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 )2005-1987 ارسباران جنگل های مطالعه موردی(
 

   اسـتادیـار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز-∗مجید رضایی بنفشه
 نشجوی دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریزدا - هاشم رستم زاده

  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییارشد  کارشناسی - بختیار فیضی زاده
 

 26/2/1386 تأیید نهایی   17/8/1384 دریافت مقاله
 

  چکیده
 و تبیین عوامل منطقه حفاظت شده ارسباران جنگل های کاربری  سطحتحقیق حاضر با هدف تعیین تغییر

ای  بر این اساس تصاویر ماهواره.  انجام گرفته استGIS با استفاده از سنجش از دور وثر در این تغییرات مؤ
 مراکز ، جاده ها ودادهای مورد نیاز نظیر توپوگرافی، کاربری اراضی به همراه سایر 2005 و 1987ی سال ها

، طبقه بندی تصاویر و در سی تصحیح هندعملیات تصحیح رادیومتریک،. شد GIS  وارد محیطمسکونی
همچنین سطوح ارتفاعی و شیب منطقه نیز از .  کاربری جنگل انجام پذیرفت تغییراتنهایت آشکارسازی

نظیر مراکز مسکونی سطوح (ثر در تغییر کاربری  با تلفیق پارامترهای مؤ.به دست آمد  DEMطریق ایجاد
محدوده شش . د تغییرات جنگل شناسایی شد هرکدام در رونتأثیر میزان )مانند آن شیب و فاعیارت

با استفاده از عمل همپوشی ارتباط مناطق تغییر یافته .  روستا انتخاب شدتأثیرعنوان فضای تحت کیلومتری به 
که از بین عوامل نتایج حاصله نشان داد . با پارامترهای موجود و نیز میزان مساحت این تغییرات به دست آمد

   مهمترین عامل در روند تغییرات سکونت گاهی ارسباران، مراکز جنگل هایاربری مؤثر در روند تغییر ک
 .می باشد که باید در برنامه ریزی های آتی منطقه، مد نظر قرار گیرد

 .اتف تغییر، کش تغییر کاربری جنگل،GIS، سنجش از دور،  ارسبارانجنگل های :ها کلیدواژه

  
  مقدمه

های با ارزش  کره میراث ی زیستزیستگاه هاطور کلی ه رکهای ملی و ب، پابدون تردید مناطق حفاظت شده
 دست نخورده، تنوع عظیمی یاکوسیستم هاای از  شور محسوب می شوند که مبین گسترهطبیعی هر سرزمین و ک

     ، عوارض زمین و آثار تاریخی فرهنگیدی از چشم اندازهاسیمای منحصر به فر ،های گیاهی و جانوری از گونه
        ای نه چندان وسیع  پژوهشی و تفرجگاهی دیگر در گستره، ارزشهای اقتصادی، آموزشی و دارای شماری ب

های راکد و بال   را مانند سرمایهآن هال مناطق که بر خالف تصوری عام از فلسفه وجودی این قبی. می باشد
 که ای  منطقهحفاظت پایدار از چنین. ندارندانحصاری می پ  ویژه،های  در جهت برخی استفادهاستفاده و حتی بعضاً

                                                 
 :mrbanafsheh@yahoo.com E-mail                                                                                          09143002788: نویسنده مسئول  ∗
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ین کننده پایداری ی امکان پذیر است به واقع تعآن هاهای نهفته در  تنها در گرو درک و شناخت واقعی ارزش
  ).1373،85ساسانی، (ن محسوب می گرددیروند توسعه سرزم
طور مداوم مورد ی اخیر به سال ها مناطق حفاظت شده نیز به همراه سایر منابع طبیعی در طول جنگل های
  :اند که مهمترین عوامل تخریب کننده این مناطق عبارتند از تخریب قرار گرفته

  جنگل به اراضی کشاورزی و مسکونی در نتیجه نرخ رشد باالی جمعیت مناطق حفاظت شدهبری، از ـ تغییر کار1
   در تولید فرآورده های چوبیجنگل هاـ استفاده از چوپ 2
  مردم از چوب به عنوان منبع سوخت و انرژی به ویژه در بخش های محروم منطقهـ استفاده 3
سرهنگ ( کره زمیننگرم شد ـ تخریب تدریجی جنگل و کاهش وسعت آن به دلیل آلودگی محیط زیست،4

  .)8 ،1373زاده، 
  .)Dingcheng،1990:4( آتش سوزی-5
  )برق -گاز (ها و خطوط ارتباطی و انتقال نیرو جاده-6
  رسایش خاک و لغزش ف-7

 لذا جهت . استجنگل های انسانی مهمترین عامل از بین رفتن فعالیت ها ،بر این اساس مشخص می شود
   :مدیریت و حفاظت پایدار از این منابع دانستن نکات زیر ضروری است

  ـ دالیل و علل جنگل زدایی3 ـ سرعت و مساحت جنگل زدایی2 ـ مقدار و محل جنگل زدایی1
و سنجش از دور ابزار مناسبی جهت پاسخگویی به این سواالت دارند،  GISن و تکنیسین های دانشمندا

ضمن اینکه توانایی های تجزیه و تحلیل . سنجش از دور می تواند داده های سریع و ارزان قیمتی را فراهم آورد
GIS دمی تواند نسبت به تحلیل نوع، موقعیت، و میزان تخریب مورد استفاده قرار گیر .  

 تحقیقات انجام گرفته اول. در بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه دو مبحث قابل بررسی می باشد
افیایی و دوم استفاده بررسی روند تغییرات جنگل با استفاده داده های طیفی و سیستم های اطالعات جغردر زمینه 

  .ی متوالیسال هامطالعه در قه مورد  در اقصی نقاط کشور علی الخصوص در منطروش هااز این 
های طیفی و بکارگیری سیستم اطالعات   دادهیکی از اولین تحقیقاتی که در زمینه استفاده از روش

 مورد استفاده قرار گرفته است تحقیق جنگل هاجغرافیایی در زمینه آشکار سازی روند تغییرات 
Rangsikanbhum  هندوستان با استفاده از تکنیک  شرقجنگل هایشکارسازی تغییرات آمطالعه "عنوان با 

ی زماندر فاصله هندوستان  شرق جنگل هایوی در این تحقیق به مطالعه روند تغییرات .  می باشد"سنجش از دور
ی زمان درمحدوده جنگل هانتایج حاصله نشانگر این موضوع است که مقدار . می پردازد1993 تا 1982ی سال ها

روش های مورد استفاده در این تحقیق . در هر سال کاهش یافته استمتر مربع  کیلو101مورد مطالعه در حدود 
       ی مورد نظر و مقایسه این دو سال با سال هادر  MLCعبارتند از طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش 

  ).Rangsikanbhum،1997:3(دیگر هم
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 اراضی منطقه  مطالعه کاربریارات جنگها بغییتشکارسازی آ"عنوان در مطالعه ای با  Panikhor همچنین
داده های مورد استفاده در این . طقه پرداخته استن در این مجنگل ها  به روند تغییرات" سال60اندونزی در طول 

. است استفاده شده و داده های دیگری نظیر توپوگرافی IRS می باشد که تصاویر ای  ماهوره تصاویر نیزتحقیق
 در . داده استمی   را تشکیلکاربری هااز % 45 پوشش جنگلی 1930که در دهه می دهد  حاصله نشان نتایج
به  پوشش جنگلی کاهش% 7/18در این مدت به عبارت دیگر . کاهش یافته است% 34 به 1960که در دهه  حالی

  .)Panikhor،1982:1(وقوع پیوسته است
رات کاربری جنگل صورت گرفته است که از در کشور ایران تحقیقات مختلفی در زمینه بررسی روند تغیی

 تا 1967توزیع فضایی تغییرات پوشش جنگل از سال "تحت عنوان جمله این تحقیقات نمیرانیان و درویش صفت 
ایشان در . پرداخته اندکیلومتر مربع  1032ای به وسعت   به مطالعه محدودهاشاره کرد که"  در شمال ایران1994

اده و در نهایت فاصله ججهت شیب، ارتفاع از سطح دریا و فاصله از  ، شیب یعنییطی عامل محچندیناین تحقیق 
این  براساس.  مورد تائید قرار داده اندجنگل ها در روند تغییرات موثر را بعنوان عامل سکونت گاهیاز مراکز 

عه مشخص شده هچنین بر اساس این مطال. کاهش یافته است%) 1/7( هکتار 572/141 مذکور جنگل های تحقیق
است که با افزایش ارتفاع و نیز افزایش مقدار شیب و نیز افزایش فاصله از جاده ها و مراکز مسکونی کاهش مقدار 

 در جهات مختلف شیب به صورت جنگل هاپوشش جنگلی به صورت مشخصی کم می شود در حالیکه تغییرات 
ا به وجود ه در مورد طرح های محافظت از جنگل نتایج حاصل از این تحقیق اطالعات مناسبی را. یکنواخت است
  .)Darvish sefat،2004:1-2 (خواهد آورد

توسط اداره کل حفاظت محیط زیست اغلب به شکل توصیفی  تحقیقات انجام گرفته در منطقه مورد مطالعه
العات جغرافیایی های طیفی و نیز استفاده از سیستم اط آنچه که بر اساس استفاده از دادهاما . صورت گرفته است

بررسی و "ای با عنوان  در مطالعهآن ها. می باشد) 1383(رنجبرو مسگری استوار باشد، تحقیق انجام گرفته توسط 
روند "ای لندست و سیستم اطالعات جغرافیایی ا با استفاده از تصاویر ماهوارهه برآورد روند تخریب جنگل

درتحقیق مذکور برای . اند  مورد بررسی قرار داده1380 تا 1366ی سال ها ارسباران را مابین جنگل هایتغییرات 
 ماهواره +ETMو  TM منطقه ارسباران از تصاویر ماهواره ای جنگل هایی زمانبندی و مطالعه تغییرات  طبقه

ها  آن. ست متر استفاده شده ا5/28 با قدرت تفکییک مکانی 1380 و 1366ی سال هالندست به ترتیب مربوط به 
 را مشخص نموده و سپس جنگل هاهای حاصل از طبقه بندی دو تصویر میزان و تغییرات  ا هم پوشانی نقشهحاضر ب

 در منطقه از مدل رگرسیون لوجستیک با پارامترهای مستقل ارتفاع، شیب، جنگل هابرای مدل کردن تخریب 
کور نشان می دهد که تخریب نتایج تحقیق مذ. راکز روستایی استفاده کرده اندجهت جغرافیایی و فاصله از م

  .  منطقه با پارامترهای فاصله از مراکز روستایی، ارتفاع و جهت جغرافیایی ارتباط معنی دار داردجنگل های
ای   حاصله از مقایسه تصاویر ماهواره، در تحقیق حاضر با استفاده از اطالعاتبا توجه به پیشینه ذکر شده

1987 TM 2005 لندست و SPOT اسایی و سپس با  حفاظت شده مورد نظر شنجنگل هایرات در روند تغیی
به شناسایی فاکتورهای موثر در این تغییرات اقدام شده و نتایج به صورت نقشه های  GISهای  استفاده از تحلیل

  .موضوعی ارائه شده اند
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ر محدوده منطقه مورد مطالعه در کناره جنوبی رودخانه ارس و در شمال شرق استان آذربایجان شرقی د
 72460این محدوده به وسعت حدود . ای ارسباران قرار دارد کلیبر و در پهنه تاریخی و اسطورهشهرستان 

 درجه 47لغایت دقیقه 37درجه و 46 دقیقه شمالی و طول 9 درجه و 39 دقیقه لغایت 40 درجه و 38عرض (هکتار
  ).1شکل(ه است تحت نام منطقه حفاظت شده ارسباران شناخته شد) دقیقه شرقی0و 

ی قدیم به دلیل تراکم جمعیت و تنوع زیاد پرندگان و پستانداران بزرگ زمان های ارسباران از جنگل ها
های شناخته  قابل شکار، مورد توجه خوانین، سالطین و ساکنین محلی بوده و از دیرباز به عنوان یکی از شکارگاه

 زمانه مورد مطالعه همین بس که این منطقه از سوی سادر مورد اهمیت منطق. شده این سرزمین مطرح بوده است
جهانی یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره در فهرست مناطق با ارزش طبیعی جهان ثبت و در ردیف یکی از 

 ).17؛1376 محمد زاده،(کره کشور به شبکه جهانی ذخیره گاههای زیست کره پیوسته است  نه ذخیره گاه زیست
 ترتیب از سمت شمال غرب و شرق ما بین سه رودخانه ارس، ایلگنه چای و کلیبر چای و از محدوده منطقه به

.  توپخانه و قره موت احاطه شده است، تندران باش،سمت جنوب از طریق خط الراس ارتفاعاتی نظیر گرام داغ
نواحی تخریبی و یا . اشد کاربری مختلفی را دارا می ب، سطوح شیب دار،این منطقه با اختالف ارتفاع قابل مالحظه

 نشانگر این موضوع است که در مقابل مناطق تغییر نیافته، نواحی دیگری هستند که دچار کاربری هاعدم تخریب 
ها به وسیله چرای بی رویه و کشاورزی ساکنین  تخریب فراوان و آسیب جدی شده است و عمده ترین این آسیب

  ).2شکل (ه است  واحد روستای مستقر در منطقه صورت گرفت66
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  موقعیت منطقه مورد مطالعه1کل شش
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   روش هامواد و 
 1: 20000های هوایی  و عکس1 : 25000 و 1 : 50000  1: 250000های توپوگرافی  در این پژوهش از طریق نقشه

) ، مربوط به خرداد ماه2005 سال (SPOT 5 و )1987سال ( TMهای سنجش از دور شامل تصاویر  و نیز داده
  . توضیح داده شده است3شکلمنطقه مورد نظر شناسایی و تعیین موقعیت شد الگوریتم روش تحقیق در 

ی مورد استفاده روش هایکی از .  وجود داردجنگل های مختلفی جهت به دست آوردن تغییرات روش ها
. تصاویر می باشدنتایج حاصل از طبقه بندی ای جهت مقایسه  هییرات استفاده از تصاویر ماهوارجهت کشف تغ
ا ماهیت تغییرات ر ای این مزیت را دارد که مکان و موقعیت و همچنین نوع و تصاویر ماهوارهبندی  استفاده از طبقه

ی در ای با عوامل محیط های حاصل از تصاویر ماهواره با تلفیق این داده). 3-1؛1381مسگری (نیز نشان می دهد
  .  می توان به شناسایی تغییرات و عوامل موثر در این تغییرات اقدام کردGISمحیط 

  :با این تفاسیر روش کار در تحقیق حاضر بر دو اصل مهم قرار گرفت 
 آشکار سازی تغییرات با استفاده از سنجش از دور 

  TM تصحیح اتمسفری برای تصاویر -
 العه  هم مختصات کردن تصاویرمنطقه مورد مط-

  طبقه بندی تصاویر ماهواره ای -

 )CROSSTAB( آشکار سازی تغییرات با روش-

 GIS با استفاده از آن هاتعیین پارامترهای موثر در تغییرکاربری جنگل و نقش  -

  GIS تعیین نقشه پایه تغییرات در محیط -
  )DEMنظیر شیب، هیپسومتریک، ( تعیین نقشه های عوامل طبیعی و انسانی-
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   GISعمال مدل مورد نظر در محیط  ا-
  مرحله پیش پردازش -
  

 تصحیح اتمسفری

ی بیشتر احساس می شود زمانحذف آثار سوء جو . تصحیحات اتمسفری در سنجش از دور از ضروریات است
 در تحقیق حاضر برای تصحیحات اتمسفری تصاویر از ).1381مسگری (ه باشدزمانکه هدف مقایسه تصاویر چند 

ی تیره در پیکسل هاارزش  و ی تیره است، استفاده شدپیکسل ها روش کم کردن ارزش  ازکه عبارت زچاو متد
  .تصویر کاهش داده شد تا فرایند طبقه بندی از صحت باالیی برخوردار باشد

 
  تصحیح هندسی تصاویر

با استفاده 1987ال س TMای   مرحله اقدام به اعمال تصحیحات هندسی برروی تصاویر شد و تصاویر ماهوارهایندر
 برای این کار نقاط کنترل زمینی با پراکنش مناسب از سطح دو تصویر .زمین مرجع شد، ازروش تصویر به تصویر

جمع آوری شد تا مدل ریاضی که برای پیدا کردن ضرایب مجهول در معادله مورد استفاده قرار می گیرد خطای 
حیح شده به تصویر تصحیح نشده از تابع درجه اول استفاده برای تبدیل مختصات تصویر تص. کمتری داشته باشد

ی تصویر تصحیح نشده از روش نزدیکترین همسایه استفاده پیکسل هاگردید و برای نمونه گیری مجدد ارزش 
 .زمین مرجع شد 0,35معادل   RMSبا خطای TM در نهایت تصویر و .شد

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  الگوریتم روش تحقیق 3شکل 

نقشه عوامل انسانی و طبیعی 
 هاموثر در تغییر کاربری

 1987سال  تصویر ماهواره
TM

  2005تصویر ماهواره سال 
SPOT 5 

طبقه بندی و تهیه نقشه کاربری 
 اراضی

تهیه نقشه طبقه بندی و
  کاربری اراضی

  تهیه نقشه تغییرات

  محیطردهاتلفیق نقشه
GIS 

 تحلیل همپوشانی

اثر پارامترهای موثر تعیین 
در روند تغییر جنگلهای

  تصحیح اتمسفری

 تصحیح هندسی

 تصحیح اتمسفری
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 ای ندی تصاویر ماهواره طبقه ب

ی کاربری اراضی در چهار گروه تحت عنوان کالس کاربری کالس هاای،  بندی تصاویر ماهواره جهت طبقه
از سطح منطقه نمونه های آموزشی  و نیمرخهای سنگی مشخص  ورودخانه جنگل نیمه متراکم، جنگل متراکم،

  استخراجکالس هاالگوهای هرکدام از  و تصاویر نظیر آمارهای شدت طیفی ویژگی های .شدجمع آوری 
ی کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه وارد کالس هاهای تصاویر  ویژگی با استفاده از در مرحله بعد .گردید

  .  استخراج شد2  و1 به شرح جدول کالس هاتفکیک پذیری د و ش
یر به صورت نظارت شده و  نسبت به طبقه بندی تصوکالس هاپس از مشخص نمودن میزان تفکیک پذیری 

 و 1987ی سال هابدین ترتیب نقشه های کاربری اراضی مربوط به .  اقدام شد1با روش طبقه بندی حداکثر احتمال
در مرحله بعدی با انجام عملیات میدانی و نمونه برداری تصادفی از سطح منطقه مورد مطالعه،  . به دست آمد2005

خطای کمیشن و امیشن به شرح جداول  دقت استفاده کننده،  تولید کننده،پارامترهای آماری ماتریس خطا، دقت
  .  استخراج گردید7 و 6 ،5 ، 4 ،3

  
 TMی نقشه کاربری اراضی استخراج شده از تصویر کالس ها میزان تفکیک پذیری برای 1جدول

  میزان تفکیک پذیری  2عنوان  1عنوان 
  2  جنگل متراکم
  رودخانه  1,991  نواحی بایر

  1,997  نگل نیمه متراکمج
  2  رودخانه
  جنگل متراکم  2  نواحی بایر

  1,756  جنگل نیمه متراکم
  1,991  رودخانه

  نواحی بایر  2  جنگل متراکم
  1,995  جنگل نیمه متراکم

  1,997  رودخانه
  جنگل نیمه متراکم  1,756  جنگل متراکم
  1,995  نواحی بایر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 MLC 
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 SPOT های نقشه کاربری اراضی استخراج شده از تصویر  برای کالسمیزان تفکیک پذیری 2جدول

  میزان تفکیک پذیری  2عنوان  1عنوان 

  2  جنگل متراکم

  رودخانه  1,998  نواحی بایر

  1,999  جنگل نیمه متراکم

  2  رودخانه

  جنگل متراکم  2  نواحی بایر

  1,865  جنگل نیمه متراکم

  1,998  رودخانه

  نواحی بایر  2  تراکمجنگل م

  2  جنگل نیمه متراکم

  1,999  رودخانه

  جنگل نیمه متراکم  1,865  جنگل متراکم

  2  نواحی بایر

  
  

 1987 سال TM ماتریس خطای طبقه بندی تصویر 3جدول 
  خطای کمیشن

  )درصد(
  موعجم

  جنگل
  متراکم

  جنگل
  نیمه متراکم

  کالس  رودخانه  نواحی بایر

  رودخانه  78  0  0  0  78  0

  نواحی بایر  0  215  0  0  215  0

  جنگل نیمه متراکم  1  0  388  9  398  2,51

  جنگل متراکم  0  0  14  164  178  7,78
  مجموع  79  215  402  173  869  -

  )درصد(خطای امیشن  3,7  0  3,48  5,2  -  -

 
 

 2005 سال  SPOT ماتریس خطای طبقه بندی برای تصویر4جدول

  خطای کمیشن
  )درصد(

  مجموع
  جنگل
  متراکم

  جنگل
  تراکمنیمه م

  کالس  رودخانه  نواحی بایر

  رودخانه  133  0  0  0  133  0
  نواحی بایر  0  391  0  0  391  0

  جنگل نیمه متراکم  0  0  215  19  234  8,12
  جنگل متراکم  0  0  7  238  245  2,86

  مجموع  133  391  222  257  1003  -
  )درصد(خطای امیشن  0,75  0  3,5  7,39  -  -
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 1987 سال TMننده و دقت استفاده کننده برای طبقه بندی تصویر  مشخصات آماری دقت تولید ک5 جدول

  دقت استفاده کننده
  )درصد (

   دقت تولید کننده
  )درصد(

  کالس

  رودخانه  96,30  100
  نواحی بایر  100  100

  جنگل نیمه متراکم  96,52  97,49
  جنگل متراکم  94,80  92,13

  
  2005 سال SPOTده کننده برای طبقه بندی تصویر  مشخصات آماری دقت تولید کننده و دقت استفا6جدول 

  دقت استفاده کننده
  )درصد(

  دقت تولید کننده
  )درصد(

  کالس

  رودخانه  99,25  100
  نواحی بایر  100  100

  جنگل نیمه متراکم  96,85  91,88
  جنگل متراکم  92,61  97,14

  
  SPOT وTM  شده از تصاویر ماهواره ای ارزیابی دقت طبقه بندی برای نقشه های کاربری اراضی استخراج7 جدول

  نقشه کاربری اراضی بدست آمده از تصویر  ضریب کاپا  دقت طبقه بندی
97,01  0,9561  TM 

97,31  0,9625  SPOT  

  
  تهیه نقشه تغییرات
ی کاربری کالس هاهای کاربری اراضی با توجه به هدف تحقیق کالس کاربری جنگل از سایر  پس از تهیه نقشه

در مرحله بعدی با انتقال نقشه . نقشه تغییرات تهیه شدENVI 4.0سپس در محیط نرم افزار  .ا گردیداراضی مجز
  . محاسبه شد8 به شرح جدول جنگل هاهای کاربری اراضی و نقشه تغییرات، میزان کاهش 

  
  مقایسه نتایج 

 ارسباران در جنگل های پس ازاستخراج نقشه کاربری اراضی هر کدام از تصاویر، اقدام به بر آورد مساحت
  . آمده است8های کاربری اراضی شد که شرح آن در جدول  هرکدام از نقشه

  ساله18ی زمانهای ارسباران در طی دوره   نتایج بدست آمده برای مساحت جنگل-8چدول 
  
  
  
  
  
  

  سال  مساحت به هکتار
30162,107031  1366  
19170,822996  1384  

  کاهش مساحت  10991,284035



  
  1386 زمستان، 62 شماره–های جغرافیایی  پژوهش                                                                                                                152

 

 

  GIS ها با استفاده از ین پارامترهای موثر در تغییرکاربری جنگل و نقش آنتعی
  GIS تعیین نقشه پایه تغییرات در محیط

تبدیل شد و بقیه فرایند کار در   GISپس از آشکار سازی تغییرات رخ داده، داده های به دست آمده به نقشه های
تبدیل  GRIDصویری در محیط سنجش از دور به فرمت در این قسمت نقشه ها از فرمت ت. این محیط ادامه یافت

در تحقیق . پذیرمی باشد نقشه های حاصله قابل طبقه بندی بوده و امکان مقایسه آن با سایر داده ها امکان. شدند
  ).6شکل(نام گرفته است  CAحاضر این نقشه 

  
  )DEMنظیر شیب، هیپسومتریک، (های عوامل طبیعی و انسانی تعیین نقشه

در این ). 1381 مسگری،(همترین عوامل موثر در روند تغییر جنگل عوامل انسانی و عوامل طبیعی می باشداز م
 6تحقیق نقشه شیب، جهت شیب، سطوح هیپسومتریک به عنوان عوامل طبیعی موثر در تغییرات و محدوده 

امل در این راستا نقشه عو .فتکیلومتری از روستا به عنوان نقش عوامل انسانی در وقوع تغییرات مد نظر قرار گر
 Arcviewو   Autocad با استفاده از نرم افزارهای زمان هابرداری کشور و سایر سا  نقشهزمانفوق با داده های سا

 ).11 و 10 ،9 ،8 ،7شکل (ها مورد استفاده قرار گرفت  ادغام شده و جهت انجام تحلیل GISدر محیط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   1987 ارسباران در سال جنگل های نقشه 4شکل          2005ی ارسباران در سال جنگل ها  نقشه5شکل               
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  1386 تا 1384ی سال هاهای ارسباران مابین  نقشه تغییرات چنگل 6شکل 
  

  GISاعمال مدل مورد نظر در محیط 
به صورت الیه مجزا  )CA( ،ابتدا نقشه تغییرات سطح جنگلها،  ر شد قبل از عملیات همپوشی نقشهکه ذک چنان

و ) C2(سطوح ارتفاعی   نقشه،)C1( کیلومتری آن 6محدوده  و سکونت گاهیسپس نقشه مراکز . به دست آمد
شده و در ادامه به ایجاد  GISبه صورت الیه اطالعاتی وارد محیط ) C4(و نقشه جهت شیب ) C3(نقشه شیب 
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 عوامل موثر در روند تأثیرجهت به دست آوردن . ز اطالعات وکتوری مورد نظر پرداخته شدهای شبکه ای ا الیه
  :تغییر جنگل نیز مدل زیر مورد استفاده قرار گرفت

 = CA+C1سکونت گاهی مراکز تأثیر 

 = CA+C2سطوح ارتفاعیتأثیر   
 = CA+C3شیبتأثیر  

 =CA+C جهت شیبتأثیر  

= CA+(C1+C2)تر ها تلفیق مهمترین پارام  
 

و با استفاده از برنامه  Arcviewو از طریق نرم افزار  GISدر محیط  2بدین ترتیب با استفاده از تحلیل همپوشی
  .  شناسایی شدندآن هاعوامل موثر در روند تغییر و نقش 3تحلیل های فضایی

  
 گیری نتیجهبحث و 

  ارسباران ماجنگل هایی دهد که سطح  مطالعه نشان م موجود و گذشته منطقه موردجنگل هایمقایسه کاربری 
یعنی  . هکتار برآورد شده است10991,284 روند کاهشی داشته است که مقدار آن 2005 تا 1987یسال هابین 

عوامل زیادی در تغییر .  ارسباران کاسته شده استجنگل های درصد از مساحت 36,44 ساله 18در طول دوره 
گاهی، سطوح ارتفاعی،  ستند که از عمده این عوامل، مراکز سکونتپوشش جنگل در منطقه ارسباران موثر ه

  .مقدار شیب و جهت شیب را می توان نام برد
دارد که نقش موثری ) گاهی مراکز سکونت( واحد روستا 66 ارسباران، جنگل هایمحدوده حفاظت شده 

 زمان سا1:250000های  نقشهین تحقیق روستاهای موجود در در ا.  بر عهده دارندکاربری هادر روند تغییر 
مد نظر قرار گرفت و بر اساس حداکثر ) به علت وسعت و گسترش و تعداد جمعیت ساکن در منطقه(برداری نقشه

. د کیلومتر در نظر گرفته ش6گسترش محدوده کشاورزی و دامپروری هر واحد روستایی، محدوده نفوذ روستاها 
گاهی و انسانی صورت   به دلیل اثر عوامل مراکز سکونت هکتار25/56از کل تغییرات پوشش جنگل حدود 

بیشتر این تغییرات به دلیل استفاده از چوب درختان برای ساخت مسکن و نیز استفاده از ). 5شکل ( گرفته است
  ).9جدول(جنگل برای کشاورزی می باشد 

دارند بر این اساس تغییرات گاهی در ارتفاعات پائین قرار  با توجه به اینکه اکثر روستاها و مراکز سکونت
سطوح   در سطـوح ارتفاعی پائیـن قرار گرفته است فـلذا هر چقدر بهصورت گـرفتـه در ایـن منـطقه نیز اکـثراً

که ذکر شد از  چنان آن). 6شکل ( است متریزان تغییرات پوشش جنگل ک مشویممی  باالتر نزدیک ارتفاعی
 پیکسل 1250از مجموع . یان به سطوح ارتقاعی باالتر می باشد روستائ مشکلجمله دالیل این امر دسترسی
  ).9جدول (اعی مرتبط استف درصد با سطوح ارت25تغییرات پوشش جنگل حدود 

                                                 
2 overlay 
3 spatial analyst 
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  )هکتار(ها   تعیین میزان اثر پارامترهای موثر در تغییر کاربری-9جدول
  میزان اثر

  نوع عامل  ردیف
  افزایش                   درصد

1  
ونت سکاراضی 
  )C1(گاهی

  %7/49   هکتار25/56

  %25   هکتارC2(  12/28(سطوح ارتفاعی  2
  %1/15   هکتارC3(  98/16(شیب  3
  %2/10   هکتارC4(  47/11(جهت شیب  4

  100  5/112    جمع
 %7/67   هکتارC1+C2(  5/76(تلفیق عوامل  5

  
که این امر . ه مستقیم دارد در تغییر کاربری پوشش جنگل بسیار موثر بوده و رابط نیز)C2(اثر مقدار شیب

% 1/15به طوریکه حدود . های طبیعی نظیر لغزش و ریزش سطوح شیب دار می باشد  به دلیل افزایش پدیدهاحتماالً
افزایش شیب هر چند که با عدم دسترسی . )10شکل (باشد  منطقه می دار به دلیل سطوح شیبجنگلاز تغییرات 

الحظه ای از تغییرات پوشش جنگل را به خود اختصاص داده است روستائیان همراه است ولی درصد قابل م
  ).9جدول(

این امر به دلیل خورتابی و دریافت میزان رطوبت . اثر جهت شیب نیز در تغییر کاربری جنگل موثر می باشد
به طوری که در جهات شرقی میزان تخریب کمتر از سایر جهات می  .متفاوت در جهات مختلف شیب می باشد

های موجود بیشترین  بر اساس یافته. باشد و این امر می تواند به دریافت رطوبت دائمی از دریاچه خزر مربوط باشد
 جنگل هایاز روند تغییرات % 2/10در کل  ). 11شکل (تخریب در دامنه های جنوبی صورت گرفته است

        هکتار را در بر 47/11 جهت شیب صورت گرفته است و در کل مساحتی در حدود تأثیرارسباران بر اساس 
در نهایت با تلفیق عوامل موثردر تغییر کاربری اراضی جنگل نقشه نهایی فاکتورهای موثر در تغییر  .می گیرد

 انفرادی عوامل و فاکتورهای ریبر این اساس عالوه بر تأث). 9شکل (کاربری پوشش جنگل ارسباران به دست آمد
 هستند میزان رگذاری متقابل تأثصورت هر ناحیه ایی که هر سه عامل به ثر در تخریب جنگل در هر بخش یاؤم

روند ) C1+C2(سکونت گاهیبه ویژه با دخالت عامل سطوح ارتفاعی و مراکز . روند تغییرات شدیدتر می باشد
نفرد از تغییرات پوشش جنگل به دلیل اثر ترکیبی یا م% 7/67که  چنان. چه بیشتر افزایش پیدا می کند تخریب هر
  ).9جدول(می باشد) گاهی کونتس اکزسطوح ارتفاعی و مر(این دو عامل
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ی انسانی از قبیل چرای دام، کشاورزی، فعالیت ها به دلیل اینکه ارتباط نزدیکی با سکونت گاهیمراکز 
  . ارسباران می باشدجنگل هایمهمترین عوامل در تخریب استفاده از چوب درختان به عنوان سوخت دارد، از 

 از عوامل دیگر تخریب به شمار های کوهستانی جنگل ی روستایی به ویژه در بخشها گاه سکونتتوسعه 
ی مختلفی در محدوده جنگل و بر اساس عوامل مختلفی نظیر نرخ رشد جمعیت و نیز گاه ها سکونت. رود می

باال بودن .  شده استیستم جنگلی و تغییر کاربری در آنری موجب تخریب اکوسمیزان مهاجر پذیری و گردشگ
ی ارتباطی راه ها و ابزاراالت مکانیکی سنگین و نیمه سنگین جهت احداث دستگاه هانرخ موالید و نیز استفاده از 

مرتبط با مراکز ها نسبت به ظرفیت مراتع نیز که خود از عوامل  و امور کشاورزی و نیز زیاد بودن تعداد دام
برای جلوگیری از خطر .  جنگلی موثر می باشدمی باشد در تخریب روز افزون پوشش و انسان سکونت گاهی

تخریب نواحی جنگلی، با عنایت به ویژگی های دینامیک محیط طبیعی، در اجرای طرح های توسعه و عمران، 
عددی که در اثر توسعه بی رویه نواحی بایستی دقت فراوان نمود تا محیط از خطر تخریب و آسیب های مت

  .  و نیز استفاده بی رویه و بدون برنامه از محیط به وجود می آید در امان بماندسکونت گاهی
 حفاطت شده ارسباران نشان داد که اغلب جنگل هاینتایج مطالعات انجام شده در زمینه بررسی روند تغییر 

یی به طور بالقوه مستعد تخریب شناسی، شرایط آب و هوا توپوگرافی، زمین ویژگی هاینواحی به لحاظ 
 اندکی روند تخریب زمان عوامل انسانی گسترش یابد، در مدت تأثیرای که نباید به دالیلی  در هر نقطه. باشند می

) منطقه کلیبر( در جنوب شرقی سکونت گاهیبرای مثال گسترش مراکز . جنگل فعالیت خود را آغاز کرده است
ی ارتباطی، با استفاده راه هاکه با گسترش زمین های کشاورزی و توسعه ) اطراف رودخانه ارس(مالیو نواحی ش

ی سنگین همراه بوده است سبب شده تا روند تغییر پوشش جنگلی در طول دوره مطالعه گسترش یابد دستگاه هااز 
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زایش روند فرسایش خاک داشته ی مرتبط با جنگل و افاکوسیستم ها بسزایی در تخریب سایر تأثیرکه این امر 
کار  هم اکنون تخریب پوشش گیاهی، مسئوالن امر را مصمم ساخته تا برای حفاطت از جنگل به دنبال راه. است

ی آن، یا اسکان روستائیان منطقه در یک نقطه زمین هایی نظیر خریداری روستاها و روش هامناسبی باشند و 
  . فعال در مرحله مطالعه می باشدمشترک وتجمیع آنان مد نظرقرار دهند که

 و افزایش ارتباطات و روابط شهری با روستاهای اطراف به دالیل سکونتگاه هابدیهی است گسترش 
 افزایش چنین ساخت و مسلماً.  را سبب خواهد شدمانند آنگوناگون، احداث جاده ها و افزایش دامپروری و 

ه توانمندی طبیعی موجود در منطقه مشکالت زیادی را در آینده به سازهایی و نیز افزایش تعداد دامها بدون توجه ب
به این ترتیب نقش انسان در تخریب پوشش گیاهی مشخص شده و لزوم ارائه راهکارهای . دنبال خواهد داشت

مناسب جهت مقابله با آن از مهمترین بخش های مقابله با روند تخریب جنگل در نواحی حفاظت شده ارسباران 
  .می باشد
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