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 تصاویر ماهواره لندستپوشش جنگلی با استفاده از  بر کاهش مؤثرعوامل  شناسایی

(شهرستان ملکشاهی -منطقه جنگلی بیوره)مطالعه موردی:    

 
 1مریم نیک نژاد و 1زادهوحید میرزایی*

 داری، دانشگاه ایالمارشد جنگلدانشجوی کارشناسی1

 12/71/1939: تاریخ پذیرش ؛ 70/11/1931: تاریخ دریافت
 

 چکيده

ی مرتعی، کشاورزی، شهری و روستایی، هر ساله در هاعرصهکاهش پوشش جنگلی و تبدیل آن به 

 کند. به منظور شناسایییمی فراوانی به منابع طبیعی وارد هاخسارتشود که یمسطح وسیعی انجام 

 7002تا  1811ی بیوره ملکشاهی واقع در استان ایالم طی دوره هاجنگلعوامل مؤثر بر کاهش پوشش 

 قادر است ارتباط بین کاهش پوشش جنگلیرگرسیون چندگانه  از رگرسیون چندگانه خطی استفاده شد.

)متغیر وابسته( و عوامل مؤثر بر آن )متغیرهای مستقل( را به خوبی تبیین کند. در این مطالعه، برای 

و سنجنده  1811ماهواره لندست مربوط به سال  TMهای سنجنده بررسی تغییرات پوشش جنگلی داده
+ETM  بندی قرار گرفتند. تصاویر مورد بررسی به دوطبقه رد پردازش و طبقهمو 7002مربوط به سال

گلی با ی تغییر پوشش جنمنظور بررسی عوامل تخریب، نقشهبندی شدند و بهجنگل و غیرجنگل طبقه

ی اوارهماهشدند. آشکارسازی تصاویر  متغیرهای مکانی فیزیوگرافی و انسانی وارد معادله رگرسیونی

های منطقه کاسته شده هکتار از سطح جنگل 11/752در طول دوره مورد مطالعه حدود دهد که نشان می

ه کند که ترکیب خطی متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، فاصلیماست. نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون بیان 

عنوان متغیرهای مستقل در مقایسه با دیگر بهدرصد  9118/0 یینتعاز جاده و جهت شیب با ضریب 

تواند به نتایج این پژوهش میمیزان کاهش پوشش جنگلی را برآورد نمایند.  اندتوانستهیرها بهتر غمت

                                                           
 vahidmirzaei6764@gmail.comنویسنده مسئول: *
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 هاییژگیبا توجه به و و ترویجی مدیریتی یطبیعی در اتخاذ راهبردهاریزان منابعمدیران و برنامه

 فیزیوگرافی و انسانی منطقه کمک کند.

 

 ،ی بیورههاجنگلکاهش پوشش جنگلی، رگرسیون چندگانه خطی، سنجش از دور،  کلیدي: هايواژه

 ملکشاهی. شهرستان

 

 مقدمه

زیست خود که انسان از طریق آن محیط بوده استترین عواملی کاربری زمین همواره یکی از مهم

. کاربری فعالیت کلیدی است که انسان از طریق مصرف منابع طبیعی داده استرا تحت تأثیر قرار 

ساختارها و فرآیندهای  حالینع دراقتصادی خود را فراهم کرده و  -موجبات رشد و توسعه اجتماعی

ترین تغییر کاربری زمین (. از نظر تاریخی مهم7001هلمینگ، دهد )زیست را تغییر میموجود در محیط

ت ها بوده اسگاهها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و سکونتبردن جنگل بیناده، از که انسان انجام د

د دههای جنگلی ارائه میهای مربوط به کاالها و خدماتی که اکوسیستم(. ارزش7007، و هرزوگ الئوش)

ها محدوده وسیعی از خدمات اکوسیستمی، از متعادل کردن چرخه کربن بر کسی پوشیده نیست. جنگل

ته دیگر را و ناشناخ شدهشناختهگرفته تا حفظ و تنظیم چرخه آب و حفظ ذخایر ژنتیکی و بسیاری مواد 

ها در طول زمان چه توسط عوامل طبیعی و چه توسط (. میزان پوشش جنگل7002سلی، دهند )میارائه 

 ترین عوامل کاهش سطح این مناطق عبارتند از:که مهمشود تغییر و تحول می خوشدستخود انسان 

ردم تفاده ماس، تغییر کاربری، از جنگل به اراضی کشاورزی و مسکونی در نتیجه نرخ باالی رشد جمعیت

خطوط ارتباطی و  ،هاجاده، محروم یهابخشدر  یژهوبهمنبع سوخت و انرژی  به عنوانمحلی از چوب 

تخریب تدریجی و سوزی آتش، های جنگلیحضور و تعلیف دام در عرصه، (غیره نیرو )گاز، برق و

 .(1880دینگ چنگ، )زیست و گرم شدن کره زمین محیط هاییآلودگدلیل جنگل و کاهش وسعت آن به

ها است. ترین عامل از بین رفتن جنگلانسانی مهم هاییتفعالشود، بر این اساس مشخص می

ظ محیطی، حفزاگرس از نظر وسعت و مسایل زیست یهاکوه رشتههای بلوط غرب ایران بر روی جنگل

های گذشته به دلیل اثر عوامل اقتصادی و ای برخوردار بوده که طی دههوخاک از اهمیت ویژه منابع آب

 که این یطوربهداده اجتماعی، نبود اعمال مدیریت جامع منابع طبیعی، توان تولیدی خود را ازدست

لذا جهت  (.7017منطقه را به مخاطره افکنده است )مهدوی و فالح شمسی،  یهاجنگلآینده  ،روند
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، سرعت و مساحت آن و دالیل ییجنگل زدامدیریت و حفاظت پایدار از این منابع دانستن مقدار و محل 

ای منبع مهمی از ازدور به کمک تصاویر ماهوارهسنجش علل کاهش پوشش جنگلی ضروری است. و

ها (. این داده7002کنند )رفیعیان و همکاران، های مربوط به کاربری و پوشش اراضی را فراهم میداده

سازی و نقشه سازی الگوی مکانی تغییرات کاربری اراضی مورد استفاده قرار برای تشخیص، کمی

تحلیل سیستم اطالعات  و تجزیه هایییتوانا( ضمن اینکه 7011عبدالکاوی و همکاران، ) ،گیردمی

ازی بنابراین آشکارس، وردتواند بستر تحلیل نوع، موقعیت و میزان تخریب را فراهم آجغرافیایی می

تواند شناخت مناسبی از می GISازدور در محیط های سنجشتغییرات پوشش جنگلی با استفاده از داده

باکر )هد دچگونگی تغییرات پوشش جنگلی را ارائه داده و در مدیریت آن راهکارهای مناسبی را پیشنهاد 

ریزان در جهت کنترل روند تغییرات پوشش برنامه مورد استفادهیکی از ابزارهای  (.7010و همکاران، 

ار دارند، مختلفی سروک هاییدهپدبا توجه به اینکه علوم محیطی، با  جنگلی، روابط رگرسیونی هستند.

 ارعزو  همتایبرگرسیون چندگانه از اهمیت زیادی برخوردار است ) یشناسبومبنابراین در مباحث 

رسیون . در رگهسترگرسیون چندگانه خطی فنی برای تحلیل ارتباط بین چند متغیر (. 7011، چاهوکی

ماهینی لمان سچندگانه خطی، فرض بر وجود ارتباط خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل است )

 GISدر محیط سنجش از دور و معادله رگرسیون چندگانه خطی  یهاداده استفاده (.7017و کامیاب، 

 .دآوریمشناخت مناسبی از چگونگی تغییر پوشش جنگلی و تعیین عوامل موثر بر آن را فراهم 

جهت بررسی تغییرات پوشش جنگلی  حداقل مربعاتاز روش رگرسیون  (7005ماهاپاترا و کانت )

در هندوستان استفاده کردند، نتایج حاصل از مدل نشان داد که افزایش تغییر پوشش جنگلی رابطه 

ن رفیعیا شده در منطقه دارد.های احداثهای کشاورزی و جادهبا افزایش جمعیت، توسعه زمین دارییمعن

های شمال ایران و فراهم نمودن زمینه یهاجنگلبررسی تغییرات سطح  به منظور( 7002و همکاران )

های ه. مقایسه نقشها، تحقیقی را در شرق استان گیالن انجام دادندهای حفاظت این جنگلارزیابی برنامه

ای نشان های جدید حاصل از تصاویر ماهوارهبا نقشه 1921های توپوگرافی سال شده از نقشهاستخراج

درصد از سطح جنگل کاسته شده است. تعرضات اراضی غیر جنگلی مانند  1/7هکتار معادل  7145داد 

عه جنگل ناشی از عوامل توسباغات و مراتع، گسترش مناطق غیر جنگلی درون جنگل و تخریب گستره 

با  ،(7010جویباری ) ییباقری و شتا. در مرزهای شمالی جنگل را از عوامل کاهش دادند به خصوص

میزان تخریب پوشش جنگلی در آبخیز چهل چای استان گلستان  GISای و های ماهوارهاستفاده از داده

های مؤثر بر تخریب جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد را برآورد کردند. بررسی مشخصه
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ر اند، با افزایش ارتفاع از سطح دریا دکه شیب و فاصله از روستا با تخریب جنگل رابطه عکس داشته

 است.و هم چنین تخریب در اطراف روستاهای پرجمعیت بیشتر بوده  یافتهیشاین منطقه تخریب افزا

سازی الگوی ای به کاربرد روش رگرسیون لجستیک در مدلدر مطالعه ،(7017زارع گاریزی و همکاران )

از  استان گلستان پرداختند که نتایج حاکی یچهل چامکانی احتمال تغییر پوشش گیاهی در حوزه آبخیز 

ه متغیرهای فاصله از حاشیه جنگل، فاصله تا جاده و فاصله تا روستا، شیب زمین و فاصله تا این بود ک

اهمیت را در ارتباط با تغییر پوشش جنگلی در حوضه آبخیز مورد مطالعه  ترینیشبآبراهه به ترتیب 

های شمال ایالم پرداختند هدف سازی تخریب در جنگلبه شبیه ،(7017) جعفرزاده و آرخیاند. داشته

مالی ش یهاجنگلو تشخیص عوامل موثر بر آن در  ییزداتوزیع مکانی جنگل بینییشاز این مطالعه پ

 یسازروش رگرسیون لجستیک برای مدل ییزدااستان ایالم بود. به منظور برآورد توزیع مکانی جنگل

ه و در جنگلی گسست  یهاپوششدر  ییزداکه بیشتر جنگل دهدینشان م یسازاستفاده شد. نتایج مدل

ق ها و مناطمناطق نزدیک به مرز جنگل و غیر جنگل رخ داده است. عالوه بر این، شیب و فاصله از جاده

مناطق  یسازاقدام به مدل ،(7017و همکاران ) میراندا دارند. ییزدامسکونی ارتباط منفی با نرخ جنگل

کزیک بارانی شمال م یهاجنگلتعد تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در مس

منطقه مورد مطالعه به شدت مستعد تخریب و تغییر کاربری  یهاجنگلنمودند، نتایج حاصله نشان داد که 

امل از منابع جنگلی در منطقه را ع یراصولیو غ رویهیکه افزایش روزافزون جمعیت و استفاده ب باشندیم

تغییرات  یساز( اقدام به مدل7019زاده و همکاران )حسین .کنندیاصلی تغییر پوشش جنگلی بیان م

آبخیز واز  یهاگستره جنگل و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در حوضه

دو حالت متغیرهای مستقل گسسته و متغیرهای و الویج کردند. اجرای مدل رگرسیون لجستیک در 

ل دهنده احتماآمده از اجرای مدل در حالت گسسته، نشان به دستمستقل پیوسته انجام شد. ضرایب 

. اجرای مدل در حالت باشدیمتری از روستا م 100-0وقوع بیشتر تخریب گستره جنگلی در فاصله 

 .دهدیتغیرهای مستقل نشان مپیوسته نیز، ارتباط منفی متغیر وابسته را با م

ثر بر کاهش پوشش جنگلی در منطقه جنگلی وهدف کلی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل م

 باشد. بیوره در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایالم می

 

 

 



2131( 2(، شماره )1برداري از منابع طبيعي جلد )حفاظت و بهره نشريه  

19 

 هامواد و روش

هکتار در شهرستان ملکشاهی در استان  05/12191بیوره با مساحت  جنگلی منطقه: مورد مطالعهمنطقه 

 -غربی در مجاورت شهر ارکواز ملکشاهی با گسترش شمال جنگلی ایالم واقع شده است. این منطقه

درجه و  14 بین از نظر موقعیت جغرافیاییامتداد دارد.  کوهیرکبجنوب شرقی و در جنوب کوه معروف 

 ثانیه 18دقیقه و  18درجه و  99و طول شرقی ثانیه  79دقیقه و  10درجه و  14 تاثانیه  91دقیقه و  90

های منطقه عمدتاً جز جوامع عرض شمالی واقع شده است. جنگلثانیه  57دقیقه و  74درجه و  99 تا

سلسله جبال زاگرس بوده و تیپ غالب جوامع جنگلی در اکثر مناطق  خشکیمهو نجنگلی مناطق خشک 

های گونه بلوط ایرانی است. پسته وحشی )بنه(، زالزالک، بادام کوهی، داغداغان و کیکم سایر گونه

 .(7002، کشاورزی استان ایالمجهاد سازمان ) دهندجنگلی را تشکیل می
 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان ایالم -1شکل 

 

از  ،بیوره جنگلی در منطقهبه منظور دستیابی به تغییرات کمی و کیفی رخ داده : هاي مورد استفادهداده

که هر دو تصویر  2700 سال ETM1+سنجنده  و 1811سال  TMای لندست سنجنده تصاویر ماهواره

                                                           
1- Enhanced Thematic Mapper Plus 
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 1:50000های توپوگرافی با مقیاس استفاده شد. هم چنین نقشه، باشندیم 92و ردیف  142مربوط به گذر 

شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای ایجاد مدل رقومی ارتفاع تهیه 1925مربوط به سال 

(DEM)1دی بن، انتخاب نقاط کنترل زمینی جهت انجام تصحیحات هندسی و ارزیابی صحت طبقه

 های جاده و  مناطق مسکونی استفاده گردید.چنین تهیه دادهمای و هتصاویر ماهواره

در این تحقیق هر یک از تصاویر مربوط به هر دو مقطع زمانی از طریق : ايبندي تصاویر ماهوارهطبقه

با  های تعلیمی با پراکنش مناسب و متناسبنمونه .ندقرار گرفت یبندطبقهبندی نظارت شده مورد طبقه

ها جنگل و غیر جنگل انتخاب شدند به طوری که این نمونه طبقهپوششی دو  طبقه هایوضعیت همگنی 

لیمی های تعمورد نظر باشند. پس از انتخاب نمونه طبقهحاکی از تمام خصوصیات شرایط موجود در دو 

 ن دومورد بررسی قرار گرفت. معموالً تباین بیشتر بی طبقات پذیری و تباین بینمناسب اندازه تفکیک

فاصله آماری بوده و دارای باالترین احتمال برای  ترینیشدارای ب طبقه ، بیانگر آن است که آن دوطبقه

ر، معیار نسبت به یکدیگ طبقاتپذیری میزان تفکیک یریگ. برای اندازهباشندیبندی صحیح مطبقه

ش ترین )درویولبندی حداکثر احتمال متداواگرایی محاسبه گردید. باید توجه داشت که روش طبقه

باشد )زبیری و بندی موجود میهای طبقهترین روش در بین روش( و دقیق7017، باوقار یرپو  صفت

 بندی با حداکثر احتمال انجام گرفت.(. با توجه به این موضوع طبقه7011مجد، 

نمونه در مناطق  120در این مطالعه به منظور تهیه نقشه واقعیت زمینی، تعداد : تهیه نقشه واقعیت زمینی

 بندی در مناطقی که درجنگل و غیر جنگل به صورت تصادفی بر روی تصاویر به دست آمده از طبقه

وط ها با استفاده از تصاویر ترکیب رنگی مرباند، انتخاب شدند. محل نمونهتصویر هر دو دوره تغییر نداشته

به  یابی شد و کدگذاری گردیدند. موقعیت Google Earth بر گرفته از به هر دو دوره و همچنین تصاویر

 به فرمت رستری تبدیل شد. بندی،با نتایج طبقهای نقشه واقعیت زمینی نمونهمنظور ارزیابی 

بندی با روش حداکثر احتمال با نقشه واقعیت زمینی ایجادشده مورد ارزیابی نتایج حاصل از طبقه

 دست آمد.قرار گرفت و صحت کلی و ضریب کاپای هر کدام به 

در رگرسیون چندگانه خطی، فرض بر وجود ارتباط خطی بین متغیر وابسته : رگرسیون چندگانه خطی

صورت متغیر مستقل، معادله رگرسیون چندگانه خطی به nبا داشتن تعداد  و متغیرهای مستقل است.

 خواهد بود. 1رابطه 

                                                           
1- Digital Elevation Model   
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1                                                            1رابطه  1 2 2 n nY a b x b x b x                                                                                          
ضرایب متغیرهای مستقل   nb...و  1b،2bمتغیرهای مستقل و  nx...و  1x ،2xمتغیر وابسته،  Yن که در آ

در زمان صفر بودن تمام متغیرهای مستقل است و ضرایب  Yارزش  دهندهنشان aهستند. ضریب ثابت 

ستمن، ای) کندیمر مستقل مرتبط با آن بیان را برای یک واحد افزایش در متغی Yپارامترهای نیز تغییر در 

7017.) 

سطح  رقومی ارتفاع از یهادادهر وابسته و متغیدر این مطالعه نقشه تخریب پوشش جنگلی به عنوان 

دریا، فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسکونی و جهت شیب به عنوان پارامترهای موثر در روند کاهش 

 پوشش جنگلی به عنوان متغیرهای مستقل در برقراری رابطه رگرسیون چندگانه خطی به کار گرفته شد.

 میانگین و جذر (2R) 1خطی از معیارهای ضریب تعیینجهت ارزیابی مدل رگرسیون چندگانه 

با استفاده از ضریب تعیین مشخص می شود که چه اندازه از . استفاده شد (RMSE7) خطا مربعات

 مقدار یانم تفاوت خطا مربعات میانگین تغییرات متغیر وابسته به متغیر مستقل مرتبط است. جذر

به  7حالت کلی از رابطه در باشد که یم واقعی مقدار و آماری برآوردگر یا مدل توسط شدهبینییشپ

 آید: یمدست 

                                                            7 رابطه
2

mod1
( )

( )

n

obs eli
y y

RMSE
n





                                                               

 هادادهتعداد  nی و برآورد شده توسط مدل و امشاهدهترتیب مقدار به modelyو  obsyدر رابطه فوق 

 (.7005باشد )چانگ و همکاران، می

 

 نتايج

ربوطه اقدام مبندی تصاویر سنجنده به طبقه نسبت، طبقاتپذیری پس از مشخص نمودن میزان تفکیک

فکیک ت دهندهنشان معیار واگراییپذیری طبقات جنگل و غیر جنگل با استفاده از میزان تفکیکگردید، نتایج 

 (.1جدول ) باشندیممناسب طبقات پوشش زمین در این مطالعه 

  

                                                           
1- Determination Coefficient (R²) 

2- Root Mean Square Error 
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 پذیري طبقات پوشش اراضی با استفاده از معیار واگراییمیزان تفکیک -1جدول 

پذیریوضعیت تفکیک پذیریمیزان تفکیک   طبقات کاربری 

88141/1 خوب  جنگل 

81152/1 خوب  غیر جنگل 

81558/1 خوب پذیری تمام طبقاتمیانگین تفکیک   

 

ارائه شده است. با توجه به مقادیر باالی  7شده در جدول  یبندطبقهنتایج ارزیابی صحت تصاویر 

برای بررسی کاهش پوشش جنگلی در ( 9و 7های شکل) از این تصاویر توانیم( 12/0)ضریب کاپا 

 منطقه بیوره استفاده کرد.
 

 ايبندي تصاویر ماهوارهنتایج ارزیابی صحت طبقه -1جدول 

 1811تصویر سال  7002تصویر سال 

 صحت کلی ضریب کاپا صحت کلی ضریب کاپا

14/0 12% 12/0 18% 

 

هکتار را جنگل پوشانده  2111از کل سطح منطقه حدود  1811نشان داد که در سال  یبندطبقهنتایج 

مساحت  7002در سال  که یحال در دهندیمهکتار را تشکیل  8/8515غیر جنگلی حدود  یو اراض

(. نتایج مقایسه بین دو نقشه مربوط به ابتدا و 7هکتار بوده است )جدول  2490اراضی جنگلی حدود 

 الزم به ذکر است که. هکتار از مناطق جنگلی کاسته شده است 752که  دهدمیانتهای دوره زمانی نشان 

طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملکشاهی در طول دوره مورد مطالعه از اداره منابع شدهکسبطبق اطالعات 

میزان و مناطق کاهش پوشش جنگلی در در منطقه بیوره صورت نگرفته است.  یکارجنگل گونهیچه

 نشان داده شده است. 1شکل 
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 1770بیوره در سال  جنگلی نقشه پوشش منطقه -9شکل  1311بیوره در سال  جنگلی نقشه پوشش منطقه-1شکل 

  

 
 1770-1311 يهاسالبیوره در فاصله بین  جنگلی پوشش جنگلی منطقه کاهشنقشه  -2شکل 

 

 1770-1311در دوره  میزان تغییرات مساحت پوشش جنگلی -9جدول 

 طبقات کاربری
1811مساحت سال   
 )هکتار(

7002مساحت سال   
 )هکتار(

 میزان تغییر سطح
 )هکتار(

درصد تغییرات نسبت 
 به مساحت کل

108/2111 جنگل  88/2490  11/752-  125/1-  
81/8515 غیر جنگل  05/1009  11/752  125/1  

05/12191 جمع  05/12191  - - 
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مناطق کاهش پوشش جنگلی، از رگرسیون چندگانه خطی  یزانو مبعد از مشخص شدن موقعیت 

طح رقومی ارتفاع از س یهادادهبرای تعیین ارتباط عوامل موثر بر کاهش پوشش جنگلی استفاده شد. 

 GISدریا، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از جاده و جهت شیب به عنوان متغیرهای مستقل، در محیط 
ا بچندگانه خطی بین کاهش پوشش جنگلی به عنوان متغیر وابسته ساخته شدند، سپس رابطه رگرسیون 

 .نشان داده شده است (1جدول )که در  برقرار گردید ذکرشدهپارامترهای 

 
 نتایج مدل رگرسیون چندگانه خطی -2جدول 

)                                                                         nxnb ...+ 2x2b+  1x1b+  aY= ( پارامترهای مدل 
RMSE 

(adj) 
RMSE (adj)2R 2R 4x4b 3x3b 2x2b 1x1b a  

5111/0 4791/0 9117/0 9118/0 (4X)00108/0 (3X)005811/0 (2X)00121/0 (1X)01071/0 00185/0- 

پوشش کاهش

 جنگلی

 )هکتار(

1X :2 ،متغیر مستقل ارتفاع از سطح دریاX ،3: متغیر مستقل جهت شیبX ،4: متغیر مستقل فاصله تا جاده:X  متغیر مستقل

 فاصله تا مناطق مسکونی

 

ل که چه اندازه از تغییرات متغیر وابسته به متغیر مستق شودمیمشخص  عیینبا استفاده از ضریب ت

 9118/0که مساوی با  تعیین (. با توجه به مقدار ضریب7011، چاهوکی زارعو  همتایبمرتبط است )

 توسط متغیرهای مستقل ایجاد شده است در هکتار کاهش پوشش جنگلی %18/91گفت  توانیماست، 

 .استهکتار  4791/0که احتمال خطای مدل  دهدیمنشان  RMSEو میزان 

در سطح  92و  1آزادی  یهادرجهجدول با  F( از 1144/5) شدهمحاسبهF  مقدار با توجه به اینکه

ادعا کرد که بین متغیرهای وابسته و  توانیم، پس (5)جدول  است تربزرگ( 47/7درصد ) 5 داریمعن

 وجود دارد.درصد  85در سطح احتمال  داریمعنمستقل، رابطه خطی 
 

 رگرسیون چندگانه خطی تجزیه واریانس -5جدول 

 داریسطح معنی Fآماره  میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 %5 1144/5 1414/7009 4142/1017 1 رگرسیون

   7185/910 2199/17580 92 هاباقیمانده

    94/70409 11 کل
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 برای آزمونکه  شده استخراج 92برای درجه آزادی  T-Student از جدول t هآمار یهاارزش

از جدول  شده استخراج t. با توجه به اینکه مقدار گیردیممتغیرهای مستقل مورد استفاده قرار  دارییمعن

 توانیم(. 4)جدول  است 904/1و  27/7برابر با  92ی با درجه آزاد %10و  %88 دارییمعنبرای سطح 

 27/7متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، فاصله از جاده و جهت شیب باالتر از  tچون مقدار که نتیجه گرفت 

ز مناطق متغیر فاصله ا کهیدرحالدار هستند یهست بسیار معنتأثیر این متغیرها بر کاهش سطح جنگل 

 .باشدیمدار یمسکونی کمتر معن

 

 مقایسه سطوح معناداري متغیرهاي مستقل -6جدول 

جدول از  شده استخراج t متغیر مستقل
T- Student 

t از معادله رگرسیون  حاصله

 چندگانه خطی
 دارییمعنسطح 

 %88 54/11 27/7 ارتفاع از سطح دریا

 %88 81/4 27/7 جهت شیب

 %10 11/1 904/1 فاصله تا روستا

 %88 17/5 27/7 فاصله تا جاده

 

به منظور تعیین اهمیت متغیرهای مستقل اقدام به حساسیت سنجی مدل شد. حساسیت سنجی مدل 

های کامل، شود که پس از اجرای مدل با سری دادهبه این صورت انجام می چندگانه خطیرگرسیون 

دل مشود با این تفاوت که این بار در هر مرحله اجرای مدل به تعداد متغیرهای مستقل دوباره اجرا می

ان سلمگردد )گردد و مدل با متغیرهای مستقل باقیمانده اجرا مییکی از متغیرهای مستقل حذف می

(. مزیت این کار در حساسیت سنجی متغیرها و کشف میزان اثر متغیرها در مدل 7009، رماهینی و تورن

 میزان تفاوت اساس مدل استخراج گردیده و بر ضریب تعیین اجرا میزان هر بارنهایی است. پس از 

. متغیرهای مستقل ارتفاع (5شکل گردد )های کامل اثر متغیر مستقل محاسبه میحاصل شده با سری داده

بر میزان کارایی مدل دارند زیرا با حذف  ایکنندهیینتعاثر فاصله از جاده  و ، جهت شیباز سطح دریا

 یابد.می یتوجهقابلکاهش  ضریب تعیین این متغیرها مقدار شاخص
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 با حذف متغیرهاي مستقل با  چندگانه خطیحساسیت سنجی مدل رگرسیون  -5شکل 

  ضریب تعیین استفاده از شاخص
 

 گيرييجهنتبحث و 

هرستان بیوره در شجنگلی بر کاهش پوشش جنگلی در منطقه  مؤثرتعیین عوامل  باهدفاین تحقیق 

چهار عامل فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسکونی،  یرتأث .ملکشاهی واقع در استان ایالم انجام گرفت

 قرار گرفت. برای موردمطالعهجهت شیب و ارتفاع از سطح دریا بر روی میزان کاهش پوشش جنگلی 

با کاهش پوشش جنگلی از روش آماری رگرسیون چندگانه خطی استفاده  ذکرشدهتعیین ارتباط عوامل 

 دارییمعنادعا کرد که رابطه  توانیم ،آن Fمعادله رگرسیونی و مقدار ارزش  هاییخروجشد. با توجه به 

حاصل از معادله رگرسیون چندگانه خطی  tکه مقدار طوریبه .بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد

دریا، فاصله از جاده و جهت شیب رابطه بسیار معنادار و فاصله  از سطح، متغیرهای ارتفاع دهدمینشان 

 شانن ضریب تبیینمقدار با کاهش پوشش جنگلی دارند.  دارییمعن کمتراز مناطق مسکونی رابطه 
 رشدهذکبیوره توسط متغیرهای مستقل  جنگلی درصد کاهش پوشش جنگلی در منطقه 18/91 دهدمی

 انجام گرفته است.

با توجه به اینکه متغیر مستقل ارتفاع از سطح دریا باالترین ضریب را در معادله رگرسیون چندگانه 

 دهدیمو این نتیجه نشان  شودمیعامل در کاهش پوشش جنگلی محسوب  ترینمهمخطی گرفته است، 

، یتخریب بیشتری صورت گرفته است که این موضوع به گسترش جمعیتی شهر ارتفاعبا افزایش که 
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در میزان و نوع از سطح دریا عالوه بر این ارتفاع  ،گرددیمروستایی و عشایری در این ارتفاعات بر 

ورکلی طبارندگی، درجه حرارت و تغییرات آن، میزان تبخیر و تعرق، شدت تشعشعات خورشیدی و به

ل و گواست ) مؤثروهوای منطقه و به همراه آن در تشکیل و توسعه خاک و تراکم پوشش گیاهی در آب

طوری که تواند در جذب عوامل تخریب تأثیر بسزایی داشته باشد به (. به همین دلیل می7004همکاران، 

یشتر در ب مناطق مسکونی، اراضی زیر کشت، اراضی مرتعی مناسب تعلیف دام و مناطق مناسب تفریحی

این مناطق بیشتر در معرض تخریب اند به همین خاطر شده واقع مطالعه منطقه موردارتفاعات میانی 

اند که با ( در تحقیقات خود نشان داده7001( و ماس و همکاران )7010باقری و شتایی ) باشند.می

 .کندیم یدیکه این موضوع نتایج تحقیق ما را تأ یابدیافزایش ارتفاع از سطح دریا میزان تخریب افزایش م

ه تخریب در اراضی هموار که مستعد کشاورزی و دهد کضریب جهت شیب مثبت بوده که نشان می

دلیل برخورداری از گرما و پوشش علفی است، نسبت احداث مسکن هست و جهت شرق و جنوب به

 یهامیدانی صورت گرفته از جنگل هاییطبق بررس .اندشده واقعدیگر بیشتر مورد تعرض  یهاجهتبه 

 یرغ یهاو وجود لکه شمالی بیشتر یهاجنگلی در جهت، مشاهده شد که تراکم درختان بیوره ملکشاهی

همچنین مشاهده شد تخریب در  .باشدیها مدر این مناطق نیز به نسبت کمتر از سایر جهت یجنگل

دلیل برخورداری از گرما و پوشش علفی و مستعد بودن شرق و جنوب و اراضی هموار به یهاجهت

ر دیگر بیشتر اتفاق افتاده است، به نظ یهاو احداث مسکن، نسبت به جهت ، تعلیف دامکشاورزی یبرا

در این  تخریبیکی دیگر از عوامل  تواندیمنیز رسد باال رفتن تعداد سفرها و عامل تفریح و تفرج می

( که بیان کردند 7017) جعفرزاده و آرخی ( و7008، این نتایج با تحقیق امینی و همکاران )ها باشدجهت

شمالی دارای کمترین میزان تخریب هستند،  یهاجهتو  ترینیشجنوبی و شرقی دارای ب یهاجهت

د ، با توجه به اینکه فرآینشودمی مربوطمنطقه سازی در جادهبه سومین عامل تأثیرگذار  مطابقت دارد.

این عارضه دسترسی به منابع  شودمیهای جنگلی در مسیر ساخت خود سازی باعث نابودی عرصهجاده

این  عالوه بر شده است، منطقهکند که منتج به کاهش پوشش جنگلی در این می ترراحتجنگلی را هم 

دلیل سهولت دسترسی، نسبت به مناطق دوردست تغییرات بیشتری را متحمل مناطق نزدیک به جاده به

که ( 7010میریام و تیلور )و ( 7001) و همکاران ماتئو تحقیقات یجانت این موضوع با ؛ کهاندشده

 .مطابقت دارد اندکردهذکر عامل اصلی تخریب جنگل در مناطق مورد مطالعه خود  عنوانبهسازی را جاده

وشش مستقیم این متغیر در کاهش پ یرتأث دهندهنشانضریب مثبت متغیرهای فاصله از مناطق مسکونی 

جنگلی در منطقه بیوره است به این معنی که به ازای نزدیک شدن به این متغیره میزان تخریب افزایش 
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گاهی تأثیر مستقیم بر کاهش جنگل دارد. به طوری که پوشش جنگلی در افزایش مراکز سکونت .یابدمی

اطراف روستا  یهاجنگل ،و در روستاها شدهلیتبد ساختانسانشهرها جهت توسعه شهر به اماکن 

سوخت  ینباهدف فراهم کردن زمین برای کاشت محصوالت کشاورزی و چرای دام و همچنین تأم

گاهی فاصله از مراکز سکونت (7004و همکاران ) وآو به طوری که است شدهیبتخرتوسط روستاییان 

 اند.ها مورد تأیید قرار دادهدر روند تغییرات جنگل مؤثرعنوان عامل  را به

 

 ترويجي هاييافتره

نان . ساکباشدیمانسانی  هاییتفعالعامل کاهش پوشش جنگلی در منطقه  ترینمهمحاضر در حال 

گسترش اراضی  ینچنهممصارف سوختی و  ینتأمی منطقه برای مناطق مسکونی و عشایر کوچ رو

بب نیز س هادام رویهبی. چرای نمایندیمدرختان  یرویهیبکشاورزی خود اقدام به از بین بردن و قطع 

ب بدون در نظر گرفتن مسئله تخری هاداماز بین رفتن پوشش جنگلی منطقه گردیده است که صاحبان 

برای مدتی در یک منطقه مستقر  پوشش گیاهی و عواقب خطرناک ناشی از آن در آینده، حیوانات خود را

از تعلیف و تمام شدن پوشش گیاهی منطقه به نقطه دیگری رفته و آنجا را نیز تخریب  و بعدنموده 

افزایش توسعه در منطقه و تمایل به شهرنشینی تبدیل کاربری از جنگل به مسکونی را افزایش  .نمایندیم

منجر به تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی گردیده است که کاهش وسیع  یازهاین ینتأم ینچنهمداده و 

 استفاده هاجنگلدر این راستا جهت حفاظت و حمایت از این  اراضی جنگلی را به همراه داشته است.

 .رسدیمضروری به نظر ترویجی برای بومیان و ذینفعان  هابرنامهاز 

 هانگلجطبیعی و  یهاعرصهدر  هاگذارییاستسبدیهی است نباید فراموش شود که نتیجه بخشی 

ا نقش ب شانیبیتخرهستند و باید نقش  هابرنامهدر گرو مشارکت مردم است، چرا که این مردم، مخاطب 

 گردد. امروزه دیگر جای جاجابهبه عهده داشته باشند  هاجنگلمثبتی که الزم است در حفظ و نگهداری 

، از طریق افزایش محورانسانمردمی  توسعه یهابرنامهای اهداف هیچ شکی نمانده است که در راست

بنابراین برای انتقال ؛ دارد اییژهومردم، آموزش نقش درجه یک و جایگاه  یآگاهانهضریب مشارکت 

م باید با تنظی هاجنگلدر راه جلوگیری از تخریب  شده انجام هایگذارییاستسآموزشی و  یهابرنامه

 هانگلجبرای بومیان، از بخش اعظم مشکالت کنونی  هاجنگلجامع آموزشی مرتبط با مدیریت  یبرنامه

 شود. ییگشاگره
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Abstract 

Reducing forest covered areas and changing it to pasture, agricultural, urban and 

rural areas is performed every year that it makes great damages in natural resources 

in a wide range. In order to identify the effective factors on reducing the forest cover 

area, the multiple regression was used from 1988 to 2007 in the Bivareh forests, 

Malekshahi county, Ilam Province. A multiple regression perfectly enables to 

explain the relationship between reducing the forest cover (dependent variable) and 

its influencing factors (independent variables). In this study, Landsat TM data of 

1988 and Landsat ETM+ data of 2007 were analyzed and classified to investigate the 

changes in forest cover. The images were classified in two classes of forest and non-

forest covers and also forest map with spatial variables of physiography and human 

were analyzed by regression equation. Detection satellite images showed that during 

the studied period there was found a reduction of forest areas up to approximately 

257.11 ha. The results of regression analysis indicated that the linear combination of 

above sea level, distance from road and slope direction with determined coefficient 

0.3889 as independent variables were capable to estimating the reduction of forest 

area. The results of this study can be used as an efficient tool for managing and 

improving forests regarding to physiographical and human characteristics. 
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Bivareh forests, Malekshahi county.       
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