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Abstract

Due to the vulnerability of Hyrcanian forests, maintaining and improving its management is of para-
mount importance. Therefore, considering the different types of management, the impact of manage-
ment on the sites should be determined. In this study, landscape modeling and land use changes were 
performed in ENVI5.3 and Arcmap10.5 softwares. Hyrcanian forests are the most important natural 
resources and are now part of the world natural heritage. That’s why conservation and planning are so 
important for maintaining it. Land use changes and deforestation were modelled using satellite images 
from 1933 to 2016 were studied using landscape indices such as spots, density and continuity of 2026. 
The results showed a 10% degradation trend over the period. Deforestation is affected by the landscape. 
Maintaining a sensitive area like looking at the continuity and density of forests is a very important area. 
As it has been shown, the sustainability of forest areas is highly dependent on the size of the forest patch, 
and the development of roads increases the boundaries and margins along that patch size, eventually 
reducing congestion and increasing the scope for human aggression. Although the density and centrality 
of the forest have a low relationship with forest protection from degradation, it is observed that the spots 
with this low ratio have higher degradability, as the isolated patches experience greater vulnerability. 
Landscape is the most important factor in the destruction of forests in the North, especially if viewed on 
a mosaic scale.
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چكیده
با توجه به آسیب پذيری جنگل های هیرکانی، حفظ و ارتقای مديريت آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. لذا با توجه  به 
وجود مديريت متعدد بايد میزان تأثیر مديريت بر روی سايت ها مشخص شود. در اين پژوهش از مدل سازی سیمای سرزمین 
و تغییرات کاربری اراضی در نرم افزارهای ENVI5.3 و Arcmap10.5 الگوبرداری صورت گرفته است. جنگل های هیرکانی 
مهم ترين منابع طبیعی و اکنون شمار میراث طبیعی جهانی به شمار می روند. به همین سبب حفاظت و برنامه ريزی برای حفظ 
آن بسیار مهم و حیاتی است. روند تغییرات کاربری اراضی و تخريب جنگل ها با استناد به تصاوير ماهواره ای از سال 1933 تا 
2016 موردبررسی قرارگرفته و با استفاده از شاخص های سیمای سرزمین همچون لکه و تراکم و پیوستگی برای سال 2026 
مدل سازی گرديد. نتايج نشان دهندۀ روند تخريب 10 درصد در طول دوره بوده و تخريب جنگل نیز متأثر از سیمای سرزمین 
است. حفظ يک منطقه حساس همچون نگاه به پیوستگی و تراکم يک منطقه بسیار حائز اهمیت است. آن گونه که مشخص 
شد پايداری مناطق جنگلی بسیار وابسته به اندازۀ لکۀ جنگلی است و توسعۀ راه ها سبب افزايش مرزها و حاشیه شده در 
کنار آن اندازۀ لکه کاهش می يابد و درنهايت پیوستگی کاهش يافته بنابراين  زمینۀ تهاجم انسانی را  بیشتر می کند. تراکم 
و مرکزيت جنگل هرچند رابطۀ اندکی با حفظ جنگل از تخريب دارد، اما مشاهده می شود لکه هايی که اين نسبت پايین را 
داشته ، تخريب پذيری باالتری داشته  و لکه های جدا افتاده، تعرض پذيری بیشتر را تجربه می کند. سیمای سرزمین مهم ترين 

عامل در تخريب جنگل های شمال بوده به  شرطی که در مقیاس موزايیک سرزمین به آن نگاه شود.

واژه های کلیدی: عرصه، حريم، پايداری جنگل، مديريت هوشمند، پويايی، میراث جهانی، جنگل های هیرکانی
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مقدمه 
جنگل ها اکوسیستم  زنده ای با خدمات بسیار ارزنده ای که دارند 
به عنوان گنجینه ای از جهان هستی به شمار می روند. اين منابع 
هستند.  حراست  و  مديريت  نیازمند  بشری  میراث  به عنوان 
جنگل ها يکی از مهم ترين اکوسیستم  طبیعی بوده و در ايران  
مساحتی حدود 4/12 میلیون هکتار، 4/7 درصد مساحت کشور 
را شامل می شوند )FAO، 2002(. از میان 5 منطقه رويشی در 
سراسر ايران، منطقه هیرکانی مهم ترين منطقۀ رويشی بر اساس 
تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه ای است. تنها اکوسیستم بازمانده 
ايران و  آثار طبیعی  نادرترين  از  و  از دوران سوم زمین  شناسی 
آمار  اساس  بر   .)2005 مهاجر،  )مروی  می روند  به شمار  جهان 
منتشرشده از سوي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور، 
سطح جنگل های شمال در فاصله سال های 1334-1346، 7/4 
درصد و در فاصله 1373-1346، 1/7 درصد کاهش داشته است 
)رفیعیان و همکاران، 2006(. در بررسی عوامل تخريب با توجه 
به ويژگی  های مناطق شمالی کشور، سیمای سرزمین برجستگی 
اکولوژي  خاص  ويژگی  هاي  از  يکی  کرد.  خواهد  پیدا  بیشتری 
سیماي سرزمین که آن را از ساير شاخه  هاي علم اکولوژي جدا 
می  سازد، استفاده از برداشت ها و مفاهیم فضايی به عنوان اصول 
 .)Burel، 2003( برنامه  ريزي محیط و پويايی آن است پايه در 
می شود  مشاهده  اکوسیستم  ها  همه  در  که  اصلی  ويژگی  سه 
عبارت اند از: ساختار، عملکرد و تغییر که هرکدام به زيرگروه هاي 
ديگری تقسیم و اصول عمومی اکولوژي سیماي سرزمین را پديد 

می  آورند )قنبری و شتايی، 1389(. 

در مديريت جنگل سطوح مختلفی در نظر گرفته می شود که 
ازلحاظ مديريتی حفاظت، دارای تعاريف جهانی همچون رده  های 
IUCN يا چهار ردۀ حفاظتی کشور است. در نهايت انتخاب و 

عالی  ترين  به عنوان  میراث جهانی  به عنوان  جايگزينی جنگل ها 
درجۀ حفاظتی بسیار مهم به شمار می رود. 

گام اول در مديريت به بررسی داشته های موجود می پردازد. 
اين مهم توان اکولوژيک جنگل است، که درواقع حاصل گروهی 
از پارامترهای محیطی به صورت مشهود و يا غیر مشهود است؛ 
برای  اکولوژيک را می توان سعی يک اکوسیستم  بنابراين توان 
حفظ مجموعه ای از شرايط و ويژگی های موجود خود برای بقا، 
از  اکولوژيک  توان   .)Burel، 2003( نمود  تعريف  تولید  و  رشد 
جنبۀ حفاظت سیستم خاص خود را ازلحاظ نگاه به توان دارد، اما 

آنچه در مطالعه حفاظت جنگل مهم است، تعیین يک استراتژی 
که  است  طبیعی  منابع  از  عرصه  مقدار  تخصیص  برای  خاص 
و  نموده  حفظ  را  جنگلی  اکولوژيک  و  مديريتی  استعدادهای 

نیز منجر شود.  به گسترش محدوده  درنهايت 

معموالً  حفاظت شده  منظر  مناطق  و  پارک  ها  طراحی  در 
می شوند: معرفی  زير  مرزی  اليه  چندين 

1. محدودۀ گردشگری و تفريحی )دارای بیشترين تخريب، 
جاده  کشی و تأسیسات بوده و عبور و مرور نقلیه و افراد وجود 

دارد.(

2. محدودۀ حائل يا بافر1 )جاده کشی خاکی و مال رو ديده 
می شود؛ تأسیساتی در آن ديده نمی  شود و عبور و مرور به ندرت 
اتفاق می افتد. اين بخش معموالً 80 تا 90 درصد پهنۀ سايت را 

در برمی گیرد(.

3. هستۀ مرکزی سايت )بکرترين و دست  نخورده  ترين بخش 
نادر  انسانی  آثار تخريب  سايت است، تردد بسیار کم و در آن 
است؛ معموالً اين عرصه 10 درصد و در موارد کمتر از آن پهنۀ 

سايت را اشغال می  کند(.

پديده  هايی  ساختار  در  هماهنگی  سايت ها،  از  حفاظت  در 
بااليی  اهمیت  از  سايت  محدودۀ  و  مناطق  چشم انداز  مانند 
مجموع  در  حائل  مناطق  به خودی خود  ولی،  است.  برخوردار 
حفظ  برای  سايت  وسعت  اهمیت  ندارند.  برجسته  ای  ارزش 
ذاتی بیولوژيک و اکولوژيک بايد به درستی تشخیص داده شود 
تا بتواند يک محیط مناسب و همچنین اقدامات حفاظتی الزم 
بیان  ذيل  بنابراين موضوعات  کند.  تعريف  را  بافر  منطقه  برای 
می  گردد. اين عرصه چقدر است؟ اهمیت عرصه برای چیست؟ 
رابطۀ  عملکردی، تصويری و ساختاری آن با حفظ سايت چیست؟ 
تعريف محدوده بايد ذاتاً در موقعیتی باشد که تأثیرات ناخواسته 
را تنظیم کند. قوانینی که ارزش سايت میراث جهانی را تنظیم 
می کنند و همچنین عملکرد محیط را به اين معنا بايد اجرا کنند. 
آشکار ساختن  زون  ها  بافر  معرفی  اولويت های  از  يکی  بنابراين 
تغییرات است )حسینی و رستمی، 1396(. براي کشف و ارزيابي 
 )RS( ابزارهاي سنجش ازدور  و  فنون  از  استفاده  تغییرات،  اين 
 )GIS( براي تولید اطالعات مکاني و سیستم اطالعات جغرافیايي
به خاطر برخورداري از امکانات تحلیلي مي توانند نقش بسزايي 

1. Buffer
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 .)Scheer and Sitko، 2007 ( داشته باشند

و  چندپارگی  حفاظتی،  عرصه  های  تعیین  در  مهم  بحث 
نیازمند  موضوع  اين  درک  است.  سايت  ها  محدودۀ  پیوستگی 
مناطق  قطعاً  دارد،  سرزمین  اکولوژيک  سیمای  بر  عمیق  ديد 
آسیب پذير قبل از ورود به آستانۀ تخريب، سیگنال  های مختلفی از 
وجود خطر را پخش خواهند کرد. درواقع در طبیعت و به خصوص 
جنگل هیچ اتفاقی به صورت ناگهانی به وقوع نمی پیوندد. يکی از 
ابزارهای مهم در شناسايی اين سیگنال  ها استفاده از شاخص  های 
با  اکولوژيک نگاهی  اکولوژيک است. سیمای  گیاهی و سیمای 
چند مقیاس مختلف )لکه، کريدور و موزايیک( دارد. درواقع پیدا 
کردن سیگنال  های تخريب تنها می  تواند در کوچک ترين مقیاس 
آن يعنی لکه  ها صورت پذيرد. بنابراين ارزيابی وسعت يک سايت 
برای کنترل کیفیت و توان اکولوژيک حفاظت از تخريب سايت 
از طرف فشارهای خارجی بسیار مهم بوده و نقش مديريت و 

اقدامات آن را بهتر نشان می دهد. 

پژوهش حاضر با توجه به موارد ذکر شده بر آن است تا به تحلیل 
اثر سیمای اکولوژيک جنگل های هیرکانی بر حفظ و رفع فشارهای 
در  مؤثر  پارامتر  يک  سرانجام  و  بپردازد  نابودی  برای  خارجی 
تشخیص حريم مناسب برای حفظ جنگل ها از گزند معرفی کند.

روش بررسی 

منطقۀ مورد مطالعه 
منطقۀ مورد مطالعه يکی از حوزه های آبخیز بزرگ کشور در استان 
گیالن به نام حوضه آبريز انزلی در استان گیالن است. وسعت اين 
حوضه به 359 هکتار بوده و شهرهای مهمی همچون رشت، انزلی، 
فومن و صومعه سرا را در برمی گیرد. عالوه برآن در اين حوزه تاالب 

انزلی و منطقه حفاظت شدۀ گشت رودخان قرار دارد. 

تهیۀ نقشه های کاربری اراضی 
به منظور تهیۀ نقشه های کاربری اراضی در منطقه موردمطالعه با 
لحاظ نمودن موجوديت سنجنده ها و تصاوير ماهواره ای، تطابق با 
ساير داده ها و اطالعات مشاهداتی موردنیاز در پژوهش فعلی و با 
تأکید بر هم زمانی داده ها در سه دوره 1993، 2006 و 2016 از 
 OLI و +TM،   ETM داده های ماهواره ای لندست1 با سنجنده های
 Aster به ترتیب استفاده گرديد. در کنار آن از مدل ارتفاعی سنجنده
نیز کمک گرفته شد. طبقه بندی تصاوير ماهواره  ای با خوارزمیک 
بیشترين احتمال همسايگی صورت گرفت. پس از ارزيابی 100 
همه  مجازی  طیف  و   Google Earth تصاوير  با  تصادفی  نقطه 
تصاوير باالی 70 درصد صحت کلی رسیده در مدل سازی استفاده 
شدند. نرم افزار اين بخشENVI 5,3 بود. جدول 1 نشان دهندۀ 

صحت تصاوير کاربری اراضی است.

شكل 1. منطقۀ مورد مطالعه

1. Landset
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مدل سازی سیمای سرزمین
در ابتدا کاربری های اراضی با استفاده از نرم افزار Fragstate کلیه 
سنجه های مربوط به سیمای سرزمین در مقیاس های لکه، اکوتن 
و ماتريکس استخراج شدند و با روند تغییرات رابطه همبستگی 
آن ها سنجیده شد. سپس در نرم افزار ArcGIS کدنويسی و تصاوير 

پردازش شد.

 انتخاب سنجه های سیمای سرزمین 

سنجه های سیمای سرزمین ابزار بسیار مناسبی برای بیان الگوی 

با  ارتباط  در  آن  تغییرات  و  شهری  کاربری های  موزايیک 
فرايندهای شهرنشینی بوده است و از آن ها در تصمیم گیری های 
برنامه ريزی  و  کاربری ها  توزيع  سرزمینی،  سیمای  با  مرتبط 
 Botequilha and  ،2002( می شود  برده  بهره  فضای  توسعه 
Ahren(.  در اين مطالعه سنجه های سیمای سرزمین موردنظر 

برای محاسبه سه بعد: فشردگی، پیچیدگی و مرکزيت جنگل 
 McGarigal KandMarks ،1995( مورداستفاده قرار گرفتند
BJ(. در مطالعه حاضر از پنج انديس سیمای سرزمین مشروح 

در جدول 2 بهره گرفته شد:

جدول 1. صحت تولید نقشه های کاربری اراضی

صحت کلی ضریب کاپا سال

92/12 0/8837 1993

92/98 0/8866 2006

92/64 0/8836 2016

جدول 2. توضیح نمایه های شیمای سرزمین

شرحفرمولنمایه

آنتروپی نرمال
1

( ln( )) / ln( )
K

i i
i

E P p n
=

= − +∑

اين تابع از فرمول Shannon’s برگرفته شده و نوعی از تنوع 
محیطی را گزارش می دهد. نتايج آن بین دو حد صفر و 1 

است. يکدستی کاربری ها را نسبت به همسايگی نشان می دهد 
و هر چه به صفر نزديک تر باشد يک شکلی محیط بیشتر است. 

نسبت غنا
 

max/ 100R n n= تنوع کاربری ها را نشان می دهد ×

/ تراکم حاشیه *10000ED E A=

 يک واحد اندازه گیری که نسبت مرز را به مساحت هر لکه 
نشان می دهد. درواقع اين مقدار بین صفر و بیشتر از آن قرار 

می گیرد. نکتۀ قابل توجه اين نمايه اثر حاشیه در زمینه را 
نشان می دهد که گزارشگر تهديد پذيری بیشتر خواهد بود.

مساحت لکه
 

1*( )
10000ijPA a=

اين واحد مساحت لکه ها را در هر کالس نشان می دهد. يکی 
از اساسی ترين واحدهای اندازه گیری است.

فشردگی لکه
اين ماتريس فشردگی لکه های سیمای سرزمین را نشان 

می دهد. يک شاخص برای الگوی کاربری اراضی ازلحاظ نوع 
کاربری و سطح تمرکز را نشان می دهد.
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 LCM آشكارسازي تغییرات با استفاده از
تجزيه وتحلیل های  براي  اراضي  کاربري  تغییرات  آشکارسازي 
محیط زيست، برنامه ريزي و مديريت ابزاري ضروري است. مدل ساز 
تغییر زمین، نرم افزاری براي ايجاد توسعه پايدار بوم شناختی است 
که براي تشخیص مسئله مبرم و رو به افزايش تغییرات سرزمین 
تنوع زيستي طراحي و ساخته شده و  نیازهاي تحلیلي حفظ  و 
به صورت ابزار جانبي درون سامانه نرم افزاري وجود داشته است. 
مدل ساز تغییر زمین، ابزاري را در اختیار قرار می دهد که به کمک 
آن می توان به ارزيابي و مدل سازی تجربي تغییرات کاربري اراضي 
بر زيستگاه گونه ها و تنوع زيستي پرداخت. مراحل  تأثیر آن  و 
مدل سازی در 4مرحله انجام مي شود: 1- بررسي تغییـرات؛  2- 
مدل سازی نیـروي انتقـال؛ 3- مدل سازی تغییرات کاربري اراضي؛  

4- ارزيابي صـحت مدل سازی.

درنهايت با استفاده از زنجیرۀ مارکو همه تغییرهايی که دارای 
عصبی  شبکه  مدل  در  بودند   0/2 از  باالتر  کارمن  ضرايب 
قرارگرفتند. با اين فرايند يک پیش تست از پیش بینی مدل برای 
سال 2016 با تصوير کاربری اراضی همان سال ارزيابی صحت 
و  مدل  پويايی  از  نشان  که  بود   0/8 باال   ROC دارای  که  شد 
صحت باالی ساختار آن بود. درنهايت برای سال 2026 نیز يک 

گرفت. صورت  پیش بینی 

یافته ها 

سال های  ترتیب  به  اراضی  کاربری  تغییرات  از  حاصل  نتايج 
مختلف در شکل 2 نشان داده شده است. برآوردها نشان دهندۀ 
افزايش 8 درصد کشاورزی و کاهش 6 درصد جنگل ها است. بر 
نرخ  روند  دارای  اقلیمی  نوسانات  تأثیر  تحت  مراتع  اساس  اين 
تغییرات 40 درصد است. در کل جنگل های اين منطقه دارای 
کاهش 22 هزار هکتاری بود و در کنار آن مراتع نیز دارای روند 
کاهشی 8265 هکتار بوده است. بیشتر اين تغییرات در قسمت 
کوهستانی ديده می شود. نمودار شکل 2-ج به صورت آشکاری 
تخريب جنگل در رابطه با توسعه کشاورزی را نشان می دهد. اين 
تغییرات در بخش شهری کمتر به چشم می آيد. در کنار جنگل ها 
مساحت بدنه های آب و مراتع نیز رو به کاهش است. اين پديده 
نشان دهندۀ يک موجوديت ديگر غیر از فشار انسانی بلکه تغییر 
اقلیم می تواند باشد )ipcc ،2015(. بررسی نقشۀ تغییرات کاربری 
اراضی نشان دهندۀ روند تدريجی تخريب جنگل است. بر همین 
اساس دامنۀ کوه ها سبب جلوگیری از تخريب بیشتر شده است. 
ارتفاعات  که  دارد  تصاوير صدق  در جنوب شرقی  موضوع  اين 

کمتری نسبت به ساير نقاط جنگلی دارد.

شكل2-الف: کاربری اراضی سال 1993، ب- کاربری اراضی سال 2006 و پ- کاربری اراضی سال 2016    ج-تغییرات کاربری اراضی1993 تا 2016
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با توجه به نتايج حاصل از تطبیق شکل های 5 -3 تا 5-22 
ضريب  و  کرامر  ضريب  که  شد  اجرا  سرزمینی  تغییرات  مدل 
مورد  همین  در  شد.  محاسبه  استاندارد  خطای  و  همبستگی 
وسعت  پايداری  با  بااليی  همبستگی  دارای  فیزيکی  معیارهای 
جنگل دارند و در مدل با توجه به ضريب کرامر باالی 0/1 قرار 
گرفتند. معیارهای انسانی شامل شهرها و جاده ها بود که مورد 
رابطۀ معکوس ضعیفی  قرارگرفتند. هر دو مورد دارای  ارزيابی 
و  فرد  )غالمعلی  نتايج  با  نتايج  اين  هستند.  جنگل  تخريب  با 

دارند.  همخوانی  همکاران،2010( 

که  قرارگرفته اند  ارزيابی  مورد  سرزمین  سیمای  معیارهای 
نتايج قابل توجه آن شامل ضريب همبستگی باال 0/92 با مساحت 
لکه با خطای به بسیار پايین است. جالب توجه است که هرچند 
تراکم لکه دارای همبستگی باال است؛ اما ضريب کرامر پايینی 

اثر منفی  دارای  نسبت غنای گونه  آن  است. در مدل در کنار 
قبل  سرزمین  سیمای  متغیرهای  ارزيابی  و  تست  پیش  است. 
از ورود به مدل به انجام رسید که نشان دهندۀ رابطه مثبت و 
اين  است.  جنگل  پذيری  باثبات  فیزيوگرافی  متغیرهای  باالی 
رابطه مثبت است. درنتیجه هرچه برای مثال ارتفاع بیشتر باشد، 
تخريب کمتر صورت می گیرد. در مقابل عوامل انسانی همچون 
فاصله از جاده و شهرها دارای رابطۀ معکوس باثبات جنگل است: 
هرچه اين فاصله کمتر باشد، تخريب جنگل بیشتر است. اما نکته 
قابل توجه عدم معنی داری اين روند منفی است و خیلی ضعیف 

نشان داده شده است.

سنجه های سرزمین رابطۀ قوی با ثبات جنگل دارند. به غیراز 
نسبت غنا يا تنوع کاربری ها که منفی است. يعنی هرچه تنوع 

کاربری بیشتر باشد، تخريب نیز افزايش می يابد.
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شكل های 5- 3 به ترتیب آنتروپی نرمال سال های 1993، 2006و 2016؛ شكل 8-6 به ترتیب نسبت غنا سال 1993، 2006 و 2016؛ تراکم حاشیه در 
شكل های 11-9 به ترتیب سال 1993 ، 2006 و 2016؛ و برای مساحت لكه در شكل های 12، 13 و 14 به ترتیب سال 1993 ، 2006 و 2016؛ تراکم لكه نیز 

در شكل های 16،15 و 1۷ به ترتیب سال 1993 ، 2006 و 2016 نشان داده شده است. شكل 18 شیب منطقه، شكل 19 جهت جغرافیایی و شكل 20 ارتفاع 
منطقه را نشان می دهد. شكل های 21-5 فاصله از شهرها و 22-5 فاصله از جاده ها را نشان می دهد.
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اما ساير پارامترها به خصوص بزرگی لکۀ جنگلی در حفظ و 
پیوستگی مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. اين تغییر دارای رابطۀ 
بسیار قوی با حفظ جنگل است. در مقابل نیز تراکم لکه يا به 
سبب  باشد،  بیشتر  هرچه  جنگلی  لکۀ  فشردگی  ديگر  عبارت 

حفظ بیشتر جنگل شده و حتی می توان گفت پويايی جنگل در 
مقابل گزند حفظ خواهد شد.

به  آينده  فاصله 20 سال  برای  اجرای مدل  آنالیزها  از  پس 
است. داده شده  نشان  در شکل 4  آن  نتیجه  که  انجام رسید 

جدول 3.  آماره های مدل سازی تغییرات سرزمین

ضریب کرامر استاندارد خطا ضریب همبستگی زیر معیار معیار

0/55 0/36 0/42 ارتفاع

0/37فیزيکی 0/29 0/68 شیب

0/15 0/37 0/34 جهت

0/37 0/39 -0/182 شهر
انسانی

0/33 0/39 -0/108 جاده

0/10 0/4 -0/034 نسبت غنا

سیمای سرزمین

0/38 0/15 0/92 مساحت لکه

0/035 0/4 -0/026 آنتروپی نرمال

0/034 0/4 0/031 تراکم حاشیه

0/01 0/32 0/591 تراکم لکه

 شكل های 25 و 23 نقشه کاربری اراضی پیش بینی شده برای سال 2026 و 25-24 نقشه پایداری جنگل در منطقه؛ شكل 25-24 درصد کاربردی
اراضی
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نتايج اين پژوهش نشان می دهد که همچنان تا سال 2026 
روند افزايش زمین های کشاورزی و نابودی جنگل ها را خواهیم 
داشت. در اينجا بر طبق نقشه 24 قابل توجه است که بزرگی روند 
ادامه دارد و در سمت  تغییرات جنگل به سمت شمال شرقی 
مديريت  با  رودخان  گشت  جنگل  سايت  منطقۀ  غربی  جنوب 
توانسته از تخريب و تبديل کاربری جلوگیری کند. تهديد عمدۀ 

اين سايت نابودی و تبديل جنگل به مراتع است. 

 شکل 26 نتايج کل تحقیق را نشان می دهد که در اين ناحیه 
10 درصد جنگل ها دارای کاهش شديد خواهد بود. بنابراين سال 

2026 از 37000 هکتار جنگلی اين حوزه تنها 27000 هکتار 
حاشیه ها  در  تخريب  احتمال   بیشترين  ماند.  خواهد  باقی  آن 
بوده و اصلی ترين اين کاهش ها در سمت جنوب غربی خواهد 
بود. اين در حالی است که محدودۀ منطقه حفاظت شدۀ گشت 
رودخان دارای کمترين احتمال تخريب بوده و موفقیت در کنترل 
می خورد.  چشم  به  بیشتر  نقطه  اين  در  جنگلی  تخريب های 
آنالیزهای حساسیت نشان می دهد که 10 درصد منطقه جنگلی 
دارای حساسیت باال50 درصد بوده که اين مقدار در منطقۀ زون 
مرکزی پارک برابر با کمتر از 5 درصد است و در بافر زون برابر با 

15 درصد ريسک آسیب است.

شكل 26.  درصد تغییرات جنگلی تا سال 2026

بحث و نتیجه گیری
در بررسی روند تخريب کاهش 10 درصد مساحت جنگل های 
اين شهرستان در مقايسه با دست آورده ای )رفیعیان و همکاران، 
1385( در جنگل های بابل که تخريب 8/5 درصد مساحت های 
آن در طول 7 سال دارای سرعت پايین تری است که می تواند به 
 قرارگیری فاصله بیشتر از مراکز تفريحی باشد يا وجود يک پارک 

حفاظت شده که کنترل و مديريت را کاهش داده است.

در مناطقی غیر از شمال کشور يعنی جنگل های زاگرس و در 
منطقۀ »آرمده بانه« در طول 47 سال 4853 هکتار از مساحت 
جنگل ها کاسته و 953 هکتار به سطح آنها اضافه شده است که 
برنامه ريزی  وجود  اما  بوده  شديدتر  نسبت  به  تخريب  هرچند 

منابع طبیعی در فومن سبب جلوگیری و  و  سازمان جنگل ها 
همکاران،  و  )امینی  است  تخريب شده  روند  کردن  آهسته تر 

.)1386

مطالعه  باشیم  داشته  برآورد  يک  جهان  نقاط  ساير  در  اگر 
سريع  روند  اندونزی  جنگل های  در   )Panikhor، 1982(
شهرسازی سبب تخريب 60 درصد از جنگل های آن ناحیه بوده 
که خوشبختانه در فومن، شهر در احاطه جنگل بوده و امکان 
تخريب جنگل توسط شهر همان طور که در مدل خطی مشخص 

از ساير عوامل هست. شد، کمتر 

حفظ  جنگل،  همچون  حساس  منطقۀ  يک  حفظ  در  لذا 
پیوستگی و تراکم يک منطقه بسیار حائز اهمیت است. آن گونه 
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بسیاری  وابستگی  جنگلی  مناطق  پايداری  شد  مشخص  که 
مرزها  افزايش  راه ها سبب  توسعۀ  و  است  لکۀ جنگلی  به اندازۀ 
و حاشیه می شود. به همین واسطه اندازۀ لکه کاهش يافته و با 
کاهش پیوستگی کاهش يابد زمینۀ تهاجم انسانی بیشتر می شود. 
تراکم و مرکزيت جنگل هرچند رابطۀ اندکی با حفظ جنگل در 
مقابل تخريب دارد، اما مشاهده می شود لکه هايی که اين نسبت 
پايین را داشته اند، تخريب پذيری باالتری در آنها به وقوع پیوسته 
بیشتر  افتاده تعرض پذيری  لکه های جدا  به علت وجود  است. 
سرزمین  سیمای  موجود  شواهد  به  توجه  با  می کند.  تجربه  را 
مهم ترين عامل در تخريب جنگل های شمال است. بخصوص اگر 
در مقیاس موزايیک سرزمین بررسی شود. بنابراين سال 2026 
تخريب جنگل به واسطۀ تعرض کشاورزی و شهری کمتر خواهد 

بود ولی به سمت جنوب و بلندی ها با تغییرات اقلیمی زيستگاه 
مناسب برای مراتع و گونه های علفی گسترش يافته و بیشترين 

عقب نشینی جنگل را مشاهده خواهیم کرد.
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با تشکر از مهندس سورسوی و دکتر سید محسن حسینی که 
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