیک مشخص شد که در قطعات جنگلی گسسته و د
متغیرهاي شیب،  ینچن همتخریب بیشتري صورت گرفته است.  غیر جنگله مرز جنگل و نزدیک ب

و با افزایش ارتفاع از سطح دریا  دارند  عکسفاصله از مراکز جمعیتی و جاده با مقدار تخریب رابطه 
سازي مناطق  اقدام به مدل) 2012و همکاران ( میراندا .)21( یابد در این منطقه تخریب کاهش می

هاي بارانی شمال مکزیک  د تغییر پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در جنگلمستع
مستعد تغییر پوشش جنگلی و کاربري  شدت به موردمطالعهنمودند، نتایج حاصله نشان داد که منطقه 

رویه و غیراصولی از منابع جنگلی در منطقه را  جمعیت و استفاده بی روزافزونزمین است و افزایش 
اي  در مطالعه )2012و همکاران (زارع گاریزي  .)34( اند وامل اصلی تغییر پوشش جنگلی بیان کردهع
سازي الگوي مکانی احتمال تغییر پوشش گیاهی در حوزه  روش رگرسیون لجستیک در مدل کاربرد  به

حاشیه  استان گلستان پرداختند که نتایج حاکی از این بود که متغیرهاي فاصله از چهل چايآبخیز 
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ترتیب بیشترین اهمیت را در   جنگل، فاصله تا جاده و فاصله تا روستا، شیب زمین و فاصله تا آبراهه به
 همکاران و چن فرن چی .)52( اند داشته موردمطالعهارتباط با تغییر پوشش جنگلی در حوضه آبخیز 

 در مانگرو هاي نگلج وضعیت بینی پیش و گذشته دهه چند تغییرات آشکارسازي به اقدام )2013(
 مکانی تغییرات بررسی به ها آن .کردند مارکوف زنجیره مدل و لندست تصاویر از استفاده با هندوراس

-1985 دوره طول در لندست ماهواره تصاویر از استفاده با هندوراس در حرا هاي جنگل زمانی و
 سازي مدل به اقدام) 2013( همکاران و زاده حسین .)7( پرداختند 2013-2002 و 1996-2002 ،1996

 هاي حوضه در لجستیک رگرسیون مدل از استفاده با آن بر ثرؤم عوامل بررسی و جنگل گستره تغییرات
 تا 1367 زمانی دوره طی اراضی کاربري تغییرات آشکارسازي مطالعه این در. کردند الویج و واز آبخیز
. است یافته کاهش حوضه دو جنگلی راضیا مساحت که داد نشان لندست تصاویر از استفاده با 1385
 پیوسته مستقل متغیرهاي و گسسته مستقل متغیرهاي حالت دو در لجستیک رگرسیون مدل اجراي
 بیشتر وقوع احتمال دهنده نشان گسسته، حالت در مدل اجراي از آمده دست به ضرایب. شد انجام

 نیز، پیوسته حالت در مدل اجراي .باشد می روستا از متري 100-0 فاصله در جنگلی گستره تخریب
) 2014( عزیزي قالتی و همکاران. )19( دهد می نشان مستقل متغیرهاي با را وابسته متغیر منفی ارتباط

در  LCMسازي تغییرات کاربري اراضی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل  اقدام به مدل
تغییرات نشان داد که بیشترین کاهش سطح در کوهمره سرخی استان فارس کردند. نتایج آشکارسازي 

سازي پتانسیل  اراضی جنگلی رخ داده است. براساس این تغییرات و انتخاب ده متغیر مستقل، مدل
دهنده قابلیت باالي این  نتایج نشان تبدیل کاربري با استفاده از روش رگرسیون لجستیک را انجام دادند.

 هاي  مدل ) به مقایسه2014غالمعلی فرد و همکاران ( .)4( بینی تبدیل کاربري است مدل براي پیش
 سرزمین پوشش تغییر انتقال پتانسیل تجربی سازي مدل در مصنوعی عصبی شبکه و لجستیک رگرسیون

 حاصل نتایج. شد ارزیابی کاپا ضریب از استفاده با سازي مدل پرداختند. صحت مازندران استان سواحل
 پرسپترون به نسبت باالتري دقت) 8456/0( لجستیک رگرسیون مدل که داد نشان کاپا ضرایب از

 صحت افزایش در زیادي تأثیر متغیرها، کردن خطی دارد و) 8276/0( مصنوعی عصبی شبکه چندالیه
) به بررسی تغییرات 2014راکش کومار و همکاران ( .)14( است نداشته مطالعه مورد منطقه در مدل

هندوستان  چتیسگر استان استفاده از رگرسیون لجستیک در بخشی ازسازي آن با  پوشش جنگل و مدل
انجام  2000تا  1990هاي  اقدام نمودند. این مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست در فاصله سال

شد. در این  کبا استفاده از مدل رگرسیون لجستی 2010بینی پوشش جنگلی سال  شد و اقدام به پیش
دقت  87/0معادل  ROCثیر را بر جنگل زدایی داشته است و أا حاشیه جنگل بیشترین تمطالعه فاصله ت
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سازي تخریب جنگل با استفاده از مدل   ) اقدام به مدل2015پیرباوقار ( .)44( کند یید میأقابل مدل را ت
در غرب  1994تا  1976هاي  رگرسیون رگرسیون در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی در فاصله سال

 و ها جاده از فاصله شیب، از تابعی زدایی جنگل که رگرسیونی حاصل نشان داد استان گیالن نمود. مدل
و جاده بیشتر از درصد شیب  که نقش عوامل فاصله از مناطق مسکونی طوري هاست، ب مسکونی مناطق

  .)39( باشد و در نهایت نقشه احتمال کاهش پوشش جنگلی درآینده در شش طبقه تهیه شد می
یکی از مناطق مهم و در عین حال بحرانی از نظر تغییر کاربري اراضی و شهرستان ملکشاهی   

 این موضوع که جهت با عنایت به. رود شمار می هاي جنگلی در استان ایالم به کاهش سطح عرصه
باشد لذا  آن از ضروریات می کاهش علل و دانستن دالیل جنگلی منابع پایدار حفاظت و مدیریت

 و شناخت .هاي تحقیقاتی قرار گرفته است مورد توجه مسئوالن و بخشی این موضوع بررس
 مطالعه مرحله اولین دارند، مؤثري نقش تخریب وقوع در که عواملی به مربوط اطالعات آوري جمع
 افراد کارشناسان، با مصاحبه طریق از عوامل این تعیین مطالعه این در. است جنگل تخریب سازي مدل
 صورت مستقیم صورت به صحرایی هاي پیمایش و مشابه مناطق در گذشته تحقیقات نتایج طقه،من بومی

 منطقه هاي جنگل تخریب در عامل نه موردمطالعه، منطقه در شده انجام هاي بررسی از پس. گرفت
 پراکنش خاك، کیفیت دریا، سطح از ارتفاع عوامل: شامل ترتیب به که شدند شناخته مؤثرتر و تر مهم

 جنگل حاشیه و جاده تا فاصله روستا، تا فاصله زمین، شیب آبراهه، تا فاصله شیب، جهت معیت،ج
. آمد دست به منطقه ارتفاع رقومی مدل روي از دریا، سطح از ارتفاع و جهت شیب، هاي نقشه. باشند می
 تولید بقهط 5 در ارتفاعی طبقات نقشه متري، 400 طبقات به ارتفاع رقومی مدل مجدد بندي طبقه با

 میزان تعیین براي دیگر بیان به یا و تخریب پدیده با شیب عامل احتمالی ارتباط دقیق تعیین براي. شد
 10-20 ،درصد 0-10 طبقه، 5 به شیب نقشه مخرب، عوامل سایر اثر کاهش یا و تشدید بر شیب تأثیر

 5 به جهت نقشه نینهمچ. شد بندي طبقه درصد 40 از بیشتر و درصد 30-40 ،درصد 20-30 ،درصد
 مسطح مناطق شامل طبقه یک و) غرب و شرق جنوب، شمال،( جغرافیایی اصلی جهت 4 شامل طبقه

 شرایط به توجه با دریا سطح از ارتفاع و جهت شیب، هاي نقشه بندي طبقه. گردید تهیه) جهت بدون(
 و مسکونی مناطق خاص پراکندگی و تعداد به توجه با. گرفت انجام تحقیق هدف و موردمطالعه منطقه
 15 و مسکونی مناطق از متري 200 حریم، 15 تعداد منطقه، سطح در موجود هاي آبراهه و ها جاده
 تبدیل رستري ساختار به که ایجادشده ها آبراهه از متري 100 حریم 10 و ها جاده از متري 100 حریم
 طبقه سه با منطقه خاك عمق نقشه .باشند مناسب مکانی هاي وتحلیل تجزیه در استفاده براي تا شدند
 اطالعات توجه با. شد تهیه GIS محیط در عمیق نیمه و عمق کم عمق، کم بسیار هاي خاك داراي مناطق
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 توزیع  نقشه شهرستان جمعیت کلی وضعیت مربوط به دوره مورد مطالعه هاي آمارنامه از آمده دست به
  . شد تهیه پرجمعیت و سطمتو جمعیت، کم طبقه سه با شهرستان جمعیت پراکنش

در شهرستان ملکشاهی، تهیه  جنگلیاز: بررسی میزان تغییرات پوشش  اند عبارتاهداف این تحقیق   
پوشش  نقشه پراکنش مکانی تغییرات و برازش مدل رگرسیون لجستیک جهت بررسی عوامل در تغییر

  .مطالعه موردتغییر پوشش جنگلی در منطقه و تهیه نقشه احتمال  جنگلی
  

  ها مواد و روش
هاي استان ایالم  هکتار یکی از شهرستان 35/160030 شهرستان ملکشاهی با وسعت: موردمطالعهمنطقه 

طول  ثانیه  48دقیقه  52درجه و  46ثانیه الی  15دقیقه  16درجه و  46 در مختصات جغرافیایی. باشد می
 است شده واقععرض شمالی ثانیه  54دقیقه  30درجه و  32ثانیه الی  4دقیقه  5درجه و  32 شرقی و
سلسله جبال زاگرس  خشک یمههاي منطقه عمدتاً جز جوامع جنگلی مناطق خشک و ن جنگل. )1(شکل 

بوده و تیپ غالب جوامع جنگلی در اکثر مناطق گونه بلوط ایرانی است. پسته وحشی (بنه)، زالزالک، 
 جنگلی در شهرستان وامعج. دهند تشکیل میهاي جنگلی را  بادام کوهی، داغداغان و کیکم سایر گونه

  .پراکنش دارندمتر از سطح دریا رویش  2600تا  450در دامنه ارتفاعی بین  ملکشاهی
  

  
  .ایران استان ایالم وموقعیت جغرافیایی شهرستان ملکشاهی در  -1شکل 

Figure 1. The location of the Malekshahi county in Ilam province and Iran. 
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 1 لندست ماهواره تصاویرشامل  دور از  سنجشهاي  در این پژوهش از داده: مورد استفادههاي  داده
 8 لندست ماهواره و تصاویر 1355 سالتیرماه  به مربوط) 37و ردیف  180(گذر  MSS سنجنده
 ینچن هم .شد استفاده 1393 سال اردیبهشت ماه به مربوط) 37و ردیف  167(گذر  OLI سنجنده

توسط سازمان جغرافیایی  شده یهته 1375مربوط به سال  1:50000هاي توپوگرافی با مقیاس  شهنق
، انتخاب نقاط کنترل زمینی جهت انجام )DEMنیروهاي مسلح براي ایجاد مدل رقومی ارتفاع (

هاي رقومی  تهیه داده ینچن همو  اي تصاویر ماهوارهبندي  طبقهتصحیحات هندسی و ارزیابی صحت 
  تا حاشیه جنگل، جاده، روستا و آبراهه استفاده گردید. فاصله

 با ایالم استان براي شده تهیه اراضی قابلیت نقشه از مطالعه مورد منطقه خاك عمق نقشه تهیه براي  
 کم بسیار هاي خاك داراي مناطق طبقه سه با منطقه خاك عمق نقشه. شد استفاده 1:250000 مقیاس
 شهرستان جمعیت پراکنش نقشه تهیه جهتشد.  تهیه GIS محیط در عمیق نیمه و عمق کم عمق،

 و) 1375-1335( ساله 40 دوره طی ایالم استان شهرهاي جمعیت تغییرات جدول از ملکشاهی
 هاي آمارنامه در که. گردید استفاده ایران آمار مرکز توسط شده تهیه 1390 و 1385 هاي سال آمارنامه

 شهرستان در واقع روستاهاي و شهرها جمعیت ایالم استان يشهرها جمعیت تغییرات جدول و فوق
  نقشه ،شهرستان جمعیت کلی وضعیت و اطالعات این  به توجه با که ذکرشده مدت این طول در

 جمعیت کم مناطق. شد تهیه پرجمعیت و متوسط جمعیت، کم طبقه سه با شهرستان جمعیت پراکنش
 مناطق و نفر 1600 تا 600 از جمعیتی داراي متوسط جمعیت با مناطق نفر، 600 تا 1 از جمعیتی داراي

  .باشند می بیشتر نفر 1600 از پرجمعیت
  

  روش تحقیق
 نقشه روش از استفاده با 1393 سال تصویر روي بر هندسی تصحیح اعمال منظور به: هندسی تصحیح

 از شده استخراج ها ههآبرا و ها جاده وکتوري هاي الیه روي بر زمینی کنترل نقطه 32 تعداد تصویر به
 بر ها آن متناظر نقاط و شد استفاده GPS با شده ثبت زمینی مرجع نقاط همچنین و توپوگرافی هاي نقشه
 نامناسب، نقاط حذف و اي چندجمله پارامتري نا روش کارگیري به از پس شد تعیین تصویر روي

 29/0  (RMSE)مربعات میانگین ریشه خطاي میزان و زمینی کنترل نقطه 25 تعداد با هندسی تصحیح
 سال تصویر اصالح از پس نیز 1355  سال تصویر هندسی تصحیح جهت. گرفت صورت پیکسل
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 مربعات میانگین ریشه خطاي و زمینی کنترل نقطه 26 با و تصویر به تصویر روش از استفاده با ،1393
 روش از استفاده با مجدد گیري نمونه عمل همچنین. گرفت انجام هندسی تصحیحات پیکسل 31/0

  .شد گرفته کار به تصاویر طیفی هاي ارزش تغییر از جلوگیري منظور به همسایه ترین نزدیک
از تصاویر ماهواره  موردمطالعههاي گستره جنگل منطقه  براي تهیه نقشه: تهیه نقشه گستره جنگل

 1393 الس به مربوط OLI سنجنده 8 لندستو  1355سال به  مربوط MSSسنجنده  1لندست 
استفاده  گستره جنگلهاي  نقشهتهیه براي  شده  نظارتبندي  از روش طبقهدر این مطالعه استفاده شد. 

  شد.
هاي تعلیمی براي هر  نمونه عنوان بهتعریف مناطقی است که  شده نظارتبندي  اولین گام در طبقه  

با تفسیر بصري  1355ال تعلیمی مربوط به س يها نمونهتهیه  ). براي12( شوند میکالس استفاده 
هاي تعلیمی  ، نمونه1:50000هاي توپوگرافی با مقیاس  تصویر ترکیب رنگی کاذب و با استفاده از نقشه

اقدام به برداشت زمینی  1393تعلیمی مربوط به سال  يها نمونهتهیه  جهت. براي هر کالس تعریف شد
گردید.  موردمطالعه) از منطقه GPSهانی (ج یاب یتموقعتعلیمی با استفاده سیستم  يها نمونهموقعیت 

 پوشش با متناسب تعلیمی هاي نمونه) غیرجنگل و جنگل( بندي طبقه در مطالعه هدف به توجه با
از  پس .اند شده انتخاب منطقه سطح در متناسب پراکنش و الزم تعداد به منطقه در ،طبقات از هرکدام

 از رسد که در تحقیق حاضر اي می بندي تصاویر ماهواره هاي تعلیمی، نوبت به طبقه مرحله تعیین نمونه
 و میانگین از فاصله حداقل احتمال، حداکثر ،1پشتیبان بردار ماشین شده نظارت بندي طبقه هاي روش
 روش چهار با سال هر تصاویر بندي طبقه دادن انجام از پس. گردید استفاده ماهاالنویی فاصله
 استفاده مورد و انتخاب بعدي هاي عملیات انجام جهت باالتر صحت با تصویر ذکرشده، بندي طبقه
 جدید هاي روش که از ماشین بردار پشتیبان شده نظارت بندي طبقهروش در این مطالعه  .گرفت قرار

عنوان   به )22( است اراضی کاربري نقشه استخراج منظور به اي ماهواره تصاویر بندي طبقه جهت
 در تعلیمی، هاي داده از بهینه کارگیري به در توانایی علت به روش این. ترین روش معرفی شد دقیق
 دهد انجام تري مطلوب دقت با رایج هاي روش بسیاري از را بندي طبقه است توانسته موارد اغلب

  ).16( شود می کار سرعت افزایش و ها هزینه کاهش سبب مزیت این). 37(

                                                             
1- Support vector machine 
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از نوع اطالعات موضوعی، آگاهی از درستی و  الزمه استفاده: تصاویر بندي طبقهارزیابی صحت 
اقدام به  ذکرشده، بندي طبقه روش چهار با اي بندي تصاویر ماهواره صحت آن است. بعد از طبقه

گردد. در تحقیق حاضر از ضرایب صحت کلی، ضریب کاپا، صحت  می يبند ارزیابی صحت طبقه
که مربوط به تعداد  در ماتریس خطا)(ردیف هر طبقه  1تولیدکننده، صحت کاربر، خطاي کمیسیون

(ستون هر طبقه در  2و خطاي امیسیون اند هایی است که به خطا به طبقات اختصاص یافته پیکسل
بندي  عنوان طبقه واقعی خود شناسایی و طبقه هایی است که به که مربوط به پیکسلماتریس خطا) 

  بندي استفاده گردید. جهت بررسی صحت طبقه؛ )9( اند نشده
 سال به مربوط اي ماهواره هاي داده بندي طبقه از حاصل هاي نقشه صحت تعیین براي تحقیق این در  

 و طراحی متري 1000 برداري نمونه شبکه یک تصادفی،منظم  برداري نمونه روش از استفاده با و 1393
 زمین، روي در نمونه قطعات محل مکانی موقعیت گرفتن نظر در با و شد پیاده منطقه نقشه روي بر

 زمین روي در شد. تعیین آري 12 قطعات در جنگل غیر و جنگل نظر از زمین سطح پوشش نوع
 در زمینی پوشش نوع و پیاده باال دقت با جهانی یاب موقعیت دستگاه از استفاده با ها نمونه موقعیت

 بصري، تفسیر زا استفاده با ،1355 سال زمینی واقعیت نقشه تهیه براي. گردید مشخص ها نمونه محل
(مانند اراضی اي که در طول مدت موردمطالعه  اند نکرده تغییر زمان طول در که اي زمینی کنترل نقاط

اند مثل اراضی کشاورزي، محدوده  خود را حفظ کردهبراساس نظر افراد بومی همان کاربري قبلی 
 580 مجموع در 1393  سال براي .)50( گردید برداشت .)روستاها و یا مناطق جنگلی بدون تغییر و..

 نقشه دو ها آن از و شد برداشت موردمطالعه منطقه از نقطه 348 مجموع در 1355 سال براي و نقطه
  .شد تهیه رستري ساختار با زمینی واقعیت

براي اجراي مدل  SPSSافزار  از نرمدر این مطالعه : جنگلی سازي رگرسیونی تغییر پوشش مدل
رگرسیون لجستیک استفاده شد.  4یا روش پیش رونده پلکانی 3ام به گامبه روش گ رگرسیون لجستیک

اگر متغیر وابسته  .هاي چندگانه است که در آن متغیر وابسته، گسسته است نوع خاصی از رگرسیون
وقوع رویداد و  دهنده نشانگیرد که ارزش یک  فقط ارزش صفر یا یک می داراي ارزش دوتایی باشد،

                                                             
1- Commision 
2- Ommision 
3- Stepwise 
4- Forward conditional 



 و همکاران زاده وحید میرزایی

55 

بنابراین معادله حاصل از رگرسیون لجستیک ؛ عدم وقوع رویداد است دهنده نشانارزش صفر 
  زیر است: صورت به

       1 1 2 2 3 3(p) ( ) a
(1 ) n n

pLogit Ln b X b X b X b X
p

     


 )1رابطه (                      
معادله رگرسیون  ضریب aمتغیرهاي مستقل؛  Xnو... X1 ،X2 ،X3متغیر وابسته؛  pدر اینجا،   

  ).24از متغیرهاي مستقل است ( هر یک ضرایب bnو ... b1 ،b2، b3و (عرض از مبدأ) 
هاي رقومی ارتفاع از سطح  متغیر وابسته و داده عنوان بهدر این مطالعه نقشه تغییرات پوشش جنگلی   

کیفیت خاك، پراکنش جمعیت، شیب زمین، جهت شیب زمین، فاصله تا حاشیه جنگل، فاصله تا دریا، 
در روند تغییرات پوشش جنگلی  مؤثرپارامترهاي  نوانع بهجاده، فاصله تا روستا و فاصله تا آبراهه 

سپس با استفاده از مدل  .شد کار گرفته  بهمتغیرهاي مستقل در برقراري رابطه رگرسیون لجستیک  عنوان  به
 رگرسیون لجستیک، نقشه رستري احتمال تغییر پوشش جنگلی براي شهرستان ملکشاهی تهیه گردید.

  ست.اانجام گردیده  Idrisi Selva افزار در محیط نرم الزم بذکر است که این فرآیند
بیان  1-0عددي بین  صورت به 1ROC شاخص: ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک يها شاخص

بین نقشه واقعی و نقشه حاصل از مدل  که یهنگامآید.  می آمده دست به ROCشود که از منحنی  می
براي این شاخص  5/0ک خواهد بود. ارزش برابر با ی ROCتطابق کامل وجود داشته باشد شاخص 

بینی  ها در نقشه احتمال پیش دهد ارزش سلول هاست و نشان می تصادفی بودن موقعیت کننده یانب
  ).18هاي تصادفی ایجاد گشته است ( موقعیت صورت به

مک  در مدل رگرسیون لجستیک براي آزمون برازش مدل توسطPseudo-R2  استفاده از شاخص  
 11، 36( است شده ییدتأ) 1986و هوسکینگ ( ك) و کالر1975)، دومنیک و مک فادن (1973فادن (

مندي مدل در یتبراي تأیید رضا Pseudo-R2 قبول قابل. طبق مطالعات این پژوهشگران، میزان )8و
  است. 4/0–2/0محدوده 

 
  نتایج

 1در جدول  پشتیبان ربردا ماشین روش از استفاده با شده بندي طبقهنتایج ارزیابی صحت تصاویر   
سازي الگوي  توان از این تصاویر براي مدل صحت کلی می . با توجه به مقادیر باالياست شده  ارائه

  غییرات پوشش جنگلی استفاده نمود.مکانی ت
 

                                                             
1- Relative Operating Characteristic 
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 .با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان اي بندي تصاویر ماهواره نتایج ارزیابی صحت طبقه -1جدول 
Table 1. The results of accuracy evaluation of satellite image classification using support vector 
machine. 

 سال
Year  

 کاربري
Land use  

صحت 
 تولیدکننده
producer 
accuracy  

صحت 
 کاربر
user 

accuracy  

خطاي 
 کمیسیون

commissi
on error  

خطاي 
 امیسیون

Ommision 
 error  

 ضریب کاپا
Kappa 

coefficient  

صحت 
 کلی

overall 
accuracy  

1355 

 جنگل
Forest  89.70  87/23  9.64  10.17  

 غیر جنگل  88.80  0.7759
Non forest  91.64  80.96  9.34  8.85  

1393 

 جنگل
Forest  81.03  96.69  3.31  18.97  

 غیر جنگل  89.61  0.7904
Non forest  97.46  84.88  15.12  2.54  

 
 تغییرات هاي نقشه 1393 تا 1355 هاي سال غیرجنگل و جنگل نقشه اريگذ هم يرو طریق از  

 نتایج). 4 شکل( آمد دست به منطقه غیرجنگل و جنگل تغییرات موقعیت و میزان و تهیه مربوطه جنگل
 داد نشان نظر مورد زمانی دوره انتهاي و ابتدا به مربوط بندي طبقه از حاصل نقشه دو مقایسه از حاصل

 در مجموع در. است شده کاسته جنگلی مناطق سطح از هکتار 9/26491 ساله 38 مدت نای طی در که
  ). 2جدول ( است شده کاسته جنگل اولیه سطح درصد 55/16 مطالعه مورد منطقه در دوره این طی

  
 .1393تا  1355میزان تغییرات مساحت پوشش جنگلی در دوره  -2جدول 

Table 2. The area of forest cover changes during the period 1355 to 1393. 

طبقات 
 کاربري

Land use  

  1355مساحت سال 
 (هکتار)

Area 1355 
)ha(  

  1393مساحت سال 
 (هکتار)

Area 1393 
)ha(  

  میزان تغییر سطح
 (هکتار)

The level change 
)ha(  

درصد تغییرات نسبت به 
 مساحت کل

Percentage changes 
compared to the total area  

 جنگل
Forest  

84151.31  57659.41  -26491.9  -16.55  
 غیر جنگل

Non forest  75879.04  102370.94  +26491.9  +16.55  
 جمع
Total  160030.35  160030.35   -   -  
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   .1393نقشه گستره جنگل سال  -3شکل                 .1355نقشه گستره جنگل سال  -2شکل 

Figure 3. Map of forest area 1394.                   Figure 2. Map of forest area 1355. 
  

  
  .1393-1355 يها نقشه کاهش پوشش جنگی بین سال -4شکل 

Figure 4. Map of deforestation between 1355-1393. 
 

بعد از مشخص شدن میزان و موقعیت مناطق تغییرات پوشش جنگلی، از رگرسیون لجستیک براي 
هاي رقومی ارتفاع از سطح دریا،  اط عوامل مؤثر بر تغییر پوشش جنگلی استفاده شد. دادهتعیین ارتب

کیفیت خاك، پراکنش جمعیت، شیب زمین، جهت شیب زمین، فاصله تا حاشیه جنگل، فاصله تا جاده، 
   .شدند ساخته GISمتغیرهاي مستقل، در محیط  عنوان بهفاصله تا روستا و فاصله تا آبراهه 

طور گسترده استفاده  ) به2LL-یا  2Log Likelihood-یون لجستیک از آماره کاي مربع (در رگرس
ها  شود. هنگامی که یک مدل تطابق ضعیفی دارد، داراي مقدار بزرگی بوده و هنگامی که مدل با داده می

 6373/157850). در این مطالعه کاي مربع با مقدار 21باشد ( به خوبی تطابق دارد، مقدار آن کوچک می
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باشد. این آزمون  ) میChi-squareشامل یک آزمون کاي مربع ( 3 ). جدول3 دست آمد (جدول به
بینی شده را براي دو طبقه وضعیت تخریب و عدم تخریب  تطابق بین تعداد موارد مشاهده شده و پیش

ت آمد (جدول دس به 1677/42464دهد. در این جدول، ضریب کاي مربع برابر با  جنگل را نشان می
3(.  

  
 .) مدل رگرسیون لجستیک2LL-یا  2Log Likelihood-آماره کاي مربع ( -3 جدول

Table 3. Chi-square test (-2Log Likelihood or -2LL) logistic regression model 
 هاي رگرسیونی آماره

Regression test  
-2Log Likelihood  Chi-square  

  157850.7363  42464.1677  
 

 ذکرشدهعنوان متغیر وابسته با پارامترهاي   سپس رابطه رگرسیون لجستیک بین تغییر پوشش به  
در این جدول اطالعات مربوط  دهد. نتایج مدل رگرسیون لجستیک را نشان می 4برقرار گردید. جدول 

در  ل(مرحله شانزدهم شامل وجود تمام متغیرهاي مستق مرحله تکرار 16به ضرایب نهایی مدل بعد از 
اند و در دست آمده هب )Waldاز آزمون والد ( P_Valueر دست آمده است. مقادی هب )باشدمدل می

داري ضرایب تابع رگرسیون به ذکر است مشابه بررسی معنی. الزم ارائه شده است Sigستونی به نام 
بر متغیر وابسته  گونه اثري نظر هیچ  خطی، در اینجا نیز فرضیه صفر بدین ترتیب است که متغیر مورد

براي تمام ضرایب  Waldهاي داري آماره شود سطح معنیمالحظه می 4طور که در جدول  ندارد، همان
است، این بدین معنی است که فرض صفر یاد شده براي تمام ضرایب  05/0دست آمده کمتر از  هب
 .دار هستند شود و لذا این ضرایب معنیدست آمده، رد می هب

آمد   دست به 2514/0و  8210/0ترتیب  براي این مدل به Pseudo-R2و  ROCاي ه میزان شاخص  
همراه  باشند. به کننده قابلیت نسبتاً خوب مدل می قبول تأیید دلیل قرار داشتن در محدوده مورد که به

  .)6شود (شکل  نتایج مدل نقشه رستري احتمال تغییر پوشش جنگلی شهرستان ملکشاهی ارائه می
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 .16در گام نتایج مدل رگرسیون لجستیک  -4دول ج

Table 4. The results of logistic regression model in step 16. 
 متغیر مستقل

Independent variable  
 ضریب

Coefficient  
 اشتباه معیار

S.E  Wald  Sig df  Exp (B)  
 ارتفاع از سطح دریا

Elevation 
0.4529 0.637  92.048  0.000  1  1.57  

  خاك عمق
Soil Depth 

0.4172  0.479  22.265  0.000  1  1.52  
 فاصله تا حاشیه جنگل

Distance from forest  edge  -0.3924  0.930  17.219  0.000  1  0.67  
 جهت شیب

Aspect  -0.2533  0.874  15.289  0.006  1  0.77  
 شیب زمین

Slope  -0.1174  0.574  7.701  0.000  1  0.89  
  فاصله تا آبراهه

Distance from stream  -0.05952  0.545  20.289  0.000  1  0.95  
  پراکنش جمعیت

Distribution of Population  0.03269  0.498  4.673  0.031  1  1.03  
  فاصله تا جاده

Distance from the road  -0.00744  0.6145  7.491  0.007  1  0.99  
  فاصله تا مناطق مسکونی

Distance from residential areas  -0.00397  0.551  5.416  0.020  1  0.99  
  عرض از مبدأ
Intercept  -4.5603  0.441  80.193  0.000  1  0.010  

  

  
   .پوشش جنگلی نقشه احتمال کاهش -5شکل 

Figure 5. Map of the probability of deforestation. 
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جی مدل سن سنجی مدل شد. حساسیت همیت متغیرهاي مستقل اقدام به حساسیتاتعیین  منظور به  
هاي کامل، مدل به  شود که پس از اجراي مدل با سري داده این صورت انجام می رگرسیون لجستیک به

در هر مرحله اجراي مدل یکی از  رابشود با این تفاوت که این  اد متغیرهاي مستقل دوباره اجرا میدتع
). مزیت این 47گردد ( نده اجرا مید و مدل با متغیرهاي مستقل باقیماگرد متغیرهاي مستقل حذف می

اجرا  هر بارسنجی متغیرها و کشف میزان اثر متغیرها در مدل نهایی است. پس از  کار در حساسیت
با  شده حاصلمدل استخراج گردیده و براساس میزان تفاوت  Pseudo-R2و در کنار آن  ROCمیزان 

). متغیرهاي مستقل ارتفاع از 7و  6(شکل  )49(گردد  هاي کامل اثر متغیر مستقل محاسبه می سري داده
زیرا با حذف  دارند مدلبر میزان کارایی  اي کننده تعیینسطح دریا، کیفیت خاك و پراکنش جمعیت اثر 

 یابد.  می توجهی قابلکاهش  Pseudo-R2 وROC  هاي این متغیرها مقدار شاخص

  

  
  .Pseudo-R2 و ROCهاي  استفاده از شاخصسنجی مدل رگرسیون لجستیک با حذف متغیرهاي مستقل با  حساسیت - 6شکل 

Figure 6. Sensitivity test of logistic regression model with elimination of independent variables using 
ROC and Pseudo-R2 indices. 

  
  گیري بحث و نتیجه

ساحت کل آن نرخ تخریب ساالنه در شهرستان ملکشاهی که م آمده دست بهبا توجه به نتایج   
برآورد شد. با توجه  مورد مطالعههکتار در سال براي دوره زمانی  15/697هکتار است،  35/160030

درصد از سطح اولیه جنگل در  43/0متوسط ساالنه  طور بهگفت که  توان میبه میزان برآورد شده 
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ر از متوسط منطقه کاسته شده است، لذا میزان تخریب صورت گرفته در شهرستان ملکشاهی بیشت
  .)13( باشد میآن درصد)  2/0جهانی (

هاي شهرستان ملکشاهی در استان ایالم  بینی الگوي مکانی تخریب جنگل پیش باهدفاین تحقیق   
فاصله از جاده، مناطق مسکونی، آبراهه و حاشیه  عوامل شاملنه  تأثیرصورت گرفت. در این بررسی 

شیب زمین، جهت شیب و کیفیت خاك بر روي میزان  جنگل، پراکنش جمعیت، ارتفاع از سطح دریا،
تغییر پوشش جنگلی مورد مطالعه قرار گرفت. براي برآورد پراکنش تغییرات پوشش جنگلی منطقه 

هاي  از روش آماري رگرسیون لجستیک استفاده شد. این روش نسبت به سایر روش مورد مطالعه
که تابع ارتباط مناسبی را با مدل رگرسیون  بر این وهآماري چند متغیره داراي مزایایی است. این مدل عال

توانند هم شامل متغیرهاي پیوسته و هم  کند، متغیرها در این روش می خطی معمولی برقرار می
این مدل نسبت به دیگر  ینچن همباشند.  ترکیبی از این دو نوع متغیر می هرگونهمتغیرهاي گسسته و یا 

  .)2006لی و سامپز، ( رضیات کمتري نیاز داردبه ف چند متغیرههاي آماري  روش
برابر با  ROCو شاخص  2514/0برابر  Pseudo-R2خروجی رگرسیون لجستیک با شاخص   

یی ابا تغییر پوشش جنگلی واقعی و توان آمده دست بهبرازش نسبتاً خوب مدل  دهنده نشان 8210/0
باقري و شتایی  اصله با نتیجه برازشاست، نتیجه حمناسب مدل در برآورد تغییرات جنگل در منطقه 

عامل ارتفاع از سطح دریا روي تخریب  تأثیر. در ارتباط با )5( مطابقت دارد )2011جویباري (
هاي منطقه نتایج نشان داد که در ارتفاعات میانی تخریب بیشتري صورت گرفته و در خروجی  جنگل

 )2003( مسگري و رنجبرنتایج تحقیقات که این نتیجه با  رگرسیون لجستیک ضریب مثبت گرفته است
جنگل ارتباط  که بیان کردند بین ارتفاع از سطح دریا و تخریب )2007و همکاران ( رفیعیان و

هاي  ایرت دارد اما ذکر این نکته الزم است که تحقیقات مذکور در جنگلمعکوسی وجود دارد مغ
. )41و  36( زاگرس صورت گرفته است هاي شمال کشور و یا مناطق مشابه و متفاوت از شرایط جنگل

باشد و  دلیل کوهستانی بودن در همه مناطق ارتفاعی پراکنده می تمرکز جمعیتی در غرب کشور به
در شمال کشور با  که یحال دری بین مراکز جمعیتی و جنگل وجود دارد تفاوت ناچیز اختالف ارتفاع

 مناطق که طوري  به یابد. تی کاهش میچشمگیري روستاها و مراکز جمعی طور بهافزایش ارتفاع 
 در بیشتر تفریحی مناسب مناطق و دام تعلیف مناسب مرتعی اراضی کشت، زیر اراضی مسکونی،
 تخریب معرض در بیشتر مناطق این خاطر همین به اند شده واقع ملکشاهی شهرستان میانی ارتفاعات

در  )2002و همکاران ( ماس وال کشور هاي شم در جنگل )2011باقري و شتایی جویباري ( .باشند می
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 تخریب میزان دریا سطح از ارتفاع افزایش با که اند داده نشان خود تحقیقات درهاي تروپیکال  جنگل
نتایج حاکی از آنست که  .)31و  5( کند می تأیید را ما تحقیق نتایج موضوع این که یابد می افزایش

عمق  کم يها خاكدر  که يطور  بهیر پوشش جنگلی دارد خاك منطقه ارتباط مستقیم با پدیده تغی عمق
ها بیشتر اتفاق افتاده است که این  هاي منطقه هستند تخریب جنگل عمیق که بهترین خاك تا نیمه

 باشد و استفاده از مراتع آن براي دام می کاري یمدها براي زراعت،  موضوع به مناسب بودن این خاك
 عمق کم هاي خاك يادار جنگلی مناطق به عمیق نسبت هاي خاك يدارا جنگلی مناطقبر این  عالوه
 پوشش تغییر با اش رابطه جنگل حاشیه تا فاصله مستقل یرمتغ .باشند می تخریب معرض در بیشتر

 جنگلی پوشش تغییر جنگل غیر و جنگل مرز نزدیک مناطق در که معنی بدین است معکوس جنگلی
 حاشیه مناطق در کشاورزي محصوالت کشت به تواند می موضوع این است که گرفته صورت بیشتري
 هرچند گردد، مربوط مناطق این در بومی عشایر اسکان نیز و جنگلی درختان زیراشکوب و جنگل
 زودگذر مایحتاجات تأمین براي هیزم تهیه جهت که بوده مناطق این متوجه نیز تفرج و تفریح عامل
جعفرزاده و آرخی  تحقیق از حاصل نتیجه با نتیجه ینا .اند نموده درختان رویه بی قطع به اقدام خود

 بوده منفیضریب جهت شیب  .)52و  21( دارد یخوان هم )2012و همکاران ( زارع گاریزي و )2012(
جنوبی و غربی تخریب  يها جهتشمالی و شرقی تخریب کمتر و در  يها جهتدر  دهد یمکه نشان 
رت گرفته از منطقه مورد مطالعه مشاهده شد که تراکم درختان طبق بررسی صو است. داده  رخبیشتري 

ها  کمتر از سایر جهت مراتب بههاي غیر جنگلی نیز  هاي شمالی بیشتر و وجود لکه جنگلی در جهت
دلیل برخورداري از گرما و پوشش علفی بیشتر  به و غرب جنوب يها جهترود  باشد. احتمال می می

است که این موضوع با تحقیق  قرارگرفتهل زمان بیشتر مورد تعرض هاي شمالی در طو نسبت به جهت
 یموردبررس تحقیق این در که مستقل عوامل از دیگر یکی .)2( تطبیق دارد )2009و همکاران (  امینی
 با یعنی که است گرفته منفی ضریب شیب مدل نتایج در بررسی این در است، شیب عامل گرفت، قرار

 هاي جنگل عمده تخریب که این دلیل به شود می کاسته منطقه هاي جنگل خریبت میزان از شیب افزایش
 20 زیر هاي یبش و افتاده اتفاق ساخت انسان مراکز و زراعت به جنگل کاربري تغییر اثر در منطقه
 مواجه جنگلی پوشش تغییر با بیشتر ذکرشده مناطق یجهنت در باشند می مناسب امورات این براي درصد

 نیز )2011باقري و شتایی جویباري ( و )2009و همکاران ( امینی تحقیقات در موضوع این. اند شده
کاهش پوشش جنگلی داشته است یعنی  با. فاصله تا آبراهه رابطه معکوسی )5و  2( است گردیده ذکر

 این دلیل به تواند ی. این مطلب میابد یها تغییرات پوشش جنگلی افزایش م با نزدیک شدن به آبراهه
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 یشرفتهپها باعث فرسایش شده و این فرسایش تا جایی  باشد که در مناطق مرتفع، شیب زیاد دره آبراهه
ها روستاها و  ها و رودخانه نموده است و در مناطق هموار در نزدیکی این آبراهه کن یشهکه درختان را ر

اورزي باعث کاهش اند که تمرکز جمعیت و تبدیل اراضی جنگلی به کش شده  اراضی کشاورزي واقع
 در مطالعه خود این موضوع را اثبات نمودند) 2008و همکاران ( گري راج پوشش جنگلی شده است.

دهد که مراکز  شود و نشان می حضور عامل پراکنش جمعیت در مدل سبب بهبود آن می .)15(
ملی مهم در زیادي در تغییر پوشش جنگلی دارد و عا تأثیرپرجمعیت با ضریب باال و مثبت در مدل 

و  میرنداو  )2006( ماهاپاترا و کانت شود که این مهم با نتایج تحقیقات ها تلقی می تخریب جنگل
توان گفت با  با توجه به ضریب منفی فاصله از جاده می .)34و  30( همخوانی دارد )2012همکاران (

همکاران  و ماتئو شود. می تر پررنگها در تغییر پوشش جنگلی  نقش آن ها جادهکمتر شدن فاصله از 
عامل اصلی تخریب جنگل در مناطق مورد  عنوان  بهرا  سازي جاده) 2010میریام و تایلور (  و )2004(

فاصله از مناطق مسکونی عامل پایانی است در کاهش پوشش  .)35و  32( اند مطالعه خود معرفی کرده
چه فاصله از این مراکز بیشتر شود  هر که يطور  به بوده است یرگذارجنگلی شهرستان ملکشاهی تأث

فاصله از مراکز  )2012و همکاران ( جورابیان شوشتري .شود یمیزان کاهش پوشش جنگلی کمتر م
 یک در .)23( اند ها مورد تأیید قرار داده گلعنوان عامل مؤثر در روند تغییرات جن گاهی را به سکونت

 حاشیه تا فاصله خاك، کیفیت دریا، سطح از اعارتف عوامل ترتیب به گفت توان می کلی گیري نتیجه
 روستا تا فاصله و جاده تا فاصله جمعیت، پراکنش آبراهه، تا فاصله زمین، شیب شیب، جهت جنگل،

 برآورد نقشه نتایج به توجه با. دارند ملکشاهی شهرستان در جنگلی پوشش کاهش بر را تأثیر ترین بیش
 شهرها، جمعیتی، مراکز نزدیک در هستند تخریب معرض در ربیشت که هایی مکان مدل، مکانی پراکنش
 آینده در ساخت انسان مناطق توسعه براي تقاضا مورد که اند شده واقع نشده حفاظت مناطق و روستاها

  .هستند
سازي الگوي مکانی تغییرات پوشش اراضی حکایت از آن دارد که در صورت ادامه روند  مدل  

زایی در شهرستان ملکشاهی دور از  شواهد بیابانو نمود  خیزي سیلن، کنونی فرسایش خاك، رانش زمی
سازي الگوي مکانی یک ابزار مناسب براي درك بهتر علل تغییرات  مدل که ییآنجا ازانتظار نیست. 

هاي آینده که با  ریزي شود، نتایج این تحقیق در برنامه کاربري اراضی پوشش زمین محسوب می
  قرار گیرد. موردتوجهکاربري اراضی مرتبط است تغییرات پوشش گیاهی و 
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Abstract 1 
Background and objectives: In order to investigate the spatial pattern of forest 
cover changes in the county of Malekshahi in Ilam province during 1976 to 2014, 
logistic regression modeling techniques were used. Logistic regression model is 
able to well determine the relationship between forest cover change (dependent 
variable) and its influencing factors (independent variables).  
Materials and methods: To survey the forest cover changes, the images of 
Landsat 1 satellite from MSS sensor relating to 1976 and the images of Landsat 8 
from OLI sensor relating to 2014 were processed and classified. The surveyed 
images were classified into two classes of forest and non forest. To investigate the 
causes of degradation, forest cover changes map with physiographic and human 
spatial variables were integrated into model.  
Results: The evaluation of the regression model with ROC (0.8210) and Pseudo-
R2 (0.2514) indices indicated the ability of the model to describe the changes and 
to identify the areas prone to change. The results showed that approximately 
26491.9 ha of forest areas was reduced during 38 years. 
Conclusion: According to the results of modeling, it was found that altitude, soil 
depth, distance along the forest edge, aspect, slope, distance to drainage, population 
distribution, distance to the road and village had the greatest impact on the 
reducing of forest cover in the county of Malekshahi, respectively. The results of 
study can be considered in the future planning for the areas that are related to the 
vegetation/ land-use changes. 
 
Keywords: Spatial pattern modeling, Forest cover changes, Logistic regression, 
Malekshahi 
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