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شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش پوشش جنگلی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
(مطالعه موردی :منطقه جنگلی بیوره -شهرستان ملکشاهی)
*وحید میرزاییزاده 1و مریم نیک نژاد
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1دانشجوی کارشناسیارشد جنگلداری ،دانشگاه ایالم
تاریخ دریافت 1931/11/70 :؛ تاریخ پذیرش1939/71/12 :

چکيده
کاهش پوشش جنگلی و تبدیل آن به عرصههای مرتعی ،کشاورزی ،شهری و روستایی ،هر ساله در
سطح وسیعی انجام میشود که خسارتهای فراوانی به منابع طبیعی وارد میکند .به منظور شناسایی
عوامل مؤثر بر کاهش پوشش جنگلهای بیوره ملکشاهی واقع در استان ایالم طی دوره  1811تا 7002
از رگرسیون چندگانه خطی استفاده شد .رگرسیون چندگانه قادر است ارتباط بین کاهش پوشش جنگلی
(متغیر وابسته) و عوامل مؤثر بر آن (متغیرهای مستقل) را به خوبی تبیین کند .در این مطالعه ،برای
بررسی تغییرات پوشش جنگلی دادههای سنجنده  TMماهواره لندست مربوط به سال  1811و سنجنده
 ETM+مربوط به سال  7002مورد پردازش و طبقهبندی قرار گرفتند .تصاویر مورد بررسی به دوطبقه
جنگل و غیرجنگل طبقهبندی شدند و بهمنظور بررسی عوامل تخریب ،نقشهی تغییر پوشش جنگلی با
متغیرهای مکانی فیزیوگرافی و انسانی وارد معادله رگرسیونی شدند .آشکارسازی تصاویر ماهوارهای
نشان میدهد که در طول دوره مورد مطالعه حدود  752/11هکتار از سطح جنگلهای منطقه کاسته شده
است .نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون بیان میکند که ترکیب خطی متغیرهای ارتفاع از سطح دریا ،فاصله
از جاده و جهت شیب با ضریب تعیین  0/9118درصد بهعنوان متغیرهای مستقل در مقایسه با دیگر
متغیرها بهتر توانستهاند میزان کاهش پوشش جنگلی را برآورد نمایند .نتایج این پژوهش میتواند به
*نویسنده مسئولvahidmirzaei6764@gmail.com :
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مدیران و برنامهریزان منابعطبیعی در اتخاذ راهبردهای مدیریتی و ترویجی با توجه به ویژگیهای
فیزیوگرافی و انسانی منطقه کمک کند.
واژههاي کلیدي :کاهش پوشش جنگلی ،رگرسیون چندگانه خطی ،سنجش از دور ،جنگلهای بیوره،
شهرستان ملکشاهی.
مقدمه
کاربری زمین همواره یکی از مهمترین عواملی بوده است که انسان از طریق آن محیطزیست خود
را تحت تأثیر قرار داده است .کاربری فعالیت کلیدی است که انسان از طریق مصرف منابع طبیعی
موجبات رشد و توسعه اجتماعی -اقتصادی خود را فراهم کرده و در عینحال ساختارها و فرآیندهای
موجود در محیطزیست را تغییر میدهد (هلمینگ .)7001 ،از نظر تاریخی مهمترین تغییر کاربری زمین
که انسان انجام داده ،از بین بردن جنگلها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و سکونتگاهها بوده است
(الئوش و هرزوگ .)7007 ،ارزشهای مربوط به کاالها و خدماتی که اکوسیستمهای جنگلی ارائه میدهد
بر کسی پوشیده نیست .جنگلها محدوده وسیعی از خدمات اکوسیستمی ،از متعادل کردن چرخه کربن
گرفته تا حفظ و تنظیم چرخه آب و حفظ ذخایر ژنتیکی و بسیاری مواد شناختهشده و ناشناخته دیگر را
ارائه میدهند (سلی .)7002 ،میزان پوشش جنگلها در طول زمان چه توسط عوامل طبیعی و چه توسط
خود انسان دستخوش تغییر و تحول میشود که مهمترین عوامل کاهش سطح این مناطق عبارتند از:
تغییر کاربری ،از جنگل به اراضی کشاورزی و مسکونی در نتیجه نرخ باالی رشد جمعیت ،استفاده مردم
محلی از چوب به عنوان منبع سوخت و انرژی بهویژه در بخشهای محروم ،جادهها ،خطوط ارتباطی و
نیرو (گاز ،برق و غیره) ،حضور و تعلیف دام در عرصههای جنگلی ،آتشسوزی و تخریب تدریجی
جنگل و کاهش وسعت آن بهدلیل آلودگیهای محیطزیست و گرم شدن کره زمین (دینگ چنگ.)1880 ،
بر این اساس مشخص میشود ،فعالیتهای انسانی مهمترین عامل از بین رفتن جنگلها است.
جنگلهای بلوط غرب ایران بر روی رشته کوههای زاگرس از نظر وسعت و مسایل زیستمحیطی ،حفظ
منابع آب وخاک از اهمیت ویژهای برخوردار بوده که طی دهههای گذشته به دلیل اثر عوامل اقتصادی و
اجتماعی ،نبود اعمال مدیریت جامع منابع طبیعی ،توان تولیدی خود را ازدستداده بهطوری که این
روند ،آینده جنگلهای منطقه را به مخاطره افکنده است (مهدوی و فالح شمسی .)7017 ،لذا جهت
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مدیریت و حفاظت پایدار از این منابع دانستن مقدار و محل جنگل زدایی ،سرعت و مساحت آن و دالیل
و علل کاهش پوشش جنگلی ضروری است .سنجشازدور به کمک تصاویر ماهوارهای منبع مهمی از
دادههای مربوط به کاربری و پوشش اراضی را فراهم میکنند (رفیعیان و همکاران .)7002 ،این دادهها
برای تشخیص ،کمیسازی و نقشه سازی الگوی مکانی تغییرات کاربری اراضی مورد استفاده قرار
میگیرد( ،عبدالکاوی و همکاران )7011 ،ضمن اینکه تواناییهای تجزیه و تحلیل سیستم اطالعات
جغرافیایی می تواند بستر تحلیل نوع ،موقعیت و میزان تخریب را فراهم آورد ،بنابراین آشکارسازی
تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از دادههای سنجشازدور در محیط  GISمیتواند شناخت مناسبی از
چگونگی تغییرات پوشش جنگلی را ارائه داده و در مدیریت آن راهکارهای مناسبی را پیشنهاد دهد (باکر
و همکاران .)7010 ،یکی از ابزارهای مورد استفاده برنامهریزان در جهت کنترل روند تغییرات پوشش
جنگلی ،روابط رگرسیونی هستند .با توجه به اینکه علوم محیطی ،با پدیدههای مختلفی سروکار دارند،
بنابراین در مباحث بومشناسی رگرسیون چندگانه از اهمیت زیادی برخوردار است (بیهمتا و زارع
چاهوکی .)7011 ،رگرسیون چندگانه خطی فنی برای تحلیل ارتباط بین چند متغیر هست .در رگرسیون
چندگانه خطی ،فرض بر وجود ارتباط خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل است (سلمان ماهینی
و کامیاب .)7017 ،استفاده دادههای سنجش از دور و معادله رگرسیون چندگانه خطی در محیط GIS

شناخت مناسبی از چگونگی تغییر پوشش جنگلی و تعیین عوامل موثر بر آن را فراهم میآورد.
ماهاپاترا و کانت ( )7005از روش رگرسیون حداقل مربعات جهت بررسی تغییرات پوشش جنگلی
در هندوستان استفاده کردند ،نتایج حاصل از مدل نشان داد که افزایش تغییر پوشش جنگلی رابطه
معنیداری با افزایش جمعیت ،توسعه زمینهای کشاورزی و جادههای احداثشده در منطقه دارد .رفیعیان
و همکاران ( )7002به منظور بررسی تغییرات سطح جنگلهای شمال ایران و فراهم نمودن زمینههای
ارزیابی برنامههای حفاظت این جنگلها ،تحقیقی را در شرق استان گیالن انجام دادند .مقایسه نقشههای
استخراجشده از نقشههای توپوگرافی سال  1921با نقشههای جدید حاصل از تصاویر ماهوارهای نشان
داد  7145هکتار معادل  7/1درصد از سطح جنگل کاسته شده است .تعرضات اراضی غیر جنگلی مانند
باغات و مراتع ،گسترش مناطق غیر جنگلی درون جنگل و تخریب گستره جنگل ناشی از عوامل توسعه
به خصوص در مرزهای شمالی جنگل را از عوامل کاهش دادند .باقری و شتایی جویباری ( ،)7010با
استفاده از دادههای ماهوارهای و  GISمیزان تخریب پوشش جنگلی در آبخیز چهل چای استان گلستان
را برآورد کردند .بررسی مشخصههای مؤثر بر تخریب جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد
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که شیب و فاصله از روستا با تخریب جنگل رابطه عکس داشتهاند ،با افزایش ارتفاع از سطح دریا در
این منطقه تخریب افزایشیافته و هم چنین تخریب در اطراف روستاهای پرجمعیت بیشتر بوده است.
زارع گاریزی و همکاران ( ،)7017در مطالعهای به کاربرد روش رگرسیون لجستیک در مدلسازی الگوی
مکانی احتمال تغییر پوشش گیاهی در حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان پرداختند که نتایج حاکی از
این بود ک ه متغیرهای فاصله از حاشیه جنگل ،فاصله تا جاده و فاصله تا روستا ،شیب زمین و فاصله تا
آبراهه به ترتیب بیشترین اهمیت را در ارتباط با تغییر پوشش جنگلی در حوضه آبخیز مورد مطالعه
داشتهاند .جعفرزاده و آرخی ( ،)7017به شبیهسازی تخریب در جنگلهای شمال ایالم پرداختند هدف
از این مطالعه پیشبینی توزیع مکانی جنگلزدایی و تشخیص عوامل موثر بر آن در جنگلهای شمالی
استان ایالم بود .به منظور برآورد توزیع مکانی جنگلزدایی روش رگرسیون لجستیک برای مدلسازی
استفاده شد .نتایج مدلسازی نشان میدهد که بیشتر جنگلزدایی در پوششهای جنگلی گسسته و در
مناطق نزدیک به مرز جنگل و غیر جنگل رخ داده است .عالوه بر این ،شیب و فاصله از جادهها و مناطق
مسکونی ارتباط منفی با نرخ جنگلزدایی دارند .میراندا و همکاران ( ،)7017اقدام به مدلسازی مناطق
مستعد تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در جنگلهای بارانی شمال مکزیک
نمودند ،نتایج حاصله نشان داد که جنگلهای منطقه مورد مطالعه به شدت مستعد تخریب و تغییر کاربری
میباشند که افزایش روزافزون جمعیت و استفاده بیرویه و غیراصولی از منابع جنگلی در منطقه را عامل
اصلی تغییر پوشش جنگلی بیان میکنند .حسینزاده و همکاران ( )7019اقدام به مدلسازی تغییرات
گستره جنگل و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در حوضههای آبخیز واز
و الویج کردند .اجرای مدل رگرسیون لجستیک در دو حالت متغیرهای مستقل گسسته و متغیرهای
مستقل پیوسته انجام شد .ضرایب به دست آمده از اجرای مدل در حالت گسسته ،نشاندهنده احتمال
وقوع بیشتر تخریب گستره جنگلی در فاصله  100-0متری از روستا میباشد .اجرای مدل در حالت
پیوسته نیز ،ارتباط منفی متغیر وابسته را با متغیرهای مستقل نشان میدهد.
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل موثر بر کاهش پوشش جنگلی در منطقه جنگلی
بیوره در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایالم میباشد.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه جنگلی بیوره با مساحت  12191/05هکتار در شهرستان ملکشاهی در استان
ایالم واقع شده است .این منطقه جنگلی در مجاورت شهر ارکواز ملکشاهی با گسترش شمال غربی-
جنوب شرقی و در جنوب کوه معروف کبیرکوه امتداد دارد .از نظر موقعیت جغرافیایی بین  14درجه و
 90دقیقه و  91ثانیه تا  14درجه و  10دقیقه و  79ثانیه طول شرقی و  99درجه و  18دقیقه و  18ثانیه
تا  99درجه و  74دقیقه و  57ثانیه عرض شمالی واقع شده است .جنگلهای منطقه عمدتاً جز جوامع
جنگلی مناطق خشک و نیمهخشک سلسله جبال زاگرس بوده و تیپ غالب جوامع جنگلی در اکثر مناطق
گونه بلوط ایرانی است .پسته وحشی (بنه) ،زالزالک ،بادام کوهی ،داغداغان و کیکم سایر گونههای
جنگلی را تشکیل میدهند (سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم.)7002 ،

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

دادههاي مورد استفاده :به منظور دستیابی به تغییرات کمی و کیفی رخ داده در منطقه جنگلی بیوره ،از
تصاویر ماهوارهای لندست سنجنده  TMسال  1811و سنجنده  1ETM+سال  7002که هر دو تصویر
1- Enhanced Thematic Mapper Plus
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مربوط به گذر  142و ردیف  92میباشند ،استفاده شد .هم چنین نقشههای توپوگرافی با مقیاس 1:50000
مربوط به سال  1925تهیهشده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای ایجاد مدل رقومی ارتفاع
( ،1)DEMانتخاب نقاط کنترل زمینی جهت انجام تصحیحات هندسی و ارزیابی صحت طبقهبندی
تصاویر ماهوارهای و همچنین تهیه دادههای جاده و مناطق مسکونی استفاده گردید.
طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي :در این تحقیق هر یک از تصاویر مربوط به هر دو مقطع زمانی از طریق
طبقهبندی نظارت شده مورد طبقهبندی قرار گرفتند .نمونههای تعلیمی با پراکنش مناسب و متناسب با
وضعیت همگنی طبقه های پوششی دو طبقه جنگل و غیر جنگل انتخاب شدند به طوری که این نمونهها
حاکی از تمام خصوصیات شرایط موجود در دو طبقه مورد نظر باشند .پس از انتخاب نمونههای تعلیمی
مناسب اندازه تفکیکپذیری و تباین بین طبقات مورد بررسی قرار گرفت .معموالً تباین بیشتر بین دو
طبقه ،بیانگر آن است که آن دو طبقه دارای بیشترین فاصله آماری بوده و دارای باالترین احتمال برای
طبقهبندی صحیح میباشند .برای اندازهگیری میزان تفکیکپذیری طبقات نسبت به یکدیگر ،معیار
واگرایی محاسبه گردید .باید توجه داشت که روش طبقهبندی حداکثر احتمال متداولترین (درویش
صفت و پیر باوقار )7017 ،و دقیقترین روش در بین روشهای طبقهبندی موجود میباشد (زبیری و
مجد .)7011 ،با توجه به این موضوع طبقهبندی با حداکثر احتمال انجام گرفت.
تهیه نقشه واقعیت زمینی :در این مطالعه به منظور تهیه نقشه واقعیت زمینی ،تعداد  120نمونه در مناطق
جنگل و غیر جنگل به صورت تصادفی بر روی تصاویر به دست آمده از طبقهبندی در مناطقی که در
تصویر هر دو دوره تغییر نداشتهاند ،انتخاب شدند .محل نمونهها با استفاده از تصاویر ترکیب رنگی مربوط
به هر دو دوره و همچنین تصاویر بر گرفته از  Google Earthموقعیتیابی شد و کدگذاری گردیدند .به
منظور ارزیابی نقشه واقعیت زمینی نمونهای با نتایج طبقهبندی ،به فرمت رستری تبدیل شد.
نتایج حاصل از طبقهبندی با روش حداکثر احتمال با نقشه واقعیت زمینی ایجادشده مورد ارزیابی
قرار گرفت و صحت کلی و ضریب کاپای هر کدام به دست آمد.
رگرسیون چندگانه خطی :در رگرسیون چندگانه خطی ،فرض بر وجود ارتباط خطی بین متغیر وابسته
و متغیرهای مستقل است .با داشتن تعداد  nمتغیر مستقل ،معادله رگرسیون چندگانه خطی بهصورت
رابطه  1خواهد بود.
1- Digital Elevation Model
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 bn xn

رابطه 1

Y  a  b1x1  b2 x2 

که در آن  Yمتغیر وابسته x2 ،x1 ،و  xn...متغیرهای مستقل و  b2،b1و  bn...ضرایب متغیرهای مستقل
هستند .ضریب ثابت  aنشاندهنده ارزش  Yدر زمان صفر بودن تمام متغیرهای مستقل است و ضرایب
پارامترهای نیز تغییر در  Yرا برای یک واحد افزایش در متغیر مستقل مرتبط با آن بیان میکند (ایستمن،
.)7017
در این مطالعه نقشه تخریب پوشش جنگلی به عنوان متغیر وابسته و دادههای رقومی ارتفاع از سطح
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.
جهت ارزیابی مدل رگرسیون چندگانه خطی از معیارهای ضریب تعیین )R2( 1و جذر میانگین
مربعات خطا ( )7RMSEاستفاده شد .با استفاده از ضریب تعیین مشخص می شود که چه اندازه از
تغییرات متغیر وابسته به متغیر مستقل مرتبط است .جذر میانگین مربعات خطا تفاوت میان مقدار
پیشبینیشده توسط مدل یا برآوردگر آماری و مقدار واقعی میباشد که در حالت کلی از رابطه  7به
دست میآید:
( y obs  y model )2

رابطه 7

) (n

n
i 1



RMSE 

در رابطه فوق  yobsو  ymodelبهترتیب مقدار مشاهدهای و برآورد شده توسط مدل و  nتعداد دادهها
میباشد (چانگ و همکاران.)7005 ،
نتايج
پس از مشخص نمودن میزان تفکیکپذیری طبقات ،نسبت به طبقهبندی تصاویر سنجنده مربوطه اقدام
گردید ،نتایج میزان تفکیکپذیری طبقات جنگل و غیر جنگل با استفاده از معیار واگرایی نشاندهنده تفکیک
مناسب طبقات پوشش زمین در این مطالعه میباشند (جدول .)1

)1- Determination Coefficient (R²
2- Root Mean Square Error
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جدول  -1میزان تفکیکپذیري طبقات پوشش اراضی با استفاده از معیار واگرایی
میزان تفکیکپذیری

وضعیت تفکیکپذیری

طبقات کاربری
جنگل

1/88141

خوب

غیر جنگل

1/81152

خوب

میانگین تفکیکپذیری تمام طبقات

1/88155

خوب

نتایج ارزیابی صحت تصاویر طبقهبندی شده در جدول  7ارائه شده است .با توجه به مقادیر باالی
ضریب کاپا ( )0/12میتوان از این تصاویر (شکلهای 7و  )9برای بررسی کاهش پوشش جنگلی در
منطقه بیوره استفاده کرد.
جدول  -1نتایج ارزیابی صحت طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي
تصویر سال 7002

تصویر سال 1811
صحت کلی

ضریب کاپا

صحت کلی

ضریب کاپا

%18

0/12

%12

0/14

نتایج طبقهبندی نشان داد که در سال  1811از کل سطح منطقه حدود  2111هکتار را جنگل پوشانده
و اراضی غیر جنگلی حدود  8515/8هکتار را تشکیل میدهند در حالی که در سال  7002مساحت
اراضی جنگلی حدود  2490هکتار بوده است (جدول  .)7نتایج مقایسه بین دو نقشه مربوط به ابتدا و
انتهای دوره زمانی نشان میدهد که  752هکتار از مناطق جنگلی کاسته شده است .الزم به ذکر است که
طبق اطالعات کسبشده از اداره منابعطبیعی و آبخیزداری شهرستان ملکشاهی در طول دوره مورد مطالعه
هیچگونه جنگلکاری در منطقه بیوره صورت نگرفته است .میزان و مناطق کاهش پوشش جنگلی در
شکل  1نشان داده شده است.

19

نشريه حفاظت و بهرهبرداري از منابع طبيعي جلد ( ،)1شماره (1312 )2

شکل  -9نقشه پوشش منطقه جنگلی بیوره در سال 1770

شکل -1نقشه پوشش منطقه جنگلی بیوره در سال 1311

شکل  -2نقشه کاهش پوشش جنگلی منطقه جنگلی بیوره در فاصله بین سالهاي 1770-1311
جدول  -9میزان تغییرات مساحت پوشش جنگلی در دوره 1770-1311
مساحت سال 1811

مساحت سال 7002

میزان تغییر سطح

درصد تغییرات نسبت

(هکتار)

(هکتار)

(هکتار)

به مساحت کل

جنگل

2111/108

2490/88

-752/11

-1/125

غیر جنگل

8515/81

1009/05

752/11

1/125

جمع

12191/05

12191/05

-

-

طبقات کاربری
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بعد از مشخص شدن موقعیت و میزان مناطق کاهش پوشش جنگلی ،از رگرسیون چندگانه خطی
برای تعیین ارتباط عوامل موثر بر کاهش پوشش جنگلی استفاده شد .دادههای رقومی ارتفاع از سطح
دریا ،فاصله از مناطق مسکونی ،فاصله از جاده و جهت شیب به عنوان متغیرهای مستقل ،در محیط GIS

ساخته شدند ،سپس رابطه رگرسیون چندگانه خطی بین کاهش پوشش جنگلی به عنوان متغیر وابسته با
پارامترهای ذکرشده برقرار گردید که در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  -2نتایج مدل رگرسیون چندگانه خطی
) Y= (a + b1x1 + b2x2 +... bnxnپارامترهای مدل
RMSE
)(adj

RMSE

)R2(adj

0/5111

0/4791

0/9117

R2

b3x3

b2x2

b1x1

a

(0/005811)X3

(0/00121)X2

(0/01071)X1

-0/00185

b4x4

کاهشپوشش
0/00108)X4( 0/9118

جنگلی
(هکتار)

 :X1متغیر مستقل ارتفاع از سطح دریا :X2 ،متغیر مستقل جهت شیب :X3 ،متغیر مستقل فاصله تا جاده :X4 ،متغیر مستقل
فاصله تا مناطق مسکونی

با استفاده از ضریب تعیین مشخص میشود که چه اندازه از تغییرات متغیر وابسته به متغیر مستقل
مرتبط است (بیهمتا و زارع چاهوکی .)7011 ،با توجه به مقدار ضریب تعیین که مساوی با 0/9118
است ،میتوان گفت  %91/18کاهش پوشش جنگلی در هکتار توسط متغیرهای مستقل ایجاد شده است
و میزان  RMSEنشان میدهد که احتمال خطای مدل  0/4791هکتار است.
با توجه به اینکه مقدار  Fمحاسبهشده ( )5/1144از  Fجدول با درجههای آزادی  1و  92در سطح
معنیدار  5درصد ( )7/47بزرگتر است (جدول  ،)5پس میتوان ادعا کرد که بین متغیرهای وابسته و
مستقل ،رابطه خطی معنیدار در سطح احتمال  85درصد وجود دارد.
جدول  -5تجزیه واریانس رگرسیون چندگانه خطی
درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنیداری

رگرسیون

1

1017/4142

7009/1414

5/1144

%5

باقیماندهها

92

17580/2199

910/7185

کل

11

70409/94

منابع تغییر
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ارزشهای آماره  tاز جدول  T-Studentبرای درجه آزادی  92استخراج شده که برای آزمون
معنیداری متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به اینکه مقدار  tاستخراج شده از جدول
برای سطح معنیداری  %88و  %10با درجه آزادی  92برابر با  7/27و  1/904است (جدول  .)4میتوان
نتیجه گرفت که چون مقدار  tمتغیرهای ارتفاع از سطح دریا ،فاصله از جاده و جهت شیب باالتر از 7/27
تأثیر این متغیرها بر کاهش سطح جنگل هست بسیار معنیدار هستند درحالیکه متغیر فاصله از مناطق
مسکونی کمتر معنیدار میباشد.
جدول  -6مقایسه سطوح معناداري متغیرهاي مستقل
 tاستخراج شده از جدول

 tحاصله از معادله رگرسیون

T- Student

چندگانه خطی

ارتفاع از سطح دریا

7/27

11/54

%88

جهت شیب

7/27

4/81

%88

فاصله تا روستا

1/904

1/11

%10

فاصله تا جاده

7/27

5/17

%88

متغیر مستقل

سطح معنیداری

به منظور تعیین اهمیت متغیرهای مستقل اقدام به حساسیت سنجی مدل شد .حساسیت سنجی مدل
رگرسیون چندگانه خطی به این صورت انجام میشود که پس از اجرای مدل با سری دادههای کامل،
مدل به تعداد متغیرهای مستقل دوباره اجرا میشود با این تفاوت که این بار در هر مرحله اجرای مدل
یکی از متغیرهای مستقل حذف میگردد و مدل با متغیرهای مستقل باقیمانده اجرا میگردد (سلمان
ماهینی و تورنر .)7009 ،مزیت این کار در حساسیت سنجی متغیرها و کشف میزان اثر متغیرها در مدل
نهایی است .پس از هر بار اجرا میزان ضریب تعیین مدل استخراج گردیده و بر اساس میزان تفاوت
حاصل شده با سری دادههای کامل اثر متغیر مستقل محاسبه میگردد (شکل  .)5متغیرهای مستقل ارتفاع
از سطح دریا ،جهت شیب و فاصله از جاده اثر تعیینکنندهای بر میزان کارایی مدل دارند زیرا با حذف
این متغیرها مقدار شاخص ضریب تعیین کاهش قابلتوجهی مییابد.
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شکل  -5حساسیت سنجی مدل رگرسیون چندگانه خطی با حذف متغیرهاي مستقل با
استفاده از شاخص ضریب تعیین

بحث و نتيجهگيري
این تحقیق باهدف تعیین عوامل مؤثر بر کاهش پوشش جنگلی در منطقه جنگلی بیوره در شهرستان
ملکشاهی واقع در استان ایالم انجام گرفت .تأثیر چهار عامل فاصله از جاده ،فاصله از مناطق مسکونی،
جهت شیب و ارتفاع از سطح دریا بر روی میزان کاهش پوشش جنگلی موردمطالعه قرار گرفت .برای
تعیین ارتباط عوامل ذکرشده با کاهش پوشش جنگلی از روش آماری رگرسیون چندگانه خطی استفاده
شد .با توجه به خروجیهای معادله رگرسیونی و مقدار ارزش  Fآن ،میتوان ادعا کرد که رابطه معنیداری
بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد .بهطوریکه مقدار  tحاصل از معادله رگرسیون چندگانه خطی
نشان میدهد ،متغیرهای ارتفاع از سطح دریا ،فاصله از جاده و جهت شیب رابطه بسیار معنادار و فاصله
از مناطق مسکونی رابطه کمتر معنیداری با کاهش پوشش جنگلی دارند .مقدار ضریب تبیین نشان
میدهد  91/18درصد کاهش پوشش جنگلی در منطقه جنگلی بیوره توسط متغیرهای مستقل ذکرشده
انجام گرفته است.
با توجه به اینکه متغیر مستقل ارتفاع از سطح دریا باالترین ضریب را در معادله رگرسیون چندگانه
خطی گرفته است ،مهمترین عامل در کاهش پوشش جنگلی محسوب میشود و این نتیجه نشان میدهد
که با افزایش ارتفاع تخریب بیشتری صورت گرفته است که این موضوع به گسترش جمعیتی شهری،
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روستایی و عشایری در این ارتفاعات بر میگردد ،عالوه بر این ارتفاع از سطح دریا در میزان و نوع
بارندگی ،درجه حرارت و تغییرات آن ،میزان تبخیر و تعرق ،شدت تشعشعات خورشیدی و بهطورکلی
در آبوهوای منطقه و به همراه آن در تشکیل و توسعه خاک و تراکم پوشش گیاهی مؤثر است (گول و
همکاران .)7004 ،به همین دلیل میتواند در جذب عوامل تخریب تأثیر بسزایی داشته باشد به طوری که
مناطق مسکونی ،اراضی زیر کشت ،اراضی مرتعی مناسب تعلیف دام و مناطق مناسب تفریحی بیشتر در
ارتفاعات میانی منطقه مورد مطالعه واقع شدهاند به همین خاطر این مناطق بیشتر در معرض تخریب
میباشند .باقری و شتایی ( )7010و ماس و همکاران ( )7001در تحقیقات خود نشان دادهاند که با
افزایش ارتفاع از سطح دریا میزان تخریب افزایش مییابد که این موضوع نتایج تحقیق ما را تأیید میکند.
ضریب جهت شیب مثبت بوده که نشان میدهد که تخریب در اراضی هموار که مستعد کشاورزی و
احداث مسکن هست و جهت شرق و جنوب بهدلیل برخورداری از گرما و پوشش علفی است ،نسبت
به جهتهای دیگر بیشتر مورد تعرض واقع شدهاند .طبق بررسیهای میدانی صورت گرفته از جنگلهای
بیوره ملکشاهی ،مشاهده شد که تراکم درختان جنگلی در جهتهای شمالی بیشتر و وجود لکههای غیر
جنگلی در این مناطق نیز به نسبت کمتر از سایر جهتها میباشد .همچنین مشاهده شد تخریب در
جهتهای شرق و جنوب و اراضی هموار بهدلیل برخورداری از گرما و پوشش علفی و مستعد بودن
برای کشاورزی ،تعلیف دام و احداث مسکن ،نسبت به جهتهای دیگر بیشتر اتفاق افتاده است ،به نظر
میرسد باال رفتن تعداد سفرها و عامل تفریح و تفرج نیز میتواند یکی دیگر از عوامل تخریب در این
جهتها باشد ،این نتایج با تحقیق امینی و همکاران ( )7008و جعفرزاده و آرخی ( )7017که بیان کردند
جهتهای جنوبی و شرقی دارای بیشترین و جهتهای شمالی دارای کمترین میزان تخریب هستند،
مطابقت دارد .سومین عامل تأثیرگذار به جادهسازی در منطقه مربوط میشود ،با توجه به اینکه فرآیند
جادهسازی باعث نابودی عرصههای جنگلی در مسیر ساخت خود میشود این عارضه دسترسی به منابع
جنگلی را هم راحتتر میکند که منتج به کاهش پوشش جنگلی در این منطقه شده است ،عالوه بر این
مناطق نزدیک به جاده بهدلیل سهولت دسترسی ،نسبت به مناطق دوردست تغییرات بیشتری را متحمل
شدهاند؛ که این موضوع با نتایج تحقیقات ماتئو و همکاران ( )7001و میریام و تیلور ( )7010که
جادهسازی را بهعنوان عامل اصلی تخریب جنگل در مناطق مورد مطالعه خود ذکر کردهاند مطابقت دارد.
ضریب مثبت متغیرهای فاصله از مناطق مسکونی نشاندهنده تأثیر مستقیم این متغیر در کاهش پوشش
جنگلی در منطقه بیوره است به این معنی که به ازای نزدیک شدن به این متغیره میزان تخریب افزایش
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مییابد .افزایش مراکز سکونتگاهی تأثیر مستقیم بر کاهش جنگل دارد .به طوری که پوشش جنگلی در
شهرها جهت توسعه شهر به اماکن انسانساخت تبدیلشده و در روستاها ،جنگلهای اطراف روستا
باهدف فراهم کردن زمین برای کاشت محصوالت کشاورزی و چرای دام و همچنین تأمین سوخت
توسط روستاییان تخریبشده است به طوری که وآو و همکاران ( )7004فاصله از مراکز سکونتگاهی
را به عنوان عامل مؤثر در روند تغییرات جنگلها مورد تأیید قرار دادهاند.
رهيافتهاي ترويجي
در حال حاضر مهمترین عامل کاهش پوشش جنگلی در منطقه فعالیتهای انسانی میباشد .ساکنان
مناطق مسکونی و عشایر کوچ روی منطقه برای تأمین مصارف سوختی و همچنین گسترش اراضی
کشاورزی خود اقدام به از بین بردن و قطع بیرویهی درختان مینمایند .چرای بیرویه دامها نیز سبب
از بین رفتن پوشش جنگلی منطقه گردیده است که صاحبان دامها بدون در نظر گرفتن مسئله تخریب
پوشش گیاهی و عواقب خطرناک ناشی از آن در آینده ،حیوانات خود را برای مدتی در یک منطقه مستقر
نموده و بعد از تعلیف و تمام شدن پوشش گیاهی منطقه به نقطه دیگری رفته و آنجا را نیز تخریب
مینمایند .افزایش توسعه در منطقه و تمایل به شهرنشینی تبدیل کاربری از جنگل به مسکونی را افزایش
داده و همچنین تأمین نیازهای منجر به تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی گردیده است که کاهش وسیع
اراضی جنگلی را به همراه داشته است .در این راستا جهت حفاظت و حمایت از این جنگلها استفاده
از برنامهها ترویجی برای بومیان و ذینفعان ضروری به نظر میرسد.
بدیهی است نباید فراموش شود که نتیجه بخشی سیاستگذاریها در عرصههای طبیعی و جنگلها
در گرو مشارکت مردم است ،چرا که این مردم ،مخاطب برنامهها هستند و باید نقش تخریبیشان با نقش
مثبتی که الزم است در حفظ و نگهداری جنگلها به عهده داشته باشند جابهجا گردد .امروزه دیگر جای
هیچ شکی نمانده است که در راستای اهداف برنامههای توسعه مردمی انسانمحور ،از طریق افزایش
ضریب مشارکت آگاهانهی مردم ،آموزش نقش درجه یک و جایگاه ویژهای دارد؛ بنابراین برای انتقال
برنامههای آموزشی و سیاستگذاریهای انجام شده در راه جلوگیری از تخریب جنگلها باید با تنظیم
برنامهی جامع آموزشی مرتبط با مدیریت جنگلها برای بومیان ،از بخش اعظم مشکالت کنونی جنگلها
گرهگشایی شود.
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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 nonforest 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.

Keywords: Reduction forest cover, Multiple linear regression, Remote sensing,
Bivareh forests, Malekshahi county.
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