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  چکیده

هاي شمال کشور قابل مشاهده هاي وسیعی از جنگلتخریب و تغییر کاربري جنگل در بخش

ل جنگل به یارتفاعات باالدست توسط دامداران و کشاورزان از طریق تبد هیحاش است. این تخریب در

 ب شدهیتخر يهاجنگل یق مرز فوقانین تحقیگیرد. در ام صورت میید یسپس اراض مرتع و

ماهواره لندست در دو ETM + و TMهاي باالدست و مراتع با استفاده از تصاویر سنجنده یکوهستان

نظارت نشده با  يبندساله و با استفاده از روش طبقه 15حدوداً  ک دورهی یمتفاوت ط یمقطع زمان

ن احتمال یشتریتم بینظارت شده و استفاده از الگور يبندنیز روش طبقه وISODATA تم یالگور

)Maximum Likelihoodمختلف، یموجود در مقاطع زمان يهاسه حد جنگلیشد. با مقا ی) بررس 

هکتار از  هزار 60ش از یق نشان داد که بین تحقیج اید. نتایب شده مشخص گردیتخر يهامحدوده

 ير کاربرییتغ 1383تا  1369 از سال یدوره زمانی استان مازندران، ط یجنگل یاراض یبخش فوقان

 یدر بخش فوقان یجنگل یهزار هکتار از اراض 4د. به عبارتی ساالنه در حدود یب گردیداده شد و تخر

  درصد محاسبه شده است.  39/0ب ساالنه یدچار تغییر کاربري گردیده و شدت تخر

   مازندران.جنگل، تغییر کاربري، ماهواره لندست،  :هاي کلیديواژه
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  مقدمه

ون یلیک میش از یران بیشمال ا يها جنگل

بر تأمین بخشی از   سال قدمت داشته و عالوه

ک، یهاي اکولوژ صنایع چوب کشور از نظر ویژگی

ن نیز یزم  هاي منحصر به فرد کره بوم ستیاز ز یکی

ت یجمعش یدر سالیان اخیر افزا .گردد یمحسوب م

ش از حد، یب يبردار ها، بهرهه جنگلیساکن در حاش

 يد برایجد يها و چراگاه ين کشاورزیاز به زمین

 يها ادهـو ج یدسترس يها ف دام، احداث راهیتعل

 یعیعوامل طب ین برخید و همچنیجد یجنگل

ب روزافزون ی، سبب تخریمیرات اقلییر تغینظ

 يا مقولهها  ب جنگلیشده است. تخر یجنگل یاراض

مانند  یمختلف يها کیتکن  لهیوس است که معموالً به

، قابل ینیزم يها دهیپد یفیرات طییتغ یبررس

 رات ممکن است بهیین تغیاست. ا يریگ اندازه

 شاملی کم باشد. تغییر یا کمی یفیصورت ک 

ن یو همچن یداخل يها، قسمتيا هیرات حاشییتغ

 يها تیتاکنون فعالباشد.  یها مجنگل یرز فوقانـم

رات و ییتغ یابیش و ارزیجهت پا یمختلف یپژوهش

ها در ایران و سایر کشورها انجام ب جنگلیتخر

اي،  ) طی مطالعه1376ا (ین نیرفته است. رامتیپذ

و چند  يا ک مرحلهی  نظارت شده يبند طبقه

- يمتواز ،1حداقل فاصله يرا با استراتژ يا مرحله

  2یاحتمال و برش تراکم داکثرـ)، حPPDالسطوح (

با استفاده از  يبند پیجنگل و ت  ه نقشهیجهت ته

د یتول يها داده است. دقت نقشه انجامTM  يها داده

 يوده است. ناصردرصد ب 96 شده در تحقیق مذکور

  ماهواره ETMسنجنده  يها ت دادهی) قابل1382(

و برآورد  یجنگل يها پیت يبند لندست را در طبقه

مناطق خشک  يها آن در جنگل یمک يها مشخصه

ن یج ایقرار داد. نتا یخشک مورد بررس مهین و

 يبرا ین صحت کلیق نشان داد باالتریتحق

(تنک و ی جنگل در دو کالس تراکم يبند طبقه

و  ینیبوده است. ام درصد 66مه انبوه)  معادل ین

ر یت تصاویقابل ی) پس از بررس1387( همکاران

+سنجنده  يا ماهواره
ETM  وIRS-1C ه یدر ته

زان و ین مییاقدام به تع زاگرس، يها نقشه جنگل

تا  1334رات گسترده جنگل از سال ییت تغیموقع

 يها در جنگل يوردــم  ه صورت مطالعهــب 1381

آنها ج پژوهش ینتا آرمرده شهرستان بانه کردند.

 4853مورد مطالعه   دوره ینشان داد که در ط

 953هکتار از سطح جنگل کاسته و در قسمتی 

 گریهکتار به سطح جنگل افزوده شده است. از د

توان به  یران انجام گرفته میکه در ا یمطالعات

                                                           
1  Minimum Distance 
2 Density Slicing 
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و همکاران  یی)، شتا1382ان (یعیرف  مطالعه

... اشاره  ) و1388و همکاران ( يکوندی)، در1386(

همکاران  و Rawatتوسط  یقیدر تحق کرد.

و  یر رقومی، تفسير بصریاز تفس یقی) تلف2003(

به منظور  یزمان يها دوره يمختلف برا يها پردازش

ک آن ینامیرات دییتغ یش منابع جنگل و بررسیپا

 یزمان  ک دورهی یت طیت و کمیفیحسب ک بر

 IRSلندست و  يها ماهواره يها از داده نیمع

داد که ق نشان ین تحقیج اید. نتایاستفاده گرد

ل، ـنقشه پوشش جنگ  هیـاـر پـسنجش از دور ب

منابع جنگل را بهبود  تیسن یابیتواند ارزیم

) با کمک 2009و همکاران ( Agendraببخشد. 

+لندست  يا ر ماهوارهیتصاو
ETM  وTM در منطقه  

 یالت بنگال غربیمهاناندا در ا  حفاظت شده

رات سطح جنگل ییتغ یهندوستان نسبت به بررس

 2000و  1990 يهان سالیآن ب یکپارچگیو زوال 

نشان داد بررسی آنها جه یاقدام کردند. نت

و وسعت پوشش  یمکان يدر الگو ییها تفاوت

و  Cakirمنطقه در دو زمان وجود دارد.  یجنگل

ه با کمک یالت ماکا در ترکی) در ا2008همکاران (

 MSS )1975 ،(TMلندست  يا ر ماهوارهیتصاو

+و  )1987(
ETM )2000یبررس ي) مطالعاتی برا 

ن یج ایانجام دادند. نتای رات پوشش جنگلییتغ

نشان داد که از مجموع مساحت جنگل،  یبررس

افته در یش یب شده افزایل تخرـمساحت جنگ

 .کم شده استبرگ مساحت جنگل پهن که از یحال

حاضر با هدف مشخص نمودن مناطق  یبررس

از جنگل به  ير کاربریی(دچار تغافته یب یتخر

 یجنوب يو مرزها یرجنگل) در بخش فوقانیغ

اطالعات  واندـت یازندران مـان مـاست ياـهلـجنگ

وجود ـت میوضع یابیرا جهت ارز يار ارزشمندیبس

  نده ارائه نماید.یرات آن در آییروند تغ ینیب شیو پ

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

 53/24623مساحت  يدارااستان مازندران 

ی رقـول شـن طیه بـاشد کـب مربع می لومتریک

20 23 50  تا39 43 54 ی و عرض شمال

32 44 35 تا 54 55 36  گرفته است  قرار

 يها استان در دامنه یعیطب يها ). جنگل1ل ـ(شک

 951246واقع شده و با وسعت حدود  البرز یشمال

 متر 2400تا  200ن یارتفاعات ب هکتار عمدتاً در

  پراکنش دارند.



  28                                                                1/ شماره 1/ جلد 1398هاي هیرکانی / سال برداري جنگلحفاظت و بهره

 

  
  مورد مطالعه موقعیت منطقه - 1شکل 

  

  روش تحقیق

ق ین تحقیاي مورد استفاده در ا تصاویر ماهواره

م) و 1990(1369سال  یمربوط به دو مقطع زمان

م بوده که نیاز یم) و شامل چهار فر2004( 1383

. بدین جهت داشته استبه تصحیحات متفاوتی 

ها انجام  میفر  طور مجزا روي همه حات بهیتصح

د. یک گردیح شده موزائیتصح يها میگرفته و فر

کپارچه یر یک تصویبه صورت  ک شدهیر موزائیتصاو

ق مورد یلف در تحقمخت یمربوط به دو مقطع زمان

ق دو روش یاستفاده قرارگرفت. سپس با تلف

با استفاده از اطالعات  يپارامتر ریو غ يپارامتر

ح یتصح ینیو نقاط کنترل زم يا ماهواره يمدار

ماهواره انجام شد. در  يها ر دادهیتصاو یهندس

 ینیي بعد این تصاویر داراي مختصات زم مرحله

استاندارد  يناگردیدند تا قابل انطباق با مب

 ي) باشند. به منظور ارتفایتوپوگراف يها (نقشه

ش امکان ینیز افزا ر ویتر شدن تصاو و واضح یفیک

ش یر با افزایتصاو ي، بارزسازیاهیک پوشش گیتفک

 یقیب رنگ حقی(ترک ریتصاو یب رنگین، ترکیاـتب

ه ی، تجزيریگ و رنگ کاذب)، عملیات نسبت

پذیرفت. همچنین ... انجام  هاي اصلی و مؤلفه

 ISODATAتم ینظارت نشده با الگور يبند طبقه

آن   اي انجام شد و نقشه این تصاویر ماهواره يبرا

تهیه گردید. به منظور بررسی صحت و دقت  نیز

اساس نقاط  تهیه شده، مشاهدات زمینی بر  نقشه

ع و پراکنش یکنترل زمینی یا قطعات نمونه با توز

ت قطعات نمونه یمناسب صورت پذیرفت. موقع

سه نمودن ید. با مقایثبت گرد GPSله یوس به
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 يها کسلیشده با پ يبند طبقه  نقشه يها کسلیپ

 ياـه کسلی، پینیت زمیواقع  متناظر در نقشه

شده در طبقات  يبند ح و نادرست طبقهیصح

صورت  به یابین ارزیجه ایمختلف مشخص و نت

صحت،  یابیجداول خطا ارائه گردید. در ارز

و  2، صحت کاربر1یر: صحت کلینظ ییارهایمع

گرفت. با  مورد استفاده قرار 3دکنندهیصحت تول

توجه به هدف طرح و براساس اطالعات مربوط به 

 يا طبقه مشخص برایکالس  2ي مطالعه،  منطقه

  جنگل و غیرجنگل در نظر گرفته شد.  يکاربر

 ینیز براساس اطالعات زمین یینها يها نقشه

نظارت شده و استفاده از  يبند هـبا روش طبق

ه یبراي منطقه ته 4ن احتمالیشتریتم بیالگور

 يها دقت و صحت نقشه ید. پس از بررسیگرد

ه ـوط بـمرب ياماهواره يها د شده از دادهیولـت

و انجام اصالحات مورد  2004و  1990  يهاسال

، یدانیاز براساس اطالعات موجود و مطالعات مین

داده شده و ی گر تالقیکدیبا  يرستر يها ن نقشهیا

ن ییمنظور تع و نقشه مربوط به آن به یس تالقیماتر

ن یا ید. با بررسیافته استخراج گردیب یمناطق تخر

که از  یمناطق یا به عبارتیها  کسلیس فقط پیماتر

                                                           
1 Overall Accuracy 
2  User Accuracy 
3 Producer Accuracy 
4 Maximum Likelihood 

جنگل به  آنها از يکاربر 2004تا سال  1990سال 

افته است به عنوان مناطق یر ییرجنگل تغیغ

  د.یک گردیافته در نقشه تفکیب یتخر

  جینتا

باندها جهت  بیترک نیاز انتخاب بهتر پس

 ،ینیزم يها دهیعوارض و پد يبند طبقه

استفاده  يبند طبقه يبرا یمختلف يها تمیالگور

حاصل  یینها يها نقشه 3و  2شکل  شده است. در

 دو ياحتمال را برا نیشتریب تم،یالگور ياز اجرا

و  ییصحرا يها برداشت دهد. ینشان م یمقطع زمان

رات به یی، تغيا ر ماهوارهیاطالعات حاصل از تصاو

 15  دوره یمورد مطالعه را ط  وجود آمده در منطقه

ک یدهد. در این تحقیق صحت تفک یه نشان مالس

و  1990براي سال  یرجنگلیغ یمرز جنگل با اراض

  ).2و  1شد (جداول  یبررس 2004سال 
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  م)1990( 1369ن سال یپوشش سطح زم  نقشه - 2شکل 

  

  

  م)2004( 1383ن سال ینقشه پوشش سطح زم - 3شکل 

  

  

  1990سال  يا ر ماهوارهید شده از تصویمربوط به نقشه تول یا درهمیس خطا یماتر - 1جدول 

  ینیت زمیواقع  

ند
ه ب

بق
ط

ي
  

  صحت کاربر  جمع  ر جنگلیغ  جنگل  طبقات

 1/79 4112 858 3354  جنگل

 85 3415 2904 511  رجنگلیغ

 7527 3762 3765  جمع

 1/77 4/86  دکنندهیصحت تول

  8/81= ی صحت کل  7/81دکننده= ین صحت تولیانگیم  0/82ن صحت کاربر= یانگیم
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  2004سال  يا ر ماهوارهید شده از تصویمربوط به نقشه تول یا درهمیس خطا یماتر - 2دول ج

قه
طب

 
ي

ند
ب

  

  واقعیت زمینی

  صحت کاربر  جمع  غیرجنگل  جنگل  طبقات

  9/91  3657  293  3364  جنگل

  1/93  4248  3957  291  رجنگلیغ

    7905  4250  3655  جمع

    1/93  92  دکنندهیصحت تول

  6/92=  ی صحت کل   5/92دکننده= ین صحت تولیانگیم   5/92ن صحت کاربر= یانگیم
  

  

  گیريبحث و نتیجه

 يبند طبقه  نقشه قیحاصل از تلف یینقشه نها

جهت مشخص  1383و  1369شده مربوط به سال 

 يداده شده (کاربر يکاربر ریینمودن مناطق تغ

 بیعنوان تخر ) که بهرجنگلیغ يجنگل به کاربر

قرار  ریو مورد تفس هیته گردد، یم انیجنگل ب

 یجداول مربوط به تالق نی). همچن4گرفت (شکل 

دو  يکاربر يها همان نقشه ای یاطالعات هیدو ال

شد  جادیا راتییتغ زانیم نییجهت تع یمقطع زمان

  ).3و مورد استفاده قرار گرفت (جدول 

  

  

  

  )1369-1383( رجنگل) مازندرانیاز جنگل به غ ير کاربریی(تغ یجنگل یاراض ب شدهیمناطق تخر  نقشه - 4شکل 
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  استان مازندران  ب در مناطق مورد مطالعهیو تخر يکاربر رییمربوط به تغ يها داده - 3جدول 

 )1990( 1369ی اراض يکاربر
 یاراض يکاربر

1383)2004( 
 مساحت (هکتار) 1383تا  1369ب از سال یتخر

 6/841389 بیبدون تخر جنگل جنگل

 2/103181 بیبدون تخر جنگل رجنگلیغ

 7/665044 بیبدون تخر رجنگلیغ رجنگلیغ

 9/166790 افتهیب یتخر رجنگلیغ جنگل

 4/629699 فاقد اطالعات

 9/2406105  جمع            

  

  

در مناطق  یجنگل  افتهیب یاراضی تخر

جنگل به صورت مجزا از  یا بخش فوقانیباالدست 

ک شد و یافته تفکیب یمناطق تخر یینها  نقشه

  .)5(شکل  قرار گرفت یمورد بررس

  

  
  )1369-1383استان مازندران ( یجنگل یاراض یب شده در بخش فوقانیمناطق تخر  نقشه - 5شکل 

  

کند که  یحاصله مشخص م يها اطالعات نقشه

 یعنیاطالعات استان  ياز مجموع مناطق دارا

هکتار، در حدود  1776900برابر با  یسطح

 يها سال یط یجنگل یهکتار از اراض 166800

ب یداده شده و تخر ير کاربرییتغ 1383تا  1369

هزار  60ن مقدار در حدود یده است که از ایگرد

  بوده است.  یهکتار آن در بخش فوقان
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ر یتصاو يبند ج حاصل از صحت طبقهینتا

 یاز اراض یجنگل یک اراضیبراي تفک يا ماهواره

ن یدهد. در ا نتایج مطلوبی را نشان می یرجنگلیغ

 يد شده برایتول يها نقشه یراستا صحت کل

 6/92و  8/81ب یبه ترت 1383و  1369 يها سال

ک مناسب یو تفک يبند انگر طبقهیبوده است که ب

ت مطلوب جهت استفاده یرجنگل و قابلیجنگل/ غ

باشد.  یم یزمان  ن دورهیا یرات طییتغ یدر بررس

) با استفاده از 1376ش صفت (ین رابطه درویدر ا

 يبند طبقه يبرا SPOTو  لندست TM يها داده

در حدود  یکسانی یرجنگل صحت کلیجنگل/غ

ق یج تحقیدست آورده است. نتادرصد به 7/93

 يبند ) صحت طبقه2005(کاچمار و همکاران 

را براي تفکیک پوشش  5لندست  TMتصاویر 

ها را در مناطق مختلف ی از سایر کاربريجنگل

نشان درصد  89تا  77جزیره هانشو ژاپن، بین 

  دهد.  یم

دهد که در استان  یق نشان مین تحقیج اینتا

 160ش از یاطالعات) ب يمازندران (مناطق دارا

 یدوره زمان یط یجنگل یهکتار از اراض هزار

ب یداده شده و تخر ير کاربرییتغ 1383- 1369

 یجنگل ی%  از کل اراض36ن یده است. همچنیگرد

هکتار مربوط  هزار 60ش از یب یعنیافته یب یتخر

 یزمان  این دوره یط یجنگل یاراض یبه بخش فوقان

 یاراض  ب ساالنهین برآورد تخریباشد. براساس ا یم

هزار هکتار  4در حدود  یدر بخش فوقان یجنگل

درصد محاسبه 39/0ب ساالنه یتخر تبوده و شد

از  يکاربر رییجنگل، تغ یشده است. در بخش فوقان

ن یب اییل عمده تخر، از دالیمرتع یجنگل به اراض

رسد در مناطق باالدست،  یاست. به نظر م یاراض

مراتع، عدم تعادل دام  یسنت يبردار بهره يهانظام

و ... از  یرمجاز از منابع جنگلیغ يبردار و مرتع، بهره

 یدر بخش فوقان یجنگل یب اراضیل عمده تخریدال

  باشد. می

  توصیه ترویجی

که به  است دست آمده نشان دادهنتایج به

هاي  هاي زیادي از جنگلصورت طبیعی قسمت

ویژه که عوامل هب ،باشد کشور در حال تخریب می

 .است افزودهسرعت تخریب منابع طبیعی بر انسانی 

جلوگیري از  ها، لذا با علم به منشأ طبیعی تخریب

اثرات انسانی آن و همچنین کاربرد فنون و عملیات 

هاي شمال  ست جنگلکاري در ارتفاعات باالدجنگل

و در کنار آنها ارتقاي فرهنگ حفظ منابع طبیعی 

تواند  نشینان می جنگل و آموزش جنگل  در حاشیه

  راهگشا باشد.
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