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چکیده
شهرستان نمین در استان اردبیل دارای اراضی وسیعی از گونههای جنگلی فندقلو است .بنابراین هدف از این تحقیق ،ارزیابی
روند تخریب اراضیی جنگلهای فندقلو در شیهرستان نمین با استفاده از تصویر ماهوارهای  LANDSATسنجنده  +ETMدر
سال  6633و تصویر سنجنده  OLIمربوط به سال  6633است .پس از انجام پیشپردازشهای لازم ،به منظور بالا بردن قدرت
تفکیک مکانی تصیاویر از روش  IHSجهت ادغام تصیویر پانکروماتیک و نندییفی هر دو سینجنده اسیتفاده شد .ی قهبندی
تصیاویر به وورت نظارت شده و از روی تصاویر ادغام شده هه دارای قدرت تفکیک مکانی  61متر بوده ،با الگوریتم ش که
عصی ی مصینوعی انجام شید .نتایج نشان داد هه از هل مساحت هاربریهای ی قهبندی شده در سال  ،6633معادل 3336/63
هکتار به اراضیی جنگلی تعلق داشیته اسیت هه در مقایسیه با سیال  6633این میزان به معادل  3166/37هکتار هاهش داشته
اسیت .همننین وسیعت اراضی این جنگلها هه از سال  6633تا سال  6633بیش از  3366هکتار هاهش یافته است .بنابراین
برای حفظ عروههای ی یعی ،تث یت و قانونی هردن هاربری اراضی در دستور هار متخصصان و مسئولان هشور قرار گیرد.
واژههای کلیدی :لندست ،اراضی جنگلی ،تخریب ،ش که عص ی مصنوعی ،شهرستان نمین.

* پست الکترونیکی نویسنده

مسؤولfarhad.javan91@yahoo.com :
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مقدمه
مهمترین عاملی که چهره زمین را در خیلی از قسمتهای
دنیا تغییر داده ،پاکسازی جنگلها بوده است .در طول
قرنها ،جنگلها به طور مرتب مورد استفاده بیرویه انسان
بوده و با رشد جمعیت دنیا ،به طور مداوم تبدیل و یا تغییر
یافتهاند (ابراهیمیان .)0931 ،شهرستان نمین در استان
اردبیل زیستگاه گونههای جنگلی هیرکانی است ،که
متأسفانه با توجه به رشد سریع تخریب جنگلها ،سالانه
میزان زیادی از وسعت این جنگلها فندقلو کاسته میشود.
لازمه برنامهریزی اصولی و مدیریت صحیح منابع طبیعی به
خصوص جنگلها ،در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و به-
هنگام در قالب نقشه است (پرما و همکاران0931 ،؛ شتایی
جویباری و همکاران .)0934 ،مناطق جنگلی دارای نظام
زیستی حساس و شکنندهای هستند که در صورت
بهرهبرداری خارج از توان محدود آنها ،به سادگی در
معرض تخریب و انهدام قرار میگیرند .از نظر شرایط
طبیعی در بیشتر اوقات ،احیاء و بازسازی آنها به سادگی
میسر نیست و برای آن باید بهای گزاف و زمان زیادی را
هزینه کرد (جوان و حسنی مقدم .)0934 ،با توجه به روند
جنگلزدایی در کشور ایران که در دهههای اخیر شدت
زیادی گرفته ،برآورد روند تخریب در دورههای زمانی
مختلف اهمیت بالایی دارد .دستیابی به اطلاعات مربوط به
گذشته و آشکارسازی تغییرات روی داده در نواحی جنگلی
میتواند به مدیران و برنامهریزان کمک کند که عوامل مؤثر
بر تخریب و جنگلزدایی را کشف و برای کنترل آنها
برنامهریزی مفید و مؤثر داشته باشند (آرخی و همکاران،
 .)0930تاکنون مطالعات متعددی در زمینه ارزیابی تخریب
جنگلها انجام گرفته است که به طور خلاصه مطرح شده
است:
جوان و حسنی مقدم ( ،)0934در مقالهای به آشکارسازی
میزان تخریب جنگلهای هیرکانی با استفاده از تصاویر
لندست  OLIو  ETM+پرداختهاند .آنها ابتدا تصاویر
پانکروماتیک و چند طیفی هر دو سنجنده را با استفاده از
روش  IHSادغام کرده و سپس از روی تصویر ادغام شده و
با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان اقدام به آشکارسازی
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مناطق تخریب شده از جنگلهای هیرکانی در محدوده
رضوانشهر کردند ،)3109( Torahi .در مقالهای به تهیه
نقشه جنگلهای زاگرس و ارزیابی میزان تغییر این
جنگلها با استفاده از دادههای  TMو  ASTERپرداخته
است .محمدی و همکاران ( ،)0931در تحقیقی به مقایسه
سنجش از دور و زمین آمار در برآورد تعداد درختان در
هکتار با استفاده از داده های  ETMاقدام کردهاند .محمدی
ترکاشوند و همکاران ( ،)0931با استفاده از آمار بازتابهای
طیفی تصاویر ماهوارهای  IRSبه تفکیک باغات زیتون از
پهنههای جنگل ،مرتع و دیگر پوششهای گیاهی اقدام
کردهاند .بهبهانی و همکاران ( ،)0933در تحقیقی به
ارزیابی شاخصهای پوشش گیاهی تصاوی  ASTERدر
برآورد سطح تاج پوشش تک درختان مراتع مشجر مناطق
خشک اقدام کردهاند و نتایج کار آنها نشان داد که
شاخصهای  NDVIو  MSAVIبیشترین ضریب
همبستگی را با سطح تاج پوشش درختان دارند.
تبدیل زمین ،بیابان زایی ،جنگل زدایی ،فرسایش و بسیاری
دیگر که سلامت منابع طبیعی جهان را به خطر میاندازند،
در بیشتر موارد به دلیل استفاده غیرمنطقی از سرزمین
روی میدهند (علیمحمدی و همکاران .)0933 ،از آن جا
که ارزیابی میزان تخریب جنگلها با استفاده از روشهای
متفاوت اعم از عملیات میدانی و عکسهای هوایی و ...
صورت میگیرد و هر یک از این روشها دارای معایبی
همچون صرف هزینه زیاد و بههنگام نبودن عکس ها
میباشند لذا به کارگیری روشهای آسانتر و در عین حال
دقیق تر و بههنگام تر ضروری می باشد .با توجه به قابلیت
بالای تصاویر ماهوارهای نظیر بههنگام بودن ،چندطیفی
بودن ،تکراری بودن ،پوشش وسیع و افزایش روزافزون توان
تفکیک طیفی و مکانی آنها ،میتوان از آنها جهت مطالعه
و بررسی مراحل مختلف فرآیند تغییر کاربری اراضی
استفاده نمود (علیمحمدی و همکاران .)0933 ،از آنجا که
چشماندازها و پدیدههای موجود در طبیعت ،هر کدام با
توجه به خصوصیات و نوع عملکردشان نسبت به محیط
اطراف خود و نیروهای مؤثر بر آن واکنش نشان میدهند
و تغییرات متفاوتی در طی زماندارند ،این تغییرات با توجه
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به پارامترهای مختلف متفاوت بوده ،بررسی و پایش پوشش
گیاهی در مقیاس جهانی و ناحیهای دسترسی به دادههای
به هنگام میدانی یا صحرایی معمولاً دشوار و محدود است.
زیرا چنین دادههایی به صورت سنتی و قدیمی از مکانهای
کوچک و که در فواصل زمانی متفاوت جمعآوری میشوند
از لحاظ نوع و درجه اعتبار با یکدیگر متفاوت میباشند
( .)Adamchuk et al., 2004سنجش از دور تکنولوژی
بسیار مفیدی است که میتوان آن را برای به دست آوردن
لایههای اطلاعاتی از خاک و پوشش گیاهی به کاربرد
(ایمانی هرسینی و همکاران .)0934 ،الگوریتمهای
مختلفی جهت استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای ارائه
شده است .در بین این الگوریتمها ،الگوریتم شبکه عصبی
مصنوعی به دلیل کاربرد زیاد در علوم و فنون اهمیت بالایی
دارد .یک شبکه عصبی مصنوعی یک ماشین محاسباتی
است که از ساختار سیستم عصبی بیولوژیک الهام گرفتهاند.
پایهایترین قسمت یک شبکه عصبی ،نرونها هستند .نرون
یک واحد پردازشی است که ورودی را از منبع دریافت کرده
و با تعریف رفتاری غیر خطی در جهت رسیدن به شبکه،
به خروجی نهایی میرسد (میرزایی و همکاران.)0939 ،
جنگلهای فندقلو در محدوده مورد مطالعه از نوع
جنگلهای هیرکانی محسوب میشوند .جنگلهای
هیرکانی یکی از منحصربهفردترین نوع جنگلها در دنیا
هستند .این جنگلها به دلیل خصوصیاتی که در ذخیره
آب ،خاکسازی ،جلوگیری از سیل به شدت مورد توجه
هستند .همچنین این جنگلها به دلیل نزدیکی به مناطق
روستایی و زندگی عشایری به صورت گسترده مورد تهاجم
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دست بشر هستند .به گونهای که این ذخایر اراضی جنگلی
فندقلو به شدت در حال تخریب هستند ،بنابراین
جنگلها ی مورد نظر در شهرستان نمین استان اردبیل
همچون سایر مناطق جنگلی به دلیل دخل و تصرفهای
بیرویه به خصوص در دهههای اخیر با تغییراتی مواجه
شده است .تعیین میزان تخریب در بازه زمانی  03سال با
کمک دادههای ماهوارهای ،هدف انجام این پژوهش را
تشکیل میدهد .در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات
حاصل از مقایسهی تصاویر ماهوارهای در سه دوره مختلف
(سالهای  0934 ،0913و  )0934روند تخریب در
جنگلها ی فندقلو شهرستان نمین مورد ارزیابی قرار داده
است.

مواد و روشها
معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان نمین یکی از شهرستانهای استان اردبیل است
(شکل  .)0این شهرستان از  9بخش و  1دهستان تشکیل
شده است و با آستارا  -اردبیل و جمهوری آذربایجان
همجوار است .نمین شهرستانی با وسعت  0011/4کیلومتر
مربع که در قسمت شمال شرق استان واقع شده و در
حاشیه غرب دریای خزر قرار دارد .هوای زیبا و معتدل
نمین از جاذبههای آن است آب و هوای نمین از طرفی
متأثر از دریای خزر و از سویی برگرفته از آب و هوای
کوهستانی سبلان لطافت خاصی دارد.
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شکل -1نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در سطح کشور و استان

روش کار
دادههای مورد استفاده
دادههای مورد استتتتفاده در این تحقیق شتتتامل تصتتتاویر
سنجنده  ETM+سالهای  0934 ،0913و سنجنده OLI
مربوط به ستتتال  0934استتتت .با توجه به ماهیت و هدف
تحقیق که ارزیابی تغییرات از تصاویر چند زمانه بود ،ابتدا
اقتدام به اعمال پیشپردازشهای لازم گردید .جهت انجام
این کار از نرمافزار  ENVI5.1استتتفاده گردید .این مرحله
شامل تصحیحات هندسی ،رادیومتریک و اتمسفریک بود.
جهت هم مرجع کردن تصتتویر ستتال  ،0913از نقشههای
 0/01111منطقه استفاده و تعداد  91نقطه کنترل زمینی
بته روش درونیتابی دوتایی با خطای مربعات  1/63زمین
مرجع شتتد .روش درونیابی دوتایی از میانگین وزنی چهار
) (BVwtپیکستتتل در نزدیتکترین محل پیکستتتل جدید
استتتتفاده میکند (علوی پناه و لدنی .)0930 ،این فرآیند
میانگین مقادیر پیکستتل اصتتلی را تغییر میدهد و مقادیر
رقومی به طور کامل جدیدی را در تصتتویر خروجی ایجاد
میکند و از رابطه زیر محاسبه میشود:
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که  kمقادیر چهار نقطه اطراف و  D kفاصتتله نقاط از
نقطه مدنظر است.
جهت انجام تصتتحیحات رادیومتریک ،عمل کالیبراستتیون
سنجنده با استفاده از فرمول  Lλ = MLQcal + ALانجام
گرفت .اثرات اتمستتتفر معمولاً به صتتتورت خطای جمع
شتونده ،ظاهر و باعث روشتتنی بیشازحد تصتویر و کاهش
وضتتتوح میشتتتوند .از نرمافزار  ENVI5.1و روش Dark
 Subtractاستتفاده گردید تا اثرات اتمستفر بر روی تصویر
کاهش یابد .این روش تصتحیحات اتمستفری را بر اساس
ختاصتتتیت آب زلال و عمیق انجام می دهد .میزان بازتاب
آب زلتال در باند قرمز در حد کمینه تصتتتویر استتتت .در
صتتتورت مشتتتاهده مقادیر پیکستتتلی بالاتر از این مقدار،
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می توان این مقدار را به اثر روشتنایی مسیر نسبت داد که
بایستی از کل تصویر کسر گردد.
الگوریتم شبکه عصبی کوهونن
شتتبکه ،کوهونن یک شتتبکه دو لایه با آموزش بدون ناظر
است .در این مدل تعدادی سلول عصبی که معمولاً در یک
توپولوژی مستتتطح کنتار یکتدیگر چیتده می شتتتونتد .با
رفتارهای متقابل روی یکدیگر وظیفه شبکه خودسازمانده
را ایفا میکنند .این وظیفه تخمین یک تابع توزیع استتت.
ساختار شبکه کوهونن مانند ساختار شبکه پرسپترون یک
لتایته ،دارای یک لایه ورودی و تعدادی نرون خروجی می
باشد (آرخی و اصفهانی .)0939 ،آموزش شبکه کوهونن با
 nورودی و  mخروجی به صورت زیر است:
 -0ابتدا مقادیر اولیه وزنهای شتتتبکه به طور تصتتتادفی
انتخاب میشوند.
 -3نمونههای آموزشی به شبکه معرفی میگردند.
 -9مقتادیر زیر ،برای هر یتک از نرونهتای لتایه خروجی
محاسبه میشود.
n
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 -6نرون خروجی برنده مشتخص میشتود و با بهکارگیری
یک تابع همسایگی ،وزنها اصلاح میشود.
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در رابطه بالا
است.
 -0مقدار  tافزوده میشود.

 -4الگوریتم از مرحلته  3تکرار میشتتتود ،تعتداد تکرارها
میتوانتد ثتابتت در نظر گرفتته شتتتود و یا تکرار تا زمانی
صتتورت گیرد که شتتبکه آموزش دیده باشتتد .یعنی مقادیر
وزنها تغییرات ناچیزی داشته باشند .بعد از اینکه شبکه
آموزش داده شتتد ،لازم استتت نمونهها به شتتبکه معرفی
شتوند .خروجی شتبکه براستاس کمترین فاصتتله است .از
میان نرونهای خروجی ،نرونی به عنوان خروجی شتتتبکه
انتختاب میگردد که در میان نرونهای خروجی ،کمترین
میزان فاصتتله اقلیدستتی را با نمونه ورودی داشتتته باشتتد.
خروجی شتتتبکه کوهونن ،نگاشتتتت توپولوژیک متناظر با
ورودیهای شبکه است.

نتایج
به منظور برآورد صحت نقشه کاربری اراضی جنگلی و غیر
جنگلی سال  0913از نقشه  0/01111شهرستان نمین
استفاده شد و بر این اساس صحت کل برابر با  %33/9و با
ضریب کاپای برابر با  1/340به دست آمد که میزان قابل
قبولی است ،همچنین صحت کل نقشه کاربری اراضی
جنگلی و غیر جنگلی سال  0934نیز با استفاده از نقشه
 0/01111محدوده مورد مطالعه برابر با  %31/1و ضریب
کاپای  1/336تعیین شد که این میزان صحت هم در سطح
قابل قبولی قرار دارد و صحت کل نقشه کاربری اراضی
جنگلی و غیر جنگلی سال  0934نیز با استفاده از
بررسیهای میدانی و برداشتهای زمینی به وسیله GPS
(برداشت  001نقطه) برابر  %30/3با ضریب کاپای 1/334
تعیین شد که این میزان صحت نیز در سطح قابل قبولی
قرار دارد (جدول .)0

جدول -1نتایج ارزیابی ضریب کاپا و صحت کلی برای الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
1731

1731

1711

صحت کلی

33/7

19/3

19/2

ضریب کاپا

9/121

9/318

9/319
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تغییرات در کتتاربری اراضتتتی جنگلی بتتهعنوان تغییرات
برگشتتتناپذیری تلقی میشتتوند ،دستتترستتی به آمار و
اطلاعات بروز و بهنگام شتتده و آگاهی از روند این تغییرات
از عوامتل کلیتدی در برنتامهریزیها ،تصتتتمیمگیریها و
ابزارهای مدیریت در هر ستتتازمانی استتتت ،که این امر با
کاربرد تصتاویر ماهوارهای میسر خواهد شد .محدوده مورد
مطالعه در این مقاله اراضتی جنگلهای فندقلو شتهرستان
نمین استت که در سالهای اخیر ،دچار تحولات زیادی از
جمله گسترش فیزیکی روستایی ،تبدیل اراضی جنگلی به
مزارع و کاربریهای مسکونی شده است .بر این اساس ،در
جهت پاستتتخگویی به رشتتتد جمعیت ،طبیعتاً مستتتتلزم
استفاده از منابع طبیعی (اراضی جنگلی) است .بدون شک
توستتعه بدون برنامهریزی در این محدوده از دستتت رفتن
منتابع کمیتاب آن یعنی اراضتتتی جنگلی بههمراه خواهد
داشتتتت .از آنجا که تغییرات کاربری اراضتتتی در مقیاس
وستیع و در بلندمدت صورت میگیرد ،بدون بهرهگیری از
فناوریهای نوین (تصتتتاویر ماهورهای ،عکسهای هوایی
و )...در مطتتالعتتات منتتابع طبیعی امکتتان برآورد دقیق،
صحیح ،سریع و اقتصادی این تغییرات میسر نخواهد بود.
نتایج طبقهبندی با استتفاده از دادههای تصاویر ماهوارهای
لندستتتت طی ستتتالهای  0934 ،0913و  0934نشتتتان
میدهد که از کل مستتاحت کاربریهای طبقهبندی شتتده
در سال  ،0913معادل  3331/14هکتار به اراضی جنگلی
تعلق داشتته است که در مقایسه با سال  0934این میزان
به معادل  3090/16هکتار کاهش داشتتته استتت .که این
میزان کاهش ،نشتتتاندهنده استتتتفاده روستتتتاییان بخش
جنگلی که برای ستتاخت خانه و ستتوخت از چوب درختان
جنگلی بهره میگیرند ،هم چنین روستاییان این منطقه از
چوب درختان جنگلی محدوده مورد مطالعه برای حصتتتار
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کشتتی اطراف خانه های مستتکونی خود استتتفاده کرده و
موجب تخریب و از بین رفتن این جنگلها شدهاند .وسعت
جنگلهای شهرستان مورد مطالعه در سال  ،0934معادل
 3090/16هکتار بوده که نستتبت به ستتال  0934معادل
 3141/13هکتار کاهش یافته استتت .که از سال  0934تا
ستتال  0934بیش از  111هکتار کاهش یافته استتت .که
این میزان کاهش از ستتال  0913نستتبت به ستتال 0934
سترعت بیشتتری گرفته و در دههی اخیر شتتیب کاهشی
جنگلهای فندقلو منطقه به صتتورت چشتتمگیری در حال
کاهش استتت (جدول  .)3که از دلایل آن میتوان به ایجاد
جادههایی به داخل این جنگلها برای خدمات رستتتانی به
ستتتکونتگاههای روستتتتایی نام برد ،این جادهها با عبور از
داخل جنگلها موجب نابودی حجم بالایی از این گونههای
نادر شده است .همچنین بررسیهای میدانی نشان داد که
بخشتتی از این روند تخریب اراضتتی جنگلی برای افزایش
ستتطح مزارع توستتط روستتتاییان صتتورت گرفته استتت،
روستتاییان این منطقه برای کستب درآمد بیشتر با از بین
بردن اراضتتی جنگلی باعث توستتعه فیزیکی مزارع خود به
ستتتمت جنگلها میشتتتوند و این عمل هر ستتتاله موجب
تخریب شدید این اراضی میگردد.
جدول  -2مساحت کاربری اراضی جنگلی و غیر جنگلی
شهرستان نمین در سالهای  1731 ،1731و ( 1711هکتار)
سال

1731

1731

1711

جنگل

3331/14

3090/16

3141/13

غیر جنگل

36449/40

30030/33

30311/33

کاربری
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شکل 2ـ روند تخریب اراضی جنگلی شهرستان نمین در سالهای  1733 ،1731و 1711

همان طور که در نقشهها ی کاربری اراضی جنگلی در سه
دوره مشتتاهده میشتتود بیشتتتر تخریب جنگل در حاشتتیه
سکونتگاه های روستایی و در حاشیه جادههای ایجاد شده
صتورت گرفته استت .یکی از دلایل کاهش اراضی جنگلی
در سالهای اخیر توسط دامداران این منطقه بوده است به
طوری که قطع سر شاخه درختان به منظور تأمین خوراک
دام به خصوص در زمستان ،تبدیل جنگل به عرصه چرای
دام ،آتش ستتوزیهای عمدی و غیرعمدی توستتط جنگل
نشتینان و چوپانها و لگدکوب شتدن خاک جنگل توسط

دام از جمله علل تخریب این جنگلها در ستتتالهای اخیر
بوده است.
در حالیکه پتانستتیل مناستتب رویش گونههای جنگلی در
شتتتهرستتتتتان نمین و ویژگیهتای اقلیمی خاص منطقه
فندقلو ،این منطقه را آماده تبدیل شتتتدن به قطب تولید
فندق کشتور کرده استتت ،تخریبهای موجود فرصتهای
تجتتاری را از بین میبرد ،بتته طوری کتته جنگتتل فنتتدقلو،
شتتهرستتتان نمین را دارای قابلیت تبدیل شتتدن به قطب
تولید گیاهان دارویی بهخصوص فندق در کشور میکند.
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شکل 7ـ نقشه کاربری اراضی جنگلی و غیرجنگلی شهرستان نمین در سال 1731

شکل 8ـ نقشه کاربری اراضی جنگلی و غیرجنگلی شهرستان نمین در سال 1731
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شکل 9ـ نقشه کاربری اراضی جنگلی و غیرجنگلی شهرستان نمین در سال 1711

بحث
امروزه اکوستیستم جنگلها بیش از پیش مورد توجه قرار
گرفتهاند زیرا یکی از ارکان اصتتتلی توستتتعه پایدار در هر
کشتوری محسوب میشوند .در خصوص نقش جنگلها در
توسعه اقتصادی کشور میتوان اذعان داشت که حفظ آب
و ختاک ،گیاهان دارویی و محصتتتولات فرعی ،حفاظت از
محیط زیستتتت و تنوع بیولوژیک ،جلوگیری از فرستتتایش
خاک ،مبارزه با آلودگی هوا ،کاهش ستتروصتتدای محیط،
تعدیل و تلطیف آب و هوا ،ایجاد فضتتای ستتبز و چشتتتم
انتدازهتا و منتاظر طبیعی ،تعتدیل دما ،افزایش منابع آب
زیرزمینی و بته تبع آن چشتتتمته ستتتارهتا و رودخانهها،
پارکهای طبیعی جنگل و بهطور کلی محیط مناستتتب و
دلپتذیر طبیعی از عوامتل اصتتتلی و مهم در جهت جذب
گردشتگری و توستعه آن میباشتند .سبز بودن کشورهای
واقع در قتاره اروپتا دلیلی بر این کته دولت به فکر جنگل
کاری نباشد نیست و دولت های اروپایی عزمی جدی برای
جنگتلکتاری و حفظ این منتابع دارد .اما کشتتتور ایران و
استانهای این کشور با قرارگیری در یک منطقه خشک و

نیمه خشتتک نه تنها برنامه حستتاب شتتدهای برای جنگل
کاری نداشتتته بلکه بستتیاری از پوشتتش گیاهی خود را به
خصتتتوص در دهتههای اخیر از بین برده استتتت .یکی از
شتهرستانهایی که محل رویش گونههای نادر جنگلهای
هیرکانی هستتند ،شهرستان نمین است که این جنگلای
فندقلو در این ناحیه به ستتترعت در حال نابودی و تخریب
هستتند .به طوری که وستعت جنگلهای شهرستان مورد
مطالعه در ستتتال  ،0934معادل  3090/16هکتار بوده که
نستتتبت به ستتتال  0934معادل  3141/13هکتار کاهش
یافته استتتت .که از ستتتال  0934تا ستتتال  0934بیش از
 1111هکتار کاهش یافته استتت .که این میزان کاهش از
ستال  0913نسبت به سال  0934سرعت بیشتری گرفته
و در دههی اخیر شتیب کاهشی جنگلهای فندقلو منطقه
به صتورت چشمگیری در حال کاهش است .بنابراین برای
کاهش روند تخریب اراضتتتی جنگلی و حفظ عرصتتتههای
طبیعی ،دستتتگاههای اجرایی باید برای حمایت بیشتتتر از
کشتتتتاورزان و دامتتداران متنتطقتته و بتته طور کلی از
تولیتتدکننتتدگتتان و تعتتدیتتل معقول قیمتتت زمین تتتدابیر
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مناستتتبی اتخاذ کنند .همچنین ،برای حفظ عرصتتتههای
طبیعی ،تثبیت و قانونی کردن کاربری اراضتتی در دستتتور
کار متخصتصتان و مسلولان کشور قرار گیرد .و با تصویب
قوانین و مقررات بتازدارنده و کارآمد از تغییرات غیرقانونی
جلوگیری شتود تا عرصه های طبیعی و بکر محدوده مورد
مطالعه مورد هجوم انسان تخریب گر قرار نگیرد.
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Abstract
Namin county in Ardebil province has a large lands of hazelnut forest species, that it is one of
the rich habitats of Hyrcanian forests. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the
land degradation process of hazelnut forests in Namin County using Landsat, ETM+ images
in 2007 and OLI images in 2017. Pre-processing was performed to enhance the spatial
resolution of images using the IHS method to fusion both of the panchromatic and
multispectral images of sensors. The images were classified into supervised and fused images
with a spatial resolution of 15 m and performed with artificial neural network algorithm. The
results showed that out of the total classified study area in the year 2000, 9999.06 ha belonged
to forest land, which decreased to 9531.74 ha compared to 2007. Also the area of these forests
decreased from 7,700 hectares from 2007 to 1396. Therefore, to preserve natural landscapes,
land consolidation and legalization should be on the agenda of national experts and officials.
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