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 هچكيد

 كيلومتري 34در  هكتار كه 10035در اين تحقيق به منظور بررسي روند تغييرات كمي جنگلهاي چهارزبر با سطحي معادل 
 از طريق تفسير 1:50000 با مقياس1369 و 1334هاي هوايي سالهاي  ، عكسجنوب غربي شهرستان كرمانشاه واقع شده است

 نتايج بدست آمده از اين مطالعه توانست به دو شيوه آهنگ كاهش .ر گرفتهاي هوايي مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرا عكس
در روش اول كه مبتني بر آماربرداري از طريق استفاده از شبكه نقطه چين مي باشد معلوم . سطوح جنگلي را در منطقه معين سازد

 602و مساحت % 6ش جنگل با  سطوح اراضي تحت پوش1369 تا 1334 سال از 35طور متوسط در فاصله زماني  هبشد كه 
در .  هكتار را شامل مي باشد با كاهش سطح مواجه بوده است2/17  كه متوسط ساليانه اي معادل %16/0هكتار با متوسط ساليانه  

، اختالف سطوح تحت هاي هوايي برآورد كاهش سطح پوشش درختي با استفاده از ترسيم و تفكيك اين سطوح از روي عكس
 هكتار از اراضي جنگلي 33/18طور متوسط  هباشد كه ساليانه ب  هكتار مي6/641 سال برابر با 35اصله زماني پوشش جنگل در ف

 سال برابر با 35عبارتي نرخ تخريب و تبديل اراضي جنگلي در اين منطقه در ه ب .كاسته و به اراضي غير جنگلي افزوده شده است
 .د برآورد ش%17/0 درصد و ساليانه برابر با 95/5

 
 .هاي هوايي، جنگل چهارزبر، نرخ تخريب، استان كرمانشاه عكس: واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

جنگلهاي مورد نظر اين مطالعه همچون ساير مناطق 
هاي  جنگلي به دليل دخل و تصرفهاي بي رويه در دهه

تعيين اين ميزان . اخير با تغييراتي مواجه بوده است
 با استناد به اسناد  ساله35تغييرات در طول مدت زمان 

هاي هوايي هدف اين بررسي را  معتبر و گويا به نام عكس
 .تشكيل مي دهد

هاي هوايي در اكثر رشته هاي علمي براي  عكس
كار برده مي  عمليات شناسايي و اندازه گيري بپيشبرد
 عكسبرداري هوايي سرتاسري ايران به پروژهاولين . شوند

رجي در سال  خاوسيله شركتهاي ه ب1:55000مقياس 

 1957 سال يعني تا سال 3 حدوددر  شروع شد و 1955
 ).1373زبيري و دالكي، (به طول انجاميد  )1336تا 1334(

مطالعات مربوط به تغييرات رويش درختي با استفاده از 
 براي نمونه. هاي هوايي رواج گسترده اي دارد عكس

ه هاي هوايي دو دور  در عكستغييرات جنگلهاي سريالنكا
كه گيري شده  نتيجه و ساله مطالعه 27با فاصله زماني 

اي در سطح اين جنگلها اتفاق افتاده  كاهش قابل مالحظه
 .(Banyard & Fernando, 1988)است 

هاي هوايي مقياس   عكسهمچنين با استفاده از
 شده است رده بندي جنگلهاي مانگرو مالزي 1:40000

.(Ibrahim & Hashim, 1990) 1363(همكاران  زبيري و (
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هاي مختلف آن در  تيپ به منظورتعيين درصد جنگل و
كه در طي  دادند  و نشانتحقيقاتي انجاممنطقه ناو اسالم 

جنگلي كه وجود داشته % 7/60 ساله از 17يك دوره 
  .باقيمانده است% 5/56

 روند تغييرات كمي و كيفي جنگلهاي )1375( توكلي
 دوره عكس 3روي اهوران و هزارخاني كرمانشاه را 

 مطالعه 1369 و 1334، 1347هوايي مربوط به سالهاي 
% 3/71، 1334كرد و نتيجه گرفت كه اين جنگلها در سال 
اين سطح در  از محدوده مورد مطالعه را تشكيل داده اند و

با متوسط نسبت % 2/58 به 69و در سال  % 69 به 47سال 
  . يافته استكاهش% 15/1درصد ساليانه 

روند تغييرات كمي و ) 1381( و همكاران مهدوي
كيفي جنگلهاي مانگرو منطقه حفاظت شده حرا  بين قشم 

هاي هوايي سالهاي  و بندر خمير را با استفاده از عكس
 مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و نتيجه 1373 و 1346

، 1346گرفتند كه مساحت اين جنگلها در منطقه در سال 
 كاهش هكتار 8016 به 1373سال  هكتار بوده و در 8026

 .يافته است

 اين پـژوهش، برسـي ميـزان تخريـب جنگـل در             هدف از 

 عكـس هـاي   منطقه چهارزبر استان كرمانشاه با اسـتفاده از         

 .باشد ميهوايي 
 

 مواد و روشها

اي است جنگلي با سطحي  جنگلهاي چهارزبر منطقه
 كيلومتري جنوب غربي 34در  هكتار كه 10035معادل 
طول جغرافيايي اين . ان كرمانشاه واقع شده استشهرست
 دقيقه شرقي و 49 درجه و 46 دقيقه تا 39 درجه و 46منطقه 

 14 درجه و 34 دقيقه تا 9 درجه و 34عرض جغرافيايي آن 
حداقل و حداكثر ارتفاع آن به . دقيقه شمالي مي باشد

 . متر از سطح دريا است2155 و و 1700ترتيب

يرات سطوح تحت پوشش به منظور بررسي تغي
هاي طبيعي اين بخش از جنگلهاي زاگرس در  رويش

هاي هوايي در   سال از كاربرد عكس35فاصله زماني 
هاي گياهي استفاده  آماربرداري و بررسي وضعيت پوشش

داده هاي اطالعاتي مورد نياز اين مطالعه از روي . شد
 2 و1 هاي هاي هوايي كه مشخصات آنها در جدول عكس

 است در محدوده اي از مناطق جنگلي زاگرس به آمده
 هكتار و با استفاده از شبكه آماربرداري در 10035وسعت 

 . قسمت سطح مؤثر هر عكس اخذ گرديده اند
 

  1334سال پروژه هاي هوايي    مشخصات عكس-1جدول 

)25 AUG 55( 1:50000 با مقياس 
 شماره بلوك تعداد قطعات  شماره عكس

8541-8537 5 158 
8496-8494 3 158 
235-233 3 158 

 
 با 1369سال پروژه هاي هوايي  مشخصات عكس  -2جدول 

 1:50000مقياس 
 stشماره نوار  شماره عكس تعداد قطعات

4 74-71 21 
6 16-11 22 

 
 رداري و جمع آوري داده هاي تحقيقآمار ب

در ) شبكه نقطه چين(استفاده از شبكه آماربرداري 
هاي هوايي مورد استفاده در اين  ثر عكسقسمت سطح مؤ

هاي الزم طبق اصول تفسير  بررسي مستلزم انجام اندازه گيري
 :شود مي ها است كه به اختصار به شرح زير بيان عكس

هاي مشترك طولي و عرضي       متوسط درصد پوشش   –

هاي مورد نظر پس از اندازه گيري و محاسبات          عكس

  .شدآماري مربوطه تعيين 

 طح مؤثرتعيين س –

در اين تحقيق به منظور برآورد متوسط درصد 
هاي مشترك طولي و عرضي به انضمام متوسط  پوشش

سطح مؤثر هر عكس، بر حسب هكتار روي زمين و بر 
 روي عكس مورد اندازه گيري و با استفاده از cm2حسب 

  :)1373 ،زبيري و دالكي( گردد محاسبه مي روابط زير
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 عبارت است از متوسط l Aدر روابط فوق الذكر،  

متوسط اندازه  cm2 ،alمساحت پوشش مشترك طولي به 
 متوسط مساحت پوشش cm ،Awپوشش مشترك طولي 

 متوسط اندازه پوشش مشترك  cm2،awمشترك عرضي به 
 cm ،pl طول يا عرض عكس به cm، aعرضي عكس به 

 pwكس، نسبت متوسط سطح پوشش طولي به مساحت ع
 sنسبت متوسط سطح پوشش عرضي به مساحت عكس، 

 سطح مؤثر عكس بر حسب Aعدد مخرج مقياس عكس، 
 cm2 سطح مؤثر عكس بر حسب A1هكتار روي زمين و 

 .روي عكس
 

 اندازه و ابعاد شبكه آماربرداري -

با استفاده از متوسط ابعاد سطح مؤثر محاسبه شده و 
و عرضي هاي مشترك طولي  متوسط درصد پوشش

 ابعاد شبكه آماربرداريهاي هوايي موصوف،  عكس

 الزم براي كل منطقه ) قطعات نمونه( برآورد تعداد نقاط –

برآورد مساحت نسبي تيپ معيني از اراضي با اشتباه 
قابل قبول، مستلزم محاسبه و تعيين تعداد نقاطي است كه 

 چنانچه اشتباه قابل قبول .در كل منطقه بايد شمارش شوند
برآورد مساحت نسبي، براي يك تيپ معين كه مورد نظر 
است از قبل تعيين شده باشد، تعداد نقاطي را كه بايد 

 زبيري( باشند  زير قابل محاسبه ميرابطهشمارش شوند از 

)  :)1373 و دالكي، )
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د نقاط شمارش شده براي تمام  تعداNاين رابطه  در
 حدود  E براي هر تيپ،تعداد نقاط تفسير شدهn منطقه، 

  tو مقدار %  95درصد حدود اعتماد به احتمال  Eاعتماد، 
 tدارد از جدول بستگي كه به تعداد نقطه شمارش شده 

  .شود استودنت استخراج مي
 

 برآورد تعداد نقاط شبكه آماربرداري -

ط تشكيل دهنده شبكه نقطه چين، برآورد تعداد نقا
مستلزم برآورد تعداد نقاط الزم براي تمام منطقه جهت 
برآورد نسبت درصد و يا مساحت نسبي تيپ هاي 

 .مختلف اراضي است
 

  مساحت نسبي تيپ هاي مختلف اراضيبرآورد -

شبكه نقطه چين تهيه شده كليه نقاطي كه با استفاده از 
گيرند  ف اراضي قرار ميروي هر يك از پديده هاي مختل
با استفاده از روابط . مورد شمارش واقع مي شوند

N
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  نسبت درصد هر يك از =×

 و زبيري(تيپ هاي مختلف اراضي محاسبه مي گردد 
  .)1373 دالكي،
 

 نتايج 

هاي مشترك طـولي و عرضـي        متوسط درصد پوشش   –

 نظر پس از اندازه گيري و محاسبات        هاي مورد  عكس

آماري مربوطه تعيين كه بـه ترتيـب و تفكيـك بـراي             

عبارت بودنـد   ) 1369 و 1334( پروژههاي هر    عكس

 .  درصد27 ، 66 درصد و 35 ، 60: از 

 1369 و   1334 پـروژه هاي   متوسط سطح مؤثر عكس    –

گيـري و    مورد استفاده در اين بررسـي پـس از انـدازه          

تعيين گرديد كه به ترتيـب عبـارت        محاسبات آماري   

 . سانتيمتر مربع130 و 133: بودند از

 با استفاده از متوسط ابعاد سطح مؤثر محاسبه شـده           -

هاي مشترك طولي و عرضـي     و متوسط درصد پوشش   

هاي هوايي موصوف، ابعـاد شـبكه آمـاربرداري          عكس
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   بــه ترتيــب1369 و 1334 پــروژههــاي  بــراي عكــس

 . سانتيمتر تعيين گرديد8/16 × 7/7 و 3/14 × 1/9

تعداد نقاط الزم براي محدوده مورد مطالعه برابر با 
به % 2/3با حدود اعتماد ) 4 و 3 هاي جدول( نقطه 897

 10035با توجه به مساحت  .تعيين گرديد% 95احتمال 
، تعداد هكتاري منطقه و متوسط سطح مؤثر برآورد شده

 1334سال  پروژههاي  نقاط شبكه نقط چين براي عكس
عمل آمده داراي مقياس متوسط  ههاي ب كه با اندازه گيري

صورت شبكه نقطه  ه نقطه ب299برابر با باشد،   مي1:55000
  نقطه با فواصل نقاط در جهت 23×13چين با ابعاد 

 بدست   ميليمتر7ضي  ميليمتر و در جهت عر2/6طولي 
هاي پروژه  تعداد نقاط شبكه نقطه چين براي عكس. آمد

عمل آمده داراي مقياس كه با اندازه گيريهاي ب 1369سال 
 نقطه بدست آمد 231برابر با  مي باشد، 1:56500متوسط 

كه با درنظر گرفتن برآورد ابعاد سطح مؤثر متوسط 
، ) سانتيمتر65/16× 85/7(هاي منطقه مورد مطالعه  عكس

 8 نقطه با فواصل نقاط 21×11شبكه نقطه چين شامل 
  ميليمتر در جهت عرضي 7/7ميليمتر در جهت طولي و 

 .تعيين شد
:  تيپ مختلف اراضي شامل4محدوده مورد مطالعه از 

اراضي مسكوني، جاده و (جنگل، مرتع، زراعت و ساير 
هاي  پس از تفسير عكس. تشكيل شده است) ايراراضي ب

هوايي، تعداد نقاط مربوط به هر تيپ از اراضي شمارش و 
پس از انجام محاسبات مربوطه، نسبت به تعيين درصد 

در هر % 95مساحت تيپ اراضي جنگلي با حدود اعتماد 
مقادير محاسبه شده . يك از مقاطع زماني اقدام گرديد

 .اند  ارائه شده4 و 3 هاي براي هر تيپ در جدول

 
 

 )1334پروژه ( برآورد تعداد نقاط و نسبت درصد هر يك از تيپ هاي مختلف اراضي -3جدول 
   درصد در كل منطقه   %pi   تعداد نقاط تفسير شدهn نوع اراضي   
 6/46 418  اراضي جنگل
 1/32 288 اراضي مرتعي

 7/17 159 اراضي كشاورزي
 6/3 32 شش گياهيعاري از پواراضي 
 100 897 مجموع

 

 

 )1369پروژه (  يك از تيپ هاي مختلف اراضي برآورد تعداد نقاط و نسبت درصد هر-4جدول 
   درصد در كل منطقه    %pi   تعداد نقاط تفسير شدهn نوع اراضي 

 6/40 365  اراضي جنگل
 21 188 اراضي مرتعي

 7/33 302 اراضي كشاورزي
 7/4 42 پوشش گياهيعاري از اراضي 
 100 897 مجموع
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اراضي جنگلي براي هر يك از  برآورد آماري تيپ -5جدول 

 هاي عكسبرداري پروژه

مشخصه هاي اندازه گيري  سال

 1369 1334 شده

 365 418 تعداد نقاط تفسير شده 

 7/40 6/46 نسبت درصد تيپ جنگلي

 ±1/3 ±1/3 %)  95احتمال (دامنه اطمينان 

 4084 4676 )هكتار(احت تيپ جنگلي مس

 ±311 ±311 ) هكتار(دامنه اطمينان 

 

 تغييرات تيپ اراضي جنگلي در طول زمان بررسي

تغييرات سطوح تحت پوشش اراضي جنگلي در 
  ساله به شرح زير35محدوده مطالعه شده در فاصله زماني 

 % 6/46 ± 1/3، %95 به احتمال 1334در سال  :باشد مي
 هكتار تحت 4676ورد مطالعه به مساحت نسبي محدوده م

پوشش جنگل بوده است، اين سطح از جنگل در سال 
كاهش  24/4084 با مساحت نسبي 7/40 ± 1/3  به1369
 نسبت درصد تيپ اراضي 1 شكل .)5جدول  ( استيافته

 .دهد در سالهاي مورد مطالعه نمايش ميرا جنگلي 
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در سالهاي مورد  نسبت درصد تيپ اراضي جنگلي - 1شكل 

 مطالعه

 
 1334 ساله از سال 35طور متوسط در فاصله زماني  به

و % 6 سطوح اراضي تحت پوشش جنگل با 1369تا 
 كه %16/0 هكتار با متوسط ساليانه 602مساحت نسبي 
 با شود  هكتار را شامل مي2/17اي معادل  متوسط ساليانه

متوسط درصد تخريب و . كاهش سطح مواجه بوده است
بديل ساليانه اراضي جنگلي به غير جنگلي در اين فاصله ت

 . باشد  هكتار مي2/17زماني و در اين منطقه 
 

هاي مختلف اراضي در فاصله زماني مـورد         تغيرات تيپ 

 مطالعه

تغييرات سطوح تحت پوشش هر تيپ از اراضي 
هاي   پروژهدر هر يك از ) جنگل، مرتع، زراعت و ساير(

 .باشد  مي6ل سبرداري به شرح جدوعك
. 

  تغييرات سطوح تحت پوشش هر تيپ از اراضي-6جدول 

  مساحت تيپ اراضي به هكتار
 ساير زراعت مرتع جنگلي پروژه

1334 4676 3221 1777 361 
1369 4074 2107 3382 472 

 +111 +1605 -1114 - 602 اختالف سطح
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 عالوه بر كاهش سطح اراضي ،6 با توجه به جدول
 هكتار با 1114از سطح اراضي مرتعي به ميزان جنگلي، 

 ولي سطح ، هكتار كاسته شده است8/31متوسط ساليانه 
 هكتار با متوسط ساليانه 1605اراضي زراعي با افزايش 

 هكتار 111 هكتار و ساير اراضي نيز به ميزان 46حدود 
.  هكتار در سال افزايش يافته است3با متوسط تقريبي 

باط نمود كه اراضي جنگلي پس از توان چنين استن مي

شوند و  تخريب تدريجي ابتدا به اراضي مرتعي تبديل مي
 بهتري قرار ًرتعي كه در شرايط و موقعيت نسبتااراضي م

ميزان  .اند سهولت به اراضي زراعتي تبديل شدهه اند ب داشته
 به جاده، تأسيسات هعمدطور  بهاراضي كه تبديل به ساير 

شود از محل  ز پوشش اطالق ميو يا اراضي عاري ا
هاي طبيعي تأمين گرديده   رويشهاي تحت پوشش زمين
 .شده است نشان داده 2اين تغييرات در شكل  .است
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 هاي عكسبرداري پروژه تغييرات سطوح تيپ هاي مختلف اراضي در هر يك از – 2شكل 

 

مقايسه تغييرات سطوح جنگلي از طريـق ترسـيم تيـپ           

ر جنگلـي محـدوده مـورد مطالعـه         اراضي جنگلي و غي   

 هاي هوايي روي عكس

به منظور ترسيم تيپ اراضي جنگلي و غير جنگلي 
 1334ي اي سالهاهپروژه هاي هوايي  مورد مطالعه عكس

 : به ترتيب زير عمل شد1369

هـاي   محدود كردن منطقه مورد مطالعـه روي عكـس         •

 هوايي 

آماده نمودن عكس براي برجـسته بينـي و اسـتفاده از       •

 ها سطح مؤثر محاسبه شده براي عكس

 قرار دادن يك ورقه طلق شفاف روي عكس هاي فرد •

تفكيك و ترسيم مرز مناطق جنگلي و غير جنگلـي از       •

 )4 و 3شكلهاي (يكديگر 

دهنده كاهش اراضي    ن نشا 4 و   3مقايسه شكلهاي   

 1334 نــسبت بــه ســال 1369جنگلــي در ســال 

 .باشد مي
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 1334در سال چهارزبر  منطقهي  اراضكاربري نقشه – 3شكل 

 

 

 
 

 

 1369در سال چهارزبر  منطقه اراضي كاربري نقشه – 4شكل 
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تعيين مساحت و نسبت درصد تيپ اراضـي جنگلـي           •

 :محدوده مورد مطالعه

 :1334سال  پروژه -1

 هكتار، مساحت اراضي 10800: مساحت كل محدوده
 : هكتار، نسبت درصد اراضي جنگلي3/5788: جنگلي

  درصد6/53

 :1369سال  پروژه  -2

، مساحت اراضي  هكتار10800: مساحت كل محدوده
 65/47: ، نسبت درصد اراضي جنگلي78/5146: جنگلي
 درصد

 سال برابر 35اختالف سطوح جنگلي در فاصله زماني 
 33/18طور متوسط  ه هكتار مي باشد كه ساليانه ب6/641با 

غير جنگلي  اراضي از سطوح اراضي جنگلي كاسته و به
عبارتي نرخ تخريب و تبديل اراضي ه ب .افزوده شده است

 درصد و 95/5 سال برابر با 35جنگلي در اين منطقه در 
با مقايسه دو روش .  برآورد شد%17/0ليانه برابر با سا

مشاهده ) 7جدول (برآورد سطوح جنگلي و غير جنگلي 
 .بين آنها قابل اغماض استگردد كه اختالف  مي

 

  مقايسه دو روش برآورد سطوح جنگلي و غير جنگلي- 7جدول 

اختالف  
سطوح 
جنگلي 

 )هكتار(

كاهش ساليانه 
 سطوح 

جنگلي  
 )هكتار(

نرخ تخريب 
 ساله 35

سطوح 
 جنگلي

نرخ تخريب 
يك ساله 
سطوح 
 جنگلي

 %16/0 %6 2/17 602*روش اول
روش 

 **دوم
641 33/18 95/5% 17/0% 

 از شبكه نقطه چينروش آماربرداري با استفاده *

ــي از روي    ** ــطوح جنگل ــك س ــيم و تفكي ــق ترس ــري از طري ــدازه گي ان

 هاي هوايي عكس

 

 

 

 

 بحث

اين واقعيت كه جنگل در كشورهاي در حال توسعه با 
چرا . استسيري فزاينده روندي تخريبي دارد انكار ناپذير 

كه جنگل از ديدگاه بهره برداران جنگل نشين و حاشيه 
چوب جهت  محل تهيه و تأمين نشين جايگاهي جز

همچنين  .نيستچپر    ومصارف سوختي، ايجاد حصار
محل و منبع تأمين اراضي در توسعه كشاورزي ديم در 
حد توان و امكانات تكنيكي موجود و محلي براي تأمين 

ها از  بخش عمده اي از نيازهاي غذايي و علوفه اي دام
 مورد منطقه. استطريق چراي بي وقفه دام در جنگل 

ا نرخ تخريب  ام،باشد مطالعه نيز از اين قاعده مستثني نمي
نسبت به %) 17/0ساليانه ( چهارزبر برآورد شده در جنگل

در قبلي نتايج حاصل از ساير مطالعات انجام شده 
 مطالعه زبيري و :نظير  استكم ترجنگلهاي كشور 

ساليانه از كاهش  در منطقه ناو اسالم كه )1363 (همكاران
،  اعالم نمود%4/0را احت جنگلهاي شمال كشور مس

روند تغييرات كمي و كيفي جنگلهاي ) 1375(توكلي 
اهوران و هزارخاني كرمانشاه را با متوسط نسبت درصد 

علت پايين بودن نرخ تخريب  .بدست آورد% 15/1ساليانه 
بدست آمده در جنگل چهارزبر نسبت به مناطق ناو اسالم 

خاني به شرايط اكولوژيكي حاكم و جنگل اهوران و هزار
 مطالعات اكولوژيكي . كند بر منطقه ارتباط پيدا مي

 دامنه شيبي بين وجود حاكي ازانجام شده منطقه چهارزبر 
اراضي بنابراين  .)1384 ،خان حسني(است % 4–% 80

مسطح مناسب براي شخم و شيار در ادوار گذشته به 
به طور اراضي كه  هبقي واند  اراضي زراعتي تبديل گرديده

براي تبديل به اراضي  ،دارند% 80تا % 20 شيبي بين هعمد
جنگل نشينان رغبت كمتري براي   ونبودهمناسب ي تزراع

چون جنگل  از سوي ديگر .اند  آنها داشتهتغيير كاربري
بوده نظاميان محل استقرار  از آغاز جنگ تحميلي چهارزبر

. ر نبوده استر نظامي امكان پذيو تردد براي افراد غي
تعرضات تخريبي از در طول اين مدت جنگل  ،بنابراين
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 كاهش ساله در 10 اين دوره واست انسان مصون مانده 
 .نرخ تخريب منطقه بسيار مؤثر بوده است
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Abstract 
 

In order to estimate deforestation rate consider in Chaharzebar forests, with 10035 ha area in 34 km 
South west of Kermanshah, we studied aerial photographs of years 1955 and 1990 with the scale 1 :

50000. Results of two methods are shown as follow: 
1– Sampling through dotted lattice: by average within a 35 years period of time, the forest areas has 
declined by 6% and the relative surface of 602 ha shows 0.16% decline (17.2 ha per year) 
2– Drawing and separating the forest areas by photographs: the decline  forest area in this 35 year period 
is 641.6 ha which is 18.33 ha annually by average. On the other hand the non- forest areas has been 
increased. Deforestation rate in this region within 35 years is totally 5.95% and 17% annually.   
 
Key words: aerial photograph, deforestation, Chaharzebar, Kermanshah. 

 

 

 


