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     چكيده
اين تغييرات مرز فوقاني  ،ه جنگلهاي كوهستاني باالدست شمال كشوردر محدودشناسايي انواع كاربريها  با مطالعهدر اين 

 جنگلهاي شمال حاشيه فوقانيآنها در  مساحتموقعيت دقيق مكاني و  همچنين. گرديد بررسيساله  15در يك دوره  هاجنگل
و  1383سال   تابستان و به بهار مربوط Landsatماهواره  ETMسنجنده  يها هدادهشت فريم  از منظور به اين .تعيين شد كشور
 8100قطعه  2960تعداد  بهقطعات نمونه اطالعات  .ديداستفاده گر 1368مربوط به تابستان سال  Landsat5 TM هاي ماهواره داده

بعد از انجام مراحل پردازش، تفسير، . آوري شد برداري منظم با نقطه شروع تصادفي جمع متر مربعي با استفاده از روش نمونه
 دست به فوق هاي جنگلي در دو مقطع زماني همحدود و تلفيق آن با اطالعات برداشتهاي صحرايي، نقشه ها هو تحليل دادتجزيه 

 دست بهساله  15دوره  اينمحدوده جنگلهاي تخريب شده و تغييرات مرز فوقاني جنگل در  ،سپس با مقايسه اين دو نقشه .آمد
هكتار از جنگلهاي كوهستاني حاشيه باالدست شمال  121528طي اين مدت  ها هبراساس اطالعات استخراج شده از نقش .آمد

كل جنگلهاي شمال كشور  سطح درصد 45/0 كه معادل هكتار برآورد گرديد 8101تخريب متوسط ساالنه آن . ستا هتخريب شد
 و 4647 ،1182 ترتيب به گلستانمازندران و  ،استانهاي گيالن در مقدار تخريب متوسط ساالنه ،همين اطالعاتبراساس . باشد مي

استانهاي درصد از سطح جنگل  69/0 و 49/0 ،21/0 ترتيب بهطور متوسط  هساالنه ب ،عبارتي به. هكتار برآورد گرديد 2272
و كمترين آن در استان  )درصد 69/0(در استان گلستان بيشترين تخريب ساالنه . ستا هدشتخريب  ،در حاشيه باالدست يادشده
  .شود ميانجام  )درصد 21/0(گيالن 

  

  .هاي شمالجنگل ،تخريب جنگل، مرز فوقاني، لندست، كوهستاني نگلهايج: هاي كليدي واژه
  

 مقدمه
 ويژه هتغييرات وسيع در مرز جنگلهاي شمال كشور ب

در حاشيه ارتفاعات باالدست توسط دامداران و كشاورزان 
 )ديم كشاورزي تبديل جنگل به مرتع و سپس به اراضي(

جنگلهاي كوهستاني  و تجاوزات مختلف باعث شده حد
ي ها هنسبت به ده دست باالشمال در بسياري از مناطق 

كه شرايط  ناطقياين مسئله در م .گذشته عقب نشيني كند
. شديدتر است ،خاك و شيب فراهم بوده از نظرمساعد 

 دست باالحاشيه و داخل جنگلهاي  يها هبسياري از عرص
احدهاي دامداري خالي از پوشش جنگلي بدليل استقرار و

 ،توجه به اجراي طرح خروج دام از جنگل باشد كه با مي
 احيا براي ها هاين عرص و تعيين موقعيت مكاني تشخيص
 .ضروريستكاري  و جنگل

شكل  والئسجواب اين  اين تحقيق براساس رسيدن به
كه آيا حد موجود جنگلهاي كوهستاني باالدست  گرفت

سال گذشته مطابقت  15ا محدوده آن در شمال كشور ب
محلهاي تخريب شده و ، ر صورت عدم تطابقدو يا  دارد

اين تحقيق  اهداف .ستا هفاصله گرفته در كجا واقع شد
  :عبارتند از
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تهيه نقشه و مساحي اراضي جنگلي تخريب شده  -
  سال گذشته 15 در دست باالكوهستاني 

لي تهيه نقشه و مساحي محدوده اراضي جنگ -
  1383استانهاي شمال كشور در سال 

تهيه نقشه و مساحي محدوده اراضي جنگلي  -
  1367-1368استانهاي شمال كشور در سالهاي 

ي ها هساماني و ا هي ماهوارها هسابقه استفاده از داد
سال قبل  30اطالعات جغرافيايي در كشور ما حداكثر به 

  .گردد ميبر
و اطالعات وزارت اولين بار در ايران اداره كل آمار 

كشاورزي سابق با همكاري يك شركت مهندسين مشاور 
استفاده از  ميالدي با 1975در سال  F.M.Cفرانسوي 

جنگلهاي كشور را  سطح Landsat MSSي ماهواره ها هداد
 آورد كردرميليون هكتار ب 90مراتع را  ميليون هكتار و 18

   .)1373 ،نام بي(
ت كشاورزي سابق در اداره كل آمار و اطالعات وزار

با هدف تعيين   GISي و ا هي ماهوارها هاز داد 1372سال 
كاربري كشاورزي در استانهاي گيالن و قسمتي از 

) يكاربر(هيه نقشه استفاده از زمين مازندران اقدام به ت
 .)1376 ،نام بي( ستا هنمود

بررسي قابليت براي  1375 سال شتايي جويباري در
 جنگل و غيرجنگل در ر تهيه نقشه ي دا هتصاوير ماهوار

 Landsat TMماهواره  يها هنقشه پارك جنگلي نور از داد
 منطقه ،نظارت شده بندي طبقهاستفاده نمود و با روش 

چهار طبقه جنگل، دريا، زراعت و  دررا  مورد مطالعه خود
 95حدود ت نقشه تهيه شده صح. كرد بندي طبقهبندان  آب

  .بود درصد
, 1997)  Rikimarus & Miyataka( هايشاخص TI 

(Thermal Index), SI (Shadow Index), AVI 
(Advance Vegetation Index), BI (Bare soil Index) 

 TMسنجنده  5ي ماهواره لندست ها هاز داد آمده دست به
را براي تهيه نقشه تراكم تاج پوشش جنگل و اراضي 

 يماترابدون پوشش جنگلهاي ايسلند، لوزن فيليپين، سو
يلند و تروپيكال چين، مايي تا اندونزي، جنگلهاي ساب

صحت ارزيابي شده در مورد  .تراي نپال استفاده كردند
 .است هبود درصد 92اندونزي  يجنگلهاي سوماترا

Xueqiau, 1999) (ي ها هبا تركيب باندهاي مختلف داد
هاي  استان هينان چين گزينه TM 5ماهواره لندست 
 RGB (Red, Green, Blue)  تركيب متفاوتي را براي

و  4(G) 3(B) (R)7 كه از بين آنها تركيبهاي آورد دست به
4(R) 5(G) 3(B)  لحاظ داشتن  بهعنوان بهترين تركيب  بهرا

الكترومغناطيسي از جنگلهاي  اپتيمم مقدار انعكاس امواج
  .اين منطقه معرفي كرد

Wang et al., 2003) ( تغييرات پراكنش جنگلهاي
اي براي يك  نگرو تانزانيا را با استفاده از تصاوير ماهوارهما

ي ها هدر اين تحقيق نقش. ساله بررسي كردند 10دوره 
سطح  كه ي نشان دادا هاستخراج شده از تصاوير ماهوار

به  1990هكتار در سال  109593 جنگلهاي منطقه از
  .ستا هكاهش پيدا كرد 2000هكتار در سال  108137

(Wang et al., 2004)  براي تهيه نقشه از تصاوير
جنگلهاي پونتاگالتا در سواحل درياي براي ي ا هماهوار

اي  ي ماهوارهها هداد بندي طبقهش سه رو ،ئيب پانامااكار
 را )ترين همسايه و روش تلفيقي نزديك ،بيشترين احتمال(

 كه نتيجه اين بررسي نشان داد. قرار دادند ارزيابي مورد
بيشترين دقت را در  4/91حت كلي روش تلفيقي با ص

  .  است هداشت هاي منطقهجنگل بندي طبقه
 

  مواد و روشها
درجه  º38تا  º 36جنگلهاي شمال كشور بينگستره 

شرقي از سواحل درجه طول  º 56تا º 48شمالي و عرض
 2700در ارتفاع  است كه ي البرزها هدرياي خرز تا دامن

ليداغ از آستارا تا گ و شده متري منتهي به مراتع كوهستاني
طول اين . يابد ميادامه  در شمال شرق استان گلستان

كيلومتر و  20 – 70كيلومتر، عرض آن  800جنگلها حدود 
مساحت آن با در نظر گرفتن جنگلهاي ارسباران تا گرگان 

كه  )1355، ثابتي( ستا هميليون هكتار برآورد شد 3حدود 
  .باشد مي يمحدوده مورد مطالعه در اين بررس
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كار گرفته شده در  هي با هي ماهوارها همشخصات داد 
  :عبارتند از اين بررسي

، 163-035، 162-035، 162-034( يها هشمار -
035-164 ،034-165 ،035-165 ،034-166 ،033-167( 

ماهواره لندست  TMو  Landsat7ماهواره +ETMسنجنده 
 رفتهدي گميال 2004و  1989كه در بهار و تابستان سال  5

  . ندا شده

 82به تعداد  1:25000 توپوگرافي رقومي يها هنقش -
 دست باالمربوط به حاشيه ) 1:25000برگ ( فايل

  .جنگلهاي كوهستاني
، تهيه شده از 50000:1ي توپوگرافي ها هنقش -

، سازمان 1343، سال 50000:1عكسهاي هوايي با مقياس
 .برگ 60جغرافيايي نيروهاي مسلح به تعداد 

   
  

  
  

 موقعيت جنگلهاي شمال كشور و منطقه مورد مطالعه -1شكل 

  

اطالعات و آمار مربوط به طرح جنگل تحقيقاتي واز  -
 دامتهيه شده توسط مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور 

  .1379و  1377 هايساري، سال -مازندران
ه ضحو اريد جنگلاطالعات و آمار مربوط به طرح  -

   .داري گلدفتر فني جن توسطرامسر تهيه شده  30
هندسي همراه با تصحيح  عمليات تصحيحات

جايي ناشي از پستي و بلندي زمين  هجاب
(Orthorectification) ي ا هي ماهوارها هو انطباق كامل داد
و  1:50000 ،1:25000مقياس ي ها هجديد و قديم با نقش

توسط سازمان  ،وارض زمينيي تهيه شده با عها هساير نقش

 Geomaticaافزار  با استفاده از نرم برداري كشور نقشه
براي پردازش و تجزيه تحليلهاي  ها هاين داد. انجام شد

وارد  ERDAS Imagine 8.3.1 افزار نرم نهايي در محيط
 .شدند

انجام  ترتيب بهمراحل زير  ،فريم 8بر روي تمام  سپس
  :گرديد
 2گلي به فاصله حدود جدا كردن اراضي جن -

جنگل در  دست باالاز مرز  تفسير بصري از طريق كيلومتر
  .فريم هر

   (Color Composite)انتخاب بهترين تركيب باندها -

  تهران
 مطالعه منطقه مورد 
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 از جمله ،در بسياري از منابع داخلي و خارجي
 ،)1375شتايي جويباري، ( ،)1995 صفت، درويش(
 ،(Rikimarus & Miyataka, 1997) ،)1382ميرآخورلو، (

,(Chris & Nicki, 1997) (Petra et al., 1997) 
(Raymond & Petra, 2001),  براي انتخاب بهترين

ي زمين ها هعوارض و پديد بندي طبقه برايتركيب باندها 
از محاسبه همبستگي آماري ميان تمامي باندهاي اصلي 

باندهايي كه كمترين همبستگي را باهم . ستا هاستفاده شد
عنوان دو باند اصلي در تركيب سه  بهتوانند  يمداشته باشند 

بين  ها ههمبستگي آماري داد. تايي باندها وارد شوند
 1در جدول  ،مورد استفاده فريم 8باندهاي مختلف در 

  . ستا هآمد
  

ي سنجنده كمترين همبستگي مشاهده شده بين باندها -1جدول 
ETM+  استفاده شده در طرح فريم 8در  

رديف و گذرشماره  كمترين همبستگي باندها
162-034 B3 , B4 0.84 
162-035 B3 , B4 0.73 
163-034 B3 , B4 0.79 
163-035 B3 , B4 0.78 
164-035 B3 , B4 0.76 
165-034 B3 , B4 0.84 
165-035 B3 , B4 0.80 
166-034 B3 , B4 0.86 
167-035 B3 , B4 0.88 

  

در باندهاي  ها هبراساس تجزيه و تحليل آماري داد
سنجنده  4و  3كه باندهاي  مختلف و با توجه به اين

ETM+  براي تشخيص پوشش گياهي مناسب
با  5و  4و  3تركيب  ،) (Chris & Nicki, 1997باشند مي

 OIF (Optimum Index Factor) استفاده از شاخص 
  .شد تعييننظارت شده  بندي طبقهبراي 

  

  تهيه نقشه واقعيت زميني
ه مورد نياز براي ارزيابي صحت نقشه قطعات نمون

 1200×1200يك شبكه براساس  ،ي جنگليها همحدود
. آمد دست به 1:50000 نقشه)  شيت(برگهاي  متر بر روي

ي ها هتقاطع خطوط شبكه نمايانگر يكي از گوش محل
در  .بود )مترمربع 8100(متر  90×90قطعه نمونه به ابعاد 

 جنگل دست باال قطعه نمونه در حواشي 3000 ،نهايت
محدوده جنگل استانهاي  روش دربا اين . گرديد تعيين

مازندران  در استان ،قطعه نمونه 2177شيت و  25گيالن 
 20گلستان  در استان قطعه نمونه و 1503شيت و  28

 هقطعه نمون 4252قطعه نمونه و در مجموع  572شيت و 
حذف  با .مترمربع مشخص گرديد 34441200به مساحت 

العبور و  در مناطق صعب ت نمونه غيرقابل دسترسقطعا
در مجموع اطالعات  ،ي دسترسيها هبا فاصله زياد از جاد

بيني شده در شبكه  درصد قطعات نمونه پيش 70نزديك به 
در . گيري شد قطعه نمونه اندازه 2960تعداد  بهآماربرداري 

گونه غالب جنگلي  ،نوع كاربري ،هر قطعه نمونه موقعيت
جهت و ساير اطالعات مورد لزوم  ،ارتفاع ،عييا مرت

  .شد ياداشت 
  

  ها هداد بندي طبقه
با استفاده از روش  پوشش گياهينقشه مقدماتي 

 7 از ،گوريتم بيشترين احتماللنظارت شده و ا بندي طبقه
ي آبگير، ها هجنگل انبوه، جنگل تنك، مرتع، محدود( طبقه

بود كه شده  تشكيل) و خاك لخت 2، زراعت 1زراعت 
در  2و زراعت  1در مرحله بعد با ادغام دو طبقه زراعت 

 .طبقه كاهش يافت 6نام زراعت تعداد آنها به  بهيك طبقه 
دليل وجود دو نوع زراعت  به ،است يادآوري بهالزم 

دائمي مثل باغ مركبات و چاي و زراعت ساالنه مثل (
 و در يك مرحله آنها بندي طبقه) جات شاليزارها و صيفي
 در مرحله اول ابتدا بنابراين. پذير نبود ندر يك طبقه امكا

در مرحله بعد با هم  سپس جداگانه تفكيك شدند وطور  به
  . ادغام گرديدند

 هنظارت شد بندي طبقهبراي تهيه نقشه نهايي از روش 
اين روش بر اطالعات زميني و دانش قبلي . ستفاده شدا 

تر از روش  رلمفسر از منطقه استوار است و قابل كنت
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ا توجه به هدف اوليه ب .باشد مينظارت نشده  بندي طبقه
كه مشخص كردن محدوده اراضي جنگلي و ساير  مطالعه

داخل و حاشيه جنگلهاي شمال كشور  راضيكاربريهاي ا
بود و همچنين با مدنظر قرار دادن اطالعات حاصل از 

 مورد مطالعه بهبرداشتها و بازديدهاي صحرايي، محدوده 
 ،زراعت، مرتع، انبوه جنگل نيمه، جنگل انبوه( طبقه شش
  .شدتقسيم ) اراضي لخت و آب

محدوده ( انتخاب شده تطبقا ،خواص طيفي براساس
در اين طرح و سطح ) تغييرات ارزش عددي پيكسلها

ي، ا هاز تصاوير ماهوار فريماراضي جنگلي موجود در هر 
عداد هاي هر نمونه آموزشي و همچنين تلتعداد پيكس

 دست بهبراي . متفاوت بود فريمي آموزشي در هر ها هنمون
حداقل  به هاي آماري مربوط به هر طبقه مشخصهآوردن 

و  )(Robert, 1987 پيكسل در هر طبقه نياز است 100
)Lillesand et al., 2004( .  

اطمينان از صحت  ايبر بندي طبقهبعد از انجام مرحله 
ي صحت آنها امري ضروري آمده، ارزياب دست بهي ها هنقش
 بندي طبقهروشهاي متفاوتي براي ارزيابي صحت . باشد مي

مقايسه نقشه استخراج  مطالعه از روشدر اين . وجود داد
ي با اطالعات واقعيت زميني ا هي ماهوارها هشده از داد

عكسهاي هوايي،  ،بازديدهاي صحرايي نظير برداشتها و
 ,Congalton(سر ي موجود و دانش كارشناسي مفها هنقش

  . است هاستفاده شد )1991
 استخراج شده يها هاستفاده از همين روش، نقش با

با دو منبع مختلف از اطالعات واقعيت  ،كاربري اراضي
از اين اطالعات مربوط به  يكي .زميني مقايسه شدند

محدوده جنگلهاي  كاربري و پوشش اراضيي ها هنقش
جنگلها و  قاتسسه تحقيؤاست كه توسط م شمال كشور

 ،ماهواره لندست ETM+ي سنجنده ها هداداز كشور مراتع 
ميالدي تهيه شده بود و جديدترين  2000تابستان سال 

نقشه پوشش سراسري جنگلهاي شمال در زمان اجراي 
محدوده نقشه كه  طوري به). 1382ميرآخورلو، ( طرح بود
 ,5765IIيها هبه شمار 1:50000برگ  10 شامل جنگلها

5963I, 5963IV, 6063I, 6163III, 6362I, 6462IV, 
6562II, 6662IV, 6763III   در  شمال كشورمربوط به

 ETM+ي سنجنده ها هاز داد كه ميالدي 2000تابستان سال 
 89استخراج شده بود و داراي صحت  ماهواره لندست

كه  2004برگها در تابستان سال  نيبودند با هم درصد
يي كه در حاشيه فوقاني جنگل اه هنقشاز  طور تصادفي هب

 مورد يا پيكسل به پيكسل صددرصد وطور  هب ،قرار ندارند
هكتار از  594629 بررسيدر اين . مقايسه قرارگرفتند

مورد ارزيابي  يادشدهجنگلهاي واقع در محدوده برگهاي 
درصد مساحت كل  7/32صحت قرار گرفتند كه بالغ بر 

  .شود را شامل ميجنگلهاي شمال 
ديگر از منابع اطالعات مورد استفاده براي  يكي

ي استخراج شده، ها هنقش بندي طبقهارزيابي صحت 
ي ها هاطالعات زميني برداشت شده و بازديد از عرص

دست  و پايين دست باالجنگلي و غير جنگلي حاشيه 
اين اطالعات شامل . در اين تحقيق بود جنگلهاي شمال

 2960تعداد  بهه اطالعات قطعات نمونمحلهاي برداشت 
تر مربعي و مناطق بازديدهاي م 8100 نمونه قطعه
از  يادشدهعالوه بر اطالعات . بودكارشناسي  هاي گروه

 و »طرح جنگل تحقيقاتي وازرود«به اطالعات مربوط 
مطالعه و بررسي آثار آگروفارستري در منطقه يخكش «

ئه يك الگوي مناسب براي عمران روستايي، اجهت ار
نيز براي ارزيابي  »احياي جنگلهاي شمال كشور حفاظت و

ي سنجنده ها هي استخراج شده از دادها هصحت نقش
+ETM ماهواره لندست استفاده شد.   

نقشه  در كوهستاني باالدست با مقايسه حد جنگلهاي
ماهواره  ETM+و  TM سنجندهي ها هداداستخراج شده از 

تغييرات  نقشه ,ميالدي 2004تا  1990بين سالهاي  لندست
تخريب شده و مناطق جنگلهاي كوهستاني  مرز فوقاني

   .آمد دست به
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  نتايج
سنجنده ي ها هاطالعات استخراج شده از داد براساس

+ETM سال   بهار و تابستانمربوط به  ماهواره لندست
شمال كشور، طبق ميالدي از محدوده جنگلهاي  2004

شمال  ، مساحت اراضي جنگليروش شرح داده شده
 2طبق جدول كشور در دو طبقه جنگل انبوه و تنك 

   .محاسبه گرديد
مساحت جنگلهاي شمال كشور  ،جدولاين  براساس

باشد  ميهكتار  1815832نزديك به  1383در تابستان سال 
مازندران و گلستان  ،كه از اين مقدار استانهاي گيالن

درصد از اين جنگلها  14/18و  60/51 ، 26/30 ترتيب به
همچنين از اين جنگلها . ندا هخود اختصاص داد بهرا 

 47/53درصد و  50تاج پوشش بيشتر از با درصد  53/46
مساحت . باشد مي درصد 50با تاج پوشش كمتر از درصد 

شمال كشور  در تاج پوشش درصد 50 بيشتر از جنگلهاي
هكتار است كه از اين مقدار  2/844932نزديك به 

 ،9/37 ترتيب بهگلستان  مازندران و ،استانهاي گيالن
درصد از اين مقدار را در خود جاي  2/51 و 96/49
 تاج پوشش درصد 5كمتر از مساحت جنگلهاي . ندا هداد

هكتار است كه از اين  6/970900نزديك به شمال كشور 
 ،1/62  ترتيب بهمازندران و گلستان  ،مقدار استانهاي گيالن

خود اختصاص  بهرا  مقدار درصد از اين 8/48 و 04/50
  . )2شكل ( ندا هداد

  

  ميالدي 2004مساحت اراضي جنگلي محدوده جنگلهاي شمال كشور در تابستان سال  - 2جدول 
  

درصد كل )هكتار( كل مساحت انبوه د جنگلدرص )هكتار( انبوه جنگل )هكتار(جنگل تنك   تنك جنگل ددرص   استان
 گيالن ۳۴۱۲۸۵ ۱/۶۲ ۸/۲۰۸۲۵۲ ۹/۳۷ ۵۴۹۵۳۷ ۲۶/۳۰

مازندران ٢/٤٦٨٨٨٤ ۰۴/۵۰ ۸/۴۶۸۱۸۲ ۹۶/۴۹ ۹۳۷۰۶۷ ۶۰/۵۱
 گلستان ۴/۱۶۰۷۳۱ ٨/٤٨ ۶/۱۶۸۴۹۶ ۲/۵۱ ۳۲۹۲۲۸ ۱۴/۱۸

  جمع ۶/۹۷۰۹۰۰ ۴۷/۵۳ ۲/۸۴۴۹۳۲ ۵۳/۴۶ ۱۸۱۵۸۳۲  ۱۰۰
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  كشور از نظر انبوهي شمال اراضي جنگلي استانهايدرصد نمودار  - 2شكل
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يب تخر ،سال گذشته 15مقدار تخريب  3جدول 
جنگلهاي كوهستاني  ساالنه و درصد تخريب ساالنه

. دهد ميباالدست را در استانهاي شمال كشور نشان 
 15طي مدت  هااطالعات مندرج در اين جدول براساس
جنگلهاي كوهستاني  سطح هكتار از 121528سال  

ست كه تخريب متوسط ا هباالدست شمال تخريب شد
   .برآورد گرديد هكتار 8101ساالنه آن 
شامل آن قسمت  ،است كه اين مقدار يادآوري الزم به

 5كه تاج پوشش آن از شود  مي دست از جنگلهاي باال
حد تاج پوشش جنگلي مورد قبول سازمان ( درصد
 ،عبارتي به. كمتر است )كشور مراتع و آبخيزداري ،جنگلها
هكتاري جنگلهاي  1815832درصد از سطح  45/0ساالنه 

خارج الدست از تعريف جنگل با سمت فقط از ،شمال
  .شود مي

سال گذشته  15مقدار تخريب  هاهمين جدول براساس
 ،جنگلهاي كوهستاني باالدست در استانهاي گيالن

 34082و  69705 ،17741 ترتيب بهمازندران و گلستان 
 ،1182 ترتيب بههكتار و مقدار تخريب متوسط ساالنه 

ساالنه  ،رتيعبا به. هكتار  برآورد گرديد 2272و  4647
درصد از سطح  69/0و  49/0 ،21/0 ترتيب بهبطور متوسط 

. شود ميفقط از باالدست تخريب   يادشدهاستانهاي جنگل 
شود در استان گلستان بيشترين  ميطوركه مالحظه  همان

كمترين آن  در استان گيالن و) 69/0(تخريب ساالنه 
 . )3جدول (افتد  اتفاق مي) 21/0(

  
  تخريب ساالنه و درصد تخريب ساالنه جنگلهاي كوهستاني باالدست شمال كشور ،هسال 15تخريب  يزانم -3جدول 
  نام

  استان 
  مساحت جنگل

  )هكتار(
  مساحت تخريب

  )هكتار(ساله  15 
  تخريب ساالنه

  )هكتار(
  درصد تخريب

  ساالنه 
  ۲۱/۰  ۱۱۸۲  ۱۷۷۴۱ ۵۴۹۵۳۷  گيالن

  ۴۹/۰ ۴۶۴۷  ۶۹۷۰۵ ۹۳۷۰۶۷  مازندران

  ۶۹/۰ ۲۲۷۲  ۳۴۰۸۲ ۳۲۹۲۲۸  گلستان

  ۴۵/۰ ۸۱۰۱  ۱۲۱۵۲۸ ۱۸۱۵۸۳۲  جمع

  
نشان داد  به روش اول، صحت نتايج حاصل از ارزيابي

ي استخراج شده در مقياس ها هكه صحت كلي نقش
همين  براساس. باشد ميدرصد  1/96برابر  1:50000
درصد در برگ شماره  7/79كمترين صحت  ،جدول

6193III  شماره صد در برگدر 6/98و بيشترين صحت 
6462IV   شدارزيابي.  

  

  

  

  

 با نقشه هي استخراج شدها هارزيابي صحت نقش -4جدول 

  ميالدي 2000ي جنگلي شمال در تابستان سال ها همحدود
  صحت نقشه شماره برگ

5765II  ۳/۹۳ 
5963I  ۶/۹۸ 

5963IV  ۸/۹۴ 
6063I  ۵/۹۲ 

6163III  ۷/۷۹ 
6362I  ۷/۹۳  

6462IV  ۶/۹۸  
6562II  ۷/۹۲  
6662IV  ۴/۹۴  
6763III  ۵/۹۰  

  ۱۰/۹۶ صحت كلي
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ي استخراج شده محدوده جنگلهاي شمال با ها هنقش
مورد  به روش دوم، يادشدهاطالعات واقعيت زميني 

اين بررسي صحت كلي . مقايسه و ارزيابي قرار گرفتند
   .درصد نشان داد 2/91ي استخراج شده را ها هنقش

اين طرح و با توجه به عمل آمده در  بهبررسي  براساس
جنگل انبوه،  تطبقا احتمال ، الگوريتم بيشترينآنف اهدا

فاصله  نظير نسبت به ساير الگوريتمهارا  نبوها هنيم
صحت بيشتري  با ترين فاصله نزديك ماهاالنوبيس و

شعاع استفاده از اين الگوريتم در  .ستا هنمود بندي طبقه
  .برداشت بهترين نتيجه را در پيكسل 20–30جستجوي

  

  بحث
ي ها هاز داداستخراج شده اطالعات  براساس 

مساحت محدوده  ،ي استفاده شده در اين طرحا هماهوار
با در نظر گرفتن تاج پوشش بيشتر  شمال كشور جنگلهاي

درصد تاج پوشش مورد قبول سازمان (درصد  5از 
ميالدي  2004سال در ) مراتع و آبخيزداري كشور ،جنگلها

برآورد هكتار  1815832 معادل ژوئيه ئن ودر ماههاي ژو
با در نظر گرفتن  2000گرديد كه اين مساحت در سال 

 هكتار 1702410درصد 10تراكم تاج پوشش بيش از 
تخمين زده  )هاي انبوه و نيمه انبوهمجموع مساحت جنگل(

 ،اين دو برآورد نتيجه مقايسه). 1382،ميرآخورلو(شده بود 
جنگل خيلي تنك با تراكم  هكتار 113422وجود حداقل 

 ،مطالعهدر اين . درصد است 10تا  5تاج پوشش بين 
از مساحت  47/53درصد و تنك  53/46جنگلهاي انبوه 

درصد  كه ، درحاليدهد ميكل جنگلهاي شمال را تشكيل 
و  4/49 ترتيب به ،سال قبل 4جنگلهاي انبوه و تنك در 

يانگر كه نما) 1382 ،ميرآخورلو(باشد  ميدرصد  6/50
درصدي مساحت جنگلهاي انبوه و  3كاهش حدود 

نبوه ا هافزايش همين مقدار به مساحت جنگلهاي تنك يا نيم
  . باشد ميسال  4در طي 

مقدار تخريب ساالنه جنگلهاي ، 3جدول  براساس
 بيش ازدرصد است كه  45/0شمال از باالدست ساالنه 

سط ساالنه بطور متو كه طوري به. باشد ميهكتار  8101
درصد از سطح جنگل  69/0و  49/0 ،21/0 ترتيب به

. شود ميفقط از باالدست تخريب  ،يادشدهاستانهاي 
شود در استان گلستان بيشترين  ميكه مالحظه طور همان

و كمترين آن در استان گيالن ) 69/0(تخريب ساالنه 
صحرايي در  هاي همشاهد براساس. افتد اتفاق مي) 21/0(

 ،طرح و نظر كارشناسان بخش اجراطول سالهاي اجراي 
علت اين امر وجود تعداد زياد دام و تبديل اراضي جنگلي 

هاي جاري همچنين سيل و به اراضي كشاورزي و مرتع
بيشترين . سال گذشته در استان گلستان است 15شده طي 

تعداد سيلهاي جاري شده در استان گلستان و كمترين را 
بودن  زياده نمايانگر يم كا هدر استان گيالن شاهد بود

شدت تخريب جنگل در استان گلستان و پايين بودن 
دليل  بهاز طرفي . باشد ميتخريب ساالنه در استان گيالن 

سمت استان  بهكاهش رطوبت و بارندگي از استان گيالن 
گلستان و به طبع آن شكننده بودن شرايط اكولوژيكي براي 

استان  ميزان تخريب در ،تجديد حيات طبيعي جنگل
گلستان نسبت به استانهاي گيالن و مازندران افزايش 

  . ستا هيافت
Rikimarus & Miyataka (1997)  يها هنقشصحت 

 92 را اندونزي يدر جنگلهاي سوماتراپوشش  انبوهي
ي محدوده ها هكلي نقشصحت . آوردند دست به درصد

ي در اين ا هي ماهوارها هجنگلي استخراج شده از داد
آوردند كه در مقايسه  دست بهدرصد  2/91 قلمطالعه حدا

درصد  8/0سوماتراي اندونزي   گرمبا جنگلهاي نيمه 
  . صحت كمتري دارد
جنگل  انبوهيصحت  بندي طبقه نتايج ارزيابي

  ي از واشنگتنا هدر منطق  (Nathnil et al., 2003)توسط
 ETM+سنجنده ي ها هآمريكا با استفاده از داد سي دي

اين . ستا هگزارش شد درصد 93تا  90 ،تماهواره لندس
در اين طرح ) درصد 2/91(مقدار به ارزيابي صحت كلي 

الگوريتم بيشترين  مطالعهر اين د .بسيار نزديك است
نسبت به ساير را  نبوها هنيم و جنگل انبوه تطبقا ،احتمال
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 با فاصلهنزديكترين  و فاصله ماهاالنوبيس نظير الگوريتمها
در اين رابطه . ستا هنمود بندي طبقهصحت بيشتري 

(Wang et al., 2004)  ي ها هداد بندي طبقهسه روش
ترين همسايه و روش  نزديك ،بيشترين احتمال(ي ا هماهوار
 آنها نتيجه بررسي. را مورد ارزيابي قرار دادند) تلفيقي

بيشترين  4/91نشان داد كه روش تلفيقي با صحت كلي 
در اين . ستا همنطقه داشتجنگلهاي  بندي طبقهدقت را در 

ولي استفاده از  ،است هاز روش تلفيقي استفاده نشد تحقيق
  . شود ميآن توصيه 

 شود كه با توجه به تخريب جنگل مي توصيهدر پايان 
در مناطق باالدست جنگلهاي شمال كشور، احياء و 

 هاي اجراييكاري اين مناطق در دستور كار سازمان جنگل
ر جلوگيري از تخريب بيشتر اين منظو بهقرار گرفته و 

لويت به مناطقي داده شود كه تخريب جنگلهاي ومناطق، ا
  .باالدست در آنها شديدتر است

  

  مورد استفادهمنابع 
، تهيه نقشه كـاربري و پوشـش گيـاهي اراضـي     1373، نام بي -

اداره كل آمـار   ي،ا هاستان گيالن با استفاده از تفسير ماهوار
اورزي ســابق، نشــريه شــماره و اطالعــات وزرارت كشــ

   .فحهص 137، ، تهران23/73
، اطلس كاربري و پوشش گياهي اراضي اسـتان  1376، نام بي -

، اداره كـل  1:100000و  1:200000 مازندران با مقياسهاي
آمار و اطالعات وزرارت كشاورزي سابق، نشريه شـماره  

  . صفحه 115، ، تهران9/76
 ،ي ايـران هـا  هن و درختچـ درختـا  ،جنگلهـا  ،1355. ح ،ثابتي -

 ،انتشارات سازمان تحقيقـات كشـاورزي و منـابع طبيعـي    
  .صفحه  810 ،تهران

ي هـا  هكـاربرد اطالعـات مـاهوار   . 1995 .درويش صـفت، ع   -
و آمـار   بنـدي  طبقههت جلندست و اسپات و تركيب آنها 

 ،پلي تكنيك زوريخ دانشگاه دكتري رسالهخالصه . جنگل
  .سوئيس

كمـك   بـه تهيـه نقشـه جنگـل    . 1375 .ي، شجويبار شتايي  -
نامـه كارشناسـي    پايان. روش رقومي بهي ا هتصاوير ماهوار

  . صفحه 158، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران. ارشد
تهيه نقشه كاربري اراضي در محدوده  .1382 .ميرآخورلو، خ  -

ي مـاهواره  هـا  هداد اسـتفاده از  جنگلهاي شمال كشـور بـا  
+Landsat7  ETM.  نامه تحقيقـات جنگـل و صـنوبر    فصـل

  .325-358):  3(11 ،ايران
- Chris, S. and Nicki, B. 1997. Erdas Field Guide, 

Chapter 1 & Chapter 6. Erdas, Inc. 1th  Edition, 
Atlanta, Gorgia, 654 p. 

- Congalton, R. 1991. A Review of Assessing the 
Accuracy of Classifications of Remotely Sensed 
data. Remote Sensing of Environment, Vol. 37: 35-
46. 

- Lillesand, T. M., Ralph W. K. and Chipman W. J., 
2004. Remote sensing and Image Interpretation. 5th 
Edition, New York: John Wiley & Sons, 763 p. 

- Nathniel, D. H., Geerygory, K. and David C., 2003. 
Mapping impervious surfaces and forest canopy 
using classification and regression tree (CART) 
analysis. ASPRS 2003 Annual Conference 
Proceedings, May 2003, Anchorage, Alaska. 8p.   

- Petra, B., Ben M., Gerrit H. 1997. ILWIS 2.1 
Reference Guide. ILWIS department, ITC, 
Enchchede, The Netherlands, 458p.  

- Raymond, N. and Petra, B. 2001. ILWIS 3.0 
Academic, User’s Guide. ILWIS department, ITC, 
Enchchede, The Netherlands, 520 p. 

- Rikimarus A. and Miyataka S., 1997. Development of 
Forest Canopy Density Mapping and Monitoring 
Model Using Indices of Vegetation, Bare soil and 
Shadow. Hosei University, Tokyo, Japan, 8p. 

- Robert, A. S. 1987. Techniques for Image Processing 
and Classification. Remote Sensing University of 
Arizona, Academic Press, New york, 481p. 

 - Wang Y., Bonynge G., Nugranad J., Traber 
M., Ngusaru A., Tobey J. Hale L., Bowen 
R., Makota V., 2003. Remote Sensing of Mangrove 
Change Along the Tanzania Coast. Marine 
Geodesy, Volume 26 (14): 35-48. 

- Wang L., Sousa W. P., Gong P., 2004. Integration of 
object-based and pixel-based classification for 
mapping mangroves with IKONOS imagery. 
International Journal of Remote Sensing, Vol. 25 
(24): 5655-5668. 

- Xueqiau Li, 1999. Researches on Monitoring by 
Remote sensing the Tropical     Forests in Hainan 
Island China. Meteorological Bureau of Hainan 
Provincial, China, 5p. 

 



Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 16  No. 1,  2008 148 

Investigation on boundary changes of northern forests of Iran  
using remotely sensed data 

 
Kh. Mirakhorlou¹* and R. Akhavan2 

 
1*- Corresponding Author, senior research expert, member of scientific board, Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR).  
     E-mail: mirakhorlo@rifr-ac.ir 
2- Assis. Prof. RIFR.  
 

Abstract 
 
We compared land use maps of 1988 and 2004 of northern mountainous forests of Iran that have been 
extracted from landsat images in 15 years period and investigated on boundary changes and calculated 
deforestation areas as well. This information is essential for afforestation and forest extension in the 
deforestation areas of upper border of the mountainous forests. For this reason, we used landsat TM and 
ETM+ images in 1988 and 2004 for providing land use maps and also collected information from 2960 
sample plot (90×90m) using systematic random sampling. Based on extracted maps, 121528 ha of 
northern mountainous forests of Iran has been deforested in 15 years period. The deforestation area were 
estimated 8101 ha per year.  It is 0.45 percent of the northern forests. The percentage of deforestation area 
in terms of provinces (Guilan, Mazandran and Golestan) were estimated 1182, 4647 and 2272 ha per year 
or annually 0.21%, 0.49% and 0.69%, respectively. The results showed that the maximum deforestation 
percentage occurred in the Golestan and the minimum in the Guilan province.       
 
Key words: landsat, deforestation, mountainous forests, afforestation, upper border, northern forest. 

 


