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 مريم داغستاني، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر

 

جنگل در برقراري تعادل اكولوژيك در كره  نقش مهممديريت منابع طبيعي و به طور خاص مديريت جنگل، به دليل 

امروزه ميزان سطح جنگل به عنوان شاخصي از . ير گذار دردنيا محسوب مي گرددزمين، جزء مديريتهاي مهم و تاث

كميت و كيفيت جنگلها و ارتقاء و مديريت صحيح براي حفظ  استتوسعه يافتگي از درجه اهميت بااليي برخوردار 

رخي جنگل به دليل وسعت زياد، صعب العبور بودن ب "ماهيت عرصه هاي طبيعي، خصوصا. بسيار ضروري است

مناطق و مشكالت تردد به گونه اي است كه نياز به علم سنجش از دور در اين بخش بسيار ضروري به نظر مي 

چرا كه سنجش از دور علم و هنر كسب اطالعات درباره يك شيء، پديده يا منطقه از طريق پردازش و آناليز . رسد

م مديريت صحيح جنگل كسب اطالعات درست و گاو مهمترين اولين . س مستقيم استداده هاي اخذ شده بدون تما

كه اين مهم از طريق علم سنجش از دور در زمان بسيار كوتاه و با هزينه بسيار پايين قابل  به هنگام از جنگل ميباشد

جهت بررسي امكان استفاده از تصاوير ماهواره اي در كسب اطالعات از جنگل تحقيقات بسياري  .است بيدست يا

تعيين تيپ جوامع جنگلي، تعيين مرز و مساحت جنگل، تعيين  .ايج قابل قبولي نيز كسب شده استانجام شده و نت

، تعيين ارتفاع و قطر توده  3، تعيين حجم و موجودي سرپا، تعيين شاخص سطح برگ 2تراكم و تعداد در هكتار

 ,ETMمختلف از جمله جنگلي و شناسايي و كنترل آتش سوزي در جنگل، با استفاده از تصاوير ماهواره اي 

TM, ASTER, SPOT  و تصاوير ماهوارهIKONOS  از طريق باندهاي اصلي و مصنوعي، همچنين باندهاي

با استفاده ازروشهاي متعدد طبقه بندي از جمله و ارائه نتايج نهايي  5 و ادغام 4حاصل از تجزيه مولفه هاي اصلي

در زمينه سنجنده  "ش و پيشرفت علم سنجش از دور خصوصابا گستر. موفقيتهاي كسب شده در اين زمينه مي باشد

                                                 
1
 Remote sensing 

2
 Density 

3
 LAI(leaf area index) 

4
 PCA 

5
 Fusion 
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در اين مقاله . برآوردهاي فوق الذكر در جنگل با دقت و توان باالتري امكانپذير خواهد بود Hyperspectralهاي 

يج و امكان استفاده از اين نتايج در بخشهاي اجرايي كه بيشترين استفاده كننده از اين نتا و به بررسي نتايج كسب شده

  .ا خواهند بود پرداخته شده استروشه

  

  

  سنجش از دور، جنگل، مديريت: كلمات كليدي

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

بشر از بدو خلقت در جنگل، نيازهاي زيستي خود را با اين تصور كه به هر شكل دلخواه و ممكن مي توان از اين 

بردند كه جنگل به عنوان منابع طبيعي تجديد شونده اما با ترقي علم انسانها پي . است كردهمنابع استفاده نمود، تامين 

كولوژي و اقتصادي برخوردار است و در صورت عدم استفاده صحيح و مديريت نادرست، از ارزشهاي متعدد دوگانه ا

بنابراين شروع به برنامه ريزي اصولي و مديريت صحيح اين عرصه با  .به نابودي اين عنصر با ارزش منتهي مي شود

اطالعات كامل و  بكس "، عمومابا توجه به سطح وسيع جنگلها و صعب العبور بودن برخي مناطق. دارزش نمو

پدر علم جنگلباني (طالعات به هنگام مشكل و پر هزينه بود به گونه اي كه براي اولين بار مرحوم ساعيا "خصوصا

تدريج با پيشرفت تكنولوژي روشهاي اما به .مساحت جنگلهاي ايران را با پيمايش به وسيله اسب تخمين زد) ايران

از طرفي علم سنجش از دور و استفاده از تصاوير ماهواره اي به عنوان  .بهتر و دقيقتري مورد استفاده قرار گرفت

ابزاري بسيار قوي و قدرتمند در سالهاي اخير با پيشرفت قابل مالحظه اي مواجه شده است و از عكسبرداري با 

از دهكده كوچكي در پاريس به فناوريهاي  Casparo-felix-tournachonسيله به و 1859بالون در سال 

كاربرد علم سنجش از دوردر علوم زمين و به تبع آن عرصه هاي طبيعي بسيار زود  .پيشرفته امروزي رسيده است
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اضر مروري در مقاله ح. كشف شد و مورد استفاده قرار گرفت و پيشرفت قابل مالحظه اي نيز در آن ظهور پيدا كرد

بر نتايج به دست آمده از تحقيقات در خصوص استفاده از تصاوير ماهواره اي براي كسب اطالعات از جنگل صورت 

پذيرفته است، اطالعاتي كه جمع آوري آنها به صورت مستقيم و بدون ابزار سنجش از دوري توام با هزينه هاي باال 

  .وفوت زمان زيادي است

  

  جنگل از طريق تصاوير ماهواره اي برآورد مشخصه هاي مختلف

برآورد سطح جنگل با استفاده از تصاوير ماهواره اي به عنوان مهمترين گام در اين خصوص مورد استفاده قرار 

عنوان به  .گرفت و حتي عالوه بر تعيين سطح جنگل به برآورد سطح زير كشت محصوالت كشاورزي نيز پرداخت

 .)1385رفيعيان و همكاران، (استفاده گرديد Landsat7از تصوير ماهواره براي تهيه نقشه گستره جنگل  مثال

با صحت  +ETMارزيابي سطح جنگل و تفكيك نقشه محدوده جنگل از غير جنگل، با استفاده از تصوير  همچنين

اي در تحقيقات متعدد ديگري نيزاذعان بر قابليت تصاوير ماهواره  ).1387كالرستاقي، (انجام پذيرفت  02/93كلي 

استفاده مي نيزاز تصاوير ماهواره اي براي مطالعات تغييرات دورهاي و روند اين تغييرات . برآورد سطح جنگل دارند

از جمله نرخ  .، تغيير سطوح جنگلكاري ها و غيرهشود از جمله تغيير سطح جنگلها در يك بازه زماني، تغيير تراكم

مورد بررسي قرار گرفت  ETMبا استفاده از تصاوير  1382الي  1373تغيير سطح جنگلهاي استان لرستان طي دهه 

برآورد گرديد صحت استخراج شده از نقشه هاي پوشش جنگل مويد اين مطلب است كه تصاوير % 5/2و نرخ تغيير 

ETM  به علت دارا بودن باندهاي طيفي مناسب و بزرگنمايي قابل قبول منبع مستندي براي تهيه نقشه هاي مشابه

با  80الي  72تره جنگلهاي شمال نيز بين سالهاي همچنين روند تغييرات گس). 1382سوسني و همكاران، (هستند

تعيين مرز جوامع جنگلي به لحاظ . )1385رفيعيان و همكاران، (استفاده از همين تصاوير مورد بررسي قرار گرفت

جزء مواردي است كه مورد بررسي قرار گرفته انجام مرزبندي دقيق جهت تفكيك اراضي همچنين تعيين دقيق سطح، 

  .و قابل اجرا مي باشد

يا تراكم به عنوان فاكتوري مهم در ارائه اطالعات در راستاي مديريت صحيح، با استفاده از تعيين تعداد پايه در هكتار

كتار كه به تصوير ماهواره آيكونوس مورد بررسي قرار گرفته و ضريب همبستگي تصوير با اطالعات تعداد در ه

در بررسي ديگري ضريب  ).2003هيكي و همكاران،(بوده است % 50طريق مستقيم مورد اندازه گيري قرار گرفته

بين مشخصه تعداد در هكتار و تصوير آيكونوس از طريق استفاده از تصوير به همراه آناليز الگوهاي % 80همبستگي 
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% 85داده هاي سنجنده ليدار به ميزان  تگي ديگري باهمبس ).2008گرين برگ و همكاران،(محيطي به دست آمد 

  .)2006هوداك و همكاران،(كسب شد 

مشخصه هاي ديگري از جنگل از جمله قطر ميانگين توده به لحاظ تاثير گذاري باالي قطر در حجم توده، به عنوان 

در  .رسي قرار گرفته استمهمترين فاكتور بررسي كميت و كيفيت جنگل، همچنين ارزش گذاري اقتصادي آن مورد بر

در صورتيكه ). 2003هيكي، (تعيين شد  -%68  مطالعه اي رابطه قطر توده درختان با تصوير ماهواره آيكونوس

داغستاني و همكاران در سال  ).2006دونگو، (نشان داد  -%58ضريب همبستگي  TMهمين فاكتور با تصوير 

  .ر قطر توده به دست آوردندبا تصوير استر و فاكتو - %68ضريب همبستگي  1387

همانگونه كه اشاره شد حجم توده مهمترين فاكتور ارزش گذاري توده و تاثير گذار در خصوص چگونگي تصميم 

در واقع در امر مديريت جنگل آنچه وضعيت توده را تشريح مي كند . گيري و برنامه ريزي آينده جنگل مي باشد

به همين دليل بررسي امكان برآورد اين مشخصه از . تغييرات است و نوسانات حجم نشانگر روند استچوب حجم 

 TMتصوير  3بررسي ضريب همبستگي حجم با باند  .طريق تصاوير ماهواره اي از اهميت زيادي برخوردار است

اين در . برآورد شده است% 67همين ارتباط با تصوير استر . )2003وات و دونگو، (را نشان مي دهد % 72همبستگي 

و همبستگي  ).1997ريپل و وات، (به دست آمد  HRVبين حجم و تصوير % 82لي است كه ضريب همبستگي حا

  .يكساني با تصوير ماهواره آيكونوس كسب شد

  

  نتيجه گيري

با توجه به بررسي هاي فوق الذكر مشاهده مي گردد كه نتايج قابل توجهي در خصوص كسب اطالعات ضروري به 

يق تصاوير ماهواره اي به دست آمده است ليكن علي رغم هزينه هاي زياد تحقيقات و صورت غير مستقيم از طر

از داليل عمده اين خالء عدم ارتباط موثر . كسب نتايج سودمند، بخش اجرايي استفاده موثري از اين نتايج ندارد

ربردي از نتايج، عدم وجود ارتباط عالوه بر كاهش استفاده اجرايي و كا. بخش تحقيقات و بخش اجرايي است

از موانع ديگر عدم . موجب عدم هدايت اولويت فعاليتهاي پژوهشي به سمت نيازهاي واقعي بخش اجرايي مي گردد

همچنين گاهي عدم آگاهي از ميزان دقت مورد نياز بخش اجرايي مانع  وضوح اعتبار و صحت نتايج كسب شده است

  .كارهاي سودمند در برقراري ارتباط موثرو مفيد قابل توصيه استدر اين زمينه كسب راه. از كاربرد نتايج مي گردد
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