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ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران
در فاصله زمانی  2006 ،2002و  2008میالدی
با استفاده از تصاویر ماهوارهای

لعبت زبردست٭ ،1حمیدرضا جعفری ،2ضیاءالدین بادهیان ،3مریم عاشق

معال4

 1دانشجوي دکتري برنامهريزي محيطزيست ،دانشکده محيطزيست دانشگاه تهران ،ايران
 2دانشيار گروه برنامهريزي محيطزيست ،دانشکده محيطزيست دانشگاه تهران ،ايران
 2دانشجوي دکتري جنگلداري و اقتصاد جنگل دانشکده منابعطبيعی دانشگاه تهران ،ايران
 3دانشجوي کارشناسی ارشد برنامهريزي محيطزيست ،دانشکده محيطزيست دانشگاه تهران ،ايران
(تاريخ دريافت1388/9/28:؛ تاريخ تصويب)1389/5/25 :

چکیده
کاربري زمين همواره يکی از مهمترين عواملی بوده است که انسان از طريق آن محيطزيست خود را تحت ت أثير ق رار داده اس ت و از نظ ر
تاريخی مهمترين تغيير کاربري اراضی که انسان انجام داده است ،از ميان بردن جنگلها و تبديل آنها به اراض ی کش اورزي و س کونتگاهها
بوده است.
در اين تحقيق ،بررسی روند تغييرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران با استفاده از تصاوير ماهوارهاي مربوط به سه دوره زمانی از
منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است .مهمترين طبقات کاربري اراضی شناس ايی ش ده در منطق ه م ورد مطالع ه رودخان ه ،ب ای ،ن واحی
مسکونی ،زراعت آبی ،زراعت ديم ،اراضی فاقد پوشش گياهی ،مرتع و در نهايت اراضی جنگلی است .مساحت اين طبقات در نقشه ک اربري
براي هر سال تعيين و مقايسه و بررسی شده است .يافتههاي اين تحقيق نشان میده د ک اهش مس احتی ک ه در وس عت اراض ی جنگل ی
حساس منطقه ارسباران ،با شتاب کمتري در بين سالهاي  2002تا ( 2006مدت  4س ال اول) قاب ل مش اهده اس ت ،در دوره  2006ت ا
 2008بسيار روند تندشونده و چشمگيري را به خود گرفته است ،بهنحوي که در عرض دو سال ،بيش از  10درصد از پوششهاي جنگل ی
منطقه ارسباران از ميان رفته است و اين روند بسيار نگرانکننده است.

کلید واژهها :تغيير کاربري اراضی ،سنجش از دور ،ارزيابی روند ،منطقه حفاظت شده ارسباران ،تصاوير ماهوارهاي ،پوششهاي جنگلی

 نويسنده مسئول:

Email: env.zeb@gmail.com
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سرآغاز
علم کسب اطالعات از پدي دهه ا ،ي ا اجس ام ب دون تم اس
فيزيکی با آنها را سنجش از دور ،يا دورکاوي( )1گويند (مخ دوم و
همکاران .)1380 ،با استفاده از سنجش از دور میتوان بررسی و
اندازهگيريهاي الزم را بر روي منابع بيوفيزيکی زمين در مقياس
مکانی و زمانی مشخص انجام داد ( .)Ramankutty, 2006ويژگی
رقومی بودن دادههاي دورکاوي موجب شده است که سيس تمه اي
رايانهاي بتوانند از اين دادهه ا ب هط ور مس تقيم اس تفاده کنن د و
سيستمهاي دادههاي جغرافيايی و سيس تمه اي پ رداز دادهه اي
ماهوارهاي با استفاده از اين توانايی طراحی و تهيه شده است.
کاربري زمين همواره يکی از مهمترين ش اخص ه ايی ب وده
است که انسان از طريق آن محيطزيست خود را تحت تأثير ق رار
داده است .کاربري فع اليتی کلي دي اس ت ک ه انس ان از طري ق
مصرف منابع طبيعی موجبات رشد و توس عه اجتم اعی اقتص ادي
خود را فراهم کرده و در عين حال ساختارها و فرايندهاي موج ود
در محيطزيست را تغيير م یده د ( .)Helming, 2008از نظ ر
تاريخی مهمترين تغيير کاربري اراضی که انس ان انج ام داده ،از
مي ان ب ردن جنگ له ا و تب ديل آنه ا ب ه اراض ی کش اورزي و
س کونتگاهها ب وده اس ت (.)Lausch and Herzog, 2002
بهطورکلی تغيي رات اقليم ی و عوام ل تکنول و يکی و اقتص ادي
مهمترين عوامل تعيينکننده در تغيي ر ک اربري در مقي اسه اي
مختلف مک انی و زم انی هس تند ) .(Koomen, 2007يک ی از
مهمترين توانايیهاي سنجش از دور که در اين تحقيق نيز م ورد
استفاده قرار خواهد گرفت ،مطالع ات تغيي رات اکوسيس تمه ا در
دورههاي زمانی مشخص است.
مطالعات و بررسیهاي گوناگونی پيرامون اندازهگيري و پايش
تغييرات کاربري و پوشش اراضی در دورههاي زمانی مختل ف ب ا
استفاده از سنجش از دور صورت گرفت ه اس ت .نمون هاي از اي ن
بررسیها ،برنامههاي جهانی ابعاد انسانی تغييرات مح يطزيس ت،
ئوسفر /بيوسفر و تغييرات کاربري و پوشش اراضی( )2اس ت ک ه
بهصورت برنامه بينالملل ی ب ين س الهاي  1995ت ا  2005در
سطوح محلی ،منطقهاي ،ملی و بينالملل ی ب ه بررس ی تغيي رات
کاربري اراضی پرداخته است (.)Aspinal and Hill, 2008
از تحقيقات صورت گرفت ه در اي ران ني ز در زمين ه بررس ی
تغييرات پوشش زمين ،با عنوان «ارزي ابی رون د تغيي رات ت االب
انزلی ب ا اس تفاده از س نجش از دور و ارائ ه راه ح ل م ديريتی»
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(زبردس ت )1383 ،اس ت ک ه در ي ر دوره زم انی ده س اله از
 1991تا  2001تغييرات سطح و پوش ش اراض ی وابس ته ب ه
تاالب و کاربريهاي اطراف آن را مورد بررسی قرار داده است.
ارزشهاي مربوط به کاالها و خدماتی که اکوسيس تم جنگل ی
ارائه میدهد بر کسی پوشيده نيست .جنگله ا مح دوده وس يعی
ازخدمات اکوسيستمی ،از متعادل کردن چرخ ه ک ربن گرفت ه ت ا
حفظ و تنظيم چرخه آب و حفظ ذخاير نتيکی و بس ياري م وارد
شناخته شده و ناشناخته ديگر را ارائ ه م یکنن د (.)Slee, 2007
گذشته از همه اين ارزشها ،صرف وج ود عرص هه اي جنگل ی و
حفظ آنها بهعنوان ميراثی براي نسلهاي آتی ،بسيار حايز اهميت
است .در اين تحقيق سعی بر آن استکه به بررسی روند تغييرات
پوشش اراضی در مح دوده منطق ه حفاظ ت ش ده جنگ له اي
ارسباران پرداخته شود تا بتوان به چشماندازي از آين ده منطق ه و
در صورت امکان ارائه راهکاره ايی ب راي جل وگيري از تخري ب
بيشتر دست يافت.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

جنگلهاي ارس باران ب ا وس عت تقريب ی  164000هکت ار
(مهندسين مشاور جامع اي ران )1376 ،در مح دوده ح وزهه اي
هيدرولو ير ايلگنهچاي کليبرچاي ،حاجيلرچاي و سلنچاي ق رار
دارد و منطقه حفاظ ت ش ده ارس باران در مح دوده ح وزهه اي
اکولو ير ايلگنهچاي و کليبرچاي بين عرض  38 ̊ ، 40تا 9
 39̊ ،شمالی و طول  46̊ ̊ ، 42تا  46̊ ̊ ، 42ش رقی
انتخاب شده است.
بارندگی ساالنه در اين منطقه حدود  600ت ا  300ميليمت ر
است .در نتيجه تعداد روزهاي مهخي ز اي ن منطق ه زي اد اس ت و
نقش عمدهاي در بيالن آب جنگل دارد .در ارتفاعات اين منطق ه
از ير سو به دليل تجمع مه و ابر و از سويی ديگر بهعلت سردي
هوا ،رطوبت موجود در هوا به حد اشباع رسيده و بر روي ش ا و
برگ گياهان تشکيل قط رات آب را م یدهن د .متوس ط ح رارت
ساالنه در ارتفاع ات کوهس تانی  5درج ه و در حاش يه ارس 17
درجه است (مهندسين مشاور جامع ايران.)1376 ،
درصد رطوبت نسبی در باالترين رقم خود در خرداد م اه 85
 %است .طبق مطالعات کارشناسان اداره هواشناسی تبري ز%80 ،
رطوبت ارسباران غربی و مديترانهاي و  %20آن شرقی و خ زري
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است .بخش شرقی منطقه ارسباران از رطوب ت بيش تر برخ وردار
بوده و در نتيجه تراکم پوشش گياهی آن بيش تر اس ت .وض عيت
اقليمی منطقه براساس فرمول دومارتن در فرم گسترده نيمه مرطوب
معتدل با تابستانهاي خشر و خنر است (عليجانپور.)1379 ،
منطقه ارسباران از نظر زمين شناسی متعل ق ب ه دوران س وم
بوده و در اثر حرکات شديد کوهزايی آلپی ب هوج ود آم ده اس ت.
قس مت عم ده س نگهاي منطق ه را واح دهاي آهک ی و آذري ن
تشکيل م یدهن د (عليج انپور ب ه نق ل از عباس لو .)1379 ،در
مناطق جنگلی خ ا منطق ه بيش تر از ن وع خاکه اي قه وهاي
جنگلی و خاکهاي قهوهاي آهک ی اس ت (عليج انپور ب ه نق ل از
عباسلو )1379 ،که از نظر ازت و ماده آلی نسبتاً مناسب اس ت و
با وجود معدنی شدن بهموقع انجام میشود ،ب هط وريک ه تولي د
هوموس مول میکند pH .در افقهاي سطحی بين  5/2تا 7/9
و در افقهاي زيرين بين  4/6ت ا  7/9متغيي ر اس ت .س اختمان
خا از دانه ريز تا درشت و از مکعبی تا ک روي اس ت .زهکش ی
بخوبی انجام شده و هيچگونه هيدرومورفی ديده نمیشود .ت راکم
ريشه ها در اعماق  10تا  73سانتیمتري ني ز مب ين س طحی و
عميق بودن خاکها در فرمهاي مختلف زم ين اس ت (عليج انپور،
.)1379
از نظر پوش ش گي اهی ،در منطق ه ارس باران  1334گون ه
گياهی که به  493جنس و  97تيره تعل ق دارن د ،وج ود دارن د
(عليجانپور به نقل از بيرنگ و همکاران .)1379 ،عالوه بر فل ور
خاص اين منطقه تعداد زيادي از فلور منطق ه هيرک انی ،منطق ه
غرب ايران و قفقاز مشاهده میشود و منطقه ارسباران با مساحت
نسبتاً کم ،بيش از  %10گونه هاي گياهی کل کش ور را در خ ود
جاي داده است .به همين دلي ل اي ن منطق ه ب ه لح ا داش تن
گونه هاي مختلف و تنوع نتيکی مربوط به اين گونهها از اهميت
و جايگاه وي ژه اي برخ وردار اس ت (عليج انپور .)1379 ،عم ده
گون هه اي چ وبی اي ن منطق ه ش امل مم رز ،اف را ،بل وط،
گيالسوحشی ،ملج ،ون ،سيب ،انجير ،عرعر ،گردو ،فن دق ،ارس
و بنه است .از ديگر گون هه اي چ وبی ک ه منحص راً در منطق ه
ارس باران انتش ار دارن د اردوت ،درخ ت پ ر و بل وط س فيدند .از
گونههاي درختچهاي نيز میتوان بادامچه ،داغداغان ،زغالاخت ه،
انارجنگلی ،محلب ،قره قاط و زرشر را نام برد (قنبري.)1384 ،
در مناطق خشر و استپی و ييالق ات ان واع گ ون ،س ياه تل و و
گونه هاي متنوعی از گندميان و علفيان روييده اند (فالح شمس ی،

 )1382آميختگی پهن برگان و سوزنی برگان در بعضی از مناطق
جنگلی ارسباران موجب بهوجود آمدن جايگاه منحصر ب ه ف ردي
براي اين جنگلها میشود (عليجانپور .)1379 ،از مجموعه اي ن
گونهها برخی بهعن وان گون هه اي در مع رض خط ر و انق راض
شناسايی شدهاند (سازمان حفاظت محيطزيست )1379 ،از قبيل
سرخدار ،اردوت ،بارانر ،درخت پر ،اسپيره ،بلوط سفيد ،هفتکول،
گيالسوحشی.
از مهمترين جانوران موجود در اين منطقه پس تاندارانی نظي ر
خرس قهوهاي ،سياه گو  ،گراز ،کل و بز وحشی ،ش وکا ،رود ،
انواع سمور ،روباه ،خرگو  ،شغال ،پرندگانی مانند کبر معمولی،
کبر چيل ،قرقاول ،درات ،انواع عق اب ،ان واع الش خورها ،ان واع
بازها ،خزندگانی مثل کوه مار ،مار قفقازي ،گرزه مار ،گن ده م ار،
سوسمار و ماهیهايی مانند م اهی س فيد ،م اهی س ياه ،کپ ور را
میتوان نام برد (مهندسين مشاور جامع ايران.)1376،
تاریخچه استفاده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه

در زمان سلطنت قاجاريه عرصه جنگلهاي منطقه ارس باران
جزو امال سلطنتی محسوب میشده و دامداران در فصول به ار
و تابستان به مدت  5 -3ماه با پرداخت مقرري در مراتع ييالقی
مستقر شده و به تعليف دامهاي خ ود م یپرداختن د .هم ينط ور
روستاييان و دامداران نيز در ازاي پرداخت مقرري از جنگ له اي
منطقه بهرهبرداري کرده و زغالگيري میکردند .بع د از قاجاري ه
اين منابع در اختيار اداره خالص ه ق رار گرفت ه ،بخش ی از مرات ع
واگذار شده و بهرهبرداري از جنگله اي منطق ه در قال ب اج اره
تحت نظر اداره خالصه انجام میش ده اس ت .بع د از مل ی ش دن
جنگلها در سال  1341برداشتهايی بهصورت نواري و يکسره
انجام میشد که بعدها رو برداشت به تر گزينی تغيي ر ياف ت
(عليجانی به نقل از ص ارم ن ژاد .)1379 ،بع د از س ال 1352
بخشی از اين جنگلها از طرف س ازمان حفاظ ت مح يطزيس ت
حفاظت شده اعالم شد و بهرهبرداريها ب ه برداش تهاي س نتی و
محلی محدود ش د .ام روزه از نظ ر س اکنان منطق ه ،دامپ روري
اولويت اول اشتغال و زراعت اولويت دوم و باغبانی اولوي ت س وم
در منطقه است .در روستاها و حومه کليبر نيز فعاليت اصلی مردم
کشاورزي و دامپروري است و معيشت آنها بشدت وابسته ب ه آب
و زمين است (فالح شمسی.)1382 ،
ابزار تحقیق
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مشخصات ماهوارهها ،سنجندهها و تصاویر مورد استتفاده
در این بررسی

يک ی از مهمت رين توان ايیه اي تص اوير م اهوارهاي در
بررسیه اي مرب وط ب ه من ابعطبيع ی (از جمل ه تعي ين مي زان
ارزشهاي موجود و از دست رفته اين من ابع) ،اس تفاده از تص اوير
مربوط به دورههاي زمانی مختل ف و انج ام س نجش و مقايس ه
ميان آنهاست .بهمنظور دستيابی ب ه تغيي رات کم ی و کيف ی ر
داده در اکوسيس تم حس اس و ش کننده م ورد بررس ی ،تص اوير
ماهوارهاي  Landsatو  .IRSمربوط به سه دوره زم انی،2002
 2006و  2008تهيه و مورد استفاه قرار گرفت .از نق اط ق وت
اين تحقيق ،اس تفاده از جدي دترين تص اوير م اهوارهاي منطق ه،
مرب وط ب ه م اهواره  P6 IRS- RESOURCESAT-1س ال
 2008است.
همانگونه که ذکر شد ،بخش ی از تص اوير ق ديمیت ر م ورد
استفاده در اين تحقيق ،مربوط به ماهواره لندس ت( )3اس ت .اي ن
ماهواره متعلق به سازمان فضايی امريکا بوده ک ه اول ين آنه ا در
سال  1972پرتاب شد .از آوريل  1999ماهواره لندس ت  7ب ا
سنجنده اصلی  )4(ETM+و با  8باند طيفی و توان تفکي ر 15
تا  60متر در مدار زمين قرار گرفت .هر فريم آن سطحی مع ادل
 179×175کيلومتر از سطح زمين را میپوشاند.
ماهواره ديگري که از تصاوير آن در اين تحقيق استفاده شده
است ،ماهواره  IRSاست که متعلق به کشور هندوستان بوده ک ه
اولين آنها در سال  1988به فضا پرتاب شد.
ماهواره  P6 IRS- RESOURCESAT-1دهمين م اهواره
از سري  IRSاست ک ه ب ا وزن1360کيل وگرم در م دار قطب ی
همزمان با خورشيد و در ارتفاع  817کيلومتر از سطح زمين قرار
دارد .سنجندههاي اين ماهواره ش امل  LISS 4خ ود اس کنر ب ا
تصاوير خطی تفکير باال ( 5/8متر) LISS-3 ،خ ود اس کنر ب ا
تصاوير خطی و قدرت تفکير متوسط ( 23/5متر) و AWiFS
سنجنده با ميدان ديد متوسط ،قدرت تفکير نسبتاً کم ( 56متر)
است (.)Chander and Coan, 2008
روش پژوهش

رو کار در اين تحقيق ،بررسی روند تغييرات پوشش اراضی
منطقه حفاظت شده ارسباران است .بنابراين تص اوير م اهوارهاي
مربوط به سه دوره زمانی از منطقه مورد مطالعه تهيه و با استفاده
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از اين تصاوير نقشه پوشش اراضی منطقه تهيه شد و با استفاده از
نقش هه اي ک اربري اراض ی موج ود و نق اط برداش ت ش ده ب ا
جیپیاس ،اصالحات الزم بر روي اين نقشهه ا ص ورت گرف ت.
رو تفسير تصاوير ماهوارهاي ،رو دستی( )5است که از دق ت
بااليی نسبت به روشهاي اتوماتي ر برخ وردار اس ت .مهمت رين
طبقات کاربري اراضی شناس ايی ش ده در منطق ه م ورد مطالع ه
عبارتند از رودخانه ،بای ،نواحی مسکونی ،زراعت آبی ،زراعت ديم،
اراضی فاقد پوشش گي اهی ،مرت ع و در نهاي ت اراض ی جنگل ی
است .به اين ترتيب ،مساحت اين طبقات در نقشه کاربري ب راي
هر سال تعيين و مقايسه و بررسی شده است.
یافتهها
تهیه نقشه پوشش اراضی مربوط به سال 2002

جدول مربوط به طبقات کاربري مرب وط ب ه س ال  2002و
درصد مساحت هر ير از کل ب ه نم ايش گذاش ته ش ده اس ت.
براس اس دادهه اي ج دول ( )1و نم ودار ( )1بيش ترين وس عت
پوشش اراضی مربوط به اراضی جنگلی ب ا مس احت 34800/4
هکتار ( 43/42درصد از کل محدوده) است .اراض ی مرتع ی ب ا
مساحت  17532/2هکتار ميزان  21/87درصد از منطقه را به
خود اختصاص داده و از نظر وسعت در جايگاه بعدي ق رار دارن د.
نقشه ( )1نيز نشان دهنده پوشش اراضی منطقه مورد مطالع ه در
سال  2002است.
جدول مربوط به طبقات کاربري مرب وط ب ه س ال  2006و
درصد مساحت هر ير از کل نش ان داده ش ده اس ت .براس اس
داده هاي جدول و نمودار ( )2بيش ترين وس عت پوش ش اراض ی
مربوط به نواحی جنگلی ب ا مس احت  33793هکت ار (42/16
درصد از کل محدوده) است .اراض ی فاق د پوش ش ب ا مس احت
 17005هکت ار مي زان  21/22درص د از منطق ه را ب ه خ ود
اختصاص داده و از نظر وسعت در جايگاه بعدي قرار دارند .نقش ه
( )2نيز مبين پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه در سال 2006
است.
جدول ( :)1طبقات پوشش اراضی مربوط به سال 2002
در منطقه ارسباران
طبقه کاربری

رودخانه

مساحت به

درصد مساحت

هکتار

از کل

280/5

0/35
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بای
مناطق مسکونی
زراعت آبی
زراعت ديم
اراضی فاقد پوشش گياهی
مرتع
جنگل
مجموع

961/9
1195
2088/1
7463/3
15830
17532/2
34800/4
80151/4

1/20
1/49
2/61
9/31
19/75
21/87
43/42
100

نمودار ( :)2مقایسه مساحت کالسهای مختلف پوشش
اراضی در منطقه ارسباران در سال ( 2006به هکتار)
جدول ( :)2طبقات پوشش اراضی مربوط به سال 2006
در منطقه ارسباران
طبقه کاربری

نمودار ( :)1مقایسه مساحت کالسهای مختلف پوشش
اراضی در منطقه ارسباران در سال ( 2002به هکتار)

نقشه ( :)1پوشش اراضی منطقه ارسباران در سال 2002
تهیه نقشه پوشش اراضی مربوط به سال 2006

رودخانه
بای
مناطق مسکونی
زراعت آبی
زراعت ديم
مرتع
اراضی فاقد پوشش گياهی
جنگل
مجموع

مساحت به

درصد

مساحت از کل
هکتار
0/45
363/5782
1/21
971/6797
1/70
1363/3008
2/98
2385/1238
9/72
7790/6941
20/56
16478/2386
21/22
17005/2951
42/16
33793/1004
80151/0107
100
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جنگلها ب ا مس احت  30707هکت ار ( 38/31درص د) اس ت.
اراضی فاقد پوشش با ميزان پوش ش  19996هکت ار (24/95
درصد) در جايگاه بعدي قرار دارند .نقشه ( )3ني ز مب ين پوش ش
اراضی منطقه مورد مطالعه در سال  2008است.
جدول (:)3طبقات پوشش اراضی مربوط به سال  2008در
منطقه ارسباران
طبقه کاربری
رودخانه
بای
مناطق مسکونی
زراعت آبی
زراعت ديم
مرتع
اراضی فاقد پوشش گياهی
جنگل
مجموع

مساحت به

درصد

هکتار
407/8688
1059/158
1599/2215
2522/7871
7867/7841
15989/7263
19996/8843
30707/5807
80151/0108

مساحت از کل
0/51
1/23
2/00
3/15
9/82
19/95
24/95
83/31
100

نقشه ( :)2پوشش اراضی منطقه ارسباران در سال 2006
تهیه نقشه پوشش اراضی مربوط به سال 2006

جدول مربوط به طبقات کاربري مرب وط ب ه س ال  2006و
درصد مساحت هر ير از کل نش ان داده ش ده اس ت .براس اس
داده هاي جدول و نمودار ( )2بيش ترين وس عت پوش ش اراض ی
مربوط به نواحی جنگلی ب ا مس احت  33793هکت ار (42/16
درصد از کل محدوده) است .اراض ی فاق د پوش ش ب ا مس احت
 17005هکت ار مي زان 21/22درص د از منطق ه را ب ه خ ود
اختصاص داده و از نظر وسعت در جايگاه بعدي قرار دارند .نقش ه
( )2نيز مبين پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه در سال 2006
است.
تهیه نقشه پوشش اراضی مربوط به سال 2008

براي استخرات طبقات جديد پوشش اراضی در منطق ه م ورد
مطالعه ،از تصاوير ماهواره  IRS/P6و سنجنده  Liss 3مربوط به
سال  2008استفاه شده است.
جدول مربوط به طبقات کاربري مرب وط ب ه س ال  2008و
درصد مساحت هر ير از کل نش ان داده ش ده اس ت .براس اس
دادههاي جدول و نمودار ( )3بيشترين وسعت پوشش مرب وط ب ه

نمودار ( :)3مقایسه مساحت کالس های مختلف پوشش
اراضی در منطقه ارسباران در سال ( 2008به هکتار)
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در اين بخش بهمنظور نتيجهگيري نه ايی ب ه بررس ی رون د
تغييرات منطقه مورد بررسی در سه دوره زمانی مورد نظر پرداخته
میشود.

نقشه ( :)3پوشش اراضی منطقه ارسباران در سال 2008

مقایسه روند  2002تا 2006
به منظور بررسی روند تغيي رات روي داده در پوش ش اراض ی
منطقه حفاظ ت ش ده ارس باران در فاص له س الهاي  2002ت ا
 ،2006مساحتهاي اس تخرات ش ده از نقش هه اي مرب وط ب ه
پوششهاي اراضی در دورههاي زمانی مذکور با هم مقايسه شد و
افزايش و کاهش عددي آنها بر حسب هکتار و بهصورت درصد با
يکديگر مقايسه شد .در جدول و نمودار ( )4نتايج اين مقايسهه ا
نشان داده شده است.
با آن که ميزان عددي افزايش ،ي ا ک اهش مس احت پوش ش
اراضی در دو دوره زمانی می توان د مالک ی ب راي مقايس ه رون د
تغييرات سرزمين باشد ،همواره استفاده از شاخصه اي درص دي
افزايش و کاهش نتايج ،مقايسه اي بهتر در پی خواهد داش ت .در
نمودار زير درصد تغييرات پوش ش اراض ی در دوره زم انی م ورد
مطالعه با يکديگر مقايسه شده است.

مقایسه روندها
جدول ( :)4بررسی روند تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی  2002تا  2006در
منطقه حفاظت شده ارسباران
مساحت به هکتار

مساحت به هکتار

میزان تغییرات

درصد

در سال 2002

در سال 2006

به هکتار

تغییرات

رودخانه

280/5

363/5782

83/0782

22/85

افزايشی

بای

961/9

971/6796

9/7797

1/01

افزايشی

مناطق مسکونی

1195

1363/301

168/3008

12/35

افزايشی

زراعت آبی

2088/1

2385/124

297/0238

12/45

افزايشی

زراعت ديم

7463/3

7790/694

327/3941

4/20

افزايشی

اراضی فاقد پوشش

15830

16478/24

648/2386

3/93

افزايشی

مرتع

17532/2

17005/3

-526/9049

-3/10

کاهشی

جنگل

34800/4

33793/1

-1007/2996

-2/98

کاهشی

طبقه کاربری

نوع تغییرات
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کاهشی نيز بيشترين کاهش مربوط به مرات ع ب ا  3/1و اراض ی
جنگلی با  2/98درصد کاهش مساحت است.
مقایسه روند  2006تا 2008

نمودار ( :)4تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی 2002
تا 2006
در منطقه حفاظت شده ارسباران (به هکتار)

جنگل

مرتع
اراضی فاقد پوشش
زراعت ديم
زراعت آبی
مناطق مسکونی
بای
رودخانه
25

20

15

10

0

5

-5

نمودار ( :)5مقایسه درصد تغییرات پوشش اراضی در
منطقه حفاظت شده ارسباران
در فاصله سالهای  2002تا 2006

براساس نمودار ( )5و جدول ( ،)4بيش ترين درص د تغيي رات
افزايشی مربوط به رودخانه با  22/86درصد اف زايش و پ س از
آن زراعت آبی با 12/45درصد افزايش است .در مي ان تغيي رات

به منظور بررسی روند تغيي رات روي داده در پوش ش اراض ی
منطقه حفاظ ت ش ده ارس باران در فاص له س الهاي  2006ت ا
 ،2008مساحتهاي اس تخرات ش ده از نقش هه اي مرب وط ب ه
پوششهاي اراضی در دورههاي زمانی مذکور با هم مقايسه شد و
افزايش و کاهش عددي آنها بر حسب هکتار و بهصورت درصد با
يکديگر مورد مقايسه ق رار گرف ت .در ج دول ( )5و نم ودار ()6
نتايج اين مقايسهها نشان داده شده است.
نمودار ( )6نشان دهنده مقايسه درصد تغييرات پوشش اراضی
در فاصله زمانی مورد بررسی است.
براس اس نم ودار و ج دول ( ،)6بيش ترين درص د تغيي رات
افزايشی مربوط به اراضی فاقد پوشش با  14/96درصد اف زايش
و پس از آن نواحی مسکونی با  14/75درصد افزايش است ک ه
مورد اخير مبين اف زايش وس عت اراض ی ش ديداً تخري ب يافت ه
انسانی در منطقه حفاظت شده ارسباران ب وده و نس بت ب ه دوره
زمانی مورد بررسی (دو سال) روندي نگرانکننده است .در مي ان
تغييرات کاهشی نيز بيشترين کاهش مربوط به اراضی جنگلی ب ا
 10/05درصد کاهش مساحت است که اين مورد نيز براي دوره
کوتاه زمانی مورد بررسی بسيار هشداردهنده است .به اين معن ی
که حتی اگر با فرض اينکه اين روند در آينده شتاب بيشتري ب ه
خود نگيرد ،طی  15تا  20سال آينده ،کل اراضی جنگلی منطقه
مورد مطالعه از ميان خواهد رفت.

جدول ( :)5بررسی روند تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی  2006تا 2008
در منطقه حفاظت شده ارسباران
طبقه کاربری

مساحت به

مساحت به هکتار

میزان تغییرات

درصد

هکتار در سال

در سال 2008

به هکتار

تغییرات

نوع تغییرات

2006

رودخانه

364

408

44/2906

10/86

افزايشی

بای

972

1059

87/4783

8/26

افزايشی

مناطق مسکونی

1363

1599

235/9207

14/75

افزايشی

زراعت آبی

2385

2523

137/6633

5/46

افزايشی

زراعت ديم

7791

7868

77/09

0/98

افزايشی

مرتع

16478

15990

-488/512

-3/06

کاهشی
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اراضی فاقد پوشش

17005

19997

-2991/589

14/96

افزايشی

جنگل

33793

30708

-3085/52

-10/05

کاهشی

نمودار ( :)6تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی 2006

نمودار ( :)7مقایسه درصد تغییرات پوشش اراضی در

تا 2008

منطقه حفاظت شده ارسباران

در منطقه حفاظت شده ارسباران (به هکتار)

در فاصله سال های  2006تا 2008

مقایسه روند  2002تا 2008

به منظور بررسی روند تغيي رات روي داده در پوش ش اراض ی
منطقه حفاظ ت ش ده ارس باران در فاص له س الهاي  2002ت ا
 ،2008مساحتهاي اس تخرات ش ده از نقش هه اي مرب وط ب ه
پوششهاي اراضی در دورههاي زمانی مذکور با هم مقايسه شد و
افزايش و کاهش عددي آنها بر حسب هکتار و بهصورت درصد با
يکديگر مورد مقايسه ق رار گرف ت .در ج دول ( )6و نم ودار ()7
نتايج اين مقايسهها نشان داده شده است.
براساس جدول ( )6و نمودار ( )7بيشترين تغيي رات افزايش ی
مربوط به اراضی رودکناري مناطق مسکونی و زراعت آبی اس ت.
دليل وسعت يافتن اراضی مربوط به رودخانه ،تغيير مسير رودخانه
ارس در طی مدت زمان مورد مطالعه به علت پيچ و خ م طبيع ی
موجود در منطقه و وارد شدن مقدار بيش تري از آن ب ه مرزه اي
منطقه حفاظت شده است (چون رودخانه ارس بخش شمالی م رز
محدوده را شامل میشود ).يگانه تغيير کاهشی موجود در منطق ه
نيز مربوط به کاهش اراضی جنگلی در منطقه استکه به مي زان
 4092/8هکتار ( 11/76درصد) صورت گرفته است.

بررسی روند کلی در منطقه
همانگونه که در جدول ( )7و نمودار ( )8نيز مشخص اس ت ،در
بررسی ميزان تغييرات وس عت اراض ی جنگل ی حس اس منطق ه
ارسباران ،کاهش مساحتی که با شتاب کمت ري در ب ين س الهاي
 2002تا ( 2006مدت  4سال اول) قاب ل مش اهده اس ت ،در
دوره  2006تا  2008بسيار روند تندش ونده و چشمگي ري را
به خ ود گرفته است .عدد مربوط به درصد تغييرات از  2002تا
 2008چون حال ت مي انگين ب ه خ ود خواه د گرف ت ،چن دان
نشان دهنده وضعيت هشداردهنده منطقه نيست ،بلکه بايد به اين
نکته توجه داشت که در عرض دو س ال ،ب يش از  10درص د از
پوششهاي جنگلی منطقه ارسباران از ميان رفت ه اس ت (نم ودار
.)9

نمودار ( :)8مقایسه درصد تغییرات پوشش اراضی در
منطقه حفاظت شده ارسباران
در فاصله سال های  2002تا 2008

32

ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در ...

جدول ( :)6بررسی روند تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی  2002تا 2008
در منطقه حفاظت شده ارسباران
مساحت به

مساحت به

هکتار در سال

هکتار در سال

میزان تغییرات

درصد

نوع

2002

2008

به هکتار

تغییرات

تغییرات

رودخانه

280/5

407/8688

127/3688

45/41

افزايشی

بای

961/9

1059/158

97/258

10/11

افزايشی

مناطق مسکونی

1195

1599/222

404/2215

33/83

افزايشی

زراعت آبی

2088/1

2522/787

434/6871

20/82

افزايشی

زراعت ديم

7463/3

7867/784

404/4841

5/42

افزايشی

اراضی فاقد پوشش گياهی

15830

15989/73

159/7263

1/01

افزايشی

مرتع

17532/2

19996/88

2464/6843

14/06

افزايشی

جنگل

34800/4

30707/58

-4092/8193

-11/76

کاهشی

طبقه کاربری

جدول ( :)7بررسی روند کلی تغییرات پوشش اراضی در منطقه حفاظت شده ارسباران
درصد تغییرات از

درصد تغییرات از

درصد تغییرات از

 2002تا 2006

 2006تا 2008

 2002تا 2008

رودخانه

22/85

10/86

45/41

بای

1/01

8/26

10/11

مناطق مسکونی

12/35

14/75

33/83

زراعت آبی

45/12

5/46

20/82

زراعت ديم

4/2

0/98

5/42

اراضی فاقد پوشش

3/93

-3/06

1/01

مرتع

-3/1

14/96

14/06

جنگل

-2/98

-10/05

-11/76

طبقه کاربری

نمودار ( :)9مقایسه درصد تغییرات پوشش اراضی در دو
دوره زمانی مورد بررسی

بحث و نتیجهگیری

همانگونه که در نقشههاي هر س ه دوره ( 2006 ،2002و
 )2008مشخص است ،پوششه اي جنگل ی در بخ ش مي انی،
عنصر غالب سيماي سرزمين را تشکيل میدهند .اراض ی مرتع ی
نيز در اطراف آنها قرار داشته و حد فاصل پوششه اي جنگل ی و
اراضی فاقد پوشش را تشکيل م ی دهن د .وج ود زراع ت دي م و
نواحی مس کونی ب هص ورت پراکن ده در مي ان اراض ی جنگل ی،
عالمت ايجاد گسيختگی( )6در زمينسيما و حضور عنصر انس انی
در منطقه است .از طرفی نيز پرور گوسفند ،گوساله و بوقلمون
به رو گلهگردانی و چراي آزاد ،که اصلیترين رو دامپ روري
در منطقه است ،سيماي منطقه مورد مطالعه را بشدت تحت تاًثير
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قرار داده و اراضی طبيعی را به اراضی زراعی و چراگ اهی تب ديل
کرده است.
بيشتر سوخت حرارتی از هيزم حاص ل از درخت ان جنگل ی و
بوتههاي مرتعی تأمين میشود و منحصراً در م وارد مح دودي از
نفت سفيد در روستاها استفاده میشود .در نتيجه بهدلي ل اتک اي
اقتصادي منطقه به فعاليتهاي وابسته به آب و زمين و اثرپذيري
منطقه حفاظت شده از اين فعالي ته اي اقتص ادي و معيش تی و
وجود چالش بر سر استفاده از اراض ی جنگل ی حفاظ ت ش ده در
توليد ،در نهايت تبديل اراضی ،از بين رفتن جنگل در اين منطق ه
را در پی خواهد داشت .اين عوامل مجموعاً داليل رون د تخري ب
در سيماي سرزمين منطق ه حفاظ ت ش ده ارس باران را توض يح
میدهد .اما دليل اصلی روند صعودي تخريب س يماي منطق ه در
دوره  2006تا  2008را میتوان به فعاليت معدنی که اخي راً در
منطقه حفاظت شده برپا شده است نسبت داد که با قطع يکس ره
درختان جنگلی اطراف نق ش مهم ی در رون د تخري ب س يماي
منطقه ايفا کرده است.
با توجه به موارد ذکر شده ،اثر بخشی هرگونه اقدام بهمنظ ور
حفظ و احياي اراضی جنگلی در منطقه حفاظ ت ش ده ارس باران
فق ط در ص ورتی تض مين خواه د ش د ک ه پ يش از هرگون ه
هدفگذاري و برنامهري زي ،اق دام ب ه شناس ايی ،بررس ی نح وه
ارتباطات و ايجاد هماهنگی ب ين گ روهه اي مختل ف ذينف ع و
ذينفوذ در منطقه شود .زي را در ص ورت تع دد گروهه اي ف وق
(مانند آنچه در اين منطقه وجود دارد) و عدم هماهنگی در اتخ اذ
تصميمات ،ايج اد ه رت و م رت و ناکارام دي نتيج هاي محت وم
خواهد بود ( .)Buitelaar, 2007ب ا توج ه ب ه س ابقه ط والنی
حضور بهره برداران بومی در منطقه از ير سو ،وجود معدن م س

در حال بهرهبرداري و تخريبهاي ناشی از تغيير کاربري اراض ی
در منطقه مورد مطالعه و مجاورت اي ن منطق ه (تح ت م ديريت
سازمان حفاظت محيطزيس ت اس ت) ب ا ناحي ه تح ت م ديريت
سازمان جنگل ها و مراتع ،تعدد اين گروه ها در منطق ه مش خص
است .با توجه به اينکه تغيير کاربري و کاهش پيوس تگی مي ان
عرصه جنگلی تأثير منفی در حفظ شادابی( )7آن داشته و منجر به
کاهش تنوع زيستی با ارز موجود در آن خواه د ش د ،هرگون ه
اقدام براي حفاظت از آن بايد با در نظر گ رفتن جمي ع عوام ل و
گروههاي دستاندرکار و بهصورت مشارکتی( )8باشد.
یادداشتها
)1. Remote Sensing (RS
2. The International Human Dimensions Program
on Global Environmental Change/International
Geosphere- Biosphere Program Land-Use and
)Land-Cover Change (IHDP/IGBP LUCC
program
3. Land sat
4. Enhanced Thematic Mapper Plus
5. On-screen Digitizing
6. Fragmentation
7. Integrity
8. Participative
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