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 2شمسي رشيد فالحسيد* و 1علي مهدوي
  استاديار گروه مديريت مناطق بياباني، دانشگاه شيراز2 ه جنگلداري، دانشگاه ايالم،استاديار گرو1

  22/12/90:  ؛ تاريخ پذيرش16/9/89: تاريخ دريافت
  

  1چكيده
. است 1385تا  1344الم از سال ي شهرستان اه حوزسطح جنگلرات ييتغ ين مطالعه بررسيهدف از ا

 يي هوايها  از عكسدست آمده به يك رقومي فتوموزائيرو از 1344 مربوط به سال ي اراضي كاربرهنقش
 ه سنجنديا  ماهوارهيها  از داده1385 سال ي راضي پوشش و كاربره نقشهي تهبراي. ه شدي ته20000/1

LISS III  ماهوارهIRS-1C ر ي تصاوي و هندسيومتريت راديفي كي پس از بررس.استفاده شده است
 ي مختلف بهبود و بارزسازيها  استخراج بهتر اطالعات از پردازشياها، بر ح آني و تصحيا     ماهواره
 ي اصليها لفهؤه ميل تسلدكپ و تجزي، تبدياهي گيها جاد شاخصي و ايفي طيها يريگ ر، نسبتيتصاو

با  و ندانتخاب شد OIF با استفاده از روش يبند  طبقهي براين مجموعه بانديبهتر. ه استاستفاده شد
پوشش  /كاربريه  طبق6به ك بار يبندي  هاي حداكثر احتمال و حداقل فاصله طبقه تماستفاده از الگوري

جنگل  ري طبقه جنگل و غ2به  و بار ديگر )ي، باغ، مناطق مسكوني و اراضي لختزراعجنگل، مرتع، (
د كه هد يم نشان يا  نمونهينيت زميها با نقشه واقع يبند  از طبقهدست آمده بهج ي نتا درستييابيارز. شدند
تم حداكثر احتمال با ي با استفاده از الگوريبند  از طبقهدست آمده به مربوط به نقشه ين صحت كليباالتر

دست  بهنتايج . باشد يمجنگل  غير-بندي جنگل براي طبقه 78/0 يب كاپاي و ضر درصد83 ي كلصحت
دهد كه  اي دوره زماني نشان ميبندي مربوط به ابتدا و انته  از طبقهدست آمده به از مقايسه دو نقشه آمده

  . هكتار از سطح مناطق جنگلي منطقه كاسته شده است16000 سال حدود 42در طول 
  

 المي ا،حداكثر احتمال ،يي هوايها ، عكسIRS-LISSر ي، تصاوتغييرات جنگل هنقش  :يدي كل يها واژه

                                                 
 fallahsh@shirazu.ac.ir: مسئول مكاتبه* 
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  مقدمه
، يطيمح ستيل زيعت و مسا وس زاگرس از نظريها كوه  رشتهي بر روراني ا بلوط غربيها جنگل

 عوامل  اثرليدل  گذشته بهيها  دههي برخوردار بوده كه در طاي ويژهت ياهم حفظ منابع آب و خاك از
 است  خود را از دست دادهيدي، توان تول منابع طبيعيت جامعيريمداعمال  ، نبودي و اجتماعياقتصاد

). 2009 و همكاران، يكونديدر ( ه افكنده است منطقه را به مخاطريها نده جنگلين روند آي اكه يطور هب
 يها ي همراه است كه كمبود مطالعات و بررسيها با مشكالت فرآوان ن جنگلي ايزير ت و برنامهيريمد

ران و كارشناسان منابع ي مديرو، علم و آگاه نياز ا. زند يله دامن مأن مسي زاگرس به اهالزم در منطق
 يشياند  و چارهيگذار استي سخاطر ر و تحوالت رخ داده بهييف تغيان جنگل از كم و كي و حاميعيطب
در مديريت منابع طبيعي و ). 2008 و همكاران، ينيام( خواهد بود ي رفع مشكل موجود ضروريبرا

 عملي ي اراضكاربري / پوششهة نقشيتهمحيط زيست، ارزيابي توان و استعداد اراضي و آمايش سرزمين، 
ن يتدودر  ي اصوليها استي اتخاذ سي برايك منبع مهم اطالعاتيعنوان   به ورود شمار مي ضروري به

 از يكيعنوان   بهيا  ماهوارهير رقوميتصاو). 2007، ي و عبدييشتا(رود  يشمار م  توسعه بهيها برنامه
 هاي  برترييداراي يهاي هوا و عكس) ها  نقشهمانند(ر منابع متداول ي نسبت به ساي مكانيمنابع اطالعات

هنگام  ن بهي و همچننهيهزكاهش ، كاهش حجم عمليات ميداني، وسيع و تكراري از جمله پوشش متنوعي
 يكاربر /پوشش ه نقشهي تههني زمران دريا و اي دن دريگوناگون هاي پژوهش .باشد ي اطالعات مبودن
صورت گرفته مختلف  يا ر ماهوارهي با استفاده از تصاوي جنگليرات گسترده اراضيي تغي و بررسياراض

  .شده استها اشاره   از آنيبه بعضادامه است كه در 
 حفاظت هدر منطق +ETM و TM لندست يا ر ماهوارهيبا كمك تصاو )2009 (نگندرا و همكاران

زوال جنگل و سطح رات ييتغ يغربي هندوستان نسبت به بررس  در ايالت بنگالمهاناندا هشد
 كه دهد يم نشان پژوهشن يج اينتا .كردنداقدام  2000 و 1990 يها ن سالي آن بيپارچگ كي

 . منطقه در دو زمان مورد مطالعه وجود داردي و وسعت پوشش جنگلي مكاني در الگوييها تفاوت
 سال MSS لندست يا ر ماهوارهيبا كمك تصاو در تركيه ماكادر ايالت ) 2008( و همكاران كاكر

1975 ،TMو  1987  سالETM+  ج ي نتا. انجام دادنديرات پوشش جنگليي تغي بررسي برا2000سال
 و مساحت جنگل يدي كه مجموع مساحت جنگل، مساحت جنگل تولدهد يم نشان ين بررسيا

برگ و مساحت منطقه   است كه مساحت جنگل پهنين در حاليافته و ايش ي افزا؛افتهي بيتخر
 با كمك يا مطالعههندوستان  رايهاز هدر منطق )2005 (اكيچاوهان و نا .افته استي كاهش يجنگلريغ

. دادندانجام  يپوشش اراض /يرات كاربريي تغيبا هدف بررس IRS-1C LISS III يا ر ماهوارهيتصاو
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 ي توپوگرافيها نقشهمندرج در  1970-72 ه دورين مطالعه با استفاده از اطالعات پوشش اراضيدر ا
جه ين نتي به اي و رقومير بصري تفسن و فنو2002 و 1999  ،1989 يا  ماهوارهيها هندوستان و داده

 است كه مساحت ين در حاليافته و اي   منطقه كاهشي و كشاورزيدند كه مساحت مناطق جنگليرس
 ه نقشهتهي در يواناران هم مطالعات فريدر ا .افته استيش ي در منطقه افزاي و صنعتيمناطق مسكون

 ي بررس)2007(بنفشه و همكاران  ييرضا .شده است انجام آنرات ييتغكاربري اراضي و بررسي 
 GIS سنجش از دور و فنون ارسباران با كمك هر سطوح جنگل در منطقيي روند تغيابيمنظور ارز به

 يها ر دادهيبه همراه سا) Spot )2005 و 1987سال  TMر ي با كمك تصاوين بررسيدر ا. انجام دادند
ن ير هر كدام از ايزان تأثي ميومراكز مسكونها  ، جادهي اراضي، كاربري توپوگرافماننداز يمورد ن

ثر ؤن عوامل مي كه از بدهد يم نشان پژوهشج ينتا.  شدييرات جنگل شناساييپارامترها در روند تغ
  و همكارانينيام. باشد ي ارسباران ميها ر جنگليين عامل در روند تغيتر  مهمي گاهيمراكز مسكون

ه نقشه گسترده يدر ته IRS-1C و +ETM سنجنده يا رهر ماهوايت تصاوي قابليپس از بررس) 2008(
 1381 تا 1334رات گسترده جنگل از سال ييت تغيزان و موقعين ميي زاگرس اقدام به تعيها جنگل

 ي نشان داد كه در طپژوهشج ينتا.  آرمرده شهرستان بانه كردنديها  در جنگليصورت مطالعه مورد به
 هكتار به سطح جنگل افزوده شده 953 جنگل كاسته شده و  هكتار از سطح4853 مورد مطالعه هدور
 يكوندير، د)2003 (انيعيتوان به مطالعه رف يانجام گرفت مران يگر كه در اي از مطالعات ديبعض. است

 هاي تيقابلاستفاده از  ،پژوهشن ياهدف از .  اشاره كرد... و)2007 (يي، شتا)2009 (و همكاران
 منطقه مورد مطالعه و در ي كنوني اراضي نقشه كاربرهيدر ته IRS-1C LISS III يا  ماهوارهيها داده
ك ي منطقه در ي اراضي كاربرسطح جنگل در منطقه از طريق بررسي تغييراترات يي تغ بررسيتينها
  .تاريخ معين استدو  ي كاربريها نقشهسه ي با مقا)1386 تا 1344( ساله 41 ي زمانهدور

  
  ها مواد و روش

ن يا.  استواقع شدهالم ي استان او درالم ي شهرستان اه مورد مطالعه حوزهمنطق :طالعه مورد مهمنطق
 54/35  تا19/33 ييايت جغرافي استان با موقعيغرب   در شمال؛ هكتار219972حدود منطقه با مساحت 
ارتفاع حداقل و حداكثر .  واقع شده استي درجه طول شرق52/30  تا45/38 و يدرجه عرض شمال

 متر در كوه گچان در شمال 2600تا  )منطقه قاالالن( عراق ي متر در نوار مرز150ب يترت زه بهن حويا
  ).1شكل (الم قرار دارد يشرق شهر ا
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  . و ايرانالميت منطقه در استان ايموقع -1 شكل
  

 كه 1344  سالمتعلق به 20000/1 يي هوا عكس قطعه 520تعداد  پژوهشن يدر ا: پژوهش يها داده
پوشش  215 و 195، 194 ه شماريها اندكس( استه شده ي مسلح تهيروهاي نيياي سازمان جغرافتوسط

 2006سال  ماه بهشتيارد IRS-1Cه از ماهوار LISS III هسنجندر ي و تصاو)كامل شهرستان ايالم
 ي خطايح هندسين تصحي زميكه با استفاده از مدل رقوم) 5  و2 ،3 ،4 يفي باند ط4ر در يتصاو(

 يها ن از نقشهيهمچن . قرار گرفته استاستفادهمورد ، است رفع شده ي بلندي از پستي ناشييجا هجاب
  .ه است هم كمك گرفته شد1378 سال 50000/1 يتوپوگراف

  
  پژوهشروش 
  متعلق به  جنگلمحدوده ه نقش تهيه براي: 1344 هوايي يها عكساز  پوشش جنگل نقشه تهيه

 .دش اسكن و تهيه 1 /20000  مقياسل درسان يا به مربوط اييهو عكس قطعه 520  ابتدا،1344سال 
 همچنين ها و آن از دست آمده به موزائيك در ي رقوميي هوايها عكس وضوح سازي   يكسانيبرا

 انطباق و 1بارزسازي هاي روش از هندسي  تصحيحبراي زميني كنترل نقاط دقيق محل انتخاب
 دامنه) كاهش اي(  بسطهيستوگرام در انطباق روش از .شده است استفاده تصوير  2هاي هيستوگرام

                                                 
1- Enhancement Techniques 
2- Histogram Matching 
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ياد ي يهاي هوا عكس هيستوگرامهاي رقومي استفاده شده و  عكس وضوح بهبود و ها داده ارزش
 از  ناشيير و رفع خطايح هندسي تصاويتصح . با يكديگر منطبق شده استوضوحنظر از  شده
نقاط كنترل  . استفاده شده استياپارامترروش ن به نظر مورد هوايي يها عكسدر  بلندي و پستي

، تا حد ممكن )در هر عكس GPSبا استفاده از نقشه يا (  نقاط كافيدارايهاي  زميني براي عكس
هاي واجد نقطه از روش  ها با عكس ها از روي نقاط مشترك آن زياد انتخاب شده و براي ساير عكس

 درجه يح هندسيتصح معادلهها با استفاده از  سپس عكس .تطابق تصوير به تصوير استفاده شده است
 از خطاي احتراز منظور به .اصالح شده است پيكسل 7/0 معادل 1مربعات ميانگين جذر خطاي دوم با
د يتولدر  استفاده ي برا عكسهر  مركزي هاي قسمت فقط ،ها عكس  حاشيهتوجه در  قابل جايي هجاب

ر يتفسآغاز قبل از  .ه استدش تهيه رقومي منطقه كفتوموزايي و هشد داده برش رقومي فتوموزائيك
،  مختلفيها يكاربر /پوشش ن حدودييتع و شگرينما صفحه ي بر رو شدهي رقوميي هوايها عكس

 از يبر تعداد )ريتفس (دي كلهير و تهيتفسنسبت به دار  نهييوسكوپ آياسترك ي از با استفاده
 ، از منطقهيدانيم يها دير و بازديد تفسي كلهيبا ته. ه استشد چاپ شده اقدام يي هوايها عكس
  اقدام شده استييهر عكس هوا  و نامشخص مبهميها قسمت يبراكاربري  /هاي پوشش طبقه

  ).2 شكل(
كاربري مختلف شامل جنگل، مرتع، كشاورزي، باغات، مسكوني، / هاي پوشش در نهايت طبقه

ك رقومي براساس كليد تفسير فتوموزائي تهيه از پس). 2شكل (اراضي لخت، مشخص شدند 
و  جنگل  ها محدوده آن نمايش بر روي قابل عوارض خصوصيات گرفتن نظر در با هاي هوايي و عكس

و  رقومي بر روي صفحه نمايشگر داخل حوزه به روش تفسير بصري در )ها ساير كاربري(غيرجنگل 
 /يك از طبقات پوششت هر مساح). 4شكل (شد  تهيه  طبقه6 با 2اي ساختار شبكه با نقشه نهايي

  . آمده است1 منطقه در جدول  كاربري
  

                                                 
1- Root Mean Square Error (RMSE) 
2- Raster Map 
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، جنگل متوسط و پرتراكم) الف و ب(؛ ي اراضيكاربر /طبقه پوشش 6 ي برايي هوايها ر عكسيد تفسيكل -2 شكل
  .مرتع) ح(  پوشش و اراضي بدون) ز(ي، زراع )و(مسكوني، ) ه(تراكم،  جنگل تنك و كم) ج و د(

  
نشان LISS III  تصاوير سنجنده كيفيت بررسي: IRS-1C ،2006ر ياز تصاو ش جنگلپوش نقشهتهيه 
 .است گي شد راه راه خطاهاي و مزاحمي  ها يكسلپ وجود مانند راديومتري  خطايبدون ريتصاو داد كه

دقيق  تيموقع تعيين دركه  ي مناطق كوهستانويرا هندسي تصحي و دقت تصحش درستييافزا منظور به
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در   استيضرور نتايج درستي بررسي  دريا نمونه ينيت زميواقعز ين و يكاربر /ش پوشطبقات
 ي رنگريواتص ياز رو. استفاده شده است Ortho-Rectification روش ازتصاوير  يح هندسيتصح

  منطقهي توپوگرافيها  نقشهياز روزميني  كنترل قطه ن45 تعداد IRS-1C 5 و 3 ،4 ي باندهاكاذب از
. مشخص شدند اي ماهواره روي تصوير بر ها آن مانند نقاط و انتخاب )...ا وه جاده و ها هآبراهتقاطع (

مدل   PCI Geomaticaافزار   نرممترهاي مداري ماهواره و نقاط كنترل زميني درابا استفاده از پارسپس 
 ي رقومي توپوگرافيها  از نقشهكه منطقه 1 ارتفاعي مدل رقوم.جاد شده استي ايح هندسي تصحياضير
جذر  خطاي ر بايوا تص وارد ويح هندسيند تصحي در فرآياد شده ياضيه شده به همراه مدل ريته

 از مفيد اطالعات و استخراج سازيبارز يبرا. استتصحيح شده كسل ي پ8/0 معادلمربعات  ميانگين
 اويرتص و اجرا ILWIS2 افزار نرم در تصاوير روي بر هاي مختلف پردازش اي ماهواره تصاوير

 هاي نسبت( 3طيفي يريگ  نسبت،ري پردازش تصاويها روشميان  از .ه استشد متعددي توليد مصنوعي
 5تسلدكپل يتبد ،4استاندارد روش به اصلي هاي تجزيه مؤلفه  ،)3  به5 باندو  4 به 5 باند و 4 به 3باند 
 سنجنده يها داده  يور  بر تسلدكپليتبداز اعمال .  مورد استفاده قرار گرفته استن پژوهشيدر ا

LISS III آمده از دست به هاي مؤلفه بين از و توليد 8سبزينگي  و7روشنايي ،6نمناكي يها مؤلفه ريتصاو 
  درگياهي پوشش شخيص در ت متواتركاربرد دليل به سبزينگي و روشنايي مؤلفه دو تبديل اين
 نظارت يبند طبقهي؛ يبازديد صحراقبل از  .مورد استفاده قرار گرفته است تصاوير نهايي بندي طبقه
 موجود در منطقه مشخص ي اراضيكاربر /پوششمحتمل  تا طبقات شدر انجام ي تصويبر رو 9نشده
 يبند ك گروه طبقهيدر  مشابه هستند يفي طيها يژگي و از نظر كهييها كسليپبه اين روش . شود
  از فنونيبي با تركي اراضيكاربر /پوشش يي نهاهنقشسپس ). 2005 و همكاران، يشت(شوند  مي

 يفي طيها يژگي براساس ويكاربر /طبقات پوششكردن  يرقوم ، نظارت شده،شدهن نظارت يبند طبقه
انجام ) ير بصريتفس( شگرينما ه صفحي بر رويكاربر /ه پوششمحدودمشخص كردن ها و  آن يو بافت

 طيفي مشابه از نظر  رزشابر خالف كاربري اراضي  /كه برخي طبقات پوشش يياز آنجا. شده است
                                                 
1- Digital Elevation Model (DEM) 
2- Integrated Land and Water Information System (ILWIS) 
3- Band Rationing 
4- Standard Principle Component Analysis 
5- Tasseled Cap 
6- Wetness 
7- Brightness 
8- Greenness 
9- Unsupervised Classification 
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. رود شمار مي به ي الزم و ضرور امريير بصريتفسروند،  شمار مي هاي متفاوتي به  پديده بافت
 2و حداقل فاصله 1 حداكثر احتمال ، الگوريتميميعل ت  نمونه65 اساس نظارت شده بريبند طبقه

 از دست آمده بهمصنوعي هاي باند بر روي تصاوير اصلي و )تر واسطه سرعت زياد و تنظيمات كم به(
بندي نظارت نشده بر روي تصاوير   و طبقه)هاي اصلي و تسلدكپ لفهگيري، مؤ نسبت( پردازش تصوير

ثر در تفكيك ؤمنظور انخاب بهترين باندهاي م به. شده استانجام ) 5  و4، 3باندهاي (رنگي كاذب 
هاي تعليمي براي هر طبقه از  مونهجايابي ن. استفاده شده است OIF3پوشش زمين از روش  /كاربري
گر از دانش كافي در مورد جغرافياي منطقه و   وقتي كه تحليلخصوص  كاربري اراضي به/پوشش

دمور، ياسك(ثر خواهد بود ؤهاي طيفي هر طبقه برخوردار است، بسيار كارآمد و م همچنين ويژگي
 شكل( استفاده شده است 4تصادفي منظمبرداري  اي از روش نمونه در تهيه واقعيت زميني نمونه ).1989

پذير  كه دسترسي به تمامي نقاط تصادفي مشخص شده در هر طبقه بر روي زمين امكان يياز آنجا). 3
  .ها انجام شده است ي تغييراتي جزئي در تعيين محل نمونهينبوده است در طي عمليات صحرا
). 4شكل (كاربري توليد شد /  طبقه پوشش6كاربري اراضي منطقه با / به اين روش؛ نقشه پوشش

اي شكل  اي دايره  قطعه واقعيت زميني نمونه325بندي نظارت شده از  منظور بررسي درستي نتايج طبقه به
 در عمليات ميداني با استفاده از يك دستگاه سيستم . مترمربع استفاده شده است1000 به مساحت

كاربري در محدوده مورد نظر / ازيابي، طبقات پوشش محل دقيق نقاط نمونه ب5ياب جهاني موقعيت
/ پس از تهيه نقشه پوشش. اي تهيه شده است اي در ساختار شبكه برداشت و در نهايت از نتايج نقشه

اي مقايسه شده و پس از  دست آمده با نقشه واقعيت زميني نمونه هاي به  طبقه، نقشه6كاربري اراضي با 
ارهاي درستي كلي، ضريب كاپا، صحت توليدكننده و درستي كاربر؛ تشكيل آرايه خطا، براساس معي

 ارايه 1 غيرجنگل در جدول -بندي محاسبه شده و براي طبقه جنگل معيارهاي ارزيابي درستي نتايج طبقه
 تا 1344هاي  ها در بازه زماني بين سال كاربري/ منظور تهيه نقشه تغييرات سطح پوشش به. شده است

كاربري / اي با نقشه پوشش بندي تصاوير ماهواره دست آمده از عمليات طبقه نقشه بهترين  ، صحيح1385
براي مشخص .  پيكسل به پيكسل مقايسه شده است1344دست آمده از تفسير فتوموزائيك رقومي سال  به

 سال از عمليات ماسك بر 42ها در طي  نمودن موقعيت مكاني سطوح كاسته شده جنگل و ساير كاربري

                                                 
1- Maximum Likelihood (ML) 
2- Minimum Distance (MD) 
3- Optimum Index Factor (OIF) 
4- Random Systematic Sampling 
5- Geographical Positioning System (GPS) 
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 1385 جزء جنگل و در سال 1344عنوان مثال مناطقي كه در سال  قشه تغييرات استفاده شد و بهروي ن
عنوان نقشه تخريب در ساير تجزيه و  عنوان يك نقشه مجزا استخراج گرديد و به غيرجنگل بودند به

  ).6شكل (استفاده شد ) بررسي ارتباط ميزان تخريب با عوامل فيزيوگرافي و انساني(ها  تحليل
  

  
  

  .اي در قالب يك شبكه منظم تصادفي نقشه واقعيت زميني نمونه -3 شكل
  
  جينتا

  

  
  

  .1344هاي هوايي سال   طبقه تهيه شده از عكس6الم شامل يكاربري اراضي ا /نقشه پوشش -4 شكل
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  .2006 سال IRSاي   طبقه تهيه شده از تصاوير ماهواره6الم شامل يكاربري اراضي ا / نقشه پوشش-5شكل 
  

  . طبقه و تركيب باندي مورد استفاده در آن6بندي با  بررسي صحت نتايج طبقهمعيارهاي  -1 جدول

  تركيب 
  باندي

  صحت كلي  الگوريتم
  ضريب 
  كاپا

صحت 
توليدكننده 
  جنگل

صحت 
  توليدكننده

  جنگلغير

صحت كاربر 
  جنگل

  صحت كاربر
  غيرجنگل

  45/65  01/82  15/77  16/71  68/0  54/73  حداكثر احتمال  5 و 3، 2
  19/61  32/80  52/71  92/70  57/0  98/69  حداقل فاصله  5 و 3، 2
  27/68  42/82  77/78  37/77  61/0  67/77  حداكثر احتمال  4 و 3، 2
  67/56  31/79  45/73  78/68  55/0  88/70  حداقل فاصله  2 و 3، 4
  46/77  48/85  91/79  89/86  78/0  21/83  حداكثر احتمال  5 و 3، 4

  
با استفاده بندي   به طبقهدرستيدهد كه باالترين معيار   تصاوير نشان ميابي درستينتايج ارزي

و الگوريتم حداكثر احتمال مربوط  LISS III ه سنجند5 و 4، 3 تركيب رنگي كاذب باندهاي از
دست   به78/0 درصد و 83ترتيب   بهدست آمده به كلي و ضريب كاپاي نقشه درستي. شود مي
  .آمد
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  .1385 تا 1344 يها ن ساليجنگل در منطقه مورد مطالعه بقشه تغييرات سطح ن -6 شكل
  

بندي مربوط به ابتدا و انتهاي دوره زماني   از طبقهدست آمده به از مقايسه دو نقشه دست آمده بهنتايج 
كه  طوري همان.  آمده است2دست آمده در هر كاربري اراضي در جدول  همورد نظر و تغييرات سطح ب

 هكتار بوده كه در مقايسه با 14/143060 اراضي جنگلي منطقه برابر با 1385 در سال شود ده ميمشاه
  . هكتار از سطح مناطق جنگلي منطقه كاسته شده است16420ميزان  به)  هكتار159480 (1344سال 

  
  .1385 و 1344هاي  هاي مختلف بين سال  تغييرات كاربري جدول مساحت-2 جدول

  طبقه
  ريكارب /پوشش

  1344 -مساحت
  )هكتار(

  درصد از كل
1344  

  1385 -مساحت
  )هكتار(

  درصد از كل
1385  

) كاهش( افزايش
  )هكتار( سطح

48/19 39/42856 مراتع  48/44696 31/20  08/1840+  
29/0 90/651 باغات  24/683 31/0  34/31+  
21/4 52/9169  زراعي  35/17099 77/7  82/7929+  
23/0 76/513 مسكوني  59/3249 47/1  82/2735+  
48/72 159480 جنگل  14/143060 06/65  29 /16420-  

31/3 91/7300 اراضي لخت  14/11184 08/5  22/388+  
 96/219972 100 96/219972 100 96/219972  مساحت كل
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  يريگ جهيبحث و نت
شه ه نقيموجود در ته IRS-1C ه ماهواري رقوميها  و دادهيي هوايها  عكس اطالعاتاز عهدر مطال

 ريتصاو كه استفاده از نشان داده استن ياج ينتا.  استفاده شده استيكاربر /رات پوششييتغ
ار ي بسيك منبع اطالعاتي يبه همراه اطالعات توپوگراف LISS III هو سنجند  IRS-1Cيا ماهواره

 ياهيرات پوشش گيي تغيدر بررس خصوص به، ي اراضيكاربر /پوشش نقشه هي تهيكارآمد و ارزان برا
 ي هندوستان برادره نوبرا ه كه در منطقيا هم با مطالعه) 2005 ( و همكاراني جوش.رود يشمار م به

ر ي تصاويها تيانجام دادند به قابل IRS-1C يها  با كمك دادهيپوشش اراض /يرات كاربريي تغيبررس
 پژوهشن ي ادر. اند اشاره كردهرات آن يي تغي و بررسي اراضي كاربره نقشهين ماهواره در تهيا

ن مرجع شده است كه ير زمير به تصويتصو IRS-1C يا ر ماهوارهي نسبت به تصاويي هوايها عكس
 يها  نقشهيح هندسيات تصحي از عملي ناشي انطباق مكانز نبودز ايمنظور پره  به)2005ان، يحجار( در

 نياز ا  استفادههاي ترياز بر .رود يشمار م  و كارآمد بهي ضروري امري مختلف زمانيها متعلق به دوره
 يها  مورد نظر در عكسيها دهي مناسب پدبندي براي طبقه. استر بر هم يروش انطباق كامل تصو

هاي  الگوريتم و سنجش از دور مختلف يافزارها  موجود در نرميها تيق امكانات و قابلي، تلفييهوا
مورد توجه قرار گرفته  ريد تفسيه كليته و ير بصري تفسر در كنار استفاده از فنونيكننده تصاو يبند طبقه
 -يچشم (يقير تلفيجنگل، استفاده از روش تفسكابري  /پوششق يدقمرز ن يي تعمنظور به .است
، يصادق ،)2003(ان يعيرف. كيد قرار گرفته استأمورد ت  و تكميلي مناسبيروشعنوان  به) يرقوم

 يها ك مرزي تفكي را برايقي و تلفيشمر چيز روش تفسي، ن)2009 ( و همكارانيكونديدر  و)2005(
تم حداكثر ير با الگوريوا تصي رقوميبند طبقه. اند ص دادهي مناسب تشخي جنگليها پي و تيجنگل

 درصد 83 معادل ي كل درستيبه يقير تلفي تفسكنار مختلف در يباند يها بيترك  استفاده ازاحتمال با 
 بانه يها  كه در جنگليا م در مطالعهه) 2008 (ران و همكاينيام. منجر شده است 78/0ب كاپا يو ضر
  .اند دست يافتهجه مشابه ي به نتشده استانجام 

 75ش از ي، ب1385 سال  دهه در40گذشت بالغ بر كه پس از دهد  نشان مي پژوهشاين نتايج 
 يطبقه تراكمدر  كاهش مساحت  اينعلت.  استسته شده كاهاي انبوه منطقه  از سطح جنگلدرصد

در و حضور دام  ي به كشاورزي جنگليل اراضيه ذغال و تبديمنظور ته  بهي قطع درختان جنگلوه،انب
 زي حوزه آبخيها  جنگلسطحاز هكتار  16420 ساله 41در طول دوره  .مناطق بوده است  ازيبعض

در ر ييتغتر  شي، به است نشان داده شد6 كه در شكل يطور همان. الم كاسته شده استي اشهرستان
 از آن هم در اثر ي و بخشي كشاورزيل جنگل به اراضيسطح آن در اثر تبد جنگل و كاهش ششپو
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تع و ا مرسطح سال بر 41 يط. بوده استافزايش جمعيت  ها در اثرگسترش مساحت شهر و روستا
 ترين ي مهميرسد شناسا نظر مي به. افزوده شده است لخت ي، و اراضي، باغات، مسكونيكشاورز
ها  طح جنگلش سكاهثر بر ؤ عوامل مخصوص  زمين در منطقه به  كاربري/در سطح پوششتغيير عوامل 

 رييت تغيق از وضعي اطالعات دقيا ش و كنترل دورهي پا.اي در منطقه برخوردار باشد از اهميت ويژه
برخوردار است كه  كالن استان يتيري مديدها ن راهبري تدوي دريسزا هاز اهميت ب استان ي اراضيكاربر

  .ه استيالم قابل توصي كل استان اي برايا ن مطالعهيچن ت؛يبا توجه به ضرورت و اهم
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Abstract1 

The main aim of this study was to investigate forest cover changes in Ilam 
watershed from 1965 to 2006. The forest cover map was produced using a digital 
aerial photo mosaic, scale 1:20000 for 1965. The IRS-LISS III images were also 
employed to generate the map in 2006. After radiometric and geometric 
corrections, different image processing techniques, such as band rationing, tasseled 
cap transformation and principal components analysis were applied on the imagery 
to be entered in image classification process. The optimum bands set have been 
selected; using OIF (optimum indexing factor). Image classification was done 
using supervised rule (Maximum Likelihood and Minimum Distance) once for the 
6 land use/cover classes i.e. forest, rangeland, agriculture, gardens, bare land and 
settlements and then for forest and non-forest classes. Accuracy assessment of 
forest-non forest mapping indicates that the highest overall accuracy is belonged to 
employ ML classifier (83% the overall and 78% the Kappa). Comparing the results 
in the period indicates that forest area in the region has been reduced about 16000 
ha in a 42 years. 
 
Keywords: Forest covers map, Aerial photographs, IRS-LISS, ML, Ilam 
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