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  کیلجست ونیبا استفاده از روش رگرس یرکانیه يهاجنگل بیتخر يسازمدل

  )النیگ رودشن يها: جنگلي(مطالعه مورد

 
 

  3علی صالحی و 2احمد پوررستم، *1حسن پوربابایی
  

 )21/09/1401 پذیرش: تاریخ ؛ 08/06/1401 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

 هايتوده وضعیت از کیفی و کمی دقیق اطالعات داشتن تخریب جنگل، اثرات کاهش رايب اصولی ریزيبرنامه و مدیریت گونه هر الزمه

 استفاده با تعداد و حجم در هکتار درختان متغیرهاي تأثیر تحت هیرکانی هايجنگل تخریب سازيهدف از این پژوهش، مدل. است جنگلی

گیري شد. در هر قطعه عالوه بر گونه، آري اندازه 10اي شکل دایره قطعه نمونه 252منظور انجام این پژوهش لجستیک بود. به رگرسیون از

سازي تخریب جنگل از قطر برابرسینه، ارتفاع درختان، تعداد در هکتار و حجم، وجود یا عدم وجود تخریب نیز یادداشت شد. براي مدل

نمایی و ضریب تعیین پزودو درست لگاریتم، "Omnibus"هاي رگرسیون لجستیک و براي ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک از آزمون

 9/242اصله و  8/136ترتیب برابر کرك) استفاده شد.  بر اساس نتایج، میانگین تعداد در هکتار و حجم درختان بهنل و نیجل-(کاکس

. آزمون همبستگی نشان درصد منطقه مورد مطالعه دچار تخریب شده است 82/46دست آمد. همچنین نتایج نشان داد مترمکعب در هکتار به

دار وجود دارد. متغیرهاي مستقل تعداد در هکتار و حجم ی بررسی شده با متغیر تخریب جنگل رابطه منفی و معنیبین متغیرهاي کمّ ،داد

مدل  واریانس متغیر وابسته (تخریب جنگل) را برآورد کنند. بررسی متغیرهاي ورودي به از درصد 3/82تا  6/61اند درختان توانسته

بینی تغییرات متغیر دار بوده و امکان پیشرگرسیونی نشان داد اثر متغیرهاي تعداد در هکتار و حجم درختان بر میزان تخریب جنگل معنی

  وابسته یعنی وجود یا عدم وجود تخریب جنگل را دارند.

 
  

  رود گیالنشنهاي سازي تخریب، رگرسیون لجستیک، تغییرات ساختار، جنگلمدل: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

 18کاهش قابل مالحظه وسعت جنگل در ایران از مساحت 

میلیون هکتار در چند دهه اخیر، مدیریت  6/12میلیون هکتار به 

ور جلوگیري از ادامه روند منظزیست محیطی کشور را به

  تخریب جنگل به اقدامات کنترلی، واداشته است 

ها بر اثر عوامل مختلفی ). امروزه روند سریع نابودي جنگل17(

هاي فائو نشان افتد. بررسیهاي انسانی اتفاق میمانند فعالیت

ها در مقیاس جهانی از سال دهد که سه درصد سطح جنگلمی

براساس تحقیقات ). 7افته است (کاهش ی 2015تا  1990

 90هاي شمال کشور مشخص شد که بیش از گذشته در جنگل

درصد از عوامل تخریب در جنگل منتج از عوامل بیرونی عمدتاً 

درصد از آن، ناشی از  10و در حدود حداکثر  با دخالت انسان

سوزي، صاعقه، عوامل درونی اکوسیستم جنگل همچون آتش

   وحوش بوده است و فات و امراضسیل، زلزله، شیوع آ

نشینان و دامداران از منابع طبیعی ). استفاده نادرست جنگل15(

یی هايآباد شود.ترین عامل تخریب محسوب میو جنگل مهم

امکانات رفاهی،  هرگونهکه در داخل جنگل قرار دارند از 

خدماتی، بهداشتی و آموزشی محروم هستند و ساکنین این 

کنند و امرار معاش خود از جنگل استفاده میبراي  هاآبادي

این افراد از روي آگاهی یا عدم  همین امر باعث شده است که

آگاهی و به طور مستقیم یا غیرمستقیم مبادرت به تخریب 

به  یانسان تیاز فعال یاختالالت ناش یطور کلهبها کنند. جنگل

 يبرداربهرهو  دام يچرا رینظ ییهاتیفعال قیطور عمده از طر

و به نوبه  یچوب يهانهگو اتیح دیتجد یتوال داٌیشد ،درختان

خود قرار  تأثیرها را تحت جنگل نیا بیخود ساختار و ترک

عالوه بر آن اختالالت انسانی به ویژه استفاده  ).14( دهدیم

بیش از حد منابع بیولوژیکی، به طور کلی تاثیرات منفی بر تنوع 

  ). 4ارد (ها در مقیاس جهانی دگونه

ریزي اصولی براي کاهش الزمه هر گونه مدیریت و برنامه

اثرات تخریب، داشتن اطالعات دقیق کمی و کیفی از وضعیت 

روز براي اهداف  هاي جنگلی است. اطالعات دقیق و بهتوده

متعددي، ازجمله مدیریت جنگل، پایش سالمت، تنوع زیستی، 

تلف مورد نیاز است. وهوا و عوامل محیطی مخاثر تغییرات آب 

 فعلهاي جنگلی در تشخیص تر اکوسیستمشناخت هر چه دقیق

هاي ها، تشریح پایداري اکوسیستم، طرحخاص آن انفعاالت و

). 11مدیریتی مناسب و اقدامات حفاظتی و احیایی مفید است (

به همین دلیل به دست آوردن اطالعات به روز از وضعیت کمی 

اند در تعیین ضوابطی منطقی و علمی توها، میو کیفی جنگل

برداري هر چه منظور اعمال مدیریت صحیح و حفظ و بهرهبه

تر از این منابع بسیار ارزشمند باشد؛ اما به دلیل پرهزینه اصولی

هاي میدانی و متعاقب آن طوالنی آوري دادهبودن فرآیند جمع

خی بودن زمان اقدامات میدانی و همچنین در دسترس نبودن بر

هاي منظور برآورد غیرمستقیم ویژگیهایی بهمناطق، ارائه روش

هاي توان به مدلها میجنگل ضروري است. از جمله این روش

هاي محیطی، اقلیمی، رگرسیونی و استفاده از مشخصه

هاي کمی و توپوگرافی و فن سنجش از دور در برآورد مشخصه

ها، روشی این مدلکیفی توده اشاره کرد. در واقع، استفاده از 

بینی است. تاکنون سریع، آسان، ارزان و قابل اعتماد براي پیش

مطالعات مختلفی در زمینه استفاده از رگرسیون لجستیک انجام 

در ) 5حیدري و همکاران (شده است. به عنوان مثال، 

هاي بلوط ایالم، به مدلسازي رابطه بین عوامل جنگل

هاي شاخص پرداختند نهرویشگاهی و حضور یا عدم حضور گو

بینی تغییرات که نتایج نشان داد مدل به دست آمده امکان پیش

 & Fischهاي شاخصمتغیر وابسته (حضور و عدم حضور گونه

C. A. Mey. Ex DC.) Cirsium congestum  وHordeum 

bulbosum L.سازي ) را دارد. در پژوهشی دیگر، به مدل

ون لجستیک و سیستم تخریب جنگل با استفاده از رگرسی

ه شد هاي غرب گیالن پرداختاطالعات جغرافیایی در جنگل

که نتایج این بررسی نشان داد احتمال تخریب  (شماره منبع)

ها و مناطق جنگل با متغیرهاي شیب زمین، فاصله از جاده

 تطبیق از بهدستآمده مدل مسکونی رابطه معکوس دارد و

 )11میرزایی و همکاران (میباشد.  برخوردار واقعیت با خوبی

هاي زاگرس ناشی از پدیده سازي تخریب جنگلبه مدل

خشکیدگی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی با استفاده از 
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رگرسیون لجستیک پرداختند که نتایج نشان داد مدل رگرسیونی 

بینی تغییرات متغیر وابسته (وجود یا عدم از دقت کافی در پیش

عوامل فیزیوگرافی برخوردار بود. وجود خشکیدگی) تحت تأثیر 

ها نشان دهنده از آنجا که تغییر کاربري اراضی و تخریب جنگل

ارتباط مستقیم و متقابل انسان و محیط زیست طبیعی است، 

درك بهتر فرآیندهاي اجتماعی و بیوفیزیکی که ایجاد کننده 

تواند نقش مهمی در تغییرات و تخریب اراضی هستند، می

ها داشته و اجراي اقدامات پیشگیرانه و تصمیمگذاري سیاست

باشد. از این رو، مطالعات تغییر کاربري اراضی و تخریب 

گیرندگان و مجریان در تواند درك کلی را به تصمیمها میجنگل

 ). به طور کلی، روند19هاي آنها بدهد (پشتیبانی از تصمیم

 رايب را جنگل محققین وظیفه هاي کشورجنگل تخریب کنونی

 هاجنگل این با ارزش و بومی هايگونه احیاء و نگهداري حفظ،

سازي علل هدف از این پژوهش نیز مدل .است کرده ترسنگین

هاي هیرکانی تحت تأثیر متغیرهاي کمی (تعداد تخریب جنگل

در هکتار و حجم درختان) با استفاده از رگرسیون لجستیک در 

  رود استان گیالن بود.هاي شنجنگل

  

  هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

شنرود به نام  25 زیآبخ ضهاز حو یمورد مطالعه بخش منطقه

جنوب  کیلومتري 15 که در بودرنگال  5 يسر يطرح جنگدار

 واقع شده است. النیو در شرق استان گ اهکلیشهرستان س

 منابع اداره نظر زیر و سیاهکل جنگلداري حوزه در مذکور سري

 57´نیدر محدوده ب این طرح .دارد قرار  یالنگ استان  طبیعی

 عرض 37° 10´ تا 37° 36´و  ییاجغراقی طول 49° 50´ تا °49

ها و منطقه مورد مطالعه از سنگ. )1(شکل  قرار دارد ییاجغرافی

اند رسوبات دوران دوم زمین شناسی (مزوزوئیک) تشکیل یافته

رین هاي دوران دوم ژوراسیک و کرتاسه بیشتکه از دوره

دهند. با توجه به ارتفاع از رسوبات را به خود اختصاص می

اي هاي خاك راندزین شسته شده، قهوهسطح دریاي منطقه، تیپ

اي اي پدزول شده، تکامل نیافته رانکر، قهوهشسته شده، قهوه

اي شسته شده با افق آرژیلیک وجود جنگلی اسیدي و قهوه

حداقل و حداکثر هکتار و  80/2070 سريمساحت کل  دارد.

 از سطح دریا متر 1500 و 100 بیبه ترت ایارتفاع از سطح در

متر و میانگین میلی 5/1264میانگین بارندگی ساالنه برابر  است.

 مورد گراد است. منطقهدرجه سانتی 16دماي ساالنه برابر 

  ).3باشد (معتدل می و مرطوب نیمه اقلیم داراي مطالعه

  

  روش پژوهش

اي برداري دو مرحلهجام این پژوهش از روش نمونهبه منظور ان

 1×1استفاده شد. در مرحله اول از یک شبکه آماربرداري 

ها استفاده شد. در محل کیلومتر به منظور مشخص نمودن خوشه

تالقی اضالع شبکه آماربرداري، یک خوشه به شکل بعالوه (+) 

اخل هر قطعه نمونه طراحی شد. در مرحله دوم در د 9با تعداد 

منظور متر به 200×150خوشه، از یک شبکه آماربرداري 

). 18آري استفاده شد ( 10اي شکل برداشت قطعات نمونه دایره

قطعه نمونه به منظور  252خوشه و  28در مجموع تعداد 

  ).2هاي مورد نیاز برداشت شد (شکل آوري دادهجمع

ینه در داخل هر قطعه نمونه نوع گونه درختی، قطر برابرس

گیري شد. متر) و ارتفاع درختان اندازهسانتی 5/12(حد شمارش 

تعداد در هکتار درختان نیز بر اساس شمارش میدانی به تفکیک 

هر گونه در سطح قطعه نمونه بدست آمد و حجم درختان نیز 

در سطح قطعه نمونه با استفاده از جدول حجم دو عامله مورد 

آبخیزداري کشور محاسبه شد.  ها، مراتع واستفاده سازمان جنگل

در داخل قطعات نمونه عالوه بر متغیرهاي کمی، وجود یا عدم 

وجود تخریب نیز یادداشت شد. با توجه به جنگل گردشی و 

مشاهده میدانی در قطعات نمونه برداشت شده، آثار و شواهد 

ها، ها، برگ نهالوجود تخریب از جمله سرچر شدن سرشاخه

کوب کردن خاك، آثار تردد دام و انسان، ریشه کن کردن، لگد

آثار کت زدن و قطع درختان به عنوان آثار تخریب در نظر 

  گرفته و ثبت شد.

 لجستیک رگرسیون از تخریب جنگل سازيمدل منظوربه

  و یهتجز براي آماري روش یک لجستیک رگرسیون. شد استفاده
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  . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 1شکل 

  

  
    گیري شدهها و قطعات نمونه اندازهموقعیت خوشه .2شکل 
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 مستقل متغیر چند یا یک آن در که است ياداده مجموعه تحلیل

 به دیگر نسبت لجستیک رگرسیون برتري .دارد وجود

 به دست مربعات بیشینه با را مدل ضرایب که هاییرگرسیون

 متغیر نخطی میا رابطه وجود براي لزومی که است آن آورندمی

 نرمال وجود توزیع به نیازمند همچنین. ندارد وابسته و مستقل

برابري واریانس متغیرها فرض محسوب  و نبوده متغیرها میان

). 9( است نیازمند هاي کمتريفرضیه به کل در و نمی شود

 ):12و  6( است زیر صورتلجستیک به رگرسیون معادله

)1(           
1 1 2 2

logit(Y) =

ln ...
1

n n

p
a X X X

p
      



 
 
 

  

  

Pاحتمال پیامد یا واقعه مورد نظر تحت وجود متغیر مستقل :  

aپارامتر محور مختصات یا عدد ثابت :  

β :ضرایب رگرسیونی  

X متغیرهاي مستقل : 
 

 Omnibus آزمون از لجستیک رگرسیون مدل ارزیابی براي

در این روش، از دو آماره ضریب تعیین پزودو  .شد استفاده

)Pseudo r-squareکاکس و نل  تعییننی ضریب ) یع  

)Cox & Snell R Squareکرك () و نیجلNagelkerke R Square( 

در رگرسیون خطی هستند،  2Rهاي ضریب تبیین که تقریب

 تعیین که شد استفاده منظور بدین ضرایب این از. شد استفاده

 متغیر واریانس از میزان چه تا اندتوانسته مستقل متغیرهاي شود،

 یک تا صفر بین پزودو تعیین ضریب مقدار. کنند تبیین را وابسته

 نشان باشد، نزدیکتر به یک آماره این مقدار چه هر و است

 متغیر واریانس تبیین در مستقل متغیرهاي نقش که دهدمی

بینی ). همچنین برازش میزان پیش11(است  بیشتر وابسته

زش هوسمر تغییرات متغیر وابسته با استفاده از آماره نکوئی برا

از  هالیحلت و هیتجزبراي انجام  ).6و لمشو انجام شد (

  استفاده شد.  IBM SPSS 22 و  Excel 2013ي افزارهانرم

  

  نتایج

در سطح قطعات نمونه نشان داد که از  تخریببررسی میزان 

قطعه نمونه داراي آثار  118قطعه نمونه بررسی شده، تعداد  252

قطعات  درصد 82/46بارتی دیگر، و شواهد تخریب بودند. به ع

اند. بررسی متغیرهاي نمونه مورد بررسی دچار تخریب شده

هاي تعداد گیري شده نشان داد که میانگین مشخصهکمی اندازه

 9/242اصله و  8/136در هکتار و حجم درختان به ترتیب برابر 

مترمکعب در هکتار به دست آمد. سایر پارامترهاي آماري 

  ارائه شده است. 1ر جدول محاسبه شده د

نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی منفی و 

داري بین متغیرهاي تعداد در هکتار و حجم درختان با معنی

  ).2متغیر وابسته تخریب جنگل وجود دارد (جدول 

 برازش )،Omnibusبوس (نیآزمون اوم نتایج به توجه با

 دارمعنی 01/0 از کمتر خطاي سطح در و است قبول قابل مدل

 شده داده نشان 3 جدول بوس درنیاوم آزمون نتایج. است

  .است

 -پزودو (کاکس تعیین ضریب به مربوط آماره دو هر مقادیر

 این و) 823/0 و 616/0( هستند باال نسبتاً کرك)نل و نیجل

 قدرت مورد بررسی داراي مستقل متغیر دو که داد نشان مقادیر

میزان  وابسته متغیر تغییرات و واریانس بیینت باالیی در نسبتاً

بین  اندتوانسته دو متغیر این واقع، در. تخریب جنگل هستند

 توضیح را میزان تخریب جنگل تغییرات از درصد 3/82تا  6/61

 - هوسمر آزمون با توجه به نتایج همچنین،). 4 جدول( دهند

 مناسبی تحقیق از برازش مدل که توان بیان کردلمشو می

 ).5 جدول( برخوردار است

 شده داده ، متغیرهاي وارد شده به مدل نشان6در جدول 

هر دو متغیر تعداد  )،Waldوالد ( با توجه به نتایج آماره. است

 اند،که در تحلیل رگرسیونی وارد شده در هکتار و حجم درختان

(میزان تخریب جنگل)   وابسته متغیر تغییرات بینیپیش به قادر

 01/0 از کمتر خطاي سطح در آنها بینیپیش توانایی و هستند

از آماره نسبت  حاصل نتایج عالوه بر این،. است دارمعنی

متغیر  که داد ) نشانB( )Explaining Odds Ratios( هابخت

توانایی  حجم درختان نسبت به متغیر تعداد در هکتار داراي

  جنگل هستند. میزان تخریب بینیپیش بیشتري در
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 گیري شدهپارامترهاي آماري متغیرهاي اندازه. 1جدول 

 انحراف معیار  میانگین  متغیر

S.D  

 درصد ضریب تغییرات

C.V %  
 56/43 77/2± 136/8  )تعداد در هکتارتراکم (

 65/45 159/0± 242/9  حجم (مترمکعب در هکتار)
  

 . نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهاي وابسته و مستقل2جدول 

  حجم  تعداد در هکتارتراکم:   ی اسپیرمنهمبستگ

 0/755- 0/507- ضریب همبستگی

 **0/00 **0/00 داريمعنی

  01/0داري در سطح خطاي معنی **
 

 بوس نی. نتایج آزمون اوم3جدول 

 اسکوئر-کاي  

square-Chi  

 درجه آزادي

d.f  
P value  

Step 241/31 2  0/00** 

Block 241/31 2 0/00** 

Model 241/31 2 0/00** 

  01/0داري در سطح خطاي معنی **
  

 پزودو تعیین . نتایج ارزیابی مدل براساس ضریب4جدول 

 نل -کاکس لگاریتم درست نمایی

 2Cox & Snell R 

 نیجل کرك
2Nagelkerke R 

107/011 0/616 0/823 

 

  لمشو -. نتایج آزمون هوسمر5جدول 

 اسکوئر-کاي

Chi-square  

 درجه آزادي

d.f  

 داريمعنی

Sig. 
43/60 8 0/00** 

  01/0داري در سطح خطاي معنی **
  

  . نتایج متغیرهاي وارد شده در مدل 6جدول 

 B  متغیر
 اشتباه معیار

S.E  

 والد

Wald  
 

P- value  
 هانسبت بخت

Exp(B)  
 0/969 **0/00 45/59 0/005± 0/032- حجم

 0/974 **0/00 28/90 0/005± 0/026- تعداد در هکتار

 24108/81 **0/00 50/09 1/426± 10/09 ابتعدد ث

  01/0داري در سطح خطاي معنی **

  

تخریب  لجستیک رگرسیون مدل ،6 جدول نتایج اساس بر

  :است 2مطابق رابطه  جنگل

P = 10.09 – 0.032 V – 0.026 N )2(                                

و  تار)حجم (مترمکعب در هک Vنشان دهنده تخریب،  Pکه در آن 

N .تعداد در هکتار درختان منطقه مورد مطالعه است  
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  بحث 

درصد از منطقه دچار  82/46همان طور که نتایج نشان داد 

تخریب شده است که نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت 

هاي منطقه مورد مطالعه است. وجود مسائل اقتصادي و جنگل

منابع نشینان به اجتماعی و همچنین وابستگی شدید جنگل

طبیعی و جنگل سبب افزایش شدت تخریب در مناطق جنگلی 

شناخت تأثیر تراکم شده است. ضمن اینکه بیان شده است که 

 بسیار دام از مسائل چرايو  جمعیت انسانی ساکن در جنگل

تواند نقش مؤثري در حفظ و حمایت که می هستندمهمی 

 صورت به . دامداران)14و  4( دنداشته باش هر منطقههاي جنگل

 نورسته هاينهال از هادام و کنندمی برداريبهره جنگل از سنتی

 شدن باتالقی که باعث کنندمی نابود را آنها و کرده تعلیف

 کاهش کم عمق، هايخاك شدن فشرده عمیق، هايخاك

است.  شده زیرزمینی هايآب شدن ذخیره و خاك نفوذپذیري

، مین علوفه خودأت دامداران جنگل نشین به منظورهمچنین، 

را  بیشتر درختان با ارزش را کت زده و سرشاخه درختان مادري

چوب  سوخت سالیانه خود و اصطبل خود براي و کنندقطع می

کنند که در نهایت منجر به غیرمجاز از جنگل برداشت می

شوند. بررسی متغیرهاي کمی تعداد در هکتار تخریب جنگل می

هاي منطقه تخریب در سطح جنگل و حجم نیز تأییدکننده وجود

 هايمشخصه میانگین که طوري )؛ به1مورد بررسی بود (جدول 

 و اصله 8/136 برابر ترتیب به منطقه در هکتار در حجم و تعداد

میرزایی و همکاران . شد برآورد هکتار در مترمکعب 9/242

 هکتار در تعداد هاي¬مشخصه میانگین که دادند نشان نیز )10(

 ترتیب به کشور شمال یافته تخریب هاي-جنگل رد حجم و

 محاسبه هکتار در مترمکعب 062/234 و اصله 25/126 برابر

ضمن اینکه نتایج . است حاضر تحقیق نتایج با همسو که شد

آزمون همبستگی حاکی از این مطلب بود که به علت وجود 

- هاي کمی اندازهتخریب در قطعات نمونه، میانگین مشخصه

). در پژوهشی دیگر، 2کاهش یافته است (جدول گیري شده 

Agramont et al. (2012) هاي کشور مکزیک نشان در جنگل

هاي انسانی در دادند که تأثیر تخریب جنگل ناشی از فعالیت

جهت کاهش سطح و همچنین کاهش تراکم درختان جنگل بوده 

 Raudaskoskiهمخوانی دارد.  حاضراست که با نتایج پژوهش 

با بررسی تأثیر تخریب جنگل ناشی از جوامع انسانی و  )14(

هاي کشور پرو بیان کردند که اثر این دامی بر روي جنگل

ها بر تراکم درختی جنگل و همچنین سطح مقطع فعالیت

برابرسینه تأثیر منفی دارد که تأییدکننده نتایج این تحقیق است. 

Wassie  ) م و لگد با بررسی اثرات چراي دا) 20و همکاران

کشور اتیوپی بیان هاي کوبی بر تجدیدحیات درختان در جنگل

زنی کردند که چراي دام اثرات منفی قابل توجهی بر جوانه

ها دارد که متعاقب آن، تراکم و مانی و رشد نهالبذور، زنده

  یابد.حجم درختان کاهش می

گیري همه متغیرهاي موجود در با توجه به اینکه اندازه

گیري گیر و پرهزینه بوده و امکان اندازهجنگلی وقت هايتوده

هاي )، اقدام به ساخت و توسعه مدل16ها وجود ندارد (همه آن

دهد که به شود که به مدیران جنگل این اجازه را میمختلف می

تر و در مدت زمان کمتري متغیرهاي مورد نظر را طور دقیق

اظ کنند که در هاي خود لحگیريبرآورده کرده و در تصمیم

سازي تخریب جنگل پرداخته شد و بررسی حاضر نیز به مدل

ها نشان داد که مدل رگرسیونی ارائه نتایج برازش و ارزیابی مدل

شده مدل قابل قبولی بوده و مجموعه متغیرهاي مستقل (تعداد 

 درصد 3/82تا  6/61در هکتار و حجم درختان) قادر هستند که 

ته (تخریب جنگل) را برآورد کنند. عالوه واریانس متغیر وابس از

نشان داد که از  هابر این، نتایج بررسی آماره نسبت بخت

متغیرهاي وارد شده به مدل، متغیر حجم درختان نسبت به متغیر 

بینی در تعداد در هکتار درختان داراي باالترین توانایی پیش

ان میزان تخریب جنگل بود. به طور کلی، قطع و برداشت درخت

قطر، تأثیر بیشتري در میزان موجودي قطور نسبت به درختان کم

شود. به همین دلیل جنگل دارند و باعث کاهش حجم جنگل می

بینی متغیر وابسته متغیر حجم درختان از توانایی بیشتري در پیش

برخوردار بود. مطالعات مختلفی در ارتباط با کارایی مدل 

یرهاي مختلف انجام شده بینی متغرگرسیون لجستیک در پیش

در ارتباط  ) 8و همکاران (  Leitesتوان به پژوهش است که می
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برگ ایاالت متحده، هاي سوزنیسازي نسبت تاجی جنگلبا مدل

رابطه  سازيدر ارتباط با مدل )5حیدري و همکاران (پژوهش 

هاي بین عوامل رویشگاهی و حضور یا عدم حضور گونه

) Pirbavaghar )13پژوهش ایالم،  هاي بلوطشاخص در جنگل

هاي غرب سازي تخریب جنگل در جنگلدر ارتباط با مدل

-که به مدل) 11میرزایی و همکاران (پژوهش گیالن و همچنین 

هاي سازي تخریب جنگل ناشی از پدیده خشکیدگی در جنگل

هاي مذکور، داالب ایالم پرداختند، اشاره کرد. در همه پژوهش

تیک ارائه شده از توانایی و دقت کافی در مدل رگرسیون لجس

بینی متغیر وابسته برخوردار بوده که همسو با نتایج این پیش

مدل رگرسیون بکار رفته در پژوهش حاضر به  پژوهش هستند.

دلیل تمرکز تخریب، توانایی تبیین تغییرات را با دقت قابل قبول 

منطقه به دارد اما با توجه به اینکه الگوي تخرب جنگل در هر 

شرایط آن منطقه بستگی دارد، باید عوامل مؤثر دیگري از جمله 

هاي کیفی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، مشخصه

هاي تنوع زیستی در مدل وارد کرد تا جنگل و همچنین شاخص

اعتبار مدل افزایش یابد؛ زیرا عوامل تأثیرگذار بر تخریب جنگل 

با مناطق دیگر هستند. با  مربوط به همان منطقه بوده و متفاوت

توجه به شدت تخریب در منطقه مورد مطالعه هر چه زودتر 

بایستی اقدامات مدیریتی الزم در جهت جلوگیري و کاهش 

 باهاي منطقه مورد مطالعه انجام شود. خسارات بیشتر به جنگل

 عوامل از نشینانجنگل هاياستفاده و دام چراي اینکه به توجه

 راهکارهایی باید ،آیدمی حساب به مناطق ینا در تخریب اصلی

در راستاي کاهش اثرات این دو عامل بر روي تخریب  مدیریتی

هاي منطقه باشد. با مقایسه نتایج این پژوهش و عوامل جنگل

توان تأثیرگذار بر روند تخریب جنگل در منطقه مورد مطالعه می

وامل بیان کرد که الزم است مطالعات بیشتري براي بررسی ع

تأثیرگذار بر تخریب جنگل در دیگر مناطق جنگلی انجام شود. 

زیرا عوامل تأثیرگذار بر تخریب جنگل، مربوط به همان منطقه 

بوده و با دیگر مناطق به خاطر شرایط اقلیمی و خاکی تفاوت 

   دارند.
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Abstract 

Having accurate quantitative and qualitative information about the state of forest stands, is necessary for any basic 
management and planning, to reduce the effects of forest degradation. The current study aimed to model the destruction 
of Hyrcanian forests under the effects of density and volume (per hectare) variables, using logistic regression. In total, 
252 plots of 1000 m2 area were measured. In each sample plot, species name, Diameter at Breast Height (DBH), height, 
density, volume and the presence or absence of forest degradation were measured and recorded. To model forest 
degradation, logistic regression model was utilized and Omnibus test, log-likelihood and pseudo r-square (Cox&Snell 
and Nagelkerke) coefficients were used to evaluate the  model. Results showed that the mean of density and volume of 
trees were 136.8 tree and 239.9 m3/ha, respectively. In addition, the results indicated that 46.82% of the study area was 
degraded. The results of correlation test showed that there was a srtong negative correlation between quantitative 
variables and the forest degradation. The independent variables of density and volume of trees were respectively 
explained 61.6 to 82.3% of the variance of the dependent variable (forest degradation). Among the input variables of the 
regression model, the effects of density and volume were significant on the forest degradation and it was possible to 
predict the changes of dependent variables (presence or absence of forest degradation). 
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