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Background and Objectives: Water and soil protection, provision of living 

conditions for human communities and the production of by-products are the 

most important performances and characteristics of the Zagros forests. About 

a third of the country's total population lives in the Zagros region and more 

than 70% of the country's total nomads are found in this area; in terms of 

livestock, 50% of the country's livestock is located in this area. 

Unfortunately, today, the degradation of Zagros forests occurs for various 
human and ecological reasons. Due to the importance of degradation in the 

Zagros forests and the unfavorable conditions of this ecosystem, the present 

study was carried out with the aim of geographically modeling of forest 

degradation drivers in the Khorramabad basin. 
 

Materials and Methods: Based on studies, five degradation drivers were 

identified, including overgrazing, nomadic migration routes, distribution of 

residences, distribution of access roads, and farming under forest canopy. 

For each factor, a digital map was generated and normalized by the fuzzy 

method in ArcGIS. The fuzzy layers were first weighted by the Analytical 

Hierarchical Process (AHP). Then, the conditional degradation layers were 

generated by the Weighted Linear Combination (WLC) method. In order to 

validate this layer, five classes were considered and in each class 12 sample 

plots of 35 × 35 m were delineated and the two factors of farming under the 
forest canopy and tree dieback were examined and measured. Then, based 

on the numerical values of the forest degradation potential layer (as a 

response variable) and the field surveys of five degradation drivers (as 

independent variables) at 30 random points, the modeling was performed 

by geographically weighted regression method.  
 

Results: The results of weighting the driver factors showed that the two 

factors of farming under forest canopy (0.45) and overgrazing (0.29) are 

more important than others. Based on geographical modeling, the results of 

forest degradation prediction in the sample points showed that the residuals 

standard deviations without specific spatial pattern are distributed 

throughout the forest. The prediction map of continued forest degradation 

also showed that there is potential for degradation in all parts of the forest, 
however, with different intensities (-2.5 – 2.5 Std). There are three critical 

locations on this map that should be given special attention in the 

management of these forests. 
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Conclusion: The final results showed that in some parts of the region such 

as southeast, south and center, there are places that are in critical condition 

in terms of potential for degradation. Therefore, in order to manage the 

forests of the region, these locations should be given priority and in order 

that the degrading drivers have gained the most weight, in these sections, 

methods of protection and improvement of the habitat conditions must  

be applied. 
 

Cite this article: Sedaghat, Maryam, Riazi, Borhan, Veisanloo, Farzad, Sagheb-Talebi, Khosro. 2022. 

Spatial modeling of main degradation factors in the Zagros forests (Case study: Khorramabad 

sub-basin). Journal of Wood and Forest Science and Technology, 29 (2), 59-75.  
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  های کلیدی: واژه

 تخریب جنگل، 

 آباد،  خرم

 رگرسیون جغرافیایی، 

   زاگرس

 

وخاک، مهیاکردن شرایط زیستی برای جوامع انسانی و تولید  حفاظت از آب سابقه و هدف:

آیند. های زاگرس به شمار می های جنگلترین عملکردها و ویژگی محصوالت فرعی از مهم

درصد  70کنند و بیش از سوم از کل جمعیت کشور در این ناحیه رویشی زندگی می یکحدود 

درصد از  50لحاظ دامداری  که از طوری برند؛ بهاز کل عشایر کشور در این محدوده بسر می

های زاگرس به  تخریب جنگلجمعیت دام کشور در این ناحیه استقرار دارند. متأسفانه امروزه 

یکی از راهکارهای مدیریت تخریب ی و اکولوژیک در حال وقوع است. دالیل مختلف انسان

با توجه به اهمیت موضوع تخریب در  سازی عوامل اثرگذار بر تخریب است. مدل ها،جنگل

 سازی مکانی سازگان، پژوهش حاضر باهدف مدل این بوم زاگرس و شرایط شکننده های جنگل

 انجام رسید. آباد بهخرم زیر حوضهدر  عوامل تخریب جنگل
 

رویه ها، پنج عامل اصلی تخریب شامل چرای بیبر اساس مطالعات و بررسی ها:مواد و روش

های ارتباطی و زراعت در ها، پراکنش راههای کوچ روی عشایری، پراکنش سکونتگاهدام، مسیر

رقومی تهیه گردید و توسط روش  اسایی شدند. برای هر عامل، نقشهزیراشکوب جنگل، شن

وزین  AHPهای فازی توسط روش بی مقیاس شدند. الیه ArcGISافزار  فازی در محیط نرم

سنجی این منظور صحت ی پتانسیل تخریب به دست آمد. بهالیه WLCشدند و توسط روش 

سازی شد و دو متر پیاده 35×35  نمونه قطعه 12الیه، پنج طبقه در نظر گرفته شد و در هر طبقه 

فاکتور زراعت زیراشکوب و خشکیدگی درختی بررسی و سنجش گردید. سپس بر اساس 

های میدانی پنج عنوان متغیر پاسخ( و برداشت پتانسیل تخریب جنگل )به مقادیر عددی الیه
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سازی توسط روش  تصادفی، اقدام به مدل نقطه 30متغیرهای مستقل( در  عنوان عامل تخریب )به

 وزنی جغرافیایی گردید.رگرسیون 
 

های منطقه نشان داد، دو عامل زراعت  دهی به عوامل اثرگذار در تخریب جنگلنتایج وزن ها:یافته

( وزن باالتری نسبت به دیگر عوامل دارند. 29/0رویه دام )( و چرای بی45/0زیراشکوب جنگل )

ط نمونه نشان داد انحراف معیار بینی تخریب در نقا سازی جغرافیایی، نتایج پیش بر اساس مدل

جنگل منطقه پراکنش  هایگونه الگوی مکانی خاصی در تمامی بخش مانده بدون هیچ مقادیر باقی

بینی تخریب نیز نشان داد که پتانسیل تخریب در تمامی سطوح جنگل پیش دارند. نقشه پیوسته

  نقطه سهانحراف معیار(. بر روی این نقشه  5/2الی  -5/2های مختلف وجود دارد )البته با شدت

 ها باید به این نقاط توجه ویژه گردد.وجود دارد که در امر مدیریت این جنگل بحرانی
 

هایی از منطقه مانند جنوب شرقی، جنوب و مرکز، نتایج نهایی نشان داد در بخش گیری:نتیجه

برای  بنابراینکه به لحاظ پتانسیل تخریب در شرایط بحرانی قرار دارند.  هایی وجود داردلکه

ها در اولویت قرار گیرند و به ترتیبی که عوامل تخریب های منطقه باید این لکه مدیریت جنگل

های حفاظت و بهبود ها اعمال روشاند، در این بخشترین وزن را به خود اختصاص داده بیش

 جام برسد.شرایط رویشگاهی به ان
 

 هلای  جنگلل مکانی عوامل اصللی خرریلب    سازی مدل(. 1401)خسرو ، طالبی -ثاقب، فرزاد ویسانلو،، برهان ریاضی،، مریم صداقت،استناد: 

 .75-59(، 2) 29، های علوم و فناوری چوب و جنگل نشریه پژوهش .آباد( خرم زیر حوضهزاگرس )مطالعه موردی: 

                  DOI: 10.22069/JWFST.2022.19959.1963 
 

                       نویسندگان. ©                        گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزناشر:                   
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مقدمه

 مرطوب نیمه های جنگل ،ناحیه رویشی زاگرس

ناحیه این  .است داده جایدر غرب ایران را در خود 

ترین مناطق زیستی خاورمیانه محسوب یکی از غنی

های مختلفی از گیاهان و جانوران را گونه وشود می

، وخاک آبحفاظت از  .(3و  2، 1) است دارا

شرایط زیستی برای جوامع انسانی و تولید  مهیاکردن

های عملکردها و ویژگی ترین مهممحصوالت فرعی از 

حدود (. 5 و 4) آیندزاگرس به شمار می های جنگل

از کل جمعیت کشور در این ناحیه رویشی  سوم یک

درصد از کل  70چنین بیش از  کنند؛ همزندگی می

 لحاظ ازبرند. عشایر کشور در این محدوده بسر می

کشاورزی این ناحیه رویشی، قطب تولید گندم و 

درصد  50دامداری نیز  لحاظ ازعلوفه کشور است و 

با . نداز جمعیت دام کشور در این ناحیه استقرار دار

زیادی  بخش حیاتکه در شرایط کنونی،  توجه به این

مین آب أ، تها دامتعلیف  واسطه بهاز مردم منطقه 

شرب، کشاورزی و غیره وابسته به وجود این 

ضایعه  ها آن، طبیعتاً از دست رفتن هاست جنگل

امروزه  .(6) شود میمحسوب  ناپذیری جبران

زاگرس به دالیل  های جنگلتخریب که  شده مشخص

(. 7) در حال وقوع است و اکولوژیک انسانی مختلف

ارزشمند بدون  های جنگل این ادامه حیات جاکه ازآن

وارد آمدن آسیب و تنش، باید به تأمین نیازهای نسل 

 پایدار دارند مدیریتینیاز به  بنابراینآینده منتهی شود، 

(8). 

زاگرس  های جنگل تخریب اصلی عوامل شناسایی

 منظور به هاآن از هریک تأثیرگذاری میزان ارزیابی و

 سرعت کاهش و مناسب یحفاظت هایبرنامه تدوین

و ضروری  موضوع مهمیک  عنوان به هاآن تخریب

مختلف های پیرو بررسی پژوهشاست.  مطرح

رویه دام، زراعت پنج عامل چرای بی مشخص گردید

 جواری همعشایر،  کوچ رویدر زیراشکوب جنگل، 

اصلی عوامل از ها با راه جواری همها و با سکونتگاه

. (11و  10، 9) زاگرس هستند های جنگلتخریب 

ها، تخریب جنگل کاهش مدیریت یکی از راهکارهای

. در استبر تخریب  اثرگذاراصلی عوامل  سازی مدل

عوامل تخریب  سازی مدلمختلف،  های سازی مدلبین 

 ای ویژهاز اهمیت  مبنا )جغرافیایی(مکان صورت به

زیرا منجر به ارزیابی مکانی تخریب ؛ برخوردار است

 گران پژوهش. گردد میو عوامل اثرگذار بر آن نیز 

هایی را به انجام مختلفی نیز در این حوزه پژوهش

( طی انجام 2008و همکاران ) اِچوِریا .اند رسانده

 جغرافیایی سازی مدلی در جنوب شیلی، پژوهش

 ا به انجام رساندند.شدن جنگل ر تکه تکهکاهش و 

را  2020تا  2010و  1999تا  1976زمانی  ایشان دوره

های ایج نشان داد بین سالنت. دادند قرار مطالعه مورد

شدن جنگل عمدتاً در  قطعه قطعه 1999تا  1976

درجه و دور از رودخانه  10تر از  های با شیب کمدامنه

 تکه تکه 2020تا  2010های است و برای سال داده  رخ

و  کوسیکسا .(12) است کرده پیداشدن کاهش 

اطالعات سامانه گیری از ( با بهره2019) دُمیتریکا

 سازی مدلو رگرسیون لجستیک به  1جغرافیایی

تا  1990برای دوره زمانی  تخریب جنگل جغرافیایی

نتایج های کارپات رومانی پرداختند. در کوه 2012

 250بیش از  مطالعه موردزمانی  نشان داد در دوره

 منطقه از بین رفته است های جنگلهزار هکتار از 

( به بررسی تخریب و 2020) بانِرجیو  پائول. (13)

هند پرداختند.  2قاتزشدن جنگل در ارتفاعات  تکه تکه

دوره  عنوان بهرا  2007تا  1987زمانی  ایشان بازه

 دوره عنوان بهرا  2027تا  2017زمانی  فعلی و بازه

برای مطالعه انتخاب نمودند و روش  بینی پیش

ان کردند. نتایج نش کارگیری بهرگرسیون لجستیک را 

 داد نرخ کاهش جنگل برای دوره فعلی و دوره

                                                             
1- Geographic Information System 

2- Ghats 
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 .(11) است -012/0و  -018/0به ترتیب  بینی پیش

آرمرده بانه  های جنگل( برای 2008امینی و همکاران )

احتمال تخریب با استفاده  سازی مدلبه بررسی امکان 

 ازدور سنجشاز سامانه اطالعات جغرافیایی و 

پرداختند. نتایج نشان داد مشخصه فاصله از جاده با 

عامل  مؤثرترینمیزان تخریب رابطه معکوسی داشته و 

(. آرخی و 14باشد )در تخریب گستره جنگل می

 های جنگلسازی تخریب ( شبیه2013همکاران )

شمال ایالم را با استفاده از رگرسیون لجستیک، سامانه 

به انجام رساندند.  ازدور سنجشاطالعات جغرافیایی و 

را انتخاب نمودند.  1386تا  1355ایشان دوره زمانی 

 19294آن بود که در این دوره حدود  بیانگرنتایج 

منطقه کاهش یافته است  های جنگلهکتار از سطح 

( به بررسی روند 2013(. یوسفی و همکاران )15)

 1368در بازه زمانی سال  مریوان های جنگلتخریب 

با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و  1386تا 

اختند. نتایج گویای این بود که در پرد ازدور سنجش

هکتار از اراضی جنگلی تخریب  1503سال  16طی 

 منظور به( 2018مهدوی و همکاران )(. 16شده است )

بررسی روند تخریب پوشش جنگلی شهرستان 

چرداول در استان ایالم، از تصاویر ماهواره لندست 

 سازی مدلو  1393 و 1366 های سالمربوط به 

نمودند. نتایج نشان داد  گیری بهرهرگرسیون لجستیک 

 های جنگلهکتار از  82/10332سال، حدود  27طی 

شهرستان چرداول تخریب شده است که نشان از 

 های جنگلهکتار از سطح  67/382کاهش ساالنه 

 .(17) منطقه دارد

 های جنگلبا توجه به اهمیت موضوع تخریب در 

، پژوهش سازگان بوماین  زاگرس و شرایط شکننده

 های جنگلبینی میزان تخریب در با هدف پیش حاضر

جغرافیایی  سازی مدلاقدام به  آباد،خرم حوضهزیر

 .آباد نمودخرم زیر حوضهدر  عوامل تخریب جنگل

در پژوهش حاضر از رگرسیون وزنی جغرافیایی 

استفاده شد که در این مدل روابط فضایی بین مقادیر 

  آن دقت مکان تبع به وشود لحاظ می بینپیش معلوم

توان می بنابراین؛ یابدافزایش می سازی مدلمبنای 

گفت جنبه جدید بودن و نوآوری در این پژوهش 

 رعایت شده است.

 

هاموادوروش

، مطالعه موردمنطقه : موقعیت جغرافیایی منطقه

که با وسعتی  استدر غرب ایران آباد حوضه خرمزیر

در بین  در زاگرس میانی کیلومترمربع 17/6288معادل 

 57درجه و  48دقیقه تا  41درجه و  47مختصات 

 درجه 33 تا دقیقه 56و  درجه 32و  شرقی طول دقیقه

این (. 1)شکل  قرار دارد عرض شمالی دقیقه 51و 

های نیمه مرطوب با تابستان وهوای آبی امنطقه دار

میانگین های سرد است. گرم و خشک و زمستان

و  متر میلی 500 حدوداً بارش ساالنه آن مجموع

 ازاست.  گرادسانتیدرجه  2/17متوسط دمای ساالنه 

وشش جنگلی است و پ پوشش گیاهی دارای لحاظ

ای مانند درختی و درختچههای توان به انواع گونهمی

و  گنجشک زبانوحشی،  گالبی پسته وحشی، کیکم،

 بلوط ایرانی طورکلی بهبادام وحشی اشاره کرد، اما 

(Quercus brantii)  در این گونه درختی غالب

 .(18) منطقه است
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 .در استان لرستان و ایران مطالعه مورده منطقموقعیت  -1شکل 

Figure 1. Location of the study area in Lorestan and Iran. 

 

و  شده انجامبر اساس مطالعات : روش تحقیق

، عوامل اصلی تخریب آمده عمل بههای میدانی  بررسی

های دام، مسیررویه منطقه شامل چرای بی های جنگل

ها در جنگل، عشایری، پراکنش سکونتگاه کوچ روی

های ارتباطی در جنگل و زراعت در پراکنش راه

 منظور به (.11و  10، 9) باشندزیراشکوب جنگل می

با  نیاز موردهای عوامل، الیهسازی برای این نقشه

رعایت استانداردهای هندسی و توصیفی و تطبیق با 

مبنا مکان افزارهای نرمدر محیط  قبول قابلهای فرمت

و  ArcGIS 8.1 ،Google Earth 7.3.2شامل 

Global Mapper 23.1  تهیه شد و به محیط پایگاه

مقیاس و منبع تهیه  1جدول  داده زمینی وارد شدند.

 .دهد میعوامل را نشان 

 

 .ها آنسازی میزان تخریب جنگل، مقیاس و منبع استخراج  برای نقشه استفاده موردهای  الیه -1جدول 
Table 1. Layers required for mapping the extent of forest degradation, scale and source of their extraction. 

 منبع
Source 

 مقیاس
Scale 

 نام الیه
Layer name 

 ردیف
Row 

 بخش مطالعات اداره کل منابع طبیعی استان لرستان
Department of Natural Resources of Lorestan Province 

1:50000 
 دام رویه بیچرای 

Overgrazing 
1 

 GPS Oregon 650برداشت توسط دستگاه 
Marking by Oregon 650 GPS device 

1:10000 
 عشایری کوچ رویمسیرهای 

Nomadic migration routes 
2 

 بخش مطالعات اداره کل منابع طبیعی استان لرستان
Department of Natural Resources of Lorestan Province 

1:25000 
 های درون جنگلسکونتگاه

Residences in the forest 
3 

 Google Streetپایگاه 
Google Street database 

1:25000 
 های ارتباطیراه

Access roads 
4 

 بخش مطالعات اداره کل منابع طبیعی استان لرستان
Department of Natural Resources of Lorestan Province 

 5 جنگل زیراشکوبزراعت  1:25000
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های عوامل اصلی سپس برای فازی کردن نقشه

مرتب شدند،  1تا  0تخریب، ارزش مقادیر بین 

ترین ارزش یعنی عدد یک به حداکثر عضویت و  بیش

ترین ارزش یعنی عدد صفر به حداقل عضویت در  کم

 افزار نرممجموعه تعلق گرفت. برای این کار در محیط 

ArcGIS 8.1  افزایشی،  های حالت بااز توابع فازی

ها از  کاهشی و دوتایی و برای ترکیب و تلفیق نقشه

عملگرهای فازی )جمع فازی( استفاده شد. توابع 

 رده شده است.آو 2در جدول  استفاده موردفازی 

 
 .انواع توابع فازی معیارها -2جدول 

Table 2. Types of criteria fuzzy functions. 

 نام تابع فازی
Fuzzy function name 

 نوع تابع فازی
Fuzzy function type 

 نوع الیه
Layer type 

 نام معیار
Indicator name 

 بزرگ

Large 

 افزایشی
Increasing 

 یکمّ
Quantitative 

 دام رویه بیچرای 
Overgrazing 

 کوچک
Small 

 کاهشی
Decreasing 

 یکمّ
Quantitative 

 عشایر کوچ رویمسیرهای  فاصله از
Distance from nomadic migration 

routes 

 کوچک

Small 

 کاهشی
Decreasing 

 یکمّ
Quantitative 

 در جنگل انسانیهای سکونتگاه فاصله از
Distance from residences in the forest 

 کوچک
Small 

 کاهشی
Decreasing 

 یکمّ
Quantitative 

 های ارتباطیراه فاصله از
Distance from roads in the forest 

 خطی
Linear 

 دوتایی
Binary 

 کیفی
Qualitatively 

 جنگل زیراشکوبزراعت در 
Farming under the forest canopy 

 

ز روش فرآیند تحلیل ا ،برای وزن دهی به عوامل

 شد. گیری بهره طبق نظر متخصصین 1مراتبی سلسله

معرفی  1983سال  دراین روش توسط توماس ساعتی 

بندی تعدادی معیار یا  شد. هدف این روش اولویت

هدف باهم مقایسه  بر اساسگزینه است. این معیارها 

در این  شود. ها تعیین می شوند و وزن آن زوجی می

نفر متخصص در حوزه جنگل  12راستا در نظرات 

ها،  شد. بعد از تکمیل پرسشنامه توسط آن گیری بهره

میانگین هندسی برای هر سلول از  هاقدام به محاسب

برای  که بعدازاینماتریس مقایسات زوجی گردید. 

آمد،  دست به 1/0رخ ناسازگاری باالی ماتریس نهایی ن

وزن  Expert Choice 11 افزار نرمبا استفاده از 

                                                             
1- Analytic Hierarchy Process 

های فازی سپس الیه عوامل تخریب محاسبه شد.

 با دستور ArcGIS 8.1 افزار نرموزین در محیط 

نهایی  شدند و نقشهتلفیق  2گذاری وزنی هم روی

 منظور به دست آمد.ه تخریب جنگل ب پتانسیل

تخریب پتانسیل   طبقهسنجی این نقشه، پنج  صحت

در نظر گرفته زیاد  کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی خیلی

 در هر  3ایجاد نقاط تصادفیشد و توسط ابزار 

مرکز یک ایستگاه  عنوان بهتصادفی  طبقه یک نقطه

 ایجاد گردید. برداری نمونه

به مرکزیت هر یک از نقاط ایجادشده، توسط تابع 

 ای مربعی شکل با اندازهشبکه، 4ماهیایجاد تور 
                                                             
2- Weighted Overlay 

3- Create Random Points 

4- Create Fishnet 
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متر ایجاد شد و برای جلوگیری از اثرات  35پیکسل 

درمیان  برداری، به شکل یکای قطعات نمونهحاشیه

 12این قطعات انتخاب گردیدند. برای هر ایستگاه 

 (.2برداری در نظر گرفته شد )شکل قطعه نمونه

 

 
 

 .نسبت به یکدیگر و مختصات مرکزی ایستگاه برداری نمونهموقعیت قطعات  -2شکل 

Figure 2. Position of the sample pieces relative to each other and central coordinates of the station. 

 

بر اساس دو فاکتور  برداریدر قطعات نمونه

 ،لخشکیدگی درختی و زراعت در زیراشکوب جنگ

سنجی  در مورد صحتدو عامل مهم تخریب  عنوان به

شد. در هر نهایی پتانسیل تخریب قضاوت  نقشه

، بر اساس معیار نسبت خشکیدگی تاجی نمونه قطعه

درصد  5-0( چهار گروه درختی سالم )19)

(، 33-5خشکیدگی تاجی(، خشکیدگی مالیم )

( و خشکیدگی شدید 66-33خشکیدگی متوسط )

درصد( تعیین شد. بررسی زراعت در  66)بیش از 

ارزیابی بصری انجام  صورت بهجنگل نیز  زیراشکوب

شد و در چهار طبقه بدون زارعت، زراعت کم، 

  متوسط و زیاد قرار گرفتند.

در  مؤثر گانه پنجعوامل  سازی مدل منظور به

 ArcGIS 8.1 افزار نرمتخریب در ابتدا در محیط 

ایجاد نقاط کامالً تصادفی توسط تابع  نقطه 30تعداد 

 منطقه ایجاد شد. های جنگل در محدوده تصادفی

گیری از تصاویر با بهره سطوح مربوط به جنگل

میالدی و با  2021مربوط به سال  8ماهواره لندست 

گیاهی نرمال شده تعیین محاسبه شاخص پوشش 

استخراج مقادیر گیری از تابع سپس با بهره گردید.

 عنوان به مقدار عددی پتانسیل تخریب 1برای نقاط

 به دستبرای هر نقطه  مربوطه متغیر پاسخ، از نقشه

 آمد.

منتقل شدند و بعد از  2اس پی جینقاط به دستگاه 

وضعیت عوامل  ،یافتن نقاط در عرصه برای هر نقطه

عشایری، پراکنش  کوچ رویهای رویه، مسیرچرای بی

                                                             
1- Extract Values to Points 

2- Global Positioning System 
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های ارتباطی در سکونتگاه در جنگل، پراکنش راه

جنگل در قالب طیف  زیراشکوبجنگل و زراعت در 

لیکرت مشخص گردید. برای  ای گزینهکیفی پنج 

مقادیر  امل در هر نقطه دامنهوضعیت عو سازی کمّی

ر نظر گرفته شد و معادل فازی د های نقشهعوامل در 

 کالس کیفی، مقادیر عددی وارد شد.

مبنا فرم مربوطه با توجه به مختصات نقاط مکان

 درنهایتشد.  ArcGIS 8.1گردید و وارد محیط 

به  سازی مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی، توسط روش

 در هر نقطهتخریب  بینی پیشانجام رسید و نقشه 

بینی دید بهتر از پیش منظور به. آمد به دستنمونه 

بینی نقاط تخریب جنگل در منطقه، مقادیر پیش

بینی تخریب پیوسته پیش شدند و نقشه یابی درون

 .آمد به دستنیز جنگل 

 

نتایجوبحث

برای پنج عامل اصلی تخریب  تهیه نقشهبعد از 

آمد.  به دستهای هر یک از عوامل جنگل، نقشه

 های عوامل را نشان نقشه 7الی  3های شکل

 .دهند می

 

 
 

 .عشایر کوچ رویفاصله از مسیرهای  -4شکل 
Figure 4. Distance from nomadic migration routes. 

 
 

منطقه تحت تأثیر عامل  های جنگلشدت تخریب  -3شکل 

 .رویه دامچرای بی
Figure 3. Intensity of deforestation in the region 

under the influence of overgrazing. 

 

 

 

 .های ارتباطی( )راه موجود در جنگلهای جاده فاصله از -6شکل 
Figure 6. Distance from roads in the forest. 

 .نگلدر ج ها()روستا ها فاصله از سکونتگاه -5شکل 
Figure 5. Distance from residences in the forest. 
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 .زراعت در زیراشکوب جنگل -7شکل 
Figure 7. Farming under the forest canopy.  

 
در تخریب  مؤثردر مورد چرایی تعیین عوامل 

توان به مواردی اشاره نمود. اولین عامل جنگل می

های دامداری رویه دام است. نظام، چرای بیمؤثر

متحرک در انواع و اشکال خود، محصول شرایط 

های طبیعی کره زمین و وجود اراضی گوناگون محیط

( هستند. شرایط متغیر اقلیم، جنس 20) ایحاشیه

خاک، توپوگرافی و پوشش گیاهی متنوع این اراضی، 

برداری در قالب بهره های فصلی را جهتفرصت

است  زده م رق روکوچهای دامداری متحرک و نظام

(. ولی باید توجه داشت که چرای غیرعلمی و 20)

باعث صدمه به عناصر درختی و  غیراصولی

سرشاخه گردد و از طریق ها میای جنگل درختچه

های گونه، لگدکوبی و کاهش تنوع و غنای خواری

جنگل را در پی دارد  سازگان بومجنگلی، تخریب 

ناشی از عبور و تواند می(. فشردگی خاک که 21)

شرایط نامساعدی را برای بذرهایی که  باشدمرور دام 

ها را ها نهالسازد. دامریزند فراهم میبه زمین می

حیات جنگل را به  تجدید ترتیب این بهچرند و  می

 (.22اندازند )مخاطره می

است. عشایری  کوچ رویدومین عامل، مسیرهای 

مسیرهای  مطالعه مورد که در منطقه با توجه به این

های  دام وآمد رفتعشایری وجود دارد و  کوچ روی

عشایری به تعداد دفعات باال از چند مسیر مشخص 

ند تبعات منفی تخریبی در پی داشته باشد، توامی

تلقی گردید. ظرفیت  مؤثراین فاکتور، مهم و  بنابراین

دام  ی مثل جنگل و مرتع برای استفادهمنابع طبیع

در یک سری  ازحد بیشمشخص است و حضور 

عشایری(  کوچ رویمسیرهای خاص )مسیرهای 

گردد و باعث افزایش فشار اکولوژیک به جنگل می

(. سومین عامل، 20آن را به دنبال دارد )تخریب 

ها در جنگل است. زندگی ساکنین پراکنش سکونتگاه

به  ای مالحظه قابلبخش جنگلی زاگرس به نحو 

جنگل و عرصه آن وابسته است. با توجه به توان 

و تراکم زیاد  طرف ازیکها تولیدی کم این جنگل

ها در آن افزایش سکونتگاه تبع به جمعیت انسانی و

جنگل از طرفی دیگر باعث شده است که این 

ها نتوانند پاسخگوی تمام نیازهای ساکنین این  جنگل

اثرات تخریبی مشاهده  بنابراینها باشند، جنگل

های کشاورزی در داخل (. پیشرفت زمین23گردد ) می

 الً مشهود است و این مورد نمونهمنطقه کام های جنگل

است عوامل  ذکر قابل شود.بارز تخریب محسوب می

سوزی، تغییرات تخریبی دیگری مانند آفات، آتش

اقلیمی و غیره برای رویشگاه زاگرس وجود دارند که 

م سطوح زاگرس یکسان پراکنش تمامی عوامل در تما

 ترین مهمدر پژوهش حاضر به  بنابراینباشد، نمی

باشند عواملی که در منطقه مورد مطالعه غالب می
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ی بی مقیاس کردن مقادیر اسپس برپرداخته شد. 

پتانسیل تخریب جنگل،  هر عامل جهت تهیه رستری

های فازی هر عوامل گردید. نقشه سازیفازیاقدام به 

 مشاهده قابل 12الی  8های  عامل تخریب در شکل

 است.

 

 
 

 .عشایر کوچ رویبا مسیرهای  جواری همنقشه فازی  -9شکل 

Figure 9. Fuzzy map of nomadic migration routes. 

 .دام رویه بینقشه فازی چرای  -8شکل 
Figure 8. Fuzzy map of overgrazing. 

 

 
 

 .ارتباطی هایبا راه جواری همنقشه فازی  -11شکل 
Figure 11. Fuzzy map of neighborhoods with roads. 

 .های انسانیبا سکونتگاه جواری همنقشه فازی  -10شکل 
Figure 10. Fuzzy map of neighborhoods with Residences. 

 

 
 

 .نقشه فازی زراعت در زیراشکوب جنگل -12شکل 
Figure 12. Fuzzy map of farming under the forest canopy. 
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نهایی پتانسیل  آمدن نقشه دست به منظور به

تخریب، در ابتدا عوامل تخریب توسط روش فرآیند 

های دهی شدند و سپس الیهمراتبی وزن تحلیل سلسله

وزن هر یک از  13شکل گذاری شدند.  هم  رویوزین 

نیز  14شکل  .نماید میعوامل تخریب را منعکس 

 .استپتانسیل تخریب جنگل   دهنده نشان
 

 
 .جنگل ثر در تخریبمؤوزن نهایی عوامل  -13شکل 

Figure 13. Overall weight of factors affecting forest degradation. 
 
 

 
 .نهایی پتانسیل تخریب جنگل نقشه -14شکل 

Figure 14. Final map of forest degradation potential. 

 
دهد دو عامل نشان می دهیوزننتایج بخش 

رویه دام وزن زراعت زیراشکوب جنگل و چرای بی

باالتری نسبت به دیگر عوامل دارند. صالحی و 

سوات ( در پژوهشی به روش 2012همکاران )
1(SWOT)  به ارزیابی و تحلیل دیدگاه کارشناسان

های نحوی در اجرای طرح ادارات دولتی که به

                                                             
1- Strength, Weakness, Opportunity, and Threat 

سازی زیراشکوب جنگل حضور و غنی کاری جنگل

ایشان نیز نشان داد در  پژوهشداشتند پرداختند. نتایج 

عدم وجود تثبیت "بین نقاط ضعف بعد از عامل 

زراعت دیم "و  "چرای دام"، عوامل "مالکیت عرصه

های دوم و به ترتیب در رتبه "جنگل زیراشکوب در

راعت در . موضوع ز(24) گیرندسوم اهمیت قرار می

رویشی زاگرس بسیار  زیراشکوب جنگل در ناحیه
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انند م گران پژوهشبرخی از  که طوری به استپراهمیت 

کنند در طی ( عنوان می2011پور و همکاران )حمزه

درصد درختان آثار  80 زیراشکوبانجام پژوهش در 

. ذاکری و همکاران (6) اند کردهزراعت دیم مشاهده 

های ( نیز طی انجام پژوهشی بر روی توده2015)

کنند که در بلوط در دشت برم کازرون اشاره می

کاربری ترین خسارت و خشکیدگی در  منطقه، بیش

های . بررسی زیان(25) دارای کشت زیراشکوب است

دهد که رویه دام در جنگل نشان میناشی از چرای بی

چرای دام آثار منفی محیط زیستی زیادی را بر 

خاک، پوشش گیاهی،  جمله ازجنگل  سازگان بوم

(، 27(، تنوع زیستی )26زادآوری درختان جنگلی )

 بنابراینکند. ( و غیره وارد می28محیطی ) انداز چشم

توان می شده ذکرموارد و دالیل  تمامی بهبا توجه 

آمدن این بخش از نتایج دور  به دستنتیجه گرفت که 

 از ذهن نبوده است.

ایی پتانسیل تخریب نه سنجی نقشه صحت منظور به

 هر طبقه برداری نمونه های ایستگاه جنگل، مقایسه

 از( خیلی زیاد، کم، متوسط، زیاد و خیلی کمتخریب )

فاکتور خشکیدگی درختی و زراعت در  لحاظ

والیس به -زیراشکوب جنگل توسط آزمون کروسکال

 است. شده  ارائه 3انجام رسید. نتایج آزمون در جدول 

والیس نیز صحت و -کالبندی کروس نمودار رتبه

نهایی پتانسیل تخریب جنگل را تأیید  درستی نقشه

 (.15نماید )شکل می

 

 .والیس برای فاکتور خشکیدگی درختی و زراعت در زیراشکوب جنگل-نتایج آزمون کروسکال -3جدول 

Table 3. Results of Kruskal-Wallis test for tree decline and Farming under the forest canopy. 

 

 خشکیدگی درختی
Tree decline 

جنگل زیراشکوبزراعت در   
Farming under the forest canopy 

 مربع کای
Chi2 

14.967 19.301 

 درجه آزادی
Degrees of freedom 

4 4 

داری یمعن  
Pvalue 

0.005 0.001 

 

 
 .طبقات پتانسیل تخریب جنگلوالیس برای -کروسکال بندی رتبه -15شکل 

Figure 15. Kruskal-Wallis ranking for deforestation potential classes. 
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 مؤثر گانه پنجعوامل  سازی مدل منظور به درنهایت

 عنوان بهدر تخریب، مقدار عددی پتانسیل تخریب 

متغیر پاسخ و مقدار برآورد میدانی هر یک از عوامل 

 سازی مدلمستقل وارد  متغیرهای عنوان بهتخریب 

تخریب در  بینی پیشنقشه  16شدند. شکل  جغرافیایی

دید بهتر از  منظور بهدهد. را نشان می نمونه هر نقطه

بینی منطقه، مقادیر پیش بینی تخریب جنگل درپیش

بینی تخریب پیوسته پیش شدند و نقشه یابی دروننقاط 

 .(17)شکل  آمد به دستجنگل نیز 

 

 

 

 .تخریب جنگل بینی پیشنقشه پیوسته  -17شکل 
Figure 17. Continuous Prediction map of forest 

degradation. 

 .تخریب در نقاط نمونه بینی پیشنقشه  -16شکل 
Figure 16. Prediction map of forest degradation in 

sample points. 

 

طور استنباط نمود  توان اینمی آمده دست بهاز نتایج 

های جنگل منطقه در معرض خطر که تمامی بخش

های با شدت تخریب قرار دارند که البته باید به بخش

های دیگری نیز پژوهش ای نمود.باالتر توجه ویژه

همانند پژوهش حاضر از روش رگرسیون برای 

 مثال عنوان بهاند. بینی تخریب استفاده کرده پیش

 Dumitrică و Kucsicsa مانند یگران پژوهش

 Sahaو  Gayen (،2013آرخی و همکاران ) (،2019)

 سازی مدله ( نیز ب2000) Grunberg ( و2018)

گیری از انواع رگرسیون تخریب جنگل با بهره

و همکاران  Jaimes (.30 و 29، 15، 13) اندپرداخته

( نیز برای بررسی عوامل مؤثر در تخریب 2010)

 جغرافیاییمکزیک از روش رگرسیون  های جنگل

 های پژوهش(. ایشان همگی در 31استفاده کردند )

بینی  اند که مدل رگرسیون توانایی پیشخود بیان داشته

 پراکنش مکانی تخریب جنگل را دارد.

 

گیرینتیجه

تخریب در نقاط نمونه نشان داد  بینی پیشنتایج 

الگوی  گونه هیچمانده بدون  انحراف معیار مقادیر باقی

های جنگل منطقه مکانی خاصی در تمامی بخش

بینی تخریب نیز پیش نقشه پیوستهپراکنش دارند. 

دهد که پتانسیل اثباتی بر این ادعاست و نشان می

های البته با شدتتخریب در تمامی سطوح جنگل 

هایی از منطقه مانند در بخش مختلف وجود دارد.

هایی وجود دارد که جنوب شرقی، جنوب و مرکز، لکه

به لحاظ پتانسیل تخریب در شرایط بحرانی قرار 

منطقه باید  های جنگلبرای مدیریت بنابراین دارند. 

ها در اولویت قرار گیرند و به ترتیبی که این لکه

ترین وزن را به خود اختصاص  بیش عوامل تخریب

های حفاظت و ها اعمال روشاند، در این بخشداده

 یگران پژوهش بهبود شرایط رویشگاهی به انجام برسد.

های تخریب جنگل از مدل بینی پیشکه برای 

که این  اند کردهاند، عنوان رگرسیون استفاده نموده
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 بتهروش از دقت باالی در پیش برخوردار است؛ که ال

باید توجه داشت پژوهش حاضر از رگرسیون 

استفاده نموده است و بسیاری از خطاهای  جغرافیایی

حذف  خود خودبه بینی پیشهای نبودن داده مبنا مکان

ن تر از ای توان با اطمینان بیشمیبنابراین گردد، می

بینی، های پیشنقشه روش استفاده نمود و برای تهیه

 کرد. کارگیری بهآن را 
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