
  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة 
  ) 1387( ، 431-443، صفحة  3 شمارة  16جلد 

  

  RS و GISتخريب جنگلهاي غرب كشور با استفاده از احتمال سازي   بررسي امكان مدل
    ) جنگلهاي آرمرده بانه :مطالعه موردي(

  
  4غضنفري اله هدايت و 3معيري ، محمدهادي 2، شعبان شتايي جويباري*1محمدرشيد اميني

 rashidamini@gmail.com: پست الكترونيك. داري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نويسنده مسئول، كارشناس ارشد جنگل - *1

    . دانشيار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -2

  .استاديار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -3
  .استاديار، دانشگاه كردستان -4

  15/7/86 :تاريخ پذيرش  28/11/85: تاريخ دريافت   
  
  دهيچك

 ويژه هدر سراسر جهان و ب ياز مباحث بحران يكيعنوان  بهخود گرفته و  به يشير روند افزايچند دهه اخ يب جنگلها طيتخر
ر و تحوالت ييبردن به تغ يبه اطالعات مربوط به گذشته و پ يابيدست. ه استمطرح گرديداز محافل مربوطه  ياريبس ران دريا

 يابيدستبررسي امكان  قين تحقيهدف ا. رسد ينظر م به يار الزم و ضروريده بسين پديا يبرا يشياند هجهت چار بهصورت گرفته 
منظور  بهق ين تحقيدر ا .باشد ميران يغرب ا يجنگلها در بيتخر يپراكنش مكان نيبي پيشبرآورد و  منظور به يفيك مدل توصيبه 
 1334ران نقشه گستره جنگل سال يغرب ا ياز جنگلها يرات صورت گرفته در قسمتييب و تغيت تخريزان و موقعيم به يابيدست

كه با استفاده  1381قشه گستره جنگل سال همان سال استخراج و با ن ييهوا يعكسها يك رقومير فتوموزائيه و تفسيق تهياز طر
رات ييت تغيزان و موقعيرات كه نشان دهنده مييد، تقابل داده و نقشه تغيه گرديته +ETMسنجنده  يا ر ماهوارهيتصاو يبند از طبقه

ن يو همچن يتوپوگراف يها ها با استفاده از نقشيب، جهت و ارتفاع از سطح دريش يها همشخص .ديه گرديگستره جنگل بود ته
. شدند بندي طبقهه و يته GISط يدر مح ينيزم يو برداشتها يتوپوگراف يها هبا استفاده از نقش ها هو جاد يمناطق مسكون يها هنقش
ك استفاده و ارتباط يون لجستيب جنگل از مدل رگرسين عامل بر تخريثرترؤن مييب و تعيتخر يپراكنش مكان بيني پيش يبرا
 يب رابطه معكوسيزان تخريفاصله از جاده با م مشخصهج نشان داد ينتا. شد يب جنگل بررسيبا تخر فوق يها هك از مشخصيهر

مورد  يها همشخصب در هر طبقه از يزان تخرين ميين پس از تعيهمچن. دشبا ميب گستره جنگل ين عامل در تخريموثرترو  داشته
ر يسا. اند هب بوديزان تخرين ميكمتر يدارا يلشما يها ن و جهتيشتريب يدارا يشرق يها مشخص شد كه جهت يبررس

ب در هرمنطقه وابسته به يتخر يالگوها كه ييجا از آن. ب نداشتنديده تخريبا پد توجهي رابطه قابل يمورد بررس يها همشخص
  .شوداستفاده  يشتريمرتبط ب يرهايب از متغيتخر يساز و مدل يابيشود در ارز ميه يتوص ،باشد ميط خاص آن منطقه يشرا

  
  .تخريب يساز ، مدلكيون لجستيرگرسعكسهاي هوايي، تخريب جنگل،  ،يا رماهوارهيتصاو: يديكل يها هواژ
  

  مقدمه  
ك يعنوان  بهب و كاهش سطح جنگلها يتخرئله مس

 .باشد ميمهم  ياز بحثها يكي رياخ يبحران در سالها
 ين جنگلهايتر عنوان گسترده بهغرب كشور  يجنگلها

بوده و  يدر توسعه اقتصاد يا ژهيگاه ويجا يران دارايا
 .باشند ميآب و خاك كشور  يداريبقاء و پا  ن كنندهيتضم

ك پنجم سطح و يافزون بر  يكه وسعت ن جنگلهايا
ت كل كشور را در خود يك سوم جمعيحدود  يتيجمع
ن يساكن يندگزاز محل  ربياز د جنگلهااين  .اند هداد يجا
 ييبهايآس .اند هبود يفراوان يبهايدر معرض آس و ريعشاو 

ر يس ثو باعاز آن  ييجنگل در بخشها محو كه موجب
جه يدر نت .ده استيردگ گريد يدر قسمتها ييقهقرا
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 يمشكالت فراوان با ن جنگلهايا يزير برنامه ت ويريمد
از  يكيعنوان  بهتواند  مي GISاستفاده از . همراه است

ليل ميزان و مناسب براي تجزيه و تح هاين ابزاريمهمتر
علت و تشخيص  يبراكمكي  يعاملموقعيت تخريب و 

  . باشد جنگلهاب يده تخريپد يشياند هچار آن درعوامل 
به  يزاگرسي غرب كشور طي ساليان متماد يجنگلها
شرفت يمختلف مورد تعرض قرار گرفته و پ روشهاي

 باشد ميمشهود  در داخل جنگل كامالً يكشاورز ينهايزم
با توجه به اهميت اين جنگلها در حفاظت  .)1373فتاحي،(

از خاك و جلوگيري از فرسايشهاي مختلف و ضرورت 
حفظ اين جنگلها، آگاهي از ميزان و موقعيت تخريب 

ارائه يك الگوي تخريب  برايجنگل و ارائه مدل تخريب 
ريزان  مناطق در معرض تخريب براي برنامه بيني پيشبراي 

 باشد ار ضروري ميبسيو مديران بخش منابع طبيعي 
  .)1381رنجبر،(

با مطالعه بر روي تغييرات ) 1379( رضايي نياركي
ي شمال كشور و تغيير كاربري در محدوده جنگلهاكمي 

فت آبريز رودخانه چالوس و اثر آن در تخريب اراضي دريا
كه نتايج حاصل از ساير روشهاي كشف تغييرات نشان 

نگل در دهنده كاهش سطح مرتع و افزايش تراكم ج
  . اطراف تاسيسات و راهها بود

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

ي ارسباران با هدف ارزيابي و مطالعه ميزان جنگلها
ي مختلف بر ها هجنگلهاي تخريب شده و بررسي مشخص

 ،لجستيك با استفاده از مدل رگرسيونتخريب جنگلها 
عوامل ارتفاع،  تحقيقي را انجام داد و نتيجه گرفت كه

عنوان  بهفاصله از مراكز جمعيتي و جهت دامنه 
ثر بر تخريب يا عدم تخريب جنگل ؤهاي م مشخصه

دارند كه با افزايش ارتفاع و فاصله  ميان يايشان ب. باشند مي
از مناطق مسكوني ميزان تخريب كمتر و در جهت جنوبي 

بيشتري مشاهده شد، اما شيب نتوانست سبب تخريب 
   .بهبود صحت مدل شود

با بررسي تغييرات  )1382( در تحقيق ديگري رفيعيان
با   80تا  73گستره جنگلهاي شمال كشور بين سالهاي 

دريافت كه ميزان  +ETMاستفاده از تصاوير سنجنده 
و مناطق مسكوني  ها هكاهش سطح جنگل، با فاصله از جاد

فزايش ارتفاع از سطح دريا و شيب رابطه معكوس و نيز ا
در  داري معنيهاي جغرافيايي رابطه  در مورد جهت. دارد

  .اين زمينه مشاهده نگرديد
در تحقيقي تحت عنوان بررسي ) 1383( وقاربا  پير

در ارتباط با عوامل در شمال كشور تغييرات گستره جنگل 
ان و توپوگرافي و مناطق انسان ساخت به تعيين ميز

پراكنش نواحي تغييرات سطح جنگل و بررسي چگونگي 
نتايج . اين تغييرات در ارتباط عوامل توپوگرافي پرداخت

اين بررسي نشان داد كه ارتباط معكوسي بين افزايش 
شيب و ميزان تخريب جنگل وجود دارد و قطعات جنگلي 

و مناطق مسكوني  ها هدر اطراف جاد تخريب شده عمدتاً
ي ها هضن تخريب جنگل با تراكم جاده در حوميزا. هستند

همچنين با افزايش ارتفاع تا . آبخيز نسبت مستقيم دارد
مناطق (بند، تخريب كاهش و در ارتفاعات باال  منطقه ميان

  . يابد ميزان تخريب افزايش مي) ييالقي
در تحقيقي به ارزيابي و ) 1384(فرد  ماهيني و غالمي

گان با استفاده از تصاوير سازي تغييرات سطح شهر گر مدل
هاي  در اين تحقيق از تصاوير سنجنده. اي پرداختند ماهواره

TM  وETM+ ترتيب مربوط به سالهاي  اهواره لندست بهم
براي ارزيابي تغييرات محدوده شهر گرگان  1380و 1366

. هكتار استفاده شد 1400و حومه آن با مساحت تقريبي 
ش نظارت شده و با تصاوير مربوط به هر دوره به رو

هاي منابع آب،  طبقهاستفاده از الگوريتم حداكثر احتمال به 
زارهاي  كشاورزي، اراضي باير، جنگل هاي انبوه، درخت

 .بندي شدند برگ طبقه كاري سوزني تنك و مراتع و جنگل
بندي  براي كشف تغييرات از روش مقايسه پس از طبقه

. لعه تهيه شداستفاده و نقشه تغييرات منطقه مورد مطا
سازي تغييرات از روش رگرسيون  همچنين براي مدل

در ارتباط با عوامل  Sleuthسازي  لجستيك و روش مدل
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بري اراضي، مناطق غيرقابل توسعه شهري و رشيب، كا
شهر در   شبكه راهها استفاده شده و احتمال تغييرات سطح

  .مناطق مختلف بدست آمد
تمال تخريب مدل سازي احتحقيقي تحت عنوان  در

مطالعه بر هدف گاه زيست كره مايا با  جنگل در ذخيره
، جاده و كيفيت مناطق مسكوني مشخصه 3ثير أروي ت

تخريب جنگل از روش رگرسيون  ميزان روي خاك بر
لجستيك براي تجزيه و تحليل و تعيين ارتباط هر يك از 

شده با پديده تخريب در سالهاي مورد بررسي  يادعوامل 
 طبقه 2نقشه ، در اين مدل رگرسيوني. گرديداستفاده 

ي ها هعنوان متغير وابسته و نقش بهجنگل و غيرجنگل 
فاصله از جاده و مناطق مسكوني و نيز نقشه كيفيت خاك 

نتايج  .قرار گرفتندعنوان متغيرهاي مستقل مورد استفاده  به
اين تحقيق نشان داد كه مشخصه فاصله از مناطق مسكوني 

وجهي در پديده تخريب جنگل در فاصله كمتر ت ثير قابلأت
كيلومتر از نقاط مسكوني در منطقه مورد مطالعه  4از 

همچنين نزديكي به جاده نيز بر ميزان احتمال . داشت
مناطق جنگلي . تخريب جنگل به ميزان زيادي مي افزايد

داراي خاكهاي با زهكشي خوب نيز نسبت به مناطق 
ضعيف، بيشتر در  جنگلي داراي خاكهاي با زهكشي

طوركلي نتايج نشان داد كه  به. معرض تخريب مي باشند
قادر نيستند ميزان تخريب  ،مدلهاي تعيين احتمال تخريب

  اما شاخص خوبي  ،طور دقيق برآورد كنند بهرا 
 باشند براي برآورد پراكنش مكاني تخريب مي

(Gruenberg et al., 2000).  
و  GISده از مدل سازي تخريب جنگل با استفا با

، منظور بررسي عوامل تخريب بهشبكه عصبي مصنوعي 
فاصله از جاده و نقشه تخريب جنگل با متغيرهاي مكاني 

بندي جنگل، نوع خاك  مناطق مسكوني، شاخصهاي قطعه
منطقه، طبقات ارتفاعي و شيب و همچنين فاصله از مرز 

همچنين همين . شدجنگل و غير جنگل تحقيقي انجام 
ان داد كه ميزان تخريب جنگل در مناطق با نشمطالعه 

شيب ماليم و ارتفاع زياد و همچنين در خاكهاي 

همچنين در قطعات جنگلي . حاصلخيز بيشتر بوده است
گسسته و در مناطق نزديك به مرز جنگل و غيرجنگل 

نشان داد  مطالعه اين. تخريب بيشتري صورت گرفته است
ز جاده و مناطق كه شدت تخريب جنگل با فاصله گرفتن ا

، يك مدل نهايتدر . يابد مسكوني به سرعت كاهش مي
بيني پراكنش مكاني تخريب  مكاني ساده كه توانايي پيش

، ارائه داردجنگل را با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي 
 et al., 2004) .(Mas شد

عنوان مطالعه  هدر اين راستا منطقه جنگلي آرمرده بانه ب
ق ين تحقيدر ا. د بررسي قرار گرفتموردي انتخاب و مور

سه يق مقايرات گستره جنگل از طرييب و تغيزان تخريم
مورد  1381و  1334 ينقشه گستره جنگل مربوط به سالها

ن با استفاده از يق همچنين تحقيدر ا. قرار گرفت يابيارز
 هاي ب شده با مشخصهيارتباط مناطق تخر GIS يتهايقابل
ا و فاصله از مراكز يسطح درب، ارتفاع از يب، جهت شيش

ه يته يها نقشه يگذار هم يق روياز طر ها هروستاها و جاد
ط يك در محيون لجستيشده و با استفاده از مدل رگرس

GIS ق برآورد ين تحقيدر ا ييهدف نها .ديگرد يبررس
 يو بررس منطقه مورد مطالعهب در يتخر يپراكنش مكان

 يوگرافيزيف يصلا يها هب در رابطه با مشخصيتخر يالگو
 يو عوامل انسان) ايب، ارتفاع از سطح دريب، جهت شيش(
  .باشد يم) ها فاصله از مراكز روستاها و جاده(

  
  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه
در غرب استان كردستان و در مطالعه منطقه مورد 

با ن منطقه يا. محدوده شهرستان بانه واقع شده است
 2200تا  1220يوده ارتفاعهكتار در محد 19945مساحت 

تپه ماهور با  يا منطقه يطوركل بها بوده و يسطح در متر از
در محدوده  منطقه مورد مطالعه. باشد ياطراف م يكوهها
42  16ً ييايجغراف  يطول شرق  54  ْْ45  3تا ً  45ْ  َ

 قرار گرفته يعرض شمال 57  ْْ35  44تا  ً  47   ْْ35  57و ًً
  ).1شكل (است 
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  ت منطقه مورد مطالعه يموقع -1شكل 

  
  ستفادهمورد ا يها هداد

ماهواره  +ETMسنجنده  يها هداد زق اين تحقيدر ا
مربوط به  35ف يو رد 168با شماره گذر  7لندست 
 1:50000با مقياس  ييعكس هوا 7 و 1381مردادماه 

ه مورد مطالعه از منطق 1334 مربوط به مردادماه سال
 يها هق از نقشين تحقين در ايهمچن. استفاده شد

  .ز استفاده شدين 1378مربوط به سال  1:50000 يتوپوگراف
  

  روش تحقيق
و  1334 يگستره جنگل مربوط به سـالها  يها هه نقشيته

1381  
منظور  به(قسمتهاي مركزي مرجع نمودن  نيپس از زم

) ز پستي و بلنديجايي ناشي ا هجلوگيري از اثر خطاي جاب
و بهبود  ينيبا استفاده از نقاط كنترل زم ييهوا يعكسها

نقشه  .گرديد هيعكسها ته يك رقوميفتوموزائ ،ن آنهايتبا

ر يبا استفاده از تفس 1334گستره جنگل مربوط به سال 
ساخته شده استخراج  يمك رقويفتوموزائ ياز رو يبصر
از  1381ن نقشه گستره جنگل مربوط به سال يهمچن. شد
 يها دادهبر روي  بندي طبقهتصحيح هندسي و ق يطر

  .ديه گرديته +ETMسنجنده اصلي و پردازش شده 
  

  رات سطح جنگلييه نقشه تغيته
 يگستره جنگل مربوط به سالها يها هه نقشيپس از ته

 طبقهبه دو  ياد شده يها هركدام از نقشه ،1381و  1334
 GISط يدر محسپس . شدند بندي طبقهرجنگل يجنگل و غ

سال  47رات سطح جنگل در طول ييه نقشه تغيته يبرا
، دو نقشه مربوط به آغاز 1381تا سال  1334از سال  يعني

داده  )Cross(گر تقابليبا همد يان دوره مورد بررسيو پا
   .شدند
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  ب جنگليه نقشه تخريته
ب جنگل و مشخص نمودن يه نقشه تخريته براي

دوره  يه از جنگل طسطوح كاسته شد يت مكانيموقع
رات استفاده يينقشه تغ يمورد مطالعه از عمل ماسك بر رو

جزء جنگل بوده و در  1334كه در سال  يو مناطق شد
ك ي صورت به ،اند هل شديرجنگل تبديبه غ 1381سال 

ب در يعنوان نقشه تخر به كهد ينقشه مجزاء استخراج گرد
  .لها استفاده شديه و تحلير تجزيسا

  
  يوگرافيزيف ياصل يها همشخص يها هه نقشيته

ب، جهت و ارتفاع از سطح يش يها هه نقشيته يبرا
ه يته يستيارتفاع  منطقه مورد مطالعه با يا، مدل رقوميدر

 يزانهايم يابتدا منحن ين مدل ارتفاعيه ايته يبرا. گردد
 1378سال  1:50000 يتوپوگراف يها هاز نقش يمتر 20

با استفاده از اين . ديردگ GIS محيط شده و وارد يرقوم
با . ديه گرديارتفاع منطقه ته ي، مدل رقوممنحني ميزانها

، نقشه يمتر 100ارتفاع به طبقات  يمدل رقوم يبند طبقه
ب به ينقشه ش. د شديتول طبقه 10در  يطبقات ارتفاع

، 40-50%، 30-40%، 20-30%، 10-20%، 0-10% طبقات
  <100%و  %100-80، %80-70، %70-60، %60-50

به  يو فرع ينقشه جهت در دو حالت اصل .شد بندي طبقه
شمال، شرق، ( ييايجغراف يجهت اصل 4طبقه شامل  5

بدون (ك طبقه شامل مناطق مسطح يو ) جنوب، غرب
ك يو در ) درصد 5با شيب كمتر از مناطق و  جهت
 4، يجهت اصل 4با  طبقه 9گر نقشه جهت يد بندي طبقه

  . ديه گرديجهت ته بدون طبقه كيو  يجهت فرع
  

  و جاده يفاصله از مناطق مسكون يها هه نقشيته
 يها هو جاد يمناطق مسكون يها هك از نقشيهر 

 يها هنقش يموجود در منطقه مورد مطالعه از رو
كه با استفاده از  1378مربوط به سال  1:50000 يتوپوگراف

ه شده ين مدارك موجود تهيو آخر يا ر ماهوارهيتصاو
 ها هن نقشيا ينيزم يق برداشتهايخراج و از طربودند است

فاصله از  يها هنقش ،ها هنقش اين با استفاده از. ل شدنديتكم
تعداد به  با توجه. ديه گرديز تهين يجاده و مناطق مسكون

موجود در سطح  يها ها و جادروستاهخاص  يو پراكندگ
از هر روستا  يمتر Buffer(، 200( ميحر 15منطقه، تعداد 

به ساختار  كهجاد شده يجاده ااز  يمتر 100م يحر 10و 
 يلهايه و تحلياستفاده در تجز يل شدند تا برايتبد يرستر
  . مناسب باشند يمكان

  
ك ي ت كاهش سطح جنگل در هريزان و موقعيم يبررس

  يو انسان يوگرافيزيف يها هاز مشخص
ك از يب در هريزان تخريبدست آوردن م يبرا
ا و يب، جهت، ارتفاع از سطح دريش يها هنقش يها طبقه
ب ي، نقشه تخرها هو جاد ين فاصله از مناطق مسكونيهمچن

. ضرب شديادشده  يها هك از نقشيجنگل در هر
 ب جنگل در هريزان تخريحاصل نشان دهنده م يها نقشه

از آنجا كه مساحت . بوديادشده  يها هك از طبقات نقشي
فوق  يها هك از طبقات در نظر گرفته شده در نقشي هر

 يسطح جنگل ين طبقات داراين ايباشد و همچن ميبرابر ن
ب جنگل در هر يزان تخرين مييتع يبرا. باشند مي يمتفاوت

 يه آن در آغاز دوره مورد بررسيطبقه نسبت به سطح اول
ك از طبقات يدر هر 1334ابتدا سطح جنگل سال 

ك از ين منظور هر يا يبرا .دست آمدب يادشده يها هنقش
ا و يب، جهت، ارتفاع از سطح دريطبقات ش يها هنقش

در نقشه  ها هو جاد ين فاصله از مناطق مسكونيهمچن
 يها هنقش. ضرب شدند 1334سال  غيرجنگلجنگل و 

زان سطح جنگل مربوط به سال يحاصل نشان دهنده م
پس از . ن شده بودندييتع هاي طبقهك از ير هرد 1334

كاهش سطح جنگل زان يه جنگل و ميزان سطح اولين مييتع
ب جنگل نسبت يدرصد تخر ،يدر طول دوره مورد بررس

ن شد و ييفوق تع يها هه در هر طبقه از نقشيبه سطح اول
ب در هر طبقه نسبت به سطح كل يزان تخرين ميهمچن
  .ديب محاسبه گرديتخر
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  ب جنگليه مدل احتمال تخريته
 يوگرافيزيارتباط عوامل ف يبررس يق براين تحقيدر ا

فاصله از مناطق ( يو انسان) ب، جهت و ارتفاعيش(
ن برآورد يب جنگل و همچنيبا تخر )و جاده يمسكون

ك استفاده يون لجستياز مدل رگرس بيتخر يپراكنش مكان
  و مدل يبررس يون برايرگرس تحليل يطوركل به. شد
 )Response variable( ر پاسخيك متغين يبط بارو يساز
) Predictor variable( كننده ينيب شير پيا چند متغيك يبا 
افزارهاي  استفاده از نرم ).1383، يمصداق(رود  ميكار ب

GIS  در تهيه مدل رگرسيون لجستيك اين امكان را فراهم
لهاي متغير وابسته با پيكسلهاي سلوتك  سازد كه تك مي

متناظر در تمام متغيرهاي مستقل مقايسه شده و ميزان 
 & Mahiny(گردد  به همبستگي بين دو عامل محاس

Turner, 2001 .(  
دوره مورد نظر  يب جنگل طيق نقشه تخرين تحقيدر ا

ب نشده يب شده و مناطق تخريكه به دو طبقه مناطق تخر
 يها هر وابسته و نقشيعنوان متغ بهشده بود،  بندي طبقه
ا و يب، جهت و ارتفاع از سطح دريشده ش بندي طبقه
 ها هو جاد يطق مسكونفاصله از منا يها هن نقشيهمچن

 يبررس يبرا. مستقل وارد مدل شدند يرهايعنوان متغ به
ب يبا تخر يو انسان يوگرافيزيق ارتباط عوامل فيدق

، نقشه جهت در دو حالت طبقه 10ب در يجنگل، نقشه ش

و  طبقه 10ا در ي، ارتفاع از سطح دريو فرع ياصل
ب در يترت به ها هو جاد يفاصله از مناطق مسكون يها هنقش
ون يمختلف وارد معادله رگرس يدر حالتها طبقه 10 و 15

  .شدند
  
  ج ينتا
  1381 و 1334 ورد سطح جنگل منطقه در سالهايآبر

پس از زمين مرجع كردن قسمتهاي مركزي هر يك از 
روش  بهعكسهاي هوايي با استفاده از نقاط كنترل زميني 

پيكسل  4/0با متوسط خطاي ميانگين مربعات مسطحاتي 
سازي هيستوگرامها، فتوموزاييك رقومي آنها تهيه  متعادلو 

نتايج . استخراج گرديد 1334و نقشه گستره جنگل سال 
نشان داد كه مساحت جنگل و غيرجنگل در منطقه مورد 

و  7/16388ترتيب برابر با  به 1334مطالعه در سال 
همچنين از ). الف -2شكل (هكتار بوده است  3/3556

اي نقشه ميزان و موقعيت  طريق پردازش تصاوير ماهواره
پراكنش سطوح جنگلي در منطقه مورد مطالعه در سال 

تهيه گرديد و مشخص شد منطقه مورد مطالعه در  1381
هكتار  7255هكتار جنگل و  12690داراي  1381سال 

  ). ب -2شكل ( مناطق غيرجنگلي بوده است

  
  1334نقشه جنگل و غيرجنگل مربوط به سال   -الف                1381نقشه جنگل و غيرجنگل مربوط به سال   -ب -2شكل

  

 الفب
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  راتييت تغيزان و موقعين مييتع
 غيرجنگلنقشه جنگل و  يگذار هم يق رويطراز 
زان يه و ميرات جنگل تهيينقشه تغ 1334و  1381 يسالها

 دست آمدبمنطقه  غيرجنگلرات جنگل و ييت تغيو موقع
  .)3 شكل(

  
 1381 و 1334هاي ي سالها هاز مقايسه نقش نقشه تغييرات حاصل - 3شكل

  
  

 بندي طبقهر حاصل از يسه دو تصويمقا زج حاصل اينتا
دوره مورد  ينشان داد كه در ط يمربوط به دو دوره زمان

كاسته منطقه  يهكتار از سطح مناطق جنگل 4853مطالعه 
هكتار به سطح جنگل اضافه شده  953زان يشده و به م

در مناطق مرزي بين دو  اًكه اين ميزان افزايش عمدت است
باشد و  گذاري شده مي كشور ايران وعراق و در مناطق مين

در . گردد بر مي بندي طبقهن به خطاي حاصل از آميزاني از 
 از% 6/29سال در منطقه مورد مطالعه  37 يمجموع ط
نظر گرفتن  با در. ه جنگل كاسته شده استيسطح اول

زان يتوان گفت كه م يزان سطوح افزوده شده به جنگل ميم
% 8/23دوره مورد مطالعه معادل  يب سطح جنگل طيتخر

  .ه جنگل بوده استيسطح اول
  

 يو عوامل انسان يوگرافيزيف ياصل يها همشخص يبررس
  ب گستره جنگليدر رابطه با تخر
رسي مشخص شد كه فاصله از جاده با در اين بر

تخريب جنگل رابطه معكوسي داشته و با افزايش فاصله از 

در اين تحقيق ( يابد ميجاده ميزان تخريب نسبي كاهش 
منظور از تخريب فقط كاهش سطح جنگل بوده و منظور 
از تخريب نسبي، كاهش سطح جنگل نسبت به سطح اوليه 

ب مربوط به حاشيه بيشترين ميزان تخري. )باشد آن مي
   ).الف -4شكل (باشد  ميمتري از آن  100جاده تا فاصله 

طـور   بـه مختلف  يبهايدر شجنگل  يب نسبيتخر همچنين
ب ين تخريشتريان بين ميدر ا. اتفاق افتاده است يا پراكنده

 وسـته اسـت  يوقـوع پ  بـه  % 20از كمتر يب هايدر ش ينسب
  .)ب -4شكل (

اوليه آن در منطقه سطح به تخريب سطح جنگل نسبت 
 -4شكل(كرد  از تغييرات ارتفاع از سطح دريا پيروي نمي

پس از بررسي تعيين گرديد كه افزايش تخريب نسبي ). ج
دليل وجود سطح كمي از جنگل در  بهدر ارتفاعات باال 

و تخريب همين سطح كم در طول دوره مورد  1334سال 
  .مطالعه بوده است
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، يو فرع يحالت اصله نقشه جهت در دو يپس از ته
 .ز در جهات مختلف محاسبه شديب جنگل نيزان تخريم

 ي، جهت شمال داراييايجغراف يان چهار جهت اصلياز م
 يب نسبيزان تخرين ميشتريب ين و جهت شرق دارايكمتر

 يدارا يان جهت شمال غربين مياز ا. باشد ميجنگل 
. باشد مي ينسبت به شمال شرق يكمتر يب نسبيتخر

جهت  يز در مناطق دارايسطح جنگل ن يسبكاهش ن
شمال  يها شتر از مناطق واقع در جهتيب يجنوب شرق

  ).د -4شكل (اتفاق افتاده است  يشرق

م ين حرياول يفاصله از روستا به استثنا يمهايدر حر
ش فاصله يبا افزا دهد ميرا نشان  ياديز يب نسبيكه تخر

جنگل  يب نسبيتخر زانيم لومتر از روستا،يك كيتا 
ش فاصله از روستا تا فاصله يابد سپس با افزاي ميش يافزا

ب كاسته شده و دوباره در يزان تخرياز م يمتر 2400
زان يم يينقاط روستا يرو لحاظ شده بر يمهاين حريآخر
شكل ( دهد ميرا نشان  توجهي قابلش يافزا يب نسبيتخر

5.(  

 
  ب يش طبقات )ب طبقات فاصله از جاده ) الف :ه آن در ارتباط بايسطح جنگل نسبت به سطح اولكاهش  يچگونگ -4شكل 

  ييايجغراف يها جهت) د  اياز سطح در ارتفاع) ج

 ب الف

 د ج

 )ترم(

 )متر(
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  ه آن در طبقات فاصله از روستاينمودار كاهش سطح جنگل نسبت به سطح اول -5شكل 

           
ـ تخر يكـان برآورد پراكنش م ب بـا اسـتفاده از مـدل    ي

  كيون لجستيرگرس
ن ييتع ي، براكيون لجستيروش رگرس يپس از اجرا
با  يمورد بررس يو انسان يوگرافيزيف يها هارتباط مشخص

ن يثرترؤن مييمنظور تع بهن يب جنگل و همچنيده تخريپد
مورد نظر  يها هب جنگل ابتدا تمام مشخصيعامل در تخر

ب هركدام از آنها يشده و ضرا ونيوارد معادله رگرس
 يظاهر ضريب تبيين مقدار. )1جدول (دست آمد ب
)Apparent R square(  تطبيق شدهو )Adjusted R 

square( دست ب 37/0ون برابر با ين رگرسيحاصل از ا
   .آمد

  
  

 نتايج حاصل از روش همبستگي اسپيرمن براي تعيين ارتباط با تخريب جنگل  -1جدول 

    يرتعداد متغ  يدار يسطح معن  يهمبستگ يبضر  دندار بو يمعن
ns  24/0  48/0  10   يارتفاعطبقات  
ns  2/0 -  58/0  10   يبشطبقات  
ns  34/0  21/0  15   روستافاصله از  
 جادهفاصله از   10  0  - 96/0  **

   .نيستدار  معني 05/0در سطح  :ns  ،01/0دار در سطح  معني :**                    

  
ب جنگل حاصل از يتخر ينيب شيل پمد )1(رابطه 

ن يچنانچه درا. دهد ميك را نشان يون لجستيرگرس يبررس
ب يضر يفاصله از جاده دارا ،رابطه مشخص است

ن يدر ا يمورد بررس يها همشخصر ينسبت به سا بيشتري
  .باشد مي قيتحق

  )1(رابطه 
Log it (p) = 56/1-  - 072/0 ( بيش ) + 06/0 12/0 + (جهت)   ( ايز سطح درارتفاع ا ) + 04/0 24/0 - (فاصله از روستا)         (فاصله از جاده) 

 )متر(
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  .باشد نشان دهنده ميزان تخريب جنگل مي Pباال  رابطهدر 
 ين مناطق داراييب و تعيتخر يبرآورد پراكنش مكان

ز ين GISط يدر مح ه شدهيق مدل تهيب از طرياحتمال تخر
عالوه بر  ).6شكل ( بود يمورد بررس مواردگر از يد يكي

اي توليد  مدل مربوطه نقشه براساسئه شده و امدل ار
تخريب  ميزان احتمال وقوعزان يمنشان دهنده  كه گرديد

 يبرا ه شده در نقاط مختلفيتهي ها هبراساس مشخص
   .باشد ميب شده ين مناطق تخرييتع

  

  
  ل مداجراي ق ياز طرحاصل ب يتخر يپراكنش مكانميزان احتمال وقوع و  -6شكل 

  
مستقل از رابطه  يرهايهر كدام از متغ يدر مراحل بعد

ون مورد يج رگرسير هر كدام بر نتايثأون حذف و تيرگرس
  . گرفت قرار يبررس
ر مستقل فاصله از يج نشان داد كه با حذف متغينتا

 توجهي قابلمدل كاهش ) R2( نييبب تيضر جاده مقدار
ش يافزا R2افته و با اضافه كردن آن به مدل، مقدار ي

 يرهايجه در مرحله بعد هركدام از متغيدر نت. ابدي مي
ر مستقل فاصله از جاده وارد يبا متغ يمستقل مورد بررس

قرار  يرات دقت مدل مورد بررسييزان تغيمدل شده و م
ر فاصله از يدو متغ ،ج نشان دادين رابطه نتايدر ا. گرفت

ش يبر افزار يثأن تيشتريب يدارا ايارتفاع از سطح درجاده و 
ب با استفاده يمدل تخر ين بررسيدقت مدل بوده و همچن

  . آورد ميبدست  56/0معادل را   R2ن دو عامل مقدار ياز ا

 ا اضافه شدن هريكه حذف و  همچنين مشخص شد
تا  R2ش مقدار يدر افزا يريثأقل تتمس يرهايكدام از متغ

ب يل پراكنش تخريدل بهجه يدر نت. ندارد توجهي قابلحد 
مدل تهيه شده با ضرايب  در سطح منطقه مورد مطالعه،

  . نداشت را زيادبا دقت ب يتخر ينيب شيپ ييتوانا فوق
  

ارتباط تخريب با هر يك از عوامل مورد آماري بررسي 
  بررسي

ارتباط تخريب با هريك از عوامل آماري براي بررسي 
ي شيب، ها هيعني مشخص ،مورد استفاده در مدل تخريب

ز ا ها هسطح دريا، فاصله از مناطق مسكوني و جاد ارتفاع از
     ضريب همبستگي و سطح ،رمنيروش آماري اسپ
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 2 جدول .استفاده گرديد 05/0ي آن در سطح دار معني
روش همبستگي اسپيرمن براي بكارگيري نتايج حاصل از 

  .دهد ميتعيين ارتباط با تخريب را نشان 

  
  اسپيرمن براي تعيين ارتباط با تخريب نتايج حاصل از روش همبستگي -2جدول 

  دار بودن معني  ضريب همبستگي داريسطح معني تعداد متغير  
  -  24/0  48/0  10  طبقات ارتفاعي
  -  - 2/0 58/0 10  طبقات شيب

  -  34/0 21/0 15  فاصله از روستا
  ٭٭  - 96/0  0  10  فاصله از جاده

  درصد 5دار در سطح  معني ،٭٭                
 

  بحث 
زان درصد كاهش سطح يم يج حاصل از بررسينتا

رات ارتفاع تفاوت ييدر رابطه با تغ) 2ل وجد(جنگل 
ن موضوع يا. را در ارتفاعات مختلف نشان نداد يچندان
كنواخت كاهش سطح جنگل در ي باًياز پراكنش تقر يناش

ن مورد يدر ا بدست آمدهجه ينت. باشد ميارتفاعات مختلف 
. رت داشتيقات مشابه مغايقج حاصل از تحيبا نتا
نه نشان دهنده رابطه معكوس ين زميقات مشابه در ايتحق
 ان،يعيرف(ب جنگل يش تخريش ارتفاع و افزايان افزايم

 Mas et(ن دو مشخصه ين ايم بيا رابطه مستقيو ) 1382

al., 2004 (باشند مي.  
اثرتغيير  دليل اينكه تخريب عمده جنگل منطقه در به

زراعت اتفاق افتاده است و شيبهاي  كاربري جنگل به
در نتيجه مناطق  ،باشند ميبراي كشاورزي مناسب % 20زير

  .اند بيشتر تخريب شده ياد شده
صورت گرفته از منطقه مورد مطالعه،  هاي هق مشاهدبط

هاي شمالي بيشتر و وجود  تراكم درختان جنگلي در جهت
اين در ) ي كاشت موها همانند محوط(غيرجنگلي  يها لكه

. باشد ميها  مناطق نيز به نسبت كمتر از ساير جهت
دليل برخورداري از گرما و پوشش  بههاي شرقي  جهت

هاي شمالي در طول زمان  علفي بيشتر نسبت به جهت

بيشتر مورد تعرض قرار گرفته و جنگلهاي واقع در اين 
  .اند همناطق بيشتر تخريب يافت

از روستا ميزان  در منطقه مورد مطالعه با افزايش فاصله
را از خود نشان  يتخريب نسبي جنگل تغييرات منظم

ولي ميزان تخريب نسبي جنگل با  .)2جدول ( داد نمي
طوركلي  بهافزايش فاصله از روستا تا فاصله يك كيلومتري 

متري ميزان تخريب  2400ولي تا فاصله  ،يابد مي افزايش
پس از بررسي ارتباط دوري و . دهد ميكاهش نشان 

ا كاهش سطح جنگل مشخص شد كه بنزديكي به جاده 
كه  طوري به ،باشند مياين دو عامل داراي ارتباط معكوس 

با افزايش فاصله از جاده از ميزان تخريب نسبي كاسته 
با نتايج حاصل از تحقيقات  بدست آمدهنتيجه . شود مي

 ,.Gruenberg et al ؛1383پيرباوقار، ؛1382ان،يعيرف(مشابه 

2000  et al., 2004; Mas (نيز مطابقت دارد.  
كه هر كدام از عوامل انساني و  با توجه به اين

توانند  ميي فيزيوگرافي مورد بررسي در تحقيق ها همشخص
در نتيجه در اين  ،بر روي هم اثري متقابل داشته باشند

تحقيق سعي شد كه ارتباط تغييرات گستره جنگل در 
در نتيجه . بررسي گرددرابطه با مجموعه اين عوامل نيز 

براي تعيين مؤثرترين عامل بر تخريب جنگل از مدل 
رگرسيوني لجستيك استفاده شده و هر كدام از 

براي تعيين ارتباط با كاهش سطح جنگل  باالي ها همشخص
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كدام از  با اضافه و حذف كردن هر. وارد مدل شدند
دقت مدل افزايش چنداني را از  ،متغيرهاي مستقل در مدل

در مورد اضافه كردن متغير فاصله  فقطود نشان نداد و خ
از جاده به هنگام بررسي اثرات عوامل مؤثر بر تخريب 

نتايج نشان داد . جنگل دقت مدل رگرسيوني افزايش يافت
قادر آمده براي تعيين احتمال تخريب  دستبكه مدلهاي 

اما  ،طور دقيق برآورد كنند هنيستند ميزان تغييرات را ب
ش مكاني تخريب و سطوح افزوده شده به جنگل را پراكن

ون يمدل رگرس يج حاصل از بررسينتا .دهند مينشان 
ق با نتايج حاصل از تحقيق صورت ين تحقيك در ايلجست

 ,.Gruenberg et al(ا يست كره مايگاه ز رهيگرفته در ذخ

ن يتوان چن يدر مجموع م .نيز مطابقت دارد )2000
 يط خاص منطقه مانند مرزيشرا وجودكرد كه  يريگ جهينت

كه  يمرز يبودن منطقه و از دسترس خارج شدن قسمتها
 يدر ارتفاعات و در فاصله دور از مناطق مسكون عمدتاً

 يد اهاليشد يو وابستگ) يتيل مسائل امنيدل به(قرار دارند 
ق را تحت يج بدست آمده در تحقيمنطقه به جنگل، نتا

ب در منطقه مورد يتخر يلگوا يطوركل ر قرار داده و بهيثأت
شمال كشور متفاوت  يجنگلهار مناطق مانند يسامطالعه با 

  .باشد يم
  

  مورد استفاده منابع
بررســي تغييــرات گســتره جنگــل در  .1383، .م ،پيــر باوقــار -
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Abstract  

 
     In order to investigate on deforestation modeling and correlation between deforestation and 
physiographic parameters, man made settlements and roads parameters in Zagros forests using remote 
sensing and GIS, a case study was accomplished at the Armerdeh forests, Baneh, Iran. The Landsat 7 
ETM+, IRS-1C images and aerial photos were used for forest extent mapping and obtaining forest extent 
changes from 1955 to 2002. The forest extent map in 1955 was produced from digitizing of a digital 
photo mosaic of aerial photos. The ETM+ and IRS-1C images were used to generate the forest extent map 
in 2002. The images were geo referenced using GCPs points and digital elevation model in some steps. In 
addition to main spectral bands, some arithmetic bands such as some rationing transformations, 
vegetation indices, tasseled cap transformation, and principal components analysis were used for 
classification processes. Moreover, the panchromatic images of ETM+ and IRS-1D with multi spectral 
bands were merged using IHS and automatic statistical PANSHARP techniques. After selecting some 
pixels as training area for forest and non forest classes, the best set bands for classification were chosen 
using severability indices. The images were classified with supervised classification to forest and non 
forest by maximum likelihood algorithm. Results showed that using the best selected ETM+ bands could 
better classified forest and non forest areas than other images by maximum likelihood algorithm with 
81.3% overall accuracy and 0.64 Kappa coefficient. The result of forest change detection using forest 
maps of 1955 and 2002 showed that 4853 ha of the forest area have been reduced and 953 ha increased in 
this period. The Spearman test correlation and logistic regression model were used to investigate 
correlation between changed forests and the mentioned parameters. The result showed that there is 
inverse relationship between deforestation and distance from roads. Minimum and maximum 
deforestation were happened at north and east aspects, respectively. The result of applying logistic 
regression model indicated that distance from road is more effective than other parameters on 
deforestation in the study area. Because of irregular scattering of deforested area and low impact of other 
parameters, this model could not predicted deforested area, accurately. 
 
Key words: forest extent mapping, satellite data, aerial photos, modeling, regression logistic, GIS. 
 


