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چکیده
پایش و بررسي تغییرات كاربری اراضي در عرصههای جنگلي ،اطالعات قابل قبولي را بهمنظور
مدیریت كارآمد این منابع فراهم ميكند .در این پژوهش بهمنظور ارزیابي تغییرات پوشش جنگلي قسمتي
از بخش مركزی شهرستان بویراحمد از تصاویر ماهوارهای لندست سال  1366و  1392استفاده شد .طبقه-
بندی تصاویر با الگوریتم حداكثر احتمال در چهار طبقه شامل كشاورزی ،جنگل ،مرتع و مسکوني یا دیگر
كاربریها انجام شد و بهمنظور پیشبیني تغییرات پوشش جنگلي برای سال  1418از مدل Geomod

استفاده شد .ضریب كاپا حاصل از طبقهبندی سال  1366و  1392بهترتیب برابر  0/89و  0/88بهدست آمد.
نتایج نشان داد در دورۀ زماني  1366- 1392حدود  8395/6هکتار از مساحت جنگلها كاسته شده است
و در دوره  1392- 1418نیز مساحت جنگلها با كاهش  9938/7هکتاری روبهرو خواهد شد .نتایج مدل-
سازی با رگرسیون لجستیک بهترتیب با  Pseudo R2و ضریب  0/24 ،ROCو  ،0/73نشاندهنده توانایي
مناسب مدل در برآورد تغییرات جنگل در  26سال گذشته است .نتایج مربوط به شبیهسازی نقشه پوشش
زمین سال  1392نشان داد كه مدل  Geomodتوانایي و قابلیت باالیي در مدلسازی تغییرات پوشش زمین
دارد كه در این بررسي صحت و درستي نقشههای پوشش زمین حدود  90درصد بوده است.
واژههای کلیدی :تغییرات پوشش جنگل ،سنجشازدور ،طبقهبندی ،كاربری اراضي.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09171551288 :
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 .)al., 2012مدلهای پیشبیني تغییرات كاربری اراضي

بررسي تغییرات كاربری و پوشش زمین نقش اساسي

از نظر ساختار و كاربرد متفاوت بوده و امروزه بهطور

در بررسي تغییرات جهاني دارد ( Cohen et al.,

گستردهای در مقیاسهای مکاني بزرگ مورد استفاده

 .)2010افزایش جمعیت ،گسترش شهرنشیني ،توسعه

قرار ميگیرند ( .)Ahmed et al., 2013ژئومد یک

اقتصادی و به دنبال آن افزایش تغییر كاربری اراضي در

مدل پیشبیني تغییر كاربری -پوشش اراضي است كه

چند دهه اخیر سبب كاهش پوشش جنگلي در مناطق

تغییر یکسویه از یک طبقه كاربری -پوشش زمین به

مختلف جهان شده است .پایش و بررسي تغییرات

دیگر طبقات كاربری -پوشش زمین را پیشبیني مي-

پدید آمده در عرصههای جنگلي اطالعات خوبي را

كند ( .)Rashmi and Lele, 2010تاكنون با استفاده از

برای مدیریت بهتر این منابع در راستای حفاظت،

دادههای سریهای زماني ماهوارههای مختلف

احیاء ،توسعه ( )Masoudi and Jokar, 2015و حتي

پژوهشهای زیادی برای بررسي تغییرات كاربری

بهرهبرداری آنها فراهم ميكند ( Alizadeh et al.,

اراضي و پوشش جنگلي در مناطق مختلف جهان

.)2019

( )Singh, 1989ازجمله مناطق جنگلي زاگرس

استخراج تغییرات رخ داده با استفاده از تصاویر

( )Mohammadyari et al., 2014انجام شده است.

ماهوارهای به یکي از زیرشاخههای مهم در علم

همچنین ،با استفاده از مدل ژئومد ،برای گوناگوني

جنگلداری تبدیل شده است و ابزاری برای پایش انواع

برای مدلسازی پیشبیني تغییرات یکسویه كاربری

تغییرات در اكوسیستمهای جنگلي است .به فرآیند

اراضي و پوشش جنگلي برای دورههای زماني آتي در

شناسایي تغییرات یک موضوع ،سطح ،پدیده یا

مناطق مختلف جهان انجام شده است ( Rashmi and

فرآیندی كه توسط مشاهدات زماني صورت ميگیرد،

 .)Lele, 2010اغلب این برای بر كاهش پوشش

تعیین تغییرات گفته ميشود (.)Adedeji et al., 2015

جنگلي در دهههای آتي داللت دارند .بررسي تغییرات

مدلسازی تغییرات كاربری اراضي و پوشش جنگلي،

كاربری اراضي و پوشش جنگلي در مناطق مختلف

اطالعات ارزشمندی را برای درک بهتر فرآیند تغییر،

ایران سابقهای حدود دو دههای دارد ( Sanjari and

تعیین عوامل مؤثر بر آنها و پیشبیني وضعیت مناطق

 Ghorbannia Kheybari .)Boroomand, 2013و

در معرض تغییر فراهم ميكند ( Zare Garizi et al.,

همکاران ( )2017با استفاده از مدل ژئومد ،روند

 .)2012استفاده از مدلهای پیشبیني كاربری -پوشش

تغییرات كاربری جنگل در حوزه آبخیز چالوس رود را

اراضي در كشوری مثل ایران كه بهرهبرداری از زمین با

برای یک دوره  28ساله بین سالهای  1394تا 1422

سرعت در حال تغییر است ،یک نیاز ضروری است.

پیشبیني كردند و با توجه به صحت  96درصدی

همچنین ،ارزیابي دقت و صحت نتایج حاصل از

بهدستآمده در پیشبیني نقشه كاربری زمین ،مدل

تغییرات كاربری اراضي و پیشبیني این تغییرات مهم

ژئومد را مدلي مناسب برای مدلسازی و پیشبیني

است .برای پیشبیني پویایي تغییرات كاربری اراضي

تغییرات كاربری زمین در حوزه آبخیز چالوس رود

در سالهای آتي از انواع مدلهای تجربي مانند تلفیقي

معرفي كردند.

سلولهای خودكار و زنجیره ماركوف و همچنین مدل

تاكنون در مورد استفاده از مدل ژئومد برای

ژئومد ( )Geomodاستفاده شده است ( Memarian et

پیشبیني تغییرات پوشش جنگلي در منطقه زاگرس
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جنوبي پژوهشي انجام نشده است .با توجه به گسترش

میليمتر گزارش شده است ،در این دوره آماری

سریع بخش مركزی شهرستان بویراحمد بهویژه شهر

متوسط دمای سردترین ماه سال (دیماه)  9/3درجه

یاسوج از سه دهه گذشته و تبدیل پوشش جنگلي این

سانتيگراد ،متوسط دمای گرمترین ماه سال (تیرماه)

حوضه به دیگر كاربریها (،)Omidvar et al., 2015

 26/2درجه سانتيگراد و متوسط ساالنه آن 15/1

پژوهش حاضر با هدف بررسي روند تغییرات جنگل

درجه سانتيگراد محاسبه شده است .بر اساس طبقه

در حوضه جنگلي رودخانه بشار در بخش مركزی

بندی اقلیمي به روش آمبرژه ،منطقه مورد بررسي با

شهرستان بویر احمد در گذشته و استفاده از الگوی

توجه به ارتفاع آن دارای اقلیم مرطوب سرد است

تغییرات صورت گرفته بهمنظور پیشبیني تغییرات آن

( .)Anonymous, 2014بر اساس دادههای مدل رقومي

در آینده با استفاده از مدل ژئومد و تصاویر ماهوارهای

ارتفاع ،ارتفاع منطقه مورد بررسي بین  1622متر تا

لندست انجام شده است.

 3263متر تغییر ميكند .شهر یاسوج بهعنوان مركز
استان كهگیلویه و بویراحمد بهعنوان عمدهترین مركز

مواد و روشها

تجمع جمعیت در منطقه مورد بررسي مطرح است كه

منطقه مورد بررسی

از سه دهه اخیر بهسرعت رشد و توسعه یافته است.

منطقه مورد بررسي با وسعتي حدود  124000هکتار،

نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 1395

حوضه جنگلي رودخانه بشار در بخش مركزی

مربوط به دوره آماری  90-95و مقایسه آن با آمار دو

شهرستان بویر احمد با مركزیت شهر یاسوج در

دوره قبلتر شامل  85 -90و  ،80 -85نشاندهنده

محدوده جغرافیایي ʺ 30˚27ʹ28تا ״ 30˚44ʹ55عرض

روند افزایش جمعیت ساكن در هر دو منطقه روستایي

شمالي و ʺ 51˚25ʹ16تا ʺ 51˚ 47ʹ 18طول شرقي

و شهری در این ناحیه است ( .)DSI, 2017در این

قرار گرفته است (شکل  .)1رودخانه بشار از

بررسي حوضه جنگلي رودخانه بشار در بخش مركزی

سرشاخههای رود كارون بهحساب ميآید .پوشش

شهرستان بویر احمد مورد بررسي قرار گرفته است.

عمده جنگلي منطقه مورد بررسي را درختان بلوط

روش پژوهش

ایراني ( )Quercus brantiiبا فراواني بیش از 80

در تحقیق حاضر برای پیشبیني تغییرات پوشش

درصد تشکیل ميدهند .همچنین گونههای درختي و

جنگلي در منطقه مورد بررسي از مدل ژئومد

درختچهای مانند كیکم ( ،)Acer compesterبنه

( )Geomodاستفاده شد .ژئومد یکي از مدلهای تغییر

( ،)Pistacia atlanticaبادام وحشي ( Amigdalus

كاربری زمین است كه عالوه بر تعیین محل تغییر

 ،)scopariaگالبي وحشي ( ،)Pyrus glabraزالزالک

كاربری ،سطح تغییریافته را نیز با مقایسه مساحت

( ،)Cratagus aroniaارس ()Juniperus polycarpus

حاصل از نقشههای كاربری زمین در دورههای زماني

و پالخور ( )Lonicera ibericaاز گونههای درختچه-

مختلف برآورد ميكند ( Ghorbannia Kheybari et

ای اصلي در منطقه مورد بررسي هستند ( Yousefi

 .)al., 2017در مدل ژئومد ،تغییر از یک طبقه كاربری

 .)and Rahimian, 2014متوسط بارندگي ساالنه منطقه

به طبقه كاربری دیگر قابل شبیهسازی است

بر اساس آمار ایستگاه سینوپتیک یاسوج در یک دوره

( ،)Ghorbannia Kheybari et al., 2017این مدل

آماری  10ساله بین سالهای  1383تا 749/7 ،1393

برای پیشبیني محل تغییرات كاربری زمین ،دادههای
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مکاني مربوط به عوامل اقتصادی -اجتماعي و

ميدهد (Ghorbannia Kheybari et ،Pontius, 2002

بیوفیزیکي مانند وضعیت توپوگرافي ،فاصله از

.)al., 2017

رودخانه ،جاده و مناطق مسکوني را مورد استفاده قرار

شکل  -1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد بررسي
Figure 1. Geographic location of the study area

جدول  1مشخصات مربوط به دو سری از

برای انتخاب نمونههای تعلیمي برای طبقهبندی

تصاویر ماهوارهای برای تهیه نقشههای كاربری زمین

كاربری اراضي بر روی تصاویر ماهوارهای سال 1366

در منطقه مورد بررسي برای دو دوره زماني  1366و

و از تصاویر سامانه  Google Earthمربوط به سال

 1392را نشان ميدهد .هر دو سری دادهها دارای

 1392برای انتخاب نمونههای تعلیمي برای طبقهبندی

سطح تصحیح  L1Tبودند؛ بنابراین ،این تصاویر

كاربری اراضي بر روی تصاویر سال  1392و همچنین

باالترین سطح تصحیح سیستماتیک هندسي و

استخراج دادههای مربوط به شبکه جادههای اصلي

توپوگرافیک با استفاده از نقاط كنترل زمیني و مدل

منطقه استفاده شد .قابلذكر است ،عالوه بر استفاده از

رقومي ارتفاع منطقه را داشتند ( )Northrop, 2015و

تصاویر  ،Google Earthاز بازدید زمیني نیز برای

از تصحیح هندسي تصاویر صرفنظر شد .به دلیل

كنترل وضعیت و نوع كاربری نمونههای تعلیمي

نزدیکي سالهای تصویربرداری ،از موزاییک عکس-

استفاده شد .بهعالوه ،از مدل رقومي ارتفاع منطقه

های هوایي ارتوفتو شده توسط سازمان نقشهبرداری

( )DEMبا قدرت تفکیک  30متر برای تهیه نقشههای

كشور با مقیاس  1/20000مربوط به اوایل دهه 70

وضعیت توپوگرافي شامل شیب ،جهت ،طبقات
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ارتفاعي منطقه و آبراههها استفاده شد .برای انجام این

 Envi 4.8برای پیشپردازش ،پردازش و همچنین

بررسي از نرمافزارهای  Idrisi Selva ،ArcGIS 9.3و

تحلیل دادهها استفاده شد.

جدول  -1مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در منطقه مورد بررسي
سنجنده

Table 1. Details of used imagery of the study area
ردیف /گذر
تاریخ تصویربرداری
ماهواره

سطح تصحیح

Sensor

Satellite

Imaging date

Row/Path

Level of correction

TM

Landsat 5

نهم تیر 1366

39/164

L1T

OLI-TIRS

Landsat 8

1987.06.30

اول مرداد 1392

39/164

L1T

2013.07.23

برای پیشبیني شرایط آینده تغییرات پوشش

آتي  26ساله و یا به عبارتي سال  1418مدنظر است.

جنگلي به روش ژئومد ،نیاز به یک نقشه زمان شروع

برای تهیه نقشه پیشبیني پوشش جنگل در سال 1418

فرآیند مدلسازی و نقشه تناسب تغییر است

به مواردی شامل نقشه كاربری اراضي و به دنبال آن

( .)Ghorbannia Kheybari et al., 2017ضمن اینکه

نقشه پوشش جنگلي منطقه در سال  ،1366نقشه

در مدلسازی شرایط آینده ،ازآنجایيكه وضعیت

كاربری اراضي و به دنبال آن نقشه پوشش جنگلي

كاربری زمین در سال نهایي مدلسازی موجود نیست،

منطقه در سال  ،2013نقشه تغییرات پوشش جنگل در

در مدل ژئومد ،تعداد پیکسلهای تغییریافته در فاصله

دوره زماني بین سالهای  1366و  1392و نقشه

زماني مورد پیشبیني ،به مدل معرفي ميشود و مدل

تناسب تغییر یا همان نقشه مطلوبیت تغییر پوشش

با استفاده از تصاویر و تعداد پیکسلهای تغییریافته،

جنگل نیاز است .برای تعیین تعداد پیکسلهای

شرایط آینده پوشش مورد بررسي را پیشبیني ميكند

تغییریافته پوشش جنگل در فاصله زماني بین سالهای

( .)Galdavy et al., 2013ازآنجاكه فاصله زماني سال-

 1366و  1392از رابطه  1بهعنوان روش ماتریس

های  1366تا  1392برابر با  26سال است ،از اینرو

ضرب تصاویر ( )LMMاستفاده شد ( Alizad Gohari

بر اساس كاربرد مدل پیشبیني ژئومد ،پیشبیني

.)et al., 2012

تغییرات پوشش جنگلي منطقه مورد بررسي برای دوره

رابطۀ ()1

LMM = (𝐶𝑇1 ∗ 10) + 𝐶𝑇2

در این رابطه ،LMM ،ماتریس ضرب تصویر؛

كاربری اراضي در دوره زماني  1366-1392بررسي

 ،CT1تصویر طبقهبندیشده در دوره اول و ،CT2

شد .در این رابطه ،چهار كاربری -پوشش جنگل،

تصویر طبقهبندیشده در دوره دوم هستند .با استفاده

مرتع ،كشاورزی و مسکوني مدنظر قرار گرفت .مسئله

از این روش ميتوان نسبت تغییرات ایجاد شده در

مهم در تعیین تغییرات این است كه مشخص شود

كاربری اراضي در یکفاصله زماني مشخص را به

تغییری كه در طبقهای از كاربری جنگل اتفاق افتاده به

دست آورد .بدین ترتیب ،پس از طبقهبندی

چه كاربری دیگری تبدیل شده است.

نظارتشده تصاویر سالهای  1366و  ،1399با استفاده

نقشه تناسب تغییر از برقراری رگرسیون

از رابطه مذكور در نرمافزار  ،ArcGIS 9.3تغییرات

لجستیک بین نقشه معیارهای مطلوبیت بهعنوان
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متغیرهای مستقل و نقشه تغییرات پوشش جنگل در

 )2000برای رسیدن به تصاویری مطلوب از منطقه

دوره زماني بین  1366تا  1392بهعنوان متغیر وابسته با

انجام شد .تصحیح رادیومتریک نسبي به روش كاهش

ویژگي صفر (پوشش غیر جنگلي) و یک (پوشش

تیرگي پدیده ( )Dark Object Subtractionانجام شد

جنگلي) حاصل شد .برای تهیه نقشه مطلوبیت از

(.)Arekhi et al., 2012
برای تهیه مناسبترین تصاویر با بهترین تركیب

رگرسیون لجستیک در نرمافزار ادریسي استفاده شد.
تعیین عوامل مؤثر بر ایجاد تغییرات ،پیشنیاز اصلي

باندی برای انجام طبقهبندی نظارتشده از ضریب

برای توسعه مدلهای كاربری زمین است ( Galdavy

شاخص مطلوبیت ( )OIFاستفاده شد ( Akbari et al.,

 .)et al., 2013در این بررسي از نقشههای طبقات

 .)2013با محاسبه عامل مطلوبیت ،باندهایي انتخاب

ارتفاع از سطح دریا (مدل رقومي ارتفاع) ،شیب ،جهت

شد كه ضریب همبستگي كمتر و واریانس باالتری

جغرافیایي و شاخصهای فاصلهای شامل فاصله از

داشتند ()Soffianian and Madanian, 2011؛ بنابراین

جاده ،فاصله از آبراهه و فاصله از روستا و همچنین

برای هر دو سال از تركیبهای رنگي باندهای  3 ،2و

شاخص تغییرات نرمال شده پوشش گیاهي ()NDVI

 4لندست استفاده شد .برای اعتبارسنجي نقشه

منطقه مورد بررسي بهعنوان معیارهای مطلوبیت

پیشبینيشده از شاخص توافق كاپا با استفاده از تابع

استفاده شد ( Arekhi et al., 2012., Mahiny and

 Validateدر نرمافزار ادریسي استفاده شد .بدین

 .)Turner, 2003رگرسیون لجستیک از روش برآورد

منظور با توجه به دادههای موجود ،ابتدا با استفاده از

حداكثر احتمال برای پیدا كردن بهترین مجموعه

تصاویر ماهوارهای  TMمربوط به سالهای  1366و

شاخصهایي كه مدل را بهتر برازش ميكنند ،استفاده

 1392نقشه پیشبیني تغییرات پوشش جنگلي منطقه

ميكند .برای بررسي صحت در مدلسازی رگرسیون

در سال  1392تهیه شد و با نقشه واقعي موجود از

لجستیک از آمارههای  Pesedo R2و ( ROCمشخصه

سال  1392بهعنوان نقشه مرجع مطابقت داده شد،

نسبي اجرایي) استفاده شد Psedo R2 .برابر  0/2به-

سپس با توجه بهدقت مناسب آن ،در مرحله دوم نقشه

عنوان برازش خوب در نظر گرفته ميشود ( Clark

پیشبیني تغییرات پوشش جنگلي منطقه در سال 1418

 ROC .)and Hosking, 1986آماره مناسبي برای

تهیه و اعتبارسنجي شد .همچنین برای بررسي صحت

ارزیابي اعتبار مدل است و ميتوان از آن برای مقایسه

طبقهبندی كاربری -پوشش اراضي در دو سال مذكور

تصویر پیشبینيشده با تصویر واقعي استفاده كرد

از شاخصهای صحت كل ،ضریب كاپا ،صحت

( .)Zeng et al., 2008ارزش یک نشاندهنده توافق

تولیدكننده و صحت كاربر استفاده شد.

مکاني كامل و ارزش  0/5نشاندهنده توافق كم مدل

نتایج

با واقعیت است ( .)Galdavy et al., 2013قبل از

شکلهای  -2الف و  -2ب به ترتیب نقشه كاربری

انجام طبقهبندی نظارتشده به روش الگوریتم حداكثر

اراضي سالهای  1366و  1392و نقشه پوشش جنگلي

احتمال ( ،)Moradi and Pahkideh, 2013تصحیحات

منطقه در این سالها را نشان ميدهند .مساحت

الزم شامل تصحیح رادیومتریک و انجام یکسانسازی

كاربریهای اراضي مربوط به سالهای  1366و 1392

هیستوگرام تصویر ( )Histogram Matchingسال

برحسب هکتار و درصد نسبي آنها در جدول  2آمده

 1366بر مبنای تصویر سال Xiaojun abd Lo, ( 1392
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است .بر اساس نتایج بهدستآمده در جدول ،2

( )1366-1392پوشش جنگلي  8395هکتار كاهش

مشاهده ميشود كه در سالهای مورد بررسي در بین

یافته است كه قسمت زیادی از آن به كاربری

كاربریهای بررسي شده ،بیشترین طبقه پوشش زمین

كشاورزی اختصاص یافته است .جدول  3مقدار

مربوط به مرتع و كمترین آن مربوط به مناطق مسکوني

تغییرات پوشش جنگلي به دیگر كاربریها در طي

است .بر این اساس ،روند تغییرات جنگل و مرتع به-

دوره زماني  1366-1392را نشان ميدهند .اختالف

صورت كاهشي ولي روند تغییرات اراضي كشاورزی و

 3114/854هکتاری بین مساحت مجموع پوشش

مناطق مسکوني بهصورت افزایشي است .در دوره

جنگل در دو جدول  2و  3را ميتوان بهعنوان مقدار

زماني مذكور ،مساحت عرصههای مرتعي با كاهشي

احیاء یا تبدیل دیگر كاربریها به پوشش جنگلي در

حدود  11711هکتار ،از حدود  59716هکتار به

مدت  26سال مذكور توجیه كرد .بهعبارتدیگر،

حدود  28005هکتار كاهش یافته است و مساحت

گرچه بر اساس جدول  2درمجموع مساحت 8395

عرصههای جنگلي با كاهشي حدود  8395هکتار ،از

هکتار از پوشش جنگلي كاسته شده است ،اما در طول

 51313هکتار به حدود  42918هکتار كاهش یافته

این مدت بهاندازه  3114/854هکتار نیز به پوشش

است .این در حالي است كه در این دوره زماني ،سطح

جنگلي اضافه شده است و درمجموع  8395هکتار از

كاربری كشاورزی حدود  17875هکتار افزایش یافته

پوشش جنگلي منطقه مورد بررسي در طول مدت 26

است و كاربری مسکوني نیز با تغییر از حدود 759

سال كاسته شده است .نقشه تغییرات پوشش جنگل به

هکتار به  2991هکتار ،حدود  2232هکتار افزایش

دیگر كاربریها در شکل  3نشان داده شده است.

یافته است .بر اساس جدول  ،2در  26سال گذشته

شکل  -2نقشه كاربری اراضي منطقه مورد بررسي در سالهای  1366و 1392
Figure 2. Land use map of the study area in 1987 and 2013
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جدول  -2مساحت و درصد اختصاصیافته به هر طبقه كاربری -پوشش اراضي در سالهای  1366و 1392
Table 1. Area and the allocated percentage to each category of land use/cover in 1987 and 2013

نوع كاربری
Land sue

كشاورزی

سال 1366

سال 1392

1987

2013

مساحت (هکتار)

مساحت (درصد)

مساحت (هکتار)

مساحت (درصد)

)Area (ha

)Area (%

)Area (ha

)Area (%

12231.99

9.86

30106.73

24.27

Agriculture

مرتع

59716.66

48005.00

48.15

38.70

Range

جنگل

51313.67

42918.03

41.37

34.60

Forest

مسکوني

759.05

2991.22

0.61

2.41

Urban

جدول  -3مساحت (هکتار) تغییرات كالس پوشش جنگلي طي دوره 1366-1392
Table 3. Area (ha) of changes of forest class in period of 1987- 2013
تغییرات پوشش جنگل

مساحت (هکتار)

Changes of forest land cover

)Area (ha

جنگل به كشاورزی

6583.581

Forest to Agriculture

جنگل به مرتع

4866.276

Forest to Range

جنگل به مسکوني

160.637

Forest to Urban

مجموع

11610.494

Total

شکلهای -4الف و -4ب نقشه پیشبیني كاربری

برآورد ميشود؛ بهطوریكه تغییرات جنگل در  26سال

جنگل در سالهای  1392و  1418مستخرج از روش

گذشته  1543/08هکتار كمتر از تغییرات آن در 26

ژئومد را نشان ميدهند؛ مطابق این نقشهها ،مساحت

سال آینده است.

جنگل در سال  32979/310 ،1418هکتار پیشبیني

جدول  ،4ارزیابي صحت طبقهبندی تصاویر

ميشود كه حدود  23/16درصد نسبت به سطح آن در

ماهوارهای در سالهای  1366و  1392را نشان مي-

سال  2013كاهش ميیابد .روند تخریب كلي طبقه

دهد .بر اساس این جدول ،طبقهبندی با صحت كل

پوشش جنگل در سالهای بین  1366-1392و -1418

باالی  90درصد و ضریب كاپای  88درصد انجام شده

 1392به ترتیب  8395/64هکتار و  9938/72هکتار

است كه نشاندهنده دقت باالی طبقهبندی است.
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شکل  -3تغییرات پوشش جنگل در دوره 1366-1392
)Figure 7. Changes of forest cover (1987 – 2013

شکل  -4نقشه پوشش جنگل پیشبینيشده سال ( 1392الف) و سال ( 1418ب)
)Figure 8. The predicted maps for forest cover in 2013 (right) and 2039 (left
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جدول  -4ارزیابي صحت طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در سالهای  1366و 1392
Table 2. Evaluating accuracy of Landsat classification in 1987 and 2013
صحت كل (درصد)
ضریب كاپا
نقشۀ كاربری اراضي
Land use map

Kappa Coefficient

)Overall Accuracy (%

1366

0.89

90.78

1987

1392

90.87

0.88

2013

جدول  5ضرایب متغیرهای مستقل و عرض از

دارند ،بدین معني كه به دلیل كوهستاني بودن منطقه،

مبدأ را در مدل رگرسیون لجستیک برای تغییرات

شیبهای كم و فاصله كوتاه از روستا نسبت به بقیه

سطح جنگل نشان ميدهد .این ضرایب ،وزن

عاملها بیشترین تأثیر را بر احتمال تخریب جنگل

متغیرهای مذكور را در احتمال یک شدن تغییر وابسته

دارد .آمارههای ارزیابي صحت رگرسیون لجستیک بین

یا همان احتمال حضور پوشش جنگلي را نشان مي-

دورههای زماني  1366تا  1392برای تغییر كاربری

دهند .منفي بودن ضرایب نشاندهنده رابطه معکوس

جنگل ROC ،برابر  0/73و  Pseudo-R2برابر با 0/24

میان این عامل با احتمال حضور جنگل است یا به

برآورد شدند كه نشاندهنده توافق نسبي مدل

عبارتي ،هر چه ضرایب كمتر باشند تأثیر بیشتری بر

بهدستآمده با تغییرات واقعي و توانایي مناسب مدل

احتمال عدم حضور پوشش جنگلي یا تخریب جنگل

در برآورد تغییرات جنگل در  26سال گذشته است.

جدول  -5ضرایب متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون لجستیک
Table 4. The coefficients of the independent variables and the intercept in the regression model
ضریب در مدل رگرسیون
متغیر مستقل
Independent variables

Coefficients

جهت شیب

0.0025

Aspect

شیب

- 0.0013

فاصله از روستا

0.0024

Slope
Distances from villages

فاصله از جاده

0.0039

Distances from roads
شاخص NDVI

0.0176

مدل رقومي ارتفاع

0.0031

فاصله از آبراهه

0.0081

DEM
Distances from ditches

عرض از مبدأ

-5.0924

Intercept
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بحث

 142298نفر افزایش یافته است ( .)DSI, 2017با

تحقیق حاضر با هدف پیشبیني تغییرات پوشش

توجه به روند افزایشي جمعیت منطقه و به دنبال آن

جنگلي منطقه بویراحمد با استفاده از مدل Geomod

افزایش نیازهای انساني در ارتباط با تأمین غذا و

انجام پذیرفته است .در این زمینه  GISو سنجشازدور

مسکن مانند گسترش بیشتر اراضي كشاورزی و مناطق

ميتواند نقش كلیدی ایفا كند .در این راستا با

مسکوني و صنعتي در دهههای آینده و همچنین توسعه

آشکارسازی تغییرات پوشش جنگلي منطقه در 26

اقتصادی و اجتماعي بیشتر منطقه مانند گسترش راه-

سال گذشته ،دوره زماني  ،1392-1399تغییرات

های ارتباطي در منطقه و فراهم آمدن زمینه دسترسي

پوشش جنگلي برای  26سال آینده ،دوره زماني

بیشتر به عرصههای جنگلي آن ،كاهش سطح عرصه-

 ،1392 -1418پیشبیني و شبیهسازیشده است .برای

های جنگلي در منطقه دور از انتظار نیست .در همین

این منظور از تصاویر سنجنده  TMمربوط به

زمینه بیشتر پژوهشهای انجام شده در نقاط مختلف

 Landsat5برای سال  1366و تصاویر سنجنده OLI

كشور بر كاهش سطح مناطق جنگلي در دهههای آتي

مربوط به  Landsat8مربوط به سال 1392استفاده شد.

داللت دارند (.)Ghorbannia Kheybari et al., 2017

با توجه به اینکه نقشههای كاربری اراضي به-

) Moradi and Pahkideh (2013در پژوهش خود

عنوان اطالعاتپایه برای برنامهریزیهای مختلف از

كاهش پوشش جنگلي و افزایش اراضي كشاورزی را

اهمیت ویژهای برخوردار است و با تأكید بر اینكه

گزارش دادند كه دلیل این تغییرات قطع درختان برای

هدف پیشبیني تغییرات پوشش جنگلي ،ارزیابي

تهیه سوخت و سرشاخهزني درختان بلوط بوده است.

پیامدهای سناریوهای مختلف بهویژه ادامه روند

 Mallinisو همکاران ( )2011بخش عمده تبدیل

موجود است ،نتایج این پیشبیني باوجود اختالف

جنگل به كشاورزی را گزارش كردند كه با نتایج این

نسبت به آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ،ميتواند

تحقیق مطابقت دارد.

هشداری برای وضعیت كاربریها در آینده باشد و در

آمارههای ارزیابي صحت رگرسیون لجستیک بین

برنامهریزیهای آینده در شهرستان بویراحمد مركزی

دورههای زماني  1366تا  1392برای تغییر كاربری

موردتوجه قرار گیرد.

جنگل ،شامل  ROCبرابر  0/73و  Pseudo-R2برابر

نقشههای پوشش -كاربری زمین تهیهشده از

با  ،0/24نشاندهنده توافق نسبي مدل بهدستآمده با

منطقه مورد بررسي نشان ميدهد در  26سال گذشته

تغییرات واقعي و توانایي مناسب مدل در برآورد

( )1366-1392حدود  8395/64از مساحت جنگلها

تغییرات جنگل در  26سال گذشته در این منطقه است؛

كاسته شده است و در  26سال آینده ()2013-2039

كه نشان ميدهد روش مورداستفاده در این پژوهش،

نیز مساحت جنگل حدود  9938/72هکتار كاهش پیدا

بهطور نسبي روشي مناسب برای تهیه نقشه كاربری

خواهد كرد .بر اساس آمار ارائه شده ،جمعیت ساكن

اراضي و پوشش جنگل به شمار ميآیدBagheri and .

در نقاط شهری در شهرستان بویر احمد به ترتیب از

) Shataee (2010در مدلسازی كاهش گستره جنگل

 103836به  123898و  157454نفر در سالهای ،85

با استفاده از رگرسیون لجستیک در حوزه آبخیز چهل

 90و  95افزایش یافته است و جمعیت روستایي نیز

چای استان گلستان با دستیابي به  ROCبرابر  0/72و

در همین راستا ،به ترتیب از  113893به  128793و

 Pseudo-R2برابر با  ،0/114مدل رگرسیون لجستیک
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تخریب جنگل كاهش یافته و تخریب در اطراف

،بهكاررفته را با بهكارگیری متغیرهای مستقل شیب

 برای،روستاهای پرجمعیت بیشتر است؛ بنابراین

 فاصله از جاده و مقدار، ارتفاع از سطح دریا،جهت

كاهش روند تخریب جنگل و جلوگیری از كاهش

 برای برآورد كاهش گستره جنگل مناسب،جمعیت

سطح عرصههای جنگلي در دهههای آتي با توجه به

، در مدل بهكاررفته در پژوهش حاضر.ارزیابي كردند

آمار ارائه شده از روند روبه رشد جمعیت شهری و

گرچه به دلیل عدم همپوشاني زماني و در دست نبودن

 تمركز مدیریت، الزم است حداقل،روستایي در منطقه

 از متغیر جمعیت در برآورد مدل،آمار دقیق جمعیت

منابع جنگل و جنگلداری در مناطق پرجمعیت اطراف

 اما هم در مدل ارائه شده در این،استفاده نشده است

روستاها و مشاركت روستاییان در طرحهای حفاظت و

Bagheri and بررسي و هم در مدل ارائه شده توسط

-احیاء جنگل با اهمیت بیشتری در دستور كار واحد

 فاصله از روستا و، متغیرهای شیب،Shataee (2010)

های اجرایي و مدیریتي در بخش جنگل و حفاظت

جاده با مقدار تخریب جنگل رابطه عکس دارند؛ و به

.محیطزیست شهرستان بویراحمد قرار گیرد

 مقدار،عبارتي با افزایش شیب در هر دو منطقه
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Abstract
Monitoring of land use changes in forest areas provides acceptable information for better planning and
management on forest resources. In this study, to assess the changes of the forest cover in the central
part of Boyer-Ahmad County in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in southwest of Iran, satellite
imageries of two different Landsat time series including Landsat 5, TM satellite data (30.6.1987), and
Landsat 8, OLI-TIRS data (23.7.2013) were used. Supervised classification was carried out by
applying the Maximum Likelihood Algorithm and LMM model (Matrix Multiplication pictures).
Moreover, Logistic regression and Geomod model were used to provide validation map and prediction
of forest cover changes in 2039, respectively. Land cover maps achieved from the study area showed
that there is a reduction of about 8395 hectares in the forest area during the past 26 years (1987-2013).
Moreover, it is predicted that the forest area will decrease around 9938 hectares during the coming 26
years. The results showed that the kappa coefficient obtained from the supervised classification on the
satellite imageries in 1987 and 2013 were 0.89 and 0.88, respectively. Moreover, the results of
Logistic regression with pseudo R2 and ROC were 0.24 and 0.73, respectively, which indicate that the
obtained model is relatively adapted to the real changes and there is an appropriate ability for the
model to estimate the forest changes in the last 26 years. Results of simulation of the forest cover
changes in 2013 reveal that the Geomod model is a good tool for forecasting the forest cover changes.
The accuracy and precision of the obtained forest cover maps is about 90 percent.
Keywords: Forest cover changes, Remote sensing, Classification, Land use.
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