
  

How to cite this Article: Arekhi, S., Mahmoudian, A., emadodin, S. (2022). Forest degradation using 

GIS and Logistic Regression (Case study: Forests of Sardasht city). Journal of Geography and 

Environmental Hazards, 10(3), 73-97. 

 doi: 10.22067/geoeh.2021.70743.1070 

                                    Journal of Geography and Environmental Hazards are fully compliant  

                                    with open  access mandates,  by publishing its  articles  under Creative  

                                    Commons Attribution 4.0  International License (CC BY 4.0). 

 
 

 
 

Forest Degradation using GIS and Logistic Regression 

(Case Study: Forests of Sardasht) 
 

Saleh Arekhi a*, Abdul Rahman Mahmoudian b, Somia Emadaddian c 

  
a Assistant Professor in Geography, Department of Geography and GIS, Human Sciences College, University of 

Golestan, Gorgan, Iran 
b MSc Student in Geography and Environmental Hazards, Department of Geography and GIS, Human Sciences 

College, University of Golestan, Gorgan, Iran 
c Assistant Professor in Geography, Department of Geography and GIS, Human Sciences College, University of 

Golestan, Gorgan, Iran  
  

Received: 1 June 2021            Revised: 23 July 2021           Accepted: 10 August 2021 

Abstract 

Spatial-temporal pattern modeling of forest cover changes provides valuable information for better 

understanding the change process and determining the effective factors of areas under change. In this 

study, it was tried to identify the factors affecting the reduction and destruction of forests in western 

Iran using the capabilities of modern technologies including remote sensing, and then implementing 

in the form of a suitable computational model as a mathematical model based on the behavior of 

nature. In order to investigate the reduction of forest cover in Sardasht city of West Azarbaijan 

province, satellite images of MSS, ETM+ and OLI for the years of 1977, 2000 and 2018 were used. 

The above images were  preprocessed, processed, and classified into two categories of forest and 

non-forest. The logistic regression method was used to study the relationship between forest cover 

reduction and physiographic and human factors. In order to obtain the lands suitability map, a 

logistic regression relationship was established between the forest cover reduction map from 1977 to 

2000 and 2000 to 2018 and also factors affecting it. Finally, a simple spatial model was proposed 

that was able to predict the spatial distribution of forest degradation using logistic regression. The 

results showed that over the 41 years, about 33721 hectares of forests of Sardasht city have been 

damaged. According to the results, it was determined that from topographic variables, parameters of 

distance from the road and distance from the village had the most impact on the forest degradation 

rate.  
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 : نحوه ارجاع به این مقاله

بینی خطر تخریب جنگل باا اساادادا اس سیماا     . پیش0011؛ سمیّه ،نیعمادالد ؛عبدالرحمان ، انیمحمود ؛، صالحآرخی

 .اطالعات جغرافیایی و مدل رگرسیون لجمایک )مطالعه موردی: شهرساان سردشا(.. جغرافیاا و مخااطرات محیطای    

 https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70743.1070                                                .92-29صص  ..0)01

  

 92-29 صص  0011 زمستان، چهلمجغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دهم، شمارۀ 

 مقاله پژوهشی
 

 با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل رگرسیون لجستیک جنگل بینی خطر تخریبپیش

 شهرستان سردشت()مطالعه موردی: 
 

 

 ، دانشکدا علوم انمانی دانشگاا گلماان، گرگان، ایران.و سیما  اطالعات جغرافیایی گروا جغرافیاجغرافیا،  اساادیار -0صالح آرخی

 یدانشکدا علوم انمان ،ییایاطالعات جغراف ما یو س ایگروا جغراف ،یطیارشد مخاطرات مح یکارشناس یدانشجو -انیعبدالرحمان محمود

 .رانیدانشگاا گلماان، گرگان، ا

 ، دانشکدا علوم انمانی دانشگاا گلماان، گرگان، ایران.گروا جغرافیا و سیما  اطالعات جغرافیایی جغرافیا، اساادیار -سمیّه عمادالدین
 

 02/5/0011: تصویب تاریخ         0/5/0011تاریخ بازنگری:         00/3/0011: دریافت تاریخ

 چکیده 

سمانی در تغییرات پوشش جنگل اطالعات ارسشمندی را جه( درک بهار فرآیند  –ساسی الگوی مکانیمدل

در این پژوهش ساعی و تاالم ماا بار آن     آورد. تغییر، تعیین عوامل مؤثر مناطق در معرض تغییر فراه  می

، سیماا  اطالعاات   اسدورسانجش  اسجملاه هاای روس  هاای فنااوری  ها و تواناییبودا تا با اسادادا اس قابلی(

غار  ایاران را شناساایی کاردا و سا ق در قالاب        هایجنگلجغرافیایی عوامل موٌثر بر کاهش و تخریب 

در ایان   سااسی کنای .  یک مدل ریاضی بر گرفاه اس رفاار طبیعا( پیاادا   صورتبهالگوی محاسباتی مناسب 

بایجاان غربای، اس طریاق    بررسی کاهش پوشش جنگلی شهرساان سردش( در اسااان آرر  منظوربهپژوهش 

. گردیاد اساادادا   3052 و 0532 ،0539 هاای باه ساال   مرباو   OLI و MSS ، +ETMتصاویر سانجندا 

بنادی  جنگال طبقاه  پرداسم قرار گرفاند و به دو طبقه جنگل و غیار پرداسم و پیشتصاویر رکر شدا مورد 

شدند. برای بررسی ارتبا  مکانی کاهش پوشش جنگل باا عوامال فیویاوگرافی و انماانی اس روم آمااری      

آوردن نقشاه شایمااگی تبادیل اراضای، رابطاه رگرسایون        به دس(برای رگرسیون لجمایک اسادادا شد. 
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امال  و همچناین عو  0523تاا   0532و  0532تاا   0539های لجمایک بین نقشه کاهش پوشش جنگلی سال

 تخریب جنگل مکانی پراکنش بینیپیش توانایی که سادا مدل مکانی یک ،درنهای(مؤثر بر آن، برقرار شد. 

 55390ساال حادود    00ان داد کاه در طاول   نااای  نشا   ارائه شد. دارد، رگرسیون لجمایک اس اسادادا با را

اس شهرساان سردش( کاساه شدا اس(. باا توجاه باه نااای  مشاخص شاد کاه         هایجنگلهکاار اس سطح 

را بیشارین تأثیر  جنگل تخریب میوان بر روساا اس فاصله و جادا اس فاصله پارامارهای، های توپوگرافیماغیّر

  .اندداشاه

 .آرربایجان غربی، تخریب جنگل، ساسیمدل، اسدورسنجش :هاواژهكلید

 مقدمه -0

و همکااران،   0ساگن ) هاا باودا اسا(   ترین دالیل انقراض بمیاری اس گوناه نابودی سیماگاا یکی اس مه تخریب و 

هاای جنگلای اماروسا باا     . اکوسیماا  هاسا( آنهاای  مالوم حداظ( اس سیمااگاا ها مبنابراین حداظ( اس گونه .؛9109

نشاان دهنادا کااهش ساه      FAO هاای بررسای  کاه طاوری باه اند ها مواجهتهدیدات بیشاری نمب( به سایر اکوسیما 

.. اس طار  دیگار پاسا     9103 و همکااران،  9کینن) ساله اخیر اس( 91جهان در حدود  هایجنگلدرصدی مماح( 

 دسااس اس( که انجام اقدامات ساسشی و حدااظای را ضاروری مای    ایگونهبههای جنگلی به تغییرات اقلیمی اکوسیما 

وابمااه و   شادت باه هایی های جنگلی نظیر انواع سنجا  گونهاین، برخی اس گونه. عالوا بر .9119و همکاران،  5والار)

تواناد سمیناه ناابودی    ها میسیماگاا هماند و هرگونه تغییر و تخریبی در این سیماگاا عنوانبهها ماکی به این اکوسیما 

گیری کارد کاه اماروسا    توان چنین نایجه.. با توجه به موارد باال می9109و همکاران،  0)ک رووسکی درا فراه  آور هاآن

های طبیعی که سیماگاا وسیعی را نیو بارای طیاگ گونااگونی    ترین اکوسیما یکی اس مه  عنوانبهها حداظ( اس جنگل

ایاران،   هاای جنگال میلیاون هکااار ممااح( کال      00شود. اس احماس می شیاسپشیبآورد، فراه  می وحشاتیحاس 

هاا  .. این جنگال 0509رسااقی، ای و ابراهیمیناحیه رویشی ساگرس اس( )جویرا هایجنگله درصد ماعلق ب 00 باًیتقر

اسااان و   00سااله همااند کاه     3311ترین جنگل بلو  در جهاان باا قادم(    ترین رویشگاا بلو  ایران و قدیمیوسیع

 59هاای جااری و   اس آ درصد  01درصد اس کل نووالت،  51، حدود هادامحدود یک سوم جمعی(، بیش اس نیمی اس 

 ..  0505طالبی و همکاران، های سطحی کشور را به خود اخاصاص دادا اس( )ثاقبدرصد اس آ 

                                                      

1 Segan 

2 Keenan 

3 Walther 

4 Koprowski 



 30....                                       ما یجنگل با اسادادا اس س بیخطر تخر ینبیشیپ                                       ده  سال

     

 اطالعاات  سیماا   و .0RS) اسدورسانجش  ابوارهاای  و فناون  اس اساادادا  تغییارات،  ایان  ارسیاابی  و کشاگ  برای

 باشاند  داشااه  مکاانی  اطالعاات  تولیاد  در بموایی نقش توانندمی تحلیلی امکانات اس برخورداری با .GIS9) یجغرافیای

 تصااویر  باه  آساان  دسارسی دلیل به اخیر، هایبنابراین، در سال ؛.9103و همکاران،  0فیال؛ فوم9109و همکاران،  5سومن)

 بینای تغییارات  پیش و گیاهی پوشش تغییرات ساسیمدل جغرافیایی، اطالعات سیما  افوارنرم هایقابلی( و ایماهوارا

 شابکه عصابی   ماارکگ،  سنجیارا  وتحلیال تجویه چون ماداوتی هایروم منظور این به و اس( شدا رای  آیندا در آن

 مادل  ..9100و همکااران،   3)اساالم  اسا(  یافااه  گماارم  لجماایک  رگرسایون  مثال  آمااری  هایروم و مصنوعی

 باه  و تخریب جنگال  شهری رشد ساسیمدل برای بمیاری مطالعات در که اس( هاییمدل اسجمله لجمایک رگرسیون

 ایالا(  ای ماوئی  در  در آبخیاو  سماین  کااربری  . تغییرات9110) 9پانایوس و اشنایدر نمونه، برای. اس( شدا گرفاه کار

 تغییارات  سااسی مادل  جه( را لجمایک روم رگرسیون و اندکردا مطالعه 0220-0230سمانی  باسة در را ماساچوس(

 شارای   و اناد گرفااه  کاار  باه  ساسیمدل فرایند برای اجاماعی و ماغیرهای فیویکی هاآن. اندگرفاه کار به سمین کاربری

 را مطالعااتی  منطقاة  در جدیاد  مماکونی  منااطق  توسعة و جنگلی اراضی کاهش ناای . بینی کردندپیش را اراضی آیندة

در  شاهری  رشاد  الگوهاای  سااسی مادل  برای را لجمایک رگرسیون . روم9115) 3ماسر و چنگ .داد سمان نشان طی

 نقشای  موجاود،  منااطق مماکونی   و هاا جادا به نودیکی داد نشان مطالعه این ناای . کار گرفاند به چین ووهان در شهر

 کشااورسی  اراضای  کااهش  در مه  نقشی رشد شهرها که کردند بیان مطالعه این در هاآن. دارد شهرها گمارم در مه 

 آبخیاو  حوضاة  یاک  در لجمایک رگرسیون روم با را سمین . تغییرات کاربری9113)همکاران  و 0لین همچنین،. دارد

 شاهر،  کشااورسی،  هاای کااربری  اس یاک  هر تغییرات ساسیمدل برای ROCمقادیر . ساسی کردندمدل تایوان شمال در

 مادل رگرسایون   داد نشاان  مقادیر این. آمد دس( به 333/1و  00/1، 205/1، 359/1ترتیب،  به مرتعی و اراضی جنگلی

 در . نیاو 9113همکااران )  و 2میلینگااون  .دارد مطالعاتی منطقة در را سمین کاربری تغییرات ساسیمدل توانایی لجمایک

 هاا آن. گرفاناد  کاار  باه  ایمدیاراناه  آبخیاو  یک در سمین تغییرات کاربری ساسیمدل برای را رگرسیونی فنون ایمطالعه

 آشکارسااسی  بارای  را بنادی طبقاه  اس پاق  مقایماه  روم و سماین  کاربری هاینقشهتهیه  جه( را ایماهوارا تصاویر

مادل   داد نشاان  نااای  . گرفاند کار به سمین کاربری تغییرات ساسیمدل برای را رگرسیونی هایس ق، روم و تغییرات

                                                      

1 Remote Sensing 

2 Geographic Information system 

3 Sumon 

4 Phompila 

5 Islam 

6 Schneider and Pontius 

7 Cheng and Masser 

8 Lin 

9 Millington 
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 در انجاام شادا   مطالعاتسایر  اس .اس( سمین کاربری در ایجاد شدا تغییرات تعیین به قادر یخوببه لجمایک رگرسیون

 هاای جنگال  در 9109 تاا  9119 هاای سال بین جنگلی پوشش تغییرات بررسی به توانمی کشور اس خارج در سمینه این

نشاان   مطالعاه  ایان  نااای  . نمود . اشارا9103) همکارانو  فیالفوم توس  لجمایک رگرسیون اس اسادادا با الئوس کشور

 کاشا(  هاای شایوا  تغییار  و اصالی  هاای جادا اس فاصله دریا، اس سطح ارتداع با داریمعنی رابطه جنگل تخریب که داد

 هاای جنگال  جنگال در  تخریاب  عامال  بار  مؤثر عوامل بررسی . به9101همکاران ) و سومندیگر  ایمطالعه در. دارد

 اس اساادادا  باا  9119تاا   0202ساال   اس جنگال  پوشاش  تااج  تراک  نقشه این تحقیق در. پرداخاند میانمار مرکوی منطقه

 اساادادا  باا  جنگل تخریب ساسی مکانیمدل به لجمایک رگرسیون مدل اس و با اسادادا آمد به دس( ایماهوارا تصاویر

 شادت باه  روساا تا فاصله و برداریبهرا مناطق شهری، تا فاصله و ارتداع داد نشان ناای . شد محیطی، پرداخاه عوامل اس

 و 0ویاو  مطالعاات  باه  تاوان مای  نیاو  سمیناه  ایان  شادا در  انجاام  مطالعات اس دیگر. افوایدمی جنگل احامال تخریب بر

اساارالیا.   در کشاور  باوروا )واقاع   رودخانه آبخیو حوضه در 9ماهینی و ترنرمطالعه  و ویانام کشور . در9100) همکاران

پوشاش سماین منطقاه کارناتکاا در     . به بررسی تغییرات کااربری اراضای و   9103) و همکاران 5آدهیکاری. نمود اشارا

کشور هند پرداخاند. بدین منظور اس مدل رگرسیون لجمایک اساادادا کردناد. نااای  نشاان داد کاه رابطاه مندای باین         

 تخریب جنگل و مناطق حداظ( شدا جنگلی وجود دارد.

در  GISو  لجماایک  رگرسایون  اس باا اساادادا   جنگال  تخریاب  سااسی مادل  به. 9103) 0پیرباوقار کشور داخل در

 اس فاصاله  شایب،  ماغیرهاای  باا  جنگل تخریب احامال که داد نشان بررسی این ناای . پرداخاند گیالن غر  هایجنگل

برابار   ROCضاریب   باا  باه دسا( آمادا    مادل  که داد نشان ناای  ارسیابی. دارد معکوس رابطه ممکونی مناطق و جادا

 مراتبای  سلماله  تحلیل و فرآیند لجمایک رگرسیون اس ترکیبی اسادادا. س(ابرخوردار  واقعی( با خوبی تطبیق اس 013/1

(AHP. هاای جاادا  بارداری خااک  در سانگ  و صاخرا  ساه   برآورد منظوربه. 9109همکاران ) و 3قجرمطالعه  در نیو 

 شناسای سماین  واحادهای  منظاور،  ایان  به. اس( رسیدا انجام به مدرس تربی( دانشگاا آموسشی هایجنگل در جنگلی

 تواباع  باین  اس. شادند  مربوطاه  مدل وارد شیب عامل همراا دهی به. ارسمAHP) سلمله مراتبی تحلیل فرایند لهیوسبه

 مهادوی و همکارانشاان  . باود  Probitاتصاال   تاابع  به مربو  نایجه بهارین مدل، براسم قدرت در مورداسادادا اتصال

 هاای جنگال )مطالعاه ماوردی:    ساگرس باا اساادادا اس رگرسایون لجماایک     هایجنگلساسی تخریب . به مدل0523)

 هاای جنگال هکااار اس   01559حادود   ساال  93نشان داد کاه طای    هاآنچرداول اساان ایالم. پرداخاند. ناای  پژوهش 

ن نشان داد کاه ماغیار جها( دامناه باا دارا باود       هاآنساسی شهرساان چرداول تخریب شدا اس(؛ همچنین ناای  مدل
                                                      

1 Vu 

2 Mahiny and Turner 

3 Adhikari 

4 Pir Bavaghar  

5 Ghajar 
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 موردمطالعاه بار تخریاب جنگال در منطقاه      تأثیرگذارترین عامل بیوفیویکی . شاید مه 3993/1) ریتأثبیشارین ضریب 

 داشااه اسا(.   ریتاأث ، به ترتیب ماغیرهای شیب و ارتداع اس سطح دریا در تخریب احاماالی جنگال   اسآنپقبودا اس(. 

حوضاه ماساال اسااان گایالن باا اساادادا اس        هاای جنگال ساسی درجات تخریب . به مدل0522) شادمانی و همکاران

اس قابلیا( مناسابی در    Probitناای  مدل نشان داد که مدل ساخاه شادا باا تاابع اتصاال      رگرسیون لجمایک پرداخاند.

حوضاه   هاای جنگال هکااار اس   91391اسا(. همچناین نااای  نشاان داد کاه       برخاوردار ساسی درجات تخریب مدل

 اند.بمیار ک  تا ماوس  با تخریب مواجه شدا با درجات موردمطالعه

 اسجملاه هاای روس  هاای فنااوری  هاا و تواناایی  در این پژوهش سعی و تالم ما بر آن بودا تا با اسادادا اس قابلیا( 

ایاران را شناساایی کاردا     غر  هایجنگل، سیما  اطالعات جغرافیایی عوامل موٌثر بر کاهش و تخریب اسدورسنجش

سااسی کنای .   یک مدل ریاضی بر گرفااه اس رفااار طبیعا( پیاادا     صورتبهو س ق در قالب الگوی محاسباتی مناسب 

 عناوان باه بااوان اس آن   کاه طاوری باه به شمای کلی و نودیک به واقعی( اس فرآیند تغییر در جنگل دس( یابی   درنهای(

 و ارائه راهکارهای مناسب جه( حدظ و حراس( اس جنگل اسادادا کرد. حلرااراهنما برای اناخا  بهارین 

 هاروشمواد و  -9

 مورداستفادههای داده -9-0

و . ETM9 (009/3/0532+.، 50/0/0539ساال  ) MSS0شاامل تصااویر    اسدورسنجشهای در این پژوهش اس دادا

OLI5 (03/3/0523.  )اس سایEarth explorer 0:91111هاای هاوایی   و عکاق  0:31111توپوگرافی های و نیو نقشه 

 گیاهاان ، فصال اوج رشاد   تصااویر  سمان اناخا  .اسادادا شد نیروهای مملحتهیه شدا توس  ساسمان جغرافیایی  منطقه

 .اس(

 موردمطالعه منطقه -9-9

باا   موردمطالعاه غربی واقع شدا اس(. منطقه ساگرس شمالی و در اساان آرربایجان هایجنگلدر  موردمطالعهمنطقه 

تاا   91آن باین   هایجنگلکه  اس(طول شرقی شهرساان سردش(  03°90' عرض شمالی و 59°9'موقعی( جغرافیایی 

در سیماا  شابکه    موردمطالعاه دهاد. منطقاه   ، موقعی( منطقه را نشان مای 0شود. شکل هوار هکاار تخمین سدا می 01

 شمالی واقع شدا اس(. 50سون  در  0UTMممطح

                                                      

1 Multispectral Scanner 

2 Enhanced Thematic Mapper 

3 Operational Land Imager 

4 Universal Transfer Mercator 
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 غربیموقعیت شهرستان سردشت در كشور و استان آذربایجان -9 شکل

 روش تحقیق -9-3

 تصحیحات هندسی و رادیومتریک 9-3-0

اباادا باا   در تصااویر انجاام گرفا(.     یبار رو های هندسی و رادیوماریاک  ساسی تصاویر، ابادا تصحیحجه( آمادا

. اقادام  GPS) یا  جهاانی های توپوگرافی و اسادادا اس سیما  موقعی(نقطه. اس نقشه 30) نقا  کنارل سمینی اسادادا اس

 03/1، 50/1برابار باا   تصاویر اول، دوم و سوم برای به ترتیب  آمدادس(بهبه تصحیح هندسی تصاویر گردید. خطاهای 

 نیتار کیا نودباه روم   0برداری مجددمک روم نمونه. در مرحله بعد با کاس(پیکمل بود که بمیار مطلو   30/1و 

گیارد کاه اس تصااویر    تصحیح رادیوماریک سمانی انجاام مای   تصاویر در جه( شمال توجیه و گرداندا شدند. 9هممایه

های مخالاگ همااند، اساادادا شاود.     های مخالگ و یا سنجندایعنی تصاویری که مربو  به فصول یا سال 5چند سمانه

رادیوماریک وجود دارد، تصحیح رادیوماریک مطلاق و تصاحیح رادیوماریاک نمابی. روم تصاحیح      دو نوع تصحیح 

های مربو  به خصوصیات اتممدریک و کالیبراسیون سانجندا اسا(. انجاام ایان     رادیوماریک مطلق نیاسمند ورود دادا

در  .9911 ،و همکااران  0)دنادونکر  (های قدیمی کار بمیار سخای اسخصوص برای داداتصحیح در اغلب موارد و به

مقابل تصحیح رادیوماریک نمبی با هد  کاهش ماغیرهاای اتممادریک و غیارا مناظارا در میاان تصااویر چندسماناه        

                                                      

1 Resampling 

2 Nearest neighborhood 

3 Multi Temporal images 

4 Dendoncker  
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-آل پدیادا اس(. در حال( ایادا  0های تصحیح رادیوماریک نمبی، کاهش تیرگی پدیداگیرد. یکی اس رومصورت می

شاود کاه در هار باناد اس تصاویر      هماند. در این روم فرض مای  هاموجطولدارای تابش صدر در همه  رنگرایتهای 

اثار اتممادری تاابش     بیا ترتنیا ابه)مثل آ ..  اس(صدر یا نودیک به یک  هاآنهایی یاف( که مقادیر توان پیکملمی

طاای  دلیال جها( حاذ  خ    نیباه هما  گاردد.  ها در هر باند اضاافه مای  صورت یک مقدار ثاب( به پیکملانحرافی به

مربو  به هر باند ک  شود. کااهش تیرگای پدیادا یاک      DNهای هر باند اس حداقل رادیوماریک بایمای ارسم پیکمل

در ایان مطالعاه اس ایان     ..0229، 9)چاوسشود گرفاه می به کارطور گماردا در بمیاری اس موارد روم سادا اس( که به

 اجارا قابال  ENVIافاوار  راحاای در نارم  دا اس( کاه باه  اسادادا ش موردنظرروم جه( تصحیح رادیوماریک تصاویر 

 اس(.

 های تعلیمیانتخاب نمونه -9-3-9

بندی نظارت شدا اسادادا شاد. در ایان پاژوهش    های مربوطه اس روم طبقهای سالبندی تصاویر ماهوارابرای طبقه

کار میدانی اناخا  شادند. باا توجاه باه هاد        بر اساسالگوی مشخصات طیدی طبقات،  عنوانبههای تعلیمی، نمونه

هاا، در منطقاه باه    اس کاالس  هرکادام های تعلیمی ماناسب با پوشاش  جنگل. نمونهبندی )جنگل و غیرمطالعه در طبقه

های تعلیمی با توجاه باه پوشاش جنگلای     اند. اناخا  نمونهتعداد السم و پراکنش ماناسب در سطح منطقه اناخا  شدا

جنگلی با تدمیر بصری تصویر ترکیب رنگی کار  و باا اساادادا   قابل تشخیص بودن آن اس مناطق غیر مناسب منطقه و

های تعلیمی برای هار کاالس تعریاگ شادند. دو کاالس کااربری،       ، نمونه0:31111های توپوگرافی با مقیاس اس نقشه

ی رقاومی کاردن روی صادحه    های تعلیمی به شیواجنگل در منطقه مشخص شد. س ق نمونهجنگل و غیر صورتبه

 تولید و تدکیک شدند.

و  0532، 0539هاای  مرباو  باه ساال    OLIو پاالس  امتیاس و ایاسبندی تصاویر اس سنجندا امبرای انجام طبقه

هاای  بندی تصاویر هر ساال باا روم  پق اس انجام دادن طبقه شدا اسادادا گردید.بندی نظارتهای طبقهاس روم 0523

های بعادی اناخاا  و   شدا، تصویر با صح( باالتر )روم ماشین بردار پشایبان. جه( انجام عملیاتنظارتبندی طبقه

هاای تعلیمای را   سمینای نموناه   بندی نظارت شدا، محقاق بار اسااس واقعیا(    در روم طبقهقرار گرف(.  مورداسادادا

 دهد.بندی را انجام میاناخا  و طبقه

 

 

 

                                                      

1 Dark Object Subtraction 

2 Chavez 
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 های مورد نظرتخریب سطح جنگل مربوط به سال نقشه تغییرات و تهیه -9-3-3

هاای  جنگال مرباو  باه ساال    های جنگل و غیار ترین نقشهبندی تصاویر و ارسیابی صح( ناای ، دقیقپق اس طبقه

. بنادی. طبقاه  هاای مخالاگ  )بر اسااس مقایماه صاح( روم    اناخا  شدند موردمطالعهمنطقه  0523، 0532، 0539

هاای  دادا شدند. نقشاه  0تقابل GIS در محی  0523تا  0532و  0532تا  0539دو دورا اس  صورتبههای مذکور نقشه

همااند کاه میاوان و     0523-0532و  0532-0539های نقشه تغییرات پوشش جنگلی در دوراحاصل اس عملیات تقابل 

 دهند.مکان تخریب پوشش جنگلی در دورا مورد نظر را نشان می

 فاكتورهای مؤثر در تخریب جنگلهای نقشه تهیه-9-3-0

نقش ماؤثری دارناد، اولاین مرحلاه     جنگل آوری اطالعات مربو  به عواملی که در وقوع تخریب شناخ( و جمع 

نااای  تحقیقاات گذشااه در    بررسی ساسی تخریب جنگل اس(. در این پژوهش تعیین این عوامل اس طریق مطالعه مدل

 هاای جنگال ، این عوامال در تخریاب   موردمطالعهشدا در منطقه ای انجامهگرف(. پق اس بررسی مشابه صورتمناطق 

جه( شیب، فاصله تا آبراهاه، شایب سماین، فاصاله تاا روسااا،       ارتداع، تر و مؤثرتر شناخاه شدند که شامل: منطقه مه 

و  3.5و اناوی   01.0اس آیافوارهاای جای  . در این راساا نقشه عوامل فاو  باا اساادادا اس نارم    باشندیمفاصله تا جادا 

 قرار گرفاند. مورداساداداها وتحلیلتجویهتهیه شدا و جه(  ایدریمی سلوا

هاای ارتدااع اس ساطح دریاا،     های مشخصاه ، نقشهموردمطالعه هایجنگلدر تخریب  تأثیرگذاربرای بررسی عوامل 

تهیه شادند. باا توجاه باه      GISکه در محی   باشندیمها جه( شیب، فاصله تا آبراهه، شیب، فاصله تا روسااها و جادا

مااری   911حاری ،   01های موجود در سطح منطقه، تعداد ها و آبراههتعداد و پراکندگی خاص مناطق ممکونی و جادا

 ها ایجاد شدند.ماری اس آبراهه 011حری   01ها و ماری اس جادا 911حری   01اس مناطق ممکونی و 

 با رگرسیون لجستیکها داده وتحلیلتجزیه -9-3-5

کاربرد رگرسیون لجمایک تعیین احامال وقوع هر یک اس سطوح ماغیر کیدی دو حالاه بر اساس ماغیرهاای ممااقل   

دو حالااه اسا(. رگرسایون لجماایک      ماغیّار یاک   حاماًاس( که ماغیر وابماه  ایگونهبهو شرای  اسادادا اس آن  اس(

های ممااقل، احاماال وقاوع    ماغیّرهای آماری خطی تعمی  یافاه اس( که با اسادادا اس روم آماری ماعلق به گروا مدل

مه  و اصلی در رگرسیون لجمایک این اسا( کاه ماغیار وابمااه یاک       دهد. نکاهبینی قرار مییک حادثه را مورد پیش

نای وقاوع رویاداد باشاد. در     وقوع و یاک باه مع   تواند فق  عدد صدر به معنی عدمماغیر دوحالاه اس(، یعنی اینکه می

نقشه حماسی( یا احامال تخریب جنگل، هد  رگرسیون لجمایک یافان بهارین مدل برای تشاریح روابا     مورد تهیه

هایی اس ماغیار ممااقل اسا(. رگرسایون     حضور ماغیر وابماه )تخریب جنگل. و مجموعه گروا میان حضور و یا عدم

                                                      

1 Crosstab 
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برای پیدا کاردن بهاارین مجموعاه پارامارهاایی کاه مادل را بهاار         )MLE) 0لجمایک اس روم برآورد حداکثر احامال

خواهد داشا( کاه اس طریاق تئاوری فااسی باه        0و  1های بین کند. خروجی مدل، ضریبکنند، اسادادا میبراسم می

ریاب  باولین تخ  دهد و نقشاه ارسم صدر )بدون تخریب. می 3/1)تخریب. و کمار اس  0ارسم  3/1احاماالت باالتر اس 

وابمااه اس منحنای لگااریامی پیاروی      ماغیّار رود که احامال یک باودن  کند. رگرسیون با این فرض بکار میرا تولید می

 .:9109 ،9ایمامن) شود. تخمین سدا می0کند و مقدار آن توس  رابطه )می

(0.                                                                P(y = 1𝔩X) =
exp(ΣBX)

1
+ exp(ΣBX) 

P  ،احامال یک بودن ماغیر وابماهX مماقل،  ماغیّرB  پارامارهای برآوردا شدا وY  وابمااه اسا( کاه     ماغیّار همان

 .در اینجا تخریب جنگل مد نظر اس(

 شود.حاصل می 9 رابطه صورتبهگیرد و تغییر لگاریامی روی آن صورت می ،ساسی رابطه باالخطی منظوربه

(9   .                                      + error term kxkb+… + 2x2+b 1x1+b 0Loge (P/(1+P) = b         

 صاورت باه پیوساه باشد و خروجای مادل    0تا  1بینی شدا در دامنه شود احامال پیشاین تغییر لگاریامی سبب می

 بینی مکانی احامال تخریب ارائه شود.یک نقشه پیش

ی رادبار ناه هاای نمو شدا اس نقشه اولیه تخریب باه روم  اسادادا اس درصدی اس نقا  بر گرفاه آمدا با به دس(مدل 

)مشخصاه نمابی اجرایای.     Pseudo-R2و  ROCهاای  ارائه آماارا  صورتبهبندی شدا سیماماتیک یا تصادفی طبقه

مناسابی بارای    آماارا  ROCشاود.  براسم مناسب در نظر گرفاه مای  عنوانبه 9/1برابر  Pseudo-R2شود. میارسیابی 

ساسی شدا با تصویر واقعای تخریاب اساادادا کارد.     توان اس آن برای مقایمه تصویر مدلارسیابی اعابار مدل اس( و می

و  5کاالرک )مادل باا واقعیا( اسا(      توافاق کا    دهنادا  نشاان  3/1دهندا توافق مکانی کامل و ارسم  نشان 0ارسم 

 ..0209 ،همکاران

هاا  ریوان در جه( کنارل روند تغییرات پوشش جنگلی، قرار گیرد مادل تواند مورد اسادادا برنامهمی هایی کهاس ابوار

هماند. برای برآورد پراکنش کاهش پوشش جنگلی شهرساان سردش( و تعاین عوامال ماؤثر بار آن اس روم آمااری      

ماغیرا دارای موایاایی اسا(.    های آماری چندرگرسیون لجمایک نمب( به سایر رومرگرسیون لجمایک اسادادا شد. 

کناد، ماغیرهاا در ایان روم    این مدل عالوا بر اینکه تابع، ارتبا  مناسبی را با مدل رگرسیون خطی معمولی برقرار مای 

باشاند.  ترکیبای اس ایان دو ناوع ماغیار مای      هرگوناه توانند ه  شامل ماغیرهای پیوساه و ه  ماغیرهای گمماه و یا می

 ..9119، 0سام اهلی و های آماری چند ماغیرا به فرضیات کماری نیاس دارد )به دیگر رومهمچنین این مدل نمب( 

                                                      

1 Maximum Likelihood Estimation 

2 Eastman  

3 Clark  

4 Lee 



 چهل  ۀشمار                                                           محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                 30

 

 و بحث نتایج -3

هاا و  باه آبراهاه  ی شادا مرباو    برای آگاهی اس وجود یا عدم وجود خطاهای هندسی در تصاویر، اس خطو  رقوم

کناارل دقا( هندسای     منظاور باه های موجود در منطقه کمک گرفاه شد و خطای هندسی مشاهدا نشد. همچنین جادا

بار روی تصااویر تطاابق     0:31111های رقومی مربو  به توپاوگرافی  ها اس نقشهتصاویر خطو  رقومی مربو  به جادا

ماورد مقایماه قارار گرفا( و دقا( تطاابق        0یر با خطو  وکاوریدر روی تصو هاراایافاه انداخاه شد و تطبیق ممیر 

 خو  ارسیابی گردید.

بنادی نظاارت شادا در    ناای  طبقاه  ارائه شدا اس(. 5و  9 ،0 بندی در جدولهای طبقهصح( نقشه ناای  ارسیابی

بندی با اسادادا اس ضرایب صح( کلی و ضاریب کاپاا، ماورد مقایماه و آناالیو      شهرساان سردش( اس نظر صح( طبقه

و  03/22، 00/22به ترتیب دارای صاح( کلای    0523و  0532، 0539 یهاسالتصاویر  کهطوریبهآماری قرار گرف(، 

نقشاه تخریاب    ها بارای تهیاه  توان اس این نقشهدرصد صح( کلی، می 22با توجه به مقادیر باالی  .اس(درصد  30/22

که در هر سه دورا تغییر نکردا، اناخاا  شادا و    قهط، بخشی اس من0539تصویر سال  صح(برای ارسیابی اسادادا کرد. 

 .ارسیابی دق( صورت گرفاه اس(

 

 با روش ماشین بردار پشتیبان 0359سال  MSSتصویر شده بندی نظارتنتایج ارزیابی روش طبقه -0جدول 
 صحت كلی ضریب كاپا خطای امیسیون خطای كمیسیون صحت كاربر صحت تولیدكننده كاربری یبندطبقهروش 

ماشین بردار 

 پشایبان

 جنگل

 غیرجنگل

01/22 

20/22 

20/22 

32/22 

19/1 

90/1 

91/1 

19/1 

 

2233/1 

 

00/22 

 

 با روش ماشین بردار پشتیبان 0332 سال ETM+ریتصو شده نظارت یبندطبقه روش یابیارز جینتا -9 جدول

 كاربری بندیروش طبقه
صحت 

 تولیدكننده

صحت 

 كاربر

خطای 

 كمیسیون

خطای 

 امیسیون
 صحت كلی ضریب كاپا

 ماشین بردار پشایبان
 جنگل

 غیرجنگل

93/22 

33/22 

55/23 

23/22 

93/9 

13/1 

55/1 

05/1 

 

2093/1 

 

30/22 

 

  

                                                      

1 Vector  



 32....                                       ما یجنگل با اسادادا اس س بیخطر تخر ینبیشیپ                                       ده  سال

     

 با روش ماشین بردار پشتیبان 0323 سال OLI شده تصویربندی نظارتنتایج ارزیابی روش طبقه -3جدول 

 كاربری بندیروش طبقه
صحت 

 تولیدكننده

صحت 

 كاربر

خطای 

 كمیسیون

خطای 

 امیسیون
 صحت كلی ضریب كاپا

 ماشین بردار پشایبان
 جنگل

 غیرجنگل

93/22 

33/22 

55/23 

23/22 

93/9 

13/1 

55/1 

05/1 

 

2093/1 

 

30/22 

 

در ساال   موردمطالعاه ای نقشه میوان و موقعی( پراکنش سطوح جنگلای در منطقاه   ماهواراپق اس پرداسم تصاویر 

باا   0523پاالس و ساال   امتای باا اساادادا اس تصاویر ای    0532اس و ساال  اسای امبا اسادادا اس تصاویر ماهوارا 0539

نقشه تغییرات اتداا  افااادا باه دسا(     های سه دورا، بندیتهیه گردید. با هم وشانی ناای  طبقه OLIاسادادا اس تصاویر 

 ..0و  5، 9)اشکال  آمد

 

 
 پشتیبان بردار حاصل از الگوریتم ماشین 0359نقشه گستره جنگل سال  -9 شکل
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 بانیپشت بردار نیماش تمیالگور از حاصل0332 سال جنگل گستره نقشه -3 شکل

 

 
 پشتیبان بردار حاصل از الگوریتم ماشین 0323نقشه گستره جنگل سال -0 شکل



 00....                                       ما یجنگل با اسادادا اس س بیخطر تخر ینبیشیپ                                       ده  سال

     

 تعیین میزان و موقعیت كاهش پوشش جنگلی-3-0

هاای تغییارات   نقشاه  3052تا  0532 و 3205تا  0539های جنگل سالنقشه جنگل و غیر 0گذاریه اس طریق روی

. نااای  حاصال   .9 و 3 شاکل ) آمد به دس(جنگل منطقه جنگل مربوطه تهیه و میوان و موقعی( تغییرات جنگل و غیر

داد کاه در طای ایان مادت     بندی مربو  به ابادا و اناهای دورا سمانی مورد نظر نشان مقایمه دو نقشه حاصل اس طبقهاس 

 موردمطالعاه در طای ایان دورا در منطقاه     درمجماوع هکاار اس سطح مناطق جنگلی کاساه شدا اس(.  55390ساله  00

 ..3 و 0 )جدول صد سطح اولیه جنگل کاساه شدا اس(در 39/90
 

 
 

 0332 تا 0359 سال یگذارهمیرو از حاصل جنگل راتییغت گستره نقشه -5 شکل

                                                      

1 Overlay 
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 0323 تا 0332 سال یگذارهمیرو از حاصل جنگل راتییتغ گستره نقشه -9 شکل

 

 0332 تا 0359میزان تغییرات مساحت پوشش جنگلی در دوره  -0 جدول

 طبقات كاربری
 مساحت سال

 )هکتار( 0359

 مساحت سال

 )هکتار( 0332

 میزان تغییر سطح

 )هکتار(

 درصد تغییرات نسبت به

 مساحت كل

 -39/95 -99/59530 33/90902 53/35330 جنگل

 +39/95 +99/59530 93/003033 93/09011 غیر جنگل

 _ _ 19/059533 19/059533 جمع کل

 

 0323 تا 0332میزان تغییرات مساحت پوشش جنگلی در دوره  -5 جدول

 طبقات كاربری
 مساحت سال

 )هکتار( 0332

 مساحت سال

 )هکتار( 0323

 میزان تغییر سطح

 )هکتار(

 درصد تغییرات نسبت به

 مساحت كل

 -11/0 -50/0599 53/02035 33/90902 جنگل

 +11/0 +50/0599 93/009390 93/003033 غیر جنگل

 _ _ 19/059533 19/059533 جمع کل

     

 شهرستان سردشت هایجنگلهای عوامل مؤثر بر تخریب تهیه نقشه -3-9

 ،در ایان تحقیاق  .. 0500 )مماگری،  اس(ترین عوامل مؤثر در روند تخریب جنگل عوامل طبیعی و انمانی س مه ا

عوامل طبیعی مؤثر در تغییارات و فاصاله اس منااطق مماکونی،      عنوانبهنقشه شیب، جه( جغرافیایی، طبقات ارتداعی 



 05....                                       ما یجنگل با اسادادا اس س بیخطر تخر ینبیشیپ                                       ده  سال

     

و همکااران   0مااتیو  .قارار گرفا(   مادنظر عوامل انمانی در وقاوع تغییارات   نقش  عنوانبه هاههاآبراصله اس ها، و فجادا

عامل اصالی تخریاب جنگال در منااطق      عنوانبهساسی را جادا .،9101) 9و میریام و تیلور .9111).، گرونبرگ 9110)

 خود معرفی کردند. موردمطالعه

 اصلی فیزیوگرافیهای های مشخصهتهیه نقشه -3-9-0

مااااری اس ساااای(   51)مااادل رقاااومی ارتدااااع   . DEMبااار اسااااس الیاااه مااادل رقاااومی ارتدااااع )    

https://earthexplorer.usgs.gov .   منطقه که بیانگر تغییرات ارتداع در منطقه اس(، حداقل ارتداع اس ساطح دریاا در

 ..3)شکل  اس(مار  9900مار و حداکثر ارتداع اس سطح دریا  331 موردمطالعهمنطقه 

 

 
 سردشت شهرستان ایدر سطح از ارتفاع طبقات نقشه -3 شکل

 

دهاد  ( کاه نشاان مای   نشان دادا شدا اس 2و  0های در شکل موردمطالعههای شیب و جه( منطقه همچنین نقشه

دهاد و جها( عماومی منطقاه     درصد. تشکیل می 01تا  91)تا سیاد . %01تا  1را عوارضی با شیب ک  ) منطقهاراضی 

 .اس(نیو شمالی و جنوبی 

                                                      

1 Matthew 

2 Miriam and Taylor 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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 سردشت شهرستان در بیش درصد طبقات نقشه -8 شکل

 

 
 سردشت شهرستان در بیش جهت طبقات نقشه -2 شکل



 03....                                       ما یجنگل با اسادادا اس س بیخطر تخر ینبیشیپ                                       ده  سال

     

 هاها، فاصله از مراكز مسکونی و آبراههتهیه نقشه فاصله از جاده -3-9-9

ها اس منااطق تخریاب در   ها، فاصله اس مناطق ممکونی و فاصله اس آبراههفاصله اس جاداهای مربو  به همچنین نقشه

در ساطح   یموردبررسا )و همگن. عاوارض   نشان دادا شدا اس(؛ که با توجه به پراکنش سیاد 09و 00 ،01های شکل

 .اس(حداقل تا ماوس   غالباًتا مناطق تخریب  یموردبررس، فاصله عوارض موردمطالعهمنطقه 
 

 
 ها در شهرستان سردشتنقشه طبقات فاصله از جاده-01 شکل

 

 
 سردشت شهرستان در یمسکون مناطق از فاصله طبقات نقشه-00 شکل
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 سردشت شهرستان در هاآبراهه از فاصله طبقات نقشه-09 شکل

 

 ارزیابی صحت نقشه احتمال كاهش پوشش جنگلی -3-9-3

 اساادادا  9و ضریب تشاخیص کاار   . 0ROC) ینمب، اس شاخص ویژگی عملیات ارسیابی مدل تهیه شدا منظوربه

. باه دلیال قارار داشاان در     اسا(  9032/1و  9909/1، 0391/1/،0090شدا اس( که به ترتیاب بارای دورا اول و دوم   

باشاد،   تار کیا نود 0اس( کاه هرچاه باه     0-1که برای شاخص ویژگی عملیات نمبی عددی بین  موردقبولمحدودا 

 نمابااً قابلیا(   دکننادا ییتأاسا( کاه    0/1-9/1شود و برای ضریب تشخیص کار  عددی باین  صح( مدل بیشار می

 مدل اس(.خو  

 

  2R-Pseudoو  ROCهایارزیابی صحت مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از شاخص -3 جدول

 0320 -0332دوره  0332 -0359دوره  شاخص

ROC 0090/1 0391/1 
2R-Pseudo 9909/1 9032/1 

 

                                                      

1 Receiver Operating Characteristic 

2 Pseudo-R2 



 03....                                       ما یجنگل با اسادادا اس س بیخطر تخر ینبیشیپ                                       ده  سال

     

 سازی رگرسیون لجستیکی كاهش پوشش جنگلی شهرستان سردشتمدل -3-9-0

بعد اس مشخص شدن میوان و موقعی( مناطق تغییرات پوشش جنگلی، اس رگرسیون لجمایک بارای تعیاین ارتباا     

های رقومی ارتداع اس ساطح دریاا، شایب سماین،     ساسی آن اسادادا شد. داداعوامل مؤثر بر تغییر پوشش جنگلی و مدل

 آی اس جای ماغیرهای مماقل، در محای    عنوانبهجه( شیب سمین، فاصله تا جادا، فاصله تا روساا و فاصله تا آبراهه 

تاا   0532و  0532تاا   0539هاای  ساخاه شدند س ق رابطه رگرسیون لجمایک بین تغییر پوشش ایجاد شدا بین ساال 

نقشاه   ،بر اسااس ایان معادلاه   جداگانه برقرار گردید.  صورتبههای وابماه با پارامارهای رکر شدا اغیّرم عنوانبه 0523

 1در اینجاا ضاریب    ..00 و 05 شاکل آماد ) باه دسا(    موردمطالعاه نطقه م هایجنگلبرآورد پراکنش مکانی تخریب 

تار  نودیاک  0اثری بر ماغیر وابماه نداشاه اس( و هرچه عدد باه   گونه یه)صدر. به معنی این اس( که ماغیر مورد نظر 

 آن ماغیر بر ماغیر وابماه بیشار اس(. ریتأثباشد 

 

 
 (0359) سال موردمطالعه منطقه هایجنگل بیتخر یمکان پراكنش برآورد نقشه-03 شکل
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 (0323) سال موردمطالعه منطقه هایجنگل بیتخر یمکان پراكنش برآورد نقشه-00 شکل

 

به ترتیب جه( شیب، شیب سماین و ارتدااع اس    دهد که در شهرساان سردش(جدول رگرسیون لجمایک نشان می

 ..9)جدول  عوامل در تخریب هماند نیمؤثرترسطح دریا 
 

 موردمطالعههای نتایج مدل رگرسیون لجستیک دوره -9 جدول

 0323-0332دوره  0332-0359دوره  مستقل متغیّر

 ضریب ضریب 

 1191/1 1102/1 ارتداع اس سطح دریا

 1900/1 1390/1 جه( شیب

 -11110/1 -1110/1 فاصله تا مناطق ممکونی

 -1110/1 -1115/1 فاصله تا جادا

 -1020/1 -1039/1 شیب سمین

 -11110/1 -1110/1 فاصله تا آبراهه

 -0099/0 -0093/0 عرض اس مبدأ.) ونیرگرسضریب معادله 

 

 0323تا  0332مدل برای دوره  صورتبه یا

 مدل تخریب جنگل =-0099/0+ 119/1 ×ارتداع اس سطح دریا + 1900/1 ×جه( شیب -



 02....                                       ما یجنگل با اسادادا اس س بیخطر تخر ینبیشیپ                                       ده  سال

     

 ×فاصاله تاا منااطق مماکونی     -1110/1 ×فاصاله تاا جاادا    -1020/1 ×شایب سماین   -11110/1×هفاصله تا آبراه

11110/1- 

 گیرینتیجه -0

های تغِییرات کاربری اراضی و پوشاش سمینای محماو     ل(ساسی مکانی یک ابوار مناسب برای درک بهار عمدل

ردیاابی عوامال ماؤثر بار      منظوربههای ساگرس و بینی پراکنش مکانی تخریب جنگلاین تحقیق با هد  پیش .شوندمی

 تخریب جنگل صورت گرف(.

ماغیار   عناوان باه  0523تاا  0532و  0532تا  0539 در این پژوهش نقشه تغییرات پوشش جنگلی مربو  به دو دورا

ها و فاصاله تاا آبراهاه    های رقومی ارتداع، شیب سمین، جه( شیب سمین، فاصله تا جادا، فاصله تا روسااوابماه و دادا

ماغیرهاای ممااقل در برقاراری رابطاه رگرسایون       عناوان باه پارامارهای مؤثر در روند کاهش پوشش جنگلای   عنوانبه

برابار باا    0532تا  0539برای دورا  Pseudo-R2با شاخص ن لجمایک لجمایک بکار گرفاه شدند. خروجی رگرسیو

و  9032/1برابار باا    Pseudo-R2باا شااخص    0523تاا   0532و برای دورا  0090/1برابر  ROCو شاخص  9909/1

با کااهش پوشاش جنگلای واقعای و      آمدادس(بههای دهندا براسم خو  مدلنشان 0391/1برابر با  ROCشاخص 

بااقری و   حاصال شادا باا نایجاه باراسم      ب مدل در بارآورد تغییارات جنگال در منطقاه اسا(، نایجاه      توانایی مناس

   مطابق( دارد.   .0502شاایی)

توان گد( با کماار شادن فاصاله نماب(     ها میهای فاصله اس مناطق ممکونی و جادابا توجه به ضرایب مندی ماغیر

هاای منطقاه   ساسی و افوایش جمعی( نقش مؤثرتری در تخریب جنگل، جاداساخ(انمانبه این عوامل، توسعه مناطق 

 عناوان باه ساسی را جادا .،9101و میریام و تیلور ) .9111) .، گرونبرگ9110کنند. ماتیو و همکاران )ایدا می موردمطالعه

یکی دیگر اس عوامل مماقلی کاه در ایان تحقیاق     خود معرفی کردند. موردمطالعهعامل اصلی تخریب جنگل در مناطق 

. در این بررسای در مادل باه فااکاور     اس(قرار گرف( و در مدل به آن ضریب تعلق گرف(، فاکاور شیب  یموردبررس

دار میان تغییرات شیب و تخریب جنگال اسا( یعنای باا     ی تعلق گرف(، که نشان دهندا ارتبا  معنیشیب ضریب مند

هاای منطقاه در اثار    شود. به دلیل اینکه تخریب عمدا جنگلهای منطقه کاساه میافوایش شیب اس میوان تخریب جنگل

منااطق   جاه یدرناباشاند و  مناساب مای  های پائین برای کشااورسی  های اگروفارساری اتدا  افاادا اس( و شیبفعالی(

هاای منطقاه   عامل ارتداع اس سطح دریا روی تخریب جنگال  در ارتبا  با تأثیر اند.مذکور بیشار مورد تخریب واقع شدا

در خروجای رگرسایون لجماایک باه آن      هناای  نشان داد که در ارتداعات پائین تخریاب کماار اسا( کا     موردمطالعه

. که بیاان کردناد کاه    0503. و رفیعیان )0505نایجه حاصله با ناای  تحقیقات پیرباوقار ) ؛ کهضریب مثب( تعلق گرف(

در غار  باه دلیال کوهمااانی     دارد. خاوانی  ها   ،در ارتداعات باال میوان تخریب جنگل بیشار اس ارتداعات پائین اس(

ارتدااعی باین مراکاو جمعیاای و      و تداوت ناچیو اخاال  اس(بند پراکندا ینیبودن در همه نقا  ارتداعی بخصوص پا
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گیری روساااها و مراکاو جمعیاای کااهش     چش  طوربهدر شمال کشور با افوایش ارتداع  کهیدرحال ،جنگل وجود دارد

 ، مشاهدا شاد کاه تاراک    موردمطالعه منطقه اس گرفاه صورت بررسی و طبق بودا مثب( نیو شیب جه( ضریبیابد. می
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