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چکیده
آگاهي از سطح و پوشش جنگل در سطح يک چشمانداز ميتواند يکي از شاخصهای مهم برای ارزيابي پايداری جنگل باشد .در
پژوهش پيشرو ،با هدف استخراج نقشه پوشش جنگل در استان گيالن ،دادههای ماهواره لندست  1مربوط به تابستان  1939با روش
طبقهبندی نظارتشده و الگوريتم ماشين بردار پشتيبان پردازش شدند .براساس روش آماربرداری دومرحلهای 913 ،قطعهنمونه نيم
هکتاری انتخاب شد .سپس ،دادههای ميداني مانند نوع کاربری و انبوهي تاجپوشش مشخص شدند .صحت کلي و ضريب کاپا در
نقشههای استخراجشده از دادههای لندست  1بهترتيب  31/1درصد و  1/1بهدست آمد .مساحي نقشهها ،سطح پوشش جنگلهای گيالن
را درمجموع  831هزار و  118هکتار برآورد کرد .جنگلهای انبوه ،نيمهانبوه و تنک بهترتيب  81/5 ،87/1و  13/8درصد از سطح
جنگلهای استان را بهخود اختصاص دادند .از نتايج مهم اين پژوهش ،مشخص شدن تأثير منفي تشابه طيفي بين باغهای کشاورزی با
جنگلهای تنک و نيمهانبوه در صحت طبقهبندی جنگل بود .اين پژوهش بيانگر کارايي مناسب دادههای تصاوير لندست  1در تهيه
نقشههای موضوعي مانند انبوهي و پوشش جنگل بود ،بنابراين اين دادهها و اطالعات بهدست آمده از آنها را ميتوان برای استفاده در
تصميمگيریهای مديريتي ،حفاظت و احياء جنگل توصيه کرد.
واژههای کليدی :جنگلهای هيرکاني ،کاربری اراضي ،لندست .1

مقدمه
جنگلهای گيالن که در ناحيه رويشي هيرکاني واقع
شدهاند ،ازجمله جنگلهای نادر پهنبرگ جهان و بازمانده از
دوران سوم زمينشناسي هستند (.)Amiri et al., 2015
دگرگوني شرايط اقليمي در گذر زمان همراه با دخالتهای
نامعقول انسان در پهنه اين جنگلها سبب شده تا در يک
سير قهقرايي عالوهبر محدود شدن دامنه بومشناختي آنها،
کاربریهای مختلفي نيز در متن و حاشيه اين جنگلها شکل

گيرد .بهگفته  Aslamiو همکاران ( ،)7115آگاهي از نوع و
سطح اراضي ،نياز اساسي برای شناخت و مديريت منابع،
توان بومشناسي و درنهايت بنيان برنامهريزی خرد و کالن
محسوب ميشود .در همين راستا Alizadeh ،و همکاران
( )7113پهنهبندی درست اراضي را يک منبع مهم اطالعاتي
برای اتخاذ سياستهای اصولي بهمنظور تدوين برنامههای
توسعه پايدار ذکر کردند .از آنجاييکه برای پهنهبندی دقيق
اراضي نياز به پژوهشهای وسيع ميداني بسيار پرهزينه و
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زمانبر است ،استفاده از دادههای ماهوارهای که در حال
حاضر يکي از سريعترين ،کارآمدترين و در عين حال
کمهزينهترين روشها بهمنظور تهيه نقشه کاربری اراضي
هستند ،جايگزين مناسبي است (.)Yousefi et al., 2014
نتايج پژوهشهای متعدد ،دقت و قابليت دادههای ماهواره
لندست را در تهيه نقشه کاربری اراضي نشان داده است
( ;Wentz et al., 2006; Parma & Shataee, 2010
;Salman Mahini et al., 2012; Tazeh et al., 2014

 .)Zaidi et al., 2017آگاهي از روند تغييرات تاجپوشش
برای برنامههای کاربردی و مديريت منابع و نيز ارزيابي
خدمات محيط زيستي بسيار مهم است .پژوهش  Koochو
 )7112( Bayranvandنشان داد که تاجپوشش ،نقش مهمي
در بومسازگان جنگل دارد ،بهطوریکه کاهش آن بر
مشخصههايي مانند دما و رطوبت خاک اثر ميگذارد و سبب
تغيير در مقدار فعاليت ميکروبي و معدني شدن عناصر غذايي
خاک ميشود.
يکي از کاربردهای مهم دادههای ماهوارهای ،ارزيابي
تاجپوشش گياهي و بهويژه جنگل است .در ارزيابي سطح
تراکم پوشش گياهي با استفاده از ماهواره لندست،
 Mohammadyariو همکاران ( )7118نشان دادند که در
يک دوره 18ساله ،سطح اراضي با پوشش عالي ،بسيار
خوب و ضعيف در شهرستان بهبهان افزايش يافته بود.
 Hashemiو همکاران ( )7113با استفاده از ماهواره
لندست ،تغيير پوشش جنگل ،مراتع و اراضي زراعي را در
حوضه سياهمزگي استان گيالن بررسي کردند و نشان دادند
که مساحت اين جنگلها در سال  7115نسبت به سال
 7111به مقدار  719/55هکتار کاهش يافته بود ،در
حاليکه بر وسعت زراعت ديم و مراتع نيمهمتراکم افزوده
شده بود .يافتههای پژوهش  )7115( Arkhiدر آبدانان
استان ايالم نيز نشان داد که در يک دوره 75ساله با کاهش
سطح مراتع خوب و متوسط به سطح مراتع فقير و اراضي
باير افزوده شده بود.
با استفاده از دادههای لندست  Mirzaei Zadeh ،1و
همکاران ( )7115نقشه تراکم پوشش جنگلهای بيوره در

استان ايالم را در دو مرحله با پنج و هفت طبقه تراکمي با
استفاده از مدل  )Forest Canopy Density( FCDتهيه
کردند .در پژوهش مذکور ،صحت کلي و ضريب کاپا
تاجپوشش در هفت طبقه بهترتيب  51درصد و 1/99
بهدست آمد ،در حاليکه اين مقادير برای پنج طبقه بهترتيب
 31درصد و  1/87محاسبه شد .با استفاده از مدل  FCDو
دادههای سنجنده  Pakkhesal ،ETM+و )7119( Bonyad
نقشه تراکم تاجپوشش جنگل را در حوضه شفارود استان
گيالن در چهار طبقه با صحت کلي  21/79درصد و ضريب
کاپا  1/31تهيه کردند .همچنين ،در جنگلهای جوانرود در
استان کرمانشاه Abdollahi ،و همکاران ( )7111با استفاده
از لندست  ،2نقشه تراکم تاجپوشش را در دو طبقه
خيليتنک و تنک با تاجپوشش پنج تا  75درصد و نيمهانبوه
و انبوه با تاجپوشش  73تا  25درصد با صحت کلي 23
درصد و ضريب کاپا  1/51تهيه کردند Wulder .و
 )7111( Boudewynدر ايالت  Saskatchewanکانادا،
نقشه تراکم پوشش جنگلي را در سه طبقه متراکم (بيشتر از
 31درصد) ،نيمهمتراکم (بين  75تا  31درصد) و تنک (بين
 11تا  75درصد) با استفاده از دادههای لندست و الگوريتم
حداکثر احتمال تهيه کردند .اين پژوهشگران ،صحت
توليدکننده را  28درصد و ضريب کاپا را  1/83گزارش
کردند Himayah .و همکاران ( )7113نقشه تاجپوشش
جنگل  Keludدر اندونزی را با استفاده از لندست  1در 11
طبقه برای سالهای  7119و  7115بهترتيب پيش و پس از
آتشفشان منطقه مقايسه کردند .صحت اين مقايسه پيش و
پس از آتشفشان بهترتيب  19/29و  11/18درصد بود.
يافتههای پژوهش مذکور نشان داد که تراکم جنگلي با سطح
پوشش يک تا  11درصد در مناطق مرتفع کوهستاني به
مقدار قابل توجهي کاهش يافته است Akike .و Samanta
( )7113پوشش جنگلي استان  Morobeدر پاپوا گينه نو را
با استفاده از لندست  1در سه طبقه با صحت کلي  11درصد
و ضريب کاپا  1/19تعيين کردند .نتايج آنها نشان داد که
پوشش جنگلي کمتراکم با تراکم کمتر از  21درصد ،بيشترين
سطح را داشت .بهدنبالآن ،جنگل نيمهانبوه (تراکم  21تا 11
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درصد) و جنگل انبوه (تراکم بيشتر از  11درصد) قرار
گرفتند.
در خصوص جنگلهای گیيالن)7115( Hasanimehr ،
وسعت اين جنگلها را  551هزار هکتار گزارش کرده است.
همچنییين Mirakhorlou ،و  )7111( Akhavanگییزارش
کردند که در فاصله سیال هیای  1931تیا  1919هرسیاله
به طور متوسط حدود  1/71درصد از سطح جنگیل هیای
اين استان فقط در حاشيه باالدست تخريب شده است.
با توجه به فقدان اطالعات جديد از مساحت و به ويژه
تراکم جنگل های گیيالن در سیال هیای اخيیر  ،پیژوهش
پيش رو با هدف استفاده از دادههیای میاهواره لندسیت 1
به منظور تفکيک طبقات انبوهي تاج پوشش اين جنگل هیا
در سه طبقه ،انبوه ،نيمه انبوه و تنک از يکديگر انجام شد.

همچنين ،ضمن برآورد سطح هیر طبقیه ،صیحت کلیي در
طبقات مشخص شد تا به منظور برنامه ريزی اين منیابع در
اختيار مديران قرار گيرد.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه
استان گيالن بين  92تا  91درجه عرض شمالي و 81
تا  51درجه طول شرقي در شمال ايران واقع شده اسیت.
جنگل های آن که از شمال غرب از آستارا تا چابکسر در
شرق ادامه دارند ،بخشي از جنگل هیای ناحيیه هيرکیاني
هستند که گونه های درختي ارزشمندی را در خود جیای
داده اند (شکل .)1

شکل  -1استان گیالن در نقشه ایران و تصویر این استان از ماهواره لندست  8با ترکیب رنگ کاذب و از فریم
 LC81660342014228LGN00در شهریور 1131

پردازش اولیه دادههاي ماهوارهاي
پردازش تصاوير ماهواره لندست  1مربوط به تابستان
 ،1939در قالب سه فريم مختص اين استان و يک فريم
مشترک با استان مازندران به همراه تصحيح زميني

(زمين مرجع کردن و تطابق با نقشه های توپوگرافي) انجام
شد (جدول های  1و  .)7عالوهبر اعمال تصحيح استاندارد
سطح يک روی اين تصاوير ،به دليل استفاده از تصاوير
يک زمانه نيازی به تصحيح راديومتری تصاوير نبود .پس
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از تصحيح زميني ،اراضي جنگلي به فاصله حدود دو
کيلومتر با تفسير چشمي از مرز باالدست و پايين دست
جنگل روی تصاوير مشخص شدند .سپس ،بهترين ترکيب
سه باندی  RGBبا محاسبه شاخص  OIFکه يک ارزش يا
يک عدد آماری برای پيدا کردن مناسب ترين ترکيب سه
باندی است ،استفاده شد .براساس اين شاخص ،بهترين

ترکيب سه باندی ترکيبي است که بيشترين ارزش عددی
(انحراف معيار) يا بيشترين اطالعات را از پديدهها يا
عوارض زمين با توجه به هدف و کمترين همبستگي
آماری بين دو باند اصلي داشته باشند ( & Mirakhorlou
.)Akhavan, 2008

جدول  -1مشخصات عمومی تصاویر ماهواره تهیهشده
رديف

شماره فريم

تاريخ (ميالدی)

موقعيت

1

LC81650352014221LGN00

9 –Aug.-2014

گيالن

7

LC81660342014228LGN00

16 – Aug.-2014

گيالن

9

LC81670332014221LGN00

7 – Aug.-2014

گيالن

8

LC81650342014221LGN00

6 –Jun.-2014

گيالن و مازندران

جدول  -2مشخصات تفکیک مکانی و طیفی تصاویر ماهواره تهیهشده
باند

شرح باند

تفکيک مکاني

طول موج مرکز باند ()nm

1

))Coastal Aerosol (Operational Land Imager(OLI

91

899

7

)Blue (OLI

91

817

9

)Green (OLI

91

537

8

)Red (OLI

91

355

5

)Near-Infrared (NIR)(OLI

91

135

3

)Short Wave length Infrared (SWIR)1 (OLI

91

1311

2

)SWIR 2 (OLI

91

7711

1

)Panchromatic (OLI

15

531

3

)Cirrus (OLI

91

1925

11

Thermal Infrared Sensor (TIRS)1

111

11111

11

TIRS 2

111

17111

نمونه برداري
بییرای برداشییت هییای زمينییي از روش نمونییه بییرداری
دومرحله ا ی ،که برای نمونه برداری در عرصه هیای وسیيع
مناسیب اسیت ،اسیتفاده شید ( .)Zobeiri, 2002در ايین

روش از محییدوده جنگییل هییا ی گییيالن کییه در  73برگییه
( )1:51111تقسيم شیده اسیت 19 ،درصید آن بیه طیور
تصادفي برای نمونه بردار ی انتخاب شدند (چهیار برگیه از
برگییه هییای  5963IV ،5864II ،5765IIو  .)6063IVدر
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ادامه روی هر برگه ،يک شیبکه آمیاری 7111 × 7111
متر مربعي مشخص شد که تقیاطع خطیوط شیبکه محیل
نمونه ها را تعيين مي کرد .درمجموع 598 ،قطعه نمونه روی
چهییار برگییه مییذکور براسییاس سيسییتم تصییوير  UTMو
 WGS84مشخص شد .از ايین تعیداد 913 ،قطعیه نمونیه
نيم هکتاری (حداقل سطح پوشش درختي در تعريف رايج
علمي از جنگل) دايره شکل ( Mirakhorlou & Akhavan
 ) 2017که امکان دسترسي به آن ها مقدور بود ،با دستگاه
 GPSمارک ماژاالن مدل  Pro-Mark ،XMتا دقت يیک

متر شناسايي شد .سپس ،اطالعات الزم مانند نوع کاربری
و انبوهي تاج پوشش به صورت چشیمي مشیاهده و ثبیت
شد.
انبییوهي تییاج پوشییش در سییه طبقییه جنگییل انبییوه
(تاج پوشیش درختیان بيشیتر از  51درصید) ،نيمیه انبیوه
(تاج پوشش درختان کمتیر از  51درصید و بيشیتر از 75
درصد) و تنک (تاج پوشش درختان کمتر از  75درصید و
بيشتر از پنج درصد) و با توجه به نسبت سطح روشینايي
در واحد سطح قطعه نمونه مشخص شد (شکل .)7

شکل  -2موقعیت بلوکها در جنگلهاي استان گیالن و قطعات نمونهبرداري در برگه

طبقهبندي تصویر
در پژوهش پيشرو ،کاربریها در هفت طبقه شامل
جنگل با سه طبقه انبوهي (انبوه ،نيمهانبوه و تنک) ،اراضي

5765II

زراعي ،باغ ،مرتع ،خاک لخت و صخره ،آب و اماکن
مسکوني تعيين شدند .سپس ،اين کاربریها با برداشتها و
بازديدهای صحرايي مشخص شدند .از آنجاييکه فقط چهار
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طبقه از طبقات فوق ،بيشترين تداخل بازتاب طيفي را
داشتند و کمترين خطا (بيتأثير در نتايج) در تداخل
کاربریهای جنگل و باغ از کاربریهای ديگر بود،
کاربریهای ديگر حذف شد و فقط سه طبقه جنگل و يک
طبقه باغ بررسي شدند.
برای انتخاب نمونههای آموزشي ،بر روی ترکيب باندی
منتخب بهدستآمده که شامل باندهای سه ،چهار و پنج
بودند ،تعداد نمونههای آموزشي مناسب با توزيع و پراکنش
يکنواخت در سطح منطقه که در واقع دربرگيرنده ويژگيهای
طيفي بهتری از هر طبقه است ،انتخاب شد (شکل .)7
الگوريتمهای مختلف طبقهبندی نظارتشده حاصل از 191

نمونه تعليمي در نرمافزار  ENVI5.3بهمنظور تهيه نقشه
تاجپوشش جنگل در يک منطقه آزمونه آزمايش شدند.
براساس نتايج تجزيهوتحليل آماری (جدول  ،)9الگوريتم
طبقهبندی ماشين بردار پشتيبان انتخاب شد .الگوريتم
طبقهبندی ماشين بردار پشتيبان توسط پژوهشگران مختلف
بهعنوان بهترين طبقهبندیکننده در روش طبقهبندی
نظارتشده معرفي شده است ( ;Yousefi et al., 2014
;Akbari et al., 2016; Mokhtari & Najafi, 2015
Javan & Hasani Moghaddam, 2017; Mirakhorlou

.)& Akhavan, 2017

جدول  -1ضرایب صحت در استفاده از الگوریتم ماشین بردار در طبقهبندي نظارتشده
الگوريتم
ماشين بردار پشتيبان

کاربری

صحت توليدکننده

صحت کاربر

Omission

Commission

مسکوني
کاربری
کشاورزی

111
37/17

13/58
111

1
2/11

11/83
1

جنگل

111

33/31

1

1/97

پهنه آب

11

111

71

1

صحت نقشههاي استخراجشده
ارزيابي صحت نقشههای استخراجشده با  913نمونه
حاصل از برداشتهای ميداني با استفاده از روش Intersect
در نرمافزار  ArcGIS 10.2در محدوده اين جنگلها انجام
شد .ارزيابي صحت با استفاده از آمارههای صحت کلي،
ضريب کاپا ،صحت توليدکننده و صحت کاربر بهشرح زير
بود .صحت کلي که برابر است با نسبت تعداد پيکسلهای
درست طبقهبندیشده به تعداد کل پيکسلهای مورد مقايسه،
طبق رابطه  1بهدست آمد (.)Makhdoum et al., 2001
رابطه ()1

∑Pi

که در آن OA :صحت کلي Pi ،تعداد پيکسلهای درست
طبقهبندیشده و  Nتعداد کل پيکسلهای مورد مقايسه است.

ضريب کاپا
1/3313

صحت کلي
33/11

ضريب کاپا تشیريح کننیده مقیدار تطیابق بیين نتیايج
طبقه بندی و واقعيت زميني است .با توجه به اين نکته کیه
تطیابق هیای اتفیاقي بیه وجودآمیده از مالحظیات حییذف
مي شیوند (  ،)Richards, 2013ايین ضیريب از رابطیه 7
محاسبه شد.
رابطه ()7
که در آن PC :توافق مورد انتظار (توافق تصادفي) و P0

مشاهدات درست است.
صحت توليدکننده بهاحتمال اينکه يک طبقه در تصوير
طبقهبندیشده در همان طبقه در روی زمين قرار بگيرد،
اطالق ميشود و با استفاده از رابطه  9محاسبه شد.
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را در  73برگ نشان داد (جدول  )8که به استناد آن ،سطح
جنگلهای گيالن در حال حاضر  831118هکتار است.
نتايج اين پژوهش نشان داد که از کل مساحت جنگلهای
گيالن 87/1 ،درصد را جنگل انبوه 81/5 ،درصد را جنگل
نيمهانبوه و  13/8درصد را جنگلهای تنک شامل ميشوند
(شکل .)9
همانطور که پيشتر ذکر شد ،فقط سه طبقه انبوهي جنگل و
يک طبقه باغ بررسي شد ،زيرا فقط اين چهار طبقه ،بيشترين
تداخل بازتاب طيفي را داشتند و کمترين خطا (بيتأثير در
نتايج) ،تداخل کاربریهای جنگل و باغ بود .در اين پژوهش،
نقشه تراکم مناطق جنگلي بهعلت تشابه طيفي آن با باغهای
کشاورزی که همجوار اراضي جنگلي و بهويژه در مناطق
پاييندست و جلگهای بودند ،با صحت کلي  31/1درصد و
ضريب کاپا  1/1بهدست آمد (جدول .)7

رابطه ()9
که در آن PA :صحت توليدکننده Ta ،تعداد پيکسلهای
درست طبقهبندیشده و  gaتعداد پيکسلهای نمونه در يک
طبقه است.
صحت کاربر بهارزيابي احتمال اينکه يک طبقه مشخص
در روی زمين در همان طبقه بر روی تصوير طبقهبندیشده
قرار بگيرد ،اشاره دارد و با استفاده از رابطه  8محاسبه شد.
رابطه ()8
که در آن UA :صحت کاربر و  N1تعداد پيکسلهای يک
طبقه است.

نتایج
نقشههای استخراجشده ،سطح پراکنش جنگلهای گيالن

جدول  -4مساحت طبقههاي انبوهی تاجپوشش (هکتار) در جنگلهاي استان گیالن بهتفکیک برگ
شماره برگ

5764I

5764II

5765I

5765II

5765III

5765IV

5766I

5766II

5766III

5766IV

جنگل انبوه

11112

313

18238

71171

393

7273

9923

3518

7853

9811

جنگل نيمهانبوه

19827

1119

11791

77115

8513

8319

1191

17718

7352

3578

جنگل تنک

7839

315

9711

9397

9592

7598

7533

3551

9298

8331

ادامه جدول -4
شماره برگ

5863I

5863IV

5864II

5864III

5864IV

5865III

5963I

5963II

5963III

5963IV

جنگل انبوه

3111

1871

3191

11399

11738

5111

15131

1

139

71571

جنگل نيمهانبوه

3132

121

1159

13325

15827

5321

9593

71

332

5151

جنگل تنک

8813

218

8721

8182

1333

831

7799

115

332

5151

ادامه جدول -4
شماره برگ

5964II

5964III

6063I

6063II

6063III

6063IV

6064II

6064III

6163IV

جنگل انبوه

19328

3111

3325

2

1

5773

35

2913

1531

جنگل نيمهانبوه

2725

17181

17317

155

1

2525

299

3329

7111

جنگل تنک

9391

7315

9113

1883

182

3529

915

8893

519
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شکل  -1درصد انبوهی جنگلهاي گیالن
جدول  -2ارزیابی صحت طبقههاي انبوهی جنگل و کاربري باغ در استان گیالن
واقعيت زميني

طبقهبندی

طبقه انبوهي

جنگل انبوه

جنگل نيمهانبوه

جنگل تنک

باغ

جمع

صحت کاربر

جنگل انبوه

31

1

1

1

113

37/3

جنگل نيمهانبوه

2

111

9

1

113

31/1

جنگل تنک

1

9

82

7

57

31/8

باغ

1

1

7

92

93

38/3

جمع

115

113

57

81

913

صحت توليدکننده

39/9

31/1

31/8

37/5

صحت کلي31/1 :

بحث
نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که بيشترين سطح
جنگلهای گيالن را جنگلهای انبوه با مقدار 713315
هکتار تشکيل ميدهند .بهدنبال آن ،با اختالف بسيار کم
جنگلهای نيمهانبوه با مساحت  712791هکتار قرار دارند.
کمترين سطح نيز با  11351هکتار متعلق به جنگلهای تنک
است Mirakhorlou .و  )7111( Akhavanگزارش کردند
که در يک دوره 15ساله ( 1931تا  171571 )1919هکتار
از جنگلهای کوهستاني حاشيه باالدست شمال ايران
تخريب شده است .اين مقدار برای جنگلهای گيالن،
مازندران و گلستان بهترتيب  1/83 ،1/71و  1/33درصد
در سال بود .در سال  ،1937سطح جنگلهای گيالن 551

-----

ضريب کاپا1/1 :

هزار هکتار گزارش شد ( ،)Hasanimehr, 2013بنابراين
براساس يافتههای پژوهش پيشرو ،سطح جنگلهای اين
استان 51133 ،هکتار کاهش يافته است.
اگرچه طي سالهای اخير ،پژوهشي درمورد انبوهي
تاجپوشش در جنگلهای گيالن انجام نشده که بيانگر
تخريب کيفي اين جنگلها باشد ،اما ميتوان پژوهش
 Mirakhorlouو  )7112( Akhavanرا که برای کل
جنگلهای هيرکاني انجام شد ،مبنای مقايسه قرار داد .اين
پژوهشگران سطح تاجپوشش در جنگلهای انبوه ،نيمهانبوه
و تنک هيرکاني را بهترتيب  93 ،85و  13درصد گزارش
کردند .اين مقادير در مقايسه با پژوهش پيشرو که برای
جنگلهای گيالن بهترتيب  81/5 ،87/1و  13/8درصد
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بهدست آمد ،نشان ميدهد که استان گيالن نسبت به کل
ناحيه هيرکاني ،سطح بيشتری از جنگلهای نيمهانبوه و سطح
کمتری از جنگلهای انبوه و تنک را دارد.
در پژوهش پيشرو مشخص شد که در تصاوير ماهواره
لندست ،کاربری باغهای کشاورزی بهويژه باغهای چای و
در سطوح محدود ،باغهای مرکبات و فندق با جنگلهای
تنک و نيمهانبوه ،تداخل و تشابه طيفي دارند .چنانچه صحت
توليدکننده از جنگل انبوه ( 39/9درصد) به جنگل تنک
( 31/8درصد) و جنگل نيمهانبوه ( 31/1درصد) به مقدار
 7/3و  7/5درصد کاهش يافت .همچنين ،براساس اين
نتايج ،صحت کلي و ضريب کاپا طبقههای انبوهي جنگل و
کاربری باغ در نقشههای استخراجشده بهترتيب 31/1
درصد و  1/1بود که بيانگر  ±11درصد خطا است .در
خصوص دقت تصاوير تهيهشده از ماهوارهها ،نتايج
پژوهشهای متعدد نشان ميدهد که هنگاميکه تفکيک
کاربریها در سطح کلي يا کالن انجام ميشود ،نقشههای
تهيهشده ،دقت زيادی دارند ،اما با اضافه شدن تعداد طبقهها
در کاربریهای مشابه يا در يک کاربری مشخص از دقت
نقشههای تهيهشده بهعلت تشابه و تداخل طيفي کاسته
ميشود .در همين راستا Mirzaei Zadeh ،و همکاران
( )7115در طبقهبندی تراکم پوشش جنگلهای بيوره در
استان ايالم دريافتند که هرچه به تعداد طبقهها افزوده شود از
صحت نقشهها کاسته ميشود.
پژوهش  Pakkhesalو  )7119( Bonyadنشان داد که
مهمترين مشکل در تهيه نقشه تراکم تاجپوشش جنگلهای
شفارود گيالن ،تداخل طيفي است .اين پژوهشگران بيان
کردند که اين مشکل در طبقات تنک (پنج تا  75درصد) و
نيمهانبوه ( 75تا  51درصد) بيشتر مشاهده ميشود و سبب
کاهش صحت توليدکننده از  23/8درصد در طبقه انبوه به
 52/2درصد در طبقه نيمهانبوه و  93/9درصد در طبقه تنک
ميشود .نتايج پژوهش  Shahvali Kouhshourو همکاران
( )7117نيز در تفکيک تراکم پوشش جنگل با استفاده از
دادههای لندست و مدل تراکم تاجپوشش جنگل نشان داد که
صحت نقشهها در تراکم پوششهای انبوه دقيقتر استHu .
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و همکاران ( )7113با استفاده از لندست  1پوشش کاربری
شهر پکن در چين را در هشت کاربری و سپس در 13
کاربری از هم تفکيک کردند .اين پژوهشگران دريافتند که
صحت کلي نقشههای تهيهشده در طبقهبندیهای مذکور
بهترتيب  11/18و  33/13درصد بود .اين نتايج بيانگر آن
است که با افزايش طبقات در تفکيک کاربریها ،صحت
نقشهها ميتواند کاهش يابد.
مطابق يافتههای پژوهش پيشرو و مقايسه آن با نتايج
پژوهشهای پيشين ،ميتوان نتيجه گرفت که تصاوير
لندست ،قابليت زيادی در تهيه نقشههای موضوعي مانند
انبوهي و کاربری جنگل دارند و ميتوانند با اطمينان در
تصميمگيریها ،مقايسه و برنامهريزیهای ملي و منطقهای
(حفاظت ،احيا و توسعه) استفاده شوند .در اين پژوهش ،از
آخرين يافتههای پژوهشي در زمينه تفسير و پردازش
دادههای ماهوارهای و نرمافزارهای تخصصي موجود بهمنظور
استخراج نقشههای پهنهبندی عرصههای جنگلي با
کاربریهای مختلف ديگر استفاده شد ،بنابراين با توجه به
کيفيت مناسب اطالعات و نقشههای بهدست آمده از اين
پژوهش و قابل دسترس بودن دادههای ماهوارهای سالهای
گذشته توصيه ميشود که نقشههای پهنهبندی اين جنگلها
برای دورههای گذشته نيز تهيه شود .بهاينترتيب ،مبنای
مناسبي برای تحليل و نتيجهگيری از روند و مقدار
عقبنشيني جنگل در پاييندست و باالدست از مرز طبيعي و
حتي تخريب از داخل جنگل بهدست ميآيد .دستيابي به اين
اطالعات ميتواند موجب اتخاذ تصميمهای صحيحتر و
منطقيتر برای حفاظت و احياء جنگلهای هيرکاني شود.
همچنين ،اين اطالعات ميتواند پراکنش و محل عرصههای
تخريبشده با شدت زياد را مشخص کند تا
تصميمگيریهای مديريتي و اقدامات جديد در مناطق با
شدت تخريب زياد متمرکز شوند.
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Abstract
Knowledge on the area and amount of forest coverage at landscape scale can be one of the
most important indicators in forest sustainable development. In this study, we used Landsat-8
full coverage imagery across the Guilan Province and the supervised classification method for
forest canopy cover mapping in the summer of 2014. Field data were collected by a two-stage
sampling method and 316 number of 0.5-ha plots. Subsequently, information on the types of
land use and the canopy density (the ratio of the level of forest floor lightness per unit area)
were recorded. With an overall accuracy of 91.8% and kappa coefficient of 0.80, results showed
that 498804 ha of the total land area of Guilan Province is covered by forests, from which
dense, semi-dense, and scattered forests account for about 42.1, 41.5, and 16.4% of the forested
areas, respectively. This study demonstrated the negative effect of spectral similarity between
farmlands with scatter and semi-dense forests in the accuracy of forest classification. This study
demonstrated the proper performance of Landsat 8 data in providing thematic maps such as
density and forest cover. Therefore, these data and information can be recommended for use in
forest management decision-making, conservation, and restoration.
Keywords: Hyrcanian forests, land use, Landsat 8.

